
 افسردگی 

 ؟چیستافسردگی 

عالیتهایی است که به طور طبیعی از انجام آنها لذت   افسردگی به معنای وجود غمی مستمر و از دست دادن عالقه به ف

افسذردگی بذا نوسذانا     همذرا  اسذت     -دست کم به مد  دو هفتذه -با ناتوانی در انجام فعالیتهای روزانه  وبردید؛  می

 در واکنش به چالشهای روزمر  زندگی متفاو  است  معمول خلقی یا غمگینی موقت

 کنند   میلیون نفر در سراسر دنیا با افسردگی زندگی می 300افسردگی یک بیماری رایج است؛ بیش از 

و  تواند یک بار یذا بذه رذور  عذود کننذد       برای هر کس و در هر سنی اتفاق بیافتد  افسردگی میتواند  افسردگی می

  بیافتد   اتفاق مکرر

 های شایع افسردگی عالیم و نشانه

تواند به شکل خفیف باشد یا به حدی شدید شود که فرد فکر کنذد   افسردگی هم عالیم روانی و هم جسمی دارد  می

 تواند منجر به خودکشی شود   دیگر ارزش زیستن ندارد و در بدترین حالت میکه زندگی 

درماندگی، از دست دادن عالقه به فعالیتهایی که اد نبودن، احساس تنهایی، شوند: ش عالیم روانی شامل این موارد می

عز  نفذس اذایین، تفکذر کنذد، فراموشذکاری،      ارزشی،  شد، گریان بودن، احساس گنا  و بی قبالً از آن لت  برد  می

 دشواری در تمرکز، افکار آسیب به خود و خودکشی  

الیم جسمانی شامل این موارد می شود: احساس مداوم انرژی نداشتن، مشکل در خواب )زیاد خوابیذدن یذا خذواب    ع

جنسی، بدن درد، خسذتگی و عذعف، مشذکال  هاعذمه بذدون       نداشتن اشتها یا ارخوری، کاهش غریز خیلی کم(، 

 داشتن بیماری جسمی خاری  

شذود،   عملکذرد نامناسذب در مدرسذه و خانذه مذی     رفتاری که منجر به سایر عالیم در افراد جوان عبارتند از: مشکال  

توانذد شذامل مدرسذه       این مذوارد مذی  افزایش تنش در روابط با خانواد  و دوستان یا درگیر شدن در رفتارهای ارخطر

 و داشتن روابط نامتناسب جنسی باشد  نرفتن، آسیب زدن به خود )مثل بریدن(، سوء مصرف الکل و مواد، 



دردهذا  سایر عالیم در افراد مسن عبارتند از: مشکال  حافظه، سردرگمی، تغییرا  شخصیتی )مقلد بیماری آلزایمر(، 

و تنشهای بدنی، خستگی و مشکال  خواب، و تمایل زیاد به ماندن در خانه به جای رفتن به بیرون و ارتباط با بقیذه و  

 یا انجام کارهای جدید  

های جسمی دیگر مثل دیابت، سرطان، بیماری قلبی و بیماری اارکینسذون اتفذاق    با بیماریتواند همزمان  افسردگی می

 بیافتد   

 افسردگی در زنان و مردان

تر از مردان است، و زنان بیشتر از مردان هم احتمال دارد که در جستجوی کمک برآیند  زنان  افسردگی در زنان شایع

اذتیرتر هسذتند، مثذل دوران بذارداری یذا قبذل از دور         فسردگی آسذیب در مراحلی از زندگی خود نسبت به اهمچنین 

کنند، با این حال نرخ خودکشی منجر به مرگ در زنان کمتر از مردان  زنان بیشتر اقدام به خودکشی میعاد  ماهانه  

 است  

عالیمذی چذون   taking refuge in solitary behaviorsتوانذد خذودش را در قالذب     افسذردگی در مذردان مذی   

، سوء مصرف الکل یا مواد، رفتارهای خشن یذا آزارگرانذه، بیقذراری یذا خشذم      (ررف زمان زیادی به کار یا ورزش)

کنند  مذردان   نشان دهد  مردان کمتر از زنان درخواست کمک می نامتناسب، و رفتار ارخطر )مثل رانندگی بی محابا(

مهلذک خودکشذی   ل کرد  و بیشتر مستعد استفاد  از روشهای ممکن است به شکل تکانشی تر به افکار خودکشی عم

 )مثل اسلحه گرم( هستند و بیشتر از زنان خودکشی منجر به مرگ دارند 

 علل شایع افسردگی

دهند؛ برای نمونه فقر، بیکاری، رویدادهای زندگی مثل مذرگ فذردی    عوامل زیادی خطر افسرد  شدن را افزایش می

یا بهم خوردن یک رابطه مهم، بیماری جسمی و مشکال  ناشی از مصرف مذواد و الکذل  عوامذل ژنتیکذی هذم      عزیز 

 ایوندد    ها به وقوع می نقش داشته باشند، همچنان که افسردگی در بعضی خانواد توانند در افسردگی  می

 افتد: مهمتر این که باید بدانیم که افسردگی به دالیل زیر اتفاق نمی

 ؟ خصیت ععیفی دارید و شما ش     just need to pull yourfelf together 

 تان به خدا را تقویت کنید   اینکه افسردگی مجازاتی باشد از جانب خداوند و فقط نیاز است که ایمان 

  شما تنبل هستید و ررفاً باید تالش کنید که ربح زود از خواب بیدار شوید و بیشتر ورزش کنید 



  هستند و فقط الزم است که دیدگا  خود را تغییر داد  و مثبت تر فکر کنید شما بدبین 

 چه زمانی نیاز به کمک دارید

کنید، ممکن است  اگر شما دارید عالیم افسردگی را در بیشتر اوقا  روز و به مد  دو هفته تقریباً هر روز تجربه می

ایذد و یذا    شذد  یذا روابذط خذود    کذردن  در کار التی متوجه مشکاید  مخصوراً مهم است که اگر  دچار افسردگی شد 

، تقاعای کمک کنید  خوب است که با یک دوست یا با اند گویند که متوجه تفاوتی در شما شد  اطرافیان به شما می

گیرند  بیشتر  کمک میخود  محلییکی از اعضای خانواد  رحبت کنید  بعضی افراد از ایشوایان متهبی و روحانیون 

بذرای درمذان مذوالر الزم    کنند، امذا   از گفتگو با افرادی که به آنها اعتماد دارند، احساس بهتر شدن موقتی میافراد بعد 

 متخصص سالمت روان بروید است که نزد یک متصدی بهداشت، یک دکتر، یا 

 اگر افکاری در مورد آسیب به خود یا خودکشی دارید، نیاز به کمک اورژانسی دارید

تان  خواهید به زندگی که دیگر زندگی کردن ارزش ندارد یا به فکر آسیب به خود هستید یا میکنید  اگر احساس می

شذناس(   خاتمه دهید، در آن رور  هر چه سریعتر از ازشک یا متخصص سالمت روان )اعذم از روانززشذک و روان  

کذی از اعضذای   کمک بخواهید  اگر نسبت به گرفتن کمک از فردی متخصص تمایل نداریذد، بذا یذک دوسذت یذا ی     

   تماس بگیرید   1خانواد  رحبت کنید یا با یک خط کمک

 درمان افسردگی

درمذانی(،   تواند درمان شود  درمان افسردگی اعم از داروی عدافسردگی، درمان از طریق گفتگو )روان افسردگی می

کنیذد، نتذایج بهتذری در    یا درمان ترکیبی از هر دو، دردسترس بود  و مذوالر اسذت  هذر چذه زودتذر درمذان را شذروع        

انتظارتان خواهد بود  یک نوع گفتگودرمانی به نام درمان شناختی رفتاری اغلب مذورد اسذتفاد  قذرار مذی گیذرد کذه       

در مذورد   "رذحیح "و  "غلذط "تمرکز آن بر کمک به بیماران برای ایجاد را  های جدید تفکر و توجذه بذه باورهذای    

 باشد   می خودشان و دیگران

گی معموالً نیاز به بستری شدن ندارد  با این حال، در برخی افراد افسردگی بذه قذدری شذدید اسذت کذه      درمان افسرد

نماید  به ویژ  در شرایطی که توان مراقبت درست از خودتان را ندارید یذا در خطذر    بستری در بیمارستان عروری می

 یا آسیب زدن به شخصی دیگر قرار دارید  قریب الوقوع برای آسیب زدن به خود )افکار خودکشی یا آسیب به خود( 

                                                           
1 . helpline 



 نکا  کلیدی در مورد درمان

 هفته طول بکشد تا االر کامل داروهای عدافسردگی را احساس کنید  4-6ممکن است   1

هفتذه   4-6اگر درمان شما به خوبی ایش می رود، ممکن است الزم باشد که همان دوز دارویذی را حذداقل     2

های طوالنی ممکن است برای افسردگی عودکنند  عروری  بعد از فروکش کردن عالیم ادامه دهید  درمان

 باشند   

ی اعتیذادآور نیسذتند، امذا    درمان خود را ناگهان و بدون مشور  با ازشک رها نکنید  داروهذای عدافسذردگ    3

اگر ناگهان مصرفشان را رها کرد  یا یک وعد  را فراموش کنید، ممکن است برخی عالیذم تذرر را نشذان    

 دهید  افسردگی شما همچنین ممکن است با قطع ناگهانی درمان تشدید شود  

شما شد، مهم است کذه  اگر شما یا کسی از اطرافیان شما متوجه افزایش تحریک اتیری و بیقراری در رفتار   4

 ها را به ازشک یا متخصص شما اطالع دهد   این نشانه

 های خانگی و طب جایگزین درمان

 3داروهای گیاهی یا طذب جذایگزین مثذل قررذهای ویتذامین یذا امگذا        وقتی داروهای عدافسردگی مورد نیاز باشند، 

مادامی ای ندارند و در  شد  انگی آالار جانبی شناختهبیشتر این درمانهای خآنها شوند  با این حال، توانند جایگزین  نمی

 کنید آسیب زنند  نیستند   که داروهای عدافسردگی تان را مصرف می

موسیقی و هنردرمانی، تمرینا  معنوی/متهبی یا ورزش هذوازی هذم   سایر رویکردها مثل طب سوزنی، یوگا، مراقبه، 

به کاهش استرس و داشتن احساسی بهتر کمک کنند، اما اینها رذرفاً مکمذل برنامذه درمذانی شذما هسذتند و       توانند  می

 جایگزین آن نمی شوند  

 اگر افسرد  باشید چطور می توانید به خودتان کمک کنید؟

      و برنامه درمانی خود را رها نکنید  داروهای عدافسردگی یا جلسا  روان درمانی خذود را فرامذوش نکذرد

 افسردگی ممکن است عود کند یا شما عالیم ترر را تجربه کنید  متوقف نکنید  

  شذود و عالیذم   افسردگی شذما  باعث شروع به عالیم هشداردهند  توجه کنید  بدانید که چه چیزی می تواند

این عالیم را تشذخیص دادیذد یذا و از دوسذتان و آشذنایان      به محض اینکه  اولیه هشداردهند  شما چه هستند 



با ازشک یذا درمذانگر خذود    (  ask relatives or friends to watch out for symptoms)خود 

  تماس حارل کنید

 تواننذد از   در میان گتاشتن یک مشکل با فردی دیگر یا با گروهی که میتان حرف بزنید   در مورد افسردگی

هایی در مذورد افسذردگی    ها و آگاهی تواند بینش و به تجارب افراد دیگر گوش دهند، می شما حمایت کنند

 خودتان به شما بدهد  

  از الکل و مواد اجتناب کنید  استفاد  از الکل و مواد عالیم افسردگی را بدتر کرد  و درمان آنها را دشوارتر

 اگر نیاز به کمک ازشک یا درمانگر خود برای کنترل الکل و مواد دارید، با آنها مشور  کنید  کند   می

  ،از لحاظ جسذمی فعذال باشذید و بذه انذداز  کذافی بخوابیذد  بذا         از خودتان مراقبت کنید  غتای سالم بخورید

 بردید   جامشان لت  میبه فعالیتهایی بزردازید که هموار  از اندوستان و خانواد  خود در تماس باشید و 

تنظذیم کذرد  و   ظارا  خود را با ایذن مسذاله   موقعیت ایش آمد  را بزتیرید  بزتیرید که افسردگی دارید و انت

    کار کنید   کردید، میکار  در گتشتهکه  آنقدر زیادمدتی نتوانید ق دهید  ممکن است نتوانید انطبا

 خانواد  که به افسردگی دچار شد  است کمک کنید؟توانید به دوستتان یا یکی از اعضای  چطور می

   در مورد دغدغه خود در رابطه با آنها با خودشان رحبت کنید  آشکارا بیان کنید که قصد کمک به آنهذا را

 دارید، و در عین حال بدون قضاو  کردن به آنها ایشنهاد کمک و حمایت بدهید  

    اشذند و ایشذنهاد دهیذد تذا در قذرار مالقذا  هذای درمذانی         ای ب آنها را تشویق کنید تا به دنبذال کمذک حرفذه

 همراهشان باشید  

   اگر دارویی تجویز شد  است، به آنها کمک کنید تا دارو را همان طور که تجویز شد  مصرف کنند 

  تشذویق و  در آنهذا  یک سبک زندگی سالم متشکل از خواب کافی، ورزش منظم و خذوردن سذالم را   ایجاد

 ترغیب کنید  

 با فذردی نزدیذک بذه    رسانی یا خودکشی احتمالی مشاهد  کردید، نگرانی خود را  ای از خودآسیب اگر نشانه

خودتان مطرح کرد ، با ازشک تماس بگیرید و یا با یک خط کمک یذا خذدما  اورژانذس ارتبذاط برقذرار      

 این موقعیتی اورژانسی و تهدید کنند  زندگی است  کرد  و تقاعای کمک کنید  

( است تا به افراد عاادی االععاا    WHOبروشور از مجموعه محتواهای تولید شده توسط سازمان جهانی بهداشت )این 

توانید همه بروشورها را به صور  رایگان از وبسایت  بیشتری در مورد اختعال  روانی و نحوه درمان آنها بدهد. شما می
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 ;CC BY-NC-SA 3.0 IGOلیسذذذانس )از حقذذذوق محفذذذوظ هسذذذتند  ایذذذن االذذذر تحذذذت برخذذذی   2019بهداشذذذت سذذازمان جهذذذانی  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).)    قرار دارد 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo)

