


درمانعلل و راھھای بررسی 

افسردگی 



فشرده شدن،در ھم احساس :افسردگي
یبادرجات متفاوتو استيا بي ارزشي غم 
،نااميديتنھايي، ،غمگيني،ياسکسلی، مثل

گناه موردخويشتن واحساس شك در  
)انتشارگازسمی(.مي شودمشخص 
شاخص افسردگیونشانه 

از دست دادن عالقه به امور روزمره طبيعی–
بيخوابیپرخاشگرانه ، تغييرات خلقی زیاد و رفتار -
.تھدید یا عمل به آسيب جسمی یا خشونت–
خودکشیتھدید یا صحبت در مورد مرگ یا –
.افت فعاليتھا و ارتباطات–
…نامهوصيت مانندخداحافظی بادوستان،نوشتن کارھایی –
.بھبود ناگھانی خلق پس از یک دوره افسردگی–
یرانندگ،اسلحه غيرطبيعی مانندخریدیاحمل رفتارخطرناک–



:انواع افسردگي 
اندوه =افسردگياحساس -1
صورت طوالني به داغديدگي ياواكنش سوگ-2
كودكي دوران وابستگيھاي بيمارگونهدلبستگياختالل -3
موقتاً مثبت  برابررویدادھایدر:افسردگی نابھنجار-4

افزایش وزن،  آناز نشانه ھای . گذرااما  خوباحساس 
افزایش اميال شھوانی، خواب بيش از حد، احساس 

پذیرشو عدم و مخالفت سنگينی در بازو ھا و پاھا 
عظيم غم و احساس ): ماژور(افسردگی اساسی-5

سوگ، از دست دادن عالقه و خوشحالی در فعاليتھایی که 
معموالً برایتان لذتبخش است و احساس گناه و بی ارزشی 

باعث کم خوابی، تغيير اشتھا، خستگی شدید و و . باشد
را می تواند خطر خودکشی . مشکل شدن تمرکز شود

افزایش دھد



Dysthymiaدیستایمی -6
ببردبيمار نمی تواند از زندگی خود بيشترین بھره را 

فردی که محبوب شماست فوت اگر :اختالالت تطابقی-7
کند، شغلتان را از دست بدھيد یا تشخيص سرطان برای 

شما گذاشته شود بسيار طبيعی است که احساس 
.  فشار، غم، عصبانيت یا لبریز شدن کنيد 

داشتن دوره ھای عود کننده :قطبیدو اختالالت  -8
مشخص کننده ) شيدایی= مانيا (افسردگی و سرخوشی

اختالل دو قطبی 
خلقی فصلی اختالالت : فصلیخلقی اختالالت -9

شکلی از افسردگی است که به تغييرات فصل و فقدان 
تغيير ھورمون مالتونين.تماس با آفتاب مربوط است



:عالئم و نشانه ھاي افسردگي 
                                      :تغييرات در احساسات و ادراکات -1
ھاي مکرر يا فقدان پاسخ دھي عاطفيگريه-
وھر چيز دیگرنبردن از زندگی لذت -
احساس نا اميدي يا بي ارزشي-

احساس افراطي گناه يا خود سرزنشي-
فقدان صميميت نسبت به خانواده و دوستان-
بدبيني نسبت به آينده-
احساس درماندگي-
خودکشيافکار–
ديگر عواطف ناخوشايندو  خشماضطراب،غمگيني،-
نشاطاحساس شادی و عدم -
کفایتیبی ارزشی و بی احساس -
  ذھنی دائمی درباره مرگاشتغاالت -



:در رفتار و نگرشتغييرات  -2

فقدان عالقه به فعاليت ھاي قبلي و کناره گيري از ديگران-
غفلت از مسئوليت ھا و توجه نکردن به ظاھر شخصي-
تحريک پذيري و به آساني دستخوش خشم شدن-
فقدان انگيزه به منظور پيگيري اھداف-
نارضايتي کلي از زندگي-
تمرکز، از دست دادن قدرت توان حافظه، ناتواني درکاھش -

تصميم گيری 
تغييرات شناختي--
کاھش توانايي رويارويي با مسائل روزمره-

زودرنجی-
 به خودکشیاقدام -



:جسماني و شکايات بدنيتغييرات -3

انرژيو فقدان مزمنخستگي -
کامل اشتھا يا خوردن اجباريفقدان -
بيش از خوابزود ھنگام صبحگاھي يابي خوابي،بيداري -

حد
دليلبدون  شکایات مختلف جسمی و دردھای پراکنده-

مشکالت گوارشي شامل درد معده، تھوع، اشکال در -
ھضم و تغيير در کارکردھاي روده اي مثل يبوست

ھاي نامنظم قاعدگيچرخه -
يا افزايش غير متعارف وزنکاھش -
يا کاھش تدريجي ميل جنسيفقدان -
 



:عواملی که با افسردگی مربوط ھستند شامل موارد زیر است
ارث -1
استرس -2
فشار کنترل مانندداروھا مانند داروھایی برخی مصرف : داروھا -3

....بارداریخواب یا قرصھای جلوگيری از قرصھای ، استفادهخون 
ابتال به یک بيماری مزمن، مثل بيماری قلبی، سکته : بيماریھا -4

.آلزایمرمغزی، دیابت، سرطان یا 
وابستگی  ،به نفس پایين ماننداعتماد شخصيتی صفات :شخصيت-5

حساسيتو شدید،بدبينی 
ناراحتی، عصبانيت، اضطراب، احساس :پس از زایمان افسردگی -6

تحریک پذیری و کاھش ظرفيت 
.مخدرمواداز استفاده ، نيکوتين و الکلمصرف  -7
 B12ویتامين،فوليککمبودھای اسيد : غذاییرژیم  -8
  اجتماعیروانی فشارھای -9

  دست دادن افراد مھم زندگی در دوران کودکیاز -10
  تيروئيدی کم کار-11
  طالق -12
 ھمسر ، فرزندان یا نزدیکانمرگ  -13



درمان 
کنترل ذھن، حباب و رودخانه،نوشتن خاطره بد و سوزاندن (روان درماني-1

)ساله5،نوشتن ليست آرزوھاونکات مثبت وقوت،نوشتن چشم انداز
)تشویق دادن ھدیه بخاطر تغيير رفتار در ھفته،پارک(رفتاردرمانی-2
خانواده درماني -2
درماني واميد معنا-3
درمانینور -4
دین درمانی-5
نمک درمانی-6
افزایش ارتباط اجتماعی-7
تلقين مثبت ومثبت اندیشی-8
افزایش شوخ طبعی ونشاط وخنده درمانی-9

ورزش-10
ایجادانگيزش ،ھدف ومسوليت فکری-11
زعفران وگالب-12
الکتروشک-13



در حال حاضر یکی از بھترین داروھای گياھی 
دارویی است که از عصاره گياھی با نام ،   افسردگی  ضد

HYPERiCUMعلمی PERFURMATUM  ، گياه در ایران با این
نام ھای علف چای ، گل راعی ، علف ھزارچشم و 

.شود ھوفاریقون شناخته می 
سنبل الطيب

حاوی مواد چرب، امالح زعفران :ھمراه با گالب زعفران
رنگ . معدنی، موسيالژ و اسانس ھای فراوانی است
.زعفران مربوط به ماده ای به نام کرویسن است

چایعلف 
Eویتامين.D،ویتامين Bویتامين  3اسيدچرب امگا

بھارنارنجچای 
افشره ضد سودای پاپریکا 



کنترل  گام12
 افسردگی

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه  یکشنبه شنبه

 35./. 20./. 15./. 12./. 10./. 5./. روان درمانی

 30./. 25./. 20./. 10./. 5./. 0./. رفتاردرمانی

 40./. 30./. 10./. 10./. 6./. 2./. خانواده درمانی

 40./. 30./. 20./. 6./. 2./. 5./. معنا واميد درمانی

افزایش ارتباط 
اجتماعی

 
./.0 ./.4 ./.5 ./.10 ./.15 ./.20 

مثبت اندیشی 
 30./. 25./. 20./. 10./. 5./. 0./.وتلقين مثبت



کنترل  گام12
 افسردگی

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه  یکشنبه شنبه

نشاط افزایش
درمانی، خنده

 نشاط،شوخ طبعی

./.5 ./.10 ./.12 ./.15 ./.20 ./.35 

 30./. 25./. 20./. 10./. 5./. 0./. ورزش

ایجاد ھدف،
 انگيزش،مسئوليت فکری

./.2 ./.6 ./.10 ./.10 ./.30 ./.40 

 40./. 30./. 20./. 6./. 2./. 5./. دین درمانی

ليست آرزوھا ،
ساله5چشم انداز

 
./.0 ./.4 ./.5 ./.10 ./.15 ./.20 

 30./. 25./. 20./. 10./. 5./. 0./. ھا دمنوش



پژوھشگران اعالم مادران در دوران بارداری و تاخير در تکلم کودکفسردگی ا
  اندازد میکردند افسردگی مادران در دوره بارداری تکلم کودک را به تاخير 

مغزی در افراد که معموالً با سکته مغزی و ارتباط آن با افسردگیسکته 
عوارض عدم توانایی در صحبت کردن و یا فلج شدن بدن می شود، سبب 

.  افسردگی اینگونه افراد می شود
افسردگی و نگرانی از جمله افسردگی و نگرانی در افراد مسنافزایش 

 ٨و  ۴بيماریھای رایج در ميان کھنساالن است، تا آنجا که این ميزان به 
.  درصدمی رسد

کودکرابطه افسردگی مادر و قد 
وکامپيوترامکان بروز افسردگی با تماشای زیاد تلویزیون 



با آرزوي موفقيت

رضا ناظري

http://rezanazeri.ir

rezanazeri273@gmail.com


