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SMUTEK, DÓŁ, CHANDRA,
MELANCHOLIA, DEPRESJA....
Wiele jest określeń na stan,
który jest przede wszystkim cierpieniem duszy.
Stan, kiedy tak naprawdę nie jesteś sobą,
tylko jakimś cieniem siebie.
Kiedy wydaje się,
że wszystkie siły opuściły cię
i zdrowie, które kiedyś cię cieszyło
pozostało już wspomnieniem.
Czasami jest tak,
że tracisz wiarę w to,
że jeszcze będzie dobrze.
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Wydaje się, że świat się skończył, że nie ma sensu już
tak żyć bo życie w depresji to cierpienie, nie możesz już
tego znieść. Wybawieniem jest sen. Ale on często nie
przychodzi. Leżysz w łóżku, próbujesz zapaść się w sen,
czasem nawet pojawiają się okruchy snu. Ale nie
przynosi on oczekiwanego wypoczynku. Nadchodzi
ranek, ty nie śpisz, wiesz, że zbliża się dzień. Pora, kiedy
inni, zdrowi ludzie wstają, szykują się do codziennych
obowiązków, wychodzą z domu, idą realizować różne
zadania. Ty tkwisz w łóżku, miejscu, gdzie czujesz się
bezpiecznie. Nie masz siły ani ochoty wstać, wszystko
wydaje się wielkim wyzwaniem - nawet zwykły
prysznic czy umycie zębów stają się zadaniem nie do
wykonania. Przeraża cię sama myśl o tym, chronisz się
w łóżku, tylko tam jest ci w miarę dobrze.
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Z upływem minut, kwadransów, godzin, powoli
mobilizujesz się do wstania. Łóżko ciągnie w swoją
stronę ale dajesz radę. Bez energii i werwy, po prostu
z musu. Życie nie cieszy, świat jest smutny i szary. Nie
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masz apetytu, jedzenie nie ma smaku. Nie masz siły
myśleć. Myśli są rozkojarzone, brakuje koncentracji
uwagi. Pamięć szwankuje. Do tego pojawia się poczucie
winy.... Wiele osób pogrążonych jest w depresji
miesiącami a nawet latami.

Depresja jest cierpieniem duszy.
Niniejszy poradnik został napisany z myślą o tobie.
Nie znamy się, ale fakt, że interesuje cię temat depresji świadczy o tym,
że szukasz jakiejś pomocy dla siebie lub dla kogoś bliskiego.

Czy zauważasz ostatnio
u siebie lub kogoś ci bliskiego :
(przez okres około miesiąca)

• Gorszy sen - płytki przerywany, nie dający odpoczynku?
• Bezsenność?
• Zaburzenia łaknienia - brak apetytu lub przeciwnie - wzmożony apetyt?
• Utratę aktywności życiowej? Brak energii życiowej?
• Czujesz się zmęczony prawie każdego dnia?
• Utraciłeś zainteresowania seksem?
• Brak ci skupienia uwagi, pamięci?
• Masz trudności w podejmowaniu decyzji?
• Łatwo się irytujesz?
• Płaczliwość?
• Obniżony nastrój?
• Negatywność myślenia?
• Brak wiary w swoje możliwości?
• Odczuwasz lęk o przyszłość?
• Obwiniasz siebie?
• Jesteś spowolniały?

ODPOWIEDZ

SAM

Jeżeli te objawy obserwujesz u siebie
lub kogoś ci bliskiego może to oznaczać,
że potrzeba jest pomocy specjalisty.
Depresja jest bardzo dużym obciążeniem
dla samego pacjenta i jego otoczenia.

• Człowiek jest nieefektywny, nie może pracować, uczyć się,
wycofuje się z życia i z kontaktów z innymi ludźmi;

• Depresja może pogłębić przebieg innych chorób
somatycznych, poważnie utrudnić ich leczenie;

• Istnieje realne ryzyko popełnienia samobójstwa;
• Warto leczyć - depresja jest uleczalna.

DLACZEGO
DEPRESJĘ
TRZEBA LECZYĆ

Zacznij sam od siebie.
W trosce o swoje zdrowie, kiedy już wyczerpałeś
osobiste sposoby pokonania depresji
otwórz się na przyjęcie pomocy od innych.
Jeśli Twoi bliscy są przy Tobie i są Ci życzliwi
przyjmij ich pomocną dłoń
i pozwól im towarzyszyć w swoim leczeniu
oraz przyjmij ich wsparcie w trakcie zdrowienia.
Pamiętaj, że Twoi bliscy nie są w stanie
sami Cię uleczyć i warto w tym momencie
zaufać specjalistom w zakresie leczenia depresji.
Profesjonalny sposób leczenia depresji
to umiejętne łączenie farmakologii
z psychoterapią. Najlepiej jest zastosować
leki przeciwdepresyjne oraz psychoterapię.
Jednoczesne stosowanie tych obu metod
jest w stanie skutecznie ulżyć
Twojemu cierpieniu.

CO WTEDY
ROBIĆ?

Farmakoterapia przyniesie Ci odczuwalną ulgę,
poprawi Twój nastrój, przywróci chęć do życia
po około dwóch tygodniach zażywania.
Jej stosowanie jest nieodłącznym elementem
powrotu do zdrowia i optymistycznego patrzenia na świat.
To jak szybko leki pomogą jest kwestią indywidualną
ale pamiętaj, kuracja, żeby była skuteczna musi trwać co najmniej 6 miesięcy.
Bądź cierpliwy, bo warto.

FARMAKOTERAPIA

Pamiętaj, że leki stosowane w terapii są zawsze przepisywane
przez lekarza psychiatrę.
To nie są zwykłe uspokajacze. Są to leki nowej generacji.
Ich stosowanie nie powoduje uzależnienia ale przyjmowanie ich
powinno być ściśle związane z kontrolą lekarską.
Nie zmieniaj samodzielnie dawek, nie dziel tabletek, nie odstawiaj leków
bez konsultacji z lekarzem, nie przyjmuj leków na własną rękę,
nawet jeśli ten sam lek pomógł komuś bliskiemu.
Pamiętaj - lek jest Twoim sprzymierzeńcem
i ma na celu Twoje wyzdrowienie i dobre samopoczucie.

FARMAKOTERAPIA
Jeśli przyczyna depresji leży w Twojej psychice,

pamiętaj że leki nie uleczą Twoich przeżyć i emocji,
nie skorygują negatywnych schematów myślenia i działania.
Tu potrzebna jest psychoterapia.
Nie ograniczaj się wyłącznie do przyjmowania leków.

Psychoterapia stanowi drugi ﬁlar ulgi w Twoim cierpieniu.
To rozmowa i spotkanie potrzebującego człowieka

PSYCHOTERAPIA

z psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą.
Najczęściej taka pomoc przybiera formę cyklu systematycznych spotkań.
Celem prowadzonych rozmów jest wysłuchanie i udzielanie wsparcia,
ocena znaczenia problemów i udzielenie wskazówek jak radzić sobie
z zaistniałą sytuacją. Spytasz się dlaczego warto spotkać się z samym sobą
i nazwać swoje problemy? Dzięki temu człowiek uczy się sam siebie,
swojego funkcjonowania i rozpoznaje przyczyny, które kierują jego zachowaniem.
Z pomocą psychoterapeuty możesz przyjrzeć się sobie i poczynić kroki pozwalające
wrócić do zdrowia. W czasie spotkańterapeutycznych ważna jest praca nad sobą,
kontakt z emocjami i myślami, odbudowa własnej wartości i zmiana zachowania.

Psychoterapeuta uszanuje Twoją indywidualność
i będzie pracował z Tobą różnymi metodami
w zależności od nurtu, w którym pracuje:
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• psychoterapia behawioralno-poznawcza
w tym nurcie pomoc polega na analizie dotychczasowych wyuczonych
zachowań oraz ich modyﬁkacji i pracy nad ich zmianą.

• psychoterapia humanistyczno-interpersonalna
dzięki rozmowom, przyglądaniu się sobie człowiek dociera
do swojego wnętrza, uczy się rozpoznawać dotychczasowe
nieskuteczne mechanizmy obronne i zastępować je zdrowymi.

• psychoterapia psychodynamiczna
ten nurt zajmuje się interpretacją i rozwiązaniem niejasnych
konﬂiktów wewnętrznych, mechanizmów obronnych
i aktualnych objawów.

Bez względu na nurt w jakim odbywa się terapia
jej podstawą jest wiara, nadzieja i Twoje zaufanie
jakie zbudujesz w relacji z psychoterapeutą.
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W niektórych przypadkach psychoterapia jest długoterminowa,
a więź z psychoterapeutą ważnym oparciem życiowym
dla człowieka zdrowiejącego z depresji.

Pamiętaj, prawdziwa równowaga to pewne oparcie
- takie oparcie zapewni ci dwutorowość oddziaływań
- dlatego tak skutecznym sposobem jest połączenie
farmakoterapii i psychoterapii.

KILKA SŁÓW
DLA OSOBY
BLISKIEJ CHOREMU
NA DEPRESJĘ

Nie jest łatwą rolą być obok cierpiącego na depresję.
Przyjmij jako prawdziwe sygnały,
które zgłasza ci twój bliski, bądź czujny
i nie lekceważ tego co widzisz sam i słyszysz od niego.
Choroba może go poważnie ograniczać,
ale nie jest to wynik jego złej woli ani złośliwości czy lenistwa.
Nie krytykuj, próbuj pomóc.
Będzie potrzebował twojego wsparcia,
cierpliwości i towarzyszenia w wychodzeniu z choroby.
Pomóż mu aktywnie współpracować w przyjmowaniu
pomocy farmakologicznej i terapeutycznej.
Umów, zaprowadź, przypomnij.
Zatroszcz się o uatrakcyjnienie wspólnego czasu.

Pamiętaj,
tylko nieleczona depresja jest nieuleczalna.

Leczenie stacjonarne osoby cierpiącej na depresję

MOŻESZ ZWIĘKSZYĆ
SWOJE SZANSE
Dotyczy to zwłaszcza osób chorych,
dla których porady ambulatoryjne okazały się niewystarczające. NA ZDROWIE.
jest najskuteczniejszą metodą wyzdrowienia.

Czasami samo „przyjmowanie tabletek" to za mało.
W opiece całodobowej poza standardowym leczeniem
opisanym wyżej oferujemy więcej
- przetrwanie kryzysowych momentów w bezpiecznych,
atrakcyjnych warunkach, życzliwą troskę i opiekę personelu,
zwiększenie aktywności ﬁzycznej i psychicznej.
W Zielonej Klinice łączymy własne autorskie programy
z farmakoterapią, psychoterapią i rozwojem osobistym.
Jako cel stawiamy sobie pracę prowadzącą do rozwinięcia
zdolności do zdrowego i pełnego życia.
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