 -02از گفتن چرا ( مثل بچه ها رفتار می

ا (ا ی

نی ی

ای گونه نه تو م گوی نیست ا ( این چه ناری اسیت نیه
میک

ا اجت اب ن ید .

 -02در مورد نحوه رفتار با فرد در شرایط بحران

تا حد امکان وسایل تیز برنده و اشیایی هیب بیراحیتی

پرت شدن هستند از دسترس دور نگب دارید .
 -6از بیمار بخواهید هیب درمیورد حیارت روحی

بیا سیاییر

یابیل

خیود

مانند ترس و نگران صحبت هند .

اعضای خانواده حبت ن ید و با هم به تفاهم برسید تیا در

 -7او را تشویق هنید با شما یا فردی هب رابطب خوب بیا او

این شرایط تمام اعضای خانواده بدان د نه چگونه رفتار ن د .

دارد بب بیمارستان برود .

 -00مسیر حرنت یا خروج بیمار را از م زل سد نک ید .

 -8اگر نتوانستید بیمار را آرام هنییید و شیراییط خیطیرنیا

 -02در ه گام تظاهر ه ئم هشدار ده یده ززم اسیت نیه
سریعا به بیمار نمک شود و مراجعه به روانپزشک و میرنیز

برای بیمار و اعضای خانواده وجود داشت با پیییییس 111
تماس بگیرید .

بهداشت یا درمانگاه روانپزشک داشته باشد .

 -9آدرس و شماره تیفن اورژانس یا اورژانس روانپزشک

 -02شرایط بحران حالت است نه بیمار عصب و پرخاشگیر

را داشتب باشید .

ب ظر م رسد و هر آن ممکن است به نیار خشی ی

دسیت

هش
ع اموزشی ژپو ی ایپمبر اعظم (ص)

مرکز آموزشی ردمانی اعصاب و روان ابن سینا

 -11بدانید هب در این مو عیت بحران می تیوانییید از یب

بزند .

هسان ( دوست  ,ا ئام  ,همسایگان ) همک بگیرید.

اقدامات خانواده در شرایط بحرانی :

 -11خونسردی خود را حفظ هنید و بدانید شما بالً با نین

 -2تا جائیکه م توانید آرام باشید .

مجتم

برخورد با بیمار اسکیزو فرنی

مو عیت های روبرو شده ایید و یادر بیوده ایید وضیعیییت
بحران را هنترل نمایید .

 -0تحریک های خارج را به حداقل برسانید به ع وان مثیال
رادیو و تلویزیون را خاموش ن ید .
 -2شمرده شمرده و آرام حبت ن ید به او دستور ندهید .
 -2خودتان ب شی ید و سع ن ید بیمار را تشویق به نشستین

دفتر پرستاری تحت نظر کمیته آموزش
به بیمار و خانواده
منبع khatereshirin.persianblog.ir :

و حبت نردن ن ید به ورت نشسته با بیمار حبت ن ید
پشت سر بیمار قرار نگیرید و فا له خودتان را بیا او حیفی
ن ید .

ویرایش 1 :

بازنگری 1 :

 -0بیمار به مراقبت های داروی  ,بهداشت  ,توانبخشی
مستمر نیاز دارد به مراقبت خود از بیمار ادامه بدهید .

اسکیزو فرنی :

 -2در شخص بیمار امید واری ایجاد ن ید .

بیماری نادر و غیر معمول نیست یک از انواع بییمیاری هیای
روان شایع است نه بر نل شخصیت فرد تاثییر می گیذارد .
مسری و ناش از فات بد در فرد نیست  .از دوران نوجیوانی و
ابتدای جوان شروع م شود نه مانع از تحصیل ازدواج اشتیغیال
آموزش مهارتهای اجتماع م شود  .درمان قطع ندارد تا پایان
عمر در فرد باق میماند این بیماران روحیشان ضعیف نیست امیا
مهار بیماری از توانشان خارج است اما میتوان این بیماری را بیا
درمان مهار نرد .
مشکل عمده در درمان این بیماری عدم آگاه خانواده در نحیوه
ارتباط با بیمار مبت به اسکیزوفرن است  .مهمترین نیکیتیه در
رفتار با این بیماران این است نه دقیقا از ماهیت بیمیاری آنیهیا
باخبر بشوید و درک ن ید نه اگر دربیاره دییدن و شی یییدن
چیزهای عجی حرف میزن د اگر نم توان ید درسیت قضیاوت
ن د اگر گفتار و رفتارشان باهم م اس نیست به علت بییمیاری
شان میباشد و خانواده با انجام اقدامات میتوانید در سیازگیاری
شخص با بیماری خود و حف ارتقاء توانم دیهای روان به بیمیار
نمک ن د .
این اقدامات عبارتنمد از :

 -1یکی از نیازهای اصلی بیمار اسکیزوفرنی مکاا

امان

میباشد این بیمارا بشدت احساس نا امنی می کنند بایاد
برای آنها فضای آرام بسازید که در آ احساس تاهادیاد
شد نداشته باشند و بتوانند حریم خصوصی شا را حفظ
کنند .

روانی

 -2بیمار را به ت ظیم برنامه تشویق ن ید .
 -1بیمار را به مصرف م ظم دارو تشویق نرده و بر مصیرف آن
نظارت داشته باشید .

 -1بیمار را به انجام فعالیتهای تفریح و اجتمیاعی
تشویق و حمایت ن ید .

می یاسی

 -1در اجرای برنامه های ت ظیم شده ثابت قدم باشید .
 -1با بیمار آهسته و شمرده و با دا و لحی ی آرام یحیبیت
ن ید .جم ت نوتاه بکار ببرید و از انتقاد و نی یاییه خیودداری
ن ید .

 -1رفتارهای مثبت بیمار هر قدم هم نوچک باش د تشویق ن ید
و در انجام نار های دشوار به او نمک ن ید .
 -22نارهای سبک به او واگذار نمائید بعداز انجیام نیار وی را
مورد تشویق قرار دهید تا استق ل و عزت نفس بیمار بیییشیتیر
شود .
 -22مراق س مت جسمان خود و سیاییر اعضیای خیانیواده
باشید .
 -20با نم شدن و قطع شدن افکار هذیان در زمان های م اس
اط عات مربوط به بیماری را با حو له به بیمار م تقل ن ید .
 -22بیمار را تشویق ن ید هرگونه تغییر در روحیه خود و مصرف
داروی نه سب ع ئم ناراحت ن ده در وی میشود ییادداشیت
ند.

 -22با ش اسای خانواده های نه بیمار اسکیزو فرن دارند
گروه تشکیل دهید تا با استفاده از تجربیات و امکانات
یکدیگر بتوانید به بیمارتان بیشتر نمک ن ید .
 -21به مرور زمان در این بیماران ع ئم مثبت ازبین میرود
و ع ئم م ف افزایش م یابد یع نم نم بیمار مبت به
اسکیزوفرن از یک آدم پرخاشگر و هذیان گوی عصب به
یک آدم گوشه گیر و عزلت نشین تبدیل م شود .

 -21ازدواج هیچ تاثیری بر درمان ندارد فقط بعث افزایش
فشارهای روان بر بیمار میشود و امکان دارد به ط ق و
ضررهای اقتصادی بیانجامد .اگر بیمار ا رار به ازدواج بامیل
خودش دارد باید همسر آی ده اش از نوع بیماری اش باخبر
باشد و این نه حمایت خانواده از بیمار نسبت به دوره
مجردی باید وسیع تر شود .
 -21برای پیشگیری و ناهش دفعات عود بیماری
میبایست  -2 :داروهای بیمار قطع نشوند  -0ع ئم هشدار
ده ده نه شامل  :ن اره گیری اجتماع افسردگ فراموش
ع قه به ت های تغییر در بهداشت فردی خواب زیاد یا عدم
توانای در خوابیدن اضطراب و ت ش تحریک پذیری
عصبانیت شک و تردید ن دشدن فعالیت میباش د توسط
خانواده ش اسای شوند  -2فشارهای روان بیمار ناهش
یابد

 -21ش اخت ع ئم هشدار ده ده به خانواده نمک م ن د
زودتر متوجه عود بیماری شوند و به بهترین شیوه خود را
برای مقابله با شرایط بحران ناش از بیماری آماده نمای د .
 -21از در گوش حبت نردن یا پچ پچ نردن با دیگران
در مقابل بیمار خودداری ن ید .

