
 

 

تیواس خَد سا دس هٌضل هخفی ًوایذ. استثاعات  دس خاسج اص 

خاًَادُ ٍ ػپغ استثاط تا اػضای خاًَادُ سٍص تِ سٍص کوتش 

 هی ؿَد.

ّای ّیداًی تِ  اختالل دس ٍاکٌؾ *اختالل ّیداى:

حَكلگی، هَسد، کشختی  ٍ تیّای تیخٌذُ كَست گشیِ ٍ

ن ؿایؼی اػت کِ دس ایي ئپشخاؿگشی اص ػال ػلثاًیت ٍ

 ؿَد.تیواساى دیذُ هی

ّای گاّی تیواساى ٍضؼیت*سفتاسّای ػدیة ٍ غشیة: 

خاكی تِ خَد هی گیشًذ. تِ  ػٌَاى هثال هوکي اػت 

هذت ّا  تِ یک ًقغِ خیشُ ؿًَذ، تا خَدؿاى حشف تضًٌذ 

 اًدام دٌّذ.ٍ کاسّای تکشاسی 

ػذم تٌاػة *ػذم تٌاػة ػَاعف ٍ احؼاػات: 

احؼاػات تا ؿشایظ صهاًی ٍ هکاًی حاکن تش هَقؼیتی کِ 

ٌّگاهی کِ اص هشگ  هثالً تشد.فشد دس آى تِ ػش هی

تفاٍت ٍ تی  خٌذد یا ػشدکٌذ هیًضدیکاًؾ كحثت هی

 اػت.

  ضٍفشًییکدسهاى اػ

 *تؼتشی ؿذى دس تیواسػتاى .1

 *دسهاى داسٍیی   .2

 *دسهاى ؿَک دس هَاسد ؿذیذ تیواسی .3

 *دسهاى ّای غیش داسٍیی) سٍاًی ٍ اختواػی(  .4

 

 خَسد ٍهَاد ؿیویایی دس هغض تِ ّن هیتٌاتشایي تٌظین تشخی اص   

ن ئتؼضی اص ػاختاسّای هغض تاػث تشٍص ػالاؿکال دس ػولکشد 

 ؿَد.هی

خذیذی کِ دس ػثاست اػت اص ؿشایظ  * تٌؾ ٍ فـاسّای سٍاًی:

ػَاهل  ینٌدّذ ٍ ها تایذ خَد سا تا آى ػاصگاس کصًذگی ها سخ هی

ی سٍاًی ًیض ّاکٌذ ٍ فـاسػیة پزیش فشد سا هؼتؼذ تیواسی هیآ

فشد هؼتؼذ  ًوایٌذ. تِ ػٌَاى هثال:هیتؼْیل  ؿشٍع تیواسی سا

ش فـاس سٍاًی  دچاس ػکتِ خًَی قلة، هوکي اػت دس اث کن

  .دقلثی ؿَ

 اػکیضٍفشًیػالئن 

کِ  اػتقاد هحکن ًؼثت تِ هَضَػیػقایذ ًادسػت )ّزیاى(: *

 سٍد.تَضیحی اص تیي ًوی یا اسائِ ّیچ دلیل ٍ تا ٍاقؼیت ًذاسد

*تَّن: دیذى، ؿٌیذى یا حغ کشدى چیضّایی کِ ٍخَد خاسخی 

 ًذاسد. 

تِ کاس تشدى کلوات تذٍى سػایت دػتَس صتاى کِ *اختالل گفتاس: 

 کالم تیواسقاتل فْن ًیؼت.دس ؿکل ؿذیذ آى 

فشد هثتال هوکي اػت احؼاع ػدیثی  *تغییش حاالت حؼی:

پیذا کشدُ ٍ کاهال استثاعؾ سا تا خْاى قغغ کشدُ ٍ یا حغ کٌذ 

 .کٌذکِ ّوِ چیض آّؼتِ حشکت هی

کٌذ. *تغیش سفتاس: سفتاس فشد ًؼثت تِ سفتاس هؼوَلؾ تغییش هی

 .تی حال تاؿذ هوکي اػت فشد تؼیاس فؼال ٍ یا کاهالً

تشع اص  *کٌاسُ گیشی اص اختواع: تشع تیواس اص هحیظ ٍ اؿخاف،

 گشددهی تاػث ن ؿثیِ تِ ایٌْائػال تحت تؼقیة قشاسداؿتي ٍ

 کِ

 اػکیضٍفشًی  

اػکیضٍفشًی اص دٍ کلوِ اػکیضٍ تِ هؼٌای  تؼشیف:

ؿکاف ٍ فشى تِ هؼٌای رّي تِ ٍخَد آهذُ اػت کِ 

تاؿذ ٍ تِ ّیداى ٍ سفتاسهیًـاى اص خذایی تیي فکش ٍ 

 ،ؿکل آؿفتگی دس ػاعفِ، سفتاس، كحثت کشدى، استثاط

-هاُ عَل هی 6کِ تیـتش اص قضاٍت ٍ فؼالیت اختواػی 

ٍ ؿشٍع آساهی داسد اختالل ؿَد. ایي کـذ هـخق هی

دس اٍاخش دِّ دٍم ٍ اٍایل دِّ ػَم صًذگی  هؼوَالً

 ؿشٍع هی ؿَد.

 

 ػلل 

دًثال اختالل دػتگاُ ػلثی  ٍ تیواسی اػکیضٍفشًی تِ 

آیذ. تاکٌَى ػلت دقیق ٍ تِ ٍیظُ هغض تِ ٍخَد هی

چگًَگی ایي تغییشات تِ دقت سٍؿي ًـذُ اػت. اها دٍ 

-ثش هیؤػاهل هْن سا دس ایداد اختالل اػکیضٍفشًی ه

 تاؿذداًٌذ کِ ؿاهل هَاسد صیش هی

*آػیة پزیشی: تشخی افشاد تِ عَس اسثی ٍ طًتیکی تیؾ 

ػایش افشاد آهادگی اتتال تِ اختالل اػکیضٍفشًی سا اص 

 داسًذ،
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54564333-35:تلفن    

، کاسؿٌاع پشػتاسی، ػَپشٍایضس هٌیشُ خغیثیتْیِ ٍ تٌظین :

3531صهؼتاى آهَصؽ ػالهت،   

 3533صهؼتاى تاصًگشی: 
 

 .دسهاًی تِ تیواس اؿاسُ کشد  

 تیواساى:ی تَكیِ ّایی تشای خاًَادُ

اخشای دقیق دػتَسات داسٍیی، پیگیشی دسهاى، هشاخؼِ تِ 

 .سٍاًپضؿک عثق تشًاهِ هٌظن

خَد ػشاًِ اقذام تِ قغغ یا تغییش تشًاهِ داسٍیی تیواس  ّیچگاُ 

 وایٌذًٌ

 ػتواد اٍ سا اص عشیق تشقشاسی استثاط خلة کٌیذ.ا

تأییذ اٍ سا تأییذ یا اًکاس ًکٌیذ تَّوات اٍ سا ػقایذ ّزیاًی 

 ٍ تَخِ اٍ سا تِ فؼالیت ّای ػادُ خلة کٌیذ. ًکٌیذ

 اٍ سا تِ تشقشاسی استثاط اختواػی هٌاػة تـَیق کٌیذ.

کٌذ ؿوا دسک تِ اٍ تَضیح دّیذ کِ آًچِ سا کِ اٍ تدشتِ هی

 کٌیذ، اها آًْا ٍاقؼی ًیؼتٌذ.هی

اص اٍ دس تشاتش كذهِ تِ خَد ٍ دیگشاى هحافظت کٌیذ، هثالً اؿیاء 

 ًَک تیض ٍ تشًذُ ٍ ؿکٌٌذُ سا دٍس اص دػتشع اٍ قشاس دّیذ. 

ّا، اختالالت  یواس هوکي اػت دچاس تَّوات ؿذیذ، ّزیاى*ت

فکش ٍ یا اختالالت سفتاس ٍ ّیداى گشدد ٍ تِ ؿذت احؼاع 

یض تشػٌاکی دس یا ایي کِ احؼاع کٌذ کِ چ، ٍحـت کٌذ

تاؿذ ٍ یا هوکي اػت افکاس خَدکـی  اعشافؾ دس حال ٍقَع هی

داؿتِ تاؿذ کِ الصم اػت دس ایي هَاسد تالفاكلِ تِ پضؿک 

 .هشاخؼِ ؿَد

 

 

 منبع:

 ( محسن كوشان 2و  1بهداشت روان )روان پرستاری 

 

دس هَاسدی کِ تیواس افکاس  تؼتشی ؿذى دس تیواسػتاى: .5  

ػة ٍ داسد یا سفتاس تؼیاس ًاهٌاخَدکـی ٍ دیگش کـی 

ٍسدُ ػاختي ًیاصّای آآؿفتِ )اص خولِ ًاتَاًی تشای تش

اػاػی هثل غزا، لثاع ٍ هکاى صًذگی( دس کاس تاؿذ تایذ 

دس تخؾ تؼتشی ٍ هشاقثت گشدد. تؼتشی ؿذى هَخة 

گشدد.  ٍ اٍ سا دس ػاصهاًذّی هیکاّؾ اػتشع تیواس 

 کٌذ.اؽ کوک هیسٍصاًِ فؼالیت

اػکیضٍفشًی اختاللی  اػت کِ  کِ تا داسٍیی:  دسهاى

تذلیل ایٌکِ اهکاى ػَد ایي  داسٍ قاتل کٌتشل هی تاؿذ.

دسهاى داسٍیی تایذ تلٌذ هذت كَست داسد، اختالل ٍخَد 

-تٌظین داسٍّا فقظ تا ًظش پضؿک هؼالح تغییش هی گیشد.

ٍ ؿوا اخاصُ تغییش ًحَُ هلشف داسٍّا یا تَقف  کٌذ

خَاػتِ داسٍّا )گشفتگی هلشف آًْا سا ًذاسیذ. ػَاسم ًا

ٍ خَاب  ، خـکی دّاى، احتثاع ادساسقشاسیتی ػضالت،

ػذم سغثت تیواس تِ هلشف داسٍ ػث تَاًذ تاآلَدگی ( هی

ٍ ػذم تْثَدی اٍ گشدد کِ دسهاى تِ هَقغ ػَاسم 

تَاًذ تِ پزیشؽ دسهاى تِ پضؿک هی داسٍیی تا هشاخؼِ

 کٌذکوک تَػظ تیواس 

ّا تِ تٌْایی ایي ًَع اص دسهاى دسهاى ّای غیش داسٍیی:

اثش تخؾ ًیؼت تلکِ تایذ ّوضهاى تا هلشف داسٍّا تشای 

ػاصگاسی تیـتش ٍ تْثَد ػولکشد تِ کاس سٍد. اص خولِ ایي 

آهَصؽ تَاى تِ هـاٍسُ، سٍاى دسهاًی فشدی، ّا هیهاىدس

گشٍُ دسهاًی، آهَصؽ هْاست ّای اختواػی ٍ  خاًَادُ،

 کاس

 



 

 

 


