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Deň D
Všetci si myslia, že ju poznajú
a najmä, že sa ich netýka. A tak
celé noci nespia v presvedčení, že
je to zo stresu. Trpia bolesťami,
proti ktorým im nezaberajú ani
silné analgetiká. Nestretávajú sa
s priateľmi, lebo sú unavení z práce.
Alebo namiesto radosti z dieťaťa stále
plačú. Nie je vám to povedomé?
text Lenka Štefánková
foto Shutterstock, Profimedia, Getty Images, archív
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Každý piaty človek
prepadne raz za život
takej depresii, ktorá
patrí do ambulancie psychiatra. No aj tých pár
„šťastných“, čo sa tam dostanú,
nechce veriť, že problém, ktorý
majú v hlave, si nevymysleli.
Tamara sa na dieťa tešila.
Po dvoch potratoch a mesiacoch v nemocnici s vyviazanými nohami konečne prišiel
Miško na svet. Dokonca aj
pôrod bol lepší, než sa obávala.
„Moje telo sa spamätávalo tri
mesiace, duša sa liečila dlhšie.
Materský pud vo mne nejako
mlčal. Žiadne návaly lásky
a šťastia, keď som videla syna.
Bola som unavená a zmätená.
V pôrodnici malý preplakal
každučký večer a ani doma to
nebolo lepšie, skôr naopak,“
opisuje stupňujúce sa zúfalstvo. „Odbitím devätnástej
hodiny sa pre nás začal boj.
Bolo počuť len plač a vreskot.
Nebola som schopná utíšiť ho,
a tak sme plakali obaja.“

Alergická na dieťa
Starostlivosť o dieťa bola nad
jej hlavu, tak sa zverila pediatričke. Miškova lekárka však
mladú mamičku odbila. „Vraj
som citlivka, preháňam to
a ktoré dieťa neplače… Do toho
prišlo cvičenie Vojtovej metódy
a ďalší plač. Celé toľko vysnívané materstvo sa mi zmenilo
na krutú realitu, všetko bolo
sivé, ja unavená a zúfalá,
večne uplakaná. Začala
som byť doslova alergická
na vlastné dieťa. Vytúžené!
Prišlo to do štádia, keď som
začala pomýšľať na samovraždu, niečo ma však zabrzdilo.“ Tamara išla k svojej
lekárke, aby jej povedala, čo
prežíva. „Chcela som od nej
pomoc, možno psychológa. Ale
zase som počula len to, ako
preháňam.“ A tak preháňala
ďalej a trápila sa. Na každého
kričala, bola čoraz vyčerpanejšia a zúfalejšia.
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DEPRESIA
Slovníček
▶▶ Depresia
je choroba,
pri ktorej
sú chemické
látky v mozgu
v nerovnováhe. Ochorenie
závažne ovplyvňuje všetky
stránky ľudského
života, tento
termín sa často
zamieňa so zlou
náladou.
▶▶ Depresívna
porucha je len
iný názov pre
depresiu.
▶▶ Neurotransmiter je
chemická látka,
ktorá sa uvoľňuje
v mozgu, slúži
na prenos správ
medzi bunkami.
Pri depresii sú
poškodené neurotransmitery
noradrenalín
a sérotonín.
▶▶ Anhedónia je
neschopnosť tešiť
sa. Je to jeden
z najčastejších
a najzávažnejších príznakov
depresie.
▶▶ Antidepresíva
sú lieky na liečbu
depresie.
▶▶ Psychoterapia
je nelieková
terapia, ktorá
sa využíva pri
psychických
ochoreniach.

U žien existuje
dvakrát vyššia
pravdepodobnosť,
že ochorejú
na depresiu ako
u mužov.

Chyba je vo mne
„Jedného dňa, keď malý neprestával plakať, som sa spamätala až v tom momente, keď už
som bola schopná ho aj zaškrtiť. Už-už som šla rukami na to
malé telíčko s úmyslom utíšiť
ho,“ priznáva. Nechcela ukončiť iba synov život. Myšlienky
na samovraždu ju prenasledovali čoraz častejšie. Vedela,
že musí so sebou niečo urobiť.
Sama si našla psychologičku,
ale opäť mala zlú ruku pri
výbere. „Mala som pocit, že ma
ani veľmi nepočúva, robila si
čiarky a pozerala na hodinky.
Utvrdila som sa v pocite, že ja
som tá zlá. Chyba je vo mne,
som psychicky narušená
a týram ľudí okolo seba,“ dozvedela sa a inak by nepochodila

ani u vlastnej mamy. „Pamätám
si, ako raz ironicky a so smiechom komentovala manželku
svojho kolegu: Predstav si, že
ona po pôrode len revala. No
pochopíš to?“ Nemala silu
zdôveriť sa jej.

Nepotrebovala test

Po pol roku v práci cestou na nákup jej zrazu v aute stiahlo žalúdok. „Manžel zo žartu poznamenal, či nie som tehotná. A môj
inštinkt vedel, že má pravdu.
Nepotrebovala som si urobiť ani
Do práce na dovolenku tehotenský test. Brala som to
ako osobnú tragédiu. Nechcela
som to. Prenasledovali ma spoTamara vydržala na materskej
osemnásť mesiacov, dlhšie
mienky na preplakané noci
by to doma nezvládla. „Zúfalo
a na to, že som skoro ublížila
som potrebovala zmenu, tak
vlastnému dieťaťu,“ tvrdí, že
som sa vrátila do práce. Cítila
jedinú možnosť videla v umesom sa tam ako na dovolenke.
lom prerušení tehotenstva. TaKonečne oddych,“ priznáva.
marin manžel však dieťa chcel.
Často sa zamýšľala, prečo sa to A vtedy sa rozhodla riešiť svoj
vôbec stalo. „Viem len to, že celý problém opäť. Tentoraz so ženaprvý polrok zanechal trvalé
mi na internetovom fóre, ktoré
stopy na synovom psychickom
ju ihneď poslali k psychiatričke.
vývine aj na mojom vzťahu
„Absolvovala som pár sedení.
s manželom. Zaprisahala som
Prebrali sme minulosť, to, čo
sa, že druhé dieťa nikdy, ani
práve prežívam, aj budúcnosť.
omylom. A darilo sa mi,“ prezrá- Vysvetlila mi, čo sa vo mne
dza. Síce stále mala depresívne dialo a čo s tým mali hormóny.
Navrhla riešenie – odstránili
nálady, ale aspoň ju opustilo
sme jeden problém, druhý sa
nutkanie ublížiť dieťaťu i sebe.
zlepšil sám,“ hovorí s úsmevom.
No prišlo niečo iné.
Tamara má druhého syna. „Som
šťastná matka spokojného báChorého na depresiu
bätka. Potrebovala som správubezpečte, že chápete,
neho odborníka. Už viem, že
čo sa s ním deje
na laktačnú psychózu sú lieky
a choroba nie je jeho
a dá sa zvládnuť,“ teší sa.
zlyhanie.

Aj nechutenstvo môže
znamenať príchod
depresie.

Dostane vás?
Popôrodná depresia sa môže
objaviť po ktoromkoľvek
pôrode. Riziko zvyšujú tieto
okolnosti:
▶▶ máte za sebou epizódu akejkoľvek depresie
▶▶ v minulosti vám diagnostikovali bipolárnu afektívnu
poruchu
▶▶ máte poruchy nálady
v rodine
▶▶ popôrodnú depresiu
prekonala vaša matka
▶▶ stresujúce udalosti v predchádzajúcom roku
▶▶ zdravotné ťažkosti dieťaťa
▶▶ pretrvávajúce problémy
s dojčením
▶▶ vzťahové problémy
▶▶ finančné problémy
▶▶ neplánovaná a neželaná
gravidita

Materské
peklo
Popôrodná depresia
nemá len jednu príčinu.
Nezľahčujte ju, neplačú
všetky matky.

B

ýva dôsledkom kombinácie
telesných a emocionálnych
faktorov. „Po pôrode nastane
významný pokles hormónov
estrogénu a progesterónu
a to môže viesť k neurochemickým zmenám v mozgu,
ktoré sa prejavujú zmenami
nálady,“ vysvetľuje psychiater Mgr. MUDr. Jozef Dragašek,
PhD., MHA. Zmeny sa týkajú
aj iných hormónov, často štítnej žľazy, ktorých pokles sa
prejavuje únavou, nedostatkom
energie, celkovo spomaleným
myslením, konaním alebo aj
depresiou. „K tomu nedostatok oddychu, spánku a celkové

telesné vyčerpanie prispievajú k rozvoju a udržiavaniu
porúch nálady v popôrodnom období,“ dopĺňa mozaiku
odborník z Prvej psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika.

Z veľkého strachu
Pod popôrodnú depresiu
sa môžu podpísať aj ďalšie
príčiny. Stačí počiatočná
úzkosť a strach, že nezvládnete starostlivosť o novorodenca, alebo sa vám zdá, že
po tehotenstve už nie ste taká

ZDRAVÁ
RADA
Mali ste popôrodnú depresiu
už viackrát, ale
teraz vám nič nie
je? Nedajte sa
oklamať vlastným
telom. S liečbou
treba začať hneď
po pôrode, a to
bez ohľadu na to,
či sa už príznaky
depresie objavili,
alebo nie.
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bakteriálnu rovnováhu
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Obsahuje laktobacily typické
pre vaginálnu mikroflóru
Pomáha obnovovať a posilňuje
prirodzenú mikroflóru pošvy

ROZUMIE ŽENÁM

Jednoduché a pohodlné použitie
Gynolact je určený k obnove vaginálnej mikroflóry.
Je vhodný pre ženy v každom veku. Nevyteká a nešpiní bielizeň.
Môže sa používať počas dojčenia. Gynolact je zdravotnícka pomôcka.
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.
Zastúpenie pre SK:
Vitabalans SK s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava, Tel.:+421 2 4569 0566, e-mail: info-sk@vitabalans.com

Dostanete v lekárni
bez lekárskeho predpisu.

www.vitabalans.com

DEPRESIA
To nie je baby
blues!

Na spustenie popôrodnej
depresie niekedy stačí
strach, že nezvládnete
starostlivosť o novorodenca.

ZDRAVÁ
RADA
Prijmite pomoc
od príbuzných a priateľov, vytvorte si
kontakty s inými
mamičkami
s novorodencami. Vyhraďte
si v priebehu
dňa aspoň krátky
čas len na seba
a vyhýbajte sa
alkoholu a akýmkoľvek rekreačným drogám,
ktoré depresiu zvyčajne
len prehĺbia
a zhoršia.

Nepretvarujte sa,
dajte okoliu najavo,
čo sa s vami deje.
Nemusíte byť s touto
chorobou sami.
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atraktívna ako predtým. Zvlášť
v pozore by mali byť ženy, ktoré
pred prvým pôrodom trpeli
depresiou, mániou alebo inou
psychotickou poruchou. Práve
u nich totiž môže tehotenstvo
a materstvo vyvolať pôvodné
ochorenie s ešte búrlivejším
priebehom. „Keď ste popôrodnou depresiou prešli pri prvom
dieťati, už v období plánovania ďalšieho informujte svojho
lekára o tom, že ste takýmito
ťažkosťami trpeli,“ radí Jozef
Dragašek. Dieťa ste neplánovali? Choďte za lekárom hneď,
Z plaču dieťatka je
ako zistíte, že ste v druhom
vyčerpaných až 80%
stave. V niektorých prípadoch
matiek počas prvých
postačia terapie, v iných treba
dvoch týždňoch
antidepresíva. Samozrejme,
po pôrode.
také, čo sú bezpečné pre vás
i pre dieťa. „Po pôrode sú mimoriadne dôležité pravidelné
kontroly. Treba preveriť, či
do ťažšieho štádia,“ prízvukuje
sa u ženy príznaky depresie
lekár samozrejmú vec, ktorá je
nerozvíjajú. Čím skôr sa zachy- ako stvorená na podceňovanie.
tia, tým skôr sa začne liečba
a porucha sa nemusí rozvinúť
Neplačú všetky
Smútok, beznádej, prázdnota.
To, čo mladá matka cíti, nemusíte vidieť, ale určite vám
neunikne, že častejšie plače.
Najmä, ak na to nemá dôvod.
„Všímajte si aj nadmerné obavy
a úzkosti, kolísanie nálady,
podráždenosť alebo nepokoj či
stavy zlosti. Na jednej strane
sa môže vyskytnúť nadmerná
spavosť, v iných prípadoch
neschopnosť spať napriek tomu,
že dieťa spí pokojne a matku
neruší,“ upozorňuje psychiater.
K ďalším prejavom patrí porucha koncentrácie, neschopnosť
rozhodovať sa, strata záujmov o činnosti, ktoré v minulosti mamičku tešili. „Nemám
na mysli len sex, zmena sexuálneho správania po pôrode sa

Baby blues sa týka
päťdesiatich až osemdesiatich percent novopečených mamičiek. Príznaky
trvajú niekoľko dní, maximálne dva týždne po pôrode.
Najčastejšie sa vyskytujú
výkyvy nálady, úzkosť, smútok,
podráždenosť, pocity vyčerpania, občasný plač, nepozornosť, zmena chuti do jedla
alebo problémy so spánkom.
Ak do dvoch týždňov neodznejú, môžu byť už príznakom
popôrodnej depresie.
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Príznaky popôrodnej
depresie sú totožné s baby
blues, sú však intenzívnejšie
a trvajú aj niekoľko mesiacov.
Zasahujú nielen do starostlivosti o dieťa, ale aj
do bežného života. Rozvíjajú
sa v prvých týždňoch
po pôrode, ale objavia sa aj
po pol roku. Príznačné je
vyhýbanie sa blízkym, zmena
stravovacích návykov, nespavosť alebo nadmerná spavosť,
úvahy o nezvládaní roly matky,
pocity bezcennosti, hanby
alebo viny. Súbežne s tým sa
objavuje úzkosť, ktorá môže
ústiť do panických stavov.
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K najzávažnejším poruchám patrí popôrodná
psychóza, ktorá je raritnou poruchou. Objavuje sa
už v prvom týždni po pôrode.
Dostavuje sa zmätenosť
a dezorientácie, ustavičné
vtieravé myšlienky na dieťa,
halucinácie a bludy, pokusy
o ublíženie sebe alebo
dieťaťu. Psychóza sa však
môže prejaviť aj úplne opačne
– ako nadnesená nálada až
extáza. Ohrozuje život a vyžaduje si okamžitú odbornú
pomoc a liečbu.

Antidepresíva upravujú biochemické pochody v mozgu, ktoré
majú na starosti reguláciu
nálady. „Aj keď sú tieto lieky
veľmi bezpečné, treba diskutovať s odborníkom aj o výhodách
a rizikách spojených s dojčením.
Niekedy sa totiž psychický stav
nezlepší, ak s dojčením neskončíte. V opakujúcich sa prípadoch
ťažkých duševných porúch sa
laktácia zastavuje bezprostredne
po pôrode,“ hovorí Dragašek.
V prípade závažnej popôrodnej depresie však lieky nemusia
stačiť. V takom prípade sa odporúčajú moderné „elektrošoky“,
odborne elektrokonvulzívna
liečba (ECT), ktorá „je bezpečná,
ale hlavne rýchlo a účinne
odstraňuje bludy, halucinácie,
samovražedné sklony a podobne“,
vysvetľuje psychiater. „Dôležité
je odhaliť už prvé príznaky, ktoré
súvisia so zmenou duševného
stavu mamičky, a okamžite
kontaktovať odbornú pomoc aj
rýchlu záchrannú službu.

PREČO JEJ
NEPOMOHLI?
Pýtate sa, ako
je možné, že ani
jedna z dvoch
lekárok, ktoré
Tamara vyhľadala, jej nepomohla? „Príčinou
môže byť prílišné
jednostranné
zameranie odborníka na svoj
odbor, bez dostatočného uvažovania v širších
medicínskych
súvislostiach.
Dá sa to predsa
vysvetliť aj tým,
že mamu vyčerpáva starostlivosť o dieťa,
málo spí, dieťa je
nepokojné alebo
príliš živé...
Veľmi nevhodné
je bagatelizovanie príznakov
a dobre mienené
rady, že to prejde,
treba si privyknúť...“ upozorňuje psychiater
MUDr. Dragašek.

„Nameral som si hodnoty tlaku
aj 180-200, to už človekom riadne zamáva“ spomína stále energický dôchodca Jozef na časy
pred tým, ako začal používať
prístroj BIOquant. „Po dvoch
mesiacoch sa mi nielen znížil
nielen tlak, ale aj cukor a najviac
ma prekvapilo, že mi odpuchli
nohy.“

PLATENÁ INZERCIA

Volajte záchranku

ZÁZRAK
na
VYSOKÝ TLAK

Častým príznakom
depresie je aj
nespavosť. K nej
sa automatický
pridruží
únava, nepokoj
a nervozita.

Vysoký tlak je nenápadný, ale
nebezpečný protivník. Poškodzuje srdce, obličky aj zrak a výrazne zvyšuje riziko infarktu a
mozgovej príhody. Má na svedomí tisíce úmrtí denne a pritom vôbec nebolí. Aj preto si vyslúžil prezývku „tichý zabijak“
a patrí medzi trojicu najnebezpečnejších civilizačných chorôb.
Zlepšiť jeho hodnoty pomáha
unikátny prístroj BIOquant NS,
ktorý sa dá pohodlne používať
aj doma.
„Používam ho už tretí rok. Má-

vala som tlak okolo 170/100,
bolievala ma hlava, mala som
problémy s rovnováhou. Teraz
mám tlak 120 až 130 a problémy
zmizli. Lieky som obmedzila na
polovicu“ hovorí pani Alžbeta z
južného Slovenska.
BIOquant funguje na celkom
jednoduchom princípe pôsobenia laserového svetla na krv.
„Naša krv je dosť hustá a ťažko
sa prediera ku kapiláram. Krvinky majú tendenciu sa zhlukovať a laserový lúč ich, laicky
povedané, rozliepa. Tým pádom
voľne prúdia v krvi a lepšie viažu a roznášajú kyslík“ hovorí
slovenský kardiológ MUDr. Július Šípoš. „Zlepší sa tým aj prekrvenie obličiek, ktoré majú výrazný vplyv na hodnoty tlaku.“
„Prístroj BIOquant si zaslúži
aby ho ľudia poznali, lebo skutočne pomáha“ dodáva Bratislavčan Jozef.

Vyskúšajte ZADARMO
NMH202321/01

môže objaviť aj u nedepresívnych
žien. Môžu sa však zvýrazniť
bolesti hlavy, častejšie migrény,
prejedanie alebo neschopnosť
normálne sa stravovať. V istých
situáciách sa mamička začne
vyhýbať rodine a priateľom,
môže mať trvalé pochybnosti
o tom, či sa dokáže postarať
o svoje dieťa,“ vymenúva Jozef
Dragašek. Dôležitým príznakom je aj neschopnosť vytvoriť
si prirodzený vzťah k dieťaťu.
K najzávažnejším prejavom patria
myšlienky súvisiace s ublížením
sebe alebo dieťaťu.

prístroj BIOQUANT® NS
Navštívte www.orin.sk, kliknite na oranžovú záložku „vyskúšaj si prístroj zadarmo“ vyplňte
kontaktné údaje a uveďte heslo „zdravie“
Môžete volať aj na tel. číslo 0917 493 800 v
pracovných dňoch od 9:00 do 16:00.
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Čo povedal Emil
psychiatričke?
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Bolieva ma krk, neurológ mi nedokázal pomôcť.
Lieky mi zabrali vždy len
na chvíľu, potom sa to celé
vrátilo.
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Uvedomte si, že ja nie som
na hlavu a psychiatra
určite nepotrebujem. Som tu
len preto, lebo neurológ nevedel, čo so mnou. Už nevládzem,
chytám sa poslednej slamky
nádeje.

Depresia
zhoršuje bolesti
chrbta, svalov
a kĺbov.

NEHOVORTE TO!
Laické vyjadrenia
človeku chorému
na depresiu iba
ubližujú: Vzchop
sa konečne, začni
sa tešiť zo života,
nie si predsa
chorý, nepotrebuješ brať žiadne
lieky, daj si pohárik, zlepší ti to
náladu. Pozri sa
na iných, ako im
je dobre. Nesnažíš
sa dosť!

Záhadné bolesti
Neveril, že má problém
v hlave, veď nie je blázon.

E

mil pracoval ako audítor
vo veľmi dynamickom
kolektíve vorkoholikov,
ktorí vôbec neoddychovali,
pretože ich práca uspokojovala. „Na psychiatrické vyšetrenie prišiel veľmi nerád. Vnímal
ho ako poslednú zastávku
na dlhej púti u rôznych lekárov. Poslal ho ku mne neurológ,
u ktorého sa neúspešne liečil.
Trápili ho silné kŕče v oblasti
krku, proti ktorým liečba nezaberala,“ opisuje prvý kontakt
s dvadsaťdeväťročným mužom
MUDr. Ľubomíra Izáková,
PhD., prezidentka slovenskej

psychiatrickej spoločnosti.
Možno sa ani vám nezdá, že
za vaše problémy môže depresia, ale posúďte sami.

Sedí na chrbte
Emilov prípad nie je ojedinelý, depresia sa rada maskuje
bolesťou chrbta. „Pacienti majú
bolesti, ktoré nemajú vysvetlenie. Najčastejšie ide práve
o bolesti chrbta a pliec, lebo
ľudia v napätí priťahujú plecia
a sú v ustavičnom kŕči. Môžu
mať pocit svalovej horúčky
alebo cítia zvieranie na hrudníku,“ vymenúva psychiatrička MUDr. Lívia Vavrušová,
PhD., z Bratislavy. Mnohí si
nemusia uvedomovať, že ide

Antidepresíva nezmenia človeku
osobnosť, ale ani nedokážu urobiť
zo životného pesimistu optimistu.
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3

Samozrejme, nemám
dobrú náladu, veď kto by
ju mal, keby trpel ako ja? Ráno
mi býva najhoršie, k večeru sa
to trošku polepší.

4

Večer bývam veľmi
unavený, a preto rýchlo
zaspím, ale už po pár hodinách, niekedy po dvoch, sa
zobudím na bolesť a vtedy
ma prepadnú všetky čierne
myšlienky.

5

Už nikdy mi nebude dobre,
vždy budem takto trpieť,
nikto mi nedokáže pomôcť. Má
môj život vôbec zmysel? Už ma
nič neteší, neviem si vychutnávať život.

6

S kamarátmi sa nestretávam, iba ma znervózňuje,
keď vidím, akí sú spokojní.
Najradšej som sám.

7

Cítim prázdnotu, akoby
som nebol schopný žiadneho citu, priateľka mi to
vyčíta. Plánovali sme svadbu,
ona ju stále plánuje, ja sa
bojím. Neviem, aké mám plány
a či ja vôbec nejaké mám.

Niekedy býva stiesnenosť
častejšia než smútok! Človek cíti
ťažobu, únavu a vyčerpanie.

Čo psychiatrička
počula?

1

Tu sú nejaké nevysvetliteľné a analgetickou liečbou neovplyvniteľné bolesti.

2

Je pesimistický, ale
neuvedomuje si, že má
duševné ochorenie.

3

Má poklesnutú náladu, tá
kolíše počas dňa. Ráno
mu je najhoršie, to nazývame
rannými pesimami. Pesimá sú
charakteristické pre biologickú depresiu, ktorá nie je
spustená reaktívne.

4

Depresívny typ poruchy
spánku, pacient zaspí,
ale predčasne sa zobudí. Má
povrchný spánok, po ktorom
nepríde pocit oddýchnutosti.

5
6
7

Neschopnosť tešiť sa,
anhedónia.
Jasná sociálna
izolácia.

Anhedónia, strata zmyslu
života, možno aj samovražedné myšlienky.
Záver lekárky: Obraz depresívnej poruchy.

o chorobný stav. Môžu za to
viniť telesné príznaky a depresiu či smútok vnímajú len ako
čosi, čo z bolesti chrbta vyplýva.
Nedivia sa, že zrazu nemajú
radosť z vecí, ktoré sa okolo
nich dejú. Ak v takomto smútku
prežívate dva týždne, je čas
navštíviť odborníka! „Či ste
smutní, alebo vám chýba potešenie a pocit radosti, je to to
isté a veľmi podstatné na odhalenie depresie. Niekedy býva
stiesnenosť dokonca častejšia
než smútok! Človek cíti ťažobu,
únavu a vyčerpanie,“ opisuje
aj ďalšie dôležité príznaky
lekárka. Od bežného smútku
alebo rozladenosti sa depresia líši najmä tým, že je intenzívnejšia a hlbšia, trvá dlhšie
a zhoršuje výkonnosť.

schudnú. Pre svoje zlyhávanie
sa cítia menejcenní. Preferujú
samotu, iní sa boja byť sami
a vyžadujú spoločnosť. V krajných prípadoch sa zaoberajú
zmyslom života, nechuťou
žiť. Prajú si, aby sa ráno nezobudili. I to je do istej miery
samovražedná myšlienka.
Nemusia mať konkrétny plán
na to, aby si ublížili,“ hovorí
MUDr. Vavrušová.

Je to choroba

Hovorí sa, že depresia je prejavom slabosti, lenivosti, zlyhania či rezignácie. „Nie je to tak!“
krúti hlavou lekárka. „Tak ako
ischemická choroba srdca či
reuma majú svoj biologický
základ, aj depresívna porucha
ho má,“ vysvetľuje Ľubomíra
Izáková. Výskumy ukazujú, že
Ľahký spánok
mozog ľudí s depresiou funguje
na biologickej úrovni odlišne.
Príliš skoro sa budíte alebo
Dochádza v ňom k nerovnomáte prerušovaný povrchný
spánok? Zobúdzate sa s pociváhe dôležitých chemických
látok, ktoré prenášajú vzruchy
tom preľaknutia? Aj tak sa
medzi nervovými bunkami.
prejavuje depresia. Najmä, keď
po prebudení naskočia pesimis- Antidepresíva v podstate obnotické myšlienky a obavy z toho, via prerušenú komunikáciu
čo nový deň prinesie. „Ráno
medzi nimi.
a doobedie bývajú pre depre„Pripravte sa na to, že lieky proti
sívnych pacientov mimoriadne depresii nezaberajú ihneď, ale
ťažké. So stratou radosti mizne až po štrnástich dňoch. Až keď
aj chuť do jedla a ľudia výrazne tento čas prejde, môže lekár

ZDRAVÉ
RADY
Ak ste smutní
a neviete sa tešiť
dlhšie než dva
týždne, môže
ísť o depresiu. Vyhľadajte
psychiatra,
na jeho návštevu
nepotrebujete
výmenný lístok
od praktického
lekára.
Ak má niekto
z vašich blízkych samovražedné myšlienky,
volajte záchranku.
Depresia môže
prejsť po ôsmich
mesiacoch, ale
rovnako môže
prejsť do chronickej fázy s trvalými následkami.

DEPRESIA
Väčšine pacientov sa odporúča,
užívať antidepresíva ešte
6 mesiacov po tom, ako sa začali
dobre cítiť.

ČO MÔŽETE
PRE BLÍZKEHO
S DEPRESIOU
UROBIŤ?
▶▶ Snažte sa
odbremeniť ho
od povinností
a pomôžte mu
s praktickými
vecami, na ktoré
sám nemá silu.
▶▶ Vypočujte si
ho vždy, keď to
bude potrebovať,
a neposudzujte
a nezľahčujte jeho
prežívanie.
▶▶ Sprevádzajte ho,
robte mu spoločnosť, keď bude
mať o to záujem.

Načo lieky?

zhodnotiť, či je liečba správna
neuróny odovzdávali informáalebo je nutné liek vymeniť,“
cie o radosti, v mozgu najprv
vysvetľuje lekárka Vavrušová.
musia dorásť receptory, ktoré
Často sa stretáva s tým, že
ich zachytia. „A to je tých
pacienti sa liekom bránia.
štrnásť dní, ktoré potrebujeme,“
Tvrdia, že ich nepotrebujú.
vysvetľuje. Lieky vám nezme„Viem to prekonať vôľou, hovonia osobnosť, ani neurobia zo
ria. Mnohí pacienti berú depre- životného pesimistu optimistu.
Nespôsobujú závislosť, ale
siu ako vôľové zlyhanie. Ale
chcieť prekonať depresiu vôľou musia sa vysadzovať pomaly,
postupne sa znižujú dávky.
je ako chcieť prekonať vôľou
„Keď sa liečba preruší rýchlo,
zápal pľúc. Ani to sa nedá!“
môže vzniknúť syndróm z vysaAntidepresíva normalizujú porušené biochemické
denia,“ varuje lekárka pred
mechanizmy v mozgu. Aby si
neuváženým koncom.

Chcieť prekonať depresiu silou
vôle je, akoby ste sa pokúšali
prekonať vôľou zápal pľúc.

▶▶ Pri depresii nefungujú
chemické pochody v mozgu
tak, ako by mali. „Pokazené“
sú hlavne prenášače nervových vzruchov, neurotransmiterové systémy, hlavne sérotonínový a noradrenalínový.
Antidepresíva upravujú poruchu týchto systémov a pôsobia aj na ďalšie procesy s tým
spojené.
▶▶ Na Slovensku je dostupná
široká škála antidepresív: staršie, novšie, najmodernejšie. Veľkou výhodou
nových antidepresív je to, že
v prípade náhodného alebo aj
úmyselného predávkovania
neohrozujú život pacienta.
▶▶ Niektoré antidepresíva,
najmä tie staršie, uspávajú
a spomaľujú reakcie. Ani
jedny pri vedení motorových
vozidiel neprekážajú. No už
len samotná depresia znižuje
schopnosť koncentrácie
pozornosti a zvyšuje pravdepodobnosť dopravnej nehody.

▶▶ Nenúťte ho
do činností, ktoré
nechce robiť.

▶▶ Po 3 mesiacoch liečby
antidepresívami sa choroba
výrazne upravila u 50 až 65
percent osôb.

▶▶ Rešpektujte, že
priebeh i zlepšovanie ochorenia môžu byť
u každého iné
a stav sa nezmení
zo dňa na deň.

▶▶ Asi u jednej tretiny
pacientov sa na niekoľko dní
po náhlom vysadení antidepresív vyskytla žalúdočná
ťažoba, príznaky podobné
nádche, živé sny, pocity elektrických výbojov v tele.
▶▶ V tehotenstve, najmä
v prvých troch mesiacoch, sú
vhodné čo najnižšie dávky
antidepresív.
▶▶ Ak prestanete užívať lieky
skôr než 8 až 9 mesiacov
od začiatku liečby, je pravdepodobné, že príznaky depresie sa vrátia.

Nepotrebujete
prchavé šťastie
Hovorí sa, že pohyb uvoľňuje šťastie, ale ak
máte narušený prenos nervových signálov
v mozgu, mohli by ste sa športovaním
aj uštvať a lepšie by vám nebolo.

N

ajdôležitejšou súčasťou
liečby depresie a predchádzania ďalším depresívnym epizódam je užívanie
antidepresív a zdravý životný
štýl. Jedno bez druhého nebude
fungovať. Pochopil to aj Milan,
ktorý sa snažil zaháňať depresiu vo fitku. Na chvíľu sa mu
uľavilo, ale potom sa pocity
vrátili a boli ešte ničivejšie.
Za doktorkou Izákovou prišiel
v čase, keď si uvedomil, že
nevládze cvičiť dvadsaťštyri
hodín na to, aby sa cítil aspoň
trochu lepšie. Modernú liečbu
podporil aj vo svojej obľúbenej
posilňovni. Tak ako Martina,
ktorá objavila lásku k behu. Ak
máte stresujúce zamestnanie
alebo sa popri liečbe antidepresívami musíte vyrovnávať aj
s partnerskými či rodičovskými problémami, vyskúšajte pohyb. Nie hocijaký, ale
taký, ktorý sa opakuje a svojou
monotónnosťou upokojuje –
beh, bežkovanie či plávanie.

Dopoludnia sa
prechádzajte
Hovorí sa, že pohyb uvoľňuje
šťastie. Je to pravda, ale ak
máte narušený prenos nervových signálov v mozgu, mohli
by ste sa športovaním aj uštvať
a lepšie by vám nebolo. Hoci
na začiatku liečby sa šport
neodporúča, keď s lekárom
nájdete lieky, ktoré vám sadnú,
a váš stav sa zlepší, hýbte sa.
Staršie druhy antidepresív
môžu podnecovať chuť do jedla,
aj preto je dôležité, aby ste len
nesedeli na gauči a neprejedali sa. Ak nevládzete behať,
vyberte sa na prechádzku.

Najlepšie dopoludnia, keď má
prirodzené denné svetlo najsilnejšiu schopnosť pozitívne
pôsobiť na stav mysle.

Nakŕmte mozog

Nedržte diétu

Možno sa vám polepší, keď
si dáte poriadnu porciu čokolády alebo pohárik alkoholu.
Ale toto nie je cesta! „Alkohol
neguje účinok antidepresív,“
upozorňuje doktorka Lívia
Vavrušová. Len čo eufória vyprchá, vaša nálada padne prudko
nadol. A tak je to i s častou
konzumáciou sladkostí, šťastie
je po nich prchavé ako hladina
cukru v krvi. Snažte sa jesť
potraviny, ktoré podporujú
činnosť mozgu, a liečbe to
uľahčiť. Všetko, čo človek zje
a vypije, sa dostáva do buniek
tela. Tak ako iné, výživu potrebujú aj tie mozgové, dožičte
im to najlepšie. Mozgu sa
zavďačíte, ak dbáte na pitný
režim. Ideálny nápoj je čistá
voda. Vylúčte zo svojej kuchyne
potraviny s umelými doplnkami a uprednostnite racionálne, zdravé jedlá z čerstvých potravín.

Nezabúdajte na dopĺňanie
minerálnych látok a vitamínov A, E, C a B. Pravidelne
jedávajte zeleninu, najmä
ružičkový kel, karfiol, brokolicu, kapustu, kôpor a ovocie
kvôli kyseline listovej
a niacínu, ktoré majú na fungovanie mozgu zásadný vplyv.
Okrem cukru a alkoholu
obmedzte aj farebné nápoje,
soľ, tučné jedlá a dochucovadlá.
Na začiatku liečby
v žiadnom prípade nedržte
diétu, pri ktorej by ste hladovali. Potrebujete jesť pravidelne, hlad vyvoláva negatívne
pocity a proti tým momentálne
musíte bojovať najviac.

Šťastie je
po konzumácii
sladkostí prchavé
ako hladina cukru
v krvi.

Vidno to
▶▶ Depresiu si
skôr všimnete
na druhom ako
na sebe. Viete, ako
vyzerajú ľudia
s depresiou?
▶▶ Neusmejú sa,
začnú zanedbávať
svoje povinnosti,
všetko im dlho
trvá.
▶▶ Vyhľadávajú
samotu, izolujú
sa, nemajú chuť
riešiť komplikovanejšie
problémy.
▶▶ Snaha rozveseliť ich alebo
do niečoho zapojiť v nich vyvolá
podráždenie.
▶▶ Sú nesvoji,
odmietajú pomoc,
nič ich nebaví,
majú pocit, že ich
ostatní prestali
mať radi.
▶▶ Nevedia prejaviť pozitívnu
emóciu, zabúdajú,
nepravidelne sa
stravujú.

DEPRESIA

Veríte mýtom?
Skutočne je prejavom slabosti a vzniká
zo zlého počasia? Mýlite sa! Depresia je
u nás stále téma opradená klamstvami.

Depresiu môžu dostať len
psychicky labilní ľudia. NIE!
Depresia je biologická porucha mozgu a, tak ako všetky
ochorenia, môže udrieť bez
zjavnej príčiny. Nie je to
prejav zlyhania ani „duševnej lability“ človeka. Existuje
mnoho faktorov, ktoré sa
na vzniku depresie podieľajú.
Patrí medzi ne aj dedičnosť
či vážna strata.
Depresii musí predchádzať
vážna tragická udalosť. NIE!
Nie každý reaguje na vážnu
životnú stratu depresiou.
Naopak, depresia môže
vzniknúť bez akejkoľvek
predchádzajúcej tragédie
v osobnom živote. Môžu
ju však vyvolať stresujúce životné zmeny, ktoré
sú navonok príjemné –
dieťa, povýšenie či náhle
zbohatnutie.
Proti príznakom depresie
najlepšie pomôže zmena
prostredia, činnosť či
kontakt s ľuďmi. NIE!
Ľudia trpiaci ťažkou depresiou nie sú schopní čerpať
energiu z dovolenky, cestovania či z priateľských
stretnutí. Naopak, takéto
aktivity, ktoré by ich
za normálnych okolností

tešili, ich môžu vyčerpávať
a zhoršovať ich stav, preto
podobné aktivity väčšinou
odmietajú a je chyba ich
do nich nútiť.
Depresia je prejav slabosti
a lenivosti. NIE!
Ľudia trpiaci depresiou nie
sú leniví ani slabí, ale chorí.
Depresia často úplne paralyzuje ľudskú vôľu, preto sa
pacienti s týmto ochorením
môžu javiť ako málo pracovití či neschopní sa rozhodnúť. Keď vďaka liečbe
pominú príznaky depresie, vrátia sa k predošlým
aktivitám a pracovným
návykom.
Na liečbu depresie stačí
psychoterapia. NIE!
Samotná psychoterapia zvyčajne pomáha pri
ľahších formách ochorenia.
V kombinácii s liekmi sa
však zvyšuje jej účinnosť.
Lieky proti depresii zaberajú hneď a možno ich kedykoľvek vysadiť. NIE!
Depresia je jedna z úspešne
liečiteľných psychických
porúch. Liečba pomáha
absolútnej väčšine pacientov. Lieky sa však musia
užívať dlhodobo a rozhodne

nezaberajú hneď. Kým
nasadené antidepresíva
zaúčinkujú, trvá to niekoľko
týždňov. Dôležité je dodržiavať dávkovanie, užívať
lieky pravidelne a nezúfať,
ak bude nutné medikáciu
vymeniť. Veľa pacientov
spraví chybu, že ak sa ich
stav zlepší, svojvoľne vysadia antidepresíva. To vedie
k zhoršeniu stavu.
Ľudia s depresiou nemôžu
chodiť do práce a starať sa
o rodinu. NIE!
Práve naopak, mnoho ľudí
s ľahkou formou depresie
si napriek ťažkostiam plní
svoje pracovné povinnosti
a stará sa o rodinných príslušníkov. Ťažká forma
depresie však chorých
zvyčajne prechodne vyradí
z ich bežného fungovania. Ak sa človek správne
a vhodne lieči, po zlepšení
jeho stavu počas trvania
pokračujúcej liečby môže
pracovať a žiť svojím zvyčajným životom.
Depresia je bežnou súčasťou
puberty či staroby. NIE!
Depresia rozhodne nie je
normálnou súčasťou dospievania ani starnutia. Ak
tínedžer či človek v dôchodkovom veku majú príznaky
depresie, potrebujú vždy
odbornú pomoc.
Depresia prejde sama. NIE!
Bez liečby depresia zvyčajne
sama zo dňa na deň nezmizne. Ak jej príznaky dlho pretrvávajú, postupne vedie
k strate výkonnosti, izolácii
aj k celkovému zhoršeniu
zdravotného stavu. Zhoršuje
priebeh mnohých telesných
ochorení, ako sú ochorenia
srdca a ciev, ochorenia chrbtice, onkologické ochorenia... Platí, že čím skôr
človek s liečbou začne,
tým skôr depresia odznie.
Najdôležitejšou súčasťou

liečby a predchádzania
ďalším depresívnym epizódam je užívanie antidepresív
a zdravý životný štýl.
Rozprávať sa o problémoch
zhoršuje depresiu. NIE!
Naopak, rozhovory s priateľmi môžu pomôcť človeku
s depresiou znižovať úzkosť
z toho, čo sa s ním deje.
Najmä vtedy, ak môže
hovoriť o svojom prežívaní
s niekým, kto už niečím
podobným prešiel. Jeho
blízki sa môžu báť, že
rozhovor o smútku, úzkosti
a beznádeji tieto pocity
posilní a upevní. V skutočnosti sa však ľudia v depresii často cítia so svojimi
ťažkosťami sami. Ak človek
s depresiou vládze a chce sa
o svojom stave rozprávať,
treba ho s porozumením
vypočuť.
Na depresívnu náladu zaberá
alkohol. NIE!
Alkohol aj drogy v skutočnosti depresiu prehlbujú.
Efekt otupenia nepríjemných pocitov po vytriezvení
rýchlo pominie a príznaky
depresie sa ešte zhoršia.
Antidepresíva pôsobia
rovnako na každého. NIE!
Každý človek je iný, preto
ani lieky nepôsobia na všetkých pacientov s depresiou
rovnako. Ak si predstavíme pacienta ako zámok,
potom je potrebné nájsť
ten správny kľúč, teda liek.
Určite nie je vhodné „požičiavať si“ lieky od známych
či od rodiny namiesto
návštevy lekára.
Antidepresíva zmenia
človeku osobnosť. NIE!
Predstava užívania liekov,
ktoré nejakým spôsobom
menia chémiu v mozgu,
môže byť pre mnohých ľudí
nepríjemná. V skutočnosti
sú moderné antidepresíva

veľmi šetrné, s minimom
vedľajších účinkov. Pôsobia
cielene iba na nervové
prenášače, ktorých funkcia
je pri depresii pozmenená.
Mnohí ľudia sa po antidepresívnej liečbe, naopak,
cítia „opäť sami sebou“.
Príznaky depresie totiž
bránia prejavovaniu ich
prirodzenej povahy a vlastností, ako sú veselosť či
optimizmus.
Na vznik depresie vplýva
zamračené počasie
a chladné podnebie. NIE!
Depresia sa neriadi ročným
obdobím, môže sa objaviť
kedykoľvek. Výnimkou sú
zriedkavo sa vyskytujúce
sezónne depresie, trpia
nimi asi dve percentá
obyvateľstva. Objavujú
sa najmä v jesenných
a zimných mesiacoch. Svoju
úlohu tu zrejme hrá množstvo denného svetla, no
príčiny nie sú objasnené.
Sezónne depresie však
rozličné zdroje definujú
rôzne, u nás sa vyskytujú
najmä na jar a na jeseň,
príčinou sú zrejme zmeny
počasia, ktorým sa organizmus musí prispôsobiť.

Otestujte sa!
▶▶ Skleslá nálada pretrváva
napriek mojej snahe zmeniť ju.

Tiež bojujú
s depresiou
EVA HOLUBOVÁ
Aj česká herečka Eva
Holubová sa priznala
k depresiám.

▶▶ Neviem sa tešiť, ale neviem
cítiť ani opačné emócie –
smútok, tak ako som na to bol
predtým zvyknutý.
▶▶ Nemám žiadny alebo aspoň
dostatočný dôvod cítiť sa
takto.
▶▶ Okrem psychickej ťažoby
cítim aj fyzické vyčerpanie,
som unavený.

IAN THORPE
Plavecká legenda Ian
Thorpe sa dlhodobo
liečila z depresie.
GWYNETH PALTROWOVÁ
Herečka Gwyneth Paltrowová trpela popôrodnými
depresiami.

▶▶ Keď sa zobudím, padne
na mňa neprávosť celého
sveta. Nevládzem vstať
z postele, robiť bežné
činnosti. Ani len umyť sa.
▶▶ Zhoršil sa mi spánok, strácam chuť do jedla.
▶▶Trvá to aspoň dva týždne.

OWEN WILSON
Herec Owen Wilson
sa neúspešne pokúsil
o samovraždu.
O celebritách, ktoré
robia osvetu psychickým
ochoreniam čítajte na

KRISTÍNA FARKAŠOVÁ
O svojej depresii otvorene hovorila Kristína
Farkašová.
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Tablety s obsahom brusníc a baktérií mliečneho kvasenia
Doporučená denná dávka 2 tablety denne obsahuje:
●

LACTO Lady:
●
●
●

výhodná cena
farmaceutická kvalita
môže sa užívať počas
tehotenstva a dojčenia

800 mg brusnicového extraktu,
z toho 36 mg proanthokyanidínov
baktérie mliečneho kvasenia vo vyváženom
om zložení
– Lactobacillus acidophilus, Lactobacilluss case
ccasei,
aseii,
Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium
m longum

w w.vitabalans.
www
b n com

●

LACTO Lady
neobsahuje laktózu, mliečne bielkoviny,
gluteín, cukor ani kvasinky.

Výživový doplnok sa nesmie používať
ako náhrada rozmanitej stravy.
Dostanete v lekárni bez lekárskeho predpisu.

Balenie: 30 tabliet a 60 tabliet

