
 كٌیذ. تٌذی جوغ تطخیصی هصاحثِ اص حاصل ّایًطاًِ ٍ ػالئن  تِ تَجِ تا سا)ثشسػی پشػـٌبهِ همیبع افؼشدگی ػبلوٌذاى ٍ اهتیبص حبصلِ دس صَست غشثبل هثجت(  پضضک غیش اسصیاتیتَجِ: 
 * تطخیصی هصاحثِ اص حاصل ّایًطاًِ ٍ ػالئن تطخیص / عثمِ تٌذیّای هؼیاس تطخیص الذام

تِ  ّاپشسصدس صَست پاسخ هثثت تِ ّش كذام اص هَاسد ریل تشسسی ضَد ٍ 
DEP 1.1  ِكٌیذهشاجؼ: 
o  هاُ اخیش داؽ دیذُ ٍ یا چیض هْوی اص دست دادُ است؟ 2آیا تیواس دس 

o آیا فشد افسشدگی دٍلغثی داسد؟ 

o ِداسد؟)ّزیبى، تَّن، وبتبتًَیب(  ّای سایکَص ایا فشد افسشدگی تا جٌث 

o  كٌذ؟ّوشاُ تا افسشدگی هَاد یا الکل هصشف هیآیا فشد  

 :هَاسد فَق دسهاى سا ضشٍع كٌیذ تِ توام دس صَست پاسخ هٌفی 

 هْاسكٌٌذُ داسٍّای ضذ افسشدگی( ّای اًتخاتی تاصجزب سشٍتًَیيSSRI)تجَیض  ّا
 . هشاجؼِ ضَد DEP 3 ٍ تِكٌیذ 

  اسجاع دّیذ.تیواس سا تشای آهَصش سٍاًطٌاختی تِ كاسضٌاس سالهت سٍاى 
 .پیگیشی تیواس تِ صَست هٌظن اًجام ضَد 

 افسشدگی

 :ِخلك افؼشدُ  ٍجَد دٍػالهت اص ػالئن صیش تِ هذت حذالل دٍّفت
دس ثیـتش اٍلبت سٍص، اص دػت دادى احؼبع لزت ٍ ػاللِ دس فؼبلیت 

 ّبی لزت ثخؾ، وبّؾ اًشطی یب ثِ آػبًی خؼتِ ؿذى
  افسشدگی دس عی دٍ هَسد اص سایش جٌثِ ّای  3ٍجَد حذالل

وبّؾ توشوض ٍ تَجِ، وبّؾ ػضت ًفغ ٍ اػتوبد ثِ  ّفتِ گزضتِ:
ًفغ، احؼبع گٌبُ ٍ ثی اسصؽ ثَدى، ثذثیٌی ًؼجت ثِ آیٌذُ، افىبس 

 آػیت ٍ خَدوـی، اختالل خَاة، اختالل اؿتْب
 ّای هطکل دس اًجام ٍظایف سٍصهشُ ، خاًَادگی یا فؼالیت

 اجتواػی
 

 هَاسد فَق پاسخ هثثت تِ ّش یک اص

 اًشطی ون، خؼتگی، هـىالت خَاة یب اؿتْب 
 خلك افؼشدُ ٍ هضغشة، تحشیه پزیشی 
 ّبیی وِ ػوَهب جبلت ٍ لزت ػاللِ یب لزت ون دس فؼبلیت

 ثخؾ ّؼتٌذ
  ٍجَد ًـبًگبى جؼوی چٌذگبًِ ثذٍى ٍجَد ّیچ ػلت

جؼوی ٍاضح دس ػبلوٌذ: هبًذ دسد ٍ ًبساحتی، تپؾ للت ٍ 
 ثی حؼی

 ُی صًذگی، هذسػِ، هـىل دس اًجبم وبسّبی سٍصهش
 ّبی دسٍى خبًِ ٍ ٍظبیف اجتوبػیهؼئَلیت

 دس صَست ًیاص فشد تِ الذام ٍ دسهاى اٍسطاًس:

 .الذاهات اٍلیِ هتٌاسة تا ضشایظ تیواس تشای تثثیت ٍضؼیت ٍی تِ ػول آٍسیذ 
  ٍ تِ هٌظَس پیطگیشی اص الذام هجذد تِ خَدكطی ، تیواس سا دس یک هحیظ اهي

 گش لشاس دّیذ ٍ اص تٌْا گزاضتي اٍ خَد داسی كٌیذحوایت
  ػوَهی یب هؼوَهیت(تؼذ اص تثثیت اٍلیِ ٍضؼیت تیواس اسجاع فَسی تِ تیواسستاى( 

 دس صَست ػذم ٍجَد ػالئن اٍسطاًس:

 گش ثِ هٌظَس پیـگیشی اص الذام هجذد ثِ خَدوـی، ثیوبس سا دس یه هحیظ اهي ٍ حوبیت
 لشاس دّیذ ٍ اص تٌْب گزاؿتي اٍ خَد داسی وٌیذ.

  الذاهبت هشتجظ ثب هشالجت فشدی هؼیش ؿشٍع دسهبى ثش اػبع ًوَداس اسصیبثی ٍ الذام(SUI 

 پضضکیاٍسطاًس سٍاى اسجبع ثِ سٍاًپضؿه( 1.2
 )خَدكطی(

 اسصیاتی تیواس هَاسد ریل تشسسی ضَد: دس
وٌذ ػالئن هؼوَهیت، ػالئن ٍ ؿىبیبتی وِ دسهبى فَسی ایجبة هی

 .خًَشیضی، اص دػت سفتي َّؿیبسی، خَاة آلَدگی ؿذیذهبًٌذ 

را  عالیم خطر فوریدر سالمنذ با تشخیص افسردگی 
 .چک کنیذ

 ػالئن هسوَهیت 
 وٌذ هاًٌذ ػالئن ٍ ضىایاتی وِ درهاى فَری ایجاب هی

 خًَزیشی، اس دست رفتي َّضیاری، خَاب آلَدگی ضذیذ.
 غذا                        ٍ آب خَردى اس اهتٌاع 
 دیگزاى                    تِ آسیة فىز ٍ لػذ 
 پزخاضگزی ضذیذ لفظی ٍ فیشیىی 
 الذام تِ خَدوطی 

 ّای ریل تِ ػول آیذحتیاطا 

  وٌیذاثضاسّبی اػیت سػبى سا اص دػتشع دٍس 
 .هحیغی اهي ٍ حوبیتگش ایجبد وٌیذ 
 فشد سا تٌْب ًگزاسیذ 
  ثِ هٌظَس تضویي ایوٌی یىی اص پشػٌل هَسد ٍثَق ٍ آهَصؽ دیذُ یب یىی

 اص اػضبی خبًَادُ ثشای هشالجت ثیوبس ّوىبسی وٌذ.
 ( ِحوایت سٍاًی ـ اجتواػی سا فؼال كٌیذ تSUI 2.2.هشاجؼِ ضَد ) 

 دس تیواسستاى اسجاع فَسی تِ سٍاًپضضک 

 ( ِتیواس تحت پیگیشی هٌظن لشاس گیشد تSUI 2.3.هشاجؼِ كٌیذ ) 

الف ـ ٍجَد فکش یا ًمطِ تشای اسیة تِ خَد/خَدكطی دس حال 
 حاضش

ساتمِ فکش ٍ ًمطِ تشای آسیة تِ خَد عی هاُ گزضتِ ٍ یا  ب ـ
 ساتمِ الذام عی سال گزضتِ

 ج ـ دػتشػی ثِ اثضاسّبی آػیت ثِ خَد
  هطاّذُ ّش كذام اص   بیا  الفدس صَست پاسخ هثثت تِ سَال

لشاسی ؿذیذ، )دیؼتشع ؿذیذ ّیجبًی، ًب اهیذی، ثی: هَاسد سا تشسسی كٌیذ

  خـًَت، ػذم استجبط ٍ ّوىبسی، اًضٍای اجتوبػی(

 ِخَدوـی جذی ّبی ػبلوٌذ دس هَسد افىبسثِ گفت ٍ 
 .تَجِ وٌیذ آى ثشای سیضیثشًبهِ

  ِیب خَد آػیت ثِ الذام یب سیضیثشًبهِ افىبس، ػبثم 
 .خَدوـی دس ػبلوٌذاى سا ثشسػی وٌیذ

 
 ّبی اٍلیِ دس هَسد ػبیىَص یب اختالل دٍ لغجی ٍ ّوچٌیي آهَصؽ

 ی ػبلوٌذ دادُ ؿَد.دسهبى آًْب ثِ ثیوبس ٍ خبًَادُ

 .سایکَص ثیوبس سا ثِ سٍاًپضؿه اسجبع دّیذ  / 

 دٍلغثی اختالل

 ػالئن ٍ هَاسد ریل دس سالوٌذ:ٍجَد چٌذ هَسد اص 
  گفتبس گؼتِ ٍ ًبهشثَط 

 گضًذ ٍ آػیت، خَدثضسي ثیٌی، اًتؼبة ثِ خَد ٍ ...( ّزیبى( 

  ؿٌَایی، ثیٌبیی، ثَیبیی، الهؼِ، چـبیی(تَّوبت( 

 ِگیشی ثی لشاسی سفتبس دسّن سیختِگَؿ 

  ثبٍس ثِ ایي هَضغ وِ افىبس دسرّي آًْب گزاؿتِ ؿذُ یب افىبس آًْب پخؾ
 ؿَد.هی

 عالیم  یا سوابقدر سالمنذ با تشخیص افسردگی 

  را بررسی کنیذ. بیماری
 جتیصح ثب غشیت ٍ ػجیت سفتبسّبی هبًٌذ) آؿفتِ تىلن ٍ سفتبس 

 (ثبؿذ دؿَاس هخبعت ثشای آى دسن وِ
 هی صذاّبیی هثال) ّزیبى یب تَّن ٍ هختل ػٌجی ٍالؼیت 

 ثبٍسّبی ثِ اػتمبد یب ًذاسًذ ٍجَد وِ ثیٌذ هی چیضّبیی یب ؿٌَد
 (داسد ػجیت یب غیشعجیؼی

 پشفؼبلیتی ٍ پشحشفی صیبد، ػشخَؿی 

 پضضک ٍجَد داسد:دس هَاسدی كِ تطخیص لثلی تَسظ سٍاى
 ّبی اٍلیِ دس هَسد ػبیىَص یب اختالل دٍ لغجی ٍ ّوچٌیي دسهبى آًْب ثِ آهَصؽ

 ی ػبلوٌذ دادُ ؿَد.ثیوبس ٍ خبًَادُ

 ؿشٍع وٌٌذُ دسهبى اسجبع دّیذ. ثیوبس سا ثِ سٍاًپضؿه ثشای 

 هصشف هٌظن داسٍ وٌتشل ًوبییذ. ىّش ػِ هبُ هبًذگبسی ػبلوٌذ دس دسهب 

 دٍلغثی ساتمِ تطخیص اختالالت سایکَص /

 .ػبلوٌذ ساثشای دسیبفت آهَصؿْبی گشٍّی ثِ سٍاًـٌبع اسجبع دّیذ 
 .حوبیت سٍاًی، اجتوبػی ثیـتش اص ػبلوٌذ سا ثِ خبًَادُ آهَصؽ دّیذ 
  ثِ تین غیش پضؿه پؼخَساًذ دّیذ وِ ػبلوٌذ سا ثِ هشاجؼِ دس صَست ثشٍص

 ًـبًِ یب ػبل ثؼذ تـَیك وٌذ.

ػذم اتتال تِ ّش یک اص 
 سالمت روان سالمنذ بررسی شذه  ٍ ػالئن یاد ضذُ تذٍى ًطاًِ اختالالت

 هَاسد ریل سا دس ٌّگام حضَس سالوٌذ ٍ یا اص عشیك ّوشاّاى اٍ اسصیاتی كٌیذ* 



 فصل ششم :   افسـردگي
یىی اس ضایغ تزیي ػَاهل خطز تا تْذیذ وٌٌذُ حیات، هتغیز است در چٌیي ضزایطی  تاضذ وِ فزد احساس ًاراحتی ٍ ًااهیذی داضتِ ٍ اس ًظز ضذت اس خفیفافسزدگی تِ هؼٌای خلك ٍ رٍحیِ افسزدُ هی

ّای ّوثوَد هاًٌوذ تیواریْوای    ٍ تطخیع تاضذضَد، هتفاٍت تزّا دیذُ هی. تاتلَی تالیٌی افسزدگی سالوٌذاى هوىي است تا ػالیوی وِ در جَاىوِ هی تایست هَرد تَجِ لزار گیزد تاضذخَدوطی هی

 هوىي است تِ تطخیع ووه وٌٌذ.  ٍ در غَرتی وِ تزای تیوار گفت ٍ گَ درتارُ خلمص دضَار تاضذ، اًذػالین جسوی در افسزدگی سالوٌذاى ضایغهشهي پیطزفتِ ٍ دهاًس ّوزاُ است. 
ضَد. تاالتز تَدى تار هطىالت پشضىی تا ّای هشهي در ایي دٍرُ تَجیِ هیّای جسوی خػَغاً تیواریتزّا تا حذٍد سیادی تا فزاٍاًی تیواریضیَع ًسثتاً تاالتز افسزدگی در سالوٌذاى ًسثت تِ جَاى

ّای هٌفی سزاًجامی افسزدگی ًیش هوىي است، احتوال ای تزای افسزدگی تاضذ. اس طزفدارد. ّز تیواری جسوی هوىي است، ػاهل آغاس وٌٌذُافشایص هیشاى تزٍس افسزدگی در سالوٌذاى ّوثستگی 
فَت دٍست ًشدیه، ػذم ٍجَد رفاُ اجتواػی  فَت ّوسز، )ضاهل هزي ٍ هیز( را در تیواری جسوی افشایص دّذ. ًاتَاًی جسوی ّوزاُ تا یه تیواری هشهي، تاریخچِ افسزدگی، فَت فزد هزالة،

 تاضٌذ. هٌاسة، اًشٍای اجتواػی، ٍضؼیت استزس آٍر، اختالل ضٌاختی ٍ اػتیاد ًیش اس دیگز ػَاهل خطز هی

یه سَم سالوٌذاًی وِ داؽ  سا وبّؾ دّذ.تَاًذ ّوىبسی دس هصشف داسٍ افؼشدگی هی چشاوِ اثتال ثِپزیشؽ دسهبى ثشای ثیوبسی جؼوی ّوشاُ سا پبیؾ وٌیذ، دس هَاجِْ ثب ػبلوٌذ 

ساٌّوبی ثبلیٌی ٍ دسهبى »ّبی افتشالی دس وتبة هشجغ پشٍتىل دسهبى افؼشدگی ثب سد تـخیص؛ اًذ در ًخستیي سال داغذیذگی ٍاجذ هؼیارّای تطخیػی افسزدگی ّستٌذّوسز دیذُ

  ، لیذ ؿذُ اػت.)ٍیظُ پضؿىبى ؿبغل دس فیلذ(ٍیظُ پضؿىبى ػوَهی دس عشح تحَل ًظبم ػالهت ٍ هغبثك هَاسد آهَصؿی دس وبسگبُ ّبی حضَسی « ت ػالهت سٍاىاختالال

 ّای الصم سا پیگیشی ًوایٌذ.ّوکاساى هحتشم تا هشاجؼِ تِ كتاب هشجغ هسیش دسهاى داسٍیی ٍ تَصیِ

 

  تکمیل می شود: توسط مراقب سالمت که قبل از ارجاع به پسشک سالمندپرسشنامه غربالگری اولیه 
اهتیاسات را خَاّذ تَد هی تَاًیذ لثل اس ضزٍع ضزح حال سؤال  11تا  همیاس افسزدگی در سالوٌذاىپزسطٌاهِ هاها/ هزالة سالهت ٍ یا تَْرس تز اساس ارسیاتی هَارد ارجاع تِ پشضه اس هسیز  -

 ٍ یا تاالتز است. 6ٍ ًوزُ تزش غزتال هثثت وسة اهتیاس ضَد . تِ ّز سؤال یه اهتیاس دادُ هیتزرسی وٌیذ جوغ تٌذی ٍ 

 
 پرسشنامه مقیاس افسردگي سالمندان

 نمره تفسیر پاسخ سوال ردیف
  خیز -1تلی               -0                                                     آیا اس سًذگی خَد راضی ّستیذ؟   1

  خیز -0تلی              -1 آیا احساس هی وٌیذ وِ سًذگی ضوا پَچ ٍ تی هؼٌی است؟     2

  خیز -0تلی              -1            آیا اغلة وسل ّستیذ؟                                                          3

  خیز -1تلی               -0              ؟                               آیا اغلة اٍلات ٍضغ رٍحی خَتی داریذ 4

  خیز -0تلی              -1            آیا هی تزسیذ اتفاق تذی تزای ضوا تیفتذ؟                                    5

  خیز -1تلی               -0            ؟                            وٌیذ غلة هَالغ احساس سز حالی هیآیا در ا 6

  خیز -0تلی              -1         آیا اغلة احساس درهاًذگی هی وٌیذ؟                                           7

  خیز -1تلی               -0      سًذُ تَدى لذت تخص است؟                                    آیا فىز هی وٌیذ 8

  خیز -0تلی              -1            وٌیذ؟          آیا در ٍضؼیت فؼلی خَد  احساس تی ارسضی سیادی هی 9

  خیز -0تلی              -1          است؟                       آیا احساس هی وٌیذ هَلؼیت ضوا ًا اهیذ وٌٌذُ 10

  خیز -0تلی              -1             ّا اس ضوا تْتز است؟              آیا فىز هی وٌیذ حال ٍ رٍس  اوثز آدم 11

  ًوزُ ول

 

خَردى، ٍضؼیت  غذا در جذی غذا، اختالل ٍ آب خَردى اس اهتٌاع ػالین خطز فَری افسزدگی ضاهل:تىویل گزدد ّوچٌیي ضزح حال رٍاًپشضىی سالوٌذ تزای پس اس تزرسی ارسیاتی غیز پشضه،  -
را در  ٍ هْار گسیختِ رفتارّای ًاضایستتیمزاری ضذیذ، پزخاضگزی،  پذیزی، دیگزاى، تحزیه تِ آسیة غحثت، فىز آسیة تِ خَد یا الذام تِ خَدوطی، احتوال تحزن ضذیذ، ػذم طثی تذ، ػذم

 سالوٌذ تزرسی وٌیذ.

ّا اس جولِ: ساتمِ دٍرُ ّای هاًیا، ّیپَ هاًیا ٍ ػالین پسیىَتیه در سالوٌذاى تپزداسیذ. ّوچٌیي اس سالوٌذ ٍ ّوزاُ ٍی در پس اس ارسیاتی ػالین خطز فَری، تِ تزرسی ػالین یا سَاتك تیواری -
 سؤال وٌیذ. ذی دارٍییػذم پاسخ تِ درهاى دارٍیی یا ػَارؼ جخػَظ 

 


