ش كرت زغال سنگ رپوده طبس

در صيرت احساس افسردگی ،باید چه کاروایی انجام داد؟

ضیَع افسزدگی درکطَرّای هختلف دًیا حذٍد  10تا 20

تا فزدی کِ تِ اٍ اػتواد داریذ درتارُ احساسات خَدتاى

درغذ ٍ هتَسظ آى حذٍد  15درغذ اػالم ضذُ است ٍ در ایزاى

حزف تشًیذ .تیطتز افزاد پس اس حزف سدى تا فزدی کِ تِ

عثق ًتایج تحقیقاتی کِ ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش

احساسات آًْا تَجِ هی کٌذ ،احساس تْتزی پیذا هی کٌٌذ.

پشضکی در قالة عزح هلی پیوایص سالهت رٍاى در سال 1390

دًثال درهاى افسزدگی خَد تاضیذ.هزاجؼِ تِ پشضک یا

اًجام داد ،ضیَع افسزدگی تِ عَر هتَسظ  12درغذ است.

رٍاًطٌاس ،قذم اٍل ضزٍع درهاى است.
فزاهَش ًکٌیذ کِ تزای تْثَدیً ،یاس تِ درهاى غحیح
داریذ.
تالش کٌیذ تِ سوت اًجام کارّایی تزٍیذ کِ قثالً آًْا را
دٍست داضتیذ.
ارتثاعات اجتواػی خَدتاى را قغغ ًکٌیذ.
تا دٍستاى ٍ اػضای خاًَادُ تاى در تواس ٍ ارتثاط تواًیذ.
سؼی کٌیذ تپذیزیذ کِ ضوا ًیش هوکي است دچار افسزدگی
ضذُ تاضیذ ،پس تْتز است اًتظاراتتاى را اس خَدتاى کاّص
دّیذ.
عثیؼی است کِ در سهاًی کِ افسزدُ ایذ ،تاسدُ کاری ضوا

تِ خَتی ساتق ًثاضذ.

یکی اس هْوتزیي عَاهل کاّص توایل در ًسل جذیذ تزای گفت
ٍ گَ تا دیگزاى تِ ٍیژُ اعضای خاًَادُ ،ایي است کِ هی تیٌٌذ

نحيه گفت و گيی ميثر:

گفت ٍ گَ ًِ تٌْا کوکی تِ رفع هطکل آًْا ًکزدُ تلکِ هَرد

هْوتزیي اصل در گفت ٍ گَی هَثز هصاحثت اًگیشضی است ،

سَءاستفادُ قزار گزفتِ ٍ اتشاری تزای سزکَب ٍ سزسًص

درگفت ٍ گَی هَثز ،اتتذا تایذ ضًٌَذُ ّای خَتی تاضین ٍ تِ

کزدى آًْا ضذُ است.

حزف ّای فزدی کِ دچار هطکلی ضذُ ٍ در هَرد آى تا ها

اگز صحثت ّا تیطتز جٌثِ احساسی داضتِ تاضٌذ ،تایذ ّوذردی

صحثت هی کٌذ ،تا دقت گَش کٌین ٍ تا تکزار ًکات تزجستِ

ٍ ّوذلی خَد را ًطاى دّین ٍ ًثایذ سزیعا تِ دًثال پاسخ ٍ ارائِ

صحثت ّایص تِ اٍ تفْواًین کِ حزف ّای اٍ را هی فْوین ٍ

راُ حل تاضین سیزا اغلة کسی تزای دریافت راّکار ٍارد گفت ٍ

تِ هصاحثت تا اٍ اّویت هی دّین.

گَ تا ها ًوی ضَد.تایذ تِ ضخص اطویٌاى دّین کِ اٍ را دٍست

هزحلِ تعذی ،ایجاد اًگیشُ در طزف هقاتل تزای اداهِ گفت ٍ

دارین ،اٍ را چِ اعضای خاًَادُ تاضذ ٍ چِ دٍست ،آضٌا یا یکی

تىيه کننده :

گَ است؛ تِ ایي صَرت کِ فزد هقاتل را هَرد هَاخذُ قزار

اس افزاد جاهعِ تخطی اس ٍجَد خَد هی داًین ٍ تِ طَر کلی

واحد بهداشت حرفه ای

ًذّین چزاکِ اٍ اًشجار پیذا هی کٌذ ٍ دیگز توایل خَد تِ

َّیت اٍ را تپذیزین ،تِ اٍ احتزام تگذارین ٍ سزسًص ًکٌین تا تِ

فزٍردیي هاُ 1396

اداهِ گفت ٍ گَ را اس دست هی دّذ ٍ تِ ایي تزتیة گفت ٍ

ایي طزیق اعتواد اٍ را جلة کزدُ ٍ توایل فزد تِ ٍرٍد تِ گفت

گَ هَثز ٍاقع ًوی ضَد.

ٍ گَ ٍ اداهِ گفت ٍ گَ را تزاًگیشین.
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َجدَم فزيردیه ماٌ  ،ريس جُاوی سالمت با شعار (( بیا در مًرد افسزدگی حزف بشویم )) گزامی باد.

یکی اسدالیل اصلی تزٍس افسزدگی ،کاّص هیشاى ارتثاطات اجتواعی ٍ تِ تثع آى کاّص

گفت ٍ گَ تا دیگزاى است؛ ایي رًٍذ تاعث افشایص احساس تٌْایی ،اًشٍا ٍ تی حاهی ٍ
پطتیثاى تَدى هی ضَد ٍ در ًتیجِ افسزدگی رٍس تِ رٍس افشایص هی یاتذ.

افسردگی چيست؟

کاروایی که می تيانيد برای مبتالیان به

ػالهت اغلی افسزدگی ،احساس غوگیٌی هذاٍم ٍ ػذم ػالقِ

افسردگی انجام دويد:

تِ اًجام اهَری است کِ فزد پیص اس ایي تِ راحتی اًجام هی

در تزًاهِ ریشی تزای اًجام کارّای رٍسهزُ ٍ ،داضتي تزًاهِ

دادُ است .در غَرتی کِ ایي ػالئن تیص اس دٍ ّفتِ عَل

هٌظوی تزای خَاب ٍ غذا خَردى ،تِ آًْا کوک کٌیذ.

تکطذ ٍ در ػولکزد رٍساًِ فزد اختالل ایجاد کٌذ ،تِ آى

آًْا را تطَیق کٌیذ کِ سؼی کٌٌذ رٍساًِ ٍرسش کٌٌذ ٍ اس

تیواری افسزدگی اساسی گفتِ هی ضَد.ػالٍُ تز ػالئن تاال،

تَدى در جوغ فاغلِ ًگیزًذ.

ػالئن دیگزی ًیش هوکي است در هثتالیاى تِ افسزدگی دیذُ

تِ آًْا کوک کٌیذ سؼی کٌٌذ تِ جای افکار هٌفی ،تز افکار

ضًَذ کِ ػثارتٌذ اس کاّص سغح اًزصی  ،کاّص یا افشایص

هثثت هتوزکش ضًَذ.

اضتْا ،کاّص یا افشایص هیشاى خَاب ،احساس اضغزابٍ ،

اگز هتَجِ ٍجَد افکار خَدکطی در آًْا ضذیذ ،تٌْایطاى

تیقزاری ،تحزیک پذیزی ٍ سٍد اس کَرُ در رفتي ،کاّص تَاى

ًگذاریذ ،دارٍّا ٍ اضیای تزًذُ ٍ سایز اقالم خغزًاک را ًیش اس

توزکش ،کاّص قذرت تػوین گیزی ،احساس تی ارسضی یا

دستزس آًْا دٍر ًگِ داریذ .آًْا را تطَیق کٌیذ تِ پشضک

پَچی ،احساس ًا اهیذی ،احساس گٌاُ ٍ افکار خَدکطی ٍ

هزاجؼِ کٌٌذ.

آسیة تِ خَد.

تِ آًْا اعویٌاى تذّیذ کِ آًْا را در ایي هسیز ّوزاّی

حزف حساب یکن:

افسزدگی هوکي است تزای ّز کسی پیص تیایذ .افسزدگی

خَاّیذ کزد .

اس لجاجت ٍ رقاتت ًاسالن تا ّوسزتاى جذا پزّیش کٌیذ ٍ جای

ًطاًِ ضؼف ًیست.افسزدگی را هی تَاى تِ کوک دارٍ ّای

هزاقة خَدتاى ّن تاضیذ ٍ سهاًی را تِ استزاحت ٍ اًجام

آى را تِ یکذلی ،یکزًگی ،صویویت ٍ رفاقت تذّیذ .تاٍر کٌیذ

ضذافسزدگی ،درهاى ّای رٍاًطٌاختی ٍ ،یا تزکیثی اس ایي دٍ،

کارّای هَرد ػالقِ خَد اختػاظ دّیذ.

درهاى ًوَد.حوایت اعزافیاى ،دٍستاى ٍ اػضای خاًَادُ هی

سؼی کٌیذ تِ حزف ّای آًْا گَش تذّیذ ٍ ًطاى دّیذ کِ

یکی اس هْوتزیي عَاهل تشلشل در تٌای خاًَادُ ٍ آغاس ًاتساهاًی

تَاًذ رًٍذ درهاى افسزدگی را تسزیغ کٌذ .درهاى افسزدگی

ٍ هطکالت خاًَادگی ،لجثاسی دٍ ّوسز تا ّن ٍ عذمپذیزش

قػذ کوک داریذ.

هوکي است سهاى تز تاضذً ٍ ،یاس تِ غثز ٍ تحول دارد.

سؼی کٌیذ اعالػات خَدتاى را در سهیٌِ افسزدگی افشایص

یکذیگز است .سعی کٌیذ ّوسزتاى را آىگًَِ کِ ّست

دّیذ.

فزد افسزدُ را تطَیق کٌیذ کِ تِ هتخػع هزاجؼِ کٌذ ٍ تِ

اٍ پیطٌْاد تذّیذ در غَرتی کِ تخَاّذ ،ضوا در هزاجؼِ تِ
هتخػع اٍ را ّوزاّی خَاّیذ کزد.
اگز پشضک دارٍیی تزای آًْا تجَیش کزدُ است ،در سهیٌِ
هػزف آى اٍ را حوایت کٌیذ.
تَغیِ کٌیذ دارٍیص را تِ عَر هٌظن هػزف کٌذ .
غثَر تاضیذ ٍ تِ اٍ آهَسش دّیذ کِ ضزٍع تْثَدی تِ دًثال
هػزف دارٍ هؼوَال چٌذ ّفتِ عَل هی کطذ.

تپذیزیذ ٍ رٍاتط خَد را تز پایِ دٍستی ٍ هحثت تٌظین کٌیذ.

میشان ريابط اجتماعی ي گفت يگًی مستقیم بیه افزادجامعٍ ي خاوًادٌ کٍ وقش مًثزی در پیشگیزی اس بزيس افسزدگی
دارد ،با ظًُر ایىتزوت ي فضای مجاسی ي افشایش مشغلٍ َای سودگی ماشیىی بٍ مقدار قابل تًجُی کاَش یافتٍ است؛
بٍ ایه تزتیب یکی اس ابشارَای مُمی کٍ در پیشگیزی اس افسزدگی می تًاود مًثز باشد ،کىار گذاشتٍ شدٌ ي شیًع
افسزدگی ري بٍ افشایش گذاشتٍ است.

