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Okur için önemli not

Bu el kitabındaki içerikler ve bilimsel veriler, yayının hazırlandığı
tarihteki (bkz. arka sayfa) güncel durumu yansıtmaktadır. Konu hakkında
genel bilgiler vermeyi amaçlar. Ancak doktor tavsiyelerinin yerini alamaz.
Lütfen ilaçlarınızın prospektüslerini her zaman dikkatle okuyun.
1 A Pharma GmbH, belirtilen nedenlerden dolayı bu el kitabında yer alan
içerik veya bilgilerden dolayı herhangi bir sorumluluk veya garanti
üstlenmez.
İnternet adresleri/linkler verilmişse, yazar bunların el kitabına eklendiği
tarihte yasadışı herhangi bir içeriğe sahip olmadığını beyan eder. Ancak
yazarın söz konusu internet sayfalarının şimdiki ve gelecekteki yapısı/
içeriği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle yazar, belirtilen internet
sayfaları/linklerin içeriklerine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
Bunun için bir sorumluluk kabul edilmez.

Sayın okurumuz,
Depresyon belirtileri ne kadar erken tespit edilirse, o kadar
iyi tedavi edilebilir.
Bu el kitabı, geçici depresif durumun ne zaman depresyona
dönüştüğü ve tedavisi konusunda bilgi vermektedir. Çok
sayıda vakada psikoterapi ve ilaçtan oluşan kombinasyon
başarılı olmaktadır. Kişinin kendisi de durumunun
iyileşmesine aktif katkı sağlayabilir. Somut vakada neyin
faydalı olduğuna hastasıyla görüşerek doktor karar
verecektir. Bunun dışında sorularınızı lütfen doktorunuz
veya eczacınızla görüşün.
Sevgiler,
1 A Pharma Ekibiniz
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Depresyon nedir?
Her insan kendini bazen üzüntülü ya da mutsuz hisseder.
Bu, kişinin depresif olduğu anlamına gelmez.
Depresyonda neşesiz/bezgin durum uzun süre devam
eder. Kişi depresiftir, düşüncelere dalar ve bir şeye
kalkışmak için gücü kendinde bulamaz. Bu durumda olan
çoğu kişiler neşesizlikten, ümitsizlikten ve uyku
bozukluklarından şikâyet eder.
Çoğu kez bu değişiklikleri ilk fark edenler kişinin
yakınlarıdır. Depresyonun başarılı tedavisi için geçerli
kural şudur: Tedavi ne kadar erken başlarsa o kadar
iyi olur.
Genç veya ihtiyar demeden herkesin başına gelebilir. Bazı
hastalarda tedavi kısa süre sonra tamamlanır. Diğerlerinin
tedavisi ise çoğu vakalarda altı ay ile bir yıl arası, hatta
bazen daha uzun veya ömür boyu sürebilir.
Depresyonla yaşamak çoğu kez zorlukları da beraberinde
getirir – gerek hasta, gerek aile, dost ve iş arkadaşları için.

05

1

Depresyon türleri nelerdir?

Depresyonlar çeşitli tür ve şekillerde belirmektedir.
En sık görülenler şunlardır:
Hafif veya orta derece depresif nöbet
Ağır depresif nöbet
Bipolar afektif bozukluk
Doğum sonrası hüzün (“Babyblues”) ve doğum sonrası
depresyon (“Lohusalık depresyonu”)
Mevsimsel afektif bozukluk (SAD) (“Winterblues”)
Hafif veya orta derece depresif nöbet
Şikâyetler en az iki hafta sürer, günlük yaşamda
kısıtlanmalar sınırlı ölçüdedir. Kişi depresif ve bitkin
olduğu izlenimini yaratır. Neşesiz ve ümitsizdir. Bazı
durumlarda örneğin hobisine karşı ilgiyi kaybeder.
Örneğin iş yerinde konsantre olmakta da zorlanır.
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Ağır depresif nöbet
Ağır depresif nöbet geçiren kişi ancak ciddi kısıtlamalarla
günlük hayatın üstesinden gelebilir ya da hiç gelemez.
Sonuçları çeşitli olabilir:
Azalan özdeğer duygusu
İştahsızlık
Uyku bozuklukları
Çabuk yorulma
Bitkinlik
Sosyal geri çekilme
Derin düşünce eğilimi
Sürekli iç gerginlik hissi
Böylesi durumlarda gecikmeden bir doktora başvurun ve
tedavi olun. Bazen algı bozuklukları ve hezeyanlı
düşünceler de görülebilir. En ağır vakalarda hasta sürekli
kendi ölümünü düşünür. Bundan sadece kişinin psikolojisi
etkilenmez. Depresyon geçiren bazı kişiler, organsal
sorunları olmasa bile bedensel ağrı da hissederler.
Endişelenmeyin: Her depresyon uzun sürmez. Bazı
insanlar sadece bir kez depresif nöbet geçirirler.
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Bipolar afektif bozukluk
Bipolar afektif bozukluk kronik bir
hastalıktır. Aşırı coşku (“manik”) ile
çaresizlik (“depresif”) arasında şiddetli
duygudurum dalgalanmaları tipiktir.
Bu evreler dönüşümlü olabildiği gibi, her
biri yılın belirli vakitlerinde de belirebilir. Ağır vakalarda
kişiler realiteye olan yaklaşımlarını kaybederler.
Davranışları tuhaftır ve mantıksız hareket ederler.
Doğum sonrası hüzün ve doğum
sonrası depresyon
Çok sayıda anne doğumdan birkaç gün
sonra Babyblues olarak adlandırılan duygu
durumu yaşar. Tıp dilinde bu durum “doğum
sonrası hüzün” olarak adlandırılır. Kadınlar
bu durumda kaygılıdırlar ve özgüvenleri
yoktur. Babyblues genelde birkaç hafta
içinde kendiliğinden kaybolur. Lohusalık
depresyonu (“postpartum depresyon”) ise farklıdır: Çoğu
kez doğumdan iki ila üç hafta sonra belirir ve daha uzun
sürer. Babyblues semptomlarının yanı sıra başka
semptomlar da görülür: Anneler işlerin altından
kalkamayacakları hissine çok çabuk kapılırlar ve günlük
yaşamlarının üstesinden gelemezler. Uyku bozuklukları,
panik ataklar ve hatta ölüm korkuları dahi görülebilir.
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Mevsimsel afektif bozukluk (SAD)
Daha az şiddetli olan bu depresyon
türü halk dilinde “Winterblues” olarak
adlandırılır. Sonbahar veya kış
aylarında başlar ve ilkbahara kadar
sürebilir. Sonuçları şunlar olabilir:
Korku
Stres
Duygudurum dalgalanmaları
Uyku bozuklukları
İştahsızlık

ARALIK

1

İpucu
Depresyonun başarılı tedavisi için geçerli kural şudur:
Tedavi ne kadar erken başlarsa o kadar iyi olur.
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Depresyon neden
kaynaklanır?
Depresyon çeşitli nedenlerle belirebilir. Bazı insanlarda
örneğin bir aile ferdini veya iş yerini kaybetmek gibi dış
etkenler depresyonu tetikler. Bazen somut bir neden de
yoktur. Günümüzde sahip olduğumuz bilgilere göre çeşitli
faktörler rol oynamaktadır:
Yatkınlık
Bedensel hastalıklar
Çevre etkenleri
Ruhsal (“psikolojik”) etkenler, örneğin azalmış
özdeğer duygusu
Depresif hastalıklarda genelde beyin metabolizması
bozuktur. Metabolizma, örneğin uyku ve uyanıklık gibi
insanın her gün yaşadığı tüm evreleri düzenler.
Burada çoğu kez hormonların da önemi büyüktür; bunlar
metabolizmamızı ayakta tutan etken maddelerdir.
Metabolizma bozuklukları, arasında depresyon da olmak
üzere, ağır hastalıkları tetikleyebilir. Bazı insanlar,
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Depresyon neden kaynaklanır?

geçmişte ailede de yaşandığından depresyona
karşı yatkınlık sergiler. Yatkınlık halinde de depresyonun
kendiliğinden belirmesi gibi bir kural yoktur.
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Yatkınlık

Bedensel hastalık

Çevre etkenleri

Ruhsal etkenler

Aşırı alkol kullanma

İlaç bağımlılığı

Kadınlarda
hormonel kaos

Yalnızlık
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Depresyon semptomları
nelerdir?
Depresyonda hasta kendini uzun süre depresif hisseder
ve çok az neşe hisseder ya da hiç neşe hissetmez.
Depresyonda olan kişi çoğu kez aşağıda açıklanan
belirtilerle mücadele eder:
Bitkinlik
Yorgunluk, istek yetersizliği, halsizlik, çabuk yorulma
Azalan özgüven/özdeğer duygusu
Derin düşünce eğilimi, konsantrasyon ve dikkat
bozuklukları
Aslında hoş veya ilginç olan şeylerden zevk alamama
Bedensel ağrılar ve şikâyetler
Uyku bozuklukları

?

Mutsuzluk
12

Yorgunluk

Derin düşünce eğilimi

Depresyon semptomları nelerdir?

Diğer insanlardan, hatta bazen en iyi arkadaşlardan
bile uzak durma (sosyal geri çekilme)
Çaresizlik, mutsuzluk ve ümitsizlik duyguları ve
korkular
Suçluluk veya değersizlik duygusu
İş hayatında artan sorunlar
İştahsızlık
Cinsel aktiviteye karşı ilginin azalması (libido kaybı)
İntihar düşünceleri ve ölümü düşünme
Kendi kendini yaralama

!
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Önemli bilgi

Depresyonda bu semptomlar belirebilir.
Kendinizde depresyona işaret eden değişiklik fark
ettiğinizde lütfen zamanında doktorunuza başvurun.

Uyku bozuklukları

İştahsızlık

Libido kaybı
13

Depresyon nasıl teşhis
edilir?
Her insan zaman zaman olumsuz düşüncelere ve duygulara
kapılabilir. Peki kişinin ne zaman tedavi görmesi gerekir?
Geçişlerin kesintisiz olduğunu varsayarsak depresyon ne
zaman başlar? Bunu ancak bir doktor kesin olarak tespit
edebilir. Doktor kişiye örneğin şu
soruları yöneltir:
	Şu an sıkıntısı ne veya en
son neyin sıkıntısını yaşadı?
	Ön hastalıkları neler?
	Diğer aile fertlerinde de
depresyon var mı?
	Bedensel veya organsal
hastalıkları var mı?
Görüşmede kişi korku ve endişelerini dile getirebilir.
Şimdiye kadar olan yaşamından, ailesinden ve anlık
yaşam koşullarından bahseder. Bu bilgiler doktorun kişilik
hakkında ilk izlenime sahip olmasını sağlar. Bunun dışında
doktor doğrudan başka detayları sorar. Tıbbi bir
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navigasyon sistemi olarak adlandırabileceğimiz
uluslararası sınıflandırma sistemi (ICD-10) doğru teşhisi
koymakta faydalı olur. Doktor böylece hastada tedavi
gerektiren depresyon olup olmadığını tespit eder.
Doktor, detaylı görüşmenin yanı sıra fiziki
muayene de yapar. Bu kapsamda iç
organlar, refleksler ve koordinasyon dahil
olmak üzere sinir sistemi incelenir.

4

Kişinin almakta olduğu veya kısa süre önce aldığı ilaçlar
hakkında bilgiler de önemlidir – özellikle kardiyovasküler
ilaçlar, kortizon veya antibiyotik. Uyuşturucu veya alkol
gibi bağımlılık yapan maddelerin tüketimi hakkında da
doktorun bilgilendirilmesi gerekir. Çünkü bunlar
depresyonun oluşmasını teşvik edebilir.
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Diğer hastalıkların elemine edilmesi

Ayrıca hastanın daha başka organsal ana hastalıkları
veya akut bedensel hastalıkları olup olmadığı incelenir.
Zira bunlardan bazıları depresyona benzer şikâyetlere yol
açar. Bu hastalıklar şunlardır:
Beyin iltihapları
Parkinson
Multipl skleroz
Epilepsi
Demans (bunama), özellikle yaşlı insanlarda.
Şizofreni veya anksiyete bozuklukları gibi diğer psikolojik
hastalık tabloları da benzer şikâyetlere yol açar. Bu
şikâyetlerden bazılarında depresif nöbetler zaman zaman
belirir, ancak “hastalık olan depresyondan” farklı tedavi
gerektirirler.
Doktor, elde edilen bu bilgilerden yol çıkarak teşhisini
koyar. Kesin teşhis sayesinde tedavi süreci belirlenir.
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Depresyon nasıl tedavi
edilebilir?
Depresyon genelde başarıyla tedavi edilebilmektedir. Çok
sayıda uzun dönem hastalar dahi, psikolojik psikoterapist
veya psikiyatri ve psikoterapi uzmanı doktorlar denetiminde
iyi bir tedavi gördüklerinden, normal denilebilecek
düzeyde bir yaşam sürmektedirler. Anılan bu meslek dalları
depresyon tedavisi konusunda uzmanlaşmıştır. İlaç
tedavisinin yanı sıra kişiye birebir görüşmelerde de destek
sağlanır. Kişi böylece hastalığının ve günlük yaşamının
üstesinden gelebilmektedir.
Diğer yandan kişinin kendisi de bazı şeyler yapabilir ve
tedavide aktif olabilir. Düzenli doktor viziteleri ve verilen
ilaçların alınması bu kapsamdadır. Düzenli spor ve sağlıklı
beslenme gibi günlük aktiviteler de buna dahildir.
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İlk adım

Uzun zamandan beri kendinizi depresif hissediyorsanız
lütfen bir doktora başvurun. Bu size zor gelebilir. Bir
arkadaşınız veya yakınınızdan size eşlik etmesini isteyin.
İlk adım olarak genelde aile doktoruna gidilmelidir.
Nelerin sizde sıkıntı yarattığını önceden not almanız belki
faydalı olacaktır. Aile doktoru çoğu kez bir psikiyatr veya
psikologa gitmenizi önerir.
Tedavinin başarılı olabilmesi için doktorunuza tam olarak
güvenmeniz gerekir. Ancak bu şekilde ona tam açılabilir,
hisleriniz ve duygudurumunuz hakkında konuşabilirsiniz.
Planlanan tedavi hakkında da kendisiyle görüşmenizde
fayda vardır.
Çoğu vakalarda ilaçlar, psikoterapi veya ikisinin
kombinasyonu başarılı olacaktır.

+
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İlaç tedavileri

Antidepresanlar
Antidepresanlar depresyonlara karşı (“anti”) kullanılır.
Doktorunuz, hastalığın türü ve şiddetine göre sizinle
birlikte uygun ilacı seçecektir. İlk başarının görülmesi
genelde birkaç hafta sürer.
Bazı durumlarda antidepresan tatmin edici sonuçlar
getirmez. Bazen istenmeyen yan etkiler de belirebilir.
Böylesi durumlarda hastanın doktoruna danışması gerekir.
Durum düzelse dahi, geçici olarak ilacın alınmasına
devam edilmesi faydalı olabilir.
Bitkisel ilaçlar
Doktorlar bunları fitofarmaka olarak adlandırır (Yunanca:
phytón = bitki). Böylesi bitkisel ilaç (fitofarmakon) bitkisel
etken maddelerden oluşmaktadır. Hafif ila orta dereceli
depresyonlarda sarı kantaronun faydalı olduğu
görülmüştür. Hastalar bu ilacı da doktor veya eczacıya
danıştıktan sonra almalıdırlar.
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İlaçsız tedaviler

Depresyonu hafifletmek ve depresyonla baş edebilmek
için kişinin kendisi de birçok şey yapabilir. Bunun için belki
de dışarıdan, örneğin arkadaşlarından, yakınlarından veya
sosyal danışmanlık merkezlerinden desteğe ihtiyaç
duyabilir.

Günlük
hayatta destek

Spor ve
hareket

Terapötik
görüşmeler

Günlük hayatta destek
Günlük yaşam: Depresif insanlar arkadaşları veya
aileleriyle buluşmakta çoğu kez zorlanırlar. Aslında
başka insanlarla birlikte olmak dikkati başka şeylere
yöneltmek için faydalıdır. Kendi kendine yardım
grupları da (bkz. “ׅNereden yardım alabilirim?”
bölümü) iletişim kurmak ve görüş alışverişinde
bulunmak için uygun başvuru yerleridir.
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Finans: Parasal sorunlarda yerel sosyal hizmetler veya
borç danışmanlığı yardımcı olur. Burada finansal
destek konusunda bilgiler verilir. Verilen danışmanlık
hizmeti genelde ücretsiz ve istek üzerine anonimdir.
Meslek: İş yerinizde sorunlarınız varsa ve işin
üstesinden gelemediğinizi hissediyorsanız, lütfen iş
yeri doktoruna başvurun. Onunla sorunlarınızı
görüşebilirsiniz. İş yeri doktoru anlık iş hacminizi veya
sorumluluklarınızı, en azından tekrar tam kapasite
çalışabilene kadar azaltmakta yardımcı olabilir.
İşsizlik: İşsizlik halinde ya da iş değiştirme konusunda
yerel çalışma dairesi gidilecek ilk adrestir. Bazı
yurttaşlık hizmet büroları ve sosyal kurumlar da işsizlik
ya da depresyon nedeniyle iş göremezlik durumlarında
danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
İlişki ve aile: İlişkide veya aile içinde sorunlar
depresyonlu insanları ayrıca zorlar. Çift ve aile danışma
merkezleri, tedaviyi yürüten doktorun yanı sıra kişilere
destek sunmaktadır.
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Spor ve hareket
Spor, mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlar. Bu
nedenle, hafif ila orta dereceli depresyonların tedavisinde
hareket etmenin destekleyici etkisi vardır. Önemli olan
kişinin düzenli olarak spor yapmasıdır. Önemli olan,
sevdiğiniz bir spor türü seçmenizdir. Emin değilseniz
doktorunuzla görüşün. Doktorunuz, hangi tür hareketin
sizin için en uygun olduğuna karar verecektir.
Uyuşturucu maddelerden uzak durulması
Hastalar, alkol ve uyuşturucu maddeler gibi bağımlılık
yapan maddelerden tamamen uzak durmalıdır. Bunlar,
depresyona yakalanma olasılığını arttırır ve mevcut
depresyonu ağırlaştırabilir.
Terapötik görüşmeler
Terapötik görüşme ya da psikoterapi ile ilaçların
kombinasyonundan oluşan bir tedavi çoğu hastalarda
faydalı olmaktadır. Terapötik görüşmede şu sorulara cevap
aranır:
Depresyonun sebepleri neler?
Depresyonu tetikleyen ne oldu?
Kişi neden kendini hâlen depresif hissediyor?
Bu durumu düzeltmek için neler faydalı olabilir?
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Terapötik görüşme veya psikoterapi, gruplar halinde veya
birebir görüşmelerle gerçekleşir; haftada bir ila iki kez
50'şer dakikalık görüşmeler idealdir. Tedavi uzun vadelidir:
Ortalama olarak sekiz ila on iki ay sürer. Hasta,
yaşamındaki olaylarla ve edindiği tecrübelerle yüzleşir:
Bunlar şu anki yaşam durumunu nasıl etkiliyor?
Depresyonu olan kişi insanlarla nasıl ilişki kuruyor?
Diğer insanlara karşı davranışı nasıl?
Bunlar, kişinin kendisini daha iyi tanımasına yardımcı
olmaktadır. İyi bir doktor doğrudan sorular sorar. Hasta
doktoruna tamamen güvenmeli ve tedaviyi kendisi de
istemelidir.

5

Çok sayıda terapötik görüşmeler arasında özellikle derin
psikolojik psikoterapi ve bilişsel davranışçı terapi öne
çıkmaktadır. Depresyon tedavisi kapsamında bu
tedavilerin masrafları genelde sağlık sigortaları tarafından
karşılanır.
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Derin psikolojik psikoterapi: depresyonun sebebinin
bilinçaltı iç çatışmalara dayandığı kabul edilir. Çatışma
geçmişte, çoğunlukla çocuklukta yaşanan hoş olmayan
tecrübelere dayanmaktadır. İlk olarak doktor ve hasta
bu çatışmayı görülür hale getirmeli ve mükerrer olarak
hatırlamalıdır. Kişi yaşadıklarını tekrar tekrar yaşar; bu
genelde son derece acı veren bir süreçtir. Bu yöntemin
semptomları ortadan kaldırması, depresyonu
hafifletmesi, ideal durumda ise iyileştirmesi
amaçlanmaktadır.
Bilişsel davranışçı terapi: bu yöntem, depresyonu
“edinilen hatalı davranış” olarak ele alır. Bu durum,
negatif düşünme, bitkinlik ve istek yetersizliğine yol
açabilir. Hastanın yeni davranış biçimleriyle karşı
koymasıyla depresyon aşılabilmektedir.
Bazı hastalarda farklı depresyon tedavileri faydalı
olmaktadır, örneğin aile terapisi, müzik veya sanat
terapisi. Her hasta, hangi tedavinin kendisi için en uygun
olduğunu doktoruyla birlikte belirlemelidir. Uygulanan
terapinin başarısız olduğunu hissettiğinizde durumu
doktorunuzla görüşmeniz gerekir. Doktorunuz sizinle
birlikte alternatifleri değerlendirecektir.
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Depresyon nasıl tedavi edilebilir?

!

Kriz halinde davranış

Kendinizi yaralama düşünceleriniz var mı? Yaşama
isteğinizi kaybediyor musunuz? O halde yardım alın.
Bir doktora veya tıbbi acil yardıma başvurun.
Polis acil hattını veya AB genelinde geçerli acil çağrı
hattını da arayabilirsiniz. Böylesi düşünceleri dile
getiren bir kişi tanıyorsanız onu yalnız bırakmayın ve
yardım edilmesini sağlayın.

5

Tıbbi acil yardım: 116 117
Polis acil hattı: 110
AB genelinde acil çağrı hattı: 112
Psikolojik destek hattı (TelefonSeelsorge): 116 123

25

Nereden yardım alabilirim?
Deutsche DepressionsLiga e.V. (DDL)
Auf der Lache 44 • 71729 Erdmannhausen
Tel.: 07144 7048950
kontakt@depressionsliga.de • www.depressionsliga.de
DDL, Almanya genelinde aktif olan bir hasta temsilciliğidir.
Üyeleri, kendileri veya yakınları depresyon geçiren
kişilerden oluşmaktadır.
Robert-Enke-Stiftung
Schillerstraße 4 • 30890 Barsinghausen
Tel.: 0241 8036777
info@robert-enke-stiftung.de
www.robert-enke-stiftung.de
RWTH Aachen Üniversitesi Psikiyatri, Psikoterapi ve
Psikosomatik Kliniği ile birlikte Robert-Enke-Stiftung vakfı
bir danışma hattı oluşturmuştur.
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Nereden yardım alabilirim?

SeeleFon
Oppelner Straße 130 • 53119 Bonn • Tel.: 0228 71002424
help@seelefon.org • www.psychiatrie.de/bapk
“SeeleFon” olarak adlandırılan ruhsal danışma hattı,
ruhsal hastalıkları olan kişi yakınları federal birliğinin
(Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter
Menschen) Almanya genelinde telefon ve e-postayla
verdiği danışmanlık hizmetidir.
Stiftung Deutsche Depressionshilfe
Semmelweisstraße 10 • 04103 Leipzig • Tel.: 0341 9724-493
info@deutsche-depressionshilfe.de
www.deutsche-depressionshilfe.de
Vakıf, aydınlatma görevini yürütmekle birlikte, kamuoyu
çalışması, ileri eğitim ve araştırmaya verdiği destekle
mağdur kişilerin durumlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
TelefonSeelsorge
Caroline-Michaelis-Straße 1 • 10115 Berlin
Tel.: 0
 800 1110-111; 0800 1110-222; 116 123 (ücretsiz)
telefonseelsorge@diakonie.de • www.telefonseelsorge.de
Alman psikolojik destek hattına (Deutsche
TelefonSeelsorge) günün her vakti telefonla, Webmail
veya Chat hizmetleri üzerinden ulaşılabilmektedir.
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1 A Pharma GmbH
Keltenring 1 + 3
82041 Oberhaching
Tel.: 089 6138825-0
Faks: 089 6138825-25
www.1apharma.de
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