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     درمان شناختی
ا فــــــــسردگی

خالصه ای از تحقیقات
افسردگی و ظهور درمان شناختی

از شایع ترین مشکالتی  افسردگی یکی 
است که متخصصان بهداشت روان با آن 
اخیر  تحقیقات  پیدا می کنند.  سر و کار 
 5(NICS - R) ایاالت متحده ی آمریکا  در 
توسط  جمع آوری شده  اطالعات  و 
 6(NIMH) انستیتوی ملی بهداشت روان

مطالب زیر را ارائه می دهند:
* نرخ شیوع طول عمر در اختالل ُخلق 
   DSM - IVبه طور تخمینی طبق تعریف
بگالند7،  و  )کسلر  است  درصد   20/8

.)2005
ماهه ی   12 تخمینی  شیوع  نرخ   *
   DSM - IV تعریف  طبق  ُخلق  اختالل 
دملر،  چین،  )کسلر،  است  درصد   9/5

مریکاناگاس و والترز8، 2005(.
* اختالل افسردگی اساسی با از  دست  
دادن 27/2 روز کاری و اختالل دو قطبی 
 65/5 از دست دادن  با   )II یا   I نوع  )از 
در طی  بیمار  فرد  هر  برای  کاری  روز 
یک سال همراه است )کسلر، آکیسکال9 

و همکاران، 2006(.
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