برای هقابله با افسردگی چه کارهایی انجام دهین !

احسبس غن ٍ اًذٍُ  ،اضطزاة ٍ ثی لزاري  ،ثیثجبتی خلك ٍ احسبس
خستگی اس عالئن ضبيع آى است وِ هوىي است ثب ٍظبيف رٍساًِ
تذاخل وٌذ ٍ گبّی ثِ هختل ضذى عولىزد هبدر در هزالجت اس فزسًذ
هٌتْی گزدد.
هَارد سيز اس ضبيع تزيي عالئن افسزدگی پس اس سايوبى هی ثبضذ :

تَلذ يه ًَساد ثِ طَر طجیعی هی تَاًذ ثبعث ثِ ّن ريختگی
احسبسبت هبدر ضَد  .ثسیبري اس تبسُ هبدراى يه افسزدگی خفیف
هی وٌٌذ وِ ثِ آى غن
ٍ وَتبُ هذت را پس اس سايوبى تجزثِ
سايوبى ّن گفتِ هی ضَد  .ايي ٍضعیت ضبهل عاليوی هبًٌذ غن ٍ
اضطزاة ّستٌذ وِ هعوَالً در اٍلیي رٍسّبي پس اس سايوبى آغبس
هی ضَد ٍ ثِ هذت  7تب  10رٍس اداهِ هی يبثذ اهب در ثزخی هَارد
هوىي است ايي هبدراى ثِ افسزدگی پس اس سايوبى هجتال ضًَذ .
حذٍد  10درغذ اس تبسُ هبدراى افسزدگی پس اس سايوبى را تجزثِ
هی وٌٌذ  .افسزدگی پس اس سايوبى هی تَاًذ در ّز سهبًی طی 4
ّفتِ اٍل پس اس سايوبى ثزٍس وٌذ ٍ در غَرت عذم درهبى  ،گبّی
يىسبل يب ثیطتز طَل ثىطذ ّ .وچٌیي هی تَاًذ در طَل هذت ٍ
ضذت ثزٍس آى اس افسزدگی خفیف تب اًَاع ضذيذ هتفبٍت ثبضذ .
هعوَالٌ فزد سهیٌِ ضىل گیزي افسزدگی (عَامل صًتیىی ٍ سبثمِ
افسزدگی در گذضتِ فزد يب افزاد خبًَادُ ) ٍجَد دارد ثب ايي ٍجَد
ثزخی عَاهل ديگز ّوچَى حسبسیت ثِ تغییزات َّرهًَی پس اس
سايوبى ،تغییز ٍضعیت سًذگی ٍ لزار گزفتي در ًمص هبدري ،سَء
تغذيِ  ،ووجَد خَاة ٍ استزسَرّبي هحیطی هی تَاًٌذ ايي
سهیٌِ را ضذت ثخضذ .

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

هطىالت خَاة
توبيل ثِ گزيِ يب اًذٍُ ضذيذ در توبم رٍس
وبّص عاللِ ًسجت ثِ اًجبم ثسیبري اس فعبلیت ّب
حَاس پزتی ٍ هطىل تَجِ توزوش
تغییزات اضتْب
اضطزاة ٍ ًگزاًی
تغییزات خلكي ٍ حسبسیت پذيزي
احسبس گٌبُ ضذيذ
حوالت ّزاس ثب عالئني ّوچَى افشايص تعذاد ضزثبًبت
للت ،سزگیجِ ،هٌگی ،احسبس ٍلَع يه اتفبق ًبگَار
افىبر ًب اهیذي ٍ خَدوطی

 oثپذيزيذ وِ در ضزايط هتفبٍتی لزار گزفتِ ايذ ٍ ثزاي
سبسگبري ثب ايي ضزايط ثِ خَد سهبى دّیذ .
o

ثذاًیذ وِ ضوب تٌْب ًیستیذ  ،تمسین ٍظبيف ٍ
هسئَلیت ّب خَد ٍ درخَاست ووه اس ديگزاى

o

ثب ّوسز ،يه دٍست وِ ضًٌَذُ خَثی ثزاي
حزفْبي ضوبست ٍ يب افزادي وِ لجال در ٍضعیت
هطبثِ ضوب لزار داضتِ اًذ،غحجت وٌیذ .

o

يبدداضت ًوَدى ٍ يب تزسین ٍ ًمبضی وطیذى
ضزايط هَجَد
( احسبس ّب ٍ افىبر ) ثب ّذف ضٌبسبيی آًْب ثِ خَد
يب ديگزاى

o

ثب اًجبم دادى يه وبري وِ ثزايتبى لذت ثخص است
 ،ضزٍع وٌیذ  .هبًٌذ توبضبي تلَيشيَى ٍ فیلن ّبي
هَرد عاللِ  ،گَش دادى ثِ هَسیمی ضبد ٍ هَرد
عاللِ  ،رفتي ثِ ثیزٍى اس خبًِ ٍ هاللبت افزادي وِ
دٍستطبى داريذ

o

تخػیع سهبى وبفی ثزاي استزاحت هٌبست ٍ در
هحیط آرام ٍ
ثی سزٍ غذا

o

داضتي تغذيِ هٌبست ٍ خَردى ٍ آضبهیذى خَراوی
ّبي هَرد عاللِ

o

ثِ ظبّز خَد اّویت ثذّیذ  ،استحوبم رٍساًِ ٍ
پَضیذى لجبسْبي تویش ٍ آراستِ

o

لجخٌذ سدى ٍ داضتي چْزُ ضبد هَجت اس ثیي رفتي
هطىالت ًوی ضَد اهب ثِ ثْجَد حبلت رٍحی ضوب
ووه هی وٌذ.

o

ٍرسش اس ثْتزيي راُ ّبي تغییز حبلت ثذ اًسبى،
افشايص اًزصي ٍ وبّص فطبر ٍ استزس است.

o

عجبدت ٍ ًیبيص  ،هزالجِ  ،يَگب ٍ اًجبم توزيٌبت آرام
سبسي هی تَاًذ احسبس خَثی در ضوب ثَجَد آٍرد .

o

ثِ ثخص ّبيی اس س ًذگی تبى فىز وٌیذ وِ خَة پیص
هیرًٍذ ،خبطزات خَة ٍ هَفمیت ّبي گذضتِ را هزٍر
وٌیذ.

o

ثِ آيٌذُ اي رٍضي فىز وٌیذ ٍ ثزاي خبًَادُ خَد
ثزًبهِ ريشي وٌیذ .

چه کارهایی انجام نذهین ؟
o

گزيِ وزدى افزاطی خػَغب در تٌْبيی

o

وٌبرُ گیزي اس خبًَادُ ٍ ًشديىبى  ًِ ،گفتي ثِ فعبلیت
ّبي اجتوبعی رٍسهزُ

o

گَش وزدى افزاطی ثِ آٌّگ ّبي غوگیي

o

پزداختي ثِ افىبر هٌفی ٍ تػَرات آسار دٌّذُ در خػَظ

داًطگبُ علَم پشضىی تْزاى
هزوش طجی وَدوبى
لطت علوی اطفبل وطَر

آيٌذُ
o

يبدآٍري وزدى افزاطی خبطزات تلخ ٍ دردًبن گذضتِ

راهنمای والدیه

افسزدگی پس اس سايوبى

اقذاهات تخصصی
در غَرت داضتي سبثمِ افسزدگی حبد يب هشهي در هبدر
افسزدگی پس اس سايوبى در تَلذ ًَساد لجلی

 ،سبثمِ

حتوب ثِ رٍاًطٌبس ٍ يب

رٍاًپشضه هزاجعِ ًوبيیذ تب در غَرت ًیبس هذاخالت درهبًی دارٍيی ٍ يب
رٍاًطٌبختی اًجبم ضَد .
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