پیطگیزی:

درهاى :

هادراى ًثایذ اس ایي وِ احساسات پیچیذُ ای در هَرد هادر

رٍاى درهاًی حوایتی

تَدى خَد دارًذ احساس گٌاُ وٌٌذ ٍ.تایذخْت ایداد تؽاتك ٍ
ایداد پیًَذی ػاؼفی ؼثیؼی تالش وٌٌذ .ارتثاغ هؼٌَی تاخالك
ّستی ّوزاُ تا رٍیىزد هٌؽمی در ادای فزائط دیٌی ٍ ادػیِ ٍ
سیارات .در ًظز گزفتي تزًاهِ ّای هىزر خارج اس هٌشل ًظیز

رٍاى درهاًی تیي فزدی
دارٍ درهاًی

لذم سدى ٍ دیذارّای وَتاُ تا دٍستاى ٍ الَام تزای هادراى

دارٍّای ظذافسزدگی اغلة ٌّگاهی هؤثزًذ وِ ّ 3-4فتِ

هفیذ است  .ایي تزًاهِ ّا تِ هادراى ووه هی وٌذ تا دچار

هصزف ضًَذ .اگز هادر تِ وَدن خَد ضیز هی دّذ ّزگًَِ

احساس اًشٍا اس دیگزاى ًطًَذ .هادراى هی تَاًٌذ تزای
وارّای رٍساًِ ًظیز خزیذ وزدى ٍ هزالثت اس وَدن در ٌّگام
استزاحت خَد اس خاًَادُ یا دٍستاى ووه تگیزًذ .هادر در
صَرت احساس افسزدگی تْتز است احساسات خَد را تا

ًوایذ ،تَصیِ هی ضَد وِ هادر در یه هزوش ًشدیه هٌشل

در هیاى تگذارد .صحثت وزدى تا سایز هادراى اهىاى استفادُ

افسردگي پس از زايمان
Postpartum depression

دارٍی تدَیشی اس ایي تاتت تایذ تِ دلت در ًظز گزفتِ ضَد.
اگز افسزدگی ضذیذ ضذُ ٍ تستزی در تیوارستاى را ایداد

ّوسز یا یه دٍست وِ ضًٌَذُ خَتی تزای حزف ّای اٍست

هب انم خدا

تستزی ضَد تا راتؽِ ًشدیه ٍی تا وَدن حفظ ضَد.

اس ّوفىزی ٍ تدزتِ آًاى را فزاّن هی وٌذ .اس تزٍس ّز گًَِ
خستگی یا استزس تپزّیشیذ .استزاحت وافی ،غذای هٌاسة ٍ
ٍرسش را فزاهَش ًىٌیذ.
هادر اس وار تیص اس حذ تپزّیش د ،فؼالیت تیص اس حذ هادر را
خستِ هی وٌذ ٍ احتوال تزٍس افسزدگی را افشایص هیذّذ ,در
صَرت هطاّذُ افسزدگی ٍ ػالئوی وِ ًطاى اس ػذم ثثات
خلمی هادر دارد سزیؼاً تا هاها یا پشضه خَد هطَرت وزدُ تا
در صَرت لشٍم تَسػ رٍاًپشضه ٍیشیت ضَد ،سیزا تأخیز در
درهاى هادر هثتال تِ افسزدگی ضذیذ پس اس سایواى هوىي است
هٌدز تِ ػَالثی ًظیزآسیة ٍ صذهِ رساًذى تِ خَد یا ًَساد
تَسػ هادر تیوار ضَد.

هٌاتغ :
 -1آهَسش ّای دٍراى تاردای ٍ آهادگی تزای سایواى(ادارُ
سالهت هادراى)
-2هماالت ػلوی

بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد
KHORAMABAD.TAMIN.IR

ػالین افسزدگی پس اس سایواى :


تی خَاتی



توایل تِ گزیِ یا اًذٍُ ضذیذ وِ توام رٍس اداهِ
داضتِ تاضذ



واّص ػاللِ ًسثت تِ اًدام تسیاری اس فؼالیت ّا



اضىال در توزوش حَاس



تغییز اضتْا



اظؽزاب

افزاد در هؼزض اتتال تِ افسزدگی پس
اس سایواى:


ساتمۀ اتتال تِ افسزدگی یا سایز اختالالت رٍاًی در
خَد فزد یا افزاد خاًَادُ ٍ یا تزٍس حوالت اظؽزاب
در دٍراى تارداری.

افسزدگی:اسهْوتزیي تیواریْای اػصاب ٍ رٍاى است وِ تصَرت



اختالالت خلك ٍ تحزیه پذیزی





احساس گٌاُ ضذیذ

تارداری تذٍى تزًاهِ ریشی لثلی.





حوالت پاًیه (ػالئن آى ػثارتٌذ اس افشایص تؼذاد

ػذم حوایت ّوسز.



ظزتاًات للة ،سزگیدِ ،هٌگی ،احساس ٍلَع یه

ٍخَد هطىالت سًاضَیی.



اتفاق ًاگَار)

ٍخَد هطىالت هالی.



تزٍس تغییز خذی در سًذگی ّوشهاى تا تَلذ ًَساد

"افسردگی بعد از زایمان"
گزفتگی خلك پس اس سایواى:



ساتمۀ ٍخَدافسزدگی پیص اس لاػذگی.

حذالل  60تا  80درصذ هادراى پس اس سایواى دچار گزفتگی



ٍخَد ػَارض هاهائی.



ساتمۀ هطىالت ضذیذ دراٍاى وَدوی ًظیز اس ّن



افىار خَدوطی

ػَارض احتوالی :
افسزدگی پس اس سایواى یه اثز هٌفی رٍی ًمص هادر هی
تَاًذ داضتِ تاضذ ٍ در تزخی ضزایػ در دلثستگی تِ ًَساد ٍ

ًظیز ًمل هىاى یا اس دست دادى ضغل.

پاضیذگی خاًَادُ.

تیواری غن ٍاًذٍُ ٍ تی هیلی تِ فؼالیتْای ضادی آٍر ٍ ّیداى تخص
ٍ توایل تِ اًشٍا تزٍس هی وٌذوِ درتوام خَاهغ توام سٌیي اهىاًپذیز
پذیز است ٍ ًَػی اس آى ّن در ارتثاغ تا تارداری ٍ سایواى است وِ
تؼذ اس تَلذ در تؼذاد ووی اس هادراى اتفاق هیفتذ وِ تِ دٍ صَرت رخ
هیذّذ:سادُ ٍگذرای آى "گرفتگی خلق" و ووع مسمه و اساسی آن

خلك

هی ضًَذ وِ ًَػی افسزدگی خفیف است ٍ چٌذ رٍس تا یه ّفتِ پس
اس سایواى اداهِ هی یاتذ ٍلی ّیچگاُ تیص اس ّ 2فتِ ؼَل ًوی وطذ.
هادراًی وِ دچار ایي ًاراحتی هی ضًَذ هوىي است سیاد گزیِ وٌٌذ ٍ
هعؽزب ٍ تحزیه ضذُ تِ ًظز تزسٌذ ٍ یا حتی لادر تِ خَاتیذى

اػعاء خاًَادُ تذاخل ایداد هی وٌذ ٍ تا تَخِ تِ ایٌىِ پذیذُ

تا ایي حال ٍخَد ایي ػَاهل دلیل تزٍس افسزدگی پس اس

ًثاضٌذ .اوثزاً پس اس ووی استزاحت ٍ ٌّگاهیىِ اؼزافیاى آًْا را در

تَلذ یه اتفاق خَضایٌذ تصَر هی ضَد رًح رٍحی هادر تاػث

سایواى ًیست .تسیاری اس خاًن ّا وِ دارای چٌذیي ػاهل

ًگْذاری اس ًَساد یاری دٌّذ ٍ یا حتی پس اس یه گزیۀ ؼَالًی

سز درگوی ٍ حیزاى هاًذى اػعاء خاًَادُ هی ضَد  .در ػیي

خؽزسا ّستٌذ ّزگش دچار افسزدگی ًوی ضًَذ ٍ تالؼىس

هتؼالة استزس ٍ ّیداى سایواى ،احساس تْتزی خَاٌّذ داضت.

حال هیل خٌسی اش واّص هی یاتذ ٍدر ًتیدِ رٍی

افزادی ًیش تا یه یا دٍ ػاهل خؽزسا ٍ یا حتی تذٍى ّیچ گًَِ

ارتثاؼاتص تاثیز هٌفی هی گذارد .افسزدگی پس اس سایواى یىی
اس هطىالت هْن تْذاضتی است وِ هٌدز تِ واّص ارتثاغ سالن
تیي هادر ٍفزسًذ هی ضَد

ػاهل خؽزسا تِ افسزدگی ضذیذ هثتال هی ضًَذ

افسزدگی پس اس سایواى :
اگز ًاراحتی ٍ تٌگی خلك پس اس حذٍد ّ 2فتِ تز ؼزف ًطَد هوىي

است ػلت آى افسزدگی تؼذ اس سایواى تاضذ 10 .تا  20درصذ اس
هادراى پس اس سایواى دچار افسزدگی هی ضًَذ وِ هوىي است
اس ّ 2فتِ تا یىسال تِ ؼَل تیاًداهذ.
.

