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 Simpleng Pagkalungkot o Depresyon? Ang Depresyon ay 

hindi madaling maintindihan. Ilang mga katotohan 

tungkol sa Depression- 

 

Lumbay(depression)- Ano ba ito? 

Ang pagdanas ng kalungkutan ay isang normal na reaksyon sa mga masasakit at di inaasahang 

pangyayari sa buhay. Paminsan naman ang kadahilanan nito ay hindi madaling tukuyin. ito’y 

maaring magtagal lamang ng ilang oras o araw. Ang ibang tao’y nakakranas ng matagalang 

kalungkutan dahil sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay. Karaniwa’y sinasabi nating sila’y 

nangungulila o naghihinagpis. 

Ang sakit ng panlulumbay ay isang pangmatagalang pagkawala ng sigla na tumatagal nang mga 

ilang lingo, at may kasamang mga palatandaan o sintomas na pisikal o psykolohikal. Ito’s 

maaring maging dahilan ng isang malubhang problemang pangkatawan, psykolohikal 

(pangkaisipan, pandaramdam, at maaring may epekto sa katawan), o sosyal, at 

mangangailangan ng na-aangkop na panlunas. 

Anu-Ano and sintomas ng Depression? 

• Nalulungkot, madaling umiyak 

• Hindi mahimbing ang tulog 

• Kawalang ganang kumain at pamamayat 

• Kawalan ng ganag kumain at pamamayat 

• Kawalan ng interes at pagganyak 

• Kawalan ng sigla/lakas, madaling mapagod 

• Mga sakit sa katawan, gaya ng sakit sa ulo o sakit sa likod 

• Kawalan interes sa pakikipagtalik, mahina’t walang lakas  

• Parang walang gana sa buhay-walang interes sa buhay 

• Hindi makapagpasiya, hindi malaman ang gagawin, akala’y na walang kakayahang 

gumawa ng anuman ng walang tulong 

• Pag-aakalang sila’y may ginawang kasalanan, nagagalit sa sarili dahil may 

nagawang pagkakasala 

• Pag-iisip na ang kinabukasan ay walang pag-asa 

• Madaling mabuwisit 

• Pagkabalisa 

• Magulo and pag-iisip, mahirap makatanda 

• Sobrang pag-inom o pag-abuso ng alcohol o ng gamut 
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Ano ang sintomas ng Depression sa mga Bata? 

Ang mga naunang nabanggit na sintomas ng Depression ay maaring pareho rin sa mga bata.  

Pero ilang mga bata ay hirap mag-aliwalas ng kanilang nararamdam at nagpapakita ng sintomas 

ng depression sa pamamagitan ngkilos o asal: 

• Sobrang pagiging magulo (hyperacitivity) 

• Pag-aalboroto, matinding galit, karahasan 

• Ayaw pumasok sa eskuwela 

• Mga reklamong sakit sa katawan, gaya ng sakit sa likod, ulo, hindi mapigil na pag-ihi o 

pagdumi na para naming walang dahilan 

• Madalas na masamang pananaginip (nightmares) 

Maari Bang Magamot ang Depression? 

May mga iba’t ibang subok na paggamot na makakatulong sa sintomas nito. Ang ilan dito ay-

Psychotherapy o Counseling at Pag-inom ng Gamot. 

Saan Ako Pupunta Para Makakuha ng Tulong? 

Maaring pumunta o tumawag sa iyong County Behavioral Office at alamin ang numero para sa 

kanilang Mental Health Intake Line. Maari ka ring pumunta sa iyong pangunahing doktor para 

imungkahi ang iyong mga sintomas at hingin na matignan ng isang espesyalista sa Mental 

Health. 

 

Mga Numerong Maaring Makatulong Sa Iyo: 

National Suicide Prevention Lifeline 1-800-273-8255  

Suicide Crisis Text Line Text TALK to 741741. 

Depression and Bi-Polar Alliance 1-800-826-3632 

National Domestic Violence Hotline 1-800-799-7233 

National Alliance on Mental health (NAMI) 1-800-950-6264 

Credits/Excerpts from Queensland Transcultural Mental Health Care Center   
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