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شناسید؟آیا افسردگی را می 

چیست؟ بین  غم و افسردگی تفاوت 

افسرده آشنایی دارید؟تا چه حد با اندیشه ها و افکار افراد 

دارید؟ در اطرافیان خود فرد  افسرده ای آیا 



چیست؟افسردگی 

افسردگی یک مشکل روانشناختی است که باعث احساس غم و 

احساس افسرده و . ناراحتی مداوم و از دست دادن عالقه می شود

 دادن  بدن به مشکالت زندگی و از دستواکنش طبیعی غمگین بودن 

ن ایزمانی که چیزها و کسانی است که شما به آنها عالقه دارید، اما 

ز یا احساس غم و اندوه شدید، بی امیدی و بی ارزشی بیشتر از چند رو

.چند هفته طول بکشد، شما دچار بیماری افسردگی شده اید
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و افسردگیتفاوت بین غم 

.کندافسردگی ادامه پیدا می حالی که در شود، غم تمام می •

.و معمولی استعادی در بسیاری شرایط و اندوه احساس غم •

بره حالرت   نمی توانید بخوابید اما به مررور ممرا   کنید، عالئم غم و اندوه اغلب منعکس کننده افسردگی است شما گریه می •

ی شروید برا   فقط شما موفر  مر  نیست، و این به معنای ناپدید شد  مشکل یابد، پایا  می و اندوه طبیعی برمی گردید و غم 

. حمایت صحیح به خوبی ام عهده آ  بر آیید

دچرار نروعی   متدگی خاکستری تر و سردتر می شود تا جایی که شرما پذیرد، وقتی شما افسرده هستید هیچ چیز پایا  نمی •

. دکناحساس بی تفاوتی و کرختی می شوید آنچه که رومی برای شما لذت بخش بود دیگر توجه شما را جلب نمی 

ن هستید برا  وقتی فقط غمگیحالی که در یابد، هستید با گذشت مما  توانایی و کار آیی شما کاهش می وقتی شما •

.شودگذشت مما  توانایی و کار آمدی شما هر روم بیشتر و بیشتر می 
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افسردگیاندیشه های فرد مبتال به 

ت من احساس تنهایی می کنم، نمی خواهم دوستانم را ببینم، حدس می منم آنها مرا رها کرده اند، احتماالً مررا دوسر  »

.«متنفرم ام خودم ... ندارند، هیچ تالشی معنی ندارد، بی فایده است

ی در حقیقرت مرن حتر   . همیشه می خواهم گریه کنم، بسیار خسته هستم و نمی توانم به چیزی عالقه نشرا  دهرم  »

ا انجرام  کارهایی که باید انجام دهم را شروع نمی کنم، حتی نمی توانم کارهای ساده ای که به نظر بقیه آسرا  اسرت ر  

.«دهم

ی اسرت و  افسرردگی مشرکل مترداول   . اگر افسرده هستید، ممکن است نزد خودتا  اندیشه های مشابهی داشته باشید

نش های این حس اغلب می تواند به خاطر ت. گاهی بسیاری ام مردم بر اثر افسردگی احساس اندوه و شکست می کنند

مندگی همچو  داغداری، مشکالت مالی و مسکن و یا مشکالت در روابرط اجتمراعی  باشرد، امرا بررای برخری افرراد        

. مشکالت وخیم تر و مندگی عادی خود دشوارتر می شود
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مالک های تشخیصی افسردگی



A .5ان  یا تعداد بیشتری از عالئم زیر همزم

در یک دوره دو هفته ای وجود داشته و 

، دست نشانه تغییری در کارکرد قبلی باشد

( 2خلق افسرده یا ( 1کم یکی از عالئم 

.فقدان عالقه یا بی لذتی است



گینری،  مرثال احسراس غم  )خل  افسرده در اکثر اوقات روم، تقریبا هر روم، به گونه ای که به وسیله گزارش ذهنی خود بیمار-1

ا  و در کودکر : توجره )بره آ  اشراره شرده باشرد     ( مثال گریا  به نظر می رسد) یا مشاهدات دیگرا ( پوچی و ناامیدی می کند

(.نوجوانا  می تواند به صورت خل  تحریک پذیر باشد

ارش کره برا گرز   ) کاهش محسوس عالقمندی یا لذت در تمام، یا تقریبا تمام فعالیت ها در اکثر اوقرات روم، تقریبرا هرر روم   -2

(.ذهنی خود بیمار یا مشاهده دیگرا  به آ  اشاره شده باشد

مثال تغییر بیش )، یا افزایش وم  (رژیم)کاهش قابل مالحظه وم  بدو  برنامه الغری -3

در  : توجه)، یا کاهش یا افزایش اشتها تقریبا هر روم (درصد وم  بد  در طول یک ماه5ام 

(.کودکا ، عدم دستیابی به وم  مورد انتظار مدنظر است

.کم خوابی یا پرخوابی تقریبا هر روم-4



هود بررای دیگررا  مشر   )حرکتی تقریبرا هرر روم   -سرآسیمگی یا کندی روانی-5

(.احساس ذهنی کندی یا بی قراری به تنهایی کافی نیست)باشد، 

.احساس خستگی یا ام دست داد  انرژی تقریبا هر روم-6

.احساس بی ارمشی یا احساس تقصیر مفرط و نامتناسب تقریبا هر روم-7

.یبا هر روم، تقر(دو دلی)کاهش توانایی تفکر یا تمرکز، یا احساس بالتصمیمی-8

ی ، فکرر مکررر خودکشر   (نه فقط ترس ام مررد  )افکار عود کننده درباره مرگ-9

ی برای بدو  هیچ نقشه خاصی یا اقدام به خودکشی، یا داشتن نقشه ای اختصاص

.خودکشی



B :ابل مالحظه  عالئم مذکور پریشانی یا آشفتگی بالینی ق
م  ای در عملکرد اجتماعی، شغلی یا سایر ممینه های مه

.کارکردی ایجاد کرده باشد

C :ه یا  دوره ی مذکور ناشی ام اثرات فیزیولوژیک یک ماد
.وضعیت طبی دیگر نباشد
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درمان افسردگی

روان درمانی دارو درمانی



دارو درمانی 

.می باشددرما  ام طری  داروهای ضد افسردگی •

.توسط پزشکا  عمومی و یا روا  پزشکا  تجویز می شود•

.می شودمغز سبب بهبود افسردگی هورمو  های دارو های ضد افسردگی با تأثیر روی •

.افسردگی اعتیادآور نیستندبرخالف عقیدۀ عموم داروهای ضد •

نهرا را  پس ام گذشت چند ماه، ممانی که عالئم افسردگی فروکش کردند، با مشورت پزشک خرود مری توانیرد مصررف آ    •

. متوقف کنید

ه باشرد و  به صورت خود تجویزی و بدو  نظر پزشک می تواند آسیب منندافسردگی دانستن شروع و قطع داروهای ضد •

اثرات مخربی را ایجاد کند، در این حومه پزشکا  و روا  پزشکانی که شرما را مالقرات کرره انرد تنهرا مرجرع تشرخی        

.هستند



درمانیمهم در دارو نکات 

. به خاطر داشتن این نکته حایز اهمیت است که دارو های ضدافسردگی بالفاصله عمل نمی کنند•

و طبر   پس ضروری اسرت آنهرا را مرنظم    . به طور معمول دو تا چهار هفته مما  المم است تا اثرات مفیدشا  مشخ  شود•

. دستور پزشک تا  مصرف کنید

ن عوارض اما خوشبختانه ایباشند، این دارو ها نیز مانند سایر داروها، به ویژه در ابتدای درما ، می توانند عوارض جانبی داشته •

.حتماً درمورد این عوارض با پزشک تا  مشورت کنید؛ پس بسیار جزئی هستند و با ادامه درما  ام بین خواهند رفت

ا طبر   با وجود اینکه اغلب عالئم افسردگی طی چهار هفته مصرف شروع به برطرف شد  می کنند، ضروری است کره دارو ر •

. مدت مما  توصیه شده توسط پزشک تا  ادامه دهید میرا این امر ام بامگشت افسردگی جلوگیری می کند

وهرا،  اگر ام داروهای ضد افسردگی استفاده می کنید، مهم است که با پزشک خود در مورد سایر بیماری ها، مصررف سرایر دار  •

. مواد یا الکل نیز مشورت کنید



روان درمانی  

پزشک)این فرد ممکن است روا  پزشک . همچنین پزشکتا  ممکن است شما را به متخصصا  سالمت روا  ارجاع دهد•

.  ، مشاور، روانشناس یا مددکار اجتماعی باشد(حاذقی که در سالمت روا  متخص  است

.  مشاوره و روا  درمانی انواع مختلفی دارند•

.  یداین ها به شما کمک می کنند تا مشکالت خود را بهتر درک کنید و به دنبال راهکاری برای غلبه بر افسردگی باش•

ود را به این درما  می تواند به شما کمک کند تا افکار منفی خ. یکی ام انواع رایج درما  می باشد« رفتاری-درما  شناختی»•

.چالش بکشید و تطاب  بهتری با شرایط پیدا کنید

.  آموختن مهارت  های مندگی نیز می تواند برای شما بسیار کمک کننده باشد•

ام مردم البته مدتی طول می کشد تا مزایای مشاوره منظم این روش را احساس کنید، اما این نوع درما  تاکنو  به بسیاری•

.  کمک کرده است و می تواند بسیار موثر واقع شود



در صورتی که افسرده هستم از کجا می توانم کمک بگیرم؟

ترین فردی  اگر فکر می کنید که ممکن است افسرده باشید، پزشک عمومی محل سکونت تا  به

عاتی  عالوه بر شروع درما ، اطالاو می تواند . است که در وهله اول می توانید با او صحبت کنید

.  در مورد خدمات بیشتر را در اختیار شما قرار دهد



؟راه حل پیشنهادی شما چیست 
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1سناریو 

نمونه ای از اختالل افسردگی در یک نوجوان

ساله ای است، فرمند آخر ام سه فرمند، دانش آموم دوم دبیرستا ، که ام حردود یرک مراه پریش     16فرمانه، دختر نوجوا  

سرال دوم فرمانره ام شرروع   . تعداد غیبت هایش در مدرسه میاد شده است و مدیر مدرسه با پدرش تمراس گرفتره اسرت   

رای صررف  معموال بر . با مادرش ارتباط خوبی دارد، اما با پدرش رابطه خوبی ندارد. دبیرستا ، بسیار گوشه گیر شده است

نرد او اخیررا   دوستا  فرمانه می گوی. صبح ها بر سر رفتن به مدرسه با پدرش مشاجره لفظی دارد. شام سر سفره نمی آید

ی قهر کرده بهانه گیر شده است و با یکی ام دوستانشا  بر سر یک موضوع کم اهمیت، بعد ام یک مشاجره لفظحساس و 

فرمانه چند روم است که به مدرسه نمی رود، کار خاصی هم در منرزل انجرام نمری دهرد، فقرط گراهی برا یکری ام         . است

.دوستانش بیرو  می رود و اخیراً سیگار هم می کشد



داشت؟این نوجوا  چه عالیمی 

گیری و عدم عالقه به ارتباط با خانواده و دوستا گوشه •

کاهش اشتها و کاهش میل به غذا خورد •

بیقراری و تحریک پذیری و کم حوصلگی•

بهانه گیری•

افت عملکرد تحصیلی•

(.اشدبدر دوره نوجوانی می تواند نشانه بروم افسردگی )شروع به مصرف سیگار •

.را آگاه نمایندخود خانواده سالمت این خصوص، سفیرا  در توجه کنید که •
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2سناریو 

بزرگسالیکدرافسردگیاختاللازاینمونه

ماهششامدارد،الکتریکیمغامهیککهفرمند،2صاحبومتاهلدیپلم،تحصیالتباعلی،نامبهساله40آقای

میناامیدیاحساسپیشماه3ام.استشدهورشکستهتدریجبهمالی،جدیخیلیمشکلیکدنبالبهپیش

هبمنجرموضوعاینونداردراکاریهیچحوصلهاو.برآیدمشکالتشپسامتواندنمیکندمیفکروکند

انهخدرعلی.اندکردهترکرااوفرمندانشوهمسرآ ،نتیجهدرکهاستشدههمسرشواوبینمیادیمشاجرات

اوقاتلباغ.نداردخودشرایطدرتغییرایجادبرایایانگیزهواستکردهتعطیلرامغامهکند،میمندگیتنهاخود

.کشدمیمیادهمسیگارورودمیبیرو غذاصرفبریفقطوخوابدمی



داشت؟این فرد چه عالئمی 

احساس ناامیدی•

کاهش انرژی•

افزایش خواب•

تحریک پذیری و پرخاشگری لفظی•

مشکل در روابط بین فردی•
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نمونه ای از اختالل افسردگی در یک سالمند 

او ام چنرد مراه   . ساله ای بعد ام فوت همسرش در سال گذشته، در منزل فرمندش مندگی مری کنرد  75پیرمرد 

تنهرا  پیش کمتر تمایل دارد با اطرافیا  صحبت کند، غذا کمتر می خورد و معموال دوست دارد در اتاق خودش

ا راخیرا ام احساس درد در شانه ها و گرد  و باموها شاکی است، اما متخصصین ارتوپردی مشرکل جردی    . باشد

خواهرد سرربار   ایشا  چند بار به پسرش گفته که دیگر نمی. تشخی  نداده اند و توصیه به استراحت نموده اند

و او صبح های خیلی مود ام خواب بیدار می شود و نمام صبح می خوانرد . او باشد و ام این موضوع ناراحت است

عوارض خانواده او فکر می کنند که این ام. گاهی متوجه می شوند که دارد گریه می کند. بعد ام آ  نمی خوابد

.طبیعی پیری است، در حالی که او در واقع افسرده شده است

3سناریو 



چه عالئمی داشت؟فرد این 

کاهش تمایل به ارتباط با اطرافیا •

کاهش اشتها•

کاهش خواب بخصوص در نزدیکی صبح•

عالئم درد جسمانی بدو  علت خاص•

احساس گناه•
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نمایش فیلم





زندگی آموختنی است، آن را بیاموزیم


