ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Όινη καο θαηά θαηξνύο ληώζνπκε ζιίςε. Σπλήζσο όκσο απηό ην αίζζεκα δελ θξαηά
πνιύ θαη ε δηάζεζή καο βειηηώλεηαη όηαλ αιιάδνπλ νη ζπλζήθεο ηεο δσήο κα;.
Μεξηθέο θνξέο όκσο, ε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε είλαη πην έληνλε, δηαξθεί πεξηζζόηεξν
θαη ζπλνδεύεηαη από ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα, αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ή ζην ξπζκό
ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Τόηε ην άηνκν έρεη ‘θαηάζιηςε’. Αλ κείλεη αζεξάπεπηε ε
θαηάζηαζε απηή γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ύπλν, ηελ
όξεμε, ηα επίπεδα ελέξγεηαο θαη ηε ζσκαηηθή επεμία. Είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδεη
θαλείο νξηζκέλα πξάγκαηα γηα ηελ θαηάζιηςε θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηεο:
Μύθος Η θαηάζιηςε είλαη πάληα κία αληίδξαζε ζε κία άζρεκε θαηάζηαζε ηεο δσήο
όπσο ην δηαδύγην, ν ζάλαηνο αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ ή ε απώιεηα εξγαζίαο.
Αλήθεια Κάπνηεο θνξέο ε θαηάζιηςε εκθαλίδεηαη θαη όηαλ όια πεγαίλνπλ θαιά. Η
θαηάζιηςε κπνξεί λα ππξνδνηεζεί από δπζάξεζηα γεγνλόηα ή ζπλζήθεο δσήο, αιιά
δελ είλαη πάληα έηζη. Η θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη θαη κε θάπνηεο ρεκηθέο νπζίεο ηνπ
εγθεθάινπ.
Μύθος Αλ δελ κπνξεί θάπνηνο λα ζπλέιζεη από θαηάζιηςε απηό ζεκαίλεη όηη είλαη
αδύλακνο ραξαθηήξαο.
Αλήθεια Η θαηάζιηςε δελ ππνδειώλεη όηη θάπνηνο είλαη αδύλακνο ραξαθηήξαο.
Πξόθεηηαη γηα κία θαηάζηαζε πνπ ρξεηάδεηαη ηαηξηθή βνήζεηα, όπσο ν δηαβήηεο ή ε
αξζξίηηδα.
Μύθος Αλ θάπνηνο πνπ έρεη θαηάζιηςε απιά θάλεη ππνκνλή θαη πεξηκέλεη, ε
θαηάζιηςε ζα πεξάζεη.
Αλήθεια Η θαηάζιηςε κπνξεί λα κελ ππνρσξήζεη από κόλε ηεο. Σε θάπνηνπο
αζζελείο ε θαηάζιηςε κπνξεί λα δηαξθέζεη ρξόληα αλ δελ αληηκεησπηζηεί.
Μύθος Μόλν νη αζζελείο κε ηάζεηο απηνθηνλίαο ρξεηάδνληαη θαξκαθεπηηθή
ζεξαπεία.
Αλήθεια Τα αληηθαηαζιηπηηθά δελ είλαη κόλν γηα ηνπο αζζελείο κε ηάζεηο
απηνθηνλίαο. Τα αληηθαηαζιηπηηθά κπνξνύλ επίζεο λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξώπνπο
πνπ ζέινπλ λα γίλνπλ θαιά θαη λα δήζνπλ ηε δσή ηνπο κε ηνλ ηξόπν πνπ επηζπκνύλ.

Μύθος Τα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα πξνθαινύλ εζηζκό θαη αιιάδνπλ ηελ
πξνζσπηθόηεηα.
Αλήθεια Τα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα δελ πξνθαινύλ εζηζκό θαη δελ αιιάδνπλ ηελ
πξνζσπηθόηεηα. Όηαλ ην άηνκν δελ ηα ρξεηάδεηαη πηα κπνξεί λα ηα δηαθόςεη ρσξίο
πξόβιεκα.
Πώς μπορώ να βοηθήσω ένα υίλο με κατάθλιψη;
Τν θαιύηεξν πξάγκα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα θάπνηνλ θίιν ζαο κε θαηάζιηςε
είλαη λα ηνλ βνεζήζεηε λα δεηήζεη ζεξαπεία. Απηό κπνξεί λα ζεκαίλεη λα ηνλ
ελζαξξύλεηε λα αλαδεηήζεη βνήζεηα από θάπνηνλ εηδηθό θαη λα παξακείλεη ζηε
ζεξαπεία όηαλ ηελ μεθηλήζεη. Απηό επίζεο πνπ κπνξείηε λα θάλεηε είλαη λα ηνπ
πξνζθέξεηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, πνπ ζεκαίλεη θαηαλόεζε, ππνκνλή, ζηνξγή
θαη ελζάξξπλζε. Εκπιέμηε ην άηνκν ζε ζπδεηήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο θαη ζε
πεξίπησζε πνπ αξλεζεί, επηκείλεηε ρσξίο όκσο λα αζθείηε πίεζε. Θπκίζηε ζην άηνκν
όηη κε ηνλ θαηξό θαη ηε θαηάιιειε ζεξαπεία, ζα αηζζαλζεί θαιύηεξα.

