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Să înțelegem depresia 

 

Această broșură este destinată tuturor celor care suferă de depresie. Vă explică ce este depresia și cum 

vă puteți ajuta pe voi înșivă. Această broșură explică ce fel de tratamente sunt disponibile și ce pot face 

prietenii și familia ca să vă ajute 

 

 

Din această broșură veți afla 

 

Ce este depresia?  

Care sunt simptomele depresiei? 

Care sunt cauzele depresiei? 

Cum pot avea grijă de mine însămi? 

Ce fel de tratamente există? 

Cum mă pot ajuta prietenii și familia? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce este depresia? 

Depresia este o stare tristă care durează o perioadă îndelungată și care vă afectează viața de zi cu zi. 

În forma ei cea mai puțin gravă, depresia poate însemna o simplă stare deprimată. Nu vă împiedică să 

duceți o viață normală, dar face totul să pară mai dificil și fără sens. În forma ei cea mai severă depresia 

vă poate amenința viața din cauza faptului că vă poate face să aveți ideație suicidară sau să renunțați la 

dorința de a mai trăi. 

 

„Simt că sunt blocată sub un nor gri închis uriaș. E întunecos și mă izolează, mă sufocă, cu fiecare 

ocazie.” 

 

Când devine starea deprimată, depresie? 

Cu toții avem perioade când starea noastră e deprimată și ne simțim triști sau nefericiți în legătură cu 

viața noastră. De obicei stările acestea sunt trecătoare. Dacă, însă, aceste trăiri interferează cu viața 

dumneavoastră și nu par să treacă după o perioadă de două săptămâni, sau dacă revin iar și iar pe 

parcursul a câtorva zile, ar putea fi un semn că suferiți de depresie. 

 

„Începe ca o tristețe, apoi simt cum mă închid în mine și devin tot mai puțin capabilă de a-i face față. 

Într-un final mă simt amorțită și goală pe dinăuntru.” 

 

Există tipuri diferite de depresie? 

Dacă vi se pune diagnosticul de depresie, s-ar putea să vi se menționeze că aveți depresie ușoară, 

moderată sau severă. Acest lucru descrie ce impact au simptomele asupra dumneavoastră în momentul 

de față și ce fel de tratament vi s-ar putea oferi. Se poate să treceți prin depresie ușoară, moderată sau 

severă pe parcursul unuia sau mai multor episoade depresive. 

 

Există și câteva tipuri specifice de depresie: 

 Tulburarea afectivă sezonieră – un tip de depresie care apare cu prevalență (dar nu întotdeauna) 

iarna.  

 Distimia – depresie continuă ușoară cu o durată de cel puțin doi ani sau mai mult. Mai este 

numită și tulburare depresivă persistentă sau depresie cronică 



 Depresia prenatală – mai este numită și depresie antenatală și apare în perioada sarcinii 

 Depresia postnatală – apare în săptămânile și lunile imediat după ce deveniți părinți. Depresia 

postnatală este prioritar diagnosticată în rândul femeilor, dar poate afecta și bărbații 

  

Este tulburarea disforică premenstruală (TDP) un tip de depresie? 

TDP este o formă severă a sindromului premenstrual (SPM). Multe femei resimt efectele SPM, dar 

pentru unele dintre ele simptomele sunt destul de severe încât să aibă un impact mare asupra vieții lor. 

Acesta este cazul în care ați putea auzi diagnosticul de TDP. 

Deși TDP nu este un tip de depresie, majoritatea femeilor care trec prin simptomele TDP consideră 

depresia ca fiind un simptom major. 

 

„Uneori se simte ca o gaură neagră, dar uneori simt că vreau să plâng și să urlu și să lovesc si să țip. 

Uneori devin tăcută și mă închid la mine în cameră, iar uneori trebuie să fac ceva încontinuu ca să-mi 

distrag atenția.” 

 

Care sunt simptomele depresiei? 

Există multe semne și simptome ale depresiei, dar fiecare persoană le trăiește diferit. 

Această secțiune acoperă următoarele: 

 Semne și simptome obișnuite ale depresiei 

 Simptome psihotice 

 Auto-vătămare sau suicid 

 Anxietate 

 Depresia ca simptom al altor probleme de sănătate mentală 

 

„Aveam o stare deprimată constantă, neajutorare, frustrare cu mine însămi și simțeam că aș putea 

plânge în orice moment.” 

 

Semne și simptome obișnuite ale depresiei 

 

Câteva din semne includ: 

Cum v-ați putea simți Cum v-ați putea comporta 

 Deprimat/ă, supărat/ă sau să vă vină să 

plângeți 

 Evitați ieșirile în societate și activitățile 

care vă făceau plăcere înainte 

 Neliniștit/ă, agitat/ă sau iritabil/ă  Comportament de auto-vătămare sau 

suicidar 

 Vinovat/ă, fără valoare și cu moralul la 

pământ 

 Vi se pare dificil să vorbiți sau să gândiți 

clar 

 Gol/goală pe dinăuntru și amorțit/ă  V-ați pierdut interesul legat de activitățile 

sexuale 

 Izolat/ă și incapabil/ă să interacționați cu 

alte persoane 

 Vi se pare dificil să vă concentrați sau să vă 

amintiți lucruri 



 Niciunul din lucrurile care vă aduceau 

plăcere, nu vă mai trezesc interesul 

 Consumați mai mult tutun, alcool sau alte 

droguri decât înainte 

 Pierdeți simțul realității  Aveți dificultăți privind somnul sau dormiți 

prea mult 

 Lipsa încrederii în sine și stimă de sine 

scăzută 

 Vă simțiți obosit/ă cea mai mare parte a 

timpului 

 Lipsă de speranță și disperare  V-ați pierdut apetitul și în greutate, sau 

mâncați prea mult și ați crescut în greutate 

 Ideație suicidară  Simțiți dureri fizice fără existența unei 

cauze concrete 

  Apare lentoarea psiho-motorie sau agitația 

și neliniștea 

          

„Mă simțeam foarte obosită, tot timpul. Nu aveam energie sau emoții în legătură cu nimic.” 

 

Despre simptomele fizice 

Dacă treceți printr-un episod depresiv sever, este posibil să resimțiți și simptome psihotice. Ele pot fi: 

 Idei delirante cum ar fi paranoia 

 Halucinații cum ar fi auzul vocilor. 

Dacă resimțiți simptome psihotice ca parte din depresie, se poate să fie legate de gândurile și 

sentimentele depresive. De exemplu, s-ar putea să deveniți convins că ați comis o crimă de nedescris. 

Acest fel de experiențe pot părea foarte reale pentru dumneavoastră la momentul respectiv, ceea ce ar 

putea îngreuna procesul de a înțelege că ele sunt doar părți ale simptomatologiei depresive. Vă pot 

speria sau supăra, dar e important să căutați ajutor sau sprijin. 

 

S-ar putea să vă simțiți îngrijorat în ceea ce privește apariția simptomelor psihotice și un eventual nou 

diagnostic, dar psihoza e un simptom al depresiei. Discutați simptomele dumneavoastră cu medicul 

curant și acesta vă va ajuta să ajungeți la tratamentul sau tipul de ajutor cel mai potrivit. 

 

Despre auto-vătămare și suicid 

Dacă vă simțiți deprimat, s-ar putea să priviți auto-vătămarea ca o metodă de a vă ușura suferința. Deși 

s-ar putea ca acest comportament să vă facă să vă simțiți mai bine pe termen scurt, auto-vătămarea 

poate fi foarte periculoasă și vă poate face să vă simțiți mult mai rău pe termen lung.  

 

Când vă simțiți foarte deprimat și fără speranță, este probabil să vă gândiți și la suicid. Fie că doar 

contemplați ideea suicidului sau  plănuiți cu adevărat să acționați în acest sens, aceste gânduri pot părea 

dificil de controlat și înspăimântătoare. Dacă sunteți îngrijorat că ați putea într-adevăr să acționați în 

direcția suicidului, puteți suna la ambulanță, să mergeți la camera de urgență sau să sunați la 0800 801 

200, Alianța Română de Prevenție a Suicidului. 

Despre anxietate 



Este foarte frecventă experiența depresiei și anxietății împreună. Unele simptome ale depresiei pot fi, 

de asemenea și simptome ale anxietății, de exemplu: 

 Aveți senzația de neliniște 

 Sunteți agitat 

 Vă chinuiți să dormiți sau să mâncați 

 

„Oscilam între starea de anxietate și cea de depresie. Uneori simțeam că se alimentau una pe cealaltă.” 

 

Poate fi depresia un simptom al altei probleme de sănătate mentală ? 

Depresia poate fi o partea a următoarelor probleme de sănătate mentală: 

 Tulburarea bipolară 

 Tulburarea de personalitate borderline sau a altor tulburări de personalitate 

 Tulburare schizoafectivă 

 

Dacă starea deprimată și ideație suicidară sunt motivele pentru care vorbiți cu doctorul dumneavoastră 

în primul rând, acesta s-ar putea să vă ofere un tratament pentru depresie, fără să realizeze că treceți și 

prin alte simptome. Dacă sunteți de părere că aveți și alte simptome puteți vorbi cu doctorul 

dumneavoastră pentru a vă asigura că primiți tratamentul potrivit.  

 

Ce cauzează depresia? 

Există câteva teorii despre cauzele depresiei. Ele pot varia mult de la persoană la persoană, iar pentru 

unele persoane este o combinație dintre diferiți factori care cauzează depresia. Unii chiar consideră că 

devin depresivi în lipsa unui motiv evident. 

În această secțiune puteți găsi informații despre următoarele cauze ale depresiei: 

 Experiențe din copilărie 

 Evenimente de viață 

 Probleme de sănătate mentală 

 Moștenire genetică 

 Medicație, droguri sau alcool 

 Somn, dietă sau exerciții fizice 

 

Este depresia cauzată de un dezechilibru chimic? 

Nu. Deoarece medicația antidepresivă funcționează prin producerea de schimbări chimice în creier, 

mulți oameni au presupus că depresia este cauzată de un dezechilibru chimic la nivelul creierului, care 

este „corectat” de medicamente. Unii doctori s-ar putea să vă spună că suferiți de un dezechilibru chimic 

și aveți nevoie de medicație ca să îl corectați. 

Dar dovezile în acest sens sunt foarte slabe, iar dacă apar schimbări la nivelul creierului, nu știm dacă 

acestea cauzează depresia sau sunt un rezultat al acesteia. 

 

 

Experiențele din copilărie 



Există dovezi solide care arată că un parcurs dificil în copilărie ne poate predispune la depresie mai târziu 

în viață. Aceste experiențe pot fi: 

 Abuzul fizic, emoțional sau sexual 

 Neglijarea 

 Pierderea unei persoane apropiate 

 Evenimentele traumatice 

 O situație familială instabilă 

 

Cercetările arată că un număr mai mare de evenimente dificile mai mici, au impact mai mare asupra 

vulnerabilității la depresie decât un eveniment unic major. Experiențele dificile în timpul copilăriei pot 

avea un impact mare asupra stimei de sine și a felului în care vă adaptați la situații și emoții dificile. 

Acest lucru vă poate face să vă simțiți că sunteți mai puțin capabil să faceți față suișurilor și coborâșurilor 

care apar în viață și să ducă la depresie mai târziu în viață. 

 

 „Prima dată am trecut prin depresie la 15 ani, după abuz psihologic și violență domestică (atât eu, cât și 

mama mea) din partea tatălui mei, timp de mulți ani.”  

 

Evenimentele de viață 

În multe cazuri ați putea descoperi că depresia dumneavoastră a fost declanșată de un eveniment 

nedorit, stresant și traumatic, cum ar fi: 

 Pierderea locului de muncă sau șomajul 

 Încheierea unei relații 

 Doliul 

 Schimbări majore de viață cum ar fi schimbarea locului de muncă, mutarea într-o altă locuință 

sau căsătoria 

 Asaltul fizic sau sexual 

 Hărțuire sau abuz 

 

„Am început să  simt că depresia a pus stăpânire pe mine după o perioadă groaznică la locul de muncă, 

unde eram hărțuită – pur și simplu m-am sfărâmat.” 

 

Nu doar experiențele negative cauzează depresia, ci felul în care ne descurcăm cu ele. Dacă nu aveți 

parte de suport care să vă ajute să faceți față emoțiilor dificile ce vin odată cu acele evenimente, sau 

dacă deja vă confruntați cu alte situații dificile, ați putea observa că starea deprimată devine depresie. 

 

„Depresia mea își arată capul în perioadele când sunt stresată și izolată de alți oameni.” 

 

 

 

 

Când devine doliul, depresie? 



Doliul și starea deprimată care îl însoțește este un răspuns natural atunci când pierdem pe cineva sau 

ceva ce am iubit. Durata doliului depinde de persoană. Dacă, însă, credeți că ceea ce simțiți este mai 

mult decât doliu, puteți să îi vorbiți cu doctorul dumneavoastră despre asta. 

Puteți să încercați consiliere în doliu la început, deoarece poate fi mai utilă decât tratamentul general 

pentru depresie.  

 

„Pentru mine a început când a murit mama mea. După ce m-am zbătut și am îngropat lucrurile adânc, 

am cedat într-un final.” 

 

Alte probleme de sănătate mentală 

Dacă vă confruntați cu alte probleme de sănătate mentală, este des întâlnit să resimțiți și depresie. 

Acest lucru se întâmplă pentru că în încercarea de a face față simptomelor problemei de sănătate 

mentală, se poate declanșa depresia. Ați putea observa că suferiți de depresie dacă suferiți și de 

următoarele: 

 Anxietate 

 Probleme alimentare 

 Tulburare de stres post-traumatic (PTSD) 

 

Probleme de sănătate fizică 

Sănătatea fizică precară poate contribui la riscul dumneavoastră de a dezvolta depresie. Multe probleme 

de sănătate pot fi dificil de menținut sub control și pot avea un impact considerabil asupra stării de 

sănătate. Acestea pot fi: 

 Bolile cronice 

 Bolile care amenință viața  

 Problemele de sănătate care vă schimbă semnificativ stilul de viață. 

 

Ca parte din tratamentul pentru sănătatea fizică, vi se poate oferi concomitent și suport pentru 

sănătatea mentală în același timp.  

Mai jos aveți câteva probleme de sănătate fizică, care ar putea cauza depresie: 

 Boli care afectează creierul sau sistemul nervos central 

 Probleme hormonale, în special tiroidiene sau paratiroidiene 

 Simptomatologia asociată cu ciclul menstrual sau cu menopauza 

 Hipoglicemia 

 Probleme de somn 

 

Dacă sunteți de părere că oricare dintre problemele mai sus menționate vi se aplică, asigurați-vă că 

doctorul dumneavoastră știe de ele. Unele pot fi diagnosticate de simple analize de sânge – pe care 

doctorul vi le-ar putea sugera ca să se asigure că pune diagnosticul corect, sau puteți chiar 

dumneavoastră cere analizele dacă vi se pare că ar fi relevante. 

 

Moștenirea genetică 



Deși nu s-au identificat „genele depresiei” încă, cercetările au arătat că dacă aveți un membru apropiat 

din familie care suferă de depresie, șansele dumneavoastră de a dezvolta depresie cresc. 

În timp ce acest lucru ar putea fi cauzat de biologia noastră, această legătură ar putea fi, de asemenea, 

pentru că, de obicei, învățăm comportamente și modalități de a face față problemelor de la oamenii din 

jurul nostru. 

 

Dieta, somnul și exercițiile fizice 

O dietă precară și lipsa somnului, respectiv a exercițiilor fizice vă pot afecta starea și vă pot îngreuna 

adaptarea la situațiile dificile din viață. Deși lipsa acestor 3 elemente nu cauzează în mod direct depresia, 

ele ne pot face mai vulnerabili la ea.  

 

Cum pot avea grijă de mine?  

 

Când suferiți de depresie poate fi dificil să găsiți energia de a avea grijă de dumneavoastră. Participarea 

activă în tratamentul propriu și luarea de măsuri pentru a face față experiențelor prin care treceți pot 

face o diferență majoră în felul în care vă simțiți. Aveți mai jos câteva lucruri pe care le puteți încerca: 

 

Aveți grijă de dumneavoastră: 

 Dormiți bine. Pentru multe persoane care se confruntă cu depresia, lipsa, respectiv excesul de 

somn poate fi o problemă cotidiană. Încercând să dormiți bine vă poate ajuta la îmbunătățirea 

stării și creșterea nivelului de energie.  

 Mâncați bine. Menținând o dietă echilibrată și nutritivă vă poate ajuta să vă simțiți bine, să 

gândiți mai clar și să creșteți nivelul de energie.  

 Rămâneți activ. Multe persoane găsesc exercițiul fizic ca fiind o provocare, dar activități mai 

ușoare precum yoga, înotul sau mersul pe jos pot să vă îmbunătățească starea de spirit.  

 

„Mă dau cu bicicleta, lucru care ajută, și fac plimbări lungi la țară.” 

 

 Aveți grijă de igiena personală. Când suferiți de depresie, deseori puteți simți că igiena nu este o 

prioritate. Lucrurile mici însă, cum ar fi să faceți un duș sau să vă îmbrăcați complet, chiar dacă 

ieșiți sau nu din casă, pot face o diferență mare în ceea ce privește felul în care vă simțiți. 

 

„Încerc să rămân activ/ă, chiar dacă asta implică doar ridicatul din pat și spălatul înainte de ora 10 

dimineața, ca ziua să nu devină un nesfârșit gol de nimicuri.” 

 

 Evitați drogurile și alcoolul. Deși probabil vă doriți să consumați droguri sau alcool pentru a face 

față sentimentelor dificile pe care le resimțiți, pe termen lung acestea vă pot face să vă simțiți 

mult mai rău.  

 

 

Auto-îngrijirea 



 Aflați ce vă face fericit. Încercați să creați o listă cu activități, oameni și locuri care vă fac plăcere 

sau vă fac fericit. Apoi faceți o listă cu activitățile dumneavoastră zilnice. Deși e probabil să nu le 

puteți include toate, încercați să găsiți metode pentru a introduce câteva dintre activități în 

rutina dumneavoastră zilnică. 

 

“Am făcut o listă cu lucrurile care de obicei îmi fac plăcere, cum ar fi croșetatul sau cântatul la chitară și 

încerc să fac puțin din fiecare atunci când mă simt deprimat.” 

 

 Răsfățați-vă. Când vă simțiți deprimat poate fi dificil să vă simțiți bine în legătură cu propria 

persoană. Încercați să faceți cel puțin un lucru pozitiv pentru în fiecare zi. Asta poate însemna să 

faceți o baie lungă, să petreceți timp cu animalul de companie sau să citiți cartea preferată.  

 

„Îmi iau timp liber ca să mă răsfăț. Să te îngrijești e așa de important, mai ales când petreci mult timp 

într-o luptă cu propriile tale gânduri.” 

 

 Creați-vă o „cutie de ajutor”. Aceasta poate fi o listă cu activitățile care știți că vă îmbunătățesc 

starea de spirit sau puteți umple într-adevăr o cutie cu lucruri care vă înveselesc. Puteți include 

cartea sau filmul preferat, un caiet și un pix pentru a vă nota gândurile sau pentru a scrie cuvinte 

de încurajare. S-ar putea să vi se pară dificil sau puțin copilăresc să creați această cutie, dar este 

un instrument eficient pentru momentele când vă simțiți prea deprimat ca să veniți cu idei. 

 

„Mi-am scris o scrisoare pe care o păstrez alături de alte lucruri care mă fac să mă simt bine într-o cutie 

de metal. Scrisoarea îmi amintește că deși momentan e furtună, la un moment dat va trece și lucrurile se 

vor îmbunătăți.” 

 

 Fiți blând cu voi înșivă. Niciunul dintre noi nu ne atingem toate scopurile. Nu vă învinovățiți dacă 

nu faceți ceva ce v-ați propus sau vă simțiți rău din nou. Încercați să vă comportați cu 

dumneavoastră așa cum v-ați comporta cu un prieten și fiți blând. 

 

„Fii blând cu tine. Dacă ai nevoie de timp pentru tine, acordă-ți-l. Meriți.” 

 

Rămâneți activ/ă 

 Alăturați-vă unui grup. Acesta poate varia de la un proiect comunitar sau o echipă de sport, la 

un grup care împărtășește aceleași hobby-uri. Important este să vă găsiți o activitate care vă 

face plăcere sau un lucru pe care, poate, întotdeauna ați dorit să îl faceți, asta vă va face să vă 

simțiți motivat. 

 Încercați lucruri noi. Încercând ceva nou, cum ar fi un hobby, învățarea unui lucru nou sau 

încercarea unor mâncăruri noi vă poate îmbunătăți starea și să întrerupă din tiparurile de 

gândire și comportament nesănătos. 

 Încercați voluntariatul. Voluntariatul (sau simplul fapt că ajutați pe cineva) vă poate face să vă 

simțiți mai bine în legătură cu dvs. și mai puțin singur.  



 Setați scopuri realiste. Încercați să vă setați scopuri posibil de atins, cum ar fi: să vă îmbrăcați în 

fiecare zi sau să vă gătiți o masă. Atingerea scopurilor vă poate face să vă simțiți mai bine, să vă 

crească stima de sine și să vă ajute să vă îndreptați spre scopuri mai mari. 

 

Opuneți-vă stării de deprimare 

 

 Țineți un jurnal al stărilor. Astfel vă puteți ajuta să țineți cont de schimbările de stare și s-ar 

putea să observați că aveți mai multe zile bune decât credeți. Vă poate ajuta și să observați dacă 

vreo activitate, loc sau persoană vă fac să vă simțiți mai bine sau mai rău. 

 Aduceți provocări stilului dumneavoastră de gândire. Online există au o multitudine de 

informații și fișe de activități care să vă ajute să vă împotriviți unui stil de gândire negativ. 

 

„Fac liste cu motivele pentru care sunt depresivă, ce pot să schimb și cum pot să schimb aceste lucruri.” 

 

 Încercați programele de self-help. Dacă depresia dumneavoastră este ușoară puteți găsi cursuri 

online gratuite de terapie cognitiv-comportamentală (CBT) cum ar fi MoodGYM (web: 

moodgym.anu.edu.au) care să vă ajute să abordați gândirea negativă și să evitați înrăutățirea 

depresiei. 

 Contactați o linie telefonică pentru ajutor. Dacă vă luptați cu emoții dificile și nu puteți vorbi cu 

cineva cunoscut, există multe linii telefonice pe care le puteți contacta. Aceste nu sunt linii de 

consiliere profesională, dar oamenii cu care veți vorbi sunt calificați să vă asculte și s-ar putea să 

vă ajute să vă simțiți mai capabil să faceți față stării deprimate 

 

Intrați în legătură cu alți oameni. 

 Țineți legătura. Dacă nu simțiți că sunteți în stare să vă întâlniți personal cu cineva sau să vorbiți, 

trimiteți un mesaj pe telefon sau un e-mail pentru a menține legătura cu prietenii și familia. 

 Continuați să vorbiți. S-ar putea să vi se pară dificil să începeți să vorbiți cu prietenii sau cu 

familia dumneavoastră despre felul în care vă simțiți, dar multe persoane consideră că doar 

împărtășind-și experiența îi poate face să se simtă mai bine. 

 

„Ce ajută este să mă înconjor de prieteni și familia care înțeleg fără să insiste, care mă tratează normal, 

deși înțeleg că viața de zi cu zi poate fi o luptă uneori.” 

 

 Alăturați-vă unui grup de suport.  Acest lucru este un mod foarte bun de a schimba păreri și 

sfaturi și de a cunoaște persoane care trec prin experiențe similare.  

 Folosiți sprijinul online. Suportul online poate fi o metodă foarte eficientă de a construi o rețea 

de suport atunci când nu puteți sau nu vă vedeți în stare să faceți aceste lucruri în persoană.  

 

„Mi se pare că citind despre experiențele altor persoane mă face să mă simt mai puțin singur/ă în 

situația asta. M-a făcut chiar să mă simt mai confortabilă.” 

 



Ce fel de tratament există? 

Tipul de tratament care vă va fi oferit va depinde de: 

 Cât de mult vă afectează simptomele dumneavoastră 

 Preferința personală către tipul de tratament care considerați că vă ajută 

Tipurile principale de tratament pentru depresie sunt: 

 Terapia verbală 

 Medicația 

Această secțiune va acoperi și: 

 Tratamente alternative 

 TEC (terapia electroconvulsivă) 

 Tratament de menținere 

 

DE REȚINUT: Aveți dreptul de a fi implicat în propriul tratament.  

 

„Inhibitorii selectivi de recaptare a serotoninei (în engleză SSRI) mi-au dat bătăi de cap, deși doctorul mi-

a spus că este singurul tratament posibil. M-au făcut să mă simt mai rău decât atunci când am început și 

apoi incredibil de obosit. M-am luptat pentru o recomandare către terapia cognitiv-comportamentală 

care a ajuns să fie salvarea mea.” 

 

Terapia 

Există mai multe tipuri de tratamente verbale care pot fi eficiente în tratarea depresiei: 

 Terapia cognitiv-comportamentală 

 Terapia cognitiv-comportamentală de grup 

 Terapia cognitiv-comportamentală computerizată – acest tip de terapie este livrat printr-un 

sistem computerizat sau printr-un website 

 Terapia interpersonală 

 Activarea comportamentală 

 Psihoterapia psihodinamică 

 Terapie comportamentală de cuplu – utilizată atunci când vă aflați într-o relație de lungă durată 

și doctorul consideră că ar fi util să implice și partenerul dumneavoastră în tratament 

 

Doctorul care se ocupă de dumneavoastră vă pot explica opțiunile de tratament disponibile în zona și vă 

pot ajuta să găsiți tipul cel mai potrivit de terapie.  

 

„Vorbind despre probleme cu un consilier sau psiholog mă ajută mult să văd lucrurile mai rațional și să 

fac conexiuni între ce se întâmplă în realitate și ce se întâmplă în mintea mea.” 

 

 

Medicația pentru depresie 

Vi se mai pot oferi și antidepresive, fie singure, fie în combinație cu terapia. Aveți mai jos câteva tipuri 

de antidepresive: 



 Inhibitorii selectivi de recaptare a serotoninei  

 Inhibitorii selectivi de recaptare a serotoninei și norepinefrinei 

 Triciclice și medicamente asociate acestora 

 Inhibitori ai monoaminooxidazei  

 Alți antidepresivi 

 

Pentru persoane diferite, funcționează medicamente diferite. Puteți vorbi cu doctorul dumneavoastră 

despre opțiuni și veți descoperi că va trebui să încercați mai multe feluri de medicamente  până să îl 

găsiți pe cel mai potrivit.  

 

„Antidepresivele m-au adus într-un punct în care eram mai capabil/ă să mă descurc cu consilierea. 

Necesită multă muncă și a trebui să accept un mod complet diferit de gândire.” 

 

Tratamentul pentru depresia severă și complexă 

Dacă depresia este severă și complexă, doctorul dumneavoastră ar trebui să vă ghideze spre un 

specialist în sănătate mentală. Cu ei puteți discuta următoarele opțiuni: 

 Încercați terapia și medicația din nou 

 Internarea în spital 

 Medicație pentru simptomele psihotice  

 Planificare și management pentru perioadele de criză  

 

„Majoritatea tratamentelor pe care le-am încercat au fost ineficiente – dar în momente de criză , când 

eram pe punctul de a fi internat/ă la psihiatrie am început terapia interpersonală și Sertraline. Pot să 

spun sincer că mi-au salvat viața.” 

  

Tratamente alternative 

Există și alte opțiuni pe care le puteți încerca pe lângă sau împreună cu medicația și terapia. 

Dacă nu resimțiți prea multe simptome sau nu au un impact prea mare asupra vieții dumneavoastră 

doctorul v-ar putea sugera: 

 Așteptare în expectativă – acest lucru înseamnă să fiți atent/ă la starea de spirit și să vedeți cum 

vă simțiți după câteva săptămâni; multe persoane consideră că unele simptome moderate ale 

depresiei dispar de la sine 

 Ghiduri de ajutor – acesta folosește de obicei idei din terapia cognitiv-comportamentală unu-la-

unu cu un profesionist în sănătate mentală pentru a învăța tehnici de rezolvare a problemelor 

 Programe de activitate fizică – acestea sunt special dezvoltate pentru persoane cu depresie și 

supervizate de profesioniști calificați 

 

Ați putea considera și următoarele tratamente ca fiind de ajutor, indiferent de câte simptome resimțiți: 

 Terapia prin artă 

 Terapii alternative și complementare 

 Mindfulness 



 Ergoterapia 

 Grupuri de suport 

 

Doctorul dumneavoastră ar putea să vă ghideze spre unele din acestea.  

„Având grijă de dieta și de corpul meu, terapia și metodele alternative funcționează multe mai bine 

pentru mine.” 

 

TEC (terapia electroconvulsivă) 

Terapia electroconvulsivă (TEC) ar trebui luată în calcul ca opțiune de tratament doar în circumstanțe 

extreme. Conform ghidurilor internaționale, acestea sunt: 

 Dacă treceți printr-o perioadă lungă și severă de depresie 

 Alte tratamente nu au avut efect 

 Situația amenință viața 

 

Dacă în opinia dumneavoastră vă aflați în una dintre aceste situații, doctorul ar trebui să discute această 

opțiune într-un mod clar și accesibil înainte de a lua orice decizie. 

 

Este neurochirurgia folosită vreodată pentru a trata depresia? 

Neurochirurgia pentru boli mentale (NBM) este utilizată foarte rar, în circumstanțe extreme. NBM este  

oferită doar în cazul în care toate celelalte tratamente au eșuat și nu poate fi niciodată realizată fără 

consimțământul dumneavoastră.  

 

Continuați să vă simțiți bine 

Dacă începeți să vă simțiți mai bine, este important să vorbiți cu doctorul dumneavoastră pentru a vedea 

dacă ar trebui să continuați tratamentul. S-ar putea să discutați și opțiuni de tratament pentru a 

continua să vă simțiți bine după trecerea unui episod depresive. 

 

Terapia 

Dacă momentan primiți tratament de tipul terapiei nu ar trebui să vă opriți doar pentru că vă simțiți mai 

bine. Puteți să discutați starea dumneavoastră cu terapeutul și să vorbiți despre cele mai potrivite 

opțiuni. Ghidurile internaționale recomandă terapia cognitiv-comportamentală sau mindfulness bazat 

pe terapie cognitiv-comportamentală dacă ați avut episoade depresive în trecut. 

 

„Un consilier înțelegător care mi-a oferit tehnici pe care să le utilizez în timp ce progresam m-a ajutat să 

mă redresez.” 

 

 

 

Medicația 

Dacă luați medicație pentru depresie e important să nu vă opriți brusc. Acest lucru poate fi periculos, iar 

simptomele de sevraj pot fi dificile. 



Ghidurile internaționale recomandă să continuați administrarea antidepresivelor pentru cel puțin 6 luni 

după încheierea episodului depresiv. Dacă ați suferit câteva episoade depresive în trecut, ar fi preferabil 

să continuați administrarea medicamentelor dacă sunteți de părere că vă vor ajuta să preveniți un alt 

episod. 

 

„Fluoxetine m-a ajutat să mă descurc cu stările deprimate ca ele să nu devină așa debilitante cum 

obișnuiau înainte.” 

 

Cum pot ajuta prietenii și familia? 

Aceste informații sunt pentru prietenii și familia care doresc să susțină pe cineva cu depresie. 

Suportul prietenilor și al familiei poate juca un rol foarte important în recuperarea din depresie. Mai jos 

aveți câteva sugestii pentru cum îi puteți ajuta. 

 

 Susțineți-i să caute ajutor. Nu puteți forța pe cineva să caute ajutor dacă ei nu doresc, așa că e 

important să consolidați ideea că e în regulă să ceri ajutor și că există ajutor disponibil 

 Fiți deschis în legătură cu depresia. Pentru multe persoane ideea de a se deschide și de a vorbi 

despre cum se simt este dificilă. Încercați să fiți deschis în legătură cu depresia și emoțiile 

dificile, astfel încât prietenul sau ruda dumneavoastră să simtă că e în regulă să vorbească 

despre experiența lor. 

 

„Cel mai bun lucru pe care prietenii și familia îl pot face este pur și simplu să asculte. Deseori nici nu 

trebuie să spună ceva, doar faptul că sunt dispuși să asculte problemele te face să te simți mai puțin 

singur și izolat.” 

 

 Țineți legătura. Poate fi dificil pentru persoana iubită să găsească energia de a menține 

contactul, așa că încercați dumneavoastră să o faceți. Chiar și un simplu mesaj pe telefon sau un 

email, prin care să le spuneți că vă gândiți la ei poate face o diferență mare în felul în care cineva 

se simte. 

 

„Vorbitul ... nici măcar vorbitul despre cum mă simțeam. Doar vorbitul despre lucruri prostești, care nu 

contează, la cafea, fără presiune și să știu că pot vorbi despre lucrurile dificile dacă doresc.” 

 

 Nu fiți critic. Dacă dumneavoastră personal nu ați trecut prin depresie, poate fi dificil să 

înțelegeți de ce prietenul sau membrul familiei nu își poate reveni pur și simplu. Încercați să nu îi 

învinovățiți sau să puneți prea multă presiune să își revină pe loc – persoana iubită este probabil 

deja foarte critică în ceea ce privește propria persoană. Restul ghidului „Să înțelegem depresia” 

vă poate ajuta să înțelegeți mai multe despre depresie. 

 

”Un simplu telefon sau un mesaj prin care să mă întrebe cum mă simt e de ajutor. Nu am nevoie de 

compătimire, doar să știu că ei sunt acolo dacă am nevoie de ei.” 

 



 Mențineți echilibrul. Dacă cineva trece printr-o luptă s-ar putea să simțiți nevoia de a face totul 

pentru ei. În timp ce ar fi util să vă oferiți ajutor pentru diverse lucruri, cum ar fi menajul sau să 

gătească mese sănătoase, este important să îi încurajați să facă lucruri și pentru ei înșiși. Toți 

avem nevoie de susținere diferită, așa că discutați cu prietenul sau membrul familiei pentru a 

vedea de ce fel de ajutor are nevoie și identificați lucruri pe care le-ar putea face singur. 

 Aveți grijă de dumneavoastră Sănătatea dumneavoastră mentală este la rândul ei importantă, 

iar faptul că aveți grijă de altcineva poate pune presiune pe starea dumneavoastră de bine.  

 

„Ascultă cu atenție, nu judeca, si cel mai important, nu spune „Înveselește-te”. Nu e așa de simplu. 

Uneori soluțiile nu sunt necesare, așa că nu te simți ca și cum ar trebui să oferi una.”. 

 


