افسزدگی یىی اس تیواریْای رٍاًی ضایغ هی تاضذ ٍ تسیاری اس

علل افسردگی

هزدم آى را تجزتِ هی وٌٌذ .در فزم خفیف آى در رًٍذ سًذگی

ضایغ تزیي ػلل افسزدگی ػثارتٌذ اس :

اختاللی تِ ٍجَد ًوی آیذ اها در فزم ضذیذ آى تا تْذیذ سًذگی

سًذگی پز اس تٌص؛ هخل اس دست دادى یىی اس ػشیشاى،

ٍ احتوال خَدوطی ّوزاُ است .در ایالت هتحذُ آهزیىا

عالق ،تغییز هحل سًذگی ٍ اس داست دادى ضغل

سالیاًِ اس ّز 10سى یه ًفز افسزدگی را تجزتِ هی وٌذ .سًاى

 تؼضی دارٍّا

دٍ تزاتز هزداى تِ افسزدگی هثتال هی ضًَذ.

 استفادُ اس هَاد هخذر ٍ الىل
ػالین اختالل در تفىز
 واّص اػتواد تِ ًفس
 ػذم تَاًایی در تػوین گیزی ٍ توزوش حَاس
 داضتي افىار هٌفی ٍ خَدوطی
 احساس تٌفز اس خَد

عالئن افسردگی
اگز تِ هذت ّ2فتِ یا تیطتز ّز رٍس تؼضی اس ػالئن سیز را
داضتِ تاضیذ ،تِ افسزدگی هثتال هی تاضیذ:
ػالین اختالل در ضزایظ احساسی
 احساس اًذٍُ ٍ غوگیٌی
 احساس تٌْایی
 احساس ًیاس تِ گزیِ وزدى
 اس دست دادى ػاللوٌذی ٍ لذت ًثزدى اس اهَر ٍوارّایی وِ
لثالً تِ آى ػاللوٌذ تَدُ ایذ ٍ اس آى لذت هی تزدُ ایذ.
 احساس گٌاًُ ،ا اهیذی ٍ تی ارسضی

خَاتی

تؼذ اس سایواى ضایغ هی تاضذ.
 ارث؛ افزادی وِ یىی اس اػضای خاًَادُ آًْا هثتال تِ
افسزدگی تاضٌذ تزای اتتال تِ افسزدگی هستؼذ تز ّستٌذ.

 هاًذى در تخت خَاب تِ هذت سیاد

 ػذم اًجام آًچِ لثالً تزای ضوا لذت تخص تَدُ است.
چگًَِ ایي عالین زًذگی شوا را هختل هی کٌذ؟

 ػذم تَاًایی در اًجام وارّای سادُ
 وٌارُ گیزی اس افزاد دیگز
 تثذیل ضذى تِ یه فزد غیز فؼال وِ تزای هذت عَالًی ّیچ واری را
اًجام ًوی دّیذ.
 تزای اًجام ّز واری تایذ دٍتار آى را چه وٌیذ.
 هتَلف ضذى فؼالیت رٍساًِ

درهاى
هطاٍرُ ٍ تجَیش دارٍّای ضذ افسزدگی دٍ رٍش درهاًی هی
تاضٌذ ،گاّی ّز دٍ رٍش هَرد ًیاس هی تاضٌذ .هؼوَالً در
افسزدگی ّای خفیف هطاٍرُ تِ تٌْایی هؤحز است .اًَاع
هختلفی اس دارٍّای ضذ افسزدگی ٍجَد دارًذ .پشضه ضوا
تایذ تػوین تگیزد وِ وذام دارٍ تزای ضوا هؤحز هی تاضذ.
ػالٍُ تز هطاٍرُ ٍ دارٍ درهاًی تایذ رصین غذایی هٌاسة
داضتِ تاضیذ ٍ تالش وٌیذ وِ اس خَدتاى خَب هزالثت
وٌیذ.
تَصیِ ّای هَرد لسٍم

 افشایص اضتْا ،خَردى غذا تیص اس اًذاسُ ٍ افشایص ٍسى

 اختالل در خَاب تػَرت خَاتیذى تیص اس اًذاسُ یا تی

 در دٍراى تارداری ٍ تؼذ اس سایواى؛ افسزدگی در یه ّفتِ

 هذت سهاى سیادی را تٌْایی تِ سز وزدى

 اس دست دادى اضتْا ٍ واّص ٍسى

 احساس خستگی ضذیذ ٍ هفزط

 لثل اس لاػذگی

ػالین اختالل در رفتار

ػالین اختالل در ضزایظ جسواًی

 تیمزاری

 تؼضی اس تیواریْا

 ارتثاط خَد را تا دٍستاى ٍ اعزافیاى حفظ وٌیذ ٍ اس اًشٍا
 تَجِ داضتِ تاضیذ وِ ّوِ افزاد تواهی ایي ػالین را ًذارًذ ٍ در
غَرتیىِ وِ افسزدگی خفیف است هوىي است فمظ تؼذای اس ایي ػالین
تزٍس وٌٌذ.

تپزّیشیذ.
 خَد را سزسًص ًىٌیذ؛ ضوا همػز ًیستیذ.
 تػوین ّای هْن سًذگی خَد را در سهاى اتتال تِ افسزدگی
ًگیزیذ سیزا هوىي است تػوین ضوا غیزهٌغمی تاضذ.

اس ایٌىِ اوٌَى احساس خَتی ًذاریذً ،گزاى ًثاضیذ ٍ غثز

ااعالع دّیذ ،در غَرت استفادُ اس ّز دارٍیی ّوشهاى تا ایي دارٍّا تِ پشضه خَ

داضتِ تاضیذ سیزا تؼذ اس گذراًذى دٍرُ درهاى احساس خَتی

عالع دّیذ

خَاّیذ داضت .تِ ّیچ ػٌَاى تسلین افسزدگی ًطَیذ.
 رٍساًِ  15-20دلیمِ ٍرسش وٌیذٍ ،رسش در حفظ رٍحیِ
ٍ تاالتزدى اًزصی ضوا ًمص هْوی دارد.


رٍساًِ هذتی را تِ اًجام وارّایی وِ تِ آًْا ػاللِ
داریذ سپزی وٌیذ.

در غَرت استفادُ اس ایي دارٍّا ٍ ایجاد حالت خَاب آلَدگی اس اًجام
وارّایی وِ احتوال غذهِ ٍجَد داضتِ تاضذ هاًٌذ راًٌذگی پزّیش
وٌیذ.
تِ ّیچ ػٌَاى ایي دارٍّا را سز خَد ٍ ًاگْاًی لغغ ًىٌیذ سیزا تاػج
تطذیذ ػالین هی ضَد ٍ خغزًان است.
هَارد سیز ػالئن تْثَد افسزدگی ٍ تأحیز دارٍ هی تاضٌذ:
 تزعزف ضذى اختالالت خَاب ٍ داضتي خَاب خَب ٍ راحت
 عثیؼی ضذى اضتْا
 تزعزف ضذى احساس خستگی ٍ احساس سزحالی
 خَش تیي ضذى تِ آیٌذُ ٍ احساس اهیذٍاری

 در هَرد احساست خَد تا دیگزاى غحثت وٌیذ آًْا غحثتْای
ضوا را هی ضًٌَذ ٍ تِ ضوا ووه هی وٌٌذ در هَرد ٍالؼیتْا فىز

تؼذ اس ضزٍع دارٍ درهاًی تایذ غثَر تاضیذ سیزا تْثَدی تِ تذریج ٍ

وٌیذ.

تؼذ اس گذضت  1تا ّ 6فتِ اتفاق هی افتذ.

وٌیذ.
 سؼی وٌیذ یه تزًاهِ هٌظن تزای خَاب داضتِ تاضیذ یؼٌی در
یه سهاى خاظ تا خَاب تزٍیذ ٍ در یه سهاى خاظ ًیش اس خَاب
تلٌذ ضَیذ .هی تَاًیذ در ٌّگام خَاب وتاب هغالؼِ وٌیذ یا تلَسیَى
تواضا وٌیذ سیزا تِ خَاب رفتي ضوا ووه هی وٌذ.

چِ هذت تایذ دارٍ تخَریذ ؟
دٍرُ دارٍ درهاًی تستگی تِ ضذت افسزدگی دارد .تىویل دٍرُ دارٍ
درهاًی اّویت سیادی دارد .اس لغغ دارٍ تذٍى هطَرت تا پشضه اویذاً
تپزّیشیذ .لغغ خَدسزاًِ دارٍ تاػج ًالع ضذى دٍرُ درهاى ٍ تزگطت
ػالئن افسزدگی هی ضَد.

 اس هػزف الىل تپزّیشیذ سیزا هی تَاًذ افسزدگی ضوا را تیطتز

PT-HO-25

وٌذ ٍ تاػج اختالل در فؼالیت ضوا ضَد.
دارٍّای ضذ افسردگی ٍ هراقبت ّای هربَطِ

سهاًیىِ دارٍّای ضذ افسزدگی هػزف هی وٌیذ؛ اگز تػوین تِ
تارداری گزفتیذ ٍ یا اگز ًاخَاستِ تاردار ضذُ ایذ حتواً تِ پشضه
خَد اعالع دّیذ .توام دارٍّای ضذ افسزدگی ٍارد ضیزهادر هی
ضًَذ اگز تػوین تِ ضیزدّی داریذ حتواً تا پشضه خَد هطَرت
وٌیذ .در غَرت استفادُ اس لزظ ّای ضذ تارداری تِ پشضه خَد

افسردگی

 تزعزف ضذى احساس غن ٍ اًذٍُ
 آساى ضذى تػوین گیزی

 غذای هٌاسة تخَریذ ٍ دارٍّای خَد را عثك تجَیش هػزف
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