
     Що таке депрес�я?

швидка чи посилена 

втомлюван�сть/виснажлив�сть;

внутр�шнє занепокоєння � 
напруга;

ф�зична нервозн�сть та 

збудження;

ф�зичне упов�льнення та 

мляв�сть;

проблеми з� сном (напр., 

кошмари, проблеми �з 

засинанням та сном протягом 

ноч�, раннє пробудження);

в�дсутн�сть або надм�рн�сть 

апетиту.

контакт проєкту NEDA:
FEM (д�вчата/ж�нки): Klinik Floridsdorf, Brünnerstraße 68/A3/Top 14, 1210 Wien; Тел.: +43 1 27700 5600
FEM Süd (д�вчата/ж�нки) & MEN (хлопц�/чолов�ки): Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien; 
FEM Süd: Teл.: +43 1 60 191 5201; MEN: Teл.: +43 1 60 191 5454
www.fem.at

Що може допомогти при депрес�ї?
Багато людей, як� страждають на депрес�ї, не можуть самост�йно позбавитися в�д
пригн�ченого настрою, негативних думок, млявост� та �нших симптом�в. Може допомогти
сп�лкування  з психотерапевтом чи психологом � пошук профес�йної п�дтримки. Окр�м
того, ф�зичн� вправи, сп�лкування з �ншими людьми � приємн� заняття, також можуть
допомогти почуватися краще.

 

Ми, прац�вники проєкту NEDA, рад� допомогти Вам в�дчути себе краще!
Зателефонуйте нам!

 
 

Можлив� ознаки депрес�ї:

Депрес�я – це не просто поганий настр�й, а серйозне псих�чне захворювання, яке 
впливає на почуття та думки, повед�нку та т�ло. Про депрес�ю кажуть, коли людина 
в�дчуває виражений пригн�чений настр�й та �нш� симптоми протягом не менше двох 
тижн�в.

ДумкиПочуття Ф�зичн� прояви

пост�йний депресивний настр�й 

(напр., сум, самотн�сть, 

пригн�чення, в�дчай, 

безнад�йн�сть, тривога тощо);

беземоц�йн�сть, внутр�шня 

порожнеча;

зниження �нтересу чи 

задоволення, напр., в�д хоб�, 
роботи, зустр�чей з друзями чи
родиною; зниження мотивац�ї;
сильний депресивний настр�й 

п�сля прокидання;

зменшення сексуального 

бажання.

негативн� думки, задумлив�сть, 

сумн�ви, неможлив�сть бачити 

вих�д з ситуац�ї;
зниження самооц�нки;

думки, що не заслуговуєш на 

допомогу та меншовартост�;
необґрунтоване сильне почуття 

провини, самозвинувачення;

думки про смерть чи 

самогубство, що повторюються;

думки про самопошкоджуючу 

повед�нку; 

пог�ршення здатност� думати, 

проблеми з концентрац�єю 

уваги;

виражена нер�шуч�сть.

Джерела: 
Dilling, H., & Freyberger, H. J., (Hrsg.). (2019). Taschenführer zur ICD-10- 

Klassifikation psychischer Störungen. Hogrefe.
https://www.youtube.com/watch?v=Y6dGQ86EPgI

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und- 
hilfe/was-ist-eine-depression

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und- 
hilfe/was-ist-eine-depression/diagnose-der-depression

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und- 
hilfe/ursachen-und-ausloeser

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und- 
hilfe/ursachen-und-ausloeser/neurobiologische-seite

 

Як виникає депрес�я?
Розвиток депрес�ї зазвичай є довгим процесом, в якому взаємод�ють р�зн� генетичн�,
б�олог�чн�, психолог�чн� та соц�альн� фактори ризику. Часто, депрес�ю провокує актуальна
складна под�я. Це призводить до дисбалансу нейронних зв’язк�в, що спричиняють
додатков� негативн� зм�ни в настрої, як� ще б�льше посилюють депрес�ю.
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