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ػؿ عقاى مبل  2008هیالػی ،ؿیبمت ٍضت ؿّاًی ّفاؿت ٍضت ػبهَ روِْؿی امالهی اكـبًنتبى
تضت ؿیبمت ػاکتـ ػبلیَ اثـاُین فی ّ اػْبی گـٍّ کبثل ٓ 2008 -ی مَ ّؿکيبپ ثَ اتلبم ُن هْاػ
آهْفىی صبّـ ؿا ثـای صوبیت اف اػؿبم هـاهجت ُبی ؿّاًی ارتوبػی ػؿ هزوْػَ عؼهبت ٍضی امبمی
تِیَ ًوْػًؼ .اػْبی ایي گـّپ ػجبؿتٌؼ اف:
ػاکتـ ػبلیَ اثـاُین فی ()MOPH
ػاکتـ مؼیؼ ػظیوی ()EC/MOPH
ػاکتـ ثيیـ اصوؼ مـّؿی ()MOPH
پٌُْیبؿ ػاکتـ ػجؼالْصیؼ ملین ()HOSA
ػاکتـ اهیي هللا اهیـی ()HOSA
ػاکتـ كـىتَ هؼیل (HOSA
ػاکتـ میؼ ػطب هللا ()AKU
ػاکتـ صلیع هللا كیِ ()HNTPO
اصوؼ كـُبػ صجیت ()WFL
ػاکتـ ایـیل رْؿػی ()IAM
کـمی رْکیال ()IAM
ایٌگَ هینوِبل ()EC/MOPH
ػاکتـ ٍلی هللا ًؼیت ()WHO
مْفاًب پبکالؿ ()medica mondial
صویـا ؿمْل ()medica mondial
ػاکتـ پیتـ ًّتّْگل ()HNTPO
هـین فؿهتی ()WFL

هنّْل ایي ثنتَ آهْفىی :ػاکتـ مؼیؼ ػظیوی ثب ُوکبؿی ػاکتـپیتـ ًّتّْگل
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همذهَ ای ثز صحت رّاًی در BPHS
 .Iپض سهيٌَ:
هيکل ؿّاًی ارتوبػی ّ هـیْی ؿّاًی ػؿ ربهؼَ اكـبًی ثنیبؿ ىبیغ امت .ثیو اف  50كیَؼ هـػم
هوکي امت اف یک هيکل ؿّاًی ؿًذ ثجـًؼ .هيکالت ؿّاًی هٌزـ ثَ مطْس ثبالی ًبتْاًی هیيًْؼ ّ ثبؿ
ثقؿگی ؿا ثـ ربهؼَ اكـبًی تضویل هیکٌٌؼ .ػؿصبلیکَ كوؼاى ىؼیؼ عؼهبت ّ هتغََبى ٍضت ؿّاًی ػؿ
کيْؿ ّرْػ ػاؿػ تبهیي عؼهبت تغََی ثـای ؿكغ ًیبفُبی چٌیي روؼیت ثقؿگی ثنیبؿ ػىْاؿ امت.
ػؿصبلیک َ ػٍ ُب ُقاؿ هـیِ ؿّاًی ػؿ ارتوبع ّرْػ ػاؿػ اهب عؼهبت ٍضت ؿّاًی ػؿ کيْؿ ثنیبؿ
هضؼّػ هیجبىؼ .تٌِب یک ىلبعبًَ ؿّاًی ػؿ کيْؿ ّرْػ ػاؿػ ّ ػؿ ىلبعبًَ ُبی ػوْهی ًیق تؼؼاػ هضؼّػی
ثنتـُب ثـای پؾیـه هـیْبى ؿّاًی کَ ًیبف ثَ ثنتـىؼى ػاؿًؼ ّرْػ ػاؿػ .ثَ ْٓؿ هيبثَ ػؿ ً PHCیق
عؼهبت ٍضت ؿّاًی ثنیبؿ هضؼّػ امت ّ ػؿ ثؼْی اف هٌبٓن اٍال" ّرْػ ًؼاؿػ .ثبّرْػ ایي اگـ
کبؿکٌبى هـاهجتِبی ٍضی اّلیَ تـثیَ ىًْؼ هیتْاًٌؼ عؼهبت ٍضت ؿّاًی ؿا ثـای اکخـ هـیْبى ؿّاًی
اؿایَ کٌٌؼّ .اّش امت کَ اکخـ کنبًیکَ ثـای هيکالت ؿّاًی عْػ ثَ ػًجبل تؼاّی هیگـػًؼ اثتؼا ثَ هـاکق
عؼهبت ٍضی اّلیَ هـارؼَ هیکٌٌؼ.
ثـای ؿكغ كوؼاى عؼهبت ٍضت ؿّاًی ػؿ کيْؿ هغٍَْب" ػؿ مطش هـاهجتِبی ٍضی اّلیَ ػؿ مبل
 2004یک پالى امتـاتیژی ثـای اػؿبم ٍضت ؿّاًی ػؿ عؼهبت اّلیَ ٍضی تِیَ ىؼ .پـّمَ هؼؿن
مبفی اف ّالیت ًٌگـ ُبؿ ىـّع گـػیؼ ّتب صبل ثَ ُلت ّالیت ػیگـ کيْؿ تْمؼَ یبكتَ امت.
ثؼْی صوبین ػؿ هْؿػ هـیْی ؿّاًی ػؿ عؼهبت ٍضی اّلیَ ػؿمـتبمـ رِبى:
ُ ـ مبل  30كیَؼ اف روؼیت ػوْهی هوکي امت هيکل ؿّاًی یب مْامتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ ػاىتَ
ثبىٌؼ.
 یک مْم آًِب ثَ ػاکتـ هـارؼَ ًویکٌٌؼ.
 صؼّػ  30كیَؼ هـیْبًیکَ ثَ  PHCهـارؼَ هیکٌٌؼ هيکالت ؿّاًی یب ؿكتبؿی ػاؿًؼ.
 50 كیَؼ اف آًِب ػؿ  PHCتيغیٌ ػاػٍ هیيًْؼ.
 اکخـ هـیْبى ثَ ٍْؿت مـاپب کوک هیيًْؼ.
 تٌِب  0.5كیَؼ آًِب ثَ ٍْؿت ثنتـی تؼاّی هیيًْؼ.
ػّ ثنتَ عؼهبت ثـای اؿایَ هـاهجت ُبی ٍضی ػؿ اكـبًنتبى ّرْػ ػاؿػ:
 .1هجوْػَ خذهبت اطبطی در ػفبخبًَ ( )EPHSکَ ىبهل عؼهبت ٍضی ػؿ ىلبعبًَ ػؿ مطْس ػّم ّ
مْم هیجبىؼ ّ ٍضت ؿّاًی ؿا ثَ صیج یک رق ػؿ ثـ ػاؿػ.
 .2هجوْػَ خذهبت صحی اطبطی ( )BPHSکَ ىبهل عؼهبت ػؿ مطش هـاهجت ُبی اّلیَ هیجبىؼ ّ
ٍضت ؿّاًی ؿا ثَ صیج یک رق ػؿ ثـ ػاؿػ.
رق ٍضت ؿّاًی  BPHSىبهل هْاؿػ فیـ امت:
 آهْفه ّ آگبُی ٍضت ؿّاًی
 ىٌبمبیی هـیْبى ّ ؿرؼت ػُی
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هيکالت ؿّاًی ارتوبػی ّ تؼاّی ثیْلْژیکی  -ؿّاًی  -ارتوبػی
تؼاّی ثیْلْژیکی  -ؿّاًی  -ارتوبػی اعتالالت ؿّاًی ىبیغ اػن اف علیق ّ ىؼیؼ ثَ ىوْل
ّاثنتگی ثَ هْاػ هْاػ ًيَ آّؿ
اعتالالت ؿّاًی آلبل ثَ ىوْل هيکالت یبػگیـی
هـگی (ٍـع)
عْػآفاؿی ثَ ىوْل عْػکيی
ثبفتْاًی ثـ پبیَ ارتوبع (کَ ثب رق ًبتْاًی ػؿ  BPHSهـتجٔ امت)
تؼاّی ػاعل ثنتـ
هبًیتْؿیٌگ ّ پیگیـی
ًظبؿت
گقاؿه ػُی

 .IIهؼکل رّاًی اجتوبػی:
امتـك ؿّاًی ارتوبػی ُویيَ ثب ىـایٔ ؿّاًی ،ارتوبػی ،كـػی یب هضیطی هـتجٔ امت ّ ثَ ْٓؿ هکـؿ
ثَ تزـثیبت امتـك آّؿ هٌزـ هیگـػػٍ .ضت ّ مالهت یک ىغٌ اؿتجبٓ هْی ثب تْاًبیی ّی ثـای
مبفگبؿی ّ تطبثن هْكوبًَ ثب کيیؼگی ُب ّ چبلو ُبی فًؼگی ػاؿػ .امتـك ؿّاًی ارتوبػی ثطْؿ ّمیؼی
ىبهل ػْاهل ثیي كـػی ،كبهیلی ،ارتوبػی ّ ؿّاًی ثْػٍ کَ ُوَ امجبة یب ػْاهت امتـك ُنتٌؼ .توـیجب"
ُـگًَْ تـییـ ػؿ فًؼگی چَ ىؼیؼ ّ یب علیق هیتْاًؼ ثَ ػٌْاى یک امتـمْؿ ػول کٌؼ ثَ ىوْل تـییـاتی
کَ ثـای كـػ عْىی هیآّؿػ هخل افػّاد ،ثچَ ػاؿ ىؼى ّؿیـٍّّ .ؼیت اهتَبػی ّ ارتوبػی ّؼیق
آمیت پؾیـی اكـاػ ؿا ػؿ ثـاثـ هيکالت ٍضت ؿّاًی اكقایو هیؼُؼ.
هيکالت ؿّاًی ارتوبػی ىبیغ ػجبؿتٌؼ اف:
 هٌبفػبت كبهیلی
 ثیکبؿی
 اف ػمت ػاػى کبؿ
 هيکالت اهٌیتی
 اف ػمت ػاػى ػقیقاى
 هيکالت هبلی
 اعتالف ثب ػیگـاى
ً ؼاىتي مـپٌبٍ
 هـیْی تِؼیؼ کٌٌؼٍ فًؼگی
هؼکالت رّاًی اجتوبػی هیتْاًٌؼ ًبگِبًی ىـّع ىًْؼ ّ یب ػّاهؼاؿثبىٌؼ .ثَ ُـ ٍْؿت آًِب ثبػج
اعتالل ػؿ ػولکـػ ؿّاًی ّ اًزبم کبؿُبی ؿّفهـٍ هب هیيًْؼ .ػؿ اکخـ هْاهغ ایي هيکالت ثَ فّػی
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ثـٓـف هیيًْؼ ّ ىغٌ ثَ ػولکـػ ًْؿهبل عْػ اػاهَ هیؼُؼ ّلی ثؼْی اّهبت هوکي امت تکـاؿ ىْػ
ّ یب میـ هقهي ؿا اعتیبؿ کٌؼ .هيکالت ؿّاًی ارتوبػی هیتْاًٌؼ ثغيی اف هـیْی ؿّاًی ثبىٌؼ یب ایٌکَ
ثبػج ثـّف آى ىًْؼ .آهْعتي هِبؿتِبی مبفگبؿی ثب هيکالت ؿّاًی ارتوبػی هیتْاًؼ ثَ کبُو احـات
هيکالت ؿّاًی ارتوبػی ثبالی ٍضت كـػ کوک کٌؼ.
اطتزص رّاًی اجتوبػی ًوو هِوی ؿا ػؿ ُـ ػّ یؼٌی ػؿ ثـّف ّ میـ هـیْی ؿّاًی هخل
امک یقّكـیٌیب ،اعتالالت اّطـاة ّ اكنـػگی ػاؿػ .هْارَ ىؼى ثب امتـك یب كيبؿ ؿّاًی ارتوبػی هخل
صْاػث فًؼگی ،تـّهبی ػّؿاى ٓلْلیت یب تزـثیبتی هبًٌؼ هْؿػ تجؼیِ هـاؿگـكتي هیتْاًؼ پبمظ ُبی
ثیْلْژیکی ّ ؿكتبؿی ؿا ػؿ رـیبى هْارَ گـػیؼى ثؼؼی اكقایو ػُؼ .ثٌبثـایي هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ّ
هيبّؿٍ ّمبیل هلیؼی ثـای کوک ّ کنت هزؼػ مالهت ؿّاًی ارتوبػی ّ ٍضت ؿّاًی ُنتٌؼ.
هیکبًیقم ُبی هؼوْل مبفگبؿی ثیي اكـآًِب ػجبؿتٌؼ اف:
 هـآى عْاًؼى
ً وبف عْاًؼى
ٍ ضجت کـػى ثب اػْبی كبهیل یب ػّمتبى
 ػؿیبكت کوک ُبی ٓجی
 ػاىتي ػؿآهؼ ثیيتـ
 ػاىتي اهٌیت ؿؾایی ثِتـ
 ػؿیبكت هيبّؿٍ
 ػؿیبكت کوک ُبی ثيـػّمتبًَ
 ػاىتي مـپٌبٍ ثِتـ
 هـارؼَ ثَ ٓجیجبى هضلی
 .IIIراثطَ جظن ّ رّاى:
هـػم كکـ هیکٌٌؼ کَ رنن ّ ؿّاى اف ُن رؼا اًؼ صبالًکَ ػؿ ّاهغ آًِب ػّ ؿط یک مکَ ُنتٌؼ .آًِب ثب ُن
اؿتجبٓ تٌگبتٌگی ػاىتَ اهب ثـای هب ّرٍْ هتلبّت ؿا ًيبى هیؼٌُؼ .ثـعالف آًچَ كکـ هیيْػ رنن ّ ؿّاى
هب اف ُن رؼا ًجْػٍ ّ ّاثنتَ ثَ یکؼیگـ امتٌؼ .گبُی اّهبت ؿّاى ثـ رنن تبحیـ هیگؾاؿػ ّ گبُی رنن ثـ
ؿّاى تبحیـ هیگؾاؿػ .اگـ ثَ ُـ ٓـیوی یکی اف آًِب اف چیقی هتبحـ ىْػ ػیگـی ًیق کن ّ ثیو تضت تبحیـ
هـاؿ هیگیـػ .ثـای هخبل اگـ کنی ؿوگیي ىْػ هوکي امت ػچبؿ مـػؿػی ىْػ یب هخال" یک اؿتجبٓ هٌلی
ثیي امتـك ّ صوالت هلجی ّرْػ ػاؿػ.
رویکرد های جسمی  -روانی مزایا و مفاد بالقوه ای دارد مخصوصا" که خطرات فزیکی و هیجانی
استفاده از این مداخالت بسیار پایین است .مداخالت جسم  -روان میتواند مزاج ،کیفیت زندگی و
سازگاری را بهبود بخشد و همچنین باعث بهبود اعراض میشود.
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هزیعی رّاًی
مبفهبى ٍضی رِبى ٍضت ؿّاًی ؿا ایٌگًَْ تؼـیق هیکٌؼ :صبلت مالهتی امت کَ ػؿ آى اىغبً
تْاًبیی ُبی عْػ ؿا هیيٌبمٌؼ ،هبػؿ اًؼ ثب امتـك ُبی ًْؿهبل فًؼگی مبفگبؿ ىًْؼ ،ثَ ْٓؿ كؼبالًَ
ّپـحوـ کبؿ کٌٌؼ ّ ػؿ ربهؼَ مِین ثبىٌؼ.
ىغَی اف ًظـ ؿّاًی ًْؿهبل امت کَ ثتْاًؼ:
 تْاًبیی ُبی عْػه ؿا ىٌبمبیی کٌؼ.
 ثب امتـمْؿُبی ًْؿهبل فًؼٍ گی مبفگبؿ ىْػ.
 ثَ ْٓؿ كؼبالًَ کبؿ کٌؼ.
 ػؿ ربهؼَ مِین ثبىؼ.
ٍضت ؿّاًی ػّ ثؼؼ ػاؿػ:
ٍ )1ضت ؿّاًی هخجت هیتْاًؼ ثَ هنن اصنبك عْة ّ یب ػؿک ،ثـػاىت ّ تلنیـ ربهغ اف هضیٔ ؿـُ
تطبثن ثب آى ّ یب تـییـ آى ػؿ ٍْؿت لقّم ّ ثالعـٍ كکـ کـػى ّ اؿتجبٓ ثب ػیگـاى پٌؼاىتَ ىْػ .
ٍ )2ضت ؿّاًی هٌلی یب هـیْی ؿّاًی کَ ثب اعتالالت ؿّاًی ،اػـاُ ّ هيکالت هـتجٔ امت.
ػولکـػُبی هغتلق هخل كکـکـػى ،اػؿاکُ ،یزبًبت ،صبكظَ ،هْبّت ،ػولکـػُبی صـکی ّؿیـٍ هوکي
امت هغتل ىًْؼ .ثَ چٌیي تـییـاتی ؿكتبؿ ؿیـًْؿهبل گلتَ هیيْػ.
ثـای تلـین ؿكتبؿ ًْؿهبل اف ؿكتبؿ ؿیـًْؿهبل ًکبت فیـ کوک کٌٌؼٍ عْاٌُؼ ثْػ:
 هذتُ :ـ هيکلی کَ ثیو اف چٌؼ ُلتَ ػّام کٌؼ هیتْاًؼ آمیت ؿمبى ثبىؼ .صبلت ؿّاًی ؿا ػؿ هْهؼیت
ُبی هغتلق هؼبیٌَ کٌیؼ.
 دّام ّ ػذت اػـاُ حبثت هخل اف ػمت ػاػى ًْمبًبت ًْؿهبل علوی ّ ؿكتبؿی.
 تبثيز اػزاض ثـ ػولکـػ ػؿ هکتت ،هضل کبؿ ،ؿّاثٔ ثیي كـػی ،عبًَ ّ كؼبلیت ُبی تلـیضی.
ؿكتبؿُبی ؿیـًْؿهبل ثغيی اف هـی ْی ؿّاًی امت کَ ثب تـییـات هغتللی ًوبیبى هیيْػ ّ ثنتگی ثَ ایي
ػاؿػ کَ کؼام ػولکـػ ؿّاًی ثیيتـ تضت تبحیـ هـاؿ گـكتَ امت.
ثـ امبك مبفهبى ٍضی رِبى اعتالل ؿّاًی:
 ؿكتبؿی یب ؿّاًی امت.
 اف لضبظ کلیٌیکی اُویت ػاؿػ.
 هؼوْال" ثب یک ًبؿاصتی ّ امتـك ػّاهؼاؿ یب عطـ كقایٌؼٍ آمیت یب هـگ ّ یب افػمت ػاػى آفاػی
ُوـاٍ هیجبىؼ.
 ىبهل پبمظ ُبی كـٌُگی ؿیـهٌتظـٍ ػؿ ُـ هْهؼیتی هیجبىؼ.
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ایي ثؼاى هؼٌبمت کَ کنیکَ اف هـیْی ؿّاًی ؿًذ هیجـػ ػؿ مبفگبؿی ثب ُیزبًبت ،امتـك ّ عين هيکل
ػاىتَ ّ ػؿ كؼبلیت ُبی ؿّفاًَ ّ ػؿ ؿمیؼگی ثَ هنّْلیت ُبی كبهیلی ،ؿّاثٔ یب هنّْلیت ُبی هکتت
هيکل هیؼاىتَ ثبىٌؼ.
اف مجت ػوبیؼ مٌتی ػؿک ػؿمتی اف هـیْی ُبی ؿّاًی ػؿ ربهؼَ اكـبًی ّرْػ ًؼاؿػ .تؼاّی ُبی ٓجی
ػؿ کٌبؿ هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ثـای ثِجْػی هـػم اف ایي هـیْی ُب کوک هیکٌؼ .ػویؼٍ ثَ ایٌکَ
هيکالت ؿّاًی ارتوبػی یک هـی ْی امت کَ تٌِب ثب ػّا تؼاّی هیيْػ یک ػیؼگبٍ ؿلٔ امت .ایي ػیؼگبٍ
هـػم ؿا اف كکـ کـػى ػؿ هْؿػ ایٌکَ هیتْاًٌؼ ثـ فًؼگی ىغَی ،اكکبؿ ،اصنبمبت ّ ؿكتبؿ عْػ تبحیـات
فیبػی ػاىتَ ثبىٌؼ ثبفهیؼاؿػ .ایي عْػ هیتْاًؼ ثبػج ًبؿاصتی ُبی ؿّاًی ارتوبػی ىْػُ .وچٌیي هـػم ؿا
اف کيق ؿّىِبی هغتلق تؼاّی ؿیـٓجی کَ ػؿ ػمتـك ثْػٍ ّ هلیؼ ُنتٌؼ ثبف هیؼاؿػ.
هنئلَ هِن ػیگـ ایي امت کَ هـػهی کَ هـیْی ؿّاًی ػاؿًؼ کن ّ ثیو ثب پیو ػاّؿی ّ تجؼیِ ػؿ
فًؼگی ؿّفهـٍ عْػ ؿّثـّ هیيًْؼ .هِن امت تب ثَ یبػ ػاىتَ ثبىین کَ ػاىتي هـیْی ؿّاًی اىتجبٍ
ىغٌ ًینت  ،ایي ػالهت ّؼق ًجْػٍ ّ الجتَ چیقی ُن ًینت کَ ىغٌ اف آى ىـهٌؼٍ ثبىؼ .توبم
کبؿکٌبى ٍضی ثبیؼ ثب چٌیي ًگـه ُبی هٌلی كؼبالًَ ثـعْؿػ کٌٌؼ.
 .Iػلل هزیعی ُبی رّاًی:
ػْاهل عطـ ثـای اعتالالت ؿّاًی ػؿ ثقؿگنبالى ػجبؿتٌؼ اف:
ػْاهل ثیْلْژیکی:
 آمیت پؾیـ ثْػى اف ًگبٍ رٌتیک
 اًتبًبت صبػ ّ هقهي
 مْتـؾی ّ کوجْػ هْاػ امبمی ؿؾایی
ٍ ؼهبت ّ تـّهبی هـقی
 آمیت ُبی هجل اف تْلؼ
 امتلبػٍ اف الکِْل ّ هْاػ ًيَ آّؿ
 تيْىبت امتوالثی ّ اًؼّکـیي
ػْاهل ؿّاًی:
 هِبؿتِبی ّؼیق مبفگبؿی ثب امتـك
 ػقت ًلل پبییي
 تزـثیبت تـّهبتیک
 تضْل ػؿ فًؼگی یب گؾؿ ثَ هـصلَ ػیگـ فًؼگی
 تزـثیبت ػّؿاى ٓلْلیت
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ػْاهل ارتوبػی:
 صْاػث فًؼگی هخل مْگْاؿی ،اف ػمت ػاػى ىـل ،تَبػهبت
 هيکالت ارتوبػی ثَ ىوْل ثیکبؿی ،هِبرـت ّ ثیزب ىؼى ،كوـ ،ثینْاػیً ،بثـاثـی رٌنیتی،
عيًْتً ،باهٌی ،هٌبفػبت ػّاهؼاؿ.
 .IIاػزاض ّ ػالین هزیعی رّاًی:
 .1تـییـات ػؿ كؼبلیت ؿّاًی صـکی:
 ثیوـاؿی یک ّّؼیت ًبؿاصتی كقیکی امت هخال" ػؿ اّطـاة ،اكنـػگی ّؿیـٍ.
 كـٓ تضـکیت (ثیو كؼبلی) ّّؼیتی امت کَ ػؿ آى صـکبت كقیکی ثیو اف صؼ ّرْػ ػاىتَ ّ
هؼوْال" ثب هيکل تْرَ ُوـاٍ امت .هخال" ػؿ اعتالالت ػّؿاى ٓلْلیت.
 تِیذً/بآؿاهی (عيًْت ّ پـعبىگـی) ىکل ىؼیؼ كؼبلیت كقیکی امت کَ هؼوْال” ػؿ مبیکْف ػیؼٍ
هیيْػ هخال" ػؿ هبًیب ،مبیکْف صبػ ّ امکیقّكـیٌیب.
 کٌؼی ؿّاًی صـکی یب كؼبلیت صـکی آُنتَ ػؿ اكنـػگی ىؼیؼ ػیؼٍ هیيْػ کَ ػؿ آى كؼبلیت ُبی
كقیکی ًْؿهبل آُنتَ ّ کٌؼ هیيًْؼ ّ ػؿ ىکل ىؼیؼ یب کبتبتًْیب ( )Catatoniaاکخـ كؼبلیت ُب هخل
عْؿػىٍ ،ضجت کـػى ،ؿاٍ ؿكتي ّ ػّؿ عْؿػى تولیل هییبثؼ.
 آکبتیژیب (ً )Akathisiaبآؿاهی ىؼیؼ اف مجت ػْاؿُ ربًجی ػّاُبی آًتی مبیکْتیک امت.
 تیک ُب صـکبت ؿیـاؿاػی ،ؿیـهؼوْلی ّ ؿیـًْؿهبل ُنتٌؼ هخل چيوک فػى ،ثبال کيیؼى ثیٌی،
ٍبف کـػى گلْ ّؿیـٍ
 ػینتًْیب ( )Dystoniaیک ػبؿَّ ىؼیؼ ػّاُبی آًتی مبیکْتیک امت کَ هؼوْال" ػؿ ىـّع تؼاّی
ایزبػ هیيْػ ّ ىبهل تولٌ ػّاهؼاؿ ّ تـمٌبک ػْالت گـػى ،فثبى ّ ػٌن ثْػٍ کَ ثب هَـف
ػّاُبی ّؼ پبؿکیٌنْى ثِجْػ هیبثؼ.
 ارجبؿ ( )Compulsionؿكتبؿ تکـاؿی ثـای کبُو مطش ثبالی اّطـاة افمجت ّمْاك هیجبىؼ.
ؿكتبؿُبی ىبیغ ارجبؿی ػجبؿتٌؼ اف :تلتیو کـػى ،ىنتي ّ تویق کـػى ،ىوـػى ،تکـاؿ کـػى ثؼْی
لـبت عبً ،تکـاؿ کـػى ثؼْی کبؿُب ،هـتت کـػى چیقُب ،لول کـػى چیقُب ثَ ْٓؿ هکـؿً ،وبف
عْاًؼى ثبؿ ثبؿ ّؿیـٍ.
 .2تـییـات ػؿ گلتبؿ :ػؿمیـ هـیْی ؿّاًی تـییـاتی ػؿ ٍضجت کـػى ًْؿهبل هوکي امت اتلبم ثیبكتؼ
کَ ثؼْی اف آًِب ػجبؿتٌؼ اف:
 پـصـكی کَ ىغٌ ثیيتـ اف هؼوْل گپ هیقًؼ هخال" ػؿ هبًیب.
 كيبؿ تکلن ) (Pressure of speechکَ ػؿ آى ىغٌ ثَ مـػت گپ هیقًؼ ّ ًویتْاًؼ رـیبى مغي
عْػ ؿا کٌتـّل کٌؼ.
 كوـ کالم کَ ػؿ آى هضتْای کالم ثنیبؿ اًؼک امت.
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 لکٌت فثبى ( )Stutteringکَ ػؿ آى ىغٌ ثـیؼٍ ثـیؼٍ ٍضجت هیکٌؼ یب ػؿ رـیبى ٍضجت کـػى
تبعیـ یب هکج ّرْػ ػاؿػ.
 Mutism کَ ًجْػى کالم امت.
 پـه اكکبؿ کَ ػؿ آى هّْْع ٍضجت تـییـ هیکٌؼ ثؼّى ایٌکَ هّْْع هجلی ثَ پبیبى ؿمیؼٍ ثبىؼ.
 .3تـییـات ػؿ تلکـ:
ُ ذیبى ( :) Delusionیک ػویؼٍ ًبػؿمت ثـ امبك امتٌتبد ؿلٔ اف ّاهؼیت ثیـًّی امت کَ تْمٔ
اػْبی كبهیل ّ ػّمتبى ؿیـهبثل پؾیـه امتُ .ؾیبًبت ىبیغ ػجبؿتٌؼ اف:
ُ ؾیبى تؼویت ّ آفاؿ :ىغٌ عْػ ؿا ػؿ عطـ اصنبك هیکٌؼ هخال" کنی ربمْمی ّی ؿا هیکٌؼ یب
هوکي امت تْمٔ هنوْم کـػى ّ یب ربػّ ّؿیـٍ ثَ ّی ّـؿ ؿمبًؼ.
ُ ؾیبى اًتنبة :یؼٌی ىغٌ هّْْع ثضج امت ّ یب هْؿػ تونغـ ّ ؿمْایی هـاؿ هیگیـػ صتی
تْمٔ ثیگبًَ ُب.
ُ ؾیبى ثقؿگوٌيی :ىغٌ كکـ هیکٌؼ کَ كـػ هِوی امت ،هؼؿت یب تْاًبیی عبٍی ػاؿػ کَ
هیتْاًؼ ثَ ػیگـاى کوک کٌؼ هخال" ثَ ؿئیل روِْؿ هيْؿٍ ثؼُؼ ّؿیـٍ.
ُ ؾیبى کٌتـّل یب تنغیـ ىؼى تْمٔ ري ُب ،ثیگبًَ ُب یب کبهپیْتـُب یب ثـًّکيیؼى اكکبؿ.
ّ طْاص :اكکبؿ ّ تَبّیـ ًبعْامتَ ،ػّاهؼاؿ ّ تکـاؿی ُنتٌؼ کَ اّطـاة ىؼیؼ ؿا ثبػج هیيًْؼ.
ثؼْی اف ّمْاك ُبی ىبیغ ػجبؿتٌؼ اف :تـك اف کخیلی یب آلْػٍ ىؼى ،تـك اف آمیت ػیؼى ،تـك اف
ػَجبًی ىؼى ،ىک ػؿ هْؿػ ًظن ّ تـتیت ،تيْیو ایٌکَ یک کبؿ ثَ عْثی اًزبم ًيؼٍ امت ّؿیـٍ.
 .4تـییـات ػؿ اػؿاک:
 ثزطبم ( :)Hallucinationػؿک ؿیـًْؿهبل چیقُبی کَ ّرْػ عبؿری ًؼاؿػ اف ٓـین صْاك
پٌزگبًَ.
اًْاع هغتللی اف ثـمبهبت ّرْػ ػاؿػ:
 ثـمبهبت ىٌْایی :اػاؿاک ؿلٔ ٍؼاُب ّ صـكِب هخل ،ىٌیؼى ًزْاُبی ػیگـاى ،مـٍّؼای
هْتـ ،ىٌیؼى ٍؼای اكـاػیکَ ػؿ صبل گپ فػى ُنتٌؼ.
 ثـمبهبت ثیٌبیی :اػؿاک ؿلٔ اىیب ،اىغبً یب صْاػث ػؿ ًْؿ کبهل ؿّف ثب چيوبى ثبف.
 ثـمبم ؽایوْی :اػؿاک ؿلٔ هقٍ ُب.
 ثـمبم ثْیبیی :اػؿاک ؿلٔ ثُْب هخل ثْی گْىتی کَ ػؿ صبل مْعتي امت یب ثْی ىوغ ػؿ صبل
مْعتي.
 ثـمبم رنوی :اػؿاک ؿلٔ كـآیٌؼُب ّ صْاػحی کَ ػؿ ػؿّى رنن یب ثـای رنن ىغٌ اتلبم
هیبكتؼ هخل ًلْؽ کـػى اىیب یب اصنبك رـیبى ثـم افًِبیبت ىغٌ.
 ثـمبم توبمی :اصنبك توبك یب ایٌکَ صْاػحی فیـ پْمت اتلبم هی اكتؼ یب چیقی ؿّی پْمت
صـکت هیکٌؼ .هؼوْال" ایي ثـمبم ثب یک كکـ ُؾیبًی هتٌبمت ثب آى صوبیَ هیيْػ.
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 هظخ ػخصيت  :اصنبك ایٌکَ رنن ،ػْآق/هقاد یب اػْبی ثؼى ىغٌ تـییـ کـػٍ امت ّ تضت
کٌتـّل ّی ًینتٌؼ .ایي صبلت ػؿ اعتالالت ؿّاًی ّ كیقیْلْژیکی هغتلق ىبیغ امت هخل :اكنـػگی،
اّطـاةٍ ،ـع ،مکیقّكـیٌیب ّؿیـٍ
 هظخ ّالؼيت  :اصنبك ایٌکَ هضیٔ آـاف ىغٌ ؿیـّاهؼی ّ هخل ؿّیب امت یب تـییـ کـػٍ امت .ایي
صبلت هیتْاًؼ ثؼؼ اف هَـف هْاػ ًيَ آّؿ ًیق پیؼا ىْػ.
 .5تـییـات ػؿ ُیزبًبت:
 هشاج :اصنبمبت ػؿًّی هخل اكنـػگی ،عْىی ،تـك ّؿیـٍ
 ػبغفَ :اًؼکبك ثیـًّی هقاد ،هخال" ؿوگیي ثَ ًظـ ؿمیؼى ،اىک ؿیغتي ،عْىضبل ثَ ًظـ ؿمیؼى،
هْطـة ثْػى ّؿیـٍ.
 ػْاغف غيزًْرهبل :ػجبؿتٌؼ اف ؿوگیٌی ،اّطـاة ،ػبٓلَ ؿیـهتٌبمت (اظِبؿات تٌبمجی ثب هْهؼیت
ّ هکبى ًؼاؿػ) ،ػبٓلَ ثی حجبت (تـییـ مـیغ ػْآق هخال" عْىضبلی ثَ ؿوگیٌی ّ ثبلؼکل) ،ػبٓلَ
کٌؼ (تْاًبیی اظِبؿ ُیزبًبت کٌؼ هیيْػ) ،ػبٓلَ یکٌْاعت (ُیچ پبمظ ػبٓلی ثَ یک هضـک ّرْػ
ًؼاؿػ) ّؿیـٍ
 هشاج غيزًْرهبل :اكنـػٍ (ػؿ اكنـػگی) ،عْىی کبؽة ّ ىبػی (ػؿ هبًیب) ،علن هْطـة ّؿیـٍ
 تغييز در ُْػيبری :ثی پبمغی
 .6تـییـات ػؿ ػولکـػُبی ىٌبعتی:
 توزکش ػجبؿت اف تْاًبیی توـکق ثـ یک صبػحَ ای ػؿ صبل رـیبى امت کَ ًگِؼاؿی آالػبت ؿا
تنِیل هیکٌؼ .هيکالت ػؿ توـکق ػؿ اعتالل اّطـاة ،اكنـػگی ّؿیـٍ ػیؼٍ هیيْػ.
 حبفظَ یک كـآیٌؼ ًگِؼاؿی ّ یبػآّؿی آالػبت امت .ػولکـػ ؿیـًْؿهبل صبكظَ ؿا كـاهْىی یب
 amnesiaهیگْیٌؼ کَ ػؿ آى ىغٌ ػؿ یبػآّؿی آالػبت هِن ًبتْاى امت هخال" ػؿ ػینْمیيي یب
تزقی (گننتگی) .صْاك پـتی اًتوبل هکـؿ توـکق اف یک هضـک ثَ هضـک ػیگـ امت .ایي صبلت
ػؿ هبًیب ػیؼٍ هیيْػ.
 جِت یبثی تْاًبیی تيغیٌ فهبى ،هکبى ّ اىغبً ثَ ىوْل عْػ امتً .بتْاًی ػؿ رِت یبثی
ّّؼیتی امت کَ ىغٌ اف مبل ،هبٍ ّ ؿّف هطلغ ًینت یب هکبًی ؿا کَ ػؿ آى هـاؿ ػاؿػ تيغیٌ
ػاػٍ ًویتْاًؼ ّ صتی ُْیت عْػ ّ آـاكیبى عْػ ؿا ًویؼاًؼ.
 .7تـییـات ػؿ ُْىیبؿی:
ُْ ىیبؿ ثْػى ثؼیي هؼٌبمت کَ كـػ ثیؼاؿ ،ثب هضیٔ آـاف عْػ ػؿ توبك ّ ثَ هضـک ُب ثَ ْٓؿ
ٓجیؼی پبمظ هیؼُؼ .ثی پبمغی ّّؼیتی امت کَ ىغٌ ثَ ْٓؿ ًْؿهبل ثَ هضـک ُب پبمظ ػاػٍ
ًویتْاًؼ هخال" ػؿ ػینْمیيي .متْپـ (ّّ )stuporؼیتی امت کَ ىغٌ ثَ هضـکبت هْی پبمظ
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هنوی هیؼُؼ یب پبمظ ػاػٍ ًویتْاًؼ هخال" ػؿ اكنـػگی ىؼیؼ .کْهب ّّؼیتی امت کَ ُیچ پبمغی ػؿ
ثـاثـ هضـکِبی هْی ّرْػ ًؼاؿػ.
 .8تـییـات عْاة:
 اگـچَ ػؿ ثنیبؿی اف هـیْی ُبی ؿّاًی تـییـات عْاة ؿط هیؼُؼ ّلی هيکالت عبٍی ػؿ اؿتجبٓ
ثب عْاة ّرْػ ػاؿػ کَ ثَ آًِب اعتالالت عْاة گلتَ هیيْػ .تـییـات ىبیغ ػؿ عْاة ػؿ هـیْی ُبی
ؿّاًی ػجبؿتٌؼ اف:
 عْاة هغتل ىؼٍ :عْاة ّ ثیؼاؿی ُبی هکـؿ ػؿ ٓی ىت کَ ػؿ اعتالالت اّطـاثی ىبیغ
امت ّ ػؿ ػیگـ اعتالالت ؿّاًی هخل اكنـػگی ّهتی کَ اّطـاة ؿبلت امت ػیؼٍ هیيْػ.
 مضـعیقی :کَ هؼوْال" ػؿ اكنـػگی ػیؼٍ هیيْػ.
 کوغْاثی ػؿ هبًیب ػیؼٍ هیيْػ.
 پـعْاثی ػؿ ثؼْی اف اًْاػی اكنـػگی ػیؼٍ هیيْػ.
 .9تـییـات ػؿ كؼبلیت رٌنی:
 تـییـات ػؿ كؼبلیت رٌنی هوکي امت ثغيی اف اعتالالت ؿّاًی هخل اكنـػگی ثبىؼ ّ یب هیتْاًؼ ثَ
عبٓـ هَـف ػّاُب هخال" ّؼ اكنـػگی ُب ایزبػ ىْػ .تـییـات ىبیغ ػؿ هـػاى کبُو هیل رٌنی،
ًبؿمبیی اًتؼبؽ ّ اًقال فّػؿك ُنتٌؼ .اف مْی ػیگـ اعتالالت عبً رٌنی ػؿ هـػاى ّ فًبى ّرْػ
ػاؿػ.
 .10تـییـات هـتجٔ ثب هَـف هْاػ ًيَ آّؿ:
 تـییـات فیبػی ثَ ىوْل تـییـاتی کَ ػؿ ثبال ؽکـ ىؼ هوکي امت اتلبم ثیبكتؼ.
 تـییـات عبً هـتجٔ ثب هَـف هْاػ ًيَ آّؿ ؽیال" تيـیش ػاػٍ هیيًْؼ:
 )aهصزف هعز  :ىیٍْ هَـف هْاػ ًيَ آّؿ کَ ثبػج ٍؼهَ فػى ثَ ٍضت هیيْػٍ .ؼهَ هیتْاًؼ
كقیکی یب ؿّاًی ثبىؼ.
 )bهصزف خطزًبک :ىیٍْ هَـف هْاػ ًيَ آّؿ کَ عطـ ػْاهت هْـ ؿا ثـای ىغٌ هَـف
کٌٌؼٍ اكقایو هیؼُؼ.
 )cهظوْهيت  :صبلت کَ ثَ ػًجبل هَـف هْاػ ًيَ آّؿ ایزبػ هیيْػ ّ ثبػج اعتالل ػؿ مطش
ُْىیبؿی ،ىٌبعت ،اػؿاک ،ػبٓلَ یب ؿكتبؿ ّ یب ػیگـ ػولکـػُب ّ پبمظ ُبی ؿّاًی ّ
كیقیْلْژیکی هیيْػ .اعتالل ثب تبحیـات صبػ كبؿهبکْلْژیکی ّ پبمظ ُبی یبػگـكتَ ىؼٍ ثَ هْاػ ًيَ
آّؿ هـتجٔ امت ّ ثب گؾىت فهبى یب تؼاّی کبهل ثـٓـف هیيْػ هگـ ػؿ هْاؿػیکَ ثَ اًنبد
ٍؼهَ ؿمیؼٍ ثبىؼ یب اعتالٓبت ػیگـی پؼیؼ آهؼٍ ثبىؼ.
 )dطْاطتفبدٍ اس هْاد ًؼَ آّر :اعتالل چيوگیـ یب فرـت ًبىی اف هَـف هْاػ ًيَ آّؿ:
ً بتْاًی ػؿ ارـای هنّْلیت ُبی عْػ ػؿ هضل کبؿ ،عبًَ یب هکتت
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 هَـف ػاین ػؿ صبالت ّعین رنوی
 هيکالت هبًًْی هتکـؿ ػؿ اؿتجبٓ ثب هَـف هْاػ ًيَ آّؿ
 اػاهَ هَـف هْاػ ًيَ آّؿ ثب ّرْػ هيکالت ثیي كـػی
 )eاػتيبق :ا ىتیبم ًنجت ثَ هْاػ ًيَ آّؿ ػجبؿت اف توبیل ثـای هَـف هْاػ ًيَ آّؿ ثَ هٌظْؿ
ثؼمت آّؿػى تبحیـات تزـثَ ىؼٍ هجلی امت .ایي توبیل هیتْاًؼ ثَ هزجْؿیت ػُْ ىْػ ّ ػؿ
هْرْػیت ػالین ػاعلی ّ عبؿری هیتْاًؼ اكقایو یبثؼ هغٍَْب" ػؿ ٍْؿتیکَ هْاػ ًيَ آّؿ ثَ
ؿاصتی ػؿ ػمتـك ثبىؼ .ایي صبلت ثب اكقایو توبیل ثـای رنتزْی هْاػ ًيَ آّؿ ّ اكکبؿ هـتجٔ
ثب هْاػ ًيَ آّؿ هيغٌ هیيْػ.
 )fتحول :کبُو تبحیـ ػیي هوؼاؿ هبػٍ ًيَ آّؿ کَ ثَ ْٓؿ هتکـؿ امتلبػٍ هیيْػ.
 )gتزک  :تـییـ ؿكتبؿی ًبٌُزبؿ پیْمتَ ثب ػالین ىٌبعتی ّ كیقیْلْژیک ٌُگبهی اتلبم هی اكتؼ کَ
هوؼاؿ هبػٍ ًيَ آّؿ ػؿ عْى یب اًنبد ػؿ ىغَی کَ هَـف فیبػ ّ ػّاهؼاؿ ػاىتَ امت کبُو
یبثؼ.
ّ )hاثظتگی  :یک ػمتَ اف اػـاُ ىٌبعتی ،ؿكتبؿی ّ كیقیْلْژیکی کَ ًيبًؼٌُؼٍ ایي امت کَ
ىغٌ ثَ امتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ ثبّرْػ هيکالت هـتجٔ ثب آى اػاهَ هیؼُؼ.
 .IIIثذًبهی یب اطتيگوب ّ هزیعی رّاًی:
امتیگوب ػؿ هْؿػ هـیْی ؿّاًی ثـای فًؼگی هـیْبى ؿّاًی ّ ًیق عبًْاػٍ ُبی ىبى ّاهؼب" ػؿػًبک ّ
آمیت فًٌؼٍ امت .امتیگوب هـیْبى ؿا اف ػؿیبكت تؼاّی ّ صوبیت کَ ثـای ػاىتي فًؼگی ًْؿهبل ّ
ٍضتوٌؼ ثَ آى ًیبفهٌؼ اًؼ ثبفهیؼاؿػ .اعتالل ؿّاًی هـیْی هبثل تؼاّی هیجبىؼ .ثَ ْٓؿ کلی هـیْبى
ؿّاًی ُیچ اعتالل ؽکبیی ًؼاؿًؼ ّ اگـ هيکل ٍضت ؿّاًی ایيبى کٌتـّل ىْػ هیتْاًٌؼ فًؼگی کٌٌؼ ،کبؿ
کٌٌؼ ّ اػْبی كؼبل ربهؼَ ثبىٌؼ.
امتیگوب ؿا هیتْاًین ثب کلوبت فیـ ثِتـ هؼٌب کٌین:
 ؿللت
 پیو ػاّؿی
 تجؼیِ
امتیگوب ؿا هیتْاى ًيبًَ ای اف ىـم ،ثؼًبهی ّ ًبپنٌؼ ثْػى ػاًنت کَ ثبػج هیيْػ تب كـػ پؾیـكتَ ًيْػ،
هْؿػ تجؼیِ هـاؿ ثگیـػ ّ اف اىتـاک کـػى ػؿ ثؼْی اف مبصبت هغتلق ارتوبػی کٌبؿ گؾاىتَ ىْػ.
ثؼْی اف تزـثیبت هـیْبى ؿّاًی آًوؼؿ ًبؿاصت کٌٌؼٍ امت کَ آًِب اًزبم ػاػى کبؿُبیی ؿا کَ ثغو
ثنیبؿ هِوی اف فًؼگی آًِب ثْػٍ امت کبهال" هتْهق هیکٌٌؼ .ثـای هخبل ،ثؼْی اف هـػم ػؿعْامت ػاػى
ثـای کبؿ ؿا هتْهق هیکٌٌؼ یب ثـای ایزبػ ؿّاثٔ رؼیؼ ػیگـ تاله ًویکٌٌؼ .ایي ًيبى هیؼُؼ کَ آًِب ىؼیؼا"
اصنبك ىـم ّ عزبلت فػگی هیکٌٌؼ.
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هؼم ُبی فیـ ثَ هب کوک هیکٌؼ تب ثَ امتیگوب کَ هـیْی ؿّاًی ؿا اصبَٓ کـػٍ امت پبیبى ػُین:
 .1اكقایو آگبُی ػؿ ربهؼَ
 .2کنت هؼلْهبت ثیيتـ ػؿ هْؿػ ٍضت ؿّاًی ّ هـیْی ؿّاًی
 .3ثب هـػم ثَ ىیٍْ هضتـهبًَ ّ ثب ّهبؿ کَ ُوَ هب ىبینتَ آى ُنتین ثـعْؿػ ىْػ.
 .4کوپبیي کـػى ثـای صوْم ّ ایزبػ هْاًیي هٌبمت .هـیْی ؿّاًی ثَ ػٌْاى یک هؼیْثیت ػؿ هبًْى
هقایبی هؼیْثیت ػؿ اكـبًنتبى هطـس ًيؼٍ امت.
 .5ىٌبمبیی ّ توؼیـکـػى ُوکبؿی ّ کوکِبی ارتوبػی کَ تْمٔ هـیْبى ؿّاًی ٍْؿت گـكتَ امت.
 .6اف تبپَ فػى هـػم ثـ امبك تيغیٌ آًِب ارتٌبة کٌیؼُ .ـگق لـت “هـیِ ؿّاًی” ؿا امتلبػٍ ًکٌیؼ.
ثَ ربی آى ثگْییؼ اّ یک هـیْی ؿّاًی ػاؿػ.
 .7گبُی اّهبت ؿمبًَ ُب هـیْبى ؿّاًی ؿا ثَ ْٓؿ ًبهٌبمجی ثَ تَْیـ هیکيٌؼ ّ .ایي هّْْع ػؿ
اؽُبى ػبهَ کلیيَ ُبی ؿا ایزبػ هیکٌؼ کَ تـییـ آًِب ثنیبؿ ػىْاؿ امت.
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صحت رّاًی ّ حمْق ثؼز
هـیْبى ؿّاًی رق اكـاػی ُنتٌؼ کَ ػؿ رِبى ىؼیؼا” هْؿػ ؿللت هـاؿ گـكتَ اًؼ .ػؿ ثنیبؿی اف رْاهغ
هـیْی ؿّاًی ثَ ػٌْاى یک ّّؼیت ٓجی ػؿ ًظـ گـكتَ ًویيْػ .ػؿ ایي رْاهغ هـیْی ؿّاًی
هؼوْال" ّؼق ىغَیت یب تٌجیَ ثَ عبٓـ اًزبم ػاػى یک ؿكتبؿ ؿیـاعالهی تلوی هیيْػ .صتی اگـ
هـیْی ُبی ؿّاًی ثَ ػٌْاى یک ّّؼیت ٓجی ىٌبعتَ ىًْؼ تؼاّی کَ آًِب ػؿیبكت هیکٌٌؼ اؿلت کوتـ اف
ػیگـاى امت.
تغطی اف صوْم ثيـ ػلیَ هـیْبى ؿّاًی ػؿ رْاهغ ػؿ مـامـ رِبى ،ػؿ هْمنبت ٍضت ؿّاًی،
ىلبعبًَ ُب ّ ػؿ هزوْع ػؿ مطش رْاهغ ؿط هیؼُؼ .هـیْبى ؿّاًی ػؿ مـامـ رِبى ثب ػاهٌَ ّمیؼی اف
تغللبت صوْم ثيـی هْارَ هیيًْؼ .امتیگوبی کَ آًِب ثب آى هْارَ ُنتٌؼ ثؼیي هؼٌی امت کَ آًِب اؿلت اف
ربهؼَ کٌبؿ گؾاىتَ ىؼٍ ّ هْكن ثَ ػؿیبكت هـاهجت ُبی کَ ًیبف ػاؿًؼ ًویيًْؼ.
ثؼْی اف تغللبت ىبیغ ػؿ فیـ لینت ىؼٍ امت:
 کٌبؿ گؾاىتَ ىؼى اف ربهؼَ
 کوجْػ هـاهجت ُبی ٓجی هْؿػ ًیبف
 ثبفًگِؼاىتي (هِبؿ کـػى) ،لت ّ کْة ىؼى یب ػیگـ مْامتلبػٍ ُبی كقیکی
 گـمٌَ هبًؼى
 هْؿػ مْامتلبػٍ ّ ؿللت هـاؿگـكتي
 اهتٌبع اف اؿایَ كـٍت ُبی تضَیلی ،ىـلی ّ تِیَ مـپٌبٍ ثـای ایي هـیْبى
ً گِؼاؿی کـػى ػؿ تغت عْاة ُبی هلل هبًٌؼ
 هضـّهیت اف لجبك ،ربی عْاة ،آة ٍضی یب تيٌبة هٌبمت
ثؼْی اف اهؼاهبت کَ ثـای رلْگیـی اف چٌیي تغللبتی هلیؼ ُنتٌؼ:
 تـییـ ػاػى ًگـه ُب ّ اكقایو آگبُی
 ثِجْػ صوْم ثيـ ػؿ هـاکق ٍضت ؿّاًی
 توْیت کـػى امتلبػٍ کٌٌؼگبى عؼهبت ٍضت ؿّاًی ّ كبهیلِبی آًِب
 ربیگقیي کـػى هـاهجت ُبی ارتوبػی ثَ ػُْ هـاکق ؿّاًپقىکی
 اكقایو مـهبیَ گؾاؿی ػؿ ثغو ٍضت ؿّاًی
 تَْیت هْاًیي ّ پبلینی ُب ّ ایزبػ عؼهبت کَ صوْم ثيـ ؿا اؿتوب هیجغيؼ
کبؿکٌبى ٍضی ثبیؼ:
 ثَ ّهبؿ هـیْبى اصتـام ثگؾاؿًؼ ،اف صوْم آًِب ػكبع کٌٌؼ ّ مؼی کٌٌؼ عْػ هغتبؿی ّ آفاػی هـیْبى
ؿّاًی ؿا اؿتوب ػٌُؼ.
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هطویي مبفًؼ کَ ؿّبیت آگبُبًَ اكـاػ ثب اعتالالت ؿّاًی امبك توبم تؼاّی ُبی هبثل ػمتـك ؿا
تيکیل هیؼُؼ.
اكـاػ ؿا کَ اف اعتالالت ؿّاًی ؿًذ هیجـًؼ ػؿ اًکيبف پالى تؼاّی عْػىبى ىـیک مبفیؼ.
كبهیل ُب ؿا ػؿ تؼاّی ّ هـاهجت اف ثنتگبى ىبى کَ اعتالل ؿّاًی ػاؿًؼ ىبهل مبفیؼ.
تَوین گیـًؼٍ ُبی ربهؼَ ؿا اف هٌبثغ ّ ػیگـ صوبیت ُبی کَ ثـای تبهیي هـاهجت ُبی ٍضت ؿّاًی
ثب کیلیت ّ عْة الفم امت آگبٍ مبفیؼ.
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تذاّی اختالالت رّاًی
ثنیبؿی اف اكـاػیکَ ثیوبؿی ؿّاًی ػاؿًؼ ثَ ػًجبل کوک صـكَ ای ًویگـػًؼ .هـػهی کَ اف اعتالالت
ؿّاًی کوتـ ىبیغ هخل مکی قّكـیٌیب ّ اعتالل ػّهطجی ؿًذ هیجـًؼ ثَ ْٓؿ کلی کوک صـكَ ای ػؿیبكت
عْاٌُؼ کـػ ّلی گبُی اّهبت یک هؼتی ؿا ػؿ ثـ هیگیـػ تب ایي هيکالت تيغیٌ ّ تؼاّی ػؿمت ىًْؼ.
ػؿ مبلِبی اعیـ هيغٌ ىؼٍ امت کَ هيکالت ٍضت ؿّاًی هنئلَ ثقؿگی ػؿ اكـبًنتبى امت .گـچَ
هيکالت ٍضت ؿّاًی هٌزـ ثَ هـگ هـیِ ًویيًْؼ ّلی آًِب ػلل اٍلی ثـای ًبتْاًی ػؿافهؼت ُنتٌؼ.
اكنـػگی ػؿ هیبى هيکالت هتؼؼػ ؿّاًی ثَ تٌِبیی ػلت ثقؿگ هـگ ُبی ًبثٌِگبمً ،بتْاًی ،هـیْی ُب
ّ ٍؼهبت ؿا تيکیل هیؼُؼ .اؿلت ًگـه ٓـػ ایي هـیْبى ّ امتیگوب ًنجت ثَ آًِب یک ؿًذ اّبكی ؿا
ثبالی آًِب تضویل هیکٌؼ .مبفهبى ٍضی رِبى تبکیؼ هیؼاؿػ کَ ؿمیؼگی ثَ ثیوبؿیِبی ؿّاًی ثبیؼ ثَْؿت
ثٌیبػی هيبثَ ؿمیؼگی ثَ ثیوبؿی ُبی رنوی ثبىؼ .مَ ىکل ػوؼٍ اف تؼاّی ثـای هـیْی ُبی ؿّاًی
ّرْػ ػاؿػ.
 .1تؼاّی ػّایی:
ىبیؼتـیي ًْع تؼاّی ػؿ اكـبًنتبى ثْػٍ کَ ػاکتـاى ّ هـیْبى ثَ عبٓـ ًجْػ آالػبت کبكی ػؿ هْؿػ
هؼاعالت ؿیـػّایی ایي ؿّه ؿا ثیيتـ تـریش هیؼٌُؼ .ثَ ُـ صبل ػؿ صؼاهل  50كیَؼ هـیْی ُبی
ؿّاًی ػّا کوک کٌٌؼٍ ًویجبىؼ .ػّا هیتْاًؼ اػـاُ هـیْی ؿّاًی ؿا کبُو ػُؼ ّلی هيکل ؿّاًی
ارتوبػی کَ ػؿ پل فهیٌَ ّرْػ ػاؿػ ػمت ًغْؿػٍ ثبهی هیوبًؼ کَ هیتْاًؼ ثبػج ػْػ اػـاُ یب ػّام آى
ىْػ .ػّاُب ثبیؼ ثب اصتیبٓ هَـف ىًْؼ فیـا توبم ػّاُب ػْاؿُ ربًجی ػاؿًؼ کَ ثبػج هیيْػ تب اكـاػ
اصنبك کٌٌؼ کَ ثَ ربی ثِتـ ىؼى ّّؼیت ىبى ثؼتـ ىؼٍ امت .هؼوْال" ایي ػْاؿُ ثبػج هیيْػ کَ
ىغٌ تؼاّی ؿا هتْهق مبفػ .اف ٓـف ػیگـ ثؼْی اف ػّاُب هؼتبػ کٌٌؼٍ ُنتٌؼ .توـیجب" توبم ػّاُبی
هـیْی ُبی ؿّاًی ًجبیؼ ثـای فًبى صبهلَ تزْیق ىًْؼ.
ػمتَ ػّاُبی ؿّاًپقىکی کَ ػؿلنت ػّاُبی امبمی ّفاؿت ٍضت ػبهَ ىبهل اًؼ ػجبؿتٌؼ اف:
 ػّاُبی آًتی مبیکْتیک ()Antipsychotic
 ػّاُبی ّؼ اكنـػگی ()Antidepressant
 ػّاُبی ّؼ اّطـاة ()Anxiolytic
 ػّاُبی ّؼ هـگی ( )Antiepilepticکَ ثَ ػٌْاى تخجیت کٌٌؼٍ ُبی هقاد ُن امتلبػٍ ىؼٍ هیتْاًٌؼ.
 ػّاُبی آًتی پبؿکیٌنْى ()Antiparkinson
تٍْیَ ُبی ػوْهی ثـای تزْیق ػّاُبی ؿّاًپقىکی:
 پالى تؼاّی ؿا ثـای هـیِ ّ ثنتگبى ّی تيـیش کٌیؼ.
 ػّای ؿا اًتغبة کٌیؼ کَ کوتـیي ػْاؿُ ربًجی ؿا ػاؿػ.
 ثـای کبُو ػْاؿُ ربًجی اف کوتـیي ػّف ػّایی ىـّع کٌیؼ.
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ثَ تؼؿیذ ػّف ؿا اكقایو ػُیؼ.
اگـ اهکبى ػاؿػ ػّا ؿا ثَ ٍْؿت ػّفُبی هٌونن تٍْیَ کٌیؼ.
ػؿ هـصلَ اثتؼایی تؼاّی هـاهت ػْاؿُ ربًجی ػّاُب ثبىیؼ.
ػْاؿُ ىبیغ ؿا ثـای هـیِ ّ اهبؿة ّی تيـیش کٌیؼ.
اگـ اهکبى ػاىت ثـای کبُو ػْاؿُ ربًجی ػّاُب ثَ تؼاّی ثب یک ػّا پبثٌؼ ثبىیؼ.
ثؼؼ اف ایٌکَ ػیؼیؼ یک ػّا ثب ػّف ّ هؼت کبكی پبمظ ًویؼُؼ ػّا ؿا هیتْاًیؼ تـییـ ػُیؼ.

 .2تؼاّی ُبی ؿّاًی ارتوبػی
ثنیبؿی اف اكـاػیکَ اف اعتالالت اّطـاثی ّ اكنـػگی ؿًذ هیجـًؼ تْمٔ تؼاّی ؿّاًيٌبعتی ثِجْػ هیبثٌؼ.
اًْاع هغتللی اف تؼاّی ُبی ؿّاًی ارتوبػی ثـای اكـاػیکَ هـیْی ؿّاًی ػاؿًؼ کوک هیکٌؼ تب ثب ثیوبؿی
ؿّاًی عْػ ثطْؿ هْحـ ّ کبهیبة هوبثلَ کٌٌؼ .ؿّاًيٌبمبى ّ هيبّؿاى آهْفه ػیؼٍ اًؼ تب ثَ اكـاػ ثب
ثیوبؿی ؿّا ًی کوک کٌٌؼ تب ػؿک ثِتـی اف عْػىبى ػاىتَ ثبىٌؼ ّ ثتْاًٌؼ ثـ هيکالت فًؼگی عْػ كبین
آیٌؼ .تؼاّی ُبی ؿّاًيٌبعتی ثَ مـػت احـ ًویکٌٌؼ اهب ػؿ ٓی یک ػّؿٍ فهبًی ثَ هـیِ کوک هیکٌٌؼ تب
ؿّه ُبی رؼیؼ تلکـ ،ؿكتبؿ کـػى ّ صتی اصنبك کـػى ؿا یبػ ثگیـًؼ .هيبّؿٍ یکی اف هؼاعالت هلیؼ
امت کَ هْػل ُبی هغتللی ػاؿػ ّ هیتْاًؼ ثـای ثنیبؿی اف هـیْی ُبی ؿّاًی ثَ کبؿ ثـػٍ ىْػ صتی
ثـای اًْاع ىؼیؼ آى ثَ ىـٓ کَ اػـاُ ثب ػّا ُب کٌتـّل ىؼٍ ثبىٌؼ .هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ثؼؼا" ػؿ
یک ثغو ػیگـ هلَال" ثضج عْاُؼ ىؼ.
 .3تؼاّی مٌتی
تؼاّی ُبی مٌتی ػؿ اكـبًنتبى ثَ ْٓؿ ّمیؼی هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هیگیـًؼ .صکیوبى ،هالُب ّ ػیگـ ٓجیجبى
مٌتی کَ اکخـ آًِب هـػ ُنتٌؼ ایي تؼاّی ُب ؿا اًزبم هیؼٌُؼ .تؼؼاػ فیبػی اف هـػم ثَ ىوْل اكـاػ تضَیل
کـػٍ اف ایي تؼاّیِب امتلبػٍ هیکٌٌؼ اهب فًبى ثیيتـ اف ایي تؼاّیِب امتلبػٍ هیکٌٌؼ .ثـای یک کبؿکي ٍضی
ثنیبؿ هِن امت کَ ثب چٌیي تؼاّی ُبی ثیوبؿی ؿّاًی آىٌب ثبىؼ.
ثؼعی اسػيٍْ ُب/تذاّیِبی طٌتی در جبهؼَ افغبًظتبى
 ؿكتي ثَ اهبکي هوؼك (فیبؿت) یب ثـػى هـیِ ثَ فیبؿت ُب
 ػؿ هْاؿػ ىؼیؼ فًزیـ کـػى یب هلل کـػى هـیِ ػؿ آى هکبى هوؼك (هخال” ؿَّّ ىـیق ػؿ هقاؿ،
هیبػلی ٍبصت ػؿ ًٌگـ ُبؿ ،فیبؿتگبٍ ثِلْل ػؿ ؿقًی).
 ثـػى هـیِ ػؿ یک ؿّف عبً ثَ اهبکي هوؼك (گل مـط ػؿ هقاؿ ،ريي ىـّع مبل ًْ ػؿ کبؿتَ
مغی ػؿ کبثل).
 عْاًؼى ثؼْی اف مْؿٍ ُبی هـآى ىـیق (ثـای هخبل عْاًؼى مْؿٍ یبمیي).
 آّیقاى کـػى مْؿٍ ُبی ثنتَ ثٌؼی ىؼٍ هـآى ىـیق (تؼْیؾ یب ىْینت).
ٓ جیجبى هضلی ػّاُبی گیبُی تزْیق هیکٌٌؼ.
15








ُونبیَ ُب  /ػّمتبى /ثنتگبى ػؿ صبالت چْى اف ػمت ػاػى کنی/تـّهب/آكبت ،اف هـیِ صوبیت
هیکٌٌؼ .هخال” كبهیل ػاؿؼاؿ ؿا تب مَ ؿّف ُوـاُی کـػى ،تِیَ ؿؾا تْمٔ ثنتگبى یب ُونبیَ ُب ،هـامن
آعـ ُلتَ (روؼَ ىت) ،ثـگقاؿی هزبلل عتن ،چِلن ّ ،مبلگـػ ّ یبػثْػ ػؿ ػیؼیي ّؿیـٍ.
هـامن ثـای کٌتـّل ري ُب ّ اؿّاس ىیطبًی هخال" ثغيی ػؿ ىوبل کيْؿ.
ػاػى ؿژین ؿؾایی عبً هخال” پـُیق اف ىضویبت ،گْىت گبّ ّؿیـٍ.
پـُیق اف اًزبم کبؿُبی عبً ػؿ ؿّفُبی عبً.
پـُیق اف ؿكتي ثَ عبًَ ای کَ اعیـا" کنی ػؿ آى كْت ىؼٍ امت.

هيکبًيشم ُبی طبسگبری طٌتی هؼوْل ػجبرتٌذ اس:
 عْاًؼى ًوبفُبی ًللی ّ عتن هـآى.
 ؿكتي ثَ اهبکي هوؼك.
 تْثَ کـػى ثَ عبٓـ گٌبُبى گؾىتَ ّ ػػب کـػى ثـای ػلْ ّ ثغيو
 امتیگوب ًنجت ثَ هْاؿػ ىؼیؼ هخل امکیقّكـًی.
 ثنیبؿی اف هْاؿػ ىؼیؼ ثب كبهیل ُبیيبى فًؼگی هیکٌٌؼ.
 ثَ فًزیـ ثنتي هـیْبى عيي ثنیبؿ ىبیغ امت.
 هـیْبى هبًیک ّ ثؼْی اف ػیگـ هـیْبى مبیکْتیک ٌُگبهی کَ کوی ثِتـ هیيًْؼ ثَ ػٌْاى کنبًی
کَ ٍبصت تْاًبیی ُبی عبً (کـاهبت) ُنتٌؼ ىٌبعتَ هیيًْؼ .آًِب ػؿ ربهؼَ عْػ هْؿػ اصتـام هـاؿ
هیگیـًؼ ّ هـػم ثـای صل هيکالت عْػ پیو آًِب هیـًّؼ.
 ثؼْی اف هـػم ثـای ایٌکَ هْؿػ ؿصوت عؼاًّؼ(د) هـاؿ گیـًؼ پیو ایي اكـاػ هیـًّؼ.
 هـػم ػبم اکخـ هْبیب ؿا ػؿ عبًَ ُب ًگِؼاؿی هیکٌٌؼ.
 ثؼْی اف هـیْبى ػؿ هْمنبت ًگِؼاؿی هیيًْؼ ّلی ُیچ ًْع پٌبُگبُی ثـای هـیْبى ؿّاًی
ّرْػ ًؼاؿػ .هـی ْبى هقهي ػؿ هـمتْى (هکبًی ثـای اكـاػ ثی عبًوبى ّ ثیٌْایبى) ًگِؼاؿی هیيًْؼ
اهب هؼوْال" هـیْبى ؿّاًی پؾیـكتَ ًویيًْؼ.
 عْػکيی یک گٌبٍ ثَ صنبة هیآیؼ.
ّ هتی کنی ػقیقی ؿا اف ػمت هیؼُؼ ًجبیؼ ػؿ هْؿػ اّ ٍضجت کٌؼ.
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کبرکٌبى صحی هختلف در تظِيالت صحی در هْرد صحت رّاًی چَ کبرُبی را
اًجبم دادٍ هيتْاًٌذ؟
رؼّل فیـ ّظبیق امبمی ،ػاًو ّ هِبؿت ُبی الفم ؿا ثـای کبؿکٌبى ٍضی ثَ ىوْل  CHWػؿ ثنتَ
عؼهبت ٍضی امبمی ػؿهْؿػ ٍضت ؿّاًی ّ هـاهجت ُبی ؿّاًی ارتوبػی ًيبى هیؼُؼ.
ّظبیق
 ىٌبمبیی هْاؿػ مبػٍ (ثؼّى گؾاىتي
تيغیٌ ،ىٌبمبیی امتـمْؿُبی ؿّاًی
ارتوبػی)
 ؿرؼت ػُی
CHW
 آگبُی
 تؼویت ثؼؼی/پیگیـی
 تنِیل کـػى گـٍّ ُبی کوک عْػی/ثنیذ
ربهؼَ
 ىٌبعت هْاؿػ مبػٍ (ثؼّى گؾاىتي
تيغیٌ ،ىٌبمبیی امتـمْؿُبی ؿّاًی
ارتوبػی)
ًـك ّ  ؿرؼت ػُی
هبثلَ ػؿ  آگبُی ،آهْفه ؿّاًی ّ توـیي ُبی
آؿاهجغو
مت
مٌتـُب  تؼویت ثؼؼی/پیگیـی
 تنِیل گـٍّ ُبی کوک عْػی/ثنیذ ربهؼَ
 ؿارنتـًوْػى هـیْبى ،حجت آًِب ّ
گقاؿه ػُی
 اؿفیبثی ّ ىٌبعت ّاهؼبت
ً ظبؿت ثـ ُCHWب
 هيبؿٍّ اثتؼایی
 تنِیل کـػى گـٍّ ُب (اًتغبثی)
ّ CHS
 ؿرؼت ػُی
هبثلَ
 آگبُی ّ آهْفه ؿّاًی
 کبؿ روؼی
 ؿارنتـ کـػى ،حجت ّ گقاؿه ػُی
 توبك هٌظن ثب هيبّؿ ؿّاًی ارتوبػی
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ػاًو ّ هِبؿت ُب
 ػاًو اثتؼایی ػؿ هْؿػ هيکالت ٍضت
ؿّاًی
 ػاًو اثتؼایی ػؿ هْؿػ ؿّاثٔ كـٌُگی-
ارتوبػی ثیي كـػی
 هِبؿتِبی مبػٍ اكِبم ّتلِین (گْه ػاػى)
 ملنلَ هـاتت مینتن ٍضی /مطْس هغتلق
عؼهبت هْرْػ
 تنِیل کـػى گـٍّ ُبی صوبیتی
 ػاًو اثتؼایی ػؿ هْؿػ هيکالت ؿّاًی
 ػاًو اثتؼایی ػؿ هْؿػ ؿّاثٔ كـٌُگی-
ارتوبػی ثیي كـػی
 هِبؿت ُبی مبػٍ اكِبم ّتلِین (گْه ػاػى)
 ملنلَ هـاتت مینتن ٍضی/مطْس هغتلق
عؼهبت هْرْػ
 تنِیل کـػى گـٍّ ُبی صوبیتی







ػاًو اثتؼایی ػؿ هْؿػ آمیت ىٌبمی ؿّاًی
ػاًو امتبًؼاؿػ ػؿ هْؿػ ؿّاثٔ كـٌُگی-
ارتوبػی ،ثیي كـػی
هِبؿتِبی اثتؼایی هيبّؿٍ
ملنلَ هـاتت مینتن ٍضی/مطْس هغتلق
عؼهبت هْرْػ
کبؿ روؼی




اؿفیبثی
هيبّؿٍ صـكَ ای ثَ ٍْؿت اًلـاػی ّ
گـُّی
آهْفه ؿّاًی
کبؿ روؼی (ثب ػاکتـ ّ CHS ،هبثلَ)
ؿارنتـ کـػى ّ حجت
ؿرؼت ػُی ّ تؼویت ثؼؼی تؼاّی هـیْبى
ًظبؿت ثـ  ّ CHSهبثلَ








اؿفیبثی
تيغیٌ
تؼاّی
ؿرؼت ػُی
تضْیل ػاػى/کبؿ روؼی
حجت کـػى


هيبّؿ

ؿّاًی
ارتوبػی 



ػاکتـ
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ػاًو امتبًؼاؿػ ػؿهْؿػ آمیت ىٌبمی
ؿّاًی
ػاًو هنلکی ػؿ ؿّاًيٌبمی
ػاًو هنلکی ػؿ ؿّاثٔ كـٌُگی-ارتوبػی،
ثیي كـػی
هيبّؿٍ هنلکی ّ هِبؿت ُبی هؼاعلَ
ؿّاًی ارتوبػی
ملنلَ هـاتت مینتن ٍضی/مطْس هغتلق
عؼهبت هْرْػ (مینتن ؿرؼت ػُی)
کبؿ روؼی
ػاًو هنلکی ػؿ هْؿػ آمیت ىٌبمی ؿّاًی
ػاًو اّلیَ ؿّاًيٌبمی
ػاًو امتبًؼاؿػ ػؿ ؿّاثٔ كـٌُگی-
ارتوبػی ثیي كـػی
هيبّؿٍ اثتؼایی ّ هِبؿت ُبی هؼاعلَ
ؿّاًی ارتوبػی
ملنلَ هـاتت مینتن ٍضی/مطْس هغتلق
عؼهبت هْرْػ (ؿرؼت ػُی)
کبؿ روؼی

ارتمبی صحت رّاًی
اؿتوبی ٍضت ؿّاًی ػجبؿت اف كـآیٌؼ تْاًوٌؼ مبفی هـػم ،كبهیل ُب ّ رْاهغ ثـای کٌتـّل مالهت
ؿّاًی ّ ثِجْػ ٍضت ؿّاًی هیجبىؼ .ثٌبثـایي ٍضت ؿّاًی ثَ هـارغ اهتَبػی ،اًنبًی ّ ارتوبػی ػؿ
ربهؼَ هـثْٓ هیيْػ .اف ٓـف ػیگـ هيکل ٍضت ؿّاًی هیتْاًؼ ىؼیؼا" کیلیت فًؼگی اكـاػ ّ كبهیل
ُبیيبى ؿا کبُو ػُؼ .كؼبلیت ُبی هْحـ ػؿ ثغو اؿتوبی ٍضت ؿّاًی هیتْاًؼ اف ثْرْػ آهؼى هيکالت
ٍضت ؿّاًی رلْگیـی کٌؼ ّ هؼاعالت اّلیَ ػؿ اعتالالت ؿّاًی ًیبفهٌؼ ُوکبؿی ّ ُوبٌُگی ثیي ثغو
ٍضتٍ ،ضت ؿّاًی ّ ػیگـثغو ُب امت.
ثؼْی هؼاعالت ثـای اؿتوبی ٍضت ؿّاًی ػجبؿتٌؼ اف:
 هؼاعالت ػؿ ػّؿاى اّلیَ ٓلْلیت هخال" ّیقیت هبػؿاى صبهلَ ػؿ عبًَ ،هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی ػؿ
هکبتت ،هؼاعالت یکزبیی تـؾیَ ای ّ ؿّاًی-ارتوبػی ػؿ اهيبؿ هضـّم ربهؼَ.
 صوبیت اف آلبل هخل ثـًبهَ ُبی هِبؿتِبی فًؼگی ،ثـًبهَ ُبی اًکيبكی آلبل ّ رْاًبى.
 تْاًوٌؼ مبفی ارتوبػی  -اهتَبػی فًبى.
 ثـًبهَ ُبیی ثـای گـٍّ ُبی آمیت پؾیـ ربهؼَ هخل فًبى ،آلبل ،هؼلْلیي ،ػْػت کٌٌؼگبى ،ثیزب
ىؼگبى ،اىغبً هتبحـ اف رٌگ ُب ّ آكبت ػیگـ.
 كؼبلیت ُبی اؿتوبی ٍضت ؿّاًی ػؿ هکبتت.
 هؼاعالت ٍضت ؿّاًی ػؿ هضل کبؿ.
 ثـًبهَ ُبی پیيگیـی اف عيًْت.
 ثـًبهَ ُبی اًکيبف ربهؼَ (هخل تْمؼَ یکنبى هـیَ ُب).
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ّلبیَ در صحت رّاًی
ثـای مبلِب ثغو ٍضت ؿّاًی تٌِب ثبالی هـیْی ؿّاًی هتوـکق ثْػ تب ثتْاًؼ ثَ کنبًیکَ ىؼیؼا" اف
اهـاُ ؿّاًی هتبحـ اًؼ کوک کٌؼ .اهب هيغٌ امت کَ هؼاعالت ػؿهبًی اعتالالت ؿّاًی ثَ تٌِبیی
ًویتْاًؼ ثبؿ اهتَبػی ،ارتوبػی ّ كـػی ؿا کَ ثب هيکالت ٍضت ؿّاًی ُوـاٍ اًؼ کبُو ػُؼ.
ُؼف اف ّهبیَ هـیْی ؿّاًی ؿا کبُو ثـّف ،ىیْع ّ ػْػ هـیْی ُبی ؿّاًی ،کبمتي فهبى کَ هـیِ
اػـاُ ػاؿػ ّ کبُو ىـایٔ عطـ ثـای هـیْی ؿّاًی ّ ثالعـٍ پیيگیـی ّ یب تبعیـ ّهْع ػّثبؿٍ
هـُ ُّوچٌبى کبُو تبحیـ هـیْی ثبالی ىغٌ ،كبهیل ّی ّ ربهؼَ تيکیل هیؼُؼ.
اعتالل ؿّاًی ػؿ ٍْؿت ػؼم تؼاّی هیتْاًؼ ػْاهت هٌلی ثـ هـیْبى ّ عبًْاػٍ ُبیيبى ػاىتَ ثبىؼ.
ػْاهت اعتالالت ؿّاًی ػؿ کبُالى ػجبؿتٌؼ اف:
 كوـ
 ثیکبؿی
 ثـُن عْؿػى هٌبمجبت فًبىْیی
 آمیت ُبی ىٌبعتی ،كقیکی ّ ؽکبیی ػؿ آلبل
 هـیْی كقیکی
 هـگ ثَ عبٓـ هـیْی كقیکی
 عْػکيی
مَ ًْع ّهبیَ ػؿ ٍضت ؿّاًی ّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ ُـ مَ ًْع آى آگبُی ثنیبؿ کوک کٌٌؼٍ امت:
ّ .1لبیَ اّليَُ :ؼف آى کبُو هْاؿػ رؼیؼ هـیْی ؿّاًی امت هخال" پیيگیـی اف ٍؼهبت هـقی ػؿ
ػّؿاى ٓلْلیت ،ثِجْػ تـؾیَ هخل تـّیذ هَـف آیْػیي ،تؼاّی ّ پیيگیـی اف اًتبًبت هـقی ،صل
اعتالكبت ،عؼهبت هـاهجت ُبی هبػؿاى ّ ًْفاػاى ،آگبُی ػؿ هْؿػ عْػکيی ّؿیـٍ.
ّ .2لبیَ ثبًْیَُ :ؼف آى ىٌبمبیی ّ تؼاّی ُـچَ مـیؼتـ هـیْی ؿّاًی امت هخل تبمیل هـاکق ٍضت
ؿّاًی ،اػؿبم ٍضت ؿّاًی ػؿ هـاهجت ُبی ٍضی امبمی ،ایزبػ ثغو ُبی ٍضت ؿّاًی ػؿ ىلبعبًَ
ُبی ػوْهی ،هینـ ثْػى عؼهبت ٍضت ؿّاًی ػؿ هٌبٓن ىِـی ّ ؿّمتبیی ّؿیـٍ.
ّ .3لبیَ ثبلثيَ ُ :ؼف آى کبُو ًبتْاًی ًبىی اف هـیْی ؿّاًی امت ّ هیتْاًؼ اف ٓـین عؼهبت ثبفتْاًی
ٍضت ؿّاًی ،آهْفه ُبی صـكْی ،كـٍت ُبی ىـلی ّؿیـٍ ارـا ىْػ.
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ارسیبثی صحت رّاًی
ُؼف اف اؿفیبثی ثؼمت آّؿػى ثیيتـیي آالػبت ػؿ هْؿػ هيکالت هـیِ امت کَ ىوب ؿا هبػؿ هینبفػ
تب هـیْی ؿا تيغیٌ ػُیؼ ّ پالى هٌبمت تؼاّی ؿا اؿایَ کٌیؼ.
ىکبیبت هْر ْػ ّ هؼبیٌَ صبلت ؿّاًی هِوتـیي ثغو ُبی اؿفیبثی ُنتٌؼ .ػؿٍْؿت اهکبى كبهیل ّ
ػیگـاى ثبیؼ ػؿ اؿفیبثی ّ تؼاّی ىـیک مبعتَ ىًْؼ .ارـای هَبصجَ ثَ روغ آّؿی آالػبت ػؿ هْؿػ
اػـاُ ّ احـات آًِب ثـ فًؼگی هـیْبى کوک هیکٌؼ .هِبؿت ُبیی ّرْػ ػاؿػ کَ ؿًّؼ هَبصجَ ؿا
مِْلت هیجغيؼ .هِبؿت ُبی اكِبم ّ تلِین ػؿ ثغو ػیگـ ػؿُویي کتبة هْؿػ ثضج هـاؿ عْاُؼ گـكت.
اؿفیبثی ؿّاًپقىکی کبهل ىبهل ثغو ُبی فیـ امت:
 تبؿیغچَ هـیْی كؼلی کَ ثَ ىوْل تبؿیغچَ ٓجی گؾىتَ
 تبؿیغچَ كبهیلی ّ ىغَی
 هؼبیٌَ صبلت ؿّاًی
 هؼبیٌَ كقیکی ّ ػَجی
 تيغیٌ ّ پالى تؼاّی
هؼب یٌَ كقیکی ّ ًیْؿّلْژیک تْمٔ ػاکتـ ثـای ؿػ کـػى ػْاهل ػْْی ارـا هیيْػ .توبم ثغو ُبی
ػیگـ ثبیؼ تْمٔ کبؿکٌبى ٍضی کَ اؿفیبثی ؿّاًپقىکی ؿا ثـ امبك القاهبت هنلکی عْػ اًزبم هیؼٌُؼ
ثبیؼ تکویل ىْػ.
 .Iتبؿیغچَ ؿّاًپقىکی:
آالػبت ثبیؼ اف هـیِ اعؾ ىْػ ّ اگـ اّ ُوکبؿی ًویکٌؼ ثبیؼ اف ثنتگبى یب کنبًیکَ ّی ؿا ُوـاُی
هیکٌٌؼ تکویل ىْػ .اّلیي هؼم هطویي مبعتي اف ایي امت کَ هـیِ هَّْى امت ّ ػّهیي هؼم ایي امت
کَ هطویي ىْین هـیِ ًنجت ثَ ػیگـاى ّ عْػ هَبصجَ کٌٌؼٍ پـعبىگـی ّ عيًْت ًيبى ًویؼُؼ .اکخـ
هـیْبى ؿكتبؿ پـعبىگـاًَ اف عْػ ًيبى ًویؼٌُؼ.
آالػبت ػؿ هْؿػ ُْیت :آالػبت ىغَی ثَ ىوْل مي ،رٌل ،صبلت هؼًی ،تضَیالت ،ىـل ّؿیـٍ.
ایٌِب ثبیؼ ػؿ ػّمیَ هـیِ حجت ىًْؼ.
ىکبیت كؼلی هـیِ :ىکبیت كؼلی چیقی امت کَ هـیِ یب ثنتگبى ّی تيـیش هیکٌٌؼ ّ ثبػج ىؼٍ تب آًِب
ثَ ػًجبل کوک ثـآیٌؼ .ىکبیت كؼلی ّ هؼبیٌَ صبلت ؿّاًی هِوتـیي ثغو ُبی اؿفیبثی ؿّاًی امت کَ ُـ
ػّ ثبُن یکزب اؿفیبثی هیيًْؼ .هِن امت کَ اّلْیت ُبی هـیِ ّ ثنتگبًو ؿا ثؼاًین .ػؿ ىـّع هَبصجَ
پـمیؼى مْاالت ثبف ثنیبؿ هِن امت ،اهب مْاالت ثبیؼ ثَ مـػت ثـ ؿّی تيغیٌ ّ ىْاُؼ صوبیت کٌٌؼٍ
هضؼّػ ىًْؼ .هِوتـیي کبؿ ػؿیبكت هْاؿػ ؽیل امت:
 هيکل اف چی ًْع امت؟
 تبؿیظ ّ ىکل ىـّع؟ آُنتَ اتلبم اكتبػٍ یب ًبگِبًی؟
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چـا ّ چگًَْ ىغٌ ػؿ ایي فهبى ثَ ػاکتـ هـارؼَ کـػٍ امت؟
آیب ػْاهل هنبػؼ کٌٌؼٍ ّرْػ ػاىتَ امت؟
ػؿ ؿكتبؿ ّی چَ تـییـاتی ثْرْػ آهؼٍ امت؟
آیب تـییـات حبثت ثْػٍ یب ًْمبًبت ػاىتَ امت؟
ىؼت اػـاُ ،هؼت آًِب ّ تبحیـ آًِب ثـ کبؿ ّ ؿّاثٔ ّ ُوچٌیي تبحیـات كقیکی آًِب ثـ اىتِب ،عْاة
ّ هیل رٌنی.
ػّؿٍ ُبی هجلی هـیْی ثب تبؿیظ آًِب ،تؼاّی ُب ّ ًتبیذ تؼاّی ُبی کَ ثـای ُزوَ ُبی هيبثَ ػؿیبكت
ىؼٍ امت.
تلبّت ُب ّ هيبثِت ُبی ػّؿٍ ُبی هجلی هـیْی ثب ػّؿٍ كؼلی
تيـیش هيکل ُوچٌیي کوک هیکٌؼ تب ثَیـت هـیِ ًنجت ثَ ّّؼیتو ؿا ثـؿمی کٌین .ثؼْی اف
هـیْبى هوکي امت ّرْػ هيکل ؿا اًکبؿ کٌٌؼ ّ هوکي امت کَ گـكتي تبؿیغچَ هـیْی اف یک
ػْْ عبًْاػٍ یب یک ػّمت ًقػیک ّـّؿی ثبىؼ.

تبؿیغچَ ؿّاًپقىکی هجلی :ایي هنوت ىبهل آالػبت ػؿ هْؿػ ػّؿٍ ُبی هجلی هـیْی یب ػیگـ اعتالالت
ؿّاًی هیيْػ .آالػبت هْؿػ ًیبف ػجبؿتٌؼ اف :فهبى ّ چگًْگی ّهْع اّلیي ػّؿٍ هـیْی ،تؼّای ُبی
هجلی ّ كؼلی ّ تبحیـ گؾاؿی ،ػْاؿُ ربًجی ،هؼت آًِب ّؿیـٍ .هْاؿػ ثنتـی ىؼى ػؿ گؾىتَ ،تؼؼاػ ،هؼت،
هکبى ّ ًْع تؼاّی .هغٍَْب" اّلیي ّ آعـیي هْؿػ ثنتـی.
تبؿیغچَ ٓجی گؾىتَ :ػؿ کل هـیْبى ؿّاًی ػؿ هـارؼَ ثَ هـاکق ٍضی هؼوْال" ثب ىکبیبت رنوی
هیآیٌؼ .هـیْی ُبی رنوی هیتْاًٌؼ ثبػج هـیْی ؿّاًی ىًْؼ هخال" هيکل ؿؼٍ ػؿهیَ اكنـػگی ؿا هـلن
تـ هینبفػ یب كـػ ؿا هنبػؼ ثـای هَبة ىؼى ثَ هـیْی ؿّاًی هینبفػ (هخال" اكنـػگی ثؼؼ اف یک صولۀ
هلجی)ّ .رْػ هـیْی كقیکی هیتْاًؼ ثبالی اًتغبة ػّاُب تبحیـگؾاؿ ثبىؼ .هـیْی ؿّاًی هیتْاًؼ هٌزـ ثَ
ّعین ىؼى صبلت ٓجی ُوـاٍ ثب آى ىْػ .هْرْػیت هـیْی ؿّاًی ّ رنوی ثب یکؼیگـ ثبػج ثؼتـ ىؼى
اًؾاؿ هـیْی هیيْػ.
ػّاُبیی کَ كؼال" هَـف هیيْػ ً :بم ػّاُب ّ ػّف ُـ یک اف آًِب ؿا ثـای ُـ ػّ هـیْی رنوی ّ
ؿّاًی یبػػاىت کٌیؼ .آیب ػّای ُنت کَ ثـ ّّؼیت ؿّاًی ىغٌ تبحیـ هیگؾاؿػ؟ آیب احـ هتوبثل ػّایی
ػؿثیي ػّاُبی تزْیق ىؼٍ ثـای اعتالل ؿّاًی ّرْػ ػاؿػ؟
تبؿیغچَ ىغَی :تبؿیغچَ ىغَی ىبهل آالػبتی ػؿ هْؿػ ػّؿاى ٓلْلیت ،هکتت ،تضَیالت ػبلی،
ػّؿٍ ًْرْاًی ،رِبػ ،عؼهت ػؿ اؿتو ،امتغؼام ،افػّاد ،كـفًؼاىّّ ،ؼیت اهتَبػی ّ ارتوبػی امت.
ُوچٌیي ػؿ هْؿػ تـییـات هِن ػؿ فًؼگی ثبیؼ پـمبى ىْػ هخال" ثیزب ىؼى ّ هِبرـت ،ىـکت ػؿ رِبػ یب
ػّؿٍ مـثبفی ،هيکالت هبًًْی ّ صوْهی ػؿ گؾىتَ ،تاله ثـای عْػآفاؿیً ،بتْاًی رنوی ،اف ػمت
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ػاػى ُونـ یب ػیگـ اػْبی كبهیل ّؿیـٍ .هِوتـیي ًکتَ مْال ػؿ هْؿػ مْهَـف هْاػ ًيَ آّؿ یب
الکِْل امتُ .وَ هـیْبى اف هْاػ ًيَ آّؿ یب الکِْل امتلبػٍ ًویکٌٌؼ ّلی اگـ آًِب امتلبػٍ هیکـػًؼ
آالػبت فیـ ثبیؼ پـمبى ىْػ:
 هوؼاؿ ،هؼت ّ ىیٍْ مْامتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ
 تضول – اكقایو هوؼاؿ هْاػ ًيَ آّؿ ثـای ػمتیبثی ثَ احـات هيبثَ
 اػـاُ تـک
 تاله ُبی ًبهْكن ثـای تـک هْاػ ًيَ آّؿ
 هيغَبت مْهَـف هخل امتلبػٍ هوبػیـ فیبػ ،فهبًی کَ ٍـف ثؼمت آّؿػى هْاػ ًيَ آّؿ ىؼٍ،
یب ثِجْػی اف احـات هْاػ ًيَ آّؿ
 اعتالٓبت :رنوی هخل اًتبًبت رلؼی اف مجت فؿم ،ؿّاًی هخل اكنـػگی ،ارتوبػی ّؿیـٍ
ً بتْاًی :اف ػمت ػاػى ىـل ،هيکالت هبًًْی هخال" هْتـ ؿاًی ػؿ صبلیکَ تضت تبحیـ هْاػ ًيَ
آّؿ ثْػٍ امت ،ثبفػاىت ىؼى تْمٔ پْلیل ،ارتوبػی (هخل ؿللت اف كـفًؼاى ،هيکالت ػؿ
فًؼگی فًبىْیی)
تبؿیغچَ ؿّاًپقىکی كبهیلی :ىزـٍ كبهیلی ؿا ؿمن کٌیؼ ّ ثنتگبًی ؿا کَ هيکل ؿّاًی ػاىتَ اًؼ هيغٌ
کٌیؼ .ػؿ هْؿػ اؿتجبٓ ىغٌ ثب ػیگـ اػْبی كبهیل پـمبى کٌیؼ .هـیْی ؿّاًی اؿلت تبحیـ ىؼیؼی ثـ
کیلیت ؿّاثٔ ٍویوبًَ هـیِ ثب ػیگـاى هیگؾاؿػ .ػؿ هْؿػ ػکل الؼول اػْبی كبهیل ػؿ ثـاثـ
هيکالت ىغٌ ّ ًضٍْ صوبیت آًِب مْال کٌیؼ .اف ىغٌ مْال کٌیؼ کَ آیب اّ هْاكن امت تب ىوب كبهیل ّ
ػیگـ اهبؿة ّی ؿا ثجیٌیؼ ّ ثب آًِب ػؿ هْؿػ هيکالت ٍضی اّ ٍضجت ًوْػٍ ّ آًِب ؿا ػؿ پـّمۀ تؼاّی
ىبهل مبفیؼ.
 .IIهؼبیٌَ صبلت ؿّاًی:
هؼبیٌَ صبلت ؿّاًی هـاؿ ػاػى یبكتَ ُبی هِن ػؿ کٌبؿ ُن ػیگـ امت کَ ػؿ تيغیٌ ّ تؼاّی کوک هیکٌؼ.
ارقای هؼبیٌَ صبلت ؿّاًی ػجبؿتٌؼ اف:
 ظبُـ ّ ؿكتبؿّّ :غ ظبُـی ،ؿكتبؿ صـکیً ،گـه ًنجت ثَ ّّؼیت ّ هؼبیٌَ کٌٌؼٍ
 گلتبؿ :مـػت ،ثلٌؼی ٍؼا ،کویت آالػبت ،آىلتگی ػؿ فثبى ّ هؼٌب.
 هقاد ّػبٓلَ :هقاد (هخل :اكنـػٍ ،مـعْه ،هيکْک) ،ػبٓلَ (هخل :هضؼّػ ىؼٍُ ،وْاؿ،
ًبهتٌبمت).
 هضتْای كکـُ :ؾیبًبت ،اكکبؿ عْػکيی ،اًؼافٍ كکـ ّ مـػت تْلیؼ آًِب ،تنلنل اكکبؿ
 اػؿاک :ثـمبهبت ،ػیگـ اعتالالت اػؿاکی
 ػولکـػُبی ىٌبعتی :مطش ُْىیبؿی ،صبكظَ (فهبى صبلً ،قػیک ،ػّؿ) ،رِت یبثی (فهبى ،هکبى،
ىغٌ) ،توـکق
 ثَیـت :ػؿرَ آگبُی ىغٌ ػؿ هْؿػ هيکل هْرْػ
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 .IIIاًْاع اعتالالت ؿّاًی:
اعتالالت ؿّاًی هؼوْال" تضت تبحیـ ىؼیؼ كـٌُگ ربهؼَ ای امت کَ ىغٌ ػؿ آى فًؼگی هیکٌؼٓ .جوَ
ثٌؼی هـیْی ُبی ؿّاًی ثـ امبك اػـاُ کَ ىغٌ تزـثَ هیکٌؼ ّ تظبُـات کلیٌیکی هـیْی اف هجیل
اصنبك ًباهیؼی یب ػاىتي ُؾیبًبت اًزبم هیيْػ .ثؼْی اف اعتالالت ؿّاًی ػاؿای اػـاُ ّ تظبُـات
کلیٌیکی هيبثَ اًؼ ّلی ػْاهل پل فهیٌَ آًِب اف ُن ػیگـ عیلی ُب هتلبّت امت .ػمتَ ثٌؼی ُبی هغتللی
ثـای اعتالالت ؿّاًپقىکی ّرْػ ػاؿػ .ػمتَ ثٌؼی ُبی کَ ثیيتـ امتلبػٍ هیيًْؼ ػجبؿتٌؼ افICD-10 :
کَ تْمٔ مبفهبى ٍضی رِبى تِیَ ىؼٍ ّ  DSM-IV-TRکَ تْمٔ اًزوي ؿّاًپقىکبى آهـیکب تِیَ ىؼٍ
امت.
ثؼْی اف هيکالت ٍضت ؿّاًی کَ ػؿ ایي ثنتَ آهْفىی هْؿػ ثضج هـاؿ گـكتَ اًؼ ػجبؿتٌؼ اف:
 .1اعتالالت ؿّاًی ىبیغ:
 اكنـػگی
 اعتالالت اّطـاة :اعتالل اّطـاة هٌتيـ ،صوالت پبًیک ،اعتالل ّمْامی ارجبؿی ّ كْثیبُب
 اعتالل تجؼل ()conversion
 تـّهب یب ّـثَ ؿّاًی ّ هيکالت هـثْٓ ثَ آى
 .2اعتالالت ؿّاًی ىؼیؼ:
 مبیکْف صبػ
 مکیقّكـیٌیب
 هبًیب
 .3اعتالل ػّؿاى ٓلْلیت :تبعـ ػولی یب ًبؿمبیی ُْه
 .4مْامتلبػٍ ّ ّاثنتگی ثَ هْاػ ًيَ آّؿ
 .5ىکبیبت هجِن رنوی
 .6عْػآفاؿی
 .7هـگی (یک اعتالل ًیْؿّلْژیک امت)
هر اختالل روانی میتواند اشکال خفیف ،متوسط یا شدید داشته باشد و یا میتواند به صورت تدریجی یا
ناگهانی شروع شود .گاهی ممکن است اعراض نوسانی باشند یا اعراض جدیدی نمایان شوند .همچنین
بعضی اختالالت روانی ممکن است سیر مزمن داشته و یا سیر هجمه یی همراه با دوره های نارمل
داشته باشند .مرگی اگرچه یک مشکل روانی نیست ولی در این کتاب مورد بحث قرار میگیرد زیرا مردم
عادی آن را به عنوان یک مشکل روانی به حساب می آورند.
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صحت رّاًی
ثزای
لبثلَ ُب ّ ًزص ُبی کَ خذهبت صحت رّاًی را در هزالجتِبی صحی
اطبطی در افغبًظتبى ارائَ هيکٌٌذ.

دیپبرتوٌت صحت رّاًی ّسارت صحت ػبهَ
گزٍّ کبثل – 2002

گزّپ کبثل 2002-
ػؿ عقاى مبل  2008هیالػی ،ؿیبمت ٍضت ؿّاًی ّفاؿت ٍضت ػبهَ روِْؿی امالهی اكـبًنتبى
تضت ؿیبمت ػاکتـ ػبلیَ اثـاُین فی ّ اػْبی گـٍّ کبثل ٓ 2008-ی مَ ّؿکيبپ ثَ اتلبم ُن هْاػ
آهْفىی صبّـ ؿا ثـای صوبیت اف اػؿبم هـاهجت ُبی ؿّاًی ارتوبػی ػؿ هزوْػَ عؼهبت ٍضی امبمی
تِیَ ًوْػًؼ .اػْبی ایي گـّپ ػجبؿتٌؼ اف:
ػاکتـ ػبلیَ اثـاُین فی ()MOPH
ػاکتـمؼیؼ ػظیوی ()EC/MOPH
ػاکتـ ثيیـ اصوؼ مـّؿی ()MOPH
پٌُْیبؿ ػاکتـ ػجؼالْصیؼ ملین ()HOSA
ػاکتـ كـىتَ هؼیل (HOSA
ػاکتـ اهیي هللا اهیـی ()HOSA
ػاکتـ میؼ ػطب هللا ()AKU
ػاکتـ صلیع هللا كیِ ()HNTPO
اصوؼ كـُبػ صجیت ()WFL
ػاکتـ ایـیل رْؿػی ()IAM
کـمی رْکیال ()IAM
ایٌگَ هینوِبل ()EC/MOPH
ػاکتـ ٍلی هللا ًؼیت ()WHO
مْفاًب پبکالؿ ()medica mondial
صویـا ؿمْل ()medica mondial
ػاکتـ پیتـ ًّتّْگل ()HNTPO
هـین فؿهتی ()WFL

هنّْل ایي ثنتَ آهْفىی :ػکتـ مؼیؼ ػظیوی ثب ُوکبؿی ػاکتـ پیتـ ًّتّْگل ،ػکتـ ایـیل رْؿػی
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صحت رّاًی
ٍضت ؿّاًی رق الیٌلک ٍضت ػوْهی امتٍ .ضت ؿّاًی یک هلِْم ّمیغ ثْػٍ کَ ىبهل مالهتی
ؿّاًی ّ ُوچٌبى هـیْی ُب ّ هيکالت ؿّاًی هیگـػػ ّ ثَ ایي ٍْؿت تؼـیق هیيْػٍ :ضت ؿّاًی
صبلت مالهتی امت کَ ىغٌ ػؿ آى تْاًبیی ُبی عْیو ؿا هیيٌبمؼ ،هبػؿ امت ثب كيبؿُبی ؿّاًی ػؿ
فًؼگی ؿّفهـٍ کٌبؿ ثیبیؼ ،هیتْاًؼ ثَ ٍْؿت هْحـ ّ مْػهٌؼ کبؿ کٌؼ ّ هبػؿ امت ػؿ ربهؼَ مِن كؼبل
ػاىتَ ثبىؼ .ػؿ صویوت ٍضت ؿّاًی هلِْم ػبهینت کَ ُوَ اكـاػ ربهؼَ ثَ ٓـیوی ثَ آى ؿثٔ ػاؿًؼ.
ٍضت ٍـف ؿّاًی ًجْػ اعتالل ؿّاًی ًینت .ػْاهل فیبػی ثـ ٍضت ؿّاًی ىغٌ تبحیـ هیگؾاؿًؼ
ثغًَْ امتـك (كيبؿ ُبی ؿّاًی) .هْاؿػ فیـ ػْاهل ػوؼٍ ثـای ىکل ػُی ٍضت ؿّاًی اًؼ:
 هضیٔ عبًْاػٍ
 هضل کبؿ
 هضیٔ ارتوبػی
ثؼْی هيغَبت ٍضت ؿّاًی ػجبؿتٌؼ اف:
 عْػ آگبُی
 ػؿک هٌبمت اف عْػ
 ػؿک تْاًبیی ُبی عْػ
 امتوالل ػؿ اكکبؿ ّ اػوبل
 ػؿک ػؿمت اف ّاهؼیت
 تْاًبیی ُبی ارتوبػی ّ ىـلی ثـای مبفگبؿی ثب هضیٔ
 تؼِؼ ثَ ربهؼَ
 ثبف ثْػى ّ اًؼطبف پؾیـی
 .Iصحت رّاًی اجتوبػی:
صحت روانی اجتماعی به معنی سالمت روانی ،هیجانی ،اجتماعی و معنوی میباشد که شامل سالمتی
عزت نفس ،حاالت عاطفی و عملکرد حواسی و شناختی فرد است.
ػْاهل ثنیبؿی ثـ ٍضت ؿّاًی ارتوبػی تبحیـگؾاؿ ُنتٌؼ:
 )1ػْاهل عبؿری کَ ثـ ٍضت ؿّاًی ارتوبػی احـ هیگؾاؿًؼ ػجبؿتٌؼ اف:
 عبًْاػٍ
 هضیٔ
 صوبیت ُبی ارتوبػی ّ ؿّاثٔ ارتوبػی
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ػْاهل ػاعلی کَ ثـ ٍضت ؿّاًی ارتوبػی احـ هیگؾاؿًؼ ػجبؿتٌؼ اف:
کبؿآیی ىغَی
تزبؿة آهْعتَ ىؼٍ (ػؿهبًؼگی ثـعالف عْه ثیٌی)
ىغَیت
ْٓل ػوـ ّ پغتگی

ػْاهل فیبػی اف مالهت ؿّاًی ارتوبػی اىغبً صوبیت هیکٌٌؼ اف هجیل:
 تعلق داشتن به فامیل یا جامعه مواظبت کننده
 نگهداری رسوم و فرهنگ ها
 داشتن عقیده قوی مذهبی
 .IIاطتزص رّاًی اجتوبػی:
امتـك (كيبؿُبی) ؿّاًی ارتوبػی صویوت فًؼگی ؿّفهـٍ امت ّ ًتیزَ اتلبهبت عْة ّ ثؼی امت کَ
ّاهغ هیيًْؼ .اُویت امتـك ؿّاًی ارتوبػی ػؿ ایٌنت کَ امتـك ثیو اف صؼ مجت هيکالت رؼی ٍضی
هیيْػ ،اهب ؿاٍ ُبی ثـای کٌبؿ آهؼى ثب امتـك ّرْػ ػاؿػ کَ عطـ آى ؿا کبُو هیؼٌُؼ.
ثؼْی اف هيکالت ؿّاًی ارتوبػی ىبیغ ػجبؿتٌؼ اف:
 هٌبفػبت كبهیلی
 ثیکبؿی
 هيکالت اهٌیتی
 اف ػمت ػاػى ػقیقاى
 هيکالت اهتَبػی
 اعتالف ثب ػیگـاى
 ثی عبًوبًی
 اهـاُ تِؼیؼ کٌٌؼٍ صیبت
 ػْاهت رٌگ ّ تزـثیبت تـّهبتیک
ػکل الؼول ػؿ هوبثل امتـك ػؿ اكـاػ هغتلق ،هتلبّت امت ّ هیتْاًؼ كقیکی ،ؿّاًی یب ارتوبػی ثبىؼ.
ثؼْی اف ػالین کَ ًقػ ىغَی کَ تضت امتـك هـاؿ ػاؿػ ثَ هيبُؼٍ هیـمؼ:
 تغـىیت ،اصنبك ؿن یب گٌبٍ
 تـییـ ػؿ ػبػت ُبی عْاة
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مـػؿػی ّ ربًؼؿػی
عنتگی
ًگـاًی ُب ّ اكکبؿ هٌلی
هيکالت ػؿ تَوین گیـی یب توـکق كکـی
اف ػمت ػاػى ػالهَ ّ لؾت
ثیوـاؿی
امتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ یب الکِْل

كيبؿُبی ؿّاًی (امتـك) ْٓالًی هؼت ّ ُوچٌبى اػـاُ ىؼیؼ کَ ػؿ پبمظ ثَ امتـك ثْرْػ هی آیٌؼ
مجت ایزبػ فرـت ؿّاًی هیيْػ .فرـت ؿّاًی ثَ هؼٌی ػاىتي ثیوبؿی ؿّاًی ًینت.
فرـت ؿّاًی هبًٌؼ امتـك هیتْاًؼ ػْاهت كقیکی ،ؿّاًی ّ ارتوبػی ػاىتَ ثبىؼ:
 .1كقیکی :مـػؿػی ،ػؿػُبی رنوی ،افػیبػ ّـثبى هلت ،عنتگی ،تؼـم ،کن اىتِبیی ،هيکالت
عْاة ،هيکالت ُْوی ّؿیـٍ.
 .2ؿّاًی :هيکل ػؿ توـکق كکـی ،كـاهْىی ،هغـه ثْػى ،هيکالت ػؿ تَوین گیـیً ،گـاًی ،تـك،
اصنبك ؿن ،اًؼٍّ ّاكنـػگی ،اػوبل پـعبىگـاًَ ّؿیـٍ.
 .3ارتوبػی :اًقّا ،گْىَ ًيیٌی ،هيکالت ػؿ اًزبم كؼبلیت ُبی ؿّفهـٍ ،هيکالت ػؿ هکتت یب هضل
کبؿ ،هيکالت اؿتجبٓی ثب اػ ْبی عبًْاػٍ ّ ػّمتبى ،اف ػمت ػاػى ػالهَ ّ امتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ یب
الکِْل ّؿیـٍ.
میکانیزم سازش آنست که هرگاه مردم به استرس مواجه شوند کوشش میکنند تا بر تاثیرات منفی استرس
فایق آیند؛ بدینگونه سازش روشی برای پیشگیری یا وقایه ،تاخیر ،اجتناب و کنترول استرس است.
هخبل ُبی اف ؿّىِبی مبفه ػؿ ثـاثـ صبػحبت امتـك فا ؽیال" ؽکـ هیيْػ:
 کوک عْامتي اف ػیگـاى یب پیيٌِبػ کوک ثَ ػیگـاى
ٍ ضجت کـػى ػؿ هْؿػ تزـثیبت ّ تاله ثـای هلِْم ػاػى ثَ چیقی کَ اتلبم اكتبػٍ امت.
 پٌِبى ًوْػى تب ّهتی کَ عطـ ؿكغ ىْػ.
 رنتزْی آالػبت ػؿ هْؿػ آمبیو ػقیقاى
 ػجبػت ّ ؿكتي ثَ اهبکي هوؼك
 تٌظین ّ تِیَ پالى ّ ُؼف
 هیکبًیقهِبی ػكبػی هبًٌؼ اًکبؿ اف صبػحَ تب اف تبحیـات آى ثکبٌُؼ.
 تـمبى ثبهی هبًؼى ّ آهبػٍ ثبه ثـای عطـُبی ثؼؼی
 كکـ کـػى ْٓالًی ّ رؼی ػؿ هْؿػ ّاهؼَ ثـای آهْعتي اف آى.
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اگر مریضانی را می بینید که چنین فشارهای روانی اجتماعی را در زندگی خود دارند و از استرس رنج
میبرند ،برای مشاوره روانی اجتماعی ابتدایی یا مسلکی در  BHCو یا  CHCروان کنید.
.IIIهؼبّرٍ رّاًی اجتوبػی:
هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی ؿّیکـػی ثـای صل هيکل امت کَ تْرَ ثَ هٌبثغ ػاؿػ ،ثَ اكـاػ کوک هیکٌؼ تب
ثـ هْهؼیت ُب ّ صْاػث ػىْاؿ ّ امتـك فای فًؼگی ؿلجَ کٌٌؼ .امتـك ُبی ؿّاًی ارتوبػی هیتْاًٌؼ
هٌيأ هـیْی ؿّاًی ثبىٌؼ ّ هوکي امت تؼؿیزب" ثَ هـیْی هقهي تجؼیل ىًْؼ.
ُؼف هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی تْاًوٌؼ مبعتي هـارؼَ کٌٌؼۀ امت کَ ثَ ػًجبل ػّثبؿٍ ثؼمت آّؿػى مالهت
ؿّاًی ارتوبػی هیجبىؼ:





قادر بودن به برقرارنمودن روابط خوب
قادر بودن به حل اختالفات
قادر بودن به استفاده از منابع خود و محیط اطراف خود
داشتن زندگی با مفهوم

 .aاهـّفٍ اىغبً فیبػی ػؿ اكـبًنتبى اصنبك ًبتْاًی ّ ػؿهبًؼگی هیکٌٌؼ ،آًِب اصنبك هیٌوبیٌؼ کَ
هـثبًی ُنتٌؼ ّ تبحیـی ثـ فًؼگی عْػ ًؼاؿًؼ.
 .bػؿ یک ّّؼیت هـثبًی ،ىغٌ ُـ چیقی ؿا کَ ثـ مـه ثیبیؼ ،هجْل هیکٌؼ.
 .cثنیبؿی اف اكـبًِب ثَ عبٓـ هضؼّػیت ُبی كـٌُگی ّ ارتوبػی ّ صْاػحی اف هجیل رٌگ ،تزبّفات،
هِبرـت ُب ّ تبحیـات آًِب ثـ فًؼگی ؿّفهـٍ ،اصنبك هـثبًی ىؼى ػاؿًؼ.
ػْاهل فیـ ًوو هِوی ػؿ پـّمَ هـثبًی ىؼى ثبفی هیکٌٌؼ:
 عوامل اجتماعی (سنت ،ارزش ،سیاست ،جنگ ،دوران دیکتاتورها)
 رفتار آموخته شده
 عوامل اقلیمی
 هـػم اف مجت ىـایٔ میبمی اصنبك هـثبًی ىؼى ػاؿًؼ ،فیـا ایي صبالت مجت ىؼ تب ایيبى ػؿ
ّّؼیت ُبی هغتلق هبًٌؼ اىـبل ،رٌگِبی هضلی ّ ػّؿاى ػیکتبتْؿی فًؼگی ًوبیٌؼ ،هـػم ػؿ ایي
ّّؼیت ُب کبؿی کـػٍ ًویتْاًنتٌؼ.
 یک هخبل هـتجٔ ػیگـ ّّؼیت فًبى اكـبى امت :ثـ امبك كـٌُگ ّ مٌت اف آًِب اًتظبؿ هیـّػ تب
هطیغ ثبىٌؼ ّصتی عيًْت ؿا ثَ ػٌْاى یک ؿكتبؿ آهْعتَ ىؼٍ تضول کٌٌؼ.
اهکبًبت هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی
 هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی کوک هیکٌؼ تب اىغبٍی کَ اصنبك هـثبًی ىؼى ػاؿًؼ ثب تْاًبیی ُبی عْػ
ػّثبؿٍ هـتجٔ ىًْؼ ّ آًِب ؿا هبػؿ هینبفػ تب ػؿ فًؼگی كؼبالًَ مِن گیـًؼ.
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هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی ثـای اىغبٍی کَ ثَ ػالیل هغتلق ػؿ اًقّای ارتوبػی ثنـ هیجـًؼ ،تْاًبیی
هیؼُؼ تب اؿتجبٓ ػّثبؿٍ ثب عبًْاػٍ ّ ػّمتبى عْػ هبین ًوبیٌؼ.
هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی اؿتجبٓ ثیي اػـاُ اكنـػگی ،رنوی ّ مبیـ اػـاُ ؿا ثب هيکل ثـؿمی
ًوْػٍ ّ ػؿرنتزْی ػالیل اصتوبلی ّ ؿاٍ ُبی صل هوکٌَ ثـای هيکل هیجبىؼ.
هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی کوک هیکٌؼ تب هٌبثغ ىغٌ کيق ىْػ ّ ثَ ایي تـتیت اىغبً ؿا ثب ًوبٓ
هْت ىبى ػّثبؿٍ هـتجٔ هینبفػ.
هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی ٌُگبهی کَ اىغبً ًویتْاًٌؼ ؿاُی ثـای صل هيکالت كبهیلی ػىْاؿ یب مبیـ
هٌبفػبت ثیي كـػی پیؼا کٌٌؼ ،هلیؼ هیجبىؼ.

فزآیٌذ (غزسالؼول) هؼبّرٍ:
ػؿ هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی اؿتجبٓ کوک کٌٌؼٍ صـكَ ای ثیي هيبّؿ ّ هـارؼَ کٌٌؼٍ ثْرْػ هیآیؼ .ایي
اؿتجبٓ ثـ امبك هِبؿت ُبی عبً هيبّؿ ّ پیـّی اف اٍْل عبً ثـهـاؿهیيْػ .هيبّؿ ّ هـارؼَ
کٌٌؼٍ ُـػّ ثب ُن مؼی هیکٌٌؼ تب ؿّه ثِتـ ّ صوبیتی ؿا ثـای صل هيکالت هـارؼَ کٌٌؼٍ پیؼا کٌٌؼ.
هيبّؿ ثبیؼ اف تجؼیل ىؼى ثَ یک ًَیضت گـ هْبّت کٌٌؼٍ ّ ًیق ًيبى ػاػى عْػ ثَ ػٌْاى یک ىغٌ
ثـتـ رلْگیـی کٌؼ .هيبّؿ ّظیلَ ػاؿػ ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ کوک کٌؼ تب ؿاُی ثـای مبفه ثب هيکالتو ثَ
ؿّه عْة ّ هخجت پیؼا کٌؼ.
چزا هؼبّرٍ رّاًی اجتوبػی هفيذ اطت؟
اؿتجبٓ اًنبًی ثیي هيبّؿ ّ هـارؼَ کٌٌؼٍ هِوتـیي ػبهل ػؿ هيبّؿٍ امتُ .وگی ًیبف ثَ یک ىبُؼ ثـای
چیقُبی کَ ػؿ فًؼگی هب اتلبم اكتبػٍ یب چیقُبی کَ تزـثَ کـػٍ این ،ػاؿین .ػیؼى ّ تزـثَ کـػى ُوؼلی
کوک هیکٌؼ تب ثَ اصنبمبت عْػ هـتجٔ ىْین .هيبّؿٍ کوک هیکٌؼ تب ىغٌ هطویي ىْػ کَ اصنبمبت ّ
تزـثیبتی کَ ثـای ّی اتلبم اكتبػٍ امت ّاهؼی ثْػٍ ّ ثبالی فًؼٍ گی اّ تبحیـات ًبگْاؿ ػاىتَ امت.
ثنیبؿی اف کنبًیکَ ثَ هـاکق هيبّؿٍ هـارؼَ هیکٌٌؼ ػؿ ػاعل عبًْاػٍ عْػ ػؿ اًقّا ثَ مـ هیجـًؼ.
ًویغْاٌُؼ ثبؿ تزـثیبت آًِب ؿا اػْبی ػیگـ كبهیل ثَ ػّه ثکيٌؼ .ایي تزـثیبت هؼوْال" ثب اصنبك ىـم
ُوـاٍ امت .ثـای هخبل اف ػمت ػاػى کٌتـّل ػؿ یک ّّؼیت ثنیبؿ ػىْاؿ.
ُوگی ثب ؿًذ رؼایی ّ اصنبك تٌِبیی آىٌب ُنتین .ػؿ هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی ثـای چٌؼ لضظَ ،ػیْاؿُبی
رؼایی ثَ ْٓؿ مضـآهیق اف ثیي هیـًّؼ .هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی فهبًی هلیؼ ّاهغ هیيْػ کَ هـارؼَ کٌٌؼٍ
هبػؿ ىْػ تب ثب عْػ ،هضیٔ ّ ارتوبع عْػ ّ ثَ ُویي هٌْال ثب تْاًبیی ُب ّ اهکبًبت عْػ ػّثبؿٍ اؿتجبٓ
ثـهـاؿ کٌؼ ّ ایي لضظَ اینت کَ هب ػؿ رـیبى هيبّؿٍ ػؿ تاله آى امتین.
موفقیت مشاوره روانی اجتماعی بستگی به انتخاب دقیق تکنیک های مداخلوی روانی اجتماعی و مهارت
های مشاور دارد.
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 .IVرفتبر غيزغجيؼی:
رفتار غیرطبیعی نمونه ای از هیجانات ،افکار و اعمالی میباشد که با موجودیت یک یا چند دالیل زیر
بیمارگونه فرض میشوند :وقوع غیرمعمول ،تخلف از قواعد ،زجرت فردی ،ناتوانی و اختالل و
غیرمتوقع بودن.
ؿكتبؿ ؿیـًْؿهبل هيغَبت فیـ ؿا ػاؿػ:
 ؿكتبؿ ؿیـاًطجبهی
 ػولکـػ ًبهٌبمت ؿّاًی
 فرـت ؿّاًی ثَ عْػ ّ ػیگـاى
ؿكتبؿُبی ؿیـٓجیؼی ثغيی اف ثیوبؿیِبی ؿّاًی ُنتٌؼ .اٍطالس ثیوبؿی ؿّاًی تْمٔ كـٌُگ تؼییي
هیيْػ .اػـاُ ثیوبؿی ؿّاًی کَ ػؿ یک ربهؼَ ثـرنتَ ّ هِن اًؼ ،هوکي امت ػؿ ربهؼَ ػیگـ ؿیـهبثل
اُویت ثبىٌؼ ّ اٍال" ثَ چين ًیبیٌؼ یب ػؿ ربهؼَ ػیگـی ثَ ىکل ؿكتبؿػبػی ّ ٓجیؼی تؼجیـ ىًْؼ.
ػوبیؼ ػؿ هْؿػ ثیوبؿی ؿّاًی ثَ ػوبیؼ ػیٌی ،اؿفىِبی ارتوبػی ،هْاػؼ ّ آؿهبًِبی ؿّاثٔ اًنبًی هـثْٓ
هیيًْؼ .ایي اٍل ُـ ربهؼَ امت .ایي ػوبیؼ هيتـک مـىت تؼاّی مٌتی ؿا تؼییي هیکٌؼ ّ چبؿچْثی ؿا
ثـای تؼجیـ اػـاُ ّ ؿاٌُوبیی ػولکـػ ػؿ پبمظ ثَ ثیوبؿی ؿّاًی ایزبػ هیکٌٌؼ.
هـػم ثیٌو کوی ػؿ هْؿػ ػوبیؼ ّ اؿفىِبی آهْعتَ ىؼۀ كـٌُگی هـثْٓ ثَ ؿكتبؿ ٓجیؼی ّ ؿیـٓجیؼی ثَ
ىوْل ثیوبؿی ؿّاًی ػاؿًؼ .اف ٓـف ػیگـ ایي اؿفىِب ثـای ُوَ ٍضیش ّ کبهل ثَ ًظـ هیـمٌؼ.
 .Vثيوبری رّاًی:
ثیوبؿی ؿّاًی ثَ ؿكتبؿُبی ؿیـًبؿهل (ؿیـٓجیؼی) ىغٌ کَ یک یب چٌؼ هيغََ ؽیل ؿا ػاىتَ ثبىؼ،
ؿارغ هیيْػ:
 ثی ًظوی ػؿ تلکـ ،صبكظَ ّ رِت یبثی
ُ ؾیبًبت ّػوبیؼ ؿیـٓجیؼی
 اػؿاک ؿیـٓجیؼی
 ػکل الؼول ُبی ُیزبًی ًبهٌبمت یب عـاة
 ػؼم مبفگبؿی ارتوبػی
ً بؿمبیی ػؿ ػولکـػ ؽکبیی ّ امتؼالل
ّ ؼق ػؿ هْبّت یب کٌتـّل اًگیقٍ
 ثـػاىت ؿیـّاهؼی اف عْػ
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ثَْؿت ػوْم ثیوبؿیِبی ؿّاًی هيغَبت ؽیل ؿا ػاؿا اًؼ:
 ؿكتبؿُبی ؿیـٓجیؼی کَ ػؿ ثبال ؽکـ ىؼ
 فرـت ثـای عْػ ّ ػیگـاى
 هؼاعلَ ػؿ كؼبلیت ُبی ؿّفاًَ هخل هکتت ،کبؿ ّ ؿّاثٔ
تيغیٌ ّ تؼجیـ هيکل ،فثبى هيتـکی ؿا ثیي کبؿهٌؼ ٍضی ّ هـارؼَ کٌٌؼٍ هِیب مبعتَ کَ اف ٓـین آى
هیت ْاًٌؼ فرـت ؿّاًی هْرْػ ؿا تَْؿًوبیٌؼ .ایي ؿًّؼ آویٌبى هزؼػ هیؼُؼ ّ تؼاّی الفهَ ؿا ّّغ ّ ثَ
آى هلِْم هبیل هیيْػ .اگـ کبؿهٌؼ ٍضی ّ هـارؼَ کٌٌؼٍ اف ػیؼ هيتـک امتلبػٍ ًکٌٌؼ ،تؼاّی هْحـ ًغْاُؼ
ثْػ یب ثَ ىکنت هٌزـ عْاُؼ ىؼ .هؼاعلَ ثبیؼ اف ًظـ كـٌُگی هٌبمت ثبىؼ.
ػْاهل ىبیغ ثیوبؿیِبی ؿّاًی ػجبؿتٌؼ اف:
 )1ػْاهل ثيْلْژیکی:
 اثٌبؿهلتی رٌتیکی
 اًتبًبت هـقی
 رـاصبت ّ تـّیْبت ػؿ هـق
 آمیت ُبی هجل اف ّالػت
 مْتـؾی یب کوجْػ ػٌبٍـ ؿؾایی
 )2ػْاهل رّاًی:
 هِبؿتِبی ّؼیق مبفه
 ػقت ًول پبئیي
ٍ ؼهبت (تـّهب) ؿّاًی فهبى کْػکی یب ٍؼهبت ػیگـ
 ػّؿٍ ُبی اًتوبلی ػؿ ْٓل صیبت
 )3ػْاهل اجتوبػی:
 اتلبهبت فًؼگی هخل ػقاػاؿی ،اف ػمت ػاػى ىـل ،تَبػهبت
 ثیکبؿی ،هِبرـت ،كوـً ،بثـاثـی رٌنی ،عيًْتً ،باهٌی ،هٌبفػبت هقهي
 . VIطتگوب ( ثذًبهی) ّ ثيوبریِبی رّاًی:
ػؿ ثیوبؿی ؿّاًی ،ثؼًبهی صویوی ،ػؿػًبک ّ آمیت فًٌؼٍ ثـای فًؼگی اكـاػ ػاؿای هيکالت ؿّاًی ّ
عبًْاػٍ ُبیيبى هیجبىؼ .ثؼًبهی ثیوبؿاى ؿا اف تؼاّی الفم ّ صوبیت هْؿػ ًیبف کَ آًِب ؿا ثطـف فًؼگی
مبلن ّ ًْؿهبل ؿُجـی هیکٌؼ ،ثبف هیؼاؿػ .اعتالل ؿّاًی ثیوبؿی هبثل ػالد امت ،اكـاػ ثب ثیوبؿی ؿّاًی
کوجْػ ؽکبیی ًؼاىتَ ّ ثؼؼ اف کٌتـّل هيکل ؿّاًی ،هیتْاًٌؼ فًؼگی ّ کبؿ کٌٌؼ ّ ػْْ كؼبل ربهؼَ ىًْؼ.
متگوب ؿا هیتْاًین ثب کلوبت فیـ ثِتـ هؼٌب کٌین:
 ؿللت
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 پیو ػاّؿی
 تجؼیِ
 VIIصحت رّاًی ّ حمْق ثؼز:
اكـاػ ثب هيکل ؿّاًی ػؿ ربهؼَ اف رولَ اكـاػی اًؼ کَ ػؿ هْؿػ آًِب ثیيتـؿللت ٍْؿت هیگیـػ .ػؿ
ثیيتـ رْاهغ ،هيکل ؿّاًی رق هـیْی هضنْة ًيؼٍ آًـا ّؼق ىغَیت یب هزبفاتی ثـای ؿكتبؿ
ؿیـاعالهی هی پٌؼاؿًؼ .اكـاػ ثب ثیوبؿی ؿّاًی ثَ اىکبل ّمیؼی اف ًوِ صوْم ثيـ هْارَ ُنتٌؼ.
متگوبی کَ ثب آى هْارَ اًؼ ثیبًگـ تزـیؼ اف ربهؼَ ّ ػؿیبكت ًکـػى هـاهجتی امت کَ هنتضن آى هیجبىٌؼ.
ثؼْی تغللبت ىبیغ ػؿ ایي فهیٌَ هـاؿ ؽیل امت:
 اعـاد اف ربهؼَ
 کوجْػ هـاهجت ُبی ٍضی هْؿػ ًیبف
 ثنتي ،لت ّ کْة ّ مبیـ مْامتلبػٍ ُبی كقیکی
 گـمٌَ ًگِؼاىتي
 هؼـُّ ثَ مْامتلبػٍ ّ ؿللت
 ؿػ ىؼى اف تضَیل ،کبؿ ّ هنکي
ً گِؼاؿی ػؿ هلل ُبی ػاؿای ثنتـ
 هضـّهیت اف لجبك ،هضل امتـاصت هٌبمت ،آة تویق یب تيٌبة هٌبمت
اهؼاهبت اّلیَ ثـای رلْگیـی اف تزبّف ثَ صوْم ثيـی اكـاػ ثب ثیوبؿی ؿّاًی ػجبؿتٌؼ اف:
 تـییـ ػیؼگبٍ ُب ّ ثبال ثـػى مطش آگبُی
 ثِجْػ صوْم ثيـ ػؿهـاکق ٍضی
 تْاًوٌؼ مبفی امتلبػٍ کٌٌؼگبى عؼهبت ٍضت ؿّاًی ّ كبهیل ُبیيبى
 ربیگقیي کـػى هـاهجت ُبی ارتوبػی ثَ ػُْ هـاکق ؿّاًپقىکی
 اكقایو مـهبیَ گؾاؿی ػؿ ثغو ٍضت ؿّاًی
 اتغبؽ پبلینی ُب ،هْاًیي ّ عؼهبتی کَ صوْم ثيـ ؿا تـّیذ هیٌوبیٌؼ.
کارکنان صحی باید:
 به وقار بیماران احترام قایل شوند
 حقوق بیماران را حفظ کنند
 خودمختاری و استقالل بیماران را تشویق کنند
 رضایت و موافقت آگاهانه بیمار را اساس تمام تداوی و کار خویش بسازند.
 بیمار را درانکشاف پالن تداوی سهیم بسازند.
 فامیل کسانی را که بیماری روانی دارند ،در روند معالجه و مراقبت آنها داخل کنند
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 .VIIIارسیبثی رّاًی:
ُؼف اف اؿفیبثی ؿّاًی روغ آّؿی آالػبت ػؿهْؿػ ؿكتبؿ ،اكکبؿ ّ اصنبمبت كـػ ّ ؿاثطَ ایي ػْاهل
ثب مْاثن ،تزبؿة ّ صبالت كؼلی امت .اؿفیبثی ؿّاًی ثَ کبؿکي ٍضی ػؿ تّْیش ،تيغیٌ ّ ثبالعـٍ
تؼاّی هيکالت کوک هیکٌؼ .آالػبت ؿا هیتْاى اف ٓـین هَبصجَ هنتوین ثب عْػ ىغٌ ّ یب اهبؿة ّی
ثؼمت آّؿػ .هّْْع هِن ػؿ اؿتجبٓ ثب اؿفیبثیً ،ضْ اكِبم ّ تلِین امت .اكِبم ّ تلِین فهبًی هْحـ عْاُؼ
ثْػ کَ ػّٓـف اف یک فثبى امتلبػٍ کٌٌؼ ،ػؿ ًتیزَ پیبم ُبی کالهی ّ ؿیـکالهی ّ هؼبًی كـٌُگی ّاّش
عْاٌُؼ ثْػ.
اكِبم ّ تلِین عْة ؿا هیتْاى آهْعت .ػؿ فیـ ثؼْی اف هِبؿت ُبی اكِبم ّتلِین ؽکـ ىؼٍ امت:
هِبؿتِبی اكِبم ّ تلِین
ػؿ ثـعْؿػ ثب کنبًیکَ اف هيکالت ؿّاًی ؿًذ هیجـًؼ تٌِب ثـهـاؿی اؿتجبٓ هِن ًینت ثلکَ چگًْگی
ثـهـاؿی اؿتجبٓ ًیق هِن امت.
اّلیي ّ هِوتـیي هؼم ایي امت کَ هبػؿ ثبىین تب ثب هـیِ ُوؼلی ػاىتَ ثبىین ّ ثتْاًین ایي ػؿک ّ اصنبك
ؿا ثَ ّی اًتوبل ػُین.
ُوذلی یک هِبؿت هِن امت کَ هيبّؿ ؿا هبػؿ هینبفػ تب ثـػاىت ّاّش ّ ؿّىي اف ػًیبی ػؿًّی
هـارؼَ کٌٌؼٍ ػاىتَ ثبىؼ.ػؿ ارتوبع اكـبًی ُوؼلی ّیژگی پنٌؼیؼٍ ّ ؿایذ امت فیـا مبعتبؿُبی كبهیلی
اهتْبی آًـا هیکٌؼ ّ اف آى ُویيَ امتلبػٍ هیيْػ .ػعتـاى ّهتی عبًَ پؼؿی ؿا تـک هیکٌٌؼ ػؿػ هبػؿاًيبى
ؿا اصنب ك هیکٌٌؼ .كـفًؼاى ًیق اًتظبؿات ّالؼیي عْػ ؿا اصنبك هیکٌٌؼ کَ ایي ًقػ آًِب ُیزبًبت هيبثَ ؿا
ثْرْػ آّؿػٍ ّ مجت هیيْػ تب ػًیبی ُیزبًی ػؿّى ػقیقاًيبى ؿا ػؿک کٌٌؼ .هِبؿت ُوؼلی ػؿ ّهت
ٍضجت کـػى ثب هـارؼَ کٌٌؼٍ ثبیؼ كؼبل ىْػ .عْػ ؿا ثَ ربی هـارؼَ کٌٌؼٍ هـاؿ ػُیؼ ّ مؼی کٌیؼ کَ اف
لضبظ ُیزبًی ػؿک ّ اصنبك کٌیؼ کَ اصنبمبت هـارؼَ کٌٌؼٍ ثبالی ىوب چگًَْ تبحیـ هی اًؼافػ .ػؿ ػیي
فهبى هيبّؿ ثبیؼ هْاظت ثبىؼ تب ثیو اف صؼ عْػ ؿا ػؿگیـ ًنبفػُ .وؼلی کـػى ثَ ایي هؼٌب ًینت کَ ثب
هـارؼَ کٌٌؼٍ ّ هيکالت ّی عْػ ؿا ُوبًٌؼ ثنبفین (اصنبك ایٌکَ ػؿ ػیي صبلت هـارؼَ کٌٌؼٍ هـاؿ
ػاؿین) ػؿ توبم لضظبت ثـای هيبّؿ هِن امت تب هبػؿ ثبىؼ ثیي هـارؼَ کٌٌؼٍ ّ هيکالتو ّ فًؼگی ّ
هيکالت ىغَی عْػ كـم هبیل ىْػ.
 )1هِبرتِبی تْجَ:
 تْرَ ثَ هٌقلَ امبك گْه ػاػى ّ هيبُؼٍ ػول هیکٌؼ .
 عْة تْرَ کـػى ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ ،ىوب ؿا ػؿ هْهؼیت عْثی هـاؿ هیؼُؼ تب ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ
عْة گْه ثؼُیؼ یؼٌی ثَ ُـ ػّ پیبم ُبی کالهی ّ ؿیـکالهی اّ.
 ثـای ًيبى ػاػى تْرَ ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ ،ؿاٍ ُبی هغتلق ّرْػ ػاؿػ:
ّ )aظؼيت ثذًی
ّّ ؼیت ثؼًی ىوب ثبیؼ "ثبف" ثبىؼ .ثَ ایي تـتیت ىوب ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ پیبم هیؼُیؼ کَ ىوب
هیغْاُیؼ ثب اّ هَـّف ثبىیؼُ .یچ ّهت ػمتِبی عْػ ؿا ػؿ رلْی میٌَ ثبالی ُن ًگَ
ًؼاؿیؼ.
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 ؿّ ػؿ ؿّ ثب هـارؼَ کٌٌؼٍ هـاؿ ثگیـیؼ .توـکق ػاىتَ ثبىیؼ ،ثَ پيت چْکی تکیَ ًکٌیؼ.
ٓ جیؼی ؿكتبؿ کٌیؼ ّ ػالین عْػ ؿا ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ ثَ ىیٍْ هؼوْل اثـاف کٌیؼ.
 هـار ؼَ کٌٌؼٍ هتْرَ ىوب ّ ػکل الؼول تبى ػؿ ثـاثـ گلتَ ُبیو هیجبىؼ .ثٌبثـایي الفم
امت تب اف آالػبتی کَ اكبػٍ ّرِی ىوب هوکي امت هٌتول کٌؼ هطلغ ثبىیؼ.
توجه به مراجعه کننده راهی برای نشان دادن حضورتان به او است.
)2




هِبرت ُبی هؼبُذٍ:
ٓـف لجبك پْىیؼى ،تْى ٍؼاّّ ،ؼیت ثؼى ّ صـکبت هـارؼَ کٌٌؼٍ ثَ ىوب آالػبت هِوی هیؼٌُؼ ّ
پیبهِبی کالهی آًِب ؿا تبییؼ یب ؿػ هیکٌٌؼ .ثـای ػؿک ثِتـ هـارؼَ کٌٌؼٍ اف ػاًو ّ ثَیـتی کَ اف
اصنبك تبى ًيأت هیکٌؼ ،امتوبػٍ کٌیؼ.
هيبُؼٍ ػهین هـارؼَ کٌٌؼٍ کوک عْاُؼ کـػ تب ػؿک عْػ ؿا ػؿ هْؿػ آًِب اًکيبف ػُیؼ.
توـکق ثـ ًبُوبٌُگی ّ ػؼم تْافى ثیي ؿكتبؿ کالهی ّ ؿیـکالهی هـارؼَ کٌٌؼٍ ثبػج هیيْػ تب
اؿفیبثی هـارؼَ کٌٌؼٍ آمبًتـ ثبىؼ .هیتْاًیؼ هيبُؼات عْػ ؿا هضتبٓبًَ ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ هٌتول مبفیؼ.
ایٌکبؿ هوکي امت هـارؼَ کٌٌؼٍ ؿا رـات ثغيؼ تب چیقُبی ؿا کَ اف گلتٌو ثَ ُـ ػلیلی کَ امت
ُـاك ػاؿػ ،ثَ ىوب ثگْیؼ.

 )3هِبرت ُبی گْع دادى:
گْه ػاػى تٌِب ىٌیؼى گلتَ ُبی هـارؼَ کٌٌؼٍ ًینت .گْه ػاػى هيتول امت ثـ تْرَ کـػى ،ػؿیبكت ّ
ػؿک پیبم ُبی کَ هـارؼَ کٌٌؼٍ هیگْیؼ یب ػوال" ًيبى هیؼُؼ.
ُ ؼف ىوب ػؿ گْه ػاػى ،ػمتیبثی ثَ هْاكوَ هيتـک ػؿ هْاؿػ فیـ امت:
 چَ چیقُب هـارؼَ کٌٌؼٍ ؿا ًگـاى هیکٌؼ.
 تيْیو ُبی عْػ ؿا چگًَْ تزـثَ هیکٌؼ؟
 كؼبالًَ گْه کٌیؼ یؼٌی کَ ُؼكوٌؼاًَ گْه ثؼُیؼ ّ ػؿ هْؿػ چیقُبی کَ گْه ػاػٍ ایؼ ّ ػؿک کـػٍ
ایؼ ٍضجت هیکٌیؼ.
 )4هِبرت ُبی اًؼکبطی:
خالصَ طبسی:
استفاده از خالصه سازی شما را قادر میسازد تا بخش های روشن جلسه را به روش سازمان یافته کنار
هم قرار دهید .به این ترتیب شما و مراجعه کننده میتوانید به آن از بیرون نگاه کنید.
 عالٍَ مبفی ثـ ؿّی آًچَ هـارؼَ کٌٌؼٍ گلتَ امت توـکق ػاؿػ ّ ىـیک مبعتي ػؿک ىوب ؿا ىبهل
ًویيْػ.
 هلیؼتـیي عالٍَ مبفی آى امت کَ ثَ گلتَ ُبی هـیِ اًنزبم ،یکپبؿچگی ّ ًظن هیؼٌُؼ.
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ثـای هخبل:
هؼبّر  :ثب تْرَ ثَ چیقُبی کَ تب کٌْى گلتَ ایؼً ،نجت ثَ ؿّیَ ای کَ كبهیل ُونـتبى ثب ىوب ػاؿًؼ
اصنبك عين ّ ثی هیلی هیکٌیؼُ .وچٌیي عْػ ؿا ثب ًٌْی تبى هوبینَ کـػیؼ ّ ػمتآّؿػُبی عْػ ؿا کوتـ اف
ّی هیجیٌیؼ.
طْاالت:
 )1طْاالت ثبس:
 اربفٍ هیؼٌُؼ تب آالػبت ؿا ػؿیبكت کٌین ّ مِوگیـی ثیيتـ هـارؼَ کٌٌؼٍ ؿا تيْین هیکٌؼ.
ثـای هخبل ،هـارؼَ کٌٌؼٍ ػؿ هْؿػ هيبرـٍ ثب ُونـه ٍضجت هیکٌؼ ،هوکي امت ثپـمیؼ:
ّ هتی کَ هيبرـٍ ؿا ىـّع هیکٌیؼ چَ اتلبهی هیآكتؼ ّ هؼوْال" هجل اف ایٌکَ ىـّع ثَ هيبرـٍ
کٌیؼ چَ اتلبهی هیبكتؼ؟
 ػؿ کزب ىـّع ثَ هيبرـٍ هیکٌیؼ؟
 هؼوْال هيبرـٍ چگًَْ عتن هیيْػ؟
 مْاالتی کَ گنتـػٍ ُنتٌؼ ًپـمیؼ فیـا رْاة ػاػى ثَ آًِب ػىْاؿ امت.
 مْاالت ثبف ثـای ىـّع رلنَ هلیؼ اًؼ ،فیـا ثَ هـارؼَ کٌٌؼٍ كْبی ثیيتـی ػاػٍ هیيْػ.
 )2طْاالت ثظتَ:
 مْاالتی اًؼ کَ هـارؼَ کٌٌؼٍ ػؿ رْاة آًِب "ثلی" یب "عیـ" هیگْیؼ ّ .ػوؼتب" ثـای ثؼمت آّؿػى
آالػبت عبٍی ثَ کبؿ ثـػٍ هیيًْؼ .ثٌبثـایي ثـای عبهْه مبعتي هـیْبًی کَ پـگپ ُنتٌؼ هلیؼ
هیجبىٌؼ.
 اهکبى کبّه ّ رنتزْ ثب ایي مْاالت ّرْػ ًؼاؿػ.
هیتْاًیؼ ایي هطلت ؿا ػؿ هخبل فیـ ثجیٌیؼ.
 هؼبّر :آیب ثَ ُونـ عْػ گلتَ ایؼ کَ ثـای ایي کبؿ ػؿعْامت ػاػٍ ایؼ؟
 هزاجؼَ کٌٌذٍ ًَ :عیـٌُْ ،ف ًَ
 هؼبّر :آیب هیغْاُیؼ ثَ ّی ثگْییؼ؟
 هزاجؼَ کٌٌذٍ :ثلی ،ثَ تؼؿیذ
 هؼبّر :آیب كکـ هیکٌیؼ اف آى عْىو ًیبیؼ؟
 هزاجؼَ کٌٌذٍ :ثلی ،كکـ هیکٌن
 هؼبّر :آیب ٍضجت کـػى ثب اّ ثـای تبى مغت امت؟
 هزاجؼَ کٌٌذٍ :ثلیُ ،ویٌطْؿ كکـ هیکٌن.
 اف مْاالت ثنتَ ّهتی امتلبػٍ کٌیؼ کَ هیغْاُیؼ صوبین عبٍی ؿا ثلِویؼ یب هیغْاُیؼ آالػبت ثؼمت
آهؼٍ ؿا اؿفیبثی کٌیؼ.
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 سواالت تاثیرات مثبت و منفی خواهند داشت.
 سواالت به موقع ،واضح و باز تاثیرات مثبت زیادی دارند.

توبم هِبؿتِب ثبیؼ ثَ عْثی توـیي ىًْؼ.
ػؿ ؿًّؼ هيبّؿٍ ثبیؼ ثَ ٍْؿت ٓجیؼی امتلبػٍ ىًْؼ!
ًکتَ هِن ایٌنت کَ اف آًِب ػؿ تـکیت هٌبمت امتلبػٍ ىْػ.
ًکبت فیـ ػؿ هَبصجَ ثب هـیِ هلیؼ اًؼ:
 هضتـهبًَ ّ هْػة ثـعْؿػ کٌیؼ.
 توبك چيوی عْػ ؿا صلع کٌیؼ.
 هـیِ ؿا ثَ ًبم ٍؼا کٌیؼ.
 ثَ آُنتگی ٍضجت کٌیؼ ،كـیبػ ًکيیؼ.
 ػؿ آؿبف هَبصجَ اف مْاالت ثبف امتلبػٍ کٌیؼ.
 اف مْاالت ثنتَ ػؿ عتن هَبصجَ امتلبػٍ کٌیؼ.
 ػؿ هْؿػ هضـهیت ّ اػتوبػ ٍضجت کٌیؼ.
 اظِبؿ اصنبمبت ّ ُیزبًبت ؿا ّاّش مبفیؼ.
 ػؿ ٍْؿت ًیبف ،عالٍَ چیقُبی ثضج ىؼٍ ؿا اؿایَ کٌیؼ.
 ػؿ هْؿػ ًبُوبٌُگی ثیي ػالهبت ّ اىبؿات کالهی ّ ؿیـکالهی هـیِ ُْىیبؿ ثبىیؼ.
 ػؿهْؿػ هيکل هيکْک پـمبى ًوبییؼ.
 اف کلوبت هٌبمت ثـای هّْْػبت صنبك یب تبثُْب امتلبػٍ کٌیؼ.
جمع آوری اطالعات مورد نیاز ،به مهارت مرتب سازی سواالت نیاز دارد .روش معمول اینست که با
سواالت باز شروع کرده و با سواالت مناسب بر مبنای اطالعات مریض ادامه باید داد .سواالت بسته در
ختم کار ،وقتی که تایید مورد نیاز است و وقت کم باشد ،استفاده میشوند.
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ػؿ فیـ هخبلِبیی اف مْاالت ثبف ؽکـ گـػیؼٍ امت:
هيکل چَ امت ؟
ػؿ هْؿػ اكکبؿی کَ ىوب ؿا آفاؿ هیؼٌُؼ ثگْییؼ؟
چوؼؿ عْة عْاثیؼٍ ایؼ ؟
ثب هيکالت ػؿ فًؼگی چگًَْ ثـعْؿػ هیکٌیؼ؟
ثیبییؼ ػؿ هْؿػ ىـل ىوب ٍضجت کٌین.
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 آیب کؼام تزـثَ اف هْاػ ًيَ آّؿ (هخال" ُـّییي) ػاؿیؼ؟
 ػؿ هْؿػ كبهیل عْػ چی كکـ هیکٌیؼ؟
)2







هخبلِبی فیـ ًوًَْ ُبی اف مْاالت ثنتَ امت:
ػیيت چٌؼ مبػت عْاثیؼیؼ؟
آیب گبُی ػؿ هْؿػ ٍؼهَ فػى ثَ عْػ كکـ کـػٍ ایؼ؟
چَ هوؼاؿ ُـّییي هَـف هیکـػیؼ؟
آیب مـػؿػی ػاؿیؼ؟
آیب ثـای هيکل عْػ ثَ ػاکتـ هـارؼَ کـػٍ ایؼ؟
کؼام ػّاُب ؿا هَـف هیکٌیؼ؟

تبریخچَ رّاًپشػکی:
روغ آّؿی توبم آالػبتی کَ ػؿ پبییي ؽکـ ىؼٍ امت ػؿ هْؿػ ُوَ ثیوبؿاى ّـّؿی هیجبىؼُ .وۀ ایٌِب ثَ
ػلن ّ تزـثَ کبؿکي ٍضی ثنتگی ػاؿػ کَ چَ ّهت ّ چطْؿ ایي آالػبت ؿا روغ آّؿی کٌؼ .توـکق ثبیؼ
ثیيتـ ثبالی هيکالت كؼلی ثبىؼ.
هْاؿػ فیـ ثغو ُبی اٍلی تبؿیغچَ ؿّاًپقىکی ُنتٌؼ:
 )aاغالػبت در هْرد ُْیت :مي ،رٌنیت ،صبلت هؼًی ،تضَیالت ،ىـل ،هٌجغ ؿرؼت ػٌُؼٍ
 )bػکبیت فؼلی (ػوذٍ) هزیط  :ػلیل اٍلی هيبّؿٍ ،هؼوْال" ػلیل یک ًول هْل اف ثیوبؿ یب اهْام ّی
امت.
 )cتبریخچَ هزیعی فؼلی:
 اػـاُ كؼلی ،تبؿیظ ىـّع ،هؼت ّ میـ اػـاُ.
 اػـاُ ّ تؼاّیِبی هجلی ؿّاًپقىکی (ػولی ّ ػَجی)
 كيبؿُبی ؿّاًی ارتوبػی اعیـ :صْاػث پـ امتـك کَ هوکي امت ػؿ صبلت كؼلی ثیوبؿ مِین ثبىٌؼ.
 ػالیل هـارؼَ كؼلی ثیوبؿ.
 ىْاُؼ هجلی ثبیؼ ثَ تظبُـات كؼلی هـثْٓ ثبىٌؼ.
 )dتبریخچَ رّاًپشػکی گذػتَ:
 تيغیٌ ُبی ؿّاًی كؼلی ّ هجلی
 تبؿیغچَ تؼاّی ؿّاًپقىکی ثَ ىوْل تؼاّیِبی مـاپب ّ ػاعل ثنتـ
 تبؿیغچَ امتلبػٍ اف ػّاُبی ؿّاًگـػاى Psychotropic
 تبؿیغچَ اهؼام ثَ عْػکيی ّ کيٌؼٍ ثْػى آًِب.
 )eتبریخچَ غجی گذػتَ:
 هيکالت ٓجی كؼلی ّ یب هجلی
ًْ ع تؼاّی ثَ ىوْل ًنغَ ُب ،ػّاُبی عْػمـاًَ ّ تؼاّی ُبی عبًگی
 )fتبریخچَ اجتوبػی ّ فزدی:
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 آالػبت هـثْٓ ثَ ػّؿاى کْػکی ّ ػّؿاى ثلْؽ ،تضَیالت ،مْاثن ىـلی ،مبفگبؿی ارتوبػی،
تبؿیغچَ رٌنی ،مْامتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ ،هيکالت هبًًْی ،اتلبهبت ثـرنتَ فًؼگی هخل هِبرـت،
عؼهت ػنکـی ،رِبػ ّ هٌجغ ػؿآهؼ ّ صوبیت/ىجکَ ارتوبػی.
 )gتبریخچَ فبهيلی:
 چٌؼهیي كـفًؼ امت ،ؿّاثٔ ثب عْاُـاى ّ ثـاػؿاىٍ ،ضت ؿّاًی اػْبی كبهیل ،اؿتجبٓبت ثب ّالؼیي.
 )hهؼبیٌَ ّظؼيت رّاًی:
ّّ )1غ ظبُـی:
 صبلت كقیکی ّ ٍضت ػوْهی
 لجبك ،صبلت ثؼىً ،گـه
 توبك چيوی
 اؿتجبٓ ثب هَبصجَ کٌٌؼٍُ ،وکبؿی
 )2ؿكتبؿ:
 كؼبلیت صـکی
 صبالت ّ صـکبت ؿیـًْؿهبل
 آگبُی اف هضیٔ
 )3گلتبؿ:
 مـػت ّ ؿّاى ثْػى
 هْاًغ ػؿ اكِبم ّ تلِین
 )4علن:
 هتٌبمت ثْػى
 گوبى کلی (اكنـػٍ ،هْطـة ،عين ،تیقكِوی)
 )5اكکبؿ:
 پـه اكکبؿ
 ثـمبهبت :ىٌیؼى ٍؼاُب ،ػیؼى چیقُبی ؿیـهؼوْل.
ُ ؾیبًبت :هيکْک ثْػى ،اكکبؿ ربػّىؼى ،تضت کٌتـّل ثْػى ،اكکبؿ ػؿ هْؿػ ري ّربػّ.
ّ مْاك/ارجبؿ ّ تـك اف اىیب یب هْهؼیتِب
 اصنبك هِن ثْػى هخال" ىغٌ هؼؿتوٌؼی ثبىؼ.
ً باهیؼی ،ثی اؿفىی ،اكکبؿ ػیگـکيی ،عْػکيی
 )6ػؿک صوبین:
 ػاًنتي فهبى ،هکبى ،هبٍ ّ مبل
 صبكظَ ػّؿ ّ ًقػیک
 هْبّت
 ثَیـت ّ آگبُی ػؿ هْؿػ هيکل كؼلی
خالصه یافته های عمده
تاریخچه
معاینه وضعیت روانی
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.Xهؼکالت صحت رّاًی در :BPHS
هيکالت ٍضت ؿّاًی ػؿ اكـبًنتبى ثنیبؿ ىبیغ هیجبىٌؼّ .اّش امت کَ مَ ػَُ رٌگ ّ تبحیـات هتؼبهت
آى ثـ فًؼگی هـػم هٌزـ ثَ هيکالت ؿّاًی فیبػی ىؼٍ امت .ػؿ یک هطبلؼَ ًلْك ػبهَ ػؿ مبل ،2004
كیَؼی اىغبً ػاؿای اػـاُ ؿّاًی توـیجب  70كیَؼ ثْػ .ثؼْی اف هيکالت ؿّاًی ػؿ ثیي عبًن ُب
ىبیغ تـ ُنتٌؼ اهب ثؼْی اف گـّپ ُب هخل هؼلْلیي رٌگی ،هجبؿفیي مبثن ،ػْػت کٌٌؼٍ گبى ّ آلبل ػؿ
هوبثل چٌیي ثیوبؿیِب آمیت پؾیـتـ هیجبىٌؼ.
هيکالت ؿّاًی فیـ ػؿ ایي ؿٌُوْػ هْؿػ ثضج هـاؿ هیگیـًؼ:
 ثیوبؿیِبی ؿّاًی ىبیغ
 ثیوبؿیِبی ؿّاًی ىؼیؼ
 مْامتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ ّ ّاثنتگی
 ثیوبؿیِبی ؿّاًی ػّؿاى ٓلْلیت
 هـگی (کَ ػؿ ّاهغ یک ثیوبؿی ؿّاًی ًینت)
 عْػ آفاؿی ّ عْػ کيی
 ىکبیبت هجِن رنوی
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هؼکالت/ثيوبریِبی ػبیغ صحت رّاًی
ثیوبؿی علیق ٍضت ؿّاًی ثنیبؿ ىبیغ ثْػٍ اهب اكـاػ ؿا کوتـ آفاؿ هیؼُؼ .ثیوبؿی ؿّاًی علیق ثیيتـ
مجت فرـت هـیِ هیگـػػ .ػؿ اکخـ هْاهغ هـػم ًویؼاًٌؼ کَ كـػ هيکل ؿّاًی ػاؿػ.
هيغَبت ىبیغ ػجبؿتٌؼ اف:
 ىکبیبت رنوی ثنیبؿ ثـرنتَ امت
 ػؿ ؿّاثٔ هيکل ایزبػ هیکٌؼ
 کیلیت فًؼگی ؿا پبییي هیآّؿػ
 ىغٌ هیتْاًؼ ثب ّرْػ هـیْی ثَ ػؿك یب کبؿ اػاهَ ػُؼ
 هْحـیت ػؿ کبؿ ؿا کبُو هیؼُؼ
 هیتْاًؼ هقهي ىْػ
 ثبػج امتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ یب تؼاّی ثیوْؿػ ىؼٍ هیتْاًؼ
 اػـاُ ىؼیؼ هوکي امت ثْرْػ آیٌؼ
ثیوبؿی ؿّاًی علیق ثَ اىکبل هغتلق ًوبیبى هیيْػ ،ثؼْی اف ایي اىکبل ػجبؿتٌؼ اف:
ُ )1وزاٍ ثب تغييز درهشاج (خلك):ایي ًْع ثیوبؿی ؿّاًی ػؿ ثیي فًبى ّ هـػاى ىبیغ امت .اػـاُ
رنوی ّ ؿّاًی کَ هيبُؼٍ هیيًْؼ ػجبؿتٌؼ اف:
 .aؿّاًی:
 ؿوگیٌی ؿیـهؼوْل ّ هؼاّم
 اف ػمت ػاػى ػالهَ ،لؾت ًجـػى اف فًؼگی
 هيکل ػؿ توـکق ّ ثغبٓـ ًیبّؿػى چیقُب
ً باهیؼی ،ػؿهبًؼگی
 اصنبك گٌبٍ ،ثی اؿفىی
 ػؼم اػتوبػ ثَ ًلل
 آؿفّی هـگ یب اكکبؿ عْػکيی
 .bرنوی:
 مـػؿػی ،کوـػؿػی
 ربًؼؿػی هٌتيـ
 هيکل عْاة
 عنتگی ػؿ ٍجش یب پل اف اًزبم کبؿ اًؼک
 هيکالت ُْوی
ػوب چی کبر کزدٍ هيتْاًيذ:
 ثَ ىغٌ کوک کٌیؼ تب ػؿهْؿػ اصنبمو ٍضجت کٌؼ
 ثؼّى ایٌکَ آًِب ؿا ّؼیق ثپٌؼاؿیؼ ثَ اكـاػ گْه ثؼُیؼ
 ایي هيکالت ثَ ػلیل تٌجلی یب ّؼق ًینتٌؼ  -ىغٌ هیغْاُؼ کَ هوبّهت کٌؼ.
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ًگْییؼ کَ ُوَ چیق عْة امت
اًتوبػ ًکٌیؼ
ًباهیؼی عْػ ؿا ثَ ىغٌ اف مجت ػاىتي چٌیي اػـاُ اثـاف ًکٌیؼ
ًَیضت ًکٌیؼ هخال ًگْییؼ کَ ُوَ چیق عْة امت یب عْه ثبه.

ثَ ىغٌ ّ كبهیل ّی کوک کٌیؼ تب اصنبك اهیؼّاؿی کٌٌؼ ّ عْىجیي ثبىٌؼ ّ ثؼاًٌؼ کَ:
 ثیوبؿ هـیْی ٓجی ّاهؼی ػاؿػ.
 اػـاُ ثغيی اف ثیوبؿی ُبی ؿّاًی ىبیغ هیجبىٌؼ.
 هيکل ٍضت ؿّاًی ػالهت ّؼق یب ًوَبى ىغَیت ًینت.
 ایي صبلت تٌجلی ًینت هـیْی كـػ ؿا اف ًظـ اًگیقه ثَ چبلو هیکيبًؼ.
 تؼاّی هْحـ ثـای هيکالت ٍضت ؿّاًی هْرْػ امت.
 کوک اف ٓـف ػاکتـ ّ هيبّؿ ؿّاًی-ارتوبػی ثَ ػمتـك امت.
 هؼتی ْٓل هیکيؼ تب ثیوبؿی ثْرْػ آثؼ ،ثَ ػیي تـتیت صل هيکل ًیق فهبى ؿا ػؿ ثـ هیگیـػ ،اهب ثب
کوک هٌبمت ثَ فّػی عْة هیيْػ.
ُ ـ کنی هیتْاًؼ ایٌگًَْ هيکالت ؿا ػاىتَ ثبىؼ.
 صوبیت كبهیل صبیق اُویت امت.
 ىغٌ ؿا ثـای اػاهَ كؼبلیت ُبی ًبؿهل فًؼٍ گی تيْین کٌیؼ.
 ىغٌ ًجبیؼ هٌقّی ىْػ.
بیمار را به نزدیکترین مرکز صحی که مشاوره روانی اجتماعی و خدمات صحت روانی در آن موجود
است راجع کنید.
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ُوزاٍ ثب تؼْیغ ّ اظطزاة :اّطـاة یک ٓـین مبفه ثب هيکالت فًؼگی امت ،هؼوْال ثب ؿكغ
هيکل اف ثیي هیـّػ .اّطـاة هیتْاًؼ ثؼّى ػلیل هيغٌ ظبُـ ىْػ ّ ػّاهؼاؿ یب ّهلَ ای ثبىؼ.
اػـاُ ؿّاًی:
تيْیيِبی فیبػ ػؿهْؿػ فًؼٍ گی
هٌتظـ ثْػى ثَ یک ّاهؼَ عـاة
تيْیو ػؿ هْؿػ ٍضت
تـك اف صولَ هلجی ّ هـػى
فّػؿًزی/تغـىیت
اػـاُ رنوی:
افػیبػ ّـثبى هلت
اكقایو تؼـم
ػؿػ هلل میٌَ
هيکل ػؿ تٌلل
کـعتی ػمتبى
17

 لـفٍ
 ثیوـاؿیً ،ویتْاًؼ عْػ ؿا ؿاصت مبفػ
 گٌگنیت
ػوب چی کبر کزدٍ هيتْاًيذ:
 ثَ اكـاػ ثؼّى ایٌکَ آًِب ؿا ّؼیق ثپٌؼاؿیؼ گْه کٌیؼ.
 ایي هيکالت ثَ ػلیل تٌجلی یب ّؼق ًینت  -ىغٌ هیغْاُؼ مبفه کٌؼ.
 اًتوبػی ثـعْؿػ ًکٌیؼ.
ً باهیؼی عْػ ؿا اف مجت ػاىتي چٌیي اػـاُ ثَ هـیِ اثـاف ًکٌیؼ.
ًَ یضت ًکٌیؼ هخال" ُوَ چیق عْة امت.
 اف ثـعْؿػ رلْگیـی کٌیؼ ،ثَ امتخٌبی پیيگیـی اف اػوبل آمیت ؿمبى.
ثَ ىغٌ ّ كبهیل ّی کوک کٌیؼ تب ثلِوٌؼ:
 ایي صبلت ثیوبؿی ّاهؼی ٓجی امت.
 ایي ثیوبؿی ىبیغ امت.
 هيکل ؿّاًی ػالهت ّؼق یب ًوَبى ىغَیت ًینت.
 کوک ثـای تيْیيِب ّ اّطـاثبت ىؼیؼ هْرْػ امت.
 هِبؿت ُب ثـای کبُو تبحیـات تيْیيِب/اّطـاثبت هیتْاًؼ آهْعتَ ىْػ.
 اّطـاة ًبعْىبیٌؼ امت اهب ًؼؿتب" هْـ امت
 صوبیت كبهیل ثنیبؿ هِن امت.
ُ ـ کل هیتْاًؼ ایي ًْع هيکالت ؿا ػاىتَ ثبىؼ.
 ىغٌ ؿا ثـای اػاهَ كؼبلیت ُبی ًبؿهل ؿّفاًَ تيْین کٌیؼ.
 ىغٌ ًجبیؼ هٌقّی ىْػ.
بیمار را به نزدیکترین مرکز صحی که در آن مشاوره روانی اجتماعی و خدمات صحت روانی موجود
است ،راجع کنید!
ُ )3وزاٍ ثب تزص اس اػيب ّ هْلؼيتِب :تـك پؼیؼٍ ای ٓجیؼی امت اگـ هٌبمت ّ ّاهغ ثیٌبًَ ثبىؼ .تـك اف
تبؿیکی ػؿ کْػکی ٓجیؼی امت اهب ػؿ ثقؿگنبلی ٓجیؼی ًینت .ثؼْی اف هـػم ػؿ هْارَ ىؼى ثب
اىیب یب هْهؼیت ُبی عبً ،تـمِبی ًبهٌبمت ّ ؿیـّاهؼی ػاؿًؼ .پـه هلت ،ػـم ،عيکی ػُبى،
ثیوـاؿی ّ صب لت هتقلقل ؿا تزـثَ هیکٌٌؼ .ثؼْی اف تـمِبی ىبیغ ػجبؿتٌؼ اف :تـك اف پیچکبؿی،
عْىُْ ،اپیوب ،اؿتلبع ،افػصبم ،صیْاًبت هخل هبؿ ،گژػم ّ ُوچٌیي تـك اف اىغبً ثب ٍالصیت ّ
تضت اؿفیبثی هـاؿ گـكتي.
ػوب چی کبر کزدٍ هيتْاًيذ:
 ثَ اكـاػ ثؼّى ایٌکَ آًِب ؿا ّؼیق ثپٌؼاؿیؼ گْه کٌیؼ.
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ثگْئیؼ کَ هيکالت هْرْػ ثَ ػلیل تٌجلی یب ّؼق ًینتٌؼ.
اًتوبػی ثـعْؿػ ًکٌیؼ
ًباهیؼی عْػ ؿا اف مجت ػاىتي چٌیي اػـاُ ثـای ىغٌ اثـاف ًکٌیؼ.
ًَیضت ًکٌیؼ هخال" ُوَ چیق عْة امت.
اف ثـعْؿػ رلْگیـی کٌیؼ ،ثَ امتخٌبی پیيگیـی اف اػوبل آمیت ؿمبى.

ثَ ىغٌ ّ كبهیل ّی کوک کٌیؼ کَ ثلِوٌؼ:
 ایي ثیوبؿی یک صبلت ّاهؼی ٓجی امت.
 یک ثیوبؿی ىبیغ امت.
 هيکل ٍضت ؿّاًی ػالهت ّؼق یب ًوَبى ىغَیت ًینت.
 کوک ُبی هْحـ ثـای تـك ُب/تيْیيِب/اّطـاثبت ىؼیؼ ثَ ػمتـك امت.
 هِبؿت ُب ثـای کبُو تبحیـات تـك هیتْاًؼ آهْعتَ ىْػ.
 اّطـاة اف مجت تـك ًبعْىبیٌؼ امت اهب ًؼؿتب" هْـ توبم هیيْػ.
 صوبیت كبهیل ثنیبؿ هِن امت.
 ىغٌ ًجبیؼ هٌقّی ىْػ.
 ىغٌ ؿا ثـای اػاهَ كؼبلیت ُبی ًبؿهل فًؼٍ گی تيْین کٌیؼ .
مریض را به نزدیک ترین مرکز صحی که در آن خدمات صحت روانی موجود است راجع سازید!
ُ )4وزاٍ ثب افکبر ّ رفتبر ّطْاطی :اكکبؿ ،ػوبیؼ ،ثبّؿُبی هکـؿ ّ ًبعْامتَ ؿا کَ ثَ فًؼگی ػبػی
هـثْٓ هیيًْؼ ّمْ اك هیٌبهٌؼّ .مْاك ثـای ىغٌ اّطـاة فیبػی ؿا ثَ ثبؿ هیآّؿػ ،ػؿ ًتیزَ
ىغٌ ثـای کن کـػى اّطـاة ّ تيْیو هزجْؿ هیيْػ ػول هيغَی ؿا اًزبم ػُؼ کَ آًـا ارجبؿ
هیٌبهٌؼ.
ّ .aطْاص ُبی ػبیغ  :تـك اف کخیلی ،تـك اف آلْػگی ،تْرَ ػؿ ًظن ّ تـتیت ،ػهت ثیو اف صؼ ػؿ
کبؿُب  ،ىک ػؿ هْؿػ کبؿُبی اًزبم ىؼٍ هخل هلل کـػى ػؿّافٍ ،عبهْه کـػى مْیچ ثـم ّؿیـٍ.
 .bاججبرُبی ػبیغ :تویق کـػى ،ىنتي ،تلتیو کـػى ّ صنبة کـػى.
ػوب چی کبر کزدٍ هيتْاًيذ:
 ثَ اكـاػ ثؼّى ایٌکَ آًِب ؿا ّؼیق ثپٌؼاؿیؼ گْه کٌیؼ.
 ثگْییؼ کَ ایي هيکالت ثَ ػلیل تٌجلی یب ّؼق ًینتٌؼ.
 اًتوبػی ثـعْؿػ ًکٌیؼ.
 ؿوگیٌی ّ تبحـ عْػ ؿا ثـای ىغٌ اف مجت ػاىتي چٌیي اػـاُ اثـاف ًکٌیؼ.
ًَ یضت ًکٌیؼ هخال" ُوَ چیق عْة امت.
 اف ثـعْؿػ ثب ثیوبؿ رلْگیـی کٌیؼ.
 ثـػاىت عْػ ؿا ػؿ هْؿػ هيکل ثیبى کٌیؼ.
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ثَ ىغٌ ّ كبهیل ّی کوک کٌیؼ کَ ثلِوٌؼ:
 ایي ثیوبؿی یک صبلت ّاهؼی ٓجی امت.
 ایي ثیوبؿی ػؿ اكـبًنتبى ىبیغ امت.
 هيکل ؿّاًی ػالهت ّؼق یب ًوَبى ىغَیت ًینت.
ُ ـ کنی هیتْاًؼ ثَ ایي هيکل ػچبؿ ىْػ.
 کوک ُبی هْحـ ثـای ّمْاك ّ ارجبؿ ىؼیؼ ثَ ػمتـك امت.
 هِبؿت ُب ثـای کبُو تبحیـات ّمْاك ّ ارجبؿ هیتْاًؼ آهْعتَ ىْػ.
 اّطـاة اف مجت ّمْاك ًبعْىبیٌؼ امت اهب ًؼؿتب" هْـ توبم هیيْػ.
 صوبیت كبهیل ثنیبؿ هِن امت.
 ىغٌ ًجبیؼ هٌقّی ىْػ.
 ىغٌ ؿا ثـای اػاهَ كؼبلیت ُبی ًبؿهل فًؼٍ گی تيْین کٌیؼ.
مریض را به نزدیکترین مرکز صحی که در آن مشاوره روانی اجتماعی و خدمات صحت روانی موجود
است راجع کنید!
ُ )5وزاٍ ثب ظؼف کزدى ّ ثيِْػی :ثؼْی اكـاػ تيْیيِبی ُیزبًی عْػ ؿا اف ٓـین اػـاُ رنوی
ثـّف هیؼٌُؼ .ایي صبلت ثٌبم تجؼل یبػ هیيْػ کَ اكـاػ ؿا کوک هیکٌؼ تب اف یک صبػحَ پـامتـك فًؼٍ
گی مبلن ثؼؿ آیٌؼ .تجؼل یک هیکبًیقم ؿّاًی امت کَ ػؿ آى ؿاثطَ ثیي صنیت ُب ّ ػولکـػُبی صـکی
ػگـگْى هیيْػً .تیزَ هیتْاًؼ تـییـ ػؿ ػولکـػُبی ثؼى هخل صنیت ّ كؼبلیت ُبی صـکی ثبىؼ .آؿبف
آى هؼوْال" ثَ تؼویت یک صبلت ػىْاؿ ىغَی یب امتـك ؿّاًی هیجبىؼ .اًْاع هغتلق تجؼل ّرْػ
ػاؿًؼ کَ ُوـاٍ ثب تـییـ ػؿ ػولکـػُبی صْامی ّ صـکی هیجبىٌؼ.
ىبیؼتـیي اػـاُ ػجبؿتٌؼ اف:
 ثیِْىی ّ موْٓ ًبگِبًی
ً بتْاًی ػؿ صـکت ػاػى یک ػْْ ثؼى (كلذ)
ً بثیٌبیی یب ًبىٌْایی ًبگِبًی
 ؿاٍ ؿكتي یب صـکبت ؿیـٓجیؼی یب اف ػمت ػاػى تْافى
 اف ػمت ػاػى صنیت هنوتی اف ثؼى هخال" کـعتی
ًْع هؼوْل آى ّؼق کـػى ّ ثیِْىی امت کَ هؼوْال" تْمٔ اػْبی عبًْاػٍ ثب یک ثیوبؿی عطـًبک
اىتجبٍ گـكتَ هیيْػ .اػـاُ هؼوْال" ثَ مـػت پل اف ّاهؼَ امتـك فا پؼیؼاؿ هیگـػًؼ .ظِْؿ ػالین
رنوی ؿیـاؿاػی امت ّ آفهبیيبت ٓجی ُیچ ػلیل ّاّضی ثـای اعتالل ًيبى ًویؼُؼ .تؼاّیِبی هْحـی
ثـای اعتالل تجؼل هْرْػ اًؼ ّ اُؼاف تؼاّی ػجبؿتٌؼ اف ثِجْػ مبفه ثب امتـك ّ پـّؿه صل تْاًوٌؼی.
تداوی موثر ترکیبی از روش های مختلف بوده و اما همیشه شامل مداخالت روانی اجتماعی میباشد.
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ػوب چی کبر کزدٍ هيتْاًيذ:
 ثب اكـاػ ثؼّى ایٌکَ آًِب ؿا ّؼیق ثپٌؼاؿیؼ گْه کٌیؼ.
 ثگْییؼ کَ ایي هيکالت ثَ ػلیل تٌجلی یب ّؼق ًینتٌؼ.
 اًتوبػی ثـعْؿػ ًکٌیؼ.
ً باهیؼی عْػ ؿا ثـای ىغٌ اف مجت ػاىتي چٌیي اػـاُ اثـاف ًکٌیؼ.
ًَ یضت ًکٌیؼ هخال" ُوَ چیق عْة امت.
 اف ثـعْؿػ ثب ًظـات ّ ًگـاًی ُبی هـیِ ارتٌبة کٌیؼ.
ثَ ىغٌ ّ كبهیل ّی کوک کٌیؼ تب ثلِوٌؼ:
 ایي یک هـیْی ٓجی امت.
 ایي ثیوبؿی ىبیغ امت.
 هيکل ؿّاًی ػالهت ّؼق یب ًوَبى ىغَیت ًینت.
 کوک هْحـ اف ربًت هيبّؿ ؿّاًی ارتوبػی ثـای ؿلجَ ثـ امتـك هْرْػ امت.
 هِبؿت ُب ثـای کبُو تبحیـات امتـك ،هیتْاًؼ آهْعتَ ىْػ.
 ؿاٍ ُبی ػیگـی ثـای اظِبؿ فرـت ُیزبًی ّرْػ ػاؿػ.
ُ ـ ىغٌ تضت كيبؿ هیتْاًؼ ثَ ایي ًْع هيکل ػچبؿ ىْػ.
 صوبیت كبهیل ثنیبؿ هِن امت.
 ىغٌ ًجبیؼ هٌقّی ىْػ.
 ىغٌ ؿا ثـای اػاهَ كؼبلیت ُبی ًبؿهل فًؼٍ گی تيْین کٌیؼ.
بیمار را به نزدیکترین مرکز صحی که در آن خدمات صحت روانی موجود است راجع کنید!
 .Iتذاّی هؼکالت رّاًی خفيف:
ثنیبؿی اف اكـاػ ػاؿای هيکل ؿّاًی ُیچ کوکی ثـای صل هيکل عْػ رنتزْ ًویکٌٌؼ .اكـاػ ثب هيکل
ؿّاًی علیق اف ؿًذ ُبی عْػ آگبٍ اًؼ اهب ًظـ ثَ ػالیل هغتلق هغٍَْب" متگوب (ثؼ ًبهی) ثَ ػًجبل
کوک ًویـًّؼ .اكـاػ ثب هيکالت ؿّاًی کَ آًوؼؿ ىبیغ ًینتٌؼ هخل مبیکْف ػوْهب" عْػ ؿا ثیوبؿ كـُ
ًویکٌٌؼ ػؿ ًتیزَ ثَ ػًجبل کوک ًویـًّؼ اهب هؼوْال" کوک صـكَ ای ػؿیبكت هیکٌٌؼ فیـا اهبؿة آًِب ثَ
ػًجبل کوک هیـًّؼ.
تؼاّیِبی هْحـی ثـای هيکالت علیق ؿّاًی هْرْػ امت اف رولَ تؼاّی ؿّاًی ارتوبػی ّ تؼاّی
ػاؿّیی .ػؿ اکخـ هْاؿػ ثیوبؿیِبی ؿّاًی علیق تْمٔ هؼاعلَ ؿّاًی ارتوبػی اػاؿٍ هیيًْؼ اهب ثؼْی
هْاؿػ ًیبف ث َ تؼاّی ػاؿّیی ػاؿًؼ .صتی ػؿ ٍْؿت امتلبػٍ اف ػاؿّ ُن ثیوبؿ ًیبف ثَ تؼاّی ؿّاًی
ارتوبػی ػاؿػ .ػّا ػالین ؿا ثِجْػ هی ثغيؼ اهب هْاؿػی هخل هيکل ػؿ مبفه ثب امتـك ،ػقت ًلل
پبییي ،تيْیيِبی ًبعْامتَ ّ هيکل ػؿ تَوین گیـی صل ًيؼٍ ثبهی هیوبًٌؼ یب ػّثبؿٍ ثْرْػ هی آیٌؼ.
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ػّاُبی هؼوْل کَ امتلبػٍ هیيًْؼ ػجبؿت اًؼ اف :ػّاُبی ّؼ اكنـػگی هخل ،Amitryptaline
ُ Benzodiazepine ّ ،Fluoxetineب هخل.Diazepam.
ثؼْی اف كْایؼ تؼاّی ػّایی:
 ثِجْػ عْاة
 کبُو تيْیيِب
 ىکبیبت رنوی کوتـ
 کبُو اكکبؿ هٌلی
ثؼْی اف فیبى ُبی تؼاّی ػّائی
 مْهَـف ّ ّاثنتگی
هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی کوک هیکٌؼ تب ثـ هيکالتی کَ ثب ػّاُب اف ثیي ًوی ؿًّؼ ؿلجَ کٌین.
ثؼْی اف كْایؼ هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی:
 ػؿک ثِتـ اف هيکل ٍضت ؿّاًی
 آگبُی ػؿهْؿػ ؿاٍ ُبی مبفه ثب هيکالت
 ثِجْػ مبفه ػؿ ثـاثـ امتـك
 ثِتـ ىؼى اػتوبػ ثٌلل
 ثِتـ ىؼى تَوین گیـی ّ صل هيکل
 ػولکـػ ثِتـ
 ثِتـ ىؼى ؿّاثٔ
 هبػؿ ثْػى ثَ صل هٌبفػبت
 امتلبػٍ ثِتـ اف هٌبثغ عْػ ّ هٌبثغ ػیگـ هبًٌؼ :كبهیل ّ ربهؼَ
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هزیعی رّاًی ػذیذ
هـیْی ؿّاًی ىؼیؼ مبیکْف گلتَ هیيْػ کَ هیتْاًؼ صبػ ّ یب هقهي ثبىؼ ّ ػؿ ٍْؿتیکَ تؼاّی ًيْػ
ًبتْاى کٌٌؼ ٍ عْاُؼ ثْػ .مبیکْف صبلتی امت کَ ػؿ آى ىغٌ هبػؿ ثَ ػؿک ّاهؼیت ًویجبىؼ .مبیکْف کوتـ
هؼوْل امت ّ هیتْاًؼ ثـای ىغٌ ،عبًْاػٍ ّ اػْبی ػیگـ ربهؼَ هيکل ایزبػ کٌؼ .تـییـات ؿّاًی
ىؼیؼ ثْػٍ ّ ثـ توبم رٌجَ ُبی ىغَیت تبحیـگؾاؿ اًؼُ .ـ ىغٌ هوکي امت اػـاُ هتلبّتی ػاىتَ
ثبىؼ؛ هيغََ هؼوْل آى ایٌنت کَ ىغٌ هبػؿًینت تب ّاهؼیت ؿا هخل اکخـ هـػم تزـثَ کٌؼ .ایي ثیوبؿاى
هوکي امت ثؼْی اّهبت پـیيبى ىؼٍ ّ عْػ ّ ػیگـاى ؿا ػؿ عطـ ثیٌؼافًؼ اهب ثَ آى صؼ کَ تَْؿ هیيْػ
عطـًبک ًینتٌؼ .ؿكتبؿ ؿیـٓجیؼی مبیکْف تْمٔ ُـ کنی کَ ثب ایيبى هوبثل هیيًْؼ ،هبثل هيبُؼٍ امت.
هيغََ ُبی هؼوْل ػجبؿتٌؼ اف:
 ػّؿی اف ّاهؼیت
 ػوبیؼ ؿیـٓجیؼی یب ُؾیبًبت
 اػؿاک ؿیـٓجیؼی یب ثـمبهبت
 ػؼم هـاهجت اف عْػ
 توبیل ثَ آّاؿٍ گـػی ّ مـگـػاًی
 ػکل الؼول ُبی ُیزبًی ؿیـٓجیؼی
 گْىَ گیـی اف ارتوبع
 هيکالت ػؿ فًؼگی ؿّفاًَ
ً بتْاًی (هؼیْثیت) ؿّاًی
ُؾیبًبت ػوبیؼ ثبّؿ ًکـػًی ُنتٌؼ کَ ّاّضب" ؿیـّاهؼی هیجبىٌؼ .ثـای هخبل یک كـػ هـیِ هوکي امت
ػویؼٍ ؿامظ ػاىتَ ثبىؼ کَ ثـ ػلیَ ّی تْٓئَ ّ ػمینَ ثَ ؿاٍ اًؼاعتَ هیيْػ ّ تضت ربمْمی هـاؿػاؿػ یب
تْمٔ یک ىغٌ ثیگبًَ کٌتـّل هیيْػ.
ثـمبهبت صبلتی امت کَ ىغٌ چیقی ؿا هیجیٌؼ ،هیجْیؼ ،هیيٌْػ ّاصنبك هیکٌؼ کَ ػؿ صویوت ّرْػ
ًؼاؿػ .ىبیغ تـیي ثـمبهبت کَ هـػم ػچبؿ آى ُنتٌؼ ،ىٌیؼى ٍؼاُب ّ ػیؼى اىیب امت .ىؼت اػـاُ ػؿ
ُـ فهبى ّ ثـای ُـ ثیوبؿ هتلبّت امت .اكـاػ هجتال ثَ مبیکْف اف چیقی کَ تزـثَ هیکٌٌؼ آگبٍ ًینتٌؼ ّ
ایٌکَ چیقُبی ؿا کَ تزـثَ هیکٌٌؼ ّاهؼیت ًؼاؿػ .اًْاع هغتلق مبیکْف ّرْػ ػاؿػ:
 .aطبیکْس حبد:
مبیکْف صبػ ًبگِبًی آؿبف هیيْػ ّ هيغََ ثـرنتَ آى اف ػمت ػاػى ػؿک ّاهؼیت امت .تـییـات
هؼوْل ػجبؿتٌؼ اف اػؿاک ؿیـٓجیؼی ،اكکبؿ ؿیـػبػی ،تـییـ ػؿ ُیزبًبت/هقاد ّ ،ؿكتبؿ ثی مبفهبى.
ثؼْی هـػم ىبیؼ تٌِب یک ُزوَ ؿا ثگؾؿاًٌؼ ّ کبهال" ثِجْػ یبثٌؼ ،ثـای ػیگـاى ایي ؿًّؼ ْٓالًی تـ
امت .اکخـ ُزوَ ُب تب یک هبٍ ثبهی هی هبًٌؼ.
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اكـاػ ثب مبیکْف صبػ:
 چیقُبی ؿا هیيًٌْؼ ،هیجْیٌؼ ،هیجیٌٌؼ ّاصنبك هیکٌٌؼ کَ ػیگـاى ًویکٌٌؼ(.ثـمبهبت)
 اكکبؿ ّ ػوبیؼ ػزیجی ػاؿًؼ کَ ثبػج هیيْػ تب اصنبك کٌٌؼ کَ تضت کٌتـّل ُنتٌؼُ(.ؾیبًبت)
 اصنبك هْؿػ تؼویت ّ آفاؿ ّ هنوْم ىؼى هیکٌٌؼ (ُؾیبًبت)
 اكکبؿ ثـُن عْؿػٍ ّ یب اًنؼاػ اكکبؿ ػاؿًؼ (هيکل تلکـ)
 گبُی ثَْؿت ؿیـهؼوْل هتِیذ ّ پـعبىگـهیجبىٌؼ
 هوکي امت گْىَ گیـ ىؼٍ اف توبك ثب ػیگـاى عْػػاؿی کٌٌؼ
 ؿللت ػؿ هـاهجت اف عْػ
 اف هيکل ؿّاًی عْػ آگبٍ ًینتٌؼ (ػؼم هْرْػیت ثیٌو یب ثَیـت)
ًکبت هِوی کَ ثبیؼ ثَ یبػ ػاىتَ ثبىیؼ:
 هيکل ػؿ ػؿک ّاهؼیت ّ تلکـ ػاؿًؼ.
 ثب عْػ صـف هیقًٌؼ یب ْٓؿی هؼلْم هیيْػ کَ ثَ چیقی گْه هیؼٌُؼ.
 ػؿ اكِبم ّ تلِین هْحـ هيکل ػاؿًؼ.
 اف ػمت ػاػى ػالهَ ػؿ ؿمیؼگی ثَ عْػ ّ ثَ ٍْؿت ػوْم ثَ فًؼگی.
 هوکي امت ثیوـاؿ ،تٌؼعْ ،ػَجبًی ّ هْطـة ثبىٌؼ.
 اف اكـاػ ػیگـ کٌبؿٍ گیـی هیکٌٌؼ.
 هوکي امت پـعبىگـ ّ یب عيي ىًْؼ(ًبػؿا")
 هوکي امت ؿكتبؿ عْػآفاؿی یب عْػکيی ػاىتَ ثبىٌؼ.
 .bطبیکْس هشهي:
ًْػی اف مبیکْف امت کَ ثب ؿكتبؿُبی ؿیـٓجیؼی ػّاهؼاؿ ّ ًْمبًبت اػـاُ ُوـاٍ هیجبىؼ کَ ثٌبم
مکیقّكـیٌیب ًیق یبػ هیيْػ .اكـاػی کَ اف مبیکْف هقهي یب مکیقّكـیٌیب ؿًذ هیجـًؼ هوکي امت اػـاُ
ؽیل ؿا ػاىتَ ثبىٌؼُ :ؾیبًبت ،ثـمبهبت ،اكکبؿ ّ تکلن ثی ًظن ،ؿكتبؿ کبتبتًْی (کَ ػؿ آى ثؼى ىغٌ
ثیضـکت هبًؼٍ ّاکٌيی ًيبى ًویؼُؼ).
ػّ گـّپ اف اػـاُ ّرْػ ػاؿًؼ کَ ثَ گًَْ هخجت ّهٌلی تٍْیق هیيًْؼ:
اػـاُ هخجت:
ُؾیبًبتُ :ؾیبًبت ػوبیؼ ؿلٔ ثیوبؿ ثْػٍ کَ تْمٔ ػیگـاى صوبیت ًویيْػ .هوکي امت كـػ كکـ کٌؼ کَ
ىغٌ عبؿم الؼبػۀ امت یب ایٌکَ اكـاػ ػیگـ هَؼ آمیت ؿمبًؼى ،کٌتـّل ّ یب کيتي ّی ؿا ػاؿًؼ .ػویؼٍ
عْػ ؿا ثـ عالف آًچَ کَ ػیگـاى هیگْیٌؼ ػؿمت هیؼاًٌؼ.
اعتالل تلکـ :فهبًی کَ ىغٌ ثَ ػؿمتی كکـ ًتْاًؼ ،هيکل امت تب صـكِبیو هؼٌی ثؼٌُؼ .ػوبیؼ آًِب ثی
ؿثٔ ،هتْهق یب ػؿ ُن آهیغتَ امت.
ثـمبهبت :چیقُبی ؿا هیيًٌْؼ ،هیجْیٌؼ ،هیجیٌٌؼ ّ اصنبك هیکٌٌؼ کَ ّرْػ صویوی ًؼاؿػ .ىٌیؼى ٍؼاُب
هؼوْلتـیي ثـمبم امت  .ایي ٍؼاُب تـك آّؿ امت ّ كکـ هیکٌٌؼ گْیب تضت هـاهجت ُنتٌؼ یب کنی ثَ آًِب
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ٍؼهَ هیـمبًؼ .هـیِ ایي ثـمبهبت ؿا کبهال" ّاهؼی تلوی هیٌوبیؼ .اىغبٍی کَ ایي تزبؿة ؿا ػاؿًؼ
هوکي امت ؿكتبؿُبی ػزیج ی اًزبم ػٌُؼ ثـای هخبل هوکي امت ثب عْػ صـف ثقًٌؼ یب ثغٌؼًؼ ،هبًٌؼ ایٌکَ
ثب ىغَی ؿیـهـیی ٍضجت هیکٌٌؼ.
تِیذ :ػؿ مبیکْف هقهي گبُی اّهبت ثیوبؿ پـعبىگـی ّ عيًْت هیؼاىتَ ثبىؼ کَ ثیوبؿ ّ ػیگـاى ؿا ػؿ
هؼـُ عطـ هـاؿ هیؼُؼ .هؼوْال" ثیوبؿاى ثَ اًؼافٍ ای کَ كکـ هیيْػ عطـًبک ًینتٌؼ اهب اهؼاهبت
پیيگیـاًَ ُویيَ ثبیؼ ػؿ ًظـ گـكتَ ىًْؼ.
اػـاُ هٌلی:
كـػ هجتال ثَ مکیقّكـیٌیب هوکي امت هٌقّی ىْػ ّ ثی اصنبك (ثی تلبّت) ثَ ًظـ ثـمؼ .ػالهَ ثَ
فًؼگی ؿا اف ػمت هیؼٌُؼ ،هـتت صوبم ًویکٌٌؼ ّ ثیيتـ اّهبت ثب عْػ هَـّف ُنتٌؼً .ویتْاًٌؼ ثب كؼبلیت
ُبی ؿّفهـٍ عْػ کٌبؿ ثیبیٌؼ ّ اکخـا ثَ کبؿ یب ػؿك ؿمیؼگی ًویتْاًٌؼ.
 .cهبًيب:
ػالهت ثـرنتَ هبًیب تـییـات ىؼیؼ ػؿ هقاد (علن) هیجبىؼ .هیتْاًؼ آًوؼؿىؼیؼ ثبىؼ کَ ثـ تلکـ ّ هْبّت
تبحیـ ثگؾاؿػ .ىغٌ هوکي امت ػوبیؼ ػزیجی ػؿ هْؿػ عْػ ػاىتَ ثبىؼ ،تَویوبت ًبػؿمت ثگیـػ ّ
ؿكتبؿ ىـم آّؿ ،آفاؿػٌُؼٍ ّ عطـًبک ًيبى ثؼُؼ .هیتْاًٌؼ ُؾیبًبت ّ ثـمبهبت ؿا تزـثَ کٌٌؼُ .ؾیبًبت
ثبالی هِن ثْػى كـػ توـکق ػاؿػ هخال" هؼؿتوٌؼ ثْػى یب تْاًبیی عبً ػاىتي .هبًیب هیتْاًؼ ثب ػّؿٍ ُبی
اكنـػگی هتٌبّة ثبىؼ .ثیوبؿاى هجْل ًویکٌٌؼ کَ هيکل ؿّاًی ػاؿًؼ.
اػـاُ ىبیغ هبًیب ػجبؿتٌؼ اف:
 هنـت ّ ُیزبى ؿیـهؼوْل
 اكقایو كؼبلیت
ً نجت ثَ هؼوْل اصنبك هِن ثْػى
 هْبّت ّؼیق ،تَوین ُبی ػزیتً ،ظـات ّ پالًِبی رؼیؼ.
ً یبفکن ثـای عْاة
 تغـىیت ّ کٌتـّل ّؼیق ثبالی هقاد
ٍ ضجت کـػى مـیغ ،هوکي امت هـػم صـف ُبیيبًـا ًلِوٌؼ.
 ؿكتبؿُبی هغبٓـٍ آهیقهخل هوبؿ ،مـهبیَ گؾاؿیِبی پـعطـ ،ثی اصتیبٓی ػؿؿاًٌؼگی
 اػـاُ ؿّاًیُ :ؾیبى ّ ثـمبم
ثزای هزیعبى طبیکْتيک چی کبر کزدٍ هيتْاًيذ:
 ثَ اكـاػ ثؼّى ایٌکَ آًِب ؿا ّؼیق ثپٌؼاؿیؼ گْه کٌیؼ.
 ثگْییؼ کَ ایي هيکالت ثَ ػلیل تٌجلی یب ّؼق ًینتٌؼ.
 ثَ آؿاهیّ ،اّش ّ ثب روالت کْتبٍ ٍضجت کٌیؼ.
 آًِب ؿا اًتوبػ ًکٌیؼ.
ً باهیؼی عْػ ؿا ػؿ هْؿػ اػـاُ هـارؼَ کٌٌؼٍ اظِبؿ ًکٌیؼ.
 اف ثـعْؿػ ثب هـیِ رلْگیـی کٌیؼ ثَ امتخٌبی پیيگیـی اف اػوبل عطـًبک.
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ػؿ هْؿػ ُؾیبًبت ّ ثـمبهبت هيبرـٍ ًکٌیؼ.
هجْل کٌیؼ کَ چٌیي اػؿاک ّ اكکبؿ ؿیـهٌطوی ثـای آًِب ّاهؼی ُنتٌؼ.
ّاًوْػ ًکٌیؼ کَ ایي ُؾیبًبت ّ ثـمبهبت ثـای ىوب ّاهؼی ُنتٌؼ.
ثب آًِب ىْعی ًکٌیؼ یب آًِب ؿا تبییؼ ًکٌیؼ.
ثیوبؿ ؿا تِؼیؼ ًکٌیؼ.

ثَ ىغٌ (اگـ ثنیبؿ هغتل ًجبىؼ ّ ُوکبؿی کٌؼ) ّ كبهیل ّی کوک کٌیؼ تب ػؿک کٌٌؼ کَ:
 هیغْاُیؼ ثَ آًِب کوک کٌیؼ.
 هـیْی ٓجی ّاهؼی ػاؿًؼ.
 مبیکْف یک ثیوبؿی هؼوْل ًینت ّلی عْة ىٌبعتَ ىؼٍ امت ّ هبثل تؼاّی امت.
 مبیکْف ًوبیبًگـ ّؼق ّ یب ًوٌ ىغَیت ًینت.
 اػّیَ هْحـ ثـای ثِجْػ فرـت ّ پـیيبًی ىبى هْرْػ امت.
شخص را به نزدیکترین مرکز صحی که در آن خدمات صحت روانی موجود است راجع کنید!
 .Iتذاّی هزیعی رّاًی ػذیذ:
اكـاػ هجتال ثَ مبیکْف ثَ هـیْی عْػ ثبّؿ ًؼاؿًؼ ّ ًیبفی ثَ تؼاّی ًوی ثیٌٌؼ .تؼاّی ثبیؼ ُـچَ مـیؼتـ
ثـای کوک ثَ ًبؿاصت کٌٌؼٍ تـیي اػـاُ آؿبف گـػػ ّ ایي اهکبى ثْرْػ هیبیؼ تب ػیگـکوک ُب ًیق هلیؼ
ّاهغ ىًْؼ .اگـ ثـای ثبؿ اّل اػـاُ ثـّف ًوْػٍ ثبىؼ ،ثنیبؿ هِن امت تب ثب یک ػاکتـ هيْؿٍ گـػػ .اگـ
ىغٌ اف هالهبت اًکبؿ هیْؿفػ ،کبؿهٌؼاى ٍضی یب مبیـ اكـاػ هبثل اػتوبػ ّظیلَ ػاؿًؼ تب ّی ؿا ثَ
گـكتي کوک تيْین کٌٌؼ.
ػّا ثغو هِوی اف تؼاّی امت ّ اؿلت ثـای ًتیزَ عْة ًیبف ثَ امتلبػٍ ْٓالًی ػاؿػ .اف آًزب کَ ُـ ػّا
تبحیـات ربًجی ػاؿػ؛ ػاکتـ هبػؿ عْاُؼ ثْػ آًِب ؿا تيغیٌ ّ ؿاُی ثـای کوک ثَ آًِب پیؼا کٌؼ.
ػّا ًوو هِوی ؿا ػؿ تؼاّی مبیکْف ایلب هیکٌؼ .اػـاُ مبیکْف ؿا ثـٓـف کـػٍ ّ ثَ ىغٌ کوک
هیکٌؼ تب ثَ فًؼگی ػبػی ثـگـػػ .اػـاُ هخجت ًظـ ثَ اػـاُ هٌلی ثَ ػّا ثِتـ رْاة هیؼُؼ .چٌؼیي
ُلتَ ْٓل هیکيؼ تب ُؾیبًبت ّ ثـمبهبت ًبپؼیؼ ىًْؼ.
ػّاُبی هغتلق ثـای تؼاّی مبیکْفُب ثَ ػمتـك اًؼ ّ ػاکتـ تَوین هیگیـػ کَ کؼام یک ثـای هـیِ
ثِتـ امت .آًتی مبیکْتیک ُبی هبًٌؼ کلْؿپـّهبفیيُ ،بلْپـیؼّل ّؿیـٍ ػؿ تؼاّی مبیکْف امتلبػٍ
هیيًْؼ .هؼت تؼاّی ثنتگی ثَ ًْع مبیکْف ػاؿػ ،ایي هّْْع ثبیؼ ثب ػاکتـ ػؿ هیبى گؾاىتَ ىْػ .تؼاّی
مبیکْف صبػ ّ ػّؿٍ هبًیب چٌؼیي ُلتَ ْٓل هیکيؼ .مبیکْف هقهي ثـای تؼاّی ثَ هؼت ثیيتـی ًیبف ػاؿػ.
ُـگبٍ هـیِ مبیکْف ثَ عْثی تؼاّی ىْػ هیتْاًؼ ثَ فًؼگی ػبػی ثبف گـػػ ّ فًؼگی لؾت ثغو ّ پـحوـ
ػاىتَ ثبىؼ.
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تؼاّی ُبی ػیگـ کَ ُوـاٍ ثب ػّاُب امتلبػٍ هیيًْؼ ػجبؿتٌؼ اف هؼاعالت ؿّاًی ارتوبػی کَ پل اف کٌتـّل
ىؼى اػـاُ ثَ کبؿ گـكتَ هیيًْؼ .ثبّرْػ تؼاّی ػّایی هْكوبًَ ثنیبؿی اف هـیْبى هَبة ثَ مبیکْف
هقهي هيکالتی ثب امتـك ،اًگیقه ،كؼبلیت ُبی ؿّفهـٍ ،ؿّاثٔ ّ هِبؿت ُبی اؿتجبٓی ػاؿًؼ .ایي
هـیْبى كبهؼ هِبؿت ُب ّ ت زـثیبت ىـلی ّ ارتوبػی ُنتٌؼ .ػؿ ایي هْاؿػ تؼاّی ُبی ؿّاًی ارتوبػی
هلیؼ عْاٌُؼ ثْػ.
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هؼکالت رّاًی دّراى غفْليت
آلبل هبًٌؼ ثقؿگنبالى هوکي امت هيکالت ؿّاًی ػاىتَ ثبىٌؼ .ثؼْی افایي هيکالت هيبثَ ثقؿگنبالى
امت ّلی ثؼْی اف هيکالت ؿّاًی كؤ ػؿ ٓلْلیت ػیؼٍ هیيْػ .ثؼْی اّهبت هيکل امت کَ ثیي ؿكتبؿ
ٓجیؼی ّ ؿیـٓجیؼی ػؿ آلبل تلبّت هبیل ىْین ،اهب اگـ هيکل ؿكتبؿی ىؼیؼ ثبىؼ تيغیٌ ػىْاؿ ًینت.
مَ ًْع ػوْهی ؿكتبؿ ًقػ آلبل ّرْػ ػاؿػ:
 )1ثؼعی اس رفتبرُب خْاطتَ ػذٍ ّ تبیيذ ػذٍ اًؼ هبًٌؼ اًزبم کبؿُبی عبًگیً ،وبف عْاًؼى ،هْػة
ثْػى ،اصتـام گؾاىتي ثَ ثقؿگ ُب ّؿیـٍ .ایي ؿكتبؿُب هْؿػ تضنیي هـاؿ هیگیـًؼ.
 )2ثؼعی اس رفتبرُب جْاس ًذارًذ ّلی تحت ػزایػ خبصی تحول هيؼًْذ .هخل ٌُگبم هـیِ ىؼى
(هـیْی ّالؼیي یب ٓلل) یب امتـك (ًول هکبى ثَ عبًَ رؼیؼ ،تْلؼ ًْفاػ) .ایي ًْع ؿكتبؿُب هوکي
امت ىبهل ًوبف ًغْاًؼى ،ؿكتبؿ ػوجگـایی هخل ٍضجت کـػى هخل آلبل ،یب ؿؾا ًغْؿػى ػؿ هْاهغ
ػَجبًیت.
 )3رفتبرُبی کَ ًويتْاى ّ ًجبیذ آًِب را تحول یب تمْیت کزد :ایي ىبهل اػوبلی هیيْػ کَ ثَ ٍضت
رنویُ ،یزبًی ّ مالهت ارتوبػی ٓلل ،كبهیل ّ ػیگـاى هْـامت .هوکي امت ثب اًکيبف ؽکبیی
ٓلل هؼاعلَ کٌٌؼ .ایي اػوبل هوکي امت تْمٔ هبًْى ،اعالهیبت ،ػیي یب آػاة ارتوبػی هوٌْع هـاؿ
ػاػٍ ىؼٍ ثبىؼ .هوکي امت ىبهل ؿكتبؿ تغـیت کٌٌؼٍ ّ پـعبىگـاًَ هخل ػفػی ،پبیگـیقی ،مگـت
کيیؼى ،مْامتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿً ،بکبهی ػؿ هکتت ّ یب ؿهبثت ىؼیؼ ثب عْاُـ یب ثـاػؿ ّؿیـٍ ىْػ.
ًبرطبیی ُْع یب تبخز ػملی:
ثؼْی اف آلبل ػؿ یبػ گـكتي چیقُبی رؼیؼ هيکل ػاؿًؼ ّ ًنجت ثَ ثـاػؿاى ّ عْاُـاى یب ُونبالى عْػ
ػوت تـ هؼلْم هیيًْؼ .ایي آلبل هوکي امت اف ػّؿاى کْػکی ػؿ ؿىؼ عْػ هيکل ػاىتَ ثبىٌؼ هخال"
چبؿؿْک کـػىً ،ينتي ،ؿاٍ ؿكتي ،صـف فػى ّؿیـٍ ّ ًنجت ثَ ػیگـ آلبل تبعیـ ػاىتَ ثبىٌؼ.
هيغَبت ػؿربت هغتلق ًبؿمبیی ُْه ػؿ رؼّل فیـ اهؼٍ امت:
هحذّدٍIQ
85-100
70-85
50-70
35-50
20-35
کوتـ اف 20

درجَ
ًبؿهل
ًبؿهل ثؼّى تبعـػولی
علیق
هتْمٔ
ىؼیؼ
ػوین

فيصذی
ّ 75%اهؼبت
ّ 15%اهؼبت
ّ 8%اهؼبت
ّ 2%اهؼبت
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کظت هِبرت ُب
تؼلین پؾیـ
تـثیت ىؼًی
ثَ کوک ّـّؿت ػاؿػ
ّاثنتَ امت

ػالین ىبیغ ػؿ تبعـػولی ػجبؿتٌؼ اف:
 تبعیـ ػؿ ىبعَِبی اًکيبكی هخل ًينتي ،چبؿؿْک کـػى ،ؿاٍ ؿكتي ّ صـف فػى.
 اػاهَ ؿكتبؿ ٓلالًَ
 تْاًبیی یبػگیـی اًؼک هخل هيکالت ػؿ هکتت ،هيکالت ػؿ آهْعتي چیقُبی رؼیؼ
ً بؿمبیی ػؿ کنت ًيبًَ ُبی ؿىؼ ؽکبیی ثـ امبك مي
ً ؼاىتي کٌزکبّی
 هيکالت ػؿ هـاهجت اف عْػ
 هيکالت ؿكتبؿی هخل ثؼعْیی ،کْثیؼى مـ ،تـکـػى ثنتـ ّؿیـٍ
ثـای آلبل ثب هيکالت ؿّاًی چَ هیتْاى کـػ:
 هتٌبمت ثب مي آًِب ثب ایيبى ٍضجت کٌیؼ.
 ثَ آؿاهی ،ثَ ّّبصت ّ ثب روالت کْتبٍ ٍضجت کٌیؼ.
 کوک کٌیؼ تب ػؿ هْؿػ هيکالت عْػ ٍضجت کٌٌؼ.
 ثؼّى هْبّت کـػى ثَ آًِب گْه ػُیؼ.
 تّْیش ػُیؼ کَ هيکالت ثَ ػلیل تٌجلی یب ّؼق ًینتٌؼ.
 اف آًِب اًتوبػ ًکٌیؼ.
ً باهیؼی عْػ ؿا ثَ آلبلی کَ ایٌگًَْ اػـاُ ؿا ػاؿًؼ ،اظِبؿ ًکٌیؼ.
 اػْبی كبهیل (ّالؼیي ّ عْاُـ ّ ثـاػؿ) ؿا ًیق ػعیل مبفیؼ.
ثَ آلبل کوک کٌیؼ تب ثلِوٌؼ کَ:
 هیغْاُیؼ ثَ آًِب کوک کٌیؼ.
 هيکل ؿّاًی ػاؿًؼ.
 هيکالت ٍضت ؿّاًی آلبل ىٌبعتَ ىؼٍ ّ هبثل تؼاّی امت.
ُ ـٓللی هوکي امت ثب چٌیي هيکلی ػؿگیـ ىْػ.
 هيکالت هغتلق ٍضت ؿّاًی ػؿ ػّؿٍ ٓلْلیت ّرْػ ػاؿًؼ.
 تؼاّی ُبی هْحـی ػؿ ػمتـك امت.
 صوبیت ّالؼیي ّ عْاُـاى ّ ثـاػؿاى هِن امت.
تيغیٌ ثَ هْهغ ثنیبؿ هِن امت فیـا ػالیل فیبػی ّرْػ ػاؿػ کَ کوک ثَ هْهغ ؿا اُویت هیؼٌُؼ:
 آلبل اصنبك تٌِبیی ّ فرـت هیکٌٌؼ ّ ّالؼیي ًیق اّطـاة عْاٌُؼ ػاىت فیـا ًویؼاًٌؼ چی کبؿ
کٌٌؼ.
 هيکالت ْٓالًی پیيـكت ٓجیؼی ٓلل ؿا هغتل هیکٌؼ ،ثـای هخبل ثبالی پیيـكت ػؿ هکتت یب ؿّاثٔ
ثب اػْبی عبًْاػٍ تبحیـهیگؾاؿػ.
 ػمت ّ پٌزَ ًـم کـػى ثب هيکالت هوکي امت ػقت ًلل ّ اػتوبػ ثَ ًلل آلبل ؿا تْؼیق کٌؼ ّ ثَ
ْٓؿ كقایٌؼٍ مبفگبؿی ثب هيکالت ؿا ػىْاؿ هینبفػ.
 هؼوْال" صل هيکالت ػؿ هـاصل اّلیَ مبػٍ تـ اًؼ ًنجت ثَ ایٌکَ کبهال" تبمل یبكتَ ثبىٌؼ.
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 هيکالتی کَ ثَ آى ؿمیؼگی ًيؼٍ امت هوکي امت ػؿ ثقؿگنبلی ػّثبؿٍ ظبُـ ىًْؼ ّ تبحیـ رؼی ثـ
آیٌؼٍ ىغٌ ثگؾاؿًؼ.
اطفال دارای مشکالت روانی را به نزدیکترین مرکز صحی که در آن خدمات صحت روانی موجود است
راجع کنید.
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هؼکالت هزثْغ ثَ اطتفبدٍ اس هْاد ًؼَ آّر
مْهَـف هْاػ ًيَ آّؿ ػجبؿت اف هَـف ثیو اف صؼ هْاػی هخل تـیبکُ ،ـّییي ّ صيیو امت .ایي
یک هيکل ػؿ صبل ؿىؼ ػؿ ثیي رْاًبى ػؿ اكـبًنتبى امتً .تیزَ یک هطبلؼَ ػؿ مبل ً 2005يبى ػاػ کَ
صؼّػ  150000هَـف کٌٌؼٍ تـیبک ّ  50000هَـف کٌٌؼٍ ُـّییي ػؿ اكـبًنتبى ّرْػ ػاؿػ .متگوب ّ
هَـف هْاػ ًيَ آّؿ اؿتجبٓ ًقػیکی ثبُن ػاؿًؼ .هَـف هْاػ ًيَ آّؿ یب الکِْل ثَ تٌِبیی ثَ ایي هؼٌی
ًینت کَ ىغٌ اعتالل مْهَـف هْاػ ًيَ آّؿ ػاؿػ.
اعتالالت هَـف هْاػ ًيَ آّؿ ىبهل هْاؿػ فیـ هیيًْؼ:
ّ اثنتگی ثَ هْاػ ًيَ آّؿ یب الکِْل کَ هٌزـ ثَ هيکالت ػؿ هضل کبؿ ّ هکتت یب عبًَ هیيْػ یب
هيکالت هبًًْی ایزبػ هیکٌؼ.
 امتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ یب الکِْل ػؿ صؼی ثبىؼ کَ ثَ ٍضت ىغٌ ٍؼهَ ثـمبًؼ ،کَ ٍؼهَ
هیتْاًؼ ؿّاًی یب رنوی ثبىؼ.
اػـاُ ّاثنتگی هْاػ ًيَ آّؿػجبؿتٌؼ اف:
 تضول ػؿ ثـاثـ هْاػ :ثب گؾىت فهبى ىغٌ ثَ هوبػیـ ثیيتـ هْاػ ًیبف ػاؿػ ّ یب ثب هَـف تکـاؿی
تبحیـی کوی هیگیـػ.
 هيکل ػؿ تـک :كـػ اػـاُ تـک ؿا تزـثَ هیکٌؼ یب اف هْاػ ثـای اف ثیي ثـػى اػـاُ تـک
امتلبػٍ هیکٌؼ
 امتلبػٍ اف هوبػیـ ثیيتـ ّ یب ثـای هؼت ثیيتـ ًظـ ثَ عْامت كـػ.
 هيکالت ػؿ هطغ هْاػ یب کبُو هوؼاؿ آى
 پیؼا کـػى هْاػ ،هَـف ّ ثِجْػی تبحیـات آى ّهت ثیيتـی ؿا ػؿثـ هیگیـػ.
 کبُو ّ یب هطغ كؼبلیت ُبی ارتوبػی ،ىـلی ّ تلـیضی ثغبٓـ امتلبػٍ اف هْاػ.
 ثبّرْػ ؿًذ ثـػى اف اػـاُ هٌلی ىغٌ ثبفُن ثَ امتلبػٍ اف آى اػاهَ هیؼُؼ.
ػالین ىبیغ تـک تـیبکُ/ـّئیي ػجبؿتٌؼ اف:
 ؿیقه ّ ػطنَ فػى
 ربًؼؿػی ىؼیؼ
 كبژٍ کيیؼى هکـؿ
 هيکالت عْاة
 ػؿػ ثطٌی
 امِبل
 ثیوـاؿی
 اصنبك اّطـاة ّ اكنـػگی
 تاله ثـای گـكتي تـیبکُ/ـّئیي
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ترک مواد نشه آور بدون کمک دیگران بسیار دشوار است .اگرچه بسیاری از مردم میگویند میتوانند این
کار را انجام دهند ولی شکست میخورند .حتی باوجود کمک های طبی میزان عود سومصرف مواد نشه
اور در کشور ما بسیار باال است.
هيکل ىبیغ ػیگـ مْامتلبػٍ اف تبثليت ُبی خْاة آّر گـّپ ثٌقّػیبفپیي امت .ػؿ اكـبًنتبى ثٌقّػیبفپیي
ُب هؼوْال " ثـای هيکالت هـثْٓ ثَ اّطـاة ّ ثیغْاثی تزْیق هیيًْؼ .مْامتلبػٍ هقهي ثٌقّػیبفپیي
ُب مجت ایزبػ اػـاُ ؽیل ىؼٍ ،کَ هيبثَ اػـاّی اًؼ کَ ػؿ اثتؼا ثـای آًِب تزْیق گـػیؼٍ ثْػًؼ:
 اّطـاة
 ثیغْاثی
 ثی اىتِبیی ػَجی
 مـػؿػی
 کووْتی
اػـاُ ىبیغ تـک ثٌقػیبفپیي ُب ػجبؿتٌؼ اف:
 اكنـػگی
 لـفٍ
 اصنبك ؿیـّاهؼی ثْػى
 ثی اىتِبیی
 ػؿػ ّ تکبى ػْالت
 اف ػمت ػاػى صبكظَ
 هيکالت صـکی
 ػلجؼی
 مـچـعی
 اعتالربت
ػوب چی کبر کزدٍ هيتْاًيذ:
 ثَ هـیِ ثؼّى هْبّت ایٌکَ ىغٌ ّؼیق امت گْه کٌیؼ.
 ثَ عبٓـ امتلبػٍ اف هْاػ هْؿػ اًتوبػ هـاؿ ًؼُیؼ.
 اگـ اف ؿّه ؿیـاًتوبػی امتلبػٍ کٌیؼ هیتْاًیؼ ػؿ ػؿاف هؼت ثَ آًِب کوک کٌیؼ.
ً بؿاصتی عْػ ؿا ثَ هـیِ ثَ عبٓـ ػاىتي ایي هيکل اثـاف ًکٌیؼ.
 ثَ هـیِ ًَیضت ًکٌیؼ هخال"ُ :وَ چیق عْة امت.
 اف ثـعْؿػ رلْگیـی کٌیؼ ثَ امتخٌبی پیو گیـی اف اػوبل عطـًبک.
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ثَ ىغٌ ّ كبهیل ّی کوک کٌیؼ کَ ثلِوٌؼ:
 هَـف هْاػ ًيَ آّؿ یک هيکل ٓجی ّاهؼی امت.
 امتلبػٍ اف هْاػ یک هـیْی ىبیغ امت.
 ثؼْی اىغبً ًنجت ثَ ػیگـاى ػؿ ایي فهیٌَ هنتؼؼتـ ُنتٌؼ.
 کوک هْحـ ثـای هوبثلَ ثب هيکالت مْهَـف هْاػ ًيَ آّؿ ّ الکِْل ّرْػ ػاؿػ.
 صوبیت اػْبی كبهیل ثنیبؿ هِن امت.
 هـیْی ؿّاًی هو کي امت فیـثٌبی امتلبػٍ اف هْاػ ًيَ آّؿ ثبىؼ ّ تؼاّیِبی هْحـی ثـای اكنـػگی
ّ اّطـاة ّرْػ ػاؿًؼ
مریض را به نزدیک ترین مرکز صحی یا مرکز تداوی معتادین برای کمک های طبی راجع سازید.
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صزع یب هزگی
ٍـع یک هـیْی هـقی امت کَ ػلل گًْبگْى ػاؿػ ،ثَ ایي هـیْی هـگی ُن هیگْیٌؼٍ .ـع هـیْی
ؿّاًی ًینت ّ ًيبًؼٌُؼٍ ُْه ّ ؽکبّت پبی یي ُن ًینتٍ .ـع ػؿ ثیي آلبل ىبیغ تـ امت ّلی هیتْاًؼ
ػؿ ُـ مٌی ؿط ػُؼ .ػلت ُبی فیبػی ثـای ٍـع ّرْػ ػاؿػ ّلی گبُی ػلیل عبٍی ثـای آى پیؼا
ًویيْػ.
ثؼْی اف ػلل ىبیغ ػجبؿتٌؼ اف:
ٍ ؼهبت هـق
 اًتبًبت هـقی هبًٌؼ التِبة پْه ػهبؽ (مضبیب) ّ یب ًنذ ػهبؽ
 ؿىؼ ؿیـًْؿهبل ػؿ هـق
 تْهْؿ هـقی
 مکتَ هـقی ّ ػیگـ اهـاُ ّػبیی
 اًتبًبت ػّؿاى ٓلْلیت
هـگی ثیوبؿی ُزوَ یی امت کَ ػؿ كْاٍل فهبًی ؿیـهؼیي اتلبم هیبكتؼ .ػؿ ثیي ػّ صولَ ،هـیْبى
ًبؿهل ثَ ًظـ هیـمٌؼ .ػؿ رـیبى صولَ هـیِ صـکبت ؿیـاؿاػی ّ ثیِْىی ػاؿػ کَ ثـای چٌؼ ػهیوَ ػّام
هیکٌؼ .ػؿ ٌُگبم صولَ اكتبػى ًبگِبًی ،لـفٍ ،ىغی ثؼى ،آهؼى کق اف ػُبى ،ثی اعتیبؿی اػؿاؿ ػیؼٍ ىؼٍ ّ
هوکي امت کٌتـّل هؼبیی اف ػمت ثـّػ .پل اف عتن صولَ ىغٌ اصنبك عْاة آلْػگی ػاىتَ ّ آًچَ ؿا
اتلبم اكتبػٍ امت ثَ عبٓـ ًوی آّؿػ.
ػالین ىبیغ صوالت ٍـع ػجبؿتٌؼ اف:
 موْٓ ًبگِبًی
 ثیِْىی
 لـفٍ ّ صـکبت ؿیـًبؿهل
 کجْػ ىؼى
 چک فػى فثبى ّ آهؼى کق اف ػُبى
 ػؼم کٌتـّل اػؿاؿ
 چـعو چيوِب ثَ ثبال
پل اف صولَ ىغٌ گیذ ّعْاة آلْػ ثْػٍ آًچَ ؿا کَ ٌُگبم صولَ اتلبم اكتبػٍ امت ثغبٓـ آّؿػٍ ًویتْاًؼ.
ػؿ اکخـ هْاهغ اكـاػ ػؿ ُـ ثبؿ صولَ هيبثَ ؿا تزـثَ هیکٌٌؼ ػؿ ًتیزَ اػـاُ یک صولَ هيبثَ صولَ ػیگـ
امت .ػؿ ٍْؿت ػؼم تؼاّی تؼؼاػ ّ ػّام صوالت فیبػ عْاُؼ ىؼ.
تٍْیَ ُبی ثـای کوک کـػى ثَ ىغٌ ػؿ رـیبى صولَ:
 مؼی ًکٌیؼ رلْ صـکبت ّ لـفٍ ُب ؿا ثگیـیؼ.
 مؼی ًکٌیؼ ثب تکبى ػاػى ّ كـیبػ کيیؼى ّی ؿا ثیؼاؿ کٌیؼ.
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چیقُبی ؿا کَ هوکي امت اف ثبػج اكتبػى ثبالی آى ّ یب ّـثَ فػى ثَ آى ثَ ىغٌ ٍؼهَ ثـمؼ اف
آـاف ّی ػّؿ کٌیؼ.
ىغٌ ؿا ثَ ربی ػیگـ اًتوبل ًؼُیؼ.
ثَ آُنتگی ىغٌ ؿا ثَ یک ٓـف ثغْاثبًیؼ تب هبیؼبت اف ػُبى ّی عبؿد ىْػ.
ُـگق مؼی ًکیٌؼ کَ چیقی ؿا ػؿ ػُبى ّی هـاؿ ػُیؼ یب ػُبى ّی ؿا ثَ فّؿ ثبف کٌیؼ.
چیق ًـهی هبًٌؼ یک ثبلو فیـ مـ ّی هـاؿ ػُیؼ.
اکخـ صوالت تِؼیؼ کٌٌؼٍ فًؼگی ًینتٌؼ.
پل اف عتن صولَ هْاظت گٌگنیت هـیِ ثبىیؼ.
اگـ هـیِ هیغْاُؼ ثَ ّی اربفٍ ػُیؼ کَ ثغْاثؼ یب امتـاصت کٌؼ.

پل اف تيغیٌ ٍـع ،ىـّع تؼاّی كْؿی ثنیبؿ هِن امت .اگـ ٍـع تؼاّی ًيْػ هیتْاًؼ فًؼگی
ىغٌ ؿا هضؼّػ مبعتَ ّ ًیق ىغٌ ؿا ثب متگوبی ارتوبػی ؿّثـّ هینبفػ 80 .كیَؼ هْاؿػ صوالت
هـگی ثب ػّاُبی ّؼ ٍـع هبثل کٌتـّل امتٍ .ـع ًیبف ثَ تؼاّی ْٓالًی ػاؿػ کَ ثبیؼ تضت ًظبؿت
ػاکتـ اػاهَ پیؼا کٌؼ .ثنیبؿی اف هـیْبى ٍـع ّ ًیق عبًْاػٍ ُبی آًِب ًیبف ثَ هيبّؿٍ ؿّاًی ارتوبػی
ػاؿًؼ.
ػوب چی کبر کزدٍ هيتْاًيذ:
 ثؼّى هْبّت ایٌکَ آًِب ثؼ ّ فىت اًؼ ثَ صـكِبی ىبى گْه ػُیؼ.
 ثَ عبٓـ ػاىتي اػـاُ ،هْؿػ اًتوبػ هـاؿ ًؼُیؼ.
 ثَ ىیٍْ ؿیـاًتوبػی ػؿ ػؿاف هؼت ثَ آًِب کوک کٌیؼ.
ً باهیؼی عْػ ؿا ػؿ هْؿػ هيکل ّی اثـاف ًکٌیؼ.
ًَ یضت ًکٌیؼ هخال"ُوَ چیق عْة امت.
ثَ ىغٌ ّ كبهیل ّی کوک کٌیؼ کَ ثلِوٌؼ:
 هـگی یک هيکل ٓجی امت.
 هـگی یک هـیْی ىبیغ امت.
 ثؼْی اىغبً ًنجت ثَ ػیگـاى ثَ هـگی هنتؼؼتـ ُنتٌؼ.
 هـگی هبثل ػؿهبى امت.
 تؼاّی ْٓالًی ثـای هـگی ًیبف امت.
 اكـاػ ثب هيکل هـگی هیتْاًٌؼ ػچبؿ هيکالت ؿّاًی هخل اكنـػگی ّ اّطـاة ىًْؼ.
 صوبیت كبهیل صبیق اُویت امت.
 ثیوبؿاى هیتْاًٌؼ ثب تؼاّیِبی هوکٌَ فًؼگی ًْؿهبل هخل ػیگـاى ػاىتَ ثبىٌؼ.
شخص را به نزدیکترین مرکز صحی که در آنجا خدمات طبی برای مرگی موجود است راجع کنید.
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رفتبر خْدآساری /خْدکؼی
عْػآفاؿی ؿكتبؿ ػوؼی ٍؼهَ فػى ثَ عْػ امت .کنی کَ ثَ عْػ آمیت هیـمبًؼ هؼوْال" ایي کبؿ ؿا ػؿ
یک ّّؼیت ػىْاؿ ُیزبًی یب ًبؿاصتی ّ یب تؼبؿّبت ػؿًّی ؿیـهبثل تضول هخال" ثؼؼ اف هيبرـٍ رؼی ثب
كبهیل اًزبم هیؼُؼ .عْػآفاؿی ؿاُی ثـای ًيبى ػاػى ًبؿاصتی ُبی ثنیبؿ ػوین امت .ػؿ اكـبًنتبى ػؿ
مبلِبی اعیـ هْاؿػ فیبػ عْػآفاؿی ػؿ ثیي فًبى گقاؿه ىؼٍ امت اهب ّاهؼبت عْػآفاؿی ػؿ ثیي هـػاى
ًیق ػیؼٍ ىؼٍ امت.
ثؼْی اف ؿّىِبی ىبیغ عْػآفاؿی ػؿ اكـبًنتبى ػجبؿتٌؼ اف:
 مْفاًؼى ثب تیل
 عْؿػى هْاػ موی (صيـٍ کو ُب)
 ؿـؿـٍ کـػى
 ؿـم کـػى
 ثـیؼى گلْ یب رلؼ
 هزـّس کـػى ثؼى
 عْؿػى اػّیَ (هَـف ثیو اف صؼ ػّا ُب)
 اًؼاعتي اف اؿتلبػبت
ثؼْی اف اىغبً یک یب ػّ ثبؿ ػمت ثَ عْػآفاؿی هیقًٌؼ ّلی ثؼْی ػیگـ ایي کبؿ ؿا هکـؿآ" اًزبم
هیؼٌُؼ .ثیوبؿی ُبی ؿّاًی هنبػؼ کٌٌؼٍ ُبی هْی عْػآفاؿی اًؼ.
ثؼْی صوبین ػؿ هْؿػ عْػآفاؿی:
 اكـاػ رْاى ثیيتـ ثَ عْػآفاؿی ػمت هیقًٌؼ ّلی ایي کبؿ ػؿ ُـ مٌی هوکي امت اتلبم ثیبكتؼ.
 عْػآفاؿی ػؿ ثیي فًبى رْاى ىبیغ تـ اف هـػاى امت.
 ثؼؼ اف عْػآفاؿی چبًل اًزبم آى ػؿ ثیي ػیگـ اػْبی كبهیل ثیيتـ هیيْػ.
 اكـاػ کَ ػمت ثَ عْػآفاؿی هیقًٌؼ اصتوبال" ػؿ گؾىتَ هْؿػ مْامتلبػٍ كقیکیُ ،یزبًی یب رٌنی هـاؿ
گـكتَ اًؼ.
 عْػآفاؿی هوکي امت ثؼؼ اف هيکالت ػؿ ؿّاثٔ ثب ُونـ ،ػّمتبى ّ اػْبی كبهیل اتلبم ثیبكتؼ.
 اىغبٍی کَ اصنبك اكنـػگی ّ ػؿهبًؼگی هیکٌٌؼ هوکي امت ػمت ثَ عْػآفاؿی ثقًٌؼ.
 کنی کَ هيکالت ؿّاًی ػاؿػ اصتوبل ثیيتـی ّرْػ ػاؿػ کَ ػمت ثَ عْػآفاؿی ثقًؼ.
خودکشی در اسالم گناه بزرگ است ولی هیچ مجازات قانونی برای شخصی که دست به خودکشی میزند
وجود ندارد .در دسترس بودن مراقبت روانی اجتماعی دریچۀ جدیدی را برای کسانی که دست به
خودآزاری میزنند یا ممکن است به خود آسیب برسانند باز میکند.
ؿّىِبی ثـای مبفه ثب اكکبؿ عْػآفاؿی ّ عْػکيی ّرْػ ػاؿػ کَ ثَ ىغٌ کوک هیکٌؼ تب آؿام ىْػ ّ
ثـای هيکل عْػ ؿاٍ صلی ثیبثؼ.
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ثؼْی اف آًِب ػجبؿتٌؼ اف:
ٍ ضجت کـػى ثب ػّمتبى یب اػْبی كبهیل
 هٌضـف کـػى اكکبؿ ثب اًزبم كؼبلیت ُبی ػیگـ هخل ػیؼى ثنتگبىً ،وبف عْاًؼى ،کوک کـػى ثَ
ػیگـاى هخال" ُونبیَ ُب
 آؿاهو ّ توـکق ثـ چیقُبی لؾت ثغو
 یبكتي ؿاٍ ػیگـی ثـای ثیبى اصنبمبت
 توـکق ؽُي ثـ چیقُبی هخجت
ػوب چی کبر کزدٍ هيتْاًيذ:
 ثؼّى ایٌکَ آًِب ؿا ثؼ ّ ّؼیق هْبّت کٌیؼ ثَ صـكِبیيبى گْه ػُیؼ.
 آًِب ؿا ثَ عبٓـ هيکليبى هالهت ًکٌیؼ.
 ؿّه ؿیـاًتوبػی ػؿ ػؿافهؼت ثَ آًِب کوک عْاُؼ کـػ.
 ىغٌ ؿا کوک کٌیؼ تب ػؿهْؿػ اكکبؿ عْػآفاؿی ٍضجت کٌؼ.
 ثَ هـیِ ًَیضت ًکٌیؼ هخال"ُ :وَ چیق عْة امت.
 ثب هـیِ رـّثضج ًکٌیؼ هگـ ایٌکَ ثغْاُیؼ اف اػوبل آمیت فًٌؼٍ ّی رلْگیـی کٌیؼ.
 ثَ هـیِ کوک کٌیؼ تب ػؿ هْؿػ امتـك ُبی اعیـ ٍضجت کٌؼ.
ثَ ىغٌ ّ كبهیل ّی کوک کٌیؼ کَ ثلِوٌؼ:
 عْػآفاؿی یک هيکل رؼی امت.
 ثؼْی اكـاػ ًنجت ثَ ػیگـاى هنتؼؼتـ اًؼ.
 اكکبؿ عْػکيی هیتْاًٌؼ ثغيی اف یک ثیوبؿی عطـًبک ثبىٌؼ.
 عْػآفاؿی هوکي امت ػکل الؼول ًنجت ثَ صْاػث امتـك فا ثبىؼ.
 ؿاٍ ُبی ػیگـی ثـای ثیبى کـػى اصنبمبت ًبؿاصت کٌٌؼٍ ّرْػ ػاؿػ.
 ػّمتبى ّ اػْبی كبهیل هیتْاًٌؼ عطـ عْػآفاؿی ؿا کبُو ػٌُؼ.
مریض را به نزدیک ترین مرکز صحی که خدمات مشاوره روانی اجتماعی یا صحت روانی در دسترس
است راجع سازید.
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ػکبیبت هجِن جظوی
ىغٌ ثب هيکالت هجِن رنوی ُیچ اعتالل ٓجی ّاّش ّ هيغٌ ًؼاؿػ ّلی کيوکيِبی ؿّاًی ؿا ثب
اػـاُ رنوی ًيبى هیؼُؼ .ایي اكـاػ هؼوْال" ًنجت ثَ تـییـات ػؿ ػولکـػ ثؼًيبى ،صنبك تـ اف
ػیگـاى ُنتٌؼ .ایي هيکل ثیيتـ ػؿ ثیي فًبى ػیؼٍ هیيْػ.
ثؼْی اف هيکالت هجِن كقیکی ىبیغ ػجبؿتٌؼ اف:
 مـػؿػی
 کوـ ػؿػی
 ػؿػ ػمت ُب ّ پبُب یب هلبٍل
 ػؿػ ثطٌی ،ػلجؼی ّ امتلـاؽ
 ػؿػ ثؼى یب ًبؿاصتی ػْالتی
 هيکل ػؿ ثلغ
 مـچـعی
ّ ؼق کـػى
هـیْبى ثب هيکالت هجِن رنوی ( )USCاؿلت هيکالت عْاة ،اّطـاة ّ اكنـػگی ًیق ػاؿًؼ.
هؼوْال" تبؿیغچَ ُبی ٓجی پیچیؼٍ ّ ْٓالًی ّ ًیق ًبؿاصتی ؿّاًی ثب هيکالت ثیي كـػی ػاؿًؼ .آًِب ثَ
ػاکتـاى هتؼؼػ هـارؼَ کـػٍ اًؼ ،تنتِبی الثـاتْاؿی فیبػی اًزبم ػاػٍ اًؼ ،تيغیٌ ُبی هغتلق ػاىتَ اًؼ،
ػّاُبی هغتلق گـكتَ اًؼ ّلی ثِجْػی صبٍل ًکـػٍ اًؼ .اػـاُ كقیکی ّ USCاهؼی ُنتٌؼ ّ ثطْؿ
اؿاػی ایزبػ ًيؼٍ اًؼ .ػلت  USCهيغٌ ًینت اهب ػالین ثب امتـك ثْرْػ هیآیٌؼ یب ثؼتـ هیيًْؼ.
ُؼف تؼاّی ثِجْػ هِبؿتِبی مبفگبؿی ّ ثِجْػ ػولکـػ امت ًَ اف ثیي ثـػى کبهل اػـاُ .ارقای هِن
تؼاّی ػوْهی  USCىبهل آویٌبى ػُی هْحـ ثَ هـیِ ،اؿایَ ىـس هخجت ّ تٍْیَ ُبی ػولی هیجبىٌؼ.
ثؼْی هـیْبى هوکي امت ػؿ اثتؼا ًگـاى ؿُبیی اف اػـاُ رنوی ثبىٌؼ .ػیگـاى هوکي امت ػؿ هْؿػ
ػاىتي هـیْی رنوی هيْه ثبىٌؼ ّ ثبّؿ ًکٌٌؼ کَ هيکل رنوی ّرْػ ًؼاؿػ.
ػوب چی کبر کزدٍ هيتْاًيذ:
 اف هـیِ ثغْاُیؼ ػؿ هْؿػ اصنبمبت عْػ ثضج کٌؼ.
 ثَ هـیِ ثؼّى ایٌکَ اّ ؿا ّؼیق هْبّت کٌیؼ گْه کٌیؼ.
 تّْیش ػُیؼ کَ ػؿػُب ّاهؼی ُنتٌؼ ّ ػؿ ًتیزَ ّؼق یب تٌجلی ثْرْػ ًیبهؼٍ اًؼ.
 اف آًِب اًتوبػ ًکٌیؼ.
ً باهیؼی عْػ ؿا ػؿ هْؿػ هيکل ّی اثـاف ًکٌیؼ.
ًَ یضت ُبی ثی هْؿػ ًکٌیؼ هبًٌؼ ایٌکَ ُوَ چیق عْة هیيْػ.
ثَ ىغٌ ّ كبهیل ّی کوک کٌیؼ تب اهیؼّاؿ ّ عْىجیي ثبىٌؼ ّ ثلِوٌؼ کَ:
 هـیِ هيکل ٓجی ّاهؼی ػاؿػ.
38








اػـاُ هیتْاًٌؼ ػؿ ًتیزَ هيکل ؿّاًی ثبىٌؼ.
ایي ثَ عبٓـ ّؼق یب کوجْػ ىغَیت ًینت.
کوک هْحـ ّ هٌبمت اف مْی ػاکتـ ّ یب هيبّؿ هوکي امت.
ایي تٌجلی ًینت ،ثلکَ ایي هـیْی اًگیقه اكـاػ ؿا ثَ چبلو هیکيبًؼ.
پیيـكت ثیوبؿی فهبى ؿا ػؿ ثـ هیگیـػ ثؼْی اّهبت تؼاّی آى ًیق ّـّؿت ثَ ّهت ػاؿػ ،اهب ثب
ػؿیبكت کوک ػؿمت فّػتـ عْة هیيْػ.
تيغیٌ ایي هيکل ثب تنتِبی الثـاتْاؿی ،اکنـیق ّؿیـٍ ػىْاؿ امت.

مریض را به نزدیک ترین مرکز صحی که خدمات مشاوره روانی اجتماعی و صحت روانی در دسترس
باشد ،راجع سازید.
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توزیٌبت آراهجخغ
(هوکي اطت ثزای هزاجؼَ کٌٌذٍ گبًی کَ سیز اطتزص سیبدی لزار دارًذ هفيذ ثبػذ)
توزیي آراهظبسی ػعالت
 اف هـارؼَ کٌٌؼٍ ثغْاُیؼ کَ ػؿ یک ّّؼیت ؿاصت ثٌيیٌؼ ّ تّْیش ػُیؼ کَ ثَ آؿاهو ػوین كـّ
عْاُؼ ؿكت .ایي کبؿ ثب آهْفه ىظ مبعتي ّ منت کـػى ػْالت عبً ثؼى اًزبم هیيْػ.
 اف هتوـکق مبعتي ثبالی تٌلل ىـّع کٌیؼ( .ثَ توـیي تٌلل هـارؼَ کٌیؼ).
 اف هـارؼَ کٌٌؼٍ ثغْاُیؼ تب چين ُب ؿا ثجٌؼػ ّ ثَ ْٓؿ کبهل ثـ تٌلل توـکق کٌؼ.
 مپل ثَ اّ ُؼایبت فیـ ؿا ثؼُیؼ:
 پیيبًی عْػ ؿا چیي ثؼُیؼ .کْىو کٌیؼ اثـُّب ثب عٔ هْی ىوب ػؿ توبك آیؼ ،ایي صبلت ؿا ثـای
 10حبًیَ ًگَ ػاؿیؼ .دّثبرٍ راحت ػْیذ ّ مؼی کٌیؼ ایي آؿاهو ؿا ػؿ توبم ثؼى عْػ اصنبك کٌیؼ.
ثجیٌیؼ ػؿ کزبی ثؼى اصنبك گـكتگی هیکٌیؼُ .وچٌیي تٌلل عْػ ؿا ػؿ ًتیزَ ایي آؿاهو تضت ًظـ
ثگیـیؼ .آؿاهو ثؼًی ؿا ػؿ صبلی کَ توـیي ُبی فیـ ؿا ارـا هیکٌیؼ اصنبك ًوبییؼ ّکوی هکج
کٌیؼ:
 چيوِب ؿا تب ربیی کَ هیتْاًیؼ ثـای  10حبًیَ مغت هضکن ثجٌؼیؼ .ػّثبؿٍ ؿاصت ىْیؼ.
 لجِب ،گًَْ ُب ّ االىَ :گْىَ ُبی ػُي عْػ ؿا ثَ ػوت ثکيیؼ ّ ثـای  10حبًیَ عْػ ؿا هْاؿٍ
ثنبفیؼ ّ ػّثبؿٍ راحت ػْیذ.
 ثبفُّبی عْػ ؿا ثَ رلْ ػؿاف کٌیؼ ّ هيتِب ؿا هضکن كيبؿ ػُیؼ .الجتَ ثـای  10حبًیَ ّ دّثبرٍ
راحت ػْیذ.
 ثبفُّب ؿا ثَ ػّ ٓـف ػؿاف کٌیؼ ّ ػیْاؿُبی ؿیـهـیی ؿا ثب توبم هْت ثَ ػوت ثـاًیؼ ،ثـای 10
حبًیَ ،دّثبرٍ راحت ػْیذ
 آؿًزِبی عْػ ؿا هبت کٌیؼ .ػْالت ثبفّ ؿا ثـای  10حبًیَ ّ یب فیبػٍ تـ ثب افػیبػ ًیـّ ىظ کٌیؼ ّ
دّثبرٍ راحت ػْیذ.
 ىبًَ ؿا ثَ موت گْىِب ثبال کٌیؼ ثـای  10حبًیَ ّ یب فیبػٍ تـ ،ثب اكقایو ًیـّ ًگَ ػاؿیؼ ّ دّثبرٍ
راحت ػْیذ.
 کوـ ؿا ثبالتـ اف فهیي یب ثنتـ ثَ ىکل کوبى ػؿ آؿیؼ .اگـ ػؿصبلت ًينتَ ُنتیؼ کوـ عْػ ؿا اف
چْکی ػّؿ کٌیؼ ّ ثَ ىکل کوبى ػؿ آؿیؼ .ایي صبلت ؿا ثـای  10حبًیَ صلع کٌیؼ ّ دّثبرٍ راحت
ػْیذ.
 ػْالت ىکن ؿا ثـای  10حبًیَ یب ثیيتـ ثب افػیبػ هْا ىظ کٌیؼ ّ دّثبرٍ راحت ػْیذ.
 ػْالت ؿاى ؿا ثب كيبؿ ػاػى پبُب ثَ ُن ػیگـ ُـهؼؿ هضکن کَ هیتْاًیؼ ،ثـای  10حبًیَ یب ثیيتـ اف
آى ثب افػیبػ هٍْ ىظ کٌیؼ .مپل دّثبرٍ راحت ػْیذ.
 پبُبؿا اف ثزلک ثَ موت ثؼى عْػ تب ربیی کَ هیتْاًیؼ ثَ ػوت هبت کٌیؼ ،الجتَ ثـای  10حبًیَ ّ یب
ثیيتـ ّ ثب افػیبػ هْا .مپل دّثبرٍ راحت ػْیذ.
 اًگيتبى پب ُب ؿا ثَ ٓـف ػاعل ثـای  10حبًیَ ّ یب ثیيتـ ثب افػیبػ هْت صلوَ کـػٍ مپل دّثبرٍ
راحت ػْیذ.
 ػ ؿ آعـتوبم ایي توـیي ُب ؿا ثب ُن ثَ یکجبؿٍ گی اًزبم ػُیؼ .توبم ػْالت ثؼى ؿا ىظ کٌیؼً .لل ؿا
ػؿ صبلیکَ تولٌ ػْالت ؿا ثیيتـ هیکٌیؼ ًگَ ػاؿیؼ .تب ربیی کَ هیتْاًیؼ ثَ ُویي صبلت ثبهی
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ثوبًیؼ الجتَ ثب افػیبػ هٍْ ّ ،مپل ُوَ ػْالت ؿا منت مبفیؼ ّ اصنبك کٌیؼ کَ چگًَْ توبم
ػْالت ػؿ صبلت امتـعب هـاؿ ػاؿًؼ ّ ثؼى ىوب ؿّی فهیي ؿُب ىؼٍ امت ،ىبًَ ُب کق فهیي ؿا
توبك کـػٍ ّ اصنبك ّمؼت هیٌوبیؼ .ػُبى عْػ ؿا ثبف کٌیؼ .االىَ ىوب پبییي اكتبػٍ ّ ىـّع ثَ كبژٍ
کيیؼى کٌیؼ .ػؿ ایي صبلت ثبهی ثوبًیؼ ّ اف ایي اصنبك لؾت ثجـیؼ.
از مراجعه کننده بپرسید آیا احساس آرامش میکند .آیا از این تمرین خوشش آمده است آیا فهمیده است که
در کجای بدن گرفتگی وجود داشته است .از مراجعه کننده بخواهید در خانه نیز این تمرین را انجام دهد.
توزیي تٌفظی:
 یک اتبم مبکت ؿا اًتغبة کٌیؼ ربی کَ ُیچ کل هقاصن ىوب ًيْػ.
 ثَ هـارؼَ کٌٌؼۀ عْػ ػمتْؿات فیـ ؿا ثؼُیؼ:
 چين ُب ؿا ثجٌؼیؼ ّ یب ثَ یک ىیئ یب ثَ ػیْاؿ ًگبٍ کٌیؼ .ایي ثَ ىوب کوک عْاُؼ کـػ کَ توـکق
کٌیؼ.
 ثؼؼ اف لضظَ ای ثـ ؿّی ؿیتن تٌلل توـکق کٌیؼ .تٌلل عْػ ؿا تضت ًظـ ثگیـیؼ .هغٍَْب"
ثیـّى ىؼى ُْا ؿا .فكیـ ؿا ْٓیلتـ مبفیؼ ّ اًتظبؿثکيیؼ تب ىِین عْػ ثَ عْػ آیؼ.
 ثَ ایٌکَ ثؼى ىوب چَ اصنبمی ػاؿػ تْرَ کٌیؼ .آگبٍ ثبىیؼ کَ پيت ىوب چگًَْ اصنبك هیکٌؼ.
چگًَْ ػؿ چْکی ًينتَ ایؼ ّ کق پبی ىوب چگًَْ فهیي ؿا توبك هیکٌؼ.
 آگبُبًَ هتْرَ تٌلل ،ىِین ّ فكیـ عْػ ثبىیؼ.
 صبال ثبالی ًلنِبی ػوین ،آؿام ّ هٌظن اف ٓـین ثیٌی توـکقکٌیؼ .ؿیتن تٌلل ىِین ّ فكیـ ؿا تضت
ًظـ ثگیـیؼ .ثَ ّهلَ ُبی ثیي ىِین ّ فكیـ تْرَ کٌیؼ.
ٌُ گبم فكیـ ،تَْؿ کٌیؼ کَ توبم گـكتگی ػْالت ثؼى ىوب عبؿد هیيْػ.
 اگـ صیي تٌلل کـػ ى ػؿ ربیی اف ثؼى هبًؼی ؿا اصنبك هیکٌیؼ کَ ًویگؾاؿػ ثب توبم ثؼى تٌلل کٌیؼ:
پل ُوبًزب ثوبًیؼ .اگـ اصنبك كيبؿ ػؿ میٌَ هیکٌیؼ تاله کٌیؼ ثـ آى توـکق کٌیؼ .اف ٓـین ایي
ًوطَ تٌلل کٌیؼ ّ اربفٍ ػُیؼ كيبؿ آى ًبصیَ ُوـاٍ ثب ُْای ىو ُب اف ثؼى ىوب عبؿد ىْػ.
 تَْؿ کٌیؼ ک َ ثب توبم ُْای کَ ثؼى ىوب ؿا تـک هیکٌؼ ،تيْیيِب ،ػؿػ ّ اكکبؿ هٌلی اف ثؼى ىوب ثَ
ثیـّى پـّاف هیکٌٌؼ.
ٌُ گبم ىِین تَْؿ کٌیؼ کَ اًـژی رؼیؼ ؿا ثب ُْا ػاعل هیکٌیؼ .هیتْاًیؼ ایي اًـژی ؿا ثگیـیؼ فیـا
ىوب ٍبصت آى ُنتیؼ.
 ابتدا تمرین را تشریح کنید سپس برای انجام آن هدایت بدهید .سر انجام سعی کنید که تمرین را با هم
یکجا انجام دهید تا مراجعه کننده احساس نکند که تحت نظارت قرار دارد.
 توضیح دهید که میتواند این تمرین را روزانه انجام دهد و بعد از مدتی در حاالت مختلف هنگامی که
نیاز به آرامش دارد میتواند از آن استفاده کند.
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هذاخلَ در ثحزاى خؼًْت ُبی فبهيلی
ثَ ػٌْاى ًـك یب هبثلَ هوکي امت ثب هـارؼَ کٌٌؼٍ گبًی هْارَ ىْیؼ کَ عيًْت ؿا ػؿ كبهیل تزـثَ کـػٍ
ثبىٌؼ .اكـاػی کَ هْؿػ عيًْت هـاؿ هیگیـًؼ ،اؿلجب" ػؿ ثبؿٍ عيًْت اصنبك ىـم فیبػی هیکٌٌؼ ّ عْػ
ؿا هالهت هیکٌٌؼ .ربهؼَ ًیق اؿلت ایي اكـاػ ؿا هْؿػ هْبّت هـاؿ هیؼُؼ ،اػتوبػ ثـ ایي امت ىغَی کَ
هْؿػ عيًْت هـاؿ گـكتَ امت صتوب" کبؿی اًزبم ػاػٍ امت کَ هنتضن عيًْت هیجبىؼ .ثٌبثـایي اهـ
هطؼی امت کَ کبؿهٌؼ ٍضی ًگـه هْبّتوٌؼاًَ ًؼاىتَ ثبىؼ ّ یب ثَ هـثبًی پیيٌِبػ ًکٌؼ کَ اّ هنّْل
ایي عيًْت هیجبىؼ.
اُويت حوبیت اس هزاجؼَ کٌٌذٍ گبًی کَ خؼًْت را تجزثَ ًوْدٍ اًذ:
 هیؼاًیؼ کَ عيًْت كبهیلی ىبهل مْامتلبػٍ ُبی ُیزبًی ،رٌنی ّ كقیکی امت ّ توبم اىکبل عيًْت
هیتْاًٌؼ ػْاهت ّعیوی ػاىتَ ثبىٌؼ (.تـّهبتیقٍ ىؼى ّ ٍؼهَ ػیؼى)
 ثب رـآت تبم ػؿ ثـاثـ عيًْت كبهیلی هْهق ّاّش ّ ؿّىي ؿا اعتیبؿ کٌیؼ.
 ؿكتبؿُبی عيًْت آهیق ؿا ًبم ثجـیؼ.
 عيًْت عبًْاػٍ گی ثَ صیج یک الگْی ؿكتبؿی ثـای کٌتـّل ّ تلْم صبٍل ًوْػى ّ اظِبؿ
ػؿهبًؼگی هطلن ،ىٌبعتَ ىؼٍ امت.
 ثب هـارؼَ کٌٌؼٍ یکزب ایي الگْی کٌتـّل ّ عيًْت ؿا ثـؿمی کٌیؼ.
 ؿّی ّهبیغ عبً عيًْت توـکق ًکٌیؼ.
 هَئًْیت هـارؼَ کٌٌؼٍ ػؿ کبؿ ىوب ثَ ػٌْاى یک هيبّؿ ثنیبؿ هِن امت.
 ثٌبثـایي ثبیؼ ًگـاًیِبی عْػ ؿا ػؿهْؿػ هًَّْیت اثـاف کٌیؼ.
 هیقاى عطـ ؿا ثـؿمی کٌیؼ ّ ثجیٌیؼ آیب عيًْت ثب گؾىت فهبى ثیيتـ ىؼٍ امت.
 هـارؼَ کٌٌؼٍ ثبیؼ اف ػالین ُيؼاؿ ػٌُؼٍ ّهْع اصتوبلی عيًْت آگبٍ ثبىؼ.
ُ وـاٍ ثب هـارؼَ کٌٌؼٍ متـاتیژی ُبی ؿا ثـای ّهبیَ پـعبىگـی ّ یب ثیـّى ىؼى كْؿی اف
صبلت پـعبىگـیٓ ،ـس ؿیقی کٌیؼ.
اگر زندگی مراجعه کننده در خطر است باید به سرعت عمل کنید.
هٌبثغ:
 اف مْی ػیگـثَ ػًجبل هٌبثؼی ثبیؼ ثگـػیؼ کَ هـارؼَ کٌٌؼٍ ثـای مبفگبؿی ثب ّّؼیت اف آًِب امتلبػٍ
هیتْاًؼ.
 عبًْاػٍ ّ ػّمتبى
 آیب هِبؿت ُبی ػاؿػ کَ ثب امتلبػٍ اف آًِب ثتْاًؼ ػؿ ربیی هيـْل ثَ کبؿ ىْػ.
 آیب امتؼؼاػ عبٍی ػاؿػ.
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 مراجعه کننده نیاز دارد تا احساس کند که با او به احترام برخورد میشود و باید متیقن شود که کسی
به حرف هایش گوش میدهد و او را درک میکند.
 هرگز فراموش نکنید که این حق مراجعه کننده است تا خودش تصمیم بگیرد و این تصامیم باید
تشویق شوند و همیشه باید به آنها احترام گذاشته شود.

اصول راهنمای سه گانه عبارتند از :مصئونیت ،رازداری و احترام
 )aهصئًّْيت:
 ثـای توبم ػمت اًؼؿکبؿاى ّ ػؿ توبم اّهبت آویٌبى اف هَئًّْیت هـارؼَ کٌٌؼٍ ثبیؼ اّلْیت ىوبؿٍ
اّل ثبىؼ .ثَ عبٓـ ػاىتَ ثبىیؼ کَ هـارؼَ کٌٌؼٍ هوکي امت تـمیؼٍ ثبىؼ ّ ًیبف ػاؿػ تب اف هَئًّْیت
عْػ آویٌبى صبٍل کٌؼ.
 )bراسداری:
ُ ویيَ ثَ علْت ّ ؿافػاؿی هـارؼَ کٌٌؼٍ گبى ،اكـاػ كبهیل ّ ثنتگبًو اصتـام ثگؾاؿیؼ.
 تٌِب آالػبت ّـّؿی ّ هـتجٔ ؿا (ًَ توبم رقییبت) ثب کنبى ػیگـ کَ ػؿ کوک کـػى ثَ اّ ًوو
ػاؿًؼ ىـیک مبفیؼ .تٌِب ٌُگبهی ایي کبؿ ؿا اًزبم ػُیؼ کَ ػؿعْامت ىْػ ّ عْػ كـػ ثب ایٌکبؿ هْاكن
ثبىؼ .آالػبت ػؿ هْؿػ ایٌگًَْ هْبیب ،اگـ ىبهل امن اىغبً یب ػیگـ هؼلْهبت ىٌبمبیی کٌٌؼٍ
ثبىٌؼً ،جبیؼ ثب ػیگـاى ىـیک مبعتَ ىًْؼ .آالػبت ػؿ هْؿػ كـػ تٌِب ّهتی ثب ىغٌ حبلج ثبیؼ
ىـیک مبعتَ ىًْؼ کَ هْاكوَ ّاّ ش ّ کتجی اف هـارؼَ کٌٌؼٍ (یب ّالؼیي آًِب ػؿ هْؿػ آلبل) ػاىتَ
ثبىیؼ.
 )Cاحتزام:
 هَبصجَ ُب ؿا ػؿ یک ربی علْت ّ تب ربیی کَ اهکبى ػاؿػ ثب کبؿهٌؼاًی ُوزٌل هـارؼَ کٌٌؼٍ اًزبم
ػُیؼ.
 ىًٌْؼٍ عْة ثبىیؼ.
 ؿكتبؿ ؿیـهْبّتوٌؼاًَ ؿا صلع کٌیؼ.
ٍ جْؿ ثبىیؼ .اگـ هـارؼَ کٌٌؼٍ ثـای ٍضجت کـػى ػؿ هْؿػ تزـثَ عْػ آهبػٍ ًینت ،ثـای ثؼمت
آّؿػى آالػبت ثیيتـ ثبالی اّ كيبؿ ًیبّؿیؼ.
 تٌِب مْاالتی ؿا کَ ثَ هنئلَ هـثْٓ امت ،ثپـمیؼ.
ُ ـگق اف هـارؼَ کٌٌؼٍ ًغْاُیؼ تب ػامتبى عْػ ؿا ػؿ هَبصجَ ُبی هغتلق تکـاؿ کٌؼ.
 اٍل ػؼم تجؼیِ ؿا ؿػبیت کٌیؼ .ثَ ىغٌ ،كـٌُگ ،عبًْاػٍ ّ یب ّّؼیت ّی ًغٌؼیؼ یب ثی
اصتـاهی ًکیٌؼ.
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کبرکزدى در یک تين
 مینتن عؼهبت ٍضی ػؿ اكـبًنتبى ( (BPHSاهکبى کبؿ کـػى ػؿ یک تین ؿا کَ افًظـ هنلکی
ىجبُت ػاؿًؼ اؿائَ هیکٌؼ .ایي تین هتيکل اف کبؿکٌبى ٍضی ثینْاػ ،هبثلَ ُبً ،ـمِب ،ػاکتـاى ّ
هيبّؿاى ؿّاًی ارتوبػی امت.
ُ ـ گـٍّ ّظبیق عبً عْػ ؿا ػاؿًؼ ّ ُوکبؿی ُوبٌُگ ىؼٍ ثیي ایي گـٍّ ُب تْاًبیی آى ؿا ػاؿػ تب
ػؿ تؼاّی هـیْبى هْكن ثبىٌؼ.
ُ ـ گـٍّ ثبیؼ اف ػاًو ّ هِبؿتِبی کَ تْمٔ گـٍّ ُبی ػیگـ اؿائَ هیيْػ امتلبػٍ کٌؼ.
 هيبّؿ ؿّاًی کَ اف ٍضت رنوی هـیِ عْػ هطویي ًینت ثبیؼ اف ػاکتـ عْاُبى هيْؿٍ ىْػ.
ّیژگی ُبی یک تين:
ػؿ یک تین ىوب ّظبیق هيبثِی ػاؿیؼ هخل ُوبٌُگ کـػى ،اؿتجبٓ ثـهـاؿ کـػى ثب یکؼیگـ ،هنّْلیت
ُبی هيتـک ّ ُوکبؿی کـػى.
 )1ثـای ُوبٌُگ کـػى کبؿُب ثبیؼ ًوو ُب ّ هنّْلیت ُبی مبیـ اكـاػ تین ؿا یبػ ثگیـیؼ تب تین ثَ ْٓؿ
هْحـ ػول ًوْػٍ ثتْاًؼ.
 ثٌبثـایي مؼی کٌیؼ ثب ًوو ُب ،ػولکـػ ّ هِبؿت ُبی گـٍّ ُبی هتلبّت آىٌب ىْیؼ.
 افآًزبییکَ توـکق تین ثبیؼ ثبالی ًیبفُبی هـیِ ثبىؼ ،ایي هِن امت تب هِبؿت ُب ّ ػاًو توبم
اػْبی تین ؿا یکزب کٌین.
 )2ثبیؼ ارتجبغ هذاّم ثیي اػْبی تین ّ ُوچ ٌبى ثب هـیْبى ّ كبهیل آًِب هْرْػ ثبىؼ تب هطویي ىْین ثَ
ُوَ رٌجَ ُبی ًیبفُبی هـیْبى ؿمیؼگی ّ تْرَ ىؼٍ امت.
 اؿتجبٓ كـآیٌؼ اًتوبل ّ ػؿک آالػبت ّ ًظـات امت .ثَ ایي تـتیت تین یک ػؿک هيتـک اف
ًیبفُبی هـارؼَ کٌٌؼٍ ثؼمت عْاُؼ آّؿػ.
 ثٌبثـایي تین ثـای تؼاّی هـیْبى ثبیؼ ثَ ْٓؿ هٌظن ثَ هٌظْؿ ثضج ّ کوک ثَ یکؼیگـ رلنبتی
ػاىتَ ثبىٌؼ.
 اؿفه ارتوبػی اؿتجبٓ ؿّیبؿّی ًجبیؼ ًبػیؼٍ گـكتَ ىْػ فیـا اػتوبػ ،اصتـامُْ ،یت تین ّ آىٌبیی
ثب ؿّه کبؿ یکؼیگـُ ،وَ ػؿ ایٌزب ثْرْػ هیآیٌؼ.
 اػْبی کَ ثَ تٌِبیی فیبػکبؿ هیکٌٌؼ اهب اؿتجبٓ عْػ ؿا ثب کبؿ ػیگـاى اف ػمت هیؼٌُؼ هیتْاًٌؼ
هْحـیت توبم تین ؿا کبُو ػٌُؼ.
 )3چگًْگی اىتـاک هظّْليت ُبی کبؿی ثبیؼ کبهال ّاّش ثبىؼ.
 ػاًنتي ایٌکَ چَ کنی هنّْل اًزبم چَ کبؿی امت یک كْب کبؿی ؿّىي ؿا ایزبػ هیکٌؼ ّ ُـ
ػْْ تین ؿا هبػؿ ّ هکلق هینبفػ تب کبؿ عْیو ؿا ثَ ػهت اًزبم ػُؼ.
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ُ )4وکبری ثيي اػعبی تين ّهتی ثیيتـ هیيْػ کَ اػْب آى اؿفىِب ّ ػیؼگبٍ ُبی عْػ ؿا ىـیک مبفًؼ
ّ یبػ ثگیـًؼ کَ چگًَْ ثَ عْثی ثب ُن کبؿ کٌٌؼ .ایي هِن امت کَ اػْبی تین ثؼاًٌؼ ُـگبٍ تْپ ؿا ثَ
اػْبی ػیگـ تین عْػ پبك هیؼٌُؼ آى ؿا ثَ ؿّی فهیي ًویبًؼافًؼ.
 ثـای ایٌکَ ػْْی هْكوی ثبىیؼ ُـ کبؿی ؿا کَ الفم امت اًزبم ػُیؼ.
 تین ثبیؼ تيْین ىْػ ّ ثؼاًؼ کَ پـّژٍ تٌِب ثـامبك تاله یک ًلـ ًینت ،ثَ تاله توبم اػْب
ّـّؿت امت.
 کار تیمی موثر وقتی امکان دارد که اعضای آن خود را جزی از تیم بدانند ،دیدگاه ها و اهداف تیم را
شریک بسازند ،به یک روش مناسب ارتباط برقرار نموده با هم همکاری کنند و کار تیم و کار
خودشان را منعکس بسازند.
 تیمهای موفق توسط ویژه گی های مانند روحیه تیمی که بر اساس اعتماد استوار است ،احترام
متقابل ،کمک و دوستی (که بهترین است) شناخته میشوند.
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رّاثػ ّ اّظبع فزٌُگی ،اجتوبػی ّ ثيي فزدی در افغبًظتبى

دیپبرتوٌت صحت رّاًی ّسارت صحت ػبهَ
گزّپ کبثل 2002 -

گزّپ کبثل 2002-
ػؿ عقاى مبل  2008هیالػی ،ؿیبمت ٍضت ؿّاًی ّفاؿت ٍضت ػبهَ روِْؿی امالهی اكـبًنتبى
تضت ؿیبمت ػاکتـ ػبلیَ اثـاُین فی ّ اػْبی گـٍّ کبثل ٓ 2008-ی مَ ّؿکيبپ ثَ اتلبم ُن هْاػ
آهْفىی صبّـ ؿا ثـای صوبیت اف اػؿبم هـاهجت ُبی ؿّاًی ارتوبػی ػؿ هزوْػَ عؼهبت ٍضی امبمی
تِیَ ًوْػًؼ .اػْبی ایي گـّپ ػجبؿتٌؼ اف:
ػاکتـ ػبلیَ اثـاُین فی ()MOPH
ػاکتـ مؼیؼ ػظیوی ()EC/MOPH
ػاکتـ ثيیـ اصوؼ مـّؿی ()MOPH
پٌُْیبؿ ػاکتـ ػجؼالْصیؼ ملین ()HOSA
ػاکتـ اهیي هللا اهیـی ()HOSA
ػاکتـ كـىتَ هؼیل (HOSA
ػاکتـ میؼ ػطب هللا ()AKU
ػاکتـ صلیع هللا كیِ ()HNTPO
اصوؼ كـُبػ صجیت ()WFL
ػاکتـ ایـیل رْؿػی ()IAM
کـمی رْکیال ()IAM
ایٌگَ هینوِبل ()EC/MOPH
ػاکتـ ٍلی هللا ًؼیت ()WHO
مْفاًب پبکالؿ ()medica mondial
صویـا ؿمْل ()medica mondial
ػاکتـ پیتـ ًّتّْگل ()HNTPO
هـین فؿهتی ()WFL

هنّْل ایي ثنتَ آهْفىی :ػاکتـ كـىتَ هؼیل ،ػاکتـ اهیي هللا اهیـی ،ایٌگَ هینوبل

همذهَ
ثَ هٌظْؿ ػؿک ّّؼیت ٍضی ّ ٍضت ؿّاًی هـارؼَ کٌٌؼٍ گبى ّ هـیْبى ثبیؼ هضیٔ ارتوبػی ّ
كـٌُگی ؿا کَ هـارؼَ کٌٌؼٍ گبى ّ هـیْبى ػؿ آى فًؼگی هی کٌٌؼ ّ ُوچٌیي ػولکـػ آًِب ؿا ػؿ ایي
هضیٔ هؼًظـ ثگیـین.
ؿاثطَ ّاّضی هیبى ّّؼیت ٍضت ػوْهی هغٍَْب" ػؿ گـٍّ ُبی آمیت پؾیـ هبًٌؼ فًبى ّ کْػکبى
ّ ػْاهل هضیطی هبًٌؼ عٍَْیبت ؿكتبؿی ،ػبػات مٌتی ،كـٌُگ ّ احـات رٌگ ُبی گؾىتَ ّ كؼلی،
عيًْت ّ ثؼتـ ىؼى هضیٔ ّرْػ ػاؿػ.
ثَ ػٌْاى هيبّؿاى ؿّاًی ارتوبػی ّ ػاکتـاى ٓت ثَ مغتی هیتْاًین ثـ ّّؼیت ثیوبؿاى ّ هـارؼَ
کٌٌؼگبى عْػ تبحیـ ثگؾاؿین .اهب هیتْاًین آًِب ؿا کوک ّ تيْین کٌین تب مؼی کٌٌؼ ػؿ ایي ػـٍَ ُب هْحـ
ّاهغ ىًْؼ.
ػؿ ایي هزوْػَ ػلوی ،مْاالتی کَ ػؿ چْکبت ُبی فؿػ ؿًگ (چْکبت ُبی ػّ عطَ) ّرْػ ػاؿًؼ ثَ ىوب
کوک هی کٌٌؼ تب ؿارغ ثَ ىـایٔ كـٌُگی ارتوبػی فًؼگی عْػتبى كکـ کٌیؼ .رْاة ػاػى ثَ آًِب ثب ػهت ّ
تلکـ ػوین ثَ ىوب کوک عْاُؼ کـػ تب هـارؼَ کٌٌؼٍ ّ هـیِ ؿا ثِتـ ػؿک کٌیؼ.
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رّاثػ ّ اّظبع اجتوبػی – فزٌُگی – ثيي فزدی
می مبل رٌگً ،باهٌی ّ اكقایو ىـایٔ ػىْاؿ فًؼگی تبحیـ ّاّضی ثـ ؿّی صبلت ؿّاًی اكـاػ ػاىتَ
امت .توـیجب" ُوَ ثَ ًضْی عيًْت ؿا تزـثَ کـػٍ اًؼ .اف ػمت ػاػى ػاؿایی ّ اػْبی كبهیل مجت كوـ ّ
هِبرـت ُب ىؼ .ػْػت کٌٌؼٍ گبى اكـبى ثؼؼ اف چٌؼیي مبل فًؼگی ػؿ ًظبم ُبی اؿفىی هتلبّت ،ثـای
مبفگبؿی هزؼػ ثب كـٌُگ اكـبًی هغٍَْب" ػؿ ًْاصی ؿّمتبیی هيکالت ػاؿًؼ .ثَ ْٓؿ هخبل اؿفىِبی
عبًْاػٍ ُبی گنتـػٍ ثَ ػلیل هِبرـت ّ اف ػمت ػاػى اػْبی كبهیل اؿلت اف ثیي ؿكتَ امت .مَ هیلیْى
اكـبى ػؿ فهبى هِبرـت ثَ ایـاى ،پبکنتبى ّ کيْؿُبی ػیگـ ػؿ هؼـُ ًظبم ُبی اؿفىی ػیگـ ثْػٍ اًؼ.
تْهؼبت ّ ًگـه ُبی ایيبى ػؿ ْٓل فهبى هِبرـت تـییـ کـػٍ ّ تاله ثـای مبفگبؿی هزؼػ ثب ؿمن ّ
كـٌُگ اكـبًی هیتْاًؼ ثبػج هٌبفػبت ىْػ.
اهبکي پـ اف عبٓـات اف ثیي ؿكتَ اًؼ ّ ثَ ػلیل احـگؾاؿی ػًیبی ؿـة اف ٓـین ؿمبًَ ُب ّ ربهؼَ ثیي
الوللی اؿفىِب ػگـگْى ىؼٍ اًؼُ .وقهبى ثب تـییـ اؿفىِب ًوو هـػاى ّ فًبى ًیق تـییـ هیکٌؼ .توبم ایي
هّْْػبت امبمی ظـكیت عبٍی ؿا ثـای ایزبػ هٌبفػَ ػؿ عْػ ػاؿا ُنتٌؼُْ .یت كـٌُگی ّ ارتوبػی
ػؿُن ىکنتَ ىؼٍ امت ،كـّیبت امبمی ػؿ هْؿػ فًؼگی ػیگـ کبؿآیی ًؼاؿًؼ (تـییـ اؿفىِب).
ثـػالٍّ ػْاهل كْم الؾکـ ،كوـ ّ ػؼم ػمتـمی ثَ تضَیالت ػؿ فهبى ٓبلجبى ّ ُوچٌیي اهـّف ػْاهل
هضؼّػ کٌٌؼۀ ثِجْػ ّّؼیت ؿّاًی ارتوبػی ُنتٌؼ ّ مجت پـیيبًی فیبػی ًیق ىؼٍ اًؼ.
ّ .Iظؼيت اجتوبػی ّ رّاًی در افغبًظتبى:
ُ ـ ىغٌ رق یک ًظبم ارتوبػی ثقؿگ ثْػٍ ّ تضت تبحیـ آى هیجبىؼ.
 جبهؼَ :ربهؼَ مٌتی – ربهؼَ هتـهی
 خبًْادٍ :عبًْاػٍ گنتـه یبكتَ – عبًْاػٍ ثنتَ
تمرین :لطفا" در گروه سه نفری خانوادۀ تانرا توضیح دهید و سعی کنید بفهمید که چگونه این دنیاهای
متفاوت بر زندگی شما تاثیر میگذارند .قضاوت نکنید ،فقط با مثال آنرا توضیح بدهید.
ُ ـ ىغٌ ّاثنتَ ّ تبحیـپؾیـ امت اف:
ّّ ؼیت اهتَبػی عْػ
ّّ ؼیت ٍضی عْػ
ّّ ؼیت ؿّاًی عْػ
 تبؿیغچَ ىغَی عْػ
 هٌبثغ عْػ
تمرین :مثالی از اعضای فامیل و یا دوستان خود را بیاورید که یکی از عوامل فوق الذکر در زندگی آنها
نقش عمده ای داشته طوری که تمام زندگی فرد را تحت تاثیر قرار داده باشد؟
 ؽیال" لنت اػـاّی کَ ػؿ ًقػ هـارؼَ کٌٌؼٍ گبى ػؿیبكت ىؼٍ امت ،ؽکـ هیگـػػ:
 ثَ ىبک ؿكتي
1









مـػؿػی
ثی عْاثی
ػَجبًیت ّ ثؼعْیی
ًباهیؼی
پـعبىگـی
اصنبك ثیچبؿٍ گی ّ ػؿهبًؼٍ گی
ىک ّ ثؼگوبًی

تمرین:
 آیا افرادی را می شناسید که از این مشکالت رنج ببرند؟
 آیا افرادی را می شناسید که در این اواخر این اعراض نزد شان بوجود آمده باشد؟
 آیا در مورد علت این اعراض نظری دارید؟
 ؿًذ ُبی هـػم هیتْاًؼ ػْاهل كـٌُگی ػاىتَ ثبىؼ:
 )1اثزات هظتمين ّ غيزهظتمين جٌگ
 )2هحذّدیت ُبی ًبػی اس رطْم
 افػّاد ارجبؿی ،ػؼم ؿػبیت آفاػی كـػی هـػ ّ فى
 )3لزثبًی لزارگزفتي
 هـثبًی هـاؿگـكتي صبلتی امت کَ ػؿ آى ىغٌ اصنبك هیکٌؼ کَ هـثبًی ىؼٍ امت .ایي هّْْع
ُویيَ ّاّش ًینت .ػؿ اکخـ هْاهغ ایي صبلت ثَْؿت اصنبك تبحیـًؼاىتي ثبالی آیٌؼٍ ّ فًؼگی
عْػ هيبُؼٍ هی ىْػ.
 اتلبهبت ّاهؼی ػؿ مبلِبی اعیـ ،ىـایٔ مغت فًؼگی ّ رٌجَ هضؼّػ کٌٌؼٍ ربهؼَ ّ ػٌؼٌبت ثبػج
ىؼٍ تب ثنیبؿی اف هـػم ػؿ اكـبًنتبى اصنبك هـثبًی ىؼى ؿا ػاىتَ ثبىٌؼ.
تمرین :لطفا" در گروه های کوچک مثالهایی ازقربانی قرار گرفتن مردم را در یابید.
ارسػِب ّػٌؼٌبت در جبهؼَ افغبًی:
بیشتر منازعات فامیلی و شرایط دشوارزندگی فردی میتوانند به صورت تضاد در بین عالیق و توقعات
مختلف ،برخورد رفتارهای شخصی و تعارض با نورمهای اجتماعی و ارزشهای جامعه ،خانواده یا قبیله
مشاهده شوند.
 ػؿ چٌیي ػّؿٍ ُبی ًباهٌی یب اًتوبلی توبیل ثـای ثـگيت ثَ اؿفىِبی مٌتی ّ هضبكظَ کبؿاًَ فیبػتـ
هیيْػ فیـا صؼاهل آى اؿفىِب ػؿ گؾىتَ ُب کبؿآیی ػاىتَ اًؼ ّ ثؼْی گـایو ُب ؿا تبهیي کـػٍ اًؼ.
 ثٌبثـایي هِن امت کَ ؿارغ ثَ ایي اؿفىِب ٍضجت کٌین ّ ُوچٌیي ًگبٍ ػهیوی ثـ ىـایٔ ػىْاؿ
اصتوبلی کَ هوکي امت هـػم ثَ آى ػچبؿ ىًْؼ ثیٌؼافین.
 اف ٓـف ػیگـ آى اؿفىِبی كـٌُگی ؿا هیتْاى ثَ ػٌْاى هٌجغ ثقؿگی ػؿ ًظـ گـكت ّ یبػآّؿی ّ
تّْیش هزؼػ آًِب هیتْاًؼ ثَ ثبفیبثی هؼٌبی فًؼگی ػؿ اىغبٍیکَ ؿًذ هیجـًؼ هلیؼ ثبىٌؼ.
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ارسػِبی ػوذٍ اجتوبػی ّ فزٌُگی جبهؼَ افغبًی:
 ایي اؿفىِب ثَ ؿمْم ّ ػیي ربهؼَ اكـبًی اؿتجبٓ ػاؿًؼ.
 ایي اؿفىِب ثَ گؾىتَ ُب تؼلن هیگیـًؼ ّ ؽؿیؼَ ٓـف تلکـ ،اصنبمبت ،ثیٌو صوبین ّ ٓـف تـثیَ
اّالػُب هيغٌ هیيًْؼ.
 ایي اؿفىِب تْمٔ اکخـیت هـػم ػؿ ربهؼَ پؾیـكتَ ىؼٍ اًؼ ّ ثب تْرَ ثَ ًیبفُبی كؼلی ربهؼَ تؼـیق ّ
تؼییي ىؼٍ اًؼ.
تمرین:
 لطفا" لستی از ارزشهایی جامعه افغانی را که می شناسید ترتیب کنید.
 لطفا" لستی از ارزشهای خانواده و والدین تان را ترتیب کنید.
 لطفا" لستی از ارزشهای شخصی خودتان را ترتیب کنید.
لطفا" در مورد این ارزشها بحث کرده و مقایسه کنید :درکجا مشابه و در کجا متفاوت هستند؟
تغييز ارسػِب در سهبى تحْل:
 ایي تضْل هیتْاًؼ یک تضْل روؼی یب تـییـ ػؿ ربهؼَ ثبىؼ.
 ثَ ْٓؿ هخبل تضْل یک ربهؼَ مٌتی ثَ یک ربهؼَ هؼؿى ،چیقی کَ ُن اکٌْى ػؿ ثؼْی ًوبٓ
اكـبًنتبى هيبُؼٍ هی کٌین.
 ایي تضْل هیتْاًؼ یک تضْل ػؿ فًؼگی كـػی یب كبهیلی ثبىؼ :افػّاد ،تْلؼ اّلیي كـفًؼ ،اف ػمت ػاػى
اػْبی كبهیل ،اكقایو كوـ ّؿیـٍ.
تمرین:
 آیا مراحلی از تحول را در زندگی خود یا فامیل تان تجربه کرده اید؟ لطفا" آنها را نام بگیرید.
 آیا در جریان اینگونه تحول یا بعد از آن ارزشهای شما تغییر کرده است؟ به طور مثال با
مسوولیت جدید بعد از ازدواج یا بعد از پدر یا مادر شدن؟
ثؼعی اس ارسػِبی جبهؼَ افغبًی کَ ُوَ در آى طِين اًذ:
 هؾُجی ثْػى:
 اصنبك هنّْلیت ػؿ ثـاثـ ربهؼَ (فکبت ّ ػيـ)
ً ظبم اعالهی هْی ّ هضکن
 هٌجغ اهیؼ
 هؼٌی ػاػى ثَ فًؼگی
 كـّتٌی (ثب صیب ثْػى)
 ىزبع ثْػى
 هضتـم ّ ثب ػقت ثْػى ّ اصتـام ّ ػقت هبیل ىؼى ثَ ػیگـاى:
 ػاىتي عبًْاػٍ ثقؿگ کَ یکؼیگـ ؿا صوبیت هیکٌٌؼ ّ ُوگی ثـای ثوب عْػ تاله هیکٌٌؼ.
ً گِؼاؿی هنبیل كبهیلی ػؿ هیبى كبهیل :هّْْع ؿافػاؿی
 صلبظت كبهیل اف ثی آثـّیی ّ ؿمْایی
 ػكبع اف عبًَ ،فهیي
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 اصتـام ثَ عبًن ُب ،هـاهجت اف آًِب ،هِیب کـػى ّـّؿیبت ایيبى
 اصتـام ثَ صوْم آلبل ّ كـاُن کـػى اهکبًبت تضَیل ثـای آًِب
 اصتـام ثَ ػیگـاى" :ثَ ػیگـاى اصتـام کٌیؼ تب ىوب ؿا اصتـام کٌٌؼ"
 اصتـام کـػى ثَ کالًنبالى ،هؼلویيّ ،الؼیي ،هِوبًِب
 گْه ػاػى ثَ گلتَ ُبی کالًنبالى ثؼّى هطغ کـػى صـف ُبی ىبى
 اینتبػى ػؿ ثـاثـ كـػ کالى مبل کَ ػاعل اتبم هیيْػ.
 اثتؼا ثب اكـاػ کالى مبل اصْالپـمی کـػى.
 ؿاٍ ؿكتي ػؿ ػوت کالًنبالى ًَ ػؿ رلْ آًِب.
 هِوبى ًْافی
 اؿد ّ اصتـام گؾاىتي ثَ هِوبى ،كـاُن کـػى ُـچَ هِوبى ًیبف ػاؿػ.
ً يبى ًؼاػى عين ّ اصنبمبت هٌلی ػؿ ثـاثـ هِوبى.
 اكـبًِب ُـگق اف هِوبى ًوی عْاٌُؼ کَ عبًَ آًِب ؿا تـک کٌؼ یب ثَ عبًَ آًِب ًیبیؼ ،صتی اگـ آًِب
ثنیبؿ هَـّف ّ یب پْل ثنیبؿ کن ُن ػاىتَ ثبىٌؼ .صتی ػىوي صن ػاؿػ کَ هَّْى ثبىؼ اگـ ایي
توبّب ؿا کٌؼ.
تمرین:
 زندگی فامیلی را که در قریه و بر اساس ارزشهای سنتی زندگی میکند شرح دهید و آنرا با زندگی
در کابل ،جایی که تاثیر زندگی مدرن بیشتر دیده می شود مقایسه کنید.
 رسانه ها و همچنان اقاربی که از کشورهای غربی به وطن باز میگردند چه تاثیری بر زندگی سنتی
افغان ها دارند؟
 آیا مردمانی را دیده اید که در مواجه شدن با زنده گی مدرن دچار مشکل شده باشند؟
 در گروه های کوچک در مورد نتایج ازدواجهای اجباری و ازدواج دوران کودکی صحبت کنید.
تبثْ:
تابو موضوعاتی است که شخص جرات نمی کند در مورد آن با دیگران و یا در جمع صحبت کند .تابوها
به مهمترین ارزشهای یک جامعه ارتباط دارند .کنترول اجتماعی در مورد تابوها بسیار قاطع است.
تابوها به مطالب ممنوعه مربوط می شوند که خطرناک هستند .تخلف از تابوها نتایج بسیار جدی برای
شخص دارد و باعث شرمندگی میگردد.
تمرین:لطفا" لیست بعضی تابوهای را که در جامعه افغانی وجود دارند تهیه کنید
 ثیيتـ تبثُْب ػؿ ربهؼَ اكـبًی هـثْٓ ثَ اؿتجبٓبت هـػ ّ فى هیيْػ:
 اف ػمت ػاػى ثکبؿت
 تزبّفرٌنی
 مْامتلبػٍ رٌنی
ٓ الم
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 صبهلگی ثؼّى ًکبس هبًًْی ّ ىـػی
 فًب ثب هضبؿم
ُ وزٌل گـایی
ػزم:
شرم احساس خجالت ،بی آبرویی ،بی احترامی ،رسوایی و بی کفایتی است .این احساس بطور خودکار
زمانی که شخص از تابوها تخطی می کند یا اصول را مختل می کند و یا زمانی که به ارزشهای اساسی
جامعه صدمه می رساند پدید می آید .احساس شرم به دلیلی تبارز می کند که فرد ارزشها و نورمهای
اساسی جامعه را درونی ساخته و همچنین می داند که دیگران در مورد او چه فکر می کنند و چه خواهند
گفت.
 ىـم هیتْاًؼ هنتول اف تزـثَ ّ ثـػاىت كـػ اف مْی ػیگـاى ثبالی ّی تضویل ىْػ.
 ىـم ىبهل صویـ ىؼى ػؿ هضْـػبم ًیق هیيْػ چـا کَ ثَ اؿفىِب ،اٍْل ّ ًْؿهِبی امبمی ربهؼَ،
كبهیل ّ یب هْم ٍؼهَ هیـمبًؼ.
تمرین:
 لطفا" تجربه شرم آور شخصی را که میشناسید و یا از خود را توضیح دهید.
 لطفا" یک تجربه از خودتان یا شخص دیگر را که مربوط به تابو و شرم میشود به یاد آورده و
در مورد آن فکر کنید .همچنین به این نکته توجه کنید که چگونه اوضاع دوباره به حالت عادی
برگشت نمود.
 ػؿ ایٌزب ثؼْی اف ػْاهل ىـم ؿا ًبم هی ثـین کَ پـیيبًی فیبػی ؿا ثـای هـػم ایزبػ هیکٌؼ ّ ثَ
ٍْؿت تؼؿیزی هٌزـ ثَ ثـّف اػـاُ امتـك ّ اكنـػگی ّ ىکبیبت رنوی هی ىًْؼ.
 تزبّف اف تبثُْب
 كوـ
 تزبّف افاٍْل ػیٌی
 چين پْىی اف اؿفىِبی كـٌُگی
 هیْػات ثیو اف صؼ ػؿ عبًْاػٍ
 ػؼم اصتـام اف مْی ػیگـاى (ثی اصتـاهی ثَ هوبم ّ هـتجَ) ّ یب ػؿ ػاعل كبهیل
 هؼیْثیت
 هْؿػ تزبّفرٌنی هـاؿ گـكتي
 گـكتبؿ ىؼى ػؿ کبؿ رٌبیی
 اف ػمت ػاػى کٌتـّل (ػؿ یک صبػحَ تـّهبتیک ،ػؿ فًؼاى ،ػؿ تضت ىکٌزَ یب ثَ ػٌْاى ػْاهت
ایي تزـثیبت اف ٓـین اػـاُ تضـیک هقیؼ)
 هبػؿ ًجْػى ثَ ثـآّؿػٍ ًوْػى ّظبیق ّ تْهؼبت كبهیل هغٍَْب" ًنجت ثَ ُونـ ،آلبل ّ
ّالؼیي
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اثزاس ػزم در جبهؼَ افغبًی:
 مـط ىؼى ؿّی ،ثَ فهیي چين ػّعتي ،عپ ىؼى ٍؼا ،كـاؿ کـػى ،روغ ىؼى ثؼى ،لـفیؼىً ،ؼاىتي
مغٌی ثـای گلتي ،لکٌت فثبى.
 هتِن کـػى اكـاػ ثب اللبظی چْى" :تْ ثَ ٓـین ىـم آّؿی ؿكتبؿ هی کٌی" یب " گنتبط امتی" ثبالی
ػقت ًلل ىغٌ ىؼیؼا" احـ هیگؾاؿػُ .وچٌیي ایي هْؿػ فهبًی هی تْاًؼ اتلبم ثیبكتؼ کَ كـػ اف
فًؼگی ،ػوبیؼ ّ آؿفُّبیو ٍضجت هی کٌؼ فیـا ایي ثَ هؼٌی اصتـام ًکـػى ثَ هکللیت ُبی عبًْاػگی
امت.
 شرم اکثرا" موجب خشونت میشود .می توان خشونت را تالش ناامیدانه برای بازیابی زندگی نورمال
حساب کرد.
 ثـای هخبل :فػى ،لت ّ کْة عبًن ُب ّ اكـاػ ًبتْاى ّ اػْبی كبهیل ،تؼْیِ فًبى (ثؼل کـػى)،
هزجْؿ کـػى آًِب ثَ افػّاد ،افػّاد آلبل.
 هخبل ُبی ػیگـ :فهبًی کَ اكـاػ رْاى ػبىن هی ىًْؼ ّ اػْبی كبهیل اف ایي هّْْع عجـ هیيًْؼ
اؿلت ػـّمی كـػ ؿا ُوـاٍ کل ػیگـی ؿّثـاٍ هی کٌٌؼ (افػّاد ارجبؿی) ّ ػؿ هْاؿػ ثؼتـ صتی کل
ؿا هی کيٌؼ .ثَ ٍْؿت ػوْم هی تْاًین ثگْیین اػوبل عيًْت آهیق ػؿ ظبُـ ثـای ػّثبؿٍ ثؼمت
آّؿػى ػقت ّ ّهبؿ كبهیل امتلبػٍ هی ىًْؼ.
ػشت ّ ًبهْص:
 ػقت ّ ًبهْك هنتویوب" ثَ ىـم هـثْٓ هی ىْػ چـا کَ ىـم هْرت ٍؼهَ ؿمبًؼى ثَ ػقت ّ
ًبهْك كـػ هیيْػ.
 ػقت ىغٌ ثنتگی ػاؿػ ثَ:
 ػؿرۀ تضَیل
 هْهق ارتوبػی
 هؾُجی ثْػى
 پیـّی اف اؿفىِب ّ ًْؿهِبی كـٌُگی ّ مٌتی
 ىِـت عْة عبًْاػٍ
تمرین:
 لطفا" در گروه های کوچک مثالی در مورد خانواده یا فردی بیابید که شرم و ناموس موجب بروز
یک حادثه خشونت آمیز شده باشد و در مورد آن بحث کنید.
 لطفا" قضایای ذیل را مورد بررسی قرار دهید و دریابید که کدام از ارزش ها در قضایای ذیل
ذیدخل اند:
 .1هْیَ :یک عبًن ثیٍْ کَ چِبؿ كـفًؼ ػاؿػ ثؼؼ اف هـگ ىُْـه ػؿ یک هکتت ثَ صیج عؼهَ کبؿ
هیکٌؼ ّ اف ایي ٓـین كـفًؼاى عْػ ؿا صوبیَ هیٌوبیؼ ،اهب ثَ ْٓؿ هبثل هالصظۀ اف هـامن ّ هضبكل
كبهیلی ثَ ػّؿ ًگَ ػاىتَ ىؼٍ فیـا آًِب ثَ ػلت ایٌکَ اّ كویـ امت اف عْامتي اّ اصنبك ىـهٌؼٍ گی
هیکٌٌؼ.
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هْیَ :پؼؿی ػاؿای  4ػعتـ ّ  3پنـ اف عبًَ ثیـّى ًوی ؿّػ ّ هطلوب" اف ربهؼَ هٌقّی ىؼٍ امت.
ػؿ عبًْاػٍ ثیي فى ّ ىُْـ اکخـا" هيبرـٍ ٍْؿت هیگیـػ ،ػلت ایي هيبرـات اف ایي هـاؿ امت کَ
یکی اف ػعتـاى ّی ػبىن پنـ ُونبیَ گـػیؼ ،فهبًی کَ عبًْاػٍ پنـ ثَ عْامتگبؿی آهؼًؼ ّالؼیي
ػعتـ عْامتگبؿی ؿا ؿػ کـػًؼ .ػعتـ اف عبًَ كـاؿ کـػ.
هْیَ :پنـی اف عبًَ هوؼاؿی پْل ؿا کَ اف هِوبى ایيبى ثْػ ػفػیؼ ّ كـاؿ کـػ .پؼؿ اّ ؿا ػًجبل کـػ
ّ پْل ؿا ثَ هِوبى ثـگيتبًؼ .پؼؿکالى ىـّع ثَ گلتي ایي ػامتبى ثَ ػیگـاى کـػ ،اکٌْى پؼؿ ّ
پؼؿکالى ُویيَ ػػْا ػاؿًؼ.
هْیَ :یک پیلْت مبثوَ اف اكنـػگی ؿًذ هیجـػ .ػؿ ّهت ٓبلجبى فهبًی کَ اّ ػؿ هـامن ػـّمی
عْاُـفاػٍ اه هيـْل ؿهَیؼى ثْػ ٓبلجبى ػاعل ىؼًؼ ّ ػمتگیـه کـػًؼ .ثؼؼ اف میبٍ کـػى
ٍْؿتو اّ ؿا ػؿ هْتـ ثَ ػّؿ کبثل گيتبًؼًؼ .اّ ُوچٌیي ثَ فًؼاى ؿكت ّ ىالم فػٍ ىؼ.
هْیَ:یک عبًن رْاى تْمٔ ُونـه پل اف اّلیي ىت ػـّمی ٓالم ػاػٍ ىؼ چـا کَ اّ پل افاّلیي
هوبؿثت عًْـیقی ًؼاىت.

 .IIارتجبغ هيبى دیي ّ ػٌؼٌبت:
از آنجا که افغانستان یک کشور اسالمی و فرهنگی (سنتی) است مردم از تمام اصول اسالمی و اصول
فرهنگی اطاعت می کنند .اما قابل ذکر است که تمام اصول فرهنگی از اصول اسالمی اخذ نشده اند،
بعضی از این اصول از ارزش های جامعه افغانی منشا گرفته اند اما به عنوان یک مشاور باید بتوانید
اصول فرهنگی و اسالمی را از یکدیگر فرق دهید .چرا که بعضی اوقات بعضی از اصول فرهنگی
مناسب نیستند و حتی باعث رنج بردن مردم می شوند .زیرا مردم به این عقیده اند که اینها اصول
اسالمی اند.
اسدّاج اججبری:
 اف ًظـ امالم ُـ فّد رْاًی (ػعتـ ّ پنـ) کَ هَؼ افػّاد ػاؿًؼ ثبیؼ ثب یکؼیگـ هالهبت کـػٍ ّ پل
اف ٍضجت تَوین ثگیـًؼ کَ هی عْاٌُؼ افػّاد کٌٌؼ یب عیـ.
 امالم ثَ ػعتـاى اربفٍ ػاػٍ امت تب اصنبمبت ّ ػوبیؼ عْیو ؿا ػؿ هْؿػ افػّاد ثیبى کٌٌؼ.
 هتبملبًَ ایي اٍْل اکخـا" ػؿ اكـبًنتبى ػولی ًویيْػ :ػؿػُْ یک ػعتـ اف اظِبؿ ایٌکَ ثَ هـػی
ػالهَ هٌؼ ًینت اصنبك ىـم هی کٌؼ ّ صتی ًظـ اّ ػؿ هْؿػ افػّاد پـمیؼٍ ًوی ىْػ.
بعضی اوقات اطالع دادن در مورد این تفاوت ها به مراجعین تان می تواند مفید واقع شود.
بعضی از مواردی که اسالمی فرض میشوند بیشتراصول سنتی هستند تا یک اصل دینی .بنابراین تفاوت
قای ل شدن بین شریعت و موارد سنتی از اهمیت باالیی برخوردار است .به دلیل اینکه رفتار خشونت آمیز
مربوط به اسالم نمی باشد.
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 .IIIػمبیذ ّاثظتَ ثَ رطْم (ػٌؼٌبت):
جٌيبت:
باور بر این است که جنیات مخلوق بسیار قدرتمندی هستند که به دنیای انسانها در ارتباط اند اما وجود
خارجی ندارند .آنها از آتش بدون دود ساخته شده اند و نیز تابع قوانین قرآنی میباشند.
 جٌيبت اکثزا" تخزیجکبر پٌذاػتَ هيؼْد :پل اكـاػ ثبیؼ هـاهت ثبىٌؼ ّ اف آًِب ػّؿی کٌٌؼ.
 ري ُب ػؿ عـاثَ ُبً ،قػیک آة ،تيٌبة ُب ،ربُبی تبؿیک ّ هجـمتبى فًؼگی هیکٌٌؼ.
 تٌِب ػؿ ىت ظبُـ هی ىًْؼ .ؿكتي ثَ چٌیي اهبکي ،عطـ آمیت تْمٔ رٌیبت ؿا ثَ ُوـاٍ ػاؿػ ّ
صتی هوکي امت ري ّاؿػ ثؼى هـػم ىْػ.
 تؼْیذ هیتْاًؼ اًنبى ؿا اف ربػّی رٌیبت هضبكظت کٌؼُ ،ویٌطْؿ ًوـٍ ّ ػیگـ كلقات.
 هـائت هـآى ػؿ فهبى گؾىتي اف چٌیي ربُبی عطـًبک اًنبى ؿا اف رٌیبت هضبكظت هی کٌؼ.
 ثؼعی اّلبت جٌيبت اس اًظبًِب حوبیت هی کٌٌذ.
 بدون زیر سوال بردن موجودیت جنیات ،آنها را از نظر روان شناسی بررسی می کنیم!
 برای بعضی از بیماران جنیات حکم وسیله ای را دارند که توسط آنها می توانند افکار و عقایدی را
بیان کنند که در حالت عادی قادر به بیان آنها نیستند .این افکار معموال" مربوط به تابوها و
موضوعاتی هستند که برای بحث ناپسند شمرده می شوند.
 همچنین کم و بیش موضوعات نیمه خودآگاه میتواند به قسم فرافگنی به گونۀ که (جنیات با فرد
صحبت میکنند ) اظهار شود.
لعيَ:
 فًی کَ ػؿعبًْاػٍ هْهق ثؼی ػاؿػ (افػّاد ارجبؿی ،لت ّ کْة اف ربًت پؼؿ ىُْـ ،صوبیَ کن
اف ربًت كبهیل ّ ىُْـ) ىـّع ثَ ٍضجت ثب رٌیبت کـػ .رٌیبت ػایوب" ثَ اّ هیگلتٌؼ اّ فى
عْثی امت ّ فًؼگی عْثی عْاُؼ ػاىت.
 ثَ ایي هّْْع هی تْاًین ثَ ػٌْاى یک هٌجغ ًگبٍ کٌینُ :وَ ػؿ كبهیل ثب اّ ثَ ٓـیوَ ثؼی ؿكتبؿ
هیکـػًؼ .اهب هؼؿتِبی ىلبثغو عْػ اّ ،ثبّؿُب ّ ػوبیؼ هخجت اّ ؿا ػؿ رٌجَ هخجت یک ري
كـاكگٌی هیکٌؼ کَ اّ ؿا پيتیجبًی هیکٌؼ ّ ثَ اّ هی گْیؼ کَ فى عْثی امت.
 اّ ُوچٌیي ػیؼٍ ثْػ کَ ري یک کلي ملیؼ ّ هـآى ثـای پؼؿ ىُْـه آّؿػٍ ثْػ .هطویٌب" اّ
اصنبك عين ّ پـعبىگـی فیبػی ًنجت ثَ پؼؿ ىُْـه ػاىت کَ ثب اّ ؿّیَ ثنیبؿ عـاة
هیکـػ اهب رـات ًویکـػ آى اصنبمبت ؿا ثـّف ػُؼ.
 پل ثب كـاكگٌی رٌیبت ،ایي پـعبىگـی ؿا اظِبؿ هیٌوْػ :ثَ ایي تَْؿ کَ پؼؿ ىُْـه عْاُؼ
هـػ.
نکته مهم!
 در چنین مواردی که می توانیم یک رابطه منطقی برای فرافگنی بیمار پیدا کنیم ،این فرافگنی از
عالیم سکیزوفرینیا نمی باشند! (مشابهت عالیم را مقایسه کنید).
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ثيوبریِبی رّاًی هزثْغ ثَ جٌيبت:
 طَ ًْع اختالل هزثْغ ثَ جٌيبت ّجْد دارد:
 )1هَیجت فػٍ ىؼى تْمٔ رٌیبت (ري فػٍ گی) :توبك هنتوین ثب رٌیبت کَ ثبػج كلذ ىؼى ّ صولَ
هیيْػ.
 )2تضت مبیَ یک ري آهؼى
ّ )3اؿػ ىؼى رٌیبت ثَ ثؼى
 تضت مبیَ رٌیبت ؿكتي هٌزـ ثَ هيکالت فیـ هیيْػ:
ً )1بؿاصتی ّ گـیَ هؼاّم آلبل
 )2تـییـات ؿكتبؿی
 )3ثیوبؿیِبی رنوی هبًٌؼ عًْـیقی هِجل
 )4مؤ رٌیي پی ػؿ پی ثؼّى ػلیل
در ارتجبغ ثب هؼبّرٍ:
 این نکته مهم است تا به افرادی که از مشکالت روانی رنج می برند تاپه زده نشود و یا به دلیل اینکه
برای خانواده شرم آور است در جایی زندانی نشوند و یا به دلیل ارتباط با جنیات خطرناک محسوب
نشوند.
 پروسه تداوی توسط درک و حمایت بیمار و خانواده او سریعتر و بهتر پیش می رود.
چؼن سدى (ًظز کزدى):
نظرکردن عقیدۀ است که نگاه خیره بعضی از مردم نتایج خطرناکی دارد و میتواند به دیگران آسیب
برساند!






اکخـا" ًگبٍ عیـٍ اف هَؼ ّ ؿـُ ًینت ثلکَ چيوِبی ربػّکٌٌؼٍ اىغبً امت کَ ثـای ػیگـاى
ثؼثغتی ثبؿ هی آّؿػ.
اکخـا" ایي کبؿ ؿا ثَ ؿىک ّ صنبػت ؿثٔ هی ػٌُؼ.
چين فػى هیتْاًؼ ثَ اكـاػ ثبلؾ ،آلبل ،هْاىی ّ عبًَ ُب آمیت ثـمبًؼ اهب آمیت رؼی هتْرَ ًْفاػاى
ّ آلبل امت .چـا کَ اؿلت آًِب تْمٔ فًبى ثی اّالػ ػیگـ هْؿػ لطق هـاؿ هی گیـًؼ ّ ایي مجت
صنبػت ّ چين فػى تْمٔ آًبى هی ىْػ.
هؼوْال" صبػحَ تـاكیکی یب ثالُبی ًبگِبًی هخل كـّؿیغتي ػیْاؿ ،ثیوبؿیِبی ؿیـهٌتظـٍ هـثْٓ ثَ
چين فػى هی ىًْؼ.
هضبكظت کـػى ػؿ ثـاثـ چين فػى:
 ػّػ ثؼْی هْاػ عيک (املٌؼ) :ػّػ ؿا ػؿ آـاف کنبًی هی ثـًؼ کَ هوکي امت چين فػٍ ىؼٍ
ثبىٌؼ ّ ُوقهبى اىؼبؿی ؿا هی عْاًٌؼ.
 هالُب هـآى هزیؼ ؿا تالّت هیکٌٌؼ
 ربػُّبی (تؼْیؾ) هيغٌ
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طبیَ:
سایه معموال" به فال بد گرفته می شود و معنای منفی دارد.


)1

)2

)3

ًؼؿتب" ثَ ىکل هخجت ػؿ ًظـ گـكتَ هیيْػ.
ػؿ ربهؼَ اكـبًی ثَ اػتوبػ هـػم مَ ًْع مبیَ ّرْػ ػاؿػ:
پبک
 مبیَ پبک ثَ کنی ؿثٔ ػاػٍ هی ىْػ کَ فًؼگی ػبلی ،اعالم عْة ّ ثغت عْة ػؿ فًؼگی ػاؿػ.
 ثـ امبك ػویؼٍ ػبم ،ایي ىغٌ ػؿ فیـ مبیَ عْة یک ىغٌ پـُیقکبؿ فًؼگی هی کٌؼ.
 گلتَ ػیگـ ایي امت کَ یک ىغٌ عْة تضت مبیَ پبک پؼؿه کالى ىؼٍ امت .مبیَ چٌیي
ىغَی هخجت پٌؼاىتَ هی ىْػ.
 ایي تيْیوی ثـای ٓبلت ىؼى ُوـاُی ثب اكـاػ پـُیقکبؿ امت.
طبیَ ًبپبک
 مبیَ ًبپبک ثَ مبیَ اؿّاس ؿثٔ ػاػٍ هی ىْػُ .وچٌیي گلتَ هی تْاًین کَ مبیَ ًبپبک تبحیـ هـػهبى
ػاؿای اعالم ّؼیق امت.
 هخال" اگـ ىغٌ ثؼ میـتی ثَ عبًَ ُبی کَ ًْفاػ ػاؿًؼ ثـّػ ّ پل اف هؼتی ًْفاػ ػچبؿ هيکل
رنوی یب ؿّاًی ىْػ گلتَ هی ىْػ کَ مبیَ ًبپبک ثَ ٓلل اكتبػٍ امت.
طبیَ جٌيبت (ثخغ هزثْغ ثَ جٌيبت را هطبلؼَ کٌيذ)

در ارتجبغ ثب هؼبّرٍ:
 مجبورهستیم این عقاید را جدی بگیریم.
 از طرف دیگر باید مراقب باشیم تا شخص توانایی انجام کار و تاثیرگذاری در زندگی را از دست
ندهد.
 خطر زمانی است که شخص به علت چشم بد (نظر شدن) احساس عجز و ناتوانی در ایجاد تغییر
میکند ،کامال" تسلیم آن عقاید می شود و همه چیز بدتر خواهد شد.
ػمبیذ هختلف دیگز:
 ػؿ اؿتجبٓ ثب فًبى:
 فًبى ّ ػعتـاى ثبیؼ اثتؼا آبػت پؼؿ ،مپل ثـاػؿ کالى ّ ثؼؼا" ثـاػؿاى ػیگـ ؿا ثکٌٌؼ.
 فًبى ػؿ هْاظجت اف عْػ ّؼیق ّ ًبتْاى ُنتٌؼ.
 فًبى ثب هـػاى ثـاثـ ًینتٌؼ :مِن اؿث فى ًَق مِن هـػ امت.
 عْػ فًبى ػویؼٍ ػاؿًؼ کَ ثب هـػاى ثـاثـ ًینتٌؼ.
 ػبػت هبُبًَ ًيبًَ ّؼق عبًن ُب امت.
 ػؿ اؿتجبٓ ثب هـػاى:
 هـػاى گـیَ ًویکٌٌؼ
تمرین :لطفا" عقاید ذکر شده را به دقت مطالعه کنید .به کدام یک از آنها اعتقاد دارید ،آیا در زمینه این
اعتقادات تجربه ای دارید؟ آیا عقیده دیگری نیز هست که بر زندگی شما تاثیر کند؟
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تؼاّی ػٌؼٌْی (مٌتی):
شفا بخشان سنتی معموال" مالها هستند .مال یک شخص با نفوذ است و اکثر اوقات یک درمانگر نیز
است .او میانجی در بین دنیای نامرئی خطرناک جنیات و انرژیهای مثبت و منفی است .ابتدا به مشکالت
گوش می کند و سپس اقدام می کند.
 اف آًزب کَ هـػم ثَ اّ ثبّؿ ػاؿًؼ اّ هبػؿ امت تب ًیـّی ػؿهبى کٌٌؼٍ ػؿًّی اكـاػ ؿا ثـاًگیقػ.
 ػؿ ایٌزب چٌؼ هخبل ّرْػ ػاؿػ:
 مْفاًؼى هْاػ ّ مبعتي ػّا اف عبکنتـ آى
ًْ ىتي کبؿؾُب ،مبعتي تؼْیؾ ّ آّیغتي ثَ گـػى
ًْ ىتي ثـ کبؿؾ ،اًؼاعتي آى ػؿ آة ّ ًْىیؼى آة
ًْ ىتي ثـ کبؿؾ ّ هـاؿ ػاػى آى ػؿ فیـ فثبى
 پـُیق کـػى
 ػامتبى :هال چٌؼ پـًؼٍ ػاؿػ .ػمتِبیو ؿا ثَ ُن هی فًؼ ّ پـًؼٍ ُب پـّاف هی کٌٌؼ .مپل هی
گْیؼ" :ثجیٌیؼ ،ثـای هْحـ ثْػى ثَ ػّ ػمت ًیبف امت".
 لت ّ کْة رٌیبت تغـیت کبؿ تْمٔ ىالم ّ کوـثٌؼ.
ٍ ضجت کـػى ثب رٌیبت :هال هـیِ ؿا ثـ ؿّی تغت هی عْاثبًؼ ّ ري ؿا ٍؼا هی کٌؼ .مپل ثب
ري ٍضجت هی کٌؼ ّ هی گْیؼ اگـ ایي ؿا ؿُب ًکٌی تْ ؿا عْاُن کيتّ .هتی هـیِ ثـهی
عیقػ ،عْة ىؼٍ امت.
 آّیقاى کـػى پیبف ثَ ػّؿ گـػى
 یکزب ًوْػى ثؼْی اف ػلْكَ ثب هوؼاؿ کوی ؿّؿي میبٍ ّ ٍـف آى ػؿ ّهت ٍجش ّ ىبم.
 هال ػَبی كلقی ؿا ػؿ آتو هی اًؼافػ ّ ثب آى ىغٌ ؿا هی مْفاًؼ .مپل کبؿؾ ّ ؿّؿي میبٍ
ؿا ثـ ؿّی فعن هی گؾاؿػ.
ّ ؼق رٌنی :هال تغن هـؽ ؿا هی گیـػ ّ کلوبت ربػّیی ؿا ثبالی آى هی عْاًؼ .ثیوبؿ آى ؿا
هیغْؿػ.
تمرین :لطفا" با یکدیگر در مورد تجربه شخصی خود ازتداوی های عنعنوی (سنتی) صحبت کنید .اگر
تکنیک های دیگری را تجربه کرده اید یا شاهد آن بوده اید آنها را به لیست اضافه کنید.
در ارتجبغ ثب هؼْرٍ:
 بعضی از این تمرینات قدرتها و توانایی های خود درمانگری شخص را تقویت می کند ،به دلیل
اینکه بیمار به اینها عقیده داشته و با اعتقاد به اینکه این روش نتیجه خواهد داد اعتماد به نفس خود را
تا حدی دوباره به دست می اورد.
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