
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسواس:توصیه به خانواده در مورد بیمار 

استزس ٍ هَارد بحزاى، ٍضعیت بیوار را  -1
بذتز هی کٌذ ٍ احتوال عَد را افشایص هی 
دّذ؛ لذا سعی کٌیذ در هٌشل، فضای آراهی 

 بزقزار باضذ؛

بیوار ًیاس بِ درک خَد اس طزف دیگزاى را  -2
دارد؛ لذا تا سهاى بْبَدی هْزباى ٍ ضکیبا 

 بَدى با ٍی کوک کٌٌذُ خَاّذ بَد؛

بزای رفع اضطزاب خَد، دست بذاًیذ بیوار  -3
بِ اعوال ٍسَاس گًَِ هی سًذ؛ لذا با 
هالیوت با ٍی بزخَرد کزدُ ٍ اس قضاٍت 

 ٍ هسخزُ ًوَدى اعوال اٍ اجتٌاب کٌیذ؛

فعالیت ّای رٍساًِ ٍی هثل دٍیذى، ضٌا  -4
کزدى ٍرسش ّای گًَاگَى کِ باعث 

 صزف اًزصی هی ضَد را سیاد ًواییذ؛

بیوار بسیار  حزکات ٍ رفتارّایی کِ بزای -5
سخت است ٍ قادر بِ اًجام آى ًوی باضذ 
بِ صَرت آّستِ ٍ در دراس هذت تغییز 
دّیذ ٍ بِ ایي طزیق، اضطزاب فزد ًیش کِ 

است رٍس بِ رٍس کوتز آى رفتار ًاضی اس 
 خَاّذ ضذ؛

ّویطِ تالش فزد بزای هَفقیت در بزابز  -6
 ٍسَاس را هَرد تطَیق قزار دّیذ.
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 درمان

در صَرت بزٍس حاالت بیوارگًَِ ٍسَاس در خَد، در اسزع 

ٍقت بِ رٍاًپشضک هزاجعِ ًوائیذ. رٍاًپشضک در صَرت 

)هاًٌذ دارٍّای ضذ اضطزاب صالحذیذ اس درهاًْای دارٍیی 

ضذ افسزدگی کِ در کاّص ٍسَاس ًقص چطوگیزی دارًذ( 

ٍ درهاى ّای غیز دارٍیی ) هاًٌذ الکتزٍضَک درهاًی یا ای 

سی تی، رٍاى درهاًی ٍ رفتار درهاًی( استفادُ خَاّذ کزد. 

در هَارد ضذیذ هقاٍم بِ درهاى ًیاس بِ بستزی بیوار در 

 َاّذ بَدبیوارستاى اعصاب ٍ رٍاى خ

 مرکس پاستًر آَه،کًچٍ راٌ خیابان قسيیه،اوتُای

 بُمه 22 درماوی آمًزشی

528-33555978 ي33555554:تلفه  

3416899198:پستی کد  

 :بیمارستان پًرتال

http://hos22bahman.qums.ac.ir 
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 يسًاس

 (جثشی ٍسَاس اختالل: علوی ًام)

 تیواسی ًَعی ٍ عػثی اختالل یک ٍسَاس
 اص گًَاگًَی عَاهل تأثیش تحت کِ است اضطشاتی

 ٍسَاس تخص دٍ کِ آیذ هی پذیذ ٍساثت جولِ

 :داسد عولی ٍسَاس ٍ فکشی

 هعٌاست؟ چِ تِ عولی ٍسَاس ٍ فکشی ٍسَاس

 دس دائن کِ است فکشّایی هعٌای تِ فکشی ٍسَاس
 اص سا اٍ رٌّی آساهص ٍ ضًَذ هی تکشاس فشد رّي

 .ضًَذ هی اضطشاب افضایص تاعث ٍ تشًذ هی تیي

 اص اًَاع ٍسَاس فکشی، هی تَاى تِ هَاسد صیش اضاسُ کشد:

ًگشاًی دس هَسد آلَدگی )ضایعتشیي ًَع(، کثیفی یا  -1
 سشایت کشدى تیواسی؛

اعتقاد ضذیذ تِ اعذاد، کلوات، تاسیخ ّا یا سًگ  -2
ّای خاظ کِ تِ اعتقاد افشاد ٍسَاسی ًحس 

 هَجة تذضاًسی هی ضًَذ؛ّستٌذ ٍ 

ٍسَاس افکاس هضاحن هاًٌذ فکش حشف صضت صدى تِ هشدم 

تِ اعوال ٍ سفتاسّای خاغی گفتِ هی ضَد  يسًاس عملی

تکشاس افکاس ٍسَاسی ٍ تشای اص تیي کِ فشد تشای جلَگیشی اص 

بٍ تشدى احساسات تذ حاغل اص آى فکش، اًجام هی دّذ ٍ 

کاَش می  يسیلٍ اوجام ایه اعمال، اضطراب يی

 یابد

 اص جولِ ایي اعوال:

 ضستي هکشّس دست ّا؛ -1

ضوشدى )هثالً ایي قاًَى سا تشای خَد هی گزاسد  -2
کِ تایذ دس ساّی کِ هی سٍد تا هقػذ تواهی 

 ّای سفیذ سا تطواسد( هاضیي 

 شباَت يسًاس فکری ي عملی

ّش دٍ هػشاًِ ٍ هذام تِ خَد آگاُ ضخع ٍاسد هی 
 ضًَذ؛

تشس ّستِ هشکضی ّش دٍ احساس اضطشاب ٍ 
 اختالل سا تطکیل هی دّذ

 ّش دٍ غیش قاتل کٌتشل ٍ ًاخَاستِ ّستٌذ

تیواس اص حالت غیش عادی ٍ تیَْدگی افکاس ٍ اعوال 
ٍسَاس خَد، آگاّی داسد ٍ تیواسی خَد سا قثَل 

 داسد؛

تیواس هیل ضذیذی تشای هقاٍهت دس هقاتل ایي افکاس 
هقاٍهت،  ٍ اعوال، احساس هی کٌذ ٍ دس غَست

 اضطشاب فشد افضایص هی یاتذ.

 

 تفايت يسًاس ي اضطراب طبیعی

ًگشاًی ّای طثیعی فقط گاّی ٍجَد داسد ٍ 

هطکل جذی ایجاد ًوی کٌذ؛ ٍلی ٍسَاس ًگشاًی 

ضذیذی است کِ دائن تکشاس هی ضَد. هثالًً ٍقتی 

ًگشاى ّستین کِ کلیذ خاًِ سا جا ًگزاسین، چٌذیي 

هیکٌین. اهّا کسی کِ تِ تاس کیف خَد سا تشسسی 

ٍسَاس دچاس است، دائواً دس هَسد هسائلی 

هطخع چٌیي حسی داسد ٍ کاسّا تِ قذسی تکشاس 

هی ضَد کِ دس سًٍذ صًذگی عادی اش اختالل 

 ایجاد هی کٌذ.

 شیًٌ َای رَایی از يسًاس فکری

ٌّگام تصوین گیزی بِ خَد تزدیذ راُ ًذّیذ، اجاسُ ًذّیذ 
سلط ضًَذ؛ ٍ گزًِ ًوی تَاًیذ ّیچ افکار هٌفی بز ضوا ه
 کاری را اًجام دّیذ؛

 فکز ضکست را اس خَد دٍر کٌیذ؛

ّیچ گاُ عجَالًِ تصوین ًگیزیذ، هوکي است ضکست 
بخَریذ ٍ ضکست، سهیٌِ ٍسَاس را بیطتز هی کٌذ ٍ 

 هوکي است کِ دیگز قادر بِ تصوین گیزی ًباضیذ؛

 ًبزدُ پی تاى تصوین بَدى اضتباُ بِ کاهالً کِ سهاًی تا
 ًْایی، ًتیجِ بِ رسیذى تا ٍ ًذّیذ تغییز را آى بَدیذ،

 ًکٌیذ، رّا کارُ ًین را کاری ّیچ ٍ دّیذ خزج بِ حَصلِ
 کار سزاغ بِ ٍ بواًذ کارُ ًیوِ کاری کِ صَرتی در سیزا

 .ضذ خَاّذ بیطتز ضوا اضطزاب بزٍیذ، جذیذی
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