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 مقدمه 

 درمانی شناخته شده است . -امروزه آموزش بعنوان هسته اصلی فعالیتهای بهداشتی

آن و ارتقاء توانایی افراد بیمار باآموزش بهداشت روان ، عالئم ونشانه های اختالالت روان و نحوه برخورد اطرافیان 

 رسیدن به حفظ و ارتقاء سالمت روان می باشد.جهت مراقبت از خود کلید اصلی 

آموزش یکی از عملکردهای مهم پرستاری در تمامی حیطه های فعالیت پرستاران محسوب می شود . تمامی فعالیتهای 

پرستاری معطوف به حفظ و اعاده سالمتی ، پیشگیری از بیماریها و کمک به افراد برای کسب تطابق و سازگاری با 

 اشد.خود می ببیماری و استفاده بهینه از توانائی های بازمانده 

به منظورتحقق پیشگفت ضروری است که پرستاران عزیز با جدیدترین یافته های علمی در رابطه با بهداشت روان آشنا 

اعتقادات و ارزشهای  و تمایل بیمار ، پرستار با بررسی توان و جامعه باشند. شده تا بتوانند پاسخگوی نیازهای بیماران

محدودیتهای فیزیکی و  ومات و زبان آنها ،موانع عاطفی  و انگیزه ها ،بررسی سطح سواد و معل ،خانواده و بیمار 

 شناختی و تمایل بیمار برای کسب اطالعات می تواند تاثیر اساسی در ارتقاء کیفی خدمات داشته باشد.

مت مطالب پیش رو به منظور ارتقاء سطح دانش کارکنان بالینی جهت ارائه خدمات آموزشی و درمانی به گیرندگان خد

 خدمات بالینی تهیه و تنظیم شده است.

 : تالش نمودند این مجموعهتهیه درصمیمانه که ی اناز همکارو قدردانی با تشکر 

 مژده پارسا خانم  -پری صحبتیخانم  –حاتمی شعبان  آقای

 همکاری : راهنمائیها وازو قدردانی  باتشکرو 

خانم  -آقای دکتر نوبخت – خانم دکتر شعبانی–آقای دکتر طارمیان – ملکی دکتر آقای–آقای دکتر آرمانی کیان 

 آقای دکتر سید دانش-جندقی دکتر خانم -مریم چالوئی

 تایپ

 خانم حاجیلو -خانم حسینی
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 اعتیاد )وابستگی به مواد(

(Addiction) 

 تعریف اعتیاد :

اعتیاد حالتی است که ناشی از استعمال مداوم بعضی از داروها )مرسوم به مواد مخدر( می باشد ، به طوری که قطع استفاده از 

باعث تسکین و گاهی تحریک و نشاط گذرا برای  یاختالل در عملکرد بدن انسان می شود. این وابستگی از طرفمواد باعث بروز 

فرد می گردد و از طرف دیگر بعد از اتمام این اثرات سبب جستجوی فرد برای یافتن مجدد ماده می شود.مطالعات نشان می دهد 

اشند و میزان مصرف مواد در مردان بیشتر از زنان و در افراد تحصیلکرده درصد از جمعیت آمریکا دچار اعتیاد می ب 10که حدود 

 بیشتر از افراد دارای تحصیالت پایین می باشد.

 عالئم اعتیاد:

یکی از عالئم اعتیاد این است که فرد معتاد مقادیر بیشتری از ماده مورد نیاز را برای ایجاد اثر دلخواه مصرف می کند یا در  .1

به این موارد در اصطالح   می گویند  کههمیشگی دارو مصرف می شود ولی اثرات آن بطور بارز کمتر می شود  صورتی که مقادیر

 وابستگی به مواد، ایجاد تحمل کرده است.

زمانی که فرد مصرف کننده ، مصرف ماده را قطع می کند یا مقدار آن را کاهش می دهد ، اثرات جسمی و روانی منفی یا به  .2

 های ترک مواد ایجاد می شود. عبارتی نشانه

 مواد به مدت طوالنی یا با مقادیر بیشتر از حد مطلوب مصرف شود. .3

 فرد تمایل برای کاهش یا کنترل مواد داشته باشد. .4

 فرد زمان زیادی را صرف تالش برای به دست آوردن مواد بکند. .5

 شود. فعالیتهای اجتماعی، تفریحی یا شغلی فرد کاهش پیدا کند یا کنار گذاشته .6

 فرد با وجود اطالع از مشکالتی که مصرف مواد به وجود می آورد، مصرف را ادامه بدهد.  .7

 انواع مواد اعتیاد آور:

سیگار رایج ترین ماده اعتیاد آور می باشد و علت آن وجود نیکوتین در توتون است که اعتیاد آور است. اثرات زیانبار آن  سیگار:

 شامل موارد زیر می باشد:

 یت و بیماریهای تنفسیبرونش 

 افزایش احتمال خطر بیماری های قلبی، فشار خون، سکته مغزی 

 سرطان ریه، دهان، حلق، مری، مثانه، دهانه رحم و پانکرانس 
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 حشیش:

حشیش از گیاه شاهدانه تهیه می شود و اعتیاد روانی آن بسیار قوی می باشد ، به برگ این ماده گراس یا ماری جوانا و به صمغ 

 حشیش می گویند. اثراتی که بعد از مصرف حشیش ایجاد می شود شامل موارد زیر می باشد:آن 

 .افزایش ضربان قلب و احتمال بروز عوارض قلبی برای افرادی که از بیماری قلبی رنج می برد 

 .حالت خواب آلودگی و گرسنگی کاذب 

 ناتوانی در تعقیب زمان و اختالل در حافظه کوتاه مدت 

  چشم هاقرمز شدن 

 بی قید شدن 

 بدگمانی و سوء ظن 

 توهم 

 اضطراب شدید 

 مشروبات الکلی

الکل درواقع یک داروی مخدر است و دارای الکل اتانول می باشد که باعث لذت می شود و تاثیری که دارد به صورت دو مرحله 

رسد ، شروع به کاهش می کند و می باشد تاثیر اولیه الکل تحریک کنندگی است. زمانی که سطح الکل خون به اوج خود می 

شخص ممکن است افزایش هیجانهای منفی را تجربه کند. مقادیر زیاد الکل باعث می شود که هماهنگی حرکتی، تعادل، گفتار و 

قدرت دید دچار مشکل شود. برخی از افراد در این مرحله از مستی، افسرده و گوشه گیر می شوند. در دوزهای باال الکل باعث 

حتی مرگ می شود. مصرف طوالنی مدت الکل باعث تضعیف گوارش غذا ، کمبود ویتامین ها در بدن، مشکالت شدید  خواب و

 حافظه و نابودی سلولهای مغزی می شود همچنین سیروز کبدی ، سکته قلبی و مشکالت جنسی را ایجاد می کند.

 تریاک

ست می آید. در اثر مصرف کوتاه مدت تریاک عالئمی از تریاک ماده شیری رنگ است که از خراش پوسته نارس خشخاش به د

جمله احساس سرخوشی ، احساس شل شدن عضالت ، کاهش یا افزایش فعالیت جسمانی ، ناتوانی در تمرکز، تهوع، استفراغ، 

 یبوست و فقدان اشتها ایجاد می شود.

 لخ مزه می باشد.مورفین یکی از ترکیبات تریاک است که به صورت پودر نرم سفید بدون بو و ت -

 کدئین هم یکی دیگر از ترکیبات تریاک می باشد که سفید رنگ است و معموالً به صورت قرص های خالص تولید می شود. -

 کرک و هروئین )هروئین فشرده(

هروئین معمولی به صورت پودر است و قدرت اعتیاد آوری آن تا چند برابر بیشتر می باشد. از آنجا که کرک شکل خالص تر 

کوکائین است آثار آن همانند کوکائین ولی با شدت بیشتری می باشد. اکثر کسانی که کرک مصرف می کنند در ابتدا احساس 
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سرخوشی و نشئگی می کنند، همراه با این احساس بدن فرد گرمتر می شود. دهان خشک می شود و فرد در دستها و پاهای خود 

دچار حالت تهوع، استفراغ و بی قراری شدید می گردد و به دنبال آن حالت  احساس سنگینی می کند. گاهی فرد مصرف کننده

 سرگیجه ایجاد می شود، حرکات قلب کند شده و گاهی تنفس به قدری آهسته می گردد که منجر به مرگ می گردد.

 شیشه )متامفتامین(

دگی در آب و الکل حل می شود مصرف این شیشه به صورت دانه های بلوری و شفافی است که بو ندارد و تلخ می باشد و به سا

 ماده که به صورت دود کردن، خوراکی، کشیدن در بینی و تزریقی است عالئم زیر را ایجاد می کند:

تحریک پذیری ، سرخوشی، پرحرفی، کاهش یا افزایش فشار خون، کاهش خستگی ، تهوع و استفراغ ، رفتارهای پرخاشگرانه، 

 قلب، افزایش شدید دمای بدن و ضعف عضالت.کاهش اشتها، تند شدن ضربان 

 کوکائین

کوکائین ماده محرکی است که به صورت پودر سفید رنگ می باشد. مصرف کوکائین میل جنسی را افزایش می دهد و احساس 

، افزایش اعتماد به نفس و خستگی ناپذیری را ایجاد  می کند، میزان باالی مصرف کوکائین باعث احساس سرما، تهوع، بی خوابی 

 درجه حرارت و فشار خون بدن و توهمات وحشتناکی را به صورت جنبش حشرات موزی زیر پوست بدن ایجاد می کند.

 مواد توهم زا

نام دارد که  LSDمواد تواهم زا موادی هستند که حقایق و ماهیت اشیاء را غیر واقعی نشان می دهند. معروف ترین ماده توهم زا 

تحت تاثیر آن احساس جهت ، فاصله و زمان دچار مشکل می شود. این مواد باعث رفتار های غیر قابل پیش بینی ، ترس از دیوانه 

شدن، احساس خروج از بدن، به خاطر آوردن خاطرات گذشته می شود که گاهی باعث آسیب شدید و حتی مرگ می گردد. با 

بودن آثار این ماده، افزایش میزان ماده باعث تشنج، کما و از کار افتادن ریه و قلب و در نهایت منجر توجه به غیر قابل پیش بینی 

 به مرگ می شود.

 قرص های اکس )اکستاسی(

اکس یک ماده محرک و در عین حال توهم زاست به صورت قرص های دارای طرح و رنگ مختلف یافت می شود که معموالً در 

د مصرف اکس عالئم مختلفی از جمله گشاد شدن مردمک، پرحرفی، شدیدتر شدن احساسات و عواطف، مهمانی ها مصرف می شو

احساس سفت شدن عضالت فک، شدید حس کردن صداها و رنگ ها، افزایش فعالیتها تا چند ساعت بدون احساس تشنگی، 

 افسردگی را شامل می شود.
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 مواد(نحوه برخورد اطرافیان با افراد معتاد )وابسته به 

اعضای خانواده برای اینکه بخواهند رفتار درستی در مورد افراد وابسته به مواد داشته باشند، باید یک سری پیش داوری های خود 

را نسبت به پدیده اعتیاد تغییر دهند و به اعتیاد به عنوان بیماری نگاه کنند و نباید به آن به صورت یک مسئله حاد نگاه کنند و 

 بال یک راه حل آنی بگردند.برای آن به دن

 تغییر افراد وابسته به مواد به پنج مرحله تقسیم می شود:

 مرحله تغییر است که روشی برای شروع درمان می باشد. 5این قسمت مربوط به مصاحبه انگیزشی است و شامل 

  ،فکر نمی کند و سرخوشی او به فرد در مورد رفتار خود اصالً در مرحله اول تغییر که مرحله پیش تأمل نامیده می شود

حدی است که به چیز دیگر اهمیت نمی دهد. در این مرحله وظیفه اطرافیان، دادن آگاهی به فرد است تا کم کم تشخیص بدهد 

مشکلی وجود دارد و این افزایش آگاهی باید در قالب جمالت خبری در مورد آثار سوء مصرف مواد با حالت هیجانی و احساسی کم 

مناسب باشد تا فرد وابسته به مواد را از خود نرانند. اگر اطرافیان در این مرحله تهدید کنند، بهتر است بعد از آن به این و زمان 

 تهدید واقع گرایانه عمل کنند نه آنکه این تهدید در مرحله حرف بماند.

   .جدی در مورد آن فکر می کند در  در این مرحله فرد می فهمد که مشکلی دارد و به صورتمرحله دوم مرحله تأمل است

این مرحله فرد ممکن است در مورد مشکل خود اطالعات زیادی داشته باشد ، ولی هیچ گاه درمان را شروع نکند در این مرحله 

که گاهی تحریک مثبت عاطفی هم  اطرافیان باید، مثل مرحله قبل ، اگاهی فرد را از عواقب رفتارش بیشتر کنند ، با این تفاوت

ی تواند تا حدی موثر باشد. این اطالعاتی که داده می شود باید بسیار کوتاه باشد و سریع تمام شود، چون اگر ادامه پیدا کند به م

دعوا و بحث می کشد. همچنین این اطالع رسانی باید به دور از اغراق و دروغ باشد. نکته مهم در مورد افرادی که در مرحله تأمل 

 اس کنند اگر تغییر را شروع کنند، حامی و پشتیبان دارند.هستند این است که احس

 

  .در این مرحله فرد تصمیم خودش را برای تغییر گرفته است نقش اطرافیان در این مرحله سوم ، مرحله آمادگی می باشد

 مرحله نقش مشوق است.

  ،اید فکر کنند که کار تمام شده است و اطرافیان در این مرحله نبمرحله چهارم، فرد آشکارا رفتار خود را تغییر می دهد

 دیگر برای این فرد ادامه درمان لزومی ندارد.

 

  در این مرحله که فرد مصرف مواد را کنار گذاشته است ، این نگرانی سراغ آخرین مرحله تغییر، مرحله نگهداری است

شک کردن های بی جا مثل تعقیب کردن، گشتن خانواده می آید که نکند این فرد برگردد و دوباره مصرف کند این نگرانی باعث 

جیب ها و تهمت به بیمار می شود. در این مرحله خانواده باید جوری رفتار کند که احیاناً اگر فرد در مسیر خود لغزش داشت، 

 .مستقیماً با خانواده خود و پزشک مطرح کند نه اینکه آنرا مخفی کند
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 Opioid افیونی مواد

 افیونی به دو دسته  تقسیم می شوند درمواددرمان و بازپروری 

 Toxicationدرمان بیش مصرف  .1

 ترک نظارت شده و سم زدایی .2

نخستین کار حصول اطمینان از باز بودن راه هوائی است. نالوکسان به آهستگی از راه وریدی تجویز می  درمان بیش مصرف: -1

کیلو گرم وزن بدن است. نشانه های بالینی بهبود )افزایش سرعت تنفس و  70میلی گرم به ازای  8/0گردد و در دوز اولیه آن 

 دوز اولیه پاسخ ندهد نالوکسان را می توان بعد از چند دقیقه تکرار کرد. اتساع مردمکها( باید به سرعت ظاهر گردد. اگر بیمار به

متادون یک ماده مخدر مصنوعی شبه افیونی است که از راه خوراکی قابل معرفی است و می  :ترک نظارت شده و سم زدائی -2

ت می کند. طول مدت تاثیر متادون از میلی گرم آن وضعیت بیمار را تثبی 80تا  20توان آن را جانشین هروئین نمود. دوز روزانه 

ساعت تجاوز می کند بنابراین یک دوز واحد روزانه کفایت می کند درمان نگهدارنده با متادون تا زمانی تجویز می شود که  24

 بتوان بیمار را از متادون که خود اعتیاد آور است باز گرفت، درمان نگهدارنده با متادون چندین مزیت دارد.

 را از طریق سوزن آلوده کم می کند. HIVه را از مصرف وریدی هروئین رها کرده و لذا احتمال انتشار شخص وابست .1

 متادون حداقل نشئگی را ایجاد کرده و مصرف دراز مدت به ندرت موجب خواب آلودگی یا افسردگی می شود. .2

غل مفید روی آورد ، عیب عمده آن این است متادون به بیمار امکان می دهد به جای فعالیتهای جنائی و غیر قانونی به مشا .3

 که بیمار نسبت به یک ماده مخدر وابسته باقی می ماند.

میلی گرم سبب کاهش مصرف هروئین می شود بوپرنورفین همچنین بدلیل تجزای آهسته از  10تا  8بوپرنورفین با دوز اولیه 

 بار در هفته نیز موثر است.  3گیرنده های افیونی با دوز 

 آنتاگونیستها مواد افیونی عبارتند از:

 نالوکسان که در درمان مسمومیت با مواد افیونی تجویز می گردد .1

است فرضیه نالترکسون بدین صورت است که فرد را از رفتار مواد  "ساعت 72"نالترکسون که طوالنی ترین اثر آنتاگونیست  .2

ار می شود و در مصرف مواد مخدر باعث به هم خوردن حال بیمار جویانه منصرف ساخته و در نتیجه موجب شرطی زدائی این رفت

 می گردد و بدین صورت تنفر از مصرف مواد ایجاد می گردد.

بار در روز تجویز می گردد. جهت تسکین دردهای عضالنی  4تا  3میلی گرم  3/0تا  1/0معموالً در دوران سم زدائی کلونیدین از 

 ی مانند باکلوفن استفاده می گردد.از مسکن ها و شل کننده های عضالن

 جهت عالئم گوارشی از داروهائی نظیر دیفنوکسیالت استفاده گردد.
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 کراک و کوکائین

(جزو گیاهان بومی  erthroxylon cocaکوکائین آلکالوئیدی که از بوته اریتروکسیلون کوکا استخراج می شود این گیاه )

 کوکائین یکی از مواد فعال نوشابه کوکا کوال بود. 1902آمریکای جنوبی است. تا سال 

نامیده  rockشکل خالص کوکائین است و بی نهایت قوی است و در بسته های کوچک و آماده تدخین که غالباً  (crack)کراک 

است و حتی یک بار مصرف آن می تواند میل شدیدی برای مصرف می شود به فروش می رسد کوکائین کراک بسیار اعتیاد آور 

 بیشتر ایجاد کند.

 عوارض مصرف کوکائین و کرک

  مسمومیت با کوکائین: .1

 عالئم با دوز پائین: سرخوشی، احساس نشئگی، افزایش عزت نفس و انجام بهتر تکالیف .1

رناک  و تکانشی، پرخاشگری و افزایش همه جانبه در عالئم با دوز باال: سرآسیمگی، اختالل قضاوت، رفتار جنسی بالقوه خط .2

 فعالیت روانی حرکتی.

 افزایش فشار خون و تاکی کاردی و گشادی مردمک

 احساس مالل، بی خوابی یا خواب آلودگی، تحریک پذیری، احساس فقدان لذت و خستگی ترک کوکائین: .2

 دلیریوم وقتی شایعتر است که :دلیریوم:  .3

    .وقتی مقادیر زیادی کوکائین مصرف می گردد 

    .وقتی کوکائین در طول زمان کوتاهی مصرف می گردد 

    .وقتی کوکائین توأم با سایر مواد روانگردان نظر آمفتامین، الکل و ... مصرف می گردد 

 

  :هذیانهای پارانوئید می شود. تا نیمی از مصرف کنندگان کوکائین دچار توهمات و اختالل سایکوتیک ناشی از کوکائین

 حساسیت فرد نسبت به ماده بستگی دارد. -3طول مدت مصرف  -2دوز مصرفی  -1بروز عالئم سایکوتیک به 

 .احتمال بروز نشانه های سایکوتیک در مردها بسیار بیشتر از زنها است. هذیانهای پارانوئید شایعترین عالئم سایکوتیک هستند

هر چند کوکائین بعنوان وسیله تشدید میل جنسی و به تعویق انداختن ارگاسم مصرف کائین: کژ کاری جنسی ناشی از کو .4

 می شود ولی مصرف طوالنی آن می تواند موجب ناتوانی جنسی گردد.

یک عارضه شایع مصرف کوکائین احتقان بینی است. مصرف طوالنی مدت کوکائین هم چنین می تواند به اثرات نامطلوب:  .5

 ه بینی منجر گردد.سوراخ شدن تیغ

شایعترین بیماری عروقی مغز در ارتباط با کوکائین انفارکتوسهای مغزی بدون خونریزی هستند. مکانیسم فیزیوپاتولوژیک آشکار 

 این اختالالت عروقی ، انقباض عروق است.
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ر ردیف دوم قرار دارد ، تشنجات کوکائین در بین مواد مورد سوء مصرف بیش از همه با تشنج همراه است. از این لحاظ آمفتامین د

 ناشی از کوکائین معموالً رویدادهای واحدی هستند. 

با مصرف دراز مدت کوکائین   انفارکتوسهای قلبی و آریتمی احتماالً شایعترین ناهنجاری قلبی ناشی از کوکائین هستند

 کاردیومپوپاتی بروز می کند.

  treatmentدرمان 

ئین از ترک مواد شبه افیونی این است که در ترک کوکائین اختالالت جسمی که نیازمند بستری یا وجه افتراق سندرم ترک کوکا  

ترک اقامتی باشند وجود ندارد. گاهی الزم است جهت دور نگهداشتن بیمار از زمینه اجتماعی معمول که در آن کوکائین خرید و 

 و گروه درمانی و خانوادگی صورت می گیرد.فروش می شده است بیمار را بستری کرد. روان درمانی انفرادی 

یا  ADHDدر حال حاضر هیچ درمان داروئی برای کاهش مصرف کوکائین وجود ندارد. در مصرف کنندگان که از قبل دچار 

 اختالالت خلقی بوده اند که به ترتیب ریتالین و لیتیوم تجویز می گردد.

 LSDنظیر زاها توهم

میلی گرم دیازپام خوراکی است این دارو  20درمان انتخابی مسمومیت با مواد توهم زا تجویز مسمومیت با مواد توهم زا:  .1

و هر گونه حمله پانیک )هول( مرتبط با آن را متوقف می کند و نسبت به آرام بخش کالمی که چند  LSDدقیقه تجربه  20ظرف 

 ساعت طول می کشد یا تجویز داروهای آنتی سایکوتیک ارجعیت دارد

درمان اختالل ادراکی پایدار ناشی از مواد توهم زا رویکرد تسکینی : (Flash back)توهم زا  الل پایدار ناشی از مواداخت .2

از بنزودیازپین های طوالنی اثر مانند کلونازپام و به میزان کمتر داروهای ضد تشنج از جمله  است. داروهای مورد استفاده عبارتند

 در حال حاضر هیچ داروی قادر نیست عالیم بیماری را بطور کامل برطرف کند. اسید والپرویک یا کاربامازپین

 خط دوم درمان روشهای رفتاری است.

 تدخین ماری جوانا در صورت استنشاق غیر فعال اختالالت مزبور را تشدید می کند.

 اختالل همزمان با اختالل ادراکی پایدار ناشی از مواد توهم زا بروز می کند: .3

 انیکاختالل پ 

 افسردگی اساسی 

 وابستگی به الکل 

 جوانا ماری و حشیش با مرتبط اختالالت

تهیه می شود تمام اجزای این گیاه حاوی  Canabis  sativaفرآورده های حشیش و ماری جوانا از گیاه شاهدانه هندی بنام 

کانابینوئیدهای روانگردان است که از بین آنها و تتراهیدروکانابینول از همه فراوانتراست ، قوی ترین انواع محصوالت شاهدانه از 
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(نامیده  hashishسرشاخه ها ی گلدار گیاه )ماری جوانا( یا از ترشح رزینی قهوه ای مایل به سیاه خشک شده برگهای آن که) 

 می شود بدست می آید.

 و بنگ است. Mar janeو مری جین  Tea،  چای Weed، علف هرز potجام  -Grassاسامی رایج حشیش، ماری جوانا، علف 

درمان معرفی حشیش مبتنی بر همان اصول درمانی سایر موارد مورد سوء مصرف یعنی پرهیز و حمایت است. پرهیز از طریق 

 4نظیر بستری کردن یا کنترل دقیق بطور سرپائی با استفاده از غربالگری ادراری دارو که وجود حشیش را تا مداخله مستقیم 

 هفته پس از مصرف نیز نشان می دهد صورت می گیرد.

 حمایت از طریق روان درمانی فردی، خانوادگی و گروه درمانی انجام می گیرد. آموزش باید شالوده برنامه های پرهیز و حمایت

 باشد.

 برای برخی بیماران تجویز داروهای ضد افسردگی ممکن است در رفع عالئم ترک موثر باشد.

در برخی دیگر از بیماران مصرف حشیش ممکن است با اختالل افسردگی زمینه ای مربوط باشد که به داروهای ضد افسردگی 

 خاص پاسخ دهد.

یر تهوع ثانویه به شیمی درمانی، اسلکروز مولتیپل، درد مزمن، ایدز، صرع و ماری جوانا با این حال در درمان اختالالت مختلفی نظ

 گلوکوم بکار رود.

 آمفتامین شبه یا آمفتامین با مرتبط اختالالت

تمام آمفتامین ها سریعاً از راه دهان جذب می شوند و تاثیر انها معموالً ظرف یک ساعت پس از مصرف خوراکی ظاهر می شود. 

 کالسیک از راه وریدی هم مصرف می شوند و از این طریق تاثیر انها تقریباً بالفاصله ظاهر  می شود.آمفتامین های 

 : ترک آمفتامین

بروز می کند که عالیم آن عبارتند از اضطراب، رعشه، خلق ماللت بار ،  Crashپس از مسمومیت با آمفتامین یک دوره فروریزی 

 و سیری ناپذیری جدی ترین عالمت ترک، افسردگی است. سردرد، تعریق، گرفتگی عضالنی و گرسنگی

 بوپروپیون جهت درمان افسردگی ترک آمفتامین مفید است.

 اختالل سایکوتیک ناشی از آمفتامین: 

شباهت بالینی ناشی از آمفتامین با اسکیزوفرنی پارانوئید است عالمت بارز اختالل سایکوتیک ناشی از آمفتامین وجود پارانویا 

 است.

 درمان انتخابی اختالل سایکوتیک ناشی از آمفتامین مصرف کوتاه مدت آنتاگونیستها گیرنده دوپامینی مانند هالوپیرول است.

 در غیاب سایکوز، دیازپام برای درمان سراسیمگی و بیش فعالی بیماران مفید است.
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 (Bipolar mood Disorder)اختالل دو قطبی 

 اختالل دو قطبی چیست؟

درصد مردم به این اختالل مبتال می شوند ،این اختالل در  8اختالل دو قطبی نوعی اختالل خلقی و یک بیماری روانی است که 

بین مردان و زنان به یک اندازه مشاهده می شود و به طور معمول در آخر دوره نوجوانی یا اوایل بزرگسالی تظاهر پیدا می کند. 

ار تغییرات شدید خلق می شوند به عبارتی عالوه بر افسردگی ، دوره هایی از سرخوشی ، شعف و افراد مبتال به این بیماری دچ

لذت باال را تجربه می کنند. عالئم سرخوشی و شیدایی را که فرد در این بیماری تجربه می کند و از اصلی ترین ویژگی های 

 تعیین کننده این اختالل است، شامل موارد زیر می باشد:

 دوره شیدایی وجود شادی زیاد را تجربه می کنند که به آن خلق باال یا تحریک پذیر می گویند. افراد در .1

 افراد در این دوره نمی توانند یک جا آرام بگیرند و بند شوند، به عبارتی بی قراری جسمی دارند. .2

عاتی صحبت کنند که هر لحظه ممکن است افراد در این دوره رک تر و بی پرده تر حرف بزنند و یا مداوم در مورد موضو .3

 ممکن است توجه آنها را به خود جلب کند به عبارتی پرحرفی کنند که به این حالت پرحرفی غیر عادی )گفتار تند( گویند.

هنگام صحبت کردن این بیماران ممکن است از موضوعی به موضوع دیگر بپرند به طوری که به سختی می توان صحبت آنها  .4

 حالت پرش افکار می گویند. را قطع کرد به این

 ممکن است در این دوره نیاز به خواب افراد کم شود. .5

ممکن است این افراد اعتقاد داشته باشند که توانایی ها و استعداد های خاصی دارند و نسبت به سایر افراد برتر هستند به این  .6

 ویژگی افراد عزت نفس کاذب گفته می شود.

ی تواند توجه خود را نسبت به موضوع خاصی متمرکز کند به عبارتی توجه او به آسانی در دوره شیدایی فرد به سختی م .7

 منحرف می شود، در این حالت گفته می شود که شخص حواس پرت می باشد.

افراد در این دوره ممکن است تا حدی با دیگران معاشرت و رفت و آمد داشته باشند که باعث مزاحمت آنها شوند، همچنین  .8

نتیجه ای که اعمال و رفتارشان دارد بی توجه شوند، این رفتارها می تواند شامل رفتارهای جنسی نسنجیده ، ولخرجی و نسبت به 

  رانندگی پرخطر باشد.

 اختالل دوقطبی چند نوع می باشد؟

ه شکل اختالل عالئم شیدایی که ذکر شد اصلی ترین ویژگی اختالل دو قطبی می باشد. اختالل دو قطبی از لحاظ تشخیصی به س

 Cyclothymic)و اختالل خلق ادواری  II (Bipolar II Disorder)، اختالل دو قطبی I (Bipolar I Disorder)دو قطبی 

Disorder) .مشخص می شود 
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 چیست؟ Iاختالل دو قطبی 

 این اختالل شامل یک دوره شیدایی یا یک دوره که در آن شیدایی و افسردگی را با هم تجربه می کند )مختلط( می باشد. 

 چیست؟ IIاختالل دو قطبی 

 این اختالل شکل خفیف تری دارد این اشخاص دست کم یک دوره افسردگی و یک دوره شیدایی خفیف را تجربه می کنند.

 ؟اختالل خلق ادواری چیست

سال به طول می انجامد در این اختالل، شخص دچار عالئم پی در پی اما  2این اختالل نوع مزمن اختالل دو قطبی است که 

خفیف ، افسردگی و شیدایی می شود حتی اطرافیان بیمار معموالً متوجه فراز و نشیب ها می شوند شخص در خالل نشیب ها 

ساعت در شب بخوابد و در خالل فرازها  10د، از دیگران کناره گیری کند و ممکن است غمگین باشد، احساس بی کفایتی کن

ممکن است پرسرو صدا، بیش از حد با اعتماد به نفس و از لحاظ اجتماعی راحت و معاشرتی باشد و به خواب کمی نیاز داشته 

 .باشد

 با افراد دارای اختالل دو قطبی پیشنهاداتی جهت کمک به افراد دارای اختالل دو قطبی یا نحوه برخورد اطرافیان

درباره اختالل دو قطبی بیشتر یاد بگیرید ، هرچه می توانید درباره عالئم و گزینه های درباره اختالل دو قطبی بیاموزید: 

 درمانی بیاموزید. هر قدر بیشتر درباره اختالل دو قطبی بدانید، برای کمک به عزیزتان و کنترل اوضاع مجهزتر خواهید بود.

هر قدر اختالل دو قطبی زودتر تحت درمان قرار بگیرد، کنترل آن ساده تر خواهد بود. فرد را بکمک گرفتن تشویق کنید: 

بنابراین از دوست یا عضو خانواده تان بخواهید فوراً از یک متخصص کمک بخواهد با این امید که شاید بدون درمان بهتر شود، 

 منتظر نمانید.

عزیزتان را متوجه کنید که اگر نیاز به درد  دل، تشویق یا کمک در امر درمان داشته باشد، شما درکنار سعی کنید درک کنید: 

 او خواهید بود به او یادآوری کنید که موضوع برای شما مهم است و هر کاری که بتوانید برای کمک به او انجام دهید.

شید، مدیریت اختالل دو قطبی فرآیندی است که در تمام عمر جریان انتظار بهبودی سریع یا عالج کامل نداشته باصبور باشید : 

 دارددر دوره بهبودی صبور باشید و خودتان را برای چالش ها و یا عودهای احتمالی آماده کنید.

:افراد مبتال به اختالل دو قطبی نمی توانند بر خلق خود کنترل داشته محدودیت دوست یا عضو خانواده تان را بپذیرید

شند، آنها نه می توانند در دوره افسردگی به خود انگیزه بدهند نه می توانند در دوره مانیک خود را کنترل کنند ، بنابراین گفتن با

 به او کمکی نخواهد کرد. "از یک زاویه دیگر به دنیا نگاه کن "یا   "مثل دیوانه ها رفتار نکن "جمالتی مانند
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ا نه می توانید ناجی فرد دو قطبی باشید، نه می توانید به او فشار بیاورید که : شم محدودیت های خودتان را بپذیرید

 مسئولیت بهتر شدن را به عهده بگیرد، شما تنها می توانید در این مسیر هدایت کننده او باشید.

هش استرس در استرس اختالل دو قطبی را بدتر می کند، بنابراین سعی کنید راههایی را برای کا اضطراب را کاهش دهید:

زندگی عضو خانواده خود پیدا کنید، از خود بپرسید که چگونه می توانید در انجام برخی مسئولیت ها به او کمک کنید. همچنین 

قرار دادن و تقویت کردن یک برنامه منظم روزانه )زمان منظم برای غذا خوردن، بیدار شدن از خواب و به خواب رفتن( می تواند 

 کمک کننده باشد.

: ارتباط صادقانه و شفاف برای کنار آمدن با فرد مبتال به دو قطبی در خانواده ضروری است نگرانی با او ارتباط موثر برقرار کنید

خود را به شیوه دوستانه مطرح کنید. از او درباره احساساتش سوال کنید و به خوبی و با دقت و همدلی به حرف های او گوش 

 ش موافق نیستید، جمالتی که می تواند برای کمک، به فرد دارای اختالل دو قطبی باشد، به او بگویید:کنید، حتی اگر با حرف های

 تو در این مسیر تنها نیستی، من به خاطر تو اینجا هستم -

 من می دانم که تو یک بیماری واقعی داری و این بیماری است که باعث احساسات و افکار تو می شود. -

 اشته باشی، اما روشی که تو احساس می کنی، تغییر خواهد کرد.ممکن است االن باور ند -

 ممکن است من قادر نباشم دقیقاً احساس تو را درک کنم، اما از تو مراقبت می کنم و به تو کمک خواهم کرد. -

 تو برای من مهم هستی و زندگی تو برای من مهم است. -

  اختالالت دو قطبی  درمان

به تثبیت قابل توجه خلق و نیز کنترل سایر عالیم در اکثر بیماران حتی آن دسته که از درمان مناسب دوقطبی می تواند 

شدیدترین فرم های اختالل رنج می برند، بینجامد. از آن جایی که اختالل دوقطبی یک بیماری عود کننده است، در اکثر موارد 

ه درمانی مناسب و مورد قبول شامل ترکیبی از درمان های درمان پیشگیرانه طوالنی مدت توصیه شده و مورد نیاز می باشد. برنام

اجتماعی می باشد که در طول زمان به کنترل اختالل منجر شود . در اکثر موارد، درمان طوالنی و -دارویی و درمان های روانی

م و مستمر ،احتمال مستمر اختالل دوقطبی بسیار موثرتر از درمان های مقطعی است . با این همه ،حتی در صورت درمان منظ

تغییرات خلقی وجود داشته و خانواده ها و بیماران باید  این تغییرات را به روان پزشک معالج بیمار گزارش نمایند . گزارش بیمار و 

خانواده می تواند به روان پزشک در تنظیم مجدد برنامه درمانی کمک کند تا شاید از بروز یک دوره کامل و شدید اختالل 

گردد. همکاری نزدیک با روان پزشک و طرح آزادانه سواالت و نگرانی ها در مورد برنامه درمانی و راه حل های موجود  جلوگیری

خانواده  بیمار و می تواند میزان اثربخشی درمان را افزایش دهد . بعالوه درج یک نمودار تغییرات روزانه عالیم خلقی می تواند به

وی کمک کند تا درک بهتری از اختالل داشته باشند . این نمودار همچنین به روان پزشک کمک خواهد کرد تا بتواند روند درمان 

 را پیگیری نماید.
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 داروها

درمان دارویی اختالل دوقطبی توسط روان پزشکان که در تشخیص و درمان اختالالت روانی تخصص دارند،صورت می 

نام دارند. امروزه  "داروهای تثبیت کننده خلق"هایی که به طور معمول جهت کنترل اختالل دوقطبی تجویز می گردند،پذیرد.دارو

داروهای تثبیت کننده خلق متنوعی در دسترس هستند. بیماران مبتال به اختالل دوقطبی باید مدتی طوالنی )گاه چندین سال( 

د. در صورت نیاز ،انواع دیگری از داروها معموال به صورت دوره ای و موقت به تحت درمان با داروهای تثبیت کننده خلق باشن

داروهای تثبیت کننده خلق افزوده می شوند تا دوره های شیدایی / مانیا یا افسردگی که علیرغم مصرف دارو رخ می دهند،درمان 

 شوند.

یرخوار ،خانم های مبتال به این اختالل در صورت تمایل به دلیل احتمال تأثیر نامطلوب داروهای تثبیت کننده خلق بر جنین و ش

به بارداری ویا بارداری با مشکالت خاصی روبرو خواهند شد. بنابراین در این موارد مشاوره با روان پزشک جهت اطالع از فوائد و 

 خطرات احتمالی درمان های موجود ضروری است.

 داروهای مورد استفاده در درمان 

 لیتیوم .1

 کلونازپام( -سدیم والپرات -تشنج )کاربامازپین. ضد 2

 لیتیوم:

 * درمان مانیای حاد

 * درمان نگهدارنده

 * سطح سمی

 ، اختالل اسکیزوافکتیو، اختالل افسردگی اساسی، پرخاشگری Ιاندیکاسیون: اختالل دو قطبی 

 

عالئم معده ای روده ای )تهوع، استفراغ، عوارض: ناراحتی معده، افزایش وزن، لرزش، احساس خستگی، اختالل شناختی خفیف، 

 اسهال، کاهش اشتها(، لکوسیتوز

 مراقبت:

 ، الکترولیت سرم، کار کلیه انجام شود )احتمال مسمومیت( CBCالزم است آزمون های کار تیروئید،   . قبل از تجویز لیتیوم1

 عد مشخص می گردد.روز ب 10-12. به بیمار و خانواده وی آموزش دهید اثر ضد مانیای لیتیوم 2

 لیتیوم را چک کنید. یسرم سطح بار یک. حداقل هفته ای 3

 ساعت پس از آخرین دوز دارو )شب قبل( نمونه خون گرفته شود. 8-12. برای اندازه گیری سطح خونی لیتیوم 4

 دارو را بصورت منقسم تجویز نمائید.، . برای کنترل عوارض گوارشی 5

 دوز دارو را با غذا تجویز نمایید. ، برای کنترل عوارض گوارشی  .6

 کم خوردن را برای کنترل وزن توصیه کنید.، . در صورت افزایش وزن 7
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 افزایش فعالیت را برای کنترل وزن توصیه کنید.، . در صورت افزایش وزن 8

 پزشک را مطلع نمایید.، . در صورتی که داروهای دیگری مثل دیورتیک مصرف می نمایید 9

نماید چرا که  hold. آموزش کافی به بیمار و خانواده وی در مورد عالئم مسمومیت دارو داده شود تا در صورت بروز آنها دارو را 10

 لیتیوم فوریت طبی است )چون آسیب عصبی دائمی و یا مرگ را به دنبال عدم درمان سبب می شود(  مسمومیت با

 ه نمایید.. رژیم پر نمک و مایعات فراوان را توصی11

 ،دردشکم و اسهال : لرزش، آتاکسیعالئم اولیه مسمومیت

 : اختالل هوشیاری، فاسیکوالسیون عضالنی، میوکلونوس، تشنج، اغماءعالئم بعدی مسمومیت

 :درمان مسمومیت

 قطع لیتیوم -1

 اصالح کم آبی -2

 شستشوی معده جهت تخلیه آخرین دوز -3

 همودیالیز در موارد شدید -4

 :د تشنج در موارد زیر بکار می رودداروهای ض

 هفته درمان 4پاسخ ناکافی پس از حداقل  -1

 عدم تحمل داروهای ضد جنون یا لیتیوم -2

 تغییر سریع در عالئم -3

 اختالل در الکترو آنسفالوگرام -4

 ضربه مغزی -5

 کاربرد لیتیم

 فاز مانیا -1 

 لیتیوم + بنزودیازپین    عالئم خفیف :

 لیتیوم + آنتی سایکوتیک +بنزودیازپین     عالئم شدید:

 SSRIلیتیوم +   فاز افسردگی:-2

 لیتیوم +)به عنوان پروفیالکسی(   دوره بهبودی )خلق نرمال(-3

 اجتماعی -درمان های روانی

اجتماعی هم مفید هستند این درمان ها شامل انواع خاصی از روان درمانی در ارائه  –عالوه بر درمان های دارویی ،درمان های روانی 

حمایت به بیماران مبتال به اختالل دوقطبی و خانواده های آنان و بهره مند ساختن ایشان از آموزش و راهنمایی می باشند. مطالعات 

افزایش تثبیت خلق، کاهش میزان بستری بیماران ، و بهبود  اجتماعی می تواند ، سبب –نشان می دهند که انجام مداخالت روانی 

عملکرد شان در زمینه های مختلف گردد. چنین درمان هایی به طور معمول توسط یک روان شناس ،مددکار و یا یک کار درمانگر 

واصل بین آن ها و نیز نوع ارائه می گردد . این افراد روان پزشک را در پایش سیر وضعیت بیمار کمک می کنند. تعداد جلسات ، ف
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اجتماعی که به طور معمول در بیماران مبتال  –درمان انتخابی بر اساس نیازهای درمانی هر بیمار تعیین می گردد. درمان های روانی 

 شناختی و آموزش روان شناختی برای خانواده. –به اختالل دوقطبی به کار می روند عبارتند از درمان رفتاری 

 ا )الکترو شوک (سایر درمان ه

در شرایطی که درمان های دارویی قادر به کنترل اختالل نبوده و یا از سرعت کافی برای کنترل عالئم شدید از قبیل سایکوز و یا 

افکار خودکشی برخوردار نباشد ،ممکن است درمان با الکترو شوک گزینه مناسبی باشد.این روش درمانی همچنین برای درمان 

 می وجود شرایط طبی خاص از قبیل بارداری استفاده از داروها همراه با خطراتی باشد ، بکار گرفتهو اختالل دوره های شدید 

شود. درمان با الکتروشوک برای دوره های شدید افسردگی ،شیدایی / مانیا ،و یا دوره های مختلط بیماری بسیار مناسب است. 

تمال بروز اختالل دیرپای حافظه )عارضه ای که در گذشته باعث نگرانی بود( استفاده از روش های جدید درمانی الکترو شوک ،اح

 را به طور چشمگیری کاهش داده است.

 بیماری با دوره طوالنی که به طرز موثری قابل کنترل است

ال حاضر به طور طبیعی دوره های افسردگی و شیدایی در بیماران مبتال ماهیت عود کننده دارند ،درک این واقعیت که در ح

درمانی قطعی )بهبود کامل( برای این اختالل وجود ندارد،می تواند اختالل را به خوبی تحت کنترل درآورده و احتمال بروز دوره 

 های مکرر و وخیم تر بیماری را کاهش دهد.

 مداخالت پرستاری در توانایی بالقوه آسیب به خود و دیگران:

 بار برای این بیماران توضیح دهید.)تمرکز این بیماران کم است(اصول و مقررات بخش را دقیقاً و چند -1

 محرکهای محیطی را کاهش دهید )اتاق خصوصی،نورمالیم،صدای کم،تزئینات ساده ،و .......(-2

 در صورت امکان بیمار را در بخش آرام قراردهید.-3

 فعالیت گروهی را کنترل کنید.-4

 ار دور کنید چون منطق بیمار مختل است وممکن است به خود صدمه بزند.وسایل و لوازم خطرناک را از محیط بیم-5

 برنامه های سازمان یافته ای )مثل ایجاد زمان استراحت در طول روز(برای بیمار ایجاد کنید.-6

 در بیمار احساس امنیت )اعم از جسمی و روانی(را ایجاد کنید.-7

 ،کارهای منزل و .......را جایگزین فعالیتهای بی هدف نمائید. فعالیتهای جسمی هدفدار مثل ورزش و ضربه به توپ-8

 طبق تجویز پزشک آرامبخشی به بیمار بدهید.-9

 زمانی که تشویش بیمار زیاد می شود و فعالیت او افزایش می یابد در کنار وی بمانید و او را حمایت کنید.-10

 تشویق کنید.)نقاشی کردن(بیمار را به فعالیتهایی که نیاز به تحرک زیادی ندارد -11

 در پاسخ به انتقاد و فحاشی یا تهاجم بیمار از دفاعهای شخصی استفاده نکنید.-12

 کلیه رفتارهای بیمار را دقیقاً ارزیابی نموده و در پرونده ثبت نمایید.-13

 : در بیماران مبتال به خشم نسبت به خود و یا دیگرانرهنمودهای استفاده از مهار فیزیکی

 ر مهار را به کسی واگذار کنید که در این مورد آموزش دیده است.کا-1
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در صورت مسلح بودن بیمار وی را خلع سالح نماییدو حتی اگر مسلح نبود با حداکثر قدرت با وی برخورد نمایید و به گونه ای -2

 بدون تهدید به بیمار نزدیک شوید.

 شند.نفر حضور داشته با 5-10بهتر است برای شروع اقدام -3

 برای پیشگیری از صدمه به بیمار حتی االمکان از مهارهای چرمی استفاده کنید -4

 بیمار را در وضعیت بی خطری قراردهید. -5

 به بیمار توضیح دهید که چرا او را مهار می کنید. -6

 هنگام مهار کردن بیمار ، یکی از اعضاء باید در معرض دید بیمار باشد. -7

 از نگهدارید، یک دست در پهلو و دست دیگر روی سر بیمار باشد.پاهای بیمار را ب -8

 مهار طوری باشد که امکان اجرای تزریق وریدی وجود داشته باشد. -9

 مهارهای فیزیکی را از نظر ایمنی مرتباً امتحان کنید. -10

 سر بیمار کمی باالتر از سطح بدنش باشد. -11

 اء نمایید.داروهای آرامبخش تزریقی بیمار را اجر -12

 دلیل مهار کردن بیمار بطور کامل در پرونده درج شود. -13

                             عالئم حیاتی را مکرراً چک کنید.  ضمن مهار شدن بیمار به دقت مراقب وی باشید و -14
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 اختالل افسردگی 

(Depressive Disorder) 

افسردگی یکی از اختالالت خلقی است که به علت شیوع فراوان آن در میان اختالالت روانپزشکی به سرما خوردگی 

روانی شهرت دارد این بیماری با غمگینی شدید و یأس و ناامیدی و ناتوانی در لذت بردن کارهای روزمره تعریف می شود 

در زندگی تجربه می کنیم و معموال در واکنش به اتفاق ناخوشایند و نباید این اختالل را با احساس  غمگینی گذرایی که 

 ایجاد می شود، اشتباه گرفت . 

مرد ،  10نفر و از هر  2زن  5از هر  "این بیماری در هر سنی ، از کودکی تا سالمندی ممکن است دیده شود و حدودا

رد. در اختالل افسردگی ، افراد عالیمی را تجربه یک نفر در طول زندگی خود ، زمانی بیماری افسردگی را تجربه خواهد ک

 می کنند که شامل موارد زیر می باشد.

احساس خستگی زیاد که ممکن است با دردها و ناراحتی های جسمی از جمله سردرد همراه باشد که به آن کمبود  .1

 انرژی می گویند.

بی مزه است یا اشتهایی برای غذا خوردن عده ای از این افراد ممکن است احساس کنند، غذایی را که می خورند  .2

نداشته باشند که به آن بی اشتهایی می گویند و یا ممکن است میل شدیدی به غذا خوردن داشته باشند و به عبارتی پر 

 اشتها شوند.

و  عده ای از این افراد ممکن است به سختی بخوابند و در خواب بارها بیدار شوند، به عبارتی دچار کم خوابی شوند .3

 عده ای ممکن است تمام ساعات روز را بخوابند، به عبارتی دچار پرخوابی شوند.

 معموالً در این افراد میل جنسی از بین می رود و دچار کاهش میل جنسی می شوند. .4

عده ای از بیماران افسرده ممکن است احساس کنند، که دست و پاهایشان سست و بیحال است و به کندی و به  .5

 حرکتی گویند. -کنند و راه می روند که به این حالت کندی روانی آرامی کار می

عده ای از بیماران هم نمی توانند یک جا بند شوند و آرام و قرار ندارند، مدام قدم می زنند و راه می روند و بی تاب و  .6

 حرکتی گویند. -بیقرار می باشند که به این حالت بی قراری روانی

جهت خاتمه به خود  ید و غمگین هستند ، ممکن است که قصد خودکشی و آسیب زدنوقتی این افراد کامالً نام .7

 دادن به زندگی را داشته باشند و به خودکشی فکر کنند.

توجه کردن به قدری برای این افراد سخت است که در یادگیری دچار مشکل می شوند و نمی توانند در مورد اینکه  .8

 عبارتی دچار مشکل در تصمیم گیری یا تمرکز می شوند. یم بگیرند بهمی خواهند انجام بدهند ، تصم چه کاری

 این افراد مدام خود را سرزنش می کنند و احساس بی لیاقتی و به عبارتی احساس بی ارزشی دارند. .9
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 اختالل افسردگی چند نوع می باشد؟

دو نوع اختالل افسردگی از به شکل اصلی ، افسردگی براساس عالئمی که ذکر شد مشخص می شود و به طور تشخیصی 

و اختالل افسرده خویی  disorder)   (major depressiveهم متمایز می شود . اختالل افسردگی اساسی

(Dysthymia disorder) 

 نحوه برخورد اطرافیان با افراد دارای اختالل افسردگی

اره به حالت طبیعی برگردند و از زندگی لذت کاری که اطرافیان افراد دارای افسردگی می توانند انجام دهند تا آنها دوب

 ببرند، می تواند پیشنهادات ساده زیر را دربر گیرد.

 .مدام به آنها سر بزنید 

 .به چشمانشان نگاه کنید و بیشتر به آنها لبخند بزنید 

 .بیشتر به حرفهایشان گوش کنید 

 شما را به فکر انداخته و احساس بهتری به شما داده یا  به آنها بگویید که کدام کارهایشان شما را تحت تاثیر قرار داده است ،

 باعث شده روحیه تان بهتر شود.

  بیایند .پیاده روی ، سینما ، یک رستوران زیبا یا حتی باغ وحش شما به با از آنها بخواهید 

 یلم کمدی بگیرید و در کنارشان اگر به خودشان تکان ندادند، اشکالی ندارد، از آنها بخواهید با شما شطرنج بازی کنند یا یک ف

 تماشا کنید . یادتان باشد نباید آنها را مجبور به کاری بکنید.

 د و از آنها نظرشان را بخواهید یک غذای یاز آنها بخواهید چیزهایی را لمس کنند، اشیایی با بافت و رنگهای مختلف بیاور

 وچک وارد لحظاتشان کنید.خوشمزه و خوش ظاهر برای آنها درست کنید، سعی کنید لذتهای ک

  بلند به آنها بگویید که برایتان مهم هستند ، بگویید که دلتان برایشان تنگ شده و دلتان می خواهد برگردند و دوباره با شما

 خوش بگذرانند ، هر چیزی که در موردشان دوست دارید را به زبان بیاورید.

 با آنها تکرار کنید ، مثالً با آرنجتان به بازویشان بزنید یا آرام با یک  کارهایی که فقط با دوستان صمیمی خود انجام می دهید

 دسته کاغذ لوله شده بزنید روی سرشان، باید سعی کنید رفاقت خود را به آنها نشان دهید.

  به جای اینکه بپرسید حالشان چطور است بپرسید دوست دارند برای خوش گذرانی امروز چه کاری کنند و در آن کار

راهیشان کنید ، به آنها بگویید که کامال مشخص است که حالشان بهتر شده و بعد حالش را بپرسید و واقعاً به جوابی که می هم

 دهند گوش کنید.

  اگر خجالت زده بودندیک داستان مشابه در مورد خودتان بگویید و پشت سر آن داستان های دیگر که از خجالت زدگی کسان

لطیفه برایشان تعریف کنید، هیچ چیز بیشتر از دیدن احساس خجالت زدگی دیگران این درد را در انسان دیگر شنیده اید را مثل 

 تخفیف نمی دهد.
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  اگر افسرده هستند پس حتماً احساس ناامیدی می کنند این مشکل برایشان بدون راه حل به نظر می رسد ، بعد از اینکه برای

دید ، اگر دوست داشتند در مورد آن صحبت کنند به آنها نشان دهید که چطور کم کردن شدت افسردگی شان به آنها کمک کر

می توانند این مشکل را شکسته و به چند تکه تبدیلش کنند و بعد ببینند که کدام قسمت آن بهتر است و سعی کنند راه حلهای 

 ه تحمل .سالمی برای آن مشکل خاص پیدا کنند تا بتوانند مشکالت و دشواری ها را حل کنند ن

 اساسی افسردگیاختالل درمان دارویی 

ظهور اثرات درمانی چشمگیر ، برابر می کند  2استفاده از دارو درمانی احتمال بهبود بیمار افسرده را ظرف یکماه آینده تقریباً 

 شروع گردد.هفته طول می کشد و هر چند اثرات این داروها ممکن است زودتر  3-4تمامی داروهای ضد افسردگی موجود 

و  امتحان یک داروی ضد افسردگی با شکست روبرو گردد مصرف دارو به مقدار ناکافی شایعترین اشتباه بالینی که باعث می شود

هفته در آن سطح نگه  5یا  4داروی ضد افسردگی را باید تا حداکثر سطح توصیه شده باال برد و حداقل  است، مدت نا کافی به

 یک دارو را ناموفق دانست.داشت تا بتوان امتحان 

ماه یا اگر دوره قبلی طوالنی تر بود به اندازه طول  6درمان ضد افسردگی حداقل به مدت  :مدت مصرف دارو و پیشگیری

مدت آن باید ادامه داد. در چندین مطالعه نشان داده شده است که درمان پیشگیرانه با ضد افسردگی ها در کاهش تعداد و شدت 

 ثر است.موارد عود مو

است. بیمارانی که افسردگی های عود کننده « عود»هدف مرحله نگهدارنده درمان، پیشگیری از بروز دوره های جدید خلقی 

 داشته اند کاندید درمانی نگهدارنده هستند.،سابقه مثبت خانوادگی مثبت ، افسردگی به همراه جنون 

اثر بخشی کلی، سرعت تاثیر یا اثر بخشی طوالنی مدت تفاوتی ندارند  داروهای ضد افسردگی موجود از نظرانتخاب اولیه دارو: 

احتمال  -4عوارض کوتاه مدت و بلند مدت  -3تداخالت داروئی  -2خصوصیات داروئی  -1وجود افتراق این داروها عبارتند از : 

 سهولت تنظیم دارو -5بروز عالئم قطع دارو 

 انواع داروهای ضد افسردگی

 چهار حلقه ای ها:سه حلقه ای ها و  .1

 -دزی پرامین -پروتریپتلین -داکسپین-تری میپرامین -ایمی پرامین -کلومی پرامین –سه حلقه ای ها همانند: آمی ترتیپلین 

 نورتریپتلین

 ماپروتیلین -چهار حلقه ای ها همانند: آموکساپین

2. SSRI :سیتا لوپرام -پاروکستین -فلووکسامین -سرترالین -شامل فلوکستین ها 

3. MAOI: ملکوبوماید -ترانیل سیپرومین -ایزو کربوسازید -فنلزین 
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 اقدامات پرستاری در بیمار افسرده

این مسئله بستگی به شدت و ضعف عالیم و  . می تواند در منزل ، درمانگاه و یا در بیمارستان انجام شود مراقبت از بیمار افسرده

درمانی در دسترس دارد . اقدامات پرستاری از فرد بیمار باید ابعاد فیزیولوژیکی نشانه های بیماری ، منابع حمایتی از بیمار و مراکز 

 .، شناختی ، هیجانی و رفتاری وی را در برگیرد که به ترتیب در رابطه با هر بعد توضیح داده خواهد شد

  ف ( مشکالت جسمیال 

ار قادر به مراقبت از خود نیست و در نتیجه ممکن سالمت جسمی بیمار افسرده معموالً به فراموشی سپرده می شود ، زیرا بیم

است نیاز به مداخله در خصوص تغذیه ، دفع ، خواب و بهداشت داشته باشد . نیازهای ایمنی ، رژیم غذایی ، شوک درمانی حیطه 

  . های دیگری هستند که نیاز به مداخله دارند

  کاهش اشتها

بنابراین بررسی وضع تغذیه بیمار امری ضروری است ، بدین منظور باید میزان جذب کاهش اشتها از عالیم شایع افسردگی است ؛ 

و دفع بیمار و وزن روزانه اندازه گیری و ثبت شود . برای افزایش اشتهای بیمار پیشنهاد می شود ، غذاهایی که مورد عالقه و یا 

مطمئناً بیمار غذایی را که بیشتر دوست دارد بهتر می  مورد تنفر بیمار است ، شناسایی شوند و غذای دلخواه وی فراهم گردد ؛

خورد . او را تشویق کنید که اگر اشتها ندارد ، در دفعات متعدد غذای مختصر تری را مصرف کند تا کالری بیشتری دریافت کند . 

گیرد و حتی برای او غیر قابل  هرگز غذای حجیم در سه وعده در اختیار بیمار قرار ندهید زیرا ممکن است مورد اعتراض بیمار قرار

تحمل باشد . در صورتی که صالح می دانید از خانواده بیمار بخواهید تا غذایی را که بیمار از آن لذت می برد ، برایش تهیه کنند . 

ار دانش در طول صرف غذا به منظور کمک کردن به بیمار و حمایت و تشویق وی ، در کنار او بمانید . از انجا که ممکن است بیم

کافی و دقیقی در ارتباط با نقش غذای خوب در سالمت کلی انسان نداشته باشد ؛ در خصوص اهمیت تغذیه کافی و مایعات 

 . دریافتی برای بیمار توضیح دهید

  مشکالت مربوط به دفع

ر یبوست می شوند . توصیه بیماران افسرده غالباً مشکالت دفعی دارند و بیشتر بدلیل بیحرکتی و کم تحرکی و کاهش تغذیه دچا

می شود که بیماران مواد غذایی پرفیبر به منظور پیشگیری از یبوست مصرف کنند و به نوشیدن مایعات زیاد و انجام ورزشهای 

جسمی به منطور افزایش اعمال دفعی بطور طبیعی تشویق شوند . بیمار ممکن است دچار احتباس ادرار شود که معموالً با 

 . و تدابیر خاص این مشکل از بین می رود و ندرتاً نیاز به سونداژ پیدا می کند نوشیدن مایعات
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  غفلت در بهداشت فردی

و کاهش عالقه به خود و دیگران بطور معمول نسبت به  ( Psychomotor ) بیماران افسرده به دلیل کاهش فعالیت سایکوموتور

در به انجام این فعالیتها نباشد ، پرستار باید او را در حمام دادن ، لباس بهداشت فردی خود غفلت می ورزند در صورتیکه بیمار قا

پوشاندن و آراسته کردن خود ، کمک کند و در صورت لزوم حتی این اعمال را برای او انجام دهد ؛ ولی باید توجه داشت که 

ند تا خودش مراقبتهای الزم را در مورد خود درماندگی و وابستگی بیمار را تقویت نکند و تا آنجا که ممکن است به بیمار کمک ک

 . انجام دهد . تمیز بودن بیمار و عالقه و توجه او به ظاهر خود باید از جانب پرستار مورد توجه قرار گیرد و بطور مثبت تقویت شود

قی باشند زیرا اهداف غیر قابل طالبته ، اهداف باید من . باید به بیمار کمک کنید تا با اهداف مراقبتی مورد انتظار خویش آشنا شود

 . دسترس ، بیمار را در معرض شکست قرار می دهد و احساس ضعف را در او تقویت می کند

  اختالل خواب

اختالل خواب در بیماران افسرده شایع است . بیمارانی که مشکل به خواب می روند و یا در طول شب از خواب بر می خیزند و 

روند ، ممکن است با ماساژ پشت ، دوش ولرم و یا صحبت کوتاه ، یک لیوان شیر ولرم ، بهتر  مجدداً به سختی به خواب می

خوابهای مختصر در طول روز ، مانع خواب شب می گردد . بیماران  ، بخوابند . نباید اجازه داده شود که بیمار در طول روز بخوابد

افسرده دوست ندارند روز را از نو شروع کنند ، در نتیجه از رختخواب خود بیرون نمی آیند که در اینصورت پرستار باید با روشی 

ه بیمار در طول روز خواب آلود است ، به آرام ولی جدی با آنها برخورد کند و از آنها بخواهد که از رختخواب خارج شوند . چنانچ

پزشک معالج پیشنهاد شود که داروهای بیمار به هنگام خواب تجویز شوند . همچنین انجام تمرینهای آرام سازی و موسیقی مالیم 

، کوال  ممکن است قبل از خواب کمک کننده باشد و بیمار از خوردن و آشامیدن مواد غذایی حاوی کافئین از قبیل چای ، قهوه

 . قبل از خواب اجتناب کند

  دستورات دارویی

مصرف می کنند ، باید به  ( Lithium Carbonate ) چون بیماران افسرده داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای ویا لیتیوم

کلینرژیک را  عوارض جانبی ، نشانه های مسمومیت و تداخل دارویی توجه شود . از عوارض جانبی این داروها می توان اثرات آنتی

مالحظه نمود که عبارتند از : خشکی دهان ، تاری دید ، یبوست ، احتباس ادرار ، کاهش فشار خون وضعیتی ، تندی ضربان قلب ، 

 .آریتمی ، بحران افزایش فشار خون

ت بهداشت در خصوص خشکی دهان استفاده از آب نبات بدون شکر ، یخ و تر کردن لب ممکن است کمک کننده باشد لیکن رعای

دقیق دهان بسیار مهم است . در مورد تاری دید به بیمار اطمینان دهید که پس از چند هفته عالیم برطرف می شوند . در مورد 

یبوست ، غذاهای پرفیبر تجویز می شود و افزایش ورزشهای جسمی و مایعات دریافتی نیز باید مدنظر باشند . در مورد احتباس 

رس آب گرم و سرد در باالی پوبیس و باز نمودن شیر آب و در صورت لزوم استفاده از سونداژ توصیه می ادرار ، استفاده از کمپ
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موزش دهید که بطور آهسته از حالت نشسته به حالت ایستاده تغییر وضعیت بدهد . آشود . در مورد کاهش فشار خون به بیمار 

گزارش و ثبت شود . بیمارانی که سابقه صرع دارند ، باید به دقت  کنترل فشارخون بطور مکرر انجام شود و تغییرات عمده باید

و  ( Mono Amino oxidase Inhibitor ) تحت نظر قرار گیرند .همچنین مصرف همزمان بازدارنده های مونوآمینواکسیداز

غذاهای حاوی تیرامین  ممکن است بحران افزایش فشار خون ایجاد کند ؛ بدین منظور باید ( Tyramin )غذاهای حاوی تیرامین 

از قبیل پنیر ، ماست ، موز ، شکالت ، کشمش و ترشیجات مصرف نشوند . عالیم بحران شامل سردرد پس سری ، افزایش ضربان 

قلب ، درد قفسه سینه ، تهوع ، استفراغ ، افزایش فشار خون و اغماء است که در صورت مشاهده عالئم ، دارو قطع گردد و داروهای 

 . با اثر کوتاه مدت طبق تجویز پزشک داده شود ضدفشارخون

این داروها عوارض عصبی است که بعنوان عوارض خارج هرمی یا  ( Antidopamineregic ) از اثرات آنتی دوپامینرژیک

از است . معموالً پنج روز بعد  ( s Disease ’ Parkinson ) اکستراپیرامیدال نامیده می شود که شایعترین آنها پارکینسون

شروع مصرف داروها ، از عالئم بصورت آبریزش از دهان ، رعشه و لرزش اندام از نوع چرخاندن تسبیح ، لرزش اطراف دهان ، کندی 

حرکتی ، سفتی عضالنی ، راه رفتن در وضعیت خمیده و شتابزده بروز می کند . شروع و شدت عالیم ثبت و گزارش شود و طبق 

 28الی  7نتی پارکینسون استفاده شود . با توجه به اینکه شروع اثرات درمانی این داروها با تاخیر تجویز پزشک معالج از داروهای ا

روز است و در صورت جواب به دارو ممکن است  28روز بعد است به بیمار آموزش داده شود که حداقل دوره درمانی با این داروها 

ن با دوز نگهدارنده قرار گیرند . در ضمن باید از قطع ناگهانی دارو به مدت هشت ماه بعد از رفع عالئم افسردگی ، تحت درما

 . اجتناب کنند و دارو باید تحت نظر پزشک معالج در یک دوره سه الی چهار هفته ای بتدریج قطع شود

  ( Electroconvulsive Therapy (ECT ) ) شوک درمانی الکتریکی

ننده است و یا در مقابل درمان مقاوم هستند و بیمارانیکه در خطر خودکشی شوک درمانی در بیمارانی که بیماری آنان عود ک

هستند و یا از خوردن غذا امتناع می کنند و به درمان سریع نیاز دارند ، درمان انتخابی است مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از 

درمانی ، فقدان حافظه و گیجی موقت است که های جراحی عمومی است از عالیم متداول پس از شوک  شوک درمانی مانند عمل

بسیار مهم است وقتی بیمار بهوش می آید ، پرستار باید در کنار بیمار حضور داشته باشد تا ترس ناشی از فقدان حافظه کاهش 

 . شکل موقتی است و آنچه برایش اتفاق افتاده است ، توضیح دهیدممار اطمینان دهید که این ییابد . باید به ب

مار را مجدداً به زمان و مکان آشنا کنید و اجازه دهید تا بیمار ترسها و اضطرابهای خود را در ارتباط با دریافت شوک درمانی بی

 . بیان کند

  خطر خودکشی

 هر زمان که بیمار افکار خودکشی را بیان کند و یا اعمال ، حرکات و قیافه های خاص به خود می گیرد که نشانگر افکار مربوط به

خودکشی است ، پرستار باید مداخله کند . بطور کلی مراقبت از بیماری که بطور بالقوه در معرض خودکشی است ، بسیار دشوار 
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توجه به  تجربه و دانش پرستار در آن نقش بسزایی دارد . اولین قدم در مراقبت پرستاری ، تشخیص خطر خودکشی با  .است 

ن آمعیارهای ارزیابی خودکشی و مشاهده دقیق الگوهای رفتاری بیمار است . که الگوی روزانه زندگی بیمار و تغییرات حاصله در 

پرخاشگری ، اختالل  مانند تغییر در خواب و خوراک ، رفتارهای بهداشتی ، عدم پذیرش رژیم غذایی ، تغییرات خلق رفتارهای 

برقراری ارتباط با بیمار  ، کناره گیری ، انزوا طلبی باید به دقت بررسی ، مشاهده و گزارش شود . همچنین  اعمال روزانه ، اضطراب

و گفتارهای بیمار که بطور مستقیم یا غیر مستقیم است مربوط به افکار خودکشی بیمار باشد و با برقرار ارتباط  و توجه به پیامها 

کشی بیمار را شناسایی نمود . به هر حال مراقبت از این بیماران کاری گروهی شیفت صحیح با بیمار می توان روش و نقشه خود

و هنگام  ی ، اتاقهای خلوت ،توالت ، حمام ربعدی داده شود . اغلب خودکشی ها در جاهای کم رفت و آمد مانند گنجه لباس ، انبا

ت . در مواردی که خطر خودکشی خیلی شدید است ، د ، بسیار مهم اسکارنزمانی که پرستاران سخت مشغول  تعویض شیفت و یا

است و پرستار در ارتباط با این بیماران باید بطور مستقیم و غیر مستقیم این پیام را بدهد که به  نیاز به محدودیت فیزیکی بیمار 

ر تخریبی او ناشی از بیماری علت عالقمندی به زندگی بیمار او را محدود نموده اند و این بصیرت را در بیمار تقویت کند که افکا

 . است

  ب ( مشکالت شناختی

بیماران افسرده دید منفی دارند زیرا تفکر آنها براساس ایده ها و عقاید منفی استوار است و علیرغم کارها و مراقبتهای خوب و 

بصورت هذیان بروز کند و مناسب ، بد و منفی آنرا می بینند . اندیشه های منفی بیمار ممکن است در حد خفیف تا شدید 

 . احساسات بی کفایتی ، بی ارزشی و پوچی و گناه ، آنان را به سوی افکار خودکشی سوق می دهد

اقدامات پرستاری براساس افزایش عزت نفس و شناسایی و کنترل افکاری که بنای واقعی ندارند ، استوار است . بدین منظور 

این ارتباط به بیمار نشان دهید که حرفهای او را درک می کنید ولی نه خود هذیانهای  برقراری ارتباط همدالنه ضروری است و در

او را ؛ بنابراین بدون اینکه با بیمار بحث و جدل کنید و یا سعی در قانع کردن او داشته باشید ، حقایق را به او بازگو کنید . این 

دادن حقیقت در اصل پیشنهاد خط فکری دیگری به بیمار است که  روش برای نشان دادن اشتباه بیمار بکار نمی رود بلکه نشان

آنرا دنبال کند . بطور مثال بیمار بیان می کند که مبتال به یک بیماری غیرقابل عالج و ناشناخته شده است ؛ در اینجا پرستار 

دید منطقی باعث می شود بیمار در ایجاد شک و تر .نتایج معاینات و نتایج پزشکی این مطلب را تایید نمی کند ،پاسخ می دهد 

تفسیر خود از وقایع و موقعیتها تجدید نظر کند بدین نحو که با طرح سوال و تکرار حرف بیمار بصورت شک و تردید می توان او را 

ید به به ارزشیابی دوباره اعتقاداتش تشویق نمود تا شک و تردید نسبت به حرف خودش ایجاد شود ؛ بطور مثال : )) این حرف بع

نظر می رسد (( باید توجه داشت که تفکر منفی در بیماران افسرده یک فرآیند خودبخود است که خود او از آن آگاه نیست و با دو 

روش می توان با آن مقابله نمود , اوالً از طریق انعکاس که پرستار همچون آیینه ای نگرشهای آنان را نشان می دهد و ضمن اینکه 

ند مورد درک و فهم پرستار واقع شده است ، حالت دفاعی و مقاومت او کاهش می یابد و به بیمار امکان می بیمار احساس می ک

دهد بطور عینی درباره عقاید و عواطف وابسته به آنها بیشتر بیندیشد و آنها را بخشی از شخصیت خودش بداند . ثانیاً پرستار بیمار 

رای هر فکر منفی بیمار ، یک فکر مثبت شناسایی شود . بطور مثال ، بیماری که را بسوی تفکر مثبت سوق دهد بدین نحو که ب
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خود را آدم ترسویی می داند ، با به یادآوردن شجاعتها و موفقیتهای وی ، بیمار ممکن است به این نتیجه برسد که در مواقع خاص 

 . دچار ترس می شود

زیرا اینکار منجر به تشدید گوشه گیری و افکار هذیانی او می شود و بیمار بیمار افسرده نباید در طوالنی مدت تنها گذاشته شود 

بعلت تنهایی و اضطراب افکاری را در ذهن خود خلق می کند و خود را با آن مشغول می کند ؛ وقت خود را بیشتر در رابطه با این 

نان باشند و با آاحتیاج دارند افراد دیگری همراه افکار اختصاص می دهد و وقت کمتری برای تماس با واقعیت پیدا می کند . آنها 

 . آنان به صحبت بنشینند و در واقع پرستاران باید سعی کنند جانشین افراد خیالی شوند

  ج ( مشکالت هیجانی

ر می کنند بیماران افسرده نمی توانند هیجانهای خود را ابراز کنند ؛ خصوصاً خشم ، گناه ، غمگینی ، ناامیدی و اضطراب . آنها فک

 این چنین هیجانهایی مورد قبول واقع نمی شوند و غیر طبیعی هستند . غالباً این احساسها ناخود آگاه بوده و در نتیجه گاهی 

احساس به شکلی برای بیمار تهدید آور است ؛ در نتیجه پرستار باید با نهایت دقت با بیمار برخورد کند و هرگز فکر نکند که 

افسرده نیاز خود را برای داشتن هم صحبت در محیط  انتفسیر مستقیم احساسات خود صحیح و درمانی است. بطور کلی بیمار

بدانند کسی به آنها توجه دارد و یا مایل است با آنها به صحبت بنشیند ، بطور ظریفی زندگی تکذیب می کنند ؛ ولی زمانیکه 

احساس ارزشمندی می کنند و اعتماد بنفس آنها افزایش می یابد . این بیماران باید تشویق شوند که در مورد مسائل و 

گفتار توام با گریه باشد ؛ اینکار انها را آرام مشکالتشان صحبت کنند و احساساتشان را بیان نمایند هر چند که ممکن است این 

، (( اصالً در موردش فکر نکن  ))، (( همه چیز درست خواهد شد  ))می کند و موجب آرامش خواهد شد ؛ لیکن اظهاراتی از قبیل 

ت کردن بیشتر تشویق هیچگونه هماهنگی با احساسات بیمار ندارند . در واقع باید ضمن برقراری ارتباط همدالنه آنها را به صحب

 )) ((آیا از چیزی رنج می برید ؟ ))    (( ،چه چیز باعث گریه شما شده  ))،  ((خیلی غمگین به نظر می آیید )) نمود و اظهاراتی از قبیل 

به وی ؛ آنها را به صحبت کردن بیشتر تشویق می کند . نگرشی حاکی از پذیرش را (( مایلید در مورد آن صحبت کنید اگر لطفاً 

منعکس کنید و در این انعکاس به بیمار بفهمانید که می توانید دنیایی را که او احساس می کند به نحو صحیحی دریابید . نگرشی 

حاکی از پذیرفتن به او نشان می دهد که بیمار فردی ارزشمند است و بدین ترتیب حس اعتماد افزایش می یابد . آگاهی و 

مهارتی است که باید بدون توجه به ماهیت احساس ) مثبت یا منفی ( و بدون توجه به جهت پاسخگویی به احساسات بیمار 

احساس ) بطرف خود یا دیگران ( صورت پذیرد . بطور مثال اگر بیمار نسبت به پرستار ابراز خشم کند ، حالت دفاعی به خود 

بیان کند و بدین طریق بیمار را در مواجه شدن با  رید ، اجازه دهید بیمار در محیطی عاری از تهدید ، احساسات خود راینگ

موضوعات حل نشده یاری دهید و شرایطی را فراهم نمایید تا بیمار خشم انباشته شده را از طریق ورزشهای جسمی مانند والیبال ، 

تنش انباشته مشت زدن به کیسه بوکس ، و دوچرخه سواری ، تخلیه کند . ورزشهای جسمی روشی مطمئن و موثر جهت تخلیه 

 شده است و موجب کاهش اضطراب و افسردگی خواهد شد . 
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 د ( مشکالت رفتاری

؛ زیرا کوشش بسیار زیادی برای کمترین  فقدان انرژی باعث می شود که برآوردن نیازهای جسمی برای بیمار ناراحت کننده باشد 

خلق افسرده زمانی  . دارد ، حالت عاطفی نیز تغییر نمی کند کار الزم است . مادامیکه در فعالیتهای فیزیولوژیکی بدن وقفه وجود

می  (  Endrophin) بهتر می شود که اعمال فیزیولوژی بدن بهتر شود . تحرک زیاد سبب ایجاد ماده شیمیایی بنام اندورفین

ستار با همکاری ربیمار است . پدن خلق می گردد بنابراین از اقدامات مهم پرستاران ، فعال کردن رشود که این ماده موجب باال ب

بیمار فعالیتهایی را تنظیم می کند که با اهداف درمانی منطبق است . دخالت دادن بیمار در طرح و برنامه درمان ، مسئولیت تغییر 

د به آینده را را به عهده بیمار می گذارد و این به بیمار نشان می دهد که می تواند در خود تغییر ایجاد کند و در نتیجه در او امی

سپس موقعیتهای را ایجاد کند که  بوجود آورد . در ابتدا پرستار باید دریابد که آیا بیمار آماده شرکت در فعالیتها هست یا خیر ، 

زیرا عزت نفس بیمار پایین است و اگر پرستار انجام کاری را به وی محول کند که از عهده آن  د.آنها میسر شو شرکت بیمار در 

د ، عزت نفس او کاهش خواهد یافت . شکست ، احساس درماندگی ، بیچارگی و بی ارزشی را در بیمار تقویت می کند . برنیای

زیرا قوه تمرکز بیمار افسرده ،ضمناً برنامه هایی که برای بیمار افسرده تنظیم می شود ، نباید نیاز به صرف زمان زیادی داشته باشد 

ن موفقیت کسب می کند ، جنبه آرهایی که زود انجام می گیرد و مخصوصاً بیمار حتماً در انجام کاهش یافته است . فعالیتها و کا

درمانی بسیاری دارد . باید به آنچه که بیمار انجام می دهد توجه شود ؛ نه گذشته و نه آینده . تقویت مثبت باید براساس عملکرد 

است ، موجب احترام و اعتماد بیشتر بیمار می شود . سایر فعالیتهای درمانی واقعی بیمار استوار باشد . پرستاری که با بیمار صادق 

شامل تمرینات ورزشی مناسب است که اغلب همراه با احساس سالمت از طرف بیمار است و در نتیجه سبب کاهش احساس 

خه سواری فرصتهای خوبی را اضطراب و افسردگی خواهد شد . فعالیت درمانی ، کالسهای ورزشی ، قدم زدن ، شنا کردن و دوچر

برای افزایش حرکت بدن ایجاد می کند و این کارها تنش را نیز می کاهد . با پیشرفت حال عمومی بیمار ، نیاز به تفریحاتی مانند 

 .بیرون رفتن ، سینما رفتن ، صرف شام در رستوران ، شرکت در اجتماعات ورزشی و غیره بیشتر می شود

  مداخله با خانواده

ری شدن بیمار در بیمارستان روی خانواده تاثیر می گذارد و الگوی تعاملی در خانواده را به هم می زند و در اینجا مداخله در بست

وقتی یکی از اعضای خانواده به بیمارستان می رود ، سایر اعضای دیگر دچار تنیدگی می شوند ؛ بین  . الگوهای خانواده الزم است

گناه و اضطراب و یا دچار گیجی  بیمار را دوست دارد ، ممکن است دچار افسردگی ، خشم ، احساس  اعضای خانواده ، فردی که

شود . در چنین مواقعی باید خانواده را حمایت نمود . قبل از اینکه بتوانیم به خانواده کمک کنیم باید الگوهای تعاملی بین اعضاء 

ه ایفا می کنند ، شناسایی شود و اینکه ارتباط و اهمیت بیمار برای اعضای را شناسایی نمود ؛ نقشی که هر یک از اعضای خانواد

دیگر خانواده چگونه است ؛ خاطرات و تجربیات مشترکی که بیمار با سایر اعضای خانواده دارد ، غالباً مساله ساز است ؛ بطوریکه 

بودن بیمار به خانواده موثر است و یا ممکن است بیمار می تواند احساس گناه ، ناراحتی و عصبانیت را برانگیزد . همینطور وابسته 

تصورات و اعتقادات غیر واقعی راجع به خانواده خود داشته باشد . پرستار باید روی این عوامل تاثیر گذار باشد و احساسات متقابل 

ته باشد ، که این نیاز باید تامین را درک کند و بشناسد . ممکن است بیمار به گذراندن ساعاتی در کنار خانواده خود احتیاج داش
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پرستار باید به بیمار کمک کند که بتواند به راحتی جدایی و دوری از خانواده را تحمل کند ؛ برای مثال ممکن است که  . شود

داده  احساس ناراحتی بیمار بدنبال مرگ یکی از اعضای مهم خانواده ایجاد شده باشد و او یک منبع حمایتی و احساسی را از دست

است و امکان دارد احساس کند که هیچکس نمی تواند جای او را بگیرد . در اینجا پرستار باید به بیمار کمک کند که سایر 

تواند وابستگی او را کمتر کند ، پیدا نماید . فرد افسرده نیازمند است که دید غیر منطقی نسبت  یارتباطات رضایت بخش را که م

رستار باید بتواند به چنین فردی کمک کند تا احساس جدا بودن و کامل بودن خود را بعنوان یک فرد ، به خود را تغییر دهد و پ

یعنی فردی که وابسته به دیگران و یا خانواده نیست ، ایجاد کند . همچنین پرستار باید افسردگی را در سایر اعضای خانواده 

انواده باید بدانند که فرد افسرده اغلب به احساسات آنها که ناشی از عشق و شناسایی کند ، که باید پیگیری و درمان شود . افراد خ

عالقه است ، بطور منفی پاسخ می دهد . عدم آگاهی به این مطلب باعث می شود فردی که به بیمار افسرده اهمیت میدهد ، 

  طرد شده است.احساس کند که تمام نیروی وی گرفته شده و توسط بیمار 

  عهمداخله در جام

بیماران افسرده غالباً دچار کمبود و فقدان مهارتهای ارتباط بین فردی هستند و در روابط و موقعیتهای اجتماعی احساس ناراحتی 

می کنند کاهش اعتماد بنفس معموالً باعث می شود که این افراد خودشان را در موقعیتهای اجتماعی بی تاثیر ، بی قدرت و مضر 

تصور می کند تنهایی را که تجربه کرده به عنوان حالتی منفی یا تهدید کننده بر او تحمیل شده است . بیمار  . احساس کنند

بدین دلیل پرستار باید با بیمار وقت صرف کند و این ممکن است فقط بصورت ساکت نشستن در کنار بیمار باشد . حضور پرستار 

ند و از طریق تماسهای مکرر و مختصر ، نگرشی حاکی از پذیرفتن به بیمار کمک خواهد کرد تا خود را فردی ارزشمند درک ک

بیمار ، ارتباط درمانی پرستار با بیمار شکل می گیرد . پس از اینکه بیمار در یک رابطه رویارو احساس راحتی کرد ، او را تشویق به 

حمایت از وی با او در گروه مشورت  حضور در فعالیتهای گروهی کنید . ممکن است الزم شود که در چند جلسه اول به منظور

برای تعامل داوطلبانه بیمار با  . کنید ، چنانچه اضطراب بیمار در گروه افزایش یافت ، به وی اجازه دهید تا از آن خارج شود

و احساس همینکه بیمار احساس کند فرد مفیدی است ، می تواند زندگی اش را اداره کند  . دیگران ، باز خورد مثبت فراهم آورید

 .قدرت و توانایی خواهد کرد
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 اسکیزوفرنیا اختالل

(schizophrenia disorder) 

 چیست؟  اسکیزوفرنیا اختالل

که آشوب گسترده ای را در زندگی شخص ایجاد می کند شیوع این است ،یکی از شدیدترین اختالل های روانی  ااسکیزوفرنی

و زنان و مردان تقریباً به یک اندازه دچار آن می شوند این اختالل معموالً در اواخر درصد می باشد  1اختالل در طول عمر کمتر از 

 انوجوانی یا اوایل بزرگسالی پدیدار می شود و معموالً در مردان در سن پایین تری نسبت به زنان پدیدار می گردد. اسکیزوفرنی

به عبارتی افراد اسکیزوفرن از واقعیت های ، می باشد اختاللی است که مشخصه اصلی آن آشفتگی در تفکر ، هیجان و رفتار 

ممکن است ظاهری ژولیده داشته باشند و رفتارهای عجیب و غریب بکنند و تجربیات عجیبی را ، روزمره کناره گیری می کنند 

اسکیزوفرنی باعث رنج و پریشانی چشمگیر هم برای خود بیمار و هم اعضای خانواده بیمار می شود. افراد  .گزارش دهند 

 اسکیزوفرن معموالً نشانه های را که در ذیل توضیح داده می شود را دارند.

باشد کسی او را در خیابان این افراد باورهایی دارند که در دنیای واقعی وجود ندارد برای مثال بیمار ممکن است اعتقاد داشته  .1

تعقیب می کند یا اطرافیان قصد آسیب زدن به او را دارند یا اینکه افکار بیمار پخش و منتشر می شود به این باورهای غلط بیمار 

 هذیان گفته می شود.

ه این تجربیات این افراد ممکن است چیزهایی را تجربه کنند که محرک مربوط به آن در دنیای واقعی وجود نداشته باشد ب .2

توهم گفته می شود، برای مثال فرد ممکن است صدای آدم هایی را بشنود که با هم جر و بحث می کنند یا صداهایی می شنود 

 که درباره رفتار فرد نظر  می دهد. توهم بیشتر شنوایی است تا دیداری

ت شوند که به این حالت بی ارادگی وآن بی تفا این افراد ممکن است که در انجام کارهای روزمره بی عالقه شوند و نسبت به .3

 می گویند.

در این اختالل ممکن است صحبت های بیمار اطالعات اندکی را به فرد شنونده منتقل بکند و یا اینکه بیمار تکراری صحبت  .4

 کند و یا صحبت های او مبهم باشد ، به این ویژگی ناگویایی می گویند.

از فعالیت هایی از جمله غذای خوب و تفریح که برای بیشتر مردم لذت بخش است ، کمتر در این اختالل ممکن است بیمار  .5

 به این ویژگی بی لذتی می گویند. کهلذت ببرند

برای مثال حالت بهت زده ، ممکن است این بیماران دچار حالتی شوند که در آن هیچ چیز در آنها هیجانی را ایجاد نکند  .6

به که باشد، ماهیچه های صورت شل و آویخته باشد و با صدایی آهسته و بی حالت پاسخ بدهند داشته باشند، چشم ها بی روح 

 این ویژگی که بیماران تجربه می کنند افت عاطفی گویند.

ممکن است افراد دارای این اختالل از برقراری روابط اجتماعی دوری بکنند و دوستان خود را از دست بدهند و در تنهایی و  .7

 ر ببرند به این ویژگی بی تفاوتی اجتماعی گویند.انزوا به س

 گاهی این بیماران ممکن است طوری صحبت کنند که شنونده نتواند آن را بفهمد به عبارتی گفتار آشفته داشته باشند. .8
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ه ممکن است این بیماران در برقراری ارتباط کالمی با شنونده موفق باشند اما درادامه دادن بحث مشکل داشته باشند ب .9

 عبارتی دارای ویژگی تداعی های سست باشند.

دارای رفتارهای آشفته از جمله رفتار کردن به شیوه کودکانه ، پوشیدن لباس های غیر عادی وجمع ممکن است این بیماران  .10

 آوری چیزهای بدرد نخور و ... باشند.

 ؟استچند نوع  ااختالل اسکیزوفرنی

 به انواع فرعی تقسیم می شود. یااسکیزوفرنی دارد، اسکیزوفرنبا توجه به نشانه هایی که فرد مبتال به 

                                    Paranoid Typeنوع پارانوئید -1

                                Disorganized Typeنوع آشفته -2

                                Catatonic Type             نوع کاتاتونیک  -3

                           Undifferentied Typeمتمایزنوع نا -4

                                    Residual Typeنوع باقیمانده -5

 پارانوئید چیست؟ ایاسکیزوفرنی

این افراد بیماران مبتال به نوع پارانوئید یک یا چند هذیان غیر عادی )باور غلط غیر عادی(، یا توهمات شنوایی دارند بدون اینکه 

 گفتار آشفته و رفتار آشفته ای داشته باشند.

 آشفته چیست؟ ایاسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی آشفته با گفتار بیمار که غیر قابل فهم برای شنونده است و رفتار آشفته و پاسخ هیجانی ضعیف آشکار می شود این 

 بیماران در مورد موضوع واحد و مشخصی نیست.حتی هذیان ها و توهمات این ، بیماران از لحاظ ظاهری غیر عادی هستند 

 کاتاتونیک چیست؟ ایاسکیزوفرنی

ممکن است این بیماران ساعت ها در یک حالت مشخص  ، نشانه بارز اسکیزوفرنی نوع کاتاتونیک رفتارهای حرکتی غیر عادی است

 ثابت بمانند و نسبت به اتفاقات محیطشان پاسخی ندهند.

 نامتمایز چیست؟ ایاسکیزوفرنی

اما مالک های الزم برای تشخیص نوع ،رفتار آشفته را نشان می دهند  و این بیماران مجموعه ای از نشانه ها از جمله هذیان، توهم

 پارانوئید، کاتاتونیک و یا آشفته را برآورده نمی سازند.
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 باقی مانده چیست؟ ایاسکیزوفرنی

کار می رود که بیمار تمام مالک های الزم برای تشخیص اسکیزوفرنی را ندارد اما هنوز  تشخیص این نوع از اسکیزوفرنی زمانی به

 برخی از نشانه های این بیماری از جمله افت عاطفی و انزوای اجتماعی را از خود بروز می دهد.

 نحوه برخورد اطرافیان با افراد مبتال به اسکیزوفرنیا در شرایط بحرانی

حالتی است که بیمار عصبی و پرخاشگر به نظر می رسد و هر آن ممکن است به کار خشن دست بزند منظور از شرایط بحرانی 

 استفاده از روشهای زیر به شما کمک می کند تا از بدترین وضعیت جلوگیری کنید:

 .تا جائی که می توانید آرام باشید 

 رادیو را خاموش نمائید.حرک های خارجی را به حداقل برسانید، به عنوان مثال تلویزیون و م 

 .شمرده شمرده و آرام صحبت کنید و سعی کنید به او دستور ندهید 

 .خودتان بنشینید و سعی کنید بیمار را تشویق به نشستن و صحبت کردن کنید و به صورت نشسته با بیمار صحبت کنید 

 .باالی سر یا پشت سر بیمار قرار نگیرید و فاصله خودتان را با او حفظ کنید 

 .تا حد امکان وسایل تیز و برنده و یا اشیائی را که به راحتی قابل پرتاب شدن هستند، از دسترس دور نگه دارید 

  از او بخواهید که در مورد حاالت روحی خودش مانند ترس و نگرانی صحبت کند. در این حالت سعی نکنید که او را مجاب یا

 متقاعد کنید که اشتباه می کند.

 کردن یا پچ پچ کردن با دیگران در مقابل بیمار خودداری کنید. از درگوشی صحبت 

 این چه کاری است که » ، «اصالً این گونه که تو می گویی نیست» ، «چرا مثل بچه ها رفتار می کنی»ن جمالتی مثل ااز بی

 اجتناب کنید.« می کنی

 ت کنید و باهم به تفاهم برسید تا در چنین شرایطی در مورد نحوه رفتار با فرد در شرایط بحرانی با سایر اعضای خانواده صحب

 تمامی اعضای خانواده بدانند که چگونه باید رفتار کنند.

 .مسیر حرکت یا خروج بیمار را از منزل سد نکنید 

 .او را تشویق کنید که با شما یا فردی که رابطه خوبی با او دارد به بیمارستان برود 

  مراکز روانپزشکی که دارای اورژانس هستند مطلع باشید.از آدرس و تلفن خدمات اورژانس یا 

 .حتی االمکان تلفن پزشک معالج بیمار یا مددکار اجتماعی بیمارستان روانپزشکی را در دست داشته باشید 

 .بدانید که در این مواقع از چه کسانی اعم از دوست، اقوام یا همسایگان می توانید تقاضای کمک نمائید 
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 : بستری کردن بیماران مبتال به اسکیزوفرنیعلل عمده 

 نیل به اهداف تشخیص .1

 برقرار کردن درمان داروئی .2

 تضمین امنیت بیمار بخاطر افکار خودکشی یا دیگر کشی .3

 ی که به وضوح نامتناسب و نابسامان هستند از جمله ناتوانی در تأمین سرپناه ، خوراک و ...یرفتارها .4

 و نظام های حمایتی اجتماعیبرقراری پیوند موثر بین بیمار  .5

 اسکیزوفرنیا  بیماری درمان

 درمان روان پریشی )سایکوز( حاد: -1

هفته طول می کشد. در هنگام  4-8عموالً مدرمان مرحله حاد بر تخفیف شدیدترین عالئم روانپزشکی متمرکز است که  

گروه عمده  2تجویز عضالنی داروهای ضد روانپریشی اثرات سریع دارد داروهای ضد روانپریشی به  " ”Agitationباال  سراسیمگی 

 تقسیم بندی می شوند.

I.  داروهای ضد روانپریشی متعارف قدیمی)تیپیک( یا نسل اولFGA 

II.  داروهای ضد روانپریشی نسل دوم یا آتپیکSGA 

 تری فلوپرازین -مولیندون -پرفنازین -تیوتکسین -پیموزاید -ینفلوفنار -دولریشامل: هالوپ داروهای ضد روانپریشی قدیم- 

 تیوریدازین -کلرپرومازین

 کوئتیاپین. -زپیراسیدون-پیپرازول آری -کلوزاپین -االنزاپین -داروهای ضد روانپریشی جدید شامل: ریسپریدون 

داروهای نسل قدیم فقط روی عالئم مثبت داروهای نسل جدید هم روی عالئم مثبت و هم عالئم منفی بیماری موثرند ولی 

 بیماری موثرند.

: هدف از این درمان جلوگیری از عود روانپریشی و کمک به بهبود سطح عملکرد درمان در حین مرحله تثبت و نگهدارنده -2

سال تحت درمان باشند و بسیاری  5حمله روانپریشانه را تجربه کرده اند دست کم  دوبیمار است عموماً توصیه می گردد بیمارانی 

 درمان داروئی بصورت نامحدود ادامه پیدا کند.،در حمالت بیش از دو حمله از متخصصین توصیه می کنند 

مفیدتر است ، در  SGA پاسخ خوبی نشان ندهد، احتماالً تغییر دارو به یک FGA : اگر بیمار به یکدرمان موارد مقاوم -3

 یک ها نشان نمی دهند، کلوزاپین موثر است.تبیمارانی که پاسخ مناسب به آنتی سایکو

 داروهای تثبت کننده خلق و خو که در درمان نوسانات خلقی مورد استفاده قرار می گیرند.همچنین 

پزشکان گاهی یک نوع دارو یا ترکیبی از ین و دوپامین در بدن اثر می گذارند. نداروهای ضد افسردگی که بر سطح سروتو

 داروهای باال را برای درمان این افراد تجویز می کنند.
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این نوع درمان شامل حمایت خانواده ، توانایی حل مشکالت و آموزش روانی خانواده: و درمان از طریق مداخالت اجتماعی

میزان عود بیماری  ،خالت حداکثر چندین ماه طول می کشددسترسی به مراقبتها در زمان بحران بیماری می باشد. این نوع مدا

را کاهش می دهد و روابط اجتماعی و عاطفی خود را بهبود می بخشد. همچنین بار مسئولیت خانواده های دارای یک فرد مبتال 

کلی روابط خانواده، دوباره به اسکیزوفرنی را کاهش میدهد اعضای خانواده تمایل دارند بیشتر درباره این اختالل بدانند و به طور 

 تحکیم می شود.

 زندگی بهتری خواهد داشت. ،مورد حمایت اعضاء خانواده باشد ااگر فرد مبتال به اسکیزوفرنیکه  تحقیقات نشان می دهد 

 :سوء مصرف مواددرمان  .1

درصد از افراد مبتال به  50فراهم کردن مداخالت پزشکی و روانشناختی در این باره بخشی از درمان این افراد می باشد حدود 

 ، از مصرف مواد مخدر و یا وابستگی به آنها رنج می برند.ااسکیزوفرنی

 درمان جامعه: .2

درخانه ، محل کار و غیره بیماران هر روز با هم جلسه گروهی می گذارند. بهتر است محل قرارها در خانه، محل کار و یا محل 

بیمارستان گذاشت. یک تیم درمانی نیز باید حضور داشته باشند. اعضای این تیم شامل های دیگر باشد و نباید محل قرارها را در 

این تیم تمایل دارند       .روانپزشک، پرستار، مدیر برنامه، مشاور مشاغل و مشاور افراد مصرف کنندگان مواد مخدر می باشند

 افراد مبتال به اسکیزوفرنی را کمتر در بیمارستان بستری کنند.

 مهارتهای اجتماعی: آموزش .3

نیز خوانده می شوند. این آموزش شامل راههائی برای « برنامه نویسی برای بهبود» و یا « مدیریت بیماری»این درمان به نام های 

رسیدن به شرایط اجتماعی مناسب و شامل بازی کردن در نمایشنامه می باشد و مشکالت و موقعیتهایی که در جامعه برای این 

می دهد را نمایش می دهند و راه حل آنها را به صورت نمایش بازی می کنند. این نوع درمان ، مقاومت در برابر  بیماران رخ

 استفاده از مواد را فراهم می کند و روابط خوبی را بین فرد مبتال و پزشک برقرار می سازد.

 درمان شناختی و رفتاری:

تغییر روش هایی که با توانایی های بیمار تداخل دارد به جز در مورد  ها و اساس این درمان عبارتست از تمرکز یافتن روش

بیماران روانی شدید، درمان شناختی و رفتاری می تواند باعث کاهش عالیم اسکیزوفرنی گردد و عملکرد اجتماعی فرد را باال 

 ببرد. این درمان به صورت جلسه خصوصی و یا عمومی قابل انجام است.

تداخل داروهای مورد استفاده آگاهی و ه بیماران مبتال به اسکیزوفرنی درباره وزن مناسب و رابطه بین وزن باید بکنترل وزن: 

 داده شود. این نکته را باید به یاد داشته باشید که اگر بیماری دارای وزن مطلوب باشد، درمان موثر خواهد بود.
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 :مراقبتهای پرستاری در بیماران اسکیزوفرنی

است که تشخیص اسکیزوفرنی پارانوئید دارند ، این  یهای مداخله طلب در کار با این بیماران مربوط به بیماریهایبیشترین رفتار

بیمار با الگوی رفتاری حاکی از سوءظن شدید، با نشان دادن نگرش های برتری طلبی، استهزاء و کنایه آمیز موانعی جهت انجام 

وش جهت مقابله با احساسات بی کفایتی است. چنانچه اضطراب افزایش یابد، وی مراقبتها ایجاد می کند. این نگرش ها یک ر

 عقاید گزند و آسیب را نشان می دهد.

بنابراین هدف پرستاری کمک به بیمار برای یافتن روشهای سازنده برخورد با این نیازها است این بیماران احساسات پرخاشگرانه 

 ند. متعاقباً پرستار باید قبل از کار کردن با بیمار به این احساسات بپردازد. را در دیگران بیدار کرده و تحریک می کن

 پارانوئید دارند: ایپیشنهادات زیر جهت راهنمایی های الزم برای کار با بیمارانی که اسکیزوفرنی

 .هرگز با تندی با بیمار صحبت نکنید یا به عقاید بیمار نخندید 

 موافقت و نه رد کنید. به داستان بیمار گوش دهید و لی نه 

 من می دانم که این برای شما » "مثالپیرامون عقایدش به آرامی و با تأکید بر حقایق پاسخ دهید.  را سواالت مستقیم بیمار

 «این طور نمی بینم و آن واقعیت نیست من واقعیت دارد ولی

 .این مهم است که با صدای غیر انتقادی ، با تن صدای متعادل صحبت شود 

  حد امکان بیمار را به انجام کار تشویق کنید.تا 

 .اگر بیمار صدایی می شنود )توهمات شنوایی( روشهایی برای کمک به بیمار در پرداختن به صداها پیشنهاد دهید 

تشخیص « درسته حاال من احساس می کنم که خوب نیستم»با صدای بلند بگوید « شما خوب نیستید» اگر صدا می گوید - 1

 ار از آن خودتان است، صداها فروکش می کنند. بدهید افک

محیط و شرایط شنیدن صداها را ثبت کنید . به طور اتفاقی ممکن است شما الگویی را متوجه شوید و قادر  -مکان -زمان -2

 بدین وسیله صداهای مربوط به این واقعیت ها را حذف کنید. ،موقعیتهای معین دوری کنید  ازشوید 

 دارد، اغلب رفتار دیگران را به خودش اختصاص می دهد نجوا کردن یا رمزی صحبت کردن ممکن است  بیماری که سوءظن

 سوئ ظن بیشتری را تحریک کند.

 یک پرستار می تواند با  ، قبل از اینکه بیمار بتواند اعتماد کردن را بیاموزد، باید اعتماد کردن به خودش را یاد بگیرد

حاکی از اعتماد را نشان می دهد، در قالب یک ارتباط فرد با فرد کمک نماید، برای مثال زمانی  شناسایی لحظاتی که بیمار رفتار

آن یک انتخاب مثبتی بود که شما داشتید، » که بیمار یک تصمیم مثبتی پیرامون زندگی اش می گیرد ، می توان با گفتن 

 «.ببینید ، شما می توانید به تصمیم هایتان اعتماد کنید

 ن با بیمار ضروری استصادق بود. 

  بیماران دارای سوءظن بیش از حد به طور بالقوه برای خودشان و دیگران خطرناک هستند، بیمار برای صاعقه های عصبانیت و

،  پرخاشگری نیاز به خروجی های سازنده دارد. پرستار باید جهت عالئم رفتاری زودرس )مثالً ابراز ناراحتی از طریق چهره، صورت برافروخته

 صدای لرزان ، محدود شدن حیطه توجه( هوشیار باشد.
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 اختالالت شخصیتی 

شخصیت را میتوان مجموعه مشخص صفات هیجانی و رفتاری شخص در زندگی روزمره در شرایط معمولی تعریف نمود که نسبتاً 

 ثابت و قابل پیش بینی است.

ر، به صورت روشهای اختصاصی فکر کردن، احساس کردن و اختالالت شخصیت ، الگوی غیر قابل انظباقی عمیق و دائمی رفتا

عکس العمل نشان دادن به محیط را، شامل می گردد. بیمار مبتال به اختالل شخصیت، از آنچه که جامعه به عنوان عالیم بیماری 

 وی می شمارد؛ معموالً، اظهار ناراحتی نمیکند، در نتیجه فردی بی عالقه نسبت به درمان می باشد.

 مشخصات کلی اختالالت شخصیتی عبارتند از:

خودپذیر، یعنی، برای ایگو رفتار قابل  -2مستلزم سابقه ای از مشکالت درازمدت فرد، در حوزه های گوناگون زندگی است.  -1

با فاقد همدلی  -5دارا بودن زرهی محافظ که اضطراب فرد در زیر آن پنهان شده است.  -4انعطاف نا پذیری. -3قبول است.

مشکالت بین فردی در روابط  -7در یک مرحله رشدی، تثبیت صورت گرفته باشد و لذا فرد، ناپخته مانده است. -6دیگران. 

 عاشقانه و شغلی وجود دارد.

 همه گیر شناسی 

ار، در اواخر درصد در کل جامعه، زنها و مردها به یک اندازه مبتال می شوند. اختالل شخصیت، معموالً برای اولین ب 9تا  6شیوع 

 نوجوانی یا اوایل جوانی، آشکار می شود.

در سابقه خانوادگی، به طور غیر اختصاصی ، اختالالت روانپزشکی شایع اند . در مورد برخی از اختالالت شخصیت، ثابت شده است 

 که تا حدی به طور وراثتی منتقل می شوند .

  طبقه بندی اختالالت شخصیت

ت شخصیت، به سه گروه عمده تقسیم می شوند که در مجموع، این سه گروه ده اختالل ، اختاللDSM-IV-TRبراساس 

انواع دیگری از اختالالت شخصیتی مانند اختالل  DSM-IV-TRشخصیت را در برمی گیرند. عالوه بر این در ضمیمه ی 

 مهاجم، سادیستی و خودشکن گنجانده شده است. -شخصیت افسرده، منفعل
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 DSM-IV-TRانواع اختالالت شخصیت براساس 

گروه افراد عجیب و نامتعارف شامل اختالالت شخصیتی پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتاپیال می باشند.این بیماران با استفاده  (1

 از خیال پردازی و فرافکنی تمایل به تفکر سایکوتیک دارند.

اختالالت شخصیتی ضد اجتماعی مرزی و نمایشی و خودشیفته می باشد. این گروه افرادنمایشی، احساساتی و دمدمی شامل  (2

 بیماران از مکانیسم های دفاعی تجزیه، انکار، دونیم سازی و واکنش نمایی استفاده می کنند. اختالالت خلقی دراینها شایع است.

وابسته می باشند که از مکانیسم  جبری و دوری گزین و –گروه افراد مضطرب و هراسان شامل اختالالت شخصیتی وسواسی  (3

 های دفاعی جداسازی، پرخاشگری انفعالی و خود بیمارانگاری استفاده می کنند.

 گروه افراد عجیب و نامتعارف 

 الف( اختالل شخصیت پارانوئید

اعتماد به مردم،  این افراد تمایل دارند انگیزه های بد خود را به دیگران نسبت دهند و به طور کلی، یا سوء ظن دیرپا و عدم

 مشخص هستند.

درصد می باشد. میزان بروز آن، در خانواده های بیماران اسکیزوفرنیک و مبتال به اختالل  5/2تا  5/0شیوع  :همه گیرشناسی

 هذیانی زیادتر است. در مردان، شایع تر از زنان است.

از نظر سبب شناسی، فرضیه هایی، مبنی بر دخالت مسایل وراثتی و همچنین، بدرفتاری خانواده در زمان کودکی با بیمار  :سبب شناسی

 مطرح گردیده اند.

تشخیص افتراقی اختالل شخصیت پارانوئید را، معموالً می توان از اختالل هذیانی تفکیک کرد، چون در :تشخیص افتراقی

ل شخصیت پارانوئید وجود ندارد. از اسیکزوفرنی پارانوئید نیز قابل تشخیص است؛ چون توهمات و هذیان های باثبات در اختال

اختالل در فرم فکر، در اختالل شخصیت پارانوئید موجود نیست و تخریب عملکرد شغلی و اجتماعی شدید نیز مانند آنچه که در 

 اسکیزوفرنی اتفاق می افتد، دیده نمی شود .

در برخی از بیماران، اختالل در تمام عمر وجود دارد. در مواردی نیز پیشرو اسکیزوفرنی است و در بعضی : سیر و پیش آگهی

دیگر، با پیشرفت سن یا کاهش استرس، صفات پارانوئید تبدیل به واکنش سازی شده و توجه متناسب به اصول اخالقی و اهمیت 

بیماران در زمینه کار و زندگی با دیگران، مشکالت همیشگی دارند. به رفاه دیگران، جایگزین آن می گردد، به طور کلی این 

 مسایل شغلی و زناشویی فراوان پیش می آید.

 

ندرتاً، داروی ضد جنون، مثل هالوپریدول در تحریک شدید تجویز می گردد؛ داروی ضداضطرابی برای بی قراری و  درمان:
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مایتی، درمان انتخابی است که موارد زیر در طی روان درمانی مورد توجه اضطراب بیمار؛ مثل دیازپام مفید است. رواندرمانی ح

 است.

روراستی، با ثبات بودن، اجتناب از شوخی، حمایت و تقویت بخشهای سالم ایگو، تاکید بر واقعیت، این بیماران در گروه درمانی 

 موفق نخواهد بود .

گونه افراد مشکل است؛ چون آنها اغلب مشتاق ارتباط نمی باشند و  برقرار کردن یک رابطه درمانی، با این: مداخالت پرستاری

ترس آنها، سبب یک حالت انزوا می گردد. پرستار، نباید در افکار بیمار غرق شود او باید، رفتاری روشن و شفاف با بیمار داشته 

ال یک لبخند را نوعی تمسخر از طرف باشد. همچنین، او باید، مراقب نوع رفتار و صحبت باشد؛ چون بیمار ممکن است برای مث

پرستار قلمداد کند. پرستار باید، بیمار را به فعالیت در محیط تشویق کند تا از رفتارهای گوشه گیرانه او کم شود و ارتباطش 

 یابد.افزایش یابد. روشن و بی پرده صحبت کردن پرستار، سبب می شود تا تفسیر غلط بیمار از گفته ها و رفتار پرستار کاهش 

پرستار همچنین، باید بر سر تعهدات خود، با بیمار پایبند باشد و بدان ها عمل نماید. اگر در مالقات های طوالنی، بیمار دچار 

 .اظصراب می گردد؛ بهتر است، مالقات پرستار با بیمار، در طی روز در زمانهای کوتاهتر صورت گیرد 

 ب( اختالل شخصیت اسکیزوئید

فرادی تشخیص داده می شود که سبک زندگی به صورت منزوی و بدون هیچ عالقه آشکاری به دیگران ادامه این اختالل، در ا

دارد. کناره گیری از روابط اجتماعی، درون گرایی و عواطف کند و محدود قابل توجه است. از نظر دیگران، آدم های مردم گریز، 

 منزوی یا تنها به شمار می آیند.

درصد از جمعیت عمومی، به ان مبتال باشند. میزان بروز آن ، در اعضای خانواده  5/7است،  ممکن: همه گیر شناسی

 اسکیزوفرنی ها باال است و مردها بیش از زنها مبتال می شوند.

از نظر سبب شناسی، احتمال اثر عوامل ژنیتک مطرح است؛ نظریه های مربوط به سبب شناسی اسکیزوفرنی بر : سبب شناسی

 نیز قابل انطباق است. روابط آشفته خانوادگی زودرس، در تاریخچه، معموالً آشکار می گردد . این اختالل

درتشخیص افتراقی با شخصیت های اسکیزوتایپی و بیماران اسکیزوفرنیک، این بیماران، ممکن است، سابقه : تشخیص افتراقی

اسکیزوفرنی سابقه اختالل تفکر و هذیان وجود دارد. کار انفرادی موفقیت امیزی هم داشته باشند؛ به عالوه، در بیماران 

شخصیتهای پارانوئید، روابط اجتماعی بیشتری نسبت به اسکزوئید دارند و سابقه پرخاشگری لفظی و انتساب احساسات خود به 

شترک دارند؛ اما دیگران نیز را داشته اند. شخصیت های وسواسی و دوری گزین، اگر چه در محدودیت عاطفی با اسکیزوئید، وجه م

تنهایی برایشان تجربه ای دردناک است؛ به عالوه سابقه روابط شیئ غنی تری دارند و کمتر درخیاالت اوتیستیک فرو می روند. 

اختالف عمده بین شخصیت اسکزوتایپی و اسکیزوئید، این است که اسکیزوتایپی، از نظر غرابت درک و کالم است، شباهت 

 فرنیک دارد.بیشتری به بیمار اسکیزو
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شروع اختالل شخصیت اسکزوئید، معموالً در کودکی است؛ مثل همه اختالالت شخصیت، سابقه طوالنی : سیر و پیش آگهی

دارد؛ اما لزوماً عارضه ای که تمام عمر دوام داشته باشد، نیست. نسبت بیمارانی که باالخره به اسکیزوفرنی مبتال می گردند معلوم 

 . نیست

 ی ضد جنون، به مقدارکم، در برخی از بیماران فوایدی داشته اند)مثالً هالوپریدول(.داروها: درمان

روان درمانی حمایتی، نیز با تاکید بر ارتباط برقرار کردن و شناسایی احساسها و هیجان ها، روان درمانی گروهی و محیط درمانی 

 در برخی از بیماران ممکن است مفید باشد.

 تایپلج( اختالل شخصیت اسکیزو

در این اختالل، رفتار، فکر، حالت عاطفی، تکلم و ظاهر بیمار، به اشکال متعددی، عجیب و نامتعارف است.تفکر سحرآمیز، عقاید 

 انتساب، اشتباه حسی و مسخ واقعیت، قسمتی از دنیای روزمره این بیمار است.

شخصیت های اسکیزوتایپی، براساس غرابت تفکر، رفتار و ظاهر خود ، مشخص می گردند. تهیه شرح حال، ممکن است به علت 

سبک خاص مکالمه بیمار )صحبت های شخصیت های اسکیزوتایپی، ممکن است غریب و اختصاصی باشد و فقط برای خودشان 

 معنی داشته باشد( دشوار باشد؛ 

درصد است و در مردها، شایع تر از زنها می باشد. شیوع، بیشتر در خانواده بیماران اسکیزوفرنی  3، شیوع :همه گیر شناسی

 مشاهده می شود .

در تشخیص افتراقی این اختالل، با شخصیت های اسکیزوئید و دوری گزین غیر عادی و غریب بودن رفتار،  تشخیص افتراقی:

اسکیزوتایپال کمک کننده است. از اسکیزوفرنی؛ با توجه به فقدان پسیکوز) اگر عالیم  تفکر، درک و رابطه کالمی شخصیت 

 .سایکوتیک ظاهر شود، گذرا و پراکنده است( مشخص است

درصد از این بیماران، خودکشی می کنند. امکان  10سیر و پیش آگهی، احتماالً، چندان خوب نیست؛ حدود : سیر و پیش اگهی

 ل آن به اسکیزوفرنی نیز وجود دارد.تشدید بیماری و تبدی

داروهای ضد جنون، ممکن است، برای مدارا با افکار انتساب، ایلوژن و سایر عالیم مفید باشد) مثل هالوپریدول و  درمان:

 پیموزاید(. روان درمانی حمایتی، روان درمانی گروهی و محیط درمانی، نیز مفید می باشد.

به این دلیل که این بیماران، مانند کودکان : صیت اسکیزوئید و اسکیزوتایپلمداخالت پرستاری در اختالالت شخ

نسبت به احساسات دیگران، بسیار حساسند و اغلب به دلیل اضطراب و ترس هایی که دارند، نسبت به دیگران اعتماد نمی کنند، 

اید بیمار را از ابعاد مختلف مورد بررسی شکل مالیمی از اقدامات، جهت ایجاد یک اتحاد درمانی بسیار موثر است. پرستار، ب

 قراردهد؛ از نظر سطح عملکرد و نیازهای اساسی که دارد؛ مانند: نیازهای غذایی، نیازهای بهداشتی و امثال آن .
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ار را به در شخصیت اسکیزوتایپل، پرستار باید، با تفکر غریب و غیر عادی بیمار با احتیاط مدارا کند، نباید فعالیتهای غیر عادی بیم

 مسخره گرفت و در مورد باورها و فعالیت هایش قضاوت کرد .

پرستار باید، بیمار را تشویق کند تا در محیط، درگیر فعالیت شود. این مساله سبب افزایش برخوردهای اجتماعی در فرد می گردد. 

 .راردهدپرستار، همچنین، وقتی که اضطراب بیمار افزایش می یابد؛ باید او را مورد حمایت ق

 گروه افراد نمایشی، احساساتی و دمدمی

 الف(اختالل شخصیت ضد اجتماعی

در این اختالل، رفتار غیر انطباقی، بدون به رسمیت شناختن حقوق دیگران، مشخص است؛ اما معادل جنایتکاری نیست؛ بلکه، 

ی و جوانی بیمار می گردد . این افراد معموالً با ناتوانی برای تطابق با موازین اجتماعی است که شامل بسیاری از وجوه رشد نوجوان

ظاهر عادی حتی فریبنده و راضی کننده مشاهده می گردند. معهذا سوابق آنها حاکی از اختالل عملکرد در بسیاری از زمینه های 

 زندگی است.

یات معمول این بیماران است که دروغگویی، فرار از مدرسه و منزل، دزدی، نزاع، سوءمصرف دارو، فعالیت های غیرقانونی، تجرب

شروع آنها در کودکی گزارش می شود بدرفتاری با همسر و فرزند، بی مباالتی جنسی، رانندگی در حالت مستی، از اتفاقات معمول 

در زندگی این بیماران است. این افراد در بازی گرفتن دیگران، جهت شرکت در طرح هایی، برای بدست آوردن پول و شهرت 

بسیار استادند و غالباً، این موارد، سبب ایجاد خسارت مادی و شرمساری اجتماعی افراد می گردد. در مصاحبه، آسوده خاطر سریع، 

 و قابل اعتماد به نظر می رسند. معهذا، در پس این روکش، تنش، خصومت، تحریک پذیری و خشم نهفته است.

ن، میزان بروز اختالل شخصیت ضد اجتماعی، اختالل جسمانی درصد در مردان و یک درصد در زنا 3شیوع : همه گیرشناسی

تر است مطالعات فرزند خواندگی  اقتصادی پایین شایع -شدن و الکلسیم در خانوداه این بیماران باالتر است. در گروههای اجتماعی

 عوامل ژنتیک را موثر نشان می دهد.

یب دیدیگی سر و انسفالیت(، غیبت والدین از خانه یا بد رفتاری آنها و : علل عضوی )مانند صدمه مغز در زمان تولد، آسسبب شناسی

 تنبیه مکرر، مستبدانه و خشن والدین نیز در سبب شناسی مطرح هستند.

 اختالل بیش فعالی با کمبود توجه و اختالل سلوک، زمینه را برای اختالل شخصیت ضد اجتماعی مستعد می کند.

که رفتارهای ضد اجتماعی با سوء مصرف مواد و وابستگی به آنها، عقب ماندگی های ذهنی  باید توجه داشت: تشخیص افتراقی

و روان پریش ها نیز ممکن است وجود داشته باشند. در اختالل شخصیت مرزی اقدام به خود کشی، نفرت از خود و دلبستگی 

نیازهای خود شیفتگی اش حاضر به پذیرش قانون های شدید و دودالنه شایع اند. در اختالل خود شیفته، بیمار برای برآوردن 

 .است
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: سیر و پیش آگهی متغیر است؛ اغلب پس از جوانی یا میانسالی، اختالل به مقدار قابل توجهی بهبود می سیر و پیش آگهی

 . یابد. عوارض آن، عبارتنداز: مرگ بر اثر خشونت، سوءمصرف مواد، خودکشی، صدمه جسمی، مشکالت قانونی و مالی

درمان این اختالل دشوار است. در مواردی با درمان سوء مصرف مواد، صفات ضد اجتماعی هم اغلب به نحو موثری درمان : درمان

 می شوند. بستری کردن دراز مدت یا جامعه درمانی، می تواند موثر واقع شود.

هدیدهایی هستند که ممکن است باعث تعدیل درمان موثر معموالً رفتاری است؛ مثالً مجازات های قانونی یا ترس از مکافات، ت

 رفتار شود.

مداخالت در مورد بیماران با اختالل شخصیت ضد اجتماعی، با مشکل همراه است. این بیماران، رفتارهای  مداخالت پرستاری:

مار از خود نشان دهد. قدرت طلبانه و ضد اجتماعی را بروز می دهند و پرستار باید، رفتاری محکم، استوار و ثابت را در مقابل بی

پرستار، به طور موثری، در فعالیتها سعی کند تا رفتار و احساسات غلط را به بیمار بشناساند. گذاشتن محدودیتهای مشخص در 

درمان موثر بیمار، تاثیر عمده دارد. در عین حال، باید با صداقت همیشگی و حفظ کلیه قول و قرارها،  اعتماد رادر بیمار به وجود 

رد و نگرشی مبنی بر پذیرش بیمار، به وی منعکس کرد. پرستار باید به بیمار نشان دهد که او نیست که مورد تایید قرار نگرفته او

بلکه رفتار وی مورد قوبل نمی باشد. باید میزان تحریکات محیط را به حداقل برساند ) نور و صدای کم،تزئینات ساده( رفتار بیمار 

زیر نظر داشت و وسایل خطر ناک را از محیط دور کرد، کارکنان بخش باید رفتاری آرام را در برخورد با  را به طور مستمر باید،

بیمار داشته باشند و به اندازه کافی نیرو در بخش، موجود باشد تا در صورت لزوم، به کار گرفته شوند، در صورت ناآرامی بیمار، از 

 آرامبخش و مهار فیزیکی می توان کمک گرفت .

پرستار باید، بیمار را تشویق کند تا درباره رفتار، محدودیت ها، تخلف و سرپیچی از آنها صحبت کند، به بیمار، در مورد شناساندن 

 جنبه های مثبت خود کمک کند. از بیمار انتقاد  سازنده کرده و تالش های وی را مورد تقویت مثبت قرار دهد .

خورد مثبت و منفی گروه، سبب می گردد تا بیمار رفتارهایی را که مورد قبول اجتماع ایجاد موقعیت های گروهی، از طریق باز

 است، بیاموزد. 

 ب( اختالل شخصیت مرزی

 بیماران مبتال به این اختالل، در مرز بین نوروز و سایکوز قرار گرفته اند و با بی ثباتی فوق العاده عاطفه، خلق، رفتار، روابط شی، و

تند. این اختالل را اسکیزوفرنی سرپایی، اسکیزوفرنی شبه نوروتیک، منش سایکوتیک، و شخصیت بی تجسم نفس، مشخص هس

 ثبات از نظر هیجانی نیز خوانده اند .

بیماران مرزی، تقریباً همیشه به نظر می رسد که در یک حالت بحران قراردارند. نوسان خلق در انها شایع است. ممکن است بیمار 

مجادله به نظر برسد، لحظه ای دیگر افسردگی نشان دهد، و زمانی دیگر، از فقدان هر گونه احساس در خود،  لحظه ای اهل بحث و

شکایت نماید. ممکن است، دوره های سایکوتیک زود گذر، پیدا کند. عالئم سایکوتیک، همیشه محدود، گذرا و قابل تردید است. 
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وی همنشین، حتی نامطلوب می گردند و از بی مباالتی جنسی هم این بیماران، تنهایی راخوب تحمل نمی کنند در جستج

 روگردان نیستند. 

درصد از جمعیت عمومی باشد و در زنها، شایع تر از مردها است. شیوع  2: تصور می شود، شیوع در حدود همه گیر شناسی

الالت شخصیت فردی در مادران بیماران اختالالت خلقی و اختالالت مرتبط با مواد در خانواده بیماران بیشتر است. شیوع اخت

 مرزی بیشتر است.

در سبب شناسی اختالل، علل عضوی مانند، صدمه مغز در زمان تولد، آنسفالیت، آسیب دیدگی سر و سایر  سبب شناسی:

 اختاللت مغز و همچنین، بدرفتاری جسمی و سوء استفاده جنسی، غیبت از خانه، یا مداخله گری افراطی آنها مطرح شده است.

 تشخیص افتراقی:

ی سایکوتیک طوالنی، اختالل تفکر، یا سایر نشانه های کالسیک اسکیزوفرنی از اختالل شخصیت مرزی، براساس فقدان دروه ها

این بیماری تفکیک می گردند. اسکیزوتایپ ها، غرابت بارز تفکر، عقاید غیر عادی و عقاید انتساب تکرار شونده نشان می دهند. 

، نقص وجدان و نقص دلبستگی شخصیت های پارانوئید با سوءظن شدید، مشخص هستند. در شخصیت های ضد اجتماعی

شدیدتر است. در اختالل شخصیت، نمایش خودکشی و خودزنی کمتر شایع است و روابط بین فردی با ثبات ترند و در اختالل 

 شخصیت، وابسته دلبستگی ها باثبات ترند.

جسمی )سوماتوفرم( سیر و پیش اگهی متغیر است. امکان خودکشی، خودزنی، افسردگی، اختاللت شبه : سیر و پیش اگهی

 روان پریشی و سوء مصرف مواد وجود دارد .

معموالً روان درمانی مرکب حمایتی و تفتیش بکار می رود. مداوای  سایکوز انتقال، ضد انتقال، کنش نمایی، امیال و  درمان:

ضع می کند. رفتار درمانی تهدید های خودکشی مساله ساز است.درمانگر، به عنوان ایگو کمکی عمل کرده و محدودیت هایی را و

برای کنترل تکانه ها و حمالت خشم و کاهش حساسیت، نسبت به انتقاد و طرد شدن، استفاده از اموزش مهارتهای اجتماعی را 

 باید در پیش گرفت.

میلی گرم در روز  2کاربرد داروها، امروزه با استفاده از ضد افسردگی ها، لیتیوم، داروهای ضد جنون با دوز پایین، مثل هالوپریدول 

یا کاربازماپین ، ممکن است، عملکرد کلی را در بعضی از بیماران بهبود بخشد. در بستری کردن بیمار، معموالً، کوتاه مدت و برای  

 برخی از بیماران بستری شدن طوالنی مدت جهت رواندرمانی فردی و گروهی صورت می گیرد .

 مداخالت پرستاری 

 فیزیکی و روانشناختی مشکل، تا مراجع ارتباط مناسبی با پرستار برقرار کند .ازریابی سریع و درمان  -1

 مراقبت از بیمار، به خصوص، وقتی دچار استرس است؛ چون ارتباط با واقعیت را از دست می دهد. -2
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 ند .فراهم کردن فضای کافی مناسب تا محرکهای بینایی و شنوایی زیاد، باعث خلق ناپایدار و پرخاشگری بیمار نشو -3

اگر پرستار افزایش اضطراب یا کاهش تماس یا واقعیت را یادداشت می کند؛ باید مراقب باشد که این مساله سبب ترس یا سوء  -4

 ظن بیمار نشود .

دادن پاسخ های روشن و صریح به سواالت بیمار تا اعتماد وی جلب شود؛ بهر حال نباید اجازه داد تقاضای بیمار افزایش یابد،  -5

 برخی محدودیتها، باید تقاضاها را کنترل کرد .با گذاردن 

 در صورتی که کنترل رفتاری بیمار فراهم نشده می توان از داروها استفاده نمود. -6

 گذاشتن قرارداد با بیمار تا سبب شود وی خود را در مراقبتهای پرستاری، سهیم بداند و یک کنترل رضایت بخش ایجاد شود. -7

از خصوصیات محیطی ) محیط درمان باید عاری از تهدید باشد تا بیمار احساساتش را  فراهم کردن و پیش بینی فهرستی -8

 راحت بیان کند.(

 رفتار در محیط در قالب برنامه درمانی به شکلی باشد تا مراجع بتواند مهارتهای بین فردی را فرا گیرد. -9

 ج( اختالل شخصیت نمایشی

رفتار پرزرق و برق و نمایشی مشخص است. در کنار ظاهر پرزرق و برق، این این اختالل، در اشخاص هیجانی و تحریک پذیر با 

افراد، غالباً در برقراری وابستگی های عمیق و دیر پا ناتوانند. این بیماران، رفتارهای توجه طلبانه آشکاری دارند و وقتی که مورد 

ن هر چیزی را، مهمتر از آنچه که واقعاً هست از خصوصیات توجه قرار نگیرد؛ شدیداً ناراحت می شوند. رفتار اغواگرانه و جلوه داد

 دیگر اینهاست .

مبتالیان به این اختالل، رفتار توجه طلبانه بارزی نشان می دهند . در احساسات مبالغه می کنند و هر چیزی را مهمتر از آن که 

زاری به راه بیاندازند. رفتار اغواگرانه در هر  هست، جلوه می دهند. وقتی مورد توجه نیستند، ممکن است حمالت کج خلقی و گریه

دو جنس شایع است. خیالپردازی جنسی در مورد افرادی که با آنها رابطه دارند، در این بیماران شایع است و اختالالت کنشی 

به اطمینان بخشی جنسی اغلب مشاهده می گردد. اغلب زن ها به ارگاسم نمی رسند و مردها نیز ناتوانی جنسی دارند. نیاز آنها 

 فراوان است، معهذا روابط آنها سطحی است.

درصد می باشد و در زنها به مراتب شایع تر از مردها است ) در مردها کمتر از واقع تشخیص  3تا 2شیوع : همه گیر شناسی

 داده می شود (

لیه )اوان عمر( داشته اند  که فرد در سبب شناسی اختالل مطرح شده که این بیماران، مشکالتی را در روابط او: سبب شناسی

 آنها را با رفتار نمایشی حل کرده است .

: تشخیص این اختالل، از اختالل شخصیت مرزی مشکل است. آشفتگی هویت ، احتمال اقدام به خودکشی و دوره تشخیص افتراقی

با اختالل شخصیت نمایشی دیده  های سایکوتیک گذرا در شخصیت مرزی شایع است. اختالل جسمانی کردن، ممکن است، همراه
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شود. بیماران مبتال به اختالل سایکوتیک گذرا و اختالالت تجزیه ای ممکن است، تشخیص همزمان اختالل شخصیت نمایشی را 

 هم داشته باشند.

بدیلی با گذشت زمان، عالئم کاهش می یابد. عوارض احتمالی، شامل؛ اختالالت جسمانی شدن، اختالالت ت: سیر و پیش آگهی

 .، اختالالت تجزیه ای، اختالالت جنسی، اختالالت افسردگی و سوء مصرف مواد می باشد 

درمان دارویی، برای عالیم مورد نظر ممکن است تجویز شود؛ داروهای ضد افسردگی، برای افسردگی وشکایات جسمی،   درمان:

وژن. رواندرمانی تحلیل گرا احتماال درمان انتخابی برای داروهای ضد اضطراب و داوهای ضد جنون برای حاالت مسخ واقعیت و ایل

این اختالل شخصیت است. چون این گونه بیماران ، غالباً از احساسات واقعی خود بی خبرند، بنابراین آشکار ساختن احساسات 

 درونی آنها یکی از فرآیندهای مهم درمانی است .

حرفه ای داشته باشد که در آن محدودیتهایی، در نظر گرفته شود. درمان باید پرستار، باید رفتاری ثابت و : مداخاللت پرستاری

تمرکز بیشتری بر مکانیسم های دفاعی مراجع کننده داشته باشد تا بر عالیم جسمی ، مکانیسم های دفاعی عمده، شخصیت های 

ادر به توضیح انگیزه های خود نیستند. نمایشی واپس زدن و تجزیه است. این گونه افراد، از احساس واقعی خود بی خبرند و ق

 تحت تاثیر استرس ، واقعیت سنجی انها به آسانی در هم می شکند.

همچنین، پرستار در برخورد و اداره رفتارهای اغواکننده و رقابتی بیمار باید خونسرد و راحت عمل کند برخی از مراجعین ممکن 

 ن رابطه گذاردن برخی محدودیت ها از طرف پرستار اهمیت دارد.است احساس وابستگی با پرستار را پیدا کنند در ای

این افراد با احساس عمیق اهمیت شخصی ،احساس خود بزرگ بینی و به نوعی بی نظیر :د(اختالل شخصیت خودشیفته

دیگران دچار  بودن ،مشخص هستند خود را آدم های خاص می پندارند و انتظار دارند به طور خاصی با آنان مدارا شود از انتقاد

خشم می گردند یا ممکن است نسبت به انتقاد کامال بی تفاوت باشند غالبا افرادی جاه طلب هستند و آرزوی شهرت و مکنت 

دارند احساس داشتن استحقاق در آن ها بسیار قوی است روابط شکننده و انفجار در روابط بین فردی آنان زیاد روی می دهد این 

 شکننده دارند و مستعد ابتال به افسردگی می باشند.  بیماران احترام به نفس

:گفته می شود که کمتر از یک درصد جمعیت عمومی مبتال به این اختالل شخصیت می باشند پخش این همه گیر شناسی

 اختالل در دو جنس نامعلوم است.

از دست دادن او در اوایل کودکی :در سبب شناسی آن ناتوانی در کسب همدلی مادر طرد شدن از جانب مادر یا سبب شناسی

 مطرح شده است.

اختالالت شخصیت مرزی نمایشی و ضد اجتماعی غالبا همراه با اختالل شخصیت خودشیفته دیده می شوند :تشخیص افتراقی

و بنابراین تفکیک آن ها مشکل است در شخصیت مرزی اضطراب و آشفتگی زندگی بیشتر است و اقدام به خودکشی نیز شایع 

 .است
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در شخصیت های ضد اجتماعی سابقه رفتارهای خلق الساعه به همراه سوء الکل و دارو و درگیری با قانون شیوع دارد مبتالیان به 

اختالل شخصیت نمایشی خصوصیات نمایشگری و به بازی گرفتن دیگران در روابط بین فردی دارند که شبیه خصوصیات 

 حسی و صمیمت واقعی بیشتر است.خودشیفته است هر چند ظرفیت آنان برای هم 

اختاللی است مزمن و درمان آن نیز مشکل است پیشرفت سن را خوب تحمل نمی کنند چون برای زیبایی :سیر و پیش آگهی

قدرت و صفات جوانی ارزش زیادی قائلند و نسبت به بحران های میانسالی بیش از دیگران حساس و آسیب پذیرند.عوارض 

 اختالالت خلقی،سایکوتیک گذرا ،اختالالت شبه جسمی ،اختالالت مصرف مواد.احتمالی عبارتند از :

درمان اختالل شخصیت خودشیفته ،بی نهایت مشکل است چون برای پیشرفت درمان این افراد باید دست از خودشیفتگی درمان:

انی که نوسان خلق دارند مصرف می بردارند برخی روانپزشکان طرفدار روش روانکاوی هستند.در درمان دارویی لیتیوم در بیمار

 گردد همچنین داروهای ضدافسردگی در افراد مستعد به افسردگی تجویز می گردد.

: مراجعین با تشخیص اختالل شخصیت خودشیفته اکثرا مشکالت عمده ای مانند مداخالت پرستاری در بیمار خود شیفته

القی دارند در کار بالینی با این مراجعین، باید مطابق یک برنامه سوء مصرف مواد ، بزهکاری و بی قیدی در مسائل جنسی و اخ

مشخص پیش رفت و بشکل تخصصی عمل کرد.برای مثال اهداف درمانی بخشی متمرکز بر حاالت خودشیفتگی و بخشی متمرکز 

توجه داشت تا از این طرق،  بر مصرف مواد در مراجع می باشد. همچنین در برنامه درمانی باید به گروه درمانی و فامیل درمانی هم

بیمار شناخت بهتری در ارتباطات پیدا کند احساس بزرگ منشی، رفتار تهاجمی و مکانیسم های دفاعی مانند برون فکنی،انکار در 

فضای درمانی مشکالتی را ایجاد می کند تفسیر و تعبیر صحیح از این رفتارها توسط پرستار در درمان موثر است در شروع درمان 

بیمار رفتارهای بزرگمنشانه و خود محورانه از خود نشان می دهد پرستار با گذاشتن محدودیت های صحیح و اصولی در برطرف  با

شدن این حالت اقدام می کند منظور شروع یک نمونه تقلیدی مناسب مانند والدین است که پرستار نقش والد را در آن بازی می 

 بزرگ منشانه مراجعه کننده شده و واقعیت به او شناسانده می شود.کند بدین طریقه سبب کاهش رفتارهای 

 گروه افراد مضطرب و هراسان

:این اختالل با خصوصیات محدودیت های هیجانی نظم و ترتیب، پشتکار، الف(اختالل شخصیت وسواسی و جبری

طاف ناپذیری است. این اختالل در سرسختی و تردید مشخص است. خصوصیات اساسی این اختالل الگوی نافذ کمال طلبی و انع

ICD-10  ،اختالل شخصیت وسواسی نامیده شده است. ویژگی های بالینی مبتالیان به این اختالل با اصول، مقررات، نظم

نظافت،جزئیات و کسب کمال اشتغال ذهنی دارند. غالبا رسمی و جدی هستند و فاقد حس درک شوخی هستند روی رعایت 

ی ورزند و انعطاف ناپذیر و متعصب هستند قدرت کار طوالنی دارند  و مهارت های بین فردی بی نهایت نزد دقیق مقررات اصرار م

این افراد محدود است و اصرار دارند که دیگران تسلیم نیازهای آنان گردند معهذا در مقابل افرادی که آن ها را قویتر از خود می 

در تصمیم گیری تعلل می ورزند هر چند غالبا زندگی زناشویی باثبات و کارآیی  پندارند تسلیم می شوند از ترس ارتکاب اشتباه

 حرفه ای کافی دارند از داشتن دوستان زیاد محرومند .
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این اختالل در مردان شایع تر از زنان است و احتماال انتقال خانوادگی دارد) در دوقلوهای تک تخمی احتمال همه گیر شناسی:

همه بیشتر در بچه های اول خانواده بیشتر دیده می شود و بیماران غالبا گذشته ای مشخص با انضباط شدید ابتال باالتر است( از 

 دارند.

جنسی معموال حدود دو سالگی مربوط -طبق فرضیات فروید این اختالل با مسائل مرحله مقعدی رشد روانی: سبب شناسی

 .است

 .ت افسردگی،اختالالت شبه جسمی جزء عوارض احتمالی آن استدر سیر و پیش آگهی اختالل،اختالال:سیر و پیش آگهی

جبری شخص می داند که بیمار است و دنبال چاره بر –برخالف سایر اختالالت شخصیت در اختالل شخصیت وسواسی  درمان:

درمانی مشتمل است می آید.رواندرمانی فردی ،حمایتی یا بینش گرا، بسته به قدرت ایگو در بیمار بکار گرفته می شود موضوعات 

 بر کنترل ،سازش. دارو درمانی ممکن است مفید باشد اغلب کلونازپام ،کلومیپرامین بکار می رود.

 ب(اختالل شخصیت دوری گزین

مبتالیان به این اختالل نسبت به طرد شدن بی نهایت حساس هستند و به همین دلیل ممکن است به زندگی بدون روابط روی 

افرادی نه خجالتی هستند و نه غیر اجتماعی و عالقه شدید برای داشتن همنشین نشان می دهند ،اما به آورند با وجود چنین 

تضمین قوی برای پذیرفته شدن بدون انتقاد نیازمندند. از ویزگی های بالینی این افراد حساسیت زیاد نسبت به طرد شدن از 

ان و فقدان اعتماد به نفس نشان داده و ممکن است بالحن بسیار جانب دیگران می باشد بیمار در صحبت با دیگران عدم اطمین

متواضعانه و حاکی از دست کم گرفتن خود صحبت کند. به علت ترس از طرد شدن، از صحبت در جمع و خواهش از دیگران 

 هراسان است. در زمینه شغلی اغلب مشاغل حاشیه ای را انتخاب می کنند.  

درصد از جمعیت عمومی است و عوامل مستعد کننده احتمالی، اختالل مردم گریزی در  10تا  1شیوع در : همه گیر شناسی

 کودکی یا نوجوانی و وجود بیماری جسمی اوست که باعث تغییر شکل شود، مطرح می باشند .

 .در سبب شناسی، احتمال سرزنش شدن و تحقیر شدن از جانب والدین در مالء عام، وجود داشته است: سبب شناسی

: شخصیت های دوری گزین بر خالف اسکیزوئیدها که تنهایی را ترجیح می دهند، طالب برخوردهای شخیص افتراقیت

اجتماعی هستند. شخصیت های دوری گزین کیفیت پرتوقع، تحریک پذیر یا غیرقابل انتظار افراد مبتال به شخصیت مرزی یا 

شبیه هم هستند. چنین فرض می شود که شخصیت وابسته در نمایشی را ندارند. شخصیت های دوری گزین و وابسته خیلی 

مقایسه با شخصیت دوری گزین، ترس بیشتری از طرد شدن و مورد قبول واقع شدن دارد، معهذا، شکل بالینی، ممکن است، 

 می است. غیرقابل تفکیک باشد. سیر و پیش آگهی این اختالل، متغیر است. عارضه احتمالی آن، افسردگی و اختالالت شبه جس
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از رواندرمانی فردی، حمایتی یا بینش گرا، بسته به میزان قدرت ایگو استفاده می شود. گروه درمانی نیز غالباً مفید است.  درمان:

 مهارت های اجتماعی و آموزش عرض اندام نیز مفید می باشد.

 ج( اختالل شخصیت وابسته

خود، بر دیگران متکی هستند، از دیگران، توقع دارند که مسئولیت مبتالیان به این اختالل، به طور مشخص برای احتیاجات 

مسایل مهم زندگی آنها را به عهده گیرند، فاقد اعتماد به نفس هستند و در تنهایی احساس ناراحتی شدید می کنند. این افراد، از 

 کردند .قبول مسئولیت خودداری کرده و در صورت نا گزیر بودن، برای قبول آن دچار اضطراب می 

در کار برای منافع شخصی پشتکار ندارد، اما در کار کردن، برای دیگران راحتی بیشتری احساس می کنند. بدبینی، عدم اعتماد به 

 نفس، فعل پذیری، و ترس از ابراز احساسات پرخاشگرانه و جنسی مشخص کننده شخصیت وابسته است. 

درجه کل از اختالالت شخصیت را شامل می گردد( و  5/2در یک مطالعه  این اختالل، اختاللی شایع است ): همه گیر شناسی

در زن ها، شایع تر از مردان است شیوع در بچه های کوچکتر خانواده، بیشتر است. عوامل مستعد کننده کننده احتمالی، 

 عبارتنداز: بیماری جسمی در کودکی و اختالل اضطراب جدایی.

 بیماران، از دست دادن والدین در اوایل کودکی مطرح شده است. در سبب شناسی برخی از: سبب شناسی

رواندرمانی بینش گرا، رفتار درمانی ، اموزش عرض اندام، خانواده درمانی و گروه درمانی مفیدند. دارو درمانی برای درمان  درمان:

 برخی عالیم مثل اضطراب یا افسردگی مفید است .

جبری، دوری گزین و وابسته ( باید  -گروه از بیماران )اختالالت شخصیت وسواسی در پرستاری از این مداخالت پرستاری:

توجه داشت که اغلب از اضطراب و ترس  فراوان رنج می برند و بیشتر  از انواع دیگر اختالالت شخصیت احساس نیاز به کمک را 

د. حمایت و تشویق در برطرف کردن ضعف اعتماد دارند. پرستار، باید سعی کند تا این بیماران را در فعالیتهای بخش شرکت ده

به نفس بیماران اهمیت دارد و در همین زمان، ایجاد الگوی مناسب تقلیدی در برقرار کردن فعالیت های اجتماعی مناسب موثر 

 .است

دادن آنها در برنامه های  پرستار باید برنامه هایی جهت تجربه موفقیت آمیز توسط بیمار را ایجاد نماید. ارتباط با خانواده و شرکت

 درمانی نیز می تواند موثر باشد .
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 سایر اختالالت شخصیت

، برای اختالالتی منظور شده است که در قالب هیچ یک از اختاللت شخصیتی ذکر شده نمی DSM-IV-TRاین طبقه بندی در 

 گنجد.

نمونه های اختالل شخصیت که به گونه ای دیگر مهاجم و اختالل شخصیت افسرده، اینک به عنوان  -اختالل شخصیت منفعل

مشخص نشده اند؛ منظور می شوند. طیفی باریک از یک رفتار یا صفتی خاص نیز مثل نافرمانی، سادیسم، مازوخیسم را نیز می 

هیچ یک توان در اینجا طبقه بندی کرد، بیماری که ویژگی های بیش از یک اختالل شخصیت را دارد، اما واجد مالک های کامل 

 از اختالالت شخصیتی نیست؛ زیرا این عنوان قابل طبقه بندی است.

  مهاجم –الف( اختالل شخصیت منفعل 

این اختالل با اشکال تراشی، مسامحه، کله شقی، و عدم کارآیی پنهانی تظاهر می کند. چنین رفتاری تظاهر پرخاشگری پنهانی 

 است که خود را به صورت انفعالی نشان می دهد.

ز نظر ویژگیهای بالینی، این افراد به طور مشخص مسامحه می کنند و در مقابل درخواست عملکرد کافی، مقاومت بخرج می ا

 دهند. برای تاخیر های خود دلیل می ترشاند.

 .از نظر همه گیر شناسی، اطالع دقیقی در دست نیست: همه گیرشناسی

 گیری از والدین مطرح شده است .در سبب شناسی رفتار آموخته شده و الگو: سبب شناسی

 در سیر و پیش آگهی آن احتمال عوارض به شکل اختالالت افسردگی و سوء مصرف الکل وجود دارد .: سیر و پیش آگهی

در درمان، مشکل عمده مقابله بیمار با مداخله درمانگر است. رواندرمانی حمایتی ممکن است، مفید باشد؛ به شرطی که : درمان

 .تمایل داشته باشد. اموزش جراتمندی نیز در طی درمان بکار گرفته می شودبیمار خودش 

 ب( اختالل شخصیت افسرده

در طول عمر، افراد مبتال با صفات همیشگی که در طیف افسردگی قرار می گیرد مشخص هستند. این افراد، بدبین، ناتوان از 

دقیق، کمال طلب و با وجدان و دل مشغول کار هستند. از نظر همه گیر احساس پشیمانی و بیکفایتی و نومیدی می باشند.غالباً، 

 شناسی، اختاللی شایع است، اما داده های محکمی در دست نیست..

در اختالل کج خلقی نوسان های خلقی بیشتر است. در اختالل شخصیت دوری گزین بیمار بیشتر مضطرب است تشخیص افتراقی:

 تا افسرده.
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 .کن است، در معرض خطر ابتال به اختالل کج خلقی و افسردگی اساسی باشدبیمار مم: پیش آگهی

روان درمانی بینش گرا، شناخت درمانی، گروه درمانی، و درمان بین فردی مفید است. استفاده از داروهای ضد افسردگی،  درمان:

محرک های روانی نظیر آمفتامین  (. بعضی بیماران به دوزهای پایینZOLOFTبخصوص مواد سروتونرژیک، مثل، سرترالین ) 

 پاسخ می دهند .

 فرآیند پرستاری در اختالالت  شخصیتی

این وضع در تاریخچه بیمار به صورت شکست  ،ها  بررسی اختالل شخصیت عبارت است از یک الگوی ناسازگار و نا بهنجارکنش

، واکنش های دفاعی و سبک  ، رفتارها برخوردهاگردد. بیمار مبتال به اختالل شخصیت،  های مداوم در روابط فردی متجلی می

سازگاری خود را همانند لباس رزم به تن می کند. رفتارهای قالبی و یکنواخت و تکراری او از دیر باز تا کنون و حتی در رابطه با 

 مصاحبه گر به خوبی اشکار می گردد . 

باید آن نوع عادات و  ، جنبه های قابل پیش بینی شخصیتدر مصاحبه با بیماران مبتال به اختالل شخصیت، آن نوع عادات و 

جنبه های قابل پیش بینی شخصیت بررسی شود که به دلیل وجود آنها ارتباط بین فردی بیمار با دیگران مکرراً دچار نابهنجاری 

یف شود، به طوری که هم های فردی و اجتماعی می گردد . به عبارت دیگر در ارزیابی بیمار باید خصوصیات عمده رفتاری او توص

نقاط ضعف و هم نقاط قوت فرد را در بر گیرد، چون مداخالت پرستاری با تقویت خصوصیات مطلوب و تعدیل ویژگی های 

 نامطلوب صورت می گیرد.

موقعیت های زندگی بیمار را نیز باید به دقت بررسی نمود، به خصوص به عواملی که معموالً موجب برانگیخته شدن رفتار 

نامطلوب می گردند، توجه خاص مبذول شود، مثالً یک فرد مبتال به اختالل شخصیت ضد اجتماعی، ممکن است، هنگامی که 

 مورد بی توجهی و طرد همسرش قرار می گیرد خشمگین می شود .

ارزتر است نیز توجه عالوه بر اخذ شرح کاملی از تاریخچه بیمار باید به عالیم تشخیصی که در رفتار بیمار در هنگام مصاحبه ب

 نمود.

 تشخیص ها 

می باشد که قبال ذکر شد و تشخیص های پرستاری  DSM-IV-TRتشخیص های روانپزشکی براساس مالک های تشخیصیص 

 عبارتند از :NANDAمطرح شده در اختالالت شخصیت براساس 

شخص با عدم توانایی در برقراری رابطه نزدیک اختالل در تعامل اجتماعی در ارتباط با بی کفایتی شخصی و ترس از طرد شدن ، م

 با فردی دیگر، رفتارهای وابستگی، فاصله گرفتن از دیگران .
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خطر خشونت به سوی خود یا دیگران در ارتباط با ترس شدید از طرد شدن، ژست خود کشی، مشخص با رفتار تحریک کننده، 

 ، سابقه اقدام به خود کشی . رفتارهای آسیب زدن به خود مانند استفاده بیش از حد دارو

 .اختالل در پنداشت از خود در ارتباط با فقدان بازخورد مثبت مشخص با احترام به خود پایین

 مداخالت

مداخالت پرستاری کلی در ارتباط با هر یک از اختالالت شخصیت قبالً مورد بحث قرار گرفت، در اینجا فقط به مداخالت مربوط 

 پرداخته می شود .به تشخیص های مطرح شده 

 مداخالت مربوط به اختالل در تعامل اجتماعی :

هدف مداخالت این است که بیمار بتواند ارتباطات اجتماعی مفیدی داشته باشد برای رسیدن به این منظور باید بیمار به برقراری 

افراد مختلف در تماس باشند تا از ارتباط با دیگران و شرکت در گروه های اجتماعی تشویق شود. شخصیت های وابسته باید با 

وابستگی آنها به فردی خاص جلوگیری شود. به بیمارانی که از دیگران فاصله می گیرند) مانند اختالل شخصیت دوری گزین( 

کمک شود که احساسات مربوط به ترس از طرد شدن را در خود کشف کنند. به بیماران مبتال به اختالل شخصیت ضد اجتماعی 

ه شود که او مورد قبول است اما رفتارهای او مورد پذیرش نیست ) این شما نیستید که مورد قبول  نمی باشید بلکه رفتار نشان داد

 شما مورد تایید نمی باشد( با تعامالت اجتماعی غیر قابل قبول شخصیت ضد اجتماعی باید برخورد شود .

روند و با انچه که خود ، آنها را خطر تحقیر، طرد یا شکست می شخصیت های دوری گزین باید تشویق شوند که به میان مردم ب

شمارند، روبرو شوند. البته باید در شرکت دادن بیمار در فعالیت های اجتماعی دقت کرد چون شکست بیمار موجب تشدید عدم 

 احترام به نفس پیشاپیش، او خواهد شد .

 مداخالت مربوط به خطر خشونت به سوی خود یا دیگران:

تار بیمار باید به طور مستمر و دقیق مورد مشاهده قرار گیرد، بدون اینکه سوءظن بیمار تقویت شود. با بیمار تعهد کالمی مبنی رف

بر اینکه به خود یا دیگران آسیبی نرساند، منعقد شود و به او گفته شود زمانی که چنین فکری در او است با پرستار تماس بگیرد. 

که بیمار مسئولیت امنیت خود را به عهده بگیرد. لذا احساس پذیرفته شدن و ارزشمند بودن را خواهد  این موضوع موجب می شود

کرد. بیمار تشویق شود تا درباره احساسات مربوط به رفتارهای خشونت آمیز خود صحبت کند زیرا رفتارهای خوشونت آمیز غالباً 

ایی مانند مشت زدن به کیسه بوکس و سایر فعالیت بدنی برای ناشی از خشم سرکوب شده است. همچنین، فراهم کردن روشه

تخلیه خشم های سرکوب شده بیمار نیز می تواند مفید باشد. میزان تحریکات محیطی باید کم باشد )مانند نور کم ، افراد کم، و 

ا پیدا کند )مثال به نظر می ( و کلیه وسایل خطرناک از دسترس بیمار دور باشد. به بیمار کمک شود تا  عامل اصلی خصومت ر…

 ناراحت هستید( به کارکنان بخش نیز باید توصیه کرد که بابیمار برخوردی آرام داشته باشند . …آید که شما از 
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گاهی نیز الزم می شود از مهار فیزیکی یا اتاق انفرادی استفاده شود.به شخصیت های پارانوئید نیز فرصت داده شود، تا با ادراکات 

د خود مواجه شوند، تا به این صورت واقعیت تفکرات نابهنجار و مختل خود را بیازمایند، مثالً بیماری که از اتاق مصاحبه وهم آلو

 می ترسد، اجازه داده شود که تمام اتاق را بگردد تا به آرامش خیال برسد.

 مداخالت مربوط به اختالل در پنداشت از خود:

به درک مثبتی از خود برسد. برای بیمارانی که اعتماد به نفس پایین دارند )مانند  هدف عمده مداخالت این است که بیمار

شخصیت های وابسته( باید فعالیت هایی در نظر گرفته شود که امکان موفقیت در آن باشد. زیرا موفقیت موجب افزایش اعتماد به 

ان فردی با ارزش نیز در افزایش احساس ارزشمندی نفس می شود.احترام مثبت و بدون قید و شرط، درک و پذیرش بیمار به عنو

بیمار مفید است. همچنین، باید بازخورد منفی نسبت به بیمار به حداقل برسد، اگر از بیمار رفتار نامطلوبی سر زد، برخوردها باید 

دیگران تشویق شود و در  نشان دهنده عدم پذیرش رفتار بیمار باشد نه خود او . بیمار در انجام امور مربوط به خود بدون کمک

 صورت انجام این امور به طور مستقل مورد تحسین قرار گیرد .

بیماران با اعتماد به نفس پایین غالباً نمی توانند صفات و خصوصیات مثبت خودرا شناسایی کنند، لذا الزم است که به آنها کمک 

توانایی ها در دستیابی اهداف مورد نظر را بدانند به بیماران شود تا جنبه های خود را شناسایی کرده و چگونگی استفاده از این 

 .توصیه شود تا اهداف منطقی، واقعی و متناسب با توان خود را انتخاب نمایند
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 (Stress) استرس

 : تعریف استرس

استرس واکنش فیزیولوژیک بدن در مقابل هر تهدید، تغییر یا فشار بیرونی و درونی است که تعادل روانی فرد را بر هم می زند. 

به وجود می آورد. این اختالالت عبارتند از ، فشار عصبی شماری از اختالالت را که با عالئم جسمی واقعی مشخص می شوند 

 التهاب معده و ... ،سردرد  ، ایدز، آسم ،عروقی،بیماری های قلبی 

 

 مقابله با هیجانات منفی و فشارهای روانی  

فشارهای روانی یا استرس  در زندگی روزانه بسیارند اما اکثر اوقات به آنها توجه نمی کنیم. در واقع استرس ها باال و پایین رفتن 

ما فشارهای روانی متفاوتی را تجربه کرده ایم. مثالً بگو مگو با  های زندگی هستند و آن را از حالت یکنواختی خارج می کنند. همه

دوستان و یا روزهایی که بدون دلیل نگران و دلواپس هستیم . دو مورد اخیر نمونه ای از فشارهای روانی منفی است اما برخی 

ایی است که ما را به مبارزه می طلبد. فشارهای روانی مثبت اند. فشار روانی موقعیت و وضعیت روانی تهدید کننده یا حتی آسیب ز

جسمی ) ابتال به یک بیماری(، روانی )دلشوره و احساس گناه( یا اجتماعی ) گرانی اجناس و تورم(  ،امکان دارد عامل فشار روانی

رفتن دیپلم، یک باشد. اما باید بدانیم که همه فشارهای روانی منفی نیستند بلکه موقعیت های مثبتی مانند قبولی در دانشگاه ، گ

 دوستی جدید یا ازدواج کردن هم باعث فشار روانی می شود.

آنچه مسلم است این است که ارزیابی و برداشتی )درک( که از یک وضعیت داریم در به وجود آمدن عوارض و آثار استرس و پاسخ 

فعالیت کالسی برای دانشجویی که گوشه  های ما در برابر آن نقش دارد. مثالً به عهده گرفتن مسئولیت هماهنگی و مدیریت یک

گیر و ظاهراً بدون اعتماد به نفس است، یک فشار روانی شدید محسوب می شود زیرا احساس می کند برای این کار، توان و 

مهارت کافی را ندارد. ولی همین موقعیت برای دانشجویی که ا هل معاشرت و با اعتماد به نفس است ، فرصتی برای نشان دادن 

شایستگی ها و کفایت ها تلقی می شود. بنابراین برای دانشجوی اول فشار روانی بسیار شدید تر از دانشجوی دوم است. همچنین 

اگر دانشجویی شکست خود را در امتحان به دشواری آن نسبت دهد و سایر دانشجویان نیز در این امتحان موفقیت زیادی به دست 

شار روانی کمتری را نسبت به زمانی احساس خواهد کرد که شکست خود را به کم هوشی و ضعف نیاورده باشند، در این حالت او ف

 حافظه نسبت دهد.

  

بنابراین زندگی هیچ کس خالی از استرس و فشار روانی نیست و اگر زندگی عاری از این فشار بود بسیار کسل کننده و یکنواخت 

که اتفاق یا حادثه ای رخ دهد. در واقع آنچه که به زندگی معنا می بخشد، می شد. به گونه ای که د ائم به امید آن بودیم 

رویارویی با مشکالت و دست و پنجه نرم کردن با آنهاست. موفقیت و یا شکست در این رویارویی ، بخش مهمی از زندگی ما را 

 درونی ما می انجامد.تشکیل می دهد که در جای خود و در زمان مناسب ، به بروز استعدادها و توانایی های 
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مردم در مقابله با فشارهای روانی واکنش های متفاوتی نشان می دهند. بخشی از این واکنش ها جسمی است و بدن ما به هنگام 

تجربه فشار روانی دستخوش تغییراتی می شود. به طوری که ضربان قلب و فشار خون افزایش می یابد، عضالت سفت و منقبض 

ق می کنیم ، آدرنالین بیشتری در بدن ترشح می شود و سیستم اعصاب سمپاتیک بدن فعال می شود. پس از می شود ، بیشتر عر

، ادامه یابد  اضطراباین تغییرات جسمی وارد مرحله ای می شویم که مقاومت و ایستادگی در برابر فشار روانی نام دارد. اگر عامل 

دارند. نظیر فشار خون باال، زخم  روانی و عصبیمبتال شویم که ریشه  ممکن است در این مرحله به برخی بیماری های جسمی

معده، بی خوابی، آسم و تنگی نفس )با این حال باید بدانیم عوامل روانی تنها علت بیماری ها نیستند(. اگر تالشهای ما برای مقابله 

که درماندگی و  و از بین بردن یا کاهش فشار روانی به جایی نرسد و فشار روانی باز هم ادامه یابد، وارد مرحله جدیدی می شویم

 تسلیم نام دارد. 

 

بخش دیگری از واکنش های ما در برابر استرس روانی است که مهم ترین آنها حالت عاطفی یا هیجانی خاصی نظیر اضطراب و 

افسردگی است. اضطراب یا تنش زیاد، یک عکس العمل عاطفی است که مشخصه اصلی آن حالت ترس، نگرانی و دلشوره زیاد 

ییرات بدنی است )تغییراتی شبیه به همان هایی که برای تغییرات جسمی ذکر شد نظیر باالرفتن فشار خون(. در حالت همراه با تغ

اضطراب همیشه در وضعیت نگرانی از آینده به سر می بریم، بی قرار می شویم و در انتظار آن هستیم که هر لحظه خبر ناگواری 

نامشخص نظیر حالت شب قبل از امتحان یا ساعات پیش از شروع یک امتحان مشکل، به ما برسد. به عالوه ترسی مبهم، عمیق و 

 دست می دهد.

 

یک عکس العمل روانی دیگر در برابر فشار روانی به خصوص اگر تالشهایمان برای حل آن ثمربخش نباشد، نا امیدی و غم است که 

اضطراب شدید باشد، در عملکرد روزانه ما اختالل زیادی ایجاد می اگر شدت یابد به افسردگی می انجامد. اگر افسردگی هم مانند 

کند برای مثال بر درس خواندن، رفتار اجتماعی، روابط با دوستان و هم کالسی ها و یا روابط ما با والدین و خواهران و برادران آثار 

 منفی و ناخوشایندی می گذارد.

  

اس غم، نا امیدی، احساس بی ارزشی و پوچی ، گریه کردن، بی حالی و کسل از عالیم افسردگی می توان به گوشه گیری و احس

 اشاره کرد.  اختالل خواببودن ، ناتوانی در تمرکز کردن و درس خواندن، بی تفاوتی، لذت نبردن از زندگی و 

ل تحمل مفید واقع می شوند. با این که حالت های روانی )اضطراب و غمگینی( بسیار آزار دهنده و نامطلوبند ، در درجات کم و قاب

برای مثال تحقیقات نشان داده است که اندکی نگرانی و اضطراب در انجام دادن یک کار ، سبب بهبود نحوه انجام دادن آن خواهد 

ولی اضطراب زیاد مانع از درس خواندن و تمرکز  ، شد. کمی اضطراب برای امتحان باعث می شود که بیشتر و بهتر درس بخوانیم

 س می شود و این همان حالتی است که به آن اضطراب امتحان می گویند. حوا
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 :به شکلی خالصه آورده شده است استرس متفاوت آثار زیر جدول در

 استرس جسمى هاى نشانه

 ها، ، شانه معده سینه، گلو، در)  انقباض و گرفتگى 

 (فک و گردن

 میگرن و سردرد 

 درد کمر 

 گردن درد 

 نامنظم تنفس 

 قلب تپش 

 استراحت حالت در حتى نفس تنگى 

 قرارى بى 

 ( و دهان ها، صورت،چشم در)  تیک... 

 دهان شدن خشک 

 کردن عرق 

  ها پا و ها دست شدن سرد 

 

 لرزش 

 خستگى 

 معده زخم و معده درد 

 تهوع حالت 

 ادرار افزایش 

 اسهال 

 خواب مشکالت 

 جنسى مشکالت 

 استفراغ ، غذا هضم عدم 

 صداها به شدن حساس 

 قاعدگى از پیش تنش 

 استرس فکرى و روانى هاى نشانه

 تمرکز در ناتوانى 

 فراموشکارى 

 اخیر وقایع آوردن بیاد در ناتوانى 

 اطالعات کسب در ناتوانى 

 مزاحم افکار  

 تردید 

 ناگهانى و فکر بدون گیرى تصمیم 

 آشفتگى 

 اشتباهات افزایش 

 ها و موقعیت دیگران با ارتباط در نادرست قضاوت 

 دقتى بى 

 ساده کارهاى شدن دشوار 

  جزئیات به توجهکاهش 

 وسواسى افکار 

 منفى افکار 
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 استرس رفتارى هاى نشانه استرس هیجانى هاى نشانه

 اضطراب 

 عادى غیر هاى ترس 

 اضطرابى حمالت 

 خصومت احساس 

 خشم 

 گناه احساس 

 خلق نوسان 

 افسردگى 

 گریه و بغض 

 دیدن کابوس 

 تسلیم و درماندگى 

 طبعى شوخ دادن دست از 

 پرخاشگرى 

 آن دفعات افزایش یا کشیدن سیگار 

 آن دفعات افزایش یا خوردن مشروب 

 خورى پر 

 اشتهایى بى و خوردن کم 

 ظاهرى وضع به توجهى بى 

 رها کاره ولى نیمه همزمان طور به کار چند کردن شروع 

 آنها کردن

 خوردن ناخن 

 ها مو کندن 

 پوست گرفتن نیشگون 

 وسواسى اعمال 

 عصبانیت با توام رانندگى 

 

انسانها به صورت طبیعی استرس های مختلفی مانند تصادف ناگهانی و از دست دادن یک عزیز، اختالف خانوادگی شدید، تحقیر از 

طرف یکی از بستگان نزدیک، مشروط شدن در دروس دانشگاهی، قطع یک دوستی، ابهام در آینده کاری و ... را تجربه می کنند. 

رویارویی با این عوامل استرس زا، قادر به مقابله سالم نیستند، به خصوص آن که استرس، هیجان های منفی بعضی از افراد هنگام 

شدیدی را ایجاد کرده باشد. تعدادی از این افراد برای کسب آرامش و تسکین آالم و دردهای خویش به مصرف مواد روی می 

 آورند.

 کاهش برداشته، میان از را هاى زندگى استرس تا دهد مى انجام فرد که است مختلفى هاى فعالیت و ها کوشش مقابله، از منظور

 که باشد مسئله بر متمرکز مشخص فعالیت یک دادن انجام به صورت تواند مى اى مقابله هاى کوشش. برساند حداقل به یا و دهد

 مقابله آن به که باشد روانى و هیجانى فعالیت یک دادن انجام صورت به تواند مى مقابله .شود مى نامیده "مدار مسئله" مقابله

 را خود کند مى سعى مدار هیجان هاى مقابله از استفاده با ابتدا دارد مالى مشکل فرد که هنگامى مثال. گویند مى "مدار هیجان"

 .بردارد میان از را خود مشکل کند مى سعى مدار مسئله هاى مقابله از استفاده با سپس و آرام کند

 .آورند مى روى ناسالم هاى به مقابله سالم هاى مقابله از استفاده جاى به ها استرس با مواجهه هنگام به جوانان بعضى اوقات گاهى

 

 

 

 

 

 



56  

 

 سالم مدار هیجان هاى مقابله از اى نمونه سالم مدار مسئله هاى مقابله از اى نمونه

 نمودن و انجام فعالیتی خاص عمل به اقدام 

 گرفتن مشورت و راهنمایى 

 کردن ریزى برنامه 

 اطالعات آورى وجمع مطالعه 

 مسئله حل روش از استفاده و کردن فکر 

 نیایش و دعا 

 خشم بطور ابراز و گریستن: مانند احساسات ابراز و تخلیه 

 .سالم

 خود به دادن دلدارى مثل درونى گفتگوى 

 داده رخ آنچه به مثبت معنى دادن اندیشى، مثبت 

 بودن صبور و خداوند به توکل 

 آشنایان و دوستان با کردن دل درد 

 

 که صورتى در. است مدار ناسالم هیجان هاى مقابله ترین شایع از یکى مواد به بردن پناه و اعتیاد گرددمی  مالحظه که طور همان

 به را آن یا و برداشته میان از را خود زندگى هاى تواند استرس مى جوان سالم، مدار هیجان و مدار مسئله هاى مقابله انتخاب با

 .برساند حداقل

 

 ناسالم مدار هیجان هاى مقابله از اى نمونه ناسالم مدار مسئله هاى مقابله از نمونه اى

 دزدى 

 منزل از فرار 

 زور به توسل 

 کردن تهدید 

 خشونت و پرخاشگرى 

 بزهکارى 

 هدف به رسیدن براى حیله و نیرنگ 

 خودکشى 

 مخدر مواد به بردن پناه و اعتیاد 

 بدگویى 

 پرخاشگرى و خشونت 

 با ناگهانى که و فکر بدون رفتار)تکانشى رفتارهاى انجام 

 (است همراه پشیمانى

 ناامیدى و درماندگى 

 برداشتن وکوشش تالش از دست 

 رفتن فرو رویا و خیال و خواب به 

 گیرى فال و فال و خرافات به بردن پناه 

 

 .ایم داده توضیح برایتان استرس با رویارویى براى را اى مرحله شش روشى استرس، با مقابله عملى براى نکات ارائه ضمن ادامه در

 استرس با مقابله براى نکاتى

 تغییر برداشت و درک خود -1

یعنی آن که به یک موقعیت استرس آور معنای جدیدی دهیم. برای مثال دانشجویی، شکست در یک امتحان را فرصتی جدید 

های خود در آینده بداند و مشتاقانه بپذیرد که در این مسابقه پیشرفت تحصیلی و شکوفا ساختن برای نشان دادن توانایی 

استعدادها )یعنی معنای جدید برای امتحان( شرکت کند. همچنین اگر فردی به دنبال قطع یک دوستی، بسیار ناراحت و غمگین 

یادگیری چگونگی برقراری روابط مناسب تر و مطلوب تر با شده است، وضعیت پیش آمده را فرصتی برای دوستی با دیگران و نیز 

 دیگران محسوب کند.
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 کسب اطالعات بیشتر -2

بسیار شنیده ایم که دانش و آگاهی معادل قدرت است. گاهی اوقات کسب اطالعات و آگاهی بیشتر در مورد یک موقعیت، فشار 

احساس کنترل بیشتری بر که ه از ما انتظار می رود، باعث می شود روانی ناشی از آن را کاهش می دهد. در واقع اطالع از آنچه ک

رفتار خودمان داشته باشیم و آن موقعیت فشار زا را کمتر تهدید آمیز بدانیم. برای مثال، اگر بدانیم که ارائه یک مطلب در کالس 

توان شنوندگان را تحت تأثیر قرار داد،  درس به صورت شفاهی یا همان کنفرانس دادن، به چه مهارت هایی نیاز دارد و چگونه می

با تمرین کردن آن مهارت ها به نتیجه مطلوب دست می یابیم )مهارت هایی نظیر ارائه مطالب برای یکی از اعضای خانواده پیش 

داشت از روز کنفرانس، حرکت دادن دست ها به هنگام ارائه کنفرانس کالسی، شمرده و واضح صحبت کردن، به همراه داشتن یاد

های مختصر یا استفاده از پاورپوینت، به چشم مخاطبان نگاه کردن، تسلط کافی داشتن بر موضوع ، مکث به موقع در کالم، باال و 

 پایین بردن بلندی صدا و امثال آن(.

 .بپرهیزید ضروری غیر رقابت از -3

 .است متفاوت با دیگران و فرد به منحصر هرکسی که باشید داشته بخاطر. بپذیرید و شناخته را خود محدودیتهای -4

 .طبع باشید شوخ و کرده حفظ را خود آرامش حالت بگیرید، نظر در خودتان برای هایی سرگرمی -5

 .کنید ورزش منظم بطور -6

 .کنید استفاده روزانه صورت به مناسب غذاهای از -7

 فراموش را دانشگاه مرکز مشاوره)  کنید صحبت هستند، اعتمادتان مورد که دوستانی با خود مشکالت و ها نگرانی دربارۀ -8

 (. نکنید

 .کنید خودداری آن انداختن تعویق به و روی طفره از و باشید داشته طرح آینده برای -9

 .کنید عمل آن به کنید سعی و داشته هفتگی کاری برنامة -10

 .کنید انتخاب گرایانه واقع اهداف -11

 .دهید افزایش تدریج به مطالعه را زمان سپس و کنید شروع کوتاه های ه دور با را مطالعه امتحان، یک برای مطالعه هنگام به -12

 .بگیرید نظر در خود برای مکرر و کوتاه های فراغت -13

 .باشد داشته بر در برایتان کننده آرام تاثیر میتواند عبادت -14
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 استرس با اى مرحله شش مقابله روش

. بشناسیم دقت به است ما شده نگرانى باعث که را اتفاقى یا موقعیت باید اول گام در: آور استرس اتفاق یا موقعیت -اول گام

 استاد و ها همکالسى برابر در کنفرانس یک ارایه مثال براى

 

 توانم نمى پس دارماسترس  بسیار من مثال براى. است موقعیت آن درباره ما باورهاى و افکار معناى به: باورها -دوم گام

 .بدهم خوبى کنفرانس

 

 پیدا موقعیت آن به که نسبت است باورهایى و افکار مقابل در ما خودکار هاى پاسخ و ها واکنش معناى به: نتایج -سوم گام

 شدن، عصبى یا افتادن گریه به نظیر هاى عاطفى واکنش مثال براى است استرس برابر در ما پاسخ واقع در این. ایم کرده

 رفتارى هاى واکنش و کنفرانس نام شنیدن محض به قلب تاپ افتادن تاپ به ، شدن آشوب نظیردل جسمى هاى واکنش

 .رفتن در کوره از زود و پذیرى تحریک ، رفتن فکر فرو در و دوستان از شدن دور نظیر

 

 کنم؟ مى نگاه به موضوع بینانه واقع دارم آیا خندند؟ مى من به همه واقعا آیا مثال براى: منفى افکار با مجادله -چهار گام

 شود؟ کم اضطرابم تا بکنم کارى توانم مى آیا

 

 روش آرام آموختن مثال براى اول مرحله آور استرس عامل با موثر مقابله هاى روش یادگیرى –پنجم گام

 .شود مى من اضطراب باعث کنفرانس ارایه از بخش کدام که این درک یا( ریلکسیشن)سازى

 

 مشابه هاى موقعیت با روبرو شدن براى جدید رویکرد یادگیرى بر تمرکز معناى به هدف به رسیدن در مداومت -ششم گام

 آینده در

 

 شایعترین از آشفته و منقطع و خواب برخاستن خواب از رفتن، زود بخواب شدن، دیر خواب بى نظیر خواب مشکالت که آنجا از

 :است ضرورى خواب الگوى بهبود براى چند روش با آشنایى باشد، مى روانى فشارهاى برابر در ما واکنشهاى

 افتیم مى زا اضطراب و نگران کننده افکار از اى حلقه دام در هستیم استرس تحت که وقتى. ذهنى خالء یک آوردن وجود به  -1

 " بگویید و کنید بازگویى ذهن در کامل طور به را هاى خود نگرانى از یک هر مواقعى چنین در. شود مى ما خوابیدن از مانع که

 مى فرو خواب در دیگر که است اى لحظه همان این و کنید فکر آن به که چیزى نیست دیگر که یابید درمى انتها در. "بعدى

 .روید

 کنید، تهیه دارید خانه که در لوازمى از فهرستى اید، کشیده دراز که طورى همان مثال براى ، کنید تهیه ذهنى فهرست یک  -2

 .کنید دوستانتان تهیه یا و خود خانواده خانه لوازم از فهرستى بودید بیدار هم هنوز اگر

 :کنید آماده را خود خوب خواب یک براى  -3

 کنید پرهیز خواب از قبل ورزش از. 

 کنید آرام را آنها بدن عضالت کشیدن با. 

 دارید نگه گرم را خود بدن ولى پایین را خود اتاق دماى. 
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 گیرید نظر در فاصله ساعت یک حداقل خواب زمان و شام بین. 

 کنید گوش رادیو به اید بسته را خود چشمان و اید کشیده دراز که حالى در. 

 بگیرید گرم آب دوش امکان صورت در. 

 بپرهیزید خواب از پیش قهوه یا چاى خوردن از. 

 کنید خوددارى مشکالت درباره بحث یا و خواب تخت در کردن کار از. 

 فکر است داده رخ شما روز براى طول در که خوبى چیز سه به.کنید ایجاد را نظمى شدن بیدار و خوابیدن زمان براى تدریج به 

 .باشند معمولى و ساده آنها چند هر،  کنید

 اضطراب و راههای درمان

کنند؟ و هنگام صحبت در کنید همه شما را زیر نظر گرفته و ارزیابی مییابید، احساس میآیا شما نیز وقتی در جمعی حضور می

شوید؟ آیا چنین شرایطی آیا دچار تپش قلب، احساس گُرگرفتگی و قرمزی صورت، تعریق، لرزش دست و پا و یا لرزش صدا می

آمیزی نگران وقوع اتفاقات طور اغراقشوره هستید؟ آیا مرتب و بهصی دچار تشویش و دلطور تقریبی همیشه و بدون دلیل خابه

زمینه یا دلیل خاصی، ناگهان دچار بد مانند تصادف، بیماری و حوادث ناگوارید؟ آیا تاکنون برایتان پیش آمده که بدون پیش

 در شرف مرگ هستید؟و..... قدری شدید که حتی احساس کنید ی شدید وحشت و اضطراب شوید؛ بهحمله

« اختالالت اضطرابی»مجموع هایی است که دری احتمال وجود یک مشکل از طیف بیماریدهندهیک از این حاالت، نشانهر

های جسمی و طور معمول با نشانهواپسی، تشویش و نگرانی است که بهلد س بسیار ناخوشایندشوند. اضطراب، یک احسانامیده می

شوند ولی هر فرد بسته به شدت اختالل، ممکن است شود. اگرچه هرگز تمامی عالئم اضطراب با هم دیده نمیاه میشناختی همر

 یک یا چند حالت زیر را تجربه کند: 

تپش قلب، تنگی نفس، احساس خفگی، خشکی دهان، تعریق، احساس سرما یا داغی، لرزش دست و پا یا تمام بدن، لرزش صدا، 

، اختالل در اختالل تکلمقراری، سفتی و تنش عضالنی، سردرد، نفخ شکم، اسهال، تکرر ادرار، حرکات غیرارادی، بیپیچه، تهوع، دل

 پذیریخوابی و تحریکتمرکز، فراموشی، بی

عنوان مثال توانند مفید باشند. بههنجار نامید. برخی از انواع خفیف اضطراب حتی میبی انواع اضطراب را مخرب و نامهتوان هنمی

ی آینده نباشیم، ممکن است سعی کافی برای یادگیری مطالب درسی نکرده و آمادگی ی امتحان هفتهاگر اصالً نگران نتیجه

دست آوردن موقعیت اجتماعی بهتر، نباشیم، برای به مانو یا اگر نگران شغل و زندگی آینده مناسب برای امتحان نداشته باشیم

کنیم، اما از سوی دیگر چنانچه این احساس از حد طبیعی فراتر رود، خود به یک مشکل تبدیل خواهد شد. در تالش نمی

 شود.بلکه موجب اختالل در عملکرد طبیعی فرد می، دهد اش را از دست میتنها سودمندیصورت نهاین
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 اضطرابیاختالالت 

باشند. این دسته شامل حمالت ها با تظاهر اصلی اضطراب میای از بیماریاختالالت اضطرابی، یک اصطالح کلی و شامل دسته

 ها است.پانیک، اضطراب فراگیر و انواع هراس

  پانیکاختالل 

الوقوع دارد. یا حتی مرگ قریب ی حمالت اضطراب بسیار شدید که طی آن بیمار احساس وحشت وعبارت است از بروز غیرمنتظره

تعداد کمی از این بیماران  های جسمی و شناختی همراه است.ی وسیعی از ناراحتیشود و با دامنهطور ناگهانی شروع میحمله به

ب وقوع حمله، همیشه حالتی از اضطرا ترس ازتر آنان به دلیل که بیشدر حالی ی بین حمالت، کامالً آرام هستنددر فاصله

 کنند. انتظاری را تجربه می

صورت نگرانی در مورد اتفاقات و  ای است که بهبینانه واقع ی اصلی، اضطراب و تشویش شدید و غیرمسأله در اضطراب فراگیر،

 کند. در این حالت، میزان نگرانی بیماران بیش از خطر احتمالی موقعیت مورد نظر است.شرایط مختلف زندگی بروز می

بارت است از ترسی مقاوم و شدید از شئ یا موقعیتی که یا اصالً خطرناک نیست و یا میزان این ترس، بسیار شدیدتر از ع هراس،

دانند این ترس، غیرمنطقی است ولی قادر به کنترل خویش نیستند و از رویارویی که اغلب افراد میخطر احتمالی آن است. با آن

های بهنجار که خصوصیت انطباقی و هشداردهنده دارند، ها برخالف ترسهراس کنند.با موقعیت مورد نظر اجتناب می

 سازند.های روزمره را با اشکال مواجه میاند و فعالیتکنندهفلج

 اختالل هراس سه نوع عمده دارد که عبارتند از

کند مانند ترس از گربه، ی مییعنی وحشت از رویارویی با شئ یا موقعیتی که فرد آن را ترسناک ارزیاب :اختصاصیهراس  -1

 ...های بسته، ترس از بیماری، ترس از دیدن خون وترس از بلندی، ترس از پرواز، ترس از آسانسور، ترس از محیط

که کند های اجتماعی و شرایطی که فرد احساس میگرفتن در موقعیتعبارت است از اضطراب هنگام قرار: هراس اجتماعی -2

 ارزیابی و انتقاد است.توسط دیگران تحت 

شود، بنابراین از رفتن به های امن مانند خانه، دچار اضطراب میفرد در صورت دوری از مکان در این اختالل،: هراسی گذر -3

 کند.ترسد و تا حد امکان اجتناب میهای شلوغ و محدود مانند فروشگاه، سینما و... میمکان

 



61  

 

 پیشگیری و درمان

ی ژنتیکی، فرد را نسبت به اختالالت دیگر، پیشگیری مقدم بر درمان است. اگرچه ممکن است وجود زمینهمانند هر بیماری 

های غیرضروری و نامتناسب، آشتی با طبیعت شک توجه به معنویات، عدم درگیری در رقابتپذیرتر نماید ولی بیاضطرابی، آسیب

 راه کاهش استرس و درنتیجه پیشگیری از این اختالالت است. های سالم انسانی و خانوادگی، بهترین و تقویت ارتباط

های درمانی، مشاوره، یوگا، مدیتیشن، روشدرمانی، خانوادههای درمانی متنوعی مانند دارودرمانی، رفتاردرمانی، شناختروش

 اند. کار رفتهآرامی، هیپنوتراپی و... برای مداوای اضطراب بهتن

های متنوع و شکل خاص دلیل تواناییپزشکی کاربردهای فراوانی دارد، بهویژه روانهای مختلف طب بهشاخههیپنوتراپی که در 

گر بوده است. باورهای اشتباهی مانند قدرت هیپنوتیزور، تحت سلطه ها، همواره مورد توجه هر دو گروه بیمار و درمانتکنیک

سال اخیر، 50اند. خوشبختانه طی ها مانع پیشرفت هیپنوتیزم علمی بوده... سالگرفتن سوژه، دخالت نیروهای ماوراءالطبیعه وقرار

عنوان درمانی فرد، بهی منحصربهی علمی هیپنوتیزم، بسیاری از شُبَهات برطرف شده و این پدیدهپیرو توجه فزاینده به مطالعه

المللی قرار گرفته است. در حال حاضر در سراسر اروپا و نی مراکز معتبر علمی در سطح بیمؤثر و قدرتمند، مورد تأیید و استفاده

شود و این روش درمانی، روز بیشتر میگیری از فواید ارزشمند هیپنوتیزم، روزبهگران برای بهرهآمریکا، تمایل مردم و درمان

 یابد.تری میمحبوبیت و کاربرد افزون

رامی و آرامش عمیق، به خودیِ خود موجب کاهش اضطراب و تنش آاش با تندلیل همراهی همیشگیی هیپنوتیزمی بهخلسه

ی کاملی از فرآیندهای هیپنوتیزمی را تجربه نمود، اغلب جلسات توان مجموعهسواری میشود. اگرچه حتی هنگام دوچرخهمی

ی و روحی است که شناوری و آرامش عمیق جسم بخش نظیر احساس سبکی،هیپنوتراپی شامل حاالتی از آرامش خوشایند و لذت

کرده، بر بدن خود چه تصور میآموزد که بیش از آنشوند. بیمار به کمک هیپنوتیزم میموجب تقویت اثرات درمانی هیپنوتیزم می

تواند تغییرات فیزیولوژیک بدنش را هدایت نماید. زمانی که شخص چنین توانایی مفیدی را در خود ایجاد و کنترل دارد و می

های مختلف، حفظ کرده و بر اضطرابش شود و بهتر قادر است آرامش خود را در موقعیتنفسش بیشتر میبهاعتماد تقویت نماید،

های مؤثر هیپنوتیزمی، اختالل غلبه نماید. از سوی دیگر، یک هیپنوتراپیست ماهر و باتجربه قادر است با استفاده از تکنیک

 نجات دهد.  همیشه از دست اضطراب و او را برایاضطرابی بیمار را درمان نموده 

 روش درمان طبیعی اضطراب

اضطراب و نگرانی، مساله عجیب و غریبی است. وقتی نگران مسائل مالی، سالمت، کار یا خانواده هستید، قلب شما به شدت می 

 تپد، نفس هایتان کوتاه و کم عمق می شود و ذهنتان تصویرهای منفی می سازد و در آخر، دوست دارید هر چه زودتر آرام شوید. 

زیاد داشته باشید یا به طور موقت دچار این درد باشید، احتماال تمایلی به مصرف دارو  فرقی نمی کند اینکه همیشه اضطراب

 ندارید. شاید واقعا هم نیاز نباشد.

http://irinn.ir/news/11748/%db%b1%db%b8-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8
http://irinn.ir/news/11748/%db%b1%db%b8-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8
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 درمان های غیردارویی بسیاری برای برطرف کردن اضطراب و تشویش وجود دارد. 

 از جمله می توان به تکنیک های کنترل ذهن برای آرام شدن اشاره کرد.

 رخی از این روش ها فوری پاسخگو هستند، در حالی که برخی دیگر در طول زمان خاصیت درمانی دارند.البته ب

 .  ورزش1

ورزش برای ذهن و جسم بسیار مفید است. با انجام تمرینات ورزشی می توانید اضطراب خود را در لحظه از بین ببرید. اگر بر 

به نفستان افزایش می یابد و احساس سالمت بیشتری می کنید. از جمله اساس یک برنامه مشخص و منظم ورزش کنید، اعتماد 

 دالیل اضطراب، بیماری و چاقی است که در اثر ورزش کردن هر دو آنها از بین می روند.

 دقیقه ای 21درمان 

مضطرب این زمان نشان می دهد چقدر ورزش کمک می کند تا اضطراب خود را کاهش دهید. هنگامی که واقعا دقیقه:  21

دقیقه ورزش هایی  30تا  20هستید روی تردمیل بدوید تا پس از ورزش آرامش خود را به دست بیاورید. بهتر است روزانه 

همچون تردمیل، دویدن، باال رفتن از پله ها را انجام دهید که تپش قلب شما را افزایش می دهند. اگر اهل ورزش نیستید حداقل 

  پیاده روی کنید.روزانه مسافتی را با سرعت باال

 . تمرین تنفس و سوال پرسیدن2

برای هوشیاری کامل هنگام تنفس، از خود سوال های ساده ای بپرسید. در یک جای آرام بنشینید، چشمان خود را ببندید و به 

مرکز کنید. نحوه تنفس خود و دم و بازدم هایتان توجه کنید. همزمان از خود سوال های ساده ای بپرسید و روی تنفس خود ت

مثال، دمای هوایی که وارد بینی شما می شوند چند است؟ وقتی نفستان خارج می شود چه تغییری در بدن شما ایجاد می کند؟ 

 وقتی هوا وارد ریه های شما می شود چه حسی دارید؟

 . حبس نفس3

ید ادامه دهید. فقط کافیست همچون رید و رها کنید. البته الزم نیست این کار را تا حدی که کبود شوه داگننفس خود را 

یوگا است. برای این  8-7-4تمرینات یوگا با تنفس های عمیق روح خود را آرام کنید. یکی از بهترین تنفس های عمیق روش 

 بشمارید. نفس خود را 4منظور به طور کامل از طریق دهان هوا را بیرون بدهید، سپس از طریق بینی هوا را به داخل بکشید و تا 

خارج شود. این کار را دست کم دوبار در روز  8بشمارید و نگه دارید و سپس اجازه دهید از دهان شما با شمارش تا عدد  7تا 

 انجام دهید.

 . سریع غذا بخورید4

برخی مواقع مردم در نتیجه گرسنگی مضطرب و عصبی می شوند. بنابراین هنگامی که دچار اضطراب شدید، یعنی قند خون شما 

ش یافته و بهترین کار خوردن یک میان وعده سبک همچون گردو یا یک تکه شکالت تلخ به همراه یک لیوان آب یا چای گرم کاه

 است.

رژیم غذایی مناسب در طوالنی مدت موجب کاهش استرس می شود. سعی کنید از گیاهان همچون کلم، غذاهای دریایی و گوشت 

ن نوع مواد اسید فولیک و مواد مغذی دیگری دارند که به کاهش اضطراب کمک شایانی در وعده های غذایی خود استفاده کنید. ای

 می کنند.
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 . صرف صبحانه5

از اینکه به خودتان گرسنگی بدهید دست بردارید. بیشتر افرادی که دچار تشویش و استرس فراوان هستند، صبحانه نمی خورند. 

سرشار از پروتئین و کولین است، میل کنند. کمبود کولین باعث افزایش  توصیه ما این است که حتما چیزی همچون تخم مرغ که

 اضطراب بیهوده در انسان می شود.

 . دست برداشتن از تفکرات منفی6

وقتی دچار اضطراب هستید، بسیار آسان است که همیشه افکار منفی داشته باشید و به دنبال انتهای بد یا فاجعه باشید. ذهن شما 

ر قابل تحمل می شود و همیشه هراس این را دارد اگر این اتفاق ها واقعا رخ دهند چه می شود؟ این مساله واقعا درگیر مسایل غی

زندگی انسان را خراب می کند و روح را از بین می برد.به جای این افکار بیهوده، نفس عمیق بکشید، پیاده روی کنید و روی 

 مسایل واقعی تمرکز کنید.

 . حمام آب گرم7

هرچقدر هم احساس اضطراب داشته باشید، پس از استراحت در سونای خشک یا بخار، احساس آرامش خواهید داشت. با گرم 

کردن بدن خود، گرفتگی عضالت و استرس خود را کاهش می دهید. احساس گرما روی تولید سروتونین تاثیر می گذارد. گرم 

 کردن بدن را می توان نوعی ورزش نیز دانست.

 خود اعتماد داشته باشید . به8

ده در سر دارید؟ تبریک می گوییم. شما کامال به حالت های روحی خود آگاه هستید و این نوع نآیا افکار مشوش و نگران کن

 آگاهی در واقع نخستین قدم برای کاهش اضطراب است.

هستید، به خود اعتماد به نفس بدهید. این همیشه به این دلیل که اضطراب های خود را می شناسید و از تغییرات بدن خود آگاه 

مساله واقعا برای برطرف کردن اضطراب الزامی است. قدم بعدی داشتن مکالمه مثبت با خود، تغییر درک و فهم یا استفاده از روش 

 های آرامش بخش است.

  داروها

هم داروهای ضد افسردگی و هم داروهای ضد اضطراب برای درمان اختالل های اضطرابی استفاده می شوند .طیف وسیعی از 

اضطرابی هم مناسب  یهامناسب هستند ، برای درمان اختالل  افسردگیداروهای ضد افسردگی به همان میزان که برای درمان 

 اند. 

بود.   Clomipramine شد یک داروی ضد افسردگی سه حلقه ای به نام استفاده می OCDاولین دارویی که برای درمان 

 Fluoxetine ( Prozac )  ،Fluvoxamineجذب سروتونین ( مانند ز ) مهار کننده های انتخابی با SSRIsداروهای گروه 

(Luvox )  ،Paroxetine  وSertraline نیز اخیرا برای درمان  OCD  اجباری ( استفاده می شوند .  –) اختالالت وسواس 

 نیز استفاده می شود PTSDو  Social phobia  ،GAD  ،Panic Attackهمچنین برای درمان  Paroxetineاز 

http://plague.blogfa.com/cat-2.aspx
http://plague.blogfa.com/cat-1.aspx
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 ( را می توان به سه دسته تقسیم کرد : Anti Anxietyداروهای ضد اضطراب ) 

 : Benzodiazepinesدسته 

را از بین ببرند .  Anxiety Disordersاین دسته از داروهای ضد اضطراب می توانند در مدت زمان کوتاهی عالئم بیماری های 

ست .که شامل خواب آلودگی ، از بین رفتن تعادل و هماهنگی ، خستگی ، از دیگر مزایای این داروها عوارض جانبی نسبتا کم آنها 

 کم کردن توان ذهنی و گیجی می شوند .

زمانی که فرد در حال رانندگی ویا کار با ماشین آالت است می توانند خطرناک باشند . این داروها عوارض جانبی  ضاین عوار

 دیگری نیز دارند که نادر هستند . 

بار در طول روز استفاده شوند .در  3تا  2داروها برای مردم مختلف ، متفاوت است . از این گروه داروها ممکن است  اثر بخشی این

بعضی موارد یک عدد آنها در طی روز کافی است و یا حتی ممکن است تنها در مواقعی که به آنها نیاز است مصرف شوند و از 

 دستور خاصی پیروی نکنند .

مصرف نوشیدنی های الکلی و این داروها بصورت همزمان باید خودداری کرد چراکه واکنش الکل با  گفتنی است که از

Benzodiazepines  . می تواند جان فرد را به خطر بیاندازد 

یمار ممکن است به مصرف طوالنی مدت این داروها نسبت به آنها مقاوم شود و نیاز به مصرف دوز بیشتری داشته باشد . این ب

معموال برای دوره های کوتاه مدت تجویز می شوند . و یا  Benzodiazepinesبه همین دلیل  وابستگی ایجادمی کنندداروها 

ترس می شود از آنها استفاده کند .البته باید گفت بعضی از بیماران برای درمان نیاز ممکن است فقط در مواقعی که فرد دچار اس

 را دارند . Benzodiazepinesبه مصرف طوالنی مدت 

بی خوابی ، از دست    ، سردرد ، سرگیجه ، قراریمی تواند با عوارضی مانند استرس ، بی  Benzodiazepinesقطع مصرف 

بسیار شبیه هستند  Anxiety Disordersناگهانی همراه باشد . از آنجا که این عالئم به عالئم دادن میل جنسی و حمله های 

 ممکن است تصور شود با قطع دارو بیماری باز گشته است . 

،  Clonazepam  (Klonopin ، )Alprazolam (Xanax) : شامل Benzodiazepinesرایج ترین داروهای گروه 

Diazepam  وLorazepam اشند . می ب 

 

 



65  

 

Buspirone: 

استفاده  Anxiety Disordersتنها دارویی است که صرفا برای درمان  Benzodiazepinesاین دارو به غیر از داروهای گروه 

 می شود . 

هفته مصرف شود تا  2برای مهار کردن اضطراب نیاز به زمان دارد و حداقل باید  Benzodiazepinesبوسپیرون بر خالف 

بلکه باید طبق دستور ، منظم و  ، . بنابراین نمی توان از این دارو هر جا که احساس شد استفاده کرد  تاثیرات خود را نشان دهد

 پیوسته مصرف شود . 

 : Beta-Blockersدسته 

رای درمان مشکالت قلبی و فشار خون باال استفاده می شوند . در بعضی موارد این داروها برای کنترل این گروه از داروها اغلب ب

استرس در زمانی که فرد در موقعیت های استرس زا مانند سخنرانی ویا قرار مالقات قرار می گیرد استفاده می شوند . 

 Propranolol ت. ساز رایج ترین داروهای این گروه ا 
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 اختالل خواب و بهداشت خواب

 اختالل خواب چیست و چه اهمیتی دارد؟

خواب یک رفتار عالمگیر است که در تمام گونه های حیوانی دیده شده است و یکی از مهمترین رفتارهای انسان است که تقریباً 

خواب به مشکالت جسمی و ذهنی و یت طوالنی از مورعمر او را می پوشاند وجود خواب برای دوام عمر ضروری است و چون مح⅓

باالخره مرگ می انجامد خواب ارتباط خاصی با روانپزشکی دارد و از آنجائیکه آشفتگی در خواب در تمام اختالالت روانپزشکی 

 وجود دارد می توان گفت که بخشی از مالک های تشخیصی برای برخی از اختالالت روانی است.

 اختالل خواب چند نوع می باشد؟

 اختالل خواب برای تشخیص دقیق تر به انواع مختلفی تقسیم می شود که در زیر به آنها اشاره می شود:

    Insomnia                                                              بی خوابی اولیه - 1

  Hypersomnia                                         پرخوابی اولیه - 2

                                                  Narcolepsyپسیلکونار - 3

   اختالل خواب مربوط به تنفس - 4

 اختالل خواب ریتم شبانه روزی- 5

                           Nightmare Ddisorder  اختالل کابوس- 6

               Sleep Terror Disorder اختالالل وحشت شبانه- 7

                    Sleep Walking Disorder گردیاختالل خواب - 8

 اختالل بی خوابی اولیه چیست؟

هنگامی که فرد نمی تواند به خواب برود و در شب مدام و به طور مکرر از خواب بیدار می شود یا هنگامی که صبح از خواب بلند 

 احساس خستگی می کند و از این وضعیت خود شکایت دارد، تشخیص بی خوابی اولیه می گیرد. ، می شود

 اختالل پرخوابی اولیه چیست؟

زمانی که فرد به میزان باالئی در طول روز احساس خواب آلودگی می کند و هنگامی که به خواب می رود به مدت طوالنی می 

این افراد معموالً زودتر می  .شخیص اختالل پر خوابی به شخص گذاشته می شودت ،خوابد و در کل میل به خواب زیادی دارد

 خوابند و صبح به سختی از خواب بلند می شوند.

 پسی چیست؟لاختالل نارکو
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به حد باالیی در طول روز خواب آلود می باشد به طور ناگهانی خواب بر او حمله می کند. و در مواقع  که گاهی فرد عالوه بر این

دقیقه در این حالت باقی  20تا  1معموالً فرد به مدت  .ناسبی مثل غذا خوردن، صحبت کردن، رانندگی و ... به خواب می رودنام

 پسی می گویند.لکه با حمالت خواب مشخص می شود نارکورامی ماند حتی ممکن است رویا هم ببیند . این اختالل خواب 

 اختالل خواب مربوط به تنفس چیست؟

اختالالل خواب مربوط به تنفس، فرد به علت قطع کامل یا نسبی جریان هوا در بینی و دهان از خواب بیدار شود این اختالل در 

 باعث خواب آلودگی شدید در فرد یا بی خوابی می شود.

 اختالل خواب ریتم شبانه روزی چیست؟

علت مواردی از جمله نوبت کاری شبانه، مسافرت در مسافت در اختالل خواب ریتم شبانه روزی ، برنامه خواب و بیداری فرد به 

 طوالنی دچار آشفتگی می شود و خواب آلودگی شدید یا بی خوابی را ایجاد می کند.

 اختالل کابوس چیست؟

گاهی فرد به علت رویاهای وحشتناک و ترسناک و طوالنی ، هراسان از خواب بیدار می شود که به این حالت اختالل کابوس می 

  گویند.

 اختالل وحشت شبانه چیست؟

اختالل وحشت شبانه شامل بیدار شدن ناگهانی فرد از خواب می باشد که تقریباً همیشه با فریاد و گریه های گوشخراش همراه 

 می باشد.

 اختالل خوابگردی چیست؟

دون آگاهی کامل راه برود گاهی اختالل خوابگردی باعث می شود که فرد در طول شب به طور مکرر از بسترخواب بلند شود و ب

 .بیمار در این حالت می نشیند ، لباس می پوشد، دستشویی می رود ، حرف می زند و حتی گاهی رانندگی می کند

 بهداشت خواب چه مواردی را در بر می گیرد؟

 هر روز در وقت معینی از خواب بیدار شوید و یک برنامه منظم برای خواب و بیداری داشته باشید. .1

 ز چرت روزانه بپرهیزید، زیرا خواب روزانه باعث اشکال در خوابیدن فرد در شب می شود.ا .2

 یک برنامه ورزشی منظم روزانه داشته باشید. .3

 سعی کنید شبها بستر خود را عوض نکنید. .4

 در ساعات معینی غذا بخورید و قبل از خواب غذای سنگین میل نکنید. .5
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 ی ، قهوه ، کافئین ، کاکائو و کشیدن سیگار خودداری کنید.ساعت قبل از خواب از خوردن چا 2حداقل  .6

 تان یکی باشد. ساعات خواب و بیداری حتی در روزهای تعطیل با سایر روزهای کاری .7

 دمای محیط خواب باید متعادل و نسبتاً خنک باشد. .8

 مطالعه را جایگزین انها سازید. یا از تحریکات شبانگاهی از جمله تماشای تلویزیون در رختخواب اجتناب کنید و رادیو .9

 دقیقه در وان آب داغ را که حرارت بدن را باال ببرد امتحان کنید. 20غوطه ور شدن به مدت  .10

 تنها هنگامی به بستر بروید که خوابتان می آید. .11

 از روش آرامسازی مثل انبساط عضالنی تدریجی و مراقبه استفاده کنید. .12

 ید افکار روزانه و استرس های روزانه را از خود دور کنید.حداقل یک ساعت قبل از خواب سعی کن .13

 الگوی خواب را هنگام شب یادداشت کنید و در شبهای بعدی از آن به عنوان برنامه خواب استفاده کنید. .14

 کنترل توهم

کن است:مدر حال توهم باشد م که فردی  

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

 .بدون هیچ دلیل واضحی ناگهان می خندد 

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

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

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

 . صحبت و مشاوره با یک درمانگر یا فردی دیگر 

 . افزایش مقدار داروی ضدروان پریشی )سایکوز( مورد مصرف 

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

 دیده گرفتن صداها ،تصاویر ،بوها، مزه ها و احساس ها.نا 

 . تمرکز بر کار یا فعالیتی دیگر 

 .) گوش دادن به موسیقی بلند )ترجیحا با گوشی 

 شما می توانید با روشی حمایت گرانه ،همدالنه و آرام :

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

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

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

 کنترل احساس خود به بیمار می دهد.

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

 دیگری که مورد پذیرش بیمار است به کار برد.(
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 دیت های رفتارش را به او یادآوری کنید ) مثال فریاد نکشد (.ودر صورت لزوم محد 

 اش را مسخره کنید. شما نباید او و یا تجربه

 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

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

 هذیانپاسخ به 

مورد جزئیات هذیان بحث و سوال مفصل نکنید. برای خارج کردن بیمار از هذیان نه با او بحث کنید و نه سعی کنید او را در 

 متقاعد کنید. زیرا نتیجه نخواهد داشت.

 دهید: زیر را انجام موارد چنانچه او آرام است ،بی طرفانه ،محترنامه و آرام به او گوش دهید، سپس یک کدام یا کلیه

 . به نظرات و پیشنهادهای غیر هذیانی فرد پاسخ دهید 

 .موضوع صحبت را از محتوای هذیان منحرف کنید 

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

 چنانچه خویشاوند بیمارتان اصرار دارد که در مورد موضوع هذیان شما نظری بدهید شما می توانید :

 و را به عنوان یک فرد بپذیرید و همان طور که برای نظر خود احترام قائلید برای نظر او هم احترام قائل شوید و توضیح دهید ا

 که بین نظر شما و دیدگاه او تفاوت وجود دارد .

 طف شدید است شما می توانید :ادر صورتی که هذیان توام با عو

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

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

 احساس امنیت بیشتری کنی ؟

 . اطراف بیمار آرامش برقرار کنید 

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

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

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

 مکنترل خش

گین هستید و می ترسید کنترل خود را از دست بدهید، بهترین کار برای مهردوی شما خش چنانچه

 محافظت همگان از صدمه و آسیب این است که از یکدیگردورشوید.

 چنانچه فرد مبتال به بیماری خشمگین و شما آرامید:

 صحبت کنید. واضح و تا حد امکان آرامش خود را حفظ کنید.آهسته 
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  مسلط بمانید و ترس خود را مخفی کنید تا موقعیت وخیم تر نشود و یا مستقیما به فرد بگوئید که خشم او شما را می برخود

 ترساند.

 ید .نبدون درخواست یا اجازه فرد به او نزدیک نشوید یا او را لمس نک 

  کنید.به تمامی تقاضاهای او پاسخ مثبت ندهید ، محدودیت ها و پی آمدها را به او یادآوری 

  مشخص کنید که ، آیا خشم او کامالغیر منطقی است ؟ در آن صورت عالیمی از بیماری است . ولی اگر علتی واقعی برای آن

 وجود دارد خشم بجائی است.

 .در مورد ایده های غیر منطقی او بحث نکنید 

 .به احساسات او توجه داشته باشید و تمایل خود را برای درک تجربه او ابراز کنید 

 .کمک کنید متوجه شود که چه باید بکند 

 ان های خشم قابل پیشگیری یا متوقف کردن نیستند.یخود ودیگران راازخطر صدمه وآسیب محفوظ بدارید.البته برخی طغ 

چنانچه طغیان خشم مشکل تکراری است،صبر کنید تا همه آرام شوند ،سپس راههائی پیشنهاد کنید که به او بتواند خشم خود را 

 ه و خود را کنترل کند. راههای کنترل وضعیت  می توانند شامل موارد زیر باشند:ادار

 ًعمل کنید تا خشم انباشته نشود و به مرحله انفجار نرسد . "ساهنگام ناراحتی های خفیف را 

  بکشد.ایی خلوت فریاد جبا ورزش و تمرین مقداری انرژی مصرف کند به شیئی بی خطر ضربه بزند )یک بالش( یا در 

 . صحنه را ترک کند ،زمانی را صرف نوشتن و یا شمارش اعداد کند 

 .در صورت تجویز پزشک یک مقدار اضافی دارو مصرف کند 

 

 

 

 منابع

 و سادوک خالصه روانپزشکی کاپالن 

  نیل دیویسون 2-1آسیب شناسی روانی 

  سید محمدی 2-1آسیب شناسی روانی 

 1390فرهاد طارمیان ، مرکز مشاوره دانشگاه تهران  زندگی سالم و بدور از مواد ، نوشته دکتر 

 1398روان پرستاری محسن کوشان و سعید واقعی 


