افسردگی چیست ؟
افسردگی اختاللی است کو در آن خلق ونیروی زیستی
فرد کم شده و فرد بو نقطو پریشانی می رسد و
احساس بدبختی ،بیچارگی وناامیدی می کند  ،شخص
افسرده ممکن است بو صورت واقعی یاغیر واقعی بو
فکر ىمو شکس تيا و ناکامی ىایش باشد وآینده در
نظر او توام با نا امیدی جلوه کند.

چه کسی افسرده می شود ؟
افسردگی ممکن است واکنش در مقابل نشانو ىای
روانی مثل ازدست دادن کسانی کو بو آنيا عشق می
ورزد  ،از دست دادن تامین وثبات  ،طالق  ،تيدید
ناشی از یک بیماری مزمن و مواردی از این قبیل باشد
( )1افسردگی ممکن است بو صورت ثانویو وبو دالیل

-3درمان از برگشت افسردگی جلوگیری می کند  .اگر شما

عالئم افسردگی کدامند ؟
ویژگیيای اصلی اختالل افسردگی خلق پائین  ،افکار

بدبینانو  ،عدم لذت بردن  ،کاىش انرژی  ،کندی ،

بیشتری وجود خواىدداشت دوباره دچار شوید.

تمرکز ضعف وعزت نفس پائین است  .تشخیص ودرمان

مراقب خود باشید :

یافتو و فرد وخانواده اش کمتر دچار اضطراب می شوند.

-1آرامش خودراحفظ کنیدواز خود انتظار نداشتو باشید کو

بو موقع بسیا رميم است زی ار خطر خودکشی فرد کاىش

درمان افسردگی :
-1داروىای ضد افسردگی
-2درمان با الکتروشوک  :این روش بیشتر در کسانی
موثر است کو اختالل افسردگی شدید دارند بو ویژه اگر
کاىش وزن شدید  ،بیدارشدن در صبح زود  ،کندی

وىذیان ىم داشتو باشند.

کردن  ،احساس ناامیدی و  ) ..جزئی از افسردگی شما
محسوب می شود وىنگامی کو افسردگی شما

رفع شود

این افکار نیز ازبین خواىد رفت .

جدا " خوددا ری کنید اگر مجبور ىستید کو تصمیم ميمی

کم کاری تیروئید  ،مصرف برخی از داروىای خاص ،
مصرف الکل یامواد مخدر ونیز بدنبال سایر بیماریيای

-1درمان زود ىنگام مانع ایجاد افسردگی شدید یا مزمن
می شود .

-2فکر درمورد خودکشی یافتو شایعی در م ورد افسردگی
افکار از بین خواىد رفت .

-2بو خاطر داشتو باشید کو افکارمنفی

( خودراسرزنش

-3از تصمیم گیریيای ميم در زمانی کو افسرده ىستید

-3درمان روانشناختی ( . )1

بشمار می رود کو در صورت درمان افسرد

تمام کارىایی راکو درگذشتو قادر بو انجام آنيا بوده اید ،
اکنون نیز بتوانیدانجام دىید.

چرا افسردگی راباید درمان کرد؟

روانی ایجاد شود .

در گذشتو حمالت افسردگی بیشتری داشتو اید احتمال

گی این

بگیرید از پزشک معالج یا اکسی کو بو او اعتماد دارید
بخواىید تا بو شما کمک کند.

-4از مصرف ا لکل و موادمخدرپرىیز کنید  .این م واد
اثرداروىای ضد افسردگی راکاىش داده وگاىی باعث

منابع :

بروز عوارض خطر ناک می شوند.

-1امیری مطيره وبحرینی پریوش  ،آشنایی با

 -5بو این موضوع توجو کنید  :ىمان طوریکو مدتی
طول کشیده تا دچار افسردگی شوید برای رفع کامل آن
ىم نیازبو صرف وقت دارید.

بیماریيای روانی  ،موسسو فرىنگی – انتشارات حیان ،
چاپ سوم  ، 1386 ،صص 9-12
-2مدرس موسوی امید  ،افسردگی  ،موسسو فرىنگی
انتشاراتی تیمورزاده  ،چاپ اول ،

-6دارو راطبق دستور پزشک معالجتان مصرف کنید،

 ، 1382صص

 45-46و41و  39و - 25-26-35- 36

حتی اگر احساس بيبودی می کنید.
-7اگر شما دچارعارضو شدید حتما

" پزشک معالج

خود ار مطلع سازید وتا ویزیت بعدی منتظر نمانید.
-8برخی از آثار جانبی داروىای ضد افسردگی عبارتند
از خشکی دىان  ،احساس گیجی  ،یبوست  ،خواب
آلودگی  ،اختالل در خواب  ،افزایش یا کاىش وزن ،
بیقراری و بیخوابی ()2
واحد آموزش دفتر پرستاری

مرکز آموزشی ودرمانی روانپزشکی رازی ارومیو
اردیبيشت 94

دااگشنه علىم زپشکی وخدمات بهدا شتی ردمانی آرذبایجان رغبی
معاونت امىر ردمان

مرکز آمىزشی وردمانی رازی ارومیه

فس
گ
ا رد ی

