
 

 افسردگی در طول بارداری
Depression During Pregnancy 

BC Reproductive Mental Health Program              

 
 افسردگی در طول حاملگی

 

افسردگی بر روی احساسات، فعالیت ها، افکار و سالمتی جسمانی زنان تأثیر می گذارد. زنی 

 ممکن است:که در طول حاملگی دچار افسردگی می شود 

 در طول بیشتر اوقات روز و تقریباً هر روز احساس افسردگی یا اندود شدید کند 

 احساس تندخوئی یا خشم کند 

 احساس تقصیر یا بی ارزشی کند 

 احساس نومیدی یا خرد شدن زیر بار مشکالت کند 

 عالقه خود را به موضوعاتی که قبالً از آنها لذت می برد از دست بدهد 

 بسیار بیشتر یا کمتر از معمول بخوابد 

 بیشتر یا کمتر از معمول غذا بخورد 

 از خانواده، دوستان و تماس اجتماعی کنارگیری کند 

 بدون هیچگونه دلیل واضحی گریه کند 

 بی قرار باشد 

 بی حال و کم انرژی باشد 

 در تمرکز حواس  و تصمیم گیری با مشکل مواجه باشد 

 دچار سردرد، ناراحتی معده یا سایر عالئم جسمانی باشد 

 فکر کند که مادر بد یا بیخودی خواهد بود 

 به طور مرتب دچار افکار ترسناک در مورد آزار رساندن به خود یا کودکش شود 

 

تنها یک پزشک می تواند افسردگی را شناسایی کند. یک زن حامله ممکن است در صورتی 

 تشخیص داده شود که به افسردگی مبتالست که این عالئم:

 برای بیش از دو هفته باقی بمانند 

 زن را بسیار ناراحت و آزرده کنند 

 انجام فعالیت های روزانه را مشکل کنند 

 
 

 
 آیا راهنمایی وجود دارد؟

 

بله! گزینه های درمانی زیادی برای زنانی وجود دارد که در طول حاملگی دچار افسردگی می 

 شوند.

 

اقدام اول صحبت و مشورت با ارائه کننده مراقبت درمانی خود می باشد. گاهی اوقات افراد 

افسردگی را با تغییرات عادی که در حین حاملگی برای شما پیش می آید اشتباه می گیرند.  این 

تغییرات شامل احساس خستگی و تندخوئی، مشکل خوابیدن، از دست دادن عالقه به امور 

که جنسی، تغییرات در اشتها و افزایش وزن می شوند. ممکن است که برایتان مفید باشد 

را  پر کنید و آنرا به پزشک یا پرستار مامای   Edinburghشاخص افسردگی پس از زایمان

خود نشان دهید. این ابزار ساده به شما کمک خواهد کرد تا مشخص کنید که آیا با افسردگی 

 روبرو هستید.

 

همچنین ممکن است از فردی که به وی اعتماد دارید بخواهید که شما را در وقت ویزیت ها 

 مشایعت کند تا بتوانید اطالعاتی را با هم در مورد افسردگی و گزینه های درمانی دریافت کنید.

 

زنانی که در طول حاملگی دچار افسردگی می شوند ممکن است به روان درمانی و/یا دارو 

نیاز داشته باشند. روان درمانی می تواند حمایت مورد نیاز را به شما ارائه کرده و کمک کند تا 

اطالعاتی را در مورد بیماری خود و روش های مقابله با آن دریافت کنید. در مواردی که 

افسردگی شدید است و روان درمانی عالئم بیماری را کاهش نمی دهد، پزشک ممکن است 

داروهایی را تجویز کند.  این موضوع همیشه شامل در نظر گرفتن خطرات و مزایای مصرف 

 داروها می شود.

 

فراموش نکنید که هدف مداوا کاهش عالئم بیماری در شما و افزایش تندرستی شما به 

  طور کلی می باشد تا بتوانید کارهایی که برایتان اهمیت دارند را انجام دهید.
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درصد زنان در طول حاملگی  دچار افسردگی می شوند. خبر خوش اینستکه   12تا8  

 افسردگی در بارداری را می توان درمان کرد.

 

اگر یک زن در طول بارداری کمک دریافت کند احتمال اینکه بعد از تولد نوزاد دچار  

 افسردگی شود کمتر است )افسردگی پس از زایمان(. 

 

این نکته اهمیت دارد که از چگونگی احساسات خود در هنگام حاملگی آگاهی داشته باشید. این 

موضوع به شما کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل کنید حمایت الزم را برای  خود و کودکتان 

 دریافت کنید.

شما احتماالً مطالبی را در مورد افسردگی پس از زایمان شنیده اید یا مطالعه کرده اید.  حتی 

ممکن است دوست نزدیک یا عضوی از خانواده شما پس از زایمان دچار افسردگی شده باشد. 

 ولی ممکن است مطالبی را در مورد افسردگی در طول بارداری نشنیده باشید.

 

افراد در گذشته تصور می کردند که حاملگی صرفاً موجب شادی زنان می شود و حتی ممکن 

است از آنها در برابر افسردگی حفاظت کند.  ما اکنون می دانیم که این موضوع صحت ندارد. 

بسیاری از زنان در طول حاملگی احساس خستگی و اندوه می کنند و حتی ممکن است در واقع 

 افسرده باشند.



 مراقبت از خود
 
 

مراقبت از خود روشی برای ایجاد چند تغییر مثبت در زندگی شما می باشد که به شما کمک 

خواهد کرد اثرات افسردگی را کاهش دهید. یک روش آسان برای یادآوری مراحل ابتدایی در 

را  به یاد بیاورید. هر حرف نمایانگر یک زمینه   ”NESTS“مراقبت از خود اینستکه کلمه 

 مراقبت از خود می شود:

  Nutrition)سعی کنید که غذاهای سالمی را در طول روز بخورید. – )تغذیه سالم  

 Exercise )برای کاهش استرس و تنش عصبی و احساس بهتری کردن  – )ورزش
 مرتب ورزش کنید. حتی مقدار کمی فعالیت بدنی می تواند مفید باشد!

 Sleep & Rest  )خواب برای سالمتی جسمانی و روانی شما  –)خواب و استراحت
 شبها به خواب خوش بروید.تا بسیار اهمیت دارد. ارزش دارد که تالش کنید 

  Time for Yourself ( )هر روز مدت زمانی را وقف  –وقف زمان به خودتان
 مراقبت از خودتان بکنید، حتی اگر برای چند دقیقه باشد.

 Support  )همه تازه مادرها نیاز به حمایت از دیگران دارند. ترسی نداشته  –)حمایت
باشید که برای کمک و اطالعات درخواست کنید! این موضوع شامل حمایت عملی از 
قبیل مراقبت از کودکان و اطالعات در مورد منابع موجود در جامعه محلی شما می 
شود. همچنین شامل حمایت احساسی از سوی فردی می شود که می تواند به شما در 

 مورد توانائی هایتان یادآوری کند.
  

 باید با چه کسی صحبت کنم؟
 
اگر متوجه عالئم فوق در خودتان، همسرتان یا عضوی از خانواده شدید، لطفاً با اشخاص زیر 

 تماس بگیرید:

 پزشک خانواده یا ویژه گر زایمان 

 پرستار ماما 

 پرستار بهداشت عمومی 

 روانپزشک 

  0522-730-800-1روان شناس مجاز 

 6303-909-800-1مشاور بالینی مجاز  

  )7999-255-604انجمن حمایت پس از زایمان پاسیفیک )حمایت تلفنی ارائه می کند 

 www.postpartum.orgیا 
 

 منابع
 

 برنامه بهداشت روانی باروریBC - www.bcmhas.ca (Programs & 
Services  )برنامه ها و خدمات( Reproductive Mental Health بهداشت(

روانی باروری( طیفی از اطالعات مربوط به بهداشت روانی زنان در طول حاملگی و 
دوره پس از زایمان را در اختیار دارد. در آنجا برگه های اطالعاتی، برگه های کاری و 

و سایر منابع را خواهید یافت. راهنمای    Edinburghمقیاس افسردگی پس از زایمان
جدید را بازبینی کنید که مقابله و تحمل افسردگی در طول حامگی و پس از تولد نوزاد 

یک راهنمای بر اساس درمان شناختی رفتاری برای زنان و ارائه کنندگان مراقبت 
 درمانی می باشد.

  شرکای بهداشت روانی و اطالعات مربوط به اعتیاد درBC 

برای برگه های اطالعاتی، گردهمآیی بحث و گفتگو   www.heretohelp.bc.caاز

و سرگذشت های شخصی در مورد افسردگی، نگرانی و تشویش و مشکالت بهداشت 
 روانی بازدید کنید. 

  این خطوط تلفنی صرفاً برای اشخاصی نیست که در بحران خط تلفن بحران محلی شما
هستند. شما می توانید برای کسب اطالعات در مورد خدمات محلی با آنها تماس بگیرید یا 

 24اینکه صرفاً الزم است با فردی صحبت کنید. اگر احساس درماندگی می کنید، در
را  قبل از   250یا 778، 604تماس  بگیرید )  6789-310ساعت شبانروز با شماره

شماره اضافه نکنید(. این شماره تلفن شما را بدون منتظر شدن یا اشغال بودن خط در 
تماس با خط تلفن بحران قرار می دهد. افرادی که در خطوط تلفنی بحران و از طریق 

کار  می کنند کارآموزی پیشرفته ای را در مورد   6789-310پیوند با شماره
موضوعات و خدمات بهداشت روانی از سوی بنگاه شرکای بهداشت روانی و اطالعات 

 دریافت کرده اند.  BCمربوط به اعتیاد در

   1-800-SUICIDE  اگر به فکر خودکشی هستید، برای دریافت کمک فوری در هر
  )SUICIDE  (1-800-784- 2433-800-1زمان و در طول شب یا روز با شماره
 تماس بگیرید. این تماس رایگان است.

 HealthLink BC—811   برای  اطالعات رایگان و غیراضطراری برای هر یک

   www.healthlinkbc.caتماس گرفته یا از   811از اعضای خانواده خود با شماره

  می 811بازدید کنید که شامل اطالعات بهداشت روانی می شود. شما از طریق شماره 
توانید در مورد عالئم بیماری خود با یک پرستار صحبت کنید، در مورد سؤاالت دارویی 

خود با یک داروساز صحبت کنید یا مشاوره تغذیه سالم را از یک متخصص تغذیه 
زبان موجود است. برای کمک به اشخاص   130دریافت کنید. خدمات ترجمه به بیش از
 تماس بگیرید. 711با شماره  )TTY)مبتال به ناشنوایی یا اختالل در شنوایی 

 

 اگر افسرده هستم، چرا اینقدر احساس نگرانی و تشویش می کنم؟
 

بسیاری از زنانی که در طول حاملگی افسرده هستند دچار نگرانی و تشویش نیز خواهند شد. 

برخی عالئم نگرانی و تشویق شامل ضربان تند قلب، احساس بی قراری، نگرانی زیاد یا 

غیرواقع بینانه و افکار یا تصورات نگران کننده در مورد آسیب وارد شدن به کودک می شود. 

 در سایر اوقات زنان دچار عالم نگرانی و تشویش می شوند بدون اینکه افسرده باشند.

 

عالئمی که مشاهده می کنید با ارائه کننده مراقبت همه این نکته اهمیت دارد که در مورد 

درمانی خود صحبت کنید. بدین طریق می توانید همه موارد حمایت و مداواهایی که در اختیار 

 شما قرار دارند را با هم در میان بگذارید.

 

 افسردگی در حاملگی چه تأثیری بر من دارد؟
 

زنانی که در طول حاملگی افسرده هستند بیشتر احتمال دارد که از مراقبت پیش از زایمان 

پرهیز کنند. در نتیجه مراقبت مورد نیاز خود را دریافت نمی کنند. ممکن است درست نخوابند 

یا درست غذا نخورند. این عوامل به اضافه استرس و تنش عصبی که با افسردگی همراه هستند 

ممکن است منجر به مشکالت پزشکی از قبیل زایمان زودروس و نوزادان کم وزن در هنگام 

تولد شوند. زنانی که با افکار ناراحت کننده و احساس نومیدی کشمکش می کنند ممکن است از 

الکل یا مواد مخدر برای تحمل اینگونه افکار و احساسات استفاده کنند. اینکار ممکن است منجر 

به سایر گزینه های ناخوشایندی شود که سالمتی آنها را در معرض خطر قرار داده و شامل 

 قرار گرفتن در معرض بیماری های انتقال یابنده از راه جنسی و خشونت می شود.

 

اگر زنی که در حین حامگی افسرده است برای دریافت مداوا اقدام نکند، اغلب اوقات بیماری 

وخیم تر می شود. همچنین بیشتر احتمال دارد که دچار افسردگی پس از زایمان شود. اگر 

افسردگی شدید باشد، ممکن است بیشتر طول بکشد که به مداوا  واکنش نشان دهد. همچنین 

 ممکن است بر روی نحوه تعامل مادر با نوزادش تأثیر بگذارد.

 

مداوا برای افسردگی در حین حاملگی خطر افسردگی بعد از تولد )افسردگی پس از 

زایمان( را کاهش خواهد داد. همچنین اثرات منفی افسردگی بر روی زن، نوزاد وی 

 و سایر کودکان در خانواده را کاهش خواهد داد.

 

 چرا من؟
 

برخی زنان در معرض خطر بیشتری برای ابتال به افسردگی در طول حاملگی قرار دارند. 

 دالیلی که بیشتر معمول هستند شامل موارد زیر می شوند:

 در گذشته دچار افسردگی یا نگرانی و تشویش شده باشد 

 عضو)اعضای( خانواده دچار افسردگی یا نگرانی و تشویش شده باشند 

  از داروی افسردگی یا نگرانی و تشویش استفاده کرده و قبل یا در طول حاملگی قطع

 کرده باشد

 از دوستان، خانواده و جامعه محلی حمایت کافی دریافت نکرده باشد 

 
 

 حمایت همسر و خانواده
 

ممکن است مفید باشد که اطالعاتی که دریافت می کنید را با نزدیکان خود در میان 

بگذارید. آنها می توانند به شما کمک کنند در مورد مزایا و نقاط ضعف گزینه های 

 درمانی شما و نحوه سازگاری آنها با زندگی شما فکر کرده و تصمیم گیری کنید.

 

خانواده و دوستان می توانند به دلنگرانی های شما گوش دهند، شما را بغل کرده و تسلی دهند. 

ممکن است الزم باشد در انجام مسئولیت های روزمره زندگی از قبیل آشپزی یا تمیزکاری با 

دیگران سهیم شوید.   اگر فرزندان دیگری دارید به کمک اضافی از سوی همسر، خانواده و 

 دوستان خود نیاز خواهید داشت.


