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 ایا افسردگی یک بیماری است؟

همه ما در لحظاتی از عمر خود غم و افسردگی را به ویژه پس از 

شکست و نامالیمات تجربه کرده ایم.اتفاقات ناخوشایند و ناگوار 

سازد و حوادث مثبت و خوب روحیه ما را افسرده و غمگین می 

این حالت ها طبیعی و تقریبا ،باعث شادی و دلخوشی ما میشود

روزمره در زندگی ما رخ می دهد.باید دانست که بیماری 

افسردگی از احساسات گذرای افسرده و غم متفاوت است.در 

اختالل افسردگی احساس غمی که تجربه می شود بسیار عمیق 

ر است و بر کار و زندگی اجتماعی و تر و از نظر مدت طوالنی ت

 خانوادگی تاثیر منفی می گذارد.

افسردگی از جمله اختالالت خلقی است که با درجات مختلفی 

از غمگینی ،یاس و نومیدی،، شک و تردید و  احساس گناه 

 همراه میباشد.

 :در بیماری افسردگی عالئم زیر دیده میشود

 ی نسبت به همهخلق افسرده یا لذت نبردن و بی عالقگ-

 اختالل خواب :بصورت بی خوابی یا پر خوابی

 احساس خستگی یا بی انرژی بودن که از شکایات شایع است.-

 تغییر در اشتها بصورت بی اشتهایی یا خوردن بیش از حد.-

 اشکال در تمرکز-

 تحریک پذیری و بی تحملی-

دردهای جسمانی :در بعضی از موارد افسردگی خود را به -

 دردهای جسمانی نشان می دهد،خصوصا در سالمندان.صورت 

 افکار مرگ و خودکشی-

 پیشگیری:

 پیشگیری بر درمان مقدم است:

متخصصین ،توصیه هایی برای پیشگیری از افسردگی ارائه کرده 

اند ،هر فرد در محیط زندگی خود و با توجه به امکاناتی که در 

 دسترس دارد می تواند ان ها را به کار بندد.

 این توصیه ها عبارتند از:

 ورزش: برنامه ورزشی روزانه خود را اجرا کنید.-

پرورش مهارت تفکر مثبت: خوش بین باشید و افکار منفی و -

ناامید کننده خود را در مورد زندگی و اینده حذف و به جای ان 

ها افکار مثبت و روحیه بخش را جایگزین کنید.)افسوس گذشته 

 را نخورید(..

اجتماعی: با دوستان و افرادی که در کنارشان احساس حمایت -

خوبی دارید در ارتباط باشید با ان ها در مورد مشکالتتان 

صحبت کنید و از انها راهنمایی بخواهید.درد دل کردن می تواند 

 از بار منفی هیجانات و مشکالت بکاهد.

خواب و تغذیه مناسب:رعایت این دو مورد می تواند به شادابی -

 کمک کند. شما

تفریح کردن:در برنامه زندگی خود زمانی را به تفریح ،خندیدن، -

 و خوش گذراندن اختصاص دهید.

حل مشکالت: اجازه ندهید تعداد مشکالت حل نشده زیاد -

شوند. مهارت حل مسئله را بیاموزید و راه حل های مناسبی 

 برای مسائل زندگی روزانه خود اتخاذ کنید.

افسردگی          

          

 

 

            



 یگار و مواد مخدراجتناب از مصرف س-

 با دوستان و خانواده صحبت کنید. -

 احساسات خود را در یک دفتر بصورت روزانه بنویسید.-

 درمان:

برای درمان افسردگی میتوان: به درمان های روانشناختی و 

 درمان های دارویی اشاره کرد.

در درمان های روانشناختی ،از روش های و تکنیک های مختلف 

استفاده میشود. متخصصین روانشناس  رفتاری و شناختی

افرادی هستند که برای درمان های روانشناختی تخصص الزم را 

دارند.درمان دارویی افسردگی نیز یکی از راه های متداول مقابله 

با افسردگی است که توسط متخصصین روان پزشک به کار می 

رود. استفاده از دارو حتما باید تحت نظر پزشک متخصص انجام 

 ود .ش

درمان های دارویی و درمان های روانشناختی در غالب موارد با 

هم انجام می شوند و این کار باعث اثر بخش تر شدن درمان می 

 .شود

 در این شرایط به پزشک مراجعه نمایید:

*اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان عالئم 

 افسردگی دارید.

 دارید.*اگر احساس تمایل به خودکشی یا ناامیدی 

*اگر عالئم شدید و پایدار بوده و عملکرد روزانه فرد را 

 دچار اختالل کرده باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


