
  بيماري افسردگي

  
 

از جمله موارد هنگامي مي گوئيم فرد به بيماري افسردگي مبتال مي باشد كه عالئمي 

 : زير را براي دو هفته يا بيشتر داشته باشد

 داشتن احساس غم و اندوه، نااميدي و گريه هاي مكرر-

امل ش) از دست دادن عالقه يا خوشايند بودن چيزهايي كه از آن لذت مي بريد  -

 (مسائل جنسي

 يا بي ارزشيگي، احساس گناه، درماند -

 به مرگ يا خودكشيفكر كردن  -

 خواب بيش از حد يا مشكل در به خواب رفتن -

 از دست دادن اشتها -

 كاهش يا افزايش وزن به طور ناخواسته -

 احساس خستگي زياد در تمام مدت -

 اشكال در تمركز و تصميم گيري -

 هم يا حاد و بهتر نشدن آنها با درمان هاي معمول داشتن دردهاي مب -

يباً در هر روز در تمام طول تقر ، عصبانيت و دلخوري زود هنگاماحساس بي قراري -

 .روز

 

 :علت افسردگي
افسردگي عالوه بر دالئل ارثي، به تغييرات مواد 

شيميايي در مغز مربوط مي باشد كه ارتباط بين 

. دچار اشكال مي كندسلولهاي عصبي را با يكديگر 

افسردگي مي تواند با دغدغه ها و رويداهاي 



، طالق يا از دست دادن مزندگي ارتباط داشته باشد از قيبل مرگ كسي كه دوستش داري

 .كار و ابتال به بيماريها ديگر هم مي تواند علت افسردگي باشد

ي يا بي دچار شدن به افسردگي به دليل ضعف شخصيت، تنبلبايد تاكيد نمود كه 

 .ارادگي نيست

 :درمان افسردگي
اولين بار كه شما در مورد احساس خود با پزشك سخن مي گوييد ممكن است او از شما 

سئواالتي درباره نشانه هاي آن، سالمت شما و سابقه مشكالت سالمت در خانواده تان 

همچنين پزشك ممكن است شما را مورد  .بپرسد

يش هاي ديگري را معاينه جسمي قرار دهد يا آزما

 .براي شما درخواست كند

افسردگي را مي توان هم با داروهاي ضد 

 شوك الكتريكيهم با درماني و  روان، افسردگي

(ECT )درمان كرد. 

 

  خواننده گرامي چنانچه شما بنا به تشخيص پزشك مبتال به افسردگي هستيد،

 : رعايت موراد زير را به شما توصيه مي نماييم
د كه حس خوبي در شما ايجاد مي كند يا احساس يا با فعاليت هايي درگير كنخود ر -

 .را در شما به وجود مي آورد فقيتمو

اگر  .درباره زندگي خود دوري كنيدمهم تصميم گيريهاي  ، اززماني كه افسرده ايد

 .ضروري است كه تصميم بزرگي بگيريد از كسي كه به او اعتماد داريد كمك بخواهيد

 

اين مواد سبب  كنيد زيرامخدر و الكل استفاده نواد از م -

با داروهاي ضد افسردگي تجويز افسردگي شديد مي شوند و 

  .تداخل هاي خطرناكي دارندشده براي شما 



 

فعاليت هاي جسمي باعث بروز واكنش هاي  -

بار  6تا  4ورزش كردن  .شيميايي در بدن مي شوند

  .باشددقيقه مفيد مي  0در هفته هر بار حدود 

 

 

برطرف شدن كامل افسردگي شما نياز به گذر زمان  .اميدواري خود را حفظ كنيد -

 .خواهد داشت

 

 

 

 

 
 

به آزار رساندن خود فكر  اگر شما .افكار خودكشي بخشي از بيماري افسردگي است -

يا به مراكز موضوع را مطرح كرده و خانواده خود ستان يا پزشك خود، دو ابمي كنيد، 

 .مراجعه كنيد يقابله با خودكشمشاوره م



 

 مارموزش هب بي آ
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