
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 
 
 

٥ 
 

بھمن   ٢٧-٢٩ويژه نامه كنگره اختالالت خلقي،                 1395بهمن ،23دوره   پزشكي رازي علوم مجله  

http://bdrg.iums.ac.ir        http://rjms.iums.ac.ir  

 

 

 

  

 آنرواني مؤثر بر  هاي درمانافسردگي و 

  اريمهر هوشنگ ريام
  

 
 خود احتمال بودن باال. است بوده سالمت خدمات دهندگان ارائه و پزشكان موردتوجه ربازيد از يروان اختالالت نتريجيرا از يكي عنوان به يافسردگ

 بار مفهوم شيدايپ. است كرده جابيا را يشتريب توجه ياجتماع و يفرد يزندگ يعاد هاي فعاليت يرو آن مخرب تأثير و يماريب نيا در يزن بيآس
 شتريب گريد يروان و يجسم هاي بيماري اكثر از تيمعلول جاديا و افراد اييكار زانيم بر يماريب نيا از يناش بار كه داده نشان رياخ دهه در ها بيماري
  .گرفت خواهد قرار ها بيماري همه صدر در لحاظ نيا از يماريب نيا زودي به و است

 داده نشان ختلفم يكشورها تجارب بوده يافسردگ خاص يداروها معرفي و ديتول نهيزم در يريچشمگ اي پيشرفته شاهد ستميب قرن دوم مهين اگرچه
 درمان هاي روش است الزم و باشد مي نه يكاف يروان مشكالت گريد و يافسردگ يماريب عوارض و عالئم بردن نيب از يبرا يتنهائ به دارودرماني كه
 انيم از انتخاب كه است موجود متفاوت وبيش كم روش چهارصد حدود در درماني روان نهيزم در كه است آن مشكل. رديگ قرار موردتوجه زين يروان
 به مند عالقه پزشكان روان و شناسان روان رياخ دهه چند در. كند مي روبرو يجد مشكالت با را درمان هاينهيهز كنندگانپرداخت و درمانگران ها آن
 و نييتع را گريد هاي بيماري و يافسردگ بر مؤثر درمان هاي روش اندكرده يسع يعلم شواهد از استفاده اصل از استفاده با درمان هاي روش يابيارز

 كه (IAPT) يروان هاي درمان به يدسترس ليتسه جديداً تأسيس برنامه و NICE بنگاه توسط شده تهيه يراهنما هاي كتاب انيم نيا در. ندينما  يمعرف
 درمان عمده روش سه يمعرف مؤسسات نيا كار جهينت. است قرارگرفته يشتريب موردتوجه آمده عمل به انگلستان يمل بهداشت خدمات سازمان توسط

  .اندشده شناخته مؤثر دارودرماني اندازه همان به متعدد مطالعات در كه است يافسردگ معالجه يبرا يروان
 از آمده دست به جينتا يبررس و يشخص نيب درمان و يرفتار درمان ،يرفتار يشناخت درمان يعني درمان روش سه نيا ياجمال يمعرف مقاله نيا هدف

 .است ها آن درباره يعلم شواهد بر يمبتن مطالعات
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