
СИМПТОМИ НА ДЕПРЕСИЯ

Написано от admin

  

  

  

  

Имате ли симптоми на клинична депресия ?

  

Повечето от нас се чувстват тъжни, самотни и депресирани понякога. И депресията е
нормална реакция при загубата на близък, при загуба на работа  или наранено
самочувствие. Но когато тези усещания  са непоносими  и  продължават  дълъг период
от време, те могат да  повлияят върху стила и качеството на живот. Ако сте в такава
ситуация, значи е време да потърсите медицинска помощ.

  

Ако не се лекувате, симптоми на клинична или тежка депресия могат да се влошат и да
продължат с години. Те могат да предизвикат неизброими страдания и  да доведат до
самоубийство . За съжаление, половината от хората, които имат симптоми, никога не са
получи диагноза или лечение на тяхната депресия.

  

Ако нямате правилно лечение на  депресията, това може да доведе до опасни
последици за живота. Повече от един на всеки 10 души с  депресия  стига до 
самоубийство.
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Какви са симптомите на депресията?

  

Симптомите на депресия могат да включват следното:

    
    -  затруднена концентрация, трудно запомняне на  подробности, както и вземането
на решения   
    -  умора и намалена енергия  
    -  чувство на вина, безполезност, и / или безпомощност  
    -  чувство на безнадеждност и / или песимизъм  
    -  безсъние, ранно събуждане  или прекалено спане  
    -  раздразнителност, безпокойство  
    -  загуба на интерес към дейности или хобита , включително и секс  
    -  преяждане или загуба на апетит  
    -  постоянни болки, главоболие , спазми, или проблеми с храносмилането, който не се
облекчават дори с лечение   
    -  продължителна тъга, тревожност, или празнота  
    -  мисли за самоубийство, опити за самоубийство  

  

Кои признаци при наличие на депресия говорят за опасност от самоубийство?

  

Депресията е с висок риск от самоубийство. Всеки, който изразява суицидни мисли или
намерения, трябва да се приема   много сериозно.

  

Началните признаци за самоубийство при депресия са:

    
    -  изведнъж  превключвате от тъга  към   спокойствие или усещане за щастие.  
    -  често водите разговори за смъртта.  
    -  клинична депресия се задълбочава (дълбока тъга, загуба на интерес, проблеми
със съня и хранене).   
    -  предизвиквате съдбата като поемате рискове, които биха могли да доведат до
смърт.   
    -  загуба на интерес към външния вид.  
    -  правите обобщения, че всичко е безнадеждно,  или безполезно  и вие сте
безпомощни да промените, каквото и да е.   
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    -  говорите често, че "Би било добре, ако не бях тук" или "Искам да се махна".  
    -  говорите  за самоубийство.  

  

Ако вие или някой ваш познат  има един от горепосочените предупредителни знаци за
самоубийство, и има наличие на  депресия, отидете в спешното отделение за незабавно
лечение или поговорете с вашия близък и го придружете до личния му лекар. Той ще му
помогне да се справи с депресията.
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