
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حضَر ثیوبر ثذثیي پچ پچ ًىزدُ ٍ در گَشی طحجت 

 ًىٌیذ.

احسبسبت اٍ را درن وزدُ ٍ ثِ اٍ فزطت دّیذ تب ثب طحجت 

 وزدى،هشىل خَد را ثیبى وٌذ.

در طَرت پزخبشگزی اس ًشدیه شذى ثِ ثیوبر ٍ دست سدى 

خَدداری شَد، چَى ثبعث تحزیه ثیشتز اٍ هی شَد ثِ ٍی 

 ٍ اگز ثذ ثیي ثبشذ ، هَخت افشایش خشن ٍی هی شَد.

ثِ تٌْبیی در همبثل خشن ثیوبر لزار ًگیزیذ . اگز شزٍع ثِ 

گزیِ وزدى وزد ثِ اٍ اخبسُ دّیذ تب احسبسبت خَد را تخلیِ 

 وٌذ.

 درمان های دارویی و غیر دارویی

یوبرستبى اعظبة ٍ رٍاى ثب ًظز ثستزی شذى ثیوبر در ث

رٍاًپششه تب ثیوبر ارسیبثی شذُ ٍ اس ًظز احتوبل آسیت 

رسبًذى ثِ خَد ٍ دیگزاى وٌتزل شَد ٍ درهبى در هَرد اٍ 

 اًدبم شَد.

ثزای تىویل رًٍذ درهبًی ، ثبیذ ثیوبر ثِ طَرت فزدی ٍ 

 خبًَادگی تحت رٍاى درهبًی لزار گیزد.

اختوبیی ٍ تغییز رفتبر ،هشبٍرُ، ثبیذ ثیوبر تحت درهبى ّبی 

 تشٌح درهبًی ثب ثزق )ای سی تی( ٍ گزٍُ درهبًی لزار گیزد.

ثبیذ ثیوبر سیز ًظز رٍاًپششه تحت درهبى ّبی دارٍ ّبی 

ضذ خٌَى لزار گیزد . هثل ) رسپیزیذٍى، ولَساپیي، 

 ولزپزٍهبسیي، فلَفٌبسیي ٍ ّبلَپزیذٍل(
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 اسکیسوفرنی

 :مقدمه

رفتبری است وِ ًشبًِ ّبی -اسىیشٍفزًی ًَعی ثیوبری هغشی

آى در دٍراى ًَخَاًی ٍ یب اٍایل ثشرگسبلی ثزٍس هی وٌذ.سي 

سبلگی است.ایي اختالل در هزدّب سٍدتز اس  51-51شزٍع آى 

–سى ّب شزٍع هی شَد ٍ شیَع آى در طجمبت اختوبعی 

 التظبدی پبییي ثیشتز است.

 تعریف

سٍدرس، هدوَعِ اختالالتی است وِ ثب  اسىیشٍفزًیب یب خٌَى

آشفتگی در گفتبر ، ادران،تفىز ،ارادُ ،عبطفِ ٍ فعبلی 

 اختوبعی هشخض هی گزدد.

 علت بروز

اگز ّز دٍ ٍالذ)پذر یب هبدر( هجتال ثِ عوامل شنتیکی،

 % است.04اسىیشٍفزى ثبشٌذ،احتوبل ثزٍس آى در ًَساداى 

هغش ًبثٌْدبری  )ایي ثیوبراى ًَاراختالالت ساختمانی مغس

 دارًذ(

 اختالل در سیستم ایمنی.

)ثیىبری ،هسىي ًبهٌبست،  شرایط نامطلوب زندگی

 تغذیِ ًبوبفی ... (

 

 عالئم و نشانه ها

ثبیذ تَخِ داشت ّیچ ًشبًِ ٍ یب عالهت ثبلیٌی،هختض ثیوبری 

اسىیشٍفزًی ًیست ٍ هوىي است در اختالالت رٍاًی دیگز 

 ًیش هشبّذُ شَد.

ثِ ایي هفَْم وِ ثیوبراًی وِ ایي  نشانه های منفیعالئم و

 عالئن را دارًذ ثِ خَثی ثِ درهبى خَاة ًوی دٌّذ:

استفبدُ عدیت ٍ –ًبتَاًی در توزوش ٍ تظوین گیزی ّب 

 -ون تحزوی یب ًذاشتي فعبلیت -غزیت اس لغبت ٍ عجبرات

خزج -رعبیت ًىزدى ثْذاشت فزدی -ًبتَاًی در خَاة رفتي

 هٌشل.ثذٍى دلیل اس 

ثِ ایي هفَْم وِ ثیوبراًی وِ ایي  عالئم و نشانه های مثبت

 عالئن را دارًذ پبسخ ثْتزی ثِ درهبى هی دٌّذ:

پزحزفی  –رفتبرّبی عدیت ٍ غزیت ٍ آشفتِ -تَّن-ّذیبى

 ٍ تىلن آشفتِ.

 نحوه برخورد با بیمار اسکیسوفرن:

اس ثزخَردّبی والهی ٍ غیز والهی سزسًش آهیش خَدداری 

 شَد.

ثبیذ ثیوبر را علی رغن داشتي اعتمبدات غلط پذیزفت ٍ اس 

سزسًش وزدى ٍ هسخزُ وزدى ،تَّیي ٍ لضبٍت عدَالًِ 

 خَدداری وزد

اس ّز گًَِ ثحث ٍ گفتگَ ثِ هٌظَر تغییز اعتمبد غلط ثیوبر 

 ثبیذ خَدداری وزد.

 

ّذیبى  ّبی ثیوبر را تبییذ ٍ یب رد ًىٌیذ،ثِ ّذیبى ّبی 

 هسخزُ ٍ خٌذُ  آٍر ًخٌذیذ.

ٍلتی ثیوبر اس تَّوبت خَد حزف هی سًذ ثِ اٍ ثفْوبًیذ وِ 

هَافك ادراوبت اٍ ًیستیذ)طذاّب ثزای شوب ٍالعی ّستٌذ ٍلی 

 هي چیشی یب طذایی ًوی شٌَم(

ٍسبیل سزگزهی ٍ هَرد عاللِ ثیوبر، ثِ اٍ ثب فزاّن وزدى 

 اخبسُ دادُ ًشَد وِ در دًیبی خیبالت خَد غزق شَد.

ثزای یه خَاة ثْتز ثبیذ اس هظزف ًَشیذًی ّبی وبفئیي 

دار هثل چبی ٍ لَُْ در طَل شت خَدداری شَد.هحیش 

آرام ٍ سبوت ثزا اٍ فزاّن وٌیذ ٍ در طَرت ثی خَاثی ثِ 

 ادُ شَد.ٍی لزص ّبی آرام ثخش د

در هَرد رفتبرّبی غیز عبدی هثل: رفتبرّبی ٍحشیبًِ ،خٌذُ 

ّبی ثی هَرد، لخت شذى در اًظبر  عوَم، طحجتْبی ثی 

رثط ٍ آشغبل خَری ًجبیذ ثیوبر را شزسًش وزد؛ثلىِ ثبیذ ثب 

اشتیبق ثِ اٍ ثفْوبًیذ وِ لظذ ووه ثِ ٍی را داریذ ٍ اٍ را 

هبًی را ثزای ٍی ثِ یه رٍاًپششه ًشبى دّیذ ٍ دارٍ در

 شزٍع وٌیذ.

در ثزخَرد ثب ثیوبراى ثذ ثیي سعی ویٌیذ، طبدلبًِ رٍثِ رٍ 

شَیذٍ اٍ را ثپذیزیز، طجَر ثبشیذ ٍ در خلت اعتوبد ثیوبر 

 ًسجت ثِ خَد، عدلِ ًىٌیذ.

از َرگًوٍ بحث ي گفتگً با بیمار بدبیه خًدداری 
کىید.مًاظب پیام َای غیر کالمی خًد ي بیمار ماوىد 

دیدن،وگاٌ کردن،وحًٌ ایستادن،وشسته،فاصلٍ خًد با خى
اي،تماس فیسیکی با اي،حرکات چُرٌ ي بدن يی باشید زیرا 
احتمال دارد بیمار رفتار شما را بد تعبیر کىد ي بٍ شما 

 حملٍ کىد.
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