
 :افسردگی
 چگونه مراقب خود باشیم 

 دکتر علی اکبر نجاتی صفا

 روانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران



 افسردگی چیست؟

عالیم. افسردگی بیماری است که کلیت فرد را مبتال می کند: 

بدنی 

خلقی 

فکری 

رفتاری 

 

تفاوت با غمگینی طبیعی؟ 



 تغییر در افکار

اشکال در تمرکز و تصمیم گیری 

احساس اشکال در حافظه و فراموشی 

افکار منفی و خوشبین نبودن 

افکار بی ارزشی و اعتماد به نفس پایین 

افکار با محتوای سرزنش کردن خود یا احساس گناه 

افکاری با محتوای تمایل به مردن و افکار خودکشی 
 

 

 



 تغییر در احساسات

غمگینی بدون دلیل 

لذت نبردن از فعالیت های مورد عالقه 

نداشتن انگیزه و حالت بی احساس 

احساس کندی یا خستگی مداوم 

زودرنجی و تحریک پذیری و زود از کوره در رفتن 

احساس ناامیدی شدید و درماندگی 
 



 تغییر در رفتار

راحت نبودن با دیگران 

دوری گزینی از جمع 

تغییر واضح در اشتها بصورت کاهش یا افزایش 

شاکی شدن از همه چیز و  واکنش های عصبی 

کاهش میل جنسی 

رسیدگی نکردن به ظاهر خود 



 تغییرات جسمانی

خستگی مداوم 

خوابیدن زیاد و ماندن در رختخواب به مدت طوالنی 

بی خوابی، خواب منقطع، بیداری صبح زود 

خوابی که خستگی را به در نمی کند 

شکایات جسمانی مثل درد یا ناراحتی 

کاهش اشتها و نداشتن انرژی و کندی حرکات 

 



 سبب شناسی

ژنتیک: 

سابقه ی خانوادگی 

ویژگی های فردی 

 

محیط: 

رویدادهای زندگی 



 انواع افسردگی

 اختالل افسردگی اساسی یا عمده 

اختالل افسرده خویی 

اختالل افسردگی دو قطبی 

اختالل انطباقی همراه با عالیم افسردگی 



 افسردگی پس از زایمان 

 تفاوت با غم پس از زایمان 
احساس ناخرسندی از تولد نوزاد 
احساس اینکه مادر خوبی برای نوزاد نخواهد بود 
احساس اینکه ممکن است به نوزاد آسیب بزند 
بی خوابی در زمانی که نوزاد خواب است 
بی اشتهایی شدید 
اضطراب شدید 
عدم تمایل به نگهداری از نوزاد 

 
 



 افسردگی در نوجوانان 

   

افت تحصیلی 

فرار از مدرسه 

فرار از منزل 

مصرف مواد و الکل 

پرخاشگری و تحریک پذیری 

 

 



 افسردگی در سالمندان 

   

عالیم شناختی بارز و اشتباه شدن با دمانس 

عالیم جسمانی 

حالت اضطراب و بی قراری و آزیتاسیون 

 وابستگی زیاد به اطرافیان 

ترس از تنها ماندن در منزل یا تنها بیرون رفتن 

 

 



 ورزش: مراقبت از خود 

  

ورزش منظم به عنوان یک درمان موثر در درمان افسردگی های خفیف تایید شده است. 

پیاده روی 

دوچرخه سواری 

شنا 

یوگا 

آیروبیک 

تنیس 

........ 

 



 تغذیه: مراقبت از خود 

 رژیم غذایی کامل شامل میوه، سبزی و ماهی  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Akbaraly, T. et al. (2009). "Dietary pattern and depressive symptoms in middle age.“ 
Br J Psych 195(5): 408-413. 

 



 تغذیه: مراقبت از خود 

 :غذاهای آماده و فرآوری شده  
 ....(سوسیس و کالباس و)گوشتهای فرآوری شده 

 دسرهای شیرین

 سرخ کردنی ها

 غذاهای پرچرب

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 تغذیه: مراقبت از خود 

 رژیم مدیترانه ای  
 
 
 
 
 

 
 
 
Sanchez-Villegas, A. et al. (2009). " Association of the Mediterranean dietary pattern 
with the incidence of depression.“  Arch Gen Psychiatry 66(10): 1090-1098. 

 



 مدیریت استرس: مراقبت از خود 

   
حفظ ارتباط های اجتماعی 
 داشتن یک عضو خانواده یا دوست صمیمی که بتوانیم با او در مورد خود حرف

 بزنیم
داشتن مهارت آرام سازی خود 

 آرمش(Relaxation)     
 مراقبه(Meditation) 
 توجه آگاهی(Mindfulness) 
شرکت در جلسات خودیاری 



 مدیریت استرس: مراقبت از خود 

  داشتن اهداف واقع بینانه در زندگی 

نپذیرفتن مسئولیت هایی که بیش از حد توان ما باشد 

  شیوه رسیدگی به کارها: 

 تجزیه کارها به قدم های کوچک 

 هدف گذاری بر مبنای این قدم ها 

اولویت بندی و مدیریت زمان 

(سینما، تئاتر، کنسرت)پرداختن به فعالیت های تفریحی و لذت بخش 



 مدیریت استرس: مراقبت از خود 

  مشارکت در فعالیت های اجتماعی و گروهی و مذهبی 

 انتظار اینکه افسردگی یکباره خوب شود را نداشته باشید، بهبودی تدریجی
 .است و داشتن زندگی فعال باعث تسریع بهبودی می شود

داشتن تفکر منطقی و مثبت 

نوشتن افکار و احساسات خود در زمان بروز رویدادهای ناگوار زندگی 

شناسایی خطاهای شناختی و فکری 



 کمک گرفتن از متخصص: مراقبت از خود 

   

 

پزشک خانواده یا معالج 

روانشناس بالینی 

روانپزشک 


