Depresyon (Çöküntü)
Kişinin ilişki ve etkinliklerini etkilemeyen üzgün olma durumu
ve moral bozukluğu zaman zaman depresyon olarak anılsa da,
klinik depresyon, nispeten kısa
durumundan çok daha farklıdır.
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Depresif kişi kendisini yorgun, üzgün, tembel, motivasyonsuz
ve apatik (ilgisiz, duyarsız, vurdumduymaz) hissettiği
durumlarda depresyonda sözcüğünü bu olumsuz duygulara işaret
eden terimlerin yerine kullanılır. Ancak depresyon, normal
üzüntü hissinden daha yoğun ve sürekli, kişinin günlük
yaşantısını etkileyecek düzeydeki çökkün bir duygusal durumu
ifade eder. Depresyon, kişinin sosyal işlevlerini ve günlük
yaşama dair etkinliklerini bozacak dereceye ulaşmış üzüntü,
keder veya melankoli durumudur. Klinik depresyon, kişinin
duyguları, düşünceleri, bilişsel işlevleri, davranışları ve
bedeninin bazı işlevlerinde değişiklikler meydana getirir.
Depresyonda kişinin hayattan zevk alma yetisinde bir azalma da
görülebilir. Depresyondaki kişiler, günlerin çoğunda ve günün
büyük bölümünde, üzgün, çökmüş, kederli veya morali bozuk
hissetmekten, aktivitelerin çoğuna karşı ilgisizlikten ve
yaptıkları aktivitelerden de haz duyamamaktan yakınırlar. Bu
duyguların yanı sıra, bazı depresyon hastaları huzursuzluk,
endişe ve kaygı hislerinden de şikayet ederler.
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kişinin kendisi ile ilgili suçluluk, değersizlik düşünceleri
ve bazen intihar fikirleri bulunabilir. Ayrıca konsantre
olmakta güçlük ve unutkanlık gibi bilişsel bozukluklar da
görülebilir. Depresyondaki kişilerde yorgunluk ve hareketlerde
yavaşlama görülebileceği gibi, eşlik eden huzursuzluğa bağlı
yerinde duramama gibi şikayetler de ortaya çıkabilir.
Depresyon bedensel işlevlerde de, iştahta artış veya azalma,
kilo değişiklikleri, uykuya dalmakta güçlük veya gün boyunca
uyku isteği, cinsel istekte azalma ve haz alma güçlüğü gibi
değişiklikler meydana getirebilir. Ancak bir kişiye klinik

depresyon tanısı konması için yukarıda sayılan belirtilerin
hepsinin görülmesi gerekmez.
Tedavi edilmemesi durumunda ilk depresyon atağından 1 yıl
sonra tekrar depresyon geçirme olasılığı %50, 2 kez depresyon
atağı geçirildiyse 1 yıl sonra tekrar geçirilme olasılığı %70,
3 kez depresyon atağı geçirildiyse 1 yıl sonra tekrar
geçirilme olasılığı %90’dır. Bütün insanların % 20’si
hayatların da bir kez depresyon geçiriyor olmasının yanı sıra
majör depresyonların %15’inin ölümle sonuçlanıyor olması da
durumun ciddiyeti hakkında bir fikir verebilir.
Tüm psikolojik sorunlarda olduğu gibi depresyonda da kişiyi
yardım almaya götüren şey hastalığın kendisi değil sonuçları,
yani yaşam üzerindeki etkileridir. Depresyon hastalarında işözel-sosyal hayat alanlarında işlevsellik bozulur, motivasyon
ve konsantrasyon sorunları vardır.
Depresyon ile ilgili Psikolog Eyüp Tunahan’dan randevu ve
bilgi almak için 0212 537 61 60 numaralı telefondan
kurumumuza ulaşabilirsiniz.

