
می باشد و بسیاری از  افسردگی یکی از بیماریهای روانی شایع

آن در روند زندگی  خفیفمردم آن را تجربه می کنند. در فرم 

اختاللی به وجود نمی آید اما در فرم شدید آن با تهدید زندگی 

در ایالت. متدتده آمریکتا    و احتمال خودکشی همراه است..  

زنتان   .جربه می کندزن یک نفر افسردگی را ت10سالیانه از هر 

 دو برابر مردان به افسردگی مبتال می شوند. 

 
 عالئم افسردگی 

هفته یا بیشتر هتر روز بضیتی از ئال تی زیتر را     2اگر به مدت 

 داشته باشید، به افسردگی مبتال می باشید:

 ئالیی اختالل در شرایط احساسی 
 احساس اندوه و غمگینی 

 احساس تنهایی 

 ردناحساس نیاز به گریه ک 

  از دس. دادن ئالقمندی و لذت نبردن از امور وکارهایی که

 به آن ئالقمند بوده اید و از آن لذت می برده اید.  قبالً

 احساس گناه، نا امیدی و بی ارزشی 

 ئالیی اختالل در شرایط جسمانی 

 از دس. دادن اشتها و کاهش وزن 

 افزایش اشتها، خوردن غذا بیش از اندازه و افزایش وزن 

 یقراریب 

  احساس خستگی شدید و مفرط 

      اختالل در خواب بصورت خوابیدن بتیش از انتدازه یتا بتی

 خوابی

 

 ئالیی اختالل در تفکر 

 کاهش ائتماد به نفس 

 ئدم توانایی در تصمیی گیری و تمرکز حواس 

 داشتن افکار منفی و خودکشی 

 احساس تنفر از خود 

 ئالیی اختالل در رفتار 

  تنهایی به سر کردنمدت زمان زیادی را 

 ماندن در تخ. خواب به مدت زیاد 

 .ئدم انجام آنچه قبالً برای شما لذت بخش بوده اس. 

 چگونه این عالیم زندگی شما را مختل می کند؟

 ئدم توانایی در انجام کارهای ساده 

 کناره گیری از افراد دیگر 

   تبدیل شدن به یک فرد غیر فضال که برای مدت طوالنی هیچ کتاری را

 انجام نمی دهید.

 .برای انجام هر کاری باید دوبار آن را چک کنید 

 متوقف شدن فضالی. روزانه 

 
  در ایتن ئالیتی را ندارنتد و    افراد تمتامی  توجه داشته باشید که همه

که افسردگی خفیف اس. ممکن اس. فقط تضدای از این ئالیتی  صورتیکه 

 بروز کنند.

 

 علل افسردگی 

 بارتند از :شایع ترین ئلل افسردگی ئ

زندگی پر از تنش؛  مثتل از دست. دادن یکتی از ئزیتزان،     

 و از داس. دادن شغلطالق، تغییر مدل زندگی 

 بضیی داروها 

 استفاده از مواد مخدر و الکل 

 بضیی از بیماریها  

 دگیقبل از قائ 

  بضد از زایمان؛  افسردگی در یک هفته در دوران بارداری و

 بضد از زایمان شایع می باشد.

      ارث؛ افرادی که یکی از ائیای ختانواده آنهتا مبتتال بته

 مستضد تر هستند. افسردگیباشند برای ابتال به  افسردگی

 

 

 

 

 رمان د

افسردگی دو روش درمانی می  مشاوره و تجویز داروهای ضد

گاهی هر دو روش مورد نیاز می باشتند. مضمتوالً در    باشند،

. انتوا   است.  افسردگی های خفیف مشاوره به تنهایی مؤثر

مختلفی از داروهای ضد افسردگی وجود دارند. پزشک شما 

باید تصمیی بگیرد که کدام دارو برای شما مؤثر متی باشتد.   

ئالوه بر مشاوره و دارو درمانی باید رژیتی غتذایی مناست     

داشته باشید و تالش کنید که از خودتتان ختوب مراقبت.    

 کنید. 

 توصیه های مورد لزوم 

 با دوستان و اطرافیان حفظ کنید و از انتزوا   ارتباط خود را

 بپرهیزید.

  .خود را سرزنش نکنید؛ شما مقصر نیستید 

  تصمیی های مهی زندگی خود را در زمان ابتال به افسردگی

 نگیرید زیرا ممکن اس. تصمیی شما غیرمنطقی باشد. 



از اینکه اکنون احساس خوبی ندارید، نگران نباشید و صبر 

را بضد از گذراندن دوره درمان احساس خوبی داشته باشید زی

 تسلیی افسردگی نشوید.به هیچ ئنوان خواهید داش.. 

  ورزش کنید، ورزش در حفظ روحیه  دقیقه 15-20روزانه

  و باالبردن انرژی شما نقش مهمی دارد.

 

 مدتی را به انجام کارهایی که به آنها ئالقه  وزانهر

 دارید سپری کنید.

 
 

   در مورد احساس. خود با دیگران صدب. کنید آنها صتدبتهای

     شما را می شنوند و به شما کمک می کنند در مورد واقضیتها فکتر  

 کنید.

  داروهای خود را طبت  تجتویز مصتر     غذای مناس  بخورید و

  کنید.

   سضی کنید یک برنامه منظی برای خواب داشته باشید یضنتی در

د و در یک زمان ختاص نیتز از ختواب    یک زمان خاص با خواب بروی

می توانید در هنگام خواب کتاب مطالضه کنید یا تلوزیون  بلند شوید.

 تماشا کنید زیرا به خواب رفتن شما کمک می کند.

   از مصر  الکل بپرهیزید زیرا می تواند افسردگی شما را بیشتتر

 کند و بائث اختالل در فضالی. شما شود.

 اقبت های مربوطه داروهای ضد افسردگی و مر

اگتر تصتمیی بته     می کنید؛ زمانیکه داروهای ضد افسردگی مصر  

بارداری گرفتید و یا اگر ناخواسته باردار شده اید حتماً بته پزشتک   

تمام داروهای ضد افسردگی وارد شتیرمادر متی    خود اطال  دهید.

شوند اگر تصمیی به شیردهی دارید حتماً با پزشک ختود مشتورت   

پزشتک ختود    استفاده از قرص های ضد بارداری به رتکنید. در صو

زمان با این داروها به پزشتک ختو   در صورت استفاده از هر دارویی هم ،طال  دهیداا

 طال  دهید

در صورت استفاده از این داروها و ایجاد حال. خواب آلودگی از انجام 

کارهایی که احتمال صدمه وجود داشته باشد مانند رانندگی پرهیز 

 .کنید

به هیچ ئنوان این داروها را سر خود و ناگهانی قطع نکنید زیرا بائث 

 تشدید ئالیی می شود و خطرناک اس..

 :د افسردگی و تأثیر دارو می باشندموارد زیر ئال ی بهبو

 .برطر  شدن اختالالت خواب و داشتن خواب خوب و راح 

 شدن اشتها طبیضی 

 برطر  شدن احساس خستگی و احساس سرحالی 

 بین شدن به آینده و احساس امیدواری خوش 

 برطر  شدن احساس غی و اندوه 

 آسان شدن تصمیی گیری 

بضد از شرو  دارو درمانی باید صبور باشید زیرا بهبودی به تتدری  و  

 هفته اتفاق می افتد. 6تا  1بضد از گذش. 

 چه مدت باید دارو بخورید ؟
میتل دوره دارو  دوره دارو درمانی بستگی بته شتدت افستردگی دارد. تک   

 درمانی اهمی. زیادی دارد. از قطع دارو بدون مشورت بتا پزشتک اکیتداً   

. قطع خودسرانه دارو بائث ناقص شدن دوره درمتان و برگشت.   بپرهیزید

 ئال ی افسردگی می شود.  
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