
دانشگاه علوم پزشكي  و خدمات بهداشتي درماني تهران             
                      دانشكده پرستاري و مامايي                  

افسردگي و راهكارهاي عملي مقابله با آن  

: نشانه هاي افسردگي     
خلق و خوي افسرده در اغلب روزها       

كاهش آشكارعالقه به هر نوع فعاليت در زندگي        
گريه هاي بدون دليل   

                                                                  بي خوابي يا پر خوابي                                               
بي اشتهايي يا پرخوري    
بدبيني نسبت به آينده  

 احساس پوچي در زندگي    

چگونه مي توانيد بر افسردگي غلبه كنيد؟

هوالّشافی

: با خود دوست باشيد      
.  واقع بين باشيد  

.  با خود مهربان باشيد 
.  خودتان را سرزنش نكنيد    

.  خود را همان طور كه هستيد قبول داشته باشيد     

. خاطرات تلخ گذشته را فراموش كنيد        
. نگران آينده نباشيد ولي براي آينده برنامه ريزي كنيد        

:در حال زندگي كنيد    
. با يك دوست صحبت كنيد    

. افكار و احساسات خود را نويسيد       

:احساسات خود را بيان كنيد       

.فعاليت بدني و ورزش داشته باشيد        
. رژيم غذايي مناسب انتخاب كنيد       

.برنامه ريزي كنيد   
. در فعاليت هاي اجتماعي شركت كنيد       

. مهارت هاي زندگي را بياموزيد       
. اعتقادات مذهبي خود را تقويت كنيد      

. برنامه هاي تفريحي و گردشي داشته باشيد      
در كالس هاي هنري جهت فراگيري حداقل         

. يك هنر شركت كنيد    

:سبك زندگي سالمي را انتخاب كنيد        

روانشناس، (جهت يافتن راهكار هاي تخصصي براي حل مشكالت از مشاوره  
.استفاده كنيد...) خانواده درمانگر،و

. ما با آن ها مي باشد   به مسائل و مشكالت زندگي با ديد مثبت نگاه كنيد و مهم نوع برخورد ش          
.مسئله باشيد    به اين بينديشيد كه هر مشكلي راه حلي دارد و در جست و جوي حل كردن             

:ديدگاه خود را عوض كنيد      

. بر اساس اهداف گام برداريد      
. اهدافتان را دسته بندي كنيد     

. به محض رسيدن به اهدافتان خود را تشويق كنيد       

:در زندگي هدف داشته باشيد      

)مشاور خانواده (سركار خانم نكته دان :استاد راهنما) پرستاري41دانشجويان دوره (عبدلي نژاد /شمسي/قربان پور/مشايخي :  تهيه كنندگان 

: علل ايجاد افسردگي    
... ) مشكالت جسمي، ژنتيك، مصرف بعضي از داروها و          (علل فردي 

. ..) مشكالت اقتصادي، طالق، رويدادهاي بزرگ ناخواسته و           (علل خانوادگي 
.. .) احساس نا امني، هرج و مرج در محيط زندگي و         (علل اجتماعي   

: اهميت افسردگي   
. نزديك به نيم ميليارد نفر در جهان از اين بيماري رنج مي برند      

. تا دو دهه ديگر افسردگي بزرگترين مشكل بهداشتي جهان خواهد شد          
هر فرد ممكن است طي مراحلي از زندگي خود احساس افسردگي نمايد              

. ولي معموال اين حالت ظرف يك يا چند روز از بين مي رود           
در صورتي كه احساس افسردگي ادامه پيدا كند موجب بروز يك سري               

ميگردد كه نيازمند مداخله     ... اختالالت جسمي، رواني، اجتماعي و          
.مي باشد   ) مشاوره و درمان تخصصي    (
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معرفي افسردگي


