
 

 

 افسردگي اختالل

 

تة خًَزیشی دٌّذُ 

 وٌگَ

 تهیو کننده : خانم پاکروان

 ویراست: سىپروایسر آمىزش سالمت  

 سَپزٍایشر آهَسضی / ٍاحذ تْثَد ویفیت

 افسزدگی درهاى

 

 ولی دستِ دٍ تِ تَاى هی را ضذافسزدگی ّای درهاى

 وِ تزی خفیف هَارد در .وزد تمسین غیزدارٍیی ٍ دارٍیی

 اًدام ًطذُ است، ظاّز یه اختالل حذ افسزدگی در ٌَّس

هی  است هفیذ استزس ٍ فطار واّص تزای وِ  وارّایی

 :تَاًذ تِ تْثَد ػالین افسزدگی ووه وٌذ اس خولِ

وارّای وَچه تِ تشري وارّای وزدى خزد. 

دادى  اًدام ٍ دادى لزار وارّا تزای تمذم حك

 .تَاًیذ هی وِ اًذاسُ ّواى تِ تَاًیذ هی وِ ّزآًچِ

تفزیح ٍ ٍرسش. 

خاًَادُ ٍ دٍستاى تا ّوٌطیٌی ٍ غحثت. 

الىل هػزف اس خَدداری. 

چزب ون ٍ هتؼادل غذایی رصین. 

هثثت اًذیطی. 

ضاد ٍ دار خٌذُ ّای فیلن تواضای. 

هسافزت تِ رفتي. 

تاضذ هفیذ تَاًذ هی وِ ّایی فؼالیت در ضزوت  ٍ

 .تیاٍرد ٍخَد تِ فزد تزای تْتزی احساس

 

 

 :درهاًی ّای رٍش

 ضاهل: دارٍئی غیز-1 

هثل ضٌاخت درهاًی(درهاًی رٍاى( 

ٍُدرهاًی گز 

ُدرهاًی خاًَاد 

 وِ تاضذ هی افسزدگی ضذ دارٍّای ضاهل :دارٍئی-2

 .هیطَد تدَیش پشضه تَسط

 ضَن درهاًی-3

 تایذ پشضه دستَر طثك ٍ ضذُ تؼییي سهاى هذت در دارٍ

 در ًثایذ ػالئن، ضذى تْتز احساس تا فزد .ضَد استفادُ

 .وٌذ ایداد تغییزی دارٍ هػزف هذت ٍ همذار

 دارٍّای اس استفادُ ، ضذیذافسزدگی هتَسط ٍ   هَارد در

 .است گشیٌِ تْتزیي افسزدگی ضذ

 تِ است هوىي ضذیذ افسزدگی تا تیواراى در درهاى

 .تاضذ فَق درهاًی ّای رٍش اس تزویثی غَرت

ضوٌا استفادُ اس دارٍّای ضذ افسزدگی طثك دستَر 

تِ ّیچ ػٌَاى تاػث ٍاتستگی دارٍیی ًوی  پشضه هتخػع

 ضَد ٍ ایي دارٍّا خش دارٍّای خَاب آٍر ًوی تاضذ.

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:
 05157236835تلفي: 

 1133داخلی: 
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 ّای تطخیع تزیي ضایغ اس یىی افسزدگی، اختالل

 احساس ٍ افسزدُ خلك آى هطخػِ وِ است رٍاًپشضىی

 ًَع ّز تِ ػاللگی تی ٍ پاییي ًفس تِ اػتواد غوگیٌی،

 .تاضذ هی هطخع رٍسهزُ لذت ٍ فؼالیت

 تسیار اتفاق وِ وٌیذ فىز خَدتاى سًذگی در ای لحظِ تِ

 یاد تِ .ّستیذ اًذٍُ غزق ٍ آهذُ پیص تزایتاى اًگیشی غن

 چمذر ضوا ٍ تَدًذ چگًَِ ّا احساس ایي آٍریذ

 تذٍى ّا احساس ایي وٌیذ تػَر اوٌَى .تَدیذ اًذٍّگیي

 ایي تز ًثاضیذ لادر ٍ ضًَذ ٍر حولِ ضوا تِ آضىار ػلت

 تدزتِ را افسزدگی دٍرُ وِ وسی .وٌیذ غلثِ احساسات

 .دارد را ّا حالت ّویي وٌذ هی

 

 افسزدگی ضیَع
 

 ّز اس .است ضایؼی ًسثتا رٍاًی اختالل افسزدگی، اختالل

 خَد سًذگی اس همطؼی در سى 21 ٍ هزد 13 تمزیثا ًفز 100

 .ضًَذ هی هثتال اختالل ایي تِ

 سي .است هزداى تزاتز دٍ تمزیثا سًاى، در تیواری ضیَع

 .است سالگی 30 حذٍد در تیواری تزٍس

 افسزدگی تزٍس ػلل
 

 ػلل سیستی-
 هثل ضیویاییدٌّذُ ّای  اًتمال تزخی در اختالل-1-

 .دٍپاهیي ٍ ًفزیي ًَراپی سزٍتًَیي،

 زظلهاًٌذ دارٍّا تزخی اس هذت طَالًی استفادُ-2-

 .تارداری ضذ ّای لزظ یا خَاب ّای

 للثی، تیواری هثل هشهي، تیواری یه تِ اتتال-3-

 ون ٍ هیگزى آلشایوز، ٍ سزطاى دیاتت، هغشی، سىتِ

 .تیزٍئیذ واری

 صًتیه-

افسزدگی در اػضای درخِ یه خاًَادُ احتوال تزٍس -

 وٌذ.افسزدگی را تیطتز هی 

 اختواػی:-ػَاهل رٍاًی--

 یهحیط ّای  استزسٍلایغ سًذگی ٍ -1-

 یا اسدٍاج وار، در ضىست :سًذگی در ضىست- 2-

 افسزدگی تزٍس تاػث هی تَاًذ دیگزاى تا رٍاتط

 .ضَد

در   هْن چیش یه دادى دست اس-3-

 )سزهایِ خاًِ،سًذگی)ضغل

 اػتواد هاًٌذ خاغی ضخػیتی غفات :ضخػیت-4-

 ٍ تذتیٌی ضذیذ، ٍاتستگی ٍ پاییي ًفس تِ

 را فزد تَاًذ هی ّا استزس تزاتز در حساسیت

 هٌظن ٍسَاسی، ضخػیت . ًوایذ افسزدگی هستؼذ

 اتتال احتوال ًیش ٍاتستِ ضذیذاً یا گزا ووال خذی، ٍ

 . دٌّذ هی افشایص را افسزدگی تِ

 افسزدگی ػالین

 حزوات ضذى وٌذ ٍ است رهك تی ٍ خستِ هثتال فزد

 هذت ظزف هَالغ، اغلة فزد .وٌذ هی هطاّذُ را خسواًی

 هیىٌذ تدزتِ را سیز ّای ًطاًِ اس هَرد پٌح حذالل ّفتِ 2

 ّستٌذ لثلی ػولىزد تا همایسِ در تغییز تیاًگز وِ

 .)تاضذ داضتِ ٍخَد تایذ اٍل ًطاًِ دٍ اس یىی حذالل(

 .افسزدُ خلك -1

 اغلة یا ّوِ تِ ًسثت لذت یا ػاللِ واّص-2

 .رٍسهزُ  فؼالیتْای

 ٍ واّص یا ٍسى ػوذی غیز ٍ هالحظِ لاتل واّص-3

 .اضتْا افشایص

 .آلَدگی خَاب یا خَاتی تی-4

 .حزوتی رٍاًی وٌذی یا لزاری تی-5

 .اًزصی دادى دست اس یا خستگی-6

  گٌاُاحساس  یا ارسضی تی احساس-7

 واّص تَاًایی در تػوین گیزی یا توزوش هطىل-8

 .خَدوطی تِ گزایص یا هزي هىزر افىار-9

 ًطاًِ ّای پزیطاًی-10

 :ػالئن دیگز

 ٍ دارًذ خَدوطی فىز افسزدُ، تیواراى درغذ 60 حذٍد -

 .هیشًٌذ خَدوطی تِ دست درغذ 15

 .دارًذ گٌاُ احساس ٍ ًَهیذی ًافذ حس-

 .گیدی حافظِ، اختالل ٍ توزوش در دضَاری پزتی، حَاس-

 -ادراری ٍ للثی ضىایات یثَست، گَارضی، اختالالت -

 .تٌاسلی
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