
 دکتر فائزه زاهدیان 

 استاد یار دانشگاه علوم پزشکی قزوین



1-درک محرک بدون وجود محرک خارجی:  توهم 

میتواند در هر یک از حوزه های حواس پنجگانه اتفاق بیفتد: 

(شایع ترین نوع توهم)توهم شنوایی 

 توهم بینایی 

توهم چشایی 

توهم بویایی 

 توهم المسه 



 :هذیان -2

 پافشاری ان روی بر منطقی دلیل داشتن بدون بیمار که راسخی عقیده

 به ان محتوای اساس بر .ندارد مطابقت بیمار فرهنگی زمینه با و میکند

 :شود می تقسیم مختلفی انواع

 

 (شایع ترین نوع هذیان)هذیان گزند واسیب 

هذیان بزرگ منشی 

هذیان انتساب 

هذیان حسادت 



 در هر بیماری که به صورت حاد وبدون سابقه قبلی دچار عالیم

مانند تروما به سر، تشنج، ) سایکوتیک شده است باید علل طبی 

ومصرف مواد را (تومورها وعفونت های دستگاه عصبی مرکزی 

 .درعلل ایجاد کننده عالیم بررسی کرد

 :استالزم ارزیابی کامل آزمایشگاهي و جسمی دقیق معاینه 

 معاینه کامل نورولوژی وکنترل عالیم حیاتی   

تصویر برداری عصبی 

 ازمایشات کامل خونی از نظر شمارش سلول های خونی ، عملکرد

 کبدی وکلیوی، الکترولیت ها

ازمایش ادرار یا سرم از نظر مصرف مواد 



1- سن غیر معمول برای شروع اختالل روان پزشکی مانند سن باال یا

 سن پایین 

2-اختالل در سطح هوشیاری 

3- یافته های غیر طبیعی در معاینه جسمی مانند ضعف عضالنی یک

 طرفه

4- عالیم همراه جسمی مانند تاری دید، اختالل در تعادل وبی اختیاری

 ادراری

5-سیر حاد ونوسان دار عالئم 



 اختالل سایکوتیک گذرا: 

 شروع ناگهانی عالیم سایکوتیک که از یک روز تا یک ماه طول می

کشد و فرد پس از رفع اختالل به عملکرد قبل از بیماری خود باز می 

 .گردد

شیوع: 

 در بیماران جوان شایع تر از افراد مسن است ودر خانم ها شایع تر

 .است

 در بسیاری از موارد شروع  عالئم با عوامل استرس زا در ارتباط

 می باشد مانند فقدان یکی از اعضای نزدیک خانواده

ممکن است در دوره بعد از زایمان ایجاد شود 

 

 



 در کل پیش اگهی این اختالل خوب است

 

 :خوببه نفع پیش اگهی عوامل 

 

وجود عملکرد خوب قبل از بیماری 

وجود عامل استرس زای مشخص 

شروع ناگهانی عالیم 

کوتاه بودن طول مدت عالیم 

نداشتن بستگان مبتال به اختالل اسکیزوفرنی 

 



 : دلیریوم-1
 عالئم با همراه است ممكن گذرا سایکوتیک اختالل confusion گیجی یا 

 .سازد مي مشكل  دلیریوم از را ان افتراق که باشد ومنگی

میشود ایجاد وتمرکز توجه سطح در هوشیاری اختالل دلیل به دلیریوم عالیم 
 میباشد وشخص مکان ، زمان به اگاهی عدم صورت به ان تظاهر که

 دارد دار نوسان وسیر شود می شروع حاد صورت به  عالیم. 

 های نشانه نمیتوانند درتوجه اختالل علت به دلیریوس بیماران اوقات گاهی 
 مانند سایکوتیک های برداشت بنابراین و کنند تحلیل خوبی به را محیطی

 را انها بشناسند نمیتوانند خوبی به را خود اطرافیان چون اینکه مانند دارند
 این  اما.دارند را انها به رساندن اسیب قصد که بینند می ای غریبه افراد
 .هستند گذرا عالیم



 دلیریوم -1

 است مانند تروما به اکثریت موارد یک علت طبی عامل ایجاد ان در

 ...سر، اختالل الکترولیتی ، نارسایی کبدی یا کلیوی و

درمان ان رفع عامل زمینه ای ایجاد کننده دلیریوم است. 

 در مواردی که بیمار بی قرار وتحریک پذیر است تا زمان پیدا شدن

عامل زمینه ای می توان برای کنترل بی قراری از درمان دارویی 

استفاده کرد که شایع ترین دارویی که به این منظور استفاده میشود 

 است هالوپریدول

 



2-در این موارد توهمات : اختالل سایكوتیك ناشي از بیماري طبي
 .بویایی وبینایی بیشتر دیده میشوند

3-شروع سریع عالئم سایكوتیك در : سایکوتیک ناشی ازمواد اختالل
مانند مواد امفتامینی ومت بیماري با سابقه برجسته مصرف مواد 

دراین .دهدشك را به سمت سایكوز ناشي از مواد سوق امفتامینی باید 
موارد عالیم سایکوتیک به فاصله کوتاهی بعد از شروع مصرف اغاز 

میشوند وبا قطع مصرف در عرض چند روز تا نهایت یک ماه 
 .برطرف می شوند

4-اگر طول دوره فازهاي پرودرومال، حاد و باقي : اسکیزوفرنی
ماه طول بكشد تشخیص اسکیزوفرنی را باید در نظر  6مانده بیش از 

 .گرفت

 



بستری کردن بیمار 

شروع داروهای انتی سایکوتیک 

 :داروهای انتی سایکوتیک به دو دسته تقسیم میشوند

 مانند هالوپریدول ،پرفنازین ، فلوفنازینانتی سایکوتیک های نسل قدیم 

مانند االنزاپین ، ریسپریدون ، کوئتیاپین انتی سایکوتیک های نسل جدید 

 ،اریپیپرازول

 روان درمانی از نظر گفتگو درباره عامل استرس زا ومشخص کردن

 مهارت حل مسئله -راهکارهای سازگاری با استرس


