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epresja staje się coraz powszechniejszą chorobą, która może dotknąć
wszystkich, niezależnie od wieku i płci. Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO, World Health Organization) szacuje, że objawy
depresji ma ok. 350 mln ludzi na całym świecie. Również w Polsce stale rośnie
liczba osób z depresją. Obecnie w Polsce na depresję choruje 1,2-1,5 mln
osób. Rozpowszechnienie wiedzy i świadomości Polaków na temat depresji
w ostatnich latach rośnie, depresja coraz rzadziej traktowana jest jako temat
tabu, zarówno w mediach, jak i w lokalnych środowiskach. Nie zmienia to
faktu, że krążące na jej temat informacje nadal bywają nieprawdziwe lub
niekompletne. Powoduje to zmniejszenie naszej wrażliwości na osoby, które
dotyka problem depresji. Brak wrażliwości i lekceważenie niepokojących
sygnałów często powoduje, że osoby z depresją nie otrzymują wsparcia
od najbliższego otoczenia. Wsparcie i zrozumienie ze strony najbliższych
jest istotnym czynnikiem warunkującym podjęcie decyzji o udaniu się
po pomoc do specjalisty – psychologa, psychoterapeuty i/lub lekarza
psychiatry. Wspieranie osób z depresją przynosi większe efekty, kiedy
posiadamy odpowiednią wiedzę. Sprawdź, co wiesz o depresji.

PRAWDA CZY FAŁSZ? - CZYLI KRÓTKI TEST O DEPRESJI
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1. DEPRESJA DOTYKA WYŁĄCZNIE OSOBY TZW. „SŁABE PSYCHICZNIE”
Depresja może pojawić się w każdym wieku, bez względu na płeć, wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny czy miejsce zamieszkania. Przyczyny
zachorowania na zaburzenia depresyjne są bardzo różne. Z danych naukowych wynika, że ok. 50% pierwszych w życiu epizodów depresji poprzedzają
różnorodne wydarzenia życiowe, zwykle o ujemnym znaczeniu emocjonalnym – tzw. traumatyczne przeżycia (np. strata bliskiej osoby, utrata zdrowia,
utrata pracy itd.). Depresja może jednak pojawić się na skutek wydarzeń
związanych z osiągnięciem sukcesu lub dokonaniem zmian w życiu (np. urodzenie dziecka, awans w pracy, przeprowadzka, małżeństwo itd.). Jeśli tak
jest, mówimy wówczas o depresji reaktywnej, której podstawową metodą
leczenia jest psychoterapia. Depresja endogenna, czyli nie związana z zewnętrznymi zdarzeniami szczególnie wymaga specjalistycznej pomocy, ponieważ sama nie minie. Nieleczona, pogłębia się, co wydłuża i utrudnia powrót do zdrowia. Depresja endogenna, czyli tzw. „duża depresja” może być
wywołana przez wiele drobnych, często niepowiązanych ze sobą czynników,
które rzadko kiedy zauważane są przez otoczenie, a nawet przez samego
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chorego. Objawy depresji mogą mieć różne nasilenie: osoby z depresją łagodną mogą zazwyczaj normalnie funkcjonować, często sprawiają wrażenie
zdrowych. Jednak nawet objawy o łagodnym nasileniu wpływają negatywnie na zachowanie chorego, obniżają jego aktywność i powodują prawdziwe
cierpienie, a co za tym idzie, wymagają specjalistycznej pomocy.
2. DEPRESJA JEST POWAŻNĄ CHOROBĄ, KTÓRĄ NALEŻY LECZYĆ –

P

SAMA NIE MINIE.
Objawy depresji są często bagatelizowane i traktowane jako chwilowy spadek nastroju, zmęczenie lub po prostu nadmiar stresu. Depresja jest poważną chorobą, to nie chwilowy „dołek”, nie wystarczy „wziąć się w garść”.
Depresja jest jednostką chorobową opisaną w klasyfikacjach medycznych:
DSM-V (klasyfikacja amerykańska) oraz ICD-10 (klasyfikacja europejska),
przez WHO uznawana jest za czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny
na świecie, a w 2020 roku będzie na drugim miejscu. Źródłem depresji mogą
być zarówno aktualne, jak i przeszłe wydarzenia. Jej podłoże może być psychologiczne lub biologiczne. W czasie choroby w mózgu dochodzi do zmian
w jego aktywności chemicznej, co wpływa na funkcjonowanie całego organizmu – następuje zmniejszenie ilości neuroprzekaźników: serotoniny i noradrenaliny, co potwierdza, że depresja nie jest „użalaniem się nad sobą”,
ale prawdziwą chorobą. Depresję należy leczyć – nieleczone objawy, podobnie jak w przypadku innych chorób, nasilają się i powodują coraz większe
cierpienie. Chwilowe „dołki” czy chandra mijają samoistnie. Depresja nie.
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3. NA DEPRESJĘ CHORUJĄ WYŁĄCZNIE KOBIETY
Kobiety chorują 1,5-3 razy częściej na depresję niż mężczyźni. Ryzyko wystąpienia zaburzeń depresyjnych jest u kobiet większe niż u mężczyzn i nie
ma jednoznacznych danych potwierdzających tą prawidłowość. Decydują
o tym m.in. czynniki biologiczne i społeczno-kulturowe. U kobiet częściej
występują zaburzenia w zakresie hormonów tarczycy oraz zmiany stężenia estrogenów i progesteronu powodujące zmiany nastroju np. związane
z cyklem miesięcznym (tzw. PMS, zespół napięcia przedmiesiączkowego),
w okresie okołomenopauzalnym, podczas stosowania antykoncepcji czy
w okresie ciąży i połogu. W okresie ciąży zachorowalność na depresję wynosi 10-25%. Znacznie częściej zaburzenia nastroju występują w okresie
poporodowym. Do 2 tygodni po porodzie może utrzymywać się tzw. baby
blues - nagła zmiana nastroju: płaczliwość, chwiejność emocjonalna, drażliwość, obniżony nastrój, zaburzenia snu, obniżony apetyt, zwykle niewia-
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domego pochodzenia. Stan ten nie wymaga leczenia, ustępuje samoistnie
przy bardzo ważnym w tym okresie wsparciu bliskich. Jeżeli stan smutku po
urodzeniu dziecka utrzymuje się dłużej (kulminacja objawów w 3-6 miesiącu po porodzie) możemy mówić o depresji poporodowej. U kobiet w ciąży
i połogu leczeniem z wyboru zaburzeń nastroju jest psychoterapia. Jeżeli
leczenie takie jest niewystarczające i choroba stanowi zagrożenie dla matki i/lub dziecka należy rozważyć włączenie farmakoterapii, tylko i włącznie
pod nadzorem lekarza psychiatry! Istnieją leku przeciwdepresyjne zupełnie
bezpieczne dla kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących piersią! W zakresie
czynników społecznych przyczyniających się do zachorowania na depresję
przez kobiety, istotną rolę odgrywają m.in. odmienne role społeczne pełnione przez kobiety oraz model związku, w którym żyją. Objawy depresji
u mężczyzn są częściej zamaskowane – mężczyźni częściej je ukrywają, a
ich zachowania np. irytacja czy wybuchy złości są niezgodne z klinicznym
obrazem depresji. Zdarza się jednak, że kobiety niechętnie przyznają się do
swojej choroby – aż 18% ukrywa ten fakt przed rodziną i otoczeniem, a 10%
- nawet przed swoim partnerem. Zwiększająca się akceptacja społeczna depresji prowadzi do zmniejszenia lęku przed ujawnieniem choroby zarówno
przez kobiety, jak i mężczyzn. Problematyka depresji nie powinna być tematem tabu.
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4. U DZIECI I OSÓB STARSZYCH DEPRESJA NIE WYSTĘPUJE
Jak wspomniano wcześniej, depresja może pojawić się u każdego, niezależnie od wieku. Diagnozę depresji stawia się już u niemowląt i małych dzieci,
które w swoich codziennych aktywnościach adekwatnych dla wieku przejawiają wzorzec nastroju depresyjnego i/lub drażliwość, nadmiernie płaczą, mają zmniejszoną zdolność do sprzeciwu oraz obniżoną gotowość do
wchodzenia w interakcje społeczne. Często wyżej wymienionym objawom
towarzyszą kłopoty ze snem i/lub jedzeniem, w tym utrata wagi. Depresja
anaklityczna dotyczy noworodków i niemowląt oddzielonych od matki i stanowi 3% wszystkich rozpoznanych przypadków depresji. Depresja coraz
częściej dotyka nieco starsze dzieci i nastolatków. U młodszych dzieci często
zamiast obniżonego nastroju można zaobserwować zwiększoną drażliwość.
Do rozwoju depresji u dzieci i młodzieży mogą przyczynić się m.in. problemy w domu, w szkole, trudności w relacjach rówieśniczych, zmiany ról społecznych i coraz to nowe obowiązki. U nastolatków, zdarza się, że trudno
jest odróżnić „normalny” kryzys dojrzewania od tzw. depresji młodzieńczej.
Dzieci i młodzież bardzo często maskują (tzw. depresja maskowana) objawy depresji, tzn. przejawiają objawy, które nie wskazują bezpośrednio na
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depresję np.: nagle pojawiają się trudności w nauce, lęki nocne, natręctwa, wybuchy złości, ciągłe zmęczenie czy objawy psychosomatyczne (bóle
brzucha, bóle głowy itd.). Zaburzeniom depresyjnym u nastolatków często
towarzyszą zachowania ryzykowne (np. nadużywanie leków czy substancji psychoaktywnych, ucieczki z domu) oraz samookaleczenia, zaburzenia
odżywiania się (anoreksja, bulimia). Mogą pojawić się myśli i zachowania
samobójcze. Depresja może pojawić się również w grupie osób starszych
– często towarzyszy zmianom otępiennym. Osoby starsze tracą zainteresowanie, obojętnieją, obniża się ich sprawność intelektualna, pogorszeniu ulegają zdolności poznawcze, np. pamięć. Depresja w wieku podeszłym pojawia się zwykle w obliczu zbliżającej się śmierci, w związku ze spowolnieniem
tempa życia, poczuciem bezużyteczności czy poczuciem bycia ciężarem dla
bliskich. Należy pamiętać, że depresja może i powinna być leczona niezależnie od wieku.
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5. DEPRESJA JEST ULECZALNA
Depresja w znacznej liczbie przypadków jest chorobą uleczalną! Z perspektywy niektórych specjalistów, farmakoterapia jest bardziej atrakcyjna niż
psychoterapia, gdyż w określonych okolicznościach daje perspektywę dość
szybkiej poprawy funkcjonowania chorego. Odpowiednia diagnoza i leczenie powodują, że nawet jeśli choroba nie minie bezpowrotnie, co często
się zdarza, to przynajmniej pojawią się długie okresy remisji, które pozwolą
osobie chorej na pełny powrót do „normalnego życia”, zarówno osobistego,
jak i zawodowego. Leczenie farmakologiczne pozwala uzyskać poprawę stanu zdrowia u 60-70% pacjentów. Również efektywność psychoterapii została potwierdzona klinicznie. Niepodjęcie leczenia powoduje, że stan chorego
pogarsza się, osoba chora odczuwa coraz większe cierpienie, w konsekwencji zupełnie izolując się od życia społecznego, zawodowego oraz tracąc chęć
do życia. Nieleczona depresja może prowadzić do samobójstwa! Najnowsze badania dostarczają danych mówiących o wpływie depresji na rozwój
chorób serca, cukrzycy, nadciśnienia, otyłości, udaru, choroby Alzheimera, a
nawet nowotworów. Depresja zwiększa ryzyko zgonów - na podstawie Global Burden of Disease oszacowano, że depresja jest jedenastą w kolejności
przyczyną odpowiadającą za skrócenie życia. Odpowiednie i wczesne leczenie minimalizuje również ryzyko tego typu powikłań.
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6. NA DEPRESJĘ CHORUJE SIĘ TYLKO W MIESIĄCACH JESIENNOZIMOWYCH
To nieprawda! Owszem, istnieją nawracające postacie depresji, które ulegają
zaostrzeniu lub nawrotom w rytmie sezonowym: jesienno-zimowym i wiosenno- letnim. Dotyczy to ok. 2/3 chorych na zaburzenia depresyjne nawracające. Na depresję można jednak zachorować niezależnie od pory roku.
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7. DEPRESJA TO ZAWSZE PRZEWLEKŁY SMUTEK I OBNIŻONY NASTRÓJ
Depresja jest zazwyczaj opisywana jako nastrój poniżej normalnego – chory może swój stan opisywać jako „smutek”, „przygnębienie”, „rozdrażnienie”, „chandrę” czy za pomocą wielu innych podobnych określeń. Jednak
nie wszyscy chorzy potrafią rozpoznać lub dokładnie opisać, jak się czują.
Zgłaszane objawy depresji mogą się znacznie różnić u poszczególnych osób.
Jedna osoba chora może być spowolniona i płaczliwa, inna będzie się uśmiechać i zaprzeczać, jakby coś było nie w porządku. Niektórzy za dużo śpią i za
dużo jedzą, inni odwrotnie – skarżą się na bezsenność i brak apetytu. Zdarza się, że niektórzy chorzy w ogóle nie czują, że mają depresję! Doświadczają jej jako utratę przyjemności, dotychczasowych zainteresowań, obniżenie
potrzeb, w tym natury seksualnej. Zasadnicze znaczenie dla diagnozy ma
to, że epizod depresyjny musi oznaczać zauważalną zmianę w stosunku do
zwykłego poziomu funkcjonowania. Niektóre osoby z depresją są zbyt chore, aby dostrzec takową zmianę – wówczas pomocni mogą stać się rodzina
lub przyjaciele.
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8. DEPRESJA JEST CHOROBĄ DZIEDZICZNĄ – „TO PEWNE, ŻE PRZEKAŻĘ
GEN DEPRESJI SWOIM DZIECIOM”
To, że ktoś w rodzinie chorował, może zwiększyć ryzyko zachorowania, ale
nie oznacza, że choroba na pewno wystąpi, ani, że ktoś, u kogo w rodzinie
nie było zachorowań, nie zachoruje. Według licznych badań, ryzyko zachorowania rzeczywiście wzrasta wraz ze stopniem pokrewieństwa z osobą
chorą. Nie ma jednak dowodów, że geny związane z podatnością na zachorowanie występowały u każdej chorującej na depresję osoby. Depresja
związana jest także z czynnikami środowiskowymi, co wyklucza tezę o dziedzicznym charakterze tej choroby. Myśląc o czynniku genetycznym w rozwoju depresji, myślimy o pewnej predyspozycji układu nerwowego, która
nie jest wystarczającym czynnikiem, aby zachorować. Dotąd naukowcy nie
odkryli genu odpowiedzialnego za powstanie depresji! Czynniki biologiczne
mają w rozwoju tej choroby swój udział, ale nie determinują jej występowa-
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nia. Należy jednak pamiętać, że depresja nigdy nie pojawi się znikąd. Nawet
jeśli ktoś ma większe, biologiczne – genetyczne predyspozycje do zachorowania, depresja nie wystąpi bez określonych czynników psychologicznych
czy środowiskowych.
9. LEKI PRZECIWDEPRESYJNE ZMIENIAJĄ OSOBOWOŚĆ I UZALEŻNIAJĄ
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Powszechnie panuje opinia, że leki przeciwdepresyjne uzależniają i zmieniają osobowość chorego – to nieprawda! Leki przeciwdepresyjne mają za
zadanie przywrócić równowagę chemiczną w mózgu i wyrównać poziomy
neuroprzekaźników do stanu sprzed choroby – dotyczy to głównie serotoniny i noradrenaliny (mechanizm nasilenia przewodnictwa synaptycznego
komórek nerwowych). Prawdą jest, że w pierwszym etapie leczenia, leki te
mogą powodować zmiany w zachowaniu osoby chorej – mają na celu ustabilizować nastrój, podnieść poziom energii, zniwelować lęk czy ułatwić zasypianie. Leki przeciwdepresyjne nie są „pigułką szczęścia”! Większość z nich
również nie powoduje uzależnienia – w procesie zdrowienia, leki przestają
być choremu potrzebne, ponieważ stan chemiczny mózgu wrócił do normy,
a chory równolegle rozwiązuje problemy powodujące chorobę np. w toku
psychoterapii. Odstawienie leków zawsze powinno odbywać się pod kontrolą lekarza i następować stopniowo. Psychoterapia pozwala zminimalizować
ryzyko kolejnego zachorowania. Należy pamiętać, że przewlekłe przyjmowanie leków nasennych, uspokajających czy przeciwlękowych (np. z grupy
benzodiazepin) może prowadzić do uzależnienia. Dlatego bardzo ważne
jest łączenie terapii farmakologicznej prowadzonej przez lekarza psychiatrę
z psychoterapią!
10. PSYCHOTERAPIA NIE JEST DLA „TWARDZIELI” – TO STRATA CZASU
I PIENIĘDZY
Najbardziej efektywnymi metodami leczenia depresji są farmakoterapia
i psychoterapia – ich skuteczność została udowodniona naukowo. W stanie
depresji podjęcie decyzji o leczeniu to jedyna słuszna droga powrotu do
zdrowia. Podjęcie decyzji o leczeniu wymaga jednak siły i odwagi – tylko
podjęcie walki pozwoli choremu na opuszczenie stanu beznadziei i bezsilności, jaki ogarnia chorego, nawet „twardziela”. Ważnym elementem
w leczeniu jest wsparcie chorego przez osoby bliskie – wsparcie zwiększa
skuteczność terapii. Niektórzy sądzą, że „wyżalenie się” z kłopotów przyjacielowi wystarczy, nie trzeba marnować czasu ani pieniędzy. Ważne jest, aby
pamiętać, że depresja to nie zwykły, chwilowy „dołek”. Rozmowa z bliskimi
może być pomocna, ale nigdy nie zastąpi pomocy ze strony profesjonalisty
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– psychoterapeuty, który pomoże choremu ustalić źródła choroby i skutecznie je zniwelować. Podjęcie leczenia ponad dwukrotnie zwiększa szansę na
normalne funkcjonowanie w przypadku depresji o umiarkowanym nasileniu.
Szansa ta jest trzykrotnie większa u osób z ciężkim przebiegiem choroby.
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11. OSOBY CHORE NA DEPRESJĘ SĄ NIEBEZPIECZNE
Według najnowszych badań, choroby chore na depresję nie różnią się od
ogólnej populacji liczbą dokonanych aktów przemocy. Wydaje się, że objawy depresji, takie jak utrata energii i siły, brak sensu życia i zobojętnienie
nie pomagają w powstawaniu zachowań agresywnych. Wręcz przeciwnie,
osoby chore łatwiej mogą stać się ofiarami przemocy, ze względu na odczuwaną niemoc i bezsilność. Wśród populacji osób chorych na depresję, jako
forma kary za swoje winy (często urojone) mogą pojawić się zachowania
autoagresywne, np. samookaleczenia czy myśli i tendencje samobójcze. Ryzyko samobójstwa wśród osób chorujących na depresję jest około 30 razy
częstsze niż w całej populacji. str. 7

OBJAWY DEPRESJI
Epizod depresji trwa minimum 2 tygodnie, średnio 6 miesięcy.
Konieczne jest wystąpienie 2 OBJAWÓW z 3 charakterystycznych:
• nastrój depresyjny – obniżenie nastroju
• utrata zainteresowań lub przeżywania przyjemności
• zwiększona męczliwość
Objawy depresji obejmują 3 sfery:
EMOCJONALNĄ – smutek, przygnębienie, rozdrażnienie (często zamiast
obniżenia nastroju), zmniejszenie lub utrata zdolności doświadczania
przyjemności (anhedonia), poczucie winy, niepokój, lęk
POZNAWCZĄ (MYŚLI, PRZEKONANIA) - problemy z koncentracją uwagi,
zwiększona męczliwość, utrata energii, obniżenie tempa procesów
poznawczych (np. zapamiętywania), niska samoocena, negatywne ocenianie
doświadczeń („nic nie potrafię”, „nikt mnie nie kocha”), pesymizm w ocenie
wprzyszłości i rozpamiętywanie przeszłości, bezradność, myśli samobójcze
BEHAWIORALNĄ (ZACHOWANIE) - spowolnienie lub pobudzenie ruchowe
(agitacja), znaczne zmęczenie (nawet po małym wysiłku), wycofanie
społeczne, niechęć do prowadzenia rozmów, ograniczenie zainteresowań,
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utrata łaknienia (wzrost lub spadek apetytu/masy ciała), zaburzenia snu
(bezsenność lub nadmierna senność), podejmowanie prób samobójczych,
obniżenie libido, obniżenie popędu płciowego

JEŻELI PODEJRZEWASZ U KOGOŚ DEPRESJĘ
Depresja to bardzo poważna choroba. Jeżeli podejrzewasz ją
u kogoś bliskiego:
Obserwuj, postaraj się nazwać swoje odczucia i wątpliwości.
Dowiedz się, jak najwięcej o tej chorobie.
Nie twórz tajemnic – depresja nie jest powodem do wstydu.
Nie bój się, że zaszkodzisz
Porozmawiaj z osobą chorą o swoich obawach.
Bądź spokojny.
Staraj się przytoczyć konkretne fakty, które Cię niepokoją.
Pozwól, aby osoba, z którą rozmawiasz, mogła przedstawić swoje zdanie.
Wysłuchaj jej.
Zaoferuj swoją pomoc i wsparcie.
Nie udzielaj rady typu „weź się w garść”, „ogarnij się”!
Nie staraj się swojego bliskiego rozweselać, organizować mu czasu, wysyłać na urlop.
Nie pocieszaj, mówiąc „będzie dobrze”, „zobacz, jakie życie jest piękne”.
Powiedz, że to nie jest najlepszy czas na podejmowanie ważnych decyzji –
osoba chora może patrzeć na wszystko przez „czarne okulary”.
Powiedz, o tym, że się martwisz. Daj do zrozumienia, jak bardzo zależy Ci
na tej osobie.
Poproś o udanie się do specjalisty – psychologa i/lub psychiatry.
Jeżeli stan zdrowia Twojego bliskiego pozwala na to, bądź cierpliwy, pozwól, by
u chorej osoby pojawiła się potrzeba leczenia albo przynajmniej zgoda na nie.
Nie bagatelizuj wypowiedzi o samobójstwie! To nieprawda, że ten, kto
mówi o samobójstwie go nie popełni! Pamiętaj, że choroba sama nie minie.
Depresję trzeba leczyć.
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MIEJSCA, W KTÓRYCH OTRZYMASZ BEZPŁATNĄ PORADĘ, WSPARCIE I POMOC:
Szpital Wolski – Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego
Kliniczny Oddział Psychiatryczny, Izba Przyjęć Psychiatryczna,
Oddział Psychiatryczny Dzienny, Zespół Leczenia Środowiskowego,
Poradnia Zdrowia Psychicznego
www.wolski.med.pl
ul. Kasprzaka 17
Izba Przyjęć Psychiatryczna: 22 38 94 840, 22 38 94 887 – przez całą dobę
Poradnia Zdrowia Psychicznego: 22 38 94 880 – 8:00-18:00 (pon. – czw.)
i 8:00-15:00 (pt)
Psychoterapia indywidualna i grupowa, opieka psychiatryczna, diagnostyka
psychiatryczna i psychologiczna, leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne, rehabilitacja.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola
–Śródmieście
www.zozwola.pl
Poradnia Zdrowia Psychicznego:
ul. Mariańska 1, 22 620 83 02 – 8:00-20:00
ul. Płocka 49, 22 632 86 81 – 7:00-19:00
ul. Leszno 17, 22 632 12 16 – 7:00-18:00
Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz Oddział Dzienny
Psychogeriatryczny (dla osób 60+): 22 632 93 59 – 8:00-20:00, ul. Leszno 17
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Dział Oparcia Społecznego
ul. Żytnia 75/77, 22 631 10 96
zytnia7577@op.pl
Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla rodzin tych osób.
Poradnictwo socjalne i psychologiczne. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi (również dla osób 60+)
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Dzielnicy Wola
ul. Żelazna 99,
pokój 301, III piętro
tel. 22 443 57 60,
pik.wola@um.warszawa.pl
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Poradnictwo prawne i psychologiczne
Harmonogram dyżurów specjalistów dostępny jest na stronie
www.wola.waw.pl
Ogólnopolskie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
ul. Gen. Andersa 13 , 22 635 13 64
warszawa@malibracia.org.pl
www.malibracia.org.pl
Bezpłatne porady psychologiczne dla osób pow. 65 roku życia.
Telefon zaufania dla osób starszych 22 635 09 54 – 17:00-20:00 (pon., śr.,
czw.), 9:00-12:00 (wtorki) oraz 14:00-16:00 (środy) – dyżur z tematyki choroby Alzheimera
Warszawski Dom pod Fontanną – Zespół Regionalny Koalicji na
Rzecz Zdrowia Psychicznego
ul. Nowolipki 6A, 22 636 47 29, 22 636 55 89 – 8:00-16:00
biuro@wdpf.org.pl
Ośrodek wsparcia I integracji społecznej zarządzany m.in. przez osoby
doświadczające kryzysów zdrowia psychicznego i wolontariuszy.
Fundacja Zobacz…JESTEM
ul. Czerniakowska 159, klatka I, domofon 200,
883 337 883
www.zobaczjestem.pl
kontakt@zobaczjestem.pl
Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych
oraz ich rodzin.
Zobacz…ZNIKAM
Kampania na rzecz przeciwdziałania samobójstwom dzieci i młodzieży
www.zobaczznikam.pl
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Druk informatora został sfinansowany ze środków m.st. Warszawy.
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zobaczjestem.pl

