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World Mental Health Day, vyhlá&scaron;ený na 10. Å™íjna, je projektem SvÄ›tové federace pro du&scaron;evní zdraví, která
sdruÅ¾uje Ä•leny z více neÅ¾ 150 zemí svÄ›ta. Poprvé byl tento projekt zahájen v roce 1992. Å˜eknu vám zajímavost - na
pÅ™ibývání du&scaron;evních nemocí mezi lidmi se prý mohou podílet mj. i zmÄ›ny stravovacích návykÅ¯.
Lidé v minulých padesáti letech sníÅ¾ili pÅ™íjem syrových potravin a konzumují stále více nasycených tukÅ¯ a cukru. Odborníci
spojují s nárÅ¯stem zejména depresí a poruch pamÄ›ti. A tak vyuÅ¾ijme dne&scaron;ní den men&scaron;í osvÄ›tÄ›: Deprese
Deprese je závaÅ¾ná psychická porucha, kterou prodÄ›lá alespoÅˆ jedenkrát v Å¾ivotÄ› asi 20 % Å¾en a 10 % muÅ¾Å¯. Výsk
depresí v posledních desetiletích vzrÅ¯stá. V ÄŒeské republice je kaÅ¾doroÄ•nÄ› novÄ› diagnostikováno kolem pÄ›ti tisíc osob
depresivní poruchou a roÄ•nÄ› je léÄ•eno v psychiatrických zaÅ™ízeních asi tisíc depresivních pacientÅ¯. PodobnÄ› jako jiné ne
se i depresivní porucha mÅ¯Å¾e objevit v rÅ¯zných formách:
Velká depresivní porucha se projevuje depresivní náladou,
depresivním my&scaron;lením, sníÅ¾ením aktivity a tÄ›lesnými pÅ™íznaky. Depresivní nálada se mÅ¯Å¾e objevit v Å¾ivotÄ› je
ale i opakovanÄ›. Depresivní epizodÄ› mÅ¯Å¾e pÅ™edcházet stresující Å¾ivotní událost, ale mÅ¯Å¾e se objevit bez zjevné pÅ
Hlavními pÅ™íznaky velké depresivní poruchy jsou depresivní nálada a ztráta radosti nebo zájmÅ¯ o vÄ›t&scaron;inu nebo
v&scaron;echny aktivity. Rekurentní depresivní porucha je charakterizována opakovanými episodami deprese. V tomto
pÅ™ípadÄ› jsou úspÄ›&scaron;ná antidepresiva, je vhodné dlouhodobé, Ä•asto celoÅ¾ivotní uÅ¾ívání prostÅ™edkÅ¯ jako je lit
carbamazepin, valproát. Dysthymie je ménÄ› závaÅ¾ný typ deprese. PÅ™íznaky dysthynie v&scaron;ak trvají dlouhou dobu,
nÄ›kdy i léta. Dysthymie je pojem spoleÄ•ný s pojmy depresivní neurosa a neurotická deprese. Reaktivní porucha nálady
(reaktivní deprese) je pÅ™ímým následkem akutního tÄ›Å¾kého stresu nebo pokraÄ•ujícího traumatu. ZátÄ›Å¾ová událost je
vyvolávajícím faktorem, k poru&scaron;e by nedo&scaron;lo bez jeho pÅ¯sobení. NejtypiÄ•tÄ›j&scaron;í stresující událostí, po
které následuje reaktivní deprese, je úmrtí blízké osoby.
Poporodní deprese - asi 50 - 75 % Å¾en proÅ¾ívá 3. - 4. den po
porodu krátkou episodu zhor&scaron;ené nálady, projevující se podráÅ¾dÄ›ním, kolísáním nálady a episodami pláÄ•e. V
zásadÄ› je tato porucha ne&scaron;kodná a rychle odeznívá. Poporodní deprese vzniká prudkým poklesem estrogenÅ¯ a
progesteronÅ¯. Déletrvající zhor&scaron;ení nálady se objevuje asi za dva týdny po porodu, mÅ¯Å¾e se objevit i pÅ¯l roku po
nÄ›m. Projevuje se únavou, podráÅ¾dÄ›ností, sebevýÄ•itkami, úzkostí, pocity nejistoty a strachu. Klesá schopnost peÄ•ovat o
dítÄ›. Deprese v menoupauze - období menopauzy je nejÄ•astÄ›j&scaron;ím obdobím depresí u Å¾en. Na rozvoji této deprese s
podílí Å™ada faktorÅ¯ jak biologických (hormonální zmÄ›ny), tak psychologických (strach ze stárnutí).
Larvovaná deprese jejím hlavním projevem jsou tÄ›lesné pÅ™íznaky - porucha nálady je v pozadí. Je zde jasnÄ› vyjádÅ™ený tÄ›lesný pÅ™íznak, n
pískání v uchu, závratÄ›, bolesti hlavy, ale neobjeví se tÄ›lesná pÅ™íÄ•ina onemocnÄ›ní. Tato deprese velmi dobÅ™e reaguje n
podávání antidepresiv. Deprese pÅ™i tÄ›lesném onemocnÄ›ní mÅ¯Å¾e navazovat na ischemickou chorobu srdeÄ•ní, cukrovku,
poruchu &scaron;títné Å¾lázy. Deprese mÅ¯Å¾e být téÅ¾ souÄ•asnÄ› dÅ¯sledkem uÅ¾ívání nÄ›kterých lékÅ¯, alkoholu nebo d
Preventivní opatÅ™ení
V rámci prevence si kaÅ¾dý den vy&scaron;etÅ™ete nejménÄ› pÅ¯lhodinu na relaxaci - napÅ™. Ä•e
poslech hudby, rÅ¯zné koníÄ•ky nebo jen klidné posezení. Mírnou úzkost odstraní aerobní cviÄ•ení, které v tÄ›le
zvy&scaron;uje tvorbu endorfinÅ¯ - neurotransmiterÅ¯ s uklidÅˆujícím úÄ•inkem, zlep&scaron;ujícími náladu. Vhodné jsou
procházky, jízda na kole nebo plavání. VyhnÄ›te se kávÄ› a nápojÅ¯m obsahujícím kofein, který zvy&scaron;uje úzkost a
tím i spotÅ™ebu antidepresiv. (zdroj: internet)
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