
(، به عنوان DSM 5آماری اختالالت روانی)

یکی از انواع فرعی اختالل افسردگی عمده 

 معرفی شده و دارای ویژگی های زیر است:

 خلق افسرده .1

 اضطراب مفرط .2

 بی خوابی .3

 تغییر در وزن .4

هفته  12شروع این اختالل معموالً در عرض 

درصد زنانی  11تا  11بعد از زایمان است و در 

می آورند دیده می شود. این  که بچه به دنیا

اختالل در صورت عدم درمان ممکن است 

 چند ماه یا حتی چند سال به طول انجامد.

افرادی کهه به این اختالل متتال می شههوند  

 معموالً با عوامل استرس زای متفرقه به ویژه

عهدم حمهایهت خهانواده و اطرافیان موا ه     

 هستند. 

 

 . استرس زایمان2  

شدن زنان از مسؤولیتی که  بچه دار . آگاه 3

 شدن برای آنها ایجاد کرده است.

 چه کنیم؟

در چنین مواردی مادر تنها باید با مسؤولیت 

های  دید خود آشنا شده و با حمایت و کمک 

اطرافیان، این دوران موقت را پشت سر 

 بگذارد.

 چه زمانی به دنبال کمک تخصصی باشیم؟

 و هفته طول بکشندعالئم بیش از دو چنانچه 

ا ب وده و نتواندقادر به عملکرد نرمال نتفرد 

، مرا عه به روان شرایط روزانه مقابله کند

 پزشک یا روان شناس ضروری است.

ب( نوع دوم افسردگی بعد از زایمان در  

 مای تشخیصی وهآخرین ویرایش کتاب راهن

 

  
 افسردگی پس از زایمان

افسردگی پس از زایمان، در خانم هایی که تازه  

زایمان کرده اند به دو صورت مختلف مشاهده 

 می شود: 

روز  بعد  1تا  3الف( بسیاری از زنان در عرض 

از زایمان، بعضی  نشانه های افسردگی را تجربه 

می کنند. بیشتر این عالئم طتیعی و موقت بوده 

 ی روند. و بدون هیچ گونه مداخله ای از بین م

مشخصه های اصلی این نوع افسردگی  که به 

خوانده                 « غم نی نی»یا « اندوه نوزاد»نام 

 می شود عتارتند از:

 عدم تعادل هیجانی .1

 غم و غصه .2

 مالل و اندوه .3

 سردرگمی .4

 زودرنجی و چشمان همیشه پر اشک .1

 چرا به این آشفتگی خلقی مبتال می شویم؟

 افت سریع درغییرات شیمیایی شامل ت .1

 ها بعد از زایمان هورمون

 

 

 

 



 

 

 

 

 افسردگی پس از زایمان چیست؟

آشنایی با عالئم، عوامل 

خطرناک و روش های مقابله با 

افسردگی پس از زایمان

 
 تهیه شده در:

در مانی آیت اله موسوی یمرکز آموزش    

 واحد روان شناسی بالینی

روان پزشکی منبع: سادوک، بنجامین. خالصه  ی 

کاپالن و سادوک، ترجمه ی مهدی گنجی. تهران: نشر 

 ، ویراست یازدهم4931ساواالن، 

گروه های حامی  هت حمایت و  و شرکت در   

 قرار بگیرند.آموزش عاطفی 

 سخنی با پدران

ر د پدران نیز ممکن است به مشکالت عاطفی

 ه شوند. این رابطه با صاحب فرزند شدن موا

مشکالت می تواند شامل نگرانی از افزایش 

مسؤولیت، کاهش فرصت برای روابط  نسی 

 و کاهش تو ه همسران به آنها باشد.  

از پدران انتظار می رود با صتر و حوصله و 

درک شرایط  دید زندگی مشترک و مدارا با 

به او  کارهای مرتتط با کودک،  همسر خود، در

فراهم کردن شرایط کسب یاری رسانده با 

تفریحاتی نظیر  از طریق آرامش همسر

، زمانی را برای شنیدن صحتت های رویپیاده

 دهند.  اختصاص هسرشان و همدلی با وی

اغلب این مادران پیش از این، خود یا یکی از   

اعضای خانواده شان سابقه ی اختالل خلقی 

داشته اند. در این نوع افسردگی برخالف نوع 

افکار خودکشی  و فکر آسیب گاهی مادر اول 

را دارد که نیاز به مداخله ی  رسانی به نوزاد

 سریع روان شناختی دارد. 

این مادران همچنین به طور شدید و افراطی 

 احساس بی کفایتی و گناه دارند.

 چگونه درمان شویم؟

بسیاری از مادران از خطر ترشح شدن 

شدن داروهای ضد افسردگی در شیر و وارد 

مه دارند. الزم به هواه دن نوزاد خودهآنها به ب

 یادآوری است در مواقع لزوم و با نظر پزشک

صص استفاده از دارو بالمانع است. متخ

ران می توانند به مشاور روان همچنین ماد

 روان درمانیعه نموده و تحت همرا  شههناس

 



 


