با شروع درمان و پیدا شدن آثار بهتودی بهتر اسب اعضای خهانهواده

با ید به آنها اطمینان داد که همه چیز بهتر خواهد شد  -در رابطهه

فهرستی از فعالیتهای مورد عالقه بیمار را فراهم کنند و بهتهدریه

با انتقادات بیمار با او مشاجره نکنید و سعی در رد گفته های او بهه

بعضی از آنها را وارد زندگی روز مره بیمار کنند و برای تشویق بهتهر
اسب یکی از اعضای خانواده به همراه بیمار در این فعالیب شهرکهب
کند .
به آنها بگوئید که کدام کارهایشان شمارا تحب تاثیر قرارداده اسهب
؛شما را به فکر انداخته اسب و احساس بهتری به شما داده یا بهاعه
شده روحیه تان بهتر شود  -از آنها بخواهید با شما به پهیهاده روی
طوالنی مدت ؛ سینما ؛ به یک رستوران زیتا و یا حتی بها وحهش
بیاید  -اگر به خودشان تکان ندادند اشکالی ندارد از آنها بخواهید با
شما شطرن بازی کنند یا یک فیلم کمدی باهم نگاه کنید  -یادتهان
باشد نتاید آنها را مجتور به کاری بکنید  -در مورد کاری که به آنهها
مربوط اسب حتماً نظرشان را بپرسید  -هرچیزی که در مهوردشهان
دوسب دارید را به زبان بیاورید باید سعی کنید رفاقب خود را به آنها
نشان دهید  -داروهای بیمار را به دقب و سر وقب به او بدهید  -بها
بیمار وقب صرف کنید و این ممکن اسب فقط به معنای نشهسهتهن
کنار او باشد حضور شما به بیمار کمک میکند خود را ارزشمند بداند
؛ شنونده خوب بودن بیش از هر نصیحب کردنی مههم اسهب  -از
طریق رفتارهای کالمی به او بفرمایید برای شما ارزشمند اسب ایهن
را بارها و بارها به او بگویید  -امید بخشیدن مهم ترین کاری اسهب
که می توان برای این بیماران انجام داد .

طور مستقیم نکنید  -به او اجازه ندهید در طول روز بخوابد تا شه
خواب بهتری داشته باشد  -خوردنی و آشامیدنی مثل چای؛ قههوه و
کوال را کمتر به بیمار بدهید  .رژیم غذایی اورا کنترل کنید  .دائم اورا
مشغول کاری کنید با او همدلی کنید نه همدردی ؛ هرگز گفته های
او را مستقیم نپذیرید این یعنی اینکه حرف های او را نسهتهب بهه
سختی زندگی  ,بدی دنیا و امثال آن تائید کنید آن را بطور مستقیم
رد نکنید بلکه بطور غیر مستقیم نظر مثتب خود را نستب به مسائهل
مطرح کنید و از او بخواهید به گفته های شما هم فکر کنهد  -بهه
بیمار یک سری نقش های اجتماعی واقعی بدهید شیوه های قهاطه
بودن را به بیمار بیاموزید به یاد داشته باشید کهه افسهردگهی یهک
ال درمان پذیر اسب به فرد بیمار یادآوری کنهیهد
بیماری دائمی و کام ً

مرکزآموزشی ردمانی اعصاب و روان ابن سینا

آنچه که خانواده فرد مبتال به بیماری

افسردگی باید بداند
کمیته آموزش به بیمار و خانواده

که مراحل درمان مدتی طول می کشد  -فرد بیمار را تشویق کنید با
پزشک راحب و بدون محدودیب صحتب کند  -مسئولیتهههای امهور
خانه را طوری تغییر دهید که زندگی را برای فرد بیمار ساده تر کنهد

 وقتی تغییر مثتتی در فرد بیمار مشاهده کردید از خهود عهکهالعمل نشان دهید  .به بیمار یادآوری کنید که صتور باشد و خودتهان
نیز به یاد داشته باشید که صتور باشید  -تعادلی بین نیازهای فهرد
بیمارو خودتان برقرار کنید  -نتاید آنها را مورد انتقهاد و سهرزنهش
قراربدهید .

منبع tadbirkhabar.co :
ویرایش 1 :

بازنگری 1 :

در حال حاضر بیماریهای روان بسیار شهایه مهی
باشند که با تشخیص و درمان به موق قابل کنتهرل
هستند و با توصیه های عمومی مهثهل ر ف تن به
مسافرت و گوش دادن به موسیقی برطرف نمی
شوند.
پ از ویزیب در مط یا ترخیص از بیمارستان فرد
نزد خانواده خود برمی گردد .که رعایب موارد زیهر
پذیرش این امر را برای بیمار راحب تر می نماید
 همه اعضای خانواده باید بصورت دسته جمعی درمراقتب از بیمار شرکب فعال و برای ادامهه درمهان
وی صبر و حوصله داشته باشند و بیمار را تشهویهق
نمایند در درمان خود همکاری نماید.
 روابط اعضای خانواده باید باهم صریح  ،رو شن ومستقیم باشد یعنی دو پهلو صحتب نکنید بهها
طعنه حرف نزنید کلمات ساده و واضح بکار بتهریهد
اگر به بیمار آموزش می دهید یا سؤالی میپرسید هر
بار یک سؤال بپرسید زیرا اگر در یک زمانی چهنهد
سؤال باهم بپرسید بیمار گی میشود.
 درمان ها می توانند تغییرات زیادی برای بیمارتهانایجاد کنند اما از همه عالئم و مشکالت بطور کامهل
جلوگیری نمی کنند .

 توقعات بیش از اندازه و خیلی کم در بیمار منجر بههشکسب می شود و باید بین حمایب و تشویق تهعهادل
برقرار کنید
 بیمارتان را متوجه این بکنید که اگر نیاز به درد دل وتشویق و کمک در درمانش دارد شمها ههمهیهشهه در
کنارش هستید.

 فشار و استرس بیماریهای روان را بدتر می کندپ

سعی کند محیط زندگی بیمار را آرام نگه دارید .

 این بیماران نیاز به محتب کردن دارند در مهحهتهبکردن و ابراز عالقه دوگانه رفتار نکنید برخی خانواده ها
گاه به بیمار محتب می کنند گاه از او متنفر می شونهد
این کار صحیح نمی باشد در هنگام صحتب کردن سعی
کنید چهره شما مثل کالمتان با محتب باشد .
 باید به بیمار احترام گذاشته و به نکات مثتب او توجهکرد .

از ایجاد سروصدا و درگیری های ه ی جا نی ومشاجرات خانوادگی خودداری کنید .
 از سرزنش و دادن برچسب های م ن فی بهه اوخودداری کنید .
 رفتارهای بیمار را بعنوان نشانه و عالمت بیماریدرنظر بگیرید .
 بیمار را حمایب کرده و نیاز به امنیب او را تأمینکنید و فرصب صحتب کردن در مورد مشهکهلهش
بدهید با او همدلی کنید .
 ارتتاط منظم با روانشناس و روانپزشک داشهتههباشید .
 فرد بیمار را زیاد به خود وابسته نکنید بیهش ازحد برای او دلسوزی نکنید .
 -بدنتال بیماری ممکن اسب در هویب بیهمهارتهان

 تشویق و تحسین کارهای مثتب و موفقیب های ههرچند کوچک بیمار ست احساس عزت نف در وی می
شود .

توانید آنها را نپذیرید .

 -عدالب را در خانه رعایب کنید و کارهای منزل را

 -بیمار را نادیده نگیرید و مورد غفلب قرار ندهید .

تقسیم کنید .
 -سعی کنید در رفتارتان ثابت باشید .

تغییراتی شود سعی کنید برخورد ت ند و خ شن
نداشته باشید به نظراتش احترام بگذارید ولی مهی

 بیمار را طرد نکنید با او خصمانه برخورد نکنید . به آرامی و اطمینان به بیمار نشان دهید او رادوسب دارید و او را مسخره نکنید .

