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„Witajcie! Powróciłam na tę stronę po 4 latach przerwy. W  tym czasie 
wiele się działo. Ukończyłam jedne studia i zaczęłam drugie. Dodam, że na 

depresję choruję już 11 lat i czuję się coraz lepiej. Nie poddaję się i walczę z chorobą, 
mój stan zdrowia stopniowo, powoli się poprawia i ostatnio nawet nie straszne mi 
pochmurne dni, leków w  tej chwili biorę minimalne ilości. Siły dostarcza mi mój 
kochany Mąż i moje Serduszko - 3 letni Synek. Wspomnę jeszcze, że w czasie ciąży 
cały czas brałam leki i  urodziłam zdrowiusieńkie, radosne dziecko, które rozwija 
się dobrze. Pozdrawiam wszystkich i życzę im optymizmu, z depresji można wyjść, 
choć czasem trwa to bardzo długo :-)”

„Ja choruję już 1,5 roku były prochy, terapia, prochy, są wizyty cykliczne 
u psychologa i nadal jestem z tą moją przyjaciółką. Jest trochę lepiej po 

terapii, nabrałam wiary w siebie, poszłam na nowy kierunek studiów, ale w domu 
są takie dni, że uciekłabym na koniec świata i nie wracała. 
Moja cała złość i agresja jest ukierunkowana na mojego męża, nie rozumiemy się 
już i  ja  chyba już go nie chcę zrozumieć, nie zależy mi na nim w  ogóle. Szczerze 
mówiąc czy jest czy go nie ma nie robi mi żadnej różnicy, tylko jest nasza córka, 
która widzi i  czuje, że nie jest najlepiej. To  jest jak fala, raz jest lepiej i  wtedy 
wszystko się udaje, raz cokolwiek nie zrobisz masz żal, płaczesz, kłócisz się, 
wyrzucasz go z domu, lub sama uciekasz. Dobrze, że jest dziecko w domu i to mnie 
trzyma, ale z drugiej strony męczy mnie ta sytuacja, bo tyle się ciągnie i nie chce się 
skończyć. Nie spodziewałam się tego nigdy, że i mnie ta choroba dopadnie i będę 
z nią żyła tylko ile?”

„Moja żona choruje na depresje od ok.2 lat. Zaczęło sie to kiedy opiekowała 
się swoją 87- letnią mamą. Na jakiś miesiąc przed śmiercią mamy żona nie 

miała już sił iść do jej pokoju i pomóc przy codziennych sprawach (chodzi o ubranie, 
umycie i nakarmienie), tak się wypaliła psychicznie, że do dziś choruje. Na pewno 
i całe życie żony też miało w tym swój udział. Stres w pracy, śmierć naszego syna (15 
lat wcześniej od śmierci mamy). Przez pierwszy rok choroby brała leki, do 8 tabletek 
dziennie przez jakieś trzy m-ce. Choroba ustępowała nawet do tego stopnia, że 
po jakimś czasie (7 m-cy) pojechała do sanatorium sama. Później znowu trochę 
tabletek i poleciała do syna. Wróciła, ale choroba nie odpuszczała. Przez okres pół 
roku brała inny lek, męczyła sie okropnie, ale widać było że chce “wrócić “ do siebie. 
Ze względów zdrowotnych musiała przerwać branie leków. Powróciła  depresja. 
Znów zaczęła brać leki, przez ok półtora m-ca, ale dalej już nie wytrzymała, lekarz 
przepisał inny antydepresant, ale zaczęły się schody, jak w pierwszym roku chciała 
wyjść  z  tego tak teraz nie widzę żadnej chęci powrotu do zdrowia przez żonę.  
Po prostu nie wierzy lekarzom. Żona przestała jeść, pić, i łykać tabletki, ma niską 
wagę  46kg przy 160cm wzrostu. A  ja  jestem załamany. Widzę jak powoli żona 
pogrąża sie w chorobie i nic oprócz prośby i groźby nie mogę zrobić.”
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Nie jesteśsama 
www.stopdepresji.pl
Co można znaleźć na stronie?
• Aktualną listę poradni zdrowia psychicznego i innych placówek,  posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie chorób psychicznych;
• Szczegółowe informacje na temat depresji, jej rodzajów, objawów i stopni nasilenia;
• Wskazówki dla osób zagrożonych depresją, chorych, a także ich rodzin i bliskich;
• Forum będące przestrzenią wymiany myśli między użytkownikami, a także umożliwiające zadanie pytania lekarzowi psychiatrze i psychologowi.

Cytaty z forum  



Dlaczego Fundacja ITAKA zajmuje się 
tematem depresji?
Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych jest jedyną 
organizacją pozarządową w Polsce, która kompleksowo zajmuje się problemem 
zaginięć. Od 1999 r. pomagamy w  poszukiwaniach, ale też prowadzimy 
bezpłatne poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne dla rodzin i bliskich 
osób zaginionych. 

Z wieloletniego doświadczenia Fundacji wynika, iż jedną z najczęstszych
przyczyn zaginięć jest depresja i  inne zaburzenia nastroju,  
które towarzyszą wielu chorobom. spośród osób zaginionych chorujących 
na depresję, zdecydowana większość zniknęła w  dniu lub tuż przed 
wizytą u psychiatry. Chorzy często czują się winni, że ich stan tak wolno się 
poprawia lub boją się przyznać lekarzowi, że nie brali leków. Bywają zniechęceni 
do leczenia, a jednocześnie zdają sobie sprawę z oczekiwań rodziny. Te sytuacje 
wzmacniają u chorych pragnienie ucieczki. 

depresja, tak jak zaginięcie, dotyczy całej rodziny. Jest to  codzienne 
zmaganie się z bezsilnością, poczuciem winy i wstydu, ale również gniewem 
i  poczuciem niesprawiedliwości. Przyczyn zachorowań na depresję jest 
mnóstwo, podobnie jak przyczyn zaginięć. jednak można wyciągnąć 
dla nich wspólny mianownik. - Depresję można leczyć, można poprawiać 
jakość swojego życia i relacji rodzinnych czy towarzyskich. W ten sposób można 
zapobiec podjęciu dramatycznej decyzji o odejściu z domu.

Do kogo chcemy dotrzeć?
• Kobiety zagrożone depresją
• Rodzina i bliscy kobiet chorych na depresję

Co chcemy przekazać?
• Depresja jest chorobą, która może dotknąć każdą kobietę, bez względu na 

miejsce zamieszkania, pozycję społeczną czy status materialny;

• Kobieta w depresji nie musi być sama; 

• Wczesne objawy depresji mogą być dwuznaczne, mylone z  huśtawkami 
nastrojów i  chwiejnością emocjonalną. Ważne by rozpoznać chorobę jak 
najwcześniej i rozpocząć leczenie;

• Rodzina i bliscy osób chorych na depresję także potrzebują wsparcia;

Chcemy, aby tegoroczna kampania skierowana do kobiet w  sile wieku 
pokazywała z jakimi problemami musiały się uporać, zanim zaginęły. Dzisiejszy 
świat i jego wymagania często są ponad siły jednego człowieka. 

„Kiedy osoba chora nie podejmuje leczenia, cierpienie wydaje jej się nie 
do zniesienia, nie widzi wyjścia z  aktualnej sytuacji życiowej, nie radzi 

sobie z narastającymi trudnościami, czuje się ciężarem dla bliskich – nierzadko 
pewnego dnia ginie. Czasami wychodzi z  domu tak jak stała, nic ze sobą nie 
zabiera. Czasami pozostawi list pożegnalny. Wówczas rodzina podejrzewa 
najgorsze, obawia się o życie zaginionego. Zdarza się, że do zaginięcia dochodzi 
w przypadku osoby, która była leczona na depresję i pojawił się nawrót choroby. 
Zniechęcona leczeniem, dochodzi do wniosku, że nie chce ponownie cierpieć,  
nic nie ma dla niej sensu i  wychodzi z  domu bez słowa lub czasami ucieka  
ze szpitala na początku hospitalizacji.”

Kinga Bystrek, psycholog, specjalista ds. poszukiwań
Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Najczęstsze problemy dzwoniących: 
• chcą skonsultować objawy zaobserwowane u siebie lub bliskich;

• pytają czy już powinni spotkać się z psychologiem lub psychiatrą;

• nie wiedzą jak namówić osobę cierpiącą na depresję do spotkania z lekarzem;

• pytają na czym polega leczenie lub czy przebieg leczenia jest prawidłowy;

• zastanawiają się dlaczego leki nie działają;

• liczą na wysłuchanie i wsparcie w sytuacji, w której się znajdują.

od początku istnienia telefonu – czyli od 2001 roku zadzwoniło na 
niego 5387 osób. Z  dużych i  mniejszych miejscowości. Kobiet i  mężczyzn. 
Chorych, podejrzewających chorobę, a także ich rodzin i przyjaciół. Ponad 64% 
dzwoniących to kobiety. Miesięcznie lekarze – psychiatrzy przeprowadzają 
średnio 100 rozmów. 

„Oczywiście rozmowy na Antydepresyjnym Telefonie Zaufania nie 
można traktować jako psychoterapii. Psychoterapia to  cykl spotkań 

według określonego schematu, który ustala psychoterapeuta. Tutaj jest to  rodzaj 
poradnictwa, czasami rodzaj rozmowy wspierającej. Mimo to ten telefon jest bardzo 
potrzebny. Mówią o  tym sami dzwoniący.  Są wdzięczni za rozmowy, mówią, że 
bardziej rozumieją teraz co się z nimi dzieje, że zabrakło im jakiejś informacji, której 
nie mogli znaleźć  w  Internecie, książkach czy gazetach lub że ta  rozmowa była 
uzupełnieniem wizyty lekarskiej i  teraz mają jasność co się z nimi dzieje i  jakie są 
następne kroki w leczeniu.”

Justyna Nowakowska, lekarz psychiatra
Specjalista Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji ITAKA

Telefon jest dla osób, które:
• podejrzewają, że mogą mieć depresję (dowiedzą się, co w tej 

sytuacji mogą i powinny zrobić),

• chorują na depresję lecz nadal mają opory przed pójściem do 
specjalisty (poznają objawy i mechanizmy choroby, otrzymają 
informacje na temat metod i sposobów leczenia depresji, rozmowa 
z ekspertem pomoże im podjąć leczenie),

• są w trakcie leczenia i mają pytania, których nie zadały lekarzowi 
prowadzącemu (anonimowo dostaną odpowiedź na dręczące 
wątpliwości),

• są zniechęcone przebiegiem leczenia (dostaną wsparcie 
w bezradności),

• są bliskimi chorych na depresję (dowiedzą się jak pomóc choremu 
i zachęcić go do leczenia),

• doświadczają problemu niedostępności lekarzy psychiatrów, 
długiego czasu oczekiwania na wizytę, cen leków.

Przy telefonie dyżurują lekarze psychiatrzy. Nie leczą, nie stawiają diagnozy,  
bo tego nie da się zrobić przez telefon, ale wysłuchają, doradzą, wskażą miejsca, 
gdzie można uzyskać pomoc  w walce z chorobą.

Całoroczne działanie telefonu zaufania jest możliwe dzięki grantom Urzędu 
Miasta st. Warszawy i firmy Servier Polska.

Katarzyna, 60 lat
W  zimowy wieczór 2009 roku Fundacja ITAKA 
odebrała zgłoszenie zaginięcia 60-letniej pani Ka-
tarzyny. Kobieta wyszła z domu nie zabierając ze 
sobą żadnych dokumentów, ani telefonu. 

Mąż pani Katarzyny od dłuższego czasu cierpiał na 
demencję, nie pamiętał kim jest pani Katarzyna, 
wychodził z  domu bez uprzedzenia, często padał 
ofiarą złodziei i  oszustów. Pani Katarzyna samo-
dzielnie próbowała podołać opiece nad najbliższą 
osobą. Jednak poczucie izolacji, osamotnienia 
i niezrozumienia powoli zaczęły dominować w jej 
emocjach i  przejmować kontrolę nad życiem.  
Przeciążenie opieką nad schorowanym mężem 
wywołało depresję.

Dzień po przyjęciu zgłoszenia, pracownicy ITAKI 
otrzymali informację od kelnerki jednej z restaura-
cji w sąsiednim mieście. W trakcie gdy kobieta od-
poczywała przy stoliku, obsługa restauracji weszła 
na stronę www.zaginieni.pl i rozpoznała w swojej 
klientce osobę zaginioną. Gdy kobieta wyszła 
z restauracji jeden z kelnerów poszedł za nią by ją 
zatrzymać, drugi zaś powiadomił fundację ITAKA. 

Informacje zostały przekazane policji i rodzinie za-
ginionej.  Jak się okazało, była to pani Katarzyna. 
Nasilenie lęku i poczucia bezradności sprawiło, że 
nie była w stanie wrócić do domu i poprosić kogo-
kolwiek o pomoc. 

Agnieszka, 37 lat
W styczniu 2011 roku pracownicy Fundacji ITAKA 
otrzymali zgłoszenie zaginięcia 37 – letniej pani 
Agnieszki. Zaginięcie zgłosił zaniepokojony mąż 
kobiety.

Rodzina pani Agnieszki od długiego czasu bory-
kała się z  wieloma problemami. Kłopoty rodzin-
ne dotyczyły głównie stanu zdrowia męża pani 
Agnieszki, a  także jej mamy. Kobieta zajmowała 
się swoimi bliskimi, codziennie samodzielnie 
próbowała podołać wielu obowiązkom, w  tym 
pracy zawodowej. Niestety z powodu wielu, często 
nagłych nieobecności, została zwolniona. To  spo-
wodowało załamanie psychiki pani Agnieszki. Od 
jakiegoś czasu wycofywała się z życia rodzinnego, 
jak określił mąż „niknęła w oczach”. 

Pewnego dnia po prostu wyszła z  domu. Policja 
namierzyła jej telefon komórkowy i  ustaliła, że 
zaginiona prawdopodobnie przemieszcza się 
w obrębie województwa. Niestety przez kolejne 2 
tygodnie nie udało się ustalić nic więcej. Pewnego 
dnia pasażerowie czekający na pociąg zauważyli 
kobietę, która wydawała się bezradna. Wezwa-
li policję. Okazało się, że była to  zaginiona pani 
Agnieszka. Nie była w  stanie sprecyzować, co się 
z nią działo przez ostatnie tygodnie.

Anna, 35 lat
W  lutym 2010 r. Fundacja ITAKA otrzymała zgło-
szenie zaginięcia 35-letniej pani Anny. Kobieta 
wyszła z domu tylko na chwilę, do sklepu po dru-
giej stronie ulicy. Gdy po godzinie pani Anna wciąż 
nie wracała, rodzina zaczęła się niepokoić. 

Od pewnego czasu kobieta miała myśli samobój-
cze, źle się czuła, nie pamiętała wydarzeń sprzed 
kilku dni. Jak się okazało, psychiatra zalecał lecze-
nie w szpitalu, bo pani Anna nie brała regularnie 
leków i był to kolejny nawrót choroby na przestrze-
ni kilku ostatnich lat. Kobieta nie podjęła jednak 
leczenia i została w domu. 

Rodzina pani Anny była przerażona jej nagłym 
zniknięciem. Podjęli liczne działania, aby ją 
odnaleźć. Po trzech dniach 
ojciec zaginionej zo-
baczył ją nieopodal 
domu. Kobieta nie 
pamiętała co się 
z nią działo odkąd 
wyszła z domu. 

Kampania antydepresyjna
Fundacji ITAKA
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
Listopad 2011

654 40 41
AnTydePresyjny TeLeFon ZAuFAnIA FundACjI ITAKA       

Pon i CZW 
17-20

22  

Powiedz o Antydepresyjnym Telefonie Zaufania swoim podopiecznym!

Zaginęły z powodu depresjiNie jesteśsama 


