
Ak prežfvate
podobné pocity Vy

aLebo niekto z Vašich bLfzkych,
vezmite si túto

informáciu so sebou.

Prečftajte si ju pozorne
a pouvažujte,

či by návšteva psychiatra
nemohLa pomôcť

riešiť Vaše trápenie
aLebo probLémy

Vašich bLfzkych.
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Približne 60-70 % ľudí zažije v niektorom svojom
životnom období depresiu alebo úzkost
ktorá ich ovplyvní tak, že nie sú schopní žiť
a pracovať tak ako zvyčajne.
U polovice všetkých, ktorí navštívia svojho praktického
lekára, by sme mohli zistiť niektoré prejavy depresie.
Časť z nich sa so svojimi ťažkosťami po čase vyrovná,
ale u 10 % zostáva depresia ako porucha,
ktorá ovplyvňuje nepriaznivo človeka v psychickej,
telesnej i spoločenskej oblasti života.

Depresia je Liečiteľná
a je z nej návrat k plnému zdraviu,

aktivite a osobnej spokojnosti.
Depresia nie je prejavom slabosti človeka.
Nedá sa ovládnuť len vlastnou vôľou.
Je to porucha psychiky, ktorá je spôsobená
nerovnováhou biochemických procesov v mozgu -
poklesom množstva serotonínu, chemickej látky,
ktorá reguluje náladu.

Depresia je porucha,
ktorú Liečiodborný lekár

- psychiater.
Náklonnosť k depresii je často zdedená.
Niekedy depresiu vyvolajú životné okolnosti - strata
blízkeho človeka, rozchod s partnerom,
závažné telesné ochorenie, existenčné problémy
- i mnohé iné okolnosti.
Niekedy však vznikne i bez známej príčiny.
Čím skôr je primerane liečená, tým rýchlejšie odoznie.

Ak sa u Vás objavujú priznaky
depresie, neváhajte s Liečbou.

Ďalšie časté príznaky
sprevádzajúce depresiu:

Typické príznaky depresie:
(Obvyklé pocity človeka

trpiaceho depresiou.) • pocit spomalenosti, trvalej únavy a vyčerpanosti
• pocit úzkosti, strachu - z očakávaných povinností,
ale často i bez zjavnej príčiny

• pocit trvalého napätia, nervozity, predráždenosti
• neschopnosť sa primerane koncentrovať na prácu
• zmena chuti do jedla so stratou hmotnosti
alebo prejedanie sa

• nezáujem o sexuálny život

• smutná nálada, kolísanie nálady počas dňa
• citlivé prežívanie, starosti, trápenie sa nad inokedy
bežnými problémami

• sklon k plačlivosti
• obavy a pesimistický pohľad do budúcnosti
• pocit, že život nemá zmysel, myš lien ky na sm rt,
na odchod zo života

• zaobera nie sa vlastným podielom viny
na negatívnych okolnostiach, výčitky svedomia

• pocit vlastnej nemožnosti, neúspešnosti,
zlyhávania vo všetkých oblastiach života

• neschopnosť vykonať inokedy bežné povinnosti
• zanedbávanie zovňajšku,
niekedy i hygienických návykov

• nechuť k spoločenským kontaktom
• opúšťa nie pôvodných záujmov
• strata schopnosti tešiť sa, mať radosť
• poruchy spánku - sťažené zaspávanie,
prerušovaný spánok, skoré prebúdzanie sa
s pocitom strachu z nastávajúceho dňa

Depresia nemusí mať vždy
typickú podobu

- môže sa prejavovať i takto:
• tlak, zvieranie, bolesti na prsiach
• chronické bolesti hlavy
• dlhodobé problémy s bolestivou chrbticou
• bolesti, tlaky v žalúdku, bruchu
• problémy s trávením, chronické zápchy,
nafukovanie

• sužovanie sa dlhodobými zdravotnými problémami
• obavy, strach z možného závažného ochorenia
jinfarkt, rakovina, AIDS... j

Ak ste boli vyšetrenf telesne
a výsledky boli negatfvne alebo nevysvetléJvali

závažnosť Vašich ťažkosti, možno uvažovať
o ich psychických súvislostiach.


