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 چرا افسردگی به همه مربوط است؟

 
 

 

افسردگی از جمله شایعترین اختالالت روانپزشکی است که جوامع در حال حاضرر ارا   

میلیون نفرر   050سازمان اهداشت جهانی اعالم کرد حدود  3002در سال آن روارویند. 

سالهای عمرر   %22،  3002در سال  از مشکالت مراوط اه اختالالت روانی رنج میبرند.

ناشی از آسری  عمردی اره خرود      %2/3ه اا ناتوانی گذشته ناشی از این اختالالت  و ک

 اوده است.

ایمراری  سالهایی است که اا ناتوانی گذشته و سومین  %23افسردگی اه تنهایی مسوول  

میلیرون نفرر در    250. اری  از  اقتصادی، اجتماعی و فردی وسریع دارد  رااای است که 

افسرردگی در   از افسردگی رنج میبرنرد.  ل سالهای زندگی خوددر طوسراسر دنیا زمانی 

ایماریهایی مانند دیاات، فشارخون، سرطان، صرع، ایمراری قلبری و از ایرن     %04تا  33

مینه های مختلف اقتصرادی اررای کشرورها آ رار     افسردگی در زقبیل وجود دارد. پیامد 

ه  یافتره در  وانرایی کرا  ز دسرت میررود، ت  زیان ااری دارد از جمله روزهای کاری که ا

های پزشرکی از جملره هزینره پزشرد و دارو،     سانجام مسوولیتهای روزانه، هزینه سروی

 .  و خودکشیسوء مصرف مواد مخدر هزینه های مراوط اه استری، 

در کشور ما مهمترین دلیل از کار افتادگی وجود ایماریهای اعصرا  و روان از جملره    

 ااتال اه افسردگی است.

از جمله شایعترین مشکل روانپزشکی اقدام کننردگان اره خودکشری در دنیرا     افسردگی 

است. در کشورمان ااالترین نرخ اقدام اه خودکشی مراوط اه جمعیت جوان اسرت کره   

توجه اه اینکه جوانان نیروی کار اا اهمیتری نیرز   سرمایه های ملی محسو  میشوند. اا 

تلقی میشوند، درگیر شدن آنها اا اختالالتی مانند افسرردگی از نیرروی کرار فعرال مری      

 کاهد. 

ایرن عردم   ، در اسیاری از موارد حتی خود فرد نمیداند افسررده اسرت  اا توجه اه اینکه 

در حالیکره   .گرردد  از جملره خودکشری   یمنجرر اره پیامردهای اسریار    میتوانرد  آگاهی 
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افسردگی اختالل قاال درمانی اسرت و روشرهای مرو ر درمرانی اررای آن وجرود دارد،       

سرمایه گذاری روی درمان این اختالل اه مرات  ارزان تر از تحمل پیامدهای اقتصرادی  

و اجتماعی آن است. از این رو آگاهی رسانی اره مرردم و اهبرود خردمات درمرانی در      

 افسردگی مقرون اه صرفه و قاال انجام است.راستای کشف و درمان 

وجود انگ ایماری روانی میتواند مانع از مراجعه افراد اه پزشد و کارشناس شود و در 

نهایت ااقی ماندن فرد در وضعیت ایماری میتواند پیامدهای متعددی از جمله اقدام اره  

 خودکشی داشته ااشد. 

گی ماننرد عالیرآ آن، ا ررات و عروار      آشنایی و آگاهی آحاد مردم از ایماری افسررد 

ایماری، نحوه درمان وپیشگیری از آن سهآ مهمی در انگ زدایی از ایماریهای اعصرا   

 و روان خواهد داشت.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ز اه مشاوره و در در صورت نیا

خواست کمد میتوانید اه متخصصان 

روانپرشد مراجعه کنید و یا اا 

خط تلفن  2080شماره تلفن های 

                                                                                   مشاوره سازمان اهزیستی

 تماس حاصل نمایید.

 


