
Segítség és információk
a betegség kezeléséhez.

A DEPRESSZIÓ
bárkit érinthet.



A depresszió orvosi értelemben vett betegség, mint például a
cukorbetegség vagy a magas vérnyomás. A hangulati élet
zavara, de nem egyenlő a szomorúság érzésével és több mint
egy átmeneti rosszkedv vagy a nehéz életkörülményekre
adott normális reakció (pl. a gyász). A gyermekektől az
idősekig évente körülbelül 700.000 ember szenved kezelést
igénylő depresszióban Magyarországon. A betegség kezelése
érdekében fontos, hogy az érintettek és hozzátartozóik
tájékozódjanak a depresszióról, és kérjék szakember
segítségét.

Egy depressziós epizód megjelenhet egyik napról a másikra,
vagy kialakulhat akár több hét alatt is. Egyértelműen meg kell
különböztetni az orvosi értelemben vett depressziót a
depresszív hangulattól. Hangulatromlást mindenki átélhet,
mivel ez hozzátartozik az élethez. Bárki érezhet levertséget
vagy erőtlenséget, akár azért mert túlhajszolt, esetleg
elbocsátották a munkahelyéről, vagy elvesztett egy hozzá
közel álló személyt. Akkor beszélünk depresszióról,
betegségről, ha az alábbi tünetek közül legalább öt tartósan,
több mint két hétig fennáll, és ezek közül legalább egyik fő
tünet.

Mi az a 
depresszió?  

»Az értéktelenség
érzésének és a
bűntudat folyamatos
gondolatai mellett az
alvásproblémák is
különösen súlyosak
voltak.«

A depresszió bárkit érinthet.



Koncentrációs problémák
Alacsony önbecsülés 
Étvágytalanság, ami gyakran vezet fogyáshoz
Bűntudat 
Negatív jövőkép 
Alvászavar 
Öngyilkossági gondolatok, fantáziák

Sok depressziós betegnél szorongás és testi panaszok,
például gyomor-, fej- vagy hátfájás is megjelenik. Ezek a
tünetek depresszióra is utalhatnak.

Keresse fel az iFightDepression honlapot, ahol találhat egy
depresszió szűrő kérdőívet, ami megmutatja, hogy Ön
mennyire veszélyeztetett.
(https://ifightdepression.com/hu/hangulatmero-teszt)

Lehangoltság 
Levert, letört hangulat, üresség érzése. 

Az öröm és az érdeklődés elvesztése 
Csökken az érdeklődése bármi iránt, ami addig érdekelte,
beleértve azokat a tevékenységeket, amelyek a hobbijai
voltak.

Fáradtság és kevés energia
Az érintettek kimerültnek érzik magukat, és nehezen
tudnak bármit is csinálni. Még az olyan mindennapi
feladatok is nagy nehézségeket okozhatnak számukra,
mint a bevásárlás, rendrakás vagy akár a munka. Túl sok
erőfeszítést igényel, gyorsan elfáradnak és néha el sem
tudják végezni ezeket a feladatokat.

• 
Fő tünetek

Kiegészítő tünetek
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https://ifightdepression.com/hu/hangulatmero-teszt


Depresszió gyanúja esetén szakember bevonása szükséges,
mert a kezeletlen depressziónak számos negatív hatása lehet,
mint például a kapcsolatok megromlása, munkahely
elvesztése vagy legrosszabb esetben öngyilkosság. Tartós és
súlyos depresszió esetén pszichiáter megkeresése javallott,
aki gyógyszeres vagy pszichoterápiás kezelést végez. A
pszichoterápiát pszichoterapeuták is végezhetik. Az enyhébb
esetek kezelése háziorvosi keretek között is megoldható,
legtöbb esetben antidepresszívumokkal.

A depresszió egy összetett betegség, melynek a hátterében
legtöbb esetben több tényező együtthatása áll. A
legfontosabb a genetikai hajlam, amely biológiailag
meghatározott. Ha egy személy közeli rokona depressziós,
kétszer-háromszor jobban veszélyeztetett. A depresszióra
való hajlam kialakulhat gyermekkori traumák és
bántalmazások hatására is. Depresszióra erősen hajlamos
embereknél a depressziós epizód akár külső okok nélkül is
megjelenhet.

A depresszió azonban legtöbb esetben valamilyen külső
hatásra alakul ki. Ez lehet egy hosszabb stresszes időszak,
egy fontos személy elvesztése, vagy egy elhúzódó konfliktus,
de megjelenhet egy látszólag pozitív esemény hatására is,
mint például egy gyermek születése vagy egy nyaralás
kezdete. Viszont azzal érdemes tisztában lenni, hogy a
depressziósok hajlamosak túlértékelni a külső tényezők
hatását, mivel a depresszió sötét szemüvegén keresztül
minden sokkal negatívabb. 

 »Az volt az érzésem,
hogy ebből a
betegségből és negatív
állapotból soha nem
fogok kikerülni.«

Ki kezelheti a depressziót?

Mi áll a depresszió mögött? 



Hangulatzavarok esetén szakorvos állapítja meg a betegség
súlyossági fokát és az annak leginkább megfelelő terápiát. A
depresszió egy jól kezelhető betegség minden tévhit ellenére.
Hatékony kezelési módjának két fő pillére a gyógyszeres
kezelés (pl. antidepresszívumok) és a pszichoterápia, illetve a
kettő kombinációja. A leghatékonyabb pszichoterápiás
kezelés a kognitív viselkedésterápia (CBT) különösen az
enyhe és közepesen súlyos depresszió esetében. A terápia
során a betegek például megtanulják másképp kezelni a
mindennapi élet stresszes helyzeteit, és hogy miként
változtassák meg a negatív gondolkodási mintáikat. Fontos
megemlíteni, hogy az antidepresszánsok nem okoznak
függőséget és nem változik meg tőlük a beteg személyisége.

A gyógyszeres és/vagy pszichoterápiás kezelés mellett olyan
kiegészítő módszerek is alkalmazhatók, mint az
alvásmegvonás vagy a fényterápia. Továbbá a rendszeres
testmozgás is pozitív hatással van a mentális egészségre, és
támogathatja a depresszió kezelését.

Támogató módszerek

Gyógyszeres és pszichoterápiás kezelés

Hogyan kezelhető
a depresszió?



Hol kaphatok 
segítséget?

»Utam során fontos
volt a betegség
elfogadása és a sok
türelem.«

Ha valaki hosszú időn keresztül elzárkózik másoktól,
kétségbeesettnek és reménytelennek tűnik, a rokonoknak,
barátoknak vagy kollégáknak arra kell bátorítaniuk az
érintettet, hogy forduljon szakemberhez. Hozzátartozóként
segíthet neki például azzal, hogy időpontot szervez egy
háziorvoshoz vagy pszichiáterhez/pszichológushoz, és
elkíséri oda a depresszió gyanús személyt. A depresszióban
szenvedő emberekből gyakran hiányzik a remény, az erő és a
motiváció, ahhoz hogy segítséget kérjenek. 

A hozzátartozóknak bátorítaniuk és segíteniük kell az érintett
személyt abban, hogy végezze rendszeresen a kezelést, még
abban az esetben is, ha a hatás nem azonnali.

Mit tehetek depressziós személy
hozzátartozójaként?



Lelki

elsősegély
 

116-1
23

 
 

iFightDepression®
Online, a kognitív viselkedésterápára épülő, szakember
által vezetett önsegítő program. Orvosok és
pszichoterapeuták ingyenesen ajánlhatják ezt a
programot a depresszió enyhébb formáiban szenvedő
betegeknek.

Információ, kérdőív és szakirodalom a depresszió
témájában: https://ifightdepression.com/hu/ 

Telefonos lelki elsősegély szolgálat: 116-123

Kék Vonal (Fiataloknak) 116-111

137-77 és +36 80 200 866 Délután, az idős emberek
lelkisegély szolgálata – delutan.hu 

Európai szövetség a depresszió ellen: eaad.hu 

Segítségért és tanácsadásért keresse fel háziorvosát
vagy a területileg illetékes pszichiátriai szakrendelést.

Szakemberek számára

Érintettek és hozzátartozóik számára
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A helyi szövetség tagjai


