
افسردگی چیست ؟

خستگی / فرسودگِی سریع تر یا شدیدتر

بی قراری و تنش درونی

عصبی بودن و تحریک پذیری فیزیکی

کندی و سستی فیزیکی

مشکالت خواب (مانند کابوس، مشکالت

به خواب رفتن، مشکالت در خواب

ماندن، زود بیدار شدن)

بی اشتهایی یا اشتهای زیاد

 

چه چیزی می تواند در شرایط افسردگی کمک کننده باشد
 

بسیاری از افرادی که از افسردگی رنج می برند نمی توانند خود را از خلق افسرده، افکار منفی، بی حالی و سایر

عالئم رها کنند. صحبت با روان درمانگر یا روانشناس و جستجوی حمایت حرفه ای می تواند کمک کننده باشد.

عالوه بر این، ورزش، گذراندن وقت با افراد دیگر و فعالیت های لذت بخش نیز می تواند به شما کمک کند تا

احساس بهتری داشته باشید.

 
 

ما خوشحالیم که در پروژه NEDA به شما کمک می کنیم تا احساس بهتری داشته باشید!
با کمال میل منتظر تماس شما هستیم!

 

عالئم احتمالی افسردگی:

افسردگی فقط یک بد خلقی ساده نیست، بلکه یک بیماری روانی جدی است که بر احساسات و افکار، رفتار و

بدن تأثیر می گذارد. زمانی از افسردگی صحبت می شود که فرد برای حداقل دو هفته، به  دلیل خلق و خوی

شدید افسرده و عالئم دیگر، دچار اختالل شود.

 

احساساتافکار عالئم جسمی یا بدنی:

خلق و خوی مداوم افسرده (مانند:

غم، تنهایی، حزن، بی چارگی،

ناامیدی، اضطراب،...)

بی حسی، احساس پوچی

عالقه یا لذت کمتر نسب به فعالیت

هایی مانند: سرگرمی ها، کار،

مالقات با دوستان یا خانواده

انگیزه کم

خلق و خوی افسرده شدید پس از

بیدار شدن از خواب

تمایل کمتر به رابطه جنسی

 

افکار منفی، در فکر فرو رفتن، تردید،

ندیدن راهی برای رهایی

عزت نفس پایین

افکار مربوط به بی ارزش بودن و یا الیق

کمک نبودن

احساس گناه شدید و بی اساس،

سرزنش کردن خود

افکار مکرر مربوط به مرگ یا خودکشی

(فکر) رفتار آسیب زننده به خود

توانایی ضعیف  برای فکر کردن،

مشکالت تمرکز

ناتوانی شدید در تصمیم گیری

 

Quellenи: 
Dilling, H., & Freyberger, H. J., (Hrsg.). (2019). Taschenführer zur ICD-10-

Klassifikation psychischer Störungen. Hogrefe.
https://www.youtube.com/watch?v=Y6dGQ86EPgI

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-
hilfe/was-ist-eine-depression

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-
hilfe/was-ist-eine-depression/diagnose-der-depression

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-
hilfe/ursachen-und-ausloeser

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-
hilfe/ursachen-und-ausloeser/neurobiologische-seite

 

افسردگی چگونه ایجاد می شود؟

ایجاد افسردگی معموالً یک فرآیند طوالنی مدت است که در آن عوامل خطر ژنتیکی، بیولوژیکی، روانی و

اجتماعی مختلف با هم تعامل دارند. اغلب اوقات، افسردگی توسط یک تجربه دشوار فعلی ایجاد می شود.

در این شرایط، به وجود آمدن عدم تعادل در مجاری عصبی مغز، باعث می شود که خلق و خوی فرد به طور
منفی تغییر کند که این افسردگی را تشدید می کند.

عوامل خطر ماشه (فعال کننده) 

:NEDA تماس با پروژه

FEM (خانمها / دخترها): Klinik Floridsdorf, Brünnerstraße 68/A3/Top 14, 1210 Wien; Tel.: +43 1 27700 5600
FEM Süd (خانمها / دخترها) & MEN (مردها / پسرها): Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien; 
FEM Süd: Tel.: +43 1 60 191 5201; MEN: Tel.: +43 1 60 191 5454
www.fem.at
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