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Chorzy na smutek
Rozmowa z dr Ewą Gizą, lekarzem psychiatrą. 

Gazeta Kołobrzeska: 23 lu-
tego to Światowy Dzień Walki z 
Depresją. Choroba ta jest coraz 
częstszym zjawiskiem. Dotarłam 
do statystyk, które mówią, że spo-
śród ludzi zmagających się z de-
presją blisko 2/3 nigdy nie dociera 
do lekarza. Jak to wygląda z Pani 
punktu widzenia?

Ewa Giza: Ja się „boję” takich 
cyfr. Bo wszystko zależy od tego, w 
jakim miejscu Polski się znajduje-
my i od świadomości społecznej. Są 
miejsca, gdzie rzeczywiście tak jest, 
ale są też miejsca, gdzie ta świado-
mość jest większa, jak np. u nas, za 
sprawą 15 lat działań edukacyjnych 
stowarzyszenia Feniks i sześciu lat 
działań Szkoły Zdrowia Psychicz-
nego. Depresja to taki „modny” 
obszar psychiatrii, ludzie chętniej 
przyznają się do niej niż np. do schi-
zofrenii. Wiele zależy też od tego, 
jak osoba sobie radzi, jakie ma za-
soby adaptacyjne, mechanizmy oso-
bowości, wsparcie ze strony najbliż-
szych, jaką ma dostępność do psy-
chologa, psychiatry, czy jest mądry 
lekarz rodzinny, mądry ksiądz, który 
może być pierwszą osobą, która się 
spotka z chorym. Nasi kołobrzescy 
lekarze rodzinni są już bardzo świa-
domi, tu ich trzeba pochwalić, bar-
dzo ze sobą współpracujemy.

GK: Są osoby szczególnie nara-
żone na depresję?

EG: Kryzys każdemu może się 
przydarzyć. Wszystko zależy od 
tego, jak długo trwa. Obserwuję w 
tej chwili wręcz lawinę osób z prob-
lemami emocjonalnymi, którym się 
nie śniło, że trafią do psychiatry: lu-
dzie sukcesu, silni, zaradni, nie tacy 
starzy, bo po trzydziestce czy koło 
czterdziestki, tacy, którym się za-
wsze w życiu powodziło. Nie ćwi-
czyli w życiu stresu, utraty, niepo-
wodzenia. Nagle zaczyna się coś 
dziać w miejscu pracy czy w domu, 
pojawia się myślenie lękowe, bez-
senność. Nie jesteśmy odporni, 
ogólnie mówiąc, na stres: na przy-
krość, plotkę, odrzucenie, porzuce-
nie, stratę, niewygodę, utratę profi-
tów, finansów, etatu pracy…

GK: Ale to przydarza się każ-
demu z nas. A od kiedy możemy 
już mówić o depresji?

EG: Każdy z nas reaguje inaczej, 
w zależności od wielu różnych rze-
czy, od genów począwszy, zasobów 
adaptacyjnych, otoczenia, wsparcia 

najbliższych, poczucia własnej war-
tości. Okres zaburzonego bezpie-
czeństwa dotyczy każdego z nas, ale 
sprawą indywidualną jest, jak dłu-
go pozwolimy sobie na ten kryzys, 
jakie uruchomimy mechanizmy ra-
dzenia sobie – od tego zależy póź-
niej dalszy los.

Depresja jest powolna, zaczyna 
się od spadków nastroju i napędu, 
lęków, zaburzeń snu, łaknienia, za-
burzeń myślenia, z każdym dniem 
jest coraz gorzej. Osoba dziwnie się 
zachowuje, izoluje się, traci lub po-
rzuca pracę, zaczyna mieć dolegli-
wości fizyczne (bóle głowy, kręgo-
słupa, mięśni), nie je, chudnie i jest 
to zachowanie związane z przeży-
waniem czegoś. Na początku depre-
sja może być mylona z lenistwem, 
brakiem chęci czy złośliwością, 
ale jeżeli zna się osobę i wie, że w 
jej życiu coś się dzieje, należy być 
ostrożnym w ocenianiu, skonsulto-
wać się ze specjalistą. Ważne jest, by 
zauważyć ten początek, nie przedłu-
żać bezsenności, braku aktywności, 
izolowania się, nawet odpychania 
- bo często te osoby nie chcą mieć 
kontaktu z otoczeniem, nie chcą po-
mocy, nie chcą zjeść czegoś gotowa-
nego, iść na spacer, wolą zostać w 
domu pod kocem, odmawiają, wy-
ganiają. Dobry przyjaciel i psychia-
tra wie, że nie może dać się wygonić. 
Na początku tego procesu łatwiej 
jest zmobilizować do czegokolwiek. 
A gdy już zostaje łóżko, koc, papie-
roch i woda, trzeba decydować za 
osobę, oczywiście we współpracy z 
rodziną. Chodzi o to, by, jeśli osoba 
już sobie nie radzi, wejść z chemią, 
choćby z małą dawką, by unormo-
wać rytmy dobowe i sen, nie brnąć 
w wyczerpanie organizmu. Bo dłu-
gotrwała bezsenność skutkuje całą 
kaskadą zaburzeń fizycznych i psy-
chicznych: wyczerpaniem, brakiem 
emocjonalności, przewlekłą lękli-
wością, brakiem apetytu, narastają-
cym pesymizmem. Fazy te pogłę-
biają się. Ale lepiej wyłapywać te 
sygnały zdecydowanie wcześniej. 
To mniej cierpienia i dla pacjenta, i 
dla rodziny, bo depresja już od po-
staci umiarkowanej jest strasznym 
cierpieniem wewnętrznym.

GK: Często potencjalnych pa-
cjentów powstrzymuje przed kon-
sultacją z lekarzem myślenie „nie 
pójdę, bo mi przepiszą jakieś leki, 
uzależnię się”.

EG: Najczęściej myślą o psy-
chotropach. Kiedy pacjent przycho-

dzi do lekarza rodzinnego i mówi 
„jestem nerwowy, wybuchowy, 
wszystko mnie drażni, nie mogę 
spać”, dostaje coś na uspokojenie 
albo na sen. Ale nasi lekarze rodzinni 
wiedzą, że Afobam, Xanax, Lorafen 
i inne z grupy benzodiazepin poma-
gają na krótko. Leczą tylko objaw, 
nie usuwają przyczyny. Po jakimś 
czasie (6-8 tyg.) uzależniają, dawki 
trzeba zwiększać, efekt jest słabszy, 
pacjent się przyzwyczaja. Nasi le-
karze wiedzą, że jeżeli ten lek, plus 
psychoterapia, plus rozwiązanie ja-
kiegoś kryzysu, nie pomaga, należy 
sięgnąć po farmakoterapię psychia-
tryczną. I tu mogę uspokoić, że teraz 
jest szeroka gama leków przeciwde-
presyjnych, od łagodnych po bardzo 
mocne, a my w leczeniu ambulato-
ryjnym naprawdę staramy się stoso-
wać leki bezpieczne, nie uzależnia-
jące, w jak najmniejszych dawkach, 
by pacjent miał komfort życia, mógł 
funkcjonować, pracować, być obec-
nym w domu. Nie są to leki takie, jak 
pacjenci myślą – ogłupiające, przy-
mulające. Wszystko można wyregu-
lować. We współpracy z pacjentem 
staramy się osiągnąć taki stan, aby 
on sam umiał rozróżniać, po jakiej 
dawce mu najlepiej. Okres leczenia 
lekami przeciwdepresyjnymi też nie 
trwa do końca życia, jak w schizo-
frenii. Im lżejsza postać choroby, 
tym leczenie krótsze i lżejsze.

Zresztą sięganie po farmakote-
rapię nie jest regułą. Jest taka ła-
godna postać depresji na pograni-
czu nerwicy, gdzie sama rozmowa 
wystarcza. Wtedy podsuwamy pa-
cjentowi lekturę, zwiększamy po-
ziom wiedzy, pracujemy z rodziną. 
Jeśli pacjent wygeneruje z siebie 
aktywność, odżywia się właściwie, 
możemy obejść się bez chemii, 
ograniczyć się do suplementów, 
bo może trzeba wyrównać poziom 
hormonów, np. tarczycy, estroge-
nów, testosteronu. Ale zawsze le-
piej posłużyć się konsultacją, niż 
brnąć, aż jest za późno.

GK: Czy depresję się dziedzi-
czy?

EG: Tak, jest taka postać de-
presji, która ma podłoże dziedzicz-
ne. To pewna predyspozycja do 
przeżywania stresu. Zbierając wy-
wiad, zawsze rozmawiamy o tym 
z pacjentami. Mamy sporą grupę 
osób - dzieci naszych pacjentów, 
gdzie rodzina, w której jest depre-
sja, schizofrenia, silne nerwice czy 
uzależnienia, jest w procesie tera-

peutycznym. Tam mamy szczegól-
ne baczenie na dzieci i młodzież, 
ich okres dojrzewania, ich przeży-
wanie, radzenie sobie z różnymi 
sytuacjami, bo to może być istot-
ne w tym, by nie doprowadzić u 
nich do stanów depresji. Trzeba 
być uważnym szczególnie tam, 
gdzie te choroby są, tak jak w ro-
dzinach, gdzie jest cukrzyca, cho-
roby nowotworowe czy układowe. 
Teraz jest wręcz standardem, żeby 
poszczególne grupy ryzyka miały 
to na uwadze i kontrolowały się. 
Bardzo często młodzież pyta nas: 
„czy ja też zachoruję, jakie jest ry-
zyko, co mogę zrobić, żeby tak się 
nie stało?” Otrzymują od nas od-
powiednią ofertę, wiedzą, jak roz-
wiązywać swoje problemy, jak nie 
tkwić w sytuacjach toksycznych, 
jak żyć, by się nie uzależnić i dążyć 
do rozwoju osobowości. A osobo-
wość, jeśli będzie się rozwijać, bę-
dzie zahartowana psychicznie – nie 
zachoruje.

GK: Sytuacja w NFZ nie jest 
dobra, do wielu lekarzy różnych 
specjalności czeka się miesiącami. 
Na co może liczyć potencjalny pa-
cjent w Kołobrzegu, jeśli zdecydu-
je się na konsultację z psychiatrą?

EG: Do poradni zdrowia psy-
chicznego nie potrzeba skierowania. 
Dla pacjentów, którzy chcieliby po-
rozmawiać, poradnia jest czynna co-
dziennie od poniedziałku do piątku, 
wszystkich pacjentów jednorazo-

wych załatwiamy tego samego dnia. 
Do szpitala potrzebne jest skiero-
wanie. Pacjent, który go potrzebuje, 
może przyjść na konsultację na izbę 
przyjęć. Są też poradnie innych le-
karzy psychiatrów poza szpitalem: 
jest np. gabinet NZOZ w Batalionie, 
na ul. Zaplecznej i w Almedzie. Do 
psychologa wymagane jest skiero-
wanie. Jest też bardzo duża dostęp-
ność psychologów poprzez różno-
rodne projekty stowarzyszenia, jak 
Biuro Porad Obywatelskich, Klub 
Pacjenta, Szkoła Zdrowia Psychicz-
nego i Szkoła Dla Rodziców. Nie-
długo, kiedy już rozstrzygną się 
konkursy, wszystkie te projekty na 
nowo ruszą. Coraz więcej osób ko-
rzysta z tych różnych form pomocy. 
To modne mieć swojego psycholo-
ga, terapeutę, osobę, z którą można 
porozmawiać szczerze, w zaufaniu. 
Nikomu nie zawadzi mieć swojego 
„pomagacza”. Tak naprawdę to każ-
demu potrzebne, nam też, bo mamy 
na głowach mnóstwo trudnych ży-
ciorysów, bywają tragiczne sytu-
acje. Dlatego też szukamy swoich 
superwizorów (psychoterapeuta z 
dużym doświadczeniem, szkolący 
innych psychoterapeutów oraz czu-
wający nad przebiegiem prowadzo-
nej przez nich psychoterapii), żeby 
móc się zresetować, odbarczyć. To 
bardzo ważne, bo nie ma nic gorsze-
go, jak sfrustrowany psychiatra czy 
psycholog.

rozmawiała
Aleksandra Kurcman
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Dr Ewa Giza, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista psychiatra, certyfi-
kowany specjalista terapii środowiskowej, jest ordynatorem Oddziału Psy-
chiatrycznego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu oraz prezesem Stowa-
rzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin 
i Przyjaciół „Feniks”.

Masz problem     Coś Cię irytuje
Zauważyłeś coś ciekawego
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