
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتفاق تشرگتزیي اس یکی ضذى فزسًذ صاحة

 ًگزاًی، تا گاّی کِ است سى یک سًذگی ّای

 ایي الثتِ .ضَد هی ّوزاُ غوگیٌی ٍ خستگی

 طٌذ،ک یوً طَل سیاد هعوَال احساسات لثیل

 پیذا اداهِ هاُ یک اس تیطتز عالئن ایي اگز اها

 پس افسزدگی دچار است هوکي کزدًذ،ضوا

 .تاضیذ ضذُ اسسایواى

 تسیار سایواى اس پس افسزدگی: باشد یادتان

 ضذُ دچارش کٌیذ هی فکز اگز .است ضایع

 . تاضیذ درهاى دًثال حتوا ایذ،

اس هصزف دارٍ تذى ًیاس تِ تجَیش پشضک 

 تپزّیشیذ. 
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 از زایمان پس افسردگی مورد در باید آنچه 

 :بدانید

 ّز اس .است ضایع تسیار سایواى اس پس افسزدگی

 سى یک آٍرًذ، هی دًیا تِ را ًَسادی کِ سًی 6

 .ضَد هی سایواى اس پس افسزدگی دچار

 ٍ هذاٍم غوگیٌی احساس افسزدگی، اصلی عالهت

 اس پیص فزد کِ است اهَری اًجام تِ عاللِ عذم

 صَرتی کِ در .است دادُ هی اًجام راحتی تِ ایي

 در تکطذ ٍ طَل ّفتِ دٍ اس تیص عالئن ایي

 آى تِ ایجاد کٌذ، اختالل فزد رٍساًِ عولکزد

 .گفتِ هی ضَد اساسی افسزدگی تیواری

 در است ًیش هوکي دیگزی عالئن تاال، عالئن تز عالٍُ

 اس عثارتٌذ کِ ضًَذ افسزدگی دیذُ تِ هثتالیاى

 اضتْا، افشایص یا کاّص ، سطح اًزصی کاّص

 ٍ اضطزاب،احساس  َاب،خ هیشاى افشایص کاّص یا

 رفتي، در کَرُ اس ٍ سٍد پذیزی تحزیک تیمزاری،

 گیزی، تصوین لذرت توزکش، کاّص تَاى کاّص

 اهیذی، ًا احساس پَچی، یا تی ارسضی احساس

 .خَد تِ آسیة ٍ خَدکطی افکار ٍ گٌاُ احساس

 

 

 سایواى اس پس افسزدگی عالئن ضذ، گفتِ آًچِ تز عالٍُ

 عذم احساس دلیل، تی ضکل ٍ تِ است هوکي

 ٍ زالثتهدر ًاتَاًی احساس ٍ ًَساد تِ دلثستگی

 ّوِ اس تٌفز ٍ خطن احساس حتی ٍ ًَساد اس حوایت

 .ضَد ظاّز ًیش

 چه زایمان، از پس افسردگی احساس درصورت

 بدهید؟ انجام باید کارهایی

در اٍلیي فزصت اگز در تیوارستاى ّستیذ حتواً 

 .هَضَع را تا پزستار یا هاهای خَد در هیاى تگذاریذ 

 

 درهاى ایي .است درهاى لاتل سایواى، اس پس افسزدگی

 درهاى پشضک، تَسط دارٍ تجَیش طزیك اس است هوکي

 صَرت رٍش دٍ ایي اس تزکیثی یا ٍ رٍاًطٌاختی ّای

 .گیزد

 ٍراىددر تَاى هی را افسزدگی ضذ دارٍّای اس تسیاری

 .ًوَد هصزف رٍاًپشضک تجَیش تا ًیش ضیزدّی

 است هوکي ًطَد، درهاى سایواى اس پس افسزدگی اگز

 ضوا سالهت تز ّن ٍ تکطذ طَل ّا سال حتی ٍ ّا هاُ

 .تگذارد هٌفی تأثیز تاى فزسًذ تکاهل ٍ رضذ تز ّن ٍ

 هطاتِ ضزایط کِ دیگزی هادراى تا اهکاى، صَرت در

 ٍ ّا تَصیِ اس ٍ کٌیذ صحثت دارًذ، یا داضتِ را ضوا

 .ضَیذ هٌذ تْزُ ّایطاى تجزتِ

 ، داریذ ًَساد تِ آسیة یا ٍ خَد تِ آسیة افکار اگز

 .کٌیذ هزاجعِ پشضک تِ فَری صَرت تِ حتوا

 از پس افسردگی احساس صورت در

  بدهید؟ انجام باید کارهایی چه زایمان،

 خَد هطکالت ٍ احساسات درتارُ خَد ًشدیکاى تا

 .تخَاّیذ هطَرت ٍ کوک آًْا اس ٍ کٌیذ صحثت

 اس تا کٌٌذ کوک ضوا تِ تَاًٌذ هی آًْا اس تزخی

 را سهاًی تتَاًیذ وشهاىّ ٍ کٌیذ هزالثت ًَسادتاى

 یا ٍ تذّیذ اختصاظ خَدتاى اس هزالثت تِ

 .کٌیذ استزاحت

 اعضای ٍ دٍستاى تا را ارتثاطتاى کٌیذ سعی

 کٌار در را ّایی سهاى ٍ کٌیذ حفظ خَد خاًَادُ

 . تگذراًیذ آًْا

 ٍ ضَیذ خارج خاًِ اس است، همذٍر تزایتاى اگز

 اگزهحیط حتی ٍ تگذراًیذ تاس فضای در را سهاًی

 را ًَسادتاى تَاًیذ هی است، هٌاسة ضوا اطزاف

 ضزایطی، چٌیي در .تثزیذ خَدتاى ّوزاُ تِ ّن

 را ًَسادتاى کِ حالی در هختصز، رٍی پیادُ یک

 تزای ّن تاضیذ، آٍردُ خَدتاى ّوزاُ تِ ّن

 هفیذ ًَسادتاى سالهت تزای ّن ٍ خَد سالهت

 .است

تِ اًذاسُ کافی استزاحت کٌیذ ٍ کارّای غیز 

ضزٍری را هذتی تِ تعَیك تیاًذاسیذ . تالش کٌیذ 

ّزگاُ فزسًذتاى هی خَاتذ ضوا ّن استزاحت 

  کٌیذ 
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