Światowy dzień walki z depresją

Depresja to stan, w którym występuje pogorszenie nastroju, spadek energii, obniżenie
aktywności i zainteresowań. Takie objawy mogą dotknąć każdego, kto doświadczył
długotrwałych sytuacji stresowych, przemęczenia lub przykrych zdarzeń losowych.
23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Według Światowej Organizacji
Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych
przyczyn samobójstw.
Pierwsze objawy depresji często pozostają niezauważone, nie tylko przez bliskich, ale nawet
samych pacjentów. Jeśli przez co najmniej 14 dni występuje 5 spośród niżej wymienionych
symptomów to należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza:

•
•
•
•
•
•
•

Jesteś smutny przez większą część dnia, niemal codziennie. Często płaczesz.
Nic Cię nie cieszy. Nie jesteś zainteresowany wykonywaniem codziennych czynności
przez większą część dnia, prawie każdego dnia.
Czujesz się zmęczony prawie każdego dnia.
Twój apetyt się zmienił, straciłeś lub przybrałeś na wadze.
Źle sypiasz, cierpisz na bezsenność lub nadmierną senność.
Czujesz się podniecony lub niespokojny, inni też to zauważają.
Masz trudności ze skupieniem uwagi i myśleniem niemal każdego dnia. Nawet proste
zadania wydają się trudne do rozwiązania, a decyzje niemożliwe do podjęcia.

•
•
•

Czujesz się bezużyteczny i masz poczucie winy prawie codziennie.
Odczuwasz napięcie.
Myślisz o śmierci, o samobójstwie.

Gdy zauważymy, że u kogoś z bliskich występuje kilka wymienionych powyżej objawów,
powinniśmy koniecznie z nim porozmawiać i zalecić wizytę u lekarza (najlepiej psychiatry),
który rozpocznie leczenie depresji.

NIE LEKCEWAŻ TYCH OBJAWÓW

Nieleczona depresja może się nasilać. Czym wcześniej udasz się do lekarza i rozpoczniesz
leczenie tym większe są szanse na trwały powrót do zdrowia. WAŻNE: Do lekarza psychiatry
nie trzeba mieć skierowania.

CZEGO NIE ROBIĆ
Depresja jest chorobą lub stanem chwilowo obniżonego nastroju. Bliską osobę, która na nią
choruje należy traktować z troską i powagą. Warto wiedzieć czego NIE ROBIĆ, by nie
pogorszyć sytuacji.

Gdy zauważymy u bliskiej osoby objawy depresji – zacznijmy działać. Przede wszystkim – NIE
bagatelizujmy problemu, licząc, że rozwiąże się sam. NIE mówmy „to nic takiego”, „weź się
za siebie”, „przesadzasz”. W ten sposób nie wyleczono nigdy żadnej choroby. Najlepszym
rozwiązaniem jest wizyta u lekarza specjalisty. Należy nakłonić chorego, by skontaktował się
z psychiatrą lub lekarzem pierwszego kontaktu. Depresję trzeba leczyć i należy o tym
przekonać chorego.

NIE krytykujmy też chorego z powodu jego depresyjnych zachowań i braku chęci do życia.
NIE należy chorego „ożywiać” i uszczęśliwiać na siłę, rozweselać, zmuszać do chodzenia na
imprezy lub spotkania towarzyskie. Warto jednak mimo wszystko zachęcać do
podtrzymywania więzi ze znajomymi. NIE trzeba też zrażać się tym, że chory może
negatywnie reagować na chęć niesienia mu pomocy. Może o nią poprosić w innym
momencie i powinniśmy być na to przygotowani. Złego humoru i nastroju NIE odbierajmy też
jako niechęci skierowanej przeciwko nam. To stan spowodowany chorobą.

W czasie depresji NIE należy także chorego zmuszać lub nakłaniać do rzucania nałogów. NIE
wolno też doradzać podejmowania ważnych decyzji dotyczących życia, pracy lub związków
emocjonalnych. Z drugiej strony nie powinno się chorego izolować od rodzinnych dyskusji o
ważnych sprawach lub problemach. NIE należy też wykonywać prac i obowiązków za
chorego. Można mu w nich pomagać, ale NIE należy pozbawiać go zajęcia jeśli jest je w
stanie wykonywać.

Bardzo ważne jest też, by nie unikać rozmowy z chorym o jego problemach. NIE należy bać
się zadawania ważnych pytań. NIE wolno też bagatelizować niepokojących sygnałów. Gdy
chory mówi np. o chęci popełnienia samobójstwa, należy koniecznie skontaktować się z jego
lekarzem.

Pomoc choremu na depresję może być wyczerpująca. Dlatego NIE wahajmy się prosić o
wsparcie innych. Warto też zdobyć jak najlepszą wiedzę o chorobie. NIE powinniśmy polegać
na przypadkowych lub zasłyszanych radach oraz opiniach, tylko prosić lekarza o wyjaśnienie
naszych wątpliwości.

Ważne rady
▪

Pamiętaj, że depresję można skutecznie wyleczyć

▪

Przyjmuj leki zgodnie z zaleceniami lekarza

▪

Nigdy sam nie odstawiaj leku/ów, nie modyfikuj dawki

▪

Informuj swojego lekarza o zmianach w swoim samopoczuciu, działaniach niepożądanych
leków

▪

Jeśli lekarz zalecił psychoterapię – regularnie przychodź na wszystkie spotkania

▪

Jeśli nie ufasz swojemu lekarzowi lub psychoterapeucie – zmień go, ale nie rezygnuj i nie
przerywaj terapii!

▪

Pamiętaj: depresja to choroba. Jesteś chory. Potrzebujesz leczenia, ale też odpoczynku od
wielkich wyzwań i wielkich odpowiedzialności. Teraz czas na spokojny powrót do zdrowia

▪

Rozmawiaj o chorobie ze swoimi bliskimi. Oni chcą i próbują zrozumieć Twoją sytuację

▪

Staraj się unikać, bądź zmniejszyć stres

▪

Nie używaj narkotyków i dopalaczy. Unikaj alkoholu. Te substancje pomagają na chwilę, a
potem pogłębiają depresję

▪

Zadbaj o regularny tryb życia: posiłki o tej samej godzinie, sen o tej samej godzinie

▪

Jeśli Twoje samopoczucie na to pozwala staraj się regularnie wykonywać jakąś formę wysiłku
fizycznego. To może być spacer, gimnastyka, jazda na rowerze itp.

▪

Dbaj o siebie i o swoją higienę, nawet jeśli czasem to może być trudne. Nie zaniedbuj się!

▪

Postaraj się sprawiać sobie małe przyjemności (to może być przeczytanie gazety, książki,
obejrzenie ulubionego filmu, czy spacer z psem). Jeśli Twoje samopoczucie na to pozwala –
spróbuj.

Pamiętaj, że zawsze możesz zgłosić się do pedagoga szkolnego, aby uzyskać niezbędne informacje
gdzie zgłosić się po specjalistyczną pomoc.

