وجود انگ بیماری روانی میی توانی میانا ام مجاج یف ادیجاد بیف
پزشک و کارشناس شود و در نهایت باقی مان ن دجد در وضی یت
بیماری میتوان پیام های مت ی دی ام جمهیف اقی اه بیف شودک یی
داشتف باش .
آشنایی و آگاهی آحاد مجده ام بیماری ادسجدگی مانن عالیم آن،
اثجات و عوارض بیمی اری ،نحیو درمیان وپی یییجی ام آن یهم
مهمی در انگ مدایی ام بیماریهای اعصاب و روان شواه داشت.
در صورت نیاز به مشاوره و در خواست کمک
میتوانید به متخصصان روانپرشک مراجعه کنید و یا
با شماره تلفن های  0841خط تلفن مشاوره
سازمان بهزیستی تماس حاصل نمایید.
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چرا افسردگی به همه مربوط است؟

ادسجدگی ام جمهف شای تجین اشیتالتت روانززشی ی ا یت کیف
جواما در حال حاضیج بیا آن روبجوینی  .در یال  2003یاممان
به اشت جهانی اعاله کجد حی ود  050میهییون نریج ام م ی الت

در ک ور ما مهمتجین دلیا ام کیار ادتیادگی وجیود بیماریهیای
اعصاب و روان ام جمهف ابتال بف ادسجدگی ا ت.
ادسجدگی ام جمهف شای تجین م

ا روانززش ی اق اه کننی گان

مجبوط بیف اشیتالتت روانیی رنیب می.جنی  .در یال %33 ، 2001

بف شودک ی د ر دنیا ا ت .در ک یورمان بیاتتجین نیجق اقی اه بیف

الهای عمج کف با ناتوانی گذشتف ناشی ام این اشیتالتت و %2/1

شودک ی مجبوط بف جم یت جوان ا یت کیف یجمایف هیای مهیی

ناشی ام آ یب عم ی بف شود بود ا ت.
ادسجدگی بف تنهایی مسوول  %12الهایی ا ت کف بیا نیاتوانی
گذشتف و ومین بیماری ای ا ت کیف بیار اقتصیادی ،اجتمیاعی و

محسوب می ون  .با توجف بف این ف جوانان نیجوی کار بیا اهمیتیی
نیز تهقی می ون  ،درگیج ش ن آنها با اشتالتتی مانن ادسیجدگی ام
نیجوی کار د ال می کاه .

دجدی و یا دارد .بیش ام  150میهیون نرج در جا ج دنیا ممانی در

با توجف بف این ف در بسیاری ام موارد حتیی شیود دیجد نمی انی

طول الهای من گی شود ام ادسجدگی رنب می.جنی  .ادسیجدگی در

ادسجد ا ت ،این ع ه آگاهی میتوان منجج بف پیام های بسیاری ام

 22تا  %04بیماریهایی ماننی دیابیت ،د یارشون ،یجطان، ،یج ،

جمهف شودک ی گجدد .در حالی ف ادسجدگی اشیتالل قابیا درمیانی

بیمییاری قه.ییی و ام اییین ق.یییا وجییود دارد .پیام ی ادسییجدگی در

ا ت و روشهای موثج درمانی بجای آن وجود دارد ،جمایف گذاری

ممینف های مختهف اقتصادی بجای ک ورها آثار مییان بیاری دارد ام

روی درمان این اشتالل بف مجاتیب ارمان تیج ام تح میا پیامی های

جمهف رومهای کاری کف ام د ت میجود ،توانایی کیاهش یادتیف در

اقتصادی و اجتماعی آن ا ت .ام این رو آگاهی ر انی بف میجده و

انجاه مسوولیتهای رومانیف ،هزینیف جویسی های پزشی ی ام جمهیف

به.ود ش مات درمانی در را تای ک ف و درمان ادسجدگی مقجون

هزینف پزشک و دارو ،هزینف های مجبوط بف بسیتجی ،یوم مصیج

بف ،جدف و قابا انجاه ا ت.

مواد مخ ر و شودک ی.
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