
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درمان

تستزی در تیوارستاى )در صَرتی کِ تیوار 

قصذ آسیة تِ خَد داضتِ تاضذ یا کاّص 

 چطوگیز تَاًایی هزاقثت اس خَد(

درهاى دارٍیی) فلَکستیي، سیتالَپزام، 

سزتزالیي، ایوی پزاهیي، آهی تزیپتیلیي، 

 ًَرتزیپتیلیي، تزاًیل سیپزٍهیي(

السم تِ تذکز است کِ دارٍّای ضذ افسزدگی 

ّفتِ پس اس هصزف اثز هی کٌذ ٍ در  4تا  2

ّفتِ ّای اٍل، هوکي است تغییز عوذُ ای در 

ٍضعیت رٍحیِ تیوار ایجاد ًطَد ٍ ًیش هوکي 

است عَارض جاًثی دارٍّا را تجزتِ کٌذ کِ 

داهِ درهاى اغلة هختصز ٍ هَقت است ٍ تا ا

 رفع هی ضَد.
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ضَک درهاًی: در ایي رٍش، جزیاى الکتزیکی 

تِ سز ضخص ٍارد هی ضَد. ضَک درهاًی، 

 رٍضی کن خطز ٍ تذٍى درد هی تاضذ.

درهاى ضٌاختی رفتاری )در ایي رٍش عقایذ ٍ 

افکار هٌفی تیوار ًسثت تِ خَد اصالح هی 

ضَد. ٍ هَجة هی ضَد کِ فزد ًسثت تِ خَد، 

 اطزفیاى ٍ جاى اطزاف، ًگزش هثثتی پیذا کٌذ.

 مرکس پاستور آهه،کوچه راه خیابان قسویه،اوتهای

 بهمه 22 درماوی آموزشی

528-33555978 و33555554:تلفه  

3416899198:پستی کد  

 :بیمارستان پورتال

http://hos22bahman.qums.ac.ir 

 

 

مههب 22موزشی درماوی آمرکس   

 درباره اختالل افسردگی اساسی بیشتر بدانیم

 

 واحد آموزش سالمت

بیماران و خاوواده ها گروه هدف :  

1455 
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 تعزیف تیواری

 

اختالل افسزدگی اساسی یک اس 

ضایع تزیي تطخیص ّای 

رٍاًپشضکی است کِ هطخصِ آى 

خلق افسزدُ، احساس غوگیٌی، 

اعتواد تِ ًفس پاییي ٍ تی عالقگی 

تِ ّز ًَع فعالیت ّز ًَع فعالیت هی 

تاضذ. افسزدگی اساسی هٌجز تِ اس 

کار افتادگی قاتل تَجِ فزد در 

سًذگی فزدی ٍ اجتواعی هی ضَد ٍ 

ولکزد رٍسهزُ فزد ّوچَى خَردى، ع

خَاتیذى، توزکش ٍ سالهتی فزد را 

 تحت تاثیز قزار هی دّذ.

 

 علت

 * شًتیک

* اختالل در تٌظین هَاد شیویایی داخل هغس 

 )سرٍتًَیي، دٍپاهیي، ًَراپی ًفریي(

* تیواری ّا )اتتال تِ تیواری ّای هسهي هثل 

تیواری قلثی تاعث هی شَد کِ فرد در هعرض خطر 

 تیشتری ترای اتتال تِ افسردگی قرار تگیرد.( 

* استرس )ٍقایع پر استرس هثل از دست دادى 

شغل یا تْذیذ تِ از دست دادى یک فرد هحثَب 

 هی تَاًذ هحرک افسردگی شَد(

ت در کار، اسدٍاج، * ضکست در سًذگی )ضکس

 هزگ یا فقذاى عشیشٍ ...(

* تیواری ّای رٍاًپشضکی )اضطزاب، سَء 

 هصزف هَاد(

 

 

 عالئم

احساس تی ارزشی، احساس گٌاُ تِ خاطر  -

چیسّای کن اّویت، احساس ًااهیذی ٍ افکار 

 آسیة تِ خَد 

 دشَاری در تورکس، اختالل حافظِ، حَاس پرتی -

غوگیٌی، گریِ تی دلیل، از دست دادى عالقِ،  -

کاّش اًرشی، تیقراری، زٍد رًجی ٍ هشکالت 

 خَاب 

تی تَجْی تِ ظاّر شخصی، هکث ّای  -

 طَالًی در کالم، صذای آّستِ ٍ یکٌَاخت 

 کاّش یا افسایش ٍزى -

 سر درد، یثَست -

 در هَارد شذیذ، افکار خَدکشی -

 افسردگی در سٌیي هختلف هوکي است

 خصَصیات هختلف داشتِ تاشذ.

در دٍراى پیص اس تلَغ ضکایات جسوی ٍ 

اضطزاب دیذُ هی ضَد. در ًَجَاًی رفتارّای 
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