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  تعریف 

بهداشت روانـی یـک رشـته تخصصـی از بهداشـت عمومیاسـت کـه در زمینـه کـاهش          

  .هاي روانی در اجتماع فعالیت می کند بیماري 

بهداشت روانی عبـارت اسـت از کلیـه اقـداماتی کـه بـه منظـور پیشـگیري از ابـتال بـه           

بیماري هـاي روانـی، کـاهش شـیوع آن و عـوارض ناشـی از آن و درمـان بیماریهـاي روانـی و          

  .توانبخشی بیماران روانی بکار میرود

ــف  ــانی  ) (WHO(تعری ــت جه ــازمان بهداش ــت از  از ) س ــارت اس ــت روان عب : بهداش

قابلیت ارتبـاط مـوزون و هماهنـگ بـا دیگـران، تغییـر و اصـالح محـیط فـردي و اجتمـاعی و           

حــل تضــادها و تمــایالت شخصــی بطــور منطقــی، عادالنــه و مناســب، اغلــب بهداشــت روانــی 

از طریــق یــک طیــف نشــان داده میشــود کــه در یــک طــرف آن ســالمت روانــی و در طــرف  

ــرار دارددیگــر بیمــاري رو ــی ق ــاري و   DSM - IVدر . ان ــا بیم ــن روان پزشــکی آمریک انجم

یـک الگـو یـا نشـانگان رفتـاري یـا       ... «: اختالل روانی را بـه صـورت زیـر تعریـف کـرده اسـت      

) یـک عالمـت دردنـاك   (روان شناختی بـالینی کـه در یـک شـخص رخ میدهـد و بـا مشـکلی        

هـم همـراه اسـت و فـرد در معـرض      تخریـب در یـک یـا تعـدادي از عملکردهـاي م     (یا ناتوانی 

خطـر ابــتال بــه درد یــا نــاتوانی یــا از دسـت دادن آزادي میباشــد کــه تنهــا یــک پاســخ قابــل   

 بهداشت روان - 1
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در واقـع بهداشـت روان کمـک بـه سـازش بـا فشـارهاي        . انتظار بـه یـک حادثـه ویـژه نیسـت     

از نظـر بهداشـت روان، فـرد متعـادل، انسـانی اسـت کـه در چهـار چـوب          . مکرر روزانـه اسـت  

را ارضــا  Idق و بــا توجــه بــه معیارهــاي اجتمــاعی و شــرایط محیطــی، انگیــزه نهــاد یــا  اخــال

  .می کند

  تعاریف دیگر از بهداشت روان

 Karl menniger  

سالمت روان عبارت اسـت از سـازش فـرد بـا جهـان اطـرافش، بـا حـداکثر امکـان، بـه           

  . طوري که موجب شادي و برداشت مفید و مؤثر به طور کامل شود

 فروید 

مـن برتـر تشـکیل شـده اسـت و زمـانی کـه مـن بـا           -مـن   -شخصیت از سـه بخـش نهـاد   

ــرد از ســالمت     ــرل در آورد، ف ــه کنت ــزي نهــاد را ب ــه هــاي غری واقعیــت ســازگار شــود و تکان

  . روان برخوردار می شود

 اریکسون  

اعتمـاد در مقابـل عـدم     -1سالمتی عبارت اسـت از توانـایی تسـلط بـر دوره هـاي رشـد،       

ــل شــرم و تردیــد،   -2اعتمــاد،  ــاه،   -3خــود مختــاري در مقاب ــل أحســاس گن ابتکــار در مقاب

بوجــود آمــدن هویــت در مقابــل بیهــویتی،  -5ســعی و تــالش در مقابــل احســاس حقــارت، 4

ــزوا،   -6 ــل ان ــود،  7صــمیمیت در مقاب ــل رک ــدگی در مقاب ــل   -8زاین احســاس کمــال در مقاب

  . یاس
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 واتسون  

ــ  ــا  رفتــار عــادي فــرد نمــودار شخصــیت ســالم ف رد اســت کــه موجــب ســازگاري فــرد ب

  . محیط و رفع نیازهاي اساسی فرد خواهد شد

 Cingsburg )کلینزبرگ(  

تسلط و مهـارت فـرد در ارتبـاط صـحیح بـا محـیط اطـراف بخصـوص سـه فضـاي اصـلی            

  .زندگی یعنی عشق، کار، تفریح باعث سالمت روان فرد می شود

  اهداف بهداشت روان

از اهـداف دیگـر مـی    . تـامین سـالمت روانـی افـراد جامعـه اسـت      هدف اصلی بهداشت روانـی،  

 :توان به موارد زیر اشاره کرد

ــه آنهــا،    ــا اخــتالالت روانــی و شــیوه هــاي جلــوگیري از ابــتال ب آشــنا کــردن مــردم ب

ــراي     ــه اي ب ــه خــود مقدم ــی ک ــان اخــتالالت روان ــدم درم پیشــگیري از عــوارض ناشــی از ع

  .ري روابط صحیح انسان خواهد بودایجاد یک محیط سالم در راستاي برقرا

  به طور کلی اهداف بهداشت روان شامل

ــ) 1 ــگ  : دماتیخ ــراد جامعه،پیش ــر و روان اف ــالمت فک ــامین س ــتالالت  ت ــه اخ ــتال ب یري از اب

روانـی، بـه    -بیماریابی، درمـان سـریع و پیگیـري بیمـاران مبـتال بـه اخـتالالت عصـبی         روانی،

  .به افراد و خانواده هاصورت سرپایی یا بسته کمکهایمشاوره اي 

ــد و   :آموزشــی) 2 آمــوزش بهداشــت روانــی بــه افــرادي کــه بابیمــاران روانــی ســروکار دارن

ــی همگــانی و آشــنا ســاختن     ــه صــورت بهداشــت روان ــی ب ــین آمــوزش بهداشــت روان همچن
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مـردم جهــت همکــاري و اسـتفاده از ســرویس هــاي موجــود در صـورت مواجهــه بــا اســترس    

  .ومشکالت روانی

  شامل تحقیق در زمینه پیشگیري و نیز علل، :یپژوهش) 3

  .نحوه شروع و درمان اختالالت روانی، عقب ماندگی ذهنی، اعتیاد و انحرافات اجتماعی

جـامع روانپزشـکی منطقــه   ایجـاد و گســترش مراکز : طـرح و برنامـه ریــزي بهداشـتی   ) 4

ــان    اســتثنایی، مراکــز اي، مراکــز بهداشــت مــادر و کــودك و تنظــیم خــانواده، مراکــز کودک

  ارائه خدمات و درمان هاي روانپزشکی

  پیشگیري از بیماریهاي روانی

هـداف بهداشـت روانـی را مـی تـوان در سـه قسـمت پیشـگیري نـوع اول، دوم و سـوم شــرح           ا

ــی در     . داد ــبی و روان ــاي عص ــزایش بیماریه ــدایش و اف ــه از پی ــایی ک ــدابیر و فعالیته ــه ت کلی

بـه طــور کلـی سـه نـوع پیشــگیري     . اطالقمـی شـود  جامعـه جلـوگیري مـی کنـد پیشــگیري     

  وجود دارد 

 پیشگیري نوع اول 

ــوده و در ســطح جامعــه عمــل مــی    ــوع اول وســیع تــرین نــوع پیشــگیري ب پیشــگیري ن

و ارتقـاء رفـاه جسـمی، عـاطفی و اجتمـاعی      » بهبـود محـیط زیسـت اجتمـاعی    «کند و شـامل  

شـرایط زنـدگی و افــزایش    ایــن کـار در برگیرنـده اقـدام در جهــت بهبـود    . همـه مـردم اسـت   

ــوع اول در حقیقــت باعــث  . منــابع بهداشــتی و بهزیســتی در جامعــه مــی باشــد  پیشــگیري ن

کاهش بـروز اخـتالالت روانـی در یـک جامعـه مـی گـردد و شـامل مقابلـه بـا شـرایط آسـیب             
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زا، روشــهاي پیشــگیري از بیمــاري یــا اخــتالل، مشــاوره، تقویــت ســالمت جســمی و روانــی،   

ــالگري و برنا ــرین روش   غرب ــوزش اساســی ت ــع آم ــانی اســت، در واق ــاي آموزشــی همگ ــه ه م

ایــن پیشــگیري در تمــام . هــدف پیشــگیري اولیــه ایجــاد افــراد مقــاوم و پایــدار اســت. اســت

مسـتقیم بـا افــزایش    -1مراحـل زنـدگی قابـل اجـرا بـوده و بـه دو صــورت انجـام مـی گیـرد          

غیــر  -2. جلــوگیري مــی کنــد مقاومــت افــراد در مقابــل عوامــل بیمــاري زا از بــروز بیمــاري 

  .مستقیم شامل کاهش عوامل بیرونی مانند روابط اجتماعی می باشد

 پیشگیري نوع دوم  

کاســتن از شــیوع اخــتالل اســت و شــامل تشــخیص و درمــان : هــدف بیشــگیري ثانویــه 

زودرس بیماریهــاي روانــی و اخــتالالت اجتمــاعی، عــاطفی قبــل از بــروز اســت کــه از طریــق  

ــا  ــاي غرب ــه ه ــی و  برنام ــز تفریح ــات، مراک ــدارس، کارخانج ــدارك  ... لگري در م ــا ت ــراه ب هم

  .امکانات درمانی و کارسازي منابع جامعه می باشد

ــثال        ــد م ــی گیرن ــرار م ــدوده ق ــن مح ــز در ای ــاد نی ــوارد ح ــا و م ــران ه ــه در بح مداخل

ــوط بــه ایــن ســطح اســت  ــه طــور عملــی پیشــگیري ثانویــه  . پیشــگیري از خودکشــی، مرب ب

  :استشامل موارد زیر 

ــف ــادي و      ) ال ــر ع ــم غی ــرس عالی ــوري و پیش ــناخت ف ــخیص، ش ــور تش ــه منظ ــابی ب بیماری

  رفتارهاي نامتعادل

ــروز    ) ب ــاري، پیشــگیري از ب ــف بیم ــع عالیمخفی ــت رف ــل جه ــوري، زودرس و کام ــان ف درم

  عالیم شدید وبرگرداندن هر چه سریعتر بیماران روانی به جامعه 
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ــه منظــور ) ج ــده ب ــان پیشــگیري و نگهدارن ــا   درم ــوارض بیمــاري ت پیشــگیري ازبازگشــت ع

قطـع نشـدن   ) اصـل اسـتوار اسـت الـف     3برنامه پیشـگیري نـوع دوم بـر    حصول بهبودي کامل

آمـاده کـردن محـیط    ) آمـاده کـردن بیمـار بـراي برگشـتن بـه محـیط ج       ) ارتباط با محیط ب

  .براي پذیرفتن بیمار

 پیشگیري نوع سوم 

ــروز کــرد و   ــار بیمــاري ب ــم و آث ــار آورد،  زمانیکــه عالی ــه ب ــرد ب ــراي ف افــت کــارکرد را ب

در کشـور مـا، قابـل    . اقدامات درمانی و حمـایتی، مربـوط بـه پیشـگیري نـوع سـوم مـی شـود        

  .اجرا ترین نوع پیشگیري، سطح سوم می باشد

ــدف ــه در      :ه ــهایی را ک ــب تنش ــن ترتی ــه ای ــت و ب ــی اس ــاري روان ــدت بیم ــاهش م ک

ــد    ــاهش میده ــد ک ــی آین ــود م ــه بوج ــانواده و جامع ــطوح   . خ ــایی س ــدف نه ــوع ه در مجم

در پیشــگیري نــوع ســوم . پیشــگیري جلــوگیري از فــرو ریختگــی و گســیختگی روانــی اســت

سعی می شود که با ایجاد امکاناتی خـاص طـوري بیمـار را درمـان کننـد کـه بـه جامعـه بـاز          

  .گردد و بتواند فعالیتهاي اجتماعی را به طور نسبی یا کامل از سر بگیرد

هـدف کلـی در توانبخشـی روانـی ایـن      . نـوع سـوم، بـازتوانی اسـت    بخش اول پیشـگیري  

ــه     ــاالترین ســطح کــارآیی ب ــا ب ــد ب ــا بتوان ــه بیمــار داده شــود ت اســت کــه چنــان آموزشــی ب

  .رفتارهاي عادي و شغلی خود بازگردد

  .بازتوانی بیمار روانی از زمان پذیرش شروع میشود

ــاس هفتگــی    ــی، تم ــازتوانی بیمــار روان ــه در ب ــرین نکت ــانی اســت مهمت ــا محــیط درم . ب

ــه محــیط     ــی، بازگشــت ب ــدگی قبل ــه جــاي اولیــه و زن ــازتوانی، برگشــتن بیمــار ب هــدف از ب
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ایـن نـوع   . اجتماعی و فائق آمدن بـر محـدودیت هـاي جسـمی و روانـی و شـغلی خـود اسـت        

  .پیشگیري یک روش طوالنی است و ممکن است تا آخر عمر ادامه داشته باشد

ــاران    ــه بیم ــر ب ــازتوانی منحص ــه    ب ــاي الزم و ادام ــه مراقبته ــوده، بلک ــتري نب ــی بس روان

  .درمان پس از ترخیص از بیمارستان را نیز شامل می شود

حمایت از خـانواده هـا، آمـوزش شناسـایی عالئـم اولیـه عـود، دخالـت زوجهـا در درمـان           

و آموزش راههاي جدید ارتبـاط بـا همـدیگر، تـامین امکانـات درمـانی سـرپایی، کـار درمـانی          

  .درمانهاي غیردارویی از اقدامات این سطح پیشگیري می باشدو سایر 

  اصول بهداشت روانی

 احترام فرد به شخصیت خود و دیگران - 1

یکــی از شــرایط اصــولی بهداشــت روان، احتــرام شــخص بــه خــود و دیگــران اســت و  

ایــن کــه خــود را دوســت بــدارد و بــالعکس یکــی از عالئــم بــارز غیــر عــادي بــودن، تنفــر از  

  .این اصل، مهمترین اصل در بهداشت روان است. و دیگران استخویشتن 

  شناخت محدودیتها در خود و افراد دیگر - 2

ــت       ــا واقعی ــخص ب ــتقیم ش ــدن مس ــرو ش ــی روب ــت روان ــم بهداش ــول مه ــی از اص یک

ــه تنهــا الزم اســت کــه عوامــل خــارجی را   . زنــدگی اســت ــه ایــن مقصــود ن ــراي رســیدن ب ب

تـا شخصـیت خـود را آن طـور کـه واقعـا هسـت نیـز          شناخته و بپذیریم، بلکه ضـروري اسـت  

  .کشمکش و خصومت با واقعیت، اغلب سبب بروز اختالل روانی می گردد. قبول کنیم
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  دانستن این حقیقت که رفتار انسان معلول عواملی است - 3

ــد     ــد مانن ــه مضــر باشــد بای ــراي فــرد و جامع ــاري ب ــی دارد و اگــر رفت ــار علل هــر رفت

  .ی سعی بر درمان آن نمودبرطرف کردن بیماري جسم

  رفتار هر فرد تابع تمامیت وجود اوست - 4

رفتار بشر تابع تمامیـت وجـود اوسـت یعنـی ایـن کـه رفتارهـاي فـرد حاصـل تعامـل           

همچنــین ارتبــاط نزدیــک بــین جســم و  . بــین ســه بعــد زیســتی، روانــی و اجتمــاعی اســت 

و آسـیب پـذیري در   روان وجـود دارد، بـه طـوري کـه اخـتالل در هـر کـدام موجـب اخـتالل          

  .مانند رابطه بین تیپهاي شخصیتی و بیماریهاي کرونري. دیگري می شود

شناسایی احتیاجات و محرکهایی که سـبب ایجـاد رفتـار و اعمـال انسـان مـی        - 5

  گردد

ــر       ــراد بش ــه اف ــات اولی ــه احتیاج ــتن و ارزش دادن ب ــتلزم دانس ــی مس ــت روان بهداش

ماننــد احتیـاج آب و غــذا و گروهــی از آنهــا  بعضــی از ایــن احتیاجـات جســمانی اســت  . اسـت 

بشـر دائمـا تحـت تـاثیر ایـن نیازهاسـت و دائمـا در        . روانی میباشد مانند احتیاج بـه پیشـرفت  

  .کشمکش و تالش براي ارضاي نیازهاي جسمانی و روانی می باشد

  بهداشت روانی نقش احتیاجات روانی در تامین

احتیـاج نـه تنهـا    . تست روانی احتیـاج یعنـی کششـی کـه فـرد را بـه عمـل وادار کنـد        

در صــورت شــدت احتیــاج حالــت . جســمانی اســت بلکــه داراي جنبــه روانــی نیــز مــی باشــد

هنگــامی کــه احتیــاج ارضــاء شــود، تــنش کــم شــده، حــاالت  .روانــی نیــز شــدید مــی گــردد
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کــردن احتیــاج، حالــت شــدید در صــورت رفــع ن. عــاطفی آرام جانشــین طوفــان خواهــد شــد

کـه ایـن هیجـان تـاثیرات متقابـل روي دسـتگاههاي       . هیجان روانی ادامـه پیـدا خواهـد کـرد    

  .عضوي دارد

ــت     ــمانی اس ــی و جس ــت روان ــاس بهداش ــاطفی اس ــایالت ع ــاء تم ــت و . ارض محرومی

احســاس نــاامنی طــوالنی و یــا دائمــی، موجــود را در حالــت هیجــان مــداوم نگــه مــی دارد و  

بـراي ایـن کـه فـرد شـدید بیمـار       . منجر به ناراحتیهاي عضـوي و روانـی مـی گـردد    به تدریج 

نگردد، باید در یک محـیط آرام و بـی دغدغـه کـه انگیـزه هـاي هیجـان آور در آن کـم باشـد          

یکــی از علــل عمــده احســاس حقــارت و تــرس و نــاامنی، نرســیدن بــه هــدف یــا  . بســر بــرد

یکـی از علـل عمـده اخـتالالت روانـی در       .اهداف است که فرد براي خـود در نظـر مـی گیـرد    

  .کودکان گسسته شدن رابطه خانواده و یا اختالالت شدید خانوادگی است

بهداشـت روانـی دوره هـاي مختلـف زنـدگی ماننـد دوران قبـل از تولـد و زمـان تولـد،           

  .در آغاز کودکی، دوره نوجوانی بزرگسالی، سالمندي را دربر می گیرد

  داشت روانینقش خانواده در تامین به

تامین محیط سـالم خـانوادگی نقـش مهمـی در پیشـگیري از بیماریهـاي روانـی داشـته و نـه          

تنها پدر و مـادر بلکـه افـراد دیگـري کـه در خـانواده بـا کـودك سـرو کـار دارنـد در رشـد و             

محــیط زنــدگی کــودك، اشخاصــی کــه در اطــرافش . نمــو روانــی کــودك مــؤثر خواهنــد بــود

ــار بزرگتر  ــا کــودك و یکــدیگر، وضــع اقتصــادي هســتند، طــرز رفت ــاعی، فرهنگــی -هاب اجتم

  .سیاسی و مذهبی هریک به نوبه خود اثراتی در روحیه کودك به جاي می گذارند
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  نقش مدرسه در تامین بهداشت روانی

نخستین محیط متشـکل کـه بعـد از خـانواده شخصـیتکودك را زیـر نفـوذ مـی گیـرد محـیط           

ــت در . مدرســه اســت ــم و ســبک تربی ــی   روش معل ــاثیر عمل ــامین ســالمت روان کــودك ت ت

ــن رو شایســته اســت در تــدوین مقــررات اساســی آمــوزش و پــرورش و تشــکیالت   . دارد از ای

ــی      ــت روان ــول بهداش ــتان، اص ــررات دبس ــی و مق ــاب مرب ــدارس و روش انتخ ــازمانهاي م و س

ــه فرهنــگ اجتمــاع دارد  .رعایــت شــود ــط معلمــین و هــم کالســیها همــه بســتگی ب در . رواب

الوه بـر قـواي عقالنـی بایـد بـه رشـد شخصـیت، قـواي عـاطفی و اجتمـاعی کـودك            مدرسه ع

زیـرا همـه آنهـا در یـادگیري فـرد مـؤثر اسـت و قـدرت یـادگیري بـا سـازش            . هم توجه شود

 .عاطفی و اجتماعی وي ارتباط دارد

در کــل، مدرســه بهتــرین مکــان بــراي آمــادگی فــرد بــراي ســازش هــاي اجتمــاعی و 

لـذا معلمـین بایـد از بکـار بـردن زور، تـرس و تمسـخر        . نـدگی اسـت  مقابله با سـختی هـاي ز  

  .دانش آموزان دوري کنند

ارائه برنامـه هـاي متعـادل کـه جنبـه هـاي آموزشـی و تفریحـی آن بـه خـوبی حفـظ            

شــده باشــد تــا بتــوان از خســتگی هــاي بــیش از حــد جســمی و روانــی کــودك جلــوگیري   

ــاهی معلمــین از روانپزشــکی و به  ــین آگ ــی و نیــز شخصــیت خــود  کــرده، همچن داشــت روان

  .معلم به سالمت روانی کودك در آموزشگاه کمک مؤثري خواهد نمود

  

  

  



12 
 

  نقش جامعه در تأمین بهداشت روانی

بهداشت روانی جامعه مفهـوم عـام تـري اسـت کـه براسـاس تعـالیم بسـیار وسـیع فلسـفی و            

روان شناختی شـکل گرفتـه و بـا اسـتفاده از بعـد امکانـات جهـانی، پیشـگیري، ارتقـاء سـطح           

سالمتی و رشد را دنبـال مـی کنـد تمـام موجـودات زنـده از جملـه انسـان وابسـته نیسـتند و           

اطــراف مــی باشــند بنــابراین انســان بایــد در رابطــه بــا در کــنش و واکــنش دائــم بــا محــیط 

نیازهاي اجتماعی و روان شناختی خـود مـورد بررسـی قـرار گیـرد زیـرا ایـن عوامـل امکانـات          

  رشد و تکامل را در اختیار وي قرار داده اند

  عوامل عمده خطر براي بهداشت روانی

  )50کمتر از  IQ(کمبود شدید توان ذهنی  -1

ــاي  -2 ــوري     ناهنجاریه ــل کتون ــل فنی ــاز مث ــوخت و س ــا-س ــدي  -گاالکتوزمی هیپوتیروئی

  .زادي مادر

  مواد زیان آور مثل اشعه، الکل، سیگار -3

ــوءتغذیه،       -4 ــاملگی، س ــته،عوارض ح ــاملگی ناخواس ــل ح ــل مث ــد و تکام ــتالالت در رش اخ

  .عفونت، عدم حمایت کافی عاطفی، محیط ضعیف آموزشی

 :خدمات بهداشت روانی قرار دارند شامل برخی افراد آسیب پذیر که در اولویت

ــی    - １ ــولین روان ــاران و معل ــرعی   -2بیم ــاران ص ــده    -3بیم ــب مان ــاران عق بیم

زنــان بــاردار، مطلقــه و  -7کودکــان و نوجوانــان  -6ســالمندان  -5معتــادان  -4یذهنــ

  بیکاران -10افراد بی سرپرست  -9زندانیان و مهاجران  -8داغدیده 
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از بدو پیدایش بشر بیماریهاي روانـی وجـود داشـته و هـیچ فـرد یـا گروهـی از ایـن بیماریهـا          

انسـان هـاي بـدوي معتقـد بودنـد کـه بیماریهـاي روانـی بـه علـت نفـوذ            . مصون نبوده اسـت 

شیاطین و ارواح خبیثه یـا اثـر عوامـل مـاوراءطبیعی یـا عوامـل طبیعـی مثـل مـاه، خورشـید،           

ــد     ــی آین ــود م ــان بوج ــدن انس ــرق در ب ــد و ب ــی    . رع ــه دیوشناس ــه نظری ــدیم ب ــان ق مردم

)Demonological theory (    ــام ــه ن ــه تشــکیل گروهــی ب ــه منجــر ب ــد ک ــد بودن معتق

ایــن گــروه از طریــق مراســم و تشــریفات اســرار آمیــز، جــن گیــري، . شــفا دهنــدگان گردیــد

ــ     ــان بیم ــعی در درم ــکش دادن و س ــک زدن، پیش ــم، کت ــادو، طلس ــتند ج ــی داش . اران روان

ــراط  ــم 360-460(بق ــت    ) ق ــرما، خســتگی و رطوب ــا، س ــی از گرم ــه ترکیب ــت ک ــاد داش اعتق

ــد  ــراض را تشــکیل میدهن ــا و  . آســیب شناســی ام ــی را در دو دســته، مانی وي اخــتالالت روان

ــانی، ماســاژ، مشــت و مــال، ژیمناســتیک   ــراي ... مالنکــولی طبقــه بنــدي کــرد و از آب درم ب

نظریـه روان تنـی را بـه معنـی ایـن کـه       ) ق م 427 - 347( افالطـون  . ددرمان اسـتفاده نمـو  

او معتقــد بــود کــه بیماریهــاي روانــی . بــدن و روان تفکیــک ناپــذیر مــی باشــند، بیــان نمــود 

ــند    ــی باش ــدنی و اخالق ــتالالت ب ــی از اخ ــت ناش ــن اس ــده او  . ممک ــگیري کنن ــدامات پیش اق

ــت     ــم، تقوی ــت جس ــوزش بهداش ــر آم ــیه ب ــد و توص ــامل تأکی ــادات  ش ــی و ع ــدرتهاي ذهن ق

نظـر بـر ایـن بـود کـه بیماریهـاي روانـی بـر اثـر جـادو            13تا قـرن  . صحیح زندگی کردن بود

ــد     ــی توانن ــا شکســتن طلســم م ــن جــادوگران هســتند کــه ب ــد و ای وطلســم بوجــود مــی آی

 و روان پرستاري در جهانتاریخچه روان پزشکی  - 2
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دانشـمندان پـی بردنـد کـه ارتبـاط بـین        17امـا در قـرن   . بیماریهـاي روانـی را درمـان کننـد    

ود دارد و کتابهایی نوشـتند و کـم کـم زمینـه اي شـد تـا نظـر مـردم نسـبت          جسم و روان وج

  . به بیماري تغییر کند

  ماري صومعه سن 1547در سال . م در اسپانیا بوجود آمد 1408اولین بیمارستان در سال

لندن تبدیل به یک بیمارستان روانی شد که ) St - mary of Bethlehem(بیت اللحم 

نامیده شد؛  Bedlam) دیوانه خانه[(خوانده شد،بعدها این محل به نام بدلم بیمارستان بتلهم 

یعنی کلمه اي که داللت بر محل پرهرج و مرج همچون آن چیزي که احتماال مشخصات یک 

مراقبین مجاز بودند که بیماران را با دریافت پول . بیمارستان را داشت به انسان منتقل می کرد

بیماران روي تکه هاي حصیر و بر روي زمین می خوابیدند و به . رنداندك به معرض نمایش بگذا

افراد نیازمند مراقبت، تنها هنگامی که رفتار آنها از نظر اجتماع خطرناك و براي عموم آزار 

دهنده تشخیص داده میشد توجه می کردند و گاهی خانواده ها نسبتأ مرفه مراقبت از بیماران را 

و یا زیر زمین و سرداب در بسته در خانه فراهم می نمودندو نگهداري در یک اتاق زیر شیروانی 

  . چنین عضوي در خانواده با احتیاط بود

  بیمارسـتان شـارنتون پـاریس بـه مـداواي      ؛ نیکول اولـین راهبـه اي بـود کـه در    1665در سال

  .بیماران روانی پرداخت و از این بیماران نگهداري کرد

    ولـین بیمارسـتان روانـی بـه طـور انحصـاري بـراي مراقبـت         ا 1773در ایالت متحـده در سـال

ــد   ــی ایجــاد گردی ــا(از بیمــاران روان ــامزبورگ ویرجین ــه  Williamsburge virginia) ویلی ک

 .اکنون به نام بیمارستان دولتی ایسترن شناخته می شود



15 
 

    م 1826تــا   1745[(فیلیــپ پینــل (Philipe pinel [    رئــیس بیمارســتان روانــی در

پینـل  . ات مفیـدي را بـراي بیمـاران روانـی بسـتري در آن بیمارسـتان انجـام داد       پاریس اقـدام 

وي مهـار فیزیکـی   . اعتقاد داشـت کـه نبایـد بـا بیمـار روانـی رفتـار غیرانسـانی داشـته باشـیم          

ــت     ــا از فضــاي آزاد برخــوردار باشــند و فعالی ــه آنه ــار گذاشــت و اجــازه داد ک بیمــاران را کن

 .تگو با آنها می پرداختهمچنین ساعاتی را به گف. کنند

    ــوك ــام ت ــدامات    ) William Tuke(ویلی ــتان، اق ــن دوس ــو انجم ــی و عض ــاجر انگلیس ت

ــام داد   ــل انج ــابه پین ــورك    . مش ــده ی ــام خلوتک ــانی بن ــی را در مک ــاران روان  york(او بیم

retreat ( جمــع کــرد و در آنجــا بیمــاران دربــاره مشــکالت خــود صــحبت مــی کردنــد و مــی

نیایش کنند کـه ایـن گونـه اقـدامات میـزان بهبـود بیمـاران روانـی را افـزایش          توانستند دعا و 

 .داد

  ــال ــد    1752در س ــاد گردی ــیلوانیا ایج ــتانی در پنس ــرانکلین بیمارس ــر ف ــط دکت ــر . توس دکت

رئــیس ایــن بیمارســتان شــد او کــه بعنــوان پــدر روان پزشــکی  ) 17451813(بنیــامین راش 

کــی نظیــر حجامــت و داروهــاي اســهال و تهــوع  در آمریکــا مشــهور اســت، از درمانهــاي فیزی

ــود   ــی نم ــتفاده م ــاران و       . آور اس ــه بیم ــردن ب ــت ک ــوع، محب ــیط مطب ــت، مح ــه نظاف او ب

 .کاردرمانی تأکید نمود

     ــی ــارکو پاریس ــارتین ش ــرفت روان پزشــکی    ) 1893-1825(ژان م ــام را در پیش اولــین گ

 . مدرن و علمی برداشت
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     وي اخـتالالت روانـی را   . ت روانـی را مطـرح نمـود   امیل کرپلین آلمـانی طبقـه بنـدي اخـتالال

بیماریهــاي مربــوط بــه عوامــل درون زا و بیماریهــاي مربــوط بــه  : بــه دو طبقــه تقســیم کــرد

 عوامل برون زا 

          زیگموند فرویـد بـراي اولـین بـار اقـدام بـه تخلیـه هیجـانی)catharasis (   بـه روش تـداعی

وي معتقــد بــود کــه . اوي را بوجــود آوردآزاد و تعبیــر رویــا نمــود و اســاس کــار نظریــه روانکــ

غریــزه مــرگ و زنــدگی مــی باشــد کــه لیبیــدو مربــوط بــه غریــزه زنــدگی و   2انســان داراي 

 . پرخاشگري را مربوط به غریزه مرگ می دانست

   براي اولین بار از الکتروشوك استفاده کرد 1938یوگوسرلیتی در. 

  شدمتداول 1930درمان با مترازول و انسولین از سال. 

    جـان کیـد)john cade (  بـراي اولـین بـار تـأثیر لیتیـوم را در بیمـاران       . م 1949در سـال

 .مانیا و عود بیماري را پس از قطع لیتیوم گزارش داد

    ــایر ــف م ــر آدول ــه در آن   ) 1864-1950(دکت ــود ک ــان نم ــه پســیکوفیزیولوژیک را بنی نظری

 .تمرکز بر روي بیمار و رابطه اش با محیط بود

 لــر، روان شناســی فــردي را بنیــان نمــود و علــت اخــتالالت روانــی را عقــده حقــارت آلفــرد آد

 .بیان نمود

   هــري اســتاك ســالیوان نظریــه روابــط بــین فــردي)Interpersonal (ایــن . را مطــرح کــرد

نظریه اثراتفرهنگـی اجتمـاعی مـؤثر در رشـد شخصـیت و ارتبـاط آن را بـا بیمـار روانـی بیـان           

ــود کــه . میــدارد ــر   وي معتقــد ب ــوري ب ــأثیر ف ــانی و بیمــار ت ــین کــادر درم ماهیــت ارتبــاط ب

 .واکنش او نسبت به درمان و بهبودي خواهد داشت



17 
 

     ــاس انگلســتان در ســال ــین مدرســه پرســتاري در بیمارســتان ســنت توم توســط  1860اول

 . فلورانس نایتینگل افتتاح شد

   ــی در بیمارســتان   1882در ســال ــین مدرســه جهــت آمــوزش پرســتاري از بیمــاران روان اول

لینـدا ریچـارد مراقبـت از بیمـاران روانـی را بـراي       . مک لـین شـهر ماساچوسـت تأسـیس شـد     

خـانم   1952در سـال  . اولین بار سـازماندهی نمـود و اولـین روانپرسـتار آمریکـا شـناخته شـد       

لینـدا  . بـراي روانپرسـتاري توصـیف کـرد     پیال اولین چهارچوب نظـري سـازمان دهـی شـده را    

اجتمـاع درمـانی اولـین    . ریچارد اولـین بـار مراقبـت هـاي روان پرسـتاري را سـازماندهی کـرد       

ــر رفتارهــاي جــاري و اجتمــاعی    ــار توســط ماکســول جــونز مطــرح شــد و تاکیــد او فقــط ب ب

 .بیمار بود

  

  

ــه عنــوان تشــخیص و درمــان واکــنش   انجمــن پرســتاري آمریکــا، روان پرســتاري را ب

 . .هاي انسان به مشکالت بالقوه و بالفعل بهداشت روانی تعریف کرده است

ــار انســان اســتفاده شــده اســت  روان . در روان پرســتاري از تئــوري هــاي مختلــف رفت

ــناختی و       ــی، روان ش ــی، محیط ــتی، فرهنگ ــاي زیس ــوري ه ــتن تئ ــه دانس ــاز ب ــتاري نی پرس

  .دارداجتماعی 

روان پرستاري، محیط  - 3
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  نقش هاي روان پرستار

  درمانی -نقش هاي مراقبتی  

ــد    ــدوین فرآین ــب ت ــانی در قال ــی درم ــارت اســت از کســب   |نقــش مراقبت پرســتاري، عب

اطالعات جـامع از بیمـار در ابعـاد مختلـف جسـمی، عـاطفی، شـناختی، اجتمـاعی، معنـوي و          

نهایــت، تــدوین تجزیــه و تحلیــل ایــن اطالعــات بــه منظــور شناســایی مشــکالت بیمــار و در  

  .برنامه مراقبتی درمانی و اجراي آن

  برنامه مراقبتی درمانی 

او جهـت مشـارکت در ایــن   یقشـامل فـراهم کـردن فعالیتهـاي مناسـب بـراي بیمـار و تشـو        

ــب،         ــیط مناس ــاد مح ــناختی، ایج ــناختی و روان ش ــت ش ــاي زیس ــع نیازه ــا، رف فعالیته

  .نی استبرگزاري جلسات روان درمانی فردي، گروهی و دارودرما

 

 نقش مشاوره اي  

مشاوره، تعامل بـین بیمـار و روان پرسـتار اسـت کـه بوسـیله آن بـه بیمـار کمـک مـی شـود            

ــد     ــاذ نمای ــول اتخ ــول و معق ــمیمات مقب ــناختخویش، تص ــس از ش ــا پ ــول  . ت ــتار از اص پرس

مشــاوره بــه منظــور ســازگاري بیمــار بــا شــرایط موجــود و کســب تواناییهــاي قبلــی اســتفاده 

  .می کند
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 آموزش نقش  

آمــوزش بهداشــت روانــی بــه افــراد جامعــه بخصوصــخانواده هــا بــه منظــور پیشــگیري از  

بروز اختالالت روانی یکـی از خـدمات مهـم روان پرسـتار اسـت کـه مـی تـوان گفـت اساسـی           

 .ترین روش پیشگیري اولیه می باشد

 نقش رهبري  

ــایرین در جهــت    ــرانگیختن س ــا ب ــایی جهــت دادن ی ــارت اســت از توان ــل رهبــري عب نائ

نقـش پرسـتار بـه عنـوان رهبـر، عبـارت اسـت از برنامـه ریـزي،          . شدن به اهداف مورد انتظـار 

  .سازماندهی، جهت دادن و کنترل خدمات پرستاري

ــداري و       ــامل نگه ــتاران ش ــده روان پرس ــایف عم ــه وظ ــت ک ــوان گف ــی ت ــوع م در مجم

ــروز ب       ــگیري از ب ــی و پیش ــع طبیع ــه وض ــار ب ــدد بیم ــاده مج ــار، اع ــت از بیم ــاري مراقب یم

  .میباشد

هدف عمده روان پرسـتار نیـز، تشـویق بیمـار در برخـورد بـا واقعیـات زنـدگی و پـذیرش          

  .فعالیت مستقل است

 نقش هماهنگ کننده  

ــز       ــان نی ــداوم درم ــده ت ــراهم کنن ــت و ف ــده مراقب ــگ کنن ــب هماهن ــتار در قال روانپرس

  .فعالیت دارد

  خصوصیات محیط درمانی

  شودمحیط درمانی به دو بخش تقسیم می:  
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شرایط، اوضاع و احـوالی اسـت کـه روي رفتـار فـرد اثـر مـی گـذارد و فـرد          : محیط روانی  -1

  .این شرایط و اوضاع و احوال را به نحو خاص درك می کند

ــوازمی اســت کــه در اتــاق بیمــار، بخــش و   : محــیط فیزیکــی  -2 شــامل اســباب و اثاثیــه و ل

  .بیمارستان وجود دارد

بی بــراي درمــان مبتنــی بــر فعالیتهــاي گونــاگون محــیط فیزیکــی بایــد فضــاي مناســ

 .مانند کار درمانی، تفریحدرمانی، تئاتر درمانی و غیره با امکانات الزم باشد

ــفاي         ــمیمیت و ص ــی و ص ــه گرم ــد ک ــز باش ــان مجه ــد چن ــتان بای ــیط بیمارس مح

بهتـر اسـت تـزئین هـر بخـش      . نظافـت و نظـم الزم را داشـته باشـد    . خـانواده را داشـته باشـد   

  .با بیماران بستري در آن بخش باشد متناسب

ــد حــداقل    ــوار محوطــه بای ــر باشــد 5/2دی ــا  . مت ــد درخــت ی ــا نبای در جــدار دیواره

در محوطــه بیمارســتان . پلکــان یــا ســاختمانی باشــد کــه امکــان فــرار بیمــار را فــراهم ســازد

وسـایل  . وجـود داشـته باشـد   ... نباید وسایل ضـرب و جـرح ماننـد میلـه آهـن، سـنگ، آجـر و       

سـاختمان بهتـر اسـت    . ویه، کلید و پریز برق و چـراغ نبایـد در دسـترس بیمـار قـرار گیـرد      ته

در سـاختمان هـاي چنـد طبقـه الزم اسـت موضـوع سـقوط بیمـار از درب         . یک طبقـه باشـد  

. پنجـره اتـاق هـا بایـد داراي حفـاظ تـوري باشـد       . و پنجره و پلکـان مـورد توجـه قـرار گیـرد     

رل وضــع بیمــاران داشـته باشــد و نبایـد چفــت و قفلــی از   درب اتاقهـا بایــد روزنـه بــراي کنتـ   

ــد     ــوس کنن ــود را محب ــت خ ــن اس ــه ممک ــرا ک ــد چ ــته باش ــل داش ــام و . داخ ــرویس حم س

در اتـاق بیمـار نبایـد وسـایل تیـز ماننـد قیچـی، چـاقو،         . دستشویی نباید از داخل قفل شـوند 

  .همسازدآینه، طناب، کمربند، ملحفه وجود داشته باشد که امکان خودکشی را فرا
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  ویژگیهاي محیط درمانی

محـیط بخــش بایـد محیطــی آرام و صــمیمانه باشـد کــه وقتـی بیمــار وارد آن محــیط     

می شود حس کنـد روابـط دوسـتانه و دسـته جمعـی بـین بیمـاران و کارکنـان وجـود دارد و          

آنها حاضرند تازه وارد را بـا صـمیمیت بـین خـود بپذیرنـد و بیمـار بتوانـد احساسـات خـود را          

  .طوري که هست، بروز دهد و خود را با واقعیت هاي زندگی وفق دهدهمان 

  .پرستار باید ترتیبی دهد که اجتماع بخش همیشه آماده قبول عضو تازه باشد

محــیط درمــانی یعنــی آمــاده کــردن و یــا بوجــود آوردن محیطــی مناســب و متوســط جهــت  

  .انجام امور درمانی

  نقش هاي روان پرستار در محیط درمانی

 ایجاد و کنترل محیط درمانی - 1

 برقراري تعادل بین نیازهاي گروه در برابرنیازهاي فردي مددجویان - 2

  حمایت کامل از همه مددجویان -3

  بررسی مشکالت و نارسایی هاي بیماران در محیط درمانی -4

بررســی مشــکالت و نارســایی هــاي محــیط درمــانی و پیشــگیري از عــوارض ناشــی از آن   -5

  بر مددجویان

  کنترل عوارض ناشی از رفتارهاي غیر درمانی با مددجویان در محیط درمانی -6

  مشارکت در تصمیم گیریها و برنامه درمانی -7

  ارتباط با تیم درمانی -8
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  :نقش روان پرستار در محیط درمانی عهارت است از ANAبه طور کلی از نظر 

توانــایی هــاي نقــش هــاي آموزشــی، کنتــرل و هــدایت، مشــاوره اي، حفــظ و تقویــت 

  .بیمار، مشارکت در برنامه ریزي، پژوهش در زمینه درمان

  فوریت هاي روانپزشکی

ــوري دارد    ــه توجــه ف ــاج ب ــانی و غیرمنتظــره کــه احتی ــت مــوقعیتی اســت ناگه . فوری

فوریت روانپزشکی بـراي یـک بیمـار روانـی اسـت کـه رفتـار بیمـار و محـیط، او را بـه حـدي            

بـه طـور کلـی فوریـت هـاي      . احتیـاج بـه رسـیدگی فـوري دارد    تحت تأثیر قرار داده است که 

روانپزشـکی، عبــارت اســت از هرگونــه اخــتالل تفکــر، احسـاس یــا عمــل کــه مداخلــه فــوري   

بــه عبــارت دیگــر، فوریــت هــاي روانپزشــکی، عبــارت اســت از بــروز  . بــراي آن ضــرورت دارد

 . اختالالت یا رفتارهاي غیرعادي ناگهانی

ــخص میک  ــت را مش ــه فوری ــل     آنچ ــه عوام ــت بلک ــاري نیس ــالینی بیم ــایص ب ــا خص ــد، تنه ن

دیگـري مثـل شخصــیت بیمـار و اوضـاع و احــوال اجتمـاعی و محیطـی نیــز در فـراهم آمــدن        

ــت  ــؤثر اس ــالینی و    . آن م ــایص ب ــت از خص ــه اي اس ــکی مجموع ــت روانپزش ــن رو، فوری از ای

ــده دار    ــه عه ــاد آن ب ــاعی و محیطــی در ایج ــل اجتم ــیت بیمــار و عوام ــه شخص . دســهمی ک

مجموعــه ایــن عوامــل تعیــین میکنــد کــه آیــا یــک رویــداد بــالینی خــاص، از مــوارد فوریــت  

  .شمرده می شود یا نه
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فوریتهــا در روانپزشــکی، شــامل خودکشــی، رفتارهــاي خشــونت آمیــز، مصــرف بــیش  

ــه     ــان ب ــوارد، در مبتالی ــر روان و ســایر فوریتهــایی کــه در برخــی م ــؤثر ب از حــد داروهــاي م

  .ن است، پیش آیداختالالت روانی ممک

در اینجــا، بــه بحــث در مــورد خودکشــی و رفتارهــاي خشــونت آمیــز، پرداختــه مــی   

 .سایر فوریتها در فصول مربوطه مورد بحث قرار گرفته است. شود

  اصول کلی مصاحبه و ارزیابی در فوریتها

ــوال       ــتند، معم ــکی هس ــاي روانپزش ــت ه ــار فوری ــه دچ ــرادي ک ــا اف ــه ب ــورد اولی برخ

رفتـار اینگونــه افـراد، اکثـرا آشـفته اســت و در حالـت نامتعـادل قـرار دارنــد و        . یکسـان اسـت  

  .به سرعت می توانند در جهت بهتر یا بدتر شدن پیش روند

  در کنترل و ارزیابی صحیح بیماران موارد زیر باید مورد توجه قرار بگیرد

  .قبل از مالقات با بیمار، حتی االمکان به خوبی او را بشناسید) 1

خطرات ناشـی از خشـونت احتمـالی آگـاه باشـید و اقـدامات ایمنـی را در نظـر بگیریـد           از) 2

مــثال، دسترســی بــه در، دور بــودن اشــیاء خطرنــاك از دســترس بیمــار، حضــور افــراد دیگــر (

  ).در نزدیکی محل و غیره

ــک شــوید او را آرام کنیــد ) 3 ــه بیمــار نزدی ــد ب ــدون تهدی ــی و اضــطرابش را کــاهش . ب نگران

  .دهید

یـا   بیمار را از محیط و شرایط اضـطراب انگیـز خـارج کنیـد وتمـام افـراد و اشـیاء محـرك        ) 4

  .مخرب را از محیط خارج کنید
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از همــان ابتــدا ســعی نماییــد مشــکل شخصــی بیمــار را بــرایش توضــیح دهیــد و بگوییــد  ) 5

بـه او بگوییـد در مـورد آن مشـکل چـه کارهـایی بـرایش انجـام داده یـا          . که مشکلش چیست

 .د داد و نتیجه مطلوب آن چه خواهد بودخواهی

  .او را تشویق نمائید تا بنشیند و آرامش خود را حفظ نماید) 6

بیمار را تشـویق نمائیـد تـا آزادانـه دربـاره آنچـه کـه در فکـر دارد صـحبت نمایـد و بـه او            ) 7

  .اجازه دهید احساسات خود را بیان کند

  . .ان صحبت او را قطع ننماییدوقتی بیمار شروع به صحبت میکند، حتی االمک) 8

پس از آنکه بیمار تمـام داسـتان خـود را تعریـف نمـود میتوانیـد جزئیـات مـورد نظـر را از          ) 9

  .او سؤال نمایید

با افرادي که بـه بیمـار عالقمندنـد، هرچـه زودتـر تمـاس حاصـل کنیـد و اطالعـاتی بـه           ) 10

  .دست آورید

اســت بــا پزشــک معــالج یــا درمــانگر او اگــر بیمــار قبــل از فوریــت تحــت درمــان بــوده ) 11

  .تماس برقرار نمائید

  .ضمن ارزیابی، از خودآزاري و خودکشی به هر طریق ممکن جلوگیري کنید) 12

از اعمال خشونت توسط بیمـار نسـبت بـه دیگـران جلـوگیري کنیـد و بـه بیمـار بگوییـد          ) 13

فیزیکـی یـا اتـاق    که خشونت به هـیچ عنـوان مـورد قبـول نیسـت و در صـورت نیـاز از مهـار         

  .انفرادي استفاده خواهید کرد
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افرادي کـه در مهـار فیزیکـی بیمـار تسـلط کـافی دارنـد، آمـادگی داشـته باشـند تـا در            ) 14

  .صورت نیاز، به سرعت و با کمترین صدمه به بیمار، او را مهار کنند

 اگـر بیمـار مسـلح اسـت و یـا تهدیـد بــه خودکشـی میکنـد، تمـام اقـدامات بایسـتی بــه           ) 15

ســعی . نبایـد دوروبـر او جمـع شـد یــا بـه او یـورش بـرد       . آرامـی و بـا احتیـاط صـورت گیــرد    

ایـن عمـل باعـث میشـود کـه توجـه او از مشـکلش دور        . کنید او را با صحبت سـرگرم نماییـد  

  .شده و آرامش خود را بدست آورد و ممکن است او را به قبول کمک وادار نماید

  Suicideخودکشی 

ــه انــد ازه قــدمت خــود انســان اســت و درسراســر تــاریخ مکتــوب  قــدمت خودکشــی ب

 .بشر، به اقدام انسان براي از میان بردن خود اشاره شده است

دیدگاه جوامـع نسـبت بـه خودکشـی، طیفـی را تشـکیل میدهـد کـه در یـک انتهـاي           

  .آن، محکومیت کامل خودکشی و در انتهاي دیگر، مقدس شمردن خودکشی است

خودکشــی را  1ادویــن شــنایدمن. متعــددي وجــود دارددر مــورد خودکشــی، تعــاریف 

عمــل آگاهانــه نابودســازي بـه دســت خــود کــه در بهتــرین مفهــوم،  ": چنـین تعریــف میکنــد 

آن را یــک نــاراحتی چنــد بعــدي در انســان نیازمنــدي مــی تــوان دانســت کــه بــراي مســأله  

  .تعیین شده او این عمل بهترین راه حل تصور میشود

                                                        
1-E. Durkheim's 
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ــیم  ــل دورک ــنا  2امی ــه ش ــوي جامع ــف   ) 1897(س فرانس ــین تعری ــی را چن خودکش

مرگـی کـه بـه طـور مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم، بـر اثـر اقـدامی کـه خـود فـرد               : کرده اسـت 

  .آگاهی دارد، روي می دهد) مرگ(میکند و در عین حال به نتیجه رفتارش 

اقــدام بــه خودکشــی . بــین خودکشــی و اقــدام بــه خودکشــی بایــد تفــاوت قائــل شــد

دن بـه خـود بـه قصـد انهـدام نفـس اسـت، گرچـه ایـن قصـد ممکـن            یک عمل آسـیب رسـان  

ــه   . اســت، نامشــخص و مــبهم باشــد ــا اظهــار قبلــی ب اقــدام بــه خودکشــی، بخصــوص اگــر ب

اطرافیــان همــراه باشــد، ممکــن اســت، عالمتــی بــراي جلــب توجــه و محبــت و اعــالم خطــر  

لکـه نـوعی   بدیهی است که قصد اساسـی در اقـدام بـه خودکشـی، تنهـا مـرگ نیسـت، ب       . باشد

  .موضع گیري در رابطه با گروه نیز محسوب می شود

شـدت قصــد در اقـدام بــه خودکشـی متغیــر اسـت و از قصــد افـرادي کــه بـا تصــمیم       

ناگهانی ولی بدون میل واقعـی بـه مـردن عمـل میکننـد تـا آنهـا کـه بـا آرزوي جـدي مـرگ            

دي وجـود دارنـد کـه    در بـین ایـن دو گـروه، افـرا    . به این عمل اقدام میورزنـد، تفـاوت میکنـد   

نســبت بــه مــرگ بیشــتر احســاس دوگانــه دارنــد و در اثــر افســردگی بــا چنــان بــی تفــاوتی  

  .اقدام می کنند که اگر مردند، مردند؛ نمردند، نمردند

  همه گیرشناسی

زیـرا در بعضـی مـوارد تشـخیص ایـن      . بدست آوردن آمـار دقیقـی از خودکشـی مشـکل اسـت     

ــا  ــوده اســت ی ــه عبــارتی، خودکشــی   کــه مــرگ در اثــر خودکشــی ب قتــل، مشــکل اســت؛ ب

                                                        
2-E. Shneidman 
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ــوارد در دســت نیســت  مســتلزم ــه در بعضــی م ــوي میباشــد ک ــن وجــود، در  . مدارك ق ــا ای ب

 . .مرگ، به خودکشی نسبت داده میشود 35000ایاالت متحده آمریکا هر ساله 

ــده      ــاالت متح ــر در ای ــرگ و می ــایع م ــت ش ــین عل ــی نهم ــر، خودکش ــال حاض در ح

ــاري   ــس از بیم ــی، پ ــت؛ یعن ــدادي    اس ــوي انس ــاري ری ــزي، بیم ــکته مغ ــرطان، س ــی، س قلب

  .مزمن، تصادفات، پنومونی، دیابت و ایدز قرار دارد

در حــالی ) حــدود چهــار برابــر(اقــدام بــه خودکشــی در زنهــا بیشــتر از مردهــا اســت 

ــاطر       ــه خ ــاال ب ــد و احتم ــا میباش ــتر از زنه ــار بیش ــه ب ــا، س ــق در مرده ــی موف ــه خودکش ک

مثال مردهـا بـا اسـلحه گـرم، حلـق آویـز یـا پـرش         . ودکشی استروشهاي مورد استفاده در خ

  .زنها بیشتر با داروها یا سموم خودکشی میکنند. از بلندي خود را می کشند

و در مردهـا پــس از   -میـزان خودکشـی در مردهــا و زنهـا بـا ســن افـزایش مـی یابــد       

شــی در اقــدام بــه خودک. ســالگی بــه اوج خــود مــی رســد 65ســالگی و در زنهــا پــس از  45

ــت      ــتر اس ــا بیش ــق در آنه ــی موف ــا خودکش ــت؛ ام ــان اس ــر از جوان ــالمندان کمت ــزان . س می

سـالگی،   24تـا   15خودکشی در جوانان نیز رو بـه افـزایش اسـت؛ بـه طـوري کـه در سـنین        

ــد         ــی باش ــادفات م ــی و تص ــس از دیگرکش ــی پ ــر یعن ــرگ و می ــایع م ــت ش ــومین عل . س

  .تخودکشی در افراد متأهل کمتر از افراد مجرد اس

  سبب شناسی خودکشی

در مــورد علــل خودکشــی طبقــه بنــدي هــاي متعــددي وجــود دارد در یکــی از ایــن  

ــت        ــناختی و زیس ــناختی، روانش ــه ش ــل جامع ــه عل ــی را ب ــل خودکش ــا عل ــدي ه ــه بن طبق

  :شناختی تقسیم می کنند
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دورکــیم در مطالعــات خــود در مــورد خودکشــی بــه ایــن : علــل جامعــه شــناختی

ــین خودک  ــه ب ــین . شــی و شــرایط اجتمــاعی رابطــه اي وجــود دارد نتیجــه رســید ک ــه هم ب

، آن  3خودکشـی خودخواهانـه  : جهت، او خودکشـیها را بـه سـه گونـه متفـاوت تقسـیم نمـود       

ــت آن     ــه تعبیــر دیگــر، عل ــی افراطــی ناشــی مــی شــود، ب ــه از فردگرای ــوع از خودکشــی ک ن

ــاعی اســت  ــدان پیوســتگی اجتم ــ  . فق ــدهاي اجتم ــتن همبســتگیها و پیون ــین رف اعی و از از ب

بین رفتن همکاري و همدلی و گرایش فـرد بـه انـزوا موجـب ایـن نـوع خودکشـی مـی شـود؛          

  .به همین جهت، افراد مجرد بیشتر دست به خودکشی می زنند

ــه  ــی دیگرخواهان ــوع دوم خودکشــی، خودکش ــه   4ن ــد ک ــرادي رخ میده اســت و در اف

در ایـن نـوع خودکشـی، افـراد بـه صـورت آلـت بـی اراده اي         . وابستگی شدید اجتماعی دارنـد 

 . .در مقابل مقاصد جامعه قرار میگیرند و حاضرند خود را فداي جامعه می نمایند

ــاري    ــی هنج ــی از ب ــوم ناش ــوع س ــی ن ــم     5خودکش ــدان نظ ــت فق ــه عل ــه ب ــت ک اس

ــراد طــالق گرفتــه کــه   اجتمــاعی اســت؛ مــثال، در مــوارد بحرانهــاي اقتصــادي، سیاســی و اف

هنجارهــا و قراردادهــاي ثابــت اجتمــاعی متزلــزل مــی شــود؛ میــزان خودکشــی افــزایش مــی 

  . .یابد

همچنین دورکـیم اعتقـاد داشـت کـه اعتقـادات و تمـایالت دینـی، سـبب همبسـتگی          

ــردد    ــی گ ــاس بیشــتر م ــق همکــاري، اتحــاد و تم ــراد از طری ــویتر اف ــان   ق ــدر در می ــر ق و ه

                                                        
3- Egoistic 
4- Altruistic 
5- Anomic 
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معتقدان بـه یـک دیـن، حالـت همبسـتگی شـدیدتر باشـد، میـزان خودکشـی در میـان آنهـا            

  ..کمتر است

بـیش  . اخـتالالت روانـی از مهـم تـرین علـل خودکشـی هسـتند       : علل روانشـناختی 

از . درصد بالغین کـه خودکشـی میکننـد، بـه نـوعی از اخـتالالت روانـی مبـتال هسـتند          90از 

ــ  ــتالالت روان ــتگی      اخ ــکیزوفرنی، وابس ــردگی، اس ــه افس ــوان ب ــاط، میت ــن ارتب ــم در ای ی مه

درصــد، بیمــاران  15خطــر خودکشــی در بیمــاران افســرده، . دارویــی و الکلیســم اشــاره نمــود

درصـد بـاالیی از کسـانی کـه     . درصـد مـی باشـد    10درصـد و اسـکیزوفرنی تـا     15الکلیک تا 

ــواعی از اخــتالالت شخصــی   ــه ان ــز ب ــد، نی ــروه را . تی مبــتال هســتندخودکشــی میکنن ــن گ ای

معموال افراد جوان تر تشـکیل میدهنـد کـه اغلـب از خـانواده هـاي درهـم شکسـته برخاسـته          

  .اند و خشونت و سوء مصرف الکل و دارو در آنها شایع است

فروید اعتقاد داشـت کـه نفـرت از خـود کـه در افسـردگی مشـاهده میشـود، ناشـی از          

ایـن خشـم را فـرد بـه خـود برمـی گردانـد و        . اسـت  خشم معطوف به یک شـیء مـورد عالقـه   

  .در واقع فرد براي کشتن کسی خود را میکشد

ــناختی  ــت ش ــل زیس ــورت   : عوام ــددي ص ــات متع از لحــاظ نوروشــیمیایی مطالع

گرفتـه اســت در یکــی از ایــن مطالعــات نمونـه خــون افــراد داوطلــب از نظــر ســطحمونوآمین   

کــه در خــانواده هــاي افــراد داراي پــایین اکســیداز پالکتــی بررســی شــد و نتــایج نشــان داد 

تــرین میــزان ایــن آنــزیم در پالکــت، میــزان بــروز خودکشــی هشــت بــار بیشــتر از خــانواده   

 .هاي افراد داراي باالترین سطح این آنزیم در پالکت هاي خون بود
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مطالعـات نشـان داده اسـت کـه در خودکشـی یـک عامـل ژنتیکـی          :عوامل ژنتیکـی 

وجـود دارد، مــثال، بــر اسـاس نتــایج یــک مطالعـه، خطــر خودکشــی در بسـتگان درجــه یــک     

  .بار بیشتر از خطر مشابه در بستگان گروه شاهد بود 8بیماران روانی حدود 

ــا         ــه ب ــی ک ــاران روان ــک بیم ــه ی ــتگان درج ــین بس ــی، ب ــر خودکش ــین خط همچن

ــار بیشــتر از خطــر خودکشــی در    خودکشــی  ــار ب ــد؛ چه ــدگی خــود خاتمــه داده بودن ــه زن ب

  .بستگان بیمارانی بود که خودکشی نکرده بودند

زوج دوقلــوي یــک تخمکــی، و مــورد خودکشــی تــوأم  51در مطالعــه دیگــري بــرروي 

ایـن  . مشاهده گردید؛ در حالی کـه در دوقلوهـاي دو تخمکـی، یـک مـورد نیـز گـزارش نشـد        

ــود ــال وجـ ــی،    احتمـ ــی، بـــه اخـــتالالت دو قطبـ ــی در خودکشـ ــه عوامـــل ژنتیکـ دارد کـ

از طرفـی، نیـز گفتـه    . اسکیزوفرنی و الکلیسم که بـا خودکشـی همـراه هسـتند؛ مربـوط باشـد      

  .میشود که یک عامل ژنتیکی مستقل براي خودکشی وجود دارد

ــی  ــتالالت طب ــه دارد و     :اخ ــی رابط ــا خودکش ــمی ب ــاي جس ــاري ه ــی از بیم برخ

همچنـین، کسـانی کـه در اثـر     . اخـتالالت بـا اخـتالالت خلقـی همـراه هسـتند       برخـی از ایـن  

میشـوند و دردهـاي مـزمن از عـواملی     ) مخصوصـا در زنهـا  (بیماري دچـار تغییراتـی در قیافـه    

  .هستند که خطر خودکشی را افزایش میدهند

ــد         ــوند؛ مانن ــی میش ــب خودکش ــردگی، موج ــاد افس ــا ایج ــا ب ــی داروه ــاهی برخ گ

ــین، کورتیکو ــارخون  رزرپـ ــاي ضدفشـ ــتروئیدها، داروهـ ــول(اسـ ــل پروپرانولـ ــی ) مثـ و برخـ

  .داروهاي ضد سرطان
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خودکشــی را از نظــر علــل، بــه صــورت زیــر طبقــه  6ادویــن شــنایدمن و نیــل فــاربیرو

  :بندي کرده اند

  .بیمارانی که خودکشی را وسیله اي براي زندگی بهتر تلقی می کنند -1

 .و هذیانهاي مربوط به آن خودکشی میکنند بیمارانی که به دلیل جنون و توهمات -2

 . .بیمارانی که براي انتقام گرفتن از محبوب خودکشی میکنند -3

 .بیمارانی که پیر و ناتوان هستند و خودکشی براي آنها نوعی رهایی است -4

  :محقق ایتالیایی نیز الگوي زیر را ارائه نموده است 7پورتا 

ــی   -1 ــناختی روانـ ــیب شـ ــل آسـ ــمی  -علـ ــاملجسـ ــمی : شـ ــاي جسـ ــا، (بیماریهـ دردهـ

  ...افسردگی، الکلیسم و(و بیماریهاي روانی ...) معلولیتهاو

ــالی، اخــراج از کــار، از دســت دادن پایگــاه  : علــل اقتصــادي شــامل -2 بیکــاري، مشــکالت م

  ...اجتماعی، ترس از فقر، شکست اقتصادي و

رد عالقــه، مــرگ عشــق نافرجــام، حســادت، از دســت دادن فــرد مــو: علـل عــاطفی شــامل  -3

یــا بیمــاري خطرنــاك یکــی از نزدیکــان، اختالفــات زناشــویی، شکســت در تحصــیل، تحمــل  

  .رنج و احساس اندوه

  فرایند پرستاري در خودکشی ارزیابی

اخـذ شـرح حـال کامـل     : ارزیابی کسی که در معـرض خطـر خودکشـی اسـت؛ شـامل     

ــ       ــد، ط ــار، قص ــورد افک ــؤال در م ــی؛ س ــعیت روان ــه وض ــکی؛ معاین ــه  روانپزش ــدام ب رح و اق
                                                        
6- Neal Farberow 
7- Porta 
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با گرفتن شـرح حـال و معاینـه وضـعیت روانـی، بایـد عـواملی را کـه در فـرد          . خودکشی است

ــود   ــایی نم ــد؛ شناس ــزایش میدهن ــی را اف ــر خودکش ــد. خط ــواملی مانن ــتالالت : ع ــود اخ وج

ــه خودکشــی و     ــد ب ــد تهدی ــاي خودکشــی مانن ــاعی و رفتاره ــی، مشــکالت اجتم ــی، طب روان

ذکــر شــد، همــه تلویحــأ افــزایش خطــر خودکشــی را  غیــره کــه در مبحــث ســبب شناســی  

  .مطرح میکنند

پـس از آن بایــد بــه طــور مســتقیم و بـا مهــارت در مــورد قصــد و طــرح خودکشــی از   

ســؤال از بیمــار در مــورد افکــار خودکشــی، خطــر خودکشــی را افــزایش  . بیمــار ســؤال شــود

سـوالی از   نمیدهد؛ بـرعکس، اگـر بیمـار قـبال بـه فکـر خودکشـی بـوده اسـت، وقتـی چنـین           

ــر درك      ــه او را بهت ــرد ک ــد ک ــی شــود؛ احســاس خواه ــا پرســتار مطــرح م ــب پزشــک ی جان

اگــر فــرد قــبال بــه فکــر . میکننــد و همــین احســاس خطــر خودکشــی را کــاهش مــی دهــد 

خودکشـــی نبـــوده اســـت، پرســـش دقیـــق و ماهرانـــه، رفتـــار خودکشـــی را بـــه او القـــاء 

: ت خودکشـی، مـی توانـد ایـن باشـد     یـک نمونـه سـوال در مـورد بررسـی تمـایال      . نخواهدکرد

آیا فکر میکنید که زندگی بـراي شـما بسـیار دشـوار اسـت و تـاب ادامـه آن را نداریـد؟ ایـن          "

ــر در مــورد فکــر خودکشــی، نقشــه هــاي خــاص و    ــه طــور مســتقیم ت ســؤال را مــی تــوان ب

  .کارهایی نظیر جمع آوري قرص و ذخیره کردن آنها، مطرح کرد

ــزایش میدهــد، بخــش مهــم در  بررســی عــواملی کــه خطــر خودک شــی را در افــراد اف

یکــی از ایــن عوامــل تهدیــد بــه خودکشــی  ). 14-1جــدول (ارزیــابی خطــر خودکشــی اســت

اعتقـاد قـدیمی و خطرنـاك در مـورد اینکـه کسـانی کـه        . است کـه بایـد جـدي گرفتـه شـود     

تهدید به خودکشی مـی کننـد؛ تهدیـد خـود را عملـی نمیکننـد واقعیـت نـدارد؛ زیـرا معلـوم           
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درصـد کسـانی کـه خودکشـی موفـق میکننـد؛ قـبال نیـت خـود را بـا            80تـا   70شده اسـت  

در بعضـی افـراد، درسـت    . کسی در میان گذاشـته انـد؛ ولـی مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت        

قبل از اقـدام، ممکـن اسـت، تغییـري نامحسـوس در کیفیـت صـحبت آنهـا در مـورد زنـدگی           

سـتقیم اسـت کـه الزم اسـت آنهـا را جـدي       گـاهی نیـز بـه صـورت اشـاراتی غیرم     . دیده شود

  .تر از اظهارات آشکار اولیه او گرفت

گروه دیگري از افـرادي کـه در معـرض خطـر خودکشـی هسـتند؛ بیمـاران مبـتال بـه          

خودکشـی در بیمـاران افسـرده، در ابتـدا     . اختالالت روانـی، مخصوصـأ، افسـردگی مـی باشـند     

بــیش از یــک ســوم بیمــاران افســرده کــه . و انتهــاي دوره افســردگی، بیشــتر روي مــی دهــد

ــد      ــی زنن ــار م ــن ک ــه ای ــت ب ــرخیص دس ــس از ت ــاه پ ــش م ــد؛ ضــمن ش . خودکشــی میکنن

بخصـوص، اگــر بیمـار در زمــان افسـردگی شــدید قصـد خودکشــی داشـته ولــی فاقـد انــرژي       

. الزم براي اقدام به آن بـوده اسـت، بایـد در مرحلـه شـروع بهبـود بیشـتر مـورد توجـه باشـد          

در بیمــاران افســرده مجــرد، طــالق گرفتــه، بیــوه و ســالمند نیــز بیشــتر   احتمــال خودکشــی

  .است

سایر بیمـارانی کـه از نظـر وجـود افکـار خودکشـی بایـد مـورد بررسـی قـرار بگیرنـد،            

ــ   بیمــاران اســکیزوفرنی، الکلیــک، م   : عبارتنــد از  ا عتــاد و اخــتالالت شخصــیتی، مخصوصـ

ــداجتماعی  ــیتهاي ض ــکیز   . شخص ــاران اس ــی در بیم ــر خودکش ــذکر،  خط ــوان، م وفرنیک ج

ــت    ــتر اس ــی، بیش ــه خودکش ــدام ب ــابقه اق ــزوي و س ــار، من خطــر خودکشــی در . مجــرد، بیک

  .نخستین هفته بستري شدن باالترین میزان را دارد
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افــرادي . 14-1بیمـارانی کـه افکــاري مبنـی بـر آســیب زدن بـه خـود یــا خودجـدول        

  که بیشتر در معرض خطر خودکشیهستند

  )سال 45باالي (سن باال : سن  - 

  .مذکر: جنس  - 

  .افراد مجرد، طالق گرفته و بیوه: وضعیت تأهل   - 

  . بیکاري، اخراج از کار، بازنشستگی: اشتغال   - 

  . منزوي ، تنها: روابط اجتماعی  - 

ــی  -  ــه دارو،  : اخــتالالت روان افســردگی اساســی ، اســکیزوفرنی، الکلیسم،وابســتگی ب

  .اختالالت شخصیتی ، زوال عقل

اسـکلروز مولتیپـل، صـدمات جمجمـه، حـوادثعروقی مغـز،       صـرع،  : اختالالت طبـی   - 

ســندرم کالیــن  کــره هــانتینگتون ، ایــدز، ســندرم کوشــینگ،بی اشــتهایی عصــبی 

ــتات،     ــی پروسـ ــیروز، هیپرتروفـ ــک ، سـ ــورفیري،زخم پیتیـ ــر، پـ همودیالیز، فلتـ

 ها معلولیت

از دســت دادن فـرد مــورد عالقـه، مشــکالت مـالی، قــانونی و    : بحـران هــاي زنـدگی   - 

  .در خانواده بیماري

حــدود چهــار (ویرانگـري دارنــد، بایــد بررســی شـوند کــه آیــا افکــار خودکشــی دارنـد یــا نــه    

بیمـارانی کـه هـذیان هـاي بـزرگ      ). درصد بیماران روانی سابقه بریـدن نسـوج خـود را دارنـد    
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منشی دارند مثال اعتقاد دارند کـه قـادر بـه پـرواز هسـتند و ممکـن اسـت، دسـت بـه اعمـالی           

  .عرض خطر هستند و باید مورد توجه و نظارت قرار بگیرندبزنند؛ در م

افرادي که سالمت جسـمی آنهـا بـه خطـر افتـاده اسـت، ماننـد آنهـایی کـه دردهـاي           

مزمن یا بیماریهـاي مـزمن دارنـد مثـل مبتالیـان بـه سـرطان و سـایر بیمـاري هـایی کـه در            

ــدول ــت  1 - 14ج ــده اس ــار     ) آم ــره دچ ــوختگیها و غی ــادفات، س ــر تص ــایی در اث ــا آنه و ی

ــتند     ــی هس ــر خودکش ــرض خط ــد، در مع ــده ان ــود ش ــه خ ــوجهی در قیاف ــل ت ــرات قاب . تغیی

  .پرستار باید این گروه از بیماران را از نظر خودکشی مدنظر داشته باشد

ســایر کســانی کــه در معــرض خطــر خودکشــی هســتند، آنهــایی هســتند کــه دچــار  

تغییـر ناگهـانی در وضـعیت زنـدگی، نظیـر      . شفتگی یا فقـدانی در روابـط شخصـی شـده انـد     آ

ممکـن اسـت فـرد را    ... جدایی یا طـالق، مـرگ شـخص مـورد عالقـه مثـل همسـر، فرزنـد و         

ــد  ــی بکن ــتعد خودکش ــرد    . مس ــدگی ف ــعیت زن ــانی در وض ــرات ناگه ــه تغیی ــابراین، همیش بن

  .جستجو شود

ــراي کشــتن خــو  ــرد ب ــد بررســی شــودبرنامــه اي کــه ف ــاط، . د دارد، بای ــن ارتب در ای

روش انتخــاب شــده بــراي خودکشــی و اینکــه آن روش تــا چــه انــدازه خطرنــاك اســت و تــا  

فـردي کـه قصـد دارد بـا اسـلحه، انـداختن       . چه اندازه در دسترس فرد می باشـد، مهـم اسـت   

رض خود زیـر ماشـین، پریـدن از یـک سـاختمان بلنـد یـا حلـق آویـز خـود را بکشـد؛ در معـ            

. خطر بیشتري اسـت تـا فـردي کـه تصـمیم دارد بـا خـوردن دارو اقـدام بـه خودکشـی کنـد           

اگــر فــرد زمــانی را بــراي تنظــیم برنامــه خودکشــی صــرف نمــوده اســت، ماننــد جمــع آوري  
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خطــر مــرگ او ... دارو، تهیــه اســلحه، تعیــین محــل و زمــان خودکشــی، نوشــتن یادداشــت و  

  زیاد است

ورد بررســی قــرار بگیــرد؛ چــون در تصــمیم گیــري سیســتم حمــایتی بیمــار بایــد، مــ

در ایــن ارتبــاط، بایــد مشــخص . جهــت حــل مشــکالت فــوري بیمــار بســیار مهــم مــی باشــد

شود که چه کسانی بیمـار را در آن شـرایط حمایـت میکننـد؛ مشـخص شـود کـه چـه کسـی          

ــد؛ خــانواده، بســتگان،     ــاك حمایــت کن ــن زمــان حســاس و خطرن ــار را در ای ــد بیم مــی توان

ــتا ــد؟وقتی    دوس ــی بیشــتري میکن ــا چــه کســی احســاس نزدیک ــره، بیمــار ب ــک و غی ن نزدی

منابع کمک و حمایـت وجـود نداشـته باشـد، ممکـن اسـت، پرسـتار و پزشـک تنهـا حـامی او           

  .در آن شرایط باشند

  .تشخیص هاي پرستاري 

خطـر بـراي قطـع عضــو    : ، عبارتنـد از NANDAتشـخیص هـاي پرسـتاري بـر اســاس     

بریـدن مـچ دسـت یـا پـا مشـخص مـی شـود و اسـتعداد بـراي خشـونت            خود که به صـورت  

علیه خود به صـورت داشـتن طـرح و نقشـه خودکشـی، سـابقه اقـدام بـه خودکشـی، تهدیـد           

نوشـتن وصـیت نامـه،    : به خودکشی، انجام کارهـاي مربـوط بـه خاتمـه یـافتن زنـدگی ماننـد       

  .بخشیدن مال و اموال و غیره مشخص می شود

  مداخالت

ــه  ــس از آنک ــورة    پ ــتار ف ــد، پرس ــی کن ــد خودکش ــی خواه ــاري م ــخص شــد بیم مش

بـراي ایـن کـار، نیـروي انسـانی      . مسؤولیت جلـوگیري از خودکشـی را بایـد بـه عهـده بگیـرد      

کافی، هشیاري و روابـط خـوب آنهـا الزم اسـت، گـاهی اقـدامات خـاص پرسـتاري الزم اسـت          
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کـم نـور در اتـاق او     به طوري که بیمار هرگز تنها گذاشـته نشـود و موقـع خـواب یـک چـراغ      

ــا قصــد اوبــراي خودکشــی مشــاهده شــود  کلیــه وســایل خطرنــاك، ماننــد . گذاشــته شــود ت

قیچی، چاقو، چـراغ، کمربنـد، کبریـت، نـاخن گیـر، وسـایل شیشـه اي و هرنـوع وسـیله تیـز           

ــه شــرکت در فعالیــت نیــز بایــد مــورد توجــه  . از دســترس بیمــار دور شــود تشــویق بیمــار ب

تدابیر، در تغییـر نوبـت کـار پرسـتاران بایـد بـه خـوبی بـه گـروه بعـدي            اتخاذ کلیه این. باشد

ایـن تـدابیر تـا زمـانی کـه خطـر خودکشـی کـامال مرتفـع نشـده اسـت، الزم            . نیز منتقل شود

  .است

ــوك        ــی، ش ــان داروی ــزوم، درم ــورت ل ــد در ص ــوق، بای ــدابیر ف ــروع ت ــض ش ــه مح ب

ــدرمانی نیــز شــروع شــود  ــه همــراه روان ــه و اگــر پزشــکا. الکتریکــی ب ــا عالق ن و پرســتاران ب

امیدواري بـا بیمـار برخـورد نماینـد، بیمـار ممکـن اسـت، نظـر مثبتـی نسـبت بـه آینـده اش             

چـون بیمـار هرقـدر هـم کـه طالـب مـرگ باشـد، بـاز انـدك تمـایلی بـراي زنـده              . پیدا کنـد 

  .ماندن در او هست

ــی در       ــاس راحت ــب احس ــی، موج ــه خودکش ــوط ب ــات مرب ــورد احساس ــو در م گفتگ

بـه بیمـار بایـد فرصــت    . ی شـود و او را در کشـف امیـد بـه زنــدگی یـاري مـی دهـد       بیمـار مـ  

داده شود تا احساسـات خصـمانه خـود را ابـراز کنـد و راه امنـی جهـت تخلیهخصـومت بـراي          

ــراهم شــود ــه کشــف    . او ف ــدا کنــد و ب ــا منبــع اصــلی خشــم را پی ــه بیمــار کمــک شــود ت ب

ــراي زمــانی کــه از بی  ــاقی و سازشــی، ب . مارســتان خــارج مــی شــود، بپــردازد مهارتهــاي انطب

بیمار ممکن اسـت، خشـم بـه درون ریختـه شـده خـود را بـه صـورت افسـردگی و خودکشـی           
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ــد ــد بیــان شــود، بیمــار ممکــن   . تخلیــه کن ــن خشــم در محیطــی عــاري از تهدی چنانچــه ای

  .است، بتواند این احساسات را بدون توجه به ناراحتی که ایجاد میکند، حل نماید

نقــاط مثبــت بایــد . بــت را در بیمــار شناســایی و بــر آنهــا تأکیــد نمــودبایــد نقــاط مث

چنانچـه بیمـار در اتـاق را    . تقویت شود تا بیمار بتوانـد در مقابـل اسـترس هـا مقاومـت نمایـد      

از داخل قفل نمـوده اسـت، نبایـد اقـدام بـه شکسـتن در یـا بـا زور بـازکردن در نمـود، بلکـه            

ضـمنا بایـد خـود را در    . از پشـت در بسـته نمـود   بهتر است کـه بیمـار را تشـویق بـه صـحبت      

مقابل افرادي کـه مسـلح هسـتند و تهدیـد بـه صـدمه زدن بـه خـود و دیگـران مـی نماینـد؛            

  .محافظت نمود و هرگز آنها را نترسانید بلکه به ا آرامی با آنها صحبت کنید

 از منــابع موجــود اجتمــاعی بــراي کمــک بــه بیمــار اســتفاده شــود؛ ماننــد، خــانواده و

بیمـار بایـد تشـویق شـودتا وضـعیت و مشـکالت خـود را بـا خـانواده اش در          . دوستان نزدیک

ابتـدا الزمسـت بـه بیمـار گفتـه شـود کـه خـانواده او در جریـان قـرار خواهنـد            . میان بگـذارد 

بعضـی از بیمـاران نیـز ممکـن اسـت، تـرجیح بدهنـد        . گرفت و دلیل آن به بیمـار گفتـه شـود   

پزشـک معـالج و سـایر اعضـاي تـیم درمـانی نیـز        . قـرار بگیرنـد  که دوسـتان آنهـا در جریـان    

  . باید در جریان قرار بگیرند

افرادي که در خـارج از بیمارسـتان اقـدام بـه خودکشـی میکننـد یـا در معـرض خطـر          

ــواردي      ــوند؛ بخصــوص در م ــتان بســتري ش ــت در بیمارس ــر اس ــد، بهت ــرار دارن خودکشــی ق

مانند فقدان سیسـتم حمـایتی قـوي، سـابقه رفتـار خلـق الشـاعه و نقشـه بـه انجـام رسـاندن            

ــت  ــروري اس ــتري ض ــی، بس ــتا. خودکش ــتري در بیمارس ــدبس ــدي مانن ــان : ن داراي فوای امک

ارزیابی بیشـتر، تمـدد قـوا و اسـتراحت و تقویـت فـرد و اطرافیـان و دورشـدن بیمـار از انـواع           
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در عـین حـال، بعضـی از بیمـاران نیـز ممکـن اسـت، نیازمنـد بسـتري          . استرس ها مـی باشـد  

تـدابیر  شدن نباشند و بطور سـرپایی، تحـت مـداوا قـرار بگیرنـد کـه الزمسـت، خـانواده را بـا          

  .الزم در مواقع ضرورت آشنا کرد

اگــر بیمــار علیــرغم مراقبــت شــدید، موفــق بــه خودکشــی شــود، بایــد بســتگان او را  

  .مانند افراد داغدیده مورد توجه قرار داد

  خشونت و رفتار تهاجمی

ــی ممکــن اســت در     ــا پرخاشــگر نیســتند، ول ــاك و ی ــی، متخاصــم، خطرن اکثــر بیمــاران روان

حالتهـاي زیـر نمونـه هـایی از ایـن      . ارهـاي پرخاشـگرانه شـدید بـروز کنـد     تعدادي از آنها رفت

  :موارد می باشد

گـاهی ممکـن اسـت، بیمـاران مبـتال بـه اسـکیزوفرنی، بـه         : اختالالت اسـکیزوفرنی 

ــر بیمــار     ــثال، اگ ــار خصــومت آمیــز و پرخاشــگرانه شــوند؛ م علــت افکــار هــذیانی دچــار رفت

رفـت و یـا کشـته خواهـد شـد؛ ممکـن اسـت،        معتقد باشـد کـه مـورد تهـاجم قـرار خواهـد گ      

گـاهی نیـز ممکـن اسـت،     . براي گرفتن انتقام از دشمن خیـالی، او را مـورد حملـه قـرار دهـد     

بیمــاران کاتاتونیــک ممکــن اســت، . در پاســخ بــه دســتورات تــوهمی خــود، پرخاشــگر شــوند

  .حتی بدون وجود یک تحریک محیطی، دچار حمالت پرخاشگرانه شوند

ــا ــ  :مانی ــن بیم ــورت    ای ــت، در ص ــن اس ــا ممک ــتند؛ ام ــگر نیس ــوال، پرخاش اران، معم

 .شوند و دست به خشونت بزنندمواجه شدن با مانع و یا مخالفت، عصبانی



40 
 

ــه اخــتالالت شخصــیتی، مســتعد خشــم و   :اخــتالالت شخصــیتی بیمــاران مبــتال ب

  .خشونت هستند

کـم  سوءمصـرف بـیش از حـد الکـل، بـه علـت        :اختالالت مرتبط با الکل و داروهـا 

کسـانی کــه  . کـردن کنتـرل، ممکــن اسـت، باعــث رفتـار خشـونت آمیــز و پرخاشـگرانه شــود      

مقادیر زیادي از داروهـاي محـرك مثـل آمفتـامین مصـرف میکننـد نیـز ممکـن اسـت حالـت           

  .پرخاشگري پیدا کنند

در بیمـاران مبـتال بـه زوال عقـل، بـه علـت آسـیب مغـزي ممکـن اسـت،            :زوال عقل

ایــن افــراد در موقــع عصــبانیت اشــیاء را بــه اطــراف پرتــاب . درفتــار پرخاشــگري تظــاهر کنــ

  .میکنند؛ یابه دیگران حمله میکنند

  مداخالت پرستاري

ــع     ــه موق ــا ب ــا نشــانه هــاي خشــونت قریــب الوقــوع آشــنا باشــند ت ــد ب پرســتاران بای

ایــن . بتواننــد، تــدابیر الزم را در جهــت محافظــت از بیمــاري خــود و دیگــران اتخــاذ نماینــد 

  .آمده است 14-2در جدول شماره  نشانه ها

در زمانی کـه رفتـار خشـونت آمیـز بـروز کـرده اسـت؛ نخسـتین اقـدام، تعیـین علـت            

برخـورد بـا چنـین بیمـاري،     . آن رفتار مـی باشـد تـا بـر اسـاس آن درمـان الزم انجـام گیـرد        

  .باید با تفاهم و تا حد امکان با مالیمت و بدون تهدید باشد

کلیــه وســایل خطرنــاك، بایــد، از دســترس بیمــار دور شــود و بــه او گفتــه شــود کــه  

اگــر بیمـار مسـلح اســت، خطرنـاك مـی باشــد؛     . خشـونت بـه هـیچ عنــوان پـذیرفتنی نیسـت     
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باید، توسط افراد آموزش دیده، حتـی االمکـان بـدون آسـیب رسـاندن بـه بیمـار خلـع سـالح          

د اسـلحه او پـر باشـد؛ چـون ممکـن اسـت،       اگر در بیمارسـتان پلـیس وجـود دارد؛ نبایـ    . شود

  .بیمار اسلحه را از دست او گرفته و به کشتار حاضرین دست بزند

ــا تجــویز پزشــک از داروهــاي آرام بخــش نیــز مــی تــوان اســتفاده    در صــورت نیــاز، ب

میلــی  10تــا  5. داروهــاي انتخــابی هالوپریــدول یــا ســایر ضــد جنونهــاي قــوي اســت. نمــود

 30تـا   20یـا عضـالنی تجـویز نمـوده و تـا آرام شـدن بیمـار هـر          گرم هالوپریـدول خـوراکی  

تجـویز یـک یـا چنـد جلسـه الکتروشـوك در ظـرف چنـدین سـاعت نیـز           . دقیقه تکـرار کـرد  

  .می تواند خشونت پسیکوتیک را مهار نماید

در مواردي که خشـونت بیمـار شـدید اسـت و امکـان مصـرف دارو نیـز وجـود نـدارد؛          

 .استفاده نمودمی توان، از مهار فیزیکی 

  :در مهار فیزیکی باید موارد زیر مورد نظر باشد

  . .براي بیمار توضیح داده شود که چرا او را مهار میکنند -1

  .براي مهار حداقل چهار نفر الزم است -2

  .براي بستن بیمار از بندهاي چرمی استفاده شود -3

  .پس از مهار، با بیمار ارتباط کالمی برقرار شود -4

  .از اعضاي تیم درمانی در معرض دید بیمار قرار داشته باشد یکی -5
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وضــعیت مهــار، بایــد طــوري باشــد کــه پاهــاي بیمــار از هــم بــاز، یــک دســت در پهلــو و   -6

دســت دیگــرش روي ســر او قــرار گرفتــه شــود، ســر بیمــار نیــز کمــی بــاالتر از ســطح بســتر 

  .باشد تا احتمال آسپیراسیون را کاهش دهد

ي باشـد کـه در صـورت نیـاز بـه تزریقـات وریـدي، مشـکل وجـود نداشـته           مهار باید طور -7

  .باشد

 .مرتبا مهارها از نظر ایمنی و راحتی کنترل شود -8

 ارزیابی و پیش بینی رفتار خشن. 4-2جدول 

  : نشانه هاي خشونت قریب الوقوع - 

  . اعمال خشونت اخیر از جمله خسارت زدن به اموال - 

  ).ترساندن(تهدید کالمی و فیزیکی  - 

مثــل چنگــال، (حمـل اســلحه یــا چیـزي کــه بــه عنـوان اســلحه بتــوان بکـار بــرد       - 
  .تحریک روانی حرکتی فزاینده مسمومیت با الکل یا سایرمواد) زیرسیگاري

ــه خشــن    -  ــات آمران ــد در بیمــار پســیکوتیک، توهم بعضــی، از (خصوصــیات پارانوئی
 ). بیماران در معرض خطر هستند

بیماریهاي مغزي، کلی یا بـا یافتـه هـاي لـوب پیشـانی؛ بـه میـزان کمتـر بـا یافتـه            - 
 ). مورد بحث است(هاي لوب تامپورال 

 .تحریک کاتاتونیک  - 

 .دوره هاي منیک خاص  - 

 . دوره هاي خاص افسردگی تهییجی   - 

ــیتی  -  ــه  (در اخــتالالت شخص ــرل تکان ــدم کنت ــا ع ــل، ی ــم، شــدت عم ــر ). خش خط
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 . خشونت را ارزیابی کنید

تفکر، میل، قصد و طـرح خشـونت؛ قابلیـت وصـول وسـیله، اجـراي طـرح، نیـاز بـه           - 
 .کمک را در نظر بگیرید

 |، وضـــعیت )مـــرد(، جـــنس 24تـــا15ســـن  -ویژگیهـــاي جمعیـــت شناســـی   - 
ــاعی  ــایین(اقتصــادي  -اجتم ــت اجتمــاعی )پ ــدود(، حمای ــد) مع . را در نظــر بگیری

ــدســابقه بیمــار را در نظــر ب ــدون خشــونت  : گیری خشــونت، اعمــال ضــداجتماعی ب
 |مثــل قماربــازي، سوءمصــرف مــواد، اقــدام بــه خودکشــی یــا (عــدم کنتــرل تکانــه 
 ).خود آزاري، پسیکوز

فقـدان   |مثـل تعـارض زناشـویی،    (عوامل آشکار اسـترس آمیـز را در نظـر بگیریـد       - 
  )واقعی یا سمبولیک

 

  درمانمتداولدرروانپزشکی

کی و مسائل مربوط به سالمت روانی ممکنست به یک درمان منفرد اختالالت روان پزش

عبارتست از کلیه ) عالج یا مدیریت درمان(Management. و یا یک رژیم ترکیبی پاسخ دهند

کلیه اقداماتی است که ) acute(اقداماتی که براي درمان بیمار الزم است، منظور از عالج حاد 

به کلیه اقداماتی ) Maintenance(شود و عالج نگهدارنده در حمله حاد یک اختالل انجام می 

 .اطالق می شود که جهت جلوگیري از بازگشت مجدد یک اختالل صورت می گیرد

Treatmant)این واژه براي درمانهایی به کار می رود که جنبه زیست شناختی ): درمان

  دارند مانند دارو درمانی
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therapy)یی به کار می رود که جنبه غیر زیست شناختی این واژه براي درمانها): درمان

 tamily Therapy، خانواده درمانی )psychotherapy(دارند مانند روان درمانی 

  درمان هاي زیست شناختی

 )درمانهاي دارویی( 

هرنوع دارویی که روان را تغییر دهد، داروي روان گردان نامیده می شود : داروهاي روان گردان

  :می شود که شامل موارد زیر 

  داروهاي ضد روان پریشی

این داروها در درمان اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و مانیا که توأم با : توضیح اجمالی

این داروها همچنین اثرات ضد . عالیم روان پریشی باشد و سایر روان پریشیها استفاده می شود

اضطراب داشته و براي درمان اضطراب شدید نیز به کار می روند صرع غیر قابل کنترل، کره 

این داروها به دو دسته پر قدرت . ه نیز با این داروها درمان می شوندهانتیگتون و نشانگان تور

potencyhigh مثل هالوپریدول، تري فلوپرازین، پرفنازین وکم قدرت)low potency ( مثل

فرم خوراکی این داروها براي درمان مزمن و . کلروپرومازین و تیوریدازین طبقه بندي می شوند

 .قع فوریت به کار می رودفرم تزریقی براي درمان در موا

بدلیل احتمال . پرستار باید بیمار را از نظر بروز عوارض جانبی مورد بررسی قرار دهند

میله کنار تخت و نور . خواب آلودگی بیمار باید از رانندگی و کار با وسایل خطرناك اجتناب کند

آب، بهداشت خوب دهان بایستی خشکی دهان را با استفاده مکرر از . هنگام شب باید مهیا باشد

بخاطر حساسیت به نور این بیماران نباید در معرض نور مستقیم . و مسواك زدن کاهش داد
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خورشید قرار گیرند و بخاطر احتمال تاري دید باید بیمار از انجام فعالیتهاي خطرناك باز داشته 

  .شود

داروهایی که . ددسته قوي اثر و ضعیف اثر قرار می گیرن 2این داروها در : توضیحکامل

-200روزانه اثر خود را می گذارند، قوي و داروهایی که با مقادیر  mg 80با دوز کمتر از 

600mgاثر می کنند، ضعیف اثر هستند.  

معموال داروهاي قوي داراي یک عارضه بسیار شایع و مهم هستند که همان عوارض 

یر عوارض از جمله افت فشار خون اکستراپیرامیدال هستند اما ترکیبات ضعیف معموال داراي سا

  .می باشند... وضعیتی، آثار آنتی کولینرژیک و

این داروها . یکسري از این داروها، طوالنی اثر هستند که به صورت تزریقی موجود می باشند

دقیقه  15-20به مدت.باید به بیمار توصیه کنید. ارندبسیار غلیظ بوده و تزریق بسیار دردناکی د

پرستار باید دارو را بطور عمیق عضالنی تزریق کند و بهتر است . پس از تزریق روي شکم بخوابد

از جمله پرمصرف ترین این داروها . در تزریق استفاده شودZاز قفل هوا و روش 

Halopridoleاز آنجائیکه این داروها قوى اثرهستند، در اکثر مواقع بعد از تزریق آنها یک . است

  . دوت عوارض خارجهرمی مثل باي پریدون میدهند آنتی

  عوارض آنتی سایکوتیکها 

 عوارض غیر عصبی

  یرقان انسدادي - 1

  ......ژنیکوماستی، کاهش میل جنسی و. مثل گاالکتوره، : عوارض غدد درون ریز - 2
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  افزایش وزن - 3

ابل برگشت کلروپرومازین و مخصوصا تیوریدازین خطر پیگمانتاسیون غیرق: عوارض چشمی - 4

  .شبکیه دارند

  . :درماتیت و حساسیت به نور در کلرپرومازین مطرح است: عوارض پوستی - 5

  عوارض آنتی کولینرژیک - 6

از جمله مهمترین مداخالت پرستاري قبل از تجویز داروهاي : کاهش فشار خون وضعیتی - 7

  .ضد جنون مانند کلرپرومازین، اندازه گیري فشار خون است

  قلبیعوارض  - 8

در . لکوپنی و اگرانولوسیتوز عارضه شایع و بسیار مهلک این داروها است: عوارض خونی - 9

  . ، باید حتما دارو قطع شودCBC diffصورت بروز تب و گلودرد و یا تغییرات در 

  خارج هرمی یا الستر اپیر امیرال(عوارض عصبی: (  

  .شایعترین عارضه خارج هرمی است: پارکینسونیسم - 1

  .انقباض و اسپاسم غیر ارادي در عضالت است: یستونی حادد - 2

  .بیقراري و احساس ذهنی بصورت ناراحتی عضالنی می باشد: آکاتژي حاد - 3

  .ماه پس از مصرف رخ میدهد 6معموال یک عارضه تاخیري بوده که : دیسکنیزي دیررس - 4

  صرع - 5

  .یکها استکلرپرومازین رخوت آورترین دارو بین آنتی سایکوت: رخوت - 6



47 
 

عالیم خارج هرمی همراه با سفتی عضالنی، دیس تونی، : نشانگان بدخیم نورولپتیک - 7

  .گویندرا... وWBCکندي،سراسیمگی، تب، تاکیکاردي، افزایش 

داروهاي آنتی سایکوتیکی که تا به اینجا عنوان شدند، آنتاگونیست گیرنده هاي دوپامین 

. سروتونین هستند - نتاگونیست گیرنده هاي دوپامین بودند اما دستهاي دیگر وجود دارد که آ

- 5زیپراسیدون  - 4رسپریدون  - 3اوالنزاپین  - Leponex( 2(کلوزاپین  - 1: این داروها شامل

  .کوئی تاپین می باشند

این داروها که به داروهاي نسل جدید یا آتیپیک هم معروفند، عوارض خارج هرمی 

اما مهمترین داروي آنتی . به درمان استفاده میشوند کمتري دارند و معموال در موارد مقاوم

بیمارانی که به عوارض خارج هرمی داروهاي نسل . سایکوتیک نسل جدید، کلوزاپین است

حساسیت دارند، از این دارو استفاده می کنند اما این ...) هالوپریدول، کلرپرومازین و(قدیممثل 

کش فقط در موارد مقاوم به درمان استفاده می دارو به خاطر گران بودن و عوارض بسیار خطرنا

  :این عوارض شامل. گردد

  .بسیار خطرناك بوده و در صورت تب و گلودرد باید فورا دارو قطع گردد: آگرانولوسیتوز - 1

  .تشنج و عارضه قبلی، خطرناك ترین عوارض کلوزاپین هستند: تشنج - 2

  کاهش فشار خون ارتواستاتیک - 3

  .یا سیالوره که براي رفع آن کلونیدین میدهندآبریزش از دهان  - 4

  افزایش وزن - 5

  خواب آلودگی - 6
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  ... عوارض آنتی کولینرژیک و - 7

 داروهاي ضد افسردگی  

سه گروه عمده از این داروها در درمان افسردگی مورد استفاده قرار می : توضیحاجمالی

کننده هاي مونو آمینو اکسیداز، ضد افسردگی هاي سه حلقه اي و چهار حلقه اي، مهار : گیرند

  مهار کننده هاي اختصاصی بازجذب سروتونین

عوارض جانبی این داروها شامل عوارض خواب آلودگی، اثرات اتونومیک، اثرات قلبی، اثرات 

  .عصبی، اثرات آلرژیک و خونی و اثرات آنتی کولینرژیک می باشد

 مراقبت هاي پرستاري

بیماران کار کند وقتی بیمار رو به بهبودي است  الزمست پرستار به طور نزدیک با

بهنگام سرگیجه بیمار نباید رانندگی . پرستار باید او را براي تمایالت خودکشی کنترل نماید

کرده یا کارهاي مخاطره آمیز انجام دهد و باید از مصرف سایر داروهایی که منجر به سرگیجه 

نرژیکی باید به طور عالمتی درمان شود  عوارض جانبی آنتی کولی. می شوند خودداري کند

بهنگام مصرف مهار کننده مونو . مثال یبوست با رژیم سرشار از فیبر و ورزش درمان می شود

الکل، باقاال، جگر مرغ و گوساله، (آمین اکسیداز غذاهاي سرشار از تیرامین استفاده نشود 

  ).سوپهاي بسته بندي شده، عصاره گوشت، سوسیس خشک

اولین دسته این داروهاي ضدافسردگی هاي چند حلقه اي هستند که : ملتوضیح کا

و چهار حلقه اي ها ... مثل ایمیپرامین، آمیتریپتیلین، دوکسپین و) TCA(شامل سه حلقه اي 
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این داروها از بازجذب نور اپی نفرین، سروتونین و . مانند ماپروتیلین و آموکساپین می باشند

  . ندحتی دوپامین جلوگیري می کن

 عوارض جانبی  

عوارض آنتی کولینرژیکی مانند خشکی  - 2. به سرعت خلق را باال می برند: اثرات روانی - 1

عوارض عصبی مثل  - 6عوارض قلبی  - 5افت فشار خون وضعیتی  - 4خواب آلودگی  - 3دهان 

  ...عوارض خونی و - 7پارکینسون، آکاتژي و 

  .مونو آمینو اکسیداز هستندها یا مهار کننده هاي آنزیم MAOIدسته بعدي 

این داروها . و فنلزین از جمله این داروها هستند) مارپالن(ترانیل سایپرومین، ایزوکربوکساید 

افت فشار خون  - 1: به عوارض جانبی . بخصوص در درمان افسردگی آتیپیک کاربرد دارند

  ...افزایش وزن و - 3عوارض جنسی  - 2وضعیتی 

اك آن، بحران افزایش فشار خون است که در زمانی که یک عارضه بسیار مهم و خطرن

بنابراین . مواد غذایی حاوي تیرامین مصرف کند، رخ می دهدMAOIفرد در دوران مصرف 

هفته پس  2، عدم مصرف تیرامین حین و تا MAOIمهمترین نکته آموزشی مربوط به داروهاي 

 .از قطع این داروها است

این داروها به طور اختصاصی فقط از . هستندها SSRIدسته سوم ضدافسردگی ها، 

این داروها خط . بازجذب سروتونین جلوگیري می کنند و بنابراین عوارض جانبی کمتري دارند

فلوکستین، سرترالین، پاروکستین و سیتالوپرام از جمله این داروها . اول درمان افسردگی هستند

  .هستند
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  به عوارض جانبی. جنسی استها، کژکاري SSRIشایعترین عارضه مربوط به 

  .عوارض گوارشی بسیار شایع این داروها می باشند. تهوع، دل درد و اسهال: عارضه گوارشی - 1

عارضه آنتی کولینرژیکی  - 4... عارضه عصبی مثل اضطراب، بی خوابی و - 3عارضه جنسی  - 2

  ..افزایش وزن و - 5

ها نبوده و فقط به عنوان  اما یکسري داروها هستند که جزء هیچ کدام از این دسته

  :داروهاي ضد افسردگی شناخته میشوند که شامل

رخوت زاترین داروي ضد افسردگی است و تقریبا هیچ عارضه آنتی کولینرژیکی : ترازودون - 1

  .ندارد

این دارو فاقد اثرات آنتی کولینرژیکی، خواب آوري، افزایش وزن، افت فشار خون : بوپروپیون - 2

  .ستو عوارض جنسی ا

  . این دارو فقط در افسردگی اساسی کاربرد دارد

 داروهاي تثبیت کننده خلق )stabilizerMood(  

لیتیوم در درمان مانیا، نشانگان قبل از قاعدگی، بعضی سردردها، پرخوري : توضیحاجمالی

اسکیزوفرنیا و پرخاشگري به . روانی، تبخال تناسلی، اختالل اسکیزوافکتیو، افسردگی اساسی، 

تست حاملگی کار می رود قبل از تجویز لیتیوم باید بررسیهاي آزمایشگاهی و معاینه جسمی،

شایع ترین اثرات نامطلوب لیتیوم درمانی ناراحتی معده، افزایش وزن، . براي خانمها، انجام شود

افزایش وزن، حالت مالل، پر . لرزش، احساس خستگی و اختالل شناختی خفیف می باشد

در نواحی قلبی و بثورات پوستی نیز Tوشی، کم کاري تیروئید، وارونگی موج ادراري و پر ن
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عالئم و نشانه هاي اولیه مسمومیت با لیتیوم شامل دیزآرتري و آتاکسی و . ممکنست دیده شود

 .می باشد... عالیم بعدي شامل اختالل هوشیاري، تشنج و

  مراقبت هاي پرستاري

ود و سپس به طور هفتگی وزن شود پرستار باید بیمار قبل از شروع درمان باید وزن ش

رژیم غذایی کم . مچ ها و زانو را در بیمار بررسی کرده و فشار خون وي را مرتبا کنترل کند

بعلت افزایش دوز سمی لیتیوم هنگام . کالري و ورزش براي جلوگیري از چاقی توصیه می شود

ر داد که زمان اسهال یا استفراغ از کم آبی یا عدم تعادل الکترولیتها باید به بیمار تذک

فعالیتهایی که باعث تعریق شدید می شود اجتناب کرده و سریعتر مایع درمانی و رفع اختالل 

کنترل سطح سرمی و ادراري گلوکز انجام می شود زیرا لیتیوم . طبی را مد نظر قرار دهد

ها باید دوز دارو در صورت بروز لرزش دست. ممکنست س طح انسولین سرم را افزایش دهد

  .ممکنست تهوع را کمتر نماید - دادن لیتیوم همراه با غذا . کاسته شود

، سدیم )تگرتول(تثبیت کننده هاي خلق شامل لیتیوم، کاربامازپین :  توضیح کامل

پرمصرف ترین این داروها لیتیوم . ، االموترژین، گاباپنتین هستند)اورلپت یا دپو کین(والپرات 

  .استIکاربرد اصلی لیتیوم، اختالل دو قطبی نوع . می باشد

  :این دارو روي سیستم هاي مهم بدن اثر می گذارد از جمله

  .که بصورت کاهش قدرت ضربان قلب و افزایش بلوکهاي قلبی دیده میشود: قلب - 1

مصرف لووتیروکسین در افراد استفاده . که منجر به بروز هیپوتیروئیدي می شود: تیروئید - 2

  .کننده از لیتیوم امري شایع است
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 .لیتر در روز می شود 3که باعث پلی اوري به صورت دفع ادراررقیق بیش از : کلیه - 3

  .می تواند باعث لکوسیتوز شود: خون ساز - 4

و حتی تست  EKGقبل از مصرف لیتیوم بررسی کارکرد کلیه، تیروئید، گرفتن 

  عوارض جانبی» . حاملگی الزم است

می ... جزء شایعترین و اولین عالیم هستند که بصورت تهوع، استفراغ، اسهال و: گوارشی - 1

  .باشند

  ش وزن و ادمافزای - 2

  .همیشه یکی از عالیم مهم مسمومیت می باشد: ترمور - 3

  عوارض عصبی  - 4

  عوارض کلیوي - 5

  عوارض قلبی - 6

  ...عوارض شناختی و - 7

دوز درمانی و دوز سمی لیتیوم بسیار به هم نزدیک است بنابراین همیشه باید بیمار از 

  .نظر عالیم مسمومیت بررسی شود

رژیم غذایی کم نمک، کم آب یا مصرف زیاد دارو فرد را همواره مستعد مسمومیت می 

گرم نمک  4لیتر مایعات و بیش از  3بنابراین باید به بیمار توصیه کرد که روزانه بیش از . کند

بیمار باید از فعالیتهاي . مصرف لیتیوم در دوران شیردهی و حاملگی باید منع شود. مصرف کند

  .که سبب تعریق و دهیدراتاسیون می شوند، پرهیز کند بدنی شدید
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تمامی تثبیت کننده هاي خلق اثرات ضد تشنجی دارند اما لیتیوم، تشنج آور : نکته

  .است

است که ) آگرانولوسیتوز(خطرناکترین عارضه آن، عارضه خونی : کاربامازپین یا تگرتول

  .باید مواظب بروز آن باشیم

  .بسیار پر استفاده در درمان تشنج است از داروهاي: سدیم والپرات

  . داراي یک عارضه پوستی بسیار خطرناك بنام نکرولیزاپیدرمی سمی است: االموترژین

 داروهاي ضد اضطراب  

بنزودیازپین ها با دوز باال بصورت خواب آور و با دوز پایین بصورت ضد : توضیح اجمالی

انند اختالل هراس، فوبیها و بی قراري اضطراب و مسکنعمل می کنند و در سایر اختالالت م

مربوط به اختالل دو قطبی نیز مفید هستند و بعنوان هوشبر، ضد تشنج و شل کننده عضالنی 

نیز مصرف می شود شایع ترین عارضه جانبی آن خواب آلودگی است که بیمار باید از رانندگی 

 .و کارهاي خطرناك اجتناب نماید

  :ضداضطرابداروهاي : توضیح کامل

اثر کرده و اثر مهاري ناقل عصبی گاما آمینوبوتریک اسید CNSروي : بنزودیازپین ها - 1

)GABA (از جمله این داروها، . هم خواب آور و هم آرامبخش هستند. را افزایش می دهند

  .هستند... و) زاناکس(، آلپرازوالم )والیوم(دیازپام 

اما خطرناکترین . خواب آور بودنشان استشایعترین عارضه جانبی آنها : عوارض جانبی

در . و بدنبال آن ضعف سیستم تنفسی استCNSعارضه جانبی آنها، تضعیف بیش از حد 
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همچنین این داروها ایجاد وابستگی . صورت بروز ضعف تنفسی، فلومازنیل آنتیدوت آنها است

  .کرده و امکان بروز سندرم ترك وجود دارد

ن ها اثرات ضدتشنجی داشته و در درمان تشنج کاربرد قابل ذکر است که بنزودیازپی

  .دارند که معروف ترین آنها دیازپام است

کاربرد . فقط اثر ضداضطرابی داشته و اثرات خواب آوري و ضد تشنجی ندارد: بوسپیرون - 2

  .است) GAD(اصلی آن در اختالل اضطرابی 

 به درمان با الکتروشوك  

ECT یک روش نسبتا بی خطر و موثر براي درمان بیماران مبتال به اختالالت افسردگی

عوارض عمده آن ناراحتی . اساسی، دوقطبی، اسکیزوفرنیا و سایر اختالالت جدي روانی است

بیمار از کیفیت عمل و شکستگیهاي ناشی از فعالیتهاي حرکتی هنگام تشنج بود که این مسائل 

تنها مورد . عمومی و شل کننده هاي عضالنی در ضمن درمان حل شدبا استفاده از بیهوشی 

در بیمارانی است که افزایش فشار داخل جمجمه دارند نظیر تومورهاي ECTمنع مصرف 

 مغزي، سکته مغزي اخیر یا تخریب عروق مغزي یا فشار خون

 مراقبت هاي پرستاري

  قبل از درمان

  اي آزمایشگاهی معمولکنترل ورود و خروج مایعات و انجام کاره - 1

  کنترل فرمهاي رضایت امضاء شده توسط قیم بیمار - 2

  ..درگیر کردن خانواده، دادن اطالعات و برطرف کردن ترس و اضطراب آنها - 3
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  برقرار کردن رابطه مثبت با بیمار و خانواده وي - 4

  ساعت قبل از انجام الکتروشوك 2تشویق به عدم استعمال دخانیات، حداقل  - 5

  ساعت قبل از درمان 8ساعت قبل و مواد جامد در  6حذف مایعات  - 6

  برداشتن عینک و وسایل تزئینی و مصنوعی - 7

  تخلیه روده ها و میانه بیمار - 8

  کنترل عالیم حیاتی قبل، حین و پس از درمان - 9

  دادن آتروپین قبل از درمان طبق دستور به منظور کاهش ترشحات - 10

بعنوان بیهوش کننده عمومی و سوکسینیل کولین بعنوان شل  دادن تیو پنتال سدیم - 11

  کننده عضالنی طبق دستور

  اطمینان از درست کار کردن دستگاه اکسیژن و دستگاه ساکشن - 12

  گرم نگه داشتن و فراهم کردن تمهیدات حمایتی براي کاهش ترس بیمار - 13

  حین درمان 

  ساکشن ترشحات حنجره در صورت نیاز - 1

  مرتب و دائم بیمار مشاهده  - 2

  پس از درمان

  لمس بیمار به منظور نشان دادن حضور و مراقبت از بیمار و کاهش ترس او - 1

  آگاه کردن بیمار نسبت به زمان، مکان، حوادث - 2
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  استفاده از داروها جهت رفع سردرد و تهوع بیمار - 3

  فراهم نمودن فرصت هایی جهت ابراز احساسات بیمار درباره درمان - 4

 ثبت پاسخ هاي بیمار در حین و پس از درمان - 5

 نکات اضافی 

در افسردگی اساسی و بخصوص افراد سالمند یا باردار یا کسانی که  ECTشایعترین کاربرد 

  .قصد خودکشی دارند، می باشد

ECT  سال از بروز آن نگذشته با در نوع  1در بیمار اسکیزوفرنی که حاد بوده یعنی بیش از

  .موثر استیارکاتاتونیک، بس

، ضد تشنج ها و بنزودیازپین ها )ECTبه خاطر افزایش عوارض شناختی (مصرف لیتیوم 

  .ممنوع استECTهمزمان با 

ECT شامل دو نوع یک طرفه و دو طرفه است نوع یکطرفه داراي عوارض کمتر و نوع دو

  .طرفه داراي اثرات درمانی سریعتر و بیشتر است

اما . مل سردرد، گیجی و عدم آگاهی به زمان و مکان استعوارض شایع شا: عوارض جانبی

  .شایعترین عارضه، فراموشی است

  سایر درمانهاي زیست شناختی

  نور درمانی)photo therapy(  

مورد عمده مصرف آن اختالل عاطفی فصلی است که مجموعه اي از عالیم افسردگی می 

عوارض آن شامل سردرد، احساس فشار در کره چشم . باشد که در پاییز و زمستان رخ می دهد
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خواب ويگمحرومیت از خواب و تغییرات در ال>. و احساس تنش و تحریک پذیري می باشد

)sleep deprivation(  

درمان کوتاه مدت اختالالت افسردگی، بعنوان مکمل درمان همراه با داروهاي ضد بعنوان 

  .افسردگی و نیز بعنوان درمان اختالل افسردگی پیش از قاعدگی مطرح شده است

 مصاحبه با کمک دارو  

مصرف تزریقی سدیم آمیتال به منظور تسهیل اخذ اطالعات در مصاحبه روان پزشکی منجر 

  .مصاحبه آمیتال براي این روش گردید به پیدا شدن اصطالح

  نار لوتراپی)narcotherapy( 

 عبارتست از یکسري جلسات روان درمانی تحت تأثیر دارو 

  روان جراحی)psychosurgery( 

روان جراحی به عمل جراحی روي مغز به منظور کاستن از عالئم بیماران روانی دچار 

لوبوتومی تخریب . ب نداده اند، اطالق میشوداختالالت بسیار شدید که به روشهاي سنتی جوا

این درمان بخصوص در افسردگی ... نواحی خاصی از مغز، سینگوالتومی قطع راههاي ارتباطی

  .اساسی مزمن مقاوم به درمان و اختالل وسواس جبري به کار میرود

  درمانهاي غیر زیست شناختی

  روانکاوي - 1

در جریان روانکاوي به بیمار فرصت بازنگري به جریانات و تجربیات گذشته زندگی داده 

میشود از این طریق به شناخت او از خویشتن و مشکالتی که ریشه در عالئم او دارند، افزوده 
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می گردد با این روش معیارهاي مختلف براي حل کشمکش هاي بیمار براي دستیابی به تعادل 

روشهاي مختلف آن شامل تداعی آزاد، توجه مواج آزاد و فرآیند تحلیلی . گرددروانی، کسب می 

مورد مصرف عمده روانکاوي، تعارضهاي روان شناختی دیرپایی است که عالمت یا . می باشد

  اختاللی بوجود آورده است 

  روان درمانی تحلیل گرا - 2

ل بیمار در ارتباط با روي تعارض هاي جاري و الگوهاي پویایی موجود یعنی تحلیل مسائ

این روش با مصاحبه و روشهاي بحث که کمتر از تداعی آزاد . خودش و دیگران تمرکز می نماید

  . بهره می گیرد مشخص میشود

  روان درمانی بینش گرا - 3

در این درمان تاکید بر پیدا شدن برخی بینشهاي جدید در بیمار در زمینه هاي 

روابط جاري خود با دیگران است این درمان روش  احساسات، واکنشها، رفتار و بخصوص

انتخابی براي درمان بیماري است که از قدرت الگوي کافی برخوردار بوده اما به دالیلی نباید یا 

  .نمی تواند تحت روانکاوي قرار گیرد

 روان درمانی حمایتی - 4

ناتوانی گذرا حمایت یک شخص صاحب امتیاز و قدرت را در جریان یک دوره بیماري، یا 

هدف آن ترمیم یا تقویت دفاع و منسجم کردن توانایی هایی است که . به بیمار عرضه می کند

  .دچار آسیب گردیده اند
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  روان درمانی هاي پویاي کوتاه مدت - 5

تأکید این روش روي ایجاد یک تجربه هیجانی، اصالحی است که توانایی ترمیم حوادث 

متقاعد سازد که راههاي تازه  |و در عین حال بتواند بیمار را  تروماتیک گذشته را داشته باشد

  .براي تفکر، احساس و رفتار وجود دارند

  مداخله در بحران - 6

مراحل مقدماتی . هفته طول می کشد 6بحران، دورهاي محدود دارد و از چند ساعت تا

کرده که بحران شامل اضطراب و تنش است سپس مکانیسم هاي مشکل گشایی شروع به کار 

ممکنست موثر باشند یا نباشند لذا باید انواع خدمات درمانی براي فرد بحران زده طرح ریزي 

. شده باشد و به افرادي که بعلت بحران دچار ناتوانی یا ناراحتی شدید شده اند، عرضه گردند

. ت کنندمداخله در بحران باید سریع انجام شده و بیمار و درمانگر باید فعاالنه در درمان شرک

روشها مشتمل بر اطمینان بخشی، تلقین، دستکاري محیط و داروهاي روان گردان و احتماال 

  .بستري شدن به شکل کوتاه مدت می باشند

  روان درمانی گروهی - 7

در این درمان افراد دچار ناراحتی روانی که بدقت انتخاب شده اند زیر نظر درمانگري 

گر براي تغییر دادن شخصیت خود، در گروهی قرار داده آموزش دیده، به منظور کمک به یکدی

با استفاده از انواع مختلف روشها، رهبر گروه از روابط متقابل اعضاء براي ایجاد تغییر . می شوند

هدف از این درمان رفع عالئم بیماري و تغییر دادن روابط بین فردي می . استفاده می کند

ساعته  2نفر، جلسات هفتگی و مداوم حداکثر  8-10تعداد مناسب براي تشکیل گروه . باشد

  :چندین عامل موثر در گروه درمانی شامل موارد زیر است. میباشد
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تخلیه هیجانی، پذیرش، فداکاري، پاالیش، چسبندگی، همدلی، همانند سازي، تقلید، 

دد بصیرت، تعامل، تعبیر، یادگیري، واقعیت سنجی، عمومیت دادن، انتقال، تهویه، تشکیل مج

 .خانواده

گروهی است که تعداد و ترکیب معینی دارد و اگر بیماري گروه را ) close(گروه بسته 

گروهی است که تغییر در ) open(ترك کند، عضو جدیدي بجاي او گرفته نمی شود، گروه باز 

گروه . آن زیاد است وقتی اعضاء قدیمی آنرا ترك می کنند اعضا جدید گرفته می شوند

متشکل از افرادي است که قصد مقابله با مسئله اي خاص ) self - help groups(خودیاري 

این گروهها معموال باهدف ویژهاي بوجود می آیند، هدف باال بردن رفاه و . یایک بحران را دارند

اعضاء گروه دچار . سالمت روانی مردم است از خصوصیات بارز این گروهها همگونی آنهاست

و در تجارب یکدیگر شریکند بدین ترتیب اعضاء گروه به یکدیگر  اختالالت مشابهی هستند

  .آموزش می دهند و از یکدیگر حمایت می کنند

  روان درمانی فردي و گروهی توام - 8

در این درمان بیماران به طور انفرادي با درمانگر مالقات نموده و در جلسات گروهی نیز 

  .ال یک نفر استشرکت می جویند، درمانگر هر دو نوع درمان معمو

  سایکودرام - 9

در این درمان از طریق روشهاي دراماتیک خاص ساختمان شخصیتی، روابط بین فردي، 

یک روش روان درمانی گروهی است که ممکنست . تعارضها و مسائل هیجانی تفتیش می شوند

لی در در هر زمینه اي از عملکرد، یا بر یک نقش نمادین، یک گرایش ناخودآگاه یا وضعیت خیا

  . آینده تمرکز نماید
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  خانواده درمانی - 10

نوعی روش درمانی است که وقتی تعارض آشکار در اعضا یک خانواده شناخته می شود 

و مداخله درمان بخش را ایجاب می کند، مورد استفاده قرار می گیرد و بر این نظریه استوار 

خانواده درمانی را . می کند است که خانواده یک سیستم بوده که کوششی در حفظ تعادل خود

می توان با استفاده از روشهاي گروه درمانی خانواده، روان درمانی شبکه اجتماعی، درمان 

، معنی )تلقین کردن به بیمار براي درگیر شدن در رفتار ناخواسته اش مثل وسواس(تناقضی 

 .انجام داد) برچسب مثبت زدن به رفتارها و احساسات منفی(منفی مثبت 

  ) marital therapy(درمان زناشویی  - 11

این درمان ابزار موثري براي کمک به زوجها براي دستیابی به خودآگاهی از طریق کار 

کردن روي مشکالتشان است در واقع نوعی روان درمانی بوده که براي تعدیل تعامل روان 

با هم ) اقتصادي شناختی دو فرد که بر سر یک یا چند بعد مختلف اجتماعی، هیجانی، جنسی و

مشاوره ازدواج شکل محدودتري از درمان زناشویی است چون فقط . تعارض دارند، بنا شده است

  .از یک نوع تعارض خانوادگی بحث می کند

  بیوفیدبک - 12

به منظور توانا ساختن متخصص براي کسب کنترل نسبی بر آندسته از اعمال بدنی که در وراء 

این درمان بر این مفهوم متکی است که پاسخهاي خودکار از . هوشیاري بوده به کار می رود

تظاهرات فیزیولوژیکی . طریق فرآیند شرطی سازي عامل یا وسیله اي قابل کنترل هستند

اضطراب یا تنش مانند سردرد، تاکیکاردي و درد را می توان با آموزش به بیمار براي آگاه شدن 

از این روش براي درمان آسم، . دگی کاهش داداز تفاوتهاي فیزیولوژیکی بین تنش و آرمی
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آریتمیهاي قلبی، بی اختیاري ادراري، صرع بزرگ، بیش فعالی، هیپرتانسیون ایدیوپاتیک و 

  .استفاده میشود... هیپوتانسیون ارتوستاتیک، سردردهاي میگرنی، درد عضالنی صورت

  )behaviour therapy(رفتار درمانی  - 13

ه به تجارب شخصی یا تعارضهاي درونی بیمار توجه کنند بر رفتار درمانگرها بی آنک

روشهاي رفتار درمانی بر . رفتار آشکار تمرکز کرده و به نفع رفع این عالیم تاکید می ورزند

اساس اصول یادگیري بوده و بر این باور اساسی متکی هستند که رفتارهاي غیر انطباقی و 

ند لذا درمان موفقیت آمیز عبارتست از انواع مختلف اضطرابهاي پایدار، شرطی یا آموخته شده ا

  .شرطی زدایی بر این مبنا که هر رفتار بدي که آموخته شده قابل فراموشیاست

درفوبی و وسواسهاي فکري و عملی و (رفتار درمانی شامل حساسیت زدایی تدریجی 

بیماري، تقویت  ، ایجاد)، مواجهه تدریجی، غرقه سازي در فوبی)برخی انواع اختالالت جنسی

  .مثبت می باشد

 هیپنوتیزم - 14

حالتی است که در آن شخص قادر خواهد بود به تلقینات مناسب از راه تجربه تغییرات 

این روش هم براي درمان و هم براي پژوهش جهت . ادراك، حافظه با خلق، واکنش نشان دهد

براي درمان سوءمصرف مواد، از این روش . زنده ساختن خاطرات فراموش شده استفاده میشود

  .الکلیسم، مصرف دخانیات، چاقی استفاده می شود
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 شناخت درمانی - 15

این روش بر یک دلیل منطقی نظري زمینهاي مبنی بر این که عواطف و رفتار فرد 

ساختن دنیا توسط . عمدتا با شیوه اي که او دنیا را می سازد، تعیین می شود، متکی است

تکی است این روش یک درمان سازمان یافته کوتاه مدت با گرایش به شخص بر شناخت اؤ م

ممکنست همزمان دارو درمانی نیز صورت گیرد بطور عمده در . مسائل جاري و حل آنهاست

  .درمان افسردگی کاربرد دارد

  واقعیت درمانی - 16

ی از جدیدترین روشها در راه تعیین قوانین رفتاري و چگونگی میل به رضایت، خوشبخت

افرادي نیاز به این درمان دارند که قادر به ارضاي نیازهاي خود در . و موفقیت محسوب میشود

روش درمان مواجه شدن با واقعیت و قبول . چهارچوب واقعیت نباشند و آنرا انکار کنند

  .استمسئولیت و قضاوت درباره درست و نادرست بودن رفتار

  محیط درمانی - 17

محیط . است که بهداشت روانی بیمار را افزایش دهدهدف فراهم کردن محیطی 

درمانی، محیطی است که در آن بیمار احساسات منفی و مثبت خود را ابراز می دارد و به وي 

  .کمک می شود تا رفتار خود را با واقعیت منطبق کند

  )occupational therapy(کار درمانی  - 18

اري خود فکر می کنند و سریعتر بیمارانی که مشغول به کار هستند کمتر به بیم

  .کاردرمانی به دو صورت فردي و گروهی انجام می شود. پیشرفت می کنند
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  بازتوانی درمانی - 19

یک فرآیند پویاي خالق است که نیاز به همکاري گروهی افراد متخصص، بیمار و 

رد ارزیابی و افرادمتخصص تیم بازتوانی هر یک در حیطه تخصصی خود بیمار را مو. خانواده دارد

بررسی قرار داده و نیازهاي درمانی وي را مشخص می نمایند سپس با توجه به نیازهاي تعیین 

شده اهداف بازتوانی و برنامه زمان بندیشده دستیابی به اهداف بصورت رفتاري طرح ریزي 

کی و نقش پرستار در این تیم شامل کار با بیمار و بستگان آنها، انجام آموزشهاي پزش. میشود

  .گزارش مشاهدات به متخصصین است

 

 


