
DEPRESIJA
KAS IR DEPRESIJA? 
Depresija iekļauj plaša spektra psihiskās veselības traucējumus, ko 
raksturo labvēlīgu emociju trūkums (prieka un intereses zudums 
ikdienišķās lietās un pieredzēs), pastāvīgi paslik�nātu garastāvokli, 
nomāk�bas sajūtu un dažādiem sais��em emocionāliem, uztveres, 
fiziskiem un uzvedības simptomiem. Šī slimība traucē normālu ikdienas 
dzīvi. 
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ESI FIZISKI AKTĪVS

KAS IR FIZISKIE TRENIŅI? 
-  Ķermeņa kus�bas, ko veic skeleta muskuļu darbs un patērē  
    ķermeņa enerģiju;
-  Plānotas, strukturētas un atkārtotas kus�bas, ar mērķi uzlabot  
    vai uzturēt kādu no fizisko darbspēju rādītājiem.

2017. gadā stacionārā iestājušies 1128  pacien�, kuru kopējais
stacionarā pavadītais gultas dienu laiks 1 gada ietvaros ir 29 518 dienas.

KĀ MAZINĀT DEPRESIJAS SIMPTOMUS?

Kā fiziski treniņi var uzlabot garstāvokli?

Vidēji 1 cilvēks 2017. gadā, ārstējo�es no depresijas,
stacionāra gultā ir pavadījis 26 dienas.

UZLABO PAŠTĒLU
UN PAŠSAJŪTU

FIZIOLOĢISKA
IETEKME

(izmaiņas endor�na, monoamīna 
un kor�zola līmenī)

LABA IETEKME
UZ SIRDI

UN ASISNRITI

Kādi fiziskie
treniņu
veidi ir

visiedarbīgākie?

PIEAUGUŠAJIEM
Aerobi vingrinājumi/ treniņi.

Treniņiem ar speciālista uzraudzību
 ir lielāka depresiju mazinoša ietekme!

- treniņi ar mērenu, augstu vai jauktu intensitā�, ar     
  un bez speciālista uzraudzības

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

Aerobi vingrinājumi/ treniņi.
Treniņi ar mērenu vai augstu intensitā�.

GADOS VECĀKIEM CILVĒKIEM

Profesionāli vadītu grupu nodarbības.

Strukturēta un uzraudzīta treniņu programma.
Līdz 3 nodarbībām nedēļā, 45 - 60 minūtes, 10 - 12 nedēļas pēc kārtas.

Jebkādas sporta nodarbības - basketbols, futbols, teniss, kikbokss u.c.

Aerobie un spēka vingrinājumi.

Grupu nodarbības.

Mērenas intensitātes slodzes.

Grupu nodarbības pē�jumos uzrādīja lielāko depresiju simptomu 
mazinošu efektu.
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APETĪTES IZMAIŅAS

SVARA
IZMAIŅAS

INTERESEŠU
ZUDUMS

Galvenais ir iesākt
un noturēt motivāciju!  

Lai  izvēlētos sev piemērotāko fizisko ak�vitāšu veidu un intensitā�,
            iesakām apmeklēt sev tuvāko fizioterapeitu vai arī atrast to šeit www.fizioterapeitiem.lv

Par papildus terapiju, vidēji smagas un smagas depresijas gadījumā, konsultēties ar ārstu psihoterapeitu vai psihiatru.


