افسردگی در دوران میانسالی
هیبًؼبلی (اٍاػظ ثضسگؼبلی) ّوچَى ػبل ّبی ًْفتگی وَدوی ،صهبى عالیی دس دٍساى ثضسگؼبلی هحؼَة هی
ؿَد.هیبًؼبلی دس حذٍد  04ػبلگی آغبص هی ؿَد ٍ تمشیجب دس  04ػبلگی ثِ پبیبى هی سػذ.ایي هشحلهِ ثهب هحهذٍد
ؿذى اًتخبة ّبی صًذگی ٍ احؼبع وَتبُ ؿذى آیٌذُ هـخق هی ؿَد ،ثِ عَسی وِ ثچِ ّب خبًِ سا تشن هی
وٌٌذ ٍ هؼیشّبی ؿغلی لغؼی تش هی ؿًَذ.
افشاد دس هیبًؼبلی ثبیذ ثشخی اص ٍیظگی ّبی جَاًی سا وٌبس ثگزاسًذ ٍ ثشای ًـبى دادى ٍیظگهی ّهبی دیگهش ،ساُ
ّبی هتٌبػت ثب ػي سا پیذا وٌٌذ ٍ ثپزیشًذ وِ هؼي تش ّؼتٌذ ٍ ،اص ایي سٍ  ،ثهیي جهَاًی ٍ هؼهٌی تؼهبدلی ثشلهشاس
وٌٌذ وِ ثب همغغ صًذگی جَس ثبؿذ .تغییشات جؼوبًی ،هَاجِ ؿذى ثب ثیوبسی ّبٍ ٍ ،الذیي ػبلخَسدُ ایي تىلیف
سا جذی تش هیىٌٌذ ٍ هؼوَال ثبػث هی ؿًَذ وِ فشد ثِ اسصیبثی هجذد آًچِ اّویت داسد ،ثپشداصد.
یىی اص هَضَػبت هَسد تَجِ دس ایي دٍساى ثحشاى هیبًؼبلی اػت وِ هؼوَال تفبٍت ّبی فشدی صیبدی دس ایهي
صهیٌِ ٍجَد داسد .دس هجوَع ،هشداى دس اٍایل  04تب  04ػبلگی دػتخَؽ تغییش هی ؿًَذ .دس صًبى ایي تغییشات تب
اٍاخش  04 ٍ 04ػبلگی ثِ تؼَیك هی افتذ ،یؼٌی ،تب صهبًی وِ وبّؾ هؼئَلیت ّبی فشصًذپشٍسیٍ ،لهت ٍ آصادی
ثیـتشی ثِ آًْب ثذّذ تب ثِ هؼبئل ؿخلی ثپشداصًذ.
ثحشاى هیبًؼبلی هی تَاًذ ثشای ثشخی دٍساى ػختی ثبؿذ اهب ثشای ثشخی دیگش ثِ جبی ثحهشاى تجشثهِ ی آساههؾ
ثبؿذ.
یىی اص پذیذُ ّبی دیگش ایي دٍساى ،سندرم آشیانه خالی ًبهیذُ ؿذُ اػت ٍ ًَػی افؼشدگی اػت وهِ پهغ
اص آًىِ آخشیي فشصًذ خبًِ سا تشن وشد دس صى ٍ هشد ایجبد هی ؿَد.دس ایهي دٍسُ،اگهش فؼبلیهت ّهبی ججشاًهی،
ثخلَف اص ػَی هبدس ،اًجبم ًـَد دس هَاسدی هوىي اػت پهذس ٍ ههبدس افؼهشدُ ؿهًَذ.ایي اههش ثخلهَف دس
هَاسدی كذق هیىٌذ وِ ًمؾ ػوذُ ی صى دس صًذگی ،ثضسي وشدى ثچِ ّهب ٍ ههبدسی وهشدى ثهَدُ ٍ یهب صى ٍ
ؿَّش ثِ خبعش ثچِ ّب صًذگی ًبگَاسؿبى سا تحول وشدُ اًذ.آهبسّب ًـبى هی دٌّذ ّن اوٌَى ثیوهبسی افؼهشدگی
دس هیبى  04ػبهل اكلی ثبس ثیوبسی دس جْبى ،ستجِ چْبسم ( ٍ ثشاػبع اعالػهبت پبیهِ ػهبل  0830دس ایهشاى ستجهِ
ػَم) سا داسد ٍ تب ػبل  0404ثِ ستجِ دٍم خَاّذ سػیذ!
افؼشدگی دس ػشاػش جْبى ٍ دس ّوِ گشٍُ ّبی ػٌی هی تَاًذ ثشٍص وٌذ ٍ ثِ ػلهت آصسدگهی سٍاًهی وهِ ایجهبد
هیىٌذ ثبػث افت ػولىشد دس افشاد هی ؿَد ٍ ،حتی هوىي اػت افشاد هجتال ثشای اًجبم وبسّبی سٍصهشُ خَد ًیهض
دچبس هـىل ؿًَذ .ثب افضایـؼي،هیضاى افؼشدگی افضایؾ هی یبثذ،چٌبًچِ دس وَدوبى ًٍَجَاًبى ووتهشیي هیهضاى
افؼشدگی ٍ دس ػبلوٌذاى ثیـتشیي هیضاى یبفت هیـَد .لزا افشاد هیبًؼبل ًؼجت ثهِ ػالیهن افؼهشدگی ثبیهذ َّؿهیبس
ثبؿٌذ.
افؼشدگی ثیوبسی اػت وِ دسآى ،خلك فشد غوگیي اػت ٍ ػاللِ اؽ سا ثِ وبسّبیی وِ لجال اًجبم هی دادُ اػت
اص دػت هیذّذ ٍ ایي ؿشایظ حذالل ثِ هذت ّ 0فتِ اداهِ هی یبثذ.

ّوبًغَس وِ روش ؿذ دس هیبًؼبلی افشاد ثبیذ هشالت ثشخی ػالئن خبف افؼشدگی ثبؿٌذ وِ ایي ػالین ؿبهل5
 احؼبع غوگیٌی  ،اضغشاة یب احؼبع پَچی
 اص دػت دادى ػاللِ ثِ فؼبلیت ّبی لزت ثخؾ ؿبهل ساثغِ جٌؼی
ً باهیذی ٍ ثذثیٌی
 احؼبع گٌبُ ،ثی اسصؿی یب دسهبًذگی
 تحشیه پزیشی ٍ ثیمشاسی
 وبّؾ اًشطی ٍ خؼتگی
ایي ًـبًِ ّب دس افشاد هختلف ٍ ثب تَجِ ثِ ؿذت ثیوبسی اص یه تب چٌذ هَسد ثشٍص هیىٌذ.پیـگیشی اص اثتال ثِ
اختالل افؼشدگی ؿذیذ ثب هـبّذُ ػالئن اٍلیِ ثیوبسی هبًغ ثشٍص ػَاسم ًهبتَاى وٌٌهذُ ای هبًٌهذ هـهىالت
حبفظِ ٍ ،ػذم توشوض پبیذاس خَاّذ ؿذ.
روش ایي هَسد ًیض ضشٍسی اػت وِ افؼشدگی هوىي اػت ثشای ّشوؼهی پهیؾ ثیبیهذ .افؼهشدگی ًـهبًِ ضهؼف
ًیؼت.افؼشدگی سا هیتَاى ثِ ووه داسٍّبی ضذ افؼشدگی ،دسهبى ّهبی سٍاًـهٌبختی ٍ یهب تشویجهی اص ایهي دٍ،
دسهبى ًوَد ٍ ّوچٌیي ثِ یبد داؿت وِ ثشای پیـگیشی اص افؼشدگی دس دٍساى هیبًؼبلی هی تَاى وبسّبی صیهبدی
اص جولِ حفظ استجبط اجتوبػی ثب دٍػتبى ٍ اػضبی خبًَادُ ،الگَّبی سفتبسی كحیح خَاة ؿجبًِ سٍصیٍ ،ػذُ
ّبی غزایی ٍ ٍسصؽ سا اًجبم داد.
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