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 مقدمه
پس از سفارش رییس محترم اداره بهداشت روان مبنی بر بازنگری و اجراء طرح 

نظارت و مانیتورینگ "با تاکید بر  "پیشگیری از خودکشی در شهرستان خرم آباد"

اثر بخشی و ارایه گزارش "این طرح و نیز  "انجام پذیری" به منظور بررسی "برنامه

تیم مسئول اجراء طرح همزمان با مرور برنامه که در سال ، "مدون از نتایج حاصله

برای طرح در تعدادی از شهرستان ها به اجراء در آمد، منابع آموزشی تهیه شده  31

متن آموزشی افسردگی )تشخیص، درمان و ارجاع( برای  "مزبور از جمله       

وسط آقای دکتر متن اولیه این کتابچه تگرفت. مورد بازنگری قرار  "پزشکان عمومی

علی فخاری عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی تدوین و در 

به اجراء در آمد برای  9731اجرای پروژه پیشگیری از خودکشی که در سال  

ر نسخه جدید متن اولیه توسط نامبرده د آموزش پزشکان عمومی به کار گرفته شد.

مصاحبه با بیمار "، بخش های استر داده که در اختیار اداره بهداشت روان قرا

قسمت هایی اضافه شده است که  "ارزیابی خودکشی"و نیز  "مشکوک به افسردگی

 از آن به این متن اضافه شد.

از آلگوریتم درمانی تهیه شده در اداره بهداشت  ،در بخش تشخیص و نیز درمان

ان افسردگی که در آن درم استفاده شد (9758)روان وزارت بهداشت درمان 

 . بصورت قدم به قدم به پزشکان عمومی آموزش داده شده است

دانشگاه علوم کسب نظرات متخصصان پس از انجام تغییرات الزم، نسخه نهایی با 

عده ای از پزشکان عمومی شاغل در شهر در بخش خصوصی و و  پزشکی لرستان

  ، تهیه شد.همان شهرستان PHCنیز شاغل در شبکه 

 

 اظم ملکوتیدکتر سیدک

 نماینده اداره بهداشت روان و

 مسئول تیم ناظر بر اجراء برنامه در شهرستان خرم آباد
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هدف کلی : تشخیص ، درمان ، ارجاع و پیگیری بیماران مبتال به 

 افسردگی
 

 اهداف اختصاصی: انتظار می رود پس از مطالعه این جزوه 
 .پزشک عمومی قادر باشد افسردگی را تشخیص دهد – 9

افسردگی را از علل عضوی و سایر مشابه تشخیص   "    "       "        "    - 2

 افتراقی دهد.

 درمان صحیح افسردگی و سیر و طول آن را بداند.   "    "       "        "   – 7

 زمان مناسب قطع درمان را بداند.   "    "       "        "   – 4

 عوارض درمان دارویی را بشناسد.   "    "       "        "   – 8

 موارد مقاوم را شناسایی نماید.   "    "       "        "   – 6

 محل مناسب ارجاع را بشناسد.   "    "       "        "   – 3

 

 مقدمه:
دنیا می در اختالل افسردگی یکی از شایعترین اختالالت روانی در قرن حاضر    

عالئم آن ، درمان صحیح و به موقع و عملکرد  باشد. شناخت خصوصیات و

ن نقش مهمی در کنترل این اپزشکان در کاهش عوارض و بازتوانی بیمارمناسب 

اختالل دارد. احساس اندوه و غم معموال در موقعیت های ناراحت کننده برای 

) همانطور که در سوگ دیده هرکسی پیش می آید و از تجارب طبیعی بشر است، 

شود ولی همین موضوع باعث  افتراق داده باید از اختالل افسردگی  ( ومی شود

کمتر اختالل افسردگی و درمان آن نسبت به میزان واقعی ابتالء می گردد.  صتشخی

بطوری که طبق آمارهای موجود فقط نیمی از بیماران افسرده تحت درمان قرار می 
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برای یعترین بیماری قرن گیرند. افت کارایی و خساراتی که افسردگی به عنوان شا

در صورت محاسبه خسارات مستقیم و به بار می آورد افراد ، خانواده ها و جامعه 

را نشان می دهد. عوارض ثانوی اختالل می تواند بسیار باالیی غیر مستقیم آن ارقام 

. بنابراین ضرورت بگذاردسبک و سطح زندگی و سرنوشت افراد  بر یتاثیر عمیق

ان بخصوص پزشکان عمومی که بیشترین مراجعات بیماران افسرده دارد کلیه پزشک

فراگیری روش های با و به مساله نگاه کنند به آن ها می باشد ، با دید دقیق تر 

و جلوگیری از این اختالل کنترل در علمی درمان و ارجاع به موقع به روانپزشک 

ایند. این پروتکل را ایفاء نمخود نقش آن عوارض اجتماعی، خانوادگی و . . . 

راهنمای خالصه ای است جهت این اهداف و هرگز جایگزین آموزش کامل و 

 جامعی که در دوران تحصیل پزشکی فراگرفته شده نمی باشد.

 

 اپیدمیولوژی
درصد در  28درصد در مردان و  98طول عمر  درردگی سمیزان شیوع اختالل اف   

درصد بیماران  98ان عمومی و درصد بیماران پزشک 91زنان می باشد. حداقل 

در نیمی از این دست کم ن داخلی را بیمارن افسرده تشکیل می دهند. امتخصص

موارد عالئم افسردگی غالبا به طور نامناسب به عنوان واکنش های قابل انتظار در 

مقابل استرس ، قرینه ای برای ضعف اراده یا تالش برای کسب نفع ثانوی تعبیر 

 41حدود اختالل تالء زنان دو برابر مردان و سن متوسط شروع میشود. میزان اب

 سالگی می باشد.

 

 اتیولوژی
 -، ژنتیک و عوامل روانی کعلل افسردگی ناشناخته است ولی عوامل بیولوژی   

روانی، و ژنتیک می توانند بر  مثال عوامل اجتماعی به طور متداخل موثر می باشند.

پس ها موثر باشند و عوامل بیولوژیک و روانی غلظت نورو ترانسمیترها در سینا

 .اجتماعی بر تظاهر ژنی تاثیر بگذارند
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 عوامل بیولوژیک – 1

چون مصرف داروهای ضد افسردگی کالسیک بعد از حدود سه هفته باعث    

تغییرات در گیرنده های پس سیناپسی سروتونین، نوراپی نفرین و دوپامین می شود 

ینی مطابقت دارد ( نورو ترانسمیترهای مربوطه در اتیولوژوی ) که با شروع اثرات بال

محور  ،محور آدرنال ماختالل افسردگی سهیم شتاخته شده اند. سایر عوامل مثل نظ

 و خواب نیز در کد، هورمون رشد، ریتم های شبانه روزی ، نظم ایمونولوژییتیروئ

 .شناخته شده انداساس اختالل موثر 

بار  7 تا 2ان داده است که فامیل درجه اول بیماران افسرده یافته های ژنتیک نش   

دوقلوهای  بیشتر از سایر افراد دچاراختالل افسردگی می شوند. میزان ابتالء در

درصد و در دوقلوهای دی زیگوت  81،از هم بزرگ شده اند مونوزیگوت که جدا

دخیل  8و  X  ،99درصد می باشد. در برخی مطالعات کروموزم های  28 – 91

 گزارش شده اند.

 

 اجتماعی -عوامل روانی  – 2

استرس: مطالعات جدید نشان داده است که استرسهای شدید زندگی همراه با    

نخستین دوره افسردگی )و سایر اختالالت خلقی( باعث تغییرات دیرپا و پایا در 

 کسیونل سیناپس ها و نورو ترانسمیترها می شود که باعث می گرددنحاالت فو

های بعدی اختالل باشد. استرس ه غیاب استرس نیز شخص در معرض دوردر

ن امزمن و غیر اختصاصی نیز میتواند دخیل باشد. به عقیده بعضی از متخصص

 اساسی در ابتالء به اختالل افسردگی دارد.  شاسترس نق

روشهای نامطلوب تربیت فرزند مثل سخت گیری بیش ازحد و یا سایر خانواده:   

همچنین  پاتولوژی های خانواده در شروع ، دوام و عود اختالل موثرند.سایکو

سالگی از دست داده اند، در صورت  99کسانی که یک یا دو والد خود را پیش از 
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رویارویی با استرسهای زندگی در سنین باالتر در معرض خطر باالتر ابتال به 

 افسردگی قرار دارند. 

 

 عالئم و ویژگی های بالینی
 

حد اقل یکی از دو وجود برای در نظر گرفتن تشخیص اختالل افسردگی اساسی    

عالئم که ت، فقدان عالقه و لذً. 2خلق افسرده )احساس غم و اندوه( و  .9 :عالمت

. بیمار ممکن است اظهار کند که احساس غم، یأس، الزامی است کلیدی هستند

با لباً کیفیت خاصی دارد که برای بیمار، خلق افسرده غا پوچی و بی ارزش می کند.

غمگینی معمولی فرق می کند )یک درد روحی توانفرسا ( بیماران افسرده گاهی 

 می کنند. ازناتوانی برای گریه کردن شکایت

برای گذاشتن وجود چهار عالمت از عالئم زیر برای حداقل دو هفته  ،عالوه بر این

 الزمند:تشخیص 

اران افسرده به خودکشی می اندیشند و تقریباً دوسوم بیمافکار انتحاری:  .9

 درصد آن ها اقدام به خودکشی می نمایند.  98تا  91

درصد بیماران از اختالل خواب به خصوص  51تقریباً  تعییرات خواب: .2

سحرخیزی و بیداری های مکررشبانه که ضمن آن به مرور ذهنی 

رویدادهای روز می پردازند رنج می برند )به استثناء کودکان و 

 .نوجوانان(

ن دچار بی اشتهائی و کاهش وزن ابسیاری از بیمار :تغییرات وزن و اشتها .7

ا و افزایش وزن و پرخوابی معهذا بعضی افزایش اشته ،می شوند

ن است یا میزان استراحت ممکتغییرات گوناگون در مصرف غذا دارند.

موجب وخامت بیماری های داخلی مثل دیابت، فشارخون و بیماری های 

 و ریه می شود. قلب
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تقریباً همه بیماران افسرده از کاهش انرژی که منجر به  کاهش انرژی: .4

بروز اشکال در انجام تکالیف، اختالل در تحصیل، حرفه و کاهش انگیزه 

برای انجام طرحهای تازه میگردد، شکایت می کنند ) انگار همه چیز به 

 پایان رسیده و آخر دنیا است (

در مورد زمان حال، ناکارامد شناخت های  ه:س بی ارزشی و گناسااح .8

آینده و گذشته در افسردگی شایع است. بیمار اعتماد به نفس خود را از 

دست داده و همه چیز را شکست محسوب کرده یا منتظر بدترین اتفاق 

. او در آینده می باشد و بدبختی را جزء الینفک سرنوشت خود می پندارد

 شته باشد والمتگری در مورد گذشته داحساس گناه و خودمممکن است ا

اثرات روحی و روانی آن ها مدام در را همراه با مبالغه در خاطرات بد 

 ذهن خود مرور کند.

افراد افسرده از خانواده و دوستان خود کناره  :کاهش انگیزه و عالئق .6

 گرفته و از فعالیت هایی که قبالً مورد عالقه آن ها بوده دست می کشند.

افت  و حواسپرتی یا فراموشکاری در تمرکز ودشواری تفکر:اختالل  .3

 تحصیلی از جمله مثالهای شایع آن هستند.

معموالٌ به صورت کندی در حرکات یا به  کندی یا تحریک سایکوموتور: .5

 صورت تحریک پذیری و عصبانیت است.

این عالئم ناراحتی قابل مالحظه بالینی یا تخریب در عملکرد اجتماعی، شغلی  -

 آورد.های مهم به وجود مییا سایر زمینه

باید متذکر شد که عالئم باال نباید ناشی از تأثیر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده  -

مصرف( یا یک اختالل طبی عمومی )مثل کم  )داروی نسخه شده یا مورد سوء

 و عالئم ایا هیپومانی اهیچ وقت قبالً معیارهای مانی باشد و فردکاری تیروئید( 

 مشخص آن راتجربه نکرده باشد.  

برخی از بیماران افسرده به بیماری خود واقف نیستند و شکایتی از اختالل 

سایر عالئم نباتی شامل اختالل قاعدگی و کاهش میل و . خود نمی کنند
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ه می مانند، نیز دیده می شود. اضطراب ، سوء عملکرد جنسی که اغلب ناشناخت

در نیز  مانند،ایات جسمی که اغلب ناشناخته می، شکمصرف الکل و سایر مواد

 دیده می شود.افسردگی 

درصد بیماران افسرده کهه بهه پزشهکان     68مطالعات نشان داده است که بیش از 

)دردهای پراکنده که ممکهن اسهت جابجها شهوند،     درد دارند نوعی کنند مراجعه می

دوام آن  دردهای پشت گهردن و بازوهها و حتهی سهردرد و کمهردرد کهه شهدت و       

تواند یکی درد بخصوص میدر اقشار کم سواد  .متناسب با اختالل ارگانیک نیست(

از شکایات اولیه مهم بیماران افسرده باشد که معموالً به تشهخیص نادرسهت منجهر    

 شود. می
از این بیماران تغییرات شبانه روزی در عالئم را که اغلب صبح ها شدید تر از  نیمی

درصد از  63درصد بیماران از اختالل تمرکز و  14 .می کنند عصرها می باشد ذکر

دشواری در تفکر شاکی هستند )این مورد در دانش آموزان و دانشجویان عواقب 

 (. تحصیلی قابل مالحظه ای ایجاد میکند

 اشکال بالینی دیگری از افسردگی که در ذیل ذکر می شوند نیز وجود دارند.   

 ( : که در آن تحریک شدید وجود دارد.افسردگی تهییجی )آژیته  -

 افسردگی کند: با کندی بارز سایکوموتور. -

 افسردگی کاتاتونیک : با بهت ثانوی برافسردگی. -

 افسردگی نهفته: خلق افسرده بارز نیست. -

 افسرده آتیپیک: با پرخوابی، پرخوری وفلج سربی مشخص می شود. -

 تشخیص اخهتالل افسهردگی اساسهی    وار در موارد زیروگه یا ساغدیدفرد د در

 مطرح میشود:

 اشته باشند.د دوام ماه دو از بیش عالئم .1
 همراه باشند. بارز عملکردی تخریب با .2

 ارزشی،بی با بیمارگونه ذهنی اشتغال وجود .7

  ،خودکشی فکر وجود  .4
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 پسیکوتیک، عالئم وجود .8

 .حرکتی -روانی کندی وجود .6

 

 افسردگی کودکان و نوجوانان
رسه، وابستگی به والدین، عملکرد درسی ضعیف، سوء مصرف مواد، ترس از مد   

رفتار ضد اجتماعی، بی مباالتی جنسی، مدرسه گریزی، فرار از خانه و عدم 

سازگاری و گوشه نشینی در غیاب عالئم کالسیک افسردگی که قبالً  ذکر شد می 

الئم افسردگی در کودکان ع .توانند دلیلی بر افسردگی در کودکان و نوجوانان باشد

بیشتر با عالئم و شکایات جسمی جلوه می کند و نیازمند بررسی میباشد. برای 

کافی می  یک هفتهتشخیص افسردگی در کودکان و نوجوانان وجود عالئم به مدت 

 باشد.

الزم به ذکر است که برای گذاشتن تشخیص افسردگی در کودکان الزم کودک را در 

وجود نوسانات خلقی در کودکان گذاشتن  جلسات متعدد ویزیت کرد، زیرا

 تشخیص را در آنها مشکلتر میکند.

 

 افسردگی در سالمندان

رود. افسهردگی در  در سالمندان با افزایش سهن، شهیوع افسهردگی بهاالتر مهی        

درصهد(. تشهخیص و درمهان     81-28سالمندان بیشتر از کلیه سهنین دیگهر اسهت )   

ایهن اشهتباه مخصوصهاً در     .یزان واقعی استافسردگی در سالمندان بسیار کمتر از م

 "رائیپیری گ"پزشکان جوان بخاطر سوتعبیر عالئم و شکایات جسمی سالمندان به 

مشههور اسههت )بههه تصههور حههاالت طبیعهی سههالمندی(. سههالمندان بخههاطر تحمههل   

های مکرر جسمی، از دست دادن موقعیت شهغلی و مهالی   هائی مثل بیماریاسترس

گی یها بازنشسهتگی، مصهرف داروههای متعهدد و از دسهت دادن       بخاطر از کار افتاد

توجهه ههر چهه    مسهتلزم  دوستان و همقطاران در معرض افسردگی بیشتر و بنابراین 
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 باشند.بیشتر پزشکان می

 عالئم شایع افسردگی در سالمندان عبارتند از:

کاهش انهرژی و تمرکهز، مشهکالت خهواب، کهاهش وزن و اشهتها وشهکایات        

 جسمی.

ن بویژه مستعد ابتال به افسردگی مالنکولیک هستند که با عالئهم کهاهش   سالمندا

اعتماد به نفس، هیپوکندریازیس، احساس بی ارزشهی و گنهاه و افکهار پارانوئیهد و     

 افکار خودکشی مشخص میشود. 
  

 افتراقی:تشخیص غربالگری و 
ثهل  اختالل افسردگی را باید از غمگینی طبیعی و سایر اخهتالالت روانپزشهکی م  

بهرای   های عضوی و سوگ تفکیک نمهود. ، سندرمارنیفاختالالت اضطرابی، اسکیزو

 ها و ابزار خاص برای پزشک الزم است. غربالگری  و تشخیص بموقع مهارت

های بیمهاران بهرای   اولین و مهمترین مهارت پزشکان حساسیت ویژه به شکایت

 تشخیص افسردگی است. 

 بنابراین:

 از عالئهم فهوق الهذکر مراجعهه کهرد نیازمنهد        اگر بیماری با حتی یکی

 بررسی سایر معیارهای افسردگی است.

   حهالی، کهاهش تمرکهز، اخهتالل خهواب و      اگر بیماری از سسهتی، بهی

دردهههای پراکنههده شههکایت کههرد افسههردگی را بههه عنههوان یکههی از    

 های افتراقی مهم درنظر بگیرید. تشخیص

     ی و یها حتهی اضهطراب    اگر بیماری از دلتنگهی یها افسهردگی و نهاتوان

 افسردگی را به عنوان یک تشخیص مهم درنظر بگیرید.  شکایت کرد

 

ی مثالً فوبی یها وسهواس بهه    پزشکهای روانباید توجه کرد که گاه عالئم سندرم

شوند. بررسی شکایات جسهمی، شهرح   ظاهر می افسردگی عنوان جزئی از اختالل 
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مایشهات پهاراکلینیکی ضهروری    طبی، معاینه کامل جسمی و عصبی و آز لحال کام

در ابتهدا بایهد   های افتراقی باید انجام شود. بررسی کار تیروئیهد،  جهت رد تشخیص

 انجام شود.

 های افتراقی افسردگی شامل:سایر تشخیص

 (7اختالل افسردگی ثانوی بر مصرف مواد )جدول شماره  -

 (7 عصبی و موارد فارماکولوژیک )جدول شماره –انواع اختالالت داخلی  -

ممکن است افسردگی فعلی بیمار فاز افسردگی اختالل دو قطبی باشهد کهه    -

 باشد. می انیازمند دقت بیشتر برای پیشگیری از تبدیل به فاز مانی

در صورتی که معیارهای افسردگی بهه همهراه سهوگ وجهود      :سوگ طبیعی -

 باشد.اختالل افسردگی نیز مطرح می ،داشته باشند
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 ی، داخلی و فارماکولوژیک عالئم افسردگیعلل عصب -9جدول شماره 

 عصبی
 صرع* 

 میگرن* 

 پارکینسون 

 های مغزیسکته* 

 مغزی ضربه* 

 

 دارویی
 NSAIDs   
 پردنیزولون 

 های ضد بارداریقرص 

 فنی تویینکاربامازپین ، 

 هاها و باربیتوراتبنزودیازپین 

 سایمتیدین 

 دی فنوکسیالت 

 تیل دوپامفالآ 

 وکرها )پروپرانولول(لبتاب 

 نیدینکلو 

  

 عفونی و التهابی
  سندرم نقص ایمنی اکتسابیAIDS 

 لوپوس اریتماتوز سیستمیک* 

 سل 

 مونو نوکلئوز 

 

 غددی
 بیمهاری  *آدرنال )بیماری کوشینگ ،

 *آدیسون(

 پس از زایمان* 

  اختالل تیروئید )کم کاری و پرکاری

 *«(آپاتیک»

 

 متفرقه طبی
  سرطان )به خصوص در پانکراس و

 وارش(اعضاء دستگاه گ سایر

 بیماری قلبی ریوی 

 )اورمی و )سایر بیماری های کلیوی 

* 
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 اقدامات درمانی

باشهد و  نطور که قبالً ذکر شد افسردگی دارای علل و اتیولوژی چندگانه مهی یهم

 برای درمان آن پزشک باید با علم به علل شروع و دوام آن در جهت درمهان بیمهار  

شرح حال خوو  و ایاواد رابطوه    ن منظور ای ی)نه فقط بیماری( اقدام نماید. برا

 بیمار اولین و مهمترین گام است. صحیح با

  بها بیمهار   مصهاحبه   ایجاد حس اعتماد در بیمار. ایجاد ارتباط خوب و

به خاطر داشته  .زور و ارزش اخالقی خود یبدون صمیمیت بدون القا

باشید بیمار ممکن است برای آخرین بهار در عمهق ناامیهدی بهه شهما      

. بهرای ایهن   جعه کرده و ممکن است این فرصت دیگر پهیش نیایهد  مرا

 منظور موارد زیر را در نظر داشته باشید:

شهرح   -بیمار شما را ماهر و عالم بداند )برای اینکار ایجاد رابطهه خهوب   -الف

 .الزم استحال مناسب و انتخاب داروی مناسب 

نهد. بنهابراین در   بیمار شما را عالقمند به تشهخیص درد و درمهان خهود بدا    -ب

 مصاحبه با دقت و هم حسی به او توجه کنید. 

 خواهید به بیمار کمک نمائید. ابراز این که شما می -ج

بهرای   "من تمام تالش خود را جهت کمک به انجام خهواهم داد "این جمله که 

 بیمار بسیار نویددهنده است. 
 

 :یک بیمار مبتال به افسردگی در
ار با شکایت خلق افسرده، اندوه، سوگ، شکایت متعدد شرح حال بیمار: اگر بیم

جسمی، سردرد، بی خوابی و غیره مراجعه نمود، پزشهک بایهد ضهمن رسهیدگی و     

بررسی شکایت اصلی و اولیه بیمار، عالئم اصلی دیگر اختالل افسردگی را از بیمار 

 سؤال نماید.

ه بیمار اسهتفاده  توجه نمائید هرگز از سؤاالت راهنمایی کننده والقاء عالئم ب -
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ننمائید. فرصت دهید بیمار تا حد امکان خود مسائلش را بیهان نمایهد. مهثالً    

 زود از خواب بیهدار  هاآیا صبح»برای پرسیدن اختالل خواب به جای سوال

و « ؟از خوابتان راضی هسهتید  »از سوال « آیا بدخواب هستید»یا « شوید؟می

 شود. پرسیدهمشکالت مربوطه بود،  خیراگر جواب 

در مورد رویدادهای زندگی و اسهترس بیمهار، مسهائل خهانوادگی، شهغلی،       -

و ارتباط آنها را بها شهروع یها     هدواجتماعی و... بیمار حتی االمکان سوال نم

 دوام اختالل بررسی نمائید.

در صورت امکان توصیه های مناسبی در مورد مسهائل شهغلی، اجتمهاعی و     -

 تحصیلی به بیمار ارائه نمائید.

بیمار را به روانپزشهک ارجهاع    ،صورت نیاز به تصحیح روابط خانوادگی در -

 نمائید.

هرگز به بیمار قول و اطمینان بی خودی ندهید، هرگز برای تلقهین ههم کهه     -

 شده به بیمار دروغ نگوئید.

بعضی از پزشکان از کلمات و اصطالحات علمهی و غیهر علمهی گونهاگون      -

نمایند. هرگز در مهورد بیمهار   می تفادهبرای توجیه عالئم بیماری به بیمار اس

 خود به این روش ها توسل نجوئید.

افسرده را معاینه جسمی نمائید. تشخیص افتراقی که قبالً ذکهر   تمام بیماران -

 نیز آمده رابخاطر داشته باشید. 7شده و در جدول شماره 

طبههق مالکهههای اخههتالل افسههردگی  و ری جسههمیارت وجههود بیمههودر صهه -

ت توام، میبایسهت آن را از نظهر سهبب شناسهی و یها دو      تشخیصی به صور

بیماری همبود تفسیر نمود. در هر حال هر دو بهه عنهوان دو بیمهاری مجهزا     

 تلقی شده و تواما تحت درمان قرار میگیرند.

افسردگی همراه سایر بیماریها، نیاز به درمان مناسب، شامل مرتفهع سهاختن    -

 داروئی دارد. علل اولیه و نیز درمان

د و یه محهور تیروئید)شهامل بررسهی تیروئ   ر بررسی های بالینی، به بررسی د -
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با انهدازه گیهری   ( و محور آدرنال TSHسنجش سطح سرومی تیروکسین و 

 .سطح کورتیزول خون توجه ویژه نمایید

کودکان و سالمندان افسرده را از نظور قببوی بطوور     ،قبل از شروع دارو -

 کامل بررسی و کنترل نمائید.

 

   اروئیدرمان د

استفاده از درمان دارویی شانس بهبودی را در بیمار افسرده در یک ماه دو برابهر  

کند. آموزش کافی بیمار در رابطه با مصرف داروهای ضهد افسهردگی بهه میهزان     می

  ترین دارو، در موفقیت درمان اهمیت دارد.انتخاب مناسب

مهی  مل مهوارد زیهر   آموزش بیمار افسرده از اهمیت وافری برخوردار است و شا

 :باشد

     آموزش در مورد نحوه مصرف صحیح دارو )صرفاً بهه اینکهه داروسهاز

 نحوه مصرف را روی دارو خواهد نوشت اکتفا نکنید(. 

    بیان کلی اثرات بیماری روی فرد و اینکه پزشک تمام تهالش خهود را

 برای بهبودی بکار خواهد بست. 

 ار و بیان اینکه بروز اثرات توضیح اثرات جانبی دارو بدون ترساندن بیم

جانبی نشانه تاثیر داروست. بیمار را راهنمایی کنید که در صورت بروز 

 این اثرات چه کاری باید انجام دهد. 

  زمان نسبی طول درمان و اینکه به محض احساس بهبودی دارو را قطع

 نکند.

 .سئواالتی که بیمار دارد 

ندان اخهتالل تمرکهز دارنهد و    دقت کنید اغلب بیماران افسرده و نیهز سهالم  

شود حتماً بعد از بیهان  ممکن است اظهارات شما را درک نکنند. توصیه می

در  های خود را از بیمار بپرسید که مطمئن شوید دریافته است.مطلب، گفته
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صورت لزوم بیمار با همراه باشد. در غیر این صورت نکات مههم را بهرای   

 ید. بیمار یادداشت نمایید و به او بده

به بیمار در ارتباط با مصرف داروهای ضد افسهردگی نکهات زیهر را یهادآوری      

 کنید. 

لهذت  ایجهاد  داروهای ضد افسردگی اعتیادآور نیستند، زیرا این داروها  -9

 کنند. نمی

اولین عالئمی که در طی  سه حلقه ای TCAدر هنگام مصرف داروهای  -2

آژیتاسیون، اضطراب، یابند الگوی خواب و اشتهاست. درمان بهبودی می

به تهدریج  حمالت افسردگی و احساس ناامیدی عالئم بعدی هستند که 

 دهند. بهبودی نشان می

هفتهه   7-4زمهانی برابهر   مدت برای ایجاد اثرات ضد افسردگی، نیاز به  -7

 وجود دارد. 

نشان دهنهده تهأثیر    دارو توان به بیمار گفت که بروز عوارض جانبیمی -4

ی بهه مهرور بها مصهرف مرتهب دارو از بهین       و عوارض جهانب  آنهاست

 روند. می

 

 در هنگام تجویز داروهای ضد افسردگی به نکات زیر توجه داشته باشید:

 ویزیت ماهانه بیماران افسرده تقریباً ضرورت دارد. -9

 TCAبرای ادامه درمان تا حصول عالئم نسبی بهبهودی دوز داروههای    -2

گرم( باید به تدریج افزایش یمیل 41)تا  فالکستینو  گرم(میلی 981)تا 

 یابد. 

به محض حصول عالئم قابل قبهول بهبهودی )نهه فقهط کهاهش آن یها        -7

هها یها   توانید داروههای کمکهی مثهل بنزودیهازپین    حذف اضطراب( می

 بتابلوکرها و غیره را کم و قطع نمایند.
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همیشه احتمال خودکشی را در بیماران مبتال به اختالل خلقی در نظر  -4

د. تجویز دارو به میزان زیاد برای چنین بیمارانی می تواند داشته باشی

 ر این زمینه محتاطانه رفتار کنید.خطرناک باشد. لذا د

و ردر انتخاب دارو به عوارض جانبی و سابقه خانوادگی مصرف دا  -8

 توجه داشته باشید. 

ای بیشترین کشندگی را در بین وهای ضد افسردگی سه حلقهردا  -6

کنند. در گی دارند و عوارض قلبی زیادی ایجاد میداروهای ضد افسرد

باشد از مواردی که افت فشار خون به عنوان عارضه خطرناک می

استفاده  )مهار کننده اختصاصی سرتونین( هاSSRIتیلین یا نورتریپ

 کنید. 

به عوارض جنسی داروهای ضد افسردگی توجه داشته باشید. تقریباً   -3

کاهش میل جنسی، مشکالت نعوظ و همه داروهای ضد افسردگی با 

یا فقدان ارگاسم همراه هستند. این گروه از عوارض در همکاری 

 گذارند.می یدرمانی بیمار اثر نامطلوب

مایعات فراوان )غیر از چای و قهوه( در کنترل تغییرات فشارخون  -5

 آب دهان مفید است.  وضعیتی و نیز خشکی

دوقطبی دارند و برخی از  ای که اختاللدر درمان بیماران افسرده  -1

ای به وضوح دوره شانلبیماران دچار اختالل افسردگی عمده که اختال

 )پریودیک( است، لیتیوم داروی خط اول درمان است. 

در بیماران مبتال به افسردگی سایکوتیک باید از ترکیب یک داروی  -91

 ضد افسردگی و یک داروی آنتی سایکوتیک استفاده کرد. 

ترین اشتباهات بالینی، مصرف دارو به مقدار و مدت یکی از شایع  -99

به درمان وجود دارد که دارو نسبت ناکافی است. در صورتی مقاومت 

  شوند.صرف مهفته  6تا  4 و به مدت با مقدار توصیه شده
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دوره بیماری ماه یا اگر  6درمان ضد افسردگی را حداقل به مدت   -92

 باید ادامه داد.  دوره قبلیت تر بوده، به اندازه طول مدقبلی طوالنی

شود و ضرورت ادامه درمان تا زمانی که توسط پزشک تجویز می   -97

عدم قطع دارو به محض احساس بهبودی برای بیمار وخانواده اش 

 توضیح داده شود.

 

  عبارتند از: درمان دارویی در افسردگیمهم نكات 

سخ داده دوباره در صورتی که بیمار در گذشته به یک دارو خوب پا -     

 از همان دارو استفاده کنید.

 تا رسیدن به سطح موثر دارو به تدریج دوز دارو را افزایش دهید.  -     

 در هر بار ویزیت حداقل مقدار دارو تجویز شود  -    

 

 

 :انتخا  داروی همراه داروی ضدافسردگی در برخی موارد شایع

   :  91گهرم بها پروپرانولهول    میلی  21فالکستین افسردگی + عصبانیت 

 رل نبض و فشار خون بیمار باشد. م سه بار در روز با کنتمیلی گر

  میلهی گهرم    8-91افسردگی + دلشوره و اضطراب  :  کلردیازپوکساید

بهار در   7تها   2میلی گرم  128تا  1228. کلونازپام یک یا دو بار در روز

 بار در روز. 7تا  2میلی گرم  9-1228روز، لورازپام 

  21یا اگزازپهام  میلی گرم  9-2افسردگی + مشکل خواب  :  لورازپام-

 .یک ساعت قبل از خوابمیلی گرم  91

 

 )پیشگیرانه(درمان نگهدارنده

منظور از درمان پیشگیرانه ادامه درمان دارویی به مدت طهوالنی تهر و بها مقهدار     

ی گهرم  میله  911حهداکثر  اه  بها  کمتر دارو است. مثال اگر بیمار در مدت شش م
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درمان ماه دیگر  6بهتر است ادامه درمان نورتریپتیلین بهبودی بدست آورد، برای 

دوز مصرفی دارو کم شهده تها قطهع     %28با همین دوز ادامه یافته و سپس ماهی 

 شود.

 در موارد زیر ضروری است:

  سال باشد، درمان پیشهگیرانه   8/2کمتر از  دوره های بیماری اگر فاصله

 زم است. سال ال 8به مدت 

  قبلی با فکر خودکشی همراه بوده یا کهارکرد بیمهار    دورهدر مواردی که

به طور قابل توجهی مختل شده باشد، باید درمان پیشگیرانه را در نظهر  

   گرفت.

 شنایی با داروهای ضد افسردگیآ
 زیر در بازار ایران موجود است:ضد افسردگی داروهای 

قهرص   ،قهرص تهری میپهرامین    ،یلینقهرص آمهی تهریپت    ،قرص ایمی پرامین -9

، قهرص ترانیهل سهیپرومین    ،کپسهول فلهوگزتین   ،قهرص کلهومیپرامین   ،نورتریپتیلین

داکسپین، سیتالوپرام، سرترالین، فلووکسهامین، بوپروپیهون، نفهازودون، مکلوبمایهد،     

 سلژیلین.

امروزه به علت عوارض کمتر داروهای سرتونرژیک مانند فلوکستین و سیتالوپرام 

ضد افسردگی مانند بوپروپیون، به عنوان خط اول درمهان دارویهی   ر داروهای و سای

 افسردگی استفاده میشود.

مین در حال حاضر وتوجه: به خاطر کمبود و اختصاصی بودن قرص ترانیل سیپر

شود پزشکان عمومی از سایر داروها برای شروع درمان افسردگی استفاده می توصیه

 همانی که توسط روانپزشک تجهویز شهده و جههت ادامه    نمایند و از این دارو فقط ز

 شود استفاده نمایند. می درمان ارجاع

عالوه بر اثر ضد افسردگی آن میتوان از اثرات جهانبی   TCAبرای تجویز داروی 

ب شهدید و  ااضهطر  مثالً در مورد بیماری که از بی خهوابی شهدید،   نیز استفاده کرد.

وئی استفاده نماید که اثرات سداتیو بیشتری نسبت برد باید از دارمی اشتهایی رنجبی
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، یا بالعکس در بیماری که از پرخوابی شهاکی  مانند آمیتریپتیلین به سایر داروها دارد

.)جدول مانند نورتریپتیلین است از داروئی با اثرات خواب آوری کمتر استفاده نماید

 (4شماره 

 

 جدول شماره چهار 

اثر آنتی  

 کولینرژیک

تسکین 

خواب  و

 آلودگی

وتانسیون پهی

 وضعیتی

اختالل 

هدایت 

 قلبی

بلوک جذب  بلوک گیرنده

 مجدد

 9H 2H NE SHT موسکارین

 ++ ± ++ ++ +++ باال متوسط باال باال امی تریپتلین

 ++ ± ؟ ؟ + - - - - کلومیپرامین

 + + ± ± ++ باال باال متوسط متوسط ایمن پرامین

 ± ++ ± ± + متوسط خیلی پایین ط متوس متوسط نورتریپتیلین

 ± ± ؟ ++ ++ باال متوسط باال باال تری میپرامین

  

 ایداروهای ضدافسردگی سه حبقه

، تیلینپرامین و نورتریپتیلین، تریمیپرامین، آمیتریباین داروها عبارتند از آمی 

  در رابطه با تجویز این داروها به نکات زیر توجه داشته باشید: داکسپین

 را بعد از انتخهاب بها دوز   داکسپین پرامین آمی تریپتیلین، ترمیپرامین و ایمی

  دمیلی گرم( و اغلب به صورت دوز واحد شبانه شروع نمائی 28تا  91) کم

 روز دوز را افهزایش دهیهد.   3تها   7توجه به تحمل بیمهار ههر    ابه تدریج ب

مهار بهه ایهن    صهورتیکه بی میلی گرم است. در  981حداکثر مقدار تجویزی 

 مقدار دوز دارو پاسخ نداد بهتر است به روانپزشک ارجاع داده شود. 

   اگر اضطراب به طور واضح در طول روز وجود دارد می توانید مقهداری از

 دارو را در طول روز نیز تجویز نمائید.

  باشد.میلی گرم می 981حداکثر دوز روزانه نورتریپلین 

 اعث طپش قلب و لرزش وضعیتی شهوند.  توانند بای میداروهای سه حلقه
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( و نبض بیمار)بهاالی  61/11در صورت لزوم با کنترل فشار خون )حداقل 

میلهی   21میلی گرم دو بار در روز تها   91( می توانید از قرص پرانولول 61

هها نیهز   ینپدیهاز وایهن منظهور بنز   یگرم دو بار در روز استفاده نمائید. بهرا 

 مؤثرند.

  داروها را با تجویزدوز واحد شبانه دو ساعت قبل از عارضه خواب آلودگی

شام( به حداقل برسانید. می توانید از داروهایی که اثهرات   )یا همراه خواب

خواب آلودگی کمتری دارند استفاده نمائید. یا افزایش دوز دارو را آهسهته  

 ام دهید.جتر ان

 ،باشدبسیار شدید میهای منتشر دارند یا ناراحتی آنها برای بیمارانی که درد   -

بهتر است از داروهای سه حلقه ای مانند ایمی پهرامین یها آمهی تهریپتیلین     

 استفاده شود.

ض شایع داروهای تجویزی خود را که در مورد سه حلقه رتوجه نمائید عوا  -

ای ها شامل تعریق شدید، خشک شدن آب دهان، خواب آلودگی و سستی 

ویز توضیح دهید. ایهن توضهیح بایهد بهه     به بیماران در حین اولین دوره تج

و با برخورد بها اولهین    نکردهصورتی باشد که بیمار از عوارض دارو واهمه 

 مایهد. مثهاالً  نعارضه، اقدام به قطع درمان و مراجعه مجدد به پزشک دیگر ن

اگر این عوارض در شما بوجود آمد دلیل بر مضر بهودن  » توانید بگوئید:می

 «گر آن است که دارو در حال تأثیر گذاری می باشد.بلکه نشان ،دارو نیست

ن گوشهزد  اتأخیر شروع اثرات داروهای ضد افسردگی را نیز حتماً به بیمهار   -

اً قطهع درمهان پیشهگیری    ته نمائید تا از عجله کردن آنها برای بهبودی و نتیج

البته در طی این سه هفته، بیمار عالوه بر تجربهه عهوارض دارو مهی     ،نمائید

سداتیو و خواب آور آن که زودتر شروع مهی   ،د از اثرات ضد اضطرابتوان

 شوند بهره ببرد.
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اگر بیمار دچار خواب آلودگی شدید شود می توانیهد دوز داروهها را بطهور     -

ید و از دوز واحد شبانه یا از داروئی با اثهرات خهواب   هقابل توجه کاهش د

 آوری کمتر استفاده نمائید.

ر روانپزشک کاهش اضطراب یا آژیتاسیون بیمهاران را  برخی از پزشکان غی --

دلیل بر جواب به درمان می دانند، بدین ترتیب افسردگی و خلق پائین پنهان 

مانده و بیماری به سیر خود ادامه می دهد. ضرورت دارد در ویزیهت بیمهار   

 از بیمار سؤال شود.افسردگی را تمام عالئم اختالل 

 

 سروتونین داروهای مهار کننده بازجذ 
عوارض آن غالباً کاهش خواب، کاهش اشتها، افت فشهار خهون،    فبوکستین:. 1

باشد. کپسول فلوکستین را با دوز واحد سرگیجه، تهوع و اختالل عملکرد جنسی می

روز دیگر  91میلی گرم همراه صبحانه تجویز نمائید. می توانید در صورت لزوم  21

. معمهوال  میلی گرم در روز( 41مار تجویز نمائید.)میلی گرم نیز همراه ناهار به بی 21

 میلی گرم اکتفا میشود. 21برای درمان افسردگی به 

توجه نمائید اگر فلوکستین در بیماری باعث خواب آلودگی شد می توانید  -

 آن را هنگام شام تجویز کنید.

میلی  21میلی گرم به  28-81به مقدار  TCAروش دیگر اضافه نمودن  -

میلی گرم فالکستین  21ین در صورت عدم پاسخ بیمار به گرم فالکست

 است.

میلی  21میلی گرم بوپروپیون به  81-911روش دیگر درمان اضافه نمودن  -

 است. این داروها صبح وظهر تجویز میگردد.گرم فالکستین 

 mg 21با یک مهار کننده اختصاصی باز جذب سروتونین اسهت.  :سیتالوپرام. 2 

از عوارض جانبی آن می در روز رسانده میشود. mg  61در رور شروع و حداکثر تا 

توان به مهار ارگاسم و کاهش لیبیدو، تهوع، اسههال، اسهفراغ، بهی اشهتهایی، سهو       

اشهاره کهرد.در مصهرف     ترمهورو عهوارض اکسهتر پیرامیهدال    ، هاضمه ، اضطراب 
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 .سیتالوپرام پرخوابی بیشتر از بی خوابی دیده میشود

 

 mg 81بها   : یک مهار کننده اختصاصی باز جذب سروتونین است.سرترالین .3 

از در روز  بعد از سه هفتهه رسهانده میشهود.    mg  211در رور شروع  و حداکثر تا 

عوارض جانبی آن می توان به مهار ارگاسم و کاهش لیبیدو، تهوع، اسهال، اسهفراغ،  

ترمهورو عهوارض   ، یا بی خهوابی  بی اشتهایی، سو  هاضمه ، اضطراب، پرخوابی 

 اشاره کرد. اکستر پیرامیدال

 

 81بها   : یک مهار کننده اختصاصی باز جذب سهروتونین اسهت.  فبووکسامین .4

mg  711در رور شروع و حداکثر تا  mg .از عوارض جهانبی  در روز رسانده میشود

هایی، تشه آن می توان به مهار ارگاسم و کاهش لیبیدو، تهوع، اسههال، اسهفراغ، بهی ا   

 ترمورو عوارض اکستر پیرامیدال،  ی یا بی خوابیپرخواب، اضطراب،  سو  هاضمه

 اشاره کرد.

 

 داروهای دیگر ضد افسردگی
بوپروپیون: از نظر ساختاری مشابه داروهای محرک است.به میزان داروهای مهار  

در رور شهروع و   mg 81کننده باز جذب سروتونین بر افسردگی مهوثر اسهت. . بها    

ایهن دارو فاقهد افهزایش وزن، خهواب      در روز رسانده میشهود. mg  711حداکثر تا 

آلودگی روزانه، افت فشار خون وضعیتی و اثرات انتی کولینرژیهک اسهت. در حهال    

 حاضر نوع ایرانی این دارو نیز در بازار دارویی ایران وجود دارد.

افزایش نمی دهیم.  روز دارو را 7خطر تشنج، هیچگاه با فاصله کمتر از  تبه عل 

از عوارض جانبی آن می توان به سردرد، بی خوابی، شکایات تنفسی فوقانی، تهوع، 

بی قراری، آژیتاسیون، و تحریک پذیری اشاره کرد.به علت اثر این دارو بر سیسهتم  

این دارو در  توهم، هذیان، کاتاتونی و گاه دلیریوم ممکن است دیده شود.دوپامینی، 

 . با افرایش خطر تشنج همراه است mg 411دوز باالتر از 
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دارای اثرات ضد افسردگی و ضد اضهطرابی اسهت. مههار کننهده بهاز       نفازودون:

دو بهار   mg 81ایهن دارو   جذب سروتونین وتا حدود کمتری نور اپی نفرین است.

 رسانده میشود. mg 611الی  711ریچ تا دو به ت در رور شروع شده

وان به افهت فشهار خهون وضهعیتی و بهرادی کهاردی       از عوارض جانبی آن می ت

و  یها سهکته مغهزی    یبه ر موارد وجود سابقه حمله قلسینوسی اشاره کرد.این دارو د

حجم کم خهون   فراد در معرضمان با داروهای ضد فشار خون و ان تحت دربیمارا

و دهیدرتاسیون باید با احتیاط زیاد مصهرف شهود.این دارو در بیمهاران بها اخهتالل      

تهوع، بی خوابی، گیحی، ضعف و آژیتاسهیون   کرد کبدی نیز نیابد مصرف شود.کار

 از دیگر عوارض این دارو است.

 

که نیار کمتری بهه رعایهت   است  MAOیک مهارکننده برگشت پذیر  مکلوبماید:

و سه حلقه ای SSRIاین داروها در مواردی که درمان با داروهای  .رریم غدایی دارد

مهاران بها افسهردگی آتیپیهک ) وجهود پرخهوابی، پرخهوری و        ناموفق بهوده و در بی 

قابهل   mg 611شهروع و تها حهداکثر     911mgایهن دارو بها    اضطراب(کاربرد دارند.

از عوارض جانبی آن می توان به تهوع، بی خوابی و گیحی اشاره کرد.   افرایش است

 این دارو فاقد عوارض قلبی، جنسی و اثرات انتی کولینرژیک است.

روها باید در بیماران کلیوی، قلبی عروقی و هیپر تیروئید با احتیاط مصرف این دا

شوند.در بیماران دیابتی ممکن است نیهاز بهه تعهدیل دوز داروی هیپهو گلیسهمیک      

 وجود داشته باشد. 

     

است که در درمان بارکینسون کهاربرد   MAOBیک مهارکننده انتخابی  سلژیلین: 

و سه حلقه ای ناموفق بوده SSRIکه درمان با داروهای این داروها در مواردی  .دارد

و در بیماران با افسردگی آتیپیک ) وجهود پرخهوابی، پرخهوری و اضهطراب(کاربرد     

افت فشار   قابل افرایش است  mg 71شروع و تا حداکثر  91mgاین دارو با  دارند.
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دارو خون وضعیتی، بی خوابی، افزایش وزن، ادم و عوارض جنسی با مصرف ایهن  

این داروها باید  دیده میشود.پارستزی ، میوکلونوس و درد عضالنی گاه دیده میشود.

در بیماران کلیوی، قلبی عروقی و هیپر تیروئید با احتیاط مصرف شهوند.در بیمهاران   

 دیابتی ممکن است نیاز به تعدیل دوز داروی هیپو گلیسمیک وجود داشته باشد. 

  

 

 داروهای بنزودیازپین
 توانید ت وجود عالئم اضطرابی شدید همراه اختالل افسردگی، میدر صور

از بنزودیازیپن ها مثل لورازپام، کلردیازپوکساید یا اکسازپام استفاده نمائید. 

این داروها برای اصالح خواب بیمار در اوائهل درمهان کهه داروههای ضهد      

اشهته باشهید   اند نیز مورد استفاده دارند. به یاد دافسردگی هنوز نتیجه نداده

اغلب بنزودیازپین ها به عنوان کمکی در اوائل درمان بهه صهورت محهدود    

استفاده می شوند و الزم است بهه تهدریج مقهدار آن را کهم کهرده و قطهع       

 نمائید.

   برای استفاده صحیح از بنزودیازپین ها باید از نیمه عمر، خواب آلهودگی و

یمهار، داروی انتخهابی را   زمان شروع اثر دارو  اطالع داشته و برحسب هر ب

استفاده نمائید. مثالً برای تصحیح خواب بیماری که صبح باید سرکار خهود  

حاضر شود، باید از یک دارو با نیمهه عمهر کهم و شهروع اثهر سهریع مثهل        

لورازپام استفاده شود. برای تصحیح اضطراب مفرطی کهه تمهام روز ادامهه    

ل کلردیازپوکساید به صهورت  دارد یک بنزودیازپین با نیمه عمر طوالنی مث

 دوز واحد شبانه یا دوزهای منقسم مفیدتر است.

 

 جدول شماره پنج

 نیمه عمر 

 )ساعت(

شروع زمان  طول اثر

 اثر

دوز معمول 

 بالغین



                                        افسردگی برای پزشکان عمومی   زشی تشخیص و درمانمتن آمو

 دفتر کل اداره سالمت روانی اجتماعی

  

 26 

 8ه  71 متوسط طوالنی 911 پوکسایدکلرودیاز

 8/1ه  2 سریع طوالنی 74 کلونازپام

 2ه  71 سریع طوالنی 911 دیازپام

 98ه  71 سریع طوالنی 911 م*فلورازپا

متوسط ه  کوتاه 91 پامزلورا

 سریع

 8/1ه  2

 91ه  71 آهسته کوتاه 5 اکزازپام

 *فقط برای خواب استفاده می شود.

اگر بیماری دوره های قبلی افسردگی را سپری کرده اسهت طهول دوره    قطع درمان:

ود کامل عالئم تها قطهع   درمان حداقل برابر با طول دوره قبلی بیماری با محاسبه بهب

 6درمان می باشد. اگر اولین دوره بیماری باشد، بعد از بهبودی قابل قبول، حهداقل  

سهپس ههر مهاه    ادامه داده و که بیمار به درمان پاسخ داده ماه درمان را با همان دوز 

 در صد مقدار دارو را کم کرده تا دارو قطع شود.  71-28
 عد از قطع درمان بیمار را ارجاع دهید.ماه ب 2در صورت عود اختالل حین  -

اگر در حین کم کردن دوز دارو بیمار احساس عود عالئهم نمائیهد یهک واحهد      -

 ماه به تاخیر اندازید. 7قطع دارو را به مدت دارو را افزایش داده و 

در صهورت  بیماری که احتمال خودکشی دارد را برای بستری ارجهاع کهرده و     -

تهاه مهدت فقهط فالکسهتین تجهویز نماییهد و یها در        نیاز به دارو حتی برای کو

هرگز بهرای او مقهادیر کشهنده دارو را یهک جها      صورت تجویز سه حلقه ایها، 

 و دارو نزد همراه بیمار نگهداری شود. تجویز ننمائید

       

پیگیری و مراقبت  بیمار افسرده توسط پزشك بعد از بازگشت از 

 شاغل میباشند. PHCارجاع: برای پزشکانی که در شبکه 
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 شرح وظایف پزشک درباره بیمار مبتال به افسرد گی:

 ویزیت موارد ارجاع شده از طرف بهورز -

بررسی عالئم افسردگی در کلیه مراجعینی که در معرض خطر افسردگی  -

 .هستند

 درمان بیماران افسرده طبق الگوریتم درمان افسردگی -

 دارو  آموزش بیمار در مورد درمان، نحوه مصرف -

 ارجاع به سطح تخصصی در صورت لزوم -

 روانپزشک یا پزشک عمومی دوره دیده بهداشت روان دریافت پسخوراند از_

 ارجاع پیگیری بیمار بعد ازبرگشت از_

 نظارت بر عملکرد بهورز و کارشناس بهداشت روان -

 

 ویزیت اولیه)طی هفته اول بازگشت از ارجاع(: 
ثبهت داروهها ،    باالتردر مورد نحوه مصرف داروهها،  دریافت پسخوراند از سطح   

 بعد................آموزش خانواده و بیمار در مورد مصرف داروها ، ویزیت مجدد 

 

 ویزیتهای بعدی: 

  بیمار را از نظهر پاسهخ درمهانی و      بهداشتی روستایی-مرکز درمانیپزشک

زشهک  عوارض دارویی بهر طبهق برنامهه تعیهین شهده در پسهخوراند روانپ      

 به مدت یکسال تحت درمان قرار میدهد. یاپزشک عمومی دوره دیده 

  بروشورهای آموزشی در مورد افسردگی، به بیمار و خانواده تحویل میگردد

و از آنها درخواست میگردد که تا ویزیت بعدی آنها را مطالعهه نماینهد. در   

 صورت فرصت کافی در مرکز بهداشتی درمانی روستایی بهتهر اسهت مهواد   

 بروشورها از سوی پزشک مرکز به بیمار و خانواده وی توضیح داده شود.
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  برگه ارجاع از سوی پزشک مرکز بهداشتی درمانی به بهورز خانه بهداشت

 برای پیگیری بیمار طبق برنامه داده میشود.

 
 عیارهای ارجاعم

در موارد زیر یا هر موردی کهه قضهاوت بهالینی شهما ویزیهت یهک روانپزشهک را        

ی می داند بیمار را به مراکز تخصصی روانپزشکی ارجاع غیر فوری دهیهد:)با  ضرور

 .ذکر مورد ارجاع(

 

 موارد ارجاع غیر فوری:

 بیماری افسردگی تردید در تشخیص قطعی -9

 ا سوء مصرف داروباختالل افسردگی  -2

 اختالل افسردگی باعالیم پسیکوز -7

 هفته 6عرض  پیشرفت عالئم یا عدم بهبودی با تجویز دوز پیشنهادی در -4

 بروز عوارض شدید جدی ناشی از دارو -8

 عدم همکاری یا امتناع از مصرف دارو -6

 یتاسیون همراه با افسردگی  ژآ -3

 احتمال دو قطبی بودن افسردگی و امکان شیفت به دورۀ مانیا -5

 6تها   7ید تشخیص و تصحیح دوز ههر  أیتمام بیماران تحت درمان جهت ت -1

 یک بار ماه 

 کودکتمام بیماران افسرده  -91

ه تمام بیمارانی که در قضاوت بالینی به نظر می رسد درمهان آنهها نامناسهب    99

 است.

 بیماری که پاسخ به درمان تعیین شده در پروتکل درمانی نداده است -92

 

 موارد ارجاع فوری به روانپزشک: 
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بیماری که به هر دلیل فکر )ایده( خودکشی دارد حتی اگر به نظر پزشک   -

 واقعی نرسد.

 بیماری که از خوردن آب و غذا امتناع می کند.  -

وجود اختالل جدی در غذا خوردن، وضعیت طبی بد، عدم تحرک، عدم   -

 صحبت.
 

 

 

 
 ارجاع فوری:  تمام بیماران مبتال به افسردگی که دارای فکر خودکشی میباشند 
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 مسائل مربوط به ارجاع
 نکاتی که در موارد ارجاع باید رعایت کرد:

علت و اقدامات درمانی خود را ذکهر   در تمام موراد ارجاع بطور مشروح تشخیص،

 د.نمائی

 از طرق زیر عمل خواهد کرد. یدر جواب ارجاع، روانپزشک به یک

ادامه درمان تا کنترل بیماری و سپردن ادامۀ درمان بعد از کنتهرل بهه    -الف

 پزشک ارجاع دهنده

 ارائه رهنمود کلی و تعیین زمان ارجاع بعدی -ب

ه خهود یها دادن   ربیماران افسرده آشفته ای که به تنهائی قادر بهه ادا  -

مطلهع ارجهاع    نطالعات کافی نیستند را به همهراه یکهی از بسهتگا   ا

 دهید.

ای تنظهیم نمائیهد کهه بیمهار دچهار      هزمان و مکان ارجاع را به گونه  -

 سردرگمی نشود.

حتی االمکان سوابق درمانی و پاراکلینیکی بیمار ضمیمه فرم ارجهاع   -

 گردد.

فسرده)چه به فوریت های روانپزشکی و احتمال خودکشی بیماران ا -

در اوج افسردگی و چه در مراحل بهبودی( توجه خهاص نمهوده و   

در ا ین مورد با آرامش کامل از همراهان بیمار یا حمایت خانوادگی 

 و اجتماعی بهره بگیرید.

 ارجاع بیمار باید با برگه ارجاع )فوری یا غیرفوری( صورت گیرد.

ز با تکمیهل فهرم ارجهاع    * فرمهای ارجاع در انتهای این جزوه آمده است. بهور

بیمار را به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع میدهد. در مرکز بهداشتی درمهانی بها   

تکمیل فرم، مجددا بیمار به خانه بهداشت بها دسهتورات درمهانی ارجهاع داده     

 میشود.

* برای معرفی بیمار به مرکز درمانی شهری، فرم ارجهاع توسهط پزشهک مرکهز     
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دد. پس از انجام اقدامات درمانی، همان بیمار بها  بهداشتی درمانی تکمیل میگر

در دست داشتن فرم ارجاع به مرکز بهداشتی درمانی روسهتایی بها دسهتورات    

 درمانی و قرار مالقات بعدی معرفی میشود.

 

 

 

 

 گزارش دهی

موارد شناسایی شده مشکوک به افسردگی توسط بهورزان، پس بیماران افسرده: 

ههای غیهر   کز در فرم گزارش ماهانه پیگیری بیمهاری از تأیید و تشخیص پزشک مر

گردد. در ستون مهوارد تحهت درمهان )جمهع مهوارد جدیهد، عهود و        واگیر ثبت می

تکراری(، موارد تحت مراقبت، قطع پیگیری و ارجاع با گذاشتن سهتاره در محهل و   

ی پیشهگیر ”شود که این تعداد بیمار، مربوط به برنامهه  در پایین فرم توضیح داده می

 باشد. می“ اولیه بهداشت روان

فرم مربوط به گزارش دهی رفتار خودکشهی  بیماران اقدام کننده به خودکشی: 

که در انتهای همین جزوه آورده شده است، هر ماه توسهط بههورز خانهه بهداشهت     

تکمیل و به مرکز بهداشتی درمانی مربوطه ارسال میگردد. در مرکز بهداشتی درمانی، 

مربوطه هر ماه از خانه های بهداشت تحت پوشش خود جمهع آوری  فرم ها و آمار 

و توسط پزشک مرکز تایید و به کارشهناس بهداشهت روان شههر ارسهال میگهردد.      

کارشناس بهداشت روان شهر با جمع آوری فرم های تحت پوشهش خهود آنهها را    

 د.خالصه و آنالیز اولیه نموده و به کارشناس بهداشت روان استان ارسال مینمای

 

 

 

 



                                        افسردگی برای پزشکان عمومی   زشی تشخیص و درمانمتن آمو

 دفتر کل اداره سالمت روانی اجتماعی

  

 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع و مآخذ
خالصه روانپزشکی علوم رفتاری، روانپزشهکی بهالینی، کهاپالن، سهادوک،      -

 2117ترجمه دکتر نصرت ا... پورافکاری، 
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 شکال داروئی )در ایران(ا  -

 911ه81ه28ه91قرص  AmItriptyline قرص آمی تریپتیلین

 میلی گرم

 سه حلقه ای ضد افسردگی

میلی  81ه28ه91قرص  Imipramine قرص ایمی پرامین

 گرم

 سه حلقه ای ضد افسردگی

 سه حلقه ای ضد افسردگی میلی گرم 911ه28قرص  Trimipramine قرص تری میپرامین

 سه حلقه ای ضد افسردگی میلی گرم 28ه91قرص  Nortriptyline قرص نورتریپتیلین

 سه حلقه ای ضد افسردگی میلی گرم 28ه91قرص  Clomipramine قرص کلومیپرامین

 ضد افسردگی MAOIS میلی گرم 91قرص  Tranylcypromine قری ترانیل سیپرومین

 ضد افسردگی SSRIS میلی گرم 21ه91کپسول Fluoxetine کپسول فلوگزتین

و ... میلی 41و91قرص  propranolol قرص پروپرانولول

 رمگ

 یتابلوکر

بنزودیازپین ضد اضطراب خواب  میلی گرم 91ه8قرص Chordiazepoxide کلردیازپوکساید

 آور

بنزودیازپین ضد اضطراب خواب  میلی گرم 2ه9قرص Lorazepam قرص لورازپام

 آور

بنزودیازپین ضد اضطراب خواب  میلی گرم 91قرص  Oxazepam قرص اکسازپام

 آور

بنزودیازپین ضد اضطراب خواب  میلی گرم 91ه8ه2قرص Diazepame قرص دیازپام

 آور

بنزودیازپین ضد اضطراب خواب  میلی گرم 2ه9قرص Clonazepam قرص کلونازپام

 آور

بنزودیازپین ضد اضطراب خواب  میلی گرم 98کپسول  Flurazepam کپسول فلورازپام

 آور

میلی گرم  5ه4ه2قرص Perphenazine قرص پرفنازین

 ی گرممیل 9آمپول 

 ضد جنون

میلی گرم  8ه2ه9قرص Trifluoperazine قرص تری فلوپرازین

 میلی گرم 9آمپول 

 ضد جنون

میلی گرم  8ه8/1قرص Haloperidol قرص هالوپریدول

 میلی گرم 8آمپول 

 ضد جنون
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شت و درمان و سازمانهای در این جدول به داروهایی اکتفا شده است که طبق مقررات وزارت بهدا -

 بیمه گر امکان تجویز آن از سوی پزشك عمومی وجود دارد
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 انجام مصاجبه با بیمار مشکوک به بیماری افسردگی

عالمت مهم و اصلی )معیار ماژور( افسردگی خلق پایین )احساس غم مستمر یا 

بیمهار   اسهت:  "کاهش انگیزه و عالئق"عدم احساس لذت ناراحتی و یا اندوه( و یا 

های شغلی و اجتماعی ندارد. )انگار همه چیهز  رغبتی به ادامه یا شروع فعالیت دیگر

 به پایان رسیده و تمام درها بسته است.(

)معموالًٌ با کلماتی مثل: همه چیز یکنواخت شده است، دیگهر ههیچ چیهز بهرایم     

 باشد:شود.( میخوشایند نیست و ... بیان می

 ده:سواالت مربوط به خلق افسر

 اید؟آیا افسرده 

 خلق )روحیه( شما این اواخر چطور بوده؟ 

 آْیا تا حال غمگینی و افسردگی بر زندگی شما تأثیر داشته است؟ 

 یابد؟آیا خلق شما در طول روز تغییر می 

 

 :مربوط به کاهش عالیق سؤاالت

 چه کارهایی قبالً برای شما لذت بخش بود؟ 

  یا داشتید؟در چه نوع کارهای تفنن و ذوق دارید 

 برید؟به نظر خودتان از کارهای قبلی لذت می 

 کند؟چه چیزی شما را خوشحال می 

 چه چیزی یا کاری برای شما خوشایند است؟ 

 مزه غذاها چه طوری است؟ 

 آیا پس از افسردگی زندگی جنسی شما تغییر یافته است؟ 

حداقل یکی از دو عالمت خلق پایین یا عهدم احسهاس لهذت بهرای تشهخیص      

 سردگی ضروری است.اف
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 سایر عالئم شامل:

توانهد بهه صهورت    خوابی سحرگاهی است ولهی مهی  تغییرات خواب )اغلب بی

 –در افسهردگی آتیپیهک    -خوابی اول شب و یا حتی بها پرخهوابی  خواب سبک، بی

 خودش را نشان دهد.(

 سؤاالت:

  ؟راضی هستیدخوابتان از آیا 

 کنید؟وقتی بیدار شدید احساس آرامش می 

 خوابید؟تی افسرده هستید بیشتر از معمول میوق 

 زنید؟ضمن روز چرت می 

وزن  %91-اشهتهائی و کهاهش وزن   تغییرات وزن و اشتها: )اغلهب بهه صهورت بهی    

 تواند به صورت پرخوری و افزایش وزن بروز  کند.(است ولی می -قبلی

 سئواالت:

 اخیراً اشتهای شما کم شده زیادتر یا بدون تغییر بوده است؟  

 آیا اخیراً وزن شما کم یا زیاد شده است؟ 

 خورید؟چه نوع غذاهایی می 

 خورید؟چند بار در روز غذا می 

های افسردگی اسهت  کاهش انرژی: و خستگی پذیری زودرس از شایعترین عالمت

ارادگهی، سسهتی و خسهتگی خهود یهاد      و بیماران معموالً از آن با عنوان تنبلهی، بهی  

 کنند. می

 سئواالت: 

 راً سطح انرژی شما چگونه بوده است؟اخی 

 شوید؟آیا اخیراً زودتر از معمول خسته می 

 کنید صبح یا عصر؟آیا احساس سستی، کاهش نیرو می 

 کند؟شود یا افت پیدا میدر طول روز نیروی شما بیشتر می 
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بینهی و  ارزشی و گناه: این عالمت معموالً با احساس حقارت، خود کهم احساس بی

شود و فرد معمهوالً خهود را مسهئول    خود از طرف بیمار مشخص میشماتت مکرر 

 پندارد.های خود میتمام مصیبتها و ناکامی

 سئواالت:

 اخیراً احترام به نفس شما کم شده است؟ 

 کنید؟آیا اخیراً بیش از گذشته با خودتان انتقادی برخورد می 

 دارید؟کنید اساساً فرد خوبی هستید یا در این مورد تردید فکر می 

 سئواالت اختصاصی مربوط به ناامیدی: 

 بینید؟آینده خود را چگونه می 

 آیا امیدی به بهبودی اوضاع و آینده دارید یا نه؟ 

 کنید؟آیا برای تغییر دادن موقعیت احساس درماندگی می 

 سئواالت اختصاصی مربوط به احساس گناه:

 کنید؟آیا در مورد کارهای خود احساس گناه یا تأسف می 

 اید یا باری بهه دوش  اید یا قدر فرصت را نداشتهای نبودهاینکه فرد سازنده

 اید؟دیگران بوده

اخههتالل در تمرکههز و دشههواری تفکههر: )حههواس پرتههی یهها فراموشههکاری یهها حتههی 

 پسودودمانس و یا افت تحصیلی، اشتباه در محاسبات شغلی و ...(

 سئواالت:

 کنید؟آیا روی مسائل خوب تمرکز می 

 ز شما چه طوری بوده؟تمرک 

 اید؟آیا اخیراً تغییری در حافظه خود داشته 

 اید؟آیا در تصمیم اشکال داشته 

 اید؟آیا اخیراً احساس فراموشکاری کرده 

کندی یا تحریک پسیکو موتور: معموالً به صورت کندی در حرکات یا بصورت 

 زنند.(ک میتحریک پذیری و عصبانیت است. )والدینی که مکرراً کودک خود را کت
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 سئواالت:

 ها دارید؟آیا احساس سنگینی در بدن یا اندام 

 اید؟قرارتر از معمول بودهآیا بی 

 

 ارزیابی خودکشی
مطرح کردن موضوع تمایالت خودکشی مشکل است ولی شما در ههر مصهاحبه   

تشخیصی باید در این موردسئوال کنید. بیماران در مورد سئواالت مربهوط بهه میهل    

کنند. اکثر بیماران افسرده زمانی فکر خودکشهی  اس شرم یا خشم میخودکشی احس

شهود  از ذهنشان گذشته است. و بسیاری از آنها وقتی در این مورد از آنها سئوال می

دهد که به راحتی بتواننهد در مهورد   کنند، چون این کار مجال میاحساس رهائی می

اند، چنین فکر خودکشی نبودهعمق افسردگی خود سخن بگویند. اگر واقعاً هرگز به 

توانم دست به چنهین کهاری بهزنم، و بهه     چیزی خواهند گفت: اوه نه من هرگز نمی

 شما خواهم گفت چرا؟

 

یک عامل بازدارنده شایع برای طرح پرسش در مورد تمایالت خودکشهی تهرس   

مصاحبه کننده از پاسخ مثبت است. که ممکن است با هراس همراه باشهد. ولهی بهه    

فهمد که تمایالت خودکشی نیز درجاتی دارند و همه آنان نیاز هر پزشکی می تجربه

 کردن اورژانس در بیمارستان نیستند. به بستری

برای ورود به مسئله خودکشی بتدریج با پرسیدن سواالت زیر مصاحبه را ادامهه  

 میدهد:

 طریقه برخورد با مساله میل به خودکشی

 آیا میل به خودکشی دارید؟ 

 اید؟فکاری که بخواهید به خودتان آسیب بزنید داشتهآیا ا 

 کنند کاشکی وقتی مردم احساس افسردگی می کنند، گاهی احساس می

 مرده بودند. چنین فکری تا حال از ذهن شما گذشته است؟
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     با توجه به همه آنچه به من گفتید، آیا حالتان چنان بد بهوده اسهت کهه

 احساس کنید زندگی ارزش زیستن ندارد؟

 اید؟آیا تا به حال در مورد خودکشی فکر کرده 

 توانید خود را بکشید؟کردید که میبه چه روشهایی فکر می 

بسیاری از بیماران مبتال به افکار خودکشهی خفیهف تها متوسهط وجودمیهل بهه       

خهود   زدن بهه ار اقهدام بهه آسهیب   کنند امها منکهر افکه   لی را تائید میخودکشی انفعا

 شوند. می

ه تفکیک بالینی مهم است و اگر تمایالت خودکشی بیمار هرگز از این یک مرحل

 توانید نفس راحتی بکشید.مرحله انفعالی فراتر نرفته است می

 اما:

اگر بیمار فکر خودکشی فعال را قبول کند. شما بایهد سهئواالت دیگهری جههت     

 قدر ظریف و واقعگرایانه است بپرسید.اینکه دریابید این فکر چه

ت متمرکز بر نحوه و نقشه اقدام به خودکشی خواهد بود. اینکه بیمار این سئواال

خواهد از بلندی بپرد؟ خود را مسموم کند یا رگ خود را بزند و یا خود را حلق می

 آویز کرده و یا از اسلحه استفاده کند. 

این سئواالت باعث خواهد شد که روراست بودن خود و آشنا بودنتان را با ایهن  

 های دشوار به بیمار اثبات نمائید. قعیتافکار و مو

 اید؟آیا تا حال عمالً چقدر به خودکشی نزدیک شده 

 اید؟آیا نقشه خودکشی کشیده 

 اید؟خواهید از آنها استفاده کنید را تهیه کردهوسایلی که می 

 برای ارزیابی نزدیکی بیمار به خودکشی سئواالت زیر کمک کننده است. 

 اید؟در دست گرفته ها راآیا تا حال قرص 

 آیا اسلحه در دسترس دارید ؟ 

 اید؟آیا طناب تهیه کرده 

 و در آخرین مرحله: 
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 اید؟آیا یادداشت خودکشی نوشته 

 اید؟آیا ترتیب امور را داده 

 آیا همین االن فکر خودکشی را در ذهن دارید؟

 در اینجا باید از فوریت مسئله سئوال کنید.

دهیهد  ید که فکر خودکشی شدیدتر شد قول میاگر در روزهای آتی احساس کن

کنیهد نتوانیهد   زدن به خود تلفنی با کسی تماس بگیرید. یا فکر مهی که قبل از آسیب

 کمک بگیرید؟

 

 

 
                    

 تشخیص و مدیریت اختالالت افسردگی -1 الگوریتم 
روان دفتر  سالمت روانی اجتماعی معاونت سالمت  اداره سالمت 1331آبان پروتکل شناسایی و درمان اختالالت افسردگی )

 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
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 عالقهسئوال در مورد خلق افسرده يا كاهش 

 پاسخ مثبت به هريك از سئواالت پاسخ منفي به سواالت فوق

 پرسيدن سئواالت تکميلي

 ()پيوست سئواالت تشخيصي افسردگي

 افسردگي نامحتمل

وجود دست كم يك عالمت از بقيه فهرست 
 عالئم برای اكثر ساعات روز و اكثر روزها برای دو هفته

 

توصيه های الزم و پيگيری  پسخوراند به بهورز برای  برای ارائه
 )پيوست وظايف بهورز(

 بله خیر

وجود طرح جدی برای خودكشي يا اقدام به خودكشي 
 بيماری كه احتمال ميرود به ديگران آسيب برساند

 خیر

افکار خودكشي بدون طرح جدی برای خودكشي اختالل  جدی در 
 غذا خوردن وضعيت طبي بد، عدم تحرك و عدم صحبت   

 بله

 

 خير بله

دريافت پسخوراند از سوی روانپزشك يا پزشك عمومي دوره 
ديده وپيگيری بيمار) پيوست نحوه پيگيری بيمارپس از بازگشت 

 از ارجاع(.

 
 پزشك عمومي دوره ديدهيا  روانپزشكارجاع فوری به 

پسخوراند به بهورز برای ارائه و پيگيری ) پيوست 
 ظايف بهورز( برای انجام مداخالت پيشگيرانهو
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 واال از وجود دوره هایی از خلق باال و عالیم مانیا سؤس

 )قسمت مربوط به اختالل دو قطبی(
     

 خیر بله

 

 
 
 
 
 

 

 سئوال از وجود عاليم پسيکوتيك 
 )سؤاالت غربالگری پسيکوز(

ارجاع غير فوری به 
يا پزشك عمومي دوره  روانپزشك

 .ديده
 

 خير بله

 وجود بیماری جسمانی

 بله خير

 

 شروع درمان  بیماری افسردگی+ درمان  درمان بیماری اصلی
 افسردگي  

 درمان دارويي بيمار با فالكستين
 هفته 4به مدت  ميلي گرم در روز 02

 يا بدون پاسخ پاسخ نسبي پاسخ مناسب

ادامه درمان + اطمينان بخشي و 
ميلي گرم در  42فالكستين آموزش+ 

 روز
 

 ماه 6ماه تا  0ماه بعد و هر 0ادامه درمان+ آموزش+ ويزيت 

 شودداده  mg 02و دو ماه برای قطع دار  
 

 ارجاع به روانپزشک

عدم تحمل 

بدلیل  فالکستین

 عوارض

 

 پاسخ درمانی مطلوب 

 ماه 6ادامه درمان تا 

 عدم پسخ درمانی

 میلی گرم + 21اکستی ف

تا  یلی گرم نورتریپتیلینم 81تا   28

 یکماه 

پاسخ درمانی مطلوب 

 6ادامه درمان به مدت 

 ماه

عدم پاسخ درمانی  = 

 ارجاع به روانپزشک

 ارجاع به روانپزشک

در ماه  میلیگرم 38نرتریپتیلین تا 

 اول

پاسخ مطلوب درمانی = 

 ماه 6ادامه درمان تا 

عدم پاسخ درمانی یا 

 پاسخ نسبی درمانی

 میلی گرم در ماه دوم 981پتیلین نورتری

 عدمپاسخ درمانی یا پاسخ نسبی ماه 6پاسخ  درمانی مطلوب = اداه درمان تا 

 میلی گرم + 21اکستی ف ارجاع به روانپزشک

میلی گرم  81تا   28 

 نورتریپتیلین
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 داروهای ضد افسردکی سه حلقه ای با داروهای ریر تداخل دارویی دارند:

  OCPلیتیوم و دیورتیكها و سایمتدین و، داروهای ضد اضءرابی و الکل، کوتیک هاانتی سای-، ضد فشار خون-

عوارض دارویی 

 فلوکستین

 

 شديد و غيرقابل تحمل

 

 خفيف تا متوسط

اهش عوارض با ادامه اطمينان بخشي از ك
مصرف + كاهش دوز به نصف و افزايش 

 تدريجي پس از يك هفته

 

تغيير دارو ، قطع دارو و شروع 
 نورتريپتلين يك قرص شب

 ادامه عارضه گوارشی : توصیه به مصرف همزمان با غذا -
 ادامه اضطراب: افزودن کلردیازپوکساید -

 ماهمیلی گرم در روز و قطع تدریجی پس از یک 11تا  5 -

 ادامه خواب آلودگی : مصرف دارو هنگام شب -

 

 رفع عوارض ادامه عوارض ذارويي

ميلي  02قرص شب ) 0روز بعد 3
ميلي گرم  50سه روز بعد به  گرم(

 افزايش يابد

بدون عارضه يا با 
عارضه كم: ادامه 
درمان بر طبق 
 الگوريتم دارويي

 عوارض نورتريپتيلين

 قابل تحملشديد و غير  خفيف تا متوسط

اطمينان بخشي از كاهش عوارض با ادامه مصرف+كاهش  
 دوز به نصف و افزايش تدريجي  پس از يك هفته

 رفع عوارض ادامه عوارض دارويي

ارجاع غير فوری به روانپزشك يا 
 پزشك عمومي دوره ديده

 ماه 6ماه بعد و هر دو ماه تا  0ادامه درمان+ آموزش+ ويزيت 
 وری به روانپزشك يا پزشك عمومي دوره ديده  جهت قطع داروسپس ارجاع غير ف
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فرم ارجاع به مراکز        لرستاندانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی       

 باالتر

  خرم آباد مرکز بهداشت شهرستان         
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 شماره ردیف:   ......................... از: مرکز بهداشتی درمانی 

 

 

 

نام و نام خانوادگی.........................................سن ........ علت مراجعه 

 بیمار.......................

 تشخیص اولیه............................................

کارهای انجام 

 شده.............................................................................................................

 نیاز بیمار به نظر این مرکز........................................................................................

 

 مضاء پزشکنام و ا       

 تاریخ:       
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 روستا:   به : مرکز بهداشتی درمانی ..........................

 شماره ردیف:   ......................... از: .................................

 

 

 

 نام و نام خانوادگی...................................تاریخ.... ........ با

 شخیص....................................

درمان با بستری و در تاریخ                   

......................... 

پس از  

 معالجات................................................................................................................

 یخ ................................. به بیمارستان و  بخش...........................و الزم است در تار

 به آقای دکتر .............................................مراجعه نمایند.

 نام و امضاء پزشک معالج       

 تاریخ:       
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 نی لرستاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما

 
 شماره             فرم ارجاع غیرفوری        /    / فوری                             بیمه شده  

 شماره کارت                         بیمه نشده 

 

 کدپستی  روستا  شهر  روستایی برگ ارجاع      

 تیره  طایفه  ایل  عشاری  

 

 شغل  سن  نام پدر   دگی  نام و نام خانوا       

 ........به: مرکز بهداشتی و درمانی........................................................................تاریخ مراجعه................       

 ....................فشار خون................علت مراجعه ......................................................... درجه حرارت......      

 عالئم بیماری:      

 اقدامات انجام شده:      

         

نهههههام و                                                                                                                                

 امضاء بهورز

 خانه بهداشت( )مهر        
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 تاریخ  

 

 شماره خانوار  نام و نام خانوادگی  به : خانه بهداشت:.......................................... 

 شماره کارت   نام پدر  از : مرکز بهداشتی درمانی:............................. 

 ز حامل فرم ویزیت بعمل آمده و دستورات زیر داده شد.در تاریخ :........................... ا 

 دستورات پزشک

 طرز استفاده تعداد روز مقدار تعداد دفعات در روز نام دارو ردیف

      

      

      

      

  

 بیمار باید در تاریخ .............................جهت معاینه مجدد مراجعه نماید.                 
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 معاونت بهداشتی  -دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 فرم گزارش ماهیانه موارد خودکشی                                  شهرستان خرم آباد

 خانه بهداشت ...........................  بیمارستان ...................... ..........مرکز بهداشتی درمانی ............

 ماه............. سال............

 تاریخ محل سكونت شغل تاهل تحصیالت سن جنس نام و نام خانوادگی ردیف

 خودکشی

 روش

 خودکشی

 سابقه

 خودکشی

سابقه یماری 

 جسمی روانی

نتیاه  عبت خودکشی

 کشیخود

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
    نام و نام خانوادگی گزارشگر:                             

 تاریخ گزارش                                                                                        

 تهیه و تنظیم: مرکز بهداشت شهرستان 

 هداشت روانبخرم آباد واحد 
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 درمان دارويي بيمار با فالكستين
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