اسکیسوفرنی چیست؟
اسکیزوفرنی از بیماریهای مزمن روانپزشکی می
باشد که با آشفتگی نسبتا طوالنی مدت در گفتار،
ادراک ،تفکر ،عاطفه ،اراده ،قضاوت و فعالیت
اجتماعی مشخص می گردد .نسبت ابتال در زن و
مرد مساوی است.
این اختالل معموال در اواخر دهه دوم و اوایل دهه
سوم زندگی شروع می شود.

عالئم اسکیزوفرنی چیست؟
عقاید نادرست(هذیان):اعتقاد محکم نسبت به
موضوعی که واقعیت ندارد و با ارائه هیچ دلیل یا
توضیحی از بین نمی رود.
توهم :دیدن ،شنیدن یا حس کردن چیزهایی که وجود
خارجی ندارد.
اختالل گفتار :بکار بردن کلمات بدون رعایت
دستور زبان که در شکل شدید آن کالم بیمار قابل فهم
نیست.
تغییر حاالت حسی :فرد مبتال ممکن است احساس
عجیبی پیدا کرده و کامال ارتباطش را با جهان قطع
کرده و یا حس کند که همه چیز آهسته حرکت می
کند.
تغییر رفتار :رفتار فرد نسبت به رفتار معمولیش
تغییر می کند ،ممکن است فرد بسیار فعال و یا کامال
بی حال باشد.
کناره گیری از اجتماع :ترس بیمار از محیط و

تررررررس بیمرررررار از محررررریط و اشرررررخاص ،تررررررس از تحرررررت
تعقیررق قرررار داشررتن و عالئررم شرربیه برره اینهررا باع ر مرری
گررررررررردد کرررررررره بیمررررررررار خررررررررود را در منررررررررزل مخفرررررررری
نمایررررررررد.ارتباطات در خررررررررارپ از خررررررررانواده و سررررررررپس
ارتبررراط برررا اعضرررای خرررانواده روز بررره روز کمترررر مررری

شود.
اختتتتتالل هیجتتتتان :اخررررتالل در واکررررنش هررررای هیجررررانی
بررره ترررورت گریررره و خنرررده بررری مرررورد ،کرختررری و بررری
حوتررررررررلگی ،عترررررررربانیت و پرخاشررررررررگری از عالئررررررررم
شایعی است که در این بیماران دیده می شود.

رفتارهتتتتتای عجیتتتتت

و ریتتتتت  :گررررراهی بیمررررراران

وضررررعیتهای خاترررری برررره خررررود مرررری گیرند.برررره عنرررروان
مثررال ممکررن اسررت مرردت هررا برره یررن نقطرره خیررره شرروند،
برررا خودشررران حرررر

هرررر نررروع بیمررراری در اثرررر اخرررتالل عملکررررد طبیعررری یرررن
یاچنررد سیسررتم برردن بررروز مرری کنررد .برره عنرروان مثررال بیمرراری
دیابت(بررراال برررودن قنرررد خرررونخ بررره دنبرررال اخرررتالل درترشررر
انسررررولین و برررره علررررت عملکرررررد بررررد سیسررررتم هورمررررونی و
غررررددی برررردن بررررروز مرررری کنررررد .بررررر مبنررررای همررررین اتررررل،
بیمررررررراری اسرررررررکیزوفرنی بررررررردنبال اخرررررررتالل در عملکررررررررد
دسرررتگاه عتررربی و بررره ویررروه مفرررز بررره وجرررود مررری آیرررد .ترررا
کنررررون علررررت دقیرررری و چگررررونگی ایررررن تغییرررررات برررره دقررررت
روشررن نشررده اسررت امررا دو عامررل مهررم را در ایجرراد اخررتالل
اسرررکیزوفرنی مررروثر مررری داننرررد کررره شرررامل مررروارد زیرررر مررری
باشد:

آستتی یتتتذیری :یعنررری برخررری از افررراد بررره طرررور ارثررری و
ونتیکرررری برررریش از سررررایر افررررراد آمررررادگی ابررررتال برررره اخررررنالل
اسررررکیزوفرنی را دارنررررد بنررررابراین تنمرررریم برخرررری از مررررواد
شیمیایی مغز باع بروز عالیم می شود.

بزننرررد و کارهرررای تکرررراری انجرررام

دهند.

عتتتدم تناستتت

علت اسکیزوفرنی:

عواحتتتا و احساستتتات :عررردم تناسرررق

احساسرررررات برررررا شررررررایط زمرررررانی و مکرررررانی حررررراکم برررررر
مررررروقعیتی کررررره فررررررد در آن بررررره سرررررر مررررری بررررررد .مرررررثال
هنگررامی کرره از مرررک نزدیکررانش تررحبت مرری کنررد مرری
خندد یا سرد و بی تفاوت است.

تتتتن و فهتتتارهای روانتتتی :عبرررارت اسرررت از شررررایط
جدیرردی کرره در زنرردگی مررا ر مرری دهررد و مررا بایررد خررود را
با آن سازگار کنیم.

عوا تتآ ستتمی پتت ت گتتتا را ستتهعب رمصتتار

تتض رنتتب

هگشتتارًا رهانتتض نمتتز شتتتهع رمصتتار را تستتٌمآ تتض
نصا نتتب .رتتي عنتتواا رتتال :گتتتا ستتهعب رت ختتونض کتتی
ص ن اسب ار ا ت گشار رهانض اچار س هي کاض شوا.

درمان اسکیزوفرنی
درهاى دارویی :
اسرررکیزوفرنی اختاللررری اسرررت کررره برررا دارو قابرررل کنتررررل
مرری باشررد .برردلیل اینکرره امکرران عررود ایررن اخررتالل وجررود
دارد درمررران دارویررری بایرررد بلنرررد مررردت ترررورت گیررررد.
تنمیمررری داروخانررره فقرررط برررا نمرررر پزشرررن معرررال تغییرررر
مرری کنررردو شرررما اجرررازه تغییررر نحررروه یرررا میرررزان مترررر
داروها را توق متر آنها را ندارید.
درمرررواردی کررره بیمرررار افکرررار خودکشررری دارد یرررا رفترررار
بسرررریار نامتناسررررق و آشررررفته ( از جملرررره نرررراتوانی برررررای

عوارض ناخواستهي اارهًتا رفتگه تض ع ت ب رتض تتار
خش ت ض اًتتاا اسهاتتار اارار هختتوا

متتوافض

تتض

توانتتب راعتتم عتتب رماتتب رمصتتار رتتي متتت ااره هعتتب
رٌاتتوا اه فتتتاا رتتي ار تتاا رتتي و تتی عتتوارض ااره تتض رتتا
تاجعي ري پزشک

تض توانتب رتي پت تم ار تاا توست

رمصار رصک رنب.

درمانی آذربایجان غربی
مرکس آموزشی ودرمانی رازی ارومیه

درهاى های غیر دارویی:
ا ن نوع از ار اا ًتا رتي تنٌتا ض هرتبها ااره ار تانض ا تت
رخش نمستب رک تي را تب ًصتزاا رتا متت اارهًتا رتتا
ستتازفار رمشتتهت هرٌاتتوا عصک تتتا رتتي رتتار رها  .از جصکتتي
ا تتن ار تتاا ًتتا تتض تتتواا رتتي شتتاهرى رهاا ار تتانض
تتوزم ختتانوااى تتوزم ٌارتٌتتا اجهصتتاعض
گتتتا
ري رمصار اشارى رتا.

بررررآورده سررراختن نیازهرررای اساسررری مثرررل غررر ا  ،لبررراس و
مکررران زنررردگی خ در کرررار باشرررد ،بایرررد در بخرررش بسرررتری

هنبع :

ومراقبررت گررردد .بسررتری شرردن موجررق کرراهش اسررترس

طااطاتتا ض تتت ر . 1392راًنصتتا
:اخه ل اس مزهگتنما تٌتاا  :نشت فمسا

های روزانه اش کمن می کند.
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بیمررررررار مرررررری گررررررردد و او را در سررررررازماندهی فعالیررررررت

اسکیسوفرنی بیواری هسهنی است که با دارو
قابل کنترل هی باشد  .اها بهبود کاهل عالئن
هستلسم هصرف طوالنی هدت دارو هی باشد

دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی

درباره اختالل اسکیسوفرنی بیشتر
بدانین

تتوزم رمصتتار
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