
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درمان

 رياوپشضک وظز تحت داريیی درمان

 می کاَص را ایطان خطًوت ي تکاوطگزی

 می بُبًد را ایطان فزدی ػملکزد ي دَذ

 بخطذ

 مًثز تًاوذ می مذت طًالوی در درماوی ريان

 ضًد ياقغ
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 مرکس پاستًر آَه،کًچٍ راٌ خیابان قسيیه،اوتُای

 بُمه 22 درماوی آمًزشی

528-33555978 ي33555554:تلفه  

3416899198:پستی کذ  

 :بیمارستان پًرتال

http://hos22bahman.qums.ac.ir 

 

 

 

 

مهُب 22مرکس امًزشی درماوی   

مرزی شخصیت اختالل  

 

  اعظم السادات حسیىی تُیٍ کىىذٌ :

خاوًادٌ َای بیماران  گريٌ َذف :  

1455 
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چیست؟ شخصیت اختالل  

 رفتاری ي دريوی تجزبٍ اس مذت طًالوی الگًیی

 است دير بسیار فزد فزَىگی اوتظارات اس کٍ است

 ي وًجًاوی ی ديرٌ يدر بًدٌ فزاگیز ي واپذیز اوؼطاف.

 ثابت سمان طًل در ي ضذٌ ضزيع بشرگسالی ايایل یا

 می ػملکزد افت یا واراحتی باػث ي ماوذ می باقی

 .ضًد

 اختالل اوًاع اس یکی مزسی ضخصیت اختالل

 می مطخص سیز ػالیم با کٍ باضذ می ضخصیت

 :ضًد

 ي ضًر پز ي ثبات بی فزدی بیه ريابط لگًیا

 يبی ساسی آرماوی افزاطی قطب دي بیه َیجان

 سیاٌ اي بزای افزاد.) ضًد می مطخص ساسی ارسش

 فزد یک اس سماوی است ممکه یؼىی َستىذ سفیذ یا

 کىذ قلمذاد ارسش با بسیار را اي سماوی ي ضًد متىفز

 باضذ می ثبات بی خًدش بٍ وسبت فزد احساس 

 ( ًَیت اختالل)

 آسیب بالقًٌ حًسٌ دي در حذاقل افزاد ایه

 سًئ/  جىسی رابطٍ/  يلخزجی) ماوىذ سا

/  احتیاط بی راوىذگی/  مًاد مصزف

 .کىىذ می عمل تکاوشی(  پزخًری

 سًی اس شذن تزد احساس اس مذايم تزس

 می روج را يی داروذ ديستشان کٍ افزادی

 . دَذ

 ي کشی خًد بٍ تُذیذ ـ یا صست ـ اقذام

 داروذ مکزر سوی خًد

  :صًرت بٍ عاطفی ثباتی بی

 ديرَای شذیذ دلتىگی ي مالل احساس

  پذیزی تحزیک

 کشذ می طًل ساعت چىذیه کٍ اضطزابی

 داروذ را ویست ريس 2-1 اس بیشتز معمًال ي

 پًچی مشمه احساس

  کىتزل در دشًاری ي شذیذ خشم

 شیًع 

در سوان بیطتز اس مزدان گشارش ضذٌ است . 

با افشایص سه بسیاری اس ػالیم کاَص می 

یابذ یا فزي کص می کىذ . در ديران جًاوی 

 ضذت ػالیم در بیطتزیه حذ خًد می باضذ.

اختالل ضخصیت مزسی اغلب َمزاٌ بیماری 

 دي قطبی یا افسزدگی دیذٌ می ضًد 

افزاد دارای ایه اختالل ضخصیت اغلب 

دچار اختالل مصزف مًاد مخذر ویش می 

 ضًوذ
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