MOOD DISORDER

UNIPOLAR
DYSTHYMIA
MAJOR DEPRESSION
HYPOMANIA
MANIA

DYSTHIMIA
:   kondisi depresi yang berkelanjutan, namun tidak cukup berat untuk didiagnosis sebagai major depression --- bersifat kronis
:   mood depresif  dengan tingkatan ringan yang berlangsung dalam periode yang berkepanjangan
CIRI :
Adanya
Perasaan “kelabu”, hilangnya perasaan senang dalam berbagai aktivitas yang biasa dilakukan
Beberapa gejala depresi seperti : nafsu makan berkurang, hipersomnia/insomnia, energi berkurang / merasa lelah, self esteem rendah, konsentrasi rendah, kesulitan membuat keputusan, merasa putus asa, 





Depressed Mood
Muncul sepanjang hari, berlangsung beberapa hari, sekurang-kurangnya 2 tahun, 


MAJOR DEPRESSION
:   gangguan pada individu yang mengalami episode depresi

CIRI :
5 atau lebih symptom selama minimal 2 minggu, sepanjang hari, hampir setiap hari
Menyebabkan gangguan klinis yang signifikan atau terganggunya berbagai fungsi
Tidak dikarenakan penggunaan obat
Bukan karena “berkabung yang normal”
Simptom, antara lain :
Depressed Mood, sedih, 
hilangnya minat / perasaan senang dalam melakukan berbagai aktivitas, 
hipersomnia / insomnia 
adanya retardasi psikomotor atau gelisah
hilangnya nafsu makan & berat badan turun secara mencolok, atau sebaliknya
energi berkurang / merasa lelah, 



merasa tidak berharga, konsep diri negative, menyalahkan diri, merasa bersalah
berkurangnya kemampuan untuk berpikir atau berkonsentrasi, 
berulang muncul pikiran berkaitan dengan kematian atau bunuh diri 


HYPOMANIA
:   Suatu periode dimana terjadi peningkatan mood namun dalam taraf yang rendah

CIRI :
adanya mood dimana individu mudah marah atau tersinggung, ekspansif, secara terus menerus meninggi, dan berifat abnormal.
Berakhir dalam waktu 4 hari
3 atau lebih symptom muncul secara terus menerus
Tidak cukup berat untuk menyebabkan gangguan klinis yang signifikan atau terganggunya berbagai fungsi, perawatan di rumah sakit, tidak ada gangguan psikotik
Tidak dikarenakan penggunaan obat atau kondisi medis ”
Simptom, antara lain :
Terjadi peningkatan aktivitas – di pekerjaan, social atau seksual 


Self esteem atau rasa bangga yang meningkat – keyakinan bahwa dirinya memiliki kemampuan, kekuasaan atau bakat tertentu
Penurunan kebutuhan untuk tidur
Lebih cerewet dari biasanya, adanya keinginan untuk tetap berbicara, bicaranya cepat
adanya ide/pikiran melompat2, perhatian mudah terpecah / terbagi
Peningkatan aktivitas2 berorientasi tujuan
Keterlibatan yang berlebihan dalam aktivitas2 yang berdampak negative, mis belanja, promisquity



MANIA
:   Suatu episode dimana terjadi peningkatan mood yang ekstrim

CIRI :
adanya mood dimana individu mudah marah atau tersinggung, ekspansif, secara terus menerus meninggi, dan berifat abnormal.
Berlangsung minimal dalam waktu 1 minggu (atau kurang dari itu, namun membutuhkan perawatan di rumah sakit)
3 atau lebih symptom muncul secara terus menerus



Cukup berat dan menyebabkan gangguan klinis yang signifikan atau terganggunya berbagai fungsi, 
Tidak dikarenakan penggunaan obat atau kondisi medis ”
Simptom, antara lain :
Terjadi peningkatan aktivitas – di pekerjaan, social atau seksual 
Self esteem atau rasa bangga yang meningkat – keyakinan bahwa dirinya memiliki kemampuan, kekuasaan atau bakat tertentu
Penurunan kebutuhan untuk tidur
Lebih cerewet dari biasanya, adanya keinginan untuk tetap berbicara, bicaranya cepat
Ide banyak bermunculan, adanya ide/pikiran melompat2, perhatian mudah terpecah / terbagi
Peningkatan aktivitas2 berorientasi tujuan
Keterlibatan yang berlebihan dalam aktivitas2 yang berdampak negative, mis belanja, promisquity



BIPOLAR

BIPOLAR I
Beberapa periode dimana ditemukan criteria Mania dan periode-periode dimana ditemukan criteria Major Depression


BIPOLAR II
Beberapa periode dimana ditemukan criteria Major Depression dan periode-periode dimana ditemukan criteria Hypomania

CYCLOTHYMIA
Gangguan mood yang berfluktuasi – individu mengalami gejala depresi dan hypomania, namun tidak cukup berat untuk dikategorikan major depression dan mania
Bersifat kronis – sekurang-kurang 2 tahun
Kedua periode tersebut, mungkin diantarai oleh adanya periode normal selama 2 bulan


SEASONAL AFFECTIVE DISORDER

DEPRESSION IN WOMEN

SUICIDE




