
 افسردگی
بعد از زایمان

افسردگی بعد از 
زایمان در هر زمانی بعد از 
تولد نوزاد ممکن است اتفاق بیفتد،اما 
به طور شایع تردر 3-1 هفته بعد از زایمان اتفاق 
می افتد.خانم های با افسردگی بعد از زایمان نیازمند درمان 
با مشاوره و گاهی دارو می باشند.بدون درمان، افسردگی بعد از 
زایمان ممکن است بدتر شود و یا طوالنی تر گردد.



در حدود3-2 روز بعد از تولد، بســیاری از خانمهای تازه مادر 
شده شروع به احســاس افسردگی، عصبی بودن و یا ناراحتی 
میکنند. بدون هیچ دلیلی ممکن است آنها احساس عصبانیت 
با نوزاد خود، یا فرزندان دیگر یا همســر خود داشته باشند.به 
این احساســات غمگینی بعد از زایمان گفته می شود. سایر 

عالئم و نشانه های شایع آن شامل: 
   گریه کردن بدون دلیل
    اختالل خواب، اشتها

    احساس شک وتردید در توانایی نگه داری فرزند
   این احساســات ممکن اســت در طول چند روز اول بعد از 
تولد نوزاد شروع شــود و از بین برود. غم بعد از زایمان معموال 
در طول چند هفته یا چند ســاعت اول بــدون درمان از بین 

می رود.
اگر این احساسات بدتر شد و یا از بین نرفت 

باید کمک بگیرید.

 غمگینی 
بعد از زایمان 

چیست؟



عالئم و نشانه های 
 افسردگی 
پس از زایمان 
چیست؟

در صورتیکه مادر هریک از عالئم و نشانه های زیر را داشت باید کمک بگیرد:
    درصورتیکه غم بعد از زایمان تا یک هفته شــروع به بهبود نکند یا احساسات فرد بدتر 

شود.
    احساس افسردگی شدید یا عصبانیت که 2-1 ماه بعد از تولد ایجاد شود.

    عدم توانایی در مراقبت از خود یا فرزندتان
   اختالل در انجام مهارتها یا محل کار

    تغییر در اشتها
    تغییر در عواملی که احساسات شما را تغییر می دهد.

    نگرانی در مورد نوزاد یا عدم تمایل به فرزند.
    بی قراری و وحشت زدگی 

    ترس از آســیب زدن به نوزاد. ) این احساسات هیچ گاه در مادر اتفاق نمی افتد اما می 
تواند ترساننده باشد.این احساســات می تواند منجر به احساس گناه شود که افسردگی 

را بدتر می کند.(
    فکر آسیب زدن به خود یا خودکشی



سایکوز بعد از زایمان 

 چه چیز منجر به افسردگی 
بعد از زایمان می شود؟

در تعــداد کمی از خانمهای تازه مادر شــده بیماری و 
عالئم روانی فرد کمی شــدیدتر شده که به آن سایکوز 
بعد از زایمــان گویند.خانمهایی که قباٌلً افســردگی 
مانیک)اختالالت دو قطبی ( یا شیزوفرنی داشته اند یا 
یکی از افراد خانواده آنها این بیماریها را داشــته اند، در 

معرض خطر بیشتری هستند.

به نظر میرســد، افســردگی بعد از زایمان در نتیجه فاکتورهای مربوط 
بــه بدن، فکر و نحوه زندگی به صورت ترکیب با هم ایجاد می شــود.هیچ 
دو خانمی ترکیــب بیولوژیکی و تجربیات زندگی یکســانی ندارند.این 
تغییرات منجر به این مساله می شــود که برخی خانمها افسردگی بعد از 

زایمان داشته باشند و برخی خیر.



 چه تغییرات فیزیکی می تواند منجر به 
افسردگی بعد از زایمان شود؟

دوره بعد از زایمــان، زمان ایجاد تغییــرات بزرگی در 
بدن میباشــد.این تغییرات می تواند بر حاالت بیمار و 

رفتارهای وی برای چند روز یا هفته اثر بگذارد.
ســطح هورمونهای استروژن و پروژسترون به شدت در 
طول چند ساعت بعد از تولد کاهش مییابد.این تغییرات 
می تواند منجر به ایجاد افسردگی شود.به همان شکلی 
که با تغییربسیار کوچکتری در سطح هورمونها در دوره 

قبل از قاعدگی باعث ایجــاد تغییر در روحیات فرد می 
شــود.همچنین ممکن است ســطح هورمونهایی که 
توســط غده تیروئید تولید می شــود نیز کاهش یابد. 
بالفاصله بعد از تولد اگر این سطوح بسیار پایین باشند، 
مادر ممکن است دچار سندرم شــبه افسردگی مانند 
تغییر در روحیات، عصبی بودن، خســتگی،اختالل در 

خواب و خلق بد شود.



بســیاری از خانم هــا بعد از 
خستگی  احســاس  زایمان 
میکنند ممکن است چند هفته 
طول بکشد تا فرد توانایی خود 
را بــاز یابد.برخی از خانمها به 
روش سزارین زایمان می کنند 
و چون ســزارین یک جراحی 
بزرگ می باشــد ممکن است 
زمان طوالنی تری الزم باشد تا 

فرد احساس بهبود کند.
مادر  تازه  خانمهای  همچنین 
شــده به ندرت بــه میزانی 
که نیــاز دارند اســتراحت 
می کنند. در بیمارستان خواب 
مادر ممکن اســت با حضور 
مالقات کننده ها، اقداماتی که 
می شود  انجام  بیمارستان  در 
و شیردهی  نوزاد مختل گردد. 

در منزل شــیردهی نوزاد و 
مراقبــت از او بایــد در کنار 
شــود. انجام  منزل  کارهای 

بنابراین خســتگی و فقدان 
خواب ممکن اســت تا ماهها 
ادامه یابــد. و اینها یک دلیل 
 اصلــی بــرای افســردگی 

می شوند.

 افسردگی 
بعد از زایمان 
ناشی خستگی 



 چه احساساتی 
 می تواند منجر 
 به افسردگی 
بعد از زایمان شود؟
احســاس شــک و تردید در مورد بارداری شایع 
اســت.بارداری ممکن اســت برنامه ریزی شده 
نباشــد.حتی زمانی که یک بارداری برنامه ریزی 
شده اســت،40 هفته ممکن است برای یک زوج 
برای تطابق با شــرایط برای نگه داری یک فرزند 
کافی نباشد.احساس از دست دادن بعد از بچه دار 
شدن بسیار شایع است.از دست دادن می تواند به 

شکلهای مختلف باشد:
     از دســت دادن آزادی؛ این احساس به شکل 

احساس زندانی شدن می باشد.
     از دست دادن یک هویت قدیمی؛ ممکن است 

الزم باشد فرد دیگری از وی مراقبت کند.
     از دست دادن شکل ظاهری و جذابیت.

اگر نوزاد زودتر متولد شود می تواند 
باعــث ایجاد تغییراتــی در خانه و 
کار شــود که پدر ومادر انتظار آن را 
نداشته اند.درصورتیکه نوزاد با یک 
نقص متولد شود شــرایط برای پدر 
ومادر برای کنار آمدن با آن سختتر 

می شود.
داشتن نوزادی که نیازمند نگه داری 
در بیمارســتان می باشد می تواند 
منجر به ناراحتی و احســاس گناه 
شود. مادر ممکن است احساس کند 
کاری را در دوران بارداری به درستی 

انجام نداده است. 
ناراحتی بازگشــتن به خانه بدون 
نوزاد بسیار شایع است.احساسات 
بسیاری گاهی از گذشته فرد اضافه 
می شود. او ممکن است مادر خود را 
از دست داده باشد یا روابط خوبی با 

وی نداشته باشد.
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