
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانواده هوکن است احساس  کننذکه بزخی چیشها در فزد 

تغییز کزده و سز جای خود نیست.این رفتارهاهوکن است وا 

کنص به حوادث استزس سا باضذ و بصورت افت تحصیلی یا 

کاری یا هطکالتی در روابط فزدیظاهز ضونذ.هوچنین هوکن 

عالین اولیه ضزوع بیواری باضذ.به هز حال ههن است 

 اینست وع این رفتارها هورد ارسیابی و توجه قزار گیزنذ.

سهانی که عالین هطذار کننذه تظاهز پیذا هی کنذ  ،ههن این 

است که ضخص به سزعت کوک دریافت کنذ.در این هوارد 

هزاجعه به روانپشضک،هزکش بهذاضتیا درهانگاه روانپشضکی 

 هیطود.توصیه 

این تغییزات رفتاری هوکن است عالین سود رس نباضنذولی 

السم است ارسیابی ضونذ.هز چه سود تز به فزد بیوار کوک 

 ضود بهتز است.

اکثر بیواریْاپیش از ایٌکِ بِ هرحلِ حاد برسٌذبا 

عالهتْای خفیفی اغاز هیشًَذ ٍ اگر ًسبت بِ اًْا 

ٍاکٌش هٌاسبی ًشاى ًذّین بِ سرعت پیشرفت 

 هی کٌٌذ.
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 هرکس پاستَر آّي،کَچِ راُ خیاباى قسٍیي،اًتْای

 بْوي 22 درهاًی آهَزشی

528-33555978 33555554ٍ:تلفي  

3416899198:پستی کذ  

 :بیوارستاى پَرتال

http://hos22bahman.qums.ac.ir 

 

 

 

 

ويْب 22هَزشی درهاًی آهرکس   

 راههای جلوگیری از عود اختالل اسکیسو فرنی

 

ُ ّا دبیواراى ٍ خاًَا گرٍُ ّذف :  

1455 
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اس انجا که اسکیشو فزنی یک اختالل عود کننذه 

است وهوکن است در بعضی اس افزاد ،بیواری ضذت 

خانواده و فزد هبتال راههای پیذا کنذ ،لذا السم است 

جلوگیزی اس عود اختالل را بیاهوسنذ .یکی اس راههای 

 ضناخت عالین هطذار دهنذه هیباضذ

 عالیم هشذار دهنذه در افراد مختلف متفاوت است

 عالین ّشذار دٌّذُ عبارتٌذ از :

ًخستیي ًشاًِ ّایی کِ ّر فرد در ٌّگام اغاز 

تْا در افراد دٍرُ بیواری تجربِ هیکٌذ .ایي حال

هختلف هتفاٍت است ٍ حتی در ّر دٍرُ عَد 

هیکٌذ.عالین ّشذار دٌّذُ زًگ خطری ّستٌذ بِ 

ایي هعٌا کِ ٍد بیواری ًسدیک است ٍ اهکاى 

شذت یافتي عالین ،ضعیف شذى عولکردّا ٍ ًیاز 

 بِ بستری ٍجَد دارد.

در ایي دٍرُ بیواراى تغیراتی در احساس 

تجربِ ٍ بیاى ،تفکرات ٍ رفتار خَد را 

 هیکٌٌذ.

 

 

 عالیم زود رس یا هشذار دهنذه:

 ضک و تزدیذ .1

 افسزدگی .2

 اضطزاب .3

 تنص .4

 تحزیک پذیزی .5

 عصبانیت  .6

 فزد هوکن است عالین سیز را تجزبه کنذ:

 خلق هتغیز .1

 اختالل خواب .2

 تغییزات اضتها .3

 کاهص انگیشه یا انزصی .4

 

 

 گاهی بیوار هوکن است احساس کنذ که:

 افکارش تنذ یا کنذ ضذه است .1

 اضیا هتفاوت ضذه انذ .2

 اضیا دور و بزش تغییز کزده انذ .3

خاًَادُ ٍ دٍستاى اغلب اٍلیي افرادی 

ّستٌذ کِ بِ تغییرات تَجِ هیکٌٌذ.اًْا 

 ٍقتی هتَجِ هیشًَذ کِ فرد:

 افت تحصیلی و یا کاری پیذا کزده .1

 رفتارش تغییز کزده .2

 هنشوی و ایشوله ضذه .3

 درعالقه ای به هعاضزت نذا .4

 فعالیت ضخص کن ضذه .5
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