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Εισαγωγή
Η ενεργός γήρανση είναι µια διαδικασία βελτιστοποίησης των ευκαιριών για υγεία, συµµετοχή και ασφάλεια προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής του ατόµου καθώς µεγαλώνει. Η ενεργός γήρανση επιτρέπει στον άνθρωπο να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του
για σωµατική και ψυχική υγεία και ευεξία καθώς µεγαλώνει και να συµµετέχει σε κοινωνικές
και άλλες δραστηριότητες σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και ισοτιµίας.
Η λέξη «ενεργός» αναφέρεται στη συνέχιση της συµµετοχής των ηλικιωµένων στην κοινωνική, οικονοµική, πολιτιστική, πνευµατική και πολιτική ζωή και όχι µόνο στη δυνατότητα
τους να είναι σωµατικά δραστήριοι ή εργασιακά ενεργοί. Οι άνθρωποι όταν αποχωρούν από
την εργασία και συνταξιοδοτούνται µπορούν να παραµείνουν ενεργοί συνεισφέροντας στις
οικογένειες, τους συνοµηλίκους, την κοινότητα και τη χώρα τους, αρκεί να είναι υγιείς.
Το πέρασµα στην τρίτη ηλικία συνήθως συνοδεύεται από αλλαγές στην προσωπική και
οικογενειακή ζωή (συνταξιοδότηση, περιορισµένη κοινωνική και οικονοµική ζωή, συχνότερα
ιατρικά προβλήµατα, απώλεια αγαπηµένων προσώπων). Οι περισσότεροι ηλικιωµένοι µπορούν
και διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τις παραπάνω αλλαγές. Σε αρκετές περιπτώσεις, όµως,
µπορεί να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε κατάθλιψη. Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι η κατάθλιψη
µπορεί να επηρεάσει ένα στα πέντε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας που ζουν στην κοινότητα,
ενώ το πρόβληµα είναι πιο έντονο σε άτοµα που ζουν σε περιβάλλον κοινωνικών δοµών ή
ιδρυµάτων (π.χ. µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων, οίκοι ευγηρίας κ.α.).
Στόχος του οδηγού είναι η ενηµέρωση ανθρώπων µεγαλύτερης ηλικίας και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος για την κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία και η ανάδειξη της σηµασίας
της ενεργούς γήρανσης στην πρόληψη και αντιµετώπιση της. Μέσα από την προσέγγιση αποτελεσµατικών µέσων και πρακτικών για την πρόληψη και αντιµετώπιση του προβλήµατος συνάγεται, ότι η ενεργός γήρανση λειτουργεί ως αντίποδας στην κατάθλιψη, και αποτελεί
αναγκαία στάση ζωής.
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Ορισµός:
Tί είναι η Κατάθλιψη;
H κατάθλιψη είναι µια συναισθηµατική διαταραχή και είναι η πιο συνηθισµένη ψυχική διαταραχή σε άτοµα τρίτης ηλικίας. Η κατάθλιψη εµποδίζει το άτοµο από το να απολαµβάνει τη
ζωή όπως παλιά. Αλλά τα αποτελέσµατά της υπερβαίνουν κατά πολύ τη διάθεση καθώς επηρεάζει επίσης την ενεργητικότητα του ατόµου, τον ύπνο, την όρεξη και τη σωµατική του υγεία.
Ωστόσο, δεν είναι ένα φυσιολογικό ούτε αναπόφευκτο µέρος της γήρανσης και υπάρχουν πολλά βήµατα που µπορούµε να ακολουθήσουµε για να ξεπεραστούν τα συµπτώµατα,
ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες δυσκολίες /προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε.

Πώς καταλαβαίνουµε ότι έχουµε κατάθλιψη;
Συµπτώµατα/ενδείξεις Κατάθλιψης στην Τρίτη Ηλικία
Συναίσθηµα: θλίψη, απογοήτευση, απελπισία, άγχος,

• Ψυχοκινητική διέγερση: εκνευρισµός, ανησυχία,
ένταση.
• Ψυχοκινητική επιβράδυνση: επιβράδυνση της σκέψης, του λόγου και των κινήσεων.
• Σκέψη – Αντίληψη: Σκέψεις ενοχής, αναξιότητας, χαµηλή αυτοεκτίµηση, αυτοκτονικός ιδεασµός, δυσκολία.
συγκέντρωσης και προσοχής, απώλεια µνήµης
• Κοινωνικές σχέσεις: Κοινωνική απόσυρση και αποµόνωση (απροθυµία να είναι µε τους φίλους, την
άσκηση δραστηριοτήτων, ή να αφήσει το σπίτι).

ανηδονία.
Όρεξη: µείωση ή αύξηση της όρεξης, απώλεια ή αύξηση βάρους.Ύπνος: δυσκολία του ατόµου να κοιµηθεί ή να παραµείνει κοιµισµένο, ή αφύπνιση νωρίς
το πρωί, υπνηλία, υπερβολικός ύπνος.
Κινητοποίηση: απώλεια του ενδιαφέροντος, ανηµπόρια, έλλειψη ελπίδας, κόπωση, ελάττωση της σεξουαλικής διάθεσης.

Ενώ η κατάθλιψη και η θλίψη φαίνεται να πηγαίνουν χέρι µε χέρι, πολλοί ηλικιωµένοι
που πάσχουν από κατάθλιψη ισχυρίζονται ότι δεν αισθάνονται καθόλου λυπηµένοι. Αντί
αυτού µπορούν να διαµαρτύρονται, για έλλειψη κινήτρων ή/και ενέργειας, ή σωµατικά προβλήµατα. Στην πραγµατικότητα, σωµατικές ενοχλήσεις, όπως πόνοι αρθρίτιδας ή επιδείνωση
πονοκεφάλων, είναι συχνά το κυρίαρχο σύµπτωµα της κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία.
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Εποµένως:
Ενδείξεις κατάθλιψης σε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας
Ενήλικες µεγαλύτερης ηλικίας που αρνούνται αίσθηµα θλίψης ή κατάθλιψης µπορεί να εξακολουθούν να
έχουν µείζονα κατάθλιψη. Τα παρακάτω αποτελούν ενδείξεις για προβληµατισµό και αναζήτηση βοήθειας:
• Ανεξήγητοι ή /και επιδεινούµενοι πόνοι
• Συναισθήµατα απόγνωσης ή απελπισίας
• Άγχος και ανησυχίες/έννοιες
• Προβλήµατα µνήµης
• Έλλειψη κινήτρων και της ενέργειας

• Επιβράδυνση στην κίνηση και την οµιλία
• Ευερεθιστότητα
• Απώλεια του ενδιαφέροντος για κοινωνικοποίηση και χόµπι
• Παραµέληση προσωπικής φροντίδας (παράλειψη γευµάτων,
φαρµάκων, προσωπικής υγιεινής.

Παράγοντες κινδύνου
Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση κατάθλιψης στην Τρίτη ηλικία;
•
Προβλήµατα υγείας - ασθένεια ή/και αναπηρία, χρόνιος ή έντονο πόνος, γνωστική εξασθένηση, αρνητική αλλαγή στην εικόνα του σώµατος που οφείλεται σε χειρουργική
επέµβαση ή ασθένεια.
•
Μοναξιά και αποµόνωση - µια συρρίκνωση του κοινωνικού κύκλου, λόγω θανάτων ή
µετεγκατάστασης, µειωµένης κινητικότητα λόγω ασθένειας ή απώλειας των προνοµίων
οδήγησης.
•
Μειωµένη αίσθηση του σκοπού- Έλλειψη κινήτρων ή απώλεια της ταυτότητας λόγω συνταξιοδότησης ή φυσικοί περιορισµοί σε δραστηριότητες.
•
Φόβοι - φόβος του θανάτου, άγχος για οικονοµικά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας.
•
Πένθος- θάνατος φίλων, µελών της οικογένειας, κατοικίδιων ζώων, απώλεια του συζύγου ή του συντρόφου.
•
Προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό καταθλιπτικής διαταραχής
•
Φτώχεια
•
Φάρµακα ή συνδυασµοί φαρµάκων
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∆ιάκριση Κατάθλιψης και Πένθους
Η διάκριση µεταξύ πένθους και κλινική κατάθλιψης δεν είναι πάντα εύκολη δεδοµένου ότι
πολλά γνωρίσµατα είναι κοινά. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι για να κατανοήσουµε τη διαφορά.
Θυµηθείτε, το πένθος είναι µια περίοδος που περιλαµβάνει µια µεγάλη ποικιλία από συναισθήµατα και µια µίξη από καλές και κακές µέρες. Ακόµα και όταν είµαστε στη µέσητης
διαδικασίας του θρήνου, έχουµε στιγµές ευχαρίστησης ή /και ευτυχίας. Από την άλλη πλευρά,
στην κατάθλιψη, τα συναισθήµατα του κενού και της απελπισίας είναι σταθερά.
Ενώ δεν υπάρχει κανένα καθορισµένο χρονοδιάγραµµα για το πένθος, αν δεν υποχωρήσει στην πάροδο του χρόνου ή/και εξαφανίζει όλα τα σηµάδια της χαράς (π.χ. γέλιο σε
ένα καλό αστείο, χαρά και ανακούφιση σε µια αγκαλιά) µπορεί να είναι κατάθλιψη.

∆ιάκριση Κατάθλιψης και Άνοιας
∆εν πρέπει να πιστεύουµε ότι η απώλεια της νοητικής «οξύτητας»/λειτουργίας είναι ένα φυσιολογικό σηµάδι του γήρατος. Μπορεί να αποτελεί ένδειξη είτε κατάθλιψης ή άνοιας.Η
κατάθλιψη και η άνοια µοιράζονται πολλά παρόµοια συµπτώµατα, συµπεριλαµβανοµένων των
προβληµάτων µνήµης, αργής οµιλίας και κινήσεων και µειωµένων κίνητρων, γεγονός που
αρκετές φορές καθιστά δύσκολη τη διάκριση µεταξύ των δύο. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες
διαφορές που µπορούν να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε σωστά το πρόβληµα.

Συµπτώµατα κατάθλιψης

Συµπτώµατα άνοιας

•

•

•
•
•
•

Η νοητική έκπτωση/εξασθένηση είναι σχετικά
γρήγορη
Επίγνωση ανά πάσα στιγµή του χρόνου
(ώρα,ηµεροµηνία, έτος) και χώρου.
∆υσκολία στη συγκέντρωση
Ο λόγος και οι κινητικές δεξιότητες είναι αργές,
αλλά φυσιολογικές
Παρατηρήσεις και ανησυχία αναφορικά µε προβλήµατα µνήµης

•
•
•
•

Η νοητική έκπτωση/εξασθένηση συντελείται µε
αργό ρυθµό
Σύγχυση και αποπροσανατολισµός σε γνωστές
τοποθεσίες
∆υσκολία στη βραχύχρονη µνήµη
Γραφή, οµιλία, και κινητικές δεξιότητες είναι σηµαντικά εξασθενηµένες
Απουσία παρατήρησης προβληµάτων µνήµης ή
στην περίπτωση παρουσίας, έλλειψη ενδιαφέροντος

Ανεξάρτητα από το αίτιο της νοητικής εξασθένησης (άνοια ή κατάθλιψη), είναι σηµαντική
η επίσκεψη στον ειδικό ιατρό. Εάν πρόκειται για κατάθλιψη, η µνήµη, η συγκέντρωση, και η
ενεργητικότητα θα επανέλθουν µε την κατάλληλη θεραπεία. Επιπλέον, η θεραπεία για την
άνοια θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής σας και σε ορισµένους τύπους άνοιας, τα συµπτώµατα
µπορεί να σταµατήσουν, να επιβραδυνθούν ή και ακόµη να αναστραφούν.
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Αντιµετωπίζοντας την Kατάθλιψη
‘’Βοηθώντας οι ίδιοι τον εαυτό µας’’
Είναι µύθος να πιστεύουµε ότι µετά από µια ορισµένη ηλικία δεν µπορούµε να µάθουµε
νέες δεξιότητες, να δοκιµάσουµε νέες δραστηριότητες, ή να κάνουµε αλλαγές που ανανεώνουν τον τρόπο ζωήςµας!
Η αλήθεια είναι ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν σταµατά ποτέ να αλλάζει, εποµένως οι
ενήλικες µεγαλύτερης ηλικίας είναι εξίσου ικανοί µε τους νεότερους ανθρώπους στην εκµάθηση νέων πραγµάτων και στην υιοθέτηση νέων ιδεών. Η αντιµετώπιση της κατάθλιψης πολύ
συχνά εµπεριέχει την ενασχόληση µε νέα πράγµατα που µπορείτε να απολαύσετε, την προσαρµογή στις αλλαγές, τη διατήρηση των φυσικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και το
αίσθηµα του ανήκειν και της σύνδεσης µε την κοινότητα και τους αγαπηµένους σας.
Εάν είστε καταθλιπτικός, µπορεί να µην θέλετε να κάνετε τίποτα ή να δείτε κανέναν. Αλλά
η αποµόνωση και η αδράνεια το µόνο που µπορούν να προσφέρουν είναι να κάνουν την κατάθλιψη σας χειρότερη.

Όσο πιο δραστήριοι είστε, σωµατικά, ψυχικά και κοινωνικά, τόσο καλύτερα θα αισθάνεστε!

Βήµα 1ο: Καλλιεργείστε υποστηρικτικές κοινωνικές σχέσεις:
Η κατάθλιψη µας κάνει να αισθανόµαστε ντροπή για αυτό που βιώνουµε, εξαντληµένοι
για να επικοινωνήσουµε, ή ένοχοι. Υπενθυµίστε στον εαυτό σας ότι αυτές οι αρνητικές σκέψεις είναι η κατάθλιψη που σας µιλάει. Η επαφή και επικοινωνία, δεν είναι σηµάδι αδυναµίας
και δεν θα σηµαίνει ότι είσαστε βάρος στους άλλους. Οι αγαπηµένοι σας νοιάζονται για εσάς
και θέλουν να σας βοηθήσουν.
•
•
•
•

Στραφείτε στην οικογένειά σας και σε φίλους οι οποίοι σας κάνουν να νιώθετε αγάπη
και φροντίδα.
Προσπαθήστε να συνεχίσετε τις κοινωνικές σας δραστηριότητες ακόµη και εάν αισθάνεστε ότι δεν παίρνετε ευχαρίστηση.
Γίνετε µέλος σε µια οµάδα υποστήριξης για την κατάθλιψη.
Γίνετε µέλη σε συλλόγους (πολιτιστικούς, φιλανθρωπικούς, επαγγελµατικούς, περιβαλλοντικούς κ.α.)
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10 συµβουλές για τη δηµιουργία/διατήρηση κοινωνικών σχέσεων
1. Συζητήστε µε ένα φίλο για τα συναισθήµατά σας.
2. Προσφέρετε εθελοντικά τη βοήθειά σας σε κάποιον.
3. Απολαύστε ένα καφέ ή δειπνήστε µε έναν φίλο.
4. Ζητήστε από ένα αγαπηµένο σας πρόσωπο να µένει µαζί σας τακτικά.
5. Συνοδεύστε κάποιον στο σινεµά, µια συναυλία, ή µια µικρή συνάθροιση.
6. Τηλεφωνείστε ή στείλτε ηλεκτρονικό µήνυµα σε έναν παλιό φίλο.
7. Πηγαίνετε έναν περίπατο µε έναν φίλο.
8. Προγραµµατίστε µια ηµέρα κάθε εβδοµάδας για έξοδο/δείπνο.
9. Γνωρίστε νέα άτοµα µε την παρακολούθηση µαθηµάτων σε ένα αντικείµενο που σας ενδιαφέρει.
Γίνετε µέλος σε ένα κλαµπ.
10.∆είξτε εµπιστοσύνη σε ένα κληρικό, δάσκαλο.
Βήµα 2ο: Κινηθείτε – Ασκηθείτε!
Η σωµατική άσκηση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιµετώπιση της κατάθλιψης.
Σύµφωνα µε έρευνες η τακτική άσκηση µπορεί να είναι τόσο αποτελεσµατική όσο τα αντικαταθλιπτικά φάρµακα όσον αφορά στην αύξηση των επιπέδων ενέργειας και τη µείωση αισθηµάτων κόπωσης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η σωµατική δραστηριότητα ενεργοποιεί την
ανάπτυξη νέων κυττάρων στον εγκέφαλο, αυξάνει τη λειτουργίατων νευροδιαβιβαστών της
διάθεσης και τις ενδορφίνες, µειώνει το στρες και ανακουφίζει από την ένταση των µυών.
Η έντονη σωµατική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική. Ακόµη και πολύ µικρές δραστηριότητες που θέτουν σε κίνηση τα µέλη του σώµατος σας είναι σηµαντικές. Μια βόλτα διάρκειας
δέκα λεπτών µπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή σας για δύο ώρες! Το κλειδί είναι να επιλέξετε
µια δραστηριότητα που απολαµβάνετε, ώστε να είστε να έχετε πιο πιθανά τη διάθεση να τη
συνεχίσετε.
Ορισµένοι εύκολοι τρόποι είναι οι παρακάτω:
• Βάλτε µουσική και χορέψετε στο ρυθµό της.
• Βγάλτεµια βόλτα το σκύλο σας .
• Χρησιµοποιήστε τις σκάλες αντί για το ασανσέρ.
• Παρκάρετε το αυτοκίνητό σας στο πιο αποµακρυσµένο σηµείο της περιοχής σας.
• Βρείτε παρέα για να ασκείστε.
• Ασκηθείτε τώρα… και ξανά!
• ∆ιαλέξτε δραστηριότητες µέτριας έντασης.
• ∆ιαλέξτε δραστηριότητες που είναι συνεχείς, όχι διακοπτόµενες (περπάτηµα, κολύµπι,
ποδήλατο, χορός, γιόγκα).
• Ξεκινήστε σταδιακά και µη το παρακάνετε.
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Βήµα 3ο: Κάντε πράγµατα που σας κάνουν να νιώθετε όµορφα!
∆ηµιουργείστε µια «εργαλειοθήκη ευεξίας». Μπορεί τώρα να νιώθετε ότι τίποτα δεν σας
δίνει ευχαρίστηση όµως µπορείτε να φτιάξτε µια λίστα µε πράγµατα που απολαµβάνατε έως
τώρα. Συµπεριλάβετε στρατηγικές, δραστηριότητες ή δεξιότητες που ίσωςσας είχαν βοηθήσει
στο παρελθόν. Όσο περισσότερα “εργαλεία” για την αντιµετώπιση της κατάθλιψης, τόσο το
καλύτερο! Προσπαθήστε να εφαρµόσετε µερικές από αυτές τις ιδέες κάθε µέρα, ακόµα και
εάν αισθάνεστε καλά.
• Περάστε λίγο χρόνο στη φύση
• Γράψτε µια λίστα µε πράγµατα που σας αρέσουν στον εαυτό σας
• ∆ιαβάστε ένα καλό βιβλίο
• Επισκεφτείτε έναν καλλιτεχνικό χώρο ή ένα µουσείο
• Παρακολουθήστε µια αστεία ταινία ή τηλεοπτική εκποµπή
• Κάντε ένα ζεστό, απολαυστικό µπάνιο
• Βάλτε µικρούς στόχους σε εργασίες
• Παίξτε µε το κατοικίδιο σας
• Μιλήστε µε τους φίλους ή την οικογένεια από κοντά
• Ακούστε µουσική
• Μάθετε µια νέα δεξιότητα που σας αρέσει
• Ασχοληθείτε µε την τέχνη (ποίηση, ζωγραφική, µουσική)
• Κάντε κάτι αυθόρµητο

Βήµα 4ο: Αντιµετωπίστε τις αρνητικές σκέψεις
Οι αρνητικές σκέψεις, η απαισιόδοξη πρόβλεψη του µέλλοντος, και η σχεδόν ασταµάτητη αρνητική αυτοκριτική αποτελούν κύρια γνωρίσµατα της κατάθλιψης. Το να αντιµετωπίσουµε τις
αρνητικές σκέψεις µπορείνααποτελεί µια δύσκολη διαδικασία και συχνά απαιτεί τη βοήθεια
ειδικού. Ωστόσο,ένα σηµαντικό πρώτο βήµα είναι να διαχωρίζουµε τις αρνητικές σκέψεις από
την πραγµατικότητα και να µην τις εµπιστευόµαστε ως αληθινές αλλά ως αποτέλεσµα της κατάθλιψης. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα βοηθητικό να µπορούµε να αναγνωρίζουµε τις αρνητικές
µας σκέψεις ώστε να παρεµβαίνουµε έγκαιρα (στη γέννησητους) και να µην επιτρέπουµε στον
εαυτό µας να µπει στο φαύλο κύκλο αρνητικών σκέψεων – συναισθηµάτων.
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Βήµα 5ο: Προσπαθήστε να βελτιώσετε τον ύπνο σας.
Όταν ο ύπνος µας δεν είναι αρκετός, τα συµπτώµατα κατάθλιψης σας µπορεί να γίνουν
χειρότερα. Στόχος είναι περίπου 7-9 ώρες ύπνου κάθε βράδυ.
Ακολουθείστε ένα καλύτερο πρόγραµµα ύπνου µαθαίνοντας ή υιοθετώντας υγιείς συνήθειες ύπνου.
Φροντίστε να εκθέτετε τον εαυτό σας καθηµερινά στο φως του ήλιου. Χρειάζεστε αρκετό.
Η έλλειψη του ηλιακού φωτός µπορεί να κάνει την κατάθλιψη χειρότερη. Κάντε έναν περίπατο
σε κάποιο εξωτερικό χώρο, πιείτε τον καφέ σας έξω, απολαύστε ένα υπαίθριο γεύµα, καθίστε
σε ένα παγκάκι στο πάρκο, ή στον κήπο σας. Στόχος είναιη έκθεση στο φως του ήλιου για
τουλάχιστον 15 λεπτά την ηµέρα ώστε η διάθεση σας να ενισχυθεί προς τη βελτίση.

Βήµα 6ο: Ακολουθείστε µια υγιεινή διατροφή
Η διατροφή µας έχει άµεσο αντίκτυπο στον τρόπο που αισθανόµαστε. Στόχος πρέπει να είναι
µια ισορροπηµένη διατροφή µε πρωτεΐνες χαµηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, σύνθετους
υδατάνθρακες, φρούτα και λαχανικά.
•

•
•

•

Μειώστε την κατανάλωση τροφών που µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον εγκέφαλο
και τη διάθεσή σας, όπως καφεΐνη, αλκοόλ, τρανς λιπαρά, ζαχαρούχα σνακς, ζυµαρικά,
κορεσµένα λίπη και τρόφιµα µε υψηλά επίπεδα σε χηµικά συντηρητικά ή ορµόνες (όπως
ορισµένα κρέατα).
Μην παραλείπετε γεύµατα. Υπερβολικά µεγάλα χρονικά διαστήµατα µεταξύ των γευµάτων µπορεί να σας κάνει να νιώθετε νευρικοί και κουρασµένοι.
Εστιάστε σε σύνθετους υδατάνθρακες. Τροφές όπως πατάτες φούρνου, ζυµαρικά ολικής
αλέσεως, πλιγούρι βρώµης, και ψωµί ολικής αλέσεως µπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα
σεροτονίνης.
Ενισχύστε τις βιταµίνες Β. Ελλείψεις σε βιταµίνες του συµπλέγµατος Β (φρούτα εσπεριδοειδή, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, φασόλια, κοτόπουλο και αυγά), όπως το φυλλικό
οξύ και Β-12, µπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη. ∆οκιµάστε σούπερ-τροφές πλούσιες σε
θρεπτικά συστατικά που µπορούν να ενισχύσουν τη διάθεση, όπως µπανάνες, καστανό
ρύζι, σπανάκι.Τα Ωµέγα-3 λιπαρά οξέα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση της
διάθεσης. Οι καλύτερες πηγές είναι τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολοµός, η ρέγκα, κ.α.
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Κατάθλιψη: Μύθοι και Αλήθειες..
ΜΥΘΟΣ: Τα αντικαταθλιπτικά φάρµακα προκαλούν εθισµό και επηρεάζουν την προσωπικότητα.
ΑΛΗΘΕΙΑ:Τα αντικαταθλιπτικά δεν προκαλούν εξάρτηση και εθισµό ούτε αλλάζουν την προσωπικότητα. Όταν η θεραπεία έχει ολοκληρωθεί, ο ασθενής, µε την καθοδήγηση του θεράποντος ιατρού, µπορεί να διακόψει τα φάρµακα, χωρίς να προκύψει κανένα πρόβληµα.
ΜΥΘΟΣ:Αν κάποιος που έχει κατάθλιψη κάνει απλά υποµονή και περιµένει, η νόσος θα περάσει.
ΑΛΗΘΕΙΑ:Η κατάθλιψη µπορεί να µην υποχωρήσει από µόνη της. Σε κάποιους ασθενείς, αν δεν
αντιµετωπιστεί, διαρκεί χρόνια. Η κατάθλιψη στις σοβαρότερες µορφές της είναι µια νόσος που
απαιτεί βιολογικά µέσα-φάρµακα για να αντιµετωπιστεί.
ΜΥΘΟΣ:Μόνο οι ασθενείς µε ιδέες αυτοκαταστροφής χρειάζονται φαρµακευτική αγωγή.
ΑΛΗΘΕΙΑ:Η φαρµακευτική αγωγή δεν απευθύνεται µόνο στους ασθενείς µε ιδέες αυτοκαταστροφής. Τα αντικαταθλιπτικά µπορούν να βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν, να γίνουν καλά και να ζουν τη ζωή τους µε τον τρόπο που επιθυµούν και να την απολαµβάνουν.
ΜΥΘΟΣ:Η κατάθλιψη εκδηλώνεται πάντα ως αντίδραση σε ένα τραυµατικό ή δυσάρεστο γεγονός
της ζωής, όπως το διαζύγιο, ο θάνατος ενός αγαπηµένου προσώπου ή η απώλεια της εργασίας.
ΑΛΗΘΕΙΑ:Η κατάθλιψη µπορεί, πράγµατι, να πυροδοτείται από δυσάρεστα ή τραυµατικά γεγονότα
ζωής, αλλά αυτό δε συµβαίνει πάντα. Στην αιτιολογία της εµπλέκονται και βιολογικοί παράγοντες,
όπως η διαταραχή της ισορροπίας βιοχηµικών ουσιών του εγκεφάλου, που ονοµάζονται νευροδιαβιβαστές.
ΜΥΘΟΣ:Αν κάποιος δεν καταφέρει να συνέλθει από την κατάθλιψη, αυτό σηµαίνει ότι είναι αδύναµος χαρακτήρας.
ΑΛΗΘΕΙΑ:Η κατάθλιψη δεν υποδηλώνει ότι κάποιος είναι αδύναµος χαρακτήρας. Αντιθέτως, σε
κάποιες µορφές της προσβάλλονται εξωστρεφείς, συµπαθείς, συνεπείς και δηµιουργικοί συνάνθρωποί µας, άτοµα δηλαδή, µε σταθερή, υγιή και λειτουργική προσωπικότητα.
(ΕΠΙΨΥ, 2010)
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Αντιµετωπίζοντας την κατάθλιψη:
Ζητώντας βοήθεια
Σε αρκετές περιπτώσεις η καταθλιπτική διαταραχή δε δύναται να αντιµετωπιστεί µε τους τρόπους που προαναφέρθηκαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επίσκεψη σε έναν ειδικό ιατρό ή
επαγγελµατία ψυχικής υγείας κρίνεται αναγκαία.

Πώς µπορούµε να γνωρίζουµε πότε είναι αναγκαίο να ζητήσουµε βοήθεια;

Αν τα συναισθήµατά σας:
•

Είναι χειρότερα από ό,τι µπορούσατε να περιµένετε

•

∆ιαρκούν για αρκετές εβδοµάδες

•

Επηρεάζουν την καθηµερινή σας ζωή και λειτουργικότητα (π.χ. δεν µπορείτε να συναναστραφείτε ή/και συνυπάρξετε µε άλλους ανθρώπους)

•

Σας κάνουν να νοµίζετε ότι η ζωή σας δεν έχει νόηµακαι δεν αξίζει να συνεχίσετε.

•

Σας δηµιουργούν έγνοια ότι προκαλείτε ανησυχία στους φίλους ή την οικογένεια σας.

•

Περιλαµβάνουν σκέψεις αυτοκαταστροφικές ή αυτοκτονίας.
Η σύγχρονη αντιµετώπιση της καταθλιπτικής διαταραχής χωρίζεται σε τρειςφάσεις:
• Η οξεία φάση της θεραπείας για να αντιµετωπιστούν άµεσα τα συµπτώµατα και να
ανακτήσει το άτοµο την λειτουργικότητά του
• Η φάση της παρακολούθησης/συνέχισης της θεραπείας για να προληφθεί/αποφευχθεί η υποτροπή του ασθενούς.
• Η φάση συντήρησης (ή προφύλαξης) για την αποτροπή ενός µελλοντικού επεισοδίου
Οι θεραπείες της καταθλιπτικής διαταραχής περιλαµβάνουν:
• Ψυχο-εκπαίδευση
• Σωµατικές θεραπείες συµπεριλαµβανοµένων των αντικαταθλιπτικών φαρµάκων και ECT
• Ψυχολογικές θεραπείες οι οποίες περιλαµβάνουν την υποστηρικτική συµβουλευτική,
τη γνωστική-συµπεριφορική θεραπεία, τη διαπροσωπική θεραπεία, την επίλυση προβληµάτων και την οικογενειακή θεραπεία.
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Ο αρµόδιος γιατρός ή ειδικός ενηµερώνει τον ασθενή για τη φύση της κατάστασής του
και προτείνεται η κατάλληλη θεραπεία. Επιπλέον καθησυχάζει τον ασθενή:
• παρέχοντας του ενηµέρωση και συµβουλές για το ότι η κατάθλιψη είναι µια θεραπεύσιµη
διαταραχή
• εξηγώντας ότι τα αντικαταθλιπτικά δεν είναι εθιστικά
• συζητώντας τη σηµασία της προσήλωσης στην φαρµακευτική αγωγή
• παρέχοντας συµβουλές ώστε το άτοµο να µην διακόψει τη θεραπεία όταν αισθανθεί τη
βελτίωση.

‘’Κατάθλιψη δεν σηµαίνει αδυναµία
Κατάθλιψη δεν σηµαίνει τεµπελιά
ΗΚατάθλιψη είναι ασθένεια και για αυτόαπαιτεί θεραπεία.’’
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Συµπεράσµατα
Η κατάθλιψη αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα ψυχικής υγείας, όµως µπορεί να αντιµεευχαρίστησης,
τωπιστεί
φωνα
µε αποτελεσµατικά.Ηπρόληψη
σύγχροναεπιστηµονικά
χαράς και ικανοποίησης.
δεδοµέναη
αποτελεί
δραστηριότητα
τον πιο σηµαντικό
συνδέεται
µέσοάµεσα
αντιµετώπισης.Σύµµε αισθήµατα
Με την ενεργή συµµετοχή µας στη ζωή µπορούµε να εξασφαλίσουµε καλά και επιτυχηµένα µειώνεται
•
γηρατειάκαθώς
ο κίνδυνος
µέσα χρόνιων
από τη δραστηριότητα:
παθήσεων και νοσηµάτων,
•
διατηρείται η γνωστική, σωµατική και κοινωνική µας λειτουργικότητα,
•
Ενισχύονται τα αισθήµατα αυτοπεποίθησης, της ανεξαρτησίας και του ελέγχου της ζωής
και του εαυτού µας.

«Φροντίζω τον Εαυτό µου σηµαίνει Μένω Ενεργός»
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