
                                                                                        

 

Pan Grzegorz Siemeniuk  

 

W swojej skardze do Rady Etyki Mediów prosi Pan

„Gdyby chłopiec był mały,

opublikowanego na portalu Onet pl 15 kwietnia b. r.

ukazuje negatywne wzorce postępowania z osobą chorą na poważną chorobę, jaką 

jest depresja, deprecjonując problem, ośmieszając oso

 

Zapoznaliśmy się z kwestionowanym 

Turovsky, jego autorka, w bardzo sugestywny sposób przekazuje  doświadczenia 

swojej rozmówczyni - żony mężczyzny dotkni

potwornie, że zawiodłam męża.

 

Po publikacji reportażu przez media społecznościowe przetoczyła się dyskusja, było 

wiele głosów podobnych do 

opublikowała kolejny artykuł „Psychiatra: mężczyzna przychodzi na dyżur w 

kapturze, pod osłoną nocy”

uwagami tam zawartymi, także 

Stwierdza on m.in. Męska de

dochodzi do takiego nasilenia zaburzeń mężczyzny, któr

musi się stać. Wariant optymistyczny to ten, w którym mężczyzna szuka pomocy

 

REM nie znajduje w skarżonym artykule

problemu", które miałoby 

niezmiernie trudny temat, który

depresji i ich rodziny. Najgorsze byłoby udawać, że probl

nie znajduje powodu do „interwenc

przedmiotem skargi nie naruszyła żadne

 

W imieniu Rady Etyki Mediów
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W swojej skardze do Rady Etyki Mediów prosi Pan o interwencję w sprawie artykułu 

„Gdyby chłopiec był mały, wątły, zniekształcony, zrzucono by go ze skały”

blikowanego na portalu Onet pl 15 kwietnia b. r. Pańskim zdaniem 

ukazuje negatywne wzorce postępowania z osobą chorą na poważną chorobę, jaką 

jest depresja, deprecjonując problem, ośmieszając osoby nim dotknięte

kwestionowanym artykułem. Zdaniem REM, Agnieszka Sztyler

w bardzo sugestywny sposób przekazuje  doświadczenia 

żony mężczyzny dotkniętego depresją. Kobieta mówi

potwornie, że zawiodłam męża. Jako żona i jako przyjaciel... Ale mnie to przerosło

Po publikacji reportażu przez media społecznościowe przetoczyła się dyskusja, było 

wiele głosów podobnych do Pańskiej opinii. Redakcja Onetu następnego dnia 

olejny artykuł „Psychiatra: mężczyzna przychodzi na dyżur w 

kapturze, pod osłoną nocy” - cytując listy, które napłynęły do redakcji, a 

także opinię psychiatry - dr n. med. Grzegorza Opielaka.

Męska depresja jest tematem tabu, ale z drugiej strony w końcu 

dochodzi do takiego nasilenia zaburzeń mężczyzny, który nie leczy depresji, że

musi się stać. Wariant optymistyczny to ten, w którym mężczyzna szuka pomocy

nie znajduje w skarżonym artykule (i jego kontynuacji) „deprecjonowania 

które miałoby "ośmieszać osoby nim dotknięte”. Autorka poruszyła 

niezmiernie trudny temat, który, jak mówi jej rozmówczyni, często przerasta osoby w 

Najgorsze byłoby udawać, że problemu nie ma. Dlatego REM 

nie znajduje powodu do „interwencji” i stwierdza, że autorka tekstu będącego 

nie naruszyła żadnej z zasad Karty Etycznej Mediów
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