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مقدمه
ــا ســرماخوردگی روانی”یکــی از شــایع تریــن  ــه نوعــی همــان” افســردگی ی ــا ب “ســرطان خامــوش” ی
بیماریهــای روان پزشــکی اســت. خانــواده و دوســتان بــه افســردگی خود بیمار واکنشــهای متفاوتی نشــان 
می دهنــد، مســلم اســت کــه همــه دلســوزانه مــی  خواهنــد بــه بهبــودی فــرد افســرده کمــک کننــد ولــی 
متاســفانه در بســیاری از مــوارد بــه علــت عــدم آگاهــی کافــی، کمــک  هــای دلســوزانه انهــا بــه تشــدید 

ــد.  بیمــاری دامــن می زن
برخــی از اطرافیــان بــا ســرزنش یــا نصیحت هــای مختلــف از قبیــل: بــه خــودت بیــا، تــو بایــد قــوی باشــی، 
مشــکل نــداری، بــه خــودت تلقیــن نکــن، دارو الزم نــداری، از ایــن حــاالت و کســلی هــات خســته شــدیم 

ســعی در ایجــاد انگیــزه و حرکــت در فــرد بیمــار دارنــد. 
بیمــاری افســردگی بــر طــرز فکــر، احســاس و رفتــار شــما تاثیــر می گــذارد. فــرد مبتــا بــه افســردگی 

بــدون هیــچ دلیــل خاصــی گریــه میکنــد. نــرخ خودکشــی در بیمــاری افســردگی باالتــر اســت. 
بیمــاری افســردگی امــروزه یکــی از بیماری هــای رایــج در میــان اقشــار مختلــف مــردم اســت. در بیمــاری 
افســردگی واکنش هــا غیــر طبیعــی هســتند. عائــم و نشــانه های افســردگی در افــراد یکســان نیســت. 
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افسردگی چیست؟ 
اگرچــه غمگینــی یکــی از خصوصیــات و نشــانه های 
مــوارد  از  اصلــی افســردگی اســت ولــی در بســیاری 

افســردگی نیســت. 
بــه ناراحتی هــای عاطفــی کــه بــه دنبــال موقعیت هــای 
ناگــوار زندگــی بــروز می کنــد مثــا در پــی از دســت 
دادن موقعیــت شــغلی، عــدم موفقیــت در امتحــان، یــا 
دوری از وطــن یــا از دســت دادن دوســت، حــزن و انــدوه 
می گوینــد. در ایــن مواقــع غمگینــی نــه تنهــا یــک بیمــاری 
ــر موقعیــت و  نیســت بلکــه یــک واکنــش طبیعــی در براب
ــت  ــن حال ــخصی ای ــر در ش ــت و اگ ــوب اس ــرایط نامطل ش

ــی اســت.  ــر طبیع نباشــد غی
در زمــان غــم و انــدوه فــرد مســئولیت ها و نیازهــای 
روزمــره را خــود انجــام میدهــد و از زندگــی اش به نســبت 
لــذت می بــرد و بیــش ازدو هفتــه طــول نمیکشــد در غــم 
و انــدوه معمولــی هنــوز زندگــی معنــی دار اســت. در زمان 
غمگینــی هنــوز تــاش، لــذت، فعالیــت و امیــد بــه زندگــی 
وجــود دارد.  در سیســتم فکــری فــرد طبیعــی همــه چیــز 
نســبی اســت و وقتــی برخــاف میــل و خواســته اش باشــد 
بــه بــن بســت و انتهــای خــط نمی رســد. غــم انــدوه معمولــی 
یــک طــول مــدت معمولــی محــدود اســت کــه شــامل چنــد 
روز یــا دوهفتــه اســت. امــا حــاال کــه معنــای غــم و انــدوه 
را متوجــه شــدیم.می خواهیم بدانیــم پــس افســردگی 
چیســت؟ بیــن افســردگی و غمگینــی فــرق بزرگــی وجــود 
دارد و متاســفانه در بســیاری از مــوارد، مــا غمگینــی 
زودگــذر را بــر روی خودمان برچســب افســردگی می زنیم. 
غــم و ناراحتی هــای جدیــد بــه معنــی افســردگی اســت و از 
نظــر علمی)روانشناســی(و روانپزشــکی افســردگی همــان 
ســرماخوردگی و یــک نــوع بیمــاری و اختــال قابــل درمــان 
اســت کــه در آن ناخوشــی روحــی و روانــی کــه اغلــب بــه 
صــورت غــم و گرفتگــی اســت کــه باعــث می شودجســم و 
جــان و بســیاری از جوانــب فــردی و اجتماعــی شــخص بیمار 
ــی  را تحــت الشــعاع قراردهــد و خــواب و خــوراک وزندگ
ــا و  ــی  ه ــن ناراحت ــرد و ای ــار می گی ــرد بیم ــی را از ف طبیع

ــه طــول می کشــد.  ــم پیــش ازدوهفت عائ

عوارض بیماری افسردگی: 
افســردگی یــک بیمــاری جــدی و مهــم اســت کــه می توانــد باعــث اثــرات 
وحشــتناکی بــرروی فــرد و خانــواده ی وی شــود. افســردگی درمــان نشــده، می توانــد 
ــوارض  ــن ع ــود.  ای ــمی  ش ــاری و جس ــی، رفت ــکات عاطف ــدن مش ــود آم ــث بوج باع
می تواننــد شــامل: اعتیــاد بــه الــکل، اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، اضطــراب، مشــکات 
درســی و یــا کاری، مشــکات خانوادگــی، منــزوی شــدن، خودکشــی، آســیب رســاندن 

بــه بــدن، مثــا زخــم کــردن خــود و... باشــد. 

دالیل ابتال به افسردگی: 

ــما  ــای ش ــث ابت ــد باع ــدید، می توان ش
و  آســیب ها  شــود.  افســردگی  بــه 
و  آســیب های  کودکــی:  مشــکات 
دادن  دســت  از  شــامل،  حوادثــی 
والدیــن، تجــاوز جنســی و … می توانــد 
ــته و  ــز گذاش ــر مغ ــی ب ــرات دائم تاثی
ــردگی را  ــاری افس ــه بیم ــا ب ــر ابت خط

دهــد.  افزایــش 
تفاوت هــای  در  تفــاوت  ایــن  علــل 
هورمونــی تاثیــرات زایمــان و متفــاوت 
اجتماعــی  روانــی،  فشــارهای  بــودن 
زنــان و مــردان اســت. غیــر از فــرد 
بیمــار، خانــواده، همســر، و دوســتان 
ــاری  ــن بیم ــر ای ــت تاثی ــط کار تح و محی
خوشــبختانه  ولــی  می گیرنــد  قــرار 
قابــل درمــان اســت. در افســردگی 
می شــودو  تعریــف  زندگــی  قابلیــت 
همــه چیــز بــرای فــرد معنــی می شــود. 
بــه روی خــود بســته  هــم درهــا را 
می بینــد و امیــد و تــاش بــرای بهبــود 

و روز بهتــری وجــود نــدارد. 
در سیســتم فکــر فــرد افســرده قانــون 
همــه یــا هیــچ شــکل گرفتــه اســت و به 
نظــر او همــه چیــز یــا ســیاه اســت و یــا 
ســفید و یــا خــوب وعالــی اســت و یــا بد 

افتضاح.  و 

معمــوال دلیــل ابتــا بــه افســردگی، 
ــمی،  ــی، جس ــل ژنتیک ــی از عوام ترکیب
ــی از  ــد. بعض ــی می باش ــی و روان محیط

عوامــل افســردگی شــامل:

انتقال دهنده های عصبی:
ایــن مــواد شــیمیایی طبیعــی مغــزی بــا 
حــال و حوصلــه شــما ارتبــاط مســتقیم 
داشــته و نقــش کلیــدی در افســردگی 

ــد.  ــا می کن ایف

هورمون ها:
ــدن،  ــای ب ــطح هورمون ه ــر در س  تغیی
ــردگی  ــه افس ــا ب ــل ابت ــد عام می توان

باشــد. 

عادات ارثی:
کــه  افــرادی  در  افســردگی  بیمــاری 
افســردگی  ســابقه  خانواده شــان  در 

اســت.  شــایع تر  دارنــد، 

حوادث زندگی: 
حوادثــی خــاص همچــون مــرگ یــا از 
دوستشــان  کســانی که  دســت دادن 
اســترس  مالــی  مشــکات  داریــد، 
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تاریخچه بیماری افسردگی: 
اختــال افســردگی از زمــان بابلي هــا مــورد شناســایي قــرار گرفتــه 
 Deprimere ــن ــارت التی ــردگي از عب ــا افس ــه ي “”Depression ی ــود. کلم ب
بــه معنــاي در هــم فشــرده شــدن گرفتــه شــده اســت. از ایــن رو بیمــاری 
افســردگي بــه معنــاي احســاس در هــم فشــرده شــدن روح، غــم یــا بــي 

ارزشــي اســت. 
در اواخــر قــرون وســطي، رهبــران مذهبــي اروپــا بــر ایــن عقیــده بودنــد 
کــه افســردگي بــه واســطه ي نفــوذ و تســلط ارواح شــیطاني بــر انســان بــه 
وجــود مــي آیــد. مارتیــن لوتــر، اصــاح طلــب مذهبــي آلمانــي نوشــت: " 
تمامــي ســنگیني روح و مالیخولیــا از شــیطان سرچشــمه مــي گیــرد ". در 
واقــع همیــن اصطــاح مالیخولیــا یــا مانکولیــا، بــه افــراد افســرده اشــاره 
داشــت و چنیــن افــرادي جــن زده، شــیطاني، مالیخولیــاي یــا مانکولیــک 

خوانــده مــي شــدند. 
بــه همیــن دلیــل ســالیان دراز افســردگی، بــا روش هایــي ماننــد شــاق 
ــري و  ــراي خــرج کــردن ارواح شــیطاني و جــن(، حجامــت، جــن گی زدن )ب
ــرار  ــان ق ــت درم ــش تح ــش بخ ــن آرام ــا دوش گرفت ــر ب ــاي اخی ــال ه س
مــي گرفــت. در نهایــت بــا کشــف داروی ضــد افســردگی در دهــه ي 60 
ــا تجویــز ایــن داروهــا، کــم کــم  میــادي و تســکین بیمــاری افســردگی ب

روش هــاي خرافــي برچیــده شــد. 

راه های پیشگیری از افسردگی: 
هنــوز راه قطعــی و قابــل اتکایــی بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه افســردگی وجــود نــدارد، امــا بــا برداشــتن قدم هایــی همچــون کنتــرل اســترس، 
برقــراری روابــط اجتماعــی و دوســتی، ورزش، رژیــم غذایــی ســالم و درمــان بموقــع و اولیــه بیماری، از بهترین روشــهای پیشــگیری از افســردگی شــدید 

و ناتوان کننــده می باشــد. 

عایم افسردگی چیست؟ 
آیــا ایــن جمــات برایتــان آشــنا نیســت؟ 
“اکثــر اوقــات دلــم گرفتــه، ســریع گریــه ام 
میگیــرد، بیشــتر اوقــات خســته و کســل و بــی 
ــم، حوصلــه هیــچ چیــز ا را نــدارم، هــرروز  حال
ــره و تاریــک  ــم تی ــا برای ــروزم، دنی ــر از دی بدت
ــت،  ــته اس ــم بس ــه روی ــا ب ــام دره ــت، تم اس
نــدارم، خــدا  تــوی زندگــی شــانس  اصلــی 
ــده  ــد زن ــم می خواه ــرده، دل ــوش ک ــرا فرام م
نباشــم، بــاز دوبــاره صبــح شــد و مجبــورم ایــن 

ــم.  ــل کن ــی را تحم ــی لعنت زندگ
ــی تریــن نشــانه افســردگی  بارزتریــن و معمول
نوعــی احســاس ذهنــی بــه صــورت غــم و اندوه 

اســت. 
و  ناامیــدی  صــورت  بــه  احساســات  ســایر 
بدبینــی، تنهایــی، بــی کســی، بــی تفاوتــی و عدم 
عاقــه بــه انجــام امــور و فعالیت هایمــان اســت 
ــدوه  ــه و ان ــرای گری ــی ب ــه دلیل ــرایطی ک در ش
نداریــم دچــار گریــه و حــزن می شــویم. ممکــن 
اســت در خوابیدن مشــکل داشــته باشــیم و یا 

ــدار شــویم ــح زود بی صب
امکان دارد پیوســته احســاس خســتگی کنیم و 
یــا بیــش از حــد بخوابیــم. امــکان دارد اشــتهای 
ــا  ــویم. ی ــر ش ــم و الغ ــت بدهی ــود را از دس خ
ــان  ــم و وزنم ــذا بخوری ــادی غ ــد ع ــش از ح بی
بــاال بــرود خودمــان را آدمــی بیچــاره و بــی کــس 

تصــور کنیــم. 
ــه خاطــر کمبود هــا و تقصیرهــای جزیــی خــود  ب
بــه خودمــان،  نســبت  و  کنیــم  را ســرزنش 
دنیــای اطرافمــان و آینــده، بدبیــن وناامیــد 
باشــیم. عاقــه خــود را نســبت بــه پیرامــون و 
اتفاقــات و و اطــراف خــود از دســت بدهیــم و 
از فعالیتهایــی کــه قبــا مــورد توجه مــان بــوده 
تصمیــم  نمی توانیــم  معمــوال  نبریــم  لــذت 
بگیریــم و یــا تصمیماتــی کــه گرفته ایــم را 
اجــرا کنیــم و تمرکزفکریمــان شــدیدا کاهــش 

می یابــد. در بســیاری از مــوارد واکنش هــای 
عاطفــی حاکــی از غــم و انــدوه و ناامیــدی بــروز 
ــون  ــمانی همچ ــکات جس ــار مش ــد و دچ می کن
ســردرد، کوفتگــی، دردهــای عضانــی، ناراحتــی 
ــویم.  ــدر می ش ــواد مخ ــه م ــاد ب ــده و اعتی مع

از  5تــا  حداقــل  افســرده  افــراد 
ــه ی  ــه در هم ــی ک ــن الملل ــانه های بی نش
کشــورها آن را قبــول دارنــد بــرای دوهفته 
ــامت  ــی س ــتیتوی مل ــق انس دارد.  برطب
روانــی آمریــکا، افــرادی کــه دچــار 
اختــال افســردگی هســتند، عایــم و 
ــی از  ــد. بعض ــانی ندارن ــانه  های یکس نش

ــامل:  ــردگی ش ــم افس عائ

خلق و خوی تنگ و پایین است: 
اکثــر افــراد دچــار یــک حالــت غــم و انــدوه 
ســنگین بــوده و ایــن حالــت در اکثــر روزهــا و 

ــد.  ــرروز دارن ــا ه تقریب

بی میلی و عدم لذت بردن از فعالیت های 
سرگرمی شادی بخش است: 

کــه اکثــر اوقــات و هــرروز می باشــد. برخــاف 
گذشــته، کمتــر چیــزی باعــث می شــود کــه فــرد 
افســرده را خوشــحال و شــاد کنــد و اصــا حــس 

و رغبتــی بــرای انجــام شــادی آفرینــی نــدارد. 

کاهش انرژی و خستگی و بی حالی: 
ممکــن  و  اســت  شــدیدتر  صبح هــا  در  کــه 
اســت فــرد تامدت هــا پــس از بیدارشــدن در 
رختخــواب بمانــد و یــا در انجــام کارهــا ضعیــف 
پایــان روز نزدیــک  بــه  عمــل کنــد. هرچــه 
کاهــش  خســتگی ها  شــدت  از  می شــویم 
می یابــد و ســر ســاعات اولیــه ی صبــح، شــکنجه 
آور اســت. امــا در برخــی مــوارد هــم برعکــس 
روز  تمــام  در  افــراد  از  برخــی  در  و  اســت 

اینگونــه اســت. 

 کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس
ایــن اشــخاص بــه شــدت اعتمــاد بــه نفــس 
خــود را از دســت می دهنــد. بــه طــوری کــه 
ــد و  ــی ارزش می دان ــوان و ب ــود را نات ــرد خ ف
ــرات و  ــت و تقصی ــود اس ــرزنش خ ــال س درح
حــوادث و گناهانــی کــه اصــا مقصــر نیســت را 

ــد.  ــبت می ده ــود نس ــه خ ب

کاهش قدرت تمرکز، تفکر و تصمیم 
گیری و به خاطر آوردن: 

او در دوران افســردگی خــود بــه افــکار منفــی 
فکــر می کنــدو از مســئولیت ها وتمرکــز بــه 
کارهــای روزمــره اش می افتــد. فرامــوش کار 
ــی  ــی و ب ــا شــکایت از حــواس پرت می شــود و ی
ــا  ــود. آنه ــنیده می ش ــا ش ــان آنه ــی از زب توجه

ــد.  ــفته دارن ــوش و آش ــکاری مغش اف

درد و اختالالت جسمانی: 
ایــن افــراد بیماری هایــی از قبیــل: ســردرد، 
ناراحتی هــای  عضانــی،  دردهــای  کمــردرد، 
ــا  ــوهاضمه را مبت ــت، س ــل یبوس ــی مث گوارش
عضانــی،  دردهــای  از  بســیاری  میشــوند. 
روحــی  ریشــه ی  و  علــت  کمــردرد، ســردرد 

روانــی دارنــد. 

احساس ناامیدی: 
فــرد افســرده آدم منفــی بافــی اســت کــه خــود 
ــد و  ــا می بین ــک و تنه ــوارد ت ــیاری م را در بس
حتــی صحبــت و توجــه دیگــران را ترحــم تلقــی 
می کنــد و مــداوم آیــه یــاس می خوانــد و بهانــه 
گیــر می شــود و خــود و دیگــران راســرزنش 
می کنــد و از زندگــی و پیشــرفت و زنــده بــودن 
ناامیــد اســت حتــی در برخــی مــوارد از نعمــت 
ناامیــدی  احســاس  هــم  خداونــد  رحمــت  و 

می کنــد. 
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تغییر اشتها: 
فــرد بیمــار غالبــا دچــار کــم اشــتهایی شــدید و 
در نتیجــه کاهــش وزن اســت و گاهــی هم دچار 

پرخــوری می شــوند و کمــی چــاق می شــوند. 

اختالل خواب: 
ــدار می شــوند  ــر می خوابنــد، صبــح زود بی دی
و یــا دچــار کــم خوابــی و یــا برعکــس پرخوابــی 
ــواب  ــا خ ــواب ی ــول روز بدخ ــوند و در ط می ش

آلــود هســتند.

افکار خودکشی و یا اقدام به آن: 
کســانی کــه بــه خــود کشــی فکــر می کننــد 
خــود  بــا  آنهــا  دارنــد،  عمیــق  افســردگی 
نــدارم  دوســت  میمــردم،  کاش  می گوینــد 

خســته ام.  زندگــی  از  و  باشــم  زنــده 

کاهش میل جنسی

فرد مبتال به افسردگی بدون هیچ دلیل 
خاصی گریه میکند

بی قراری یا رخوت روحی و جسمی

چه کسانی در خطر ابتال به افسردگی هستند؟ 
ــا بیــن دهــه دوم و ســوم  معمــوال بیمــاری افســردگی در ســنین نوجوانــی و ی
ــه  ــراد در هم ــرای آن وجــود نداشــته و اف ــت ب ــا محدودی زندگــی رخ می دهــد، ام
ســنین ممکــن اســت دچــار افســردگی شــوند. تعــداد زنــان مبتــا بــه افســردگی 
ــر مــردان می باشــد، امــا ایــن آمــار در خصــوص افســردگی دقیــق  معمــوال دوبراب
ــد.  ــده باش ــود آم ــک بوج ــه پزش ــان ب ــتر زن ــه بیش ــر مراجع ــاید بخاط ــوده و ش نب
ــد، خطــر بیشــتری  ــا صــدق می کن ــاره آنه ــر درب ــک از شــرایط زی ــه هری افــرادی ک

ــه افســردگی آن هــا را تهدیــد مــی  کنــد:  ــرای ابتــا ب ب
1- زنان بیشتر در معرض ابتا به افسردگی قرار میگیرند. 
2- کسانی که در خانواده شان سابقه افسردگی وجود دارد. 

3- تجربیات آسیب زننده در کودکی باعث به وجود آمدن افسردگی میشود. 
4- افرادی که دوستانشان افسرده هستند. 

5- کســانی کــه اعضــای خانــواده و یــا کســانی کــه دوســت داشــته اند را از دســت 
داده انــد. 

6- کسانی که به تازگی زایمان کرده اند )افسردگی پس از زایمان(
7- کسانی که سابقه افسردگی دارند. 

ــای  ــت، بیماری ه ــرطان، دیاب ــل س ــاک از قبی ــای خطرن ــه بیماریه ــه ب ــانی ک 8- کس
ــا هســتند ــدز مبت ــا اچ ای وی/ ای ــر و ی ــی، آلزایم قلب

ــا افــراد بســیار  ــد، مث ــاری خاصــی دارن 9- کســانی کــه عــادات شــخصیتی و رفت
وابســته، بــدون عــزت نفــس، بدبیــن و …معتــادان بــه الــکل و موادمخــدر بیشــتر 

دچــار بیمــاری افســردگی میشــوند. 
10- افــرادی کــه داروهــای خاصــی از جملــه داروی فشــارخون، قــرص خــواب و یــا 

ســایر داروهــای خــاص مصــرف میکننــد. 
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نشانه های افسردگی در زنان و مردان و کودکان چگونه است؟ 
الــف) نشــانه های افســردگی در مــردان نصــف زنــان اســت ولــی شــدت آن در مــردان بیشــتر و میــزان خودکشــی آنهــا چهــار برابــر 
زنــان اســت.  نشــانه های افســردگی در مــردان بــه صــورت تحریــک پذیــری، ســخت پذیــری، بداخاقــی، خســتگی و کســالت و عصبانیت، 
دلســردی، غــرق در کارشــدن و یــا پنــاه بــردن بــه مــواد مخــدر اســت و یــا گاهــی هــم مشــروبات الکلــی و الــکل اســت. حتــی فعالیتهای 

جنســی مــردان نــوع مزمــن یــا خفیــف امــکان دارد چنــدان کاهــش نیایــد و بــه صــورت انــزال زودرس باشــد. 

افسردگی در زنان: 
از هــر 4نفــر زن، 1 نفــر افســردگی شــدید را در مرحلــه ای از زندگــی خــود تجربــه می کنــد. بــه طــور کلــی زنــان متاهــل بیــش از زنــان 
مجــرد بــه افســردگی مبتــا هســتند و در مــادران جوانــی کــه تمــام وقــت در منــزل و در کنــار فرزنــدان می باشــند رایــج تــر اســت. ایــن 
افســردگی امــکان دارد در زنــان منجــر بــه خودکشــی نیــز بشــود و تعــداد زنانــی کــه در دوران افســردگی خــود بــه اعتیــاد و موادمخــدر 
و الــکل و مشــروبات الکلــی روی می آورنــد و در ایــن مــورد درصــد مــردان بیشــتر از زنــان می باشــد. در افســردگی زنــان می تــوان بــه 

چنــد دســته اشــاره کــرد کــه فقــط مختــص خانم هــا می باشــد وآقایــان از ایــن قاعــده مســتثنی هســتند. 
حزن و اندوه مادرانه: 

بیــن 10 تــا 25 % زنــان پــس از زایمــان دچــار 
ــات  ــن حم ــوند. ای ــدوه می ش ــم و ان ــات غ حم
ــه  ــان و ب ــس از زایم ــارم پ ــوم و چه در روز س
ــا  ــز و ی ــش تمرک ــی کاه ــم و ناخوش ــورت غ ص
اختــال خــواب بــروز می کنــد. مــادر ممکــن 
اســت یــک دقیقــه خوشــحال و ســرحال باشــد و 
دقیقــه ای دیگــر غمگیــن و گریــان. اگــر در ایــن 
ــرود  ــن ن ــه از بی ــا 14 روز اولی ــت در 10 ی حال

ــه پزشــک مراجعــه شــود.  بایــد ب

افسردگی بعد از زایمان: 
در حــدود % 10 زنــان بعــد از زایمــان دچــار 
از  اســت  ممکــن  کــه  می شــوند  افســردگی 
ــا  ــا ت ــودک و ی ــد ک ــد از تول ــان روز اول بع هم
ــق و خــوی  4 مــاه بعــد از زایمــان رخ دهــد. خل
افســردگی اســت کــه عنــوان کردیــم فقــط 
ــن  ــه م ــل اینک ــی مث ــکار منف ــت اف ــن اس ممک
بچــه ام را نمی توانــم نگهــداری کنــم بــه او 
ــتم  ــتی هس ــادر ناشایس ــانم، م ــیب می رس آس

ــد. ــروز کن ــم ب ه

مالل پیش از قاعدگی
یــک یــا دو هفتــه قبــل از شــروع دوره قاعدگــی 
) عــادت ماهانــه و یــا خونریــزی ماهانــه ( ممکــن 
ــانات  ــردرد، نوس ــخ، س ــه نف ــما متوج ــت ش اس
ــی  ــمی و روح ــرات جس ــر تغیی ــا دیگ ــی و ی خلق
ــه  ــه ب ــورت ماهیان ــه ص ــم ب ــن عائ ــوید ای بش
 PMS  عنــوان ســندرم پیــش از قاعدگــی یــا
نامیــده مــی شــود حــدود 85% از زنــان درجــه 
ای از ســندرم قبــل از قاعدگــی ) PMS  ( را 
ــردگی در  ــوع افس ــن ن ــد. ) ای ــی کنن ــه م تجرب
داده  توضییــح  کامــل  طــور  بــه  صفحــه 16 

ــود.(  میش

افسردگی زایمان در زمانی که: 
• وجــود ســابقه قبلــی افســردگی پــس از زایمــان را 	

دارنــد. 
• ــه حاملگــی را 	 ــوط ب ــر مرب وجــود ســابقه افســردگی غی

ــد.  دارن
• ــدید را 	 ــی ش ــش از قاعدگ ــای پی ــه تنش ه ــرادی ک اف

ــد.  دارن
• ازدواج ناموفق دارند. 	
• از حمایت دوستان همسر و خانواده بی بهره است. 	
• در دوران حاملگــی فشــار و اســترس بیــش از حــد 	

بــوده بــه چشــم می خــورد. 
افســردگی بعــد از زایمــان بایــد بافاصلــه درمــان شــود و از 
ــر روی شــیر  ــه مــادر امــکان دارد ب آنجــا کــه قــرص دادن ب
کــودک اثــر بــدی داشــته باشــد، در بســیاری از مــوارد مــادر 
را از دادن شــیر بــه کــودک منــع می کننــد. افســردگی بعــد 
ــیب  ــودک آس ــادر و ک ــه م ــود ب ــان نش ــر درم ــان اگ از زایم
ــض  ــر نق ــی نظی ــب اختاالت ــد موج ــد و می توان ــدی می رس ج
در مهــارت ادراکــی و رشــد و تکامــل کامــی در کــودک شــود. 

اگر روزهای افسردگی بعد از زایمان را بخواهیم تقسیم کنیم به شرح زیر 
است: 

1- در پنــج روز اول زایمــان: مــادر، غمگیــن وگریــان و تحریــک پذیــر اســت. ایــن نــوع 
افســردگی کوتــاه مــدت و بــی دوام اســت و شــیوع آن باالســت و جــز حمایــت و محبــت 
همســر نیــازی بــه درمــان نــدارد . در ایــن مــوارد در صــورت امــکان حضــور )مادربزرگ 
خصوصــا مــادر زن( بــرای چنــد روز اول پــس از زایمــان نقــش بســیار بــزرگ در کاهش 
اســترس ها و بــه حداقــل رســاندن و بهبــود ســریع حــزن و انــدوه مــادر در افســردگی 

بعــد از زایمــان دارد. 
ــادر  ــه دارد. م ــا ادام ــود ام ــروع می ش ــوع اول ش ــد ن ــردگی مانن ــوع دوم افس 2-در ن
اغلــب بیقــرار در خــواب گریــان و غمگیــن اســت و تــرس شــدید از دســت دادن فرزند 
را دارد و مرتــب او را وارســی می کنــد تــا از ســامت او خیالــش راحــت باشــد. اشــتهای 
او تغییــر می کنــد فکــر می کنــد نمی توانــد از پــس بــزرگ کــردن کــودک بربیایــد. ایــن 

افســردگی نیــاز بــه دکتــر و مشــاور دارو درمانــی دارد. 
3- در نــوع ســوم: طــی ســه مــاه اول بعــد از زایمــان اســت. مــادر دچــار توهــم، 
ــداری از طفــل نیســت و دچــار وســواس اســت و  ــه نگه ــادر ب پرخاشــگری اســت و ق
افــکاری آزار دهنــده دارد. بــی خــواب و بــی قــرار اســت. در ایــن افســردگی نــوزاد و 
مــادر نبایــد تنهــا بماننــد و ســریعا بایــد اقــدام بــه درمــان دارویــی و مشــاور شــود و 

ــاه هــم طــول می کشــد.  ــا 6 م گاهــی ت
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چگونه می توان به فرد مبتال به افسردگی 
بعد از زایمان کمک کرد؟ 

بهتریــن کاری کــه همســر و ســایر اعضــای 
ــد  ــام دهن ــد انج ــتان می توانن ــواده و دوس خان
ایــن اســت کــه بگوییــد ایــن افســردگی امــری 
اســت طبیعــی و خیلــی از مــادران بــه آن دچــار 
بیــن  از  کوتاهــی  مــدت  ظــرف  و  می شــوند 
مــی رود او را راحــت بگذاریــد گریــه کنــد و بــه 
او اطمینــان بدهیــد کــه مــادر خوبــی اســت و در 
آینــده بهتــر می توانــد کارهــای کــودک را انجــام 
ــه او کمــک کنیــد مســئولیت هایش را  دهــد. ب

انجــام دهــد. 
ــتید.  ــار او هس ــد در کن ــان بدهی ــه او اطمین ب
اگــر  را  او  بازدیــد  و  دیــد  و  ماقات هــا 
ــا بیشــتر کنیــد. در امــور  می خواهــد کمتــر و ی
منــزل مثــل: کارهــای خانــه، آشــپزی، ... یــاری 
رســان باشــید. مــادر بتوانــد گاهــی بــه تنهایــی 
یــا همــراه همســرش بــه پیــاده روی، ورزش و 
خریــد بــرود. زمانهایــی را از نــوزاد جــدا بخوابد 
ــد  ــاس پیون ــر احس ــویم اگ ــر ش ــه او متذک و ب
ــدارد  ــدش ن ــود و فرزن ــان خ ــوی می ــی ق عاطف
نگــران نباشــد و خــود را ســرزنش نکنــد و 
ــر در  ــن ام ــد. ای ــته باش ــاه نداش ــاس گن احس
ــان  ــرور زم ــه م ــت و ب ــی اس ــن دوران طبیع ای

می یابــد.  کاهــش 
در کــودکان افســردگی بــه تظاهــر کــردن و 
ــار  ــه دروغ بیم ــرد را ب ــا ف ــت مث ــارض اس تع
ــه  ــری و بیقــراری، ب نشــان دادن. تحریــک پذی
ســختی بــه مدرســه رفتــن و چســبیدن بــه 
والدیــن و نگــران مــرگ و از دســت دادن پــدر 
و مــادر اســت و در نوجوانــان اخمــو، خجالتــی و 
ــی و پرخاشــگری اســت. در مدرســه  ــا ناراحت ی
ناســازگارند و بچــه ای کــج خلــق و شــر هســتند 
ــر  ــی هســتند اگرچــه اکث و دچــار افــت تحصیل
نوجــوان  و  کــودک  خــوی  و  خلــق  تغییــرات 
ناخوشــایند  و  منفــی  صــورت  بــه  افســرده 
اســت. مثــل افــت تحصیلی و فــرار از مدرســه، 
خشــونت، ســیگار کشــیدن، اعتیــاد امــا در 
مــواردی هــم بــه درس خوانــدن افراطــی بــرای 
رضایــت و توجــه دیگــران بــه چشــم می خــورد. 
میــزان افــکار و اقــدام بــه خودکشــی درمیــان 
نوجوانــان وجوانــان چهــار برابر بالغین افســرده 

ــورد.  ــم می خ ــه چش ب

نشانه های افسردگی در کودکان و 
نوجوانان: 

ــردن  ــر ک ــه تظاه ــردگی ب ــودکان افس در ک
ــه دروغ بیمــار  و تعــارض اســت مثــا فــرد را ب
ــه  ــری و بیقــراری، ب نشــان دادن. تحریــک پذی
ســختی بــه مدرســه رفتــن و چســبیدن بــه 
والدیــن و نگــران مــرگ و از دســت دادن پــدر 
و مــادر اســت و در نوجوانــان اخمــو، خجالتــی و 
ــی و پرخاشــگری اســت. در مدرســه  ــا ناراحت ی
ناســازگارند و بچــه ای کــج خلــق و شــر هســتند 
ــر  ــی هســتند اگرچــه اکث و دچــار افــت تحصیل
نوجــوان  و  کــودک  خــوی  و  خلــق  تغییــرات 
ناخوشــایند  و  منفــی  صــورت  بــه  افســرده 
اســت. مثــل افــت تحصیلی و فــرار از مدرســه، 
خشــونت، ســیگار کشــیدن، اعتیــاد امــا در 
مــواردی هــم بــه درس خوانــدن افراطــی بــرای 
رضایــت و توجــه دیگــران بــه چشــم می خــورد. 
میــزان افــکار و اقــدام بــه خودکشــی درمیــان 
نوجوانــان وجوانــان چهــار برابر بالغین افســرده 

ــورد.  ــم می خ ــه چش ب
1- در کــودکان نشــانه های افســردگی میتوانــد 
شــامل، ناراحتــی، بیقــراری، نگرانــی و نــا امیدی 

باشد. 
2- نشــانه های افســردگی در نوجوانان شــامل، 
اضطــراب، عصبانیــت و دوری از اجتماع اســت. 

خــواب  برنامــه  و  تفکــر  طــرز  در  3-تغییــر 
ــم افســردگی هــم در  ــر از عای هــم یکــی دیگ

می باشــند.  کــودکان  در  هــم  و  نوجوانــان 
4-  در کــودکان و نوجوانــان، افســردگی در 
کنــار ســایر بیماریهــا شــامل اضطــراب و یــا 
اختــال کــم توجهــی و بیش فعالــی رخ می دهــد. 
ــن   ــردگی ممک ــاری افس ــار بیم ــودکان دچ 5-ک
اســت در انجــام وظایــف مدرســه دچــار مشــکل 

شــوند. 
6-بــرای بعضــی از افــراد عایــم افســردگی 
آنقــدر شــدید اســت، کــه فهمیــدن آن بــه 
ســادگی ممکــن می باشــد، امــا بعضــی دیگــر 
بــدون اینکــه بداننــد، چــرا احســاس غــم و 

می کننــد ناراحتــی 

افسردگی در پیری: 
در  افســردگی 
پیری شــدت بیشــتری 

می تــوان  کــه  دارد 
پیدایــش  علتهــای  از 

افزایــش  بــه  آن 
از  بیماریهــا،  ســن، 
شــغل  دادن  دســت 
و بازنشســتگی، فــوت 

آشــنایان،  و  دوســتان 
و  فرزنــدان  جداشــدن 
خانواده شــان  م تشــکیل  د نــا بــر

ولــی بــه هرحــال بیمــاری اســت کــه بایــد 
درمــان شــود متاســفانه افــراد مســن از بیــان 
ــش  ــدوه، کاه ــم و ان ــدی و غ ــات ناامی احساس
میــل و اشــتیاق بــه فعالیــت و ســرگرمی اکــراه 
تحریــک  گیــری،  بهانــه  کــج خلقــی،  دارنــد. 
پذیــری و گوشــه گیــری می توانــد از نشــانه های 
می باشــد.  پیــری  دوران  در  افســردگی 
از عایــم بــارز در افســردگی در ســنین 
ــوارد  ــن م ــه ای ــوان ب ــالمندی می ت ــری و س پی

ــرد:  ــاره ک ــتند اش ــایعترین هس ــه ش ک
• کاهش انرژی، خستگی و ضعف	
• کاهش تمرکز و حافظه	
• بــه 	 شــدن  مبتــا  اضطــراب  و  تــرس 

آلزایمــر و  فراموشــی 
• مشــکات خــواب بــه خصــوص ســحرخیزی 	

و بیدارشــدن های مکــرر در طــول خــواب
• کاهش اشتها	
• بهانه جویی و پرحرفی و کم حرفی	
• عزت نفس پایین	
• ــه بیماری هــای مختلــف و 	 تــرس از ابتــا ب

ناعــاج مبتــا شــود. 
• ــد از 	 ــش از ح ــای بی ــترس و اضطرابه اس

ــامتی اش ــت س باب
• دردهــا و مشــکات جســمانی کــه علــت 	

بافــت نمی شــود.  پزشــکی برایــش 
پرخاشــگری، پرتوقــع شــدن، تــرس از طرد 
شــدن می باشــد و متاســفانه در بســیاری از 
مــوارد اطرافیــان و فرزنــدان علــت رفتــار او را 
ــد.  ــرده می رنجن ــالمند افس ــد و از س نمی دانن
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انواع افسردگی
ــیم  ــی تقس ــای متفاوت ــته بندی ه ــه دس ــد ب ــردگی می توان ــم، افس ــدت عائ ــه ش ــته ب بس

ــه  ــی ک ــد، در حال ــه می کنن ــف و موقتی تجرب ــردگی را خفی ــراد افس ــی اف ــود. برخ ش
ــد.  ــه می کنن ــداوم را تجرب ــدید و م ــال افسردگی ش ــر اخت ــی دیگ برخ

اختال افسردگی به چند دسته طبقه بندی میشود: 
• اختال افسردگی عمده )اساسی(	
• اختال افسردگی مداوم)دیس تایمی(	
• مال پیش از قاعدگی	
• افسردگی پریناتال )دوران بارداری و پس از آن(	
• افسردگی مانیک یا اختال دوقطبی	
• روانپریشی	
• افسردگی فصلی	
• افسردگی موقعیتی	
• افسردگی آتیپیک	

اختالل افسردگی عمده )اساسی(: 
ایــن نــوع از افســردگی در  صفحــه 10  بــه طــور کامــل توضییــح 

داده شــده  اســت .

اختالل افسردگی مداوم: 
ــه طــور کامــل توضییــح  ــوع از افســردگی در صفحــه 13 ب ایــن ن

ــت . ــده  اس داده ش

 :)PMDD( مالل پیش از قاعدگی
ایــن نــوع از افســردگی  در صفحــه 16  بــه طــور کامــل توضییــح 

داده شــده  اســت

افسردگی دوران بارداری: 
ایــن نــوع از افســردگی   در صفحــه 6  بــه طــور کامــل توضییــح 

ــت . ــده  اس داده ش

 افسردگی مانیک یا اختالل دو قطبی: 
افســردگی مانیــک شــامل دوره های شــیدایی یــا هیپومانیا )جایی 
کــه فــرد  احســاس می کنــد بســیار خوشــحال اســت( همــراه 
نامــی قدیمــی  با عائــم افسردگی اســت. افســردگی مانیــک 
برای اختــال دو قطبی اســت.  بــرای اینکــه اختــال دو قطبــی 
در فــرد تشــخیص داده شــود، بایــد یــک قســمت از شــیدایی را 
تجربــه کنــد کــه هفــت روز طــول بکشــد. ممکــن اســت کــه حالــت 
ــد.  ــه کن ــیدایی تجرب ــمت ش ــد از قس ــا بع ــل ی ــردگی را قب افس
ــتمر  ــکل مس ــه ش ــد ب ــک بای ــردگی و مانی ــاالت افس ــه ی ح چرخ
ادامــه داشــته باشــد.  حالــت افســردگی عائمــی مانند افســردگی 

ــک شــامل:  ــت مانی ــم حال عمده)اساســی( را دارد.  عائ
• انرژی باال	
• کاهش خواب	
• تحریک پذیری	
• هجوم سریع افکار و گفتار	
• خود بزرگ بینی	
• افزایش اعتماد به نفس	
• رفتار غیرمعمول، ریسک پذیر و خود مخرب	
• احساس سرخوشی	

ــته  ــراه داش ــم را هم ــال می توانند توه ــدید، اخت ــوارد ش در م
باشــد. هیپومانیــا نوعــی شــیدایی شــدید اســت. 

روانپریشی: 
برخــی از افــراد مبتــا بــه افســردگی اساســی نیــز دوره هــای از دســت دادن 
ارتبــاط بــا واقعیــت را پشــت ســر می گذارنــد. ایــن بــه روان پریشــی معروف 

می تواند توهم و هذیان باشــد.  کــه  اســت 
)توهــم وقتــی اســت کــه فــرد چیزهایــی را می بینــد کــه وجــود خارجــی نــدارد، 
ــد  ــاس می کنی ــی را احس ــو و مزه های ــت، ب ــه نیس ــنود ک ــی می ش ــا صداهای ی
کــه واقعــاً وجــود ندارنــد. افســردگی همــراه بــا روان پریشــی می توانــد عائــم 

جســمی را نیــز بــه همــراه داشــته باشــد. (

 افسردگی فصلی: 
افســردگی فصلــی در طــول ماه هــای زمســتان، زمانــی کــه نــور طبیعی خورشــید 
کمتــر اســت ظاهــر می شــود. معمــوال ســالی یــک بــار بــرای فــرد رخ می دهــد. 
ایــن اختــال باعــث نوســانات خلقــی در فــرد می شــود. گاهــی ممکــن اســت در 

بهــار یــا تابســتان نیــز بــرای فــرد اتفــاق بیافتــد. 

افسردگی موقعیتی: 
ایجــاد  خــاص  موقعیت هــای  یــا  رویدادهــا  توســط  موقعیتــی،  افســردگی 

شــامل:  موقعیت هــا  ایــن  مثــال  می شــود. 
مرگ یک عزیز «
 بیماری جدی یا یک واقعه تهدید کننده زندگی «
مشکات مربوط به طاق یا حضانت کودک «
شکست در روابط عاطفی «
بیکار بودن یا روبرو شدن با مشکات جدی مالی «
 روبرو شدن با مشکات گسترده قانونی «

البتــه طبیعــی اســت کــه حوادثــی ماننــد اینهــا ایجــاد احســاس غــم و اضطــراب 
کننــد. اما افســردگی موقعیتی هنگامــی اتفــاق می افتــد کــه ایــن احساســات 
متناســب بــا رویــداد تحریــک آمیــز باشــد و در زندگــی روزمــره اختــال ایجــاد 

یند.  نما

افسردگی آتیپیک: 
ــع  ــه وقای ــخ ب ــه در پاس ــود ک ــاق می ش ــردگی اط ــه افس ــردگی آتیپیک ب افس
مثبــت داده میشــود. علــی رغــم نــام آن، افســردگی آتیپیــک غیــر معمــول یــا 

نــادر نیســت!
ابتــا بــه افســردگی غیــر معمولــی بســیار چالــش برانگیــز اســت زیــرا  فــرد 

ــا خــودش( افســرده نباشــد.  ممکــن اســت از نظــر دیگــران )ی
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تشخیص افسردگی چگونه است؟ 
بــرای تشــخیص اختــال افســردگی آزمایــش واحــدی وجــود نــدارد. امــا متخصــص می توانــد براســاس عائــم و ارزیابــی روانشــناختی، 

تشــخیص اختــال را انجــام دهــد. 
در بیشــتر مــوارد، متخصــص یــک ســری ســؤال در مــورد خلــق و خــو، اشــتها، الگــوی خــواب، ســطح فعالیــت و افــکار فــرد خواهــد پرســید. 
از آنجــا کــه افســردگی می توانــد بــا ســایر مشــکات ســامتی مرتبــط باشــد، ممکــن اســت متخصــص توصیــه بــه معاینــه جســمی را داشــته 
باشــد )ماننــد آزمایــش خــون، تیروئیــد و در صــورت لزومــی MRI(. بعضــی اوقــات مشــکات تیروئیــد یــا کمبــود ویتامیــن D می توانــد عائــم 

افســردگی را ایجــاد کنــد. 
یکــی از راه هایــی کــه در تشــخیص ســطح و نــوع ایــن بیمــاری بســیار کمک کننده است تســت افســردگی بــک )BDI( اســت. )شــما می توانید 

ایــن تســت را در ســایت انجــام داده و تفســیر تخصصــی بســته به شــرایط خودتــان از متخصص دریافــت نمایید.(
عائــم افســردگی را نبایــد نادیــده گرفــت. اگــر روحیــه فــرد بهتــر نشــده یــا بدتــر شــده اســت، بایــد از متخصــص کمــک بخواهد. افســردگی 
یــک بیمــاری روانــی جــدی اســت و خطراتــی ناشــی از عــوارض آن دارد.  در صــورت عــدم درمــان،  عوارض ایــن اختــال شــامل مــوارد زیــر 

است: 
• افزایش وزن یا کاهش آن	
• درد جسمانی	
• سوء مصرف مواد	
• حمات هراس )پانیک(	
• مشکات در رابطه	
• منزوی شدن	
• افکار خودکشی	
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اختالل افسردگی عمده )اساسی ( 
چیست ؟

غــم و انــدوه جزئــی از تجربیــات 
ــا  ــه م ــت. هم ــان اس ــی انس طبیع

دســت  از  را  عزیــزی  کــه  زمانــی 
می دهیــم یــا بــا چالش هایــی مثــل: 
ــدی  ــای ج ــا بیماری ه ــاق ی ــی و ط جدای
مواجــه می شــویم، ممکــن اســت احســاس 
ــن احساســات  ــا ای ــدوه کنیــم ام غــم و ان
معمــوالً و بــه طــور طبیعــی کوتــاه مــدت 
هســتند. اگــر شــما بــه طــور دائــم یــا بــه 
مــدت طوالنــی احســاس انــدوه و ناامیــدی 
ــه  ــت ب ــن اس ــد، ممک ــه می کنی را تجرب
ــان  ــا هم ــده ی ــردگی عم ــال افس اخت

ــید.  ــا باش ــاژور مبت ــردگی م افس
اختــال افســردگی عمــده بــا برخــی دیگــر 
بــرای  دارد.  هماینــدی  روانــی  اختــاالت  از 
نمونــه  اختــال مصــرف مــواد، اختــال وحشــت 
زدگــی، اختــال وسواســی اجبــاری، اختــال بــی 
ــی و  ــوری عصب ــال پرخ ــی، اخت ــتهایی عصب اش
اختــال شــخصیت مــرزی می تواننــد هــم زمــان 

ــروز پیــدا کننــد.  ــی ب ــا ایــن اختــال روان ب
ــاری جــدی  ــک بیم ــده ی ــال افســردگی عم اخت
اســت کــه می توانــد بخش هــای مختلــف زندگــی 
شــما را تحــت تاثیــر قــرار دهــد و ایــن وضعیت 
می توانــد بــر روی خلــق و خــو، رفتارهــا و حتــی 
ــواب و  ــل خ ــدد مث ــی متع ــای فیزیک عملکرد ه

اشــتها تاثیــر بگــذارد. 
نشــانه هایی  بــا  عمــده  افســردگی  اختــال 
ــی،  ــی ارزش ــاس ب ــی، احس ــکار منف ــد: اف مانن
ناامیــدی، خســتگی، کاهــش یــا افزایش شــدید 
وزن، احســاس پوچــی، میــل بــه خودکشــی، 
کاهــش میــل جنســی و گوشــه گیــری بــه چشــم 

می خــورد. 
افــراد مبتــا بــه اختــال افســردگی ممکــن 
اســت دیگــر از فعالیت هایــی کــه پیــش از 
ــی  ــد، لذت ــذت می برده ان ــا ل ــام آنه ــن از انج ای
نبرنــد و همچنیــن در انجــام فعالیت هــای عــادی 
روزمــره مشــکل داشــته باشــند. آنهــا حتــی 
گاهــی اوقــات حــس می کننــد کــه ایــن زندگــی 

ارزش زیســتن نــدارد. 

علت بروز اختالل افسردگی عمده: 
علــت بــروز اختــال افســردگی عمــده 
بــه طــور دقیــق مشــخص نیســت، بــا ایــن 
ــه  ــود دارد ک ــددی وج ــل متع ــال، عوام ح
ــردگی را  ــه افس ــا ب ــر ابت ــد خط می توان

افزایــش دهــد. 
ترکیبــی از عوامــل ژنتیکــی و فشــار های زندگی 
می توانــد بــر روی شــیمی مغــز و توانایــی حفــظ 
ثبــات خلــق تاثیــر بگــذارد. همچنیــن تغییــرات 
هورمونــی نیــز ممکــن اســت در بــروز اختــال 

افســردگی عمــده دخیــل باشــد. 
ــد  ــر می توانن ــای زی ــل و محرک ه عوام
در بــروز اختــال افســردگی عمــده نقــش 

داشــته باشند: 
-مصرف الکل یا مواد مخدر

-وجــود برخــی بیماری هــا مثــل: ســرطان یــا کــم 
تیروئید کاری 

-مصرف برخی داروها از جمله: استروئیدها
ــارب  ــال: تج ــوان مث ــه عن ــی:  ب ــل محیط -عوام
ــر  ــوص اگ ــه خص ــی ب ــایند دوران کودک ناخوش
چنــد رویــداد منفــی بــه اشــکال مختلــف رخ 

داده باشــند. 
از  نظیــر  رویدادهایــی  ایــن  بــر  عــاوه 
دســت دادن همســر، از دســت دادن شــغل، 
ــوان  ــمی نات ــاری جس ــک بیم ــه ی ــدن ب دچارش
کننــده یــا داشــتن مشــغله ذهنــی بــا احســاس 
گنــاه از جملــه مهــم تریــن عوامــل محیطــی موثــر 

در بــروز افســردگی هســتند. 

نشانه ها و عالئم اختالل 
افسردگی عمده: 

1-فــرد بیشــتر طــول روز و تقریبــا هــر روز 
خلــق افســرده دارد. فــرد احســاس می کنــد 
ــد اســت. چشــم هایش  ــا ناامی ــن، تهــی ی غمگی
گریــه می کنــد. در  یــا  اســت  اشــک  از  پــر 
ــا  ــد ب ــت می توان ــن حال ــان ای ــودکان و نوجوان ک
زودرنجــی یــا زودخشــمگین شــدن نشــان داده 

شــود. 
ــر روز  ــا ه ــول روز و تقریب ــتر ط ــرد بیش 2-ف
ــه  ــی عاق ــت ب ــا و فعالی ــام دادن کاره ــه انج ب
ــد.  ــام ده ــدارد کاری را انج ــی ن ــت و تمایل اس
ایــن بــی میلــی را خــودش یــا دیگــران دربــاره 

او گــزارش می دهنــد. 
3-بــه طــور چشــمگیر چــاق می شــود یــا بــدون 
گرفتــن رژیــم غذایــی بــه طــور چشــمگیر الغــر 
می شــود. الغــر یــا چــاق شــدن چشــمگیر یعنــی 
فــرد بیــش از 5 درصــد وزن خــودش را در 
یــک مــاه از دســت دهــد یــا بیــش از 5 درصــد 
ــی  ــر روز ب ــا ه ــد. تقریب ــدا کن ــه وزن پی اضاف

اشــتها یــا پــر اشــتها اســت. 
یــا  خوابــی  بــی  دچــار  روز  هــر  تقریبــا   -4

اســت.  پرخوابــی 
ــی  ــتگی و ب ــاس خس ــر روز احس ــا ه 5- تقریب
حالــی می کنــد یــا انــرژی از دســت داده اســت. 
کمــی  حــواس  تمرکــز  روز  هــر  تقریبــا   -6
دارد. توانایــی فکــر کردنــش ضعیــف اســت 
و نمی توانــد تصمیــم بگیــرد و قاطــع باشــد. 
ــا  ــد ی ــزارش می کن ــودش گ ــوع را خ ــن موض ای

می گوینــد.  او  دربــاره  دیگــران 
7- همیشــه بــه مــرگ فکــر می کنــد. ایــن فکــر، 
تنهــا بــه تــرس از مــرگ محــدود نمی شــود. 
همیشــه بــه خودکشــی فکــر می کنــد بــدون آن 
کــه برنامــه ای بــرای خودکشــی داشــته باشــد، 
ــا برنامــه ای  ــد ی ــا دســت بــه خودکشــی می زن ی

روشــن بــرای خودکشــی کــردن دارد. 
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درجه های گوناگون اختالل افسردگی 
اساسی: 

می توانــد  اساســی  افســردگی  اختــال 
ســطحی، معتــدل یــا عمیــق باشــد. اگــر اختــال 
افســردگی اساســی فــرد از نــوع ســطحی باشــد، 
بــا وجــود اینکــه حــال او خوب نیســت، امــا اغلب 
ــه اســت.  ــور روزان ــه اداره خــود در ام ــادر ب ق
ــد،  ــدل باش ــرد معت ــردگی ف ــال افس ــر اخت اگ
اداره امــور روزانــه او مشــکل تــر می شــود امــا 

فــرد از عهــده امــور کامــا الزم برمــی آیــد. 
در هنــگام اختــال افســردگی اساســی  عمیــق 
خــود  بســتر  از  می توانــد  زحمــت  بــه  فــرد 
برخیــزد. کار هــای ســاده ای ماننــد: تلفــن کــردن 
ــردن  ــاز ک ــیده را ب ــای رس ــا نامه ه ــی ی ــه کس ب
ــه  ــند ک ــر می رس ــه نظ ــوری ب ــت ام ــن حال در ای
ممکــن نیســت از عهــده انجــام آن هــا برآینــد. 
در ایــن حالــت اســت کــه افــکاری ماننــد: دیگــر 
تــوان زندگــی در فــرد نمانــده بــه او هجــوم 
می آورنــد، فــرد پایانــی بــرای رنج هــای خــود 
نمی بینــد و یقیــن دارد تنهــا اوســت کــه چنیــن 

احساســی دارد.. 

درمان اختالل افسردگی عمده: 
ــه از  ــت، ک ــی اس ــا روان درمان ــردگی، روان کاوی ی ــان افس ــن درم ــی تری اصل
طریــق صحبــت و گفتگــو بــا یــک روانشــناس انجــام می شــود. ایــن نــوع درمــان، 
شــامل ماقات هــای مکــرر و منظــم بــا یــک روانــکاو یــا روان درمانگــر اســت. روان 

ــا:  ــه فــرد کمــک می کنــد ت ــی ب درمان
* از بحران ها، فشارها و حوادث استرس زای زندگی به سامت عبور کند.

* باورهــای منفــی و واکنش هــا و رفتارهــای غلــط و آســیب زننــده خــود را بــا تفکــر مثبــت و 
ســالم جایگزیــن کنــد. 

* مهارت های ارتباطی خود را بهبود ببخشد. 
* برای مقابله با چالش ها و حل مشکات، روش های بهتری پیدا کند. 

* احساس رضایت، کنترل زندگی و اوضاع اطراف خود را دوباره به دست بگیرد. 

تغییرات سبک زندگی: 
ــا  ــکان مبت ــود ام ــی خ ــی در روش زندگ ــاد تغییرات ــا ایج ــد ب ــما می توانی ش

ــد.  ــش دهی ــردگی را کاه ــه افس ــدن ب ش
بــه عنــوان مثــال: تغذیــه مناســب داشــته باشــید، از مصــرف الــکل و برخــی مــواد غذایــی 
فــرآوری شــده بپرهیزیــد، ورزش و فعالیــت بدنــی بــه انــدازه کافی داشــته باشــید و خواب 

کافــی داشــته باشــید. 
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مقدمه
افســردگی حالتــی اســت کــه در آن، شــخص روحیــه و نشــاط باالیــی نداشــته و یــا بــه طــور کلــی فاقــد روحیــه و نشــاط الزم بــرای 
زندگــی اســت. ایــن وضعیــت بســته بــه میــزان ســطح افســردگی و نــوع آن می توانــد موجــب احســاس پوچــی، تنهایــی، درماندگــی و 
دههــا مــورد دیگــر در شــخص افســرده شــود کــه حتمــا می بایســت بــرای جلوگیــری از خودکشــی و یــا حادتــر شــدن مشــکل، ســریعا 
تحــت درمــان قــرار گیــرد.  افســردگی افــراد بــا توجــه بــه شــدت و میــزان افســردگی و عائــم آن، دســته بنــدی می شــود. برخــی از 
افــراد تنهــا عائــم افســردگی را در حــد کمــی تجربــه می کننــد و در دوره ای کوتــاه افسردگیشــان بــر طــرف می شــود. برخــی دیگــر نیــز 
افســردگی را در طوالنــی مــدت و بــا شــدت بــاال تجربــه می کننــد. در ادامــه بــه توضیــح نوعــی از افســردگی بــه نــام افســردگی دائــم  

)دیــس تایمــی( خواهیــم پرداخــت. 
اختالل افسردگی دائم: 

ــس  ــی و دی ــرده خوی ــای افس ــا نام ه ــه ب ــت ک ــردگی اس ــواع افس ــی از ان ــم یک ــردگی دائ ــال افس اخت
تایمی)بــه معنــای کــج خلقــی( نیــز شــناخته می شــود. معمــول تریــن خصائــص ایــن اختــال شــامل وجــود 
ــی  ــا احســاس ب ــی ب ــق افســرده در بیشــتر اوقــات روز و در بیشــتر روزهــا می باشــد. افســرده خوی خل
کفایتــی، تحریــک پذیــری، احســاس گنــاه، خشــم، انــزوا در جامعــه، از دســت دادن عائــق و بــی فعالیتــی 
همــراه اســت.  وجــه  تفــاوت ایــن اختــال از اختــال افســردگی اساســی ایــن اســت کــه فــرد مبتــا بــه 
اختــال افســردگی، دائــم ایــن شــکایت را دارد کــه همیشــه افســرده بــوده اســت. بنابراین؛ ایــن اختال 
معمــوال شــروع زودرس و از ســنین کودکــی و نوجوانــی دارد و وقتــی فــرد بــه ســنین 20 تــا 30 ســالگی 
ــروع  ــال ش ــن اخت ــی ای ــه ی فرع ــه در گون ــت. البت ــده اس ــروع ش ــال در او ش ــن اخت ــا ای ــد حتم می رس

دیــررس در ســنین میانســالی نیــز مشــاهده شــده اســت. 

اختالل افسردگی مداوم چیست ؟

تشخیص و خصایص بالینی: 
ــخیصی  ــای تش ــق ماک ه طب
ــذاری  ــخیص گ ــرای تش DSM 5 ب
الزم  دائــم  افســردگی  اختــال 
ــته  ــود داش ــر وج ــوارد زی ــت م اس

ــد:  باش
_ خلــق افســرده در اکثــر اوقــات روز و 
در اکثــر روزهــا کــه یــا خــود فــرد ایــن 
ــا ســایر  ــد و ی ــان می کن موضــوع را اذع
ــرد  ــوع در ف ــن موض ــه ای ــراد متوج اف
می شــوند و بــرای حداقــل دو ســال 

ادامــه داشــته باشــد. 
ــت،  ــرده اس ــرد افس ــه ف ــی ک _ در حال
حداقــل دو عامــت از مــوارد زیــر را 

ــد:  ــته باش داش
1(کاهش اشتها و یا پرخوری

2(بی خوابی و یا پرخوابی
3(کاهش انرژی و خستگی

4(افت اعتماد بنفس
5(تمرکــز ضعیــف و قــدرت تصمیــم 

ــن ــری پایی گی
6(احساس نامیدی

_ وجــه تمایــز ایــن اختال از افســردگی 
ــه در دوره هــای  ــن اســت ک اساســی ای
اختــال افســردگی مــداوم هرگــز نباید 
وجــود  و هیپومانیــا  مانیــا  دوره هــای 

داشــته باشــد. 

همه گیر شناسی اختالل افسردگی دائم: 
ــه  ــا 6 درصــد از جمعیــت کل مبتــا ب ایــن اختــال نســبتا در جمعیــت عمومــی شــایع اســت؛ یعنــی 5 ت
اختــال افســردگی دائــم هســتند.  ایــن اختــال در زنــان زیــر 64 ســال شــایعتر از مــردان بــا هــر ســن 
وســالی اســت. در افــراد مجــرد و کــم درآمــد ایــن اختــال شــایع تــر اســت.  در خیلــی از اوقــات اختــال 
افســردگی دائــم همــراه بــا ســایر اختــاالت مثــل اختــال افســردگی اساســی، اختــاالت اضطرابی)بــه 

ویــژه اختــال پنیــک(، ســؤمصرف مــواد و اختــاالت شــخصیت مــرزی می باشــد. 
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انواع  افسردگی دائم 
افســردگی دائــم انــواع گوناگونــی دارد. ایــن اختــال در بیمــاران مبتا به 
اختــاالت جســمی ناتــوان کننــده و مزمــن بــه ویــژه در میــان ســالمندان 
شــایع اســت. حالت هــای افســردگی خفیــف و شــبیه بــه اختال افســردگی 
دائــم کــه از نظــر بالینــی قابــل ماحظــه اســت و حداقــل شــش مــاه طــول 
مغــزی  قبیــل ســکته  از  بیماری هــای عصبــی  اختــاالت  می کشــد در 
ــی بهداشــت  نیــز مشــاهده شــده اســت. طبــق نظــر اخیــر ســازمان جهان
ــود و  ــه ای می ش ــاری زمین ــدن بیم ــم ش ــبب وخی ــده س ــای ذکرش حالت ه

بــه همیــن دلیــل بــه درمــان دارویــی احتیــاج دارنــد. 
تشــخیص افتراقــی اختــال افســردگی دائــم اساســا تفاوتــی بــا تشــخیص 
و  مــواد  از  بســیاری  نــدارد.  اساســی  افســردگی  اختــال  افتراقــی 
بیماری هــای طبــی می تواننــد عائــم افســردگی را بــه طــور مزمــن ایجــاد 
ــاص  ــور خ ــه ط ــد ب ــم را بای ــی و دائ ــردگی اساس ــال افس ــد. دو اخت کنن
در تشــخیص افتراقــی اختــال افســردگی دائــم مــورد توجــه قــرار داد 
ــال  ــور(  2- اخت ــی )مین ــردگی فرع ــال افس ــد از: 1-اخت ــه عبارت ان ک
ــم  ــک خواهی ــح هری ــه توضی ــه ب ــذرا .در ادام ــده گ ــود کنن ــردگی ع افس

ــت:  پرداخ

اختالل افسردگی فرعی )مینور( 
مشــخصه اختــا ل افســردگی فرعــی دوره هایــی از عائــم افســردگی 
ــاوت  ــی. تف ــردگی اساس ــال افس ــم اخت ــر از عای ــدتی کمت ــا ش ــت ب اس
اصلــی اختــال دیــس تایمــی و اختــال افســردگی فرعــی در دوره ای بودن 
اختــال افســردگی فرعــی اســت. خلــق بیمــاران دچــار اختــا ل افســردگی  
فرعــی در فاصلــه بیــن دوره هــای بیمــاری ســالم اســت امــا بیمــاران مبتــا 
بــه اختــال دیــس تایمــی تقریبــاً هرگــز دوره ای بــا خلــق ســا لــم ندارنــد. 

اختالل افسردگی عود کننده گذرا
مشــخصه اختــا ل افســردگی عودکننــده گــذرا دوره هــای  افســردگی 
گــذرا )یعنــی کمتــر از دو هفتــه( اســت. بیمــاران مبتــا بــه ایــن اختــال 
ــخیصی  ــای تش ــد ماک ه ــد، واج ــول بکش ــتر ط ــان بیش ــر دوره هایش اگ
بیمــاران دچــار اختــال  بــود.  اختــال افســردگی اساســی خواهنــد 
افســردگی عــود کننــده گــذرا از دو نظــر بــا  بیمــاران دچــار اختــال دیــس 
تایمــی تفــاوت دارنــد: 1- اختــا ل شــان  دوره ای اســت.   2-عائــم  شــان 

شــدیدتر اســت. 

افسردگی مضاعف چیست؟ 
تخمیــن زده می شــود کــه 40 درصــد از بیمــاران دچــار اختــال افســردگی 
اساســی، ماک هــای مربــوط بــه اختــال افســردگی دائــم را هــم داشــته 
باشــند. بــه ایــن ترکیــب اغلــب بــه آن عنــوان افســردگی مضاعــف داده 
ــد کــه پیــش آگهــی بیمــاران  می شــود. داده هــای موجــود نشــان می دهن
دچــار افســردگی مضاعــف بدتــر از پیــش آگهــی بیمارانــی اســت کــه فقــط 

بــه اختــال افســردگی اساســی مبتــا هســتند. 
ــال را  ــردو اخت ــف ه ــردگی مضاع ــه افس ــا ب ــاران مبت ــان بیم ــرای درم ب
بایــد درمــان کــرد زیــرا بــا رفــع عائــم دوره افســردگی اساســی بــاز هــم 
وضــع ایــن بیمــاران از نظــر روانپزشــکی بــه مقــدار قابــل توجهــی مختــل 

ــد.  ــی می مان باق

سیر و پیش آگهی 
ــه  ــاران ب ــد از بیم ــاً در 50 درص ــم تقریب ــردگی دائ ــال افس ــم اخت عائ
طــور خزنــده و بیــش از 25 ســالگی شــروع می شــود علی رغــم ایــن 
ــا ایــن گونــه بیمــاران  شــروع زودرس اغلــب 10 ســال طــول می کشــد ت
ــال  ــت اخت ــن اس ــا ممک ــد. آنه ــکی براین ــک روانپزش ــتجوی کم ــه جس ب
افســردگی دائــم زودآغــاز را  دســت کم بگیرنــد و صرفــاً بخشــی از 
زندگــی بــه شــمار آورنــد.  بیمارانــی کــه عائم شــان شــروع می شــود در 
ســیر اختال شــان در معــرض خطــر اختــال افســردگی اساســی و اختــال 
دوقطبــی قــرار دارنــد از بررســی بیمارانــی کــه تشــخیص اختــال دیــس 
تایمــی داشــته اند معلــوم شــده اســت کــه تعــدادی از آنهــا بیماریشــان 
پیشــرفت می کنــد وتبدیــل بــه اختــال افســردگی اساســی و یــا اختــال 

دوقطبــی می شــود. 
پیــش آگهــی بیمــاران دچــار اختــال افســردگی دائــم متغیــر اســت. 
اســتفاده از داروهــای ضــد افســردگی و یــا انــواع خاصــی از روان 
ــر  ــی ب ــرات مثبت ــاری، اث ــناختی و رفت ــای ش ــل روان درمان ه ــی مث درمان
ســیر و پیــش آگهــی ایــن اختــال می گــذارد. داده هــای فعلــی در مــورد 
ــه  ــی از آن اســت ک ــد حاک ــون در دســترس بوده ان ــه تاکن ــی ک درمان های
در عــرض یــک ســال پــس از اولیــن تشــخیص اختــال افســردگی دائــم  
ــا در حــال  ــا 15 درصــد از آنه ــاران گذاشــته می شــود، 10 ت ــر بیم ــه ب ک
فروکــش بــه ســر می برنــد و حــدود 25 درصــد از کل بیمــاران دچــار ایــن 
اختــال  هرگــز بهبــود کامــل نمی یابنــد. بــا ایــن حــال پیــش آگهــی کلــی 

ایــن اختــال در صورتــی کــه درمــان شــود خــوب اســت. 
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درمان
درگذشــته بیمــاران دچــار اختــال افســردگی دائــم را یــا درمــان نمی کردنــد و یــا تحــت روان درمانــی دراز مــدت مبتنــی بــر بینــش 
قــرار می دادنــد. از داده هــای فعلــی عینــی تریــن تاییــد بــه نفــع شــناخت درمانــی، رفتــار درمانــی و دارودرمانــی بــه دســت می آیــد. 
ترکیــب دارو درمانــی بــا شــناخت درمانــی یــا رفتــار درمانــی شــاید موثرتریــن درمــان بــرای ایــن اختــال باشــد.  در ادامــه بــه انــواع 

راه هــای درمــان ایــن اختــال خواهیــم پرداخــت. 
1-شناخت درمانی 

آن  در  کــه  اســت  فنــی  درمانــی  شــناخت 
روش هــای جدیــد  اندیشــیدن و رفتــار کــردن 
بــه بیمــار آموختــه می شــود تــا آنهــا را جانشــین 
نگرش هــای منفــی و معیوبــی کنــد کــه در مــورد 
خــود، جهــان و آینــده دارد. ایــن برنامــه درمانی 
کوتــاه مــدت اســت و بــه مشــکات فعلــی بیمــار 

ــردازد.  ــا می پ ــع آنه و رف

2-رفتار درمانی
ــن  ــر ای ــردگی ب ــاالت افس ــی اخت ــار درمان رفت
نظریــه مبتنــی اســت کــه علــت افســردگی 
فقــدان تقویــت مثبــت در نتیجــه جدایــی، مرگ 
ــای  ــت. روش ه ــط اس ــی محی ــر ناگهان ــا تغیی وی
درمانــی مختلــف درمــان بــرای رســیدن بــه 
ــت،  ــه باعــث افزایــش فعالی اهــداف خاصــی ک
ــن  فراهــم ســاختن تجــارب خوشــایند و آموخت
ــه کار  ــود، ب ــار می ش ــه بیم ــازی ب ــوه آرام س نح
می رونــد. اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ایجــاد 
افســرده  بیمــار  شــخصی  رفتــار  در  تغییــر 
موثرتریــن راه بــرای تغییــر افکار و احساســاتی 
اســت کــه همــراه بــا آن رفتــار در فرد افســرده 
وجــود دارنــد. رفتــار درمانــی اغلــب بــرای 
درمــان احســاس درماندگــی مــورد اســتفاده 
ــه  ــن گون ــد ای ــر می رس ــه نظ ــرد. ب ــرار می گی ق
بیمــاران در برخــورد بــا همــه مشــکات زندگــی 
احســاس ناتوانــی از خــود نشــان می دهنــد. 

3-روان درمانی بینش مدار )روان 
کاوانه( 

روان درمانــی فــردی بینــش مــدار، رایج تریــن 
نــوع درمــان اختــال افســردگی دائــم اســت و 
خیلــی از بالینگــران آن را درمــان انتخابــی ایــن 
اختــال می داننــد. در ایــن رویکــرد درمــان 
ــم  ــش و دوام عائ ــوه پیدای ــود نح ــعی می ش س
افســردگی و خصایــص غیرانطباقــی شــخصیت 
را بــه تعارض هــای حــل نشــده ابتــدای کودکــی 
ــا اســتفاده از ایــن درمــان فــرد  ــد. ب ــط دهن رب
ــل  ــه معادل هــای افســردگی از قبی ــد ب می توان
ســوء مصــرف مــواد یــا بــه احســاس طــرد 
شــدگی در کودکــی کــه مقدمــه و شــکل اولیــه 
افســردگی در بزرگســالی اســت، بینــش پیــدا 
کنــد. دو ســوگرایی موجــود در روابــط فعلــی 
ــری  ــراد دیگ ــتان و اف ــن، دوس ــا والدی ــار ب بیم
کــه در زندگــی روزمــره او وجــود دارنــد، مــورد 
بررســی قــرار می گیــرد. همیــن کــه بیمــار 
بفهمــد چطــور ســعی می کــرده نیــاز مفــرط خــود 
بــه تاییــد دیگــران را ارضــا کنــد تــا بتوانــد بــا 
ــوپرایگوی  ــود و س ــدک خ ــس ان ــه نف ــاد ب اعتم
ســختگیر خــود مقابلــه کنــد، بــه یکــی از اهداف 

ــه اســت.  مهــم  درمــان دســت یافت 4-درمان بین فردی
ــردگی،  ــاالت افس ــردی اخت ــن ف ــان بی در درم
تجــارب بیــن فــردی فعلــی بیمــار و راه هــای 
ــا  ــود ت ــی می ش ــترس بررس ــا اس ــدارای او ب م
ــردگی و  ــم افس ــش عائ ــه کاه ــد ب ــرد بتوان ف
ــان  ــد. درم ــل آی ــس نای ــه نف ــاد ب ــود اعتم بهب
بیــن فــردی از حــدود 12 تــا 16 جلســه هفتگی 
بــا آن می تــوان  تشــکیل میشــود و همــراه 
داروهــای ضــد افســردگی را هــم تجویــز کــرد. 

5-خانواده درمانی و گروه درمانی
می تــوان  درمانــی  خانــواده  از  اســتفاده  بــا 
ــا  ــرد ت ــک ک ــواده اش کم ــز خان ــار و نی ــه بیم ب
ویــژه  بــه  کنارآینــد،  افســردگی  عائــم  بــا 
وقتــی کــه بــه نظــر می رســد یــک ســندروم 
ــروه  ــا گ ــت. ب ــتی در کاراس ــی زیس ــه عاطف نیم
ــک  ــزوی کم ــاران من ــه بیم ــوان ب ــی می ت درمان
کــرد تــا بــرای غلبــه بــر مشــکات بیــن فــردی 
ــد  ــدا می کنن ــی پی ــای اجتماع ــه درموقعیت ه ک

راه هــای جدیــدی را یــاد بگیــرد.  

6-بستری کردن 
معمــوالً بســتری کــردن بیمــاران دچــار اختــال 
دیــس تایمــی ضرورتــی پیــدا نمی کنــد، در 
ــدید  ــی ش ــاری خیل ــم بیم ــر عای ــال اگ ــن ح عی
باشــد و از کار افتادگــی واضــح اجتماعــی و 
شــغلی پیــدا شــده باشــد و یــا فکــر خودکشــی 
وجــود داشــته باشــد، همگــی  مــواردی ضروری 

ــردن هســتند.  ــرای بســتری ک ب

7-دارو درمانی
ــج  ــا و رای ــری دیرپ ــاد نظ ــن اعتق ــل ای ــه دلی ب
ــا عوامــل  کــه اختــال در درجــه اول اختالــی ب
روانــی اســت، بســیاری از بالینگــران از مصرف 
ــه ایــن  ضــد افســردگی ها در بیمــاران مبتــا ب
ــات  ــا در مطالع ــد. ام ــودداری می کنن ــال خ اخت
بســیار دیــده شــده اســت کــه درمــان ایــن 
اختــال بــا ضــد افســردگی ها موفقیت آمیــز 
بــوده اســت. ایــن داده هــا در مجمــوع حاکــی از 
آن اســت کــه مهــار کننده هــای انتخابــی با جذب 
ســروتونین و ونافاکســین و بوپروپیــون بــرای 
درمــان بیمــاران مبتــا بــه اختــال دیــس تایمی 
مفیــد هســتند. مهــار کننده هــای مینوآمیــن 
اکســیداز در زیــر گروهــی از بیمــاران مبتــا بــه 
اختــال دیــس تایمــی موثرنــد. 
زیــر گــروه مذکــور از ایــن 
ــول  ــز معق ــه تجوی ــاران ب بیم
و منطقــی آمفتامین هــا نیــاز 

پاســخ می دهنــد. 
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سندروم پیش از قاعدگی
ــی  ــی اختال ــش از قاعدگ ــندروم پی س
اســت کــه عــاوه بــر بانــوان، آقایــان نیــز 
ــته  ــل داش ــی کام ــورد آن آگاه ــد در م بای

باشــند. 
 premenstrual( قاعدگــی  از  پیــش  ســندرم 
عائــم  از  گروهــی  بــه   )syndrome=PMS
جســمی و رفتــاری اطــاق می شــود کــه بــه 
چرخــه ی  دوم  نیمــه ی  در  و  دوره ای  صــورت 
قاعدگــی اتفــاق می افتــد اختــال دیســفوریای 
 premenstrual dysphoric( قاعدگــی  از  پیــش 
حالــت  همــان  واقــع،  در   )disorder=PMDD
شــدید ســندرم قبــل از قاعدگــی اســت. کــه به 
نــام اختــال ناآرامــی پیــش از قاعدگــی، اختال 
افســردگی پیــش از قاعدگــی هــم شــناخته 
می شــود؛ اختالــی روانــی اســت کــه در بخــش 
اختــاالت افســردگی و اختــاالت دو قطبــی جای 
گرفتــه اســت . عائــم شــایع آن عبارتنــد از 
عصبانیــت، تحریــک پذیــری، افســردگی و تنش 
درونــی شــدید تــا حــدی کــه منجــر بــه اختــال 

می شــود.  روزانــه  فعالیت هــای  در 
ســندرم پیــش از قاعدگــی خفیــف، مشــکلی 
شــایع اســت و در 75 درصــد از زنانــی کــه 
می شــود،  دیــده  دارنــد،  ماهانــه  قاعدگــی 
امــا فقــط 3 تــا 8 درصــد زنــان بــه اختــال 
دیســفوریای پیــش از قاعدگــی دچارنــد. زنــان 
از هــر طبقــه ی اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی 
و نــژادی ممکــن اســت بــه ایــن ســندرم مبتــا 

ــند.  باش
اختــال ناخوشــی پیــش از قاعدگــی معمــوالً یک 
بیمــاری مزمــن اســت و ممکــن اســت تأثیراتــی 

جــدی بــر کیفیــت زندگــی یــک زن بگــذارد. 

علت ایجاد سندرم پیش از قاعدگی و 
اختالل دیسفوریای پیش از قاعدگی

بافت هــای مختلــف بــدن زنــان نســبت بــه 
تغییــرات هورمونــی چرخــه ی قاعدگی، حســاس 
اســت. تحقیقــات نشــان می دهــد کــه افزایــش 
و کاهــش ســطح هورمون هایــی نظیــر اســتروژن 
و پروژســترون، ممکن اســت در مواد شــیمیایی 
موجــود در مغــز )از جملــه مــاده ای بــه نــام 
ســروتونین کــه بــر خلــق و خــو مؤثــر اســت( نیز 
تأثیــر بگــذارد.  بــا ایــن حــال، هنــوز مشــخص 
نیســت کــه چــرا برخــی زنــان بــه ســندرم پیش 
یــا اختــال دیســفوریای   )PMS( از قاعدگــی 
پیــش از قاعدگــی )PMDD( مبتــا می شــوند و 

برخــی دیگــر نــه. 
ســطح اســتروژن و پروژســترون در زنــان مبتــا 
و غیرمبتــا بــه ایــن بیمــاری مشــابه اســت. بــر 
اســاس پژوهش هــای مختلــف، محتمل تریــن 
توضیــح بــرای ایــن شــرایط، این اســت کــه زنان 
مبتــا بــه اختــال ناخوشــی پیــش از قاعدگــی، 
هورمون هــا  طبیعــی  تغییــرات  بــه  نســبت 

بســیار حساســند. 

)PMS( عالئم سندرم پیش از قاعدگی
• پذیــری، 	 تحریــک  نفــخ،  خســتگی، 

شــایع ترین  از  اضطــراب  و  افســردگی 
می  باشــند.  عائــم 

• غم، نا امیدی یا احساس بی ارزشی	
• تنش، اضطراب یا لجبازی	
• تحریک پذیری 	
• فعالیت هــای 	 انجــام دادن  بــه  بی میلــی 

روزانــه
• اختال در تمرکز	
• خستگی و کمبود انرژی	
• تغییر اشتها	
• خوابیــدن بیــش از حــد یــا مشــکل در 	

خــواب
• حساسیت به لمس یا تورم پستان	
• کاهش تمایات جنسی	

عالئم اختالل دیسفوریای پیش از 
)PMDD( قاعدگی

 افسردگی «
 افکار خودکشی «
 موارد وحشت زدگی «
 اضطراب شدید «
 عصبانیت همراه با تغییرات شدید خلقی «
 گریه «
 عدم عاقه به فعالیت های روزمره «
حمات آلرژیک از جمله تنگی نفس «
 بیخوابی «
 مشکل در تفکر یا تمرکز  «
 پرخوری «
گرفتگی عضانی دردناک و درد مفاصل «
نفخ شکم «
سردرد های شدید «
افزایش وزن «

PMDD و PMC تشخیص
هیــچ آزمایــش مشــخصی وجــود نــدارد کــه 
بتوانــد ســندروم پیــش از قاعدگــی )PMS( یــا 
اختــال ناخوشــی پیش از قاعدگــی )PMDD( را 
تشــخیص دهــد. عائــم ایــن بیمــاری فقــط بایــد 
ــب در  ــی و اغل ــه ی قاعدگ ــه ی دوم چرخ در نیم
ــی رخ  ــش از قاعدگ ــت روز پی ــا هف ــج ت ــی پن ط
دهــد. همچنیــن، بایــد عــاوه بــر عائــم جســمی 
بــا عائــم رفتــاری نیــز همــراه باشــد. اگــر زنــان 
مبتــا بــه ســندرم پیــش از قاعدگــی یــا اختــال 
ناخوشــی پیــش از قاعدگــی باشــند، نبایــد ایــن 
عائــم را در روزهــای چهــارم تــا دوازدهــم 
چرخــه ی 28 روزه قاعدگــی خــود تجربــه کننــد. 
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PMDD و PMC درمان و مهار محافظه کارانه
)عــوارض جانبــی درمان هــای محافظــه کارانــه کــم یــا حتــی صفــر اســت؛ در 
صورتــی کــه ایــن درمان هــا موفقیــت آمیــز نباشــند بایــد تحــت نظــر پزشــک دارو 

درمانــی صــورت بگیــرد.(
خوردن کربوهیدرات های منسجم)غات سبوس دار و...(	 
ورزش و افزایش فعالیت های فیزیکی) ورزش های هوازی و...(	 
استفاده از مکمل های ویتامینی و مواد معدنی با تجویز پزشک	 
کاهش و قطع مصرف کافئین)چای، قهوه و...(	 
پرهیز از استرس و اضطراب	 
کاهش مصرف قند، نمک و چربی	 
آرامش درمانی و مدیتیشن و دوری از شرایط تنش زا 	 
داشتن خواب منظم و اندازه	 
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ایا افسردگی به خودکشی منجر میشود ؟
خودکشــی بــه عنــوان یــک مشــکل ســامت 
عمومــی اساســی در سراســر جهــان شــناخته 
شــده و بــه صــورت یــک دغدغــه و مشــکل 
بــراي روانپزشــکان، روانشناســان و  اساســی 
دیگــر متخصصانــی کــه بــه نحــوي بــا مســائل 
جوانــان  بهزیســتی  و  روانشــناختی  ســامت 
درگیــر هســتند، مطــرح می باشــد.  ایــن پدیــده 
همچنیــن بــه عنــوان ســومین علــت عمــده مــرگ 
و میــر در میــان جوانــان و نوجوانــان بــه حســاب 
می آیــد. در بیــن اختــاالت روانــي، اختــاالت 
ــي دارد.  ــا خودکش ــاط را ب ــترین ارتب ــي بیش خلق
ــن  ــت بارتری ــي و مصیب ــت منف ــدیدترین حال ش
قطبــي،  یــک  و  دوقطبــي  افســردگي  پیامــد 

خودکشــي اســت. 
اجتماعــی-  عوامــل  و  روانشــناختی  اختــاالت 
ایــن  بــا  مرتبــط  خطــر ســاز  عوامــل  زیســتی 
ــر  ــرف دیگ ــد و از ط ــکیل می دهن ــکل را تش مش
مــرگ در نتیجــه آســیب هــاي خــود انگیختــه 
ــر  ــر در ه ــرگ و می ــد از کل م ــدود 1/5 درص ح
دو جنــس زن و مــرد را تشــکیل داده اســت. 
ــه در داخــل کشــور  ــام گرفت پژوهــش هــاي انج
ــه  ــند ک ــب می باش ــن مطل ــده ای ــان دهن ــز نش نی
باالتریــن میــزان خــود کشــی در گــروه ســنی 15 
تــا 25 ســال اتفــاق افتــاده اســت.  آشــکارترین 
دلیــل خودکشــی، احساســات منفــی و ناامیــدی و 

ــت.  ــود اس ــرل خ ــت دادن کنت از دس
ــی را  ــد، مراحل ــک فراین ــوان ی ــه عن خودکشــی ب

شــامل می شــود: 
)Die to Desire(1- میل و آرزوی مرگ
)thoughts Suicide(2- افکار خودکشی

)Planning(3- طرح ریزی
) Attempts Suicide(4- اقدام به خودکشی

 suicide(کامــل خودکشــی  بــه  نهایــت  و   -5
)complete

بــه طــوري کــه میــزان خطــر بــا گــذر از 
هــر مرحلــه رو بــه افزایــش مــی رود. 

عوامل خطرساز زیستي- رواني
اختــاالت روانــي بــه ویــژه اختــاالت خلقــي، اختــاالت اضطرابــي، اســکیزوفرني و اختــاالت 	*

شــخصیتي خــاص
اختال سوء مصرف الکل یا مواد 	*
مشکل در سازگاري با تغییرات و رویدادها 	*
ناامیدي 	*
تکانشي بودن یا تمایات پرخاشگرانه 	*
سابقه رویدادهاي آسیب زا 	*
بیماری هاي جسماني شدید 	*
سابقه اقدام به خودکشي	*
سابقه خودکشي در خانواده	*
عوامل خطرساز محیطي	*
مشکات و شکست هاي تحصیلي	*
بیکاري و مشکات مالي	*
مشکل در روابط اجتماعي یا از دست دادن جایگاه اجتماعي	*
شکست در روابط عاطفي	*
دسترسي آسان به وسایل مرگ بار	*
بروز خودکشي هاي محلي )منطقه اي( که اثر سرایتي دارند. 	*

عوامل محافظت کننده خودکشی
وجــود خدمــات بالینــي مؤثــر و مناســب بــراي  «

اختــاالت روانــي، جســماني و ســوء مصــرف 
مــواد :در هــر وعــده داروهای او را ســر ســاعت 

بدهیــم. 
دسترســي آســان بــه منابــع مداخلــه اي و  «

ــک ــت کم ــراي دریاف ــي ب حمایت
منــع دسترســي بــه ابــزار مــرگ بار:حتــی  «

ــو،  ــم از چاق ــی اع ــکان هــر وســیله خطرناک االم
اتومبیــل، قیچــی، تیــغ و داروها را از دســترس 

ــم.  ــه داری او دور نگ
ــار  « ــا بیم ــي :ب ــت اجتماع ــورداري از حمای برخ

رابطــه دوســتانه، آرام و مــورد اطمینان داشــته 
باشــیم و و را تنهــا نگذاریــم. 

برخــورداري از مهــارت هــاي حــل مســئله،  «
حــل تعارضــات و کنتــرل هیجانــات )مهارت هــای 

زندگــی( 
برخورداري از باورهاي مذهبي و فرهنگي  «
روابط خانوادگي و اجتماعي مناسب «
تهدیدهــای بیمــار بــرای خودکشــی را جــدی  «

بگیریــم و او را بــا جمــات مثــل ایــن: “تــو جرات 
ــا  ــیم” ی ــت میش ــوری راح ــا اینط ــا “م ــداری” ی ن
تــورو خــدا ایــن کارو بکــن مــا از دســتت خــاص 

شــویم. “او را تحریــک نکنیــم. 
او را از وجــود ایــن افــکار ســرزنش نکنیــم و  «

بازخواســت نکنیم. 
بــا رفتــار مهربــان و حمایــت گرانــه بــه او  «

بگوییــم هروقــت ایــن افــکار بــه ذهنــش آمــد 
ــد.  ــت کن ــا صحب ــا م ــد و ب ــا را آگاه کن م
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انواع خودکشی

1-خودکشی خودخواهانه:
دورکیــم ایــن نــوع خودکشــی را خــاص جوامــع و اجتماعاتــی کــه 
دارای فلســفه و ســنت فردگرایــی، اســتقال طلبــی افــراد، خوداتکایــی و 
خودکفایــی می باشــند، می دانــد. در ایــن جوامــع افــراد شــدیداً بــه اراده 
ــم  ــان تنظی ــل شخصی ش ــه می ــا ب ــود را بن ــار خ ــته اند و رفت ــود وابس خ
می کننــد و ارزش هــای حاکــم بــر جامعــه در انتخــاب آن هــا  تأثیــری نــدارد 
البتــه ایــن میــزان فردگرایــی بســته بــه جوامــع متفــاوت، تغییــر می کنــد 
خودکشــی خودخواهانــه می توانــد حاصل احساســی تنهایــی، درون گرایی، 
انــزوا، و یــا نوعــی اختــال روانی باشــد. معمــوال در خودکشــی خودخواهانه 
همبســتگی فــرد بــا زندگــی خانوادگــی ناچیز و سســت اســت؛ زیــرا هرچه 
ــرد  ــی ف ــند، ایمن ــر باش ــی ت ــر و صمیم ــم نزدیکت ــه ه ــواده ب ــای خان اعض
نســبت بــه خودکشــی بیشــتر می شــود. نــرخ خودکشــی نســبتا باالیــی کــه 

در مجــردان دیــده می شــود، تاییــد بــر  ایــن مدعــا اســت. 

2-خودکشی دگرخواهانه)نوع دوستانه(: 
درواقــع در ایــن نــوع خودکشــی فــرد وظیفــه اخاقــی عمیقــی را 
درخــود احســاس می کنــد و عاقــه منــد می شــود تــا خــود را فــدای 
ــوی  ــجام ق ــتگی و انس ــاس همبس ــه احس ــردی ب ــی ف ــد. وقت دیگران کن
نســبت بــه یــک گــروه فــوق العاده یکپارچــه و متحــد مقیــد باشــد. ارزش 
هــا و هنجارهــای گــروه را از آن خــود می دانــد و بیــن منافــع خــود و 
گــروه فرقــی نمی گــذارد. بــه عنــوان مثــال جاسوســی کــه دســتگیر شــده، 
ــد، کپســول ســمی  ــاش کن ــد و اســراری را ف ــی بزن ــه حرف ــل از آن ک قب
را می بلعــد. درجوامــع ابتدایــی کــه از همبســتگی گروهــی نســبتا باالیــی 

ــتر رواج دارد. ــه بیش ــی دگرخواهان ــد، خودکش برخوردارن

3-خودکشی ناشی از بی هنجاری اجتماعی: 
ــا  ــر رفتارهــا و هنجارهــا دارد ضعیــف ی هــرگاه نظارتــی کــه جامعــه ب
حــذف شــود، حالــت »بــی هنجــاری« یــا »نابســامانی«در جامعــه بــه وجــود 
می آیــد. بــی هنجــاری از تضعیــف وجــدان اخاقــی ناشــی می شــود و عمومــا 
ــت.  ــراه اس ــی هم ــا سیاس ــادی ی ــی، اقتص ــزرگ اجتماع ــای ب ــا بحران ه ب
ــرای ســاخت  ــر ب ــوان هنجارهــای معتب ــه عن ــی ب ــد اخاق ــه قواع ــی ک وقت
دادن بــه کــردار افــراد از اعتبــار می افتــد، امیالشــان نامحــدود شــده و 
دیگــر بــا  منابعــی کــه دارنــد ارضــا نمی شــوند. ایــن عــدم تعــادل میــان 
ــمکش های  ــر کش ــان ناگزی ــایل ارضایش ــته و وس ــای  افسارگسس آرزوه
ــه خودکشــی ســوق می دهــد.  ــا را ب ــه آنه ــزد ک ــر می انگی ــی ب حــاد درون

ــدید  ــای ش ــه در دوران بحران ه ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــم ب ــل دورکی امی
اقتصــادی و اجتماعــی و زمانــی کــه فشــار تــورم در جامعــه شــدید اســت، 
احتمــال خودکشــی بیشــتر می شــود. چــون در چنیــن مواقعــی هنجارهــای 

اجتماعــی بیشــتر تضعیــف می گــردد. 

4-خودکشی تقدیرگرایانه)جبری(: 
ــم  ــرل و تنظی ــی، کنت ــه بازبین ــل ب ــی عکس العم ــی نوع ــن خودکش ای
ــدیدی  ــرط و ش ــد مف ــه ح ــه ب ــه جامع ــی ک ــت. زمان ــه اس ــی جامع اجتماع
دســت بــه ” ایجــاد نظمــی دســتوری ” می زنــد و فــرد بــه شــدت تحتانتقــاد 
قــرار دارد و هــر چیــزی تهدیــد شــده، کنتــرل شــده، منظــم، خشــک و بــی 
روح اســت. در ایــن مواقــع حــق گزینــش از افــراد ســلب شــده  و فــرد 
تحــت شــرایط اجبــاری، نمی توانــد اهــداف و راه هــای رســیدن بــه آن هــا 

ــه قضــا و قــدر تــن می دهــد.  را فراهــم کنــد و ســرانجام ب

عالیم و اختالالت روانپزشکی
ــبب  ــل مس ــن عوام ــي از خطرزاتری ــکی یک ــاالت روانپزش ــود اخت وج
ــا  ــه ب ــرادي ک ــه 90 % اف ــت ک ــده اس ــن زده ش ــت. تخمی ــی اس خودکش
خودکشــي بــه زندگــي خــود پایــان بخشــیده اند، بــه نوعــي اختــال روانــي 
ــد.  ــي از زمــان افســرده بوده ان ــان در برهــه های ــد. 60 %آن دچــار بوده ان
همچنیــن در 90 %از مــوارد مــرگ کــودکان و نوجوانــان بــر اثــر خودکشــي، 
نوعــي از اختــال روانــي بــه عنوان علت ریشــه اي شناســایي شــده اســت. 
اختاالتــي کــه بــا خودکشــی رابطــه ي بیشــتري دارنــد، شــامل اختــاالت 
خلقــی، ســایکوتیک، اضطرابــی و ســوء مصــرف و وابســتگی بــه مــواد 
ــدون  ــم و نشــانه هــاي روانپزشــکی حتــی ب اســت. وجــود بعضــی از عائ
ــد  ــد، می توان ــته باش ــال را داش ــخیص اخت ــل تش ــای کام ــه معیاره اینک
خطــر خودکشــی را افزایــش دهــد. ایــن عائــم شــامل مــوارد زیــر اســت: 
افســردگی، اضطــراب شــدید، حمــات هــراس، ناامیــدی، توهمات دســتور 
دهنــده، تکانشــی بــودن، تهاجمــی بــودن، لــذت نبــردن، دیســفوریا، 
احســاس شرمســاری و حقــارت، نداشــتن عــزت نفــس، خشــونت نســبت 

بــه دیگــران، تحریــک پذیــری، بیقــراری، خشــم و بیخوابــی. 
ــی  ــا اختــاالت روانپزشــکی - حت همراهــي برخــي از عوامــل دیگــر ب
بــدون در نظــر گرفتــن نــوع اختال-ســبب افزایــش خطــر خودکشــی مــي 

شــود. برخــي از ایــن عوامــل عبارتنــد از: 
ــت دادن  ــه ای، از دس ــای مقابل ــودن مهارته ــف ب ــی، ضعی ــزواي اجتماع ان

ــی.  ــت اجتماع ــدان حمای ــدی، فق ــغلی، ناامی ــت ش موقعی

اختالالت خلقی
همانطــور کــه ذکــر شــد اختــاالت خلقــی یکــی از اختاالتــی اســت کــه 
می توانــد خطــر خودکشــی را افزایــش دهــد. بســیاری از گزارش ها نشــان 
ــد،  ــی می میرن ــر خودکش ــه در اث ــرادی ک ــد اف ــه 50 درص ــت ک داده اس
افســرده هســتند. وجــود افســردگی بــه تنهایــی مــرگ بــر اثــر خودکشــی 
ــه اختــال خلقــی و  ــا ب ــد. در بیمــاران جــوان مبت ــر می کن را بیســت براب
یــا افســردگی عمــده، مــرگ بــر اثــر خودکشــی اغلــب در ابتــدای بیمــاری 
رخ می دهــد. ناامیــدی بــا خطــر خودکشــی در مراحــل بعــدی بیمــاری 
همــراه اســت. افــرادی کــه تنهــا نشــانه هــاي افســردگي دارنــد، نســبت 
بــه بیمارانــی کــه ماک هــای کامــل افســردگی را دارنــد، در معــرض خطــر 
خودکشــی کمتــری هســتند. هنگامــي کــه افســردگی در زمینــه بیمــاری 
مزمــن جســمی ماننــد درد مزمــن، بیمــاری قلبــی یــا بیمــاری تهدیدکننــده 
ي زندگــي ماننــد ســرطان ها قــرار می گیــرد خطــر خودکشــی را بــه صــورت 

قابــل ماحظــه ای افزایــش می دهــد. عایــم افســردگی عبارتنــد از: 
خلــق افســرده، لــذت نبــردن و عــدم عاقــه، کاهــش انــرژی، مشــکل در 
تمرکــز، کاهــش اشــتها، احســاس بــی ارزشــی و ناامیــدی، احســاس گنــاه، 
مشــکات خــواب، افــکار خودکشــی و یــا داشــتن نقشــه و برنامه بــرای آن. 
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درمان
درمانگــر بــا توجــه بــه ارزیابــی اش، تصمیــم می گیــرد کــه از چــه راهبــرد درمانــي اســتفاده نمایــد. نمونــه ای از روش هــای درمانــی کــه 

در مــورد ایــن بیمــاران مفیــد بــه نظــر مــي رســد در زیــر ذکــر شــده اســت: 
1-درمان طوالنی مدت اختاالت روانی)شاملسوء مصرف مواد(

2- رواندرمــانی بین فردی و و درمان رفتاري شنـــاختي  به منظور کاهش خطر اقدام به خودکشی به خصوص در بیماران افسرده
3- درمان دیالکتیک رفتاري براي بیماران خودکشي گراي مزمن با اختال شخصیت مرزی 

پیشگیری از خودکشی
جهانــی  بهداشــت  ســازمان  نشســت  در 
ــی  ــگیری از خودکش ــای پیش ــورد راهکاره درم
در اروپــا کــه در ســال 2004  در بروکســل 
ســامت  گــذاران  سیاســت  شــد،  انجــام 
رفتارهــای  و  روان  ســامت  متخصصــان  و 
ــوادث  ــی ح ــه بررس ــور ب ــی از 36 کش خودکش
و روش هــای مختلــف در مــورد پیشــگیری از 
ــه  ــن اجــاس ب ــج ای ــد. نتای خودکشــی پرداختن

صــورت زیــر طبقــه بنــدی می شــود: 
ــان  ــی نش ــرای خودکش ــدام ب ــودکشی و اق خــ
دهنــده ی مشــکات جــدی در ســامت روان 
جمعیــت عمومــی اســت. در برخــی از کشــورها 
خودکشــی  اثــر  بــر  کــه  افــرادی  تعــداد 
می میرنــد بیشــتر از افــرادی اســت کــه بــر اثــر 
تصــادف جــان خــود را از دســت می دهنــد. 

جـــنس و ســن جــزء جنبــــه های مهــم خطــر 
خودکشــی هســتند و بایــد در زمــان تدویــن 
برنامه هــای خودکشــی مــد نظــر قــرار بگیرنــد. 
گزارشــهای رســانه ها کــه باعــث پــر رنــگ کردن 
خودکشــی می شــوند ممکــن اســت بــه طــور 
معکــوس باعــث گرایــش افــراد بــه خودکشــی و 

افزایــش میــزان خودکشــی شــود. 
درمــان  اضـــطراب  و  افســـــردگی  اگــر 
می یابــد.  کاهــش  خودکشــی  نــرخ  شــوند، 
مطالعــات، اثربخشــی داروهــای ضدافســردگی و 

کرده انــد.  تائیــد  را  رواندرمانی هــا 
بــرای  اقــدام  و  خودکشــی  از  پـــیشگیری 
خودکشــی نیازمنــد توجــه بیشــتر بــه رویکــرد 
ســامت عمومــی اســت. بــار مالــی خودکشــی بــه 
ــام  ــد تم ــت بای ــه دول ــاد اســت ک اندازهــای زی
تــاش خــود را متوجــه آن کنــد البتــه بــا نظــارت 

وزارت بهداشــت. 
بایــد  خودکشــی  از  پیشــگیری  برنامه هــای 
بایــد  برنامه هــا  ایــن  در  شــوند.  تدویــن 
جنســی،  ســنی،  گروههــای  خــاص  نیازهــای 

بگیرنــد.  قــرار  نظــر  مــد  و....  قومیتــی 
متخصصــان بهداشــت بایــد بــرای شناســایی 
ــایر  ــا س ــد و ب ــوزش ببینن ــی آم ــر خودکش خط

مراکــز بهداشــتی تعامــل داشــته باشــند
آمــوزش متخصصــان و جمعیــت عمومــی هــر 
چــه ســریعتر بایــد آغــاز شــود و هــم بــر عوامــل 
خطــر ســاز و هــم حمایــت کننــده توجــه شــود. 
انجــام تحقیقــات بــر روی برنامه های پیشــگیری 
از خــود کشــی بایــد مــورد حمایــت قــرار بگیــرد

پیشــگیری  برنامه هــای  در  بایــد  رســانه ها 
آموزش هــای  و  شــده  درگیــر  خودکشــی  از 

مناســب بــه آنهــا داده شــود. 
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فرد افسرده به چه علتی افکار منفی و غیر سازنده دارد؟ 
در سیستم فکری فرد افسرده دریافت و شناخت از: 

1-خود
2-مردم و طبیعت

3-آینده خویش
منفــی و مخــرب اســت و فــرد در ضمیرناخودآگاهــش خــود را بــی ارزش، ناتوان، دارای مشــکات زیــاد و مقصــر و گناهکار و غیر دوســت 
داشــتنی میدانــد نســبت بــه دنیــا و مــردم بــی اعتمــاد اســت و آنهــارا اشــخاصی انتقادکننــده، طاقــت فرســا، بــی توجــه و غیرقابــل پیش 
بینــی و ظالــم می دانــد کــه می خواهنــد او را شکســت دهنــد و صدمــه بزننــد.  از آینــده خویــش نــا امیــد و هراســان اســت و تصــورش 
از آینــده خویــش ســختی و مشــقت هرچــه بیشــتر اســت.  امــا حــال می خواهیــم بدانیــم کــه علــت افــکار منفــی و ســر منشــا و ریشــه 

آن از چیســت. الگوهــای فکــری ریشــه گرفتــه شــده در طــول عمــر ادمــی اســت کــه شــامل مــوارد زیــر میباشــد: 

خــود  ســرزنش  بــه  افســرده  شــخص   -1
می پــردازد: او مســئولیت مســائل و حــوادث 
ــدارد را  ــش ن ــی در آن نق ــه حت ــایند ک ناخوش
ــر  ــود را مقص ــد و خ ــودش می دان ــده خ ــه عه ب
ــی روی آن  ــه کنترل ــد ک ــد هرچن قلمــداد می کن

نداشــته اســت. 
2- افــکار فــرد افســرده در قیــد باید هــا و 
نباید هــا اســت. مثــل: مــن بایــد بهتــر کار کنــم. 
مــن بایــد تــو را راضــی کنــم. مــن نبایــد بدقــول 
باشــم. ایــن گونــه افــکار کــه باعث آزار شــخص 
ــش و  ــاه، تن ــدی، گن ــاد ناامی ــود در او ایج میش
عصبانیــت و شــرمندگی نســبت بــه دیگــران و 

ســرزنش خــودش را دارد. 
ــزرگ  ــودش را ب ــب خ ــرده معای ــرد افس 3- ف
می بینــد و خوبی هــا و حــس خــودش را کوچــک 

می شــمارد. 
4- باورهــای مخــرب و منفــی اســت کــه در 
تنبلــی  آدم  “مــن  مثــل:  دارد.  خــود  مــورد 
ــه  ــد ک ــی را می ده ــودش القاب ــه خ ــتم و ب هس

“ نمی دهــد.  تغییــر 
5- فــرد افســرده طبــق عادتهــای ذهنــی همــه 
چیــز را از قبــل در ذهــن خــود ارزیابــی می کنــد 
و بیــش داوری قضــاوت می کنــد و در بســیاری 
از مــوارد از ابــراز خواســته خــود منصــرف 
می شــود و بعــد از مدتــی خــود را ســرزنش 
میکنــد و ایــن باعــث کاهــش اعتمــاد بــه نفــس 

می شــود.  او 
ــوارد  ــتر م ــرده در بیش ــراد افس ــکار اف 6- اف
روی نــکات منفــی اســت و نیمــه خالــی لیــوان را 
می بیننــد و توجهــی بــه نــکات مثبــت در زندگــی 

خــود و اطرافشــان ندارنــد. 

ــی  ــوارد زندگ ــراد افســرده در بیشــتر م 7-اف
ــد.  ــی اداره می کنن ــال طلب ــه کم ــر پای خــود را ب
آنهــا همــه چیــز را در حــد عالــی و تمــام و کمــال 
می خواهنــد و اگــر از عهــده کاری در حــد عالــی 
برنیاینــد بــه ســرزنش خــود می پردازنــد از 
نــگاه آنهــا بایــد خودشــان و زندگیشــان یا ســیاه 
باشــد یــا ســپید. یــا صفر باشــد یــا صــد. در این 
تفکــر اختاف هــا در نظــر گرفتــه نمی شــود و 

هــم چیــز یــا خــوب اســت و یــا بــد. 
8- از دیگــر مــوارد مهــم در افــکار منفــی فــرد 
افســرده پذیــرش کــم خود بــه همان صــورت و 
همــان شــخصیتی کــه دارا می باشــد و احســاس 

گناه داشــتن فــراوان اســت. 
9- ایــن اشــخاص وســواس فکــری در رنــج 
هســتند و دائمــا بــا خــود و افکارشــان در جنــگ 
و تجزیــه و تحلیــل هســتند و آرامــش روحــی و 
ذهنــی ندارنــد و دائمــا در حــال نشــخوار افــکار 
ــران  ــود و دیگ ــه خ ــبت ب ــتند و نس ــی هس منف

منفــی بــاف و بدبیــن هســتند. 
10- افــکار توانایــی خــود و نــکات مثبــت خــود 
از دیگــر مســائل اســت کــه شــخص افســرده بــا 
آن در رنــج اســت وقتــی در زمانــی افســردگی 

ــکار می کنــد.  خــود را ان
12- بــرای او هــر حادثــه منفــی شکســت کامــل 
اســت و فــرد آن را بــا کلمــات هرگــز و همیشــه 
توصیــف می کنــد و تعمیمــات مبالغــه آمیــز 

می گیــرد. 
ــوارد نتیجــه  ــرد افســرده در بیشــتر م 13- ف
ــش از  ــد و بی ــام می ده ــتاب زده انج ــری ش گی

ــد.  ــاد می کن ــود اعتم ــیات خ ــه حدس ــد ب ح

14- مشــکات و مســایل خــود را بــزرگ نمایــی 
می کننــد. مثــا اگــر کلیــدش را یکبــار فرامــوش 

کنــد می گویــد: “مــن دچــار آلزایمــر شــدم. “
15-  او در بســیاری از مــوارد فکــر میکنــد کــه 
خــدا او را فرامــوش کــرده اســت وکســی او را 
ــرد  ــه ف ــر ب ــکاتش منحص ــد ومش درک نمی کن
ــدا  ــرم و از خ ــدا قه ــا خ ــد ب ــا می گوی ــت و ی اس

ــد.  ــرگ خــود را می کن ــب م طل
16-  فــرد احساســات خــود را معلــول واقعیــت 
می دانــد و حــس خــود را همــان واقعیــت تلقــی 

ــد.  می کن

ــه  ــمندان در زمین ــی از دانش ــک” یک ــرون ب “ای
افســردگی ســه عایــم بــارز در تفکــر انســان را 

نــام بــرد: 
1-دید منفی نسبت به خود

2- تمایــل بــه تفســیر وقایــع محیطــی و جهــان با 
دیــد پرتوقع وخشــمناک

3- انتظار رنج و ناکامی درباره آینده
“ همیشــه نعمتهــای خــود را بشــمارید 

ــر“ ــل کارنگ ــا را. دی ــه محرومیت ه ن
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باورها و اعتقادات فرد افسرده
ــتباه  ــرب و اش ــای مخ ــه باوره از جمل
ــه  ــت ب ــه آن دس ــرده ب ــخص افس ــه ش ک
گریبــان اســت وگاهــی دیــده شــده اســت 
کــه آن را بــه فرزنــدان خــود هــم منتقــل 
کــرده اســت و زمینــه ســاز بســیاری 
تشــدید  و  شکســت  و  گرفتاری هــا  از 

ــد از:  ــت عبارتن ــده اس ــردگی او ش افس
ــت . 1 ــرا دوس ــران م ــه دیگ ــل اینک ــه دلی ب

ندارنــد و بــه مــن عشــق و محبــت ندارنــد 
و  خوشــحال  زندگــی ام  و  خــود  از  مــن 
راضــی نخواهــم بــود و زندگــی برایــم پوچ 
ــرا  ــا م ــه آنه ــال ک ــت. ح ــی اس ــی معن و ب
دوســت ندارنــد و نظــرات و باورهــای مــرا 
قبــول ندارنــد پــس مــن عیــب و ایــرادی 

ــتم.  ــی هس ــی لیاقت ــرد ب دارم و ف
مــن نمی توانــم تنهایــی را تحمــل کنــم اگــر . 2

ــواده ام را از دســت بدهــم و  اعضــای خان
یــا از آنهــا جداشــوم و یــا از انهــا دور 
ــه  ــراوان غوط ــج ف ــرم و در رن ــوم میمی ش

می شــوم.  ور 
ــم . 3 ــا همدیگــر را دوســت داری زمانیکــه م

پــس بایــد عقایــد هــم را هــم بپذیریــم و 
اختــاف نظــر نداشــته باشــیم و بحــث جایــز 

نیســت. 
مــن بایــد در همــه حــال همــه را از خــود . 4

ــه  ــزی ک ــر چی ــی اگ ــه دارم حت ــی نگ راض
ــر و  ــف رای و نظ ــد مخال ــن انتظاردارن از م

ــد.  ــن باش ــته ی م خواس
مــن در زندگــی خــود مقصــر نیســتم و . 5

ــن  ــی م ــی  و  ناکام ــث بدبخت ــران باع دیگ
هســتند. 

ــارات . 6 ــات و انتظ ــران توقع ــه دیگ ــال ک ح
مــرا بــرآورده نمی کننــد پــس مــرا دوســت 

ندارنــد. 
مــن بایــد محبــوب همــه باشــم و دیگــران . 7

قــدر و منزلــت مــرا نمی داننــد. 

ــد اعتمــاد کنــم همــه . 18 ــه هیــچ کــس نبای ب
ــد.  ــتفاده کنن ــوء اس ــن س ــد از م می خواهن

ــس . 19 ــد پ ــه می زنن ــن ضرب ــه م ــران ب دیگ
نبایــد وارد ارتبــاط جدیــدی بــا افــراد 

شــوم. 
اگــر احســاس واقعــی ام را درخواســت . 20

کنــم مــرا طــرد میکننــد و از مــن بدشــان 
می آیــد. 

ــخیص . 21 ــا تش ــه اینج ــا ب ــر ت ــما اگ ــال ش ح
دادیــد کــه از بیمــاری افســردگی در رنــج 
ــکار و  ــروع اف ــرای ش ــد ب ــتید. بیایی هس

ــد.  ــر دهی ــود را تغیی ــای خ باوره

ــی ام را . 8 ــرل زندگ ــه کنت ــد همیش ــن بای م
در دســت داشــته باشــم و قــوی باشــم. از 
هــر موضوعــی ناراحــت و غمگیــن نباشــم 
بایــد سرشــار از  و زندگــی ام همیشــه 

ــد.  ــت باش ــاده و راح ــذت، س ــادی، ل ش
ــت . 9 ــدارم شکس ــق ن ــی ام ح ــن در زندگ م

ــم.  ــا اشــتباه کن بخــورم ی
ــار و . 10 ــی اعتب ــرا ب ــی م ــت های زندگ شکس

بــی آبــرو می کنــد. پــس مــن بایــد همــواره 
در زندگــی امفــردی موفــق و پیــروز باشــم. 

ــودن و . 11 ــد ب ــودن قدرتمن ــی، پولدارب زیبای
شــهرت شــغلی و خانوادگــی نشــانه ارزش 

و اعتبــار و اهمیــت مــن اســت. 
تمــام . 12 بتوانــم  همــواره  بایــد  مــن 

احساســاتم و عواطــف خــوب و بــدم را 
ــی  ــدارم عصبان ــا حــق ن ــم؛ مث ــرل کن کنت
ــوم  ــمگین ش ــا خش ــم ی ــا داد بزن ــوم ی ش
و یــا بــا ذوق و شــادی فــراوان خنــده ســر 

دهــم و قهقهــه بزنــم. 
مــن هســتند . 13 اطــراف  کــه در  افــرادی 

ــا  آدمهایــی پرتوقــع و زورگــو هســتند و ب
محبــت مــن روز بــه روز خواسته هایشــان 
بیشــتر می شــود و مــرا درک نمی کننــد. 

اگــر مــن واقعــا چیــزی را بخواهــم بــه هــر . 14
قیمتــی بایــد بــه دســت بیــاورم و اگــر 
ــن  ــی م ــی لیاقت ــی و ب ــی عرضگ ــم ب نتوان
ــه نحــو  ــد تمــام کارهــا را ب اســت مــن بای
ــب  ــه جوان ــم و در هم ــام ده ــن انج احس

ــم.  ــن باش ــن و برتری بهترب
مــن بایــد گناهانــی کــه کــردم بــا رنــج . 15

کشــیدن در زندگــی پــاک کنــم و بــرای 
ناگــوار  و  بــد   اتفاقــات  خــوب  افــراد 

فتــد نمی ا
مــن زیبــا و دلنشــین نیســتم و مــردم . 16

افــراد زیبــا را دوســت دارنــد. 
ــر کارهــای اشــتباه و بچــه . 17 ــر اث دیگــران ب

ــد.  ــخره می کنن ــن را مس ــه م گان

از خود بپرسید این افکار تا چه حد به 
واقعیت نزدیک و مرتبط است؟ 

ــکات  ــر ن ــا کمــی بررســی و تمرکــز ب شــما ب
باورهــای  می توانیــد  قابلیتشــان  و  مثبــت 

مخــرب و منفــی خــود را تغییــر دهیــد. 
بــرای تغییــر باورهــا و افــکار منفــی عبــارت 
تاکیــدی مثبــت یکــی از روشــهای موثــر در 
شــناخت درمانــی اســت. مــا بــا عبــارات تاکیــدی 
ــه دار در  ــادی و ریش ــاور بنی ــک ب ــر ی ــه تغیی ب
فکــر و جســم خــود کمــک می کنیــم. جمــات 
تاکیــدی یــک روش ســاده و علمــی بــرای اصــاح 
باورهــای قدیمــی اســت کــه بایــد آنهــا را رهــا 
کنیــم. جمــات تاکیــدی بــه طــرز باورنکردنی در 
افزایــش احســاس ارزشــمندبودن خــود بــاوری 
ــود  ــتن خ ــت داش ــود و دوس ــه خ ــان ب و اطمین
اعتمــاد بــه نفــس بــاال و عــزت نفــس کاربــردی 
ــه حــرف کســی گــوش می دهــد  ــا ب اســت. دنی
کــه دارای اراده قــوی اســت و می دانــد بــه 

ــی رود ــن ســوی م کدامی
ــد در زمــان حــال باشــد و  ــارات تاکیــدی بای عب
از کلمــه مــن در آغــاز جملــه اســتفاده نماییــد. 
مثــل: مــن شــخصی قدرتمنــد و قــوی هســتم. 
مــن از اعتمــاد بــه نفــس باالیــی برخــوردارم. 

“ کســانی کــه بــا افــکار خــوب و عالــی 
ــس  ــی مون ــا و ب ــز تنه ــازند هرگ ــی س م

ــیدنی“ ــپ س ــتند. فیلی نیس

چرا عبارات تاکیدی را در صبح ها بعد از 
بیدارشدن از خواب و دیگری زمان پیش 

از خواب باید تکرار کنید؟ 
در ایــن زمان هــا عبــارات تاکیــدی بــه طــور 
مســتقیم وارد ضمیرناخــودآگاه مــا می شــود. مــا 
همــان چیــزی هســتیم کــه می اندیشــیم. مــا بــا 
اندیشــه هایمان دنیایمــان را می ســازیم.  پــس 
ــات  ــد و جم ــه کنی ــود توج ــت خ ــکات مثب ــه ن ب
مثبــت بــرای خــود بســازید. هرچــه جمــات 
ــند،  ــر باش ــما نزدیکت ــت ش ــه واقعی ــدی ب تاکی
ذهــن بهتــر می توانــد آنهــا را قبــول کنــد. پــس 
همــواره قــدرت عبــارات تاکیــدی را دســت 
کــم نگیریــد. در صفحــات آینــده نحــوه نوشــتن 
عبــارات تاکیــدی و اصولــی را کــه بایــد رعایــت 
کنیــد و چنــد عبــارت تاکیــدی مثبــت را برایتــان 

ــم.  ــح می ده توضی
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قدرت عبارات تاکیدی: 
عبــارات تاکیــدی ابزارهــای قدرتمنــدی بــرای کمــک بــه مــا هســتند تــا از آن روش همیشــگی کــه فکــر می کردیــم و محبت هایــی 
ــان  ــر انرژیم ــا تغیی ــم و ب ــر دهی ــان را تغیی ــم انرژی هایم ــان می توانی ــردادن فکرم ــا تغیی ــویم. ب ــدا ش ــم ج ــان می کردی ــه خودم ــه ب ک

عملکردمــان را تغییــر دهیــم و بنابرایــن می توانیــم زندگیمــان را عــوض کنیــم. 
برخی از مردم فکر می کنند عبارات تاکیدی ساده تر از آنی هستند که بتوانند کارساز باشند اما عبارت تاکیدی چه چیزهایی هستند؟ 

ــی اســت. شــاکتی  ــون جهان ــد. ایــن یــک قان “آنچــه کــه مــا در درونمــان ایجــاد میکنیــم در خــارج از وجــود مــا انعــکاس می یاب
گاویــن“

ــه خودمــان میگوییــم.  ــارات، تاکیــدات مثبتــی هســتند کــه مــا ب عب
ــم باشــند.  ــه مه ــد دارای 5 اصــول اولی ــدی بای ــارات تاکی عب

عبارات تاکیدی باید مثبت باشند. . 1
عبارات باید با هیجان و با احساس باشند. . 2
عبارات تاکیدی باید به زمان حال گفته شوند. . 3
عبارات تاکیدی باید قابل امکان باشند. . 4
عبارات تاکیدی باید شخص باشند. . 5

ــد تکــرار تکــرار تکــرار  ــدی بای ــارات تاکی توجــه داشــته باشــید عب
ــر و  ــد از بیدارشــدن و ظه ــح بع ــدی را صب ــارت تاکی ــن عب شــود. ای
ــا خــود تکــرار کنیــد حتــی آنهــا را بنویســید  شــب قبــل از خــواب ب
ــددی  ــات متع ــی تحقیق ــد و در ط ــرار دهی ــود ق ــد خ ــرض دی درمع
آمــده اســت کــه اگرعبــارات تاکیــدی را 21 روز ادامــه دهیــم آنهــا 
اثربخش انــد. آنهــا را هــر روز بــه ترتیــب روزانــه مطالعــه کنیــد ولــی 
ایــن را فرامــوش نکنیــد ایــن 21 روز بایــد پشــت ســرهم و مــداوم 
باشــد. البتــه اگــر یــک روز را از دســت دادیــد بــه خودتــان ســخت 
نگیریــد. اگــر دریافتیــد کــه یــک روز را از دســت دادیــد دوبــاره روز 

دیگــری را شــروع کنیــد. 
عبــارات تاکیــدی را برایتــان نوشــتم، می توانیــد در 21 روز بخوانیــد 

ولــی می توانیــد عبــارات دیگــری را جایگزیــن ایــن عبــارات کنیــد. 
من خودم را همان گونه که هستم می پذیرم.  «
مــن در تمــام قســمت های زندگــی ام دارای وفــور و فراوانــی  «

ــتم.  هس
هر چیزی را که من نیاز دارم، امروز وارد زندگی ام می شود.  «
من از کنترل اعتیاد رها هستم.  «
مــن در هــر ســنی بــه خاطــر ایــن کــه دارم زندگــی میکنــم  «

سپاســگذارم. 
من آرام هستم و مدیریت سالم و کامل روی خشم خود دارم.  «
من از خودم از نظر فیزیکی، ذهنی و روانی مراقبت می کنم.  «
من از تکرار اعمالی که به من ضرر می زنند رها هستم.  «
ــم  « ــودم دور می کن ــواس را از خ ــاد و وس ــه اعتی ــض اینک ــه مح ب

ــت.  ــاز اس ــم ب ــه روی ــرفت ب ــای پیش دره
من از نیاز به کنترل هرچیزی آزاد هستم.  «
من برای گرفتن یک تصمیم درست به خودم اعتماد دارم.  «
من امروز کارها را برای خودم آسان می سازم.  «
من از انرژی ام برای ایجاد نتایج مثبت استفاده می کنم.  «
من دوست دارم فردی بخشنده باشم. «
اهــداف مــن قطعــی و مثبــت هســتند و مــرا بــه ســمت جلــو  «

می راننــد.
ــه  « ــم کــه ب مــن همیشــه می توانــم چیزهایــی را در زندگــی ام بیاب

خاطــر آنهــا سپاســگزار باشــم.
من قدرت شفای جسمم را دارم.  «
ــی  « ــه اتفاق ــت چ ــم نیس ــت را دارم و مه ــن حقیق ــرات گفت ــن ج م

ــد.  بیفت
من مسئول گفتار و اعمال هستم.  «
من شخصی مهربان و دلسوز هستم.  «
من در شغلم پیشرفت می کنم.  «
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روشهای درمان افسردگی: 
از ابتــدای مجلــه تــا کنــون درانتهــای 
انــواع  درمانــی   روشــهای  هربخــش 
افســردگی بــه شــکل اختصاصــی ان حــوزه 
ــداوم  ــردگی  م ــده افس ــردگی عم ) افس
افســردگی  افســردگی  دوران قاعدگــی  
ــی (  ــردگی و خودکش ــن افس ــه بی و رابط
ــش  ــن بخ ــا در ای ــم   ام ــرده ای ــان ک را بی
نــگاه کلــی  و جامــع بــه درمــان افســردگی  

ــم . ــته ای داش
کــه  اســت  اختاالتــی  جملــه  از  افســردگی 
بــراي آن درمــان هــاي موثــري وجــود داردو 
ــود  ــروع ش ــان ش ــر درم ــه زودت ــر چ ــوال ه معم
ــه  ــود. ب ــد ب ــتر خواه ــم بیش ــی آن ه ، اثربخش
ــان هــاي افســردگی  ــوان درم ــی مــی ت طــور کل
را بــه دو طبقــه دارودرمانــی و درمانهــاي روان 
شــناختی تقســیم کــرد. بررســی هــا نشــان مــی 
دهــد کــه ترکیــب ایــن دو نــوع درمــان بویــژه 
شــدید،  و  متوســط  هــاي  افســردگی  بــراي 

ــراه دارد.  ــه هم ــه راب ــن نتیج بهتری
تحقیقــات نشــان مــی دهــد بســیاري از بیماران 
اســترس  یــک  افســردگی  شــروع  از  قبــل 
ــل  ــش عام ــه نق ــد ک ــی کنن ــه م ــدید راتجرب ش
آشــکار ســاز افســردگی را بــازي میکنــد. ایــن 

ــد  ــی توان ــا م ــترس ه اس
شــامل :ماننــد مــرگ یــک فــرد نزدیــک، از 
دســت دادن یــک ارتبــاط مهــم، ازدســت دادن 
ورشکســتگی  و  تحصیلــی  شکســت  شــغل، 
باشــد. عوامــل روان شــناختی نیزشــامل افــکار 
خــود،  مــورد  در  بینانــه  غیرواقــع  و  منفــی 
دیگــران و آینــده مــی شــود کــه در بــروز و 

تــداوم افســردگی نقــش دارنــد.
ــق  ــه طری ــه س ــردگی ب ــان افس درم

اصلــی صــورت می گیــرد: 
1دارو درمانــی 2. روان درمانــی 3. درمــان 

بــا شــوک الکتریکــی
تصمیــم گیــری در مــورد روش درمــان برعهــده 
متخصــص روانپزشــک اســت. بــه طــور کلــی از 
ــا  ــوارد شــدید افســردگی ی ــی در م دارو درمان
ــود  ــتفاده می ش ــیدایی اس ــی ش ــال دو قطب اخت
مزمــن  افســردگی های  در  درمانــی  روان  و 
شــوک  از  و  می شــود  اســتفاده  خفیــف  و 
ــاک و  ــوارد خطرن ــتر در م ــز بیش ــی مغ الکتریک
ــا  ــان ه ــایر درم ــه س ــه ب ــردگی ک ــدید افس ش
پاســخ نــداده اســت و امــکان اســتفاده از دارو 
نیســت اســتفاده می شــود.  روشــهای دیگــر 
کــه در درمــان افســردگی مطــرح اســت امــا اثــر 

ــد از:  ــدارد عبارتن ــی ن قطع
1. تحریک مغناطیسی از جمجمه

 2. نور درمانی 
3. طب سوزنی 

4. محرومیت از خواب
 5. استفاده از بعضی از هورمونها

6.درمان های گیاهی 

چرا بسیاری از افراد افسرده از مصرف 
دارو خودداری می کنند؟ 

1-مصــرف دارو بــه معنــای پذیرفتــن بیمــاری 
بــرای بیمــار اســت کــه ناخوشــایند اســت. 

2-از عــوارض دارویــی، معتــاد شــدن و عــادت 
کــردن بــه دارو وحشــت دارنــد. 

ندارنــد  دوســت  را  اطرافیــان  3-ســرزنش 
دارو  ســالته  چنــد  “مگــه  مثــل:  بشــنوند؛ 
می خــوری؟ دارو رو شــروع کنــی مجبــوری تــا 

بخــوری!” آخــر عمــرت دارو 

وقتی فرد افسرده از مصرف دارو خودداری 
می کند باید چه کار کنیم؟ 

اشــخاصی  بــه  را  آگاهــی  ایــن  بایــد  1-مــا 
ــرماخوردگی  ــی س ــردگی نوع ــه افس ــم ک بدهی

روانــی اســت. 
2-بــه او بگوییــم همــه داروهــا اعتیــادآور 
نیســت و بعــد از بهبــودی نیــازی بــه اســتفاده 

ــت.  ــا نیس از آنه
3-بــا پزشــک او درایــن بــاره مشــورت کنیــم و 

پزشــک را در جریــان روحیــات او بگذاریــم. 

ب-روان درمانی
مــی  هــا  درمانــی  روان  مختلــف  انــواع 
توانــد بــه درمــان افســردگی کمــک کنــد. روان 
درمانــی بــراي افســردگی هــاي خفیــف، خــط اول 
درمــان محســوب مــی شــود ولــی در افســردگی 
هــاي متوســط و شــدید بــه تنهایــی کافی نیســت 
و حتمــا بایدبــا دارودرمانــی همــراه باشــد. روان 
روان  و  اجتماعــی  عوامــل  روي  هــا  درمانــی 
شــناختی موثــر در بــروز افســردگی تاثیــر مــی 
گذارنــد و از ایــن طریــق بــه بهبــود افســردگی 

کمــک مــی کننــد. 
ــردگی،درمان  ــی در افس ــی اصل دو روان درمان
ــاري)CBT(و درمــان بیــن فــردي  شــناختی رفت
شــناختی  درمــان  پروتــکل  هســتند.   )IPT(
رفتــاري بــراي افســردگی شــامل آمــوزش روان 
شــناختی بیمار، بازســازي شــناختی افــکار منفی 
و غیرواقــع بینانــه در مــورد خــود، زندگــی و 
آینــده و اســتفاده از تکنیــک هــاي رفتــاري 
بــراي افزایــش ســطح فعالیــت بیمــار، آمــوزش 
مهــارت هــاي حــل مســاله و بهبــود روابــط بیــن 

ــت.  ــردي اس ف
ــن  ــر ای ــن فــردي فــرض ب ــان بی دررویکرددرم
ــروز و  ــب ب ــی موج ــکات ارتباط ــه مش ــت ک اس
یــا تشــدید افســردگی مــی شــود. بنابرایــن در 
ایــن درمــان بــه بیمــار کمــک مــی شــود تاروابــط 
مشــکل دار خــود رااصــاح کنــد و یــا ارتباطــات 

جدیــدي را جایگزیــن آنهــا کنــد. 
در  اجتماعــی  روانــی  هــاي  :درمــان  نکتــه 
افســردگی هــاي خفیــف در خــط اول درمــان 
قــرار دارنــد ولــی در افســردگی هــاي متوســط 
و شــدید، ترکیــب دارو درمانــی و روان درمانــی 
افســردگی  درمــان  در  رویکــرد  موثرتریــن 

ــت اس

ــنهاد  ــه پیش ــی ک ــن راه های ــام ای تم
درمــان  بــرای  می توانیــد  کردیــم 
افســردگیتان بــه کار ببریــد ولــی چنانچــه 
ــد  ــاس کردی ــا احس ــن کاره ــام ای ــا انج ب
کــه افســردگی شــما درمــان نشــده اســت 
بایــد بــه پزشــک مراجعــه کنیــد و هرگــز 

ــد.  ــرانه دارو نخوری ــود س خ

الف-دارو درمانی
داروهــاي مختلــف بــراي درمــان افســردگی 
ــده  ــال دهن ــوال روي انتق ــه معم ــود دارد ک وج
هــاي عصبــی ســروتونین و نوراپــی نفریــن 
ــا در  ــطح آنه ــش س ــا افزای ــد و ب ــی گذارن اثرم
مغــز، موجــب کاهــش عائــم افســردگی مــی 
ــاي  ــام داروه ــورد تم ــم در م ــه مه ــوند. نکت ش
ــل  ــا حداق ــه آنه ــت ک ــن اس ــردگی ای ضدافس
بایــد بین4-6هفتــه مصــرف شــوند تــا اثــر 
ــد. عــاوه برایــن تنظیــم  کامــل خــود را بگذارن
حتمــا  دارو  قطــع  همچنیــن  و  مقــداردارو 
اگرچــه  انجــام شــود.  پزشــک  توســط  بایــد 
ضدافســردگی هــا اعتیــاد آورنیســتند ولــی 
قطــع ناگهانــی آنهــا ممکــن اســت موجــب عائــم 
محرومیــت و یــا عــود افســردگی مــی شــود. 
گاهــی الزم اســت کســانی کــه افســردگی مزمن 
ــی دارو  ــدت طوالن ــه م ــد ب ــده دارن ــا عودکنن ی
مصــرف کننــد. دو دســته دارویــی مهــم در 

درمــان افســردگی عبــارت اســت از:
ســروتونین( بازجــذب  بازدارنــده  داروهــاي 

و  ســروتونین  بازجــذب  SSRI)وبازدارنــده 
نوراپــی نفریــن()SNRI– ایــن داروهــا از جدیــد 
تریــن داروهــاي ضدافســردگی هســتند کــه به 
دلیــل اثربخشــی بــاال و عــوارض جانبــی کــم 
محبوبیــت زیــادي دارنــد. SSRI هــا بــا بــازداري 
افزایــش  باعــث  ســروتونین  مجــدد  جــذب 

ــوند.  ــی ش ــز م ــزان آن در مغ می
فلوکستین(پروزاک)،سرترالین(آســنترا)، 
پاروکستین(پکســل)، و ســیتالوپرام ازجملــه 
 .SNRI هســتند  داروهــا  ایــن  مشــهورترین 
ــی  ــروتونین و نوراپ ــدد س ــذب مج ــع ج ــا مان ه
ــن دو  ــزان ای ــق می ــن طری ــده واز ای ــن ش نفری
مــاده شــیمیایی رادرمغــز افزایــش مــی دهنــد. 
ونافاکســینو دالوکســتین از جمله ایــن داروها 
ــته  ــن دو دس ــه ای ــوند. اگرچ ــی ش ــوب م محس
ــه  ــبت ب ــري نس ــی کمت ــوارض جانب ــی ع داروی
داروهــاي قدیمــی تــر دارنــد ولــی گاهــی موجب 
ســردرد، بیخوابــی، تهــوع، مشــکات گوارشــی و 
مشــکات جنســی مــی شــود کــه معمــوال پــس از 

گذشــت زمــان رفــع مــی شــوند. 
داروهــاي ســه حلقــه اي)TCA(-داروهــاي ســه 
حلقهــاي کــه معــروف تریــن آنهــا ایمــی پرامیــن 
و نورتریپتیلیــن هســتند در درمــان افســردگی 
موثرنــد ولــی امــروزه بــه دلیــل عــوارض جانبــی 
باالیــی کــه دارنــد چنــدان مــورد اســتفاده قــرار 
ــه  ــانی ک ــراي کس ــا ب ــن داروه ــد. ای ــی گیرن نم
بیمــاري قلبــی دارنــد ، مضــر اســت و در افــراد 
ــز ممکــن اســت باعــث گیجــی شــود.  مســن نی
ســایر عــوارض جانبــی ایــن داروهــا شــامل 
خــواب آلودگــی، خشــکی دهــان و افزایــش وزن 

اســت.
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درمان های طبیعی
از درمانهای طبیعی که می توان برای افسردگی استفاده کرد. 

استعمال دخانیات را حذف کنیم.. 1
ــتفاده . 2 ــات اس ــبزی ج ــا و س ــد. از میوه ه ــام بخوری ــب ش سرش

کنیــد. 
از نوشیدن چای و قهوه شب ها خودداری کنید. . 3
روزی حداقل 30 دقیقه ورزش کنید. حتی پیاده روی ساده!. 4
مطالعه را در برنامه روزانه خود قرار دهید. . 5
ده دقیقه قبل از خواب دوش آب گرم بگیرید. . 6
حداقل روزی یک وعده میوه مصرف کنید. . 7
ــا نظــر پزشــک خــود اســتفاده از ایــن مکمل هــا مفیــد اســت. . 8 ب

مولتــی ویتامیــن، روغــن بذرکتــان، یــک قاشــق غذاخــوری در روز
استفاده از داروهای گیاهی. 9

داروهای گیاهی: 
اسطوخودوس: آرامش بخش و خواب آور	 
اکلیل کوهی: ضد افسردگی	 
بابونه: ضد اضطراب	 
شاتره: ضد افسردگی	 
گل بهار نارنج: ضد اضطراب، خواب آور	 
توجــه: مصــرف داروهــای گیاهــی فــوق الذکــر بایــد تحــت نظــر 	 

متخصــص طــب گیاهــی و روانپزشــک بــا تجربــه بــه صــورت گیــرد. 
گیاهــان شــادی بخــش: هــل، زعفــران، گل گاوزبــان، نعنــاع، ریحــان، 	 

پونــه
میوه های شادی بخش: انگور، گابی، پرتقال	 

با فرد افسرده چگونه رفتار کنیم؟ 
مهمتریــن رفتــاری کــه بــا یــک فــرد افســرده بایــد انجــام دهیم 
مراجعــه بــه پزشــک و کســب اطاعــات اســت و حمایــت مــا نبایــد بــا 
شــروع درمــان دارویــی پایــان پذیــرد بلکــه تــا آخریــن لحظــات بایــد 
جلســات مشــاوره و روان پزشــک او را بــه او یــادآوری و همــراه او 

باشیم. 
بــا جماتــی مثــل دوســتت دارم و تــو را تنهــا نمی گــذارم و در همــه 
حــال مراقــب تــو هســتم هــرکاری از دســتم بــر بیــاد بــرای بهبــودی 
ــن. او را  ــک ک ــودت کم ــه خ ــه ب ــم صمیمان ــو ه ــم و ت ــام میده انج
دلــداری دهیــم و هرگــز بــه او نگوییــد اگــر کمتــر نالــه کنــی زودتــر 
خــوب میشــی و یــا خیلــی از مــردم از تــو بدتــر هســتند ولــی خــود 
را بــه مریضــی نمی زننــد. ایــن قــدر مــا را عــذاب نــده. مــا یــک بــار 
شــادی و نشــاط تــو را ندیده ایــم یــا از دســت خــودت و رفتارهایــت 
خســته شــده ایم. از او انتقــاد نکنیــد. او را نصیحــت نکنیــد. بــرای 
او برنامه هــای تفریحــی و ســرگرمی تــدارک ببینیــد رفتارهــای فــرد 

افســرده را فقــط بــه بیمــاری او ربــط ندهیــم. 
اگــر پرخاشــگری کــرد او را درک کنیم و کاری نکنیم که پرخاشــگری 
ــزی و  ــه ری ــب و برنام ــم و ترتی ــه او در نظ ــد. ب ــدا کن ــدت پی او ش
زندگــی روزمــره اش کمــک کنیــم. بــرای او شــنونده خوبــی باشــیم 
و توقعــات معقــول و واقــع بینانــه از او داشــته باشــید. زندگــی و 

شــرایط راحتــی را بــرای او فراهــم کنیــد. 
در تصمیــم گیــری او را آزاد بگذاریــد. می توانیــد تزیینــات و دکــور 
منــزل را بــرای روحیــه ی او عــوض کنیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید 
او خــودش از بابــت مریضــی اش در رنــج و عــذاب و خســته اســت. 

ــاز دارد  ــما نی ــه ش ــه ب ــی ک ــوید. در زمانهای ــر نش ــس از او دلگی پ
در دســترس باشــید تــا احســاس آرامــش بکنــد. زمانهــای کــه بــد 
ــق و گوشــه گیــری می کنــد او را در آغــوش بگیریــد و تشــویق  خل
کنیــد. بــرای او مثــال بزنیــد کــه مــا افــراد مشــهور و نامــی را هــم 
ــا  ــج بوده اند.آی ــردگی در رن ــی افس ــن مریض ــه از ای ــته ایم ک داش
ــردگی  ــانی دارای افس ــه کس ــان چ ــاهیر جه ــد از مش ــما می دانی ش

بوده انــد؟ 
• هنر پیشه ها: مارلون براندو، جیم کری، وودی آلن	
• صاحبان مشاغل بزرگ مثل: رالف نادر، جی. پی مورگان	
• هنرمندان: میکل آنژ، وان گوگ، جکسون پولوک	
• ورزشکاران: وایت گوردن، مونیکا سلز، برت یانسی	
• جــان 	 نیوتــن،  اســحاق  فرویــد،  زیگمونــد  دانشــمندان: 

نیــل اســتوارت 
• رهبران سیاسی: ناپلئون بناپارت، آبراهام لینکن، چرچیل	
• نویســندگان: هانــس کریســتین اندرســن، چارلــز دیکنــز، لئــو 	

تولســتوی، ارنســت همینگــوی
• موســیقیدان، نوازنــدگان و خواننــدگان: لئونــارد کوهــن، 	

فردریکــو گارســیا لــورکا، التــون جــان، بیلــی جــو، جانــت 
جکســون

ــد و  ــام ببری ــش ن ــا را برای ــه آنه ــی نام ــامی و زندگ ــن اس ــس ای پ
عنــوان کنیــد ایــن اشــخاص بــه اینکــه از ناراحتــی افســردگی در 
رنــج بوده انــد ولــی افــراد موفقــی هــم بودنــد و هــم چیــز بــه تــاش 
خــودش بســتگی دارد. پــس نترســید و بــه مریضــی غلبــه کنیــد. 
“کســی کــه بــر تــرس غلبــه نکنــد اولیــن درس زندگــی 

را نیاموختــه اســت. امرســون “
فرامــوش نکنیــد و بــه او هــم متذکــر شــوید کــه:  صبــح بــرای همه 
یکــی اســت. آدم خــوش بیــن شــخصی اســت کــه صبــح از خــواب 
بــر می خیــزد و بــه ســوی پنجــره مــی رود می گویــد صبــح بخیــر 

ــروردگارا! پ
ــی رود و  ــره م ــای پنج ــه پ ــت ک ــی اس ــن کس ــل آدم بدبی و در مقاب
می گویــد خــدای مــن بــاز هــم صبــح شــد. حــق انتخــاب بــا توســت. 

صبــح بــرای همــه یکــی اســت. 
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معرفی کتاب
1/یکــی از راه هایــی کــه می توانیــم از پــس بســیاری از مشــکات روحــی برآییــم 
ایــن اســت کــه از تــه قلــب مطمئــن شــویم حــس و حالــی کــه مــا داریــم، حــس و حالــی 
اســت کــه خیلی هــا تجربــه اش کرده انــد وتوانســته اند بــه مــرور بــا آن کنــار بیاینــد و 

در نهایــت از پــس شرایطشــان براینــد. 
یکــی از بهتریــن کتاب هایــی کــه بــا ایــن مضمــون می تــوان پیــدا کــرد، کتــاب ظلمــت 
آشــکار اســت. ویلیــام اســتایرن نویســنده کتــاب انتخــاب ســوفی اســت کــه پــس از 
ــدت  ــن م ــد. او در ای ــردگی ش ــاری افس ــر بیم ــت، درگی ــهرت و محبوبی ــه اوج ش تجرب
خاطــره خــودش را از افســردگی نوشــته اســت. کتــاب ظلمــت آشــکار یکــی از بهتریــن 

ــه افســردگی اســت.  ــرای درک شــرایط افــراد مبتــا ب نمونه هــا ب

2/مجموعــه کتاب هــای بــه زبــان آدمیــزاد معمــوال بــه حــل مشــکل های مــا کمــک 
ــان  ــا درم ــه ت ــورس گرفت ــت شــود. از اشــپزی و ب ــد، مگــر اینکــه خافــش ثاب می کنن
اضطــراب و افســردگی. در ایــن مجموعــه، یــک یــا چنــد متخصــص مشــکل را توضیــح 

می دهنــد و راه حل هایــی ســاده و سرراســت دربــاره آن می دهنــد. 
در کتــاب اضطــراب و افســردگی بــه زبــان آدمیــزاد چارلــز الیــوت و همــکارش ســعی 
ــواع  ــه ان ــا شــرح دهــد و در ادام ــرای م کــرده ریشــه های اضطــراب و افســردگی را ب
روش هــای درمــان افســردگی را توضیــح دداده اســت. در نهایــت یکــی از موثرتریــن 
ــرده اســت.  ــان ک ــل بیشــتری بی ــا تفصی روش هــا را شــرح داده و راهکارهایــش را ب
بــرای رهایــی از افســردگی خوانــدن ایــن کتــاب کافــی نیســت. بلکــه بایــد فعاالنــه در 

جهــت اســتفاده از راهکارهــا حرکــت کــرد. 

3/ایــن کتــاب کمــی نســبت بــه دیگــر کتاب هایــی کــه تــا اینجــای یادداشــت معرفی 
کرده ایــم، تخصصی تــر اســت. در ایــن کتــاب پرفوســور بــک و جفــری یانــگ و دیگــر 
همکارانــش، ســعی کــرده بــه صــورت دقیق طرحــواره ای بــرای درمــان افســردگی ارائه 
دهــد. بــا اینکــه مخاطــب کتاب بیشــتر متخصصیــن حوزه روانشناســی اســت، اما شــاید 
بــرای کســانی کــه درگیــر ایــن بیمــاری هســتند، موشــکافی ایــن پدیــده مفیــد باشــد. 
ــا مشــکاتمان آشــنا شــویم، راحت تــر می توانیــم راه حلــی بــرای  هــر چقــدر بیشــتر ب

آن هــا پیــدا کنیــم. 
از جفــری یانــگ کتــاب معــروف زندگــی خــود را دوبــاره بیافرینیــد را هــم می توانیــد 
بخوانیــدو ایــن کتــاب بــه ایجــاد تغییــر و تحــول در زندگــی می توانــد کمــک بســیاری 

کنــد. البتــه اگــر بــه راهکارهــای آن عمــل کنیــم. 

4/کتــاب »خوش بینــی آموخته شــده«، نوشــته مارتیــن ســلیگمن، مثــل کتــاب 
ــن  ــت. ای ــردگی اس ــی از افس ــرای رهای ــکار ب ــرل اف ــورد کنت ــردگی« درم ــرا افس »چ
کتــاب هــم جــزو بهتریــن کتاب هــای درمــان افســردگی اســت. طبــق گفتــه نویســنده، 
نگــرش و طــرز تفکــر مثبــت و خوش بینانــه عامــل اصلــی غلبــه بــر افســردگی محســوب 
می شــود. در ابتــدای کتــاب، ســلیگمن خواننــدگان را دعــوت می کنــد کــه در امتحــان 
خوش بینــی شــرکت کننــد تــا بفهمنــد واقعــا چقــدر خوش بیــن یــا بدبین انــد. در 
ادامــه، او جعبه ابــزاری شــامل راهبردهــای مختلــف را در اختیارشــان قــرار داده 

ــد  ــر دهن ــود را تغیی ــر خ ــرز فک ــد ط ــک آن بتوانن ــت. تابه کم اس

5/کتــاب رهایــی از افســردگی نوشــته ریچــارد اوکانــر )روان درمانگــر( اســت کــه 
درک و به کارگیــری راهکارهــای آن آســان و عملــی اســت. همــان  طــور کــه مبتایــان بــه 
افســردگی خــوب می داننــد، آنهــا ممکــن اســت به ســادگی تحت تأثیــر چیزهایــی قــرار 
ــا  ــد ب ــر پیشــنهاد می کن ــن اوکان ــد؛ بنابرای ــا ندارن ــی روی آنه ــچ کنترل ــه هی ــد ک بگیرن
تمرکــز بــر مــواردی کــه تحــت کنترلشــان اســت، بــه جنــگ بــا افســردگی برونــد؛ و آن 
مــوارد چیــزی جــز عادت هــا نیســتند. در ایــن کتــاب، اوکانــر نــکات و تکنیک هایــی را 
بــه شــما ارائــه می کنــد تــا یــاد بگیریــد عادت هایتــان را تغییــر دهیــد و رواِن ســالم و 

مثبت اندیــش را جایگزیــن افســردگی کنیــد. 
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