

 ضد افسردگی ها لزوماً عامل افسردگی را درمان

روش های غیر دارویی درمان افسردگی

نميكنند .بدون هيچ درمانی ،بيشتر افسردگی
ها بعد از  8ماه بهتر می شوند .اگر قبل از  8يا

در خصوص درمان افسردگی ،تنها مصرف

 9ماه دارو را قطع كنيد ،احتما ًال عالئم

داروها كافی نیست بلكه پيدا كردن راه هايی كه

افسردگی باز می گردند .در حال حاضر توصيه
می شود ،حداقل تا شش ماه بعد از احساس
بهبودی ،مصرف داروهای ضد افسردگی ادامه

افسردگی به طور قابل مالحظه ای كاهش يابد.
اگر دو يا بيش از دو حمله افسردگی داشتهايد،
درمان را بايد حداقل برای دو سال ادامه
دهيد.

های حل مشكل در

ورزش و مطالعه كتاب های روانشناسی كه بر

هم چنين تكنيک

درمان افسردگی كه به علت مشكالت زندگی

اساس رفتار درمانی شناختی تاليف شده اند،

ايجاد شده اند كمک كننده می باشد.


می توانند درمان های موثری برای افسردگی باشد.

رفتار درمانی شناختی ،كمک می كند تا فرد

بتوانند باعث ايجاد حس5بهتری در فرد شود هم

شناخت بهتری از طرز تفكر نسبت به خود ،افراد

مهم است چرا كه شانس برگشت افسردگی را كم

ديگر و دنيای اطراف به دست آورد.

می كند.

يابد .گاهی يافتن علت افسردگی می تواند
بسيار مفيد باشد و باعث شود احتمال بازگشت



مشاوره در افسردگی خفيف مفيد است.

به عالوه:

اين راه ها می تواند شامل :




كسی كه بتوان با او صحبت نمود
ورزش كردن به طور منظم
كاهش مصرف مشروبات الكلی



تغذيه سالم و كافی



تكنيک های خود درمانی كه كمک به آرامش
فرد می كنند و پيدا كردن راهی برای حل
مسائلی كه در ابتدا باعث بروز افسردگی در
شخص شده اند باشد.

مقایسه اثر درمانی ضد افسردگی ها
با روش های درمانی ذکر شده
نتايج مطالعات اخير نشان داده كه در يک دوره يک
ساله ،استفاده از روش های روان درمانی به اندازه
داروهای ضد افسردگی موثر بوده است .به طور كلی
پذيرفته شده كه داروهای ضد افسردگی سريع تر
عمل می كنند .پژوهش ها نشان داده كه تركيب
داروهای ضد افسردگی با روان-درمانی بهترين
نتيجه را در بر خواهد داشت.

روش های روان درمانی موثر و متفاوتی
برای درمان افسردگی وجود دارد ،به عنوان
نمونه:

داروهای ضد افسردگی

تهیه شده در:
دفتر تحقیق توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
نشانی :تهران  ،میدان آرژانتین ،خیابان الوند  ،پالک 06
شماره تلفن 88997888 :
پایگاه اینترنتی:
آذر ماه سال 8970

داخلی  887و 821

WWW.Fdo.iums.ac.ir

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

 داروهای ضد افسردگی را از دسترس اطفال دور

امروزه انواع مختلفی از داروهای ضدد افسدردگدی
موجود است كه شامل گروه های زير می باشند:

 داروهای ضد افسردگی سريع اثر نمی كنند .در
بيشتر افراد يک الی دو هفته طول می كشد تدا

 -1داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای

اثرات دارو معلوم شود ولی گاهی ممكن اسدت

 -2داروهای مهار كننده انتخابی سروتونينی يا

برای مشاهده تاثير كامل تا  6هفته زمان نيداز

SSIRs
داروهای ضد افسردگی به داروهايی گفته می شود

 -3مهار كننده های مونوآمينواكسيداز يا MAOIs

كه برای درمان اختالل افسردگی و بيماری هايی

 -4ساير گروه های دارويی

هم چون افسرده خويی ،اختالالت اضطرابی،

باشد.

 مصرف دارو را به علت عوارض جانبی قطع

اختالل وسواس فكری-عملی ،اختالل خوردن ،درد

نكنيد ،بسياری از اين عوارض در عرض چند

مزمن ،دردهای نوروپاتيک ،اختالل كم توجهی-

روز از بين خواهند رفت ،مگر اين كه اثرات

بيش فعالی ،اختالالت اعتياد ،وابستگی و اختالل

نکاتی در مورد چگونگی مصرف ضد افسردگی ها

ناماليمات و شكست ها بيش از حد افسرده
می شود و زمان افسردگی نيز طوالنی تر از
ديگران در همين شرايط است .علل ابتال به اين
بيماری ارثی ،تغييرات شيميايی مغز ،از دست
دادن والدين در كودكی ،حوادث ناخوشايند
زندگی ،بيماری های جسمی مختلف ،استفاده از
بعضی داروها و برخی عوامل ناشناخته است .جهت
درمان موارد فوق ،بهترين راه ،دارو درمانی است.
داروهای ضد افسردگی ممكن است به تنهايی يا
در تركيب با ساير داروها تجويز شوند.

جانبی واقع ًا ناخوشايند باشند .به عنوان مثال
اگر احساس می كنيد افسردگی تان بدتر شده،

خواب به كار می روند .در بيماری افسردگی،
واكنش ها غير طبيعی هستند يعنی انسان در برابر

نگه داريد.

 در چند هفته اول شروع مصرف بايد با پزشک
در تماس باشيد زيرا طريقه مصرف داروهای
مختلف اين گروه متفاوت است .به طور مثال

يا دچار اضطراب و بی قراری شده ايد بالفاصله
دكتر خود را مطلع نمائيد چراكه ممكن است
نياز باشد داروی ديگری برای تان تجويز نمايد.

برای برخی داروهای سه حلقه ای قديمی تر،

 اگر وسوسه شديد كه با مصرف يک باره تعداد
 از مصرف الكل خودداری كنيد زيرا می تدواندد

زيادی قرص خودكشی كنيد ،سريع ًا دكترتان را

افسردگی را تشديد كند .ضمن اين كه مصدرف

در جريان بگذاريد و قرص های تان را به فرد

الكل با داروهای ضد افسردگی تدداخدل دارد

ديگری بدهيد تا برايتان نگه دارد.

شروع با دوز كمتر و باال بردن آن در عرض

 داروی ضد افسردگی خود را هر روز و در زمان

(باعث افت سطح هوشياری و خواب آلدودگدی

چند هفته بهتر است در حالی كه در مورد

معين شده مصرف كنيد ،و در مشاهده اثر دارو

می شود) و منجر به مشكدالتدی در هدندگدام

قرص های  SSRIsمعموال نيازی به افزايش

صبر داشته باشيد .چرا كه قطع زود هنگام

رانندگی يا هر فعاليتی كه نياز به تمركدز دارد

دوز نمی باشد و دوزی كه شروع می كنيد

دارو ،شايع ترين علت عدم بهبود و يا بازگشت

می شود.

معموال دوزی است كه آن را ادامه خواهيد داد.

افسردگی است.

