
 

Depresszió tájékoztató 1. 

 
A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

A major depresszió kifejezett életminőség-romlással és szenvedéssel járó 

pszichiátriai betegség. A betegség a WHO adatai szerint jelenleg nagyjából 280 millió 

embert érint világszerte, leggyakrabban a betegek huszas-harmincas éveiben jön elő. 

Ami a nemek közötti elolszlást illeti, a nőknél kétszer olyan gyakran fordul elő, mint a 

férfiaknál. A nem kezelt depressziók gyakori következménye a tartós 

munkaképtelenség, rokkantosítás, fokozott szomatikus morbiditás és mortalitás, 

magasabb öngyilkossági rizikó. Mindezek miatt alapvető fontosságú a major 

depresszió korai felismerése, adekvát kezelése. Ennek ellenére napjainkban a major 

depresszió még mindig „aluldiagnosztizált” és „alulkezelt” betegség.  

A diagnózis felállítása és a terápia indítása a kezelőorvos feladata. Azonban hiába 

állítjuk be a diagnózisnak megfelelő, hatékony antidepresszívumot, hiába folytatjuk 

megfelelő adaggal és megfelelő ideig a terápiát, a siker kulcsa legtöbbször mégis a 

beteg kezében van. Egy WHO-felmérés szerint az előírt terápiás adag 30-50%-a kerül 

csak bevételre. Depressziós betegek körében ez az arány elérheti az 50-60%-ot is. A 

nagyfokú eltérés oka a major depresszióra jellemző specifikus tünetekben keresendő. 

A motivációhiány, koncentrációs zavar, tehetetlenségérzés, pesszimizmus jelentősen 

befolyásolhatják még az egyébként jó compliance-ú beteg együttműködését is. A 

szakorvos által javasolt terápia tartós megtartása (a terápiahűség vagy adherencia) 

ráadásul időben is változhat. A betegek jelentős hányada önkéntesen csökkenti a 

javasolt dózist, rövidebb-hosszabb időre megszakítja a kezelést vagy hamarabb 

befejezi a terápiát az orvosilag előírtnál. A krónikus gyógyszerszedés során ezen 

elkerülhetetlen jelenséget valamennyien tapasztaltuk már. A terápiás előírásokat 

megszegő betegek körében a remissziós ráta csökken, a relapszusráta viszont nő. 

Ezen túl a depressziós betegek magas non-compliance-e is szerepet játszik a 

depresszióban emelkedett mortalitásban, ugyanis az antidepresszívum non-

compliance teljes non-compliance-szel jár, így a komorbid belbetegség progrediálódik. 

A hypertoniához, diabeteshez, hyperlipidaemiához hasonlóan major depresszióban, 

szorongásos zavarokban is a gyógyszerek időszakos elhagyása nem mindig jár 

azonnal panasszal, viszont a beteg állapota és életminősége romlik, az addig 



 
tapasztalt javulás leáll, romlik a hosszú távú kimenetel. Ezt a betegek nem vagy csak 

későn ismerik fel.  

A beteg együttműködése, terápiahűsége tehát meghatározó a terápia kimenetele 

szempontjából. A terápiás siker elősegítése érdekében a legjobb befektetés a 

terápiahűség fokozása. 

 

Forrás:  

WHO, 2021, Depression,  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression , 2022.05.16 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression


 

Depresszió tájékoztató 2. 
 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

 

A depresszió kihat életünk szinte minden területére, negatívan befolyásolja 

érzéseinket, kedvünket, önbecsülésünket, de még étkezési és alvási szokásainkat is 

felborítja. Azonban tudnia kell, hogy a depresszió, még a visszatérő, terápiarezisztens 

depresszió is gyógyítható.  

A terápiarezisztens depresszió hosszan elhúzódó betegség, amely az élet minden 

területére képes hatást gyakorolni. Fontos újra és újra tudatosítania önmagában – 

bármennyire is úgy érezheti most –, hogy ez nem marad mindig így! Segítünk, hogy 

segítsen saját magának! Azonban tudnia kell, hogy a depresszió, még a visszatérő, 

terápiarezisztens depresszió is gyógyítható. De ezen túl is számos olyan dolog van, 

amit Ön javulása érdekében tehet. 

 

Mit tehet Ön a gyógyulás érdekében?  

Az alábbi tanácsok megfogadásával Ön már ma megteheti az első lépéseket a 

gyógyulás felé. 

 • Tartson folyamatos kapcsolatot orvosával!  

Kövesse pontosan a gyógyszeres kezelésre vonatkozó utasításait. Mindig időben 

jelenjen meg a kontrollvizsgálatokon.  

Tipp: legjobb, ha az orvosával való találkozó alkalmával már egyeztet is egy következő 

időpontot, így nagyobb az esélye, hogy arra valóban el is megy. 

• Legyen aktív!  

A fizikai aktivitás rendkívül sokat segít a gyógyulásban. Mindegy, hogy fut, biciklizik 

vagy csak sétál, esetleg a kertben dolgozik, minden mozgásforma javítani fog a 

kedélyállapotán, és kevésbé érzi majd fáradtnak, fásultnak magát.  

Tipp: tervezze el egy hétre előre, hogy melyik nap mikor fog 20-25 perc aktív mozgást 

végezni.  



 
• Készítsen napirendet!  

A gyógyuláshoz vezető utat sokkal könnyebb lesz lépésről lépésre megtenni, ha napjait 

megtervezi, és tartja is magát a napirendhez. Figyeljen rá, hogy mindig legyenek biztos, 

ismétlődő pontok a napirendben, mint például az étkezések időpontjai. Arra is 

vigyázzon, hogy ne zsúfolja túl napjait, ne támasszon túl nagy elvárást sem magával 

szemben. 

Tipp: tervezze meg napjait egy hétre előre. Legyenek benne az étkezések, a napi 

tisztálkodás, a séta, vagy egyéb mozgás és a családdal, barátokkal való találkozások 

is. Maga a napirendtervezés is program, amire szánjon elegendő időt.  

• Vigyázzon az egészségére! 

Figyeljen az étkezésére. Egy jól eltervezett étrend elfoglaltságot is ad, és hozzásegíti 

ahhoz, hogy fizikailag egészséges és erős legyen. Testi erejére szükség van a lelki 

gyógyuláshoz!  

Tipp: egy hétre előre tervezze el étrendjét, az elkészítéséhez vagy beszerzéséhez 

szükséges feladatokat is tervezze be napirendjébe.  

• Válasszon új hobbit!  

A kreatív tevékenységek nagyon jó hatással vannak kedvére és állapotára, és 

könnyebb azzal lefoglalnia magát, ami valóban érdekli. Gondolkodjon, mi az, amit 

mindig szívesen csinált, vagy mindig is szeretett volna kipróbálni.  

Tipp: A következő napokban keressen két-három olyan dolgot, amivel szívesen töltené 

az idejét vagy szeretné kipróbálni. Ha most nincs is kedve hozzá, próbálja meg, hogy 

mindennap fél órát rászán ezen örömforrások egyikére.  

• Maradjon kapcsolatban!  

A családja és a barátai most még fontosabbak! A figyelmes, szeretetteljes környezet 

segíti a gyógyulást, és segít abban, hogy fennmaradjon kapcsolata a külvilággal. Ez 

pedig a gyógyulás egyik előfeltétele. Higgye el: ahogy ők fontosak Önnek, Ön is fontos 

nekik!  

Tipp: Ha fárasztják is Önt az emberek, válasszon közülük legalább egy olyat, akivel 

szívesen van, és akiről tudja, hogy szívesen meghallgatja. Tervezzen be napirendjébe 

egy rövid sétát egy családtaggal vagy egy baráttal. Ha erre nincs mód, akkor napi 

sétáját tervezze olyan helyre, ahol emberek között van.  

• Ismerje fel a javulást!  

Depresszióban gyakran nehéz felismerni a javulás első jeleit, pedig ezek hatalmas 

lökést adhatnak Önnek a folytatáshoz! Ehhez hasznos, ha beszél másokkal, elmondja, 

hogy mit érez, és ha megfigyeli magát.  



 
Tipp: Ne feledje: a legapróbb sikerért is mindig jutalmazza meg magát! 

 

Napi állapotfelmérő táblázat  

A terápia során a depressziós tünetek javulásához több-kevesebb időre van szükség. 

Hogy ezt a javulást felismerhesse és követni tudja, nagyon hasznos, ha a naponta 

tapasztaltakról feljegyzést készít. A következő oldalon lévő táblázat abban segíti Önt, 

hogy naponta egyszerűen és könnyen követhetően lejegyezze az állapotával 

kapcsolatos legfontosabb információkat. Ez a kitöltött táblázat rendkívül hasznos lesz 

kezelőorvosa számára is, ezért javasoljuk, hogy vigye magával minden vizit 

alkalmával.  

Egy táblázatba egy hét adatai férnek el. Elsőként töltse ki a hét kezdő dátumát. Ezután 

minden délelőtt és délután X-szel jelölje be 1-től 10-ig terjedő skálán, hogy hogyan érzi 

magát. Az 1-es a nagyon jót, a 10-es a nagyon rossz állapotot jelöli, így a kettő között 

Ön pontosan be tudja jelölni az aznapi állapotát. Jegyezze le a napi gyógyszeradagját 

és azt is, hogy az éjszaka hány órát aludt. A legalsó részben lehetősége van arra, hogy 

az aznap történt dolgokat, tevékenységeit lejegyezze. Ez is fontos információ, hiszen 

egy idő után látni fogja, milyen tevékenységeknek van jó hatása kedvére, állapotára!  

Mielőtt elkezdi kitölteni a táblázatokat, érdemes belőle néhányat másolnia, vagy 

valakivel másoltatnia, hogy a jövőben minden hétre legyen egy-egy kitölthető táblázata 

 



 

 

Forrás: DayMed Kft., 2022, Depresszió tájékoztató 2., 2022. 05. 11. 

 

https://egeszsegvonal.gov.hu/h/135-hepatitis-c-virus-okozta-majgyulladas.html,
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