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Smutek, a nawet płacz bez powodu, zaniżone poczucie własnej wartości,
brak energii i zainteresowania czymkolwiek. 
To tylko gorszy dzień i obniżony nastrój, czy już depresja? 
Warto się nad tym zastanowić i nie bagatelizować objawów depresji.
Nieleczona potrafi być chorobą śmiertelną.

Depresja a obniżony nastrój -

 jak odróżnić smutek od depresji?



Zdecydowanie nie! Smutek jest jedną z podstawowych emocji, niezbędną       
w życiu każdego z nas. To normalne, że na trudne dla nas zdarzenia,
rozczarowania, niektóre wspomnienia - reagujemy smutkiem. Czasami
zdarza się gorszy dzień - to też jest ok. Mamy prawo czuć się w różny
sposób. Smutek jest po prostu potrzebny i najzwyczajniej ludzki. 
Chociaż wydaje  nam się mało przyjemny, daje nam wiele informacji -
uświadamia nam utratę - kogoś bliskiego, czegoś ważnego, nieosiągniętego
planu, pozwala również skupić się na sobie i zanalizować daną sytuację.

Czy sam smutek jest zły?



Najważniejsza różnica to czas trwania. Jeśli  objawy, o których będziemy
rozmawiać  trwają kilka godzin, najwyżej kilka dni, to nie jest jeszcze
depresja. Jeśli jednak utrzymują się co najmniej od dwóch tygodni, to
znak, że możemy mieć  powód do niepokoju. Smutek jak każda emocja
- pojawia się i znika - w depresji zaś rozpościera się jak czarna zasłona
nad wszystkimi sferami życia.

Jak zatem odróżnić depresję od smutku? 



Co najbardziej typowe, osoby niechorujące na depresję, a jedynie przybite czy
nadmiernie przemęczone są reaktywne – cieszą się, kiedy przytrafi im się
coś pozytywnego, można odwrócić ich myśli od trapiących ich spraw,
zagadać, rozweselić. .

Uwaga! przemęczenie, przetrenowanie, wypalenie mogą
dawać podobne objawy co depresja, ale po odpoczynku 

i przerwie od aktywności - zaczynają mijać 
w przeciwieństwie do stanu choroby. 

Zastanów się czy nie bierzesz zbyt wielu 
aktywności na siebie.



Smutek, który jest objawem depresji, zwykle łączy się z innymi
objawami jak bezsenność lub nadmierna senność, spowolnienie w
działaniu, utrata apetytu, poczucie winy i utrata własnej wartości,
napady lęku. Pojawia się postawa "nic mnie nie cieszy" - dawne
atrakcyjne aktywności stają się mało ważne (np. spotkania z
przyjaciółmi już nie sprawiają takiej przyjemności).

        Podczas przeżywania zwykłego smutku te objawy nie
        współwystępują, a jeśli nawet tak się zdarzy, to pojawiają się tylko 
        na krótki czas.

Różnice między smutkiem a depresją



  Spadek nastroju w depresji bywa bardzo głęboki, pojawia się rezygnacja
  i często myśli samobójcze, które w zwykłym smutku niemal nie występują. 
  Mogą pojawić się  również konkretne plany - wtedy sytuacja wymaga
  natychmiastowej reakcji.

Różnice między smutkiem a depresją



Depresja może pojawić się bez przyczyny, tymczasem smutek ma swoje
źródło w konkretnych wydarzeniach z naszego życia.
Smutek jest zwykle adekwatny do wydarzeń, które go wywołały,
tymczasem depresja jest nieproporcjonalnie silniejszą reakcją w stosunku
do przeżyć, które mogły ją wywołać.

Różnice między smutkiem a depresją



Smutek nie zakłóca zwykle naszej codziennej aktywności, natomiast depresja
potrafi sprawić, że codzienne obowiązki, nawet te najłatwiejsze jak ubranie się
czy umycie zębów, wydają się nie do pokonania.
Człowiek smutny nadal ma zdolność do realnej oceny sytuacji, człowiek w
depresji wszystko widzi w czarnych barwach, uważa, że jest w sytuacji bez
wyjścia nawet, kiedy obiektywnie wszystko w jego życiu układa się dobrze.
W depresji mamy do czynienie z tzw. triada Becka - chory ma negatywne
przekonania o świecie, o przyszłości i o sobie samym.

Różnice między smutkiem a depresją



Smutek, bezsilność, przygnębienie, niska samoocena, niskie poczucie własnej
wartości, poczucie winy, potępienia, rozżalenie, rozdrażnienie, złość, odczucie
poniżenia, pokrzywdzenia, pesymizm, złe samopoczucie 
z zahamowaniem myślenia, pobudliwością i lękliwością, poczucie wyczerpania,
dolegliwości cielesne, czasem myśli samobójcze.

   Doświadczając obniżonego nastroju, przez dłuższy czas

możemy odczuwać:   



Przyczyny depresji wynikają m.in. z nieprawidłowego funkcjonowania
ośrodkowego układu nerwowego. Są to więc przyczyny biologiczne,
niezależne od nas. Możliwymi przyczynami sa również czynniki psychologiczne
oraz społeczne.
Dlatego też leczy się ją farmakologicznie, a następnie dołącza się
psychoterapię, która jest niezbędna do zmiany sposobu myślenia i zachowania.
Depresję diagnozuje lekarz psychiatra. 

Przyczyny depresji  



pesymistyczne nastawienie do świata,
branie na siebie winy za wszystko,
przekonanie, że nic dobrego w życiu cię nie spotka,
koncentrowanie się na negatywnych wspomnieniach niż na tych miłych,
uległość,
skrępowanie, lęk i wycofanie zamiast podejmowania wyzwań,
odkładanie problemów zamiast ich rozwiązywania,

Psychologiczne przyczyny depresji  



błędy wychowawcze, 
sytuacja konfliktowa w domu,
zawstydzanie dziecka, jawne faworyzowanie jego rodzeństwa,
stawianie dziecku wygórowanych wymagań,
znęcanie się, molestowanie seksualne.

Psychologiczne przyczyny depresji  



Ruch - uruchamia w nas endorfiny. 

Planowanie dnia + realizacja planów.
Właściwe odżywianie.
Właściwa ilość snu.
Kontakt z rodziną i znajomymi. 
Znalezienie zainteresowań, realizacja hobby, odkrycie nowego talentu.
Przeczytanie książki, na którą wcześniej nie miałaś/eś czasu.
Udział w internetowym wydarzeniu - koncert, webinar, wywiad, itp.
Unikanie informacji z zewnątrz - Nie przejmuj się tym, na co nie masz
wpływu, ani tym, co może stać się w przyszłości. Przez jeden dzień żyj tu i
teraz.

        Spacer jest jedną z form ruchu, która bardzo dobrze podnosi nastrój.

Sposoby na obniżony nastrój   



Starajmy się, żeby każdego dnia zdarzyła się chociaż drobna rzecz,
która jest przyjemna dla nas, 

ale też dla innych.

Robienie czegoś dobrego dla innych, zachowanie altruistyczne
powoduje, że najlepiej znosimy stan podwyższonego stresu.



7 punktów na podstawie Gottman Institute:

Praktykuj dbanie o siebie. 1.
   2. Utrzymuj relacje z innymi ludźmi - bądź aktywna/y.
   3. Pisz pamiętnik - pomaga uporządkować emocje.
   4. Ogranicz niebieskie światło, szczególnie przed snem (komputer,
        smartfon).
   5. Zwróć się ku swoim emocjom - bez krytycyzmu. 
   6. Zajmuj się swoimi pasjami - bądź twórczy.
   7. Rozmawiaj z profesjonalistą - psychoedukacja. 

Jak wzmocnić swoją odporność psychiczną?



Nie jesteś problemem do naprawienia.

Jesteś cudem do odkrycia.

PAMIĘTAJ

Ewelina Stępnicka



10 kroków dla zdrowia podczas pandemii
koronawirusa  

Wietrz mieszkanie - Świeże powietrze pozytywnie wpływa na
funkcjonowanie całego organizmu, koncentrację i lepsze samopoczucie.
Uprawiaj sport - Wielu trenerów personalnych przygotowuje treningi online.
Pij dużo wody - Odpowiednie nawodnienie to podstawa do utrzymania
zdrowego funkcjonowania organizmu.
Jedz regularnie - Ciągłe podjadanie nie poprawi twojego nastroju, a jedynie
sprawi, że waga pokaże kilka kilogramów więcej. Dlatego planuj swoje posiłki..
Wychodź na spacery - Nawet 10 minutowy spacer doda ci energii 

        i poprawi nastrój.



Ogranicz oglądanie informacji - Zamartwianie się tym, co dzieje się na świecie
nie pomoże ci przetrwać tego trudnego okresu.
Obejrzyj dobry serial - Zawsze można poprawić sobie humor dobrą komedią
lub wciągającym serialem. Pamiętaj tylko, że jak zaczniesz oglądać serial, nie
musisz całego sezonu skończyć w jeden dzień! Jeden odcinek dziennie w
zupełności wystarczy. Mimo zamknięcia w domach nie musimy żyć tylko w
wirtualnym świecie — to nie jest dobre dla zdrowia psychicznego.

10 kroków dla zdrowia podczas pandemii
koronawirusa  



Czytaj książki - Dobra książka przed snem to zawsze wspaniały pomysł.
Staraj się spędzać jak najwięcej czasu z domownikami — grajcie w gry
planszowe, wspólnie ćwiczcie, gotujcie, ale przede wszystkim dużo
rozmawiajcie.
Przygotuj listę rzeczy do zrobienia po koronawirusie - Zaplanuj sobie, co
zrobisz jak już uda ci się wyjść z domu. Nie musi to być od razu zagraniczny
wyjazd. Możesz nawet zaplanować wyjście na sushi do pobliskiej restauracji,
długi spacer, wyjście do fryzjera, kosmetyczki czy na zakupy. Sama myśl o tych
drobnych przyjemnościach przywróci uśmiech na twojej twarzy. Do dzieła!

10 kroków dla zdrowia podczas pandemii
koronawirusa  


