
   

  كرونا ويروس همه گيري در "افسردگي  "به  مبتال افراد براي توصيه هايي

 ممكن ماندن خانگي قرنطينه در طرفي از. است طبيعي نگراني و اضطراب تجربه كرونا، جديد ويروس شيوع با                 
نشانه هاي  شدن بدتر باعث است ممكن دارند افسردگي قبل از كه افرادي در و شود، ترس و حوصلگي بي غمگيني، است باعث

  .شود بيماري

 استفاده تصويري و تلفني تماس از ميتوانيد. كنيد صحبت خانواده، دوستان، با خود هاي نگراني و حسها مورد در 
 .باشيد تماس در اطراقيان با كنيد و

 بوده، بخش لذت برايتان قبال كه فعاليتهايي بخصوص. دهيد انجام منزل در كوچكي هرچند فعاليتهاي كنيد سعي 
 .نباشيد بيكار و كنيد سرگرم را خود كه است مهم. بازي ديدن، فيلم خواندن، مانندكتاب

 دارند...  و رفتن بيرون رانندگي، مانند كارها انجام در پاييني اعتمادبنفس است ممكن افسردگي، به مبتال افراد .
 .بكنيد يادآوري خودتان به را توانمنديهاي قبليتان

 خلوت مكان يك يا منزل حياط در داريد دسترسي اگر يا كنيد ورزش خانه در ميتوانيد. كنيد ورزش امكان حد تا 
 .بزنيد قدم منزل نزديك به

 باشيد داشته ورزش براي اي برنامه و منظم غذايي وعدههاي خواب، ساعت مثال. كنيد حفظ را خود زندگي نظم. 
 كنيد ريزي برنامه آن انجام براي و كنيد تعيين خودتان براي كوچك هدفهاي هفته يك حداكثر يا روز يك براي. 
 آينده در اتفاقي چه نكنيد فكر دائم. كنيد تمركز"اينجا " و "اكنون"روي و كرد، استفاده ذهن آگاهي روش از ميتوان 

 خواهدافتاد؟

 شما ولي نيست شما كنترل در بيماري گسترش سرعت مثال. نكنيد تمركز نيستيد، آن تغيير به قادر كه مسائلي روي 
 .داريد كنترل پيشگيري روشهاي برانجام

 ميكنند پيدا بهبود فرد 98 كرونا ويروس به مبتال نفر 100 از مثال براي. كنيد توجه مسائل مثبت هاي جنبه به. 
 است گذرا و كوتاه دورهاي كرونا، ويروس گيري همه كنيد، يادآوري خودتان به. 
 منفي افكار و حسهاي با مقابله براي نشده تجويز شما براي كه داروهايي يا كافئين محرك، مواد سيگار، الكل، از 

 استفاده

 نكنيد. 
 كنيد مصرف سبزيجات و ميوه مانند تازه و سالم غذاي كافي اندازه به امكان حد تا. 
 حفظ را خود روزمره عملكرد نتوانستيد خودمراقبتي هاي روش كارگيري به وجود با و متوالي روز چند براي اگر 

 از بسياري حاضر حال در. كنيد مشورت روانپزشك يا روانشناس، پزشك، با بود آزاردهنده شما براي ها يا نشانه كنيد
 خدمات

  .ميشوند ارائه تلفني و آنالين صورت به درماني

  دانشگاه علوم پزشکی

 و خدمات بھداشتی درمانی کاشان


