اختالالت خلقی پس از زایمان
ثبسداسی ،صایوبى ّ ثچَ داس ؽذى یک اهش طجیؼی ّ راتی اعت ّ هبدساًی کَ آى سا تدشثَ هی کٌٌذ ،احغبعی هولْ اص عشخْؽی،
ًؾبط ،لزت ،ؽگفتی ّ گبُی ثش ػکظ احغبعی آهیختَ ثب تشط ،اضطشاة ،دس هبًذگی ،عش دسگوی ّ افغشدگی داسًذ .حمیمت
اهش ایي اعت کَ هبدس ثْدى یک هغئْلیت عٌگیي ّ حغبط اعت کَ خِت خلْگیشی اص ثشّص احغبعبت هٌفی ًیبصهٌذ حوبیت
ُوَ خبًجَ اص طشف ُوغش ّ عبیش اػضبی خبًْادٍ ّ آؽٌبیبى هی ثبؽذ.
اختالالت خلمی پظ اص صایوبى طیفی اص غن هبدس ؽذى تب خٌْى پظ اص صایوبى داسد .هطبلت صیش ثَ ؽوب کوک خْاُذ کشد تب اًْاع
اختالالت خلمی سا ثِتش ؽٌبختَ ّ ثب هشاخؼَ ثَ هْلغ ثَ پضؽک اص ثشّص هؾکالتی کَ هوکي اعت ثشای ؽوب ّ کْدکتبى ایدبد
ؽْد ،پیؾگیشی ًوبییذ.
غم مادر شدن(: )PostPartum Blue
 % ۸۰اص هبدساى دس ُفتَ ُبی اّل پظ اص صایوبى ایي
غن هبدس ؽذى ؽبیغ تشیي اختالل خلمی پظ اص صایوبى هی ثبؽذ .حذّد
ػبسضَ سا تدشثَ هی کٌٌذ .ایي هبدساى هؼوْال فْق الؼبدٍ حغبط ّ هغتؼذ گشیَ ُغتٌذ ّ احغبط تحشیک پزیشی ثغیبس ّ ػذم
اػتوبد ثَ ًفظ ،هخصْصب دس  ۴-۳سّص اّل ثؼذ اص تْلذ داسًذ کَ اغلت ثَ تغییشات ُْسهًْی هتؼبلت صایوبى ثشهی گشدد .ایي ػالین
ثطْس هؼوْل دس ػشض  ۱الی  ۲سّص اص ثیي هی سّد ّ فمظ ًیبص ثَ حوبیت ّ دسک ؽذى اص طشف ؽُْش ّ عبیش اػضبی خبًْادٍ داسد.
اغلت خبًن ُب ثبثت عالهتی فشصًذ خْد ًگشاًی داسًذ ّ یب تشط اص ایٌکَ ًتْاًٌذ ثب ّضؼیت خذیذ خْد سا عبصگبس کٌٌذّ .لی اگش ایي
حبلت ُب ثیؼ اص ُ ۲فتَ طْل ثکؾذ ،هی تْاًذ ًؾبًَ ای اص ؽشّع افغشدگی پظ اص صایوبى ثبؽذ کَ دس ایي صْست ًیبص ثَ هشالجت
ُبی ثِذاؽتی ثیؾتش ّ هشاخؼَ ثَ سّاى پضؽک داسد.
جنون پس از زایمان(:(PostPartum psychosis
خطشًبک تشیي ثیوبسی خلمی پظ اص صایوبى ،خٌْى پظ اص صایوبى( عبیکْص) اعت .هیضاى آى  ۱تب  ۲دس ُش ُضاس صایوبى اعت ّ  ۵۰تب۶۰
دسصذ هْاسد دس تْلذ اّلیي فشصًذ ّ هؼوْال دس چٌذ سّص اّل پظ اص صایوبى سخ هی دُذ .اهب ثطْس هتْعظ دس طی ُ ۲-۳فتَ اّل ّ ًِبیتب
تب ُ ۸فتَ اّل ػالئن خْد سا ًؾبى هی دُذ .ایي حبلت سا ًجبیذ ثب افغشدگی پظ اص صایوبى اؽتجبٍ گشفت .ایي ثیوبسی دس هبدساًی کَ
عبثمَ ؽخصی یب خبًْادگی اص ثیوبسی اعکیضّفشًی یب ثیوبسی خلمی ؽیذایی -افغشدگی (ثیوبسی دّ لطجی) داسًذ ؽبیغ تش
اعت .ثٌبثشایي اگش فشدی عبثمَ خبًْادگی ایي ثیوبسی ُب سا داسد ،ثبیذ حتوب دس ٌُگبم هشالجت ُبی لجل اص ثبسداسی آى سا ػٌْاى کٌذ.
خبًن ُبیی کَ دچبس ایي ثیوبسی ُغتٌذ ،اغلت گیح ّ عش دسگن هی ثبؽٌذ ّ تغییشات خلمی ثغیبس ؽذیذ داسًذ ّ سفتبس دهذهی
هضاج ّ یب تُْوبت غیش هؼوْل داسًذ .گبُب افکبس خْدکؾی ّ یب کْدک کؾی داؽتَ کَ دس ّالغ یک اّسژاًظ سّاًپضؽکی اعت ّ
اغلت هٌدش ثَ ثغتشی دس ثیوبسعتبى ّ داسّدسهبًی هی ؽْد.
افسردگی پس از زایمان ( :depression (PostPartum
افغشدگی پظ اص صایوبى ثَ ػالئوی اطالق هی ؽْد کَ پظ تْلذ فشصًذ اتفبق هی افتذ ّ ؽبیغ تشیي ثیوبسی خلمی دس ساثطَ ثب
ثچَ داسؽذى اعت .ایي ثیوبسی دس صْست ػذم دسهبى هوکي اعت هضهي ؽْد ّ یب دس حبهلگی ُبی ثؼذی ػْد کٌذ .افغشدگی دس
عبل اّل ثؼذ اص صایوبى دس ُش صهبًی هوکي اعت اتفبق ثیبفتذ .اهب دس  ۴۰تب  ۷۰دسصذ هْاسد ،ؽشّع آى دس عَ هبٍ اّل ثؼذ اص صایوبى
هی ثبؽذ .افغشدگی پظ اص صایوبى اغلت ثشای هذت ُب ثبلی هی هبًذ .حذّد  ۲۵الی ۶۰دسصذ اص هْاسد ثیي  ۳الی  ۶هبٍ طْل هی
کؾذ ّ ثب دسهبى ًبکبفی هوکي اعت ثَ عوت هضهي ؽذى پیؼ ثشّد.
عوامل مستعد کننده افسردگی پس از زایمان بو شرح ذیل می باشند:
-۱عبثمَ ثیوبسی افغشدگی دس فشد
-۲افغشدگی دس طی حبهلگی اخیش
-۳هؾکالت استجبطی ثب ُوغش
 -۴ػذم حوبیت ُبی سّحی ّ ػبطفی
ّ -۵لْع صیبد ّلبیغ اعتشط صا دس صًذگی
 -۶حبهلگی ًبخْاعتَ
عالئم افسردگی پس از زایمان :
افشاد هجتال ثَ افغشدگی پظ اص صایوبى ػالئن یکغبًی ًذاسًذ .ػالئن افغشدگی پظ اص صایوبى ؽبهل هْاسد صیش هی ثبؽذ .الجتَ
ُوَ ایي ػالئن الضاهب دس هجتالیبى ّخْد ًذاسًذ.
 احغبط ثی کفبیتی ّ ؽکغت داؽتي خلك ثغیبس پبییي احغبط خغتگی ؽذیذ ُوشاٍ ثب پْچیاحغبط ًباهیذی ًغجت ثَ آیٌذٍ احغبط اضطشاة ّ ُشاط احغبط تمصیش ّ گٌبٍ تشط اص تٌِب هبًذى ّ یب ثَ تٌِبیی اص هٌضل خبسج ؽذى تشط ّ ًگشاًی اص ثچَ داس ؽذى گشیض اص فؼبلیت ُبی اختوبػی ثی تْخِی ثَ ثِذاؽت فشدی ًبتْاًی دستصوین گیشی ثی خْاثی ّ تغییش اؽتِب ًگشاًی اص آعیت ّ یب هشگ ُوغش یب فشصًذ ػمبیذ خْدکؾیدرمان افسردگی پس از زایمان :
دسهبى ُبی ثغیبسی اص خولَ هؾبّسٍ ،سّاى دسهبًی ،گشٍّ دسهبًی ّ یب داسّ دسهبًی ثشای افغشدگی پظ اص صایوبى ّخْد داسًذ.
ثِتشیي سّػ دسهبًی ثش اعبط خصْصیبت فشدی ،ؽذت ػالئن ّ اهکبًبت خبهؼَ ای کَ فشد دس آى صًذگی هی کٌذ ،اًتخبة هی
ؽْد .دس خبًن ُبی داسای افغشدگی خفیف هؾبّسٍ ّ گشٍّ دسهبًی هی تْاًذ هفیذ ثبؽذ دس حبلی کَ دس افغشدگی ُبی هتْعظ
تب ؽذیذ تشکیجی اص
داسّ ُبی ضذ افغشدگی ّ سّاى دسهبًی هوکي اعت ًیبص ثبؽذ.

مشاوره فردی :
هؾبّسٍ فشدی ؽبهل گْػ دادى ّ ثحث کشدى ثب فشد ثشای کوک ثَ حل هؾکالت ّی ًَ لضبّت دسثبسٍ فشد هی ثبؽذ .هؾبّسٍ
فشدی ثبیذ تْعظ هتخصصبى سّاى ؽٌبعی ثبلیٌی هبُش ّ ثب تدشثَ اًدبم گیشد.
روان درمانی فردی:
ایي سّػ صهبًی ثَ کبس هی سّد کَ فبکتْس ُبی صهیٌَ ای ّ هغتؼذ کٌٌذٍ ثیوبسی دس فشد هؾخص ثبؽذ.
زوج درمانی :
گبُی خْاعتَ ُبی ثیؼ اص حذ ثبػث اختالف ّ کؾوکؼ دس سّاثظ ثیي صّخیي هی ؽْد کَ دس ایي حبلت یک سّاى دسهبى هبُش
هی تْاًذ دس حل هؾکالت خبًْادگی ّ افضایؼ صویوت ّ ثِجْد سّاثظ آًِب کوک کٌذ .ایي ؽیٍْ دسهبًی دس صّج ُبیی ثَ کبس هی
سّد کَ دس کوک کشدى ثَ یکذیگش هْثش ُغتٌذ ّ هی تْاًٌذ خْد سا ثب تغییشات لجل ّ ثؼذ اص تْلذ کْدک تطبثك دٌُذ.
گروه درمانی :
دس ایي سّػ افشادی کَ هغتؼذ افغشدگی پظ اص صایوبى ُغتٌذ ثَ ػضْیت گشٍّ دسآهذٍ ثَ یکذیگش کوک کشدٍ ّ یکذیگش سا حوبیت
هی کٌٌذ .گشٍّ ،تْعظ خْد افشاد ُذایت هی ؽْد ّ تْعظ هذدکبساى اختوبػی ّ پشعتبساى خبهؼَ ًگش ّ کبسدسهبى ُب ًظبست
هی ؽْد .دس گشٍّ دسهبًی ؽشایطی فشاُن هی ؽْد تب افشاد دس تدشثیبت یکذیگش ؽشیک ؽًْذ ّ اطالػبت هفیذ ثَ دعت آّسًذ ّ
تْاًبیی ُبی خْد سا ثشای غلجَ ثش هؾکالت افضایؼ دٌُذ.
دارو درمانی:
داسُّب ًیض دس دسهبى افغشدگی پظ اص صایوبى ثَ کبس هی سًّذ .داسّدسهبًی هی تْاًذ ثب هؾبّسٍ ،سّاى دسهبًی یب گشٍّ دسهبًی ُوشاٍ
ثبؽذ .اگش ػالیوی هثل خلك پبییي هذاّم ،ثی خْاثی ثؼذ اص ؽیشدُی ُبی ؽجبًَ ،فمذاى اؽتِب ،کبُؼ ّصى ثذّى سژین،
احغبط خغتگی هذاّم ،افکبس خْدکؾی ّ حتی هؾکل دس اًدبم اػوبل سّصهشٍ ّخْد داؽتَ ثبؽذ ،داسّدسهبًی الصم اعت.
ثشخی اص داسُّب ػْاسضی هبًٌذ خؾکی دُبى یب گیدی داسًذ ّلیکي داسُّبی ضذ افغشدگی خذیذ ػْاسض کوتشی داسًذ .هصشف
تؼذادی اص ایي داسُّب دس ؽیشدُی هٌؼی ًذاسد ّ الصم ثَ رکش اعت کَ داسُّبی ضذ افغشدگی اػتیبدآّس ًیغتٌذ.

