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INFORMACJA PRASOWA

Forum Przeciw Depresji nadzieją na pogodne jutro,

czyli jak radzić sobie z depresją i gdzie szukać pomocy
Jak postępować z chorym?
chorym?

Z osobą chorą na depresję należy postępować delikatnie, ale w sposób
zdecydowany. Depresja to choroba duszy, należy jednak pamiętać o towarzyszących
jej dolegliwościach fizycznych. Chorzy często nie zdają sobie sprawy, że chorują

na depresję. Czują się źle, mają widoczne objawy fizyczne choroby, często długo
szukają pomocy u lekarzy różnych specjalności, bez skutku. Osamotnieni

psychicznie i fizycznie, często nierozumiani przez najbliższe otoczenie lub nawet

wyśmiewani, potrzebują wsparcia i rozpoczęcia natychmiastowego leczenia.
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z chorobą. Każdy potrzebuje indywidualnie dobranej i systematycznie stosowanej

terapii farmakologicznej. Obowiązkiem rodziny i przyjaciół jest udzielenie choremu
wsparcia. Aby pomóc, należy zrozumieć, że depresja to nie lenistwo i zła wola.
To ciężka i przewlekła choroba, która sama nie ustąpi.
Leczenie depresji

Pierwszym krokiem w udzielaniu pomocy jest nakłonienie chorego do wizyty

u lekarza rodzinnego lub u psychiatry w celu zdiagnozowania choroby. Później
potrzeba już tylko cierpliwości, spokoju i systematyczności w kontynuowaniu terapii.

Bardzo ważne jest to, że depresję można wyleczyć, a osoby dotknięte chorobą mogą
wrócić do w pełni aktywnego i normalnego życia. Jednak, aby się tak stało,

niezbędne jest podjęcie jak najszybszego leczenia farmakologicznego zgodnie
z zaleceniami specjalisty. Leczenie farmakologiczne nie może trwać krócej niż
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6 miesięcy. Najczęstszym błędem popełnianym przez pacjentów jest odstawianie
leków w okresie lepszego samopoczucia. Jest to niebezpieczne dla zdrowia,
a nawet życia pacjenta. Może powodować również silniejsze nawroty choroby.
Gdzie szukać pomocy w walce z chorobą?
Antydepresyjny Telefon Zaufania ITAKI – 0 22 654 40 41

Czynny w poniedziałki i czwartki w godz. od 17.00 do 20.00. Przy telefonie dyżurują
specjaliści, którzy, na co dzień zajmują się leczeniem depresji. Psychiatrzy

wysłuchają, odpowiedzą na pytania, pomogą znaleźć przychodnie gdzie można

podjąć leczenie. Lekarze nie oceniają i nie stawiają diagnozy, bo nie da się tego
zrobić przez telefon. Służą pomocą osobom chorym lub jedynie podejrzewającym
u siebie chorobę, jak również ich rodzinom.

Strona Internetowa www.forumprzeciwdepresji.pl

To kompendium wiedzy na temat depresji w pigułce. Powstała z myślą o osobach
dotkniętych depresją oraz o ich najbliższych – rodzinie i przyjaciołach. Strona

zawiera wiele cennych informacji dotyczących objawów choroby, sposobów jej
leczenia. Na stronie znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane przez chorych
pytania oraz lokalizacje specjalistycznych gabinetów na terenie całej Polski.

Kontakt dla prasy:
Servier Polska, tel. 22 594 90 73
Lek.med. Katarzyna Urbańska, katarzyna.urbanska@pl.netgrs.com
Ogilvy PR, tel. 22 672 60 06
Joanna Gołębiewska, joanna.golebiewska@ogilvypr.pl
Magdalena Pogorzelska, magdalena.pogorzelska@ogilvypr.pl

