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Tadeusz Poszwiński
Syn 

Andżeli i Tomasza, 
ur. 10.08.2019 r. 

o godz. 5.40

Antoni Witecki
Syn 

Anny i Dariusza, 
ur. 10.08.2019 r. 

o godz. 11.25

Karol Łabendowicz
Syn 

Iwony i Dominika, 
ur. 11.08.2019 r. 

o godz. 23.45

Basia Maj
Córka 

Renaty i Krzysztofa, 
ur. 8.08.2019 r. 

o godz. 12.40

Wiktoria Gałkowska
Córka

 Magdaleny i Damiana, 
ur. 9.08.2019 r. 

o godz. 21.40

Lista nazwisk tzw. ludzi 
ze świecznika, którzy 
otwarcie przyznali się,  
że cierpią z powodu 
depresji jest coraz dłuż-
sza. Coraz częściej na 
depresję chorują osoby 
aktywne zawodowo, od-
noszące sukcesy.  
Nowe jej oblicze ma 
związek m.in. z szybkim 
tempem życia, trud-
nościami w spełnianiu 
rosnących oczekiwań 
otoczenia  – mówi Woj-
ciech Kopytek, psycholog 
ze Skierniewic.

Anna Wójcik-Brzezińska

Depresja to jedno z bardziej demokra-
tycznych zaburzeń psychicznych – nara-
żeni na nie jesteśmy wszyscy tak samo. 
Światowa Organizacja Zdrowia utrzymu-
je, że do 2020 roku depresja będzie jedną 
z głównych przyczyn śmierci. Połowa Po-
laków doświadczy zaburzeń psychicznych 
raz w ciągu życia.

Obniżenie nastroju, spadek energii, 
apatia, zaburzenia snu. Gdy rano wsta-
jesz, razem z tobą budzi się lęk. Lekarze 
mówią o „lęku wolnopłynącym”. Nie wia-
domo skąd, ale jest. W depresji ludzie wal-
czą o każdy dzień. W życiu nie odczuwają 
przyjemności. 

– Czuję się zmęczony, nie mam  apety-
tu, gorzej zapamiętuje, nie mogę się skon-
centrować, trudno mi podjąć najprostszą 
decyzję – wolno, przygnębionym głosem 
wylicza pacjent, który zgłosił się  do gabi-
netu psychologa.

O pomoc prosi co druga osoba, jednak 
ponad połowa obawia się pójść do psycho-
loga, boi się, że w środowisku udział w te-
rapii zostanie odczytany jednoznacznie 
– szaleństwo. W społeczeństwie utrwalo-
nych jest wiele mitów i stereotypów, które 
nie służą poszukiwaniu profesjonalnej 
pomocy lub często każą jej szukać z dala 
od miejsca zamieszkania. Wizyta u spe-
cjalisty zdrowia psychicznego nie jest na 
równi traktowana ze zgłoszeniem się do 
dentysty dermatologa, czy ginekologa – 
przyznaje psycholog Wojciech Kopytek.

– Mam pacjentów z Rawy Mazowiec-
kiej,  Łowicza, Żyrardowa i innych miast, 
w których bez trudu można skorzystać z 
pomocy psychologa w miejscu zamiesz-
kania. Przyjeżdżają do Skierniewic, bo 
obawiają się stygmatyzacji w środowisku 
lokalnym – mówi psycholog.  

Tymczasem depresja wpływa destruk-
cyjnie na całe codzienne życie i  nie chodzi 
wyłącznie o obniżony nastrój. Człowiek 
nie ma siły na to, żeby się uczyć – zawala 
więc studia, nie ma siły na pracę – zawala 
pracę, nie ma siły, by spotkać się z kole-
gami, koleżankami, przyjaciółmi, niszczy 
więc ważne dla siebie relacje.

– Żadna tzw. jesienna chandra nie pa-
raliżuje życia, gorsza pogoda za oknem nie 
psuje samopoczucia na długie tygodnie 
czy nawet miesiące – komentuje Wojciech 
Kopytek. –  Na przełomie lata i jesieni wie-
le osób narzeka na pogorszenie nastroju. 
Jesienna chandra to stan przejściowy, je-
śli poczucie przygnębienia utrzymuje się 
dłużej niż dwa tygodnie warto rozejrzeć 

się za fachowa pomocą, zwłaszcza jeśli 
nasze problemy zauważają osoby bliskie 
czy współpracownicy – dodaje.  

Depresja najczęściej diagnozowana 
jest  u osób między dwudziestym  a czter-
dziestym  rokiem życia. Kobiety cierpią na 
nią dwukrotnie częściej niż mężczyźni. Do 
psychologa zgłaszają się, gdy nie radzą so-
bie z obowiązkami codziennymi. 

– Kierujemy pacjenta na pewne spo-
soby funkcjonowania, bo człowiek w głę-
bokim kryzysie, który jest zrozpaczony, 
często załamany, nie jest w stanie podej-
mować racjonalnych, konstruktywnych i 
słusznych dla niego decyzji. 

Tymczasem badania nad kondycją 
współczesnego społeczeństwa pokazują, 
że grupą zawodową, która jest najmniej 
zadowolona z życia, najbardziej zakom-
pleksioną są… modele i modelki.

Bardzo piękne kobiety, przystojni 
mężczyźni często uważają siebie za nie-
atrakcyjnych, bo nie dostali kontraktu, 
czy wymarzonego angażu, źle wypadli na 
sesji zdjęciowej. 

– Dla przeciętnego człowieka to jest 
bzdura. Źle wyglądam w tej koszuli – za-
kładam następną. Na tym zdjęciu źle wy-
szedłem – patrzę na następne. Tymcza-
sem w depresji człowiek nie jest w stanie 
dokonać racjonalnej oceny – mówi Woj-
ciech Kopytek.

Czynnikiem, który powoduje silny 
stres jest m.in.  wypalenie zawodowe. 
Człowiek już nie chce robić tego, co robił 
do tej pory, przestał widzieć sens, kiedy 
wymagania w stosunku do niego są albo 
poniżej albo powyżej jego umiejętności. 

Coraz więcej Polaków cierpi z powodu 
paraliżujących stanów lękowych. 

– Mam pacjenta, który przedłużył stu-
dia dlatego, że w ich trakcie w jego życiu 
wydarzyło się coś przykrego, a on sam 
przestał sobie w konsekwencji radzić z 
najprostszymi czynnościami. Doszło do 
tego, że miał problem z zadzwonieniem do 
dziekanatu i dowiedzeniem się o własną 
sytuację finansową, jeżeli chodzi o cze-

sne, czy  o terminy wymaganych zaliczeń. 
W konsekwencji ten człowiek przedłużył 
swoje studia o… cztery lata. Mam też 
pacjentkę, która od 3 czy 2 lat oszukuje 
swoją rodzinę, mówiąc im, że już się obro-
niła, ponieważ ma problem z pójściem na 
uczelnię i zaliczeniem dwóch ostatnich 
egzaminów, złożeniem pracy magister-
skiej, która już jest napisana i przystą-
pieniem do obrony tejże pracy – opowiada 
psycholog.

Depresja tym różni się od zaburzeń 
lękowych, że przy zaburzeniach lęko-
wych patrzymy w przód, boimy się tego 
co będzie, wydarzeń które mają nastąpić. 
Unikamy potencjalnych negatywnych sy-
tuacji i nie wchodzimy w nie. Natomiast 
depresja dotyczy tego co było. Rozpamię-
tujemy bardzo często: byłe związki, byłe 
prace, jakieś doświadczenia i cały czas 
powracamy do tego, co już niestety było, 
nie potrafimy zamknąć tych pewnych roz-
działów, które były w naszym życiu, i żyć 
dalej.  

CBOS: depresja dotknęła 10 
proc. dorosłych Polaków, 3 proc. 
choruje na nią obecnie. Wśród 
osób powyżej 50 roku życia 
wskaźnik depresji wyniósł już 
5 proc. Jako przyczyny depresji 
ankietowani najczęściej wska-
zują długotrwały stres, szybkie 
tempo życia oraz samotność. 

Badania wskazują, że 10 proc. 
dzieci i młodzieży do 18 lat cierpi 
na depresję. Skutki są tragiczne 
–17 proc. dzieci i młodzieży do-
konuje samookaleczenia, a aż 
6 proc. podejmuje próby samo-
bójcze. Przyczyny są różne, od 
sytuacji domowej, przez presję 
rówieśniczą po świat wirtualny. 

 

Statystycznie choroba najczęściej dotyka osoby w wieku 20-40 lat. 
Na depresję zapada co dziesiąty Polak

Gdy nie masz siły już żyć

Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Warszawie wskazał w wydanym ostatnio 
wyroku, że o realizacji szczepień obo-
wiązkowych i kwalifikacji do ich podania 
u dziecka decyduje każdorazowo lekarz, 
po uprzednim wykonaniu szczegółowego 
badania obecnego stanu zdrowia dziecka 
oraz zebraniu potrzebnych informacji pod-
czas wywiadu z rodzicem, a nie rodzic, 
który ze względu na swoje przekonania 
sprzeciwia się wykonaniu szczepień 
ochronnych w okresach uzasadnionych 
medycznie i epidemiologicznie. 

Sprawa została wydana w następują-
cym stanie faktycznym. Minister Zdrowia po 
rozpatrzeniu zażalenia skarżącej utrzymał 
w mocy postanowienie Wojewody nakłada-
jące na skarżącą grzywnę w wysokości 520 
zł, w celu przymuszenia do wykonania obo-
wiązku poddania szczepieniom ochronnym 
małoletniej córki. Na postanowienie Ministra 
Zdrowia skarżąca wniosła skargę do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Warszawie stwierdził, że skarga nie zasłu-
guje na uwzględnienie, bowiem zaskarżone 
postanowienie nie narusza prawa.

Jak wynika z uzasadnienia wyroku, 
stosownie do ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi, osoby przebywające na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane 
na zasadach określonych w ustawie do 
poddawania się obowiązkowym szcze-
pieniom ochronnym, co należy rozumieć 
jako podanie szczepionki przeciw chorobie 
zakaźnej w celu sztucznego uodpornienia 
przeciwko tej chorobie. Przy czym w 
przypadku osoby nieposiadającej pełnej 
zdolności do czynności prawnych odpo-
wiedzialność za wypełnienie ww. obowiąz-
ków ponosi osoba, która sprawuje pieczę 
nad osobą małoletnią lub bezradną, albo 
opiekun faktyczny. 

Obowiązek szczepień ochronnych 
jest uregulowany prawnie i ma ścisły 
związek z zapobieganiem szerzenia się 

Prawnik radzi

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Jagiellońska 29 lok. 410
Skierniewice, tel. 573 180 209
kancelaria.chrostowska@gmail.com
joanna.chrostowska.oirpwarszawa.pl 

Joanna Chrostowska, 
radca prawny

Nie rodzic a lekarz zadecyduje 
o szczepieniu dziecka

chorób zakaźnych u osób przebywających 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Profilaktyka przed chorobami epidemicz-
nymi jest konstytucyjnym obowiązkiem 
władz publicznych. W ramach realizacji 
tego obowiązku państwo opracowuje Pro-
gram Szczepień Ochronnych, który co roku 
jest modyfikowany stosownie do aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej.

Ustawowy obowiązek szczepień 
ochronnych oznacza niedopuszczalność 
korzystania z tzw. klauzuli sumienia tj. 
uprawnienia pacjenta do odmowy podda-
nia się świadczeniu zdrowotnemu z powo-
łaniem się na przepisy ustawy o prawach 
pacjenta. Jak trafnie wskazuje się w orzecz-
nictwie, art. 16 tej ustawy znajduje zastoso-
wanie, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie 
stanowią inaczej. Taką zaś odrębną ustawą 
jest m. in. ustawa o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 
która przewiduje obowiązek poddawania 
się szczepieniom ochronnym. Ustawa ta 
nie przewiduje prawa pacjenta do odmowy 
wyrażenia zgody na szczepienie ochronne, 
wręcz przeciwnie - statuuje ogólny obowią-
zek poddania się szczepieniom ochronnym. 
Jedynie w sytuacji wskazań lekarskich, 
gdy lekarskie badanie kwalifikacyjne daje 
podstawy do długotrwałego odroczenia 
obowiązkowego szczepienia, lekarz kieruje 
osobę objętą obowiązkiem do konsultacji 
specjalistycznej. 

Nadzór nad realizacją obowiązku 
szczepień ochronnych u osób do 19 roku 
życia sprawują organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, które w zakresie swoich właści-
wości wykorzystują, zgodnie z uprawnienia-
mi, przysługujące im środki prawne. 


