ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ دارد و ﺑﺮای درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭼﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ
اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﺮسزا ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
در روﺣﯿﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﯾﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﻨﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺧﻮد ام اس را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻃﺮاف اﻋﺼﺎﺑﯽ در ﻣﻐﺰ را ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ
را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮﺧﯽ از داروﻫﺎی درﻣﺎنﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻓﺮون و اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
وﻗﺘﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،اﻏﻠﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏﭘﺬﯾﺮ و ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ ،اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد
و دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس
ﺑﯽارزش ﺑﻮدن و ﻧﺎاﻣﯿﺪی از ﺗﺒﻌﺎت آن اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻼﺋﻢ دﯾﮕﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﮔﺮﯾﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل
• ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻤﺮﮐﺰ
• ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ زﯾﺎد ﺧﻮاﺑﯿﺪن
• ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
• دردی ﮐﻪ ﻓﺮد از ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ
• ﻣﺸﮑﻞ در ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ
• ﺳﺮدرد
• ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﺷﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﯽ ﺷﻮد
• ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ
• ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻌﺪه و ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﺮگ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ
وﺟﻮد دارد.

ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه

ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﺎ ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ:
• ﺻﺤﺒﺖ داﺋﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ
• درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺑﻮدن ﯾﺎ داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﯽﻓﺎﯾﺪﮔﯽ
• ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻋﻤﯿﻖ و داﺋﻤﯽ
• از دﺳﺖ دادن ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﯿﺰه
• اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب
• ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮرد و ﺧﻮراک
• ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺧﻠﻘﯽ
• اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻣﺮﮔﺒﺎر
ً
• از دﺳﺖ دادن ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ.

روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ
اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ  ،درﺟﻪ اول ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ
ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و از ﺳﻼﻣﺖ روح و روان ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ  ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﺮد
ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻠﯽ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و ﻣﻮارد زﯾﺮ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ:
• ورزش روزاﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
• اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﮔﺎ و ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس
• داﺷﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده
• ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺧﻮد
• ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺟﻤﻊآوری ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا
• ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻋﺘﯿﺎد آور ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ درﻣﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﻓﺮد در
ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ؟

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﮐﺎر ،رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ او اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ
ﻣﺸﺎور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻓﺮد اﻓﮑﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮدﮐﺸﯽ داﺷﺘﻪ و داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن او اﻗﺪام ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اورژاﻧﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از
اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ۱۲۳درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺮای درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ  ،در اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .او ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ
و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﻤﺎ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ داروﻫﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﻤﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داروی ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻼﺋﻢ و راهﻫﺎی
درﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ،ﺑﻪ ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس ارﺟﺎع دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ی ﺣﻀﻮری ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎس ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺸﺎوره آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﻮاندرﻣﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺑﻪ ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .او از
ﺷﻤﺎ ﺗﺴﺖ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎور را داﺷﺘﻪ
و در اداﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ دوره درﻣﺎن ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.

درﻣﺎن

ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮرد ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎً از ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ،روشﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺠﻮﯾﺰ داروﻫﺎی ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ
آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رواندرﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮع درﻣﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ او در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ
را آﮔﺎه ﮐﺮده و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ درﻣﺎن
ﭼﻨﺪﻣﺪاﻟﯿﺘﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﯾﻦ روش ﺑﺮای درﻣﺎن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﺎری ام اس و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﯾﻦ دو اﺧﺘﻼل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
وﯾﮋهای اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد.
اﺳﺘﻔﺎده ی ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺮد،ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻣﻬﻢ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ام اس ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ راه رﻓﺘﻦ را از دﺳﺖ دادهاﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﯾﮕﺮ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را ﺑﺒﺮﯾﺪ.

