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Önsöz

Sevgili Okurlarımız,
Herkes depresyona girebilir. Depresyon her
sosyal sınıftan, her kültürden ve ulustan insanda baş
gösterebilir. Sadece Almanya‘da her beş federal Alman
vatandaşından biri yaşamında bir kez depresyona maruz kalmaktadır.
Depresyon, ruhsal yaşamın duygusal tarafıyla ilgili olan
ve yüklenmelere maruz kalan kişilerde olduğu kadar
gözle görülür hiçbir neden olmadan da gelişebilen bir
hastalıktır. Depresyon aynı zamanda değişik
şekillerde ve dışavurumu kişiden kişiye büyük farklılıklar arzeden bir hastalıktır. Moral bozukluğu, neşesizlik, ve enerji eksikliği ağrı veya uykusuzluk gibi pek çok
bedensel semptomla ortaya çıkabilir.
Depresif insanlar hiçbir şekilde bu durum karşısında
çaresiz değildirler. Depresyonun tedavisi mümkündür.
Çeşitli ilaçlar, özel psikoterapi şekilleri ve modern biyofiziksel tedavi yöntemleri mevcuttur ve bunlar başarıyla
uygulanmaktadır. Depresyon tedavisi uzmanlık bilgisi
gerektirir.
Bu nedenle, duygudurumunuzun kötüleştiğini, görevlerinizi güçlükle yerine getirdiğinizi ve eskisi kadar
neşeli olmadığınızı fark etmeniz durumunda bunları
doktorunuza anlatmalısınız. Doktorunuz size yardımcı
olabilir, çünkü modern tedaviler etkilidir. Hatta depresyonun nedenlerinden bağımsız olarak etkili olurlar. Bu
psikoterapi için de böyledir ilaçlar için de. Bu nedenle
antidepresif ilaç tedavisi görmekten korkmanıza gerek
yoktur. Modern antidepresanlar alışkanlık yapmaz, kişiliğinizin sağlıklı kısımlarını korur ve depresyonun hastalıklı biyolojik değişimlerini normalleştirirler.

Modern bilim, kaynaklandığı nedenlerden bağımsız
olarak bir depresyonun temelinde merkezi sinir sistemiyle ilgili bir düzen bozukluğunun yatabileceğini
kanıtlamıştır. Modern tedavi şekilleri burada ayarlayıcı
tarzda müdahale eder. Öte yandan, son yıllarda depresyonun bir biyoritm hastalığı olarak görülebileceği açığa
çıkmaktadır. Depresif insanların biyolojik ritimleri özellikle 24 saatlik günlük ritim (sirkadiyen ritim) içerisinde
daha yassılaşmış, kaymış ve karşılıklı düzensizlik içerisinde seyretmektedir. Rahatsız bir gece uykusu, bozuk
bir gün içi uyanıklığı, iştahsızlık ve gün akışı içerisinde
duygu ve motivasyon dalgalanmaları bu bozukluğun
klinik belirtileridir. Bu anlayış, etkilenen kişi için de, yeni
tedavi olanakları yaratmaktadır, çünkü onun da kendi
kendine birşeyler yapması mümkündür.
Bu yüzden kendinizi doktorunuza tedavi ettirin ve aynı zamanda kendiniz de depresyona
karşı bir şeyler yapın. Güç dahi olsa olası nedenler
üzerinde kafa yorarak kendi kendinizi yemeyi bırakın.
Onun yerine doktorunuz ve bu kılavuz tarafından önerilen önerilere konsantre olun. Depresyonun başlangıcında pek çok şey karanlık ve çaresiz görünse de bir süre
sonra kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Prof. Dr. med. Göran Hajak
Türkce tercüme:
Dr. Meryam Schouler-Ocak
Dr. Ali Umut Dalanay
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Depresyon nedir?

Ruhsal sempt

Yaygınlık
Depresyon dünya genelinde en yaygın ruhsal hastalıktır, farklı şekillerde ortaya çıkar.. Almanya‘da yaklaşık
olarak dört milyon insan tedavi gerektiren bir depresyondan şikayetçidir. Uzmanlar, buna daha hafif veya
teşhis edilmemiş hastalık olgularının da eklendiğinde
Almanya‘da etkilenen kişi sayısının toplam sekiz milyon
civarında olduğunu tahmin etmektedir. Dünya genelinde 121 milyon insan söz konusudur. Depresif bozukluklar herkesi tutabilir ve her yaş grubunda baş gösterebilir. Yaklaşık olarak her beş Almandan biri yaşamında bir
kez depresif bozukluğa maruz kalmaktadır. Hastalanma
yaşının ortalaması erkeklerde 33 kadınlarda ise 32‘dir.
Kadınlar erkeklere oranla iki kat daha fazla tutulmaktadır. Etkilenenlerin yaklaşık olarak yarısında depresyon
olgusu fark edilmemektedir.
Yaşam kalitesi üzerindeki ciddi olumsuz etkilerine karşın hastalık uzun süre önemsenmemiştir. Almanya‘da
her yıl depresyonlardan kaynaklanan yaklaşık 11.000
intihar vakası kaydedilmektedir. Dünya genelinde yılda yaklaşık 850.000 hasta intihar etmektedir. İntihar
olaylarının dörtte üçü erkekler tarafından gerçekleştirilmektedir. İntihar edenlerin yüzde 40 ila 50‘si teşhis
edilmemiş veya doğru tedavi edilmemiş hastalardır.
Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre 2020 yılında
depresyon dünya genelinde yaşamın gidişini etkili bir
biçimde kısıtlayıcı özelliğe sahip sağlık bozukluğu etkenleri arasında ikinci sıraya yükselecektir. Etkilenen
kişiler faaliyet ve çalışma ile istirahat ve gevşeme evrelerinden oluşan yaşam ritimlerini artık sürdüremez hale
gelirler. Biyolojik saatlerinin mecazi anlamda „düzeni
bozulmuştur“.

Sıkıntılı/depresif
duygudurum
Enerji ve aktivite
kaybı
Zevk alamama

Tipik semptomlar

Çok yüzlü hastalık
Depresyonun tek bir şekli yoktur. Depresif hastalıkların
farklı semptomlar ve tezahür şekilleri gösteren bir çok
çeşidi mevcuttur. Doktorlar depresyonun çökkün ruh
hali, enerji kaybı, ilgi kaybı veya zevk alamama gibi
tipik semptomları ile eşlik eden yan semptomları arasında ayrım yaparlar. Yan semptomlar ruhsal ve bedensel türden olabilir. Çoğu kez, uyku bozukluğu, gün içi
bitkinlik veya ağrı gibi yan semptomlar dolaylı olarak
bir depresyonun varlığına işaret eder.
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Yan semptom

Ruhsal semptomlar

semptomlar

Bedensel semptomlar

Çabuk ağlama

Belirgin halsizlik

Enerji kaybı

İntihar düşünceleri

Uyku bozukluğu

Çabuk öfkelenme

İştahsızlık

Kan dolaşımı
bozuklukları

Umutsuzluk

Libido kaybı

Kalp bölgesinde
ağrılar

Korku durumları

Baş ve sırt ağrıları

Nefes darlığı

Konsantrasyon ve
bellek zayıflığı

Sindirim sorunları

Yan semptomlar

Eklem ve kas
ağrıları ve ateş
basması
Tipik semptomlar

Hekimler hafif, orta dereceli ve şiddetli depresif bozukluktan bahsederler. Hastalığın hangi gruba ayrıldığı tipik ve yan semptomların kombinasyonuna ve
semptomların baş gösterme süresine ve yoğunluğuna
bağlıdır.
Bir depresif episodun şiddetinin
sınıflandırılması
Hafif
depresif
episod

Fazla belirgin olmayan az iki tipik
ve iki yan semptom.
En az iki hafta süreli.

Orta dereceli
depresif
episod

Bazıları belirgin olan en az iki tipik
ve en az üç yan semptom.
En az iki hafta süreli.

Şiddetli
depresif
episod

Tipik semptomların üçü birden ve
en az dört yan semptom. Yaygın
semptomların bazıları çok belirgindir.
İki hafta süreli.

Yan semptomlar

Depresyonlar yaşam süresi içerisinde bir veya birden
fazla kez baş gösterebilir. Depresif episodlar günlerce,
haftalarca, aylarca ve hatta yıllarca sürebilir. Semptomların iki haftadan fazla devam etmesi durumunda tedavi gerektiren bir depresyondan söz edilir. Hekimler ayrıca bir uçlu (unipolar) ve iki uçlu (bipolar) depresyonlar
arasında ayrım yaparlar. İki uçlu depresyonlarda ayrıca
hastalık derecesinde coşkulu davranışların görüldüğü
manik hastalık evreleri baş göstermektedir.

ICD-10‘a göre modifiye edilmiştir.
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Teşhis

Bir depresyonun
tanınması
Her insan çökkünlük duygusunun ne olduğunu bilir ve
zaman zaman kederli bir duygudurumun etkisi altında
kalır. Dolayısıyla, geçici bir keyif bozukluğu veya ruhsal
sıkıntı ile tedavi edilmesi gereken bir depresyon arasındaki farkın anlaşılması her zaman kolay olmamaktadır.
Bu nedenle bazen yanlış teşhis konmaktadır ki, bu bir
şekilde, etkilenen kişilerin kendi hastalıklarının niteliği
hakkında fikir sahibi olmamasından da kaynaklanır.
Doktora depresyonun tipik semptomlarını açıklamazlar,
bunun yerine uyku bozukluğundan, halsizlikten ve ilgi
kaybından veya bedensel şikayetlerden bahsederler.
Depresif bozukluklar çoğu kez başka ruhsal ve bedensel hastalıklarla bir arada ortaya çıkar. Depresyondan
kaynaklanan baş veya sırt ağrısı gibi şikayetler tedaviyi
uygulayan doktorun hastalığı doğru teşhis etmesini ve
semptomları doğru yorumlamasını güçleştirmektedir.
Depresyonun anlaşılamamasının diğer bir nedeni de
ilgili kişilerin hasta olduklarını kabullenmek istememeleridir. Bunun dışında, depresyonun hastalık tablosuyla
ilişkili olarak etkilenen kişilerin hastalıklarını durgunluk
ve insiyatifsizlik bahanesi olarak kullandıkları yolundaki
ön yargılardan çekinmeleri de bu yönde etkili olmaktadır.

Depresyon işaretleri
Depresyonun tek bir şekli yoktur. Depresif hastalıkların
Depresyon işaretlerini arayan doktorlar hastalarına iki
anahtar soruyla yaklaşmayı yeğler:
1. sürekli bir çökkün ruh hali ve
2. ilgi kaybı veya zevk alamama durumunun olup
olmadığı.
Her iki soruya da açıkça evet diyen hastalarda daha
derinlemesine bir inceleme uygulanır.

Depresyonla ilgili anahtar sorular
Kendinizi son
aylarda çökkün,
morali bozuk veya
umutsuz hissettiniz mi?

Son aylarda
ilginizi yitirdiğinizi
ya da yaptığınız
işlerden zevk
alamadığınızı fark
ettiniz mi ?

Eğer her iki soruya da “Hayır” ile yanıt
verilmişse depresyon teşhisi olasılığı azdır.
Eğer her iki sorunun da yanıtı „Evet“ ise
durumun açıklığa kavuşturulması gerekir.
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Yanda gördüğünüz, Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından geliştirilmiş olan soru
formu bir depresyonun söz
konusu olup olmadığı hakkında daha kesin bir izlenim
oluşturur. Etkilenen kişiler
tarafından doldurulur ve
doktorla birlikte değerlendirilir. Sorularda elde edilen
puanlar toplanarak sonuç
elde edilir. 13 veya altındaki
puan sayısı bir depresif bozukluğun işaretçisi olabilir.

WHO-5 esenlik hali soru formu
Son iki
haftadır

Sürekli Çoğu Zamazaman nın yarısından
fazlasında

Zama- Arada
nın ya- sırada
rısından
azında

Hiç bir
zaman

1. Neşeliyim
ve keyfim
yerinde
2. Kendimi sakin
ve gevşek
hissediyorum
3. Kendimi aktif
ve enerji dolu
hissediyorum
4. Uyanınca
kendimi dinç
ve dinlenmiş
hissediyorum
5. Günlük yaşamım
beni ilgilendiren
şeylerle dolu

Kaynak: Psychiatric Research Unit, WHO Collaborating Center for Mental Health,
Frederiksborg General Hospital, DK-3400 Hillerod, 1998
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Nedenleri ve gelişim mekanizmaları

Çok sayıda etkenin
etkileşimi
Depresif bir hastalığın nedenleri çok katmanlıdır. Çoğu
kez biyolojik, sosyal ve ruhsal faktörler birbiriyle etkileşir. Genetik eğilim ve onunla bağlantılı psikososyal yükler, örneğin stres, hastalık veya olumsuz algılanan yaşam olayları bir depresif hastalığın tetikleyicisi olabilir.
Bu etkenler her insanda farklı derecede etkili olur. Dolayısıyla depresyonlar, ağır ruhsal yüklere yol açan yaşam
olaylarından (örneğin bir yaşam arkadaşının ölümü)
sonra olduğu kadar herhangi bir etken görülmeden
„tepeden inme“ bir tarzda da meydana gelebilir.

İnsanın biyoritimleri
Bilim, bu etken faktörlerin merkezi sinir sisteminde bir
depresyon tetiklemesine olanak sağlayabilecek biyolojik mekanizmalar tanımaktadır. Modern araştırmalarda
insanın iç ritmi ön plandadır.
İnsan vücudunda bir çok olay ritmik tarzda cereyan
eder. Yaklaşık 24 saat uzunluğu olan biyoritimler „sirkadiyen“ ritimler, yani „günü kapsayan“ ritimler olarak
adlandırılır (Latince Circa: çevresinde; dies: gün). Bunlar, biyolojik fonksiyonlarını birbiriyle aynı tempoda tutmak ve tekrarlayan olaylara göre ayarlamak için vücuda
yardımcı olurlar. Ritimler insanın „iç saati“ tarafından
düzenlenir. Bu beynin, beyin araştırmacıları tarafından
„suprakiazmatik nükleus“ olarak adlandırılan küçük bir
bölümünde bulunmaktadır.

İnsanın iç saati, organizmanın çeşitli biyolojik ve fizyolojik fonksiyonlarını, örneğin vücut sıcaklığını, kan
basıncını ve kortizol, melatonin ve tiroid bezi hormonu
gibi hormonların salgılanmasını yönlendirir ve vücuda
ne zaman uyuyacağını ve ne zaman kalkacağını bildirir. Suprakiazmatik nükleus, biyolojik fonksiyonların
orkestrasını anlamlı bir etkileşim içerisinde tutan „orkestra şefidir“. Sağlıklı bir beden ve sağlıklı bir ruh için
biyoritimlerin birbirlerine göre düzenlenmiş olması ve
gece-gündüz değişiminin taleplerine uygun bir akış
sergilemesi gerekmektedir.
Işık ve karanlık gibi dış kaynaklı zaman belirleyiciler
merkezi sinir sistemi ile birlikte bu olayların hassas bir
şekilde yönlendirilmesine yardımcı olurlar. Hep birlikte
organizmanın „temposuna sadık kalmasını“ sağlarlar.
Burada melatonin hormonu önemli bir rol üstlenmektedir. Karanlıkta beyinin pineal bezi (epifiz) tarafından
salgılanır ve iç saate etki eder. Bundan dolayı melatoninin insanın uyku-uyanıklık döngüsü üzerinde belirleyici
etkisi vardır. Işık, organizmaya zamanı bildiren bir başka
belirleyici sinyaldir. Göz tarafından algılanan ışık, gündüz vücuda melatonin üretiminin durdurulabileceği
sinyalini verir. İç saat, fiziksel sinyaller ve nörokimyasal
düzenleme arasındaki harmonik bir etkileşim, sağlam
bir ruhun ve bedensel esenliğin güvencesidir.
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Biyoritimin organizasyonu

Pineal bez
(epifiz)
Göz

Melatonin ve
serotonin reseptörleri
(algaçları) içeren
iç saat

Çok sayıda etkenin
etkileşimi
Depresyon, insanın biyolojik ritimlerinin 24 saatlik günlük ritim („sirkadiyen“ ritim) içerisinde yassılaştığı, kaydığı ve birbirine göre düzensiz („dezorganize“) bir hale
geldiği ve gece-gündüz değişiminin taleplerine aykırı
(„desenkronize“) akış sergilediği bir hastalıktır. Uyku

Melatonin

ve dikkat bozuklukları, iştahsızlık ve gün içinde duygudurum istek ve enerji dalgalanmaları bu bozukluğun
klinik işaretleridir. Vücudun ritim fonksiyonlarındaki bu
ciddi bozukluk, stres hormonu kortizolün kandaki düzeylerinin artması ve seyrinin yassılaşması, vücut sıcaklığı eğrisinin yassılaşması, pineal bez hormonu melatoninin salınımının azalması ve tabii ki uyku-uyanıklık
döngüsünde bozukluklar şeklinde kendini gösterir.
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Depresyon ve uyku
bozuklukları
Uyku bozukluğundan şikayetçi olan depresif insanlarda
vücudun biyoritmi artık gündüz - gece ritmine uyum
sağlayamamaktadır. Depresyon hastalarının yüzde 90

kadarı uyku bozukluğundan veya gün içi uyanıklığında azalma olmasından şikayetçidir. Uyku bozuklukları
çoğu kez bir depresyonun ilk işaretçisi ve tedavileri
izleyen nükslerin habercisidir. Öte yandan tedavi edilmeyen uyku bozuklukları da biyoritm bozuklukları üzerinden bir depresyon tetikleyebilir. Böylece uyku-uyanıklık ritmi bozuklukları ile depresyonun karşılıklı olarak
etkileştiği bir kısır döngü meydana gelir.
24. ve 25. sayfalarda sirkadiyen biyoritmin ve
uykunun iyileştirilmesi için öneriler ve uyku
kalitenizi belgelemek için bir uyku protokolü
bulacaksınız. İç saatin doğal gündüz-gece ritmine uyarlanması uyku kalitesini iyileştirebilir
ve bununla birlikte depresif dönemde bulunan
insanların duygudurumunu düzeltebilir.
Uyku-uyanıklık döngüsü
bozuklukları depresyonların
oluşumuna katkıda
bulunmaktadır.
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Depresyon ve uyku bozukluğu kısır döngüsü

Uyku bozukluğu
Depresyon

Uyku bozukluğu

© Carles Allende / AGE / F1 online

Depresyon
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Tedavi

Depresif hastalıkların tedavisi çoğunlukla psikoterapi ile
ilaç tedavisinden (farmakoterapi) oluşan bir kombinasyon şeklinde uygulanır.

İlaç tedavisi
Depresyon hastası insanlarda beyindeki sinir hücrelerinin iletim sistemi bozulmuştur ya da daha az aktiftir.
Sinir hücrelerinin temas noktaları (sinapslar) daha az
haberci madde salar. Bunun sonucunda beyinde duy-

gulanım ve duyguların işlenmesinden sorumlu olan
limbik sisteme yeterli ölçüde sinyal iletilmez.
Limbik sistem normal olarak sinir hücrelerinden gelen
sinyalleri serotonin, noradrenalin ve dopamin gibi haberci maddelerin salınmasıyla almaktadır. Bu haberci
maddeler uyku-uyanıklık döngüsünü ve duygulanımlar
ile duyguları etkiler.
Antidepresanlarla yapılan ilaç tedavisi beyindeki haberci maddelerin dengesini tekrar sağlayabilir.
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Sinir hücreleri arasında bilgi iletimi
1

3

1

1
1

4

2

Sağlıklı durum

3
4
2

Depresyon hastaları

1 Sinapslar 2 Reseptörler 3 Haberci maddeler (nörotransmitter) 4 Sinaptik aralık

Beynimiz bilgileri sinir hücreleri aracılığıyla iletir. Bunlar aşağıdaki görevleri yerine getirir: uyarı alımı, uyarı
iletimi ve uyarı işleme. Sinir hücreleri tarafından gerçekleştirilen bilgi iletimi örneğin hareketlerimizi, algılayışlarımızı ve belleğimizi yönetir. İnsan beyninde yaklaşık 20 milyar sinir hücresi vardır.
Sinir hücreleri birbirleriyle sinaps adı verilen temas noktalarıyla bağlantılıdır. Uç kısımlarında, yani sinaptik ayaklarda sinir hücrelerinin arasındaki mikroskobik boyutlu aralığa (sinaptik aralığa) küçük damlacıklar
halinde haberci madde (nörotransmitter) salarlar. Bu haberci maddeler bitişikteki sinir hücresi tarafından,
sinapslarda bu amaç için öngörülmüş olan alış noktaları (algaçlar) üzerinden emilir. Böylece bilgiler bireysel
sinir hücreleri üzerinden milisaniyelik sürelerde iletilir.
Haberci maddelerin sinir hücreleri arasındaki aralıkta çok uzun süre kalması durumunda sinapslarda kalıcı
bir uyartı meydana gelir. Bu yüzden, haberci maddelerin mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde uzaklaştırılması gerekmektedir. Bunun bir yolu haberci maddelerin salınımı yapan sinir hücresine geri taşınmasıdır.
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Antidepresanlar

Antidepresanların neredeyse tümü etki biçimi yönünden serotonin ve noradrenalin haberci maddeleriyle
bağdaşıktır ve duygudurumu düzeltici ve enerjiyi destekleyici olmaları öngörülmüştür. Bu ilaçlar bağımlılık

Antidepresanlara genel bakış
MASSA, yeni bir antidepresan sınıfı
Orta şiddette ve şiddetli depresyonların tedavisi için yeni bir etki biçimine sahip olan yeni bir ilaç kullanıma
sunulmuştur. Bu melatonerjik antidepresan biyolojik ritimlerin ince ayarından sorumlu olan melatonin haberci
maddesinin etki biçimine sahiptir. Bu „melatonin agonisti ve spesifik serotonin antagonisti“ etkisini doğrudan
doğruya suprakiazmatik nükleusun, yani insanın iç saatinin melatonerjik bağlantı yerleri (algaçları) üzerinde
gösterir. Aynı zamanda sinir hücreleri üzerinde serotonin alımını gerçekleştiren belli alım noktalarını baskılayarak beyinde daha fazla oranda noradrenalin ve dopamin salınmasını ve bunlar aracılığıyla beynin duyguları
düzenleyen (limbik) sistemi yönündeki sinyal iletiminin normalleşmesini sağlamaktadır. Bu ilacın olumlu antidepresan özelliklerinin bu reseptörler arasındaki etkileşimden kaynaklandığından hareket edilmektedir.
Maddenin, insanın iç saati üzerindeki direkt etkisi, depresif hastaların bozulmuş biyoritminin normalleşmesini
sağlamaktadır. Sirkadiyen ritmi doğal gündüz-gece ritmine uyarlar. Böylelikle yeni antidepresan, yorgunluk
üzerinde doğrudan bir etki oluşturmadan, deprese hastaların uyuma-uyanma döngüsü bozukluklarına karşı
yardımcı olmaktadır. Etkilenen kişiler kendilerini gündüzleri büyük ölçüde uyanık, dingin ve aktif hissetmektedirler.
Melatonerjik antidepresan klasik antidepresanlara kıyasla daha az yan etki gösterir. Kilo açısından nötrdür, dolayısıyla hastalar için ilaçtan kaynaklanan bir kilo alma söz konusu değildir. Ayrıca ilaç cinsel fonksiyonları korur
ve tedavi sırasında normal olarak cinsel fonksiyon bozuklugu baş göstermez.
SSRI‘ler
Selektif serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI‘ler) 1980‘li yıllardan bu yana tedavi amacıyla kullanılmaktadır.
SSRI‘ler haberci madde serotoninin sinir hücreleri arasındaki boşluktan, yani sinaptik aralıktan sinir hücrelerine
geri alınma oranını azaltır. Dolayısıyla sinaptik aralıkta serotoninin sinir hücrelerine bağlandığı yerlerde daha
yüksek bir konsantrasyon elde edilmiş olur. Bu, sinir hücrelerinin bilgi iletimini normalleştirir ve duyguları düzenleyen (limbik) sistemi aktifleştirir. Muhtemel yan etkileri olarak mide bulantısı, uyku bozuklukları, cinsel
fonksiyon bozuklukları ve başağrısı görülebilir.
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yapmaz, ancak dolaşım ve uyku bozuklukları, cinsel
fonksiyon bozuklukları, kilo artışı ve baş ağrısı gibi bir
dizi yan etkiye neden olabilirler.

NRI‘ler
Selektif noradrenalin gerialım inhibitörleri (NRI‘ler veya NARI‘ler) haberci madde noradrenalinin salınımı yapan sinir hücresine geri taşınması üzerinde baskılayıcı etki gösterir. Haberci madde daha uzun bir süre sinir
hücrelerinin arasındaki boşlukta kalır ve böylece bilgi iletimini normalleştirir. Yaygın görülen yan etkileri uyku
bozuklukları ve baş ağrısıdır.
SSNRI‘ler
Selektif serotonin-noradrenalin gerialım inhibitörleri (SSNRI‘ler) modern antipsikotik ilaçlar arasında sayılmaktadır. Bu antidepresanlar ikili (dual) tarzda etkili olur. Haberci maddeler serotonin ile noradrenalinin salınımı
yapan sinir hücresine gerialımını baskılarlar. Ve böylece sinaptik aralıkta bu iki haberci maddenin konsantrasyonunu artırırlar. Sinir hücrelerinin bilgi iletimi bu şekilde tekrar normalleşir.
SSNRI‘lerin yan etkileri eski antidepresanlara kıyasla daha azdır, ancak burada da uyku bozukluğu, başağrısı,
mide bulantısı ve iştahsızlık gibi refakatçi olgular meydana gelebilir.
NASSA‘lar
Noradrenerjik ve spesifik serotonerjik antidepresanlar (NASSA‘lar) modern antidepresanlardır. Noradrenalinin
ve serotoninin konsantrasyonu artırırlar ve haberci maddeleri sinir hücrelerinin bağlantı noktalarına bağlarlar.
NASSA‘lar çoğu kez uyku bozukluğu olan depresif kişilerde kullanılır. Ancak halsizlik, durgunluk ve düşük tansiyon gibi yan etkiler yaratabilirler. Ayrıca güçlü bir açlık duygusu oluşturarak kilo artışına neden olabilirler.
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MAO inhibitörleri

Trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar

Monoaminooksdaz inhibitörleri (MAO inhibitörleri)
eski antidepresanlar arasında yer alırlar. Beyinde
serotonin ve noradrenalin gibi haberci maddelerin
parçalanmasından sorumlu olan monoaminoksidaz
proteinini baskılarlar. Enzimin baskılanması sayesinde sinaptik aralıkta serotonin ve noradrenalin
haberci maddelerinin konsantrasyonu artar ve böylece bunların daha etkili olması sağlanır. Yan etkileri
olarak uyku bozuklukları, başağrısı ve baş dönmeleri görülür ve duruma göre kullanımlarının özel bir
diyetle birleştirilmesi gerekir.

Trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar depresyonlarda kullanılan en eski psikotik ilaçlar grubuna dahildir.
Adlarını kimyasal yapılarından almışlardır. Etkileri arasında serotonin ve noradrenalin haberci maddelerinin
salınımı yapan sinir hücresine geri taşınmasının bloke
edilmesi de vardır. Ağır depresyonlarda kullanılmaları
tercih edilir. Bu antidepresan grubunun kullanılması
kilo alma, yorgunluk ve kalp ritmi bozuklukları gibi yan
etkilere neden olabilir.

16
RZ_SEDN_Broschuere_tuerk_120913.indd 16

13.09.12 14:16

Doğal ilaçlar
Sarı kantaron otu (kılıçotu) ekstresi doğal bazlı antidepresan olarak kullanılan en yaygın ilaçtır. Hiperisin maddesi içerir. Doktorlar serotonin ve noradrenalinin, salınımlarını yapan sinir hücresi tarafından
gerialımlarının bu madde tarafından baskılandığını
ve sinir hücrelerinin bağlantı noktalarında bu haberci maddelerin konsantrasyonlarının arttığını
düşünmektedirler. Yani bir MAO inhibitörü gibi etki
gösterir (bakınız yukarıda). Madde genellikle hafif
depresyonlarda kullanılır. Sarı kantaron otu da yorgunluk gibi yan etkilere neden olabilir.

Doktor uygun antidepresanın seçimini depresyonun
ağırlığı, yan etki profili ve daha önce alınmış olan antidepresanların etkileri gibi kriterlere bakarak yapar.
Etkinlik açısından belirleyici olan başka bir husus da
doğru dozajın uygulanmasıdır.
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İlaçsız tedavi
Psikoterapi
Psikoterapötik tedavi depresyon tedavisinin önemli bir
ayağıdır. İlaçlı depresyon tedavisi beyin metabolizmasındaki bozukluklara karşı etkili olurken psikoterapötik

tedavi, hastalığın temelinde yatan nedenlerin açığa çıkarılması ve sorunların çözümü için gereken önlemlerin
öğrenilmesi yoluyla hastanın ruhsal durumunu stabilize
eder. Psikoterapi, etkilenen kişiyi özsaygısını pekiştirme
yönünde destekler. Hangi yöntemin hastanın depresyonla başa çıkmasında en çok yararlı olacağının her
vakada etkilenen kişiyle görüşülmesi gerekmektedir.

Klasik psikoterapötik yöntemler
Davranış terapisi
Davranış terapisinde hastanın kendi kendine yardımcı olmasının desteklenmesi ön plandadır. Değişik tedavi yöntemleri insanın davranışlarının öğrenilmiş
olduğu, dolayısıyla yine öğrenim yoluyla değiştirilebileceği tezine dayanır. Bir
kez öğrenilmiş olan pozitif davranış yaklaşımları reaktive edilir ve desteklenir
ve depresyonu destekleyen negatif davranış şekillerinin yerine konur.
Bilişsel terapi
Bilişsel terapi depresyon hastaları için özel olarak geliştirilmiş olan bir tedavi
yaklaşımıdır. Negatif tutumlar, düşünce ve davranış örnekleri somut bir şekilde ele alınır. Bu kapsamda, hasta bunları tanımayı ve terapistin yardımıyla
depresyonun semptomlarını pozitif etkiyle daha özgüvenli bir temel duygudurumuna döndürmeyi öğrenir.
Derin psikolojik terapi
Depresyonlar insanlar arası alandaki çatışmalardan
kaynaklanabilir. Derin psikolojik terapi korkular ve
başarısızlık nedeniyle ortaya çıkan bu çatışmalara
konsantre olmaktadır. Terapist görüşmelerde sorunları ele alma, mümkünse çözme ve davranış örneklerini değiştirme konusunda yardımcı olur.
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Yeni psikoterapötik
yöntemler
İnterpersonel psikoterapi
İnterpersonel psikoterapi (İPT), depresif bozuklukların
tedavisine özel olarak uyarlanmış, kısa süreli bir yöntemdir. Depresyonların daima psikososyal ve insanlar
arası bağlamda geliştiği ilkesine dayanır. Aşırı yük oluşturucu yaşam durumları depresif bozukluklara yol açabilir, aynı şekilde depresif bozukluklar da insanlar arası
sorunlara neden olabilir. Bu ilişkinin anlaşılması ve değiştirilmesi nüks olaylarının prevensiyonu (önlenmesi)
için belirleyici bir faktör olarak kabul edilebilir.

İnterpersonel ve sosyal ritim terapisi
İnterpersonel ve sosyal ritim terapisi (İPSRT) interpersonel psikoterapi (İPT) ile bir sosyal ritim terapisinin
kombinasyonudur. Düzenli bir günlük yaşam akışının
(doktorlar bu bağlamda stabil bir sosyal ritimden bahsederler) depresif insanlarda bozulmuş olan sirkadiyen
biyo ve uyku-uyanıklık ritimlerini tekrar normalleştirebileceği düşüncesinden hareket eder.
Hastalara yemek, çalışma saatleri, spor, uyku ve başka
etkinlikler için belli bir strüktür ve sabit zamanlar verilir.
Bu „sosyal zaman belirleyiciler“ hastaların sirkadiyen
ritimleri üzerinde belirleyici bir etki oluşturur. Biyoritmin ve „iç saatin“ normalleşmesi hastanın duygudurumunun aydınlanmasını sağlar. Hastalar bu amaçla
etkinliklerini günlük bir tutanağa geçirerek düzensizliklerin derhal anlaşılmasına ve düzeltilmesine olanak
sağlarlar.
İPSRT ile semptomlar yatıştırılır ve bununla birlikte yeni
bir depresif episodun nüksetmesi riski azaltılır.
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Başka tedavi çeşitleri
Işık terapisi
Aydınlık ışık duygudurumu düzeltici bir etkiye sahiptir. Bu, depresif bozukluğu olan bütün hastalar için,
özellikle de kış depresyonu gibi sezonla ilişkili depresyonlardan şikayetçi olanlar için geçerlidir. Işık göz yoluyla girer ve göz sinirleri aracılığıyla beyinde „iç saatin“
mekanı olan suprakiazmatik nükleusa iletilir. „İç saat“,
ışık dürtüsü sayesinde iç biyoritimleri günün aydınlıkkaranlık ritmine adapte eder. Depresyonda yassılaşmış
ve birbirlerine karşı düzensiz hale gelmiş biyoritimler
senkronize olur ve uyku-uyanıklık ritmi stabilize olur.
Gelen ışık, depresyon hastalıklarında yeterli ölçüde
mevcut olmayan serotonin haberci maddesinin yararlanımını da artırır.
Gerek gün ışığı, gerekse de yapay ve özellikle beyaz ışık
bu etkiyi göstermektedir. Bu tedavi şeklinde hasta her
gün yarım saat ila bir saat arasında bir ışık terapi cihazının aydınlık ışığına maruz bırakılmaktadır. Güneşli bir
günde yapılan bir gezinti de aynı terapötik etkiyi sağlayabilir.

Uykusuzluk terapisi
Uykudan mahrum bırakma yoluyla yapılan terapi ya
da uykusuzluk terapisi, özellikle biyoritim bozukluğu
semptomları (örn. uyku bozukluğu, sabah depresyonu,
iştahsızlık) gösteren depresif bozukluklarda uygulanır.
Bu terapi şeklinin iki çeşidi vardır. Tam uyku mahrumiyetinde hasta bütün gece ve onu izleyen gün uyanık
kalır. Kısmi uyku mahrumiyetinde ise hasta sadece gecenin ikinci yarısında uyanık kalmaktadır. Hastalar uykusuz geçen bir geceden sonra ertesi sabah semptomlarının iyileştiğini hissederler. Terapinin başarısı çoğu
kez iki günden fazla sürmez ve ardından tekrarlanması
gerekir. Uyku bozukluğu olan depresif kişilerin dahi bu
terapiyi neden yararlı bulduğu henüz bilimsel olarak
açıklanmamıştır, uykusuzluk terapisi muhtemelen biyoritimlere temelden bir yeni ayar sağlamaktadır.
Transkraniyal manyetik stimülasyon
Transkraniyal (transkraniyal = kafanın içinden) manyetik stimülasyon (TMS) doksanlı yılların başından
bu yana depresyon tedavisinde kullanılmaktadır. Bu
yöntemde beyindeki sinir hücreleri bir elektromanyetik
bobin tarafından üretilen manyetik alanlarla uyarılır.
Manyetik alanın dürtüleri, aktivitesi depresyon hastalarında düşük olan sinir hücrelerini uyarır. Bilim adamları
TMS‘nin antidepresanlara benzer nörokimyasal etkiler
tetiklediğini düşünmektedirler. Transkraniyal manyetik
stimülasyon genellikle iki hafta süresince her gün uygulanır ve pek yan etkisi yoktur.
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Elektro konvulsif terapi

Vagal sinir stimülasyonu

Elektro konvulsif terapi (EKT), diğer tedavi şekillerine
yanıt vermeyen ağır depresyonlu hastalarda uygulanmaktadır. Normal hallerde elektro konvulsif terapi iki
ila üç günlük aralıkIarla yapılan sekiz ila on iki seanstan
oluşur. Burada bir elektrik dürtüsü aracılığıyla anestezi
yapılmış hastada bir konvulsiyon tetiklenir. Bu tedavi
şekli, beyinde daha fazla antidepresan haberci madde
salınmasını sağlamaktadır. Genel olarak iyi tolere edilir.

Vagal sinir stimülasyonu (VSS) ağır depresyonlu hastalarda kullanılmaktadır. Bu yöntemde hastaya tam anestezi altında bir elektrot ve bir düzenleyici cihaz (irkilteç)
yerleştirilir. Elektriksel dürtüler aracılığıyla duygu ve
duygulanımların işlenmesinden ve yönlendirilmesinden sorumlu olan limbik sistem gibi beyin yapılarıyla
bağlantılı olan vagal sinir uyarılır. Bu uyarma sayesinde
beyin yapılarının aktivitesi tekrar normalleşir. VSS çok
sayıda yan etkisi olması nedeniyle çok ihtiyatlı bir şekilde kullanılmaktadır.
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Hastalar için davranış önerileri

Depresyonlu hastaların semptomlarını yatıştırmak ve
depresyonlarının etkenleriyle mücadele etmek için kendilerinin yapabileceği pek çok şey vardır. Ancak bunlar
asla bir doktor vizitesinin yerini tutmaz. Antidepresan
etkili ilaçların alınması ve psikoterapötik önlemler sadece doktor tarafından devreye sokulabilir. Bunlar, hiç
şüphe yok ki, her depresyon hastası için vazgeçilmez
yöntemlerdir.

Depresyonda temel
kurallar
Á Bir doktora başvurun.
Depresyon basit bir olay değildir, profesyonel
tedavi gerektirir.
Á Doktorunuz tarafından yazılan antidepresanları belirlenen dozlarda alın.
Antidepresanlar bağımlılık yapmaz. Genel
olarak, alınmaya başladıktan bir kaç gün veya bir
iki hafta sonra etkili olmaya başlarlar, ancak
bunun için doğru ve yeterli ölçüde dozlanmaları
şarttır.
Á Eğer tadavinizden memnun değilseniz
bunu doktorunuza açıkça söyleyin.
Doktorunuzun elinde sizin için kişisel olarak bir
araya getirebileceği pek çok ilaçlı ve ilaçsız
yöntem mevcuttur.
Á Antidepresanınızı yeterince uzun bir
süre alın.
Genel olarak, antidepresanların en az altı ay,
bazen de yıllarca alınması gerekmektedir.
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Depresif hastalar için davranış önerileri
Á Ruh halinizin çökkün olmasından dolayı suçluluk
duygusuna kapılmayın; böylece durumunuzu
daha da güçleştirirsiniz. 			
Durumunuzu kabullenmeye çalışın.
Á Depresyonların iyi tedavi edilir olduğunu
ve bir terapi sonrasında kendinizi daha iyi
hissedeceğinizi bilincinize yerleştirin.

Á Aşırı alkol tüketiminden kaçının.
Á Eğer depresif bir dönemde aklınızdan intihar
düşünceleri geçerse bunları yakınlarınızla
konuşmalı ve derhal profesyonel yardım almak
için, örneğin bir doktora veya bir terapiste
başvurmalısınız.

Á Depresif bir episod esnasında, örneğin 		
mesleki veya maddi durumunuzu etkileyebilecek
türden, önemli kararlar almayın.
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Biyoritmin güçlendirilmesine yönelik öneriler

Günlük program
Hastalar davranışlarını fonksiyonu bozulmuş iç saatlerinin normalleşmesine odaklayarak depresyonlarıyla
anlamlı bir şekilde mücadele edebilirler. Temelde yatan
sirkadiyen biyoritm bozukluğundan hareket ederek biyolojik ritimleri güçlendiren bütün önlemler, en başta
uyku-uyanıklık ritmi açısından yararlıdır.
Güne strüktür kazandıran günlük tutanak

İsim: Ayşe Çoban
Gün
Aktiviteler
Sabah

Doldurduğunuz günlük tutanakları bir sonraki doktor
vizitenizde yanınızda getirin.

Duygudurum
İyi

08:10: Kalkış
08:30: Kahvaltı
09:15: Günlük gazeteler
Öğle

Bilmi- Kötü
yorum

İyi

Bilmi- Kötü
yorum

İyi

Bilmi- Kötü
yorum

14:00 Yürüyüş
16:00: Arkadaşlarla
çay sohbeti
Akşam

18:30 Akşam yemeği
19:00 Televizyon izleme
Gece

21.45 gibi yatmaya
gittim

Bilmi- Kötü
yorum

İyi

12:00: Alışveriş
12:30: Yemek pişirme
13:15: Ögle yemeği
Öğleden sonra

Bir günlük plan yaparak gün içindeki düzenli etkinliklerinizi belirleyebilir ve kendinize erişilebilir küçük
hedefler koyabilirsiniz. Burada önemli olan, her etkinlik sırasında ve sonrasında gerçekleşen duygudurum
değişimlerini belgeleyerek etkinlikler ile duygudurum
arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamaktır.

Tarih: 23.07.2010

Pzt Sal. Çar. Per. Cum. Cmt. Paz

İyi

Kişisel notlar

Kötü uyudum.
Birkaç defa
uyandım

Hafif başağrısı

Bilmi- Kötü
yorum

Günlük tutanak için bir örnek

Á Gününüze strüktür kazandırın: 		
Düzenli bir gün akışı daha iyi bir gündüzgece ritmine kavuşmanızı sağlayabilir.
Á Çalışma saatlerinizi mümkün olduğu kadar
düzenli zaman dilimlerine ayırın.
Á Yemeklerinizi sabit saatlerde yiyin.
Á Öğlen uykusu uyumayın.
Á Sportif ve başka faaliyetleri her zaman günün
aynı saatlerinde yapın.
Á Sosyal temaslarınızı sürdürmeye çalışın ve
kendinizi tecrit etmeyin. Bu sağlıklı bir istirahat-faaliyet ritminin oluşmasını sağlar. 		
Eğer kendinizi inzivaya çekerseniz depresyon
daha da kötüleşir.

Á Eğer mümkünse, her gün (en iyisi öğleden
önce) yürüyüş yapın, bu vücudunuzu 		
aktifleştirecektir.
Á Kendinizi günde en az bir saat (örneğin yürüyüş
sırasında) antidepresif etkili gün ışığına maruz
bırakın.
Á Gerekirse kış ayları için kendinize bir ışık terapisi
cihazı satın alın
Á Eğer mümkünse, biraz spor yapın. Hareket
vücudunuzun sağlıklı sıcaklık dalgalanmalarını
güçlendirir ve duygudurumunuzun aydınlanmasına yardımcı olabilir.
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Uyku-uyanıklık ritminin iyileştirilmesi için öneriler
Á Hafta sonları da dahil olmak üzere, daima
aynı saatte yatın ve aynı saatte kalkın.
Á Çok erken yatmayın ve çok fazla uyumayın.
Á Yatağınızda kendinizi rahat hissetmeniz için
yattığınız yeri mümkün olduğu kadar rahat
ve keyifli döşeyin.
Á Yatak odanız karanlık, serin ve sakin olmalıdır.
Á Kendinize örneğin diş fırçalamak, veya banyo
yapmak gibi kişisel yatağa gitme alışkanlıkları
edinin. Vücut kendini bu tür sabit alışkanlıklara
ayarlar ve bunları yatma zamanının geldiğini
bildiren bir sinyal olarak algılar.
Á Kendinizi okuma veya müzik dinleme gibi
gevşetici faaliyetlerle uykuya hazırlayın.

Á Yatağınızı sadece uyku amacıyla kullanmalı ve
onun içinde yemek yemek, televizyon izlemek
veya okumak gibi faaliyetlerde bulunmaktan
kaçınmalısınız. Aksi halde beyin uyku yeri ile
faaliyet arasında bir bağlantı oluşturur.
Á İkindi vaktinden itibaren kafeinli içecekler
tüketmeyin.
Á Yatmadan önce ağır öğünler yemeyin, aksi
halde sindiriminiz aktifleşir ve uykuda rahatsızlık
çekersiniz.
Á Alkol tüketimi dinlendirici uykuyu etkiler.
Á Eğer yatakta yatarken uykunuz kaçarsa, yatakta
sağa sola döneceğinize kalkın ve kitap okuyun
ya da televizyon izleyin. Yatağa, gerçekten
uykunuz geldiği zaman girin. 		
Böylece vücudunuz yatak ile uyanıklık durumu
arasında değil uyku arasında ilişki kuracaktır.
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Hasta yakınları için öneriler

Á Ağır depresyonlar sadece etkilenen kişi için
değil eşleri ve aileleri için de ağır bir yük 		
oluşturmaktadır.
Á Depresif insanları profesyonel yardım almaya
yönlendirin ve kendilerine doktor vizitelerinde
refakat edin.
Á Kendilerine anlayış gösterin ve onları 		
destekleyin. Onlara, depresyonun bir hastalık
olduğunu anladığınızı ve bu durumu 		
kabullendiğinizi hissettirin.
Á „Kendine gel, dişini sık,“ türünden nasihatlar
vermekten ve taleplerde bulunmaktan kaçının.
Bunlar hastaya, durumuna anlayış göstermediğiniz mesajı verebilir ve kendisinde 		
suçluluk duygusu oluşturabilir.
Á Depresif insana tedavi başarılarını işaret edin.
Depresyonlar iyi tedavi edilebilir. Hastaya kendini
tekrar iyi hissedeceğini göstererek ona cesaret
verin.

Á Yürüyüş yapmak gibi küçük etkinlikler depresif
kişilere yardımcı olur. Ancak depresif insanların
düşüncelerini hastalıklarından başka yöne
çekmek mümkün değildir. Şenlik veya yolculuk
gibi büyük etkinlikler çoğu kez ters etki yapabilir,
hasta bunlardan keyif almadığı gerekçesiyle kendini suçlayarak suçluluk duygusu oluşturabilir.
Á Hastayı spor yapmaya cesaretlendirin. Bedensel
faaliyet, duygudurumun iyileşmesine yardımcı
olabilir.
Á Hastaya tedavi önlemlerine ve ilaç alımlarına
düzenli bir şekilde uyması konusunda yardımcı
olun ve kendisini günlük rutin yaşamını 		
sürdürmesi için destekleyin.
Á Kendi tahammül sınırlarınızı tanımaya çalışın.
Tatsız bir ortam uzun bir süre sonra sizin de
duygudurumunuzu etkileyebilir. Aşırı hallerde
hastanın hastanede kalması hem onun hem de
ailesi ile eşinin açısından daha hayırlı olabilir.
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Önemli adresler

Deutsches Bündnis gegen
Depression e.V.:

Deutsche Bündnis gegen Depression e.V.
(Depresyona karşı Alman Birliği) etkinlikler,
danışma noktaları, yardımlaşma çalışmaları
ve yakın çevrenizde iletişim kurabileceğiniz
kişiler aracılığıyla bilgi sağlayan 65 yerel
birlikten oluşmaktadır.
İletişim:
Deutsches Bündnis gegen Depression e.V.
Klinik für Psychiatrie Universität Leipzig
Semmelweisstraße 10
04103 Leipzig
Proje yönetimi
Dipl.-Psych. Ines Heinz
Tel.: 0341/9724-585
Faks: 0341/9724-539
info@buendnis-depression.de
www.buendnis-depression.de

Psikolojik hastalıklara yönelik
kendi kendine yardım tavsiyesi:
Ein Angebot des Bundesverbandes
der Angehörigen psychisch Kranker e. V.
(Akıl hastası yakınları Birliği):

Bundesverbandes
der Angehörigen psychisch Kranker e. V.‘nin
(Psikolojik Hastaların Yakınları için Fedaral
Dernek) tavsiyesi
Tel: 0028/71 002 424 (sabit hat)
Hastalar ve yakınları için:
Pazartesi - Perşembe
10.00 - 12.00 ve 14.00 - 20.00
saatleri arasında
Cuma 10.00 - 12.00 saatlerinde
seelefon@psychiatrie.de
www.bapk.de

TelefonSeelsorge
Anonim. Yetkin. Gece-Gündüz
Hizmetinizde:

Telefonseelsorge (Telefonla rehberlik servisi)
0800/1 110 111 veya 0800/1 110 222
numaraları üzerinden günün 24 saati federak
düzeyde hizmet sunmaktadır.
www.telefonseelsorge.de
Ayrıca ana sayfada sohbet ve e-posta yoluyla
danışmanlık hizmetleri yer almaktadır.

Başka başvuru noktaları:

Hastalar ve yakınları ayrıca Acil Tıbbi Yardım
Servislerinden (Ärztliche Notdienste)
yerel danışma olanakları hakkında bilgi
sağlayabilirler.

Stiftung Deutsche
Depressionshilfe:

Stiftung Deutsche Depressionshilfe (Alman
Depresyon Yardımı Vakfı), medeni kanun
altında bağımsız, kar amacı gütmeyen bir
kuruluştur. Bu kuruluş kendisini, Depresyon ve
Alman Psikologları Meslek Birliğinin bilgilendirme servisi olan Psychotherapie-Infor- İntihara ilişkin Yeterlik araştırma ağının varisi
mations-Dienst, psikoterapi ve psikoterapötik olarak görmektedir. Alman Depresyon Yardımı
Vakfı‘nın temel amacı, deprese hastaların
yardım konusunda bilgi ve danışmanlık
durumunu iyileştirmektir.
hizmetleri vermektedir.

Psychotherapie-InformationsDienst:

Psychotherapie-Informations-Dienst (PID)
Dipl.-Psych. Katrin M. Frick
Am Köllnischen Park 2
10179 Berlin
Tel.: 030/2091663-30
Faks: 030/2091663-16
pid@dpa-bdp.de
www.psychotherapiesuche.de

İletişim:
Müdire
PD Dr. Christine Rummel-Kluge
Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie
Semmelweisstraße 10
04103 Leipzig
Tel.: 0341/9724-493
info@deutsche-depressionshilfe.de
www.deutsche-depressionshilfe.de
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