
 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z

DEPRESIJO

 
 V Centru za krepitev zdravja Slovenske
Konjice je  na voljo brezplačna
psihoedukativna delavnica Podpora pri
spoprijemanju z depresijo. Namenjena je
posameznikom z depresijo in njihovim
svojcem. Delavnica poteka v manjši skupini
ljudi.
 

ZAKAJ SE UDELEŽITI DELAVNICE?

 
Na delavnici se udeleženci seznanijo z
značilnostmi svoje bolezni in se naučijo,
kako lahko sami izboljšajo svoje počutje in
preprečijo, da bi se depresija ponovila. 
 
 

KOLIKO ČASA TRAJA DELAVNICA?

 
Delavnica traja en mesec in obsega:
 

štiri tedenska srečanja v skupini po uro in
pol (90 min);
eno individualno svetovanje (15 minut za 
 posameznika).

 
KAKO SE LAHKO VKLJUČITE V DELAVNICO?

 

Na delavnico vas lahko napotijo vaš izbrani
osebni zdravnik, diplomirana medicinska
sestra iz ambulante družinske medicine ali
psihiater.

Delavnice vodi Katja Hatunšek Lesjak, mag.
psih.

 
Za več informacij in vključitev v delavnico, nas

kontaktirajte na:
 

03 758 17 38
 

ali
 

ckz@zd-slovenskekonjice.si
 

DEPRESIVNE
MOTNJE

 



Včasih se vsak od nas počuti
žalostno, brez moči in volje. Vendar
so ta občutja navadno kratkotrajna
in ne ovirajo naših vsakodnevnih
dejavnosti. Ljudje z depresijo se
spopadajo z dolgotrajnimi občutji
žalosti in brezvoljnosti, lahko pa
imajo še vrsto drugih simptomov in
znakov, ki se med seboj prepletajo.
Depresija je namreč bolezen, ki
prizadene številne vidike
človekovega delovanja.
 

SIMPTOMI IN ZNAKI

 
Vedenjski: jok, umikanje v samoto,
izguba zanimanja in opuščanje
aktivnosti, slaba skrb zase, motnje
spanja, spremembe apetita, zmanjšana
želja po spolnosti, razdražljivost.
 
Miselni: negativne misli, npr.: »Nisem
vreden/vredna.« »Vse je brez smisla.« »Ni
mi pomoči.« »Želim umreti.«
 
Telesni: bolečine v različnih delih telesa,
utrujenost, mravljinci, pomanjkanje
energije.
 
Čustveni: žalost, potrtost, nemoč,
napetost, tesnoba, izguba zadovoljstva
ob običajnih dejavnostih, obup.  

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ

DEPRESIJE

 

Dejavniki, zaradi katerih je posameznik
dovzetnejši za razvoj depresije (genetska
obremenjenost, depresija v družini,
travmatične izkušnje, kronične bolezni).

 
Dejavniki, ki sprožijo depresijo
(zdravstvene težave, smrt v družini, ločitev,
izguba službe).

 
Dejavniki, ki vzdržujejo depresijo (dejavniki
so lahko isti kot v prvi in drugi točki, vendar
še dodatno poglabljajo depresijo, ki jo
oseba že ima).

 
Depresijo se zdravi z antidepresivi,
psihoterapijo, prijetnimi aktivnostmi, s
podpornimi oblikami zdravljenja
(psihoedukativne delavnice).

 


