DEPRESYON
YA DA KARAMSARLIK

„9 seneden beri
Avusturya'da yaşıyoruz. Fakat geleceğimizin ne
olacağı belli değil. Her sene yeniden oturma iznimizi uzattırmaya
mecburuz. Gülmeyi unuttum, hep üzüntülüyüm, kuvvetim kalmadı.“
„Geceleri
uykusuzluk çekiyorum, kara kara düşüncelere
dalıyorum.
Sabahları kalkmaya gücüm

Depresyon yaygın bir hastalıktır. Her dört kadından biri hayatında bir
kere depresyona girer.
1. Depresyonun Belirtileri
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Sık sık üzüntülüyüm.
Korkularım var.
İçim bomboş.
İştahım yok.
Perhiz yapmadan aşırı kilo
kaybettim / aldım.
İçimde bir huzursuzluk var.
Uykusuzluk çekiyorum,
devamlı yorgunum.
Önceden yaptığım işlerden
artık zevk almıyorum.
Hiç bir şey yapmak
istemiyorum.
Dikkatimi toplamakta güçlük
çekiyorum.
Kendimi değersiz
hissediyorum.
Hiç kimseyi görmek
istemiyorum.

2. Depresyonun Nedenleri
Depresyonun genelde tek bir
nedeni değil, birçok nedeni
vardır.
Örneğin:
Ÿ para sıkıntısı
Ÿ sosyal durum
Ÿ emin olmayan bir gelecek
Ÿ ayırımcılık yaşamak
Ÿ dil sorunları
Ÿ fazla yüklenme
Ÿ şiddet görme
Ÿ bedensel değişimler veya
hastalık
Ÿ felce uğramak
Ÿ hamilelikte ya da menopoz
dönemindeki hormonel
değişimler
Ÿ derin izler bırakan yaşam
tecrübeleri
Ÿ göç
Ÿ savaş

DEPRESYON
YA DA KARAMSARLIK

Depresyon bir hastalıktır, başarısızlık değildir.
Psikolojik bir hastalık, bedensel bir hastalık kadar ciddi olabilir.
„Geç yardım
istedim, çünkü kendimi suçlu hissetmiştim.“
„Utanıyoru
m, çünkü başarısızım.“

3. Peki, ne yapabilirim?
Depresyon hastalığı tedavi edilebilir ve hatta ciddi şekilde tedavi edilmesi gerekir.
Depresyon hastalığı sağaltılmazsa, baş ağrısı, sırt ağrısı, tansiyonun yükselmesi,
kalp krizi, felç inmesi ve diyabet hastalığına yol açabilir.
Depresyon, kader değildir, ceza değildir.
Aile doktorunuz muayeneden sonra teşhisi koyup bir uzman doktoruna
danışmanızı tavsiye edebilir. Emin olmak için aile doktorunuza danışınız.
Psikoterapi seanslarında sorunlarınızı, rahatsızlığınızı anlatabilirsiniz, sizlere
destek ve güç verilecektir.
İlaçlar hastalığın belirtilerini azaltacaktır. Böylece sorunlarınızla daha kolay başa
çıkabileceksiniz. Ağır depresyon vakalarında ilaç verilmesinin önemi çok yüksektir.
Fakat, depresyona karşı verilen ilaçlar hemen tesirini göstermeyebilir, bazen
ancak 2 - 3 hafta sonra etkisini gösterir. Başlangıçta yan etkileri de görülebilir.
Böyle bir durumda, lütfen doktorunuza danışınız, ilaçların kullanımını sakın kendi
kendinize kesmeyiniz!
Depresyon hastalığına yakalanıp yakalanmadığınıza dair emin olmadığınız
takdirde ya da ayrıntılı bilgiler ve yardım istediğinizde Zebra ya da Omega
derneklerine danışınız.
Orada göçmenlere ücretsiz ve güvenilir psikoterapi seansları sunulmaktadır.
Mümkün olduğu sürece bir tercüman da yardıma çağırılacaktır.
Zebra
Granatengasse 4/3. Kat
8020 Graz
Tel: 0316 / 83 46 30 - 0
Çalışma saatleri:
Pazartesi ile Perşembe 09.00 - 16.00 arası
Cuma 09.00 - 12.00 arası

Omega
Albert-Schweitzer-Gasse 22
Tel: 0316/ 773554-0
Çalışma saatleri:
Pazartesi, Çarşamba, Perşembe 08.30 16.00 arası
Cuma 08.30 - 14.00 arası

Ayırımcılığa
göz yumulmaz!
Bir anne tramvayda çocuğu ile Arapça konuşuyor. Bunu duyan diğer
bir yolcu ona hakaret ediyor.“

Diskriminierung
Koyu ten rengine sahip bir erkek ten renginden dolayı diskoteğe
giremiyor.“

Eşitlik bir haktır!
Aşağıdaki durumlar doğrudan
ayırımcılıktır:
k

Hakaret, aşağılama

k

Bedensel saldırı (örneğin:
toslanma, çarpılma,
yaralanma…)

Gizli ayırımcılık da
© Ferdinand Reus

vardır:

Bu bir davranış tarzıdır. Bu davranış sizde
değersizlik ve haksızlık duygusunu uyandırır.
Ayırımcılık tek bir şahısa karşı ya da bir gruba karşı
yapılabilir.
Aşağıda sayılanlar ayırımcılığın nedenleri olabilir:
k etnik köken / deri rengi
k din, mezhep / yaşam felsefesi
k cinsel eğilim
k cinsiyet
k özürlülük
k yaş
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Avusturya'da ayırımcılığı yasaklayan kanunlar mevcuttur. Ayırımcılığa
mağdur kaldığınızda, ayırımcılık vakasını sadece inandırıcı bir şekilde
anlatabilmelisiniz. Ayırımcılık yapan şahıs ise tersini ispat etmeye
yükümlüdür.
Ayrımcılığa Mücadele Dairesi (Antidiskriminierungsstelle) sizlere bu
konuda destek ve yardım vermektedir.
Ayırımcılık yaşamak büyük sıkıntılar yaşamak
anlamındadır. Kendinizi çaresiz sanıp
olaylara aciz kaldığınızı hissedersiniz. Sık sık
aşağılanma duygusunu yaşayan bir insan
zedeleyici bir travma geçirebilir.
© Lig Ynnek

Size karşı ayırımcılık yapılıp yapılmadığına dair emin değilseniz
Antidiskriminierungsstelle - Ayırımcılıkla Mücadele Merkezi'ne
danışınız:

Stigergasse 2
8020 Graz
Email: buero@antidiskriminierungsstelle.steiermark.at
Tel: +43 (316) / 714 137
Çalışma saatleri:
Pazartesi 09:00 - 16:00
Salı

09:00 - 18:00

Perşembe09:00 - 18:00
Cuma

© Ed Yourdon

09:00 - 14:00

TRAVMA
Travma - nedir?
Travma çok sıkıntı verici bir haldir. Nedenleri çeşitlidir:
k
k
k
k

Yaralanma
Ölüm tehdidi
Başkasının yaralanmasına ya da öldürülmesine tanık olma
Başkasının hayatının tehdit edilmesine tanık olma

Savaş, tecavüz, kaza, doğal afet, hastalık gibi olaylar ruhsal
yaralanmalara yol açabilir.

Belirtileri

k Travmatik olayı elinizde olmadan tekrar tekrar yaşıyormuş
gibi oluyorsunuz. Yoğun sıkıntı ve korku hissediyorsunuz.
k Olayı anımsatan durumlardan kaçınıyorsunuz.
k Olayı hatırlatan kişilerle bir araya gelmemeye
çalışıyorsunuz, içine kapanıyorsunuz.
k Sanki buzlu bir camın arkasında ya da siste
oturuyormuşçasına kendinizi uyuşuk, yabancı, gerçekdışı
hissediyorsunuz.
k Dikkatinizi bir konuya toplamakta güçlük çekiyorsunuz.
k Sinirli ve/ya da gerginsiniz.
k Bedensel ağrılarınız var. Doktorlar ağrılarınızın nedenlerini
bulamıyorlar.
k Sık sık unutkanlık yaşıyorsunuz (örneğin: ders çalışmakta..)

TRAVMA
„Böyle bir şey nasıl
olabilir, bir türlü
anlayamıyorum.“

„Büyük
korkularım vardı,
kendimi çaresiz
hissetmiştim.“

Zedeleyici bir durum yaşadıysanız, bütün bunlar gayet doğaldır.
Gözle görülmezse bile ruhsal yaralanmaların tedavi edilmesi
gerekir.
Bedensel ağrı, uykusuzluk, korku ve depresyon gibi ağır
rahatsızlıklara meydan hazırlar.

Travmanın tedavisi var.
Aile doktorunuz teşhisi koyar, sizlere bir uzman hekimi tavsiye
eder. Emin olabilmek için aile doktorunuza danışınız.
Travma geçirip geçirmediğinize dair emin olmadığınız bir durumda
ya da ayrıntılı bilgi ve yardım istediğinizde Zebra ya da Omega
derneklerine danışınız. Bu derneklerde, göçmenlere ücretsiz,
güvenilir psikoterapi seansları sunulmaktadır. Mümkün olduğu
sürece bir tercüman da yardıma çağırılacaktır.

Zebra
Granatengasse 4/3.Stock
8020 Graz
Tel: 0316/ 83 56 30 – 0
Omega
Albert-Schweitzer-Gasse 22
8020 Graz
Tel: 0316/ 773554-0

Termin kararlaştırmak için çalışma saatleri:
Pazartesi Perşembe arası 9-16:00
und Freitag 9:00-13:00

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Donnerstag
Freitag

8:30-16:00
8:30-14:00

GENEL SAĞLIK KONTROLÜ

Neden?
Sağlığı korumak amacıyla Avusturya'da ücretsiz sağlık
kontrolü yapılmaktadır.Tedbir muayenesi adını da
taşıyan bu sağlık kontrolü, hem hastalıkları önler hem
de insanları hasta olmaktan korur.
Tedbir muayenesinin iki hedefi vardır:
k

Sağlığı tehdit eden etkenlerin erken teşhisini koyarak onlardan
kaçınılmak

k

Olası hastalıkları bulmak, erken teşhisi sayesinde daha iyi tedavi
edebilmek

Sağlığınıza dikkat ediniz!
Tedbir muayenesi gibi sağlık kontrollerinden

Nelerden faydalanabilirsiniz?
Tedbir muayenesi (Vorsorgeuntersuchung):18 yaşını
dolduran her şahıs senede bir kere yaptırabilir.
İki terminden oluşur:
1. İlk randevuda temel muayene yapılır, kan ve idrar alınır
2. İkinci randevuda muayene sonuçları görüşülür,
gerektiğinde de geri kalan diğer muayeneler yapılır
Tedbir muayenesi nerede yapılır?
Friedrichgasse 18, 2.Stock

Çalışma saatleri:

8010 Graz

Pazartesi - Perşembe arası

Telefon: (0316) 8035-5278

saat 6.45- 14.00'e kadar

Telefax: (0316) 8035-665278

Cuma saat 6.45 - 13.45'e kadar

·VEYA
Aile doktoru
·
İç hastalıkları - dahiliye uzman hekimi
Akciğer hastalıkları uzman hekimi

GENEL SAĞLIK KONTROLÜ

Nelerden faydalanabilirsin
Fr iz?
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Meme muayenesi:
og In
50 yaşından sonra her iki senede bir mamografi
In /
Jinekolojik muayene:

Mamografi adlı muayenede, meme röntgen ile incelenerek
muhtemelen meme kanseri erken teşhis edilebilir.
Mamografi muayenesi tedbir değildir, meme kanserini de
önleyemez.
Frauengesundheitszentrum(Kadın Sağlığı Merkezi)
Joanneumring 3, 8010 Graz
Tel.: 0316/83 79 98
frauen.gesundheit@fgz.co.at • www.fgz.co.at

20 yaşından sonra ayda 1 kere olmak üzere memelerinizi
kendi kendinize de incelemeniz tavsiye edilir.
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Bağırsak endoskopisi:

50 yaşından sonraDermatologlar7 ile 10 senede bir
Deri muayenesi:

Diş d

senede 1 defa cilt lekelerinin, benlerin yada
dikkat çekici deri bölümlerinin muayenesi

Diş kontrolü:Diş doktorlarısenede 2 defa kontrol
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