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Τι είναι η κατάθλιψη;
• Όλοι µας µπορεί να έχουµε συναισθήµατα µειωµένης διάθεσης
• Όµως αυτά τα συναισθήµατα συνήθως δεν διαρκούν
περισσότερο από µια εβδοµάδα, και δεν παρεµβαίνουν πάρα
πολύ στις ζωές µας
• Μερικές φορές υπάρχει ένας λόγος, µερικές φορές όχι
• Συνήθως µπορούµε να µιλήσουµε σε ένα φίλο, αλλά δεν
χρειάζεται κάτι άλλο ή οποιαδήποτε βοήθεια

Στην κατάθλιψη όμως …
Οι περισσότεροι άνθρωποι µε κατάθλιψη δεν θα έχουν όλα τα
συµπτώµατα που αναφέρονται παρακάτω, αλλά οι περισσότεροι θα
έχουν τουλάχιστον πέντε ή έξι.
• αισθάνονται δυσαρεστηµένοι τις περισσότερες φορές (αλλά µπορεί να
αισθάνονται λίγο καλύτερα τα βράδια)
• χάνουν το ενδιαφέρον τους στη ζωή και δεν µπορούν να απολαύσουν
τίποτα
• δυσκολεύονται να πάρουν αποφάσεις
• αισθάνονται εντελώς κουρασµένοι
• αισθάνονται ανήσυχοι και ταραγµένοι
• χάνουν την όρεξη τους και σωµατικό βάρος

Στην κατάθλιψη όμως …
• Χρειάζεστε 1-2 ώρες για να σας πάρει ο ύπνος, και στη συνέχεια
ξυπνάτε νωρίτερα από το συνηθισµένο
• το ενδιαφέρον σας για το σεξ
• η αυτοπεποίθησή σας
• αισθάνεστε άχρηστοι, ανεπαρκής και χωρίς ελπίδα
• αποφεύγετε τους άλλους ανθρώπους
• νιώθετε νευρικοί
• αισθάνεστε χειρότερα σε µια συγκεκριµένη ώρα κάθε µέρα, συνήθως
το πρωί
• σκέφτεστε την αυτοκτονία

Επηρεάζονται
• 300 εκατοµµύρια άνθρωποι
• ένα στα πέντε άτοµα εµφανίζει κατάθλιψη σε κάποια στιγµή της
ζωή τους
• 800 000 άνθρωποι πεθαίνουν λόγω αυτοκτονίας κάθε χρόνο
• η αυτοκτονία είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου στις ηλικίες
15-29 ετών
• µέχρι το έτος 2020, η κατάθλιψη θα είναι η δεύτερη κύρια αιτία
αναπηρίας σε ολόκληρο τον κόσµο (πρώτη η ισχαιµική
καρδιοπάθεια)

Γιατί συμβαίνει;
• Μερικές φορές υπάρχει προφανής λόγος µερικές φορές όχι
το πένθος, διαζύγιο ή απώλεια εργασίας
• σωµατική ασθένεια
µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που ο εγκέφαλος λειτουργεί και
έτσι να προκαλέσει κατάθλιψη. Απειλητικές για τη ζωή ασθένειες
όπως ο καρκίνος και οι καρδιοπάθειες
ιογενείς λοιµώξεις όπως η «γρίπη» ή αδενοπάθεια - ιδιαίτερα σε
νέους ανθρώπους
ορµονικά προβλήµατα

• Αλκοόλ
Η τακτική µεγάλη κατανάλωση αλκοόλ
• Φύλο
Οι γυναίκες παθαίνουν κατάθλιψη συχνότερα από τους άνδρες
(1.64:1). Μπορεί να είναι ότι οι άνδρες είναι λιγότερο πιθανό να
µιλήσουν για τα συναισθήµατά τους.
Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν το διπλό άγχος του να
πρέπει να εργαστούν και να φροντίσουν τα παιδιά.
• Γονίδια
Η κατάθλιψη µπορεί να τρέχει στις οικογένειες. Εάν έχετε ένα
γονέα που είχε σοβαρή κατάθλιψη, θα είναι περίπου οκτώ φορές
πιο πιθανό έχετε και εσείς σε κάποια φάση της ζωής σας.

Τι γίνεται με την διπολική διαταραχή (μανιοκατάθλιψη);
• Περίπου ένας στους 10 ανθρώπους που πάσχουν από σοβαρή
κατάθλιψη θα έχουν επίσης περιόδους που είναι πάρα πολύ
χαρούµενοι και υπερδραστήριοι
• Επηρεάζει τον ίδιο αριθµό ανδρών και γυναικών και τείνει να
τρέχει στις οικογένειες

Δεν είναι η κατάθλιψη μόνο μια μορφή
αδυναμίας;
ΌΧΙ
• Ακόµα και ισχυρές προσωπικότητες µπορούν να βιώσουν
κατάθλιψη.
• Ουίνστων Τσόρτσιλ την αποκαλούσε το «µαύρο σκυλί» του.

Πότε πρέπει να ζητήσετε βοήθεια;
• Όταν τα συναισθήµατα της κατάθλιψης διαρκούν περισσότερο
από 2 βδοµάδες
• Όταν τα συναισθήµατα της κατάθλιψης επηρεάζουν την
εργασία σας, τα ενδιαφέροντα και τα συναισθήµατα σας προς
την οικογένεια και τους φίλους σας
• Αν βρείτε τον εαυτό σας µε την αίσθηση ότι η ζωή δεν αξίζει , ή
ότι οι άλλοι άνθρωποι θα ήταν καλύτερα χωρίς εσάς

Μην το κρατείτε για τον εαυτό σας
Αν είχατε κάποια άσχηµα νέα, ή µια µεγάλη ανατροπή:
• µιλήστε µε κάποιον κοντά σε σας - να τους πείτε πώς
αισθάνεστε
• Μπορεί να χρειαστεί να µιλήσετε για περισσότερο από µία
φορά
• Αυτό είναι µέρος του φυσικού τρόπου του µυαλού για
επούλωση

Κάνε κάτι
• Βγείτε έξω για κάποια άσκηση, έστω και για µια βόλτα
• Αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε καλή φυσική κατάσταση,
και θα σας βοηθήσει να κοιµηθείτε
• Αυτό θα µπορούσε να είναι δουλειές του σπιτιού, ή
οποιαδήποτε δραστηριότητα που αποτελεί µέρος της κανονικής
σας ρουτίνας

Τρώτε καλά
• Μπορεί να µην έχετε όρεξη για φαγητό - αλλά προσπαθήστε να
τρώτε τακτικά
• Η κατάθλιψη µπορεί να σας κάνει να χάσετε βάρος και να
ξεµείνετε από βιταµίνες και αυτό θα σας κάνει να αισθάνεστε
χειρότερα
• Φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι ιδιαίτερα χρήσιµα

Προσοχή στο αλκοόλ!
• Προσπαθήστε να µην πνίξετε τις λύπες σας µε ένα ποτό
• Το αλκοόλ κάνει την κατάθλιψη χειρότερη
• Μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα για ένα µικρό
χρονικό διάστηµα, αλλά αυτό δεν διαρκεί
• Το ποτό µπορεί να σας σταµατήσει να ασχολείστε µε σηµαντικά
προβλήµατα και από το να πάρετε τη σωστή βοήθεια
• Είναι επίσης κακό για τη σωµατική σας υγεία

Κάνναβη
• Ενώ η κάνναβη µπορεί να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε ΑΛΛΑ
• υπάρχουν πλέον αποδείξεις ότι η τακτική χρήση, ιδιαίτερα
στους εφήβους, µπορεί να φέρει κατάθλιψη

Καθοδηγούμενη αυτοβοήθεια
Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει:
• Φυλλάδια αυτοβοήθειας ή και βιβλία, CBT
• Αυτοβοήθεια µε προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή το
Διαδίκτυο
• Άσκηση - 3 συνεδρίες την εβδοµάδα για 45 λεπτά έως 1 ώρα,
για διάστηµα µεταξύ 10 και 12 εβδοµάδων

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη
ψυχοθεραπείας διαθέσιμα
• Συµβουλευτική
• Γνωστική συµπεριφορική θεραπεία (CBT)
• θεραπεία ζεύγους
• Διαπροσωπική και ψυχοδυναµική ψυχοθεραπεία
• οµαδική θεραπεία

Προβλήματα με την ψυχοθεραπεία
• Αυτές οι θεραπείες είναι συνήθως πολύ ασφαλείς
• Μιλώντας για τα πράγµατα µπορεί να φέρει µέχρι και κακές
αναµνήσεις από το παρελθόν και αυτό µπορεί να σας κάνει να
αισθάνεστε χειρότερα για µια στιγµή
• η θεραπεία µπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σχετίζεστε µε
τους φίλους και την οικογένεια
• Η θεραπεία µπορεί να θέσει σε δοκιµασία µια στενή σχέση.
• Βεβαιωθείτε ότι µπορείτε να εµπιστευθείτε τον θεραπευτή σας
και ότι έχουν την απαραίτητη κατάρτιση

Αντικαταθλιπτικά
• Αυτά δεν είναι ηρεµιστικά, αν και µπορεί να σας βοηθήσουν µε
το άγχος και διέγερση
• Μπορούν να βοηθήσουν τα άτοµα µε κατάθλιψη να αισθάνονται
καλύτερα, ώστε να µπορούν να αρχίσουν να απολαµβάνουν τη
ζωή και να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατά τους
αποτελεσµατικά και πάλι
• Θα παρατηρήσετε ότι έχετε αρχίσει να κοιµάστε καλύτερα και
να αισθάνεστε λιγότερο άγχος µετά από µερικές ηµέρες.

Πώς λειτουργούν τα
αντικαταθλιπτικά;
• Ο εγκέφαλος αποτελείται από εκατοµµύρια κύτταρα που µεταδίδουν
µηνύµατα από το ένα στο άλλο µε µικρές ποσότητες χηµικών ουσιών που
ονοµάζονται νευροδιαβιβαστές.
• Πάνω από 100 διαφορετικές χηµικές ουσίες είναι ενεργές σε διαφορετικές
περιοχές του εγκεφάλου.
• Πιστεύεται ότι στην κατάθλιψη, δύο από αυτούς τους νευροδιαβιβαστές
επηρεάζονται ιδιαίτερα - Η σεροτονίνη, που µερικές φορές αναφέρεται ως 5ΗΤ, και η νοραδρεναλίνη.
• Τα αντικαταθλιπτικά αυξάνουν τις συγκεντρώσεις αυτών των δύο χηµικών
ουσιών στις νευρικές απολήξεις, και έτσι φαίνεται να ενισχύουν τη
λειτουργία των τµηµάτων του εγκεφάλου που χρησιµοποιούν σεροτονίνη και
νορεπινεφρίνη.
• Ακόµα κι έτσι, δεν είναι βέβαιο ότι αυτός είναι ο πραγµατικός µηχανισµός
που βελτιώνει τη διάθεσή.

Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση (rTMS)
• Έγκριση από FDA 2008 για την κατάθλιψη
• To rTMS είναι µια τεχνική διέγερση του εγκεφάλου που
βασίζεται στην παραγωγή σύντοµων µαγνητικών πεδίων
• χρησιµοποιώντας ένα µονωµένο πηνίο που τοποθετείται πάνω
από το τριχωτό της κεφαλής.
• 20-30 συνεδρίες
• Σχετικά ασφαλής και ανεκτή θεραπεία

Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT)
• Η ηλεκτροσπασµοθεραπεία µπορεί να χρησιµοποιηθεί:
• σε σοβαρή κατάθλιψη, αν η ζωή του ατόµου είναι σε κίνδυνο
και χρειάζεται επείγουσα θεραπεία
• σε σοβαρή κατάθλιψη, όταν άλλη θεραπεία δεν έχει βοηθήσει.
• πάντα σε νοσοκοµείο υπό γενική αναισθησία. Μερικοί
άνθρωποι αναφέρουν προβλήµατα µνήµης µετά το ECT.
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