اختالل افسردگی یکیی از شیایت تیریي تشیخی
ّییای رٍاًشسشییکی اسییت کییِ هشخصییِ آى خل ی
افسییردُ  ،احسییاس غوگیٌییی  ،اعتوییاد بییِ ًف یس
پاییي ٍبی عالقگی بِ ّر ًیَ فاالییت هیی باشیذ.

 تیماری َای رياوپسضکی (اضطراب ،سًء مصرف
مًاد).
 شکست در زًذگی (شکست در کار ،ازدٍاج  ،هرگ



دشَاری در تورکس  ،اختالل حافظِ  ،حَاس پرتی



غوگیٌی  ،گریِ بی دلیل  ،از دست دادُ عالقِ
،کاّش اًرشی ،بیقراری  ،زٍد رًجی ٍهشکالت

یا فقذاى عسیس ٍ )....

خَاب .

افسردگی اساسی هٌجر بیِ از کیار افتیادگی قابیل


تَجِ فرد در زًذگی فیردی ٍاجتویاعی هیی شیَد

بی تَجْی بِ ظاّر شخصی  ،هکث ّای طَالًی در
کالم  ،صذای آّستِ ٍیکٌَاخت.

ٍعولکییرد رٍزهییرُ فییرد ّورییَى خییَردى ،
خَابیییذى ،تورکییس ٍسییالهتی فییرد را تحییت تییا یر
قرارهی دّذ.



کاّش یا افسایش ٍزى



سردرد  ،یبَست



در هَارد شذیذ  ،افکارخَدکشی

علت:
 شًتیک

افسردگی در سنین مختلف ممکن است
خصوصیات مختلف داشته باشد:

 اختالل در تٌظین هیَاد شییویایی داخیل
هغر(سرتًَیي ،دٍپاهیي ًَ،راپی ًفریي)

در دٍراى پیش از بلَغ شکایات جسوی ٍ اضطراب

 بیواری ّا ( ابتال بیِ بیویاری ّیای هیسهي
هثل بیواری قلبیی باعیث هیی شیَد کیِ

عالئن :

فرد درهارض خطیر بیشیتری بیرای ابیتال
بِ افسردگی قراربگیرد).
 استرس (ٍقایت پر اسیترس هثیل ازدسیت
دادى شغل ییا تْذییذ بیِ ازدسیت دادى
یییک فییرد هحبییَب هییی تَاًییذ هحییر
افسردگی شَد).

 احساس تی ارزضی احساس گىاٌ تٍ خاطر چیسَای
کم اَمیت ،احساس واامیذی ي افکار آسیة تٍ خًد

دیذُ هی شَد  .درًَجَاًی رفتارّای ضذ
اجتواعی  ،هسائل هربَط بِ هذرسِ (فرار از
هذرسِ  ،هشکالت تحصیلی ) ٍ عذم رعایت
بْذاشت ٍ درسالوٌذی فراهَشی  ،حَاس پرتی
بیشتر هشاّذُ هی شَد.

درهاى

شَک درهاًی  :در ایه ريش  ،جریان الکتریکی تٍ سر ضخص يارد

بستری در بیوارستتاى (در صوًرتی کوٍ تیموار صوذ
آسوویة تووٍ خووًد داضووتٍ تاضووذ یووا کوواَص چطوومگیر

می ضًد .ضًک درماوی  ،ريضی کم خطر ي تذين درد می تاضذ.

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان آذربایجان غربی
مرکز آموزشی ودرمانی رازی ارومیه

درهاى شٌاختی رفتاری  :در ایه ريش عقایذ يافکار مىفی تیمار

تًاوایی مرا ثت از خًد)
وسثت تٍ خًد اصالح می ضًد .مًجة می ضًد کٍ فرد وسثت تٍ
درهتتتاى دارٍ تتتی (فلًکسوووتیه  ،سووویتالًپرا ،

خًد  ،اطرافیان يجان اطراف  ،وگرش مثثتی پیذاکىذ.

سرترالیه  ،ایمی پرامیه  ،آمی تریپتلیه ).

دربارُ
الزم بِ رکر است کِ دارٍّای ضذ افسردگی

اختالل افسردگی اساسی

ّفتِ ّای اٍل درهاى  ،هوکي است تغییر

بیشتر بذاًین

2تا ّ 4فتِ پس از هصرف اثر هی کٌذٍ در
عوذُ ای در ٍضعیت رٍحیِ بیوار ا جاد ًشَد
ٍ ًیس هوکي استعَارض جاًبی دارٍّا را

هٌبع :

تجربِ کٌذ کِ اغلب هختصر ٍهَقت ٍبا اداهِ
درهاى رفع هی شَد.

WWW.Wikipedia.org
اريمیٍ  :جادٌ سلماس – تیمارستان رازی

دفتر بْبَد کیفیت
زهستاى 5931

تلفه 23933723 :

.

