
DEPRESIJA PO GIMDYMO

POGIMDYMINĖ MELANCHOLIJA IR DEPRESIJA

POGIMDYMINĖ MELANCHOLIJA gali 
prasidėti praėjus vos kelioms dienoms po 
gimdymo ir tęstis kelias valandas, dienas 
arba ilgiau (iki dviejų savaičių) ir praeina 
savaime. Ši būsena nėra liga.

Pogimdyminės melancholijos ženklai:
 staigūs nuotaikos pokyčiai,
 nerimas,
 liūdesys,
 irzlumas,
 verksmingumas,
 pablogėjusi dėmesio koncentracija,
 apetito pokyčiai,
 su miegu susiję sunkumai,
 nuovargis.

Išgyvenant pogimdyminę melancholiją 
padidėjęs jautrumas, liūdesys, sutrikimo 
jausmas ir kiti sunkumai nėra pastovūs. 
Būsena dienos eigoje gali keistis sulaukus 
artimųjų palaikymo, atsitraukus.

POGIMDYMINĖ DEPRESIJA dažniausiai 
pasireiškia per keturias savaites po gimdymo, 
tačiau gali pasireikšti ir per ilgesnį laiką – per 
pirmuosius šešis mėnesius ar net pirmuosius 
metus po gimdymo.

Simptomai tęsiasi dvi savaites ir ilgiau: 
 nesibaigiantis intensyvus liūdesys bei 

tuštumos jausmas,
 interesų bei malonumo jausmo 

praradimas,
 užsisklendimas savyje, vengimas 

bendrauti net su pačiais artimiausiais 
žmonėmis,

 nuolat besitęsiantis nerimas, 
nepasitenkinimas, padidėjęs dirglumas,

 nemiga arba padidėjęs mieguistumas,
 energijos, motyvacijos stoka ir 

nesibaigiantis nuovargis,
 verksmingumas,
 kūno svorio bei apetito pokyčiai (padidėjęs 

arba sumažėjęs),
 kaltės ir nevisavertiškumo jausmas,
 dėmesio sutrikimai (sunkumas susikaupti),
 sunkumai priimant sprendimus,
 įkyrios, gąsdinančios mintys apie baimę 

sužeisti, pakenkti kūdikiui ar susižeisti 
pačiai, nesidomėjimas, abejingumas kūdikio 
atžvilgiu,

 mintys apie savižudybę.

Pogimdymine depresija gali susirgti bet kuri moteris. Nesvarbu, ar tai pirmas ar vėlesnis 
gimdymas, ar giminėje yra buvę pogimdyminės depresijos atvejų, ar tai buvo be galo 
laukiamas ar nelaukiamas kūdikis. To negalime prognozuoti. Tačiau būdami budrūs ir 
jautrūs sau bei šalia esančioms moterims, galime laiku atpažinti pirmuosius signalus ir 
pripažinti, kad reikalinga pagalba. Tai ir būtų pirmasis ir be galo svarbus žingsnis. Kartais 
jis ir yra pats sunkiausias.

Pogimdymine depresija suserga apie 10–15 proc. pagimdžiusių moterų. Dar apie 
20–30 proc. visų gimdžiusių moterų niekada nesikreipia pagalbos ir joms niekada 
nenustatoma pogimdyminės depresijos diagnozė, nors gyvena kančioje.
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AR MAN DEPRESIJA?

PACIENTO SVEIKATOS KLAUSIMYNAS-9 (PHQ-9)

(Savo atsakymą ymėkite „ “)

1. Menkas susidomėjimas ar malonumas atliekant 
tam tikrus dalykus

2. Prasta nuotaika, bevilti kumas, nusiminimas

miegojimas

5. Prastas apetitas arba persivalgymas

ėlė arba 
ą

7. Sunku susikoncentruoti ties tokiais dalykais kaip 
ėjimas

8. Judu ar kalbu taip lė ės atkreipė į 

daugiau nei įprasta

du 
save su aloti

Visai 
nekamavo

Keletą Daugiau nei Beveik 
kiekvieną 

dieną
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Rezultat  apskai iavimas:       0       +     __     +     ___     +    ___

                                         = I  viso  ____

ėjote kurias nors problemas, kaip jos apsunkino J s  galimybes dirbti savo darbą
ėmis?

Visai 
neapsunkino apsunkino

Labai 
apsunkino apsunkino

REZULTATAI:
0–4 balai: depresijos simptomai minimal s,
5–9 balai: menkai i reik ti simptomai,
10–14 bal : vidutiniai depresijos simptomai,
15–19 bal : sunk s depresijos simptomai,
20–27 balai: labai sunk s depresijos simptomai.

 Pagalbos ar papildomos konsultacijos į specialistus 
kreipkitės, jei surinkote 10 arba daugiau bal . 

 Jei kyla min i  apie k dikio arba savęs su alojimą 
ar savi udybę, kreipkitės pagalbos nedelsdama, 
nesvarbu, kiek bal  surinkote.

JEI SURINKOTE MAŽIAU NEI 10 BALŲ:

 Priimkite savo jausmus. Net jei jausmai labai nemalon s ir sunk s, tai tik informacija apie J s  vidinį 
pasaulį. Klausykitės jos.

 Kalbėkite. Nepamir kite kalbėtis su artimaisiais, kuriais pasitikite. I sipasakokite, kaip jau iatės, ir pra ykite 
pagalbos.

 Kreipkitės į specialistus. Jei jau iate, kad Jums vis dėlto per sunku vienai i b ti su savo jausmais, visada 
galite kreiptis pagalbos į specialistus.

ė ę 
edukacinį ą. Atkurti, versti, vaizduoti arba platinti leidimo nereikia.


