
  ؟چه می دانیم زایمان زاافسردگی پس  در مورد 

نفر آنها تاثیر  15تا  10خانم که صاحب نوزاد شده اند بر روی  100از بین است که  یک بیماری افسردگی این وضعیت

خلق و پایین بودن شامل  افسردگی پس از زایمانمیگذارد. عالئم آن مشابه به عالئم افسردگی در زمان های دیگر است. 

. بسته به شدت آن، شما ممکن ی انجامندمکه به مدت حداقل دو هفته به طول  افسردگی می باشد خوی  و سایر عالیم  دیگر

. ممکن است کارهای ساده و آسان برای شما سخت و دشوار و نوزاد خود با مشکل مواجه شوید است برای مراقبت از خود

  .یندآنظرب

گاهی اوقات یک دلیل آشکار برای افسردگی پس از زایمان وجود دارد، اما نه همیشه. شما ممکن است احساس پریشانی و 

از زایمان  زیرا که شما انتظار دارید از داشتن نوزاد خوشحالی کنید. با این حال، افسردگی پس ،یا  حتی احساس گناه کنید

هرگز برای کمک خواستن دیر نیست.  شما میتوانید  بهتر شوید، ت.صیر شما نیساتفاق افتد و این تق کسیمی تواند برای هر

 د بستگی به شدت بیماری شما دارد.حتی اگر شما برای مدت طوالنی دچار افسردگی شده اید. کمکی که شما نیاز داری

اگر شما احساس . کردافسردگی پس از زایمان خفیف را می توان با افزایش حمایت ازطرف خانواده و دوستان درمان 

خیلی شدید است، . اگر افسردگی پس از زایمان شما ناخوشی بیشتری دارید در نتیجه به کمک پزشک خود نیاز خواهید داشت

 .داشته باشید زروانی نیا به مراقبت و درمان خدمات بهداشت ممکن است که شما

 افتد؟ یاتفاق م مانیپس از زا یچه موقع افسردگ

شود.  یشروع م مانیدو ماه پس از زا ای کیاغلب در عرض اتفاق می افتد.  متفاوت یزمانها درردگی پس از زایمان ساف

پس از  یسوم از زنان مبتال به افسردگ کیحدود  در  شروع عالئم تواند چند ماه پس از تولد نوزاد شروع  شود. یم ایو 

 .خواهد داشتهم ادامه  مانیپس از زا ،عالئم نیاست و ا یدر طول دوران باردار ،مانیزا

 احساساتی که در افسردگی پس از زایمان تجربه می شود

 د:یرا داشته باش ریاز عالئم ز یتعداد ایما ممکن است همه ش

 گیفسردا 

 ایاز روز، مانند صبح  یدر زمان خاص ،حاالت  شما نی. ادیکن یو بغض م دیدار یتیاکثر مواقع شما احساس  نارضا در

 .شب/غروب ممکن است  بدتر شود

 زود رنج 

 د.کنن یعصبان ایممکن است شما را زود رنج و  گرید یبچه ها ایکودک شما و  مسر،ه

 یستگخ 

خسته  اریکه بس دیشود که شما احساس کن یباعث م یشوند. افسردگ یخسته م یلیمادر شده اند خ یکه به تازگ یکسان  همه

 .دیهست یو فاقد انرژ

 یخواب یب 

 یهازیچو در مورد  دیخواب برو نکهیبدون ا دی. ممکن است دراز بکشدیبخواب دیتوان ینم یول دیخسته هست اریبس نکهیا با

 .که کودک شما خواب است یدر حال دیشو داری. ممکن است در طول شب بدیمختلف نگران باش

 اشتها رییتغ 

بدست آوردن آرامش  یاز زنان برا ی. برخدیکه غذا بخور دیفراموش کن ایخود را از دست داده و  یممکن است اشتها شما

 .دهد یوزن به آنها دست م شیافزا لیبه دل یخورند و پس از آن احساس بد یغذا م

 یزچ چیذت نبردن از هل 

. شما ممکن است از بودن با کودک خود دیباش یزیعالقه مند به چ ایو  دیلذت ببر یزیاز چ دیتوان یکه نم دیابی یدرم شما

 .دیلذت نبر

 یاز دست دادن عالقه به رابطه جنس 

کار ممکن است دردناک  نیبعد از بچه دار شدن وجود دارد. ا یاز دست دادن عالقه به رابطه جنس یبرا یمتعدد لیدال

ببرد. همسر  نیرا از ب یلیتواند هر گونه م یم مانیپس از زا ی. افسردگدیاز حد خسته باش شیشما ممکن است ب ایباشد و 

 .کند شدندرک نکند و احساس مطرود  را نیشما ممکن است ا

 هو گنا یفکار منفا 



 :مانیزا از پس یافسردگ عالئم صیتشخ

 

و  مانیپس از زا غمگینیمورد کوتاه مدت  نیتا ب دکنیصحبت م ،معموال با شما درباره احساسات، افکار و سالمت روان پزشک

 است. عیاختالل شا کی مانیپس از زا یافسردگ د،یقائل شود. خجالت نکش زیتما مان،یپس از زا یافسردگ یعنیآن  دتریشد تیوضع

عنوان  به .ردیدرنظر بگشما  یرا برا یتا بتواند درمان مناسب دیبگذار انیم در یا روان شناس خود خود را با پزشک یماریعالئم ب

 یاامهشنپرس را انجام دهد و شامل یافسردگ یربالگرغد:را انجام ده ریز یخود، پزشک شما ممکن است کارها ناتیاز روال معا یبخش

بر عالئم و  دیروئیت یکارکم د،یخون ده شینه آزما ای یدهست دیروئیت یکارمبتال به کم نکهیا نییتع یبرا د.یآن را پر کن دیاست که شما با

 .یدهانجام د زیرا ن هاشیآزما ،گریکننده د جادیعوامل ا ریرد سا یر صورت لزوم براد .دارد ریها تاثنشانه

 عوامل بروز افسردگی پس از زایمان چیست؟

 

در  یافسردگ یابقهس:که عبارتند از دهدیم شیرا افزا مانیپس از زا یوجود دارد که خطر ابتال به افسردگ یادیعوامل ز

پس از  یتر بودن مادر خطر ابتال به افسردگمهم است. جوان یمادر هنگام باردار نس،یدر طول دوران باردار ای گذشته

مادر شدن  یخود برا یو آمادگ لیباشد و از تما دیدچار ترد یباردار یاست فرد درباره مکنم.دهدیم شیرا افزا مانیزا

 یبعد یهایدر باردار یاو به افسردگ یداشته باشد، احتمال ابتال یشتریمادر فرزندان ب هرچه.کامل نداشته باشد نانیاطم

مشروط  یاجتماع تیاز حما شهیهم ماریباینکه و  فرد یاعدگق شیپ یاختالل ناخوش ای یافسردگ یسابقه اشتند .ابدییم شیافزا

و عالقه(  خاطر عشق )و نه به یخاص ازیدادن امت ایرفتار در قبال  شهیشده، هممادر تازه فارغ یعنیبرخوردار بوده است، 

 .دفرد وجود دار ییزناشو یکه در زندگ یعارضاتت یاو  یینهاتاست؛ کرده افتیتوجه در

 مانیپس از زا یانواع افسردگ

 

 :کرد میآنها با شما صحبت خواه یوجود دارد که درباره مانیپس از زا یدر واقع سه نوع متفاوِت افسردگ

  (:انهی)عام مانیپس از زا یافسردگ

 

 اما با عنوان شودیگفته م مانیپس از زا یبه آن افسردگ انهیاست که در اصطالح عام فیخف اریبس یمورد، افسردگ نیاول

 یو در همان روزها مانیدر اکثر مادران درست پس از زا ینوع افسردگ نیآن تفاوت دارد. ا یعلم فیمقاله و تعر نیا

 نوسانات ط،یشرا رییتغ لیبه دل شودیفرد مادر م یاست؛ چون وقت یعیکامال طب یشناسو از نظر روان دهدیرخ م ییابتدا

 هیگر لیدلی. ممکن است بشودیم نیغمگ اریخوشحال و بالفاصله بس اریاول بس ی. فرد در وهلهکندیم دایپ یناگهان یخلق

غالبا از  ینوع افسردگ نیباشد. ا نیکند و اغلب غمگ ییتنها اس، احسو مضطرب شود قراریب تاب،یب ر،یپذکیکند، تحر

 نیهم شناسند،یم مانیپس از زا یبه عنوان افسردگ ی. آنچه افراد عادکشدیطول م مانیچند ساعت تا چند هفته بعد از زا

تعامل و  گر،یمادران د زهندارد و در اثر ارتباط با تا ازیدرمانگر ن یاریبهبود به  یاست که معموال برا یدرجه از افسردگ

 .رودیم نیاز ب ،این حالت صحبت با آنها

:(ppd)   مانیپس از زا افسردگی

 

چند هفته پس از تولد نوزاد اتفاق  ایاغلب چند روز  شود،یشناخته من مایپس از زا یبه عنوان افسردگ یآنچه به لحاظ علم

ممکن است رخ دهد. غم و اندوه،  مانیپس از تولد فرزند اول بلکه پس از هر نوبت زا ،نه تنها ینوع افسردگ نی. اافتدیم

تر وجود و گسترده دتریشد ارینوع اول اما بس یبه افسردگ هیشب ینوع افسردگ نیا در یریپذکیاضطراب و تحر ،یدیناام

 رد،یگیقرار م ریعملکرد مادر تحت تأث ییکه توانا ی. هنگامداردیبازم هروزمر یمعموال فرد را از انجام کارها. دارد

درمان به  یخواهد داد و فرد را برا صیتشخ را یاست که به پزشک مراجعه کند. پزشک بالفاصله عالئم افسردگ ریناگز

البته با مشاوره و دارو قابل  است کهزایمان بسیار جدی  پس از یکه افسردگ دیبدان دیبا زمی. دوستان عزدهدیمشاور ارجاع م

 .دش اهدخو دیتشد یماریباشند، عالئم ب تفاوتیاو نسبت به درمان آن ب انیاطراف ایدرمان است، اما اگر مادر 



 زایمان از پس جنون

 

. کندمی درگیر را مادران،زایمان از پس اول ماه سه در اغلب که است جدی بسیار روانی بیماری یک زایمان از پس جنون 

 موارد زند،می حرف او با که شنودمی را کسی صدای شود؛می توهم دچار و گیردمی فاصله واقعیت از مادر شرایط این در

 در بصری توهمات معموال البته. بیندمی وضوح به ندارند خارجی وجود که را چیزهایی و رسدمی نظرش به غیرمتعارف

 قدم و قراریبی عصبانیت، و آشفتگی احساس خوابی،بی شامل بیماری نوع این عالئم سایر. دارد کمتری شدت موارد این

 جنون به مبتال افراد. دهدمی بروز خود از غریبیو عجیب رفتارهای و احساسات فرد افسردگی نوع این در. است مداوم زدن

 روانی مشکل یک زایمان از پس جنون که آنجا از. کنند مصرف دارو باید اغلب و دارند نیاز فوری درمان به زایمان از پس

 .برساند آسیب اطرافیانش و خود به است ممکن زیرا ،شود بستری باید بیمار موارد برخی در است، حاد

 شود؟می درمان چگونه زایمان از پس افسردگی

 

 اضطراب ضد داروهای مانند هاییدرمان. است متفاوت بیمار در عالئم شدت و نوع به بسته زایمان از پس افسردگی درمان

 .دارد افسردگی نوع این درمان در شگرفی تأثیر کنندهحمایت و آموزشی هایگروه در مشارکت و درمانیروان افسردگی، و

 باید موارد از بسیاری در و شودمی تجویز قوی داروهای او برای معموال باشد شده زایمان از پس جنون دچار فرد اگر

 پس جنون به مربوط داروهای و اضطراب و افسردگی ضد داروهای از تواندنمی شیرده مادر که تصور این. شود بستری

 تمام از فارغ که است این حقیقت اما. شوند منصرف درمان از اطرافیانش یا مادر شودمی باعث کند، استفاده زایمان از

 مادران از بسیاری و ندارد مشکلی پزشک نظر تحت روانی، اختالالت این مخصوص داروهای از استفاده سنتی، تصورات

 قابل او معالج پزشک و فرد تصمیم با درمانی روش این. کنندمی استفاده داروها این از شیردهی دوران طول در شیرده

 .اجراست

 پس از زایمان افسردگی به اعتناییبی

 

 ادامه در که مواردی یمشاهده صورت در بنابراین. است خطرناک نوزاد و مادر برای آن درمان عدم و زایمان از پس

 هایفعالیت انجام به قادر مبتال فرد.کند پیدا ادامه هفته دو از بیش افسردگی الئمع:باشیم معالجه فکر به باید گفت خواهیم

 پیش هایموقعیت یعهده از تواندنمی مبتال ردف بربیاید اشروزانه کارهای پس از تواندنمی و نیست خود روزمره و طبیعی

 .گذردمی بیمار فرد ذهن از نوزاد یا خود به رساندن صدمه بر مبنی فکاریا.بربیاید خود یروزمره زندگی در آمده

 .است دستپاچه و گیج اوقات از خیلی و کندمی تجربه را شدیدی ترس و بااضطر بیمار ردف

مراجعه  زین روانشناسان متخصص در این زمینهبه درمان افسردگی پس از زایمان خود  یبرا دیتوانیم زانیدر آخر شما عز

  .کنند ییشما را راهنما توانندیتخصص دارند مبالینی  یشناسروان مشاوره یهانهیکه در زم زانیعز نیا.دیکن

کند تا  ییرا راهنما زانیشما عز تواندیم نهیزم نیمشاوران متخصص خود در ا یمشاوره راز ماندگار با همکار مرکز

 د.یرا به سالمت پشت سر بگذارخود مراحل افسردگی پس از زایمان  دیبتوان
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