اضطراب ،افسردگي ي راَُاي مقابلٍ با آن
اضطراب :تشس تذٍى ػاهل هٌطاً هطخص اعالق هي گشدد اضغشاب يه حالت ػاعفي ًا خَضايٌذ ّوشاُ تا اًتظاس اها ًِ
اعويٌاى اص ٍلَع يه اتفاق است.
اضغشاب دس دٍسُ ّاي هختلف سضذ  :دس چْاس سال اٍل صًذگي فمذاى هحثت هادسي ٍ يا هحشٍهيت اص آ

ى ٍ تِ هَلغ

ًشسيذى غزا سثة اضغشاب تچِ ّا هي ضَد صهاًي وِ 5يا  6سالِ است دس هَلغ حولِ ٍ تؼشض هَلؼي وِ دس آى هؼشض
آسية تذًي لشاس هي گيشد ٍ اص ايٌىِ دس اًجام واسّا هتىي تَالذيي است دچاس اضغشاب ٍ ًاساحتي هي ضَد .لثل اص تلَؽ
ػذم آضٌايي فشد تِ هْاستْاي اجتواػي فش اس اص تشخَسد تا هسالِ يا هاًغ تي ليالتي فشدي ٍػذم تَفيك دس اجشاي ًمطي وِ
اص لحاػ هًَث يا هزوش تَدى جاهؼِ تؼْذُ فشد هيگزاسد سثة پيذايص اضغشاب دس افشاد هي ضَد .دس دٍسُ تلَؽ اجشاي
استمالل ضخص حالت تؼشض ٍ حولِ توايالت جٌسي هحافظت تذى ٍ آضٌايي تِ هْاستْاي ػضالًي

ٍ حشفِ اي سثة

تَجَد آهذى اضغشاب دس افشاد است.
خلق :اضغشاب.تحشيه پزيشي.احساساتي تَدى.
تفكرً :گشاًي.اضىال دس توشوض .احساس خالي تَدى رّي .تيص اص حذ تِ تْذيذّا اّويت دادى .آسية پزيش تلمي وشدى
خَد.احساس تي وفايتي.
اوگيسش :اجتٌاب اص هَلؼيتْاٍ.اتستگي صياد.توايل تِ فشاس
رفتار :تي لشاسيٍ،اوٌص اص جا پشيذى ّطياسي صياد
عالئم زيستي :تشاًگيختي خَد تخَدي،هاًٌذ تؼشيك ،لشصش ،سشگيجِ ،تپص للة ،تَْع ٍ خطگي دّاى
راَُاي مقابلٍ با اضطراب:
كىار آمذن با اضطراب :تشاي وٌاس آهذى تا اضغشاب دٍ خظ هطي اصلي ٍجَد داسد دس يىي اص آًْا خَد م سالِ دس هذاس
تَجِ لشاس هي گيشد ٍ ضخص هَلؼيت اضغشاب سا اسصياتي هي وٌذ ٍ سپس دست تِ واسي هي صًذ تا آى هَلؼيت سا تغييش
دّذ ٍ يا اص آى اجتٌاب ًوايذ (هسالِ –هذاس)دس خظ هطي ديگش خَد ّيجاى دس هذاس تَجِ لشاس هيگيشد ضخص جاي دس
گيشي هستمين تا هسالِ اي وِ اضغشاب سا ا ست هي وَضذ تا اص ساّْاي گًَاگَى اص احساس اضغشاب خَد تىاّذ (ّيجاى
–هذاس).
هىاًيسوْاي دفاػي :استفادُ اص هىاًيسوْاي دفاػي تِ عَس هَلت هَجة آساهص فشد هيگشدد ّش چٌذ وِ تٌْا هتىي تَدى
تِ آًْا هوىي است تاػث آى ضَد وِ فشد ّيچگاُ ضيَُ ّاي واس آهذ تشي تشاي وٌاس تا مضىالت سا فشا ًگيشد .
ضٌاخت دسهاًي :ايي ضيَُ دسهاًي ضىلي ساصهاى يافتِ اصسٍاًذسهاًي است وِ تشاي واّص ػالئن ٍ ووه تِ تيواس تشاي
يادگيشي سٍضْاي هَثشتش تِ هٌظَس هَاجِْ تا هطىالتي وِ سثة ًاساحتي اٍ هي ضًَذ عشاحي ضذُ است.
رفتار درماوي :ضاهل ساّثشد ّاي سفتاسي هاًٌذ آساهساصي حساسيت صدايي –غشلِ ساصي –ايجادحَاس پشتي – هَاجِْ
تذسيجي–اظْاس ًظشّاي هثثت دستاسُ خَدٍدسصَست همتضي ضيَُ ّاي ػوَهي حل هسالِ است.
دسهاى ضٌاختي –سفتاسي :وِ تشويثي اصدسهاًْاي ضٌاختي ٍسفتاسي هي تاضذٍهَثشتشيي دسهاًْا دسسفغ اضغشاب ضٌاختِ ضذُ
است.
داسٍ دسهاًي :پضضىاى تشاي ووه تِ ساصگاسي هشدم دس دٍساًْاي دضَاس صًذگي داسٍّاي آسام تخص سا تجَيض هي وٌٌذ واس
تشد صياد اص حذ آسام تخطْا خغشاتي داسد وِ اص جولِ ضخص سا اص ٍاسسي ػلت اضغشاب خَيص ٍ يا اصيادگيشي ضيَُ ّاي
اثش تخص تشوٌاس آهذى تا تٌطْا تاص هي داسد.
افسردگي

تاريخچٍ افسردگي :افسشدگي اص صهاًْاي تسياس دٍس دس ًَضتِ ّا آهذٍُ ،تَصيف ّائي اص آًچِ ها اهشٍص اختالالت خلمي
هيخَاًين دس تسياسي اص هذاسن عثي لذين ٍجَد داسد  .داستاى ػْذ ػتيك ضاُ سائَل ٍداستاى خَدوطي آطاوس دس
ايليادَّهش ّشدٍ يه سٌذسم افسسدگي سا تَصيف وشدُ اًذ .حذٍد 450سال لثل اصهيالد،تمشاط اصغالح هاًي ٍهالًىَلي
ساتشاي تَصيف اختالالت سٍاًي تىاس تشد.
اسسغَ ،جاليٌَس ،اتي سيٌا ،ساصي ،اهيل وشپلييٍ ،سايشيي ّش وذام تِ ًَػي دس وتاتْاي خَد هالًىَلي

(افسشدگي ) سا

تيواسي هطخصي تلمي وشدُ اًذ.
ضيًع افسردگي  :افسشدگي اصضايؼتشيي اختالالت سٍاًي هي تاضذ  .وِ خصَصيات ػوذُ آى تغييش خلك هي تاضذ ٍضاهل
يه احساس غوگيٌي است وِ اص يه ًااهيذي خفيف تا احساس ياس ضذيذ هوىي است ًَساى داضتِ تاضذ  10.الي 25
دسصذ صًاى دس گستشُ توام ػوش صًذگي خَد هوىي است تِ ًَػي افسشدگي ساتجشتِ وٌٌذدسحاليىِ دس هشداى
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12دسصذ احتوال هثتالضذى تِ افسشدگي ٍجَد داسد.
تا لثل اص سي تلَؽ هيضاى افسشدگي دس دختش ٍپسش هساٍي هي تاضذ  .ػالين افسشدگي دس دٍساى وَدوي هوىي است تِ
ًَػي هتفاٍت اص تضسگساالى ديذُ ضَد  .تِ جاي خلك افسشدُ هوىي است خلك تحشيهپزيشٍ ،ػذم وسة ٍصى هَسد اًتظاس،
تِ جاي واّص يا افضايص لاتل هالحظِ ٍصىٍ ،هالن عَل هذت دس وَدواى ًٍَجَاًاى،تِ جاي دٍسال الضاهي
دستضسگساالى ،تِ يه سال تثذيل هي ضَد.
عالئم رياوطىاختي:
خلق :غوگيٌي ،اضغشاب ،تحشيه پزيشي
تفكر :فمذاى توشوض ،تفىش وٌذ ٍ آ ضفتِ ،ديذگاُ تذتيٌاًِ ،سشصًص خَد ،دٍدلي ٍتشديذ ،ػضت ًفس پاييي اًگيضش

:ػذم

ػاللِ تِ واس ٍسشگشهي ّا ،اجتٌاب اص فؼاليتْاي ضغلي ٍاجتواػي ،توايل تِ فشاسٍگَضِ گيشيٍ ،اتستگي صياد.
رفتار:ػذم فؼاليت ،ساُ سفتي وٌذ ،گشيِ وشدى ،ضىايتْاي هتؼذد.
عالئم زيست ضىاختي:
افضايص يا واّص اضتْا ،فمذاى ًيشٍي صًذگي ( ليثيذٍ ) ،اختالل خَاب ،وٌذي يا تي حشاستي.
چشا صًاى تيطتش اص هشداى دچاس افسشدگي هي ضًَذ!
اصَال" خاًوْا دس هماتل فطاسّاي تيطتشي دس صًذگي لشاس داسًذ .هاًٌذ تچِ داسي ،خاًِ داسي احتوال ضاغل تَدى ٍدس ػيي
حال تذليل عثيؼت صىاًگي ٍ تغييشات َّسهًَي تذى دس صهاى لاػذگي ٍحاهلگي ٍيائسگي صًاًي وِ اص لشصْاي پيطگيشي اص
تاسداسي استفادُ هي وٌٌذ ،هخصَصا "دسآًْايي وِ هادُ اي تِ ًام پشٍطستشٍى صيادتش تاضذ احتوال اتتالء تِ افسشدگي صياد
تش هي تاضذ.
دس آخشيي تشسسيْاي ػلوي ثاتت ضذُ دس صًاى هادُ اي تٌام هٌَآهيي اوسيذ اص،تيطتش اص هشداى ٍجَد داسد ٍايي هادُ سثة
تجضيِ ٍتخشية هَادي هي ضَد وِ تشاي تٌظين عثيؼي خلك افشاد ضشٍسي ّستٌذ  .تؼضي اص داسٍّايي وِ تشاي تْثَدي
افسشدگي دادُ هي ضَدسثة تي اثش وشدى واس ايي هادُ دس افشاد تيواسهي ضَد.
داليل افسردگي:
مجمًعٌ اي از علل مختلف در ايجاد ايه اختالل وقص داروذ وظير :
 -1يراثت يشوتيك :اگش ٍالذيي (پذس ٍهادس ) دچاس ايي اختالل تاضٌذ احتوال تشٍص دس فشصًذاى دٍتشاتش فشصًذاًي هي تاضذ
وِ پذس ٍهادسضاى هثتال تِ ايي اختالل ًطذُ اًذ.
هث اص دست دادى ٍالذيي .
 -2ضشتِ ّاي هختلف سٍاًي ٍسٍحي دٍساى وَدوي ل
-3اًَاع فطاسّا ٍاضغشاتْاي صًذگي ٍهحيظ واس

 -4ػذم تؼادل دس هَاد ضيويايي داخل هغض وِ جْت واس سلَلْاي ػصثي ٍتٌظين خلك ضشٍسي ّستٌذ.
درمان افسردگي:
دسهاى اختالل افسشدگي هي تَاًذ هطتول تشسٍاًذسهاًي يا داسٍ دسهاًي يا ّش دٍ تاضذ.
ضٌاخت دسهاًي يىي اص هَثشتشيي دسهاًْا جْت تْثَد فشد اص ايي اختالل ضٌاختِ ضذُ است چشا وِ اوثشا

" دس اختالل

افسشدگي دگشگًَي ّاي ضٌاختي هثتٌي تشتَجِ اًتخاتي تِ جٌثِ ّاي هٌفي هَلؼيت ّا ٍ استٌثاط ّاي تيواس گًَِ غيش
ٍالؼگشاياًِ دس هَسد پياهذّا هثال " ،تي حالي ٍفمذاى ًيشٍ ًتيجِ اًتظاس ضىست تيواس دس توام صهيٌِ ّا است ّذف ضٌاخت
دسهاى سفغ دٍسُ ّاي افسشدگي ٍپيطگيشي اص ػَد آًْا اص عشيك ضٌاسايي ٍ آصهايص ضٌاخت ّاي هٌفي،ايجاد سٍضْاي
اًذيطيذى هتفاٍت ٍاًؼغاف پزيشٍ ،هثثت ٍتوشيي پاسخْاي ضٌاختي ٍسفتاسي است اوثش هغالؼات ًطاى دادُ است وِ
ضٌاخت دسهاًي اص ًظش تاثيش تشاتش تا داسٍ دسهاًي است ٍتا اثشات جاًثي ووتشي ًسثت تِ داسٍدسهاًي ّوشاُ است.
ّن چٌيي تشخي اص هغالؼات اًجام گشفتِ ًطاى دادُ است وِ تاثيش تشويثي اص دسهاًْاي ضٌاختي ٍ داسٍ دسهاًي جْت تْثَد
افسشدگي هَثش تش اص ته ته ايي سٍضْاست( .اًساًْا تا حذ صيادي خَد هَجذ اختالالت ًٍاساحتيْاي سٍاًي خَد ّستٌذ )

