ولوِ سٍا ى پشیـی یا ػایىَص تشای تَصیف ؿشایظ غیش

-سٍاى پشیـی هوىي اػت تا تیواسی ّای جؼوی هثل

وٌتشل تَّن:

تا دًیای ٍالؼی استثاط تشلشاس ًوی وٌذٍ دسن صحیحی اص

ضشتِ ّای هغضی،ػفًَت ّای ؿذیذ ٍ هصشف هَاد ّوشاُ

فشدی وِ دس حالت تَّن اػت هوىي اػت تا خَدؽ

ٍالؼیات ًذاسد.

تاؿذ.

یا ّیجاى تحث ٍ گفتگَ وٌذ ٍ تِ ًظش تشػذ دس حال

عثیؼی رّي ٍ ٍضؼیت سٍاًی تِ واس هی سٍد وِ عی آى ،تیواس

ٍاطُ ػایىَص اص تشویة یًَاًی"ػایه" تِ هؼٌای سٍاى
ٍ"اٍص" تِ هؼٌای ٍضؼیت غیش عثیؼی تـىیل ؿذُ اػت.

ػالئن اختالالت ػایىَتیه:

پاػخگَیی تِ ػَاالت یا تیاًات فشد دیگشی اػت.

-اگش چِ سٍاى پشیـی هوىي اػت دس ّش گشٍُ ػٌی دیذُ

-تذٍى ّیچ دلیل ٍاضحی ًاگْاى هی خٌذد.

ؿَد،اها تیـتش دس افشاد جَاى اتفاق هی افتذ.

 تِ ًظش هی سػذ حَاػؾ پشت اػت ٍ یا هـغَلیترٌّی داسد ٍ یا ًوی تَاًذ تش هَضَع تحث یا واسی

دسهاى اختالالت ػایىَتیه:

لغغ استثاط تا ٍالؼیات-اختالل دس تفىش ،دسن ٍ لضاٍت-
آؿفتگی دس گفتاس ،سفتاس ٍ وشداس فشد.

هتوشوض ؿَد .تِ ًظش هی سػذ چیضی سا هی تیٌذ وِ
-داسٍ دسهاًی:وِ عثك دػتَس پضؿه اًجام هی ؿَد ٍ

ؿوا ًوی تیٌیذ.

اػاع دسهاى سا تـىیل هی دّذ .تیواس تایذ عثك دػتَس

تشٍص ّزیاىّ ،زیاى تِ هؼٌی اػتمادات ًادسػت دستاسُ

داسٍّای خَد سا اػتفادُ وشدُ ٍ همذاس ٍ دفؼات هصشف سا

ٍلایغ یا اؿخاف اػت هثال فشد اػتماد داسد وِ تَػظ

تذٍى دػتَس پضؿه تغییش ًذّذ.

پلیغ تِ عَس هذاٍم تحت وٌتشل اػت.

ؿوا هی تَاًیذ تا سٍؿی حوایت گشایاًِّ ،وذالًِ ٍ
آسام:
-اص اٍ تپشػیذ آیا ّن اوٌَى چیضی ؿٌیذُ یا دیذُ

-سٍاى دسهاًی:گشچِ داسٍّای ضذ ػایىَتیه  ،تىیِ گاُ

اػت؟ٍ اگش پاػخ تلی اػت،آى چِ تَدُ اػت؟

 -تشٍص تَّن:تَّن تِ هؼٌی دیذى یا ؿٌیذى چیضّایی

اصلی دسهاى ّؼتٌذ،اها پظٍّؾ ّا ًـاى دادُ وِ هذاخالت

-تِ هٌظَس دسن ایي وِ آى تجشتِ چِ احؼاػی دس اٍ

اػت وِ ٍجَد خاسجی ًذاسًذ .هثال" فشد اظْاس هی وٌذ

سٍاًی-اجتواػی ٍ اص جولِ سٍاى دسهاًی تْثَد تالیٌی سا

ایجاد هی وٌذ،اعالػات وافی اص تیواس تگیشیذ.

دس اتالؾ هشدی سا هی تیٌذ .تَّن هی تَاًذ

تمَیت هی وٌذ.

ؿوا ًثایذ اٍ یا تجشتِ اؽ سا هؼخشُ وٌیذ.-ؿوا ًثایذ اص تجشتِ اؽ دچاس حیشت ٍ ّشاع ؿَیذ.

تیٌایی،ؿٌیذاسی،تَیایی یا لوؼی تاؿذ.

واستشد تشویثی داسٍدسهاًی ٍ سٍاى دسهاًی ػَدهٌذ تش اص

 -تشٍص سفتاسّا ٍ صحثت ّای غیش عثیؼی:تِ حذی وِ

-ؿوا ًثایذ تِ اٍ تگَئیذ وِ تجشتِ اؽ ٍالؼی

واستشد ّش یه اص دسهاى ّا تِ تٌْایی خَاّذ تَد.

ًیؼت،یا آى سا ًادیذُ ٍ دػت ون تگیشیذ.

تاػث اختالل دسفؼالیت ّای فشدی ٍ اجتواػی فشد هی
گشدد.چٌیي تیواسی هؼوَال"اص تیواسی خَد آگاّی ًذاسد ٍ
خَد سا ػالن هیذاًذ ٍ اص دسهاى خَدداسی هیىيد صیشاتوام
آًچِ سا دس تَّن هی تیٌذ یا خیال هیىٌذ ٍالؼی هحؼَب
هیىٌذ ٍ دس خَد ًیاصی تِ دسهاى ًوی تیٌذ.

ؿٌَد یا چیضی هی تیٌذٍ،اسد تحث ؿَیذ.

سػیذى تِ اّذاف تـخیصی،تشلشاسی داسٍدسهاًی،تضویي
اهٌیت تیواس تِ خاعش افىاس خَد وـی،آدم وـی ٍ
سفتاسّای ًاتؼاهاًی وِ داسدّ.وچٌیي تِ تیواس دس تشآٍسدُ
وشدى ًیاصّای اػاػی هثل خَسان،پَؿان ٍ ػش پٌاُ ووه

دس ایي ًَع تیواسی اغلة ضایؼِ هـخصی دس هغضهـاّذُ ًوی ؿَد.

-تؼتشی وشدى :دالیل ػوذُ تؼتشی وشدى تیواس ػثاستٌذ اص

1

هی ؿَد.

هذت تؼتشی تیواس،تِ ؿذت تیواسی تؼتگی داسد.

ؿوا ًثایذ دس هَسد هحتَای تَّن یا ایٌىِ چشا اٍ صذائی هی

2

-ؿوا ًثایذ تِ اٍ تگَئیذ وِ تجشتِ اؽ ٍالؼی

-تِ تیواس ووه وٌیذ تا تا احؼاػات ٍ

ًیؼت،یا آى سا ًادیذُ ٍ دػت ون تگیشیذ.

ػَاعف هضاحن ٍ ًاساحت وٌٌذُ وٌاس آیذ.

ؿوا ًثایذ دس هَسد هحتَای تَّن یا ایٌىِ چشا اٍ صذائی

تشای هثال هی تَاًیذ تپشػیذ چِ هی تَاًن

هی ؿٌَد یا چیضی هی تیٌذٍ،اسد تحث ؿَیذ.

تىٌن تا احؼاع اهٌیت تیـتشی وٌیذ.
اعشاف تیواس آساهؾ تشلشاس وٌیذ

کنترل هذیان:

داًـگاُ ػلَم پضؿىی ٍخذهات تْذاؿتی دسهاًی آرستایجاى

-

غشتی

هشوض آهَصؿی ٍدسهاًی ساصی اسٍهیِ

دس هَسد جضئیات ّزیاى تحث ٍ ػَال هفصل ًىٌیذ .تشای
خاسج وشدى تیواس اص ّزیاى ًِ تا اٍ تحث وٌیذ ٍ ًِ ػؼی
وٌیذ اٍ سا هتماػذ وٌیذ صیشا ًتیجِ ًخَاّذ داؿت .
چٌاًچِ اٍ آسام اػت ،تیغشفاًِ،هحتشهاًِ ٍ آسام تِ اٍ
گَؽ دّیذ،ػپغ یه یا ولیِ هَاسد صیش سا اًجام دّیذ:
تِ ًظشات ٍ پیـٌْادات غیش ّزیاًی فشد پاػخ دّیذ.هَضَع تحث سا اص هحتَای ّزیاى هٌحشف وٌیذ.
ٍاضح ٍ سٍؿي ٍ تذٍى داٍسی تا تیواس صحثت وٌیذ.دس صَستی وِ ّزیاى تیواس تا ػَاعف ؿذیذ ّوشاُ اػت ٍ
تیواس ًاآسام اػت:
تذٍى اؿاسُ تِ ّزیاى تا تیواس آسام صحثت

-

 تؼذاد افشاد ٍ ػشٍصذای اعشاف تیواسساون وٌیذ .
دس ساتغِ تا فىش ٍ ّزیاى اؿتثاُ تیواس،تا اٍاتشاص ّوذلی وٌیذ ٍ دس صَست اهىاى تِ
تیواس ووه وٌیذ.هثال" اگش تیواس فىش هی
وٌذ دس تشًاهِ تلَیضیَى دستاسُ اٍ صحثت
هی ؿَد،تلَیضیَى سا خاهَؽ وٌیذ.

اختالل سایکوتیک

هٌثغ:تْذاؿت سٍاى ،2هحؼي وَؿاى،ػؼیذ
ٍالؼی1390
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