افسردگي
(بيا حرف بزنيم)
شؼار ساسهاى جْاًی تْذاشت در رٍس جْاًی تْذاشت 7102
ساسهاى جْاًی تْذاشتّ ،زسالِ تِ هٌاسثت رٍس جْاًی تْذاشت ( 2آٍریل هصادف تا  03فزٍردیي) یکی اس هَضَػات هثتال تِ جاهؼِ را تا
ّذف افشایش تَجِ ٍ آگاّی ػوَم هزدم ٍ توزکش اقذاهات ٍ فؼالیت ّا اًتخاب هی کٌذ .شؼار سال  7102هیالدی تزاتز تا 0941در ایزاى "
افسزدگی" است .افسزدگی اختالل رٍاًی شایؼی است کِ تواهی جَاهغ ٍ گزٍُ ّای سٌی را درگیز هی کٌذ.
الثتِ خثز خَب ایي است کِ افسزدگی قات ل پیشگیزی ٍ درهاى است ٍ اًتظار هی رٍد طزح ایي شؼار ٍ اقذاهات حاصل اس آى تِ ًتایج سیز
هٌت ْی شَد 5ػوَم هزدم تا افسزدگی ،ػلل ایجاد کٌٌذُ آى ٍ ػَاقة افسزدگی اس قثیل خَدکشی تیشتز آشٌا شًَذ ،راّکارّای پیشگیزی ٍ
درهاى را تشٌاسٌذ ،افزاد افسزدُ تِ دًثال درهاى تاشٌذ ٍ خاًَادُ ،دٍستاى ٍ ّوکاراى افزاد هثتال تِ افسزدگی یاد تگیزًذ کِ چگًَِ اس آًْا
حوایت کٌٌذ.
تِ دلیل اّویت هَضَع"افسزدگی" تزآى شذین تا رسیذى تِ رٍس جْاًی تْذاشت ٍ پزداختي ّوِ جاًثِ تز تِ افسزدگی ،در ایي شوارُ ٍ
شوارُ ّای تؼذ ّوگام تا شؼار هذکَر درتارُ افسزدگی کوی حزف تشًین.
درک تْتز افسزدگی ،داًستي شیَُ ّای پیشگیزاًِ ٍ حزف سدى درتارُ آى تاػث هی شَد ،افزاد کوتز ًگزاى تزچسة خَردى تاشٌذ ٍ
تیشتز هتقاضی دریافت کوک حزفِ ای تاشٌذ.
افسزدگی تا ایي ًشاًِ ّا شٌاختِ هی شَد 5احساس غن پایذار ٍ کاّش توایل تِ اًجام کارّایی کِ تِ صَرت هؼوَل اس آى لذت هی تزین
ّوزاُ تا ًاتَاًی در اًجام ٍظایف رٍسهزُ حذاقل تِ هذت ّ 7فتِ.
ّوچٌیي افزاد افسزدُ تزخی ػالین سیزرا دارا ّستٌذ.
خستگی ٍ کاّش اًزصی -تغییز در اشتْا تصَرت پزخَری ػصثی یا کاّش اشتْا – کاّش یا افشایش خَاب -اضطزاب -کاّش توزکش-
تی قزاری ٍ ًاآراهی -احساس گٌاُ ،تی ارسشی یا درهاًگزی -افکار خَدآساری یا توایل تِ خَدکشی.
تزای اطالػات تیشتز درتارُ افسزدگی در شوارُ ّای تؼذ ّوزاُ ها تاشیذ
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