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 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

آموزش اثر بخش در حیطه های نگرشی و ترک عادتهای مضر برای سالمت و تمرین و استمرار در اتخاذ روشهای بهداشتی، تغذیه ای، فیزیکی، : هدف
رفتارهای شخصی برای زندگی سالم تر و حمایت از برنامه های پیشگیری و درمان و بهبود شاخص امید به زندگی وکاهش هزینه ذهنی/ روانی و سایر 

 های سالمت در جامعه است.

 :  کلیه بیماران بستری دامنه كاربرد
 

 : پزشک و کادر پرستاریمهارت مسئول
 

 :شرح اقدامات
واع نچگونگی آموزش خود مراقبتی به بیماران در بیماریهای شایع مرکز که شامل اختالل افسردگی ، اختالل دوقطبی ، انواع اختالالت شخصیتی ، ا

دو ورسانه های آموزشی( به صورت آموزش ب CMHCاسکیزوفرنی ، اعتیاد می باشد به صورت )چهره به چهره، کارگروهی، پمفلت، فیلم و یا پوستر ،  
 ورود ، در حین بستری و در زمان ترخیص به ترتیب زیر انجام میگردد.

 افسردگي چيست؟

افســردگی عبــارت اســت از شــرایطی کــه در آن، فــرد احســاس حــزن، ناامیــدی و عــدم وجــود قــدرت مــی کنــد. هــر فــردی 
دت افســردگی ممکــن اســت ازکــم تــا زیــاد متفــاوت باشــد؛ وقتــی شــدت ممکــن اســت در معــرض افســردگی قــرار گیــرد. شــ

ـود افســردگی کــم باشــد فـرد زندگـی عـادی خـود را انجـام مـی دهـد امـا وقتـی افسـردگی شـدید شـود نمـی توانـد بـه زندگـی عـادی خ
 ـود و دیگـری حتـی افـکار خودکشـی و.... نیـز فکـر مـی کنـد. ادامـه دهـد و بـه افـکاری مثـل مـرگ، آسـیب زدن بـه خ

 .افسردگي عبارت است از شرایطي كه در آن فرد احساس حزن، نااميدی و عدم وجود قدرت مي كند

 زندگـی فـرد را تیـره کـرده و لـذت زندگـی را از او مـی گیـرد. امـا خوشـبختانه افسـردگی قابـل درمـان اسـت

 د مراقبتي در افراد مبتال به افسردگيآموزش خو

 .فعال باشيد-1

ا ر فعالیــت جســمی بســیار مفیــد اســت. ورزش کنیــد،پیـاده روی کنیـد، بدویـد، دوچرخه سـواری کنیـد، هـر آنچـه کـه فعالیــت شــما
 .اشــیدافزایــش میدهــد، میتوانــد کمــک کنــد تــا شــما احســاس بهبــودی داشــته ب

 .با دیگران صحبت كنيد-2

بـه  هایتـان ســعی کنیــد احساســاتتان را بــا نزدیــکان خــود در میــان بگذاریـد. آن هـا حتـی میتواننـد تنهـا بـا گـوش فـرا دادن بـه گفته
 .شـما کمـک کننـد تـا بـه مسـائل فکـر کنیـد و راههـای جدیـدی پیـدا کنیـد

 ه های كنار آمدن با افسردگي از نوشيدن الكل، سوءاستفاده از داروهای غير مجاز مقاومت كنيد.در مقابل وسوس-3

 .مراقب خودتان باشيد-4

الــکل و سوءاســتفاده از داروهــای غیــر مجــاز  مواظـب باشـید کـه در مقابـل وسوسـه هـای کنـار آمـدن بـا افسـردگی از طریـق نوشـیدن
 موثـر باشـند امـا در دراز مـدت خودشـان تبدیـل بـه مشـکل مـی شـوند شــاید آن هــا در کوتــاه مــدتمقاومــت کنیــد. 

 تهيه كنندگان:
 خ. چالویي            خ.تاره 

 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:
 ف. حيدری

 )مترون  مركز(
 

 تصویب كننده نهائي:

 پيرزهدكتر رضا 

 )سرپرست مركز(
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  اختــالل دوقطبــي

 دیــک بیمــاری روانپزشـکی و قابـل کنتـرل اسـت. کسـی کـه بـه ایـن اختـالل مبتـال مـی باشـد ممکـن اسـت دچـار نوسـانات خلقـی شـدی
خیلــی شـدید را تجربـه کنـد. ایـن نوسـانات معمـوالً هفته هـا یـا مـاه هــا طــول  شــود، بــه ایــن صــورت کــه احســاس غــم یــا شــادی

 .میکشــد. در دوره هــای افســردگی فــرد بــه شــدت احسـاس غـم و انـدوه کـرده و انـرژی و فعالیتـش کـم میشـود

 ســات متضــاد و یــا ناامیــدی را تجربــه میکنــد. ممکــندر دوره شــیدایی فــرد بــه شــدت احســاس شــادمانی دارد یــا احسا

 اســت در طــی یــک دوره افســردگی و شــیدایی را بــا هــم در فاصلــه زمانــی کوتــاه تجربــه کنــد.

 آموزش خود مراقبتي در افراد مبتال به اختالل دو قطبي 

 تحت نظر گرفتن رفتار شخصي-1

حالـت خـود/ بیمـار را یـاد بگیریـد تـا بتوانیـد در موقـع مناسـب کمـک بگیریـد. بـا ایـن کار شـما میتوانیـد از بـروز کامـل نشـانه های تغییـر 
 .عارضـه و یـا بسـتری شـدن در بیمارسـتان اجتنـاب کنیـد. نوشـتن حـاالت روانـی روزانـه میتوانـد بـه شـما در ایـن کار کمـک کنـد

 س)تنش(كاهش استر-2

ط را رایاز شــرایط تنــش زا بپرهیزیــد. پرهیــز کامــل از تنــش غیــر ممکــن اســت بنابرایــن بهتــر اسـت یـاد بگیریـد چگونـه ایـن شـ
 .دکنتـرل کنیـد. شـما میتوانیـد از طریـق روش هـای تمـدد اعصـاب و یـا پیشـنهادهای روانشناسـان بـر اسـترس خـود غلبـه کنیـ

 افزایش روابط اجتماعي-3

شـما ممکـن اسـت مجبـور بـه بازسـازی روابطتـان  .افسـردگی یـا شـیدایی میتواننـد اثـرات نامطلوبـی بـر دوسـتان و خانـواده داشـته باشـد
 .اعتمــاد کنیــد بســیار مفیــد اســتبعــد از یــک دوره افسـردگی یـا شـیدایی بشــوید. داشــتن حداقــل یــک نفــر کــه بتوانیــد بــه او 

شــما انجــام دوســتان و خانــواده نیــاز دارنــد بداننــد کــه چــه اتفاقــی بــرای شــما می افتــد و آن هــا چــه کاری میتواننــد بــرای 
 .دهنــد

 بهبود فعاليت -4

در صورتـی کـه بـه انـدازه کافـی اسـتراحت نکنیـد یـا  .ن و خانـواده را متعـادل کنیـدسـعی کنیـد زندگـی، کار، اسـتراحت و روابطتـان بـا دوسـتا
 ودهرگونـه استرسـی داشـته باشـید ممکـن اســت دچــار دوره شــیدایی شــوید. بیســت دقیقــه ورزش، ســه بــار در هفتــه بــرای بهبــ

  .یـی انجـام دهیـد کـه شـما را شـاد کـرده و بـه زندگـی شـما معنـا ببخشـدشـرایط روحـی مفیـد اسـت. بـه طـور مرتـب کارها

 در مواقع اضطراری چه باید بكنم؟-5

صـورت لفظـی و یـا فیزیکـی درگیـر شـود. در  در شـیدایی شـدید، شـخص ممکـن اسـت حالـت خصمانـه یـا بدگمانـی پیـدا کنـد یـا بـه
 بـه خودکشـی بگیـرد. در صورتـی کـه بیمـار بـا نخـوردن و نیاشـامیدن، کامـالً از خـود غافـل سـت تصمیـمافسـردگی شـدید، شـخص ممکـن ا

از آزار دادن یـا کشـتن خـود حـرف بزنـد، در  شـده باشـد، ممکـن اسـت خـود یـا دیگـران را در شـرایط خطرنـاک قـرار دهـد. ممکـن اسـت
 .کمـک بخواهیـد. نـام و شـماره تلفـن یـک شـخص متخصـص قابـل اعتمـاد را داشـته باشـید از مراکـز درمانـی همـه ایـن مـوارد بایـد سـریعا

 .گاهـی بسـتری کوتـاه مـدت در بیمارسـتان الزم اسـت

 تهيه كنندگان:

 خ. چالویي            خ.تاره 

 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:

 ف. حيدری

 )مترون  مركز(
 

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(



3 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 3-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 آیا ميتوانم از فرزندان خود مراقبت كنم؟ -6

ایـن مـدت همسـر یـا فـرد دیگـری مراقبـت کنیـد. در  در صورتـی کـه شـما شـیدا یـا افسـرده هسـتید، بـه طـور موقـت نمیتوانیـد از کودکانتـان
راد افـ بگیـرد. بهتـر اسـت در دوران بهبـودی در ایـن مـورد تصمیـم گیـری کنیـد. وجـود مراقبینـی از از خانـواده بایـد ایـن وظیفـه را بـه عهـده

هــا بســیار مفیــد  ـا پاســخ دهنــد، بــرای بچهآن هـ خانـواده کـه حسـاس و فهیـم بـوده و بتواننـد بـا خونسـردی و سـازگاری بـه مشـکالت
 .خواهــد بــود

 دهم؟ توضيح كودكان برای را دوقطبي اختالالت چگونه-7
 بیمــاری ایــن عامــل کــه ســاخت را مطمئــن آنــان بایــد. بداننــد مقصــر مشــکل بــروز در را خــود اســت ممکــن بزرگتــر بچه هــای

 برعهـده را بیمـار مـادر یـا پـدر از مراقبـت وظیفـه بزرگتـر بچه هـای کـه هنگامـی .کننــد کمــک آن بهبــود بــه میتواننــد و نیســتند
 .دارنــد عملــی پشــتیبانی و ویــژه درک نیـاز بــه بگیرنـد،

  اختالالت شخصيتي 

 :ما که است روشهایی شامل اینها  برمیگردد. از ما را به عنوان یک فرد می سازدکلمه شخصیت به اجتماع خصوصیات یا ویژگی هایی که هر کدام 

 فکر می کنیم    

  احساس می کنیم 

 رفتار می کنیم 

. در انتهای دهه اول یا ابتدای دهه دوم زندگی، اغلب ما با روشهای مشخص فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن شخصیتمان را پرورش می دهیم
نار ک -اگر نه کامالً -بولیحد زیادی برای تا آخر عمر باقی می ماند. معموالً شخصیت ما به ما اجازه می دهد که با دیگر مردم به طور قابل ق اغلب تا این

ران یا با دیگبا این وجود برای بعضی از ما، این اتفاق نمی افتد. به هر دلیل قسمتی از پرورش شخصیت ما در راهی است که زندگی با خودمان و  بیاییم.
 نای باعث کهرا برای ما مشکل می سازد. یاد گرفتن از تجارب و تغییر این ویژگی ها روشهای غیر سودمند فکر کردن ، احساس کردن و رفتار کردن  

مشکل باشد. بجز تغییرات و شخصیت که به علت حوادث ضربتی یا آسیب به مغز حاصل می شود، این ویژگیها معموالً از  تواند می شود می مشکالت
   .دوران کودکی و یا اوایل دهه اول زندگی قابل تشخیص است

 :ما ممکن است در موارد زیر مشکل داشته باشیدش    

 ایجاد یا ادامه رابطه با دیگران 

 رانکنار آمدن با همکا 

 کنار آمدن با دوستان و خانواده 

 دور ماندن از مشکالت 

 رفتار یا احساسات کنترل   
 :شما نتیجه یک عنوان به اگر

 ویا هستید مضطرب یا خشنود نا •
 شوید می مردم دیگر آزار موجب یا و هستید ناراحت اغلب شما •

 خصیتیش اختالل یک داشتن( فرمائید توجه پایین شرح به مختلف انواع توضیح برای) باشید شخصیت اختالل یک دچار است ممکن شما پس
 معموالً( مخدر مواد و الکل مصرف به وابسته مشکالت یا و افسردگی مانند)  روان سالمت اختالالت سایر بنابراین. سازد می مشکل را زندگی
 .هستند شایع

 تهيه كنندگان:
 خ. چالویي            خ.تاره 

 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:
 ف. حيدری

 )مترون  مركز(

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 :شخصيتي اختالالت با زندگي
. یرندگ قرار تهمت  و نامی بد معرض در شان تشخیص علت به توانند می دارد روانی سالمت اشکال یک که فردی هر مانند شخصیتی اختالالت با افراد
. باشد می واقعی کمک نیازمند که است مشکلی این. شدن درک و پشتیبانی، دلسوزی تا باشند شدن رد و عصبانیت و ترس کننده جذب توانند می آنها
 .نمائیم کمک شخصیتی اختالل با افراد مورد در تبعیض و قضاوت با مقابل در درک و پشتیبانی،  دوستانه روابط گسترش با توانیم می ما

 شخصيتي اختالل به مبتال افراد در مراقبتي خود آموزش
 با رماند یا ماساژ، یوگا ورزش است ممکن شما،  زدن قدم یا گرم آب دوش یک گرفتن. کنید باز را گره گیرید می قرار فشار تحت وقتی کنید سعی 

 .یابید مفید را خوش رایحه
 نشوید ناراحت بخوابید توانید نمی اگر ولی دارید شب خوب خواب یک شما که شوید مطمئن. 
 و سبزیجات زیادی مقدار با متعادل غذایی رژیم یک وقتی داشت خواهید را بهتری احساس شما. باشید خورید می آنچه و جسمی سالمت مراقب 

 .باشید داشته جات میوه
 نمائید اجتناب مخدر و خیابانی داروهای و الکل مصرف از. 
 موثر دتوان می مسیر بقیه در رفتن راه ویا زودتر ایستگاه یک اتوبوس از شدن پیاده حتی. باشد شدید نباید این دهید انجام منظم ورزش مقداری 

 .باشد
 (مخدر مواد یا الکل با نه البته) شوید درمان اید گرفته قرار فشار تحت شرایط یک در یا و است شده اشکال دچار کارها که شرایطی در 
 روزانه ما همه که فشارهایی با مواجه در خود فکر به و کرده مالقات را دیگران تا است خوبی روش این. آورید  روی  سرگرمی یا و عالقه یک به 

 .دهید استراحت کنیم می برخورد
 شاورم یک یا و درمانگر یک دهید می ترجیح اگر یا و فامیل یا و دوست یک تواند می او. نمائید صحبت نفر یک با کنید می احساس آنچه مورد در 

 نمائید مراجعه خود عمومی پزشک به نداریدی دسترسی مشاور یا درمانگرو به شما اگر. باشد

 (ببینید را تکمیلی اطالعات. ) باشد می خوب منبع یک اینترنت در اطالعات جستجوی 
 (ببینید را تکمیلی اطالعت) نمائید تلفن نیکوکاری بنگاه به کنید سعی هستند دشوار واقعاً کارها اگر 

 :دارد شخصيتي اختالل یک كه كسي با زندگي در مراقبتي خود آموزش
 آنها .نمائید صحبت آنها با باره این در شما اگر. باشید نگران خودتان زندگی روی حتی یا و فرد روی شخصیتی اختالل اثرات مورد در است ممکن شما

 که فردی با روزانه زندگی. شوند متوجه آینده در است ممکن نیستند حاضر حال در مشکلی هیچ متوجه آنها اگر حتی.  گیرند می جدی را شما نگرانی
 کردن تصدیق و آنها به دادن گوش،  افراد این به دادن فضا.  نیست مشکل همیشه این ولی باشد مشکل تواند می باشد می شخصیتی اختالالت دارای

 مهه توانند می( پزشکان و درمانگرها،  پرستارها – روان سالمت های ای حرفه مواقع بعضی و فامیل، دوستان)  دیگران کردن درگیر و هایشان دلواپسی
 .باشد می مهم همچنین خود روانی و جسمی سالمت از مراقبت. باشند مفید
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 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 ؟چيست روانپریشي یا سایكوز
، ندبشــو دیوانــه هســتند عصبانــی یــا گیــج یــا و میشــود زیــاد زندگــی اســترسهای وقتــی کــه هســتند ایــن نگــران معمــوالً مــردم

 رتبــاطا کــه شــود مختــل چنــان فــرد افــکار کــه میافتــد اتفــاق زمانــی روانپریشــی یــا جنــون. اســت نــادر بســیار اتفاقــی چنیــن امــا
 واقعیــت ـابـ کــه باشــد داشــته افـکاری یـا باشـند نداشـته وجـود کـه بشـنود یـا ببینـد را چیزهایـی فـرد مثـالً بدهـد دسـت از واقعیـت بـا را خـود

 .ندارنــد همخوانــی

 سكيزوفرنياا
 مـدت طـول و عالئـم. بکشـد طـول مـاه شـش حداقــل آن عالئــم و رفتــاری تغییــرات کــه میشــود اطــالق ســایکوزی بــه اســکیزوفرنیا

 .اسـت متفـاوت دیگـر فـرد بـه فـردی از بیمـاری

 ؟دارد اهميت خيلي فرد به زودرس كمک چرا كه اینو  اسكيزوفرنيا مراقبتي خود آموزش
 شــروع از قبــل طوالنــی تاخیــری اغلــب. اســت درمـان کـردن پیـدا و ممکـن زمـان زودتریـن در سـایکوز تشـخیص شـامل زودرس کمـک

، وابــطر بــر بیشــتری منفــی تأثیــر، شــود درمــان دیرتــر بیمــاری هرچــه. میگیــرد صــورت روانپزشــکی بیمــاری حملــه اولیــن در درمــان
 مـواد از اسـتفاده، افسـردگی، بیــکاری مثــل؛ دهــد روی اســت ممکــن هــم دیگــری مشـکالت. گذاشـت خواهـد بیمـار کار و تحصیـل، خانـواده
 درمــان در تأخیــر عــالوه بــه. قانونشــکنی یــا دیگــران یــا خـود بـه زدن صدمـه و مخـدر

 درمـان در دیگـرتأخیـر عبـارت بـه. کنـد تر آهسـته را بیمـاری بهبـودی سـیر یــا و شــده کامــل بهبــودی عــدم بــه منجــر اســت ممکــن
 درمـان تحـت و شـود داده تشـخیص زودتـر سـایکوز چـه هـر. شـود دارو بـه بیمـاری شـدن مقـاوم حتـی یـا و عالئـم تشـدید موجـب اسـت ممکـن

 .میشــود عایــد بهتـری نتیجـه، گیـرد قـرار
 

 اعتياد در خودمراقبتي
 ی ژهوا از منظور. شود می مغز عملکرد و هوشیاری سطح در دگرگونی باعث آنها مصرف که شود می گفته شیمیایی ترکیبات از دسته آن به مخدر مواد
 نیقانو داروهای، تعریف این کنند می مصرف رفتارشان یا خلق تغییر جهت مختلف بطرق را آنها افراد که است شیمیایی یا گردان روان مواد همان، مواد

، کلی ربطو. گیرد برمی در نیز را شکالت و( ها نوشابه)معمولی های نوشیدنی، قهوه در موجود کافئین،( شود می یافت سیگار در که) نیکوتین، مانند
 مواد، افیونی شبه مواد، استنشاقی مواد، زا توهم مواد، حشیش، کافئین،الکل: گیرند می بر در را مواد مجزای طبقه23 مواد با مرتبط اختالل
 (نامشخص)دیگر مواد و، توتون، آور وخواب آرامبخش داروهای(، دیگر محرک مواد و کوکائین،آمفتامین)محرک

 :شوند مي تقسيم گروه دو به مواد با مرتبط اختالل

 مواد مصرف سوء و مواد به ی وابسته شامل مواد مصرف اختالل 1
 از ناشی پایدار عقل زوال، مواد مصرف از ناشی دلیریوم، مواد محرومیت، مواد مسمومیت شامل مواد مصرف از ناشی ل اختال 2

 مواد از ناشی اضطراب اختالل، مواد از ناشی خلقی اختالل، مواد از ناشی پسیکوتیک اختالل،مواد از پایدار فراموشی اختالل، مواد
 مواد از ناشی خواب اختالل و مواد از ناشی جنسی کنشی اختالل،
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 6-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 مواد مصرف وسوسه بر غلبه برای مراقبتي خود آموزش
 بازگشت و عود جلوی، مصرف وسوسه بر غلبه با کنید سعی توانید می شما باشد دشوار بسیار تواند می اعتیاد ترک در نقاهت دوره

 بوده وادم مصرف درگیر قبال که شما دهد می رخ منتظره غیر طور به اوقا گاهی، شود می عود به منجر که اتفاقاتی بگیرید را مواد به
 بتوانید که طوری به، کنید آماد آن مشتقات و تریاک به اعتیاد در ویژه به دوباره مصرف هوس بر غلب برای را خود بتوانید باید اید

 .کنید حرکت جلو به رو و عود بدون

تر شید از اعتیاد بعسمی و بازتوانی بجبودی هب تدریج هر قدر میزان هبودی شدیدتر است و بهدر آغاز ب الموعرف مواد مصم هتمایل ب
باشد  هداشت هکنند هو خست هرف می تواند روندی فرسایندصبا این حال مقاومت در برابر م. کاهش می یابد می شود این تمایل نیز

 هآمد تلبر این حا ههایی برای غلب هتوصی هدرادام .دهید هر نمی توانید ادامگدی هر کنید ککف کنید و فس ضعن است احساکمم
 .است

 .هستند دوری كنيد رفصور مآبرای شما یاد  هها و افرادی ك طحياز م

 ی تان را کنترل کنیدفار منکاف 

 ورزش کنید 

 ذاریدگ هدارید را با کسی در میان ب هاحساسی ک 

 کنید لعهمطا 

 ذاریدگ هاشتراک ب هتان را باحساسا 

 

 خودمراقبتي در سوء مصرف كنندگان الكل

 ل چیست؟لکا 

 برروی بطری های حاوی نوشیدنی، شود  هیهقند باشد، ت است و تقریبا می تواند از هر چیزی ک دارای مقداری گماد شیمیایی بی رن کل یلکا

 ریلکا7 ص دارای میزانی حدودلخا للکری نیز هست هر گرم الل حاوی مقداری کالکود اش می هان دادشدرصد ن مرق لی، مقابللکروب اشود در مجمو

گرم 13بیش از  رفصود ندارد و مجاوتی وفل بین زن و مرد تلکرف اصدر م. سی سی است 8/3ادل عم صلل خالکگرم ا کیح است یضتو هزم بالاست 

 .خطرناک است هبرای هم در روز
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 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 ا با آن ه هافرادی است ک کهد از ترک،تغییر دادن شبعترین عوامل در موفقیت ب همی از مکرافیان خودتان را تغییر دهیدیطتماعی ا جا کهشب

  .دارید ارتباط

 کنید هیهیست از اهداف خودتان تل کی 

 ان کنیدحدید را امتجسرگرمی  کی 

 تمرکز کنید تمد هبر اهداف کوتا 

  رف دارند صم هتر میل بشی می کنند بیگی یا خستگبرخی افراد وقتی احسام گرسن. یر می گذارد را شناسایی کنیدثرف تان تاصم سبر هو هآنچ

 “ .باشند هداشت رفصم هن است میل بکدرمقابل برخی در زمان هایی ک انرژی زیادی دارند مم

 ؟ يمكن هچ یمشد دموا دو مصرف مجد شغزلچار داز مدتها  پس اگر

 .بودی قدم برداریدهمسیر ب هتن بشوید، بالفاصل برای برگشی نفار منکنید؛ گرفتار افکتر نشرف خود را بیمص -1

 .ق خود داری کنیدفاریف اتحصادق باشید و از تاید ه شد غزشلدهید ک دچار ع ال طآن ها ا هیرید و بگیا راهنمای خود تمام ب سناشروانبا  -2

 .دارند  ههایی در این زمین هتجرب هران چگو ببینید دی وییدگکنید، از تجرب خود بجعه مرا  هگرو هدرمانی اعتیاد هستید ب هگر عضوی از گروا -3

 .ران دست برداریدگاران و دیکهمران، گ ،درمان هایت از خانوادکنی، شکذیرید از سرزنش خودتان، فرافپغزش خود را بلیت لمسئو -4

مواد  هچرا دوبار هشود ک عوضو وقت شما صرف این مو رکف هندهید ک هازجخود را بر روی پاکی امروزتان متمرکز کنید و ا سوش و حواه -5

 م.ظ کنفو پاکی خود را ح هلوگیری کردجغزش لرار کاز ت مدر آیند چطور می توان هک ر کنیدکاین ف هرف کردم! بصم

 هچ اند و هغزش شما شدل ثعواملی باع هکرد تا بدانید چ خواهد کشما کم هکنید این کار ب هیهغزش برای خودتان تلیری از گپی هبرنام کی -6

رار شدن آن کو از ته نمود بکس هردید تا در آیند از آن ها تجربکن جهآن ها تو هشما ب هود داشتند کجای وه دار دهندشهای ه هانشو ن معالئ

 .لوگیری کنیدجها 

 ان وکپزش کراهنمایی و کم هاند نیاز ب هشما شد غزشل ثباع هری کگمسائل روانی و یا بیماری های دی درمان آیا برای هبررسی کنید ک -7

 ؟ان دارید یا خیرخصصمت

یل برای تجدید لشما وارد می شود، ب همین د مسج هبزرگی ب غزش شوکلو از آن مراقبت کنید پس از  هدی گرفتجسمی خود را جالمت س -8

 .باشید هخواب و استراحت داشت کافی هانداز هقوا، باید ب
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 8-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1بعدی: تاریخ بازنگری  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 کللمصرف ا نجایگزیه های گزین

 .زین کنیدگایجر گیت دیلاعل را با فلکرف اصم هب مربوط زمان .1

 یرگییت دلاعسینما، شنا یا ف هل رفتن بثری مگآن روز کار دی ی کنیدعاب کنید و سخرف می کنید، انتصم الکل هرا ک هفتهی از روزهای ک .2

 .انجام دهید

 .یدببر تذلی از آن نوشیدنی ها کاز ی هزمانی ک ان کنید تاحلی را امتلکرف کنید، نوشیدنی های غیراصل ملکا هتمایل دارید در خاناگر  .3

ت الک، شهوهای گرم مانند چای، قه باشد نوشیدنی هلی میتواند شامل نوشاب های گازدار، نوشیدنی های مقوی یا آبمیولکنوشیدنی های غیرا .4

 .لی هستندلکزو نوشیدنی های غیر اجداغ، کاکائو، یا نیز 

 .اد نوشیدنی را رد کنیدهنشرانندگی پیه انهب هل می نوشید می توانید بلکام بیرون رفتن با دوستانتان اگهن هب هدر صورتی ک .5

 .زین کنیدگایجلی لکرف می کنید آن را با نوشیدنی های غیراصلی ملکاگر نوشیدنی ا

ی عی را از خود دور کنید و سفار منکدارید و اف گهآرام ن رتان راکف ،ای عمیق و آرام انجام دهیدفسهان کنید نحی و یوگا را امتتذکر: آرام ساز

 .کنید میظای برای خود تن هردشفه اظ زمانی برناملحکنید از 

 .خودتان را سرگرم کنید .6

 .ورزش کنید ظمور منط هب .7

 .واب شما راحت باشدختخو ت اتاق خواب هباشید مطمئن شوید ک هداشت سانی برای خواب و بیداریکو ی ظمزمان من .8

 هیت خواب شما بضعل را قطع کنید ولکرف اصم هک می برای زمان خواب داشت باشید و قبل از خواب ذهنتان را آرام کنید همینظمن هبرنام .9

 .بود خواهد یافتهتدیج ب

ل خرج می کردید برای لکبرای ا هی کلداشت از پو کاری برای انجام دادن خواهید بکنید، بدین ترتی میظای برای خودتان تن هروزان هبرنام .10

رگرمی باشید دنبال س ل سوق نمی دهند، در ارتباطلکرف اصسمت م هنند و شما را بک حمایتتان می هدوستانی ک کنید با هادفکارهای خاص است

 .نداشتید، روی آورید قبال با آن ها سر و کار  که اییهیتلاعف هدید باشید بجو عالیق 

یتان ها هلباشید مسا هی داشتلادعغذایی مت مانجام دهید رژی کنید و هر بار کاری میظای زمانی تن هروری است برنامض هریح و آرامسازی روزانفت .11

 .راسیدهی نفواب منجادن ص کنید و از دشخایتان را مهویتلو او تاحیجذارید ترگمیان ب در هرا با دوستان و خانواد

ایی هحرف هرسید و بپب زندگی آن ها از خودتان بجرا تیالر کنید در ذهنتان سواکرافیانتان فطا هنید بکی کنید زیاد روی خودتان تمرکز نعس .12

هاست  اب آنتخدهید این ان هنوشیدن ادام هل هستند بلکار اههای ق هرف کنندصم همجبور نیستید با دوستانی ک.می شود، گوش کنید هزد هک

 .اش نمی کنند هرخرد، مسخو می روبشکسی میزان کمتری م که یل اینلد هشما مردم ب هن

 خانواده ها در پيشگيری از مصرف دخانيات خود مراقبتي به آموزش
 .برای حفاظت از خود و عزیزان مان باید منزل و وسیله نقیله خود را عاری از دخانیات کنیم .1
 .هرگونه مواد دخانی در مهد کودک و یا مدرسه ویا محل نگهداری فرزندانمان مطمئن شویم از عدم مصرف .2

 .اگر با فردی زندگی می کنیم که دخانیات مصرف می کند، از او بخواهیم خارج از فضای منزل مصرف کند .3
 .الگوی مناسبی برای فرزندانمان باشیم و هرگز برخالف گفته خود عمل نکنیم .4
 .زندانمان خوب گوش کنیم و با جمالت مثبت آنها را تشویق به گفتگوی بیشتر کنیمبه صحبت های فر .5

 تهيه كنندگان:
 خ. چالویي            خ.تاره 

 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:
 ف. حيدری

 )مترون  مركز(
 

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 9-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1بعدی: تاریخ بازنگری  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 .یمزا مقاوم ساز با تقویت قدرت اعتماد به نفس، تصمیم گیری و از بین بردن افسردگی و کم رویی فرزندان، آنهارا دربرابر شرایط آسیب .6
و  در نظر بگیریم مناسبیقوانین مناسب و سازنده مشخصی را در خانواده وضع و نظم الزم را برقرار کنیم و برای سرپیچی از آن تنبیهات  .7

 .کنیم اجرا را آنها قاطعانه
 .فرزندان خود را قبل از رسیدن به سنین بحرانی نسبت به مضرات و عواقب ویرانگر دخانیات آگاه کنیم .8
 .فزرندانمان را بخاطر رفتارهای مثبت تشویق کنیم .9

 .به نحوه خرج کردن پول توسط فرزندانمان اهمیت بدهیم .10
 .فرزندانمان برنامه ریزی کنیمبرای اوقات فراغت  .11
 .را به مطالعه، ورزش، و تفریحات سالم ترغیب نماییم و زمینه این امور را برایشان فراهم کنیم فرزندانمان .12
 .قدرت نه گفتن را درآنها تقویت کنیم .13
 .بر عهده دارندهمواره در نظر داشته باشیم که خانواده ها در زمینه پیشگیری از استعمال دخانیات، نقس بسیار موثری  .14
سالمی برای  به هیچ عنوان خطر مصرف قلیان را دست کم نگیریم و با پرهیز از مصرف قلیان و ذکر عوارض و بیماریهای آن الگوی .15

 باشیم. فرزندانمان

 خودكشي چيست؟
بـه  لزومـادآسـیب زدن بـه خـوخودکشــی، عمــل کشــتن عمــدی خــود میباشــد. خودکشــی بــا آســیب زدن بــه خــود متفـاوت اسـت. 

 .کـه بـه خـود صدمـه میزننـد، خطـر باالیـی جهـت اقـدام بـه خودکشـی دارنـد قصـد مـردن انجـام نمیشـود؛ اگرچـه کسـانی

 خودكشي آموزش خود مراقبتي در
هیــچ کــس نمیتوانــد بــه شــما کمــک کنــد، و اگـر افـکاری در مـورد خودکشـی داریـد، احسـاس تنهایـی میکنیـد، و یـا حـس میکنیـدکــه 

نمیدهــد، بایــد بدانیــد کــه بیشــتر افــکار خودکشــی موقتــی هســتند، بهتــر میشــوند ویــا  یــا ایــن کــه کســی بــه شــما اهمیــت
بـه شـما کمـک خواهنـد کـرد از عهـده احساسـات  دوســتانتان درمــان میشــوند. متخصصــان ســالمت، ســازمان هــای خیریــه، خانــواده و

 .راهکارهایــی بــرای زندگــی کمــک میکننــد خـود بـر آییـد و بـه شـما در پیـدا کـردن

 :موارد زیر كارهایي است كه به شما در طول این زمان دشوار كمک ميكند

 كنيد: صحبت اعتماد قابل افراد با-1

باشــید شــما ممکــن اســت در وضعیــت  فقــط ابــراز احساســات و افکارتــان کمــک کننــده اســت. بــه یــاد داشــته گاهــی اوقــات

احساســات میتواننــد گیــج کننــده باشــند، و صحبــت در مــوردآن هـا بـا شـخص  ذهنــی همیشــگی خــود نباشــید. بنابرایــن برخــی

کــردن، بــه شــما کمــک کننــد،  امـور را طـور دیگـری ببینیـد. کسـانی کـه ممکـن اسـت بـا گـوش اسـت بـه شـما کمـک کنـد دیگـری ممکـن

مشــاور  خانــواده، مراکــز مشــاوره تلفنــی شــامل خطــوط صــدای دوســتان نزدیــک، والدیــن و اعضــای خانــواده، پزشــکان:از تندعبار

 .روانپزشــک، مشــاور و روانشــناس بالینــی و ســالمت زمان بهزیســتی، متخصصــان ســالمت روان شــاملســا

 .افكارم حرف بزنم در مورد احساسات و با افراد مورد اعتمادم سراغم آمد مي توانم اگر افكار خودكشي به

 تهيه كنندگان:

 خ. چالویي            خ.تاره 
 (آموزش سالمت سوپروایزر) -آموزشي(سوپروایزر )

 تایيد كننده:

 ف. حيدری
 )مترون  مركز(

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 10-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 .به پزشک خود مراجعه كنيد-2

یـا پزشـک عمومـی نزدیـک محـل زندگـی  مراجعــه بــه پزشــک خانــوادهبــرای اینکــه از عهــده احساســات خودکشــی خــود برآییــد، 
میتوانــد شــروع خوبــی باشــد. او قــادر خواهــد بــود دریابــد کــه آیــا نشــانه هایــی  درمانـی روسـتایی یـا شـهری -یـا مرکـز بهداشـتی

باشـید کـه بیشـتر )ولـی نـه همـه( افـراد بـا  اال ذکـر شـد داریـد یـا خیـر. بـه یـاد داشـتهافسـردگی، و یـا دیگـر اختـالالت روانـی کـه در بـ از
میباشــند. بســیاری از ایــن بیماریهــا بــا موفقیــت درمــان میشــود. بــرای مثــال،  افـکار خودکشـی مبتـال بـه یکـی از ایـن بیماریهـا

ن افســردگی ممکــن اســت احســاس شــما را تغییــر دهــد. بعــد ازدرمــان، افــکار خودکشــیتان اگــرافســردگی داریــد، درمــا
 .ســرکوب خواهــد شــد

 :خدمات بيمارستان-3
وارد در مــ. پزشـکتان ممکـن اسـت شـما را بـه سـمت متخصصـان سـالمت روان ماننـد روانپزشـک،روانشـناس و مشـاور و... راهنمایـی کنـد

 بـا شـما صحبـت کـرده و بـه افـکار بیمارسـتان هـای عمومـی یـا روانپزشـکی مراجعـه کنید. پزشـک بحرانــی میتوانیــد بــه قســمت اورژانــس
 .بســتری شــدن در بیمارســتان ناخوشــایند رســیدگی میکنــد و احساسـات خودکشـی شـما

 .مواقــع حــاد توصیــه میشــوداســت ولــی بعضــی اوقــات در 
کنیــد چــرا کــه حالتــان را  نوشــیدنیهای الکلــی و ســایر مــواد روانگــردان پرهیــز وقتــی احســاس خوبــی نداریــد از مصــرف :1نکتــه

 .واهــد شــدناپذیرخ عکــس العمــل هــای ناخواســته بــا عــوارض جبــران بدتــر میکنــد و منجــر بــه

ایـد بـه دنبـال کمـک فـوری باشـید  صدمـه زده ایــد و یــا بــه صــورت جــدی بــه خــود اگــر داروی بیــش ازحــد مصــرف کرده :2 نکتــه
آن هـا  افـراد بـه خاطـریـا بـه اورژانـس بیمارسـتان برویـد. بـه یـاد داشـته یاشـید دالیلـی کـه  تمـاس بگیریـد115و بـا شـماره اورژانـس 

 .میخواهنـد خـود را بکشـند موقتـی انـد. مسـائل، قابـل حـل هسـتند
 هذیان 

 .آن ها می شوند افراد متوجه درست نبودن ها اعتقاد دارد ولی بقیه بسیار قوی که فرد به آن یعنی باورهای هذیان
 

 هذیان آموزش خود مراقبتي در
 عی کنید او را متقاعد کنید. زیراسوال مفصل نکنید. برای خارج کردن بیمار از هذیان نه با او بحث کنید و نه سدر مورد جزئیات هذیان بحث و 

 نتیجه نخواهد داشت.
 زیر را انجام دهيد: موارد چنانچه او آرام است ،بي طرفانه ،محترنامه و آرام به او گوش دهيد، سپس یک كدام یا كليه

  هذیانی فرد پاسخ دهید .به نظرات و پیشنهادهای غیر 

 .موضوع صحبت را از محتوای هذیان منحرف کنید 

 .واضح و روشن ولی بدون داوری تمایل خود را در تفسیر وضعیت ابراز کنید 

 چنانچه خویشاوند بيمارتان اصرار دارد كه در مورد موضوع هذیان شما نظری بدهيد شما مي توانيد :
 ان طور که برای نظر خود احترام قائلید برای نظر او هم احترام قائل شوید و توضیح دهید که بین نظر او را به عنوان یک فرد بپذیرید و هم

 شما و دیدگاه او تفاوت وجود دارد .

 

 تهيه كنندگان:
 خ. چالویي            خ.تاره 

 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:
 ف. حيدری

 )مترون  مركز(
 

 تصویب كننده نهائي:

 ضا پيرزهردكتر 
 )سرپرست مركز( 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 11-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 طف شدید است شما مي توانيد :ادر صورتي كه هذیان توام با عو

  دهید.بدون اشاره به هذیان ، به احساس مزاحم / ناراحت کننده) مانند: ترس ،خشم ،اضطراب،غم( همراه با هذیان را پاسخ 

 تا احساس امنیت  مبا آن احساسات و عواطف مزاحم / ناراحت کننده کنار آید. برای مثال  می توانید بپرسید: چه می توانم بکن ، کمکش کنید

 بیشتری کنی ؟

 . اطراف بیمار آرامش برقرار کنید 

 بر بیمار را کم کنید. وتعداد افراد و سر و صدا دور 

  بیمار در آن قرار دارد )در رابطه با فکر غلط/ هذیانی( نشان دهید و در صورت امکان به بیمار کمک کنید ابراز همدلی برای شرایطی که

 )بعنوان مثال تلویزیون را خاموش کنید اگر بیمار فکر می کند در برنامه درباره او صحبت می شود(.

 .خارجي ندارند حس كند كه وجود بویي را بشنود، یا لمس كند یا است چيزهایي را ببيند، توهم یعني فرد ممكن

 کن است:مدر حال توهم باشد م که فردی

  کند و به نظر برسد که در حال پاسخ گویی به سواالت یا بیانات فرد دیگری است.می با خودش با هیجان بحث و گفتگو 

 .بدون هیچ دلیل واضحی ناگهان می خندد 

 و یا نمی تواند بر موضوع بحث یا کاری متمرکز شود. به نظر می رسد حواسش پرت است و یا مشغولیت ذهنی دارد 

 . به نظر می رسد چیزی را می بیند که شما نمی توانید ببنید 

 توهم آموزش خود مراقبتي در

 بعضی بیماران می آموزند که با تمرین و ممارست و با استفاده از یک یا ادغام چند شیوه با توهمات خود کنار آیند از جمله:

  مشاوره با یک درمانگر یا فردی دیگر .صحبت و 

 . افزایش مقدار داروی ضدروان پریشی )سایکوز( مورد مصرف 

 )با خواستن از صداها که او را ترک کنند.)در صورت وجود توهم شنوایی 

 .نادیده گرفتن صداها ،تصاویر ،بوها، مزه ها و احساس ها 

 . تمرکز بر کار یا فعالیتی دیگر 

  بلند )ترجیحا با گوشی (.گوش دادن به موسیقی 

 شما مي توانيد با روشي حمایت گرانه ،همدالنه و آرام :

 از او بپرسید آیا هم اکنون چیزی شنیده یا دیده است؟ و اگر پاسخ بلی است، آن چه بوده؟ 

 .به منظور درک این که آن تجربه چه احساسی در او ایجاد می کند ،اطالعات کافی بگیرید 

 کنار آمدن با احساسات و نیازهای برخاسته از توهم پیشنهاد کنید . این امر احساس امنیت و توانایی کنترل احساس  راه های مختلف برای

 خود به بیمار می دهد.

  کلمه نشانه یا توهم  واژه دیگری که مورد جای در مورد اینکه آن تجربه ممکن است یک نشانه یا توهم باشد با او گفتگو کنید . ) می توان به

 ذیرش بیمار است به کار برد.(پ

 دیت های رفتارش را به او یادآوری کنید ) مثال فریاد نکشد (.ودر صورت لزوم محد 

 .شما نباید او و یا تجربه اش را مسخره کنید 

 تهيه كنندگان:

 خ. چالویي            خ.تاره 

 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:

 حيدریف. 

 )مترون  مركز(

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 12-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 .شما نباید از تجربه اش دچار حیرت و هراس شوید 
 یا آن را نادیده و دست کم بگیرید.تشما نباید به او بگویید که تجربه اش واقعی نیس ، 

  توهم یا اینکه چرا او صدائی  می شنود یا چیزی می بیند ،وارد بحثی طوالنی شوید.شما نباید در مورد محتوای 

 خشم كنترل
 و حتـی زدن کتـک کـردن، توهیـن صــداکـردن، و ســر کشــیدن، فریــاد میکنیــد؛ خشــم احســاس شــدت بــه شــما مرحلــه ایــن در

 روشهایـی بـه میتوانیـد بخواهیـد اگـر امـا اسـت سـخت کمـی مرحلـه ایـن در خشـممدیریـت . اسـت معمـول مرحلـه ایـن در زنـی خـود
  .بگیریـد را اوضـاع شـدن بدتـر و پرخاشـگرانه جلـوی رفتارهـای

 كنترل خشم   در مراقبتي خود آموزش
 :از هاعبارتنـد روش ایـن

 بزنیـد زنـگ دوسـت یـک بـه دهیـد، انجـام تنفس شـکمی بـار چند بشـوئید، را صورتتـان یـا و بنوشـید آب دهید،کمـی تغییـر را خـود موقعیـت
 .کنیـد روی پیـاده و کنیـد صحبـت او بـا و

 خشم از پس ی مرحله
 غــم، آزردگــی، ماننــد احســاسهایی احتمــاالً داشـته باشــند، نامناسـبی رفتارهـای و بزننـد پرخاشـگری بـه دسـت خشـم دلیـل بـه افـراد اگـر

یجــان ه دنبــال بــه کــه هســتید کســانی جــزء شــما اگــر. میکننــد تجربــه را رضایــت وگاهــی تالفــی از تــرس و پشــیمانی تأســف،
 تکـرار را آن دیگـر کـه بگیریـد تصمیـم و را بپذیریـد خـود نامناسـب رفتـار مسـئولیت کـه اسـت ایـن گام اولیـن داریـد، احساسـاتی چنیـن خشـم
 .ـدبگیریـ درس خــود اشــتباهات از بایــد شــما. نمیکنــد شــما بــه کمکــی تأســف پشـیمانی و کـه باشـید داشـته خاطـر بـه. نکنیـد

 خشم ابراز سالم روشهای
 کــم هــا آن شــدت از کلمـات قالـب در احساسـات ابـراز. بزنیـد حـرف کسـی بـا مورد آن در کـه اسـت ایـن خشـم ابـراز بـرای روش بهتریـن
 پیـش اتفـاق بـه سـپس و گیریـد کار را بـه میشـود شـروع مـن بـا کـه جمالتـی خشـم کالمـی بــرای ابـراز. میکنــد آرام را شــما و کــرده
 .«نـدادی خبـر و کـردی دیـر چـون عصبانـیم مـن» ماننـد .کنیـد اشـاره آمـده
 تـیجمال. حـرف بزنیـد او بـا آمـده پیـش آنچـه مـورد در و بنشـینید شــده اسـت، عصبانیتتــان باعــث کــه کســی کنــار میتوانیــد شــما

 .نیسـتند خشـم ابـراز بـرای مناسـبی جمـالت کـردی مـرا عصبانـی تـو ماننـد میشـود، شـروع تـو بـا کـه

 ارتبــاط

 دارد زیـادی اهمیـت زناشـویی و فـردی بیـن روابـط در احساسـات انتظارات از یکدیگر، بیـان بیان. 
 مطـرح را خـود بتواننــددرخواسـتهای راحتــی بــه طــرف دو کــه اســت ایــن مؤثــر ارتبــاط نشــانه های از کردن ،یکــی درخواست 

 .کننـد

 اسـت. کالمـی ارتبـاط هـای بخـش مهمتریـن از رفتاریکـی تغییر برای درخواست 

 داریـد و حالـت هـای  میدهیــد توجــه میکنیــد، نــگاه میکنیــد، حضــور ذهــن گـوش دادن بـا شـنیدن متفـاوت اسـت. وقتـی گـوش

 .میدهـد کـه در حـال گـوش دادن هسـتید چهـرهای شـما هـم بـه گوینده نشـان

 

 تهيه كنندگان:
 خ. چالویي            خ.تاره 

 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:
 ف. حيدری

 )مترون  مركز(
 

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 13-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 بگيرید. نظر در را زیر موارد سازنده و مثبت ارتباط برقراری برای

 کنید. استفاده خانواده هستید، با که لحظاتی از-1

 .اسـتفاده کنید خانوادهاز زمـان های غـذا خوردن برای برقراری ارتباط با -2

 .تعداد ارتباطهای دستوری را به حداقل، برسانید-3

 .احترامی کردن به آنان بپرهیزید از تحقیر اعضای خانواده و بی-4

 .تکلـم وحده نباشـید، مکالمـه باید دوطرفه باشـددر ارتبـاط کالمـی م-5

 کنید. بیـان مثبت روشـی به را خود نظـر و احسـاس نمانیـد، سـاکت-6

 .کردن موضوعها و سرزنش خود بپرهیزید از شخصی-7

 .بـه جـای گشـتن دنبـال مقصـر، سـعی کنید راه حـل مناسـبی بیابید-8

 .کنید پرهیز مبالغه آمیز تعمیم های از-9

 .هنگامـی که با مشـکالت روبرو میشـوید، به مسـائل گذشـته بـر نگردید-10

 .خوانی بپرهیزید گیری نکنید و از ذهن شتابزده نتیجه-11

 .بر مبنای احساسات خود استدالل نکنید-12

 .به ارتباط غیرکالمی بها بدهید-13

 شامل عاطفيآموزش خود مراقبتي 

 ، گریه کردن وقتی که الزم است،  افتخار به خود،  مهربانی با خود و دیگران،  برقراری ارتباط با خانواده و دوستان،  معاشرت و مراوده با دیگران

،  مشاور مدرسه و معلم محل، صحبت کردن در مورد آن با والدین، کنترل خشم به روش مناسب مانند ترک،  جستجوی چیزهایی برای خندیدن

 .مطالعه کتابهایی که دوستشان داریمو  و برادر و خواهر کنار والدیناختصاص وقت برای بودن در 

 شامل معنوی مراقبتي آموزش خود

 شکرگزاری نعمتهای الهی،  کمک به نیازمندان، انجام کارهای خیر،  وت و شنیدن آیات قرآنالت،  اختصاص زمانی از روز برای عبادت و نیایش

 مطالعه متون و ادبیات مذهبی و معنوی،  ناسک دینی و مذهبیانجام م،  احساس ارزش، خوشبینی و امید

 انهبرای خواب خوب شب مراقبتي آموزش خود

 (.عت خوابیدن و بیدار شدن خود را در طول هفته، منظم کنیم )درساعت معینی بخوابیم و بیدار شویماس -1

 ).عصرها از خوابیدن طوالنی پرهیز کنیم )بیش از یک ساعت نخوابیم -2

 .خوابیدن در ساعتهای پایانی عصر و نزدیک به شب پرهیز کنیماز  -3

 .دقیقه ای بگیریم10الی  5نیم ساعت قبل از خواب شب یک دوش  -4

 .مثل چای، قهوه و نوشابه پرهیز کنیم ساعت قبل از خواب از نوشیدن مایعات محرک و تحریک کننده2تا 1 -5

 تهيه كنندگان:
 خ. چالویي            خ.تاره 

 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:
 ف. حيدری

 )مترون  مركز(

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 14-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 .شبها از دیدن فیلم های خشن و غمناک پرهیز کنیم -6

 .فعالیت دیگری مطالعه کردن یااز رختخواب فقط برای خوابیدن استفاده کنیم نه  -7

 .دقیقه باشد30الی 15به رختخواب با خوابیدن نباید بیشتر از  زمانی که احساس خواب میکنیم به رختخواب برویم. فاصله بین رفتن -8

 ه کاری کهبرد از رختخواب خارج شویم و ب صورتی که خواب مان نمی وجه سعی نکنیم خود را به زور در رختخواب نگه داریم، در هیچ به -9

 .قمند هستیم بپردازیمالع

 روی رختخواب خارج شویم و افکار خود را بازگو کنیم )به زبان بیاوریم( یا از شوند، می ما خواب مانع رختخواب در مزاحم افکار که صورتی در -10

 . یک کاغذ بنویسیم و سپس به رختخواب برویم

 تغذیه

 پيام های كليدی تغذیه برای حفظ سالمت  مراقبتي آموزش خود

  :نماییم توجه اعتدال و تنوع اصل دو به غذایی مواد مصرف و انتخاب در

 یعنی انواع مختلفی از مواد غذایی را به تناسب با یکدیگر مصرف کنیم، به گونه ای که مصرف زیاد یک ماده غذایی سبب :تعادل

 . حذف سایر مواد غذایی نشود

 از تنوع و گوناگونی مصرف چند ماده غذایی مختلف از گروه های غذایی استمنظور  :تنوع

 وزن خود را در حد سالم و متعادل حفظ کنیم. 

 الدر عین ح ددریافت فیبر غذایی روزانه را افزایش دهیم: فیبر در بدن ما هضم نمی شود. ولی وجود آن باعث بیشتر کردن حرکات روده میشو 

مواد  این اعمال منجر به دفع آسان.ی را از روده کم می کند. همچنین موجب انبساط دیواره روده بزرگ می شودجذب موادی مثل قند و چرب

 حفاظت در برابر بیماریهای قلبی و عروقی، چاقی و زاید می شود. به دالیلی که ذکر شد فیبر برای پیشگیری از دیابت، کلسترول باالی خون،

بنابراین الزم است که تعادل ، گاز روده ای، درد و نفخ شکم می شود مصرف بیش از حد آن نیز باعث افزایشسرطان روده بزرگ، مفید است. اما 

 .را حفظ کنیم

  %)را در برنامه غذایی روزانه افزایش دهیم 2/5مصرف شیر، ماست و پنیر کم چرب ) کمتر از. 

  لیوان ماست یا شیر بدون چربی یا کم چرب مصرف کنیم2-3روزانه. 

 دوغ تازه کم نمک در منزل نوشیدنی مناسبی است تهیه. 

 برای جذب بهتر کلسیم تا حد امکان از شیر ساده و بدون هیچ افزودنی استفاده کنیم 

 مصرف چربی و روغن خود را تا حد امکان کم کنیم. 

 در مصرف گوشت و فرآورده های آن دقت کنیم. 

 محدود کنیم مصرف قندهای ساده مانند قند و شکر شیرینی و شکالت را. 

 نمک کمتری مصرف کنیم. 

 تهيه كنندگان:
 خ. چالویي            خ.تاره 

 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:
 ف. حيدری

 )مترون  مركز(

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 استان زنجاندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 15-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

  لیوان مایعات توصیه می شود 8 -6مقدار کافی آب سالم بنوشیم . در افراد سالم روزانه روزانه. 

 :رژیم مناسب یک فرد دارای استرس باید دارای موارد زیر باشد

  استفاده از انواع میوه جات و سبزی جات در طول روز مخصوصاً مواد سرشار از ویتامینc 

  لیوان شیر به طور منظم3 مصرف روزانه 

 حذف کامل سوسیس و کالباس از برنامه غذایی خود 

 مصرف غذا های کم حجم ولی مقوی در میان وعده 

  عدد خرما استفاده کنید2لیوان شیر گرم به همراه 1برای ایجاد آرامش در خود از 

 ماست را در برنامه غذایی خود قرار دهید. 

 عصبی به عضالت نقش مهمی دارند مواد حاوی کلسیم در سیناپس های عصبی و برای انتقال پیام های. 

 مصرف ماست قبل از خواب به علت دارا بودن اسید الکتیک بیشتر توصیه می کنیم 

  لیوان آب میوه طبیعی فصلی توصیه می شود1مصرف روزانه. 

 برای صبحانه از مواد غذایی پر فیبر+ماست یا پنیر کم چرب + نان کامل یا غالت کامل 

 ان وعده خودداری کنیداز مصرف شیرینی جات در می. 

 لیوان قهوه بنوشید1حداکثر روزانه. 

 در میان وعده از کیک خانگی یا نان کم چرب محلی یا غالت کامل استفاده کنید 

  لیوان آب در روز توصیه می شود8نوشیدن حداقل. 

 مصرف جوشانده لیمو عمانی و گل گاوزبان در مواقع استرس توصیه می شود 

 ز ویتامیناز مواد غذایی سرشار اD ،C  ،Bحتماً استفاده کنید 

  گوجه فرنگی، فلفل دلمه، فلفل فرنگی، مرکبات ، توت فرنگی، کیوی به علت داشتن ویتامینCدر تقویت قدرت فکری و 

 .آرامش اعصاب نقش به سزایی ایفا می کنند

  جوانه ها، غالت سبوس دار، حبوبات، لبنیات، جگر، گوشت قرمز، تخم مرغ حاوی مقادیر باالیی از ویتامینDهستند که 

 .در آرامش فرد و در تقویت حافظه مؤثرند

  جگر و گوشت قرمز، ماءالشعیر حاوی ویتامینBاست. 

  ویتامین هایBباعث کاهش استرس می شوند. 

 
 
 

 تهيه كنندگان:

 خ. چالویي            خ.تاره 

 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:

 ف. حيدری

 )مترون  مركز(

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(



16 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 16-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 تفكر 
 :چگونه از درگيری فكری بيرون بيایم 

 .کنیم جدا است افتادهاتفاق  واقعاآنچه  از را خودافکار کنیمسعی .1
 .کنیمشناساییرا«فکریهایدرگیری .2

 ..کنیمبررسی را فکری ایهدرگیری .3
 چه زماني باید به پزشک مراجعه كرد؟

ـا شـده اسـت، یـا اگـر ب بیخوابـی شـما اگــر تصــور میکنیــد مشــکلی دیگــر ماننــد اختاللــی روانپزشــکی یــا پزشــکی باعــث
شـده هنـوز مشـکل شـما ادامـه دارد، یـا اگـر در کار روزانـه دچـار مشـکل  گفته هـای وجـود رعایـت اصـول بهداشـت خـواب و توصیه

 .مراجعـه بـه روانپزشـک بـه خـود تردیـد راه ندهیـد اید، بـرای شـده

 (ECT) يكیالكترشوک  با درمان

که عبور یک جریان  یروانپزشک یدرمانها نیتر ناشناخته و نیموثرتر از یکی  electro convulsive therapy یکیالکتر شوک با درمان
 .استالکتریکی محرک از مغز بیمار به مدت یک دهم تا یک ثانیه برای تولید تشنج 

 (ECT) يكیالكترشوک  با درمان در مراقبتي آموزش خود

 از قبل شب بیمار ECT نماید استحمام.  
 شود می پیگیری اسکن یا گرافی انجام اسکن یا گرافی به نیاز صورت در  . 
 شود می پیگیری آن انجام آزمایشات به نیاز صورت در  . 
 جهت رضایت او قیم و بیمار از ECT مورد در مختصری توضیحات ابتدا منظور بدین البته شود می اخذ ECT، احتمالی عوارض و آن انجام لزوم 

 .شود یم ،انجام داشتند ECT انجام به رضایت که صورتی در. شود می داده وی خانواده و بیمار به
 انجام تائید صورت در ECT بخش با معالج پزشک  توسط  ECT شود می هماهنگ. 
 دیمان مین مصرف جامدات قبل ساعت 8 از و اتعمای قبل ساعت 6 از بیمار سپس. 
 طبق نظر پزشک معالج می باشد. داروها برخی موقت قطع نظر بیماراز داروئی رژیم 

 روز صبح ECT  )شود می خارج وجود درصورت و پروتزها مصنوعی دندانهای شود می داده بیمار برای الزم آمادگیهای)شوک درمانی . 
 شود می خارج بیمار ... و تزئینی وسایل و عینک . 
 شویم می مطمئن بیمار روده و مثانه بودن خالی از.  
 انجام بار سه ای دو از پس مارانیب اکثر ECT، ندی نمایم مشاهده خود در را یبهبود ندیفرا 
 ردیگ یم انجام و پرستار ،پزشکیهوشیب نیتکنسمتخصص و کامل یهمکار و نظارت تحت یدرمان شوک . 

 ECT يجانب اثرات 
 و دیباش داشته یعضالن یسفت و سردرد است ممکن درمان از بعد یول آمد نخواهد شیپ شما یبرا یمشکل گونه چیه معموال یدرمان شوک نیح در
 حالت نیا و دیشو یفراموش دچار کوتاه زمان در مسائل یبعض در که افتد یم اتفاق یگاه دیشو خوب یمدت از بعد و دیباش یمنگ و یجیگ دچار یکم
 .بماند یباق یفراموش حالت نیا مدت یطوالن در است ممکن افراد یبعض در اما شودیم رفع سرعت به

 .نکردند افتی شود یم مغز به رساندن بیآس باعث ECT نکهیا بر دال یمدرک چیه دانشمندان

 تهيه كنندگان:

 خ. چالویي            خ.تاره 
 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:

 ف. حيدری
 )مترون  مركز(

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 17-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 rTMS با درمان در مراقبتي آموزش خود

 .یک روش درمانی غیردارویی که برای درمان اختالالت روانپزشکی استفاده می شود 
  روشrTMS .بدون بیهوشی انجام میگیرد و القای تحریک مغناطیسی از روی سر و بدون ایجاد تشنج می باشد 
  هر جلسهrTMS  دقیقه طول می کشد که خود فرد نیز هوشیار است. 30الی  20مدت 
  عوارض قابل توجهی گزارش نشده است گاهی بیماران عوارض گوارشی مثل تهوع را تجربه می کنند سرگیجه و سردرد خفیف نیز گزارش شده

 است.
 .در افرادی که سابقه تشنج دارند توصیه نمی شود 
  پروتزهای فلزی که تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار می گیرد برای این درمان مناسب نمی باشند.همچنین افرادی که 

 .30تا  15براساس نوع بیماری بین  در کودکان و خانم های باردار اختالف نظر )انجام دادن یا انجام ندادن( در این روش درمانی وجود دارد 

 جلسه توصیه می گردد.

  روز در میان براساس شرایط بیمار و نظر پزشک متفاوت است.بار در روز تا یک  2از 

 rTMS  .نیاز به ناشتایی و بیهوشی ندارد 

 در درمان: مراقبتي آموزش خود

 درمان دارویی توسط روان پزشکان که در تشخیص و درمان اختالالت روانی تخصص دارند صورت می پذیرد داروهایی که معموال برای کنترل عالیم

تی د مدیسایکوز تجویز می شوند داروهای ضد سایکوز نام دارند امروزه داروهای ضد سایکوز متنوعی در دسترس است بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا با

زوده طوالنی )گاه چندین سال( تحت درمان باشند در صورت نیاز انواع دیگری از داروها معموال به صورت دوره ای و موقت به داروی ضد سایکوز اف

 بیتمی شوند تا دوره های افسردگی یا عوارض دارویی درمان شوند داروهایی که معموال برای کنترل اختالل دوقطبی تجویز می شوند داروهای تث

ندین چکننده خلق نام دارند امروزه داروهای تثبیت کننده خلق متنوعی در دسترس است بیماران مبتال به اختالل دو قطبی باید مدتی طوالنی )گاه 

 .سال( تحت درمان با داروهای تثبیت کننده خلق باشند 

 درمان

ر از ایجاد تغییراتی در برنامه درمانی در زمان های متفاوتی از سیر برای دستیابی به موثرترین روش کنترل بیماری روانپزشک ممکن است ناگزی

بیمار باید روانپزشک را از تمام داروهای مصرفی  .اختالل باشد هر گونه تغییری در نوع و یا میزان مصرف داروها باید تحت نظر روانپزشک صورت پذیرد

روهای مجاز و داروهای تقویتی و مکمل های غذایی آگاه کند رعایت این نکته از خود اعم از تمامی داروهای تجویز شده توسط دیگر پزشکان و دا

 د.زیرا برخی از داروها در صورت مصرف هم زمان ممکن است سبب بروز عوارض در بیمار شون،اهمیت باالیی برخوردار است

 اجتماعي–درمان های رواني 

یماران و عالوه بر درمان های دارویی درمان های روانی اجتماعی هم مفید است این درمان ها شامل انواع خاصی از روان درمانی در ارائه حمایت به ب

کاهش اجتماعی می تواند سبب -خانواده های آنان و بهره مند ساختن آنان از آموزش و راهنمایی است مطالعات نشان می دهند که مداخالت روانی

مددکار و یا  ،کاهش میزان بستری بیماران و بهبود عملکردشان در زمینه های مختلف شود چنین درمانهایی را معموال روان شناس ،بعضی از عالیم 

درمان های  .تعداد جلسات فواصل بین آنها و نیز نوع درمان انتخابی براساس نیازهای درمانی هر بیمار تعیین می شود .کاردرمانگر ارائه می دهند 

 ی خانواده و کاردرمانیاآموزش روان شناختی بر، اجتماعی که عبارتند از آموزش مهارتهای اجتماعی،آموزش روان شناختی -روانی

 تهيه كنندگان:

 خ. چالویي            خ.تاره 
 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:

 ف. حيدری
 )مترون  مركز(

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 18-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 بيماری با دوره طوالني كه به طرز موثری كنترل شدني است
در بیماران مبتال ماهیت عود کننده دارند درک این واقعیت که در حال حاضر درمانی قطعی )بهبود  اختالالت روانپزشکیبه طور طبیعی دوره های 

وجود ندارد از اهمیت باالیی برخوردار است تداوم درمان حتی در زمان هایی که بیمار در وضعیت سالمت به سر می برد می  ها کامل( برای این اختالل
 در آورده و احتمال بروز دوره های مکرر و وخیم تر بیماری را کاهش دهد. تواند اختالل را به خوبی تحت کنترل

 :در داروهای ضد سایكوز مراقبتي آموزش خود
عود بیماری  درمان با این داروها وابستگی نمی آورد. مهم است که درمان دارویی دست کم شش ماه تا یک سال پس از اتمام دوره ، ادامه یابد تا احتمال

حتمال عود ا ، بلکه به منظور کاهشنیست  اهش می یابد. گفتنی است که این درمان طوالنی به علت اعتیادککم شود. احتمال برگشت عالئم با درمان 
 ه سایکوز است. چنانچه سایکوز تکرار شود، درمان طوالنی تری خواهد بود .ربیماری است .زمان های گفته شده مربوط به اولین دو

د ی ضو در صورتی که فرد تحت درمان با داروها تر درمان ضدسایکوز نیاز دارند تا از عود بیماری جلوگیری شودعضی از افراد به دوره های طوالنی ب
 سایکوتیک باشد، عود معموالً شدت کمتری دارد.

 عوارض جانبي
 باید در نظر داشت که بیشتر عوارض جانبی ناشی از مصرف داروها رفع شدنی است و شروع آنها نشان دهنده شروع تاثیر داروست.

ی یابند. این عوارض را در ویزیت بعدی و یا در صورتی عوارض جانبی شایع در زیر آورده شده است عموماً این عوارض جانبی بعد از چند روز تخفیف م
 که ادامه یافتند، چند روز بعد، به پزشک متخصص اطالع دهید .

 خواب آلودگی 

 نا آرامی 

 لرزش 

 خشکی عضالنی 

 حساسیت به نور 

 افزایش وزن 

 تاری دید 

  تغییر در سیکل قاعدگی 

 یبوست 

 قطره قطره آمدن ادرار 

 دارند و ممكن است جدی باشند. .وقوع این عوارض را فوراً به پزشک متخصص گزارش دهيد .عوارض جانبي زیر شيوع كمتری 

 )اسپاسم های عضالنی )این حالت را می توان به سرعت درمان کرد 
 خشکی عضالنی بارز 
 )حالت های سرما خوردگی )دردهای بدن و تب 
 سرگیجه شدید 
 زخم های دهان و لثه 

 

 تهيه كنندگان:
 خ. چالویي            خ.تاره 

 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:
 ف. حيدری

 )مترون  مركز(

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 19-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

  مشکل در ادرار کردن 
 ادرار تیره رنگ 

 پوست یا چشم زرد رنگ 
 عوارض دارویی چند کار می توان انجام داد :برای کاهش 

 . با روانپزشک مشورت کنید ، شاید مقدار دارو را کاهش دهد 
 . روان پزشک ممکن است نوع دارو را تغییر دهد 
 . اگر خواب آلودگی یکی از عوارض ناخواسته است، ممکن است، بتوانید دارو را در شب مصرف کنید 
 . ممکن است ورزش مفید باشد 
 درمان عوارض جانبی، می توان داروی دیگری تجویز کرد . برای 

 موارد دیگری که باید در مورد آنها دقت کنید :
 . با روانپزشک درباره شروع هر داروی دیگری مشورت کنید 
 . ممکن است در هنگام رانندگی یا کار با ماشین آالت، در مواقع خطر، سرعت عمل شما کمتر باشد 
 ر هنگام مصرف این داروها بیشتر است.عوارض ناخواسته الکل د 
 . پوست ممکن است به نور آفتاب حساس شود 
  درصد کمی از مردم ممکن است در قسمتهای مختلف بدن، اغلب در دهان، دچار حرکات تکراری غیر عادی شوند. این حالت می تواند برای زمانی

 ص مشورت کنید .طوالنی بماند. بنابراین ، به محض دیدن این عالئم با پزشک متخص

 در بنزودیازپين ها مراقبتي آموزش خود
وند تا به این داروها برای کاهش اضطراب و بیقراری به کار می روند، در رفع بیخوابی نیز مفیدند. در طی دوره حاد همراه دیگر داروها به کار می ر

سایکوز در کوتاه مدت موثرند. این داروها، به علت احتمال وابستگی، کنترل عالئم، کمک کنند. این داروها همچنین در کنترل عوارض داروهای ضد 
 نباید برای بیش از چند هفته تجویز شوند و در موقع قطع دارو هم مقدار دارو باید به تدریج کاهش داد.

 ش زمان واکنش است .بنزودیازپین ها عوارض ناخواسته الکل را زیاد می کنند. شایع ترین عوارض بنزودیازپین ها خواب الودگی،کاه

 ضد افسردگي  داروهایدر مراقبتي آموزش خود

فته هبی اشتهایی و احساس گناه، که چند ضد افسردگی ها برای کاهش یا رفع عالئم بالینی افسردگی مثل غمگینی زیاد، اختالل خواب، کم توانی، 

 غالباً سه تا چهار هفته زمان الزم است . طول کشیده اند، به کار می روند برای شروع تاثیر و تکمیل اثرات داروها

 عوارض ذیل شایع هستند. عوارض را در ویزیت بعدی یا اگر پایدار ماندند در عرض چند روز بعد به پزشک متخصص گزارش دهید.

  تاری دید 

  خشکی دهان 

 یوست 

  قطره قطره آمدن ادرار 

ول ( مشاهده می شود . در موراد ترانیل سیپرومین رعایت رژیم غذایی و منبع عوارض فوق بیشتر در ضد افسردگی های سه حلقه ای )هفت داروی ا

 مصرف همزمان بعضی از داروها بسیار مهم است .

 

 تهيه كنندگان:
 خ. چالویي            خ.تاره 

 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:
 ف. حيدری

 )مترون  مركز(

 نهائي:تصویب كننده 

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 20-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7ویرایش:شماره  20/8/95تاریخ تهيه: 

 تثبيت كننده های خلق درداروهای مراقبتي آموزش خود

ا برای ر تثبیت کننده های خلق از داروهای اصلی برای کنترل بیماری دو قطبی اند و بیشتر بیماران الزم است که به مدت طوالنی یکی از این داروها 

 جلوگیری از عود مصرف کنند .

 ز طریقلیتیوم نوعی نمک است که در بسیاری از غذاها یافت می شود و در مقادیر باال برای تثبیت خلق مفید است اندازه الزم دارو برای هر فرد ا

یا اگر همچنان  ، شک خود در مراجعه بعدیآزمایشهای منظم خون تعیین می شود . عوارض جانبی فهرست شده ذیل شایع هستند این عوارض را به پز

 در طول چند روز بعد گزارش کنید : ،نددباقی مان

  طعم فلز در دهان 

  تشنگی 

  ناراحتی معده 

 افزایش وزن 

  لرزش دستها 

  تورم قوزکها 

  دفع مقدار زیادی آب  از طریق ادرار 

رد که احتمال دا، اگر میزان دارو درست کنترل نشود یا اگر بیمار به سبب هوا گرم دچار کم آبی شود یا مشکل کلیوی یا مشکل در روده داشته باشد 

شده ذیل  تعوارض جانبی فهرس .احتمال مسمومیت با لیتیوم وجود دارد ، زمانی که سطح لیتیوم بسیار باال رود .سطح لیتیوم در خون بسیار باال رود

 عالیم مسمومیت با لیتیوم هستند و باید فورا به پزشک گزارش شود.

  تهوع یا اسهال شدید 

  بیحالی شدید یا خواب آلودگی 

  گیجی یا فراموشی شدید 

  لرزش شدید و تلوتلو خوردن 

ت ست که خانواده و دوستان از عالیم مسمومیبه سبب اینکه عالیم مسمومیت با لیتیوم ممکن است شامل گیجی شدید یا فراموشی باشد حائز اهمیت ا

 با لیتیوم آگاه باشند تا در رساندن سریع بیمار به پزشک همکاری کنند .

 :در درمان عوارض جانبي مراقبتي آموزش خود

 از عوارض جانبی شایع داروهای ضد سایکوز نظیر سفتی، انقباض عضالنی و لرزش دست است . یعمل این داروها کاهش و از بین بردن بسیار

 .این داروها در درمان بیقراری تاثیر کمی دارند و از خواب آلودگی ، حساسیت به نور خورشید و افزایش وزن جلوگیری نمی کنند

 

 

 تهيه كنندگان:

 خ. چالویي            خ.تاره 
 (آموزش سالمت سوپروایزر) -آموزشي(سوپروایزر )

 تایيد كننده:

 ف. حيدری
 )مترون  مركز(

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 21-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 

 چيست؟ استرس

 .زندگیســت در موقعیتهــا و حــوادث تغییــرات، مقابــل در انســان واکنــش نــوع یــک اســترس

 اکارهـ از برخـی انجـام بـرای الزم انـرژی مـا کـه شـوند مـی باعـث و مفیدنـد هـا اسـترس از برخـی. نـدارد منفـی جنبـه همیشـه اسـترس: نکتـه

 امتحـان شـب در مـا نگرانـی: مثـال عنـوان بـه. گوینـد مـی خـوب اسـترس هـا، اسـترس گونـه ایـن بـه. بیاوریـم دسـت بـه را

 .شـود مـی هـا آن بهتـر خوانـدن و هـا درس روی بـر بیشـتر تمرکـز بـه منجـر

 :اند آمده زیر در سالم مدار هيجان های مقابله از برخي

 ـودخ کـردن سـرگرم فیزیکـی، فعالیـت انجـام یـا ورزش دیگـر، مذهبـی هـای مقابلـه و تـوکل نـذر، دعـا، نزدیـکان، و اطرافیـان بـا کـردن دل درد

 فکـری هـای بـازی مثـل ذهنـی هـای فعالیـت بـا

 كنترل استرس 

 اعث استرستانب در شراایط مختلف چگونه است؟ چه عواملی عکس العمل شمااولین قدم، شناخت هر چه بهتر خودتان است. باید ببینید 

 :سواالت، مراحل زیر را طی کنیدمی شود ؟ و هنگام استرس چه رفتاری دارید؟ پس از پاسخگویی به این 

بگیرید،انجام چه کاری  لیستی از کارهایی که باید انجام بدهید درست کنید. تصمیم .مدیریت زمان داشته باشید:اولویتها را مشـخص كنيد -1

 بدانید کدام کارتان از اولویتمی شود  کارهایی را میتوانید به بعد موکول کنید. این عمل موجب چه و است؟ اهمیت حائز بیشتر تان برای روزدر

 .برخوردار است؟ و برای به یاد آوردن آن استرس نخواهید داشت

و واکنش  کرده درمورد اتفاق و یا موقعیتی که ممکن است با آن مواجه شوید فکر:تمریـن مواجهه با موقعيتهای اسـترسزا انجـام دهيد -2

ند، استرس میک چارد  شما را  به عنوان مثال اگر میدانید که صحبت در جمع بیابید رضیخود را تمرین کنید. راههایی برای مواجهه با موقعیت ف

 .صحبت نمایید سخنران در جمع یک کنفرانس ترتیب دهید که در آن شما به عنوان هایتان با کمک دوستان مورد اعتماد و همشاگردی

است ولی  خوب باشید. تحت فشار قرار دادن خود برای موفقیت سعی کنید اهداف واقعگرایانه داشته :خواسته های خود را بررسي كنيد -3

چ کس باشید. هی قانع گرایی باشید. به آنچه که میتوانید به نحو احسنت انجام دهید مطمئن شوید انتظاراتتان واقع گرایانه است. مراقب کمال

 .ستندمعلم خوبی ه اشتباهات که باه بدهید و به یاد داشته باشیدکامل نیست. نه شما و نه دوست یا فرزند شما و نه دیگران به انسانها اجازه اشت

 .استراحت و تمدد اعصاب وقت بگذارید غذاهای سالم بخورید. برای:سـبک زندگي سالم داشته باشيد -4

 .دعا،یوگا و تمرین تمرکز. از زندگیتان لذت ببرید :روشهای تمدد اعصاب كه برایتان مفيد است را بيابيد -5

خانواده  و ماند. سیستم حمایتی از دوستان وضعیت شما هیچ چیز ثابت باقی نمیدر :  بپذیرید زندگـي از جزیي عنـوان به را تغييـرات -6

برای کاهش استرس  همزمان، از فعالیتهایی که .بگیرید. به خود و ظرفیت خود اعتقاد داشته باشید تشکیل دهید تا در صورت نیاز با آنها تماس

راهکارمناسبی برای رفع استرس نبوده  اجتناب کنید. مصرف الکل،سیگار، مواد مخدر )ماری جوانا( و پرخوری افزاید می ناست ولی به استرس تا

 . بیشتر میشوند و باعث ایجاد مشکالت

 
 

 

 تهيه كنندگان:

 خ. چالویي            خ.تاره 
 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:

 حيدریف. 
 )مترون  مركز(

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
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 22-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 .محدودکـردن فعالیـت هـا باعـث کاهـش اسـترس مـی شـود .بگویيـد "نـه"یـاد بگيریـد  -7

مسـئولیت هـای اصلـی خـود وقـت  بــر روی اولویــت هــا وبــه جــای وقــت گذاشــتن بــر روی اولویــت هــا و نیازهــای دیگــران، 
 .بگذاریـد

 .بـرای کاهش تنش عضـالت و افزایش حس خوب خود به طور منظم ورزش کنید .ورزش كنيـد -8

 مــی مــا را بــه منابعــی فراتــر و بــزرگ تــر از خودمــان وصــل مذهـب و معنویـت .بـه زندگـي معنـوی خـود غنـا ببخشـيد -9
مقابلـه  دارنــد کــه ایــن اعتقــادات بــه آن هــا قدرتــی دو چنــدان در کنـد. کسـانی کـه اعتقـادات مذهبـی قـوی تـری دارنـد اذعـان

ـل الهـی بـه ح در مقابلـه بـا مشـکالت بـا آرامـش و اعتمـاد بـه کمـک هـای بـا مشـکالت مـی دهـد. کسـانی کـه تـوکل مـی کننـد،
افزایـش تـوان مقابلـه  منظـم روزانـه، خـود منبـع مهمـی در کاهـش تجربـه اسـترس و مسـئله مـی پردازنـد. دعـا و مناسـک مذهبـی

 اسـت

و رویدادهــای زندگــی روزمــره یکــی از راه هــای خــوب  نوشــتن حــوادث .باشــيد داشــته روزانــه یادداشــت دفتــر -10
 .ناخوشــایند در محــل کار یــا زندگــی خانوادگــی و اجتماعــی اســت اســترس حاصــل از وقایــعرهایــی از 

اسـترس اسـت. دیـدن فیلـم  بازگشــت بــه آنچــه کــه در کودکــی خوشــایند بــود یــک راه ســاده مدیریــت .شــوید بچــه -11
مــدل هــای نقاشــی، بــازی مــار و پلــه، آب بــازی و بادبــادک  د، رنـگ کـردنهایـی کـه در کودکـی شـما را خوشـحال مـی کردنـ

 .کاهـش اسـترس هسـتند هــوا کــردن از جملــه راه هــای

و دیـدن فیلـم هـای کمـدی یـک راه  خندیـدن یـک مهـارت مقابلـه بـا اسـترس اسـت. خوانـدن مطالـب طنـز .شـوخ طبـع باشـيد -12
 .ای کاهـش اسـترس اسـتخـوب بـر

 :تمرین آرام سازی

 .ثانیه در این حالت نگه داشته می شود15تا 10در این تمرین، عضالت به ترتیب از سر به طرف پا یابرعکس سفت میشود.  -1

 .شدن و شل شدن عضالت تاثیر خوبی بر آرامش ذهن می گذارد این سفت -2

ها را روی ران قرار  پشت خود را صاف نگه دارید،کف پاها را روی زمین بگذاریدو دستابتدا به یک مکان خلوت بروید، روی صندلی بنشینید،  -3
 .دهید

 .کنید رها آهستگی به سپس. دارید نگه اینحالت در و بکشید باال طرف به میتوانید که جایی تا را ابروها -4

 .کنید دارید. سپس به آهستگی چشم ها را بازچشم هایتان را را محکم ببندید و پلکها را روی هم فشاردهید. در این حالت نگه  -5

 در .دارید نگه را فشار.دهید فشار هم روی خودرا دندانهای. کنید رها آهستگی به داریدسپس نگه را فشار. دهید فشار دهان سقف به را خود زبان -6
 7.ندهید انجام را حرکت داریداین مصنوعی دندان که صورتی

 .سپس به آهستگی رها کنید.سفت نگه داریدشانه های خود را باال بکشید و   -7

میخواهید شکم خود را  مثل اینکه.نفس خود را حبس کنید و به شکم خود فشار وارد کنید. یک نفس عمیق بکشید. ریه هایتان را از هوا پر کنید-8
 د.آهستگی نفس را بیرون دهید و ریه را کامال خالی کنی باد کنید. سپس به

 
 

 تهيه كنندگان:

 خ. چالویي            خ.تاره 
 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:

 ف. حيدری
 )مترون  مركز(

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 23-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 :استرس درمان های راه
 کنید واگذار دیگران به را کارها بعضی انجام است ممکن که جائی تا دارید زیاد های مشغولیت و دشوار کارهای اگر. 
 (.درسهم به رفتن هنگام یا کار سر به رفتن راه در مثال)  ببینید را محیط های زیبائی تا دهید انجام آرامش و مالیمت با را خود روزمره های فعالیت 
 نشود انجام کننده خسته و پیوسته طور به کار تا بگیرید نظر در کافی وقت کاری، های فعالیت بین. 
 گردد می روحی فشارهای باعث زیرا ندهید انجام کاری خود توانایی از بیش یعنی بگیرید نظر در توان حد در را خود روزانه ریزی برنامه. 

 بگیرید نظر در منتظره غیر کارهای برای زمانی برنامه یک. 

 نگیرد انجام عجله با کار این تا شوید خارج خانه از معمول حد از زودتر. 

 پیش در را ای مشغله پر روز میکنید فکر اگر حتی اید نشده مواجه جدیدی فرصت یا موقعیت با کنید تلقین خودتان به 
 دارید. 
 نشوید عجله و زیاد تالش به مجبور آن در که کنید پرهیز مدت طویل کارهای از االمکان حتی. 
 انجام آرامش با میتوان را کم خطای با و خطا بدون کارهای عکس بر و شود می زیاد اشتباه و خطا به منجر عجله که کنید آوری یاد خودتان به 

 .داد
 آن کمیت به نه بدهید اهمیت زندگی کیفیت به 
 ندهد رخ خطری اگر حتی کنید دور خود از را وسواس و شک حالت. 
 کنید آسوده کننده سرگرم مسائل با را خودتان. 
 بدهید انجام مایلید که را سبکی وظائف بعضی یا و باشید داشته خوبی استراحت ظهر هنگام در. 
 کنید حفظ را خود انرژی و بگذارید آزاد را روحتان. 
 دهید اختصاص اتومبیل و ترافیک و کاری مسائل از دور به را وقتتان از ای پاره. 

 استرس كاهش برای پيشنهاد
 .کنید شروع صبحانه با را روزتان -1

 ببریـد. لـذت و اسـتفاده آرامـش، بـرای زمـان از. کنیـد عـوض صبحانـه در همـکار یـا و دوسـت مالقـات بـا را خـود تکـراری عـادات -2

 .دهید اختصاص آن های دی سی به کردن گوش و سازی آرام برای را روز از زمانی -3
 .کنید استفاده آبمیوه از روز طول در قهوه نوشیدن جای به -4
 .دهید قرار کار دستور در را اولویتها. کنید ریزی برنامه را کارهایتان -5

 .دهید انجام را کارها همه باید که نکنید احساس. باشید کامل نکنید سعی -6
 .کنید اجتناب همزمان کار سه یا دو انجام از -7
 .کنید کم را اطرافتان صداهای میزان است، ممکن اگر -8
 (کاریتان میز پشت از خارج. )بگیرید نظر در خاص زمانی ناهار صرف برای همیشه -9

 .ببرید باال خوب استراحت و خواب غذا، با را خود سالمت -10

11-  
 .کنید ورزش مرتب -12

 تهيه كنندگان:
 خ. چالویي            خ.تاره 

 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:
 ف. حيدری

 )مترون  مركز(

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 24-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 .کنیــد تبدیــل خــاص مــوارد بــه را بیشــتری حــوادث. بگیریــد جشــن را مراســم دیگــر و تولــد -13
 .کنید نــگاه تغییـر و شـدن بـزرگ بـرای راهـی عنـوان بـه بگیریـد نادیـده توانیـد نمـی کـه استرسـی بـه -14
 .بگیرید نادیده را هستند استرس ناقل که افرادی -15

 بگیرید نادیده را هستند گرا منفی که افرادی -16
 .نکنید گوش اخبار به میشوید آزرده اگر -17
 .بگویید مثبتی چیزهای و کرده تعریف خود از -18
 هــای هفتــه آخــر عالیــق، ســرگرمی، دوســت، خانــواده، اســت ممکــن منابــع ایــن. بیابیــد خــود بــرای خشــنودی منابــع -19

 .باشــند تعطیــالت یــا مخصــوص

20-  
 .دهید جایزه خوب و جدید چیز یک با خود به -21
 ـهنـ گفتــن و خواهــش بیــان بــرای را خــود هــای تفــاوت و احتیاجــات کــه بگیریــد یــاد. باشــید کننــده اظهــار کنیــد ســعی -22

 .بگیریــد یــاد
 .نترسید کمک درخواست از -23
 .بگذارید اضافه وقت قرار به دنرسی برای -24
 .بکشید عمیق نفس کردید استرس احساس وقتی -25
 .بیابید دار خنده مورد کنید سعی سخت های موقعیت در -26
 .دهید نشان توجه و مهربانی.نباشید اخالقی بد راننده -27
 بـود؟ خواهـد مهـم هـم بعـد یکسـال آیـا اسـت؟ مهـم واقعـا آیـا بپرسـید خـود از داریـد اسـترس وقتـی -28
 .کنید مقاومت خود سریع قضاوت و نقد مقابل در -29
 .شوید بهتری شنونده -30
 .رود نمـی پیـش خواهیـم مـی کـه طـور آن مسـائل همیشـه. دهیـد خـرج بـه نرمـش تغییـرات مقابـل در -31

 .کنید صحبت تان درونی راهنمای با و فراتر، قدرت آن با خدا، با کنید، دعا -32

 تعارض چيست؟

 اختالف بين دو یا چند نفر را تعارض مي گویند

 اند؟ كدام تعارض حل سالم های روش

 .است «مذاكره» كليد طالئي حل تعارض

 برای انجام صحيح مذاكره چه فنوني را باید به كار ببریم؟

 مـی دهیـد یعنـی کامـال بـه او توجـهمـی  بــه صحبــت کســی گــوش گــوش دادن بــا شــنیدن فــرق مــی کنــد. وقتــی :گــوش دادن 

گـوش  یجـاد مـی کنـد کـه شـما برایـش اهمیـت قائـل هسـتید و بـه دقـت بـه حـرف هایـشا کنیـد. ایـن رفتـار در گوینـده ایـن احسـاس را

دیـدگاه طـرف مقابـل آشـنا شـوید. ایـن کار از احتمـال ایجـاد  کـه بـا مـی دهیـد. در رونـد حـل اختـالف، گـوش دادن دقیـق باعـث مـی شـود

 .فـردی مـی کاهـد سـوء تفاهـم در روابـط بیـن

 تهيه كنندگان:

 خ. چالویي            خ.تاره 
 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:

 ف. حيدری
 )مترون  مركز(

 نهائي:تصویب كننده 

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 25-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7ویرایش:شماره  20/8/95تاریخ تهيه: 

  نفـره اسـت. هـر دو طـرف بایـد بـه هـم فرصـت  مذاکـره همـان طـور کـه از نامـش پیداسـت گفتگـوی دو :اجـازه صحبـت بـه دیگـری دادن

 .پـا گـوش باشـند و صحبـت طـرف مقابـل را قطـع نکننـدصحبـت دیگـری سـرا  صحبـت و گفـت گـو بدهنـد. در حیـن

 موثـر مسـتلزم ایـن اسـت کـه دو نفـر بـه مسـئله و راه حـل هـای مذاکــره ی :پرداختــن بــه مســئله و دنبــال مقصــر نگشــتن 

 .مهـم مذاکـره بـه منظـور حـل اختـالف اسـت یکـی از موانـع آن بپردازنــد ولــی دنبــال مقصــر نباشــند. دنبــال مقصــر بــودن

 مذاکـره  طــرف هــا از ســوی دو طــرف امــکان پذیــر اســت. بنابرایــن دو حـل مسـئله و اختـالف بـا ارائـه راه حـل :راه حـل ارائـه دادن

 .توجـه کننـدو دیـدگاه دیگـری  بایـد راه حـل ارائـه دهنـد و در ارائـه راه حـل هـا بـه نظـر

نیسـت. بنابرایـن بهتـر اسـت مهـم تریـن  امـکان حـل همـه مسـائل در یـک جلسـه مقـدور): پرداختـن بـه یـک مسـئله )نـه بيشـتر

 .یـدآن بپردازیـد. پـس از حـل و فصـل یـک مسـئله مـی توانیـد بـه مسـئله دیگـری بپرداز موضـوع مـورد اختـالف را انتخـاب کـرده و بـه

 موضـوع و مسـئله نـگاه کنیـد. نگریسـتن  همدلــی یعنــی خــود را جــای طــرف مقابــل بگذاریــد و از دیــد او بــه :همدلــي كــردن

 .ـدارائــه راه حــل هــا منافــع و رضایــت طــرف مقابــل را نیــز در نظــر گیریـ از زاویـه دیگـری بـه شـما کمـک مـی کنـد تـا در

  کنیـد احسـاس خوبـی نداشـته  ممکــن اســت نســبت بــه کســی کــه بــا او مذاکــره مــی :جــدا كــردن احســاس از رفتــار

مذاکـره خـوب پیـش نمـی رود. بهتریـن کار ایـن اسـت کـه احسـاس خـود را وارد  باشـید. اگـر قـرار باشـد احساسـات خـود را دخالـت دهیـد

 .مذاکـره نکنیـد، بـه مشـکل بپردازیـد و دنبـال راه حـل هایـی بـرای حـل مسـئله باشـید فرآینـد

 گـو آرامـش و خـوش رویـی شـان را از دسـت  ایـن فـن زمانـی بـه کار مـی آیـد کـه دو نفـر در حیـن گفـت :بـه كار گرفتـن فـن وقفـه

هنـد د ً بایـد بـه دو طـرف مذاکـره یـاد داد قبـل از آنکـه عصبانـی شـوند، موقتـا بـه گفتگـو خاتمـه مـی دهنـد و عصبانـی مـی شـوند. در واقـع

 .تـا آرامـش خـود را بدسـت آورنـد

 

 

 تهيه كنندگان:

 خ. چالویي            خ.تاره 
 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:

 ف. حيدری
 مركز()مترون  

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 26-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

کنیـد. هـدف نهایـی؛ حـل مسـئله و بهبـود  وقتــی راه حــل ارائــه مــی دهیــد بــه هــدف نهایــی فکــر :بــرد-بــه كار گرفتــن روش برد

رضایـت  ً صرفـا منافـع شـما را تامیـن کننـد و منافـع طـرف دیگـر مذاکـره را نادیـده بگیرنـد، هرگـز ارائـه شـده رابطـه اسـت. اگـر راه حـل هـای

 .طـرف مقابـل تامیـن نخواهـد شـد. در نتیجـه مذاکـره بـی فایـده خواهـد بـود

 .تامیـن کنـد ع دیگـری رابهتریـن گزینـه ارائـه راه حـل هایـی اسـت کـه هـم منافـع شـما و هـم منافـ

 :برد -انواع روش های برد

  ایـن کـه چـه کسـی اول کاری را انجـام دهـد،  وقتـی دو نفـر بـر سـر اجـرای یـک راه حـل بـه توافـق رسـیدند امـا بـر سـر :قرعـه كشـي

 .را حـل مـی کنـد بـا هـم اختـالف دارنـد، قرعـه کشـی مسـئله

 گذرانـد و بـه ایـن ترتیـب هـر یـک بایـد بـه نوبـت  وقتـی دو طـرف بـر سـر انجـام کاری بـا هـم مسـئله دارنـد، نوبـت مـی :نوبـت گذاشـتن

مســئله را  اگـر اختـالف دو نفـر بـر سـر شسـتن ظـرف باشـد، آن هـا مـی تواننـد بـا نوبـت گـذاری :فعالیتـی را انجـام دهنـد. بـرای مثـال

 .ظـرف بشـوید ننــد. بــه ایــن صــورت کــه روزهــای زوج یکــی و روزهــای فــرد دیگــریحــل ک

 بـر سـر یـک راه حـل کـه بـه نفـع  زمانــی کــه دو طــرف مذاکــره بــه راه حــل نمــی رســند و یــا هــر دو :داوری فــرد ســوم

 تسـهیل کننـده رونـد مذاکـره اسـت. مـی تـوان از یـک ریـش سـفید، فـرد قابـل اعتمـاد سـوم خودشـان اسـت اصـرار دارنـد، داوری کـردن فـرد

پیشـنهاد دهنـد. البتـه داور هـم بایـد گزینـه هایـی  یـا دوسـت خواسـت کـه بیـن دو نفـر داوری کننـد و بـرای حـل اختـالف گزینـه هایـی را

 .اسـت نـه بـه نفـع یکـی از طرفیـن رفرا پیشـنهاد دهـد کـه بـه نفـع دو طـ

 :مسئله حـــل

ار، ک محـل بـه رسـیدن دیـر دوسـت، یـک کـردن قولـی ماننـد بـد. میکنـد عصبانـی و مـزاج تنـد را مـا روزمـره، زندگـی ناخوشـایند اتفاقـات گاهـی

 راه هــا آن بــرای کنیـد و یادداشـت را مـوارد ایـن. اسـت گرفتـه ریاضـی در درس فرزندمـان کـه نمـرهای همسـایه، یـک نامناسـب برخـورد

 مقـد در و کنیـد توصیـف را اول مشـکل قـدم در خوریـد برمـی مشـکل بـه وقتـی کـه اسـت کار ایـن بهتریــن واقــع در. کنیــد پیــدا حــل

 و کنیــد ارزیابــی را حلهــا راه بعــدی گام در پیــدا کنیــد، بیشــتری حلهــای راه میتوانیــد چــه هــر. حلهـا بگردیــد راه دنبـال بعـدی

 و ارائــه دهیـد مناســبی حــل راه توانســته اید آیــا ببینیــد و ارزیابـی کنیــد را رونـد ایـن نهایـت در و کنیـد انتخـاب را حـل بهتریــن راه

 کنیـد؟ حـل را آمـده پیـش مشـکل

 .کنید اشاره پیش آمده اتفاق به سپس گیرید و کار به را شروع میشود من با که خشم جمالتی کالمی ابراز برای

 .بزنید حرف کسی با مورد آن در که است این ابراز خشم برای روش بهترین

 .میکند آرام را شما و کم کرده ها آن شدت از قالب کلمات در احساسات ابراز

 

 
 

 تهيه كنندگان:

 خ. چالویي            خ.تاره 

 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:

 ف. حيدری

 )مترون  مركز(

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
 مركز آموزشي درماني شهيد دكتر بهشتي

 
 27-27صفحه: 

 
 بيماریهای شایع عنوان:آموزش خود مراقبتي برای دستورالعمل 21/3/1401:تاریخ ابالغ

 IN-02-03كد سند: سال بعد1تاریخ بازنگری بعدی:  19/3/1401 تاریخ ویرایش: 7شماره ویرایش: 20/8/95تاریخ تهيه: 

 :از عبارتند مسئله حل مراحل

 مسئله شناسایی 

 حلها راه ارائه 

 حل راه بهترین ارزیابی 

 حل راه اجرای 

 مسئله حل نتیجه ارزیابی 

 .میشــوید عصبانــی کمتــر ترتیــب ایــن بــه کنیــد، حــل را خــود مشــکالت میتوانیــد مســئله حــل مهــارت یادگیــری بــا

 کنید عوض مثبت افکار با را ها آن جای و کنید شناسایی را منفی افکار. 

 دهید انجام بار چند روزی را شکمی تنفس. 

 ــتنیس عمــدی مــردم از بســیاری نامناســب رفتـار و افتـد مـی اتفـاق خـود بـه خـود ناخوشـایند رویدادهـای از بسـیاری کـه بدانیـد 

 .اســت ناآگاهــی روی از بلکــه

 میشوند خشمگین کمتر میکنند ورزش که افرادی کنید؛ ورزش. 

 میزننــد حــرف خــود احساســات از دوستانشــان بــا و دارنــد بیشــتری دوســتان کــه کســانی کنیــد؛ صحبــت دیگــران بــا 

 .کننــد کنتــرل را خــود هیجانــات میتواننــد بهتــر و ســالمترند شــناختی روان لحــاظ بــه

 رلکنتــ بــرای توانایــی و میکنــد کمــک اســترس، کاهــش بــه کافــی شــبانه و منظــم خــواب بخوابیــد؛ کافــی انــدازه بــه 

 میدهــد افزایــش را خشــم ویــژه بــه هیجانــات. 

 کنم؟ چه است زیاد خیلی خشم شدت که صورتی در

 کنیـد مهـار را کنتـرل قابـل غیـر و شـدید خشــم میتوانیــد دارو مصــرف و پزشــک بــه مراجعــه بــا. 

 

 پرونده بیمار و چک لیستهای موجود در مرکز.: مستندات و سوابق

 

 ناصربخت( مرتضی دکتر-الرضا خادم نوشین دکتر-ندوشن جاللی حسین امیر روان )دکتر سالمت در خودمراقبتی اصول راهنمای :منابع

 آموزش به بیمار سایکوتیک )سیمین متقی پور( – دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 چهره به چهره و آموزش استفاده از پرسنل پرستاری و کادر درمان )پزشک ، رزیدنت ، روانشناس و... (-: منابع  و امكانات

 و... CMHC استفاده از منابع موجود در بیمارستان مثل اتاق مشاوره ،پمفلت ، سایت بیمارستان، -

 
 

 كنندگان:تهيه 

 خ. چالویي            خ.تاره 
 (آموزش سالمت سوپروایزر) -سوپروایزر آموزشي()

 تایيد كننده:

 ف. حيدری
 )مترون  مركز(

 تصویب كننده نهائي:

 دكتر رضا پيرزه

 )سرپرست مركز(

 


