اسکیزوفرنی چیست؟

ترررررس بیمررررار از محرررریط و اشررررخاص ،ترررررس از تحررررت

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.

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

این اختالل معموال در اواخر دهه دوم و اوایل دهه سوم
زندگی شروع می شود.

شود.

عالئم اسکیزوفرنی چیست؟

اختتتتتالل هیجتتتتان :اخررررتالل در واکررررنش هررررای هیجررررانی
بررره ترررورت گریررره و خنرررده بررری مرررورد ،کرختررری و بررری

عقاید نادرست(هذیان):اعتقاد محکم نسبت به
موضوعی که واقعیت ندارد و با ارائه هیچ دلیل یا
توضیحی از بین نمی رود.

حوترررررررلگی ،عتررررررربانیت و پرخاشرررررررگری از عالئرررررررم
شایعی است که در این بیماران دیده می شود.

توهم :دیدن ،شنیدن یا حس کردن چیزهایی که وجود
خارجی ندارد.

رفتارهتتتتتای عجیتتتتت

و ریتتتتت  :گررررراهی بیمررررراران

وضررررعیتهای خاترررری برررره خررررود مرررری گیرند.برررره عنرررروان

اختالل گفتار :بکار بردن کلمات بدون رعایت دستور
زبان که در شکل شدید آن کالم بیمار قابل فهم نیست.

مثررال ممکررن اسررت مرردت هررا برره یررن نقطرره خیررره شرروند،
برررا خودشررران حرررر

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.

علت اسکیزوفرنی:
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
اسررکیزوفرنی مررروثر مررری داننرررد کررره شرررامل مررروارد زیرررر مررری
باشد:
آستتی یتتذیری :یعنرری برخرری از افررراد برره طررور ارثرری 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.

عتتتتتتدم تناستتتتتت عوا:تتتتتت

و احساستتتتتتات :عرررررردم

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.

تناسرررق احساسرررات بررررا شررررایط زمررررانی و مکرررانی حرررراکم

تغییر رفتار :رفتار فرد نسبت به رفتار معمولیش تغییر
می کند ،ممکن است فرد بسیار فعال و یا کامال بی حال
باشد.

برررر مررروقعیتی کررره فررررد در آن بررره سرررر مررری بررررد .مرررثال
هنگررررامی کرررره از مرررررح نزدیکررررانش تررررحبت مرررری کنررررد

کناره گیری از اجتماع :ترس بیمار از محیط و

می خندد یا سرد و بی تفاوت است.
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درمان اسکیزوفرنی
درهاى دارویی :ا
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 کنرردو شررما اجررازه تغییررر نحرروه یررا میررزان متررر
داروها را توق متر آنها را ندارید.
درمرررواردی کررره بیمرررار افکرررار خودکشررری دارد یرررا رفترررار

بسرررریار نامتناسررررق و آشررررفته ( از جملرررره نرررراتوانی برررررای

دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی آذربایجان
غربی

ه موساترهطاا ر و ا نا ند.ا

مرکس آموزشی ودرمانی رازی ارومیه

درهاى های غیر دارویی:
اضیووناخوور اضماه موووساگوووا ووراتنهوووی ا( وود(ساهض (اه موووخ ا
ضثووعا ووساخرلوویا ینوورا ویووداگ و ضسا وووام ووع اهض (گوووا
ووعض اهوووم و ا ر وواعا( ه وورهاع ینووعها وورا ووو ا (ها.اضما
ب یووراضیووناه موووساگووواموو اتوورضسا وورام ووو( ا ا (ضسا
ه موووخ اضووعه ا اآموورم ااوووخرضه ا اآموورم امهو تهووو ا
ضبا وع ا را ر و اضتو ا عه.ا

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

هنبع :

ومراقبررررررت گررررررردد .بسررررررتری شرررررردن موجررررررق کرررررراهش

اط وط وووی ا امووعی ایا.)1392ا ضگن ووو اآموورم ا ر ووو ا
:ضاا لاضهنر (ضعخرو اتهعضسا:اخ عا رلو

اسرررررترس بیمرررررار مررررری گرررررردد و او را در سرررررازماندهی
فعالیت های روزانه اش کمن می کند.

ض (مرووورا6:ا ریووورماع اابووووه اهوووی وبا–جنبببهاج ببب ا
کش ورزیا ر و هاوسا ضم ا

اسکیزوفرنی بیواری هزهنی است که با دارو

اختالل اسکیزوفرنی چیست؟
لطفواه اصر

اخروما ورا ضگن ووی ا وواتو و اتیفونا

 04432722933اهریعا(ضی اآمرم ا را ر وو مع ا
ضم ات وبااوصلاضعمویرد.

قابل کنترل هی باشد  .اها بهبود کاهل عالئن

ا

هریع(ضی اآمرم اه می

هستلزم هصرف طوالنی هدت دارو هی باشد
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