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  پیشگفتار 

طور مستقیم یا غیرمستقیم شود که بههاي متنوع و وسیع اطالق میاي از فعالیتسالمت روان به مجموعه

وانی د. از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی رفاه ر  گرداجتماعی افراد می و رفاه روانی سالمت و  موجب ارتقاء

از شــوند. مفهوم کلی ســالمت روان به معناي برخورداري  محســوب میاجتماعی دو جزء مهم ســالمت و 

ــی از          ها به  و توانایی ها  ظرفیت  ــکالت ناشـ این   منظور تطابق افراد با تغییرات محیطی و قابلیت مقابله با مشـ

هایش توان گفت: سالمت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد تواناییدیگر می تباشد. به عبارتغییرات می

خانوادگی، اجتماعی  ، از نظر هاي معمول زندگی تطابق حاصل کرده با استرس  شناسد و قادر است   را باز می

. عنوان بخشــی از جامعه با دیگران مشــارکت و همکاري داشــته باشــدشــغلی مفید و ســازنده باشــد و بهو 

سطح جامعه می      صول کارکرد عوامل متعددي در  شرایط زندگی، امکانات،    سالمت روان در واقع مح شد.  با

طریقی ها، وضعیت اشتغال، درآمد، امنیت و سایر موارد همگی به   تسهیالت آموزشی، نحوه ارتباطات، آگاهی  

ــالمت  ــیوع بیماريروان بر س ــتیگذارند. ها تاثیر میفرد و بر بروز و ش ــالمت تابعی از  به درس میزان و س

ــدت  ــیب زاي  مواجهه با عوامل   شـ ــت که منجر به ایجاد        و اجتماعی  روانی ،فیزیکی آسـ در طول زندگی اسـ

آموزشــها و مندي از ه به نوع بهرهها در مراحل گذار عمر بســتشــود. انســانتغییراتی در وضــعیت افراد می

  .نمایندسالمت را کسب میتوانایی مواجهه با مشکالت  ،محیط اطراف خودهاي حمایت

ها به علت اختالالت  درصد از کل بار بیماري 13، حدود 2006طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در سال   

سال      شده و این میزان تا  شکی ارزیابی  صد افزایش خواهد یافت. در کل جهان میزان  16به  2020روانپز  در

ــیوع اختالالت روانی در تمام طول عمر بیش از  ــت در 25ش ــد اس ــان هابیماري مطالعه بار .ص  در ایران نش

صد  دهد که اختالالت روانیمی صاص می را به خود ا هابیماري بار قابل توجهی از در .و این در حالی  دهدخت

ــأ     ــی از بیماریهاي قلب و عروق، منش ــیاري از بیماریها و مرگ و میرهاي ناش ــت که عوامل مؤثر بر بس اس

  روانشناختی دارد و به استرس و سبک زندگی ناسالم مرتبط است. 

ه جر باعتیاد نه تنها من .قرن حاضر است  در  درمانی و اجتماعی ،یکی از مشکالت بهداشتی  اعتیاد به مواد 

ــیب ــمی و روانی در فرد می آس ــدید و عمیق جس ــیب ،گرددهاي ش نظیر افزایش حوادث   دیگريهاي بلکه آس

ــجام  غیبت از کار،   ترافیکی، ــبب می     تزلزل در انسـ گردد. بنابراین با توجه به     خانواده و بزهکاري را نیز سـ

شیوع اعتیاد در کشور و   شتی و اجتماعی ناشی از آن، کا     میزان  ضالت بهدا  اعتیاد بهکه مال منطقی است  مع

شور    شتی ک سالمت جامعه را به خطر می  ،عنوان یکی از چند اولویت بهدا سوب گردد و  ،اندازدکه  براي  مح

شیوع برخی   موجبمواد مصرف  ه عمل آید. بریزي اصولی و اقدامات جامعی  پیشگیري و درمان آن برنامه 

ــد. ویروس ایدز در معتادین    نظیر ایدز نیز می و مواردي  ،ي عفونیها بیماري  از ــیاري باشـ از  در موارد بسـ

هایی که در تحقیقات و بررسی  یابد.طریق اعتیاد تزریقی و استفاده از سرنگ مشترك بین چند نفر انتقال می   

 باالي زمینه شــیوع اعتیاد در جامعه ایران در ســالیان گذشــته انجام گرفته اســت، همگی مؤید شــیوع نســبتاً

  تند.اعتیاد در کشور هس

ساله با رویکرد  20در راستاي سند چشم انداز و اجتماعی و فرهنگی کشور  ،در برنامه توسعه اقتصادي



شاخص          شرفت عدالت، ارتقاء  سالمت همه جانبه، پی سالم،  سان  سوء    ان سالمت روان و نیز مبارزه با  هاي 

ــکالت اجتماعی مصــرف مواد  گســتره  در نظر گرفتنبا از ســوي دیگر مورد تأکید قرار گرفته اســت. و مش

ــکار می ، اجتماعی و اعتیادیســالمت روانحوزه عوامل تأثیر گذار بر شــود که مســئولیت تأمین این نکته آش

ــالمت جامعه ــت و این مهم نیاز به هماهنگی و همکار  در این حوزه س ــازمان اس ي هافراتر از وظائف یک س

 .بخشی داردبین

، ه اســتصــورت گرفت تحول نظام ســالمتطرح در و  گذشــته ی که در طی ســالترین اتفاقاتیکی از مهم

مه        هد علمیِ برنا ــوا یادین و مبتنی بر شـ ــالمت روانی،   ادغام بن ظام      هاي حوزه سـ یاد در ن ماعی و اعت اجت

شتی اولیه می مراقبت سطح       هاي بهدا شتی در  ضعف ارائه خدمات اولیه بهدا شد. در این طرح تحولی، نقاط  با

ا مورد هدف قرار گرفته است. کارشناسان مراقب سالمت خانواده در شهرها، همتاي شهرها و حاشیه شهره

شتی چند ظرفیتی ارائه خدمت خواهند کرد. یکی از اقدام      سنل بهدا ستاها، به عنوان یک پر ات  بهورزان در رو

شناختی            شش خدمات روان سالمت روان در جهت پو شناس  صر بفرد در این فرآیند، ورود کار بارز و منح

اي به ارجاعات هم سطح (کارشناس مراقب سالمت ت. کارشناس سالمت روان با هدف ارائه خدمات حرفهاس

ــالمت روان   خانواده) و ارجاعات ســطح باالتر (پزشــک عمومی) نقش حســاس و کلیدي در حفظ و ارتقاء س

سال   25یه در هاي بهداشتی اول جامعه بعهده خواهد داشت. اگر ادغام خدمات سالمت روان در نظام مراقبت  

سی پیشِ رو        سا شک تغییرات ا شی، تحولی و بنیادین در نظر بگیریم، بدون  پیش را به عنوان یک حرکت جه

  در ارائه خدمات سالمت روان، دومین تحول در نظام ارائه خدمات سالمت روان محسوب خواهد شد.

کارشناسان دلسوز سالمت     امید است با تالش هم جانبه و قابل تقدیر اساتید دانشگاهی، متخصصان و        

ــالمت روانی و اجتماعی آحاد    روان بتوان هدف واالي برنامه هاي این حوزه، که چیزي جز حفظ و ارتقاء سـ

جامعه و همچنین پیشــگیري، درمان و کاهش آســیب ناشــی از مصــرف مواد نیســت، محقق گردد. بی شــک 

ــتی حمایت ــتاد ارجمند جناب آقاي دکتر علی زارت متبوع، به ویوهاي همه جانبه حوزه معاونت بهداش ژه اس

شتی و         صر کالنتري قائم مقام محترم معاون بهدا شتی، جناب آقاي دکتر نا سیاري معاون محترم بهدا اکبر 

سرکار خانم دکتر جعفري مدیر محترم گروه خدمات و برنامه    شبکه و  سالمت و  رییس مرکز مدیریت  هاي 

ن یک رکن اساسی همواره راهگشاي حرکت رو به جلو در این     گروه مدیریت منابع انسانی سطح اول به عنوا  

  مسیر بوده است.

  

  دکتر احمد حاجبی  

  مشاور معاون بهداشت در حوزه سالمت روانی و اعتیاد  

  1394بهار   

    



  مقدمه

ز اسالمت روان فردي و خانوادگی از دیر باز مورد توجه بزرگان علم، فلسفه، دین و سالمت بوده است.     

هاي پزشــکی و وزارت بهداري، بهداشــت روان و به بیان امروز ســالمت روان، زمان بنیان گذاري دانشــکده

اي ســعی  ه گونهوده و در هر دوره تالشــگران و خدمتگزاران ب بهاي متخصــصــان و مردم   یکی از دغدغه

ــوري ادغام                  نموده ــالمت بپردازند. تدوین برنامه کشـ اند که با ارائه خدمات مرتبط، به این بخش مهم از سـ

توسط وزارت   1367اولین و اجراي آن از سال   1364هاي اولیه بهداشتی در سال   بهداشت روان در مراقبت 

ــت بزرگ ــالمت روان و بهرههاي ااي و جهانی در مراقبتترین موفقیت منطقهبهداش گیري از کارکنان ولیه س

هاي ها ارائه گردد. ارزشیابی ها به بیماران و خانوادهبهداشتی و پزشکان عمومی بود تا از این طریق مراقبت  

ــته مرکزي موفقیت در این برنامه     ــان داد که هسـ  بهورزان و«و تالش » پایش مداوم برنامه«این برنامه نشـ

شت روان     سان بهدا شنا ضعف برنامه       » کار شور بوده و نقطه  سر ک سرا ستقرار برنامه در  «در  ناکامی در ا

  در نظام سالمت بوده است. » شهرها و جلب حمایت سطح تخصصی

ــالمت روان خانواده اینک به نظر می ــد اتفاق و تحول جدید و بزرگ دیگري در سـ ــت. رسـ ها در راه اسـ

ته اند که  در کنار سایر اعضاء تیم سالمت به     کارشناسان مراقب سالمت خانواده موظف شده و پیمان بس      

ویژه با نظارت پزشــک خانواده و کارشــناس ســالمت روان، در تأمین ســالمت روان در شــهرها مشــارکت  

نمایند. این مشارکت از طرف صاحبنظران، متخصصان و کارکنان بخش سالمت روان کشور، مورد استقبال       

صیه می    شده و تو شته به همت همه     30هاي زیر را که در طول و یافتهگردد که تجارب موفق واقع  سال گذ

شت روان در مراقبت    شگرانِ ارائه خدمات بهدا ست         تال شور بد ستاهاي ک شتی اولیه و در عمق رو هاي بهدا

  آمده است را، پاس داشته و به نحو مناسبی بهره برداري نمایند.

  

  نکات پایه فراگیري سالمت روان

ــالمت فردي، خانوادگی و ا   ــایت       سـ ــود که نگاهی   مندي تأمین می  جتماعی زمانی با کیفیت باال و رضـ شـ

ها و مشـــکالت یکپارچه به وجود  بیمار شـــده و همزمان با پرداختن به بیماري جســـمی مراجع، به بیماري

 روانی، خانوادگی، تنگناهاي مالی، اجتماعی و حتی عالئق و نیازهاي دینی و معنوي وي توجه شود.

صوالرائ  ست           ا سالمتا شیوارتقاء شگیري،درمان،توانبخ سالمتدرپی صوالرایهمراقبت سالمتروانهمانا  .هخدمات

ها و بنابراین در برخورد با بیماران برنامه سـالمت روان، شـما همان کارشـناس سـالمتی هسـتید که آموزه     

هارت  کار می    م ته شــــده در کالس را ب کاوي،           هاي گف ندرمانی، روان ئه روا ید در ارا با مشــــاوره گیرید و ن

روانشناسی، مشاوره خانوادگی و مشاوره زناشویی وارد شوید، همچنین در مشکالت جنسی و شخصی              

 ها کنجکاوي نمایید.افراد و خانواده

 الف



ــما می            ــهاي این دوره و این کتاب نه تنها نگاهی جدید به شـ دهد و افقی بی انتها را در   فراگیري آموزشـ

 وند، بلکه احســاس و رویکردي حمایتی، روانشــناختی، انســانی، کخدمت به مراجعان در برابر شــما  باز می

شناخت رنج      شتر در  شما خواهد داد که موجب موفقیت بی صی، خانوادگی و    معنوي به  شخ ها و در زندگی 

 گردد.اي شما میحرفه

ــت اما خدمات   گرچه محتواي این کتاب به بیماري ــیاري در حوزه روان پرداخته اسـ ــکالت بسـ ها و مشـ

ن وان ارزان، ساده، مؤثر و در دسترس، است، و نیازمند داروها، و تجهیزات پزشکی پیچیده و گرا    سالمت ر 

قیمت و حتی در موارد بســیاري نیازمند ارجاع به مراکز تخصــصــی و بســتري در بیمارســتان نیســت. این   

ــود به راحتی موجب ک         خدمت به ویژه اگر همراه با خدمات مراقبت         ــتی اولیه ارایه شـ اهش بار  هاي بهداشـ

ــکی و            بیماري  ــی و اعتیاد، و کاهش هزینه خدمات پزشـ ــرف داروها، کاهش میزان خودکشـ ها، کاهش مصـ

 شود.ها میبیمارستانی در همه رشته

سالمت روان جمعیت        سادگی، روانی، مخاطب محوري، اتکاي بر نیازهاي  شی با  سته آموز این کتاب یا ب

سانی و منابع در    شش و توجه به نیروي ان سالمت، اگر به خوبی فراگرفته      تحت پو شبکه  سترس در نظام  د

شــود خواهد توانســت با تعهدي که در وجود کارشــناســان ســالمت خانواده در طول دوره آموزش و ارایه  

 خدمت ایجاد خواهد کرد، خدمت بزرگ و نقطه عطف جدیدي را در تأمین سالمت روان جامعه رقم بزند.

ــالمت به ارتب در ارایه مراقبت  یگیري، و گوش کردن، پ اط مؤثر، احترام به مراجع، همدلی، حمایت،  هاي سـ

ــاوره به همان اندازه اهمیت بدهید که به درمان دارویی و اثرات و عوارض آن اهمیت می             دهید. در این   مشـ

ها و مشــکالت زندگی خانوادگی، زناشــویی، شــغلی، تحصــیلی، بیمه اي، مالی، بین  روند شــما متوجه نگرانی

سالمت روان مردم را تهدید می    هنگی مراجعین میفردي، و فر ست که امروز  ست  شوید، و اینها کند و الزم ا

 به آنها هم بپردازید.  

سان دیگر               شنا سالمت خانواده و برخی از کارکنان و کار سان مراقب  شنا شیم که کار شته با بخاطر دا

و اعتیاد نیســـتند، اما  روان هاي روانپزشـــکی و مشـــکالت ســـالمتبخش ســـالمت، گرچه درمانگر بیماري

دهنده و درمانگر دردهایی از دردمندان  توانند با گوش دادن، و درك عمیق یک درد، شـــفا بخش، تســـکینمی

ا یجمعیت تحت پوشش خود باشند. در این شرایط گاه تنها با یک مداخله داروئی و غیرداروئی گفته شده، و      

 شود.مییک پیگیري و ارجاع بموقع این خدمت ارزشمند اجرا 

هاي بهداشتی اولیه در کشور و   سال تجربه اجراي برنامه بهداشت روان در مراقبت   30این کتاب حاصل  

شده در این مورد به ویژه بهره پژوهش سالمت  هاي انجام  گیري از نتایج دو طرح مطالعاتی بازنگري برنامه 

ــت که با تالش    ــالمت روان براي بهورزان اسـ جمع زیادي نگارش یافته و از همگان    روان و تدوین کتاب سـ

  گردد.سپاسگزاري می

 ب



اولیه  بهداشتیهاي مراقبت در روان سالمت ادغام برنامه سپاس از همکاران عزیزي که در طرح بازنگري

شک  برنامه و سعود  دکتر یزدي، باقري سیدعباس  کبیر، کورش خانواده همکاري نمودند: دکتر پز   احمدزاد م

 رفیعی، حسن  دکتر محیط، احمد دکتر ناصحی،  عباسعلی  رفیعی، دکتر حسن  دکتر ،حاجبی احمد دکتر، اصل 

 دکتر مهدوي، نیلوفر دکتر بخت، ناصر  مرتضی  دکتر متولیان، عباس دکتر زفرقندي، صابري  محمدباقر دکتر

 افسري، و گروه بسیار دیگر. معصومه کاظمینی، حسین دکتر رهبر، رضا محمد

علمی و کارکنان دانشـــکده علوم رفتاري و ســـالمت روان (انســـتیتو   ســـپاس از مدیران، اعضـــاء هیات

هاي گوناگون برنامه بهداشت روان در کشور را حمایت  ساله خود جنبه 30روانپزشکی تهران) که با کوشش 

ــالمت و نیازمندان این خدمت،         رود که به گونه   کردند و اینک نتایج پربار این برنامه می        اي، مقبول نظام سـ

  گردد.
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  واژگان کلیدي

  

 و اعتیاد اجتماعی ،پیشگیري در سالمت روانی

  اجتماعیو سالمت روانی  ءارتقا

 سطوح پیشگیري

 کنندهعوامل خطرساز و محافظت

  کاهش آسیب

  هاي اجتماعیشبکه

 

  اهداف فصل

  

  رود که بتوانید:مطالعه این فصل انتظار میپس از 

 روانی، اجتماعی و اعتیاد را توضیح دهید.هاي حوزه سالمت اهمیت موضوع -1

 سالمت روانی و اجتماعی را تعریف کنید. -2

 هاي حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد ایران را توضیح دهید.اهداف برنامه -3

هایی هاي حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد را با مثالسطوح پیشگیري در برنامه -4

  توضیح دهید.  

را در حوزه ســالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد در ســطح کننده محافظتعوامل خطرســاز و  -5

 . فردي، خانوادگی، اجتماعی، محیطی و اقتصادي توضیح دهید

ــیح   -6 ــالمت روانی و اجتماعی را نام برده و توض ــیب و ارتقاء س راهکارهاي کاهش آس

 دهید.
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 عومل فردي و خانوادگی  

 هاي کاهش آسیب و ارتقاء سالمت روانی و اجتماعیراهبرد  
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  سالمت جسمی، روانی و اجتماعی 

گذشته نه تنها روز به روز بر اهمیت سالمت  در چند دهه

سالمت و         شتن  ست، بلکه دا شده ا روانی، اجتماعی افزوده 

شده         شمرده  سالمت افراد الزم  ستی معنوي هم براي  بهزی

ــمی دلیل    ــت. در این تعریف جامع، تنها نبود بیماري جس اس

داشتن سالمتی نیست، بلکه سالمت یک وضعیت چندوجهی        

سالم نه ت    ست. فرد  شد       ا شته با سمی ندا نها باید بیماري ج

عاطفی، روانی،           حاالت  عادل در  ــالمتی و ت ید داراي سـ با

که فرد  روابط و شرایط اجتماعی نیز باشد. همچنان رفتاري،

ــمی  ــالم از نظر جسـ تواند به کارهاي روزمره خود       می سـ

تواند از تمامی  می برسد، فردي که از نظر روانی سالم است    

ــتعداده ــد، با   اي خود به خوبی بهره ببرد، روابط اجتماعی و خانوادتوانمندي و اس ــته باش ــتی داش گی درس

هاي  روزمره زندگی بطور مؤثر کنار بیاید، و داراي کارکرد مناســب در تمامی جنبههاي فشــارها و اســترس

ــالم باید بتواند از زندگی خود لذت ببرد   زندگی خود از جمله جنبه ــد. فرد س ــیلی باش ــغلی و تحص و هاي ش

ــد.  داراي خالقیت، شــکوفایی، احترام به ارزش ــفات اخالقی، و آرامش دینی و معنوي باش هاي اجتماعی، ص

هاي تواند بیماريزاســت و اســترس میســالمت و شــادي با یکدیگر ارتباط دارند. فقدان شــادمانی اســترس

سخت بهتر      صورت مواجه با یک بیماري  شادمان در  تواند از پس آن  می خطرناکی تولید کند. همینطور فرد 

کند که با برآید. شــادمانی براي رشــد روانی فرد الزم و مفید اســت، زیرا شــادمانی به شــخص کمک می     

  فشارهاي روانی مقابله کند. مایرز متعقد است که وجود سالمت شرط اول شادمانی است.   

ــان همواره بر یکدیگر تأثیر متقا  ــم و روان به عنوان دو جنبه از وجود انس ــعیت بل میجس گذارند و وض

تواند سالمت  هاي جسمی دشوار و مزمن، می  وضعیت دیگري باشد. بیماري  کننده تواند تعیینمی یکی از آنها

روانی فرد را به خطر بیندازد و موجب ضعف اعتماد به نفس و افزایش استرس در فرد شود. از سوي دیگر     

ــترس باالاختالالت روانی نیز می ــمی او را به  می یی که براي فرد ایجادتوانند به دلیل اس کنند، ســالمت جس

  هاي جسمی نمایند.خطر بیندازند و فرد را مستعد ابتالء به بیماري

صعب  بیماران مبتال به بیماري سمی و  شوار و ناکام  هاي مزمن ج ضعیت د کننده بیماري العالج، به دلیل و

شکالت روانی متعددي  شایع ترین مهم از جملهشوند که  می خود دچار اختالالت و م ضطراب و  و  ترین آنها ا

هاي جسمی مزمن ممکن است براي کنترل درد یا سایر عوارض ناشی     افسردگی است. افراد مبتال به بیماري  

ــرف مواد نمایند و از این طریق در معرض ابتالء به اختالالت           از بیماري مزمن اقدام به خوددرمانی با مصـ

هاي جســمی متعدد،  قابل مصــرف مواد فرد را مســتعد به ابتالء به بیماري  مصــرف مواد قرار گیرند. در م 

نماید. به عنوان مثال مصرف مواد افیونی نه تنها با عوارض گوارشی همچون یبوست،    سوانح و جراحات می 

هاي منتقله از راه خون در صورت تزریق و... همراه است    حاالت محرومیت در صورت عدم مصرف، عفونت  
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  دهد.هاي گوارشی را افزایش مین خطر ابتالء به سرطانبلکه همچنی

ــرده مبتال به افراد ــمیي هابیماري افسـ ــت برنامه مزمن جسـ براي بهبود بیماري هاي درمانی ممکن اسـ

ی شده یله باعث مقاومت داروأرا رعایت نکنند و این مس هدرمانی مربوط دستوراتخود را نپذیرند و جسمی 

ــالم اســتفاده کنندگان   ینترگذارد و از طرفی این افراد بیشت عمومی جامعه میو عوارض جدي بر روي س

  کنند.جامعه وارد می ي بهداشتی و درمانی هستند و هزینه مضاعفی را برهامراقبت خدمات

با توجه به تأثیر متقابل وضــعیت جســمی و وضــعیت روانی انســان بر یکدیگر، افراد مبتال به بیماریهاي 

ند تا خود را از ابتالء به اختالالت روانی محافظت نمایند و افراد خانواده و مراقبین مزمن جســـمی ســـعی کن

ــگیري و کنترل اختالالت روانی این بیماران بنمایند، زیرا ابتالء بیماران مزمن  آنها تمام تالش خود را در پیش

ــ  ــکالت روانی و اعتیاد، روند بیماري جســمی آنها را پرعارض کند و ه و وخیم میجســمی به اختالالت و مش

  نماید.هاي زیادي مواجه میدرمان بیماري جسمی آنها را با دشواري

از طرف دیگر روابط اجتماعی سالم در بستري از شرایط اجتماعی مناسب و شکوفا جزو حقوق انسانی         

  ها در جهت ایجاد و تداوم آن مورد توجه قرار گیرد.است که بایستی توسط خود فرد و همچنین دولت

  منظور از روابط اجتماعی سالم ارتباط فراتر از دو نفر که توأم با احترام و خالی از شائبه و خشونت باشد.

شــامل ارتباط میان همســران، والدین با فرزندان و فرزندان با   اي این ارتباط در ســطح خانواده هســته 

  یکدیگر است.

و آشـــنایان نیز از اهمیت خاصـــی همچنین در ســـطح روابط با اطرافیان، خانواده همســـر و دوســـتان 

  برخوردارند.

ها به دلیل عدم ارتباط صحیح زوجین با  در کشور ما بسیاري از مشکالت خانوادگی و حتی فروپاشی آن

  هاي جوان است.ها در امور زندگی زوجطرفین و دخالت نابجاي خانوادههاي خانواده

ــازمان      دارد. رفتارهاي داوطلبی در   اي یاز به توجه ویژه   و بالعکس نیز ن ها  از طرفی ارتباطات افراد با سـ

ــکل ــت که نه تنها با مدیریت کالن   مردمهاي قالب تش ــهروندي اس نهاد یکی از ارکان مهم زندگی و حقوق ش

تواند باشــد. احســاس مســئولیت و تعلق رســان آن میمغایرتی ندارد بلکه در بســیاري جهات مکمل و یاري

گردد. بدین ترتیب مردمی که ي تنها از طریق مشارکت فعال آنها حاصل میشهروندان در امور محلی و شهر

کنند احساس ارزشمندي و مفید بودن نموده و از روحیه و نشاط اجتماعی  در امور زندگی خود مشارکت می

ــداجتماعی کاهش پیدا نموده و  باالتري نیز برخوردار می ــرایطی رفتار غیراجتماعی و ض گردند. در چنین ش

  یابد. ه اجتماعی نیز افزایش میسرمای

ــان می ــتند که   مطالعات نش ــرف مواد نیس ــکی و اختالل مص دهند که تنها افراد مبتال به اختالل روانپزش

ــینی، درآمد پایین، احســـاس نابرابري و بیعملکرد اجتماعی نامطلوبی دارند، بلکه فقر و حاشـــیه عدالتی  نشـ

سالمت اجتماعی ا  ضایت از زندگی را  می ست که اجتماعی نیز از عوامل خطر  تواند ایفاي نقش اجتماعی و ر

  الشعاع خود قراردهد.تحت

هایی آشنا خواهید شد که خدمات مرتبط با    در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد  نیز شما با برنامه  
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خدمت، ارایه  به متقاضیان دریافت  هایی سالمت روانی، اجتماعی و کنترل مصرف مواد  را به صورت فعالیت   

 سالمت جامعه است.تأمین  خواهد داد که هدف و نتیجه آنها

ست که برنامه        ست برنامه ا شتی قدم اول تدوین در ست یک برنامه بهدا ریزان باید  در اجراي موفق و در

سالمت خانواده دارد در           سان مراقب  شنا شما کار ستقیمی با  سه نکته دیگر که ارتباط م به آن توجه نمایند. 

شـود. دومین قدم، ارایه درسـت خدمت و اجراي درسـت مطابق آنچه که در    می با شـرح بیشـتر آورده   اینجا

باشــد. ســومین قدم پشــتیبانی و تدارك وســایل، تجهیزات و نیروي انســانی اســت، و برنامه آمده اســت، می

شاخص    شیابی برنامه با  ست هاي باالخره، قدم چهارم پایش و ارز که با آن به  مورد نظر قدم نهایی مهمی ا

هاي حوزه سالمت  براي اجراي بهتر برنامه شود موفقیت و دستیابی به اهداف برنامه را نشان داد.   می خوبی

ــتیابی به ــگیري و کنترل بیماريهاروش روانی، اجتماعی و اعتیاد و به ویژه دس ــیبي موفق پیش ها ها و آس

  را بشناسیم. ها گیري اختالالت و آسیبکلالزم است پس از درك تفاوت سالمتی و بیماري، سیر طبیعی ش

  

  تعاریف و مفاهیم

سالمت         سالمت روان:   سالمت روان به عنوان یکی از اجزاي مهم  شت  سازمان جهانی بهدا در تعریف 

سالمت، حالت بهزیستی کامل جسمی، روانی و اجتماعی است  «بیان شده است. در این تعریف آمده است که: 

فقدان  بیماري « بنابراین ســالمت روان چیزي بیش از ».  بیماري یا ناتوانی نیســت و صــرفاً به مفهوم فقدان

هاي خودش را حالتی از بهزیســتی که در آن فرد، توانایی «اســت. ســالمت روان عبارت اســت از:    » روانی

سد، می   می شارهاي معمول زندگی مقابله کند، می شنا شیوه تواند با ف ند و به اي پربار و مؤثر کار کتواند به 

  ». جامعه خود خدمت نماید

سالمت روان برنامه  ست اي مبتنی بر جامعه (جامعهبرنامه  ضه     تأکید به طوري که هدف آن نگر) ا شتر بر عر بی

خدمات در محل زندگی اســت. تمام تالش در درمان به صــورت ســرپایی و پیشــگیري از بســتري طوالنی مدت و  

هاي مکرر و متعاقب آن هزینههاي شان است، با این روش بستري شدنبازگشت بیماران به محل زندگی و محل کار

نگر، در ارائه خدمات ســالمت روانی، اجتماعی تمرکززدایی صــورت یابد. بر اســاس دیدگاه جامعهدرمان کاهش می

صر به کلینیک می ستان گیرد و این خدمات فقط منح صی روان   ها و بیمار ص ستند و می   هاي تخ شکی نی  توانند ازپز

  ي بهداشتی اولیه به مردم ارائه شوند.هامراقبت طریق  نظام

جسمی را    هايبیمارياصول سالمت روانی، اجتماعی به سادگی بهداشت عمومی نیست زیرا عواملی که      

ــده می ایجاد ــناخته ش ــمی، هابیماري اما در ایجاداند، نمایند در مجموع ش ي روانی چندین  عامل (عوامل جس

باید دســت بدســت هم بدهند تا بیماري ایجاد گردد. درنتیجه پیشــگیري از آنها کار آســانی  روانی، اجتماعی)

شگیري اولیه،             شت عمومی بوده و به پی صول بهدا سالمت روانی، اجتماعی متکی بر ا شگیري در  ست. پی نی

  شود.می ثانویه وثالثیه تقسیم

  

صرف مواد:  سیب  اختالل م صرف مواد که با نقص کنترل،  شناختی از رفتارهاي مرتبط  یک الگوي آ با م
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هاي مرتبط با مصــرف و رغم مواجهه با آســیباُفت کارکرد اجتماعی، مصــرف پرخطر، تداوم مصــرف علی

شخص می    سبت به مواد م صرف مواد در طبقه تحمل فیزیولوژیک ن هاي جدید جایگزین بنديگردد. اختالل م

ده است. اختالل مصرف مواد بر حسب    تشخیص اختالالت مصرف مواد شامل سوءمصرف و وابستگی ش         

 شود.بندي میهاي تشخیصی مثبت به سه سطح خفیف، متوسط و شدید طبقهتعداد مالك

  

صرف آنها موجب تغییر در رفتار  شامل همه ترکیباتی است که واجد خواص روان   مواد: گردان بوده و م

قضــاوت و شــعور فرد (فراموشــی و بی  (مانند عصــبانیت)، اختالل درخلق و خوي (افســردگی)، اختالل در 

  . شودتوجهی) می

  

شود که متعاقب مصرف یک ماده    اطالق می شناختی  و رفتاري تغییرات جسمی،  از ايبه مجموعه وابستگی:  

  بیشــتري ارزش قبالً که رفتارهایی ســایر از ماده آن مصــرف یا یک کالس از مواد در فرد ایجاد شــده و در آن

 گاهی قوي، اغلب( میل وابستگی  سندرم  در مرکزي توصیفی  خصوصیت   یک. کندمی پیدا باالتري اولویت داشتند، 

  بنديطبقه دهمین در وابســتگی ســندرم تشــخیص .اســت تنباکو یا الکل مواد، مصــرف براي) فرد قدرت از فراتر

 .است شده تعریف مواد مصرف از ناشی رفتاري و روانی اختالالت ذیل هايبیماري المللیبین

  

سیب   صرف آ سان: م سالمتی می     ر سیب به  صرف مواد که منجر به آ سالمتی     الگویی از م سیب  شود. آ

ــرف تزریقی مواد) یا روانی (براي مثال             می ــی از مصـ ــمی (به عنوان مثال ابتالء به هپاتیت ناشـ تواند جسـ

در دهمین  رسان موادهاي اختالل افسردگی ثانویه مصرف سنگین الکل) باشد. تشخیص مصرف آسیبدوره

  هاي ذیل اختالالت روانی و رفتاري ناشی از مصرف مواد تعریف شده است.المللی بیماريبندي بینطبقه

  

ــالمت اجتماعی (نظام در سـالمت اجتماعی:  ــالمت اجتماعی 1388نامه اداره س رویکرد بعد با ) تعریف س

  :به شرح زیر تعریف شده استفردي سالمت اجتماعی 

ــالمت اجتماعی « ــعیت رفتارهاي اجتماعی (مورد انتظارو هنجار) سـ ــت از وضـ که اثرات   فرد عبارت اسـ

سازگاري اجتماعی و تعامل          سمی و روانی فرد دارد و موجبات ارتقاي  سالمت ج شده و مثبتی بر  شناخته 

 »شود.می در تعالی و رفاه جامعهمؤثر  فرد با محیط پیرامون و در نهایت ایفاي نقش

  عاد اجتماعی و فردي قابل مطالعه است:ابسالمت اجتماعی در 

   است که شهروندان آن به   اي بعد اجتماعی سالمت اجتماعی: در این بعد  سالمت اجتماعی ویژگی جامعه

 به منابع و امکانات جامعه براي تحقق حقوق شهروندي خود  دسترسی دارند.اي صورت عادالنه

  ــ   بعد ــالمت اجتماعی: در بعد فردي منظور از سـ  المت اجتماعی نحوه تعامل فرد با افراد دیگر جامعه،   فردي سـ

  نحوه عملکرد جامعه در برابر او و نیز نحوه تعامل فرد با سازمانها و هنجارهاي اجتماعی است.

ــالم          2آید،  می همانطور که از تعاریف فوق بر    ــالمت اجتماعی رفتارها و تعامالت سـ ــلی سـ محور اصـ
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  (بعد اجتماعی) است. اجتماعی (بعد فردي) و عدالت اجتماعی

بدیهی است که در صورت عدم احراز شرایط فوق الذکر سالمت اجتماعی مورد تهدید واقع شده و انواع        

  کند.می مشکالت اجتماعی ظهور پیدا

  

شکل اجتماعی:  مشــکلی اســت که دامنه اثر آن از فرد گذشــته و جمعیت زیادي از جامعه را تحت تاثیر  م

  دهد.می خود قرار

ــت که دو نفر پس از آزمودن راه  به عنوا ــمیم فردي اس ــکل یا حتی تص مختلف هاي ن مثال طالق یک مش

ــد که            می براي در کنار همدیگر ماندن انتخاب      کنند. با این حال اگر ویژگیهاي اجتماعی یک جامعه چنان باشـ

صد زیادي از ازدواج  صورت  به جدایی ختم گها نتواند کارکرد خانواده را محکم نگاه دارد و در  ردد در این 

  شود.می با رشد روزافزون طالق مواجه خواهیم شد که یک مشکل اجتماعی محسوب

صادي دارد. در جوامعی که به دالیل       شکالت اقت شکالت اجتماعی رابطه تنگاتنگی با م قابل ذکر است که م

ــادي افزایش  ، مختلف فقر ــکالت اجتماعی نیز می محرومیت و نابرابریهاي اقتصـ چون بیکاري،   یابد نرخ مشـ

  یابد. می اعتیاد و جرایم نیز افزایش

  

ها و مشکالت اجتماعی و کاهش پیامدهاي  هایی است که براي جلوگیري از بروز بیماريکلیه تالش پیشگیري:

در بلندمدت،  «گیرد. پیشــگیري مبتنی بر این اصــل اســت که  شــدیدتر بیماري و مشــکالت اجتماعی صــورت می 

  گیرد:پیشگیري در سه سطح صورت می ».تر و مؤثرتر از درمان استرفهصها مقرون بهپیشگیري

سـاز، موجب کاهش خطر ابتال به  فرایندي اسـت که از طریق کاهش شـرایط زمینه   پیشـگیري سـطح اول:  ) 1 

شکالت اجتماعی و جلوگیري از بروز آن می   بیماري روان شکی، اعتیاد و م شگیري  شود. نمونه پز هاي پی

ــطح اول یا  ــگیري اولیه عبارتند از: مراقبت دوران بارداري، بهبود برنامهس ــی مدارس، پیش هاي آموزش

مه   کاهش تبعیض، آموزش مهارت    برنا ي روانی، ها حمایت   هاي زندگی،  هاي فرزندپروري، مهارت    هاي 

ــیب دیدگان بحران ــگیري از  ها و بالیا، کمک به کودکان تکاجتماعی از آسـ ــت، آموزش پیشـ ــرپرسـ سـ

  رابطین و پرورش و آموزش و بخشــی بهداشــت  بین هايي، مشــاوره ازدواج، مشــارکت همســرآزار

  .بهداشتی هايبرنامه در مادران بهداشتی و مشارکت

شــود که تشــخیص زودهنگام اختالالت  هایی می) پیشــگیري ســطح دوم: این نوع پیشــگیري شــامل برنامه2

شکالت اجتماعی، درمان و مدیریت آ    شکی، اعتیاد و م ستور کار  روانپز نها را در همان مراحل اولیه در د

ستند            ست که قابل مهار ه شکالت در زمانی ا سطح دوم، حمله به م شگیري  صلی در پی خود دارند. ایده ا

ــگیري غربال              ــوند. غالباً در این نوع پیشـ گري یعنی پیش از آن که در مقابل تغییر و مداخله، مقاوم شـ

صیه می  سط افرا شود. این غربال تو شکان،     د مختلفی میگري تو سط پز صورت بگیرد از جمله تو تواند 

   معلمان، مددکاران اجتماعی و بهورزان.

ــورت می       ــب پس از ارزیابی اولیه صـ ــف زودهنگام افرادي که درگیري در حد    ارجاع مناسـ گیرد. کشـ
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  بیماران جدید موارد خانه به خانه رســان در رابطه با مصــرف مواد دارند، شــناســایی مصــرف آســیب

آموزان ســه نمونه از  دانش در هوش آزمون انجام پزشــکی، شــناســایی موارد همســرآزاري و   انرو

  مورد استفاده به منظور پیشگیري ثانویه هستند.هاي غربالگري

پیشگیري سطح سوم: هدف از پیشگیري در این سطح، کاهش مدت و تأثیرات اختالالت روانپزشکی، اعتیاد و       ) 3 

شکالت اجتماعی پس از   سطح اول و دوم        م شگیري  شگیري ثالث از این جهت با پی ست. در نتیجه، پی وقوع ا

پزشکی، اعتیاد و مشکالت اجتماعی نیست     فرق دارد که هدفش کم کردن تعداد موردهاي جدید اختالالت روان

 کند. محور اصــلی بســیاري از برنامه این نوع پیشــگیري، توانبلکه تأثیرات آنها را پس از تشــخیص، کم می

ي مورد استفاده در آن هم مشاوره، آموزش شغلی و مواردي از    هاروش خشی است که دامنه وسیعی دارد.   

ست  سه  از که صرع  به مبتال کودك به کمک. این قبیل ا شین  خانه و اخراج مدر   آموزانشده، کمک به دانش  ن

صیلی  معلول یا ناتوان شت  براي تح سه،  به برگ شتغال  به کمک مدر  کار براي ذهنی مانده عقب نوجوان یک ا

  شــدید روانی بیماري دلیل به که مادري یا پدر به پروري فرزند یا همســرداري آموزش کارگاه، یا مزرعه در

شه  ست،  شده  طرد و یر گو شگیري  از هایینمونه همگی ا شی توان و نوتوانی، بازتوانی یا سوم  سطح  پی   بخ

    .دارد جسمی بخشیتوان مانند اصولی که است اجتماعی روانی،

  

سایی عوامل    سالمت روانی، اجتماعی و   مؤثر  شنا بر 

  اعتیاد

ــالمت روانی و  ــرف مواد  اجتماعی سـ و اختالالت مصـ

ــأثیر عوامــل مختلفی چون عوامــل اجتمــاعی،                     تحــت ت

ــتند و نباید فکر کنیم که یک    روان ــتی هس ــناختی و زیس ش

سطح پایین    عامل به تنهایی آنها را به وجود می آورد. مثالً 

سواد، مشکل مسکن و درآمد، عوامل خطري براي سالمت     

ــتند. همچنین    ــرف مواد هس روانی، اجتماعی و اختالل مص

براي ارتقاي سالمت روانی، اجتماعی و پیشگیري از مصرف مواد، وجود فضایی که از حقوق اولیه اجتماعی   

کنند، تأمین  امنیت را اقتصــادي حمایت کند؛ ضــروري اســت. اگر قوانینی نباشــند که آزادي و  -و ســیاســی

  یابی به سطوح باالي سالمت بسیار دشوار است. دست

پزشکی  توان نتیجه گرفت که عوامل اجتماعی سهم باالیی در رخداد اختالالت روانبر اساس آنچه گفته شد می

ش سالمت  دارند. با توجه به انتخاب رویکرد کنترل عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت از سوي دولت و از جمله بخ  

ست. نکته دیگري        شده ا سالمت روانی و اجتماعی بیش از پیش مطرح  شور ایران، عوامل اجتماعی مؤثر بر  در ک

 توان به علت یا علل مشکل پی هاي جسمی می که باید به آن اشاره کرد این است که در مورد بسیاري از بیماري    

پزشکی و ارتقاي بهداشت روان، علت یا    ز اختالالت روانبرده و مداخله مستقیم انجام داد اما در زمینه پیشگیري ا  

کننده از بیماري  علل مسئله روشن نیست و بهترین راه این است که عوامل خطرساز براي ابتال و عوامل محافظت      
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  هاي پیشگیري و ارتقا بر روي آنها کار کنیم.  روانی را بشناسیم و در برنامه

  

ساز:  کنند و شـود که احتمال وقوع یک بیماري و شـدت آن را بیشـتر می   به عواملی گفته می عوامل خطر

  کنند.تر میمدت آن را طوالنی

  

ها باال برده عواملی هستند که مقاومت فرد را نسبت به عوامل خطرساز و بیماري    کننده:عوامل محافظت

  کنند. و از سالمتی محافظت می

ساز و هم عوامل محافظت  شی از    توانکننده میهم عوامل خطر شند و هم نا ند مربوط به فرد یا خانواده با

  شرایط محیط بیرونی، شرایط اجتماعی و اقتصادي باشند.

  

اقتصــادي و عوامل محیطی وســیع،  –در زمینه عوامل اجتماعی: اقتصـادي و محیطی  -عوامل اجتماعی

سیري قرار بگیرند   ها و قوانین کشور در نیاز به راهبردهایی در سطح کالن جامعه وجود دارد تا سیاست     م

ــایی تعیین    ــناس ــالمت روانی و اجتماعی افراد جامعه به وجود آید. ش ــی در س ــاس هاي  کنندهکه تغییرات اس

اندرکاران امور از مداران و دســتاجتماعی، محیطی و اقتصــادي ســالمت روانی و اجتماعی براي ســیاســت 

  .شودل اشاره میاهمیت زیادي برخوردار است. در جدول زیر به برخی از این عوام

  

  بر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادمؤثر  برخی از عوامل اجتماعی، محیطی و اقتصادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــلی مربوط به عوامل  ــت که انتظار می اگرچه بحث اص ــالمت روانی و اجتماعی اس رود فردي و خانوادگی س

ضوي از تیم سالمت در نظام        سان مراقب سالمت خانواده به عنوان ع شتی اولیه با آنها   هامراقبت کارشنا ي بهدا

 شود و همچنین با همکاري سایر اعضاي تیم، بتوانند یک   هایی که به آنها داده میآشنا شوند و از طریق آموزش  

ــتگذاران محلی به ســـمت تحقق معناي مثبت   ــیاسـ گام فراتر رفته و در مداخالت اجتماع محور با جلب حمایت سـ

  کنندهعوامل محافظت  عوامل خطرساز

  رفاه اجتماعی  فقر

  خدمات اجتماعی  فقدان آموزش کافی

  قوانین و نظارت کارآمد  دسترسی آسان به الکل و مواد

  هاي اجتماعی مثل بیمهحمایت  اقتصادي -هاي اجتماعیبحران

  امنیت شغلی  استرس شغلی

  تحصیالت باال  بیکاري

  سرمایه اجتماعی( مشارکت و اعتماد اجتماعی)  مهاجرت

  عدالت اجتماعی  حاشیه نشینی

  باورهاي مذهبی بازدارنده ها و باورهاي فرهنگی مثبت به موادارزش
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  بریم.ها همان چیزي است که ما به عنوان پیشگیري و ارتقا از آنها نام میسالمت پیش روند. این فعالیت

  

شناختی،   این عوامل می :عوامل فردي و خانوادگی ستی، هیجانی،  شند یا    توانند زی رفتاري یا اجتماعی  با

توانند تأثیر عمیقی داشــته هاي حســاس رشــد فرد، میبه محیط خانواده مرتبط باشــند. این عوامل در دوره

ــان در دوران   ــل بعدي برجاي گذارند. براي مثال، والدینی که خودشـ ــند و حتی تاثیرات خود را بر نسـ باشـ

اند، در بزرگسالی احتمال ابتال به افسردگی و ي قرار گرفتهطفولیت و کودکی از طرف اطرافیان مورد بدرفتار

ــکالت را به کودکان خود هم منتقل کنند. همچنین الگوي بدرفتاري و    ــت این مش ــطراب دارند و ممکن اس اض

ــده می  ــونت تجربه ش ــلخش ــت که  تواند در نس ــویی اس هاي بعدي تکرار گردد. نمونه دیگر اختالفات زناش

رفتاري در کودکان و مشکالت مصرف مواد در زنان یا مردان شود. در جدول زیر تواند موجب مشکالت می

  شود.کننده از سالمت روانی اجتماعی اشاره میبه برخی از این عوامل خطرساز و محافظت

  

  اجتماعی-سالمت روانی کننده برخی از عوامل فردي و خانوادگی تعیین

  

شاره می -سالمت روانی هاي کنندهدر ادامه به تعیین شود که در زمینه  اجتماعی و راهبردهاي ارتقا آن ا

 سالمت روانی و اجتماعی مؤثرند.هاي اجتماعی و ارتقا  پیشگیري از اختالالت، کاهش آسیب

 

   

  عوامل خطر ساز خانوادگی  عوامل خطرساز فردي

  اختالف و ناسازگاري خانوادگی  هاي اجتماعیضعف مهارت

  مشکالت روانی والدین  افت تحصیلی و یا ترك تحصیلی

  هاي فرزتدپروري والدینضعف مهارت  مشکالت رفتاري و اختالالت روانپزشکی

  دلبستگی پایین به خانواده  همساالن داراي رفتارهاي پرخطر

  سوادي یا تحصیالت پایین والدینبی  طر و مصرف موادخطر درك شده پایین از رفتارهاي پر خ

  پایش و نظارت ناکافی خانواده  هاي حسی و جسمینقص

  وجود والدین یا بستگان معتاد  زاي زندگیرویدادهاي استرس

  توجهی به نیازهاکودك آزاري و بی  نگرش و انتظارت مثبت از مصرف مواد

  اقتصادي ضعیف وضعیت اجنماعی و  تجربه مصرف در سن پایین

  عدم دسترسی به خدمات وحمایت اجتماعی  هیجان طلبی باال

  رفتارهاي پرخطراطرافیان  هاي مثبت درباره موادباورهاي و نگرش

نگرش و باور مثبت درباره مصرف مواد در   مصرف مواد در گروه همساالن

  خانواده

  خانوادهضعف اعتقادات وتعهد دینی   دوران انتقالی مانند نوجوانی

  عدم وجود الگوهاي مثبت رفتاري در خانواده  بحران هویت

  دوري از خانواده  ضعف در مقایله با فشارهاي روانی
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  اجتماعی-هاي سالمت روانیکنندهتعیین

وضعیت  شان داشته باشند وکنترل بیشتري بر سالمت سازد تاقادر می فرآیندي است که مردم راء ارتقا

از تر زیســتن هایی براي ســالمکیفیت زندگی ایجاد فرصــت ء ســالمت وبنابر این ارتقا آن را بهبود بخشــند.

  است. سالمت روانی و اجتماعیهاي کنندهطریق بهبود تعیین

سالمت روانی  ضایت از زندگی براي      تأمین  اجتماعی، هدف -در ارتقاء  شادي، امنیت، امید و ر ساس  اح

هاي ها، ارتقاء مهارتهاي جامعه براي رویارویی با اســترسجمعیت عمومی اســت و همچنین افزایش مهارت

  هاي فرزند پروري مورد نظر است.هاي زندگی و شیوهارتباط اجتماعی، مهارت

بر تعیین جهت حرکت براي رسیدن به اهداف مورد نظر، عالوه بر کاهش خطر اختالالت مؤثر  راهبردهاي

ــرفت اجتماعی و       ــت و پیشـ ــالمت روانی و اجتماعی، تاثیر مثبتی بر بهداشـ ــکالت و بهبود سـ روانی و مشـ

  شود.راهبردها پرداخته میترین مهم خی ازاقتصادي جوامع دارد. در زیر به بر

  

  ) بهبود تغذیه1

ستند،     -شواهد علمی قوي وجود دارد که بهبود تغذیه در کودکانی که از لحاظ اجتماعی  صادي فقیر ه اقت

  شود. هاي روانی میمنجر به رشد عقالنی سالم، نتایج تحصیلی بهتر و کاهش خطر بیماري

  

  ) تهیه مسکن2

سکن و م    شتن م شاخص    ندا سب یکی از  سالمت جامعه و     سکن نامنا ستاي بهبود  ست و در را هاي فقر ا

هاي اخیر نشــان داده شــده که بهبود  گیرند. در پژوهشعدالتی در ســالمت هدف مداخله قرار میکاهش بی

ساس امنیت،          شته و نیز تاثیرات اجتماعی مثبتی مثل اح سمی و روانی دا سالمت ج سکن، نتایج مطلوبی بر  م

  جرم و افزایش مشارکت جمعی را در پی دارد.کاهش 

  

  افزایش دسترسی به آموزش )3

ســوادي و ســطح پائین تحصــیلی در بســیاري از کشــورها، به ویژه جنوب آســیا و آفریقا، مشــکالت  کم

ستند که  شایع  معموالً اجتماعی بزرگی ه ستند. بی در بین زنان  سیدن به    تر ه سوادي توانایی افراد را براي ر

ســوادي از طریق فراهم کردن امکانات آموزشــی بهتر کند. مبارزه با بیاقتصــادي شــدیداً محدود میمزایاي 

سفانه به بی    بري کودکان مزایاي بی شته  اما متا ساالن کم   شماري دا شده که باید در  سوادي بزرگ تر توجه 

 .این زمینه بیشتر سرمایه گذاري شود 

هاي شــناختی، هیجانی و عقالنی  ، منجر به افزایش توانمندي، آموزش بهتر به ویژه براي زناندر مجموع

ــت ــتر می آنان و نیز فرصـ ــغلی بیشـ ــود که این امر منجر به کاهش نابرابري اجتماعی و کاهش  هاي شـ شـ

  شود.هاي روانی خاص همچون افسردگی میبیماري
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  ) کاهش ناامنی اقتصادي4

بر ســالمتی و نیز مرگ زودرس دارند. فقر مطلق فقر، محرومیت نســبی و انزواي اجتماعی تاثیر مهمی  

ــروري اولیه زندگی که هنوز در برخی از غنی ــورهاي اروپایی نیز وجود یعنی کمبود مایحتاج ضـ ترین کشـ

ي اقلیت قومی، کارگران خارجی، افراد ناتوان، پناهندگان  هاگروه دارد. در این میان به طور اخص، افراد بیکار،

ــانی که در خیابانها زندگی می       خانمان در   و افراد بی کنند میزان مرگ باالتري   معرض خطر قرار دارند. کسـ

  دارند.

  تر از دیگر مردم اجتماع و این اصطالح اغلب به کسانی اطالق  فقر نسبی یعنی زندگی در وضعیتی فقیرانه  

سطح ملی، زندگی می    %60شود که با درآمدي کمتر از  می سط در  ماعی منجر به کنند. انزواي اجتدرآمد متو

براي زنان  خصـوصـاً    شـود. اضـطراب ناشـی از فقر   می تر از آن خطر مرگ زودرسکاهش سـالمتی و مهم 

باردار، نوزادان، کودکان و سالمندان مضر است. انزواي اجتماعی هم چنین ممکن است به دلیل نژادپرستی،       

شرایط مردم ر    صومت و بیکاري نیز به وجود آید. این  سات    تبعیض، بدنامی، خ ضور در جل ا از یادگیري، ح

دارد که اینها خود از لحاظ روانی و اجتماعی  هاي شهروندي باز می آموزشی، دسترسی به خدمات و فعالیت   

تري در این  زیان آور بوده و به لحاظ مادي براي ســـالمتی مضـــر هســـتند. هر چه افراد براي مدت طوالنی

ضعیت  شتر در معرض ابتال به و عروقی خواهند بود.  -هاي قلبیها به ویژه بیماريبیماري ها زندگی کنند، بی

  دهد. فقر و انزواي اجتماعی خطر طالق، ناتوانی، بیماري، اعتیاد و طرد از اجتماع را افزایش می

  

  اجتماعی هاي) تقویت شبکه5

شتر مداخله  سطح جامعه انجام می بی سعی کرده هایی که در  جموعه به اند افرادي را از داخل آن مگیرند، 

ــود.        ــاء ایجاد شـ ــئولیت اجتماعی در بین اعضـ ــاس تعلق و مسـ  نوعی آموزش داده و توانمند کنند تا احسـ

شـــوند به طوري که هاي هر منطقه تنظیم میها، آنهایی هســـتند که متناســـب با ویژگیترین این برنامهمؤثر

آید. این  می مناســب به عملدر قلمرو آن منطقه شــناســایی شــده و اقدام  کننده عوامل خطرســاز و محافظت

سه، خانواده و فرد را درگیر می   برنامه سطوح مختلف جامعه مثل عامه مردم، مدر کنند. نمونه این اقدامات  ها 

شان داد که         شده. تحقیقات بعدي ن شگري در نوجوانان انجام  شونت و پرخا در آمریکا براي جلوگیري از خ

ــکال     ــه ( این اقدامات مؤثر بود و منجر به کاهش مشـ ــلحه (     %30ت موجود در مدرسـ  %65کاهش)، حمل اسـ

  کاهش) گردید.  %27کاهش) و زندانی شدن ( %29کاهش)، جرایم مرتبط با مواد ( %45کاهش)، دزدي (

  

  ) کاهش دسترسی به مواد6

المللی ملی و تواند در ســـطح بینمند و مؤثر براي کاهش بار مرتبط با مصـــرف تنباکو میمداخالت نظام

که نمونه    اي منطقه  ــود  یات      انجام شـ مال ند از: افزایش  ــی و      ، هاي آن عبارت ــترسـ ایجاد محدودیت در دسـ

هاي کلی بر هر نوع تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم (براي مثال ممنوعیت مصرف سیگار توسط هنر      ممنوعیت

  و سریال ها).ها هاي نقش اول در فیلمپیشه

وجود دارد اما مداخالت محدودکننده دسترسی و   در کشور ما ممنوعیت کامل براي مصرف سایر مواد     
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ــود.  تبلیغات تنباکو نظیر اعمال مالیات، محدودیت اماکن فروش و ممنوعیت تبلیغات می            تواند مؤثر واقع شـ

یکی از اقداماتی که در بســیاري از کشــورها مؤثر واقع شــده، افزایش مالیات بر توتون و تنباکو اســت. مثالً 

گسترش و مصرف محصوالت توتون (سیگار و تنباکو و...) را      2001وتون در سال  مالیات بر ت %10افزایش 

  % کاهش داده است. 8% و در کشورهاي با درآمد متوسط و پایین،  5در کشورهاي با درآمد باال، 

 

 آوريزا و باال بردن تاب) کاهش عوامل استرس7

اولیه رشد، یکی از راهبردهاي قدرتمند   يهاسال  هاي پیشگیري در شواهد فراوانی وجود دارد که برنامه 

در اوایل زندگی ســر و کار کننده هایی که با عوامل خطرســاز و محافظتترین برنامهپیشــگیري اســت. موفق

هاي با درآمد و سطح تحصیلی پایین را   دارند، جمعیت کودکان در معرض خطر به ویژه کودکانی از خانواده

 2عبارتند از مداخالت ویزیت در منزل در دوران حاملگی و اوائل کودکی (      ها  دهند. این برنامه   هدف قرار می 

ــایر مواد در دوران حاملگی، آموزش والدین و            ــیگار و سـ ــرف سـ ــال اول)، مداخله براي درمان مصـ سـ

  هاي پیش از مدرسه. آموزش

صداق  شگیري، اقدامات و برنامه از م ز تولد براي هاي ویزیت در منزل در بارداري و پس اهاي این نوع پی

  مادران در معرض خطر است، که به آنان نحوه صحیح تعامل با کودك را آموزش دهد.

  

  آزاري و غفلت از کودکان ) کاهش کودك8

ست، اما فقط دو        فعالیت شده ا شگیري یا وقوع مجدد کودك آزاري انجام  سیار زیادي در زمینه پی هاي ب

  :نوع راهبرد پیشگیرانه، تا حدودي کارساز بوده

هایی براي مادران در معرض خطر (مثل مادران جوان و یا مادرانی که از اختالالت روانی رنج          برنامه   -1

  برند) براي پیشگیري از کودك آزاري جسمی و غفلت از کودك. می

ها  براي کودکان مدرسه براي جلوگیري از کودك آزاري جنسی. این برنامه محافظت از خودهاي برنامه -2

 دهد که بتوانند از قربانی شدن خود جلوگیري کنند.هایی را به کودکان یاد میدانش و مهارت

  

  ) مقابله با بیماري روانی والدین 9

لدین    ــرف مواد دارند، یکی از جمعیت     کودکانی که وا هاي در معرض خطر  شـــان اختالل روانی یا مصـ

سرده،       ستند. براي مثال، کودکان والدین اف شکالت یا اختالالت روانی ه در معرض خطر ابتال به  %50حدودم

سرده  سردگی و         20ساز قبل از  یک اختالل اف سلی اختالل روانی به ویژه اف ستند. این انتقال بین ن سالگی ه

اختالالت اضطرابی نتیجه تعامل عوامل زیستی و عوامل خطر روانی، اجتماعی هستند. مداخالتی مثل افزایش     

قاوم    آگاهی این خانواده   ماري، م مل   ها از بی عا لدین،    ســـازي کودك، آموزش ت هاي ســـالم بین کودك و وا

  زدایی از بیماري روانی و حمایت اجتماعی در این زمینه مؤثرند.انگ

ــایی کودکان و نوجوانان در معرض خطر و برگزاري  هاي غربالبرنامه ــناسـ ــه براي شـ گري در مدرسـ

  باشند.میمؤثر  اي مثل گروه درمانی شناختی از سایر راهبردهايبرنامه
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  ) مقابله با آشفتگی خانواده10

ــان طالق گرفته      هاي زودهنگام، ترك   اند در معرض خطر باالي ازدواج و حاملگی   نوجوانانی که والدینشـ

تحصیل، رفتار بزهکارانه، مصرف مواد، توانمندي تحصیلی واجتماعی پایین، روابط ناخشنود، طالق و مرگ     

یم افسردگی و اضطراب در کودکان و مشکالت رفتاري در مدرسه      زودهنگام هستند. مرگ والدین هم با عال 

  و موفقیت تحصیلی پایین در ارتباط است. 

هاي هاي متمرکز بر کودك و برنامهشـــود، برنامهدو دســـته مداخله براي این فرزندان در نظر گرفته می

ــن  هاي متمرکز بر کودکان به آنها برخی مهارت     متمرکز بر والدین. برنامه    رفتاري ویژه (مثل     –اختی هاي شـ

کند. به آنها کمک می دهد که در شناسایی و مدیریت هیجانکنترل خشم، حل مسئله و ارتباط مؤثر) را یاد می

 -ها، بهبود کیفیت روابط مادربا هیجانمؤثر  هاي فرزندپروري و مقابلههاي متمرکز بر والدین، مهارتبرنامه

  دهند.نابهنجار کودك را هدف مداخله قرار می فرزند، نظم آموزي و کاهش رفتارهاي

  

  ) تسهیل مشارکت اجتماعی در توسعه محلی 11

ــوب  ــکونت افراد چیزي فراتر از خانه آنها محس ــود.می محل س رفتارهاي اجتماعی مردم در ترین مهم ش

با اي شــدهیابد. افرادي که زندگی اجتماعی و روابط تعریف می رشــد و توســعهها محیط همســایگی و محله

ــکونت خود ندارند از انزواي اجتماعی رنج        ــاس تنهایی و بی پناهی را      می اطرافیان و محل سـ برند که احسـ

  زند.می درآنها دامن

در زندگی شــهرنشــینی فعلی و  همگام با رشــد روزافزون آن ارتباط ســنتی با اقوام نزدیک به دلیل بعد  

سالمندان  به تنهایی  خصوصاً  بزرگ بسیاري از افراد کم رنگ شده است. در شهرهاي    ها مسافت و مهاجرت 

نه   خا هاي خود زندگی     ها  در  مان پارت باط مردم در محله    می و آ ند. از طرفی دیگر ارت یه   هاي  کن ــ و اي حاشـ

هاي غیر رسمی به دلیل چند فرهنگی بودن و عدم آشنایی نوشهرنشینان با رفتار شهرنشینی نیز        سکونتگاه 

نامناسب شهروندي از یک طرف و انزوا و بیگانگی اجتماعی  از   هاي طور کلی رفتارباشد. ب نمی خالی از تنش

طرف دیگر منجر به کاهش نرخ مشــارکت مردم در امور ســرنوشــت ســاز محل زندگی و بطور کلی کاهش  

  گردد.می توسعه محلی

ــت، مداخالت اجتماع        ترین مهم یکی از ــالمت  محور در مداخالتی که در این زمینه قابل اجرا اسـ ارتقاء سـ

ست. در این مداخله مردم محله  شکالت اجتماعی منطقه خود را  می اجتماعی مردم محله ا آموزند که چگونه م

شناسایی نموده و آنها را در چارچوب یک تشکل محلی (کمیته محلی) و همچنین یک تشکل سازمانی (کمیته       

  د.راهبري شهرستان) با یکدیگر و مسئولین محلی به مشارکت بگذارن

    



 

 مت روانی، اجتماعی و اعتیادبسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سال                                              16

  

  

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  خالصه فصل

  

گذارند جسم و روان به عنوان دو جنبه از وجود انسان همواره بر یکدیگر تأثیر متقابل می

 وضعیت دیگري باشد.کننده تواند تعیینو وضعیت یکی از آنها می

پزشکی، مصرف مواد و ترین راه کاهش هزینه و بار اختالالت روانپیشگیري مناسب

تحقیقات هم نشان داده که پیشگیري و ارتقاي سالمت، از مشکالت اجتماعی، است و 

  تر است.درمان مقرون به صرفه

  سالمت چیزي بیش از فقدان بیماري است.

هدف از ارتقاء سالمت روانی و اجتماعی ایجاد شرایط و بسترهایی است که از سالمت 

ت اجتماعی را پزشکی، اعتیاد و مشکالروانی و اجتماعی محافظت نموده و اختالالت روان

  بهبود بخشد. 

پزشکی، اعتیاد و مشکالت اجتماعی تک عامل نیستند، بلکه علل چندگانه اختالالت روان 

در بروز و تداوم آنها دخالت دارند. بنابراین براي پیشگیري و ارتقاي سالمت بهترین راه 

بیماري و کننده از ابتالء به این است که عوامل خطرساز براي ابتال و عوامل محافظت

  هاي پیشگیري و ارتقاء بر روي آنها کار کنیم. مشکالت را بشناسیم و در برنامه

  راهبرد براي ارتقاء سالمت روانی اجتماعی عبارتند از : 11

    بهبود تغذیه

  تهیه مسکن 

 افزایش دسترسی به آموزش

 کاهش ناامنی اقتصادي

 هاي اجتماعیتقویت شبکه

 کاهش دسترسی به مواد 

 امل استرس زا و باال بردن تاب آوريکاهش عو

 آزاري و غفلت از کودکان کاهش کودك

  مقابله با بیماري روانی والدین 

 مقابله با فقدان در خانواده

 تسهیل مشارکت اجتماعی در توسعه محلی
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  تمرین در خارج از کالس درس
  

شیوع          همانطور که می ست که عالوه بر  شري ا ضالت جوامع ب صرف مواد محرك یکی از مع دانید م

اي که در حال حاضر به صورت یک نگرانی   باالي مصرف آن، سن شروع مصرف پایین آمده است به گونه     

  جدي بهداشتی درآمده است. 

  عوامل خطرفردي زمینه ساز براي اختالالت مصرف مواد: -

  پایین درباره مصرف مواد محركخطر درك شده 

  نگرش و انتظارت مثبت از مصرف

  تجربه مصرف در سن پایین

  هیجان طلبی باال

  هاي اجتماعیضعف مهارت

  هاي مثبت درباره مواد در گروه همسانباورهاي و نگرش

  مصرف مواد در گروه همسان

  عوامل خانوادگی زمینه ساز براي اختالالت مصرف مواد: -

  نظارت خانواده ضعف در مدیریت و

  نگرش و باور مثبت درباره مصرف مواد در خانواده

  مصرف مواد در خانواده

  دلبستگی پایین به خانواده

  با این توضیح به این دو سؤال جواب دهید.

اگر شـما در محـیط زنـدگی خـود شـاهد شـیوع مصـرف مـواد محـرك بـه ویـژه در جمعیـت              -1

اي بــراي ایــن ســاز، چــه برنامــهزمینــه جــوان باشــید، بــا توجــه بــه عوامــل خطــر و محــافظ

 خط توضیح دهید. 4مسئله طراحی خواهید کرد؟ جزئیات این برنامه را در 

 تواند در کاهش مصرف مواد محرك و عوارض ناشی از آن کمک کند؟این برنامه چگونه می -2

  تمرین در کالس درس

 
سردگی در جمعیت همانطور که می هایی را که کند، اما یکی از جمعیتمختلف بروز میهاي دانید اختالل اف

شتر درگیر می  ست و از طرفی ورزش منظم یکی از عوامل مؤثر جهت مقاوم   بی سن ا سازي در  کند، جمعیت م

  برابر افسردگی است. با این تفسیر به این دو سؤال جواب دهید.

شانه        -1 شیوع ن شاهد  شما در محیط زندگی خود  سردگی در جمعی اگر  شید، چه    هاي اف سن با ت م

 خط توضیح دهید. 4اي براي این مسأله طراحی خواهید کرد؟ جزئیات این برنامه را در برنامه

 تواند به کاهش افسردگی و عوارض ناشی از آن کمک کند؟این برنامه چگونه می -2
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 ومدفصل 

 
 

هاي حوزه سالمت آشنایی با چارچوب برنامه 

 روانی، اجتماعی و اعتیاد
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  اهداف فصل 

  

  رود که بتوانید:پس از مطالعه این فصل انتظار می

 اعتیاد را بیان کنید.هاي حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اهداف برنامه 

 هاي حوزه ســالمت روانی، شــرح وظائف کارشــناس مراقب ســالمت خانواده را در برنامه

 اجتماعی و اعتیاد ذکر کنید.

    یاد و هریک از اجزاء آن را        چارچوب برنامه هاي حوزه ســالمت روانی، اجتماعی و اعت

 توضیح دهید.

  

 

  واژگان کلیدي 

 

 چارچوب برنامه 

 برقراري ارتباط 

 گروه هدف 

 مداخله 

 مراقبت 

 پایش و ارزشیابی 
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  عناوین فصل 

  

 هاي سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاداهداف برنامه  

 هاي سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادز سالمت شهري در برنامهکنقش مرا  

 اجتماعی و اعتیادهاي حوزه سالمت روانی، ها در برنامهچارچوب فعالیت  

 هاي هدف و ارزیابی خانوارشناسایی گروه 

 هاي هدفبرقراري ارتباط با گروه 

 هاي هدفآموزش به گروه 

   انجام مداخالت الزم  

 مراقبت وپیگیري بیماران  

 هاي حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادپایش و ارزشیابی برنامه 
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  روانی، اجتماعی و اعتیادهاي سالمت اهداف برنامه

ــالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد       امه برن هدف کلی   هاي سـ

ــالمت روانی و اجتماعی جامعه و        « تأمین، حفظ و ارتقاء س

است. به منظور    »کاهش بار ناشی از اختالالت مصرف مواد  

تأمین این هدف الزم اســت اهداف اختصــاصــی زیر از ســوي 

ر ســطوح مختلف مورد  مســئولین و دســت اندرکاران برنامه د

  نظر قرار گیرد:  

شگیري از   . 1 صرف مواد    بروز اختالالت روانپی شکی، م پز

  و مشکالت اجتماعی  

 شیوع اختالالت روانپزشکی، مصرف مواد و مشکالت اجتماعی  کاهش  . 2

 مشکالت اجتماعیاختالالت روانپزشکی، مصرف مواد و هاي ناشی از و ناتوانیها کاهش مرگ . 3

 هاي ناشی از مصرف مواد کاهش آسیب . 4

  

  سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادهاي در برنامهنقش مراکز سالمت شهري 

ترین وظائف را در  در شهرها یکی از مهم  به عنوان نخستین سطح ارائه خدمات  مرکز سالمت شهري   

هداف                 خانواده در تحقق ا ــالمت  قب سـ ناس مرا ــ کارشـ به طور کلی وظائف  هداف فوق دارند.  تحقق ا

  ختصاصی فوق شامل موارد زیر است:ا

 هدف  هاي گروه برقراري ارتباط با . 1

هاي  آسـیب در معرض خطر اختالالت روانپزشـکی، مصـرف مواد و   بیماریابی و تشـخیص افراد   . 2

 اجتماعی  

 ارجاع بیماران به پزشک مرکز سالمت شهري . 3

 مراقبت و پیگیري بیماران . 4

 دهی اطالعات آماري ثبت و گزارش . 5

 هدفهاي گروه به و پیشگیري از مصرف مواد اجتماعیمت روانی، سالآموزش اصول  . 6

 هاي هدفآموزش و تسهیل دسترسی به وسایل کاهش آسیب براي گروه . 7

  

  سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادحوزه  هايها در برنامهچارچوب  فعالیت

سب از     صل به منظور درك منا سالمت   ها درهاي این حوزه، چارچوب فعالیتامهبرندر این ف حوزه 

روانی، اجتماعی و اعتیاد ذکر شده است. این چارچوب در زمینه راهکارهاي ارائه خدمات، نگرش کلی را    

  هاي مختلف این چارچوب عبارتند از:کند. بخشبراي کارشناسان مراقب سالمت خانواده ایجاد می

 و ارزیابی خانوارهدف هاي گروه شناسایی . 1

 دف  هاي هبرقراري ارتباط با گروه . 2

 انجام مداخالت الزم  . 3
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 پیگیري بیماران  مراقبت و . 4

 هاي حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادپایش و ارزشیابی برنامه . 5

 

 : هدف و ارزیابی خانوار هايگروه شناسایی

مه     نا هدف در بر غام هاي  گروه  ته   اد  یاف

ــالمــت روانی، اجتمــاعی و اعتیــاد     کــه  سـ

وظیفه کار   کارشناس مراقب سالمت خانواده  

را به عهده دارد  شـامل  چهار دسـته    با آنها 

  هستند:از افراد 

به اختالالت      . 1 ــکوك  یا مشـ افراد مبتال 

صرف مواد و همچنین    روان شکی، م پز

ــیــب       هــاي  افراد در معرض خطر آسـ

اخراج  به طور مثال: بیکاري،    (اجتماعی 

شونت و     از محل کار،  ترك  صیل خ تح

  و ورشکستگی )زندان جدایی،  یاطالق آزار در خانواده، 

   افرادي که در بند قبلی به آنها اشاره گردید.انواده خ . 2

 براي کارشناس مراقبت  سالمت جامعه هاي در معرض خطر در گروه . 3

سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد           . 4 ست خدمات  شهري که درخوا سالمت  سایر مراجعان به مراکز 

 دارند

یی جمعیت تحت پوشـش، باید ضـمن برقراري    کارشـناس مراقب سـالمت خانواده در زمان شـناسـا    

ضاي خانوارها، با به کارگیري فرم    سب با اع صرف     هاي غربالارتباط منا شکی، م گري اختالالت روانپز

ــک یا     مواد و عوامل خطر آســیب ــایی و به پزش ــناس ــکوك را در هر حیطه ش هاي  اجتماعی، افراد مش

 کارشناس سالمت روان ارجاع دهد. 

دهند که به دلیل وضعیت خاصی   می پذیر تشکیل آسیب هاي گروه ت پوشش را بخشی از جمعیت تح 

سایر افراد جامعه در معرض خطر ابتال به      شتر از  صرف مواد و     اختالالت روانکه دارند بی شکی، م پز

شکالت اجتماعی   سالمت خانواده   قرار دارند. لذا م شناس مراقب  سبت به   کار سایی    باید ن این افراد شنا

  آنها را در اولویت قرار دهد. ،بیشتري داشته باشد و در انجام مداخالت الزمتوجه ودقت 

  

  هاي هدفبرقراري ارتباط با گروه

ــایی این گروه   ي هدف اولین قدم  ها گروه برقراري ارتباط با   ــناسـ ــت. بدون ارتباط     پس از شـ ها اسـ

سالمت خانواده، به نتیجه مطل      شناس مراقب  سایر اقدامات و خدمات کار سب،  وب نخواهد رسید. در   منا

وهله اول کارشــناس مراقب ســالمت خانواده باید ســعی کند با برخوردي محترمانه و صــمیمانه، گروه  

شود و آنها را ترغیب کند که به مرکز      شارکت آنها در برنامه برخوردار  هدف را جلب کند تا بتواند از م

اي درمانی وي عمل کنند و تا  هســالمت شــهري مراجعه کنند، در صــورت ارجاع به پزشــک، به توصــیه
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  بهبودي کامل، با تیم سالمت همکاري نمایند.  

  

 :هدفهاي گروه آموزش به

یکی از مــداخالت اثربخش براي گروه    

مت        ــال قاء سـ هدف، آموزش، حفظ و ارت

روانی، اجتماعی و پیشـــگیري از مصـــرف  

باشد. این آموزش در قالب مشاوره  مواد می

هاي گروهی انجام چهره به چهره و آموزش

هاي شــود. موضــوعات زیر در فصــل  می

ــیل     دیگر این کتاب به طور مجزا و به تفصـ

ــت اما با توجه به اهمیت آموزش          آمده اسـ

در ادامه مختصري به آن اشاره شده است. 

  مباحث عمده و مهم در آموزش بیماران و خانواده آنها عبارتند از:

  ــحیح با بیمار مبتال به ــرف مواد و در معرض خطر  اختالل روانرفتار و برخورد ص ــکی، مص پزش

 مشکالت اجتماعی  

  مراقبت از بیماران و افراد داراي مشکل 

      ،تداوم مراجعه به  تداوم درمان (مصـرف داروها طبق دسـتور پزشـک و عدم قطع خودسـرانه دارو

  )  در موعد مقرردهنده خدمت یا سایر کارکنان ارائهپزشک 

براي ارتقاء آگاهی عموم جامعه و آشنا نمودن    مراقب سالمت خانواده کارشناس  الزم است  همچنین 

ــول  ــالمت آنها با اص ــگیري و مقابله با هاي و روشس ــکالت  پیش ــرف مواد  و مش اختالالت روان، مص

ــی  اجتماعی ــات آموزشـ گروهی برگزار کند. از جمله مباحثی که در آموزش همگانی باید به مردم  جلسـ

  ارائه شود عبارتند از:

 ول و مبانی سالمت روانی و اجتماعی اص 

 هاي اختالالت روان پزشکی  و مصرف مواد عالئم و نشانه 

   عوامل مؤثر در بروز اختالالت روان پزشکی، مصرف مواد و مشکالت اجتماعی 

 پزشکی، مصرف مواد  و مشکالت اجتماعیهاي پیشگیري از بروز اختالالت روانروش 

 شکی، مصرف مواد و کنترل و مدیریت مشکالت اجتماعیهاي درمان اختالالت روانپزراه 

  ــم، مقابله با خلق منفی، برقراري ارتباط مؤثر،     مهارت ــترس، مدیریت خشـ هاي زندگی (مدیریت اسـ

 ریزي و مدیریت زمان، تصمیم گیري، حل اختالف و...)هاي حل مسأله، برنامهروش

 هاي صحیح فرزند پروري   شیوه 

 هانامهترغیب مشارکت مردمی در بر 
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 الزم:مداخالت انجام  

ــالمت گروه       پس از آنکه   ــناس مراقب سـ کارشـ

هاي  غربالگري  با اســتفاده از ســؤاالت فرمرا هدف 

را جهت فرد شـناسـایی شـده    باید  کرد،شـناسـایی   

دریافت خدمات ارزیابی بیشــتر، تشــخیص قطعی و 

سب مورد  درمانی  شک مرکز  و بر ح سالمت  به پز

سالمت روان       شناس  ارجاع دهد و  شهري و یا کار

ــت بیمار از مرکز (باز    )، ارجاع  خوردپس از بازگشـ

ــخیص و      ــات بیمار را بر اســـاس تشـ ــخصـ مشـ

آمار اختالالت روانی،  هاي پزشــک در فرم توصــیه

فرم ، اختالالت مصــرف مواد و مشــکالت اجتماعی 

بر این مبنا اســاســاً   ثبت نماید. و مراقبت بیماران ارجاعفرم ثبت مراجعات بیمار و فرم پیگیري بیماران، 

ــالمت در حوزه برنامه   ــناس مراقب سـ ــالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد غربال کار کارشـ گري و  هاي سـ

شناس          شکان و در مواردي کار ست مداخالت درمانی در این زمینه مربوط به پز ست. بدیهی ا مراقبت ا

کارشــناس مراقب ســالمت خانواده باید در مورد اختالل ســالمت روان (تحت نظر پزشــک) خواهد بود. 

صل           روان شک، اقدام به مراقبت نماید. ف سیله پز شده به و شخیص داده  صرف مواد ت شکی و م این  5پز

پزشــکی،  کتاب به منظورآشــنایی کارشــناســان مراقب ســالمت خانواده با موارد شــایع اختالالت روان 

شکالت اجتماعی و      ضی از م صرف مواد، بع شانه م ست. مطالب این    عالئم و ن صاص یافته ا هاي آن، اخت

گري و مراقبت تواند به کارشــناســان مراقب ســالمت خانواده نگرش مفیدي براي انجام غربالفصــل می

هاي هدف توسـط کارشـناس مراقب سـالمت خانواده در قالب     دهد. عالوه بر این اقدامات، آموزش گروه

هاي سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد،  شارکت مردمی در برنامههاي فردي و گروهی و ترغیب مآموزش

  اي ارزشمند است.مداخله

  

 :پیگیري بیمارانمراقبت و 

شک و یا مداخالت            سط پز شروع دوره درمان تو شکل و  سایی بیماران و افراد داراي م شنا پس از 

شناختی توسط کارشناس سالمت روان، کارشناس مراقب سالمت خانواده باید افراد تحت درمان         روان

  هاي زیر بررسی کند:  را مورد پیگیري و مراقبت قرار دهد و وضعیت آنها  را از جنبه

  و یا کارشناس سالمت روان در موعد تعیین شده مراجعه به پزشک استمرار درمان و 

   دارو بدون نظر پزشک  عدم قطع پیگیري و 

   روند بیماري از نظر بهبود یا وخامت 

  ابتالء به اختالل توأم  

باید وضــعیت آنها را از نظر   کارشــناس مراقب ســالمت خانواده ،در خصــوص بیماران بهبود یافته

  تحت مراقبت قرار دهد. اطمینان یافتن از عدم عود بیماري 
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 نی، اجتماعی و اعتیاد:هاي حوزه سالمت رواپایش و ارزشیابی برنامه

سطوح   شوري               کارکنان  ستاد ک ستان،  شت ا ستان، مرکز بهدا شهر شت  باالتر خدمات (مرکز بهدا

را در   کارشــناســان مراقب ســالمت خانوادهدانش، مهارت و عملکرد ســالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد) 

وه بر این کارشناس مراقب  دهند. عالمیمورد پایش و ارزشیابی قرار  هاي مربوط به وظائفش تمام جنبه

ــالمت خانواده نیز می   ــالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد      تواند عملکرد خود را در زمینه برنامه    سـ هاي سـ

از   کارشناس مراقب سالمت خانواده  الزم است سطح آگاهی و دانش    مورد پایش و ارزشیابی قرار دهد. 

ــنایی با   نظر  ــالمت روانی، اجتماعی و   مباحث برنامه    آشـ اعتیاد، مراحل اجراي برنامه و متون       هاي سـ

شی   شود. ه   آموز سالمت خانواده   چنین نحوه برقراري ارتباط مسنجیده  شناس مراقب  هاي  با گروه کار

ناس    کیفیت بیماریابی مورد ارزیابی قرار گیرد. عالوه براین باید مداخالتی که          کمیت و  هدف و   ــ کارشـ

سالمت خانواده  ش، ارجاع بیماران، پیگیري و مراقبت بیماران و ثبت و  دهد اعم از آموزانجام می مراقب 

و افراد داراي مشکل بررسی شود. بنابراین کارشناس مراقب سالمت خانواده       دهی آمار بیمارانگزارش

هاي خود به سـؤاالت فرم پایش و نظارت دقت و   باید جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و انجام مسـئولیت 

هایش را به نحوي به انجام برساند که در زمان پایش توسط سطوح     فعالیت توجه کافی را داشته باشد و  

شد و آمادگی کافی براي           سیده با صحیح به انجام ر سجم، منظم و با روال  صورت من باالتر، کارها به 

  گویی به ناظرین را داشته باشد .پاسخ

   

  خالصه فصل  

  
 اعتیاد عبارت است از: تأمین، حفظ و ارتقاء هاي حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اهداف برنامه

سالمت روانی، اجتماعی جامعه، پیشگیري از ابتال به اختالالت روانپزشکی، مصرف مواد و 

 هاي ناشی از آنها، مشکالت اجتماعی، درمان و کاهش آسیب

 اد هاي حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیوظائف کارشناسان مراقب سالمت خانواده در برنامه

عبارت است از: بیماریابی، ارجاع بیماران، پیگیري و مراقبت بیماران، آموزش به بیماران و 

 دهی آمارخانواده آنها و عموم جامعه، ثبت و گزارش

 هاي حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد شامل جمعیت عمومی، هاي هدف در برنامهگروه

پزشکی و مصرف مواد، افراد داراي به اختالل روانهاي جمعیتی در معرض خطر، افراد مبتال گروه

 باشد. هاي آنها میمشکالت اجتماعی و خانواده

  به منظور آموزش جمعیت تحت پوشش، کارشناس مراقب سالمت خانواده مردم را با اصول سالمت

نها کند و مشارکت آهاي پیشگیري از مصرف مواد و مشکالت اجتماعی آشنا میروانی، اجتماعی و روش

 نماید.را براي مراجعه به مراکز بهداشتی، درمانی در مواقع بروز اختالل یا مشکل جلب می

  کارشناس مراقب سالمت خانواده پس از شناسایی بیمار یا افراد در معرض خطر وي را به پزشک

درمانی توسط  هايدهد و پس از تشخیص پزشک و ارائه توصیهمرکز سالمت شهري ارجاع می

کند و هاي مربوطه ثبت میرشناس مراقب سالمت خانواده وضعیت بیمار را در فرمپزشک، کا

 دهد .وضعیت او را تحت مراقبت و پیگیري قرار می
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  کالستمرین خارج از 

 

 هاي حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد را ذکر اهداف کلی واختصاصی برنامه

  کنید.

 هاي حوزه سالمت شرح وظائف کارشناس مراقب سالمت خانواده را در برنامه

 روانی، اجتماعی و اعتیاد توضیح دهید.

 چه  هاي حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد شاملها در برنامهچارچوب فعالیت

 مواردي است؟ راجع به هرکدام به طور خالصه توضیح دهید.

  

  تمرین در کالس درس

  

 هاي با نظر خواهی از حاضرین در کالس و به روش بارش افکار، فهرستی از فعالیت

روانی، اجتماعی و اعتیاد را متناسب هاي حوزه سالمت مناسب در چارچوب برنامه

 با شرح وظائف کارشناس مراقب سالمت خانواده تهیه کنید .

  از شرکت کنندگان کالس بخواهید در مورد هر یک از شرح وظائف کارشناس مراقب

  اند را بیان کنند. سالمت خانواده، یک مثال عملی که تا کنون انجام داده
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  فصل سوم

  

  

   يهاگروه شناسایی

 هدف و ارزیابی خانوار
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  واژگان کلیدي 

  

 گروه هدف 

 پذیر هاي آسیبگروه 

 شناسایی گروه هدف 

 ارجاع بیماران و افراد در معرض خطر مشکالت اجتماعی 

  موارد تشخیص داده شدهپیگیري و ثبت 

 

  اهداف فصل 

         

  رود بتوانید:پس از مطالعه این فصل انتظار می

 اجتماعی و اعتیاد توضــیح  ،هاي حوزه ســالمت روانیهاي هدف را در برنامهمفهوم گروه

 دهید.

 هاي هدف را نام ببرید.گروه 

 پزشکی، مصرف مواد و در معرض خطر مشکالت اجتماعی  را افراد مشکوك به اختالل روان

 شناسایی کنید و آنها را به پزشک و یا کارشناس سالمت روان ارجاع دهید.
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  عناوین فصل 

  

  مقدمه 

 حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادهاي برنامههاي هدف در گروه 

 پزشکی، مصرف مواد و در معرض روان اختالالت به مشکوك افراد شناسایی روش

 مشکالت اجتماعی

 اجتماعی و اعتیادهاي حوزه سالمت روانی، برنامه در پذیرآسیب هايگروه 

   1داستان  

 ارجاع بیماران 

 پزشکی)موارد ارجاع فوري (فوریتهاي روان 

  2داستان 

 هاي حوزه سالمت روانی، فرآیند بیماریابی و ارجاع موارد شناسایی شده در برنامه

 اجتماعی و اعتیاد

 روان سالمت حوزه در اولیه گريغربال 

 مواد و سیگار الکل، با درگیري اولیه گريغربال 

 اجتماعی سالمت حوزه به مربوط مشکالت در اولیه گريغربال 
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 مقدمه

 اقدامات که شود می موجب ی، مصرف مواد و مشکالت اجتماعی  پزشک اختالالت روان زودرس و موقع به شناسایی  

سد  نتیجه به ترسریع  و بهتر درمانی شتر خواهد        .بر شدید عالئم بیماري و عوارض بی سایی به موقع موجب ت شنا عدم 

 از پیشگیري  در مؤثري نقشو مشکالت  اختالالت  هنگامبه و سریع  شناسایی   با کارشناس مراقب سالمت خانواده   شد.  

 . دارد اختالالت این شدن مزمن

 مشاهده با حتی و ندارند شناییآ مشکالت اجتماعیی، مصرف مواد و پزشکاختالالت روان عالئم با مردم از بسیاري

کارشــناس مراقب ســالمت  آموزشــی هايمســئولیت از یکی شــوند.نمی آنان وجود متوجه خود اطرافیان در عالئم این

تا توانایی الزم را براي  دنده آموزش را و مشـــکالت اختالالتهاي این نشـــانه جامعه عموم به که اســـت این خانواده

سب نمایند      سایی آنها ک سالمت روان جامعه نقش مؤثري ایفا    با آموزش روش وشنا سواد  هاي خودمراقبتی در ارتقاء 

شک آموزش         همچنین با ارجاع به نمایند. سالمت روان و پز شناس  ستفاده از خدمات کار موقع و پیگیري مؤثر، امکان ا

  دیده را فراهم کنند.

  

 )بیماریابی( گريربالغ تعریف

یا سایر   هامعاینه ها،آزمون از استفاده بابیرونی هاي افراد بدون عالمت و نشانه شناسایی از است عبارت گريغربال

  ها.روش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ه ب( پزشک  به خودمشکالت روانی، اجتماعی و اعتیاد   درمان جهت که ندارند تمایل جامعه افراد از برخی زیر دالیل به

 : کنند مراجعه شناس) و روانپزشکروان خصوص

 اختالل روانپزشکی، مصرف مواد و مشکالت اجتماعی اجتماعی انگ از ترس  

   ــکل یا اختالل به عنوان مثل اخراج از محل کار در فرد مبتالء به اختالالت ــاء مش نگرانی درباره پیامدهاي منفی افش

 مصرف مواد

 پزشکیروان داروهاي عوارض از نگرانی 

 پزشکی، مصرف مواد و مشکالت  اجتماعیهاي درمان اختالالت روانهاي خرافی در مورد راهباورها و نگرش 
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 صرف   سایکوتیک  اختالالت به مبتال بیماران از برخیبه دلیل فقدان بینش در مورد بیماري ( اختالل پذیرش عدم و اختالل م

 خدمات درمانی ندارند).  و نیازي به دریافت هستند سالم کنندتصور می مواد

 

 : روانی بیمار انگ تعریف

سب  معنی به روانی بیمار انگ ست  اجتماعی لقب و برچ  که ا

 عموم. گذارندمی پزشکیفرد مبتال به اختالل روان بر ناآگاه مردم

 مورد روانی یا دیوانه یا روانی بیمار لقب با را بیمار فرد جامعه

طاب  ند می قرار خ ــورت به  را او و ده ناك  فرد یک  صـ  خطر

ــب این بینند. می  آور رنج و کننده ناراحت بیماران براي برچس

ست   پایین و سرخوردگی  اجتماع، از آنان گیريکناره موجب و ا

 . شودمی آنان در نفس به اعتماد آمدن

یل  به  نگ  از ترس دل ــکنروا يبیمار  ا  دالیل  به  نیز و یپزشـ

 نظام با مردم از برخی ،تی که به آن اشــاره شــدنادرســ باورهاي

شتی  يهامراقبت  خدمات دریافت جهت و نکرده همکاري اولیه بهدا

شی به         صورت  این در .کنندنمی مراجعه روان سالمت  شک؛ ترغیب و آگاهی بخ سط پز شخیص بیماري تو و بعد از ت

 هايتوصــیه به عمل و درمانی خدمات دریافت مبتالیان اختالل روانپزشــکی و یا افراد درگیر مشــکالت اجتماعی جهت 

 . است کارشناس مراقب سالمت خانواده ایفوظ از  پزشک درمانی

کارشناس    وظیفه دانند،نمی مبتال را خود و ندارند آگاهی خود اختالل روانپزشکی  به که سایکوتیک  بیماران مورد در

نمایند تا نحوه صحیح تعامل با فرد مبتال  با جلب مشارکت افراد خانواده آنها را ترغیب   است  این مراقب سالمت خانواده 

ــکی و  ــت با توافق و    می از بیماران را فراگیرند. این تعامل و پیگیري        اي ي دورهها مراقبت  به اختالل روانپزشـ بایسـ

  آنها صورت گیرد.هاي درچهارچوب حقوق بیماران (حفظ رازداري بیمار) و خانواده

ضاي خانواده بیماران درخو  ست کمک در مواردي اع شرایطی که خانواده یک فرد مبتالء به   می ا کنند به عنوان مثال 

ــروع داوطلبانه درمان امتناع    ــته و از شـ ــرف مواد که انگیزه و آمادگی کافی براي مراجعه درمانی نداشـ اختالالت مصـ

ــاي کمک می  می ــناس مراقبت ســالمت خانواده تقاض ــکند، به مرکز مراجعه نموده و از کارش ناس مراقب نمایند. کارش

هاي الزم به پزشک ویا کارشناس سالمت روان    سالمت خانواده باید عضو یا اعضاي خانواده را براي دریافت مشاوره    

  ارجاع نماید.

  

 حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد هايبرنامهدر هدف هايگروه

 شــناس مراقب ســالمت خانوادهکار که هســتند کســانی ی، اجتماعی و اعتیادروان حوزه ســالمت در هدف هايگروه

شده  خدمات ست بایمی شکل اجتماعی     و کند ارائه آنان به را این حوزه تعریف  شخیص اختالل و یا م صورت ت  عهده در 

  .باشد آنها سالمت ارتقاء و حفظ دار

 :از عبارتندسالمت هاي پایگاه پوشش تحت جمعیت در هاگروه این 
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 الزمهاي جمعیت عمومی جهت بیماریابی و آموزش 

 پزشکی، مصرف مواد در معرض مشکالت اجتماعیمبتالیان به اختالالت روان 

 افراد مبتال به اختالالت و مشکالت اجتماعی خانواده 

 زنان   جوانان، آموزان،دانش پذیر،آسیب  يهاگروه نظیر هستند  اولیه پیشگیري  خدمات دریافت نیازمند که ییهاگروه

  اي و پرخطر شهرها و....ها ومناطق حاشیهساکنین محلهن، سالمنداباردار، مادران شیرده، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بایست پس از برقراري ارتباط مناسب و مؤثر با افراد تحت پوشش، با استفاده از فرم       می کارشناس مراقب سالمت  

ــکی، فرم غربال گري اختالالت روانغربال  یه  پزشـ مل خطر         گري اول به عوا کل و مواد و توجه  گار، ال ــی با سـ درگیري 

ــیب ــناختی) از میان جمعیت عمومی، افراد مبتال به اختالل روان آس ــنامه جمعیت ش ــش ــکی،  هاي اجتماعی (در پرس پزش

سازي از خدمات موجود؛ بیمار و            سایی و با آگاه  شنا شکالت اجتماعی را  صرف مواد و همچنین افراد در معرض م م

و افراد در معرض آســیب را به پزشــک و یا کارشــناس ســالمت روان ارجاع نمایند. همچنین با جلب اعتماد   خانواده او

  بیمار و خانواده او همکاري آنها را براي پذیرش دستورات و شروع مداخالت درمانی و آموزشی موجب شود.

آمادگی و انگیزه کافی براي شــروع  همان گونه که پیشــتر گفته شــد، در بیماران مبتال به اختالالت مصــرف مواد که 

روند، در این موارد اولین قدم ارجاع اعضاي خانواده براي دریافت مشاوره  درمان نداشته و از مراجعه درمانی طفره می

  اختصاصی به پزشک ویا کارشناس سالمت روان است.

  

  

  

  

سالمت  خانواده در برنامه      سان مراقب  شنا سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد  کار هاي حوزه 

 خدمات ذیل را ارائه خواهند داد:

آنان آگاهی سطح ارتقاء و جامعه عموم به الزم هايآموزش ارائه  

  گري هاي غربالگري اختالالت روانپزشکی، غربال (از طریق فرم هدف يهاگروه شناسایی

سالمت            سنامه  شنا شکالت اجتماعی و  سیگار و مواد، م صرف الکل،  اولیه درگیري با م

 دانش آموزي)

(کارشناس سالمت روان و پزشک) باالتر سطوح به شده شناسایی افراد ارجاع 

آنها خانواده و پزشکیروان مبتالیان به اختالالت به الزم هايآموزش ارائه 

 بیماران پیگیري و مراقبت 

بیماران آماري اطالعات دهیگزارش و ثبت  
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 نسبت  که است  ايگونه به شده  شناسایی   افراد وضعیت  اوقات گاهی

 تصور  و دانندنمی بیمار را خود و ندارند پذیرش و آگاهی خود مشکل  به

ــبی قرار دارند.        کنند می ــعیت مناسـ ــالمت در وضـ  چنین دراز نظر سـ

ــرایطی ــت الزم ش ــاي از یکی همراه بهبیمار  که اس  به اشخانواده اعض

 براي خانواده سوي  از الزم تشویق  و حمایت تا ،شود  داده ارجاع پزشک 

  .گیرد صورت پزشک نزد بیمار بردن

 اختالالت روانپزشــکی، عالئم بررســی در که صــورتی درنکته مهم: 

 جزء شــده شــناســایی فرد عالئممصــرف مواد و یا مشــکالت اجتماعی 

شکی  هايفوریت موارد شد  روانپز سالمت خانواده    ؛با شناس مراقب    کار

  . دهد فوري ارجاع پزشک به را بیمار باید

  

سایی   روش شکوك  افراد شنا پزشکی، مصرف    روان اختالالت به م

 مواد و در معرض مشکالت اجتماعی

 : مراجعه (فراخوان) اولین

 گريغربال فرم سؤاالت  ،خانوادهاولین مالقات با  ضمن  باید کارشناس مراقب سالمت خانواده  ، سرشماري   زمان در

گري اولیه درگیري با مصــرف الکل، ســیگار و مواد و اطالعات جمعیت شــناختی (عوامل  ، غربالپزشــکیروان اختالالت

 که هسـتند  کسـانی  خانواده افراد میان در اگر .کندمی سـؤال  خانوارها اعضـاي  تک تک از را خطر مشـکالت اجتماعی)  

 ...) و ذهنی ماندگان عقب سواد، کم  افراد سن،  کم کودکان مانندد (نیستن  گوییپاسخ  و شما  سؤاالت  درك به قادر مستقیماً 

  شود.می پرسیده خانواده در گوپاسخ و آگاه فرد یک از آنها به مربوط سؤاالت

 
 به پایگاه سالمت مراجعین

ــالمت (به دالیل مختلف) که قبال      هاي  کنندگان به پایگاه     کلیه مراجعه   ــده سـ ــکوك به اختالل      غربال نشـ اند و یا مشـ

 یادآوري 

  سالمت خانواده شناس مراقب  شخیص  کار شکالت   اختاللدهنده ت ست و م  فقط او بلکه نی

  گري).خیر (انجام فرآیند غربال یا است ابتالء به مشکوك فرد یک که کندمی تعیین

شک  که شرایطی  در شخیص  فرد در اختالل را دننتوا پز  درمان نوع نتواند یا و دنده ت

سب  شک روان به را بیمار باید ،کند تعیین را آن براي منا شک  یا پز  در دیده دوره پز

 . شود ارجاع باالتر سطوح
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گري اولیه قرار خواهند گرفت و در هر پزشـــکی، مصـــرف مواد و یا مشـــکالت اجتماعی هســـتند نیز مورد غربالروان

صاً     مراجعه صو ساس فرم   هاگروه در موردخ شیرده و کودکان و نوجوانان بر ا هاي ي پرخطر مانند مادران باردار و 

پزشکی و فرم غربالگري اولیه درگیري با سیگار، الکل و مواد و یا عوامل خطر اجتماعی اقدام    انگري اختالالت روغربال

  هاي خودمراقبتی و خدمات در دسترس داده خواهد شد. خواهد شد و در موارد غیر از ارجاع، آموزش پیام

 
 ات: اطالع ترمیم براي بار یک سال پنج هر ايدوره فراخوان تکرار

، مصــرف مواد و در معرض پزشــکیاختالالت روان به مشــکوك افراد که آنجا از

 دیگر سوي  از و نموده شناسایی   غربالگري، نخستین  در بار یک رامشکالت اجتماعی  

 زمان طول اختالالت در به مشکوك افراد ومراکز سالمت جامعه   به الورود جدید افراد

 طول در که است این بر انتظار، نمایندمی مراجعه کارشناس مراقب سالمت خانواده   به

 وجود این با ،باشند  گرفته قرار پوشش  تحت منطقه در افراد کلیه بعد يهاسال  و سال 

و یا در معرض مشــکالت  اختالالت به مبتال افراد موارد برخی در که این به توجه با

ــنل به مراجعه ازاجتماعی  ــتی پرس ــکان و بهداش  که این یا و کنندمی خودداري پزش

 در ،مراقبت به نیازمند افراد موارد برخی ندارند، پذیرش و بینش خود مشکل  به نسبت 

 کار منظور همین به شوند نمی شناسایی   اجتماعی و اعتیاد، ،یروان سالمت  هايبرنامه

 .نمود تکرار بار یک سال پنج هر باید را گريغربال

 
    اجتماعی و اعتیاد  هاي حوزه سالمت روانی، برنامه در پذیرآسیب هايگروه

 :پذیر آسیب يهاگروه تعریف

 محســوب پذیرآســیب يهاگروه جزء افراد از ايعده مراکز ســالمت جامعه، پوشــش تحت عمومی جمعیت میان در

سترس  برابر در افراد برخی. شوند می شکالت  و هاا سیب  م شتري  پذیريآ شتري  آمادگی و دارند بی  به ابتالء براي بی

شکی اختالالت  شکالت اجتماعی    ، روانپز صرف مواد و م سه  در افراد این. دارندم سترس  مقابل در دیگران با مقای  و هاا

 شناسایی با شوند.اختالالت و مشکالت می دچار زودتر و برخوردارند کمتري مقاومت و مقابله توان از محیطی مشکالت

 پیشـگیري  و مشـکالت اختالالت  بروز از توانمی هایشـان خانواده و آنها به الزم هايآموزش ارائه و افراد این موقع به

 :هستند زیر افراد شامل حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاددرپذیر آسیب يهاگروه از برخی د. کر

 جســمی ناتوانی داراي که معلول افراد مزمن، جســمی هايبیماري به مبتال بیماران ســالمندان، ،و نوجوانان کودکان

ستند،  ست    دچار که افرادي ه صیلی  شغلی،  عاطفی، شک  زایمان تازگی به که زنانی یا باردار زناناند، شده  مالی یا تح

 یک درجه اعضاي  از یکی یا والدین که سوگوار  افراد ن،مزم جسمی  بیماران یا روانی بیماران مراقبین و خانواده اند،کرده

 ن، فرهنگیان،پرستارا س (پراستر  مشاغل  کارکنان سرپرست،   بی نوجوانان و کودکان است،  کرده فوت اخیراً آنها خانواده

 متشــنج و مشــاجره پر خانواده در که افرادي جوانان، ،)بیمارســتان اورژانس بخش کارکنان نجات، و امداد يهاگروه

 . ...  و موادکننده افراد با وضعیت اجتماعی و اقتصادي پایین، افراد با والد یا اعضاي خانواده مصرف ،کنندمی زندگی

  

 آسیب دچار بیشتر زااسترس و وارـدش طـشرای در که هستند افرادي پذیر،آسیب هايگروه

 .دهندمی دست از را خود مقاومت زودتر و شوندمی
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 تذکر

  :شود تکمیل زیر موارد براي باید گريغربال فرم ،و بدون عالمت سالم ظاهر به افراد بر عالوه

شکی اختالالت روان به قبالً که افراديالف)  صرف موا  پز شکل اجتماعی را تجربه کرده اند    اندبوده مبتالد یا م و یا م

 است  ممکن این بر عالوه. دارد وجود یافته بهبود اختالل عود احتمال افراد این مورد در. اندیافته بهبود حاضر  حال در و

  باشند. یا آسیب دیگري اختالل  در معرض افراد این

 قبالً و هســتند مبتال ، مصــرف مواد و یا مشــکالت اجتماعیپزشــکیروان اختالل به حاضــر حال در که افراديب) 

 صورت  وي دوم اختالل شناسایی   مورد در باید بیماریابی ،1توأم اختالل به ابتالء احتمال دلیل به اما است  شده  شناسایی  

 به مجدداً دیگر ماه چند که باشـد  گفته آنها به پزشـک  اسـت  ممکن اما هسـتند  پزشـک  نظر تحت افراد این اینکه با. گیرد

شد  شده  تجویز ماهه چند داروهاد (کنن مراجعه پزشک  ست  ممکن ماه چند این طی در بنابراین). با شکالت دیگري   فرد ا م

  هم زمان شکل گرفته و به دلیل عدم ویزیت موارد شناسایی نشوند.

شکالت  دلیل به که افراديج)  سمانی  يهابیماري و م  پزشک  و کارشناس مراقب سالمت خانواده   به مکرر طور به ج

  . کنندمی مراجعه

شنایی  جهت سایی    عالئم، با آ شکی اختالالت روان مراقبت و پیگیري نحوه و شنا صل  به پز  عالئم. کنید مراجعه 6 ف

سایی    براي نظر مورد شکی اختالالت روان شنا صرف مواد  پز صل  این انتهاي در بیماریابی فرم در و م  شده  ضمیمه  ف

  . است

                                                   
اختالل  یک به خود اختالل به ابتالء دوره در پزشکی، اختالل روان یک به مبتال فرد یعنی پزشکی اختالل روان دو به فرد یک زمان هم ابتالء  -١

 . شود افسردگی دچار مزمن صرع به مبتال فرد مثالً. باشد مبتال نیز دیگر روانپزشکی

) مبتالیان به اختالالت روانپزشکی، مصرف مواد و افراد در غربالگري( شناسایی اهمیت

 معرض خطر مشکالت اجتماعی

فراد ا شناسایی معنی به بیماریابی هاي مرتبط با حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد،در برنامه

 ی،ع، مصرف مواد و یا افراد مستعد ابتال به مشکالت اجتماپزشکیاختالالت روان مشکوك مبتال به

 اساس بر کارشناس مراقب سالمت خانواده. است سالم ظاهر به افراد و عمومی جمعیت میان از

بر اساس  و موارد غربال مثبت دست یابد شناسایی به تواندمی گريغربال فرم در موجود عالئم

 فراخوان زمان در که است صورت این به کار روش. دهد رجاعا رافلوچارت ارائه خدمت آنها 

و بر اساس  پرسدمی خانوار افراد از را غربالگري فرم سؤاالت کارشناس مراقب سالمت خانواده

  دستورالعمل اقدام خواهد کرد.
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 ن:بیمارا ارجاع

سالمت خانواده    شناس مراقب  سایی    از پس کار ضعیت  بیمار شنا پس از  را او و کندمی ثبت ارجاع فرم در را او و

در این مرحله با توجه به نیاز افراد در مورد مراجعه به  دهد.ارجاع می پزشک  شناسایی به کارشناس سالمت روان و یا    

شخیص     روان شاوره و یا ت شک،     اختالل نوعشناس و دریافت خدمات م سط پز  و داروها وزد ه،شد  تجویز داروهايتو

 کارشناس مراقب سالمت خانواده   به فرم این همراه را بیمار و شده  ثبت ارجاع فرم پایین در را بیمار بعدي مراجعه زمان

  گردد.می مطلع ارجاع بازخورد از را کارشناس مراقب سالمت خانوادهشود. بدین ترتیب می مجدد داده ارجاع

  

 ارجاع بازخورد

ستادن  مفهوم به تنها ارجاع ست  دیگر منبع یک به مراجع فر ست  طرفه دو رابطه یک ارجاع بلکه نی  ،بدین معنی که ،ا

 باشد بیمار به پزشک و یا کارشناس سالمت روان     ارجاع بازخورد منتظر بایست می کارشناس مراقب سالمت خانواده  

 . کند پیگیري را نتیجه و

   

 :1ن استاد

 حد از بیش و خنددمی زیاد زند،می حرف زیاد خیلی او. است مجرد ساله 21 خانم یک خاطره

 خسته هیچوقت کردن کار از .است منزل در مختلف کارهاي انجام حال در مدام. است شاد

 بیدار خواب از زود خیلی صبح و خوابدمی دیروقت هاشب. دارد زیادي خیلی انرژي .شودنمی

 مورد خیلی که چیزهایی و برود خرید به دارد دوست و است ولخرج خیلی خاطره. شودمی

 و عجیب هايرنگ و هامدل با هاییلباس او. کند خریداري گران قیمت با حتی و نیست نیازش

 کندمی دعوا برادرش و مادر با و شودمی گرپرخاش اوقات گاهی. پوشدمی کننده توجه جلب

کارشناس  ،خاطره خانواده افراد براي غربالگري فرم تکمیل و خانوارها گريغربال زمان در.

کارشناس مراقب . است شده او در پزشکیاختالالت روان عالئم متوجه مراقب سالمت خانواده

- روان مصاحبه انجام از پس ارجاع داده پزشک را براي معاینه تکمیلی به خاطره سالمت خانواده

 اختالل بهه شده است. خاطره داد تشخیص توسط پزشک او عالئم بررسی و بیمار با پزشکی

 دیگر ماه یک که گفت او به و کرد تجویز بیمار به را الزم داروهاي پزشک. مبتالست دوقطبی

 . کند مراجعه پزشک ویزیت جهت مجدداً



 

  39                         هاي حوزه سالمت روان، اجتماعی و اعتیاد          دوم آشنایی با چارچوب برنامهفصل 

 
   فوري ارجاع موارد

  شود:می ارجاع پزشک به ارجاع فوري  فرد ،شود مشاهده زیرهاي حالت از یکی مراجعین مورد در چنانچه

 اختالل در سطح هوشیاري 

 توهم و هذیان 

 شود دیگران یا خود به آسیب منجربه که طوري به پرخاشگري و خشونت  

 خودکشی به اقدام یا خودکشی افکار  

 تشنج 

 روانپزشکی داروهاي شدید عوارض  

  سمومیت صرف    هاي م شی از م صرف دارو بدون   تجویز یا بیش      مواد و دارونا صرف الکل و مواد مخدر و م (م

 میزان تجویز شده توسط پزشک)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  :2ن استاد

 سایکوتیک اختالل به دارد فرزند 3 و است ساله 53 که مهرداد نام به ،دهخانوا سرپرستمرد 

 قصد دیگران که کندمی فکر او. دارد سوءظن همه به و است بدبین خیلی او. مبتالست

 گريغربال زمان در کارشناس مراقب سالمت خانواده. دارند را او کردن اذیت و آزاردادن

 داد ارجاع پزشک به و کرد شناسایی پزشکیاختالل روان به مشکوك بعنوان را او خانوارها،

 او به و کرد تجویز دارو برایش و داد تشخیص را سایکوتیک اختالل  بیمار این در پزشک.

 و عالئم و ندارد قبول را خود بیماري مهرداد اما. کند مراجعه مجدداً دیگر ماه یک که گفت

. نیستند بیمارگونه و دارند واقعیت افکار این که است معتقد و داندمی طبیعی را خود افکار

اختالل  که است معتقد و نماید مصرف دارو و کند مراجعه پزشک به نیست حاضر مهرداد

از طرفی او حاضر نشده  به جلسات مشاوره . بخورد دارو نیست الزم و ندارد پزشکیروان

شناسی که توسط کارشناس سالمت روان براي او ترتیب داده شده مراجعه کند. همچنین روان

 مهرداد همسر. کنندمی بدتر را او حال داروها کندمی فکر و ترسدمی دارویی عوارض از او

 دیوانه را او شوهر آشنایان و اقوام که ترسدمی ی،پزشکروان بیمار انگ از نگرانی دلیل به

 او ارجاع و همسرش درمان براي که نیست مایل او دلیل این به کنند خطاب روانی بیمار یا

 خواهدطریق می این از و ببرد دعانویس نزد را او دهدمی ترجیح و دهد انجام کاري پزشک به

و از طرفی به دلیل شکاکیت همسر خود اجازه مشاوره با  ببخشد بهبود را همسرش بیماري

 ببرد پزشک نزد را همسرش اگر که است نگران او کارشناس سالمت روان را نیز ندارد.

 .رودآبرویشان می و است مبتال به اختالل روانپزشکی مهرداد که فهمندمی اقوام دوستان و
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 هاي حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادموارد شناسایی شده در برنامه ارجاع و بیماریابی رآیندف

سالمت در زمان فراخوان افراد به              شناس مراقب  ست. کار سالمت ا ستان، پایگاه  شهر سطح ارائه خدمات در  اولین 

ــاس فرم ــایی هاي غربالپایگاه، براس ــناس ــکوك به اختال می گري افراد مورد نظر را ش ــپس افراد مش ل و یا در کند و س

هاي غربالگري و عوامل خطر موجود در فرم جمعیت شناختی براي دریافت  معرض مشکالت اجتماعی را بر اساس فرم  

  دهد. خدمت  به مرکز سالمت جامعه ارجاع می

  

  غربالگري اولیه در حوزه سالمت روان

   سال 60تا  15گروه هدف 

  سال  60تا  15گري در حوزه سالمت روان براي گروه هدف مقدمه سؤاالت غربال

 ــش ــیح دهید که قبل از پرس ــؤاالتی در زمینه می در این بخش«گري در این بخش به خدمت گیرنده توض خواهم س

 »هاي شما بپرسم.شناختی و استرسشرایط روان

 ضیح دهید:  براي خدمت سائی زودرس ناراحت       «گیرنده تو شنا شگري  س صاب و روان در  هاي یهدف از این پر اع

شده و براي درمان ارجاع       شناخته  شاوره زودتر  ست. به این ترتیب افراد نیازمند به درمان، مراقبت و م   مراجعین ا

  »شدید اعصاب و روان پیشگیري نمود.هاي توان از بروز ناراحتیمی شوند و بدین ترتیبمی

   :گردد فقط مربوط به ارزیابی ســالمت و  می این جلســه مطرح مطالبی که در «در خصــوص حفظ رازداري اطمینان دهید

 »ماند.باشد. کلیه اطالعات در این پرونده محفوظ  میمی تکمیل پرونده بهداشتی شما

 شود.می  این غربالگري به عنوان یک فرآیند استاندارد براي تمام مراجعان انجام «گیرنده یادآور شوید: به خدمت« 

   ضیح سخ «دهید: به خدمت گیرنده تو سالمت در ارایه خدمات مورد نیاز کمک      پا شما به تیم  صادقانه  گویی باز و 

 »کند.می

   :سیده     «سپس به خدمت گیرنده بگویید شما پر ست که در طول  هایی شود، در مورد حالت می سواالتی که از   30ا

سخ به هر    شته تجربه کرده اید. در پا شتر   سؤال می  روز گذ شه، بی اوقات، گاهی اوقات، بندرت یا   توانید بگوئید همی

 »اصالً.

 نمره گذاري: 

     بندرت   و گاهی اوقات، اصالً  ،بیشتراوقات  ،همیشه هاي نمره گذاري این پرسشنامه بدین ترتیب است که براي پاسخ

تواند از حدافل صفر تا حداکثر  می  گیرد. مجموع امتیازات هر پرسشنامه می تعلق صفرو  1، 2، 3، 4به ترتیب اعداد 

 باشد.  24

  

  

 

  اصالً  بندرت  گاهی اوقات  بیشتراوقات  همیشه

  صفر  1  2  3  4
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 گردند که جهت دریافت خدمات  محســوب می» غربال مثبت«کنند به عنوان یا باالتر را کســب می 10که نمره  افرادي

 گردد.بعدي به پزشک ارجاع می

  دهد) ارجاع به پزشک صورت گیرد.نمی گزینه (نمی داند/پاسخمورد به  3در صورت پاسخ بیشتر از 

 

کلماتی که و  زیر آن خط کشیده شده  ت زیر را بپرسید. بر روي جمالتی که  سؤاال  پرسشگر گرامی: از آزمودنی  

  تأکید کنید. اند، برجسته شده

  

سخگوي گرامی،  سیده   سؤاال  پا شما پر ست که در    می تی که از  شته   30طول شود، در مورد حالتهایی ا روز گذ

  توانید بگوئید همیشه، بیشتر اوقات، گاهی اوقات، بندرت یا اصالً.سؤال می . در پاسخ به هرتجربه کرده اید

  

  

 

 

  کردید، مضطرب و عصبی هستید؟ می احساس روز گذشته 30چقدر در  - 1

  دهد داند/پاسخ نمی) نمی9  ) اصالً 5  ) بندرت 4   ) گاهی اوقات 3    ) بیشتر اوقات 2   ) همیشه 1

  کردید؟ می احساس  ناامیدي روز گذشته 30چقدر در  - 2

  دهد داند/پاسخ نمی) نمی9  ) اصالً 5  ) بندرت 4   ) گاهی اوقات 3    ) بیشتر اوقات 2   ) همیشه 1

  کردید؟  می احساس  ناآرامی و بی قراري روز گذشته 30چقدر در  - 3

  دهد داند/پاسخ نمی) نمی9  ) اصالً 5  ) بندرت 4   ) گاهی اوقات 3    ) بیشتر اوقات 2   ) همیشه 1

  کردید؟ می احساس افسردگی و غمگینی  روز گذشته 30چقدر در  - 4

   دهد داند/پاسخ نمی) نمی9  ) اصالً 5  ) بندرت 4   ) گاهی اوقات 3    ) بیشتر اوقات 2   ) همیشه 1

  کردید که انجام دادن هر کاري براي شما خیلی سخت است؟ می احساس روز گذشته 30چقدر در  - 5

  دهد داند/پاسخ نمی) نمی9  ) اصالً 5  ) بندرت 4   ) گاهی اوقات 3    ) بیشتر اوقات 2   ) همیشه 1

  کردید؟ می احساس بی ارزشی روز گذشته 30چقدر در  - 6

  دهد داند/پاسخ نمی) نمی9  ) اصالً 5  ) بندرت 4   ) گاهی اوقات 3    ) بیشتر اوقات 2   ) همیشه 1



 

 مت روانی، اجتماعی و اعتیادبسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سال                                              42

سال  15تا  7گروه هدف    

  

  سال  15تا  7براي گروه هدف گري در حوزه سالمت روان مقدمه سؤاالت غربال

  زمینه شرایط  خواهم سؤاالتی در در این بخش می«گري در این بخش به والدین توضیح دهید که قبل از پرسش

 »هاي فرزندتان بپرسم.شناختی و استرسروان

  :هدف از این پرســشــگري شــناســائی   «براي پدر و مادر و یا مراقبین اصــلی کودك و نوجوان توضــیح دهید

ــت. به این ترتیب افراد نیازمند به درمان،           زودرس ناراحتی  ــاب و روان در کودکان و نوجوانان اسـ هاي اعصـ

ــاوره زودتر  ــده و براي درمان ارجاع می      مراقبت و مشـ ــناخته شـ ــوند و بدین ترتیب می   شـ توان از بروز شـ

 » هاي شدید اعصاب و روان پیشگیري نمود.ناراحتی

   :گردد فقط مربوط به ارزیابی سالمت و  مطالبی که در این جلسه مطرح می «در خصوص حفظ رازداري اطمینان دهید

 »ماند.اطالعات در این پرونده محفوظ می باشد. کلیهتکمیل پرونده بهداشتی فرزندتان می

       :ــوید لدین یادآور شـ مام مراجعان (کودکان و             «به وا تاندارد براي ت ــ ند اسـ این غربالگري به عنوان یک فرآی

 »شود.نوجوانان) انجام   می

     :ضیح دهید صلی تو سخ «به والدین و یا مراقبین ا سالمت در ارایه خدمات    پا شما به تیم  صادقانه    گویی باز و 

 »کند.مورد نیاز فرزندشان کمک می

   :هایی است که فرزندشان (کودك   شود، در مورد حالت سواالتی که از شما پرسیده می   «سپس به والدین بگویید

سؤال می       30و یا نوجوان) در طول  سخ به هر  شته) تجربه کرده اند. در پا شته (در طول ماه گذ توانید  روز گذ

 »بگوئید هرگز، گاهی، اغلب.
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 پرسشنامه

  پدر و مادر عزیز

آزار داده باشد. لطفاً در مورد هر سوال، در  در طول یک ماه گذشتهسواالت زیر درباره مسائلی است که ممکن است فرزند شما را 

بزنید. لطفاً به تمام موارد پاسخ دهید. نتایج این پرسشنامه  دهد، عالمت ستونی که به بهترین شکل شدت این آزار را نشان می

  شود. محرمانه است و تنها به شما اطالع داده می

  تاریخ تکمیل پرسشنامه:  تاریخ تولد:  نام فرزند: 

  کننده پرسشنامه با فرزند:نسبت تکمیل  نام والد / مراقب:

  اغلب  گاهی اوقات  هرگز  

        کند.احساس غمگینی و غصه می -1

        کند.احساس ناامیدي می -2

        از دست خودش عصبانی است. -3

        خیلی نگران است. -4

        رسد که کمتر چیزي خوشحالش می کند.به نظر می -5

        تواند آرام بنشیند.خورد و نمیوول می -6

        کند.بافی میخیلی خیال -7

        شود.آسانی حواسش پرت میبه -8

        تواند تمرکز کند.نمی -9

       کند که انگار موتورش روشن شده است.رفتار میطوري   -10

       کند.ها دعوا میبا بقیه بچه -11

        کند.از قوانین پیروي نمی -12

        فهمد.احساسات دیگران را نمی -13

        اندازد.دیگران را دست می -14

        کند.خاطر مشکالت خودش، دیگران را سرزنش میبه -15

        کنند.گذارد دیگران از وسایلش استفاده نمی -16

        دارد که مال او نیست.چیزهایی را بر می -17

 از والدین پرسیده شود:

 خیر     آیا کودك یا نوجوان شما هیچ مشکل رفتاري یا عصبی دارد، که نیازمند مشاوره یا درمان باشد؟  بله -
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 نمره گذاري: 

  هاي هرگز، گاهی اوقات واغلب به ترتیب اعداد  نمره گذاري این پرســشــنامه بدین ترتیب اســت که براي پاســخ

 گیرد. تعلق می  2و  1صفر، 

  

  

  

 .سوال ها در چند گروه تقسیم شده اند و هر گروه جداگانه نمره گذاري و محاسبه می شود 

 موارد ارجاع بر اساس امتیاز هر گروه نر نمره ها است 

  بود، نوجوان را به پزشک ارجاع بدهید) 5یا باالتر از  5(اگر نمره   5تا  1جمع نمره سواالت  

  بود، نوجوان را به پزشک ارجاع بدهید) 7یا باالتر از  7(اگر نمره   10تا  6جمع نمره سواالت  

  بدهید) بود، نوجوان را به پزشک ارجاع 7یا باالتر از  7(اگر نمره  17تا   11جمع نمره سواالت 

  بود، نوجوان را به پزشک ارجاع بدهید) 15یا باالتر از  15(اگر نمره   17تا  1جمع نمره کل سواالت  

 

  سال و باال 60گروه هدف  

 سال و باالتر 60براي گروه هدف گري در حوزه سالمت روان مقدمه سؤاالت غربال 

  خواهم سؤاالتی در زمینه  در این بخش می«گري در این بخش به خدمت گیرنده توضیح دهید که  قبل از پرسش

 »هاي شما بپرسم.شناختی و استرسشرایط روان

 هاي اعصاب و روان در  هدف از این پرسشگري شناسائی زودرس ناراحتی    «گیرنده توضیح دهید:  براي خدمت

براي درمان  مراجعین اســت. به این ترتیب افراد نیازمند به درمان، مراقبت و مشــاوره زودتر شــناخته شــده و 

 » هاي شدید اعصاب و روان پیشگیري نمود.توان از بروز ناراحتیشوند و بدین ترتیب میارجاع می

   :گردد فقط مربوط به ارزیابی سالمت و  مطالبی که در این جلسه مطرح می «در خصوص حفظ رازداري اطمینان دهید

 »ماند.نده محفوظ میباشد. کلیه اطالعات در این پروتکمیل پرونده بهداشتی شما می

    ــوید:     به خدمت ــتاندارد براي تمام مراجعان انجام             «گیرنده یادآور شـ این غربالگري به عنوان یک فرآیند اسـ

 »شود.می

 اغلب گاهی هرگز

 2 1 صفر
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  :گویی باز و صــادقانه شــما به تیم ســالمت در ارایه خدمات مورد نیاز  پاســخ«به خدمت گیرنده توضــیح دهید

 »کند.کمک می

   سیده می    «بگویید: سپس به خدمت گیرنده شما پر ست که در طول  شود، در مورد حالت سواالتی که از  هایی ا

 »بلی یا خیر« توانید بگوئید حداقل دو هفته گذشته تجربه کرده اید. در پاسخ به هر سؤال می

  

 نمره گذاري:

     یک سوال اعداد  هاي بلی یا خیر با توجه به شماره نمره گذاري این پرسشنامه بدین ترتیب است که براي پاسخ 

 گیرد. تعلق می صفریا 

     می دهیم و در بعضی از   صفر و به پاسخ خیر عدد   یکبدین ترتیب که در بعضی از سواالت به پاسخ بلی عدد

 سواالت بالعکس خواهد بود. 

  گردند که جهت  محســوب می» غربال مثبت افســردگی«کنند به عنوان یا باالتر را کســب می 6افرادي که نمره

 گردد.ت ارزیابی بعدي به پزشک ارجاع میدریاف

   ــالمت روان، کاندید دریافت                  6افرادي که کمتر از نمره ــاس فلوچارت ارائه خدمات سـ دریافت می کنند براسـ

 خدمات توانمندسازي می باشند.
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 پرسشنامه

ستوالعمل نمره گذاري، نمره مراجع را تعیین            ساس د سید و برا سؤاالت زیر را بپر شگر گرامی: از آزمودنی  س پر

  نمایید. 

  شود، در مورد حالت هایی است که در هفته اخیر تجربه کرده اید.پاسخگوي گرامی، سؤاالتی که از شما پرسیده می

  توانید بگوئید بلی یا خیر. در پاسخ به هر سؤال می 

 امتیاز  تفسیر پاسخ سوال ردیف

  1خیر  0بلی  آیا از زندگی خود راضی هستید؟   1

  0خیر  1بلی آیا احساس می کنید که زندگی شما پوچ و بی معنی است؟                  2

  0خیر  1بلی  آیا اغلب کسل هستید؟                                                          3

  1خیر  0بلی  آیا اغلب اوقات وضع روحی خوبی دارید؟                                4

  0خیر  1بلی آیا می ترسید اتفاق بدي براي شما بیفتد؟                                    5

  1خیر  0بلی کنید ؟                            آیا در اغلب مواقع احساس سر حالی می 6

  0خیر  1بلی آیا اغلب احساس درماندگی می کنید؟                                           7

  1خیر  0بلی آیا فکر می کنید زنده بودن لذت بخش است؟                                    8

  0خیر  1بلی کنید؟         آیا در وضعیت فعلی خود  احساس بی ارزشی زیادي می 9

  0خیر  1بلی آیا احساس می کنید موقعیت شما نا امید کننده است؟                       10

  0خیر 1بلی آیا فکر می کنید حال و روز  اکثر آدمها از شما بهتر است؟                 11

  

  غربالگري سالمت روان ادامه سواالت 

 

 هاي سنی)(براي تمام گروه غربالگري خودکشیمهم: 

 آیا هیچ گاه شده از زندگی خسته شوید و به مرگ فکر کنید؟ -1

  اید؟ به خودکشی فکر کرده آیا اخیراً  -2

ارجاع فوري به را است، این عالمت را به عنوان یک اورژانس روانپزشکی در نظر گرفته و بیمار پاسخ مثبت چنانچه 

 دهید.پزشک 
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 )ـ مادران ـ سالمندان هاي سنی نوجوانان ـ جوانان ـ میانساالنبراي گروه(غربالگري صرع 

ــؤاالت ذیل را از مراجعین    ــرع س ــگر گرامی، براي غربالگري بیماري ص ــش ــال) پرس یا همراه وي (کودك یا بزرگس

  بپرسید:

شنج یا غش می به مدت چند دقیقه  هر چند وقت یک بار در بیداري یا در خوابآیا  -1 شده  ، شود دچار حمله ت بیهوش 

و بعد از بازگشــت به  شــود(گاه خون آلود) خارج میگیرد و از دهانش کف زبانش را گاز می، زندو دســت و پا می

   خیر      بلیآورد. حالت عادي از وقایع پیش آمده چیزي را به خاطر نمی

اي به جایی  چند لحظهاي که به گونهمات زده شــده شــود که آیا گاهی اوقات در کودکان ســنین مدرســه ســؤال می -2

  لیسد.غیرارادي حرکت داده یا میها یا زبانش را به حالت شود، لبخیره می

   خیر      بلی

   خیر      بلی  سالگی) 6ماهگی تا  6(شود می کودکی که به دنبال تب شدید دچار تشنج -3

  

  شود.فرد به پزشک ارجاع داده می پاسخ بلی به هرکدام از موارد فوقدر صورت 

  

  

 سواالت غربالگري معلولیت ذهنی* ( براي گروههاي سنی نوجوانان ـ جوانان)

 شود یا قادر نیست به آن پاسخ دهدنمی در صورت شنوا بودن:  متوجه صحبت دیگران. 

   خیر      بلی

 قادر نیست کارهاي شخصی خود را مانند غذا خوردن، توالت رفتن یا لباس پوشیدن را انجام دهد. 

  به پزشک ، خیر      بلی

 ساالن خود ارتباط برقرار کندنمی تواند به طور مناسب و فعال با هم. 

   خیر      بلی

 توانایی یادگیري در حد همساالن خود ندارد. 

   خیر      بلی

 دارد که باعث ناتوانی ذهنی شده استاي بیماري شناخته شده. 

   خیر      بلی

 

(براي   به پزشــک ارجاع شــود  ،ذهنیبراي بررســی معلولیت  حداقل یکی از موارد فوقدر صــورت مثبت بودن  *

  هاي مختلف رشد در بسته کودك ناخوش مراجعه شود).به بررسی سیر تکامل کودك در حیطهسال  6کودکان زیر 
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  )سالمندانبراي گروه سنی ( غربالگري اختالالت سایکوز و دوقطبی

 خندد؟می زیاد و میزند حرف زیاد است؟ خوشحال حد از بیش و دلیل بی -1

  پرخاشگراست؟ و عصبی -2

 زند؟می حرف باخودش -3

 بینند؟نمی دیگران که بیندمی را چیزهایی یا شنوندنمی دیگران که شنودمی را صداهایی -4

 دارند؟ را او به رساندن آسیب یا و او کشتن قصد و کنندمی راتعقیب او دیگران که است معتقد -5

 توانایی خاصی دارد؟ است یا (پیغبر، امام یا رئیس جمهور)  مهمی شخصکه  است معتقد -6

 دارد؟ (مانند لباس پوشیدن نامتناسب با فصل، راه رفتن بی هدف، صحبت کردن با خود)آیا رفتارهاي عجیب  -7
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  هاي سنیدر تمام گروه مواد و سیگار الکل، با درگیري اولیه غربالگري

  

  گري اولیه درگیري با مصرف سیگار، الکل و موادغربال

  آورد تااولیه درگیري با مصرف سیگار، الکل و مواد فرصت منحصر به فردي فراهم میگري غربال

 از مشکالت سالمتی فرد به دست آورده و بهتر به او خدمات ارایه دهیم، درك بهتري 

  ارایه دهیم به این معنا که بازخوردبه فرد 

o رفتارها مثبت را تشویق کنیم و 

o  ،توصیه و ارجاع ارایه کنیمبراي رفتارهاي پرخطر به فرد آموزش 

  ارجاع دهیم. خدمات مورد نیازو  گري تکمیلیغربالفرد را براي 

مصاحبه با  گري اولیه درگیري با مصرف سیگار، الکل و مواد باید با رعایت حریم خصوصی و از طریق     غربال

  تکمیل گردد. خود فرد

ــیگار، الکل و مواد در تمام غربال ــرف س ــاي باالي  گري اولیه درگیري با مص ــال خانوداه در زمان  18اعض س

  تکمیل پرونده سالمت باید انجام پذیرد.

ــت  عالوه بر این غربال  گري اولیه در افرادي  طلبانه غربال   گري اولیه در دوران بارداري و همچنین اجراي فرصـ

سالمت خانواده،    هاي مرتبط با مصرف مواد توسط کارکنان تیم سالمت همچون کارشناس مراقب    واجد عالئم و نشانه 

  گردد.بهورز، ماما و کاردان بهداشت دهان و دندان مراکز بهداشتی، درمانی توصیه می

سیگار، الکل و مواد در یکی          صرف  شکل م ضاي خانواده به مرکز مراجعه نموده و م صورتی که یکی از اع در 

گري اولیه بر اســاس  صــورت غربال دیگر از اعضــاي خانواده را با کارشــناس مراقبت ســالمت در میان بگذارد، در آن

گري اولیه به صــورت مشــکوك و با درج منبع شــرح حال در پرونده فرد درج  گزارش اولیه تکمیل شــده و نتایج غربال

 گردد. می
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  به منظور کاهش حساسیت نسبت به سؤاالت در پرسش یک ابتدا درباره مصرف طول عمر درباره 

 سیگار و محصوالت تنباکو 

  داروهاي واجد پتانسیل سوءمصرف   

o ( ...دیفنوکسیالت، ترامادول، کدئین و) داروهاي اُپیوئیدي مسکن و ضداسهال 

o آور (دیازپام، کلونازپام، آلپرازوالم و... )بخش و خوابداروهاي آرام 

  الکل 

  شود. پرسیده می

داروها بدون تجویز پزشک، به قصد   منظور از مصرف طول عمر داروهاي واجد پتانسیل سوءمصرف مصرف این       

باشد. در صورتی که   دستیابی به حالت سرخوشی و یا با مقادیر و طول مدت بیش از آن چه پزشک تجویز نموده، می     

صرف می     شک و با دوز و طول مدت تجویزي م ستور پز گري او منفی کند، غربالمراجع هر یک از این داروهاي را به د

  خواهد بود.

سش   صرف نظر از پ  سخ مراجع به این پر سخ درباره         ا صورت بازپا سش دو به  سؤال یک، پر سیدن  ها، بعد از پر

  کند.سایر مواد از مراجع سؤال می

گري اولیه مصرف سیگار، الکل و مواد با پرسش از مصرف کلیه مواردي که فرد در طول عمر مصرف نموده غربال

  یابد.در سه ماه اخیر خاتمه می
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  گري اولیه درگیري با مصرف سیگار، الکل و موادمه غربالناپرسش

  فرم: ..................... تکمیل نام و نام خانوادگی: .......................................... شماره پرونده: ..............              تاریخ

  (نسبت عضو خانواده را مشخص کنید: ....................... ) یکی از اعضاي خانواده:    منبع شرح حال: خود فرد 

صرف  از شما  تجربه درباره سؤال  چند خواهممی در این بخش«مقدمه (براي مراجع بخوانید)   طول در مواد سیگار، الکل و  م

ارد وضـعیت سـالمتی انجام   این ارزیابی براي تمام مراجعان به عنوان بخشـی از ارزیابی اسـتاند   .بپرسـم  گذشـته  ماه سـه  و عمر

 به توانمی را مواد شــود و هدف آن شــناســایی زودرس مصــرف این مواد به منظور کمک به ارتقاي ســالمتی افراد اســت. اینمی

شامی،  خوراکی، تدخینی، صورت  شاقی،    م ستن صرف  قرص خوردن یا تزریقی ا سخ را به مراجع بدهید). برخی  .کرد م  از (کارت پا

ست  مواد ست  ممکن شده فهر سط  ا شک  تو شد  شده  تجویز پز  این در). ریتالین یا ضددرد  داروهاي بخش،آرام داروهاي مثل( با

 تجویز از غیر دالیلی به را داروها این شما  اگر اما، .کنیمنمی ثبت کنیدمی مصرف  پزشک  تجویز مطابق شما  که داروهایی مصاحبه 

 اطالعاتی دهیممی اطمینان شما  به. دهید اطالع ما به لطفاً کنید،می مصرف  شده نسخه  میزان از بیشتر  مقادیر و دفعات با یا پزشک، 

سخ  .بود خواهد محرمانه کامالً دهید،می ما به مورد این در که سش   پا صادقانه به این پر ها در ارایه خدمات مورد نیاز گویی باز و 

  »پاسخ ندهید.ها توانید به پرسشکند، اما در صورت عدم تمایل میبه ما کمک می

 تاکنوندر طول عمر خود، کدام یک از مواد زیر را  -1پرسش 
  (فقط مصرف غیرپزشکی) اید؟مصرف کرده

  خیر  بله
به  تمایلعدم 

  گوییپاسخ
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  بله  خیر
به  تمایلعدم 

  گوییپاسخ

      ناس، غیره)(سیگار، قلیان،  انواع تنباکو -الف

  

      

              (ترامادول، کدئین، دیفنوکسیالت، غیره) داروهاي مسکن اُپیوئیدي -ب

              (دیازپام، آلپرازوالم، کلونازپام، فنوباربیتال، غیره) آوربخش یا خوابداروهاي آرام -ج

              (آبجو، شراب، عرَق، غیره) الکل -د

  خیر  بله مصرف غیرپزشکی)(فقط مواد دیگر چطور؟  -2پرسش 
به  تمایلعدم 

  گوییپاسخ
      

              (تریاك، شیره، سوخته، هرویین، کراك هروئین، غیره)مواد اَفیونی غیرقانونی  -الف

              (سیگاري، گراس، بنگ، غیره) حشیش -ب

              (شیشه، اکستازي، اکس، ریتالین، غیره) آمفتامینیهاي محرك -ج

              ...مشخص کنید:  -سایر -د
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  گري اولیه کارت پاسخ غربال

  کارت پاسخ 

  1پرسش 

  (سیگار، قلیان، ناس، غیره) انواع تنباکو -الف

  (ترامادول، کدئین، دیفنوکسیالت، غیره) داروهاي مسکن اُپیوئیدي -ب

  (دیازپام، آلپرازوالم، کلونازپام، فنوباربیتال، غیره) آوربخش یا خوابداروهاي آرام -ج

  (آبجو، شراب، عرَق، غیره) الکل -د

  2پرسش 

  (تریاك، شیره، سوخته، هرویین، کراك هروئین، غیره)مواد اَفیونی غیرقانونی  -الف

  (سیگاري، گراس، بنگ، غیره) حشیش -ب

  (شیشه، اکستازي، اکس، ریتالین، غیره) آمفتامینیهاي محرك -ج

  ...مشخص کنید:  -سایر -د
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  دستورالعمل اجرا

  مقدمه

 گري اولیه را براي مراجع بخوانید.مقدمه غربال 

 :به صورت خاص بر نکات زیر در مقدمه تأکید فرمایید 

o خواهید گیرنده توضیح دهید که در این بخش میگري براي خدمتپیش از شروع پرسش

 هاي درباره مصرف سیگار، الکل و مواد بپرسید.پرسش

o گیرنده یادآور شوید این خدمت به عنوان یک فرآیند استاندارد براي تمام به خدمت

 شود.مراجعان انجام می

o شده ممکن است توسط پزشک برخی از مواد فهرست«گیرنده توضیح دهید: براي خدمت

بخش، داروهاي ضددرد یا ریتالین). در این تجویز شده باشد (مثل داروهاي آرام

اما، اگر  کنیم.نمیکنید ثبت مصرف می تجویز پزشکمصاحبه داروهایی که شما مطابق 

از تجویز پزشک، یا با دفعات و مقادیر بیشتر از میزان  غیر شما این داروها را به دالیلی

  »کنید، لطفاً به ما اطالع دهید.شده مصرف مینسخه

o  حفظ رازداري اطمینان دهید.در خصوص 

o گویی باز و صادقانه به تیم سالمت در ارایه خدمات به خدمت گیرنده توضیح دهید پاسخ

تواند در صورت عدم تمایل به این کننده میکند هر چند مراجعهمورد نیاز کمک می

 ها پاسخ ندهد.پرسش

  1پرسش 

  آن بپرسید.بینی شده ذیل هاي مواد پیشرا براي تمام گروه 1پرسش 

 هايمثال 

  :حتی در دوره نوجوانی و جوانی؟«در صورت پاسخ منفی به تمام مواد، بیشتر کاوش کنید« 

 بینی شده درج نمایید.پاسخ مراجع را در محل پیش 

  را بپرسید. 2سپس، پرسش 

  2پرسش 
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 تکمیل 2بینی شده ذیل پرسش هاي مواد پیشدر صورت پاسخ مثبت، پاسخ را براي سایر گروه 

 کنید. 

  حتی در دوره نوجوانی و جوانی؟«بیشتر کاوش کنید:  2در صورت پاسخ منفی به پرسش« 

 هاي ارایه شده در جدول در صورتی که نام خیابانی مواد مورد مصرف در منطقه شما با مثال

توانید با هماهنگی با اداره پیشگیري و درمان سوءمصرف مواد، دفتر متفاوت باشد، شما می

 هاي متناسب با منطقه خود را به جدول اضافه فرمایید.انی، اجتماعی و اعتیاد مثالسالمت رو

  3پرسش 

 را بپرسید. 3، پرسش 2و  1هاي مواد در پرسش در صورت پاسخ مثبت به هر یک از گروه 

  در صورت پاسخ مثبت به هر یک از موارد، از مراجع تشکر نموده، بازخورد ارایه داده و او را

 گري تکمیلی به کارشناس سالمت روان و رفتار ارجاع دهید.براي غربال

 .در صورت پاسخ منفی به تمام موارد، از مراجع تشکر نموده و بازخورد متناسب ارایه دهید 

مواد نیاز به   و ســیگار الکل، مصــرف با درگیري اولیه گريها صــحیح در غربالدســتیابی به پاســخ

ــالمت دارد. براي  زمان و ایجاد ارتباط مؤثر و اعتماد  ــش و کارشــناس مراقب س بین جمعیت تحت پوش

راهنماي خدمات اختالالت مصرف مواد ویژه کارشناس   هاي مشاوره پایه به کتابچه  آشنایی با مهارت 

  مراجعه فرمایید. مراقب سالمت خانواده

هاي اسخگري اولیه درگیري با مصرف الکل، سیگار و مواد دستیابی به پ هدف اولیه در شروع غربال 

صــحیح و دقیق نبوده، بلکه انتقال این پیام به مراجعان اســت که مصــرف مواد پیامدهاي منفی جدي بر  

هاي بهداشتی نسبت به آن حساس بوده و آمادگی دارد در این ارتباط  سالمت آنها داشته و نظام مراقبت

  به ایشان کمک نماید. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  55                 هاي هدف و ارزیابی خانوار                                                 فصل سوم شناسایی گروه

 

  

  اعی در همه گروههاي سنیعوامل خطر سالمت اجتم اولیهغربالگري 

  

  در حوزه سالمت اجتماعی:(ارزیابی) مقدمه دستورالعمل غربالگري 

هاي جمعیت شناختی است.    در بخش اول ارزیابی عوامل خطر سالمت اجتماعی، تمرکز بر روي شاخص  

پیشگیرانه  اي که مداخالت تواند متفاوت باشد، به گونههاي سنی مختلف، میتفسیر این اطالعات در گروه

  گردد.هاي سنی ارائه میمطابق با هر عامل خطر و متناسب با گروه

دهند  شوند. شواهد محوري نشان می   در بخش دوم بعضی از عوامل خطر سالمت اجتماعی ارزیابی می  

شوند، نمونه     سطح خانواده و یا جامعه  شکالت اجتماعی در  اي  که این عوامل می توانند منجر به ایجاد م

  عبارتند از: از این 

 انواع خشونت خانگی 

 طالق، جدایی و فوت همسر در یکسال گذشته 

 بازماندگی از تحصیل کودکان و نوجوانان 

 خانواده آسیب پذیر 

 بیکاري سرپرست خانوار  

 

ــنامه    ــش ــت طراحی پرس ــنی در ارزیابی اولیه عوامل خطر  هاي گروهالزم به ذکر که اس هاي مختلف س

انجام شده است که با کمترین میزان انگ همراه باشد و محتوي ارائه شده       سالمت اجتماعی به گونه اي  

شته باشد.              ضمن حفظ هدف ناشی از پرسشگري، با فرمت پرسشنامه گروه سنی مربوطه همخوانی دا

ساالن در بخش اطالعات جمعیت        سنی میان سواالت گروه  ضعیت تاهل بطور معمول در  به عنوان مثال و

 تعیین میزان تحصیالت و وضعیت اشتغال در اطالعات جمعیت شناختی گروه     شناختی وجود دارد و یا  

  هاي سنی جوانان و میانساالن بطور معمول پرسشگري می شود.

  در جدول ذیل به مرور این عوامل و نحوه غربالگري آنها به تفکیک گروههاي سنی می پردازیم. 

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 مت روانی، اجتماعی و اعتیادبسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سال                                              56

  پرسشنامه

  

  مشکل احتمالی  نتیجه ارزیابی  اجتماعیارزیابی عوامل خطر سالمت   گروه سنی

 18سال تا  7زیر 

  سال

  

 :*وجود عالیم ذیل در کودکان و نوجوانان

  عالیم سوختگی با آب جوش یا سیگار - 

  کبودي یا اثر گاز گرفتگی روي قسمتهاي مختلف بدن - 

  خونمردگی یا شکستگی در اعضاي مختلف بدن - 

  سایر عالیم:

 با نوع عالیم بدنیعدم تناسب توضیحات مادر یا همراه  - 

 وجود کبودیها و عالیمی که  مدتها از زمان آنها گذشته باشد. - 

  گزارش هر نوع از کودك آزاري توسط خود کودك، والدین و یا سایر همراهان کودك

پاسخ مثبت به هر 

  یک از عالئم

  کودك آزاري

بت شده ـال مثـربـکودکان و نوجوانانی که مادران آنها قبال به علت خشونت خانگی غ

  اند

کودکان شاهد 

  خشونت

هاي سنی همه گروه

و سال به باال  7از 

  مادران

 :* *از زنان متأهل سوال شود

زن ها و شوهرها گاهی از دست هم عصبانی می شوند که این عصبانیت گاهی منجر به 

  فریادزدن، تهدید به آسیب، توهین و یا کتک کاري می شود. آیا تاکنون همسر شما:

  همیشه    اغلب     هیچ وقت   به ندرت    گاهی                                                        

                                                           شما را کتک زده است          . 1

                                                       به شما توهین کرده است       . 2

                                              شما را به آسیب تهدید کرده است   . 3

                                                         سر شما فریاد زده است        . 4

  10امتیاز باالتر از 

بر اساس 

دستورالعمل نمره 

  دهی

 خشونت خانگی

  (همسر آزاري)

  به باال 60

  از مراجعین سالمند سئوال شود:

  شود؟آیا کسی در اطرافتان وجود دارد که موجب رنجش و ناراحتی شما می . 1

  ترسید؟آیا در خانه از کسی می . 2

  آیا تا به حال توسط یکی از اعضاي خانواده کتک خورده اید؟ . 3

مثبت به پاسخ 

  سوال سوم
  سالمند آزاري

  مراجع وتعداد سالهاي تحصیلی وي پرسیده شودسن   سال 18تا  7

در صورتی که 

سن و تحصیالت 

فرد با هم متناسب 

  نباشد

بازمانده از 

  تحصیل

هاي سنی همه گروه

و سال به باال  7از 

  مادران

  ابقه متأهل بودن دارند، سوال شود:از مراجعین زن که س

  یا فوت همسر داشته است؟آیا در یکسال اخیر تجربه طالق (یا در معرض طالق)، جدایی 
  پاسخ مثبت

یا جدایی یا  طالق

  فوت

 19از هاي سنی گروه

  و مادرانسال به باال 

  راجعین سرپرست خانوار سوال شود:از م

  آیا شاغل است؟
  ***بیکاري  یپاسخ منف

هاي سنی همه گروه

و سال به باال  7از 

  مادران

 موارد ذیل وجود دارد؟از همه مراجعین سوال شود که آیا در خانواده آنها 

 ****ی،روان یجسم یتمعلول داراي فرد

 *****خاص یماريفرد مبتال به ب

 ******یادفرد مبتال به  اعت

  یفرد زندان

  *******فقر

پاسخ مثبت به 

یکی از مشکالت 

  مذکور

خانواده آسیب 

  پذیر
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 : توضیحات

 :باشد کودك با جسمانی رفتار سوء دهنده نشان تواند می زیر عالیم وجود *

  سال یک زیر کودك در شکستگی و خونمردگی هرگونه وجود . 1

   نیشگون یا شالق انگشت، اثرات شبیه هایی کبودي وجود . 2

   سیگار آتش شبیه هایی سوختگی . 3

   جوش آب با سوختگی شبیه ضایعاتی . 4

  گرفتن گاز عالئم . 5

   مفاصل دررفتگی و تورم . 6

   موها شدن کشیده از ناشی سر در طاسی مناطق وجود . 7

  شالق ضربات آثار . 8

  لب لجام پارگی . 9

  چشمان کبودي . 10

 بهبود مختلف مراحل در متعدد صدمات مشاهده . 11

  گیرد می امتیاز 5 تا 1 از آیتم هر آزاري همسر غربالگري سواالت در **

 1( وقت پاسخ به گزینه هیچ (  

 2( پاسخ به گزینه بندرت (  

 3( پاسخ به گزینه گاهی(  

 4( اغلب پاسخ به گزینه (  

  5( گزینه همیشهپاسخ به(  

ــواالت مجموعه این امتیاز  حداقل بنابراین   ــد می 20 آن حداکثر و 4 سـ   به 10 از تر باال امتیاز . باشـ

 .شود می تلقی مثبت عنوان

 دالیلی به بنا یا و کرده کار ساعت یک حداقل غربالگري، از فبل هفته طول در که افرادي تمام :شاغل***

  شوند.می محسوب شاغل باشند، کرده ترك را کار موقت طور به مرخصی قبیل از

  باشند.می اشتغاالن خود و بگیران حقوق و مزد گروه دو شامل عمده طور به شاغالن

ـکار    اند نبوده نیز شغلی داراي و اندنکرده کار ساعت یک حداقل غربالگري از پیش روز 7 که افرادي :بی

 :شوند می محسوب بیکار ذیل شرط دو داشتن صورت در

شته  روز 30 در . 1 ستجوي  براي گذ صی    اقدامات کار، ج شخ   در پیگیري یا نام ثبت نظیر را م

ــات  ــسـ ــتان،  از جو و پرس کاریابی،   موسـ   هاي  آگهی مطالعه   کارفرمایان،    با  تماس  دوسـ

 .باشند داده انجام... و استخدامی

ــند، کار به آماده . 2 ــامل اي هفته دو دوره یک طی یعنی باش ــته روز 7 ش   آینده روز 7 و گذش

 :اند شده محسوب بیکار ذیل افراد همچنین باشند، داشته را کار شروع آمادگی

 به آینده در است  قرار و شده  مهیا کاري آنان براي یعنی هستند،  جدید کار شروع  درانتظار -

 .هستند کار به آماده نیز و شوند مشغول کار آن

 بازگشت  انتظار در« از منظور. هستند  کار به آماده نیز و قبلی شغل  به بازگشت  انتظار در -

ــغل به ــت این »قبلی شـ ــت از را خود کار دالیلی به و بوده کار داراي قبالً فرد که اسـ  دسـ

 .بردمی سر به خود شغل به بازگشت انتظار در ولی ندارد شغلی رسمی پیوند دهد،می
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 می بیکاري براي شــده ذکر معیارهاي فاقد و هســتند دارخانه و ســرباز دانشــجو، محصــل، که کســانی

 .شوندنمی محسوب بیکار باشند،

 درآمد وظیفه، حقوق بـازنشستگی، حقوق مانند مستمـري درآمدهـاي که کسانی :کار بدون درآمد داراي

 .شوندمی محسوب کار بدون درآمد داراي دارند،....  و سهام سود مستغالت، و امالك

ــمی معلولیت **** ــت  معلولیت  :روانی - جس  مختلف هاي زمینه  در دائمی هاي محدودیت  از عبارتسـ

سمی،  سی  ج سه  در روزمره زندگی در را آن به مبتال شخص  که روانی _ ذهنی یا ح   افراد سایر  با مقای

ــکل دچار جامعه ــازد جدي محدودیت یا مش ــتند افرادي معلول، اشــخاص. س ــمانی، عملکرد که هس  جس

ــالمتی یا و ذهنی هاي توانایی ــش از بیش مدت به یقین به قریب احتمال به آنها روانی س   آنچه از ماه ش

  بوجود را مشکالتی روزمره زندگی در آنان براي دلیل همین به و داشته انحراف آنهاست سن استاندارد

 .آورد می

ــته آن به  :خاص هاي بیماري***** ــوندمی گفته ها بیماري از دسـ ــعب که شـ  قابل و بوده العالج صـ

شند  نمی درمان ست  الزم و با   دارد ضرورت  و گیرند قرار خاص مراقبتهاي تحت عمر آخر تا بیماران ا

ــتمر طور به بیماران این ــته قرار درمان تحت مس ــند داش  هموفیلی، دیالیز، ،MS نظیر هایی بیماري. باش

  .هستند ها بیماري این جمله از کلیه مزمن نارسایی و  تاالسمی

ست  مداومی و طبیعی غیر تمایل یا تعلق از عبارت :اعتیاد****** سبت  افراد از برخی که ا ضی  به ن  بع

  است مواد یا دارو مکرر و طبی غیر استفاده اعتیاد از منظور. کنند می پیدا الکل یا محرك ، مخدر مواد از

 باشد می دیگران با کننده مصرف خود ضرر به که

ــت مواردي فقر از منظور اینجا  در :فقر تعریف******* ــش تحت  خانواده که اسـ ــازمانهاي  پوشـ  سـ

 .باشند می....  و خیریه نهادهاي امداد، کمیته بهزیستی، سازمان قبیل از حمایتی
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  آموزيبیماریابی بر اساس شناسنامه سالمت دانش

با توجه به تداوم رفتارها و عوامل خطرزاي مرتبط 

ماري   ــنین    با بی تا سـ ها از دوران کودکی و نوجوانی 

تدوین یک نظام مراقبت در ســنین کودکی بزرگســالی، 

ــواهد را در تواند دادهو نوجوانی می هاي مبتنی بر شـ

اختیار مسـئولین و سـیاسـتمداران در امر بهداشـت و     

ــالمت قرار دهد. این نظام همچنین قادرخواهد بود        سـ

بت         روند رفتارها و عوامل خطرزا را در طول زمان ث

دار پیشــگیري تهاي جهاي براي فعالیتنماید و زمینه

ــالی به  ابتدایی و اولیه از بیماري  ــنین بزرگسـ هاي سـ

سیاري از رفتارهاي تأثیرگذار       ویژه بیماري شور فراهم آورد. از آنجایی که ب سطح ک هاي غیرواگیر در 

شکل می       سنین کودگی و نوجوانی  سبک زندگی در  سالمت و  صت ممکن    بر  سنین بهترین فر گیرد این 

سرمایه  سال براي  شاخص   گذاري  شد  سمانی، روانی و اجتماعی     مت در جهت  بهبود و ر سالمت ج هاي 

  است. 

ند                    یاري از رفتارهاي پرخطر درمیان کودکان و نوجوانان مان ــ با توجه به روند رو به فزونی بسـ

هاي ناکارآمد براي مقابله با هیجانات و افزایش گرایش به قلیان و سـیگار و کاهش سـن مصـرف، روش   

شناختی و مصرف مواد، شناسایی       ات، در صورت ابتال به برخی از مشکالت روان  کنترل بروز احساس  

به موقع امکان درمان مؤثر را فراهم کرده و از مزمن شــدن اختالل و عوارض آن براي دانش آموزان و 

  شود.ها کاسته میخانواده

مه      ــالمت در برنا ــیر طراحی نظامی پویا و کار       طرح تحول نظام سـ ــتی در مسـ با    هاي بهداشـ آمد 

اي براي بیماریابی در گروه ســنی کودك و نوجوان  گذاري ویژهگري به هنگام مشــکالت، ســرمایهغربال

ــناســایی اختالالت روان انجام  می ــکالت   دهد که ش ــکی و مصــرف مواد همچنین عوامل خطر مش پزش

  ها در این برنامه خواهد بود. اولویتترین مهم اجتماعی به عنوان یکی از

در روند تحقق این مســیر کارشــناس مراقب ســالمت خانواده در کنار بیماریابی اولیه در فراخوان     

شــناســنامه ســالمت دانش   «و به کمک ابزار شــناســایی  مدارس مروج ســالمتعمومی، همگام با طرح 

سالمت خانواده، موارد غربال      » آموزي سته خدمت گروه  ستورالعمل ب ساس د شده را بر طبق   بر ا گري 

  ند ارجاع و بر حسب شناسایی نوع مشکل، به پزشک و کارشناس سالمت روان ارجاع خواهد داد.فرآی

ــاس    ــده بر اس ــایی ش ــناس ــالمت از نکات مهم در پیگیري و ارجاع موارد ش ــنامه س ــناس ، ارجاع  ش

  باشد.آموز و والدین آنها به کارشناس سالمت روان و یا پزشک مرکز براي دریافت خدمات میدانش
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شکی روان اختالالت بیماریابی سئواالت  دیگراز اينمونه سالمت خانواده    براي پز شناس مراقب   کار

  بیشتر مطالعه جهت

 خیر بله  اختالالت عالئم

 شود، بیهوشغش می یا تشنج حمله دچار خواب یا بیداري در یکبار وقت چند هر که فردي

 شود. خارج می دهانش از کف و زندپا می و شده، دست

  

 و شود، لبخیره می جایی به لحظه چند و شده زده مات گاهی مدرسه سن در که کودکی

 . لیسدیا می داده حرکت ارادي غیر حالت به را زبانش

  

   . شودتشنج می دچار شدید تب دنبال به که کودکی

راه  سالگی 5/1 تا 1 نشیند، درماهگی نمی 12 تا 10گیرد، درگردن نمی ماهگی 5 تا 4 در کودك

  .کندخیس می شبها را خود جاي سالگی 4 تا 3 زند، درحرف نمی سالگی 3 تا 2 ،در رودنمی

  

 مدرسه از یا و شودمردود می است، مرتب تر ضعیف همه از درسی نظر از که آموزي دانش

 . است داشته هم را 4 بند است، مشکالت شده اخراج

  

 به ندارد، قادر است، شغل دیگران از کمتر او دارد، هوش کودکانه رفتار که بزرگسالی فرد

 . است داشته را 5 و 4هاي بند نیست، مشکالت جدیدي کار یادگیري

  

شنوند، نمی دیگران که شنودرا می دارد، صداهایی منطقی غیر گفتار و هذیان و توهم که فردي

 را او خواهنددیگران می کندفکر میدارد،  ظن بینند، سوءدیگران نمی که بیندمی  را چیزهایی

، (براي این افکار هیچ گونه شواهدي موجود نیست) کندخیانت می او به دارد همسرش یا بکشند

 خودش شود، باخیره می دیوار درو آورد، بهدر می دارد، شکلک غریب و عجیب رفتارهاي

 . خنددمی   یا  زندحرف می

  

 و خواب کند، مشکالتدارد، گریه می دوست را است، تنهایی حوصله بی و غمگین خیلی که فردي

 .کندغیبت می مدرسه دارد، از تحصیلی دهد، افت انجام را کارهایش توانداوقات نمی دارد، گاهی اشتها

  

   . کنداقدام می خودکشی به یا دارد خودکشی است، افکار ناامید زندگی از

 زیاد دارد، کارهاي شدید خوابی است، بی پرتحرك و پرحرف و خوشحال دلیل بدون که فردي

داند، مهم می را شود، خودخسته نمی کاري پر و خوابی بی از دهد، هیچوقتانجام می هدفی بی

 . شودگریان می یا خندان یا عصبانی زود خواند، خیلیشعر می و آواز مدام

  

   . است بیقرار و دارد اضطراب که فردي

     .است پرخاشگر و عصبی که فردي

   .دارد وسواس که فردي

   . است بدنی پراکنده دردهاي دچار جسمی بیماري وجود بدون که فردي

    شود؟نگرانی می و تشویش، دلهره دچار دلیل بی و مداوم طور به

  د:شووحشت می و ترس احساس دچار زیر موارد از

  جمع در کردن صحبت بسته، هايآب، حیوانات، مکان ارتفاع، تاریکی،

  

 :دهدمی انجام زیاد حساسیت و وسواس با را آنها و میزنید تکراري اعمال به دست زیل موارد در

 کردن آنها، چک به دادن نظم و وسایل کردن وسایل، مرتب و اعداد شستشو، شمارش و نظافت

  منزل درب و گاز شیر بودن بسته

  

 یا شودوحشت می دچار هاي آنصحنه یادآوري از اکنون که است اي شدهحادثه دچار قبالً

  ببیند؟کابوس می آن به راجع

  

 نیافته  آن براي جسمی علت پزشکان که است مبتال جسمانی يهابیماري و دردها، مشکالت به

  دانند؟عصبی می را آن علت و اند
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 خیر بله  اختالالت عالئم

    کند؟گریه می زیاد کند؟ناامیدي می و غمگینی، اندوه احساس

    کند؟برقرار نمی ارتباط کسی با و است گیر گوشه

     خندد؟زیاد می و زندحرف می زیاد است؟ خوشحال حد از بیش و دلیلبی

    است؟ پرخاشگر و عصبی

    کند؟فکر می خودکشی به

    است؟ کرده اقدام خودکشی به قبالً

    شود؟می ن دیگرا به آسیب یا خود به آسیب موجب که زندآمیز می خشونت رفتارهاي به دست

    زند؟حرف می خودش با

    بینند؟دیگران نمی که بیندرا می چیزهایی یا شنونددیگران نمی که شنودرا می صداهایی

    دارند؟ را او به رساندن آسیب یا و او کشتن قصد و کنندتعقیب می را او دیگران که است معتقد 

    است؟ مهمی شخص یا جمهور، امام، پیغمبر رئیس که است معتقد

    است؟ کرده اقدام خودکشی به قبالً

    شود؟دیگر می به آسیب یا خود به آسیب موجب که زندآمیز می خشونت رفتارهاي به دست

  کردن عوض خود، لباس کردن خوردن، نظافت (غذادهد؟  انجام را خود شخصی امور نیست قادر

  ... ) و

  

    ؟)صرع حمله( شود بیهوش و کند غش آن دنبال به که است شده تشنج حمله دچار کنون تا

 به و باشد داشته زدگی بهت حالت لحظه چند براي خردسال فرزند  که آمده پیش کنون تا  

  بدهد؟ دست از لحظات آن در را خود هشیاري و بماند خیره نقطه   یک

  

 زدن رفتن، حرف رفتن، راه پا و دست رفتن، چهار خیز سینه(  رشد مراحل نظر از خردسال فرزند 

   است؟ خود همساالن مانند و خود سن با مطابق )

  

    کند؟خیز می و جست مدام و است فعال و انرژي پر اندازه از بیش خانواده فرزند 

  :  دهدانجام می را زیر کارهاي خانواده فرزند 

 افروزي، منزل، آتش یا مدرسه از دروغگویی، فراروسایل، دزدي،  حیوانات، تخریب آزار 

  جویدن خشونت، ناخن و کاري، پرخاشگري زورگویی، کتک

  

     دارد؟ تیک یا زبان لکنت شما فرزند 

    کند؟کنترل می را خود مدفوع ادارو ) سالگی 3 سن از (بعد  خانواده فرزند 
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  خالصه فصل  

  

مبتالیان عبارتند از : و اعتیاد  حوزه سالمت روانی، اجتماعی هايهدف در برنامههاي گروه

ها و افراد در معرض عوامل خطر مشکالت به اختالالت روانپزشکی و مصرف مواد، خانواده

ات الزم به عموم جامعه که باید کلیه خدماي از موارد اجتماعی، خانواده بیماران و در پاره

دي هستند که به دلیل مشکالت افراپذیر ي آسیبهاگروهها ارائه شود در این میان این گروه

و مشکالت این  ، خانوادگی و اقتصادي بیشتر از سایر افراد مستعد ابتالء به اختالل فردي

همچنین . هاي روزمره زندگی شان کمتر استسو توان مقابله آنها با استرباشند حوزه می

هایی از زندگی و سالمندان و یا دوره هاي سنی مانند کودکان و نوجوانانبرخی از گروه

آیند. کارشناس مراقب هاي ویژه هدف به شمار میمانند مادران باردار و شیرده گروه

هاي اختالالت روانپزشکی، مصرف مواد و فرمباید  بر اساس فرم غربالگري  سالمت خانواده

موارد تشخیص  بر حسب نوعد و آنها را نرا شناسایی کنجمعیت شناختی، افراد مشکوك 

. نظام و یا کارشناس سالمت روان در مرکز سالمت جامعه ارجاع دهند به پزشکداده شده 

مراحل مختلف ارائه خدمات توسط تیم سالمت در دهنده بیماریابی و ارجاع بیماران نشان

  بهداشتی اولیه است .هاي مراقبت سطوح مختلف
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  تمرین خارج از کالس 

  

 در برنامه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد را تعریف کنید. هاي هدفگروه 

 پذیر در برنامه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد چه افرادي هستند؟هاي آسیبگروه 

  براي غربالگري و شناسایی افراد مشکوك به ابتالء به اختالل روانپزشکی و مصرف مواد

 چه اقداماتی باید انجام دهید؟

 دهید؟راد را به پزشک ارجاع میاي افدر چه مرحله 

 چه مواردي از اختالالت و مشکالت اجتماعی را باید ارجاع فوري بدهید؟  

  تمرین در کالس درس 

  

 هاي حوزه پذیر در برنامههاي آسیباز افراد کالس بخواهید که با روش بارش افکار گروه

 سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد را ذکر کنند.

  کننده و یک نفر در نقش کارشناس مراقب روش ایفاي نقش یک نفر در نقش فرد مراجعهبا

ها توسط سالمت خانواده باشد و کار بیماریابی با اجراي یک نمونه از پرسشنامه

 کارشناس مراقب سالمت خانواده انجام شود.
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 چهارمفصل 

 

  

  ي هدفهاگروه برقراري ارتباط با

  روانی، هاي حوزه سالمتبرنامهدر 

 اجتماعی و اعتیاد 
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  کلیدي واژگان

  

 برقراري ارتباط  

  بازاریابی اجتماعی 

  توانمند سازي شناختی 

   گوش دادن فعال  

  اهداف فصل

               

  رود بتوانید:پس از مطالعه این فصل انتظار می         

   .تعریف ارتباط  را بیان نمایید 

   .نتایج حاصل از ارتباط مؤثر و ا رتباط ناموثر را نام ببرید 

 . اهداف گوش دادن فعال را برشمارید 

  .اصول کارآمد سازي ارتباط را توضیح دهید 

   .با موانع ارتباط مؤثر آشنا گردید 
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  عناوین فصل

  

  مقدمه  

  برقراري ارتباط براي ارتقاء سالمت  

 هاي هدف براي ارائه خدمات حوزه سالمت روانی، اجتماعی و بندي گروهطبقه

  اعتیاد 

 تعریف ارتباط  

  عناصر اصلی ارتباط  

 گوش دادن فعال  

 هایی براي کارآمدتر کردن ارتباط کالمی توصیه 

  موانع برقراري ارتباط مؤثر  
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  مقدمه  

به مفهوم هاي ســالمت برنامهارتباط در برقراري 

ــازي و          به کارگیري راهکارهایی به منظور آگاه سـ

صمیمات فرد و جامعه براي ارتقاء   سالمت  تاثیر بر ت

اخیر فضاي پیچیده تبادل اطالعات   هاي است. در دهه 

شم  ست. عالوه بر این   گیري دچار تغییرات چ   ،شده ا

در حوزه سالمت روانی، اجتماعی  مسائل و معضالت 

ــکل و اعتیاد، اند. مالً متفاوت به خود گرفتهکاهایی شـ

در این شرایط در برقراري ارتباط باید تمامی تالش خود را بر این نکته متمرکز نماییم که آنها بتوانند به   

این موضوع  . صورت داوطلبانه و با احساس ایجاد ارزشی افزوده در خود اقدام به ارتقاء سالمت نمایند    

الزم تمایل پیدا کنند تا از خدمات برنامه بهره مند شده و در  اي هشود تا افراد با کسب آگاهی  می موجب

ــارکت کنند    به تعبیر دیگر برقراري ارتباط به مفهوم بازاریابی اجتماعی و فردي در مداخالت          . آن مشـ

  . استسالمت 

  

  سالمتبرقراري ارتباط براي ارتقاء 

ــتلزم ســالمت ارتقاي ــازي مس ــازي توانمند"	 زیمرمن تعبیر به یا و اجتماعی و فردي توانمندس  س

   .است"	شناختی

  

 اساس بر توانندمی افراد که است رفتارهایی و باورها ازاي مجموعه شناختی وانمندسازيت

  بگذارند تأثیر خود زندگی محیط بر آنها

  

سازي  بنابراین  ضعیت  بهبود براي فردي توانمند سازي   .شود نمی شمرده  کافی سالمت  و  توانمند

 اجتماعی توانمندي  .است برخوردار اساسی اهمیت از هدف این به رسیدن  براي جمعی تعامل و اجتماعی

 ارتباط کیفیت بهبود و افزایش براي تهایی مهار ایجاد مســتلزم گیرد،می شــکل افراد تفاهم براســاس که

ــت افراد متقابل    همگی که  ابرازي خود و مذاکره  مهارت  : برقراي روابط مؤثر، مثل هایی  مهارت   .اسـ

 تقویت موجب جمعیهاي اقدام در شـــرکت کلی طور به  .شـــودمی افراد اجتماعی تعامل بهبود موجب

  . گرددمی شناختی روان و اجتماعی توانمندي

  

  حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادهدف براي ارائه خدمات هاي گروه بنديطبقه

موضــوعی براي تمامی افراد جامعه با هر ویژگی اســت   ســالمت روانی و اجتماعیحال که دریافتیم 

ضوع طبقه . اي دیگر در زمینه ارائه خدمات توجه نماییمباید به نکته شابه  این مو بندي افراد با نیازهاي م

در اغلب موارد درك نیاز به خدمات از طریق مشاوره با افراد صورت   . براي دریافت خدمات معین است 

ــرایط ویژه       با این وجود  . پذیرد می که تحت شـ عه  جام خاص از  ند در  می زندگی اي همواره افرادي  کن
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ــالمت  معرض مخاطرات   یاز دارند        سـ باً یکســـانی ن رویکردهاي مختلفی براي  . بوده و به خدمات تقری

سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد هاي برنامههدف هاي بندي گروهطبقه اما آنچه   ؛توان پیدا کردمی حوزه 

تاکید قرار    که در این ک  ناي نخســـت  . هدف بر دو مبناســـت   هاي  گروه گیرد انتخاب می تاب مورد    ،مب

.  است روانپزشکی، مصرف مواد و مشکالت اجتماعی   هدف براساس اختالالت شایع   هاي بندي گروهطبقه

افراد در بندي و شــامل طبقه  مورد اشــاره قرار گرفته اســت   5این رویکرد در محتواي اصــلی فصــل   

ــطراب، اختالالت دو قطبی، انواع  نهایی گروه ــردگی و اض ــرف مواد و ظیر مبتالیان به افس اختالالت مص

در این  . ســنی اســتهاي گروه هدف براســاسهاي گروه انتخاب ،مبناي دوم. اســت مشــکالت اجتماعی

ي خاص  هابیماري افراد در معرض مخاطرات وهاي سنی واجد قرار گرفتن در دسته  هاي ، گروهرویکرد

سته . شوند می تلقی سنی همواره  اي این رویکرد براي ارائه ب از خدمات ادغام یافته مختلف به یک حیطه 

  . خدمات استدهندگان مورد نظر ارائه

بدان لحاظ ارزشــمند  حوزه ســالمت روانی، اجتماعی و اعتیادهدف براي برنامه هاي بندي گروهطبقه

ها گیريپی دهد که با حجم کمتري از فعالیت ومی ن راخدمات سالمت این امکا دهندگان است که به ارائه 

را شناسایی    و اعتیاد  هاي حوزه سالمت روانی، اجتماعی و با رویکردي نظام دار واجدین شرایط برنامه 

  . نموده و آنها را تحت پوشش خدمات قرار دهند

ستور  ص   هاي عملالبدین منظور جداول ود شخ ستفاده از       یم ست که با ا شده ا توان  می آنهاطراحی 

  این اقدام را به صورتی سازمان دهی شده و کارآمد انجام داد.

  

  الزم براي برقراري ارتباط هاي مروري بر مهارت

ترین  هاي اصـــلی زندگی اجتماعی اســـت. مهارت برقراري ارتباط مؤثر یکی  از  مهمارتباط از مولفه

  هاي سالمت روابط بین فردي است  .کنندهبینیپیش

  

  ف ارتباط تعری

  ارتباط عبارت است از فرایند ارسال و دریافت پیام

 
  ارتباط مؤثر :

 باشد.ي انتقال اطالعات بین افراد میتنها وسیله  

  .تنها راه نشان دادن احساسات به دیگران است  

 ها است.بهترین راه تصحیح سوء تفاهم  

     ــرط هر نوع آموزش مؤثر و در نتیجه پیش شـ

  ي رشد یک اجتماع است  الزمه
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  یک ارتباط نامؤثر : 

 شود. باعث ایجاد سوء تفاهم می  

 گردد .منجر به نارضایتی، احساس تنهایی و تعارض در افراد خانواده و جامعه می  

 هاي  ی و در نتیجه آسیب تواند اعتماد به نفس فرد را مختل کند و احساس درماندگ در طول زمان می

  روان و اجتماعی ایجاد نماید .

  .توانایی فرد براي مقابله با مشکالت زندگی را کاهش بدهد 

  

  کالمی و غیر کالمی ) ( عناصر اصلی ارتباط

ارتباط وجوه مختلفی دارد. به طور ضمنی اشاره شد که ارتباط متضمن دو عنصر اصلی است. این           

  دو عنصر عبارتند از عناصر کالمی و عناصر غیرکالمی ارتباط. 

فرایند بیان  و  محتواي کالمیارتباط شامل آن وجهی از ارتباط است که اختصاصاً به      عناصر کالمی 

  گردد. مربوط می کالمی

آوریم. براي مثال جذاب بودن محتواي کالم، از محتواي کالم، آن چیزي اســت که بر زبان می منظور

ــهیل      ــحبت، غم افزا نبودن  نظایر آن، باعث تس ــوع ص ــور برانگیز بودن موض تهدید آمیز نبودن آن، ش

وامل   ترین عگردد. توجه به ابعاد فرهنگی و حتی خرده فرهنگی در محتواي کالم یکی از مهم   ارتباط می 

  باشد .در افزایش کارآمدي ارتباط می

شــامل چگونگی شــروع صــحبت، نحوه جمله بندي، زمان بندي ارتباط   فرایند برقراري ارتباط کالمی

  باشد.  کالمی، مالحظات موقعیتی و بالخره چگونگی جمع بندي و ختم ارتباط می

ــر غیرکالمی ارتباط ــاً   عناص ــاص ــتند که اختص ــامل آن وجهی از ارتباط هس هایی غیر از   به جنبهش

ــدا،  گردند. در این مقوله می محتواي کالمی و فرایند بیان کالمی مربوط می   ــدا، آهنگ صـ توان به تن صـ

ــمی، حاالت چهره   ــر غیرکالمی ارتباط می       تماس چشـ نامیم نیز   اي و حرکات بدنی، یعنی آنچه که عناصـ

  کنند. استفاده می

  

  گوش دادن فعال 

شــنیدن و گوش دادن دو مقوله متفاوت هســتند. شــنیدن عمل  

باشد. این عمل غیرارادي بوده و فقط به دریافت ادراك اصوات می

  گردد. محرك شنیداري اطالق می

سیر       شامل دریافت و تف ست که  گوش دادن فعالیتی انتخابی ا

باشــد. این عمل رمزگردانی اصــوات به هاي شــنیداري میمحرك

  در بر دارد .معانی را نیز 

ــیم می  ــلی تقس ــود : گوش دادن  گوش دادن به دو طبقه اص ش

فعال و گوش دادن غیر فعال. گوش دادن غیرفعال از نظر کیفیت،     

ــت و زمانی رخ می   ــنیدن اسـ دهد که گیرنده پیام، انگیزه زیادي براي گوش دادن دقیق   کمی باالتر از شـ
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ــیقی، تلویزیون، گوش دادن ا هایی از گوش دادن غیرفعال  ز روي ادب، نمونه ندارد. گوش دادن به موسـ

شی از ذهن ما درگیر توجه کردن می    ستند. از آنجا که در گوش دادن غیرفعال تنها بخ شد، لذا هنگام   ه با

ــوع   ــدن حواس (یعنی تفکر در مورد چیزهاي دیگري غیر از موض گوش دادن به دیگران، احتمال پرت ش

ح   ــلی ) وجود دارد. بهترین راه براي  ند       اصـ هدفهم عال یعنی گوش دادن  کل، گوش دادن ف ــ ل این مشـ

ــد. بنابراین گوش دادن فعال را می  می توان گوش دادن هدفمند معرفی کرد. اهداف گوش دادن فعال   باشـ

  عبارتند از : 

   کسب اطالعات  

  گرفتن راهنمایی  

   درك راهنمایی  

   درك دیگران  

  حل مشکالت  

   فهمیدن احساسات دیگران  

 ران  حمایت عاطفی دیگ  

هاي مؤثر براي گوش دادن فعال شـامل : توجه به فرد مقابل، پرسـیدن سـؤال، بازخورد دادن،     روش

  باشد. بازگو کردن و خالصه سازي  می

شنونده باید پیام  سپس با ارائه     براي گوش دادن فعال  شنیده، معانی را درك کرده و  هاي مختلف را 

  ست. بازخود مطمئن گردد که برداشت وي صحیح بوده ا

  

  هایی براي کارآمد تر کردن ارتباط کالمی توصیه

  هنگام صحبت کردن :

   مطمئن شــوید که شــنونده فرصــت ســؤال کردن یا اظهار نظر

  کردن را دارد.  

        سات او را سا شنونده قرار دهید و اح سعی کنید خود را جاي 

  در نظر بگیرید. 

 خواهید بگویید، واضح بیان کنید .آنچه را می  

  شنونده نگاه کنید .به  

  شوید که آنچه می شما    مطمئن  صدا و زبان بدنی  گویید با تن 

  هماهنگی دارد. 

   .تن و آهنگ صداي خود را تغییر دهید  

  .مبهم صحبت نکرده و بیان جزئیات زیاد موضوع را پیچیده نکنید  

   .از دیدن عالیم آشفتگی در شنونده غفلت نکنید  

  

   

 



 

 مت روانی، اجتماعی و اعتیادبسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سال                                              72

  هنگام گوش دادن : 

 ید تا کامالً متوجه شوید که موضوع چیست. سوال بپرس  

  .موضوعات را آن طوري که فهمیده اید خالصه کنید  

 گوید پرهیز کنید. گوش کنید و از قضاوت درباره آنچه که گوینده می 

  

  مؤثر  موانع ارتباط

توانند. موجب برقراري ارتباط مؤثر شـــوند. در این  تا کنون درباره چیزهایی صـــحبت کردیم که می

هاي ارتباط را بسته و مانع از برقراري ارتباط مؤثر  کنیم که راهقسمت توجه شما را به موانعی جلب می  

  ها در زیر ذکر شده اند : شوند. این نوع پیامها مانع از برقراري ارتباط مؤثر میشوند. برخی از پیاممی

  دستور دادن، هدایت کردن، ابالغ کردن  

   اخطار، تهدید، هشدار دادن  

   موعظه و نصحیت  

   توصیه، پیشنهاد یا راه حل ارائه دادن  

       ستدالل، سخنرانی یا بحث وادارسازي از طریق ا

  کردن 

       فت کردن و قاد کردن، مخال قضـــاوت کردن، انت

  مقصر شمردن دیگران 

  گذاشتن، مسخره کردن و تحقیر کردن اسم روي هم  

   تفسیر، تحلیل و تشخیص پزشکی و روانشناسی روي هم دیگر گذاشتن  

  وارسی، بازجویی و بازپرسی 

 پرت کردن حواس، عوض کردن صحبت و گول زدن 

  

  

   

 

  خالصه فصل

  

فعال ها و مشارکت هاي هدف براي ورود به برنامهبرقراري ارتباط با هدف ترغیب افراد و گروه

هاي حوزه گیرد. به منظور برقراري ارتباط در برنامهها صورت میو همه جانبه آنها در برنامه

سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد باید مهارت برقراري ارتباط مؤثر را آموخت. کسب این 

 هاي الزم در این زمینه است؛ اما برخورداري ازها نیازمند برخورداري از دانش و نگرشمهارت

 هاي علمی است.گیري از شیوهاین مهارت نیازمند تمرکز، تمرین مکرر و تجربه با بهره
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  تمرین در کالس درس

 

           با ایجاد امکان بحث و گفتگوي مشــارکتی در کالس درس در زمینه بازاریابی اجتماعی

شن نمایید که    سالمت روانی و اجتماعی مباحثه کنید. در این مباحثات رو ساً   "براي  سا ا

توان مردم را تشـویق نمود به صـورت داوطلبانه و بدون هیچ گونه اجبار از   چگونه می

 "خدمات حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد بهره مند شوند؟

          هاي هدف    گروهبندي  چرا طبقه "که   در قالب تیمی که تشــکیل داده اید روشــن نمایید

 یابد .می ضرورت

  شما کدامیک از مهار صل براي برقراري ارتباط با    تبه نظر  شده در این ف هاي نام برده 

 هاي هدف از اهمیت بیشتري برخوردارند؟ دالئل خود را ذکر کنید .گروه

  ستفاده از روش ایفاي نقش، نمونه هاي برقراري ارتباط با افراد را اجرا از روشهایی با ا

ــیان می وانند ناظر ایفاي نقش بوده تنمایید. در هر بار از ایفاي نقش، گروهی از همکالس

و اشــکاالت را پس از اجراي آن بازگو نموده و دوباره ایفاي نقش با گروهی دیگر تکرار 

 شود.

 

  تمرین در خارج از کالس

  

هاي زیر تحقیق نموده و نتایج را در با مراجعه به ســایر منابع در دســترس در یکی از زمینه

ســایرین انتقال دهید. در این زمینه ممکن اســت شــنوندگانی که به آنها ارائه جلســه بعدي به 

شند. عالوه بر این    نمایید خود نظراتی در مورد مطالبی که ارائه میگزارش می شته با دهید دا

کند اقدام به مطالعه و گردآوري توانید در زمینه سایر موضوعاتی که مربی معرفی میشما می

  مطالب نمایند .

  بیان و سخنوريفن 

 مهارت مدیریت و رهبري 

   برقراري ارتباط بین فردي 
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 فصل پنجم

  
  

  

پزشکی، مصرف مروري بر اختالالت شایع روان

 از مشکالت اجتماعی  رخیمواد و ب
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  گان کلیديواژ

  

 اختالالت خلقی  

 افسردگی  

 اختالالت دو قطبی  

 خودکشی  

 اختالالت سایکوتیک  

  اختالالت مصرف مواد  

 خشونت خانگی  

  اهداف فصل

  

  رود که بتوانید:می پس از مطالعه این فصل انتظار

 اختالالت و مشکالت شایع حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد را نام ببرید. -١

 مهم هر اختالل یا مشکل را نام ببرید.شایع و هاي عالیم  و نشانه -٢

 تعریف و توصیفی از هر یک از اختالالت و مشکالت شایع بیان کنید. -٣

ــکالت حوزه ســالمت  هاي گروه -٤ در معرض خطر و عوامل مؤثر در پیدایش اختالالت و مش

 روانی، اجتماعی و اعتیاد را بیان کنید.

 شایع را بیان کنید.ضرورت شناسایی و نحوه غربالگري اختالالت و مشکالت  -٥

 موارد و نحوه ارجاع افراد شناسایی شده به سطوح باالتر را بیان کنید. -٦
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  فصل عناوین

  

 خلقی: افسردگی  اختالالت 

 یقطبت دواختالال 

 هاي روانپزشکی: خودکشی اورژانس  

 اختالالت اضطرابی  

 کیکوتیاختالالت سا    

 صرع     

 عقب ماندگی ذهنی  

 اختالالت کودکان و نوجوانان 

 بیش فعالی و کمبود توجه اختالل  

 اختالالت سلوك 

 شب ادراري  

 بی اختیاري مدفوع  

 .... ،عادات خاص: شست مکیدن، ناخن جویدن 

 اختالالت مصرف مواد 

 مواد افیونی 

 مواد محرك 

 الکل 

 سایر مواد 

 مصرف مواد در بارداري 

 کاهش آسیب ناشی از مصرف مواد 

 خشونت خانگی 

 سوء رفتار با کودك  
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  اختالالت خلقی:

ــردگی و        مده اختالالت افسـ به دوگروه ع به طور کلی  ــیماختالالت خلقی   اختالالت دوقطبی تقسـ

ــردگی در مدت زمانی که چند هفته یا چند ماه طول   می ــد، فرد از لحاظ   می گردند. در اختالالت افسـ کشـ

ــت.  در اختالالت دوقطبی فرد عالوه بر           ید اســ ناام قه و  حد غمگین، بی عال جانی وخلقی بیش از  هی

ــردگی دورهایی هدور کند در حالت مانیا فرد در مدت زمانی    می به نام  مانیا را نیز تجربه هایی هاز افسـ

روز)  تا چند هفته طول بکشد بیش از حد سرخوش، شاد، پرانرژي یا      7که ممکن است چند روز (حداقل  

  است.پذیر تحریک

ــر در حالت                    ــت هر چند در حال حاضـ توجه: بیماري که حداقل یک دوره مانیا را تجربه کرده اسـ

  شود.می تالل دوقطبی محسوبافسردگی باشد همچنان مبتال به اخ

  

  افسردگی:

  مقدمه و تعاریف:
شانه       ست. از ن شایعی ا سردگی اختالل  سرده در اکثر اوقات   هاي اف مهم وکلیدي آن خلق و روحیه اف

شخصی که روزمره است. هاي روز و تقریباٌ همه روزها و یا بی عالقگی و بی لذتی در تقریباٌ اکثرفعالیت

کاهش واضح عالقه   کند و اغلبمی و بی حوصلگی  شود، احساس غمگینی  می هدچار افسردگی بیمارگون 

ــت     می را در اغلب روزها گزارش  ها  مندي و لذت بردن ازهمه یا تقریباٌ همه فعالیت          کند. بیمار ممکن اسـ

شــود که می کند. کاهش انرژي و خســتگی اغلب موجبمی بگوید احســاس اندوه، ناامیدي یا بی ارزشــی

ــدیدتر    بیماران نتوانن   ــته انجام دهند. در موارد شـ افکار آزار    د وظایف و کارهاي خود را به خوبی گذشـ

ــاس گناه،   اي چوندهنده  ــی در این        احسـ تنفر از زندگی، آرزوي مرگ و گاه افکار مربوط به خودکشـ

نبود حمایت اجتماعی   بیرونی مانند هاي به دنبال اســترس معموالً گردد. افســردگیبیماران مشــاهده می

  شود.می آشکار در زندگی فعلی و خانوادگیمداوم و تنش زا هاي کشمشکشوجود  بیکاري، اسب،من

 
  افسردگی:هاي نشانه

بیماران مبتال به افسردگی، عالوه بر خلق افسرده، دچار کاهش انرژي و عالیق و بی حوصلگی  نیز      

شتها       می شامل: اختالل در خواب مثل کاهش یا افزایش خواب، اختالل در ا سردگی  گردند. عالیم دیگر اف

ــی (بی میلی        ظه و تمرکز، اختالل عملکرد جنسـ حاف یا کم خوري، اختالل در  ثل پرخوري  ناتوانی     م یا 

سوزش یا درد معده            ضالت،  صل و ع سردرد، درد مفا سمی متعدد مثل  ساس گناه، عالیم ج سی)، اح جن

ــخیص طبی دیگري ندارند و       ــک به عنوان درد     معموالً و...  که هیچ دلیل یا تشـ هاي   در مراجعه به پزشـ

  شود.می عصبی در نظر گرفته

  

  توجه:

شد که بدانیم د می این نکته حائز اهمیت  شور ما،     با شرایط فرهنگی ک سیاري از موارد با توجه به  ر ب

شکایت دارد که علی رغم مراجعات متعدد به          سمانی  سردگی، از عالئم بدنی و ج سرده بیش از اف فرد اف

ست و به عنوان درد    شکان بهبودي نیافته ا شناخته   هاي پز صبی  ضیح    می ع شوند. در زیر تعریف و تو
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  ده شده است:افسردگی شرح داهاي بیشتر نشانه

  

احساس غمگینی، بی حوصلگی، پوچی، زود گریه کردن، کاهش واضح عالقه یا لذت از  خلق افسرده:

  اموري که قبالٌ مورد عالقه فرد بوده است، مثال ها:

 به این گونهاي عالقهبرده، اکنون رغبت و می لذتها یا مهمانیها فردي که قبالٌ از شــرکت در جشــن 

  دهد.می فرد گوشه گیري از جمع و تنهایی را ترجیح دهد.نمی امور نشان

 دهد.نمی داده، نشانمی به انجام تفریحات مورد عالقه خود که در گذشته انجاماي فرد عالقه  

 شود، بازي با بچه ها، گردش، سفر و...  نمی چیزي موجب خوشحالی، نشاط و اشتیاق در فرد 

  

  

  

  

  

ستگی و کاهش انرژي:  سالت در انجام فعالیت     خ ستگی زودرس و ک ست  هاي خ معمول فرد ممکن ا

  بدون انجام کار سنگین نیزاحساس بی رمقی و خستگی زیاد نسبت به گذشته احساس کند.

 

ساس بی  ساس گناه:   اح شی یا اح شدید و        ارز ساس گناه  سرزنش خود، اح کاهش اعتماد به نفس، 

  عذاب وجدان بدون علت واضح یا منطقی.

  

مکرر طی خواب، بیدار شــدن   هاي مشــکل در به خواب رفتن، بیدار شــدن  کاهش یا افزایش خواب:

  زودتر از همیشه، خواب آلودگی در طول روز 

  

ــح  هاي روزمره:کاهش توانایی انجام فعالیت ــغلی، افت واض کارایی و توانایی فرد در فعالیتهاي ش

تحصـــیلی، اجتماعی که منجر به غیبت از کار، تحصـــیل، گوشـــه گیري از جمع یا ناتوانی از انجام امور 

  منزل یا شخصی فرد شود.

  

  

  

 

  

  هایی که در معرض خطر بیشتري براي ابتال به  افسردگی قرار دارند:گروه

  (افسردگی پس از زایمان)زنان به ویژه پس از زایمان 

   سالمندان 

  عروقی -قلبیهاي هاي جسمی مزمن مثل دیابت، صرع و بیماريافراد مبتال به بیماري 

ممکن است به صورت  تحریک پذیري یا بی  توجه: خلق افسرده در کودکان و نوجوانان

  قراري زیاد باشد

هاي اشاره شده باید در اکثر اوقات روز و تقریباٌ همه روزها وجود داشته باشد تا به نشانه

هاي اشاره شده باید در اکثر اوقات روز فسردگی در نظر گرفته شود. نشانههاي اعنوان نشانه

  هاي افسردگی در نظر گرفته شود.و تقریباٌ همه روزها وجود داشته باشد تا به عنوان نشانه
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 افراد دچار سوءمصرف مواد یا الکل 

 اند.هاي عاطفی، تحصیلی، شغلی را تجربه کردهافرادي که مرگ یا جدایی از همسر، سوگ عزیزان، شکست 

 خانوادگی بیماري روانپزشکی به ویژه افسردگی هستند. افرادي که  داراي سابقه 

 
  غربالگري و ارزیابی افراد خانوار:

کارشناسان مراقب سالمت خانواده کلیه افراد تحت پوشش برنامه ادغام بهداشت روان را با استفاده   

ساس راهنماي غربالگ        شده بر ا سایی  شنا ري براي از فرم غربالگري اختالالت ارزیابی نموده و موارد  

  دهد.می تشخیص افسردگی به پزشک ارجاع

  
  ارجاع بیماران:

ــط        ــش، توسـ ــوري یا پس از غربالگري فعال جمعیت تحت پوشـ ــورت مراجعه حضـ افراد یا به صـ

سایی         شنا سالمت خانواده  سان مراقب  شنا ستورالعمل واجد       می کار ساس د شوند. چنانچه فردي بر ا

  شود. می و در صورت نیاز براي درمان ارجاعشرایط ارجاع شناخته شود براي تشخیص قطعی 

  

  

  

  

  

نورتریپتیلین،  درمان افســردگی شــامل درمانهاي دارویی (نظیر فلوکســتین، ســیتالوپرام، ســرترالین  

سط      هاي تریپتیلین، ایمی پرامین و...) و درمانآمی ست که تو شاوره، روان درمانی و...)  ا غیر دارویی (م

پزشک و در مواردي بر حسب صالحدید پزشک توسط کارشناس مراقب سالمت خانواده و بر اساس            

  راهنماي درمان اختالالت براي بیمار اجرا خواهد شد. 

  

  

شانه  توجه:  صد     از فردي که ن شی به همراه ق سردگی را دارد حتماٌ راجع به افکار خودک ها وعالیم اف

  اقدامات  طبقه بندي  احتمالیتشخیص  مو عالیها نشانه

  غمگینی، بی عالقگی

  افسردگی

  افسردگی شدید

(قصد جدي براي آسیب به 

  خود یا دیگران)

ارجاع فوري  به 

  احساس خستگی و کاهش انرژي  پزشک

هاي کاهش توانایی انجام فعالیت

  روزمره
  افسردگی خفیف تا متوسط

(عدم وجود قصد جدي براي 

  یا دیگران)آسیب به خود 

ارجاع غیر 

فوري  به 

  پزشک

  احساس بی ارزشی یا احساس گناه

  کاهش یا افزایش خواب

  افزایش یا کاهش اشتها

تشخیص قطعی وجود اختالل (بیماري) روانپزشکی و نوع آن به عهده پزشک است و  توجه:

  نماید.غربالگري فقط افراد مشکوك و پر خطر را شناسایی می
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  جدي براي آسیب به خود یا دیگران سئوال کنید:

  اید؟هیچ گاه شده از زندگی خسته شوید و به مرگ فکر کنید؟ آیا اخیراٌ به خودکشی فکر کردهآیا  

       شکی در نظر گرفته و بیمار ست، این عالمت را به عنوان یک اورژانس روانپز سخ مثبت ا چنانچه پا

  را ارجاع فوري به پزشک دهید.

  
  خانواده: مراقبت و پیگیري بیماران توسط کارشناسان مراقب سالمت 

افرادي که در غربالگري کارشناس مراقب سالمت خانواده مشکوك به بیماري روانپزشکی شناسایی    

اند پس از ارجاع به پزشک (پزشک خانواده)، تشکیل پرونده و تایید تشخیص تحت درمان، مراقبت      شده 

  گیرند. و پی گیري قرار می

و قصد خودکشی نیز وجود نداشته است، به      در مواردي که عالیم از شدت کمتري برخوردار هستند   

صورت ماهانه توسط کارشناس مراقب سالمت خانواده پی گیري و مراقبت انجام خواهد شد. در موارد      

  شد.شدید پی گیري هفتگی در ماه اول توصیه می

  
  مواردي که باید در پیگیري بیماران افسرده توسط کارشناسان مراقب سالمت خانواده اجرا شود:

 بر اهمیت و ضرورت درمان و پی گیري  تأکید آموزش بیمار و خانواده وي درباره بیماري با 

 ،پی گیري مصرف منظم داروها مطابق با دستور پزشک 

 پی گیري عالیم افسردگی: غمگینی، کاهش انرژي، خستگی، مشکالت خواب و اشتها 

 ک (عوارض شــایع: تهوع، بررســی عوارض جانبی داروها و در صــورت لزوم ارجاع بیمار به پزشــ

اســهال یا یبوســت، ســوء هاضــمه، خشــکی دهان، خواب آلودگی، ... که در هفته اول پس از شــروع 

  داروها ممکن است بیشتر بروز کند).

 گیري مراجعات بیمار به پزشک طبق زمانبندي تعیین شده از سوي پزشک (ماهانه)پی 

  
  حداکثر هفتگی انجام شود:پیگیري در مورد بیماران زیر باید درفواصل کوتاه 

 بیمارانی که افکارخودکشی یا اقدام به خودکشی داشته اند. -1

بیمارانی که دســتورات دارویی را مطابق تجویز پزشــک اجرا نکرده یا پذیرش کافی براي درمان و  -2

 گیري ندارند.پی

  شرایط نامناسب خانوادگی و فقدان حمایت الزم از سوي خانواده و نزدیکان. -3

ــناس م -4 ــالمت خانواده چنانچه در پی گیريکارش ــایی نمود  هاي راقب س ــناس خود موارد فوق را ش

ــریع تر و زودتر از موعد مقرر  ــمن آموزش به بیمار و خانواده تالش خواهد نمود که بیمار سـ ضـ

  توسط پزشک مربوطه ویزیت شود.

  

  

  جاع فوري به پزشک داده شود.در صورت  مشاهده و اطالع  از فکر، قصد یا اقدام به خودکشی، بیمار باید ار   
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  نکاتی که کارشناسان مراقب سالمت خانواده باید به خانواده و بیمار آموزش دهند: 

 افســردگی بیماري شــایع و قابل درمانی اســت به گونه ایکه بعضــی به آن ســرماخوردگی اعصــاب  

 گویند.می

         ضعف اراده یا تنبلی نبوده و شانه  ست که ن سردگی یک بیماري ا صیه   اف هاي عمومی صرفا با تو

 شود. نمی مانند مسافرت رفتن یا تفریح کردن برطرف

  .بهبودي از افسردگی به تدریج ظاهر خواهد شد  

   .مصرف داروهاي ضد افسردگی با تجویز پزشک خطر جدي براي بیمار ندارد 

 اهد داشت.مصرف داروهاي ضد افسردگی اعتیاد آور نیست و عوارض ماندگاري براي بیماردر بر نخو 

         شایع ترین عوارض داروها در اوایل مصرف عبارتند از خواب آلودگی خفیف، سوءهاضمه، اسهال

 یابد.می که با ادامه درمان و مصرف دارو همراه غذا تدریجاٌ بهبود

  .قبل از قطع داروها حتما باید با پزشک مشورت شود  

 ي یک دوره شش ماهه مصرف شود. گاهی الزم است دارو براي جلوگیري از عود مشکل حداقل برا  

 االمکان خانواده بر مصرف دارو نظارت داشته باشد.دارو باید هر روز استفاده شود و حتی 

          شود و مورد توهین و سرگرم  ساده و روزمره  شت، باید به کارهاي  سرده را نباید تنها گذا فرد اف

شی، و بیقر  شرایط نگران انتقاد قرار نگیرد و اگر افکار نومیدي، پوچی، خودک شت   اي کنندهاري و  دا

 الزم است به پزشک ارجاع فوري شود.

  

 :دوقطبی تاختالال

  و تعاریف: مقدمه

ــدید در خلق و روحیه فرد   ــانات شـ ــت که باعث نوسـ ــکی اسـ  اختالل دوقطبی یک بیماري روانپزشـ

سامی دیگري همچون اختالل مانیک   می سیو، مانیا، باي پالر  -شود، این اختالل به ا شیدایی   ، Bipolarدپر

ــی موارد جنبه ارثی و خانوادگی دارد و چنانچه یکی از والدین   می نیز نامیده ــود. این اختالل در بعض ش

  یابد.می مبتال به این بیماري باشد احتمال دچار شدن به این اختالل در فرزندان افزایش

  

  علل و عالیم اختالالت دوقطبی:

احســاس خوشــحالی و نشــاط بیش از حد   هایی در زمان مبتال به اختالل دوقطبی ممکن اســت بیمار

داشـــته باشـــد، انرژي و فعالیت زیادي از  خود نشـــان دهد که به نظر اطرافیان و نزدیکانش غیر عادي  

کند نمی برسد و تصور کند قادر است  هر کاري را هر چند بزرگ و ناممکن انجام دهد. احساس خستگی

ــود. می و نیاز به خواب در او کم ــود. در عین حال همین بیمار ممکن می گفته» مانیا«به این حالت شـ شـ

صله انجام هیچ کاري را         هاي است در زمان  شته و حو ساس غمگینی و افسردگی دا دیگري به شدت  اح

است. بیماران دوقطبی بین این دو حالت مانیا و افسردگی   » افسردگی « نداشته باشد که این حالت همان   

سالم خود با یا        اي و دوره دهند.می تغییر حالت شند و به زندگی  شته با ست بهبودي کامل دا نیز ممکن ا

  بدون دارو ادامه دهند.
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  سایر عالیم اختالل دوقطبی (حالت مانیا):

 تحریک پذیري، عصبانیت و پرخاشگري 

 پرحرفی 

 بی خوابی 

 ...ولخرجی و انجام کارهاي پر خطرمثل رانندگی پر سرعت، روابط جنسی متعدد و 

  

  

  

  

  

  غربالگري و ارزیابی افراد خانوار:

ــاء    ــالمت خانواده با اســتفاده از فرم غربالگري فرد یا اعض خانوار را مورد  کارشــناســان مراقب س

دهند. چنانچه فردي اخیراٌ دچار ســرخوشـی  می ارزیابی قرار داده و مطابق جدول اقدامات الزم را انجام

سایر عالیمی همچون بی خوابی            ست و  شده ا شگري بیش از حد  صبانیت و پرخا شاط غیر عادي، ع و ن

مدت حداقل یک هفته وجود داشته   فرد به هاي پر حرفی و افزایش  فعالیت، شدید همراه با افزایش انرژي 

شد و به گونه  شد که در زندگی وکارهاي فرد ایجاد اختالل نموده و از نظر اطرافیان نیز پدیده اي با اي  با

ــگی براي آن فرد تلقی نشــود احتمال اختالل دوقطبی(مانیا) مطرح اســت در این حالت در   عادي و همیش

ا دیگران بپرسید. و در صورت احتمال خطر جدي در این   مورد قصد یا اقدام بیمار براي آسیب به خود ی  

مورد بیمار را ارجاع فوري به پزشــک دهید. بیمارممکن اســت  همزمان دچار عالیمی از  توهم یا هذیان  

  (سایکوز) نیز باشد که در این صورت باید ارجاع فوري به پزشک انجام شود.

  
 

  اقدامات  طبقه بندي  تشخیص احتمالی  عالیم و نشانه ها

سرخوشی بیش از حد یا تحریک 

  پذیري، عصبانیت وپرخاشگري

احتمال اختالل 

  )دوقطبی(مانیا

قصد آسیب جدي به 

  خود یا دیگران

ارجاع فوري به 

  پزشک

  2یا هذیان 1توهم  بی خوابی
ارجاع فوري به 

  پزشک

  پر حرفی
فقدان توهم و هذیان 

  یا قصد آسیب

ارجاع غیر فوري به 

  پزشک
انرژي زیاد بدون احساس  فعالیت و

  خستگی

  

شنوند و دیدن نمی مانند شنیدن صداهایی که دیگران آنها را( ادراك بدون وجود محركتوهم:  . 1

  بینند) .نمی چیزهایی که دیگران آنها را

 ،فکر یا باور غلط که فرد به آن اعتقاد دارد و براي او قابل تردید نیست و منطبق بر زمینه تحصیلیهذیان:  . 2

این حاالت در  مشاهدهداشته باشد و  ادامهاي باید توجه: همه این عالیم یک دوره یک تا چند هفته

 .تواند بیماري دوقطبی تلقی شودچند ساعت و چند روز نمی
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فرهنگی و اجتماعی او  نیست؛  (مانند اینکه فرد معتقد است که  یک  

کند اشخاصی می مقام رده باالي کشوري یا جهانی است یا فکر

 خواهند به او صدمه بزنند). می کنند ومی او را تعقیب

  

  توجه: 

نه     که نشــــا کار         هاي  از فردي  به اف ماٌ راجع  یا دارد حت مان

خودکشــی یا  قصــد جدي براي آســیب به خود یا دیگران ســئوال  

کنید. چنانچه پاسخ مثبت است، این عالیم را به عنوان یک اورژانس روانپزشکی در نظر گرفته و بیمار را  

  ارجاع فوري به پزشک دهید. 

  

  پیگیري و مراقبت بیماران مبتال به اختالالت دوقطبی:

ــک و تایید تشـــخیص، ممکن اســـت جهت    بیمار مشـــکوك به اختالل دوقطبی پس از ارجاع به پزشـ

تکمیلی، شــروع درمان یا نیاز به  بســتري در بخش روانپزشــکی،توســط پزشــک به ســطح   هاي برســی

شد                 شته با ستري وجود ندا شد و نیاز به ب شدید نبا شود. چنانچه عالیم  صی باالتر ارجاع داده  ص تخ

شک درما  شروع نموده و    روانپز سدیم والپروات، کاربامازپین و... را  ن دارویی با داروهایی نظیر لیتیم، 

ــک باز         ــخوراند الزم براي پی گیري مجدداٌ به نزد پزشـ گرداند. نوبت اول پی گیري   می بیمار را با  پسـ

ــالمت خانواده انجام  ــناس مراقب سـ ــط کارشـ ــت از ارجاع توسـ ــود. می درهفته اول پس از بازگشـ شـ

  هاي بعدي کارشناس مراقب سالمت خانواده به صورتريپیگی

  

  روانپزشکی  هاي اورژانس

  :خودکشی 

ست.      ست خودفرد ا شی به معناي خاتمه زندگی به د شی بزند ولی       خودک ست به خودک سی د اگر ک

پدیده افکارخودکشی در بسیاري  از اقشار مردم از      زنده بماند به این رفتار اقدام به خودکشی میگوییم. 

ــن) مردان، مله (جوانان،ج ــود.دیده می زنان و افراد مسـ ــگیري از آن می شـ تواند اقدام به  که عدم پیشـ

  .خودکشــی یک مشــکل پیچیده اســت که علل یا دالیل متعددي دارد  خودکشــی را بهمراه داشــته باشــد. 

ــناختی، اجتماعی، فرهنگی،   ــناختی، ژنتیک، روانش ــت ش ــی در نتیجه تعامل عوامل متعدد زیس و  خودکش

شی می       آید.محیطی  بوجود می صمیم به خوک ضوع که چرا برخی افراد ت ضیح این مو گیرند در حالی  تو

کنند مشکل است. با این حال بیشتر    که برخی دیگر در شرایط یکسان یا حتی بدتر از آن چنین کاري نمی  

شی  ستند.   خودک شگیري ه شی،  اقدام به ها قابل پی شان  خودک یا بیماري  و انیشدید هیج  ناراحتیدهنده ن

شک روان ست. پز شی عواقب هیجانی    ی ا شی و اقدام به خودک ستان دارد.  شدیدي  خودک   بر خانواده و دو

ترین اند. مهمبراي خودکشــی علل مختلفی ذکر گردیده و عوامل متعددي را در اقدام به آن مؤثر دانســته

  این عوامل عبارتند از:

ــایکوز، اختالل دوقطبی (بیماري   ي روانی به ویژه هابیماري  علل روانی:  ــردگی، اعتیاد، سـ هاي افسـ

  ها، استرسگریهر شکست د ای یلیتحص ی،مانند شکست  عاطف یعلل روانشناخت شدید روانپزشکی).
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  ي جسمی مزمن (مثل سرطان، صرع، ایدز، بیماران دیالیزي). هابیماري علل جسمی:

  

انوادگی و اجتماعی و همچنین عوامل فشـــارزا مثل تنها زندگی کردن، فقدان حمایت خعلل اجتماعی: 

اختالفات   (مانند طالق، بیکاري، فقر، از دست دادن نزدیکان، شکست در کار یا تحصیل، ازدواج تحمیلی و  

  .). یی.زناشو

  

ــکی میهابیماري درمان کافی ــیي روانپزش ــگیري تواند از خودکش ها براي  برخی درمانکند و  پیش

  .هستندهاي خودکشی همراه اهش رفتاراختالالت روانپزشکی  با ک

 

  :غلط درباره خودکشی يباورها

  

ــالمت خانواده     توجه: ــناس مراقب س ــط کارش ــی توس ــایی هر مورد فکر یا اقدام به خودکش ــناس ش

سط پزشک یا روانپزشک         صصی تو ستلزم ارزیابی دقیق و تخ سطح    پس ازباشد. بیمار  می م ارجاع به 

، توســط کارشــناس مراقب ســالمت خانواده و پزشــک تخصــصــی و دریافت پســخوراند از متخصــص

  شود.می گیريپیاي خانواده بر اساس تشخیص و اختالل زمینه

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  باور درست  غلط وراب

زند به آن عمل را می یکه حرف خودکش یکس

  بلوف است. ای دیتهد کیفقط  نیکند انمی

 يجد شهیبه آن را هم دیخودکشی و تهد حرف

  .دیریبگ

تلقین به درباره خودکشی سبب  رسشپ

  د.شوخودکشی می

درباره خودکشی سبب کاهش اضطراب   پرسش

  .دیکنکند که او را درك میشده و احساس می ماریب

کند:نکات کلی در برخورد با فردي که از خودکشی صحبت می 

.صحبت در خصوص خودکشی را جدي بگیرید و همدلی نشان دهید 

.فعاالنه گوش دهید و عالقمندي خود را طی مصاحبه نشان دهید 

 سرزنش و پند و اندرز اجتناب کنیداز. 

به فرد فرصت دهید تا آزادانه احساسات وعقاید خود را ابراز نماید. 

.راجع به افکار خودکشی، اقدام یا برنامه براي اقدام به خودکشی به صراحت بپرسید 

 وي بگویید که منابع دریافت کمک (ارجاع به پزشـک، روانپزشــک   فرد را تنها نگذارید و به

 و ....) وجود دارد. دسترسی بیمار براي دریافت اینگونه خدمات را تسهیل نمایید.

    ــرف دارو اطمینان ــک  یا مصـ در تمامی مراحل از پیگیري درمان، مراجعه منظم به پزشـ

 حاصل نمایید. 
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  پیگیري و مراقبت :

  کنیم. سؤال  خود فرد مستقیماٌ  براي پی بردن به افکار خودکشی این است که از  ها بهترین راهیکی از 

شی باعث     صحبت درباره خودک شخص نم   ایجادبر خالف باور عمومی  شی در  شود. در    افکار خودک ی

  نند.حقیقت این افراد تمایل دارند راجع به موضوع خودکشی  به صورت واضح و روراست صحبت ک

وال ئرا به سمت موضوع سفرد ن درباره افکارخودکشی آسان نیست. بهتر است به تدریج سوال کرد

  واالت مفید عبارتند از:ئبرخی از س هدایت کنید.

 زندگی ارزش زنده ماندن ندارد؟ ؟کردن خسته شده ایدزندگی از کنید می آیا احساس

  به زندگی خود خاتمه دهید.خواهید کنید میمی آیا احساس

  

  

  

  

  

سایر اورژانس  صه   هاي از  شکی به طور خال ضطرابی حاد(پانیک)، عالیم   می روانپز توان به حمالت ا

سایکوز حاد، پرخاشگري و مسمویت با داروها یی چون لیتیم و... اشاره نمود. در خصوص پرخاشگري  

  به عنوان یک اورژانس روانپزشکی، کارشناسان مراقب سالمت خانواده باید به نکات زیر توجه نمایند:  

  

  خطر خشونت را ارزیابی کنید:  

  کار، برنامه یا قصد جدي براي انجام رفتار پرخاشگرانهبررسی اف

ــونت   ــی به ابزار خش ــترس ــتفاده از دیگران براي اجراي  ، قابلیت دس ــوءاس اجراي طرح و احتمال س

  خشونت را در نظر بگیرید.  

  

  مواردي که با احتمال خطر باالتري براي خشونت و پرخاشگري همراه است :

 جنس مذکر  

  سال 24تا  15سن  

  اقتصادي اجتماعی پایینوضعیت  

 سابقه قبلی رفتارهاي پرخاشگرانه، سوء مصرف مواد، سایکوز 

  

  اقدامات فوري در مقابله با بیماران پرخاشگر:

   .محیط را آرام سازید  

 توانند به عنوان سالح استفاده شوند دسترس نباشند.  وسایلی را که می 

   .از دیگران کمک بگیرید 

 ننده نداشته باشید.رویکرد تهدیدکننده یا تحقیرک 

  .را هرچه سریعتر به پزشک ارجاع دهید شخص

 .با خانواده تماس بگیرید و حمایت آنها را جلب کنید
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 ــمی و روانی متعددي ــود   می از آنجا که مشــکالت جس ــگرانه ش تواند باعث بروز رفتارهاي پرخاش

 شود.می ارجاع به پزشک توصیه

 

  اختالالت اضطرابی

  مقدمه و عالیم:

ــان ــطراب را در زندگی خود تجربههمه انس ــطراب اگر در حد می ها به طور طبیعی گاه اض کنند. اض

حتی خوب هم هســت چرا که باعث افزایش آمادگی و جنب و جوش و در نهایت پیشــرفت   طبیعی باشــد

شد و در         می فرد شت و بی قراري همراه با شود مثال با عالیمی مثل تپش قلب، وح شدید  شود، ولی اگر 

نتیجه فرد را به دردسر بیاندازد و براي او مشکل درست کند، غیرطبیعی است و نیاز به توجه و درمان       

د. در یکی از انوع اضطراب، فرد مبتال براي مدتی طوالنی (چند ماه) احساس دلشوره و نگرانی دارد.      دار

احساس دلشوره و نگرانی عالمت اصلی این نوع اختالل است و افراد مبتال در بیشتر اوقات شبانه روز         

د. نگرانی حتی مثل دلشوره، تشویش، نگرانی و اضطراب شکایت دارنهایی بدون دلیل خاصی از احساس

ــاس بی قراري هم وجود دارد.       ــیاري از مواقع احسـ ــت و در بسـ ــخص اسـ در ظاهر این افراد هم مشـ

صبانیت هم از دیگر عالمت      سته شدن و ع شی، زود خ ضطربی است. به این   هاي فرامو این نوع بیماري ا

ــربیماري  ــطرابی منتش ــتر اوقات ه می گفته اختالل اض ــطرابی در بیش مراه بیمار  شــود، چون عالیم اض

  گذارند.  نمی هستند و او را راحت

اضطرابی است که تعداد زیادي از افراد جامعه به آن مبتال   هاي یکی دیگر از بیماري بیماري وسواس 

هستند. شایع ترین نوع از این بیماري وسواس به آلودگی یا نجاست است که در اثر این وسواس بیمار         

کند. وسواس ممکن است به شکل شک کردن هم بروز      می ندازهشروع به شستن یا آب کشیدن بیش از ا    

ضروري هاي کند که بیمار را وادار به چک کردن شک می تکراري و غیر کند که  می نماید. مثال فرد مرتب 

رود  می درب را بسته یا نه، یا اینکه نکند شیر گاز را باز گذاشته باشد، و بعد در اثر این افکار چندین بار    

شک بیش از حد در                کندمی و چک شده یا نه؛  سته  ستی ب شیر گاز به در ست یا  سته ا ببیند آیا درب ب

هســتند. انواع دیگري از  ها یا ســایر جزئیات نماز و دیگر آداب مذهبی هم از این گونه وســواسها رکعت

  کهاي کنندهشــود، مثل فکرهاي مزاحم و ناراحتنمی وســواس هم وجود دارد که در اینجا توضــیح داده

ــت آنها رهایی یابد. از جمله این        نمی آورند و بیمار  می برخالف میل فرد به ذهن او هجوم   تواند از دسـ

  توان به افکار کفرآمیز یا افکار جنسی یا فکر آسیب زدن به دیگران اشاره کرد.  می افکار

که  اضـطراب اجتماعی یا ترس از صـحبت کردن در جمع هم یکی از انواع اختالالت اضـطرابی اسـت     

شتر در نوجوانان و جوانان دیده  شنا حرف بزنند یا     می بی شود. این افراد وقتی بخواهند جلوي افراد ناآ

ضطرب    سیار م ستی انجام دهند. به       می کاري انجام دهند ب ست نتوانند این کار را به در شوند و ممکن ا

  شود. می گفته اضطراب اجتماعیاین بیماري 

ی وجود دارد که در اثر بروز یک حادثه بســیار شــدید و خطرناك نوع دیگري هم از اختالل اضــطراب

سانحه  شود که به آن  می مثل زلزله، جنگ یا تصادف ایجاد  گویند. براي مثال می اختالل استرس پس از 

در جریان دفاع مقدس و همچنین در زلزله بم این اختالل در بســیاري از هموطنانمان ایجاد شــده اســت. 

ــطرب     می برخالف میل خود، مرتب به یاد آن حادثه      در این موارد بیمار   ــیار ناراحت و مضـ  افتد و بسـ
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  شود. عصبانیت، پرخاشگري و اضطراب زیاد از عالیم این اختالل هستند. می

شــد، اختالالت می بندي قبلی اختالالت روانپزشــکی که در شــبکه ســالمت کشــور اســتفاده در طبقه

سته اختالالت خفیف روانی    ضطرابی در د ساله به معنی کم اهمیت بودن این  می جايا گرفتند. البته این م

  ها نیست. بیماري

  

  غربالگري و ارزیابی افراد :

اختالالت اضطرابی بسیار شایعند و از آنجا که قابل درمان هستند، تشخیص و درمان آنها بسیار مهم است. 

سیاري از این بیماران را می  سیدن ب سایی و اقدامات      ت غربالگري سؤاال  توان با پر شنا شکی  اختالالت روانپز

 . الزم را مطابق جدول براي ارجاع به پزشک و تشخیص قطعی و شروع درمان انجام داد

  

 

  اقدامات  طبقه بندي  تشخیص احتمالی  عالیم و نشانه ها

  اضطراب و دلشوره

احتمال اختالالت 

  ضطرابی

احتمال آسیب جدي به خود یا 

 دیگران

ارجاع فوري به 

  پزشک

 بیقراري و نگرانی

شست و شو یا چک کردن 

 بیش از حد

  افکار مزاحم

نبودن احتمال آسیب جدي به 

 خود یا دیگران

ارجاع غیر فوري 

  به پزشک

  ترس از صحبت در جمع

 عصبانیت ناگهانی

  بیخوابی یا خواب منقطع

    

  پیگیري و مراقبت:

ــطرابی هم  ــتفاده کرد و هم  می براي درمان اختالالت اضـ هاي   توان از روشمی توان از داروها اسـ

هستند و بسته به شرایط موجود    مؤثر غیردارویی کمک گرفت. هر دو نوع درمان در بهبود این اختالالت

  شود. می و صالحدید پزشک از آنها استفاده

از بیماران   شــود، ولی بســیاريمی در برخی موارد از دارو در درمان اختالالت اضــطرابی اســتفاده

ست ندارند که از            شند. بنابراین دو شکی اعتیادآور با شند که نکند داروهاي روانپز ست نگران با ممکن ا

ــتفاده کنند و به همین دلیل ترجیح ــال براي درمان مراجعه می دارو اس دهند که درمان را رها کنند یا اص

س        ست نی شتر موارد در شت که این اعتقاد در بی صال باعث     نکنند. باید توجه دا شتر این داروها ا ت و بی

ستگی  شوند این نگرانی موردي          نمی واب ستفاده  صورتی که تحت نظر پزشک و به درستی ا شوند و در 

ــطراب   هاي  کند. به عالوه، درمان   نمی پیدا  ــطراب وجود دارد که در موارد اضـ غیردارویی هم براي اضـ

  توانند به درمان کمک کنند.  می خفیف تر

ــطرا هد بود. قطع              اختالالت اضـ مدت نخوا تاه  ها هم کو مان آن نابراین در ند، ب ــت مدت نیسـ تاه  بی کو
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 گردد.  می زودهنگام درمان منجر به عود بیماري و افزایش مشکالت بیمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

درمان آن، به درمان این اختالالت نیز     هاي  آموزش به بیمار و خانواده او درباره بیماري و روش      

 موزش توسـط کارشـناس مراقب سـالمت خانواده یا کارشـناس سـالمت روان انجام     کند. این آمی کمک

شــود که بیمار کمتر به فکر قطع کردن خودســرانه داروهاي خود بیافتد و   می شــود. آموزش باعثمی

ــترس کمتري به او                  همچنین خانواده بیمار یاد بگیرند که چگونه باید با بیمار خود برخورد کنند تا اسـ

  به بهبود بیمار کمک کند.  وارد کنند و 

بیمار مشکوك به اختالل اضطرابی پس از ارجاع به پزشک، بسته به نوع و شدت بیماري ممکن است       

شک              سط خود پز شود و یا درمان او تو صی باالتر ارجاع داده  ص سطح تخ شک (خانواده) به  سط پز تو

رجاع توســط کارشــناس مراقب خانواده آغاز گردد. نوبت اول پیگیري درهفته اول پس از بازگشــت از ا

بعدي کارشناس مراقب سالمت خانواده به صورت ماهانه و  هاي شود. پیگیريمی سالمت خانواده انجام

  گردد. می فعال انجام

  اجرا شود: کارشناسان مراقب سالمت خانوادهمواردي که باید در پیگیري بیماران توسط 

 بر اهمیت و ضرورت درمان و پیگیري  کیدتأ آموزش بیمار و خانواده وي درباره بیماري با . 1

 پیگیري مصرف منظم داروها مطابق با دستور پزشک  . 2

 پیگیري عالیم بیماري  . 3

  بررسی عوارض جانبی داروها و در صورت لزوم ارجاع بیمار به پزشک . 4

 پیگیري مراجعات بیمار به پزشک طبق زمانبندي تعیین شده از سوي پزشک (ماهانه) . 5

سالمت    شناس مراقب  ضمن     هاي خانواده چنانچه در پیگیريکار سایی نمود  شنا خود موارد فوق را 

شک       سریع تر و زودتر از موعد مقرر توسط پز آموزش به بیمار و خانواده تالش خواهد نمود که بیمار 

  مربوطه ویزیت شود.

   

 

.اختالالت اضطرابی بسیار شایع هستند و انواع مختلفی دارند 

ند.مؤثر هم دارو و هم روان درمانی در درمان اختالالت اضطرابی 

.بیماران نگران وابسته شدن به داروها هستند 

         ست صرف در ستند و با م شکی اعتیادآور نی شتر داروهاي روانپز بی

 افتد.نمی آنها زیر نظر پزشک وابستگی اتفاق
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  اختالالت سایکوتیک

  مقدمه و عالیم:

رفت بخشی از اختالالت شدید  می کشور به کاراین اختالالت در دسته بندي که قبال در شبکه سالمت 

شدید طبقه     می را تشکیل  سته اختالالت  سایکوتیک اختالالت دیگري هم در د دادند. البته غیر از اختالالت 

شــود. افرد مبتال به این اختالالت دچار  می کتاب به آنها پرداختههاي شــد که در ســایر قســمتمی بندي

صی هاي رفتارها و حالت ست و افراد عادي تقریبا     ش می خا سایرین عجیب و غیرمعمول ا وند که براي 

صداي فرد یا افرادي   نمی هیچ گاه در زندگی خود این حاالت را تجربه ست  کنند. مثال این بیماران ممکن ا

شنوند که وجود ندارند و دیگران آنها را  سانی را ببینند که افراد عادي آنها     نمی را ب شنوند یا چیزها یا ک

شـــود. نشـــانه مهم دیگر این اســـت که بیماري که توهم دارد  می گفته "توهم"بینند. به این حالت نمی را

ــت با خودش حرف بزند یا بی دلیل و بیهوده بخندد یا کارهایی انجام دهد که توهمش به او                 ممکن اسـ

مثال ممکن اســت رســد. می رفتار این بیماران عجیب و غیرمعمول به نظرها گوید. بنابراین خیلی وقتمی

سبی در بیاورند یا به دیگران حمله کنند.       شغال جمع کنند، لباس خود را جلوي دیگران یا در جاي نامنا آ

ــند. مثل اینکه    همچنین ممکن اســت این افراد اعتقادات نادرســت و گاه عجیب و باورنکردنی داشــته باش

صدمه زدن به         شتن یا  صد ک شد فرد یا گروهی ق سی بی دلیل معتقد با صدمه     ک صد  او را دارند یا به ق

کنند (هذیان بدبینی یا ســوءظن هذیانی)؛ یا مثال معتقد باشــد که دیگران    می زدن یا کشــتن او را تعقیب 

سخره می درباره او حرف کنند؛ بگوید با خدا و پیغمبر و بزرگان مذهبی رابطه نزدیکی  می زنند یا او را م

شده    صی به او داده  ست که        دارد یا قدرت و مقام خا شی). به این اعتقادات نادر ست (هذیان بزرگ من ا

شــود. می گفته "هذیان"فرد بدون دلیلی به آنها باور دارد و براي شــما و دیگران هم قابل قبول نیســت، 

  البته هذیان انواع دیگري هم دارد ولی شایعترین موارد آن همین انواع هستند. 

  

  

  

  

  

  

  

هستند.ها توهم و هذیان از عالیم اصلی این بیماري 

هاي این اختالالت هستند.رفتار بی دلیل و بی هدف و گفتار آشفته هم از نشانه 

.تمام این بیماران نیاز به بررسی و درمان فوري و جدي دارند 

.معموال درمان این بیماران درازمدت است 

شودقطع زودهنگام داروها باعث عود بیماري می 
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ــاس فرهنگ جامعه             دلیل و بی هدفی   رفتارهاي بی   ــت یا براسـ که دلیل انجام آنها غیرقابل فهم اسـ

سب به نظر می  سد و همچنین حرف زدنی که نامفهوم و بی نامتنا سد هم از ج می ربط به نظرر مله ـــــر

شود. گاهی اوقات هم ممکن است این بیماران گوشه گیر، کم حرف  ها در نظر گرفته میعالیم این بیماري

ــی خود هم دقت نکنند.  و به همه چیز بی توج ــخص ــند و حتی به نظافت و کارهاي ش افراد  معموالً ه باش

سایکوتیک خود را بیمار نمی  سی      مبتال به اختالالت  ستند. بنابراین هر ک سالم ه دانند و معتقدند که کامال 

سد ب     شد یا رفتار و گفتارش عجیب و نامفهوم به نظر بر شته با اید  که هر یک از عالیم توهم، هذیان را دا

شان          ست و ن سیار مهم ا شود. وجود این عالیم ب سی  سایکوتیک برر دهد که  می از نظر وجود اختالالت 

بیمار نیاز به بررسی و درمان جدي دارد و هر چه زودتر باید براي تشخیص و درمان او را نزد پزشک     

شود و بیمار    فرستاد. در صورتی که مشکل بیمار مورد توجه و درمان قرار نگیرد ممکن است شدیدتر      

و اطرافیان را دچار عوارض زیادي نماید. به همین دلیل است که این بیماري یکی از انواع اختالالت شدید  

مختلفی ممکن است باعث ایجاد توهم و هذیان شود، بنابراین درمان    هاي شد. بیماري می روانی محسوب 

  این بیماران ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد.

  

  ارزیابی افراد:غربالگري و 

شش را مورد            ستفاده از فرم غربالگري خانوارهاي تحت پو سالمت خانواده با ا سان مراقب  شنا کار

دهند. در صــورتی که بیمار دچار هر یک  می دهند و مطابق جدول اقدامات الزم را انجاممی ارزیابی قرار

شنوند)  نمی ن صداهایی که دیگراناز عالیمی باشد که در مقدمه توضیح داده شد، مانند توهم (مثل شنید   

معتقد باشد دیگران دنبال او هستند و قصد آسیب زدن به او را دارند) یا رفتارهاي عجیب   یا هذیان (مثالً

و غیرمعمولی انجام دهد یا تکلم نامفهوم و بی ربطی داشــته باشــد، احتمال ابتال به اختالالت ســایکوتیک  

  بر اساس جدول بررسی و ارجاع گردد.   در او زیاد است و باید براي بررسی و

  

  عالیم و نشانه ها
تشخیص 

  احتمالی
  اقدامات  طبقه بندي

  توهم

  

احتمال اختالل 

 سایکوتیک

قصد آسیب جدي به 

  خود یا دیگران
  ارجاع فوري به پزشک

  ارجاع فوري به پزشک  پرخاشگري شدید هذیان

فقدان قصد آسیب یا   هدف و عجیب و غریبرفتارهاي بی

 پرخاشگري شدید

ارجاع غیر فوري به 

  تکلم بی ربط و نامربوط  پزشک

  

  پیگیري و مراقبت :

الزم اسـت این بیماران براي چند   معموالً درمان اصـلی اختالالت سـایکوتیک درمان دارویی اسـت و   

صرف کنند. یکی از    ست که   ترین مهم سال به طور مرتب دارو م شکالت در درمان این اختالالت این ا   م

ستند و بنابراین از خوردن دارو خودداري    سیاري از بیماران قبول ندارند که بیمار ه کنند یا پس از  می ب
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ماري فروکش کرد، داروي خود را قطع     که عالیم بی گام دارو  می مدتی  ند. قطع زودهن عث    معموالً کن   با

  شود که بیماري پس از چند هفته یا چند ماه دوباره عود کند.  می

  مار و خانواده او درباره بیماري و تداوم درمان آن، به درمان این اختالالت بسیار کمکآموزش به بی

صی می سالمت خانواده و آموزش تکمیلی      هایی هکند. تو شناس مراقب  سط کار در زمینه تداوم درمان تو

  شود که بیمار کمتر می شود. آموزش باعث می خانواده و بیماران توسط کارشناس سالمت روان انجام   

گیرند که چگونه  می به فکر قطع کردن خودســرانه داروهاي خود بیفتد و همچنین افراد خانواده بیمار یاد

  باید با بیمار خود برخورد کنند تا استرس کمتري به او وارد کنند و به بهبود بیمار کمک کند.  

ــال ــناس مراقب س عالوه بر موارد  ت خانواده باید در پیگیري بیماران انجام دهند (ممواردي که کارش

  کلی ذکرشده در فصل سوم) عبارتند از:

ــرورت درمان و همچنین     تأکید   آموزش بیمار و خانواده وي درباره بیماري با       -1 بر اهمیت و ضـ

 رعایت احترام و حقوق انسانی بیمار  

 پیگیري مراجعه به موقع بیمار به خانه بهداشت و به پزشک -2

 پزشکپیگیري مصرف منظم داروها مطابق با دستور  -3

 پیگیري چگونگی کنترل و بهبود تدریجی عالیم بیماري -4

 بررسی عوارض جانبی داروها و در صورت بروز عوارض، ارجاع بیمار به پزشک -5

 

  گیري در مورد بیماران زیر باید در فواصل کوتاه حداکثر هفتگی انجام شود:پی

 دارند.بیمارانی که افکارخودکشی، آسیب به دیگران یا اقدام به خودکشی  -1

ــتورات دارویی را مطابق تجویز    -2 ــه پیگیري و آموزش هنوز هم دس بیمارانی که با وجود چند جلس

 پزشک اجرا نکرده یا پذیرش کافی براي درمان و پی گیري ندارند.

سوي خانواده و نزدیکان که با وجود پیگیري       -3 سب خانوادگی و فقدان حمایت الزم از  شرایط نامنا

  المت خانواده بهبود نیافته است. و آموزش کارشناس مراقب س

سالمت خانواده چنانچه در پیگیري   شناس مراقب  ضمن     هاي کار سایی نمود  شنا خود موارد فوق را 

شک       سط پز آموزش به بیمار و خانواده تالش خواهد نمود که بیمار سریع تر و زودتر از موعد مقرر تو

  مربوطه ویزیت شود

  

  صرع

  مغزي بروزهاي راري است که به دلیل اختالل در کارکرد سلولصرع یک نوع حالت حمله و تشنج تک

شده در جهان و        می شناخته  صبی  شایعترین و درمان پذیرترین اختالالت ع کند، و یکی از قدیمی ترین، 

شیاري، مات             شدن یا از بین رفتن ناگهانی هو شکال مختلف مانند کم  صرع به ا ست.  شور ما از جمله ک

شنج  و ح  شود.با توجه به اینکه عموم مردم   می ظاهرها رکات تکراري وکوتاه مدت اندامزدگی، افتادن، ت

  اطالعات نادرست در مورد این بیماري دارند با این اختالل خوش خیم و درمان شونده برخورد درستی   

سارت زیادي بر افراد مبتال و خانواده  نمی شیم که      ها میشود. این امر موجب خ شته با شود. به خاطر دا

ــخصــیت و مهارتهاي هنري با دیگران فرقی  افر اد مبتال به صــرع در بهره هوشــی، حافظه، تحصــیل، ش
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ندارند و قرار اســت در این بحث به کســانی کمک کنیم که گاه با یک ارتباط و مشــاوره صــمیمی، یک     

  آموزش کوتاه و یا  تجویز یک قرص در روز به زندگی سالم، شاد و موفقی برگردند.  

  

  علل صرع :

عفونت و عوامل ارثی، صدمات حین تولد و دوران   ، به سبب عوامل مختلفی مانند صدمه مغزي   صرع 

عفونی یا ناشــی از بیماري فشــار خون و  هاي و انواع التهابها شــود. همچنین مننژیتمی کودکی، ایجاد

ــتن اطالعات الزم در این زم می نارســایی عروقی مغزي همگی ــوند. داش   ینهتوانند باعث ایجاد صــرع ش

  تواند در پیشگیري و درمان صرع مؤثر باشد.می

  

  آموزش سالمت روان و برخی نکات مهم در صرع:

شنج دارند) باید به هر              . 1 سابقه ت شنج پائینی دارند ( ستانه ت ستند و یا آ صرع ه افرادي که مبتال به 

ــکی که براي درمان مراجعه     ــکالت خود را به طور کامل بیان کنند. چرا که         می پزشـ با    کنند مشـ

مصرف برخی داروها ممکن است دچار حمله صرع شوند. گاهی واکنش داروئی بین داروهاي ضد      

صرف   صرعی      می صرعی که بیمار م ضد  سطح داروهاي  کند و داروهاي دیگر و گاهی آنهائی که 

 شوند.می آورند ممکن است موجب بروز صرعمی را پائین

صرف مرتب دارو، خ        . 2 صرع م صلی در درمان  صل اول و ا سرانه   ا ودداري از قطع ناگهانی و خود

 دارو و تحمل عوارض خفیف داروهاست.

 صرع درمان دارد و اغلب بیماران صرعی قادر به ادامه زندگی معمولی، ازدواج، بارداري، و کار هستند. . 3

براي آموزش بیماران و خانواده آنها جلب مشــارکت افراد صــرعی مفید اســت. آنها براي آموزش   . 4

ــتند و نقش الگوي خوبی  ــرع که اعتماد به نفس خوبی دارند،        مؤثر هسـ ي دارند. افراد متبال به صـ

ــانی اند که در آموزش             یل کرده اند یا کار و زندگی و ازدواجی موفقی دارند بهترین کسـ ــ تحصـ

 بهداشت روان همیار شما خواهند بود.

روانی شدید، الزم   در پیگیري موارد مصروع اگر صرع  مداوم باشد و یا همراه عوارض جسمی و      . 5

 است پیگیري هفتگی و در غیر این صورت پیگیري ماهیانه صورت پذیرد.

بهداشـت روان، آموزش بهداشـت روان در    هاي در پیگیري افراد مصـروع الزم اسـت همه آموزش   . 6

 صرع و موارد پیگیري کلی در برنامه بهداشت روان به اجرا در آید.

ــ    . 7 ــقوط و به ویژه         کودکان را براي نوازش و غیره تکانهاي شـ ــدن، سـ دید ندهید. مراقب پرتاب شـ

شتن کودکان         ستن کمربند و گذا شید. در اتوموبیل با رانندگی محتاطانه و ب صادف در رانندگی با ت

ــرع و      ــگیري از ص ــر و جمجمه کودك با هدف پیش ــربه به س ــاك کودك از  وارد آمدن ض در س

 ضایعات مغزي دیگر و  عقب ماندگی ذهنی جلوگیري نمایید.

ســتفاده از تمهیدات ایمنی در مشــاغل، ایمنی در خانه و به ویژه اســتفاده از کاله ایمنی در موتور   ا . 8

ونیز در کوهنوردي و  ها سـواري، دوچرخه سـواري، رعایت ایمنی در حین کار در ارتفاع و کارگاه  

 را به همه توصیه نمایید.ها سایر ورزش
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  درمان دارویی: 

صرع  طول دوره  صورتی که    در درمان دارویی  درمان طوالنی مدت خواهد بود. در اغلب موارد در 

صمیم به کاهش تدریجی و نهایتاً           5تا  3بیمار به مدت  شک ت شد، پز شته با شنجی ندا   سال هیچ حمله ت

قطع دارو خواهد گرفت. هدف از درمان داروئی، قطع یا به حداقل رســانیدن تعداد حمالت تشــنج، بدون   

باشــد. در درمان دارویی صــرع بایســتی بین کنترل صــرع و  می خطرناكایجاد عوارض جانبی جدي و 

  باشد.می عوارض داروئی تعادل برقرار گردد. مصرف منظم داروها از اصول بنیادي در درمان صرع

سدم والپروات      صرع عبارتند از فنوباربیتال، فنی توئین، کاربامازپینو  ضد  شد.  می داروهاي رایج  با

داروها عوارضی دارند که اگر تجویز درست پزشک همراه مراقبت دقیق بیمار و      این داروها مانند سایر 

کارکنان بهداشتی باشد نباید نگران عوارض دارویی شد. عوارض دارویی مربوط به تمام داروهاي ضد      

ضه       ست در فردي هیچ عار ست و یک داروي خاص ممکن ا ست یک دارو   اي صرع نی ایجاد نکند. ممکن ا

رضــه پوســتی خارش و کهیر بدهد یا اختالل گوارشــی پیدا کند، ولی فرد دیگر با همان  در فردي مثال عا

نداشته باشد. در بعضی موارد شروع مصرف دارو به میزان کم و افزایش تدریجی آن       اي دارو عارضه 

شود. در هر صورت    می (تا رسیدن به مقدار مناسب) سبب تحمل بدن و یا کاهش بروز عوارض دارویی   

شک  ست و قطع      اگر پز صرف دارو الزامی ا شد ولی باز هم دارو را تجویز کرد م از عوارض دارو مطلع 

تواند عواقب جبران ناپذیر و خطرناکی داشته باشد. باید توجه داشت که روش اصلی      می خودسرانه آن 

  و انتخاب اول در درمان صرع، دارو درمانی است. 

  

  معلولیت ذهنی:

  مقدمه و عالیم:

ــتیم و در طول عمر خود افرادي را دیده ایم که دچار عقب ماندگی            همه ما با این    ــنا هسـ اختالل آشـ

ذهنی هستند. توانایی ذهنی این افراد نسبت به متوسط هم سن و ساالن خود پایین تر است، بنابراین در        

نه  نایی           هاي  زمی با دیگران، توا طه  ــی، برقراري راب لب درسـ طا یادگیري م ثل  حرکتی و هاي  مختلفی م

  عادي روزمره مشکل دارند. هاي ارتمه

سایی معلولیت    سبت به دیگران          هاي شنا ست، چون این افراد ن شواري نی صال کار د شدیدتر ا ذهنی 

بسیار پایین تري دارند، اما شناسایی موارد خفیف تر به این سادگی نیست و نیاز به انجام       هاي توانایی

شی دارد. کودکانی که دچار معلولیت  هاي آزمون ستند هو اول عمر از  هاي سال  از همان معموالً ذهنی ه

ــد کندتري دارند و دیرتر به راه  ــتند. این افراد رش   افتند یا حرف زدن یادمی بقیه کودکان قابل تمایز هس

ــاي خانواده می ــت هیچ وقت نتوانند به خوبی حرف بزنند. اعضـ ــدید ممکن اسـ معموالً   گیرند. موارد شـ

تی قبل از رسیدن به سن مدرسه شناسایی کنند، ولی موارد خفیف تر تنها        توانند موارد شدیدتر را ح می

شخص    سه م ست همپاي دیگر کودکان مطالب را     می پس از ورود به مدر شوند. زمانی که کودك قادر نی

نسبت به دیگران ضعیف    ها یاد بگیرد. باید توجه داشت که کودکان مبتال به معلولیت ذهنی در همه درس 

شته      ها کن است در برخی درس ترند. البته مم ضعف کمتري دا شند و در برخی دیگر  ضعیف تر با خیلی 

ــت که تنها در برخی درس ــند. این برخالف کودکان مبتال به اختالل یادگیري اس ــعف دارند نه  ها باش ض
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  همه درس ها. 

  

  غربالگري و ارزیابی افراد:

مثل راه رفتن، حرف زدن، شمردن  مختلف هاي مواردي مثل تاخیر در رشد کودك و یادگیري مهارت

کند. هر کودکی  می و غیره که در فرم غربالگري ذکر شــده اســت، احتمال وجود معلولیت ذهنی را مطرح

شد و یا به خوبی سایرین نتواند این کارها را انجام دهد       سایر کودکان با که از نظر این نکات عقب تر از 

  باید از نظر وجود معلولیت ذهنی بررسی شود. 

 
  پیگیري و مراقبت:

ــیاري از افراد مبتال به معلولیت ذهنی، دچار بیماري ــمی یا روانی دیگري هم  هاي از آنجا که بس جس

هستند الزم است از این نظر هم مورد توجه و در صورت لزوم درمان قرار گیرند. به عالوه خانواده این  

ا کودکان خود برخورد کنند. باید بدانیم که        افراد نیاز به آموزش و حمایت دارند تا بدانند چگونه باید ب             

گیرند ولی در صـــورتی که آموزش مناســـبی دریافت  می اگرچه این بیماران دیرتر از بقیه مطالب را یاد

شت فردي، روابط اجتماعی و          صوص در مورد بهدا سیاري از مطالب را به خ ستند ب کنند، هنوز قادر ه

آموزشی توسط کارشناس مراقب سالمت خانواده      هاي هسایر احتیاجات روزمره خود بیاموزند. توصی  

گردد. متاسـفانه معلولیت   می ارائهها تکمیلی توسـط کارشـناس سـالمت روان به خانواده   هاي و آموزش

ذکرشـــده ندارد. فشـــار بیش از حد به کودکان براي یادگیري و تنبیه  هاي ذهنی درمانی غیر از آموزش

  شود. می یجاد مشکالت بیشتريکند و برعکس باعث انمی آنان کمکی

 

  اختالالت کودکان و نوجوانان:

  :اختالل بیش فعالی و کم توجهی  

درصد    5اختالل بیش فعالی و کم توجهی، یکی از شایع ترین اختالالت دوران کودکی است که تقریبا   

و فعالیت  عمده این اختالل شــامل تحرك هاي دهد. ویژگیمی کودکان ســنین مدرســه را تحت تأثیر قرار

باشــد. گرچه موارد فوق رفتارهایی اســت که تمامی کودکان،    می بیش از حد، و مشــکل توجه و تمرکز

ــان  ــاناي دهند، اما کودکان بیش فعال به درجه      می مواقعی آنها را نشـ دهند که با     می عالیم فوق را نشـ

این کودکان   کند.می ایجاد عملکرد طبیعی آنها در منزل، مدرسـه و ارتباط با همسـاالن و اطرافیان تداخل  

  به طور مکرر توســـط والدین، معلمین و اطرافیان به دلیل رفتارهاي ناپخته و تکانشـــی خود ســـرزنش

ــومی ــوند که منجر به تأثیرات سـ این کودکان  که گردد.اکثر اوقات زمانی می بر اعتماد به نفس آنها   ءشـ

  .شوندمی شوند، تشخیص دادهمی وارد مدرسه

 رســد هیچگاه خســته  می اکثر اوقات در حال حرکت و جنب و جوش هســتند و به نظر این کودکان 

شد لحظه اي شوند. لحظه نمی شینند، مرتب وول اي آرام و قرار ندارند. اگر قرار با خورند، حتی در  می بن

نیز ممکن اســت بی قراري و وول خوردن آنها را ببینیم. آنها مرتب در حال دویدن، راه رفتن، باال   بخوا

توانند روي صــندلی آرام  نمی و ... هســتند. در مهد کودك آنهاها و پایین رفتن روي مبلمان و صــندلی

ان بیش فعال در  دوند.کودکمی نشسته و تکالیف خود را انجام دهند، بلکه وسط کالس این سو و آن سو     
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پرند و  می رعایت نوبت و انتظار کشــیدن براي رســیدن به چیزي مشــکل دارند، وســط صــحبت دیگران 

سد. در نتیجه در کالس درس     نمی صحبت طرف مقابل به اتمام بر صبر کنند تا  توانند حواس نمی توانند 

ــال گوش می معلم بدهند. به نظر   هاي  خود را به گفته   ــد اصـ نی که باید به محتواي     دهند و زما  نمی رسـ

کنند. در دروســی  می هاي معلم توجه کنند، مشــغول انجام کار دیگري هســتند یا با چیزي بازيصــحبت

 دهند. می مشکالت بیشتري را نشان معموالً مثل دیکته که نیاز به توجه و تمرکز بیشتري دارد،

نده شغلی این کودکان را   افت درسی و عدم پیشرفت تحصیلی، آی   که عالیم درمان نشود   در صورتی 

ــود هدف از  ــــــ بنا به دالیل فوق، اختالل بیش فعالی . دهدمی تحت تأثیر قرار کم توجهی باید درمان ش

ــفتگی کمتري را در زندگی روزمره خود           ــت تا حدي که کودك آشـ درمان کاهش عالیم این بیماري اسـ

این کودکان شـامل دو دسـته کلی     ملکرد تحصـیلی و ارتباطی کودك بهبود یابد. درمان عمتحمل گردد و 

  .دارویی و غیر دارویی استهاي درمان

  

  اختالل سلوك:

دو ویژگی مهم اختالل سوك شامل رفتارهاي پرخاشگرانه و تخریبی و نقض قوانین و حقوق دیگران  

است سایر خصوصیات این اختالل عبارتند پرخاشگري نسبت به افراد یا حیوانات، بی اعتنایی، بد دهنی،   

ــتاخی، قلدري کردن، تهدید یا      ت ــتمر، گسـ خریب اموال، فریبکاري و دزدي، نقض قوانین، دروغگویی مسـ

  ترساندن دیگران، فرار از منزل یا مدرسه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  راهکارهاي درمانی:  

داروئی، روان  هاي جامع اســت که شــامل اســتفاده از روشدرمان اختالل ســلوك نیازمند رویکردي 

شیوه  صین مربوطه        می فرزند پروريهاي درمانی، مداخالت خانواده و آموزش  ص سط متخ شد و تو با

انجام خواهد شد. در اینجا آنچه براي کارشناسان مراقب سالمت خانواده اهمیت دارد شناسایی و ارجاع  

  فوق را داشته و ممکن است از این اختالل رنج ببرند. کودکان و نوجوانانی است که عالیم 

سر بچه    شک             12اي سهیل پ سه به روانپز سط ناظم مدر شده و تو سه اخراج  ست که موقتاً از مدر ساله ا

 اند:ادهارجاع شده و یادداشت زیر را همراه او فرست

افتد همه چیز را انکار هاي واقعی گیر میراستگویی در وجود سهیل نیست و زمانی که در حین خالفکاري   «

ــت که ما به او گیر میگناه را به خود میهاي مظلوم و بیکند و ظاهر آدممی دهیم. وقتی که گیرد. او معتقد اسـ

شدیداً به کمک احتیاج دارد. در     آور میتکنیم، برخورد او با ما رقاو را از همه چیز محروم می سر  شود. این پ

آموزان او را دوست شوند که سایر دانشآمیز او مانع از این میظاهر او هیچ دوستی ندارد. رفتارهاي خشونت

داشته باشند. مشاور مدرسه او را مورد آز مایش قرار داد و نتایج نشان دادند که هوش او معمولی است ولی       

 ».او در مدرسه فقط در حد کالس سوم و درجات پایین کالس چهارم استکارآمدي 

شد و الگویی از دعوا کردن، دروغ گفتن و دزدي کردن در        سه ابتدایی آغاز  سهیل از مدر ضد اجتماعی  رفتار 

 ادامه داشته است. هاسال او براي
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  سایر اختالالت کودکان :

  شب ادراري: -الف

ــن گفته  ــب باس ــود به طوري که با  می به عدم کنترل ادرار بصــورت غیر ارادي یا ارادي نا متناس ش

شب ادراري تا حدود         شد.  سب نبا سن کودك متنا شود. بعد از   می سالگی طبیعی تلقی  5سطح تکامل و 

ضطراب و    3در هفته بمدت  سالگی چنانچه حداقل دوبار  5سن   ماه اتفاق افتد یا این که بروز آن باعث ا

شــود. شــیوع اختالالت هیجانی و رفتاري در این کودکان  می افت عملکرد شــدید شــود غیر طبیعی تلقی

  بیشتر از جمعیت عمومی است. 

  

  بی اختیاري مدفوع: -ب 

سال  4نامناسب در کودکان باالتر از  به دفع نامتناسب مدفوع بصورت غیر ارادي یا تعمدي در محلهاي

شــود. ممکن اســت همراه یبوســت باشــد.  کودکانی که دچار بی اختیاري مدفوعند در ارتباط با  اطالق می

شکل بوده و اعتماد به نفس پائینی دارند    ساالن دچار م سب براي      “ . حتماهم صحیح و منا شویق  باید از ت

ش زمان شود.       لدر محته و آن را هایی که کودك مدفوع خود را کنترل دا ستفاده  مناسبی دفع کرده است، ا

سران     ست. اوج بهبودي براي پ عالوه بر موارد فوق توجه به نکات زیر در کنترل مدفوع این کودکان مهم ا

سن   سن     6در  سنین به بعد کاهش تدریجی بیماري    سالگی می  8سالگی و براي دختران در  شد از این  با

  شود.ی که بیماري در هر دوجنس به طور کامل ناپدید میسالگ 16وجود دارد تا سن 

  

  آنچه باید به والدین آموزش داده شود:

 درمانی و مداخالت داروئی آموزش دهیدهاي گیريپی به والدین در مورد ضرورت 

 روشن و واضح براي کودکان آموزش دهید.   ي به والدین در ایجاد قواعد، حد و مرزها 

 ا روشهاي انضباطی مانند تنبیه بیش از حد یا تنبیه بدنی را متوقف کنند.  به والدین توصیه کنید ت 

         به والدین توصیه کنید که بر دوستیهاي نوجوانان نظارت داشته و با والدین دوستان فرزندشان

 در تماس باشند.

توسط کارشناس سالمت روان     ها توسط کارشناس مراقب سالمت خانواده و آموزش   ها نکته: توصیه 

  ارائه خواهد شد.
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  عادات خاص شست مکیدن، ناخن جویدن و...: -ج

ــی را نشــان دهند از جمله این رفتار   ــت رفتارهاي عادتی خاص   کودکان در ســنین مختلف ممکن اس

ــاره نمود. گاهی اوقات این رفتارها به دلیل وجود    توان بهمی ــت اطراف ناخن اش جویدن و یا کندن پوس

ضطرابی و افسردگی. با اینحال در بسیاري از مواقع          صی است مثل اختالالت ا اختالل روان پزشکی خا

شان   صرفا عادتی بوده و ن صی دهنده این رفتارها  سایر رفتارهاي عاد    نمی اختالل خا شابه  شد و م تی  با

  باید در مورد آنها برخورد نمود.

  

  

  اختالالت مصرف مواد: 

  شوند:بندي میاختالالت مرتبط با مواد به دو دسته کلی طبقه

 مواد توسط القاءشده اختالالت   

 در صورت وجود مشکالت دفعی به والد آموزش دهید: 

 :شب ادراري 

  این اختالل در اکثر موارد خود محدود شونده است اما به دلیل عوارض و تاثیراتش نیازمند

 درمان است.

 کند.نمی کودك عمدا اقدام به اینکار 

  این اتفاق تنبیه بدنی نکنند.هرگز کودك را بخاطر 

 هاي رفتاري و داروئی توصیه شده از اهمیت زیادي برخوردار است.گیري درمان و انجام روشپی 

 اختیاري مدفوع:بی 

 .کودك را بخاطر این رفتار تنبیه بدنی نکند 

 کنید. در رژیم غذائی تاکیدها در موارد احتباس مدفوع  همراه با یبوست به لزوم استفاده از ملین 

 درمان آموزش دهید.گیري در خصوص پی 

   ،دقیقه روي  10دقیقه پس از صرف هر وعده غذا، کودك به مدت  20به طور مرتب و منظم

  او افزایش یابـد.هاي دستشویـی بنشیند تا حرکات رود

 ویژه براي دفع مناسب مدفوع کودك استفاده کنیم.هاي از تشویق، پاداش و جایزه  

 نامناسبی چون تنبیه فیزیکی، هاي بیهی مناسب استفاده کنیم و به روشاز پیامدهاي تن

  تحقیر و شماتت و مقایسه کودك با دیگران متوسل نشویم. سرزنش،

 اینکه این رفتار نوعی عادت است به والدین آموزش دهیددر مورد 

 بروز رفتارها را شناسائی نموده و از پیش براي کاهش هاي به والدین آموزش دهید که موقعیت

 نمایند.ریزي رفتار برنامه

  نادیده بگیرند.در مورد رفتار به کودك تذکر ندهند و رفتار عادتی را 

 .بصورت غیر مستقیم با تغییر موقعیت دفعات بروز رفتار را کاهش دهند 

 .کودك بخاطر رفتار مورد تنبیه، سرزنش یا تحقیر قرار ندهند 

 .رفتارهاي جایگزینی را در نظر گرفته و در صورت انجام آنها کودك را مورد تشویق قرار دهند 

 ا متخصصین حوزه روان پزشکی مشورت نمایند.در صورتیکه رفتار همچنان ادامه یافت ب  
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 مواد مصرف اختالالت  

شانه     سط مواد، عالیم و ن شده تو سمی یا روان منظور از اختالالت القاء  ستند که در     هاي ج شکی ه پز

اثر مسمومیت یا محرومیت از مواد در فرد ایجاد شده و با رفع عالیم مسمومیت یا محرومیت یا حداکثر     

  شوند:کند. این اختالالت شامل موارد زیر میهفته پس از آن فروکش می 4در عرض 

 مسمومیت 

 محرومیت 

    ــایکوتیک، دوقطبی و اختال ــامل اختالالت سـ ــده در اثر مواد شـ الت مرتبط،  اختالالت روانی القاءشـ

ــواس  ــطرابی، وسـ ــردگی، اختالالت اضـ اجبار و اختالالت مرتبط، اختالالت خواب،  -اختالالت افسـ

  هاي جنسی، دلیریوم و اختالالت عصبی، شناختیکژکارکردي

آفرین مصرف مواد است به طوري که منجر به اُفت   منظور از اختالل مصرف مواد یک الگوي مشکل  

کالس براي  10پزشکی  بندي اختالالت روانشود. در طبقه نی براي فرد میکارکرد یا زجر قابل توجه بالی

  شوند:بینی شده که شامل موارد زیر میگردان پیشمواد روان

 الکل 

 تنباکو 

 حشیش  

 آورخواب و بخشآرام داروهاي 

 کافئین 

 استنشاقی مواد 

 افیونی مواد 

 زاتوهم مواد 

 محرك مواد  

 مواد سایر  

ــب بر ــرف اختالل یک ) کافئین  جز به ( مواد هاي کالس از یک  هر با  درگیري حسـ   مطرح مواد مص

خصوصیت اصلی اختالل مصرف مواد از دست دادن کنترل بر روي مصرف و تداوم مصرف          . میشود 

رغم مواجهه با مشکالت سالمتی، خانوادگی، شغلی و قانونی مرتبط است. در اختالل مصرف مواد،       علی

صرف مواد به اولویت اصلی زند   صرف مواد   شود. در واقع می گی فرد تبدیل میم توان گفت در اعتیاد م

ضایت در زندگی فرد می   سب لذّت و ر سیستم    تبدیل به تنها منبع ک هایی اثر  شود. مواد در مغز از طریق 

حفظ بقاي گونه   اند که کارشان هایی طراحی شده کند که در اصل براي پاسخ به محرك  خود را اعمال می

ارزش  «اختالل مصرف مواد رفتارهاي موادجویانه براي فرد به صورت غیرعادي   . درشود محسوب می 

ــوع فرد را به لغزش و عود تا مدتپیدا می» بقاء ــیبکند. این موض ــرف مواد آس پذیر  ها پس از قطع مص

  دهد. کند و اساس طبیعت مزمن و عودکننده اختالل مصرف مواد را تشکیل میمی

ــایر بیماري      طبیعت مزمن و عودکننده ا   ــده این بیماري با سـ هاي طبی عودکننده    ین اختالل باعث شـ

ها جالب توجه  هاي این بیماريهمچون افســردگی، آســم، فشــار خون و دیابت مقایســه شــود. شــباهت 
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شناسی   ها ژنتیک، انتخاب شخصی و عوامل محیطی نقش مشابهی در سبب     هستند. در تمام این بیماري 

ها مشـابه هسـتند. در    هاي عود و پایبندي به دسـتورات درمانی در تمام آن و سـیر بیماري دارند. میزان 

ها درمان قطعی وجود ندارد و میزان موفقیت در درمان ارتباط مستقیم با میزان پایبندي  تمام این بیماري

شغل، خانواده و روابط بین    سن باالتر،  ي از  فردي پایدار با احتمال باالتربه درمان دارد. بیماران داراي 

صل می دستورات درمانی پیروي می  هاي دارویی با  گردد که درمانکنند. بهترین نتایج درمانی زمانی حا

  مداخالت روانی، اجتماعی ترکیب شوند.  

  بندي است:هاي اختالل مصرف مواد در چهار دسته به شرح زیر قابل طبقهعالئم و نشانه

 ناتوانی فرد براي کنترل رفتار مصرف مواد 

  کارکرد اجتماعیاُفت 

 شناختی  رغم مواجهه با مشکالت جسمی و روانتداوم مصرف علی 

شتر ماده براي رسیدن به اثر قبلی) و           صرف مقادیر بی صورت تحمل (نیاز به م وابستگی جسمی به 

  محرومیت (تجربه حاالت خماري در صورت کاهش یا قطع مصرف ماده)

شخیص بالینی بوده     صرف مواد یک ت شخیص اختالل م سط          ت صی تو شخی صاحبه ت ساس م که بر ا

شته می    شک گذا شتر گفتیم غربال   پز سیگار و     شود. آن گونه که پی صرف الکل،  گري اولیه درگیري با م

را ببینید) به شــناســایی افرادي که   4را ببینید) با اســتفاده از یک رویکرد همدالنه (فصــل  3مواد (فصــل 

  کند.  میاند کمک ماه گذشته) داشته 3مصرف اخیر مواد (

اختالالت مصرف مواد را بداند تا در  هاي کارشناس مراقب سالمت خانواده الزم است عالیم و نشانه   

گري اولیه را انجام و در صــورت نیاز فرد را جهت صــورت مشــاهده عالئم در مراجعه کنندگان، غربال

رشناس سالمت روان    گري تکمیلی و خدمات مربوط به اختالل مصرف مواد به پزشک یا کا  انجام غربال

ارجاع دهد. کارشــناس مراقب ســالمت خانواده همچنین باید با عوارض ســالمتی، خانوادگی و اجتماعی  

شد تا بتواند پس از غربال     شنا با صرف مواد آ سب با      م شدن بازخورد متنا صورت مثبت  گري اولیه در 

سالمت روان براي       شناس  گري تکمیلی ترغیب  غربالشرایط فرد ارایه و مراجع را جهت مراجعه به کار

  نماید.  

بر اســاس شــیوع و اهمیت، اختالل مصــرف نیکوتین، مواد افیونی، مواد محرك و الکل در ادامه به    

  شوند.تفصیل معرفی می

 
  نیکوتین

استفاده از محصوالت تنباکو عامل اصلی بیماري و مرگ مرتبط با مواد و یک مشکل اصلی سالمت        

انواع تنباکو عامل خطرزا براي شماري ازمشکالت سالمت جدي و طوالنی    عمومی است. تدخین مستمر   

ــانی که انواع تنباکو را تدخین     ــت. کودکان کسـ ــم اسـ ــار خون باال، دیابت و آسـ کنند   می مدت مثل فشـ

هاي تنفسی، آلرژي و آسم هستند. زنان  اي از مشکالت مثل عفونتدرمعرض خطر افزایش یافته مجموعه

کشـــند در معرض خطر باالتر ســـقط، زایمان زودرس و تولد فرزند با وزن کم  یبارداري که ســـیگار م

ــرف میهســتند. گرچه بیش ــتفاده از انواع تنباکو به  تر مردم تنباکو را به صــورت تدخینی مص کنند، اس

هایی به غیر از تدخین مثل جویدن یا انفیه همچنین با خطر افزایش یافته بیماري همراه است. نهایتاً، روش
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سالمت را درمیان        م شکالت  شیدن منفعالنه) همچنین خطر این م سیگار ک واجه با دود تنباکو در محیط (

  دهد.کشند افزایش مینمی کسانی که خودشان سیگار

  خطرات همراه با مصرف انواع تنباکو (به ترتیب از شدت کمتر تا شدت بیشتر) عبارتند از:

 پیري زودرس، چین و چروك صورت  

 ر و دیر خوب شدن سرماخوردگیتسالمت پایین  

 عفونت تنفسی و آسم  

   فشار خون باال، دیابت  

 سقط، زایمان زودرس و کودکان با وزن کم هنگام تولد در زنان باردار  

 بیماري کلیوي  

 بیماري انسداد مزمن راه هوایی شامل آمفیزم  

 بیماري قلبی، سکته، بیماري عروقی  

 هاسرطان  

  

  مواد افیونی:

سی  ستگی دارد مجبور  به طور معمول، ک صرفی خود را     می که به مواد افیونی واب شود مقدار ماده م

ــرفی، فرد دچار عالئم     ــرف و یا کاهش مقدار ماده مصـ ــورت عدم مصـ به تدریج افزایش دهد و در صـ

  گویند.می شود که به آن عالئم ترك یا محرومیتمی ناخوشایندي

ــاعت پس از آخرین نوبت  8تا  6 معموالً عالئم ترك ــرف ظاهر س ــود و تا حدود می مص روز   10ش

  ماند نظیر:می باقی

 دردهاي استخوانی و عضالنی  

 دل پیچه و اسهال  

 آبریزش از چشم و بینی  

 خوابیبی  

 قراريبی  

 عصبانیت  

 فراوانهاي خمیازه  

صاب مرکز     یونیاف مواد  ستگاه اع ضعف د ستند. مواد اف  يم صرف      یونیه شایع مورد م غیرقانونی 

توســط   تواندیم نیهمچن یونیاف ترکیباتگرچه  شــوند.می شــیره، ســوخته، هروئین و...تریاك،  شــامل

داروهاي افیونی همچون کدئین، دیفنوکسیالت، ترامادول   شود.   زیدرمان درد تجو يپزشک و عموماً برا 

توانند منجر به  و... اگر با مدت بیشــتر یا دوز بیشــتر از آنچه پزشــک تجویز نموده مصــرف شــوند، می

  تالل مصرف مواد افیونی شوند.  اخ

ــورت تدخ   توانیم را یونیاف مواد ــالن قِیتزر ،ینیبه صـ به    ای  یرزبان یز ،یخوراک ،يدی ور ای  یعضـ

ماده  اثرات عیو شــروع ســر ماده یناگهان ورودمنجر به  قیاســتفاده نمود. تزر يمقعد افیصــورت شــ

عالوه بر   .همراه است  رکشنده یغ ای کشنده مصرفی (اُوردوز)  شود. این حالت با خطر باال بیش افیونی می
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وي و هپاتیت ســی  آيهایی همچون اچترین راه انتقال عفونتاین تزریق مواد افیونی در کشــور ما شــایع

  شود.بوده و یک معضل بهداشتی مهم محسوب می

  عبارتند از: تر)تر تا شدت بیشخطرات همراه با مصرف مواد افیونی (به ترتیب از شدت کم

 خارش، تهوع و استفراغ  

 آلودگی، یبوست، خرابی دندانخواب  

 هاي قاعدگی نامنظمدوره  

 دشواري در تمرکز و به یاد آوردن چیزها  

 افسردگی، کاهش میل جنسی، ناتوانی جنسی  

   مشکالت مالی و درگیري با قانون  

 هاي ارتباطیدشواري  

 مشکل در حفظ شغل و زندگی خانودگی  

 تگی، عالیم محرومیتتحمل و وابس  

 وي و هپاتیت سیآيهاي منتقله از راه خون مثل اچعفونت  

 مصرف و مرگ ناشی از نارسایی تنفسیبیش 

  مواد محرك:

آمفتامین با نام خیابانی شیشه است. مصرف      ترین ماده محرك مورد مصرف در کشور ما مت  شایع 

دسـته از مواد    نیاشـود.  کمتري دیده میمواد محرك دیگر نظیر قرص اکسـتیسـی و کوکائین با شـیوع    

شته     صاب مرکزي دا ستگاه اع صرف آن  اثرات محرك روانی بر د س  فیط به منجر تواندیم هاو م   یعیو

ــکالت از ــالمت مش ــم س ــود یروان و یجس ــواهد. ش ــرفوجود دارد که  ياندهیفزا ش  يهامحرك مص

س  مغز يهاسلول  به ینیآمفتام سانند یم بیآ صرف  عالوه،ه ب. ر   کی نیآمفتام يباال دوز مدت یطوالن م

  مغز شود.  يهاسلول به یمیدا بیآس به منجر تواندیم زین آن که است هیسوءتغذ يبرا خطر عامل

کنندگان، مصـــرف مواد محرك نیز همچون مواد افیونی  بر خالف این باور غلط نزد برخی مصـــرف

ــرف آن بعد از مدتی منجر ب         ــت به این معنا که مصـ ــرف می  اعتیادآور اسـ گردد و فرد  ه اجبار به مصـ

تواند  پزشــکی، خانوادگی و اجتماعی ناشــی از مصــرف نمیرغم مواجهه با مشــکالت جســمی، روانعلی

  مصرف خود را قطع کند.

شی از           شده نا سایکوز) القائ صرف مواد محرك حاالت جنون ( شی از م یکی از بارزترین عوارض نا

  دهد.مثل هذیان و توهم نشان میمصرف است که خود را با عالئم مثبت جنون 

مصرف مواد محرك با خطر افزایش یافته رفتارهاي پرخطر جنسی همراه است به طوري که احتمال    

سیفلیس و اچ     ابتالء به عفونت سوزاك،  سی همچون  وي را چندین برابر افزایش آيهاي منتقله از راه جن

  دهد.می

صرف  شکالت  يباال وعیش  با نیهمچن ینیآمفتام يهامحرك م شکالت  شامل  یاجتماع م  ،یارتباط م

  مصــرف با نیهمچن یخلق يهانوســان. اســت همراه لیتحصــ و کار با مرتبط مشــکالت ،یمال مشــکالت

ستمر  ست  همراه ینیآمفتام يهامحرك م صرف  یبرخ و ا شکالت  شدن  بدتر کنندگانم   روان سالمت  م
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  .کنندیم گزارش زمان طول در را يریپذکیتحر و یافسردگ مثل

  :از عبارتند) ترشیب شدت تا ترکم شدت از بیترت(به  ینیآمفتام يهامحرك مصرف با همراه خطرات

 دشواري خواب، از دست دادن اشتها و کاهش وزن، کم آبی شدید بدن، کاهش مقاومت به عفونت  

 قفل شدگی فک، سردرد، درد عضالنی  

 بدبینی قراري، شیدایی، هول،اضطراب، افسردگی، بی -نوسانات خلقی  

 لرزش، ضربان نامنظم قلب، تنگی نفس  

 دشواري در تمرکز و به خاطر آوردن چیزها  

 آزاري، همسرآزاريرفتاري تهاجمی و خشن، کودك  

 هاي منتقله از راه جنسیرفتارهاي پرخطر جنسی، عفونت  

 جنون بعد از مصرف مکرر دوزهاي باال  

 هاي مغزآسیب دایمی به سلول  

 ناگهانی ناشی از مشکالت قلبی، عروقیریزي مغزي، مرگ خون  
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  الکل:

ــرف ــ فیط يعامل خطرزا برا کیالکل  مص ــالمت  یعیوس ــکالت س ــل کیبوده و  یاز مش  یعلت اص

ست.   یزندگ تیفیاُفت ک ،يماریب صرف الکل و مرگ زودرس ا هاي  اي از بیماريخطر ابتالء به مجموعه م

سرطان    سیروز کبدي،  سل و اچ    هايها، بیماريغیرواگیر همچون  شی و... و واگیر همچون  وي  آيگوار

سوب         را باال می سطح جهانی مح سوانح در  صادفات و  صرف الکل همچنین یک عامل مهم براي ت برد. م

سطحی با بروز    می صرف الکل با هر  شکالت گردد. م شامل قطع     یاجتماع خانوادگی و م ست و  همراه ا

خطر  مصرف الکل در بارداري. شودیو کار م لیدر حفظ تحص يروابط با خانواده و دوستان و دشوار

  . مرتبط است يو نقص تکامل مغز يو رفتار يریادگیمشکالت  ،هاي مادرزاديناهنجاري

هاي آلوده به متانول عوارض و پیامدهاي شدید سالمتی نظیر نابینایی، نارسایی کلیه و     مصرف الکل 

  نماید.الکل در هر سطحی را مطرح میمرگ به دنبال دارد. این موضوع اهمیت پرهیز از مصرف 

صرف              سطح قطع م ستمر الکل فرد در  صرف م ستگی فیزیولوژیک متعاقب م صورت بروز واب در 

شانه  ضطراب،   ق،یشامل لرزش، تعر  محرومیت از الکل  می. عالشود هاي محرومیت میدچار عالئم و ن ا

سهال، ب    ستفراغ و ا شار  سردرد،  ،یخوابیتهوع، ا شنج  و توهم باال، خون ف در برخی افراد . شوند یم ت

محرومیت از الکل با عوارض شدید همچون تشنج و بروز حالت سرسام (دلیریوم) خاصی همراه است         

تواند کشــنده  شــود. به دلیل این عوارض شــدید محرومیت از الکل میکه به آن دلیریوم ترمنس گفته می

  باشد. 

  :است ریز موارد شامل) ترشیب شدت تا ترکم شدت از بیترت(به  الکل مصرف با همراه خطرات

 سردرد و کسالت صبح روز بعد، رفتار تهاجمی و خشن، تصادفات و آسیب  

 کاهش عملکرد جنسی، پیري زودرس  

 مشکالت گوارشی، زخم معده، ورم لوزالمعده، فشار خون باال  

 هاي ارتباطی، مشکالت مالی و شغلیاضطراب و افسردگی، دشواري  

 اجتماعی و قانونیمشکالت خانوادگی ،  

 دشواري در به خاطر آوردن چیزها و حل مسائل  

 ناهنجاري و آسیب مغزي در کودکان متولدشده از زنان باردار  

 سکته، آسیب دایمی مغز، آسیب عصب و عضله  

 (پانکراتیت) سیروز کبدي و التهاب لوزالمعده  

 نابینایی، نارسایی کلیه و مرگ در اثر مصرف الکل آلوده به متانول  

 دهان، گلو و سینه، خودکشی سرطان  

  

  مصرف تزریقی

ــت. در واقع تزریق مواد خطرناك   ــیب همراه اس ــرف تزریقی مواد با خطر باالي آس ترین طریقه مص

  هاي ناشی از تزریق مواد شامل موارد زیر است:آید. آسیبمصرف مواد به حساب می

ــتگی را افزایش می ــرفی هروئین با خطر افزایش یافته بیشدهد. تزریق تزریق مواد، خطر وابسـ مصـ

صرف    ست. برخی م ستفاده می       (اُوردوز) همراه ا صورت تزریقی ا شه، آن را به  شی کنند.  کنندگان مواد 
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 برد.اي باال میرا به صورت قابل مالحظه تزریق مواد محرك خطر جنون (سایکوز) ناشی از آن

مردگی، التهاب و  تزریق مواد باعث ایجاد زخم، خونرساند. ها آسیب می تزریق مواد به پوست و رگ 

 گردد. تزریق در گردن ممکن است منجر به سکته مغزي شود.آبسه در محل تزریق می

سوزن، مالقه، فیلتر و... ) باعث انتقال عفونت         سر سرنگ،  سایل تزریق ( شتراك و هاي منتقله از راه ا

  شود.وي، هپاتیت بی و سی میآيخون مثل اچ

  

  افراد یابیارز و يگرلغربا

یی موارد احتمالی در معرض ابتالء و مبتالء به اختالالت مصرف مواد توسط کارشناس  چند    شناسا  

  ها عبارتند از:روش ممکن است اتفاق بیفتد. این روش

 گري اولیه درگیري با مصرف الکل، سیگار و موادغربال  -

افراد در معرض خطر ناشـــی از مشـــکالت  ترین روش براي شـــناســـایی به موقع مؤثر گريغربال

گري اولیه درگیري  کارشناس مراقب سالمت خانواده پس از انجام غربالرود. مصرف مواد، به شمار می

سخ به     صورتی که پا سیگار، الکل و مواد، در  شد، موارد زیر را ملحوظ  1 سؤال  با  ب مراجع نیز مثبت با

  نمایید:

 کامال محرمانه خواهد ماند. به او اطمینان دهید که علت مراجع وي 

   با او بدون حضــور دیگران صــحبت کنید و همه اصــول مربوط به حقوق بیمار را در ارتباط با وي

 رعایت کنید.

 و احساسات را به فرد بدهید.ها فرصت بیان نگرانی 

         با استفاده از مطالب ارایه شده در این فصل در خصوص عوارض مصرف سیگار، الکل و مواد وي

 اه نمایید.را آگ

 .او را به مراجعه به پزشک/ کارشناس سالمت روان تشویق کنید 

هاي پایه  گري اولیه درگیري با مصــرف الکل، ســیگار و مواد در صــورتی که با رعایت مهارتغربال

شود، می        صی و رازداري انجام  صو شاوره، حریم خ صرف م کننده اخیر را به تفکیک نوع  تواند افراد م

اي (هر پنج سـال) و در افرادي مبتالء به   هاي دورهگري باید در فراخوان. این غربالماده شـناسـایی کند  

  را ببینید). 3مشکالت سالمت روان و برخی از مشکالت اجتماعی به صورت موردي انجام گردد (فصل 

شدن غربال    صورت مثبت  سالمت    گري اولیه مراجع باید براي غربالدر  شناس  گري تکمیلی به کار

 جاع گردد.  روان ار

  

 درخواست کمک از طرف خانواده

در مواردي اعضاي خانواده به مرکز سالمت شهري مراجعه نموده و براي درمان یک عضو خانواده  

ست کمک می مبتالء که از مراجعه درمانی امتناع می شاوره نماید، درخوا صی براي    نماید. م صا هاي اخت

ــاي خانواده می ــازي فرد مبتتواند در راغباعضـ الء به مراجعه مؤثر واقع گردد. در این گونه موارد   سـ

سالمت خانواده باید فرم غربال   شناس مراقب  سیکار یا مواد را     کار صرف الکل،  گري اولیه درگیري با م
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اند.  براي فرد تکمیل یا به روز نماید و در فرم مربوطه قید نماید که منبع شرح حال اعضاي خانواده بوده  

ید براي ارزیابی بیشتر به کارشناس سالمت روان مرکز ارجاع گردند. متناسب     سپس اعضاي خانواده با  

با نتایج ارزیابی، کارشناس سالمت روان مرکز، مداخالتی را ارائه خواهد داد و یا اعضاي خانواده را به     

 پزشک ارجاع خواهد نمود.  

  

 درخواست کمک از طرف خود فرد

ــیگار، الکل     ــورتی که فردي براي ترك سـ ــناس مراقب     در صـ یا مواد به مرکز مراجعه نماید، کارشـ

ــالمت خانواده باید پس از تکمیل یا به         ــانی فرم غربال سـ ــاس نتیجه و    روزرسـ گري اولیه او را بر اسـ

  فلوچارت ارئه خدمت ارجاع نماید.

  

  پیگیري و مراقبت

ــرف مواد پیگیري ا از ارجاع  پس فراد مبتالء  موارد احتمالی در معرض خطر یا مبتالء به اختالل مصـ

شک جهت غربال     سالمت روان یا پز شناس  صورت هفتگی   به منظور مراجعه به کار گري تکمیلی باید به 

  انجام گردد.

گري تکمیلی باید از طرف کارشناس سالمت روان به کارشناس مراقب سالمت بازخورد نتیجه غربال

  خانواده  منتقل گردد.  

سپس     صورت هفتگی و  سپس    هر دو هفته یک بار در ماهپیگیري در ماه اول به  سوم و  هاي دوم و 

  گردد.  ماهانه تا پایان سال اول توصیه می

  که جهت پیشگیري از عود باید به بیمار و خانواده ارائه گردد:هایی هتوصی

 تاکید بر پیگیري طوالنی مدت درمان حداقل به مدت یک سال -1

 وز عوارض داروهاتوصیه به مشاوره درباره مراجعه به پزشک در هنگام بر -2

 کننده موادتاکید بر پرهیز از ارتباط با دوستان مصرف -3

 سازي رفتاري تشویق به مشارکت در فعال -4

 توصیه به خانواده براي حمایت از درمان طوالنی مدت -5

ــیه به خانواده براي مراجعه به مراکز درمانی در هنگام بروز عوارض و فوریت -6 هاي مرتبط با توص

 ف مواددرمان اختالالت مصر

دارند اهمیت باالیی دارد. هدف اولیه   یقیتزرپیگیري افرادي که سابقه مصرف اخیر مواد به صورت    

ــت، اما در   براي این افراد راغب ــرف تزریقی مواد اسـ ــازي براي دریافت مداخله درمانی و قطع مصـ سـ

ــورتی که در پیگیري ــد، باید آموزش  ص ــده باش ــرف تزریقی نش هاي کاهش  ها بیمار موفق به قطع مص

آسیب الزم ارایه و دسترسی به وسایل کاهش آسیب از طریق کارشناس مراقب سالمت خانواده تسهیل        

  گردد.
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  مصرف مواد در بارداري

ي دوران بارداري شـرکت دارند، نقش مهمی در کاهش سـوءمصـرف     هامراقبت کلیه کارکنانی که در

خانم     بارداري دارند، زیرا  باردار از   مواد حین  به عنوان بهترین منبع         هاي  مت  ــال بت سـ کارکنان مراق

صیه   اطالعات خود نام می شتر تمایل دارند به تو شان عمل کنند. برخی از مادران که به    هاي برند و بی ای

ــت پیدا کرده   ــرف مواد دسـ دارند که در دوران بارداري نیاز به کمک        اند، اغلب اظهار می   پرهیز از مصـ

نه و از چه کسـی در این زمینه کمک بخواهند. بسـیاري از زنان باردار    دانسـتند چگو اند، ولی نمیداشـته 

صیه    صرف مواد خود را فاش نکنند با دریافت تو هاي کارکنان مراقبت ها و آموزشحتی اگر هیچ وقت م

  کنند.  سالمت خانواده مصرف مواد را در دوران بارداري کم می

ــالمت به            ــکل و هر جایی که رخ دهد، حتی در       اولین تماس مادر باردار با نظام مراقبت سـ هر شـ

ــت. غربال            ــالمت به وي اسـ ــبی براي ارائه خدمات سـ ــت مناسـ گري و  اورژانس و اتاق زایمان، فرصـ

رسانی به تنهایی ممکن است براي مادر باردار وابسته به مواد کافی نباشد. لیکن کیفیت ارتباط بین     اطالع

  ی براي نگهداري او در نظام مراقبت است.فرد باردار و سیستم بهداشتی، درمانی عامل مهم

صرف مواد آن است که در اثر آن           صلی اختالل م صیات ا صو شتر گفتیم یکی از خ همان گونه که پی

صلی زندگی فرد می    صرف مواد تبدیل به اولویت ا سایر جنبه   م هاي مهم و واجد اولویت  شود و فرد به 

سالمتی و... بی  سو به علت الگوي  لب زنان اغ .شود توجه میزندگی خود همچون  بیماري  باردار از یک 

خدمات مراقبت بارداري  از  فاش شدن مصرف مواد،تبعات منفی ناشی از ترس از از سویی دیگر و  خود

اختالل مصرف مواد اثرات منفی جدي بر سیر بارداري و سالمت نوزاد دارد و یکی از     ند. نکاستفاده نمی 

  گردد.  محسوب می يباردار دوران ریوم مرگعوامل دخیل در 

هاي اولیه بارداري شامل خستگی، سردرد، تهوع و استفراغ  برخی زنان وابسته به مواد افیونی نشانه  

سبت می    شی از پرهیز مواد افیونی ن شروع بارداري می را به عالئم نا شود   دهند. در نتیجه،  تواند باعث 

دهند، تخفیف ا عالیمی را که به پرهیز نســبت میاین بیماران مصــرف مواد افیونی خود را افزایش داده ت

  دهند.دهند و با این کار جنین را در معرض سطوح افزایش یافته این مواد قرار می

کننده مواد در معرض خطر باالي ســوء تغذیه هســتند، اغلب مراقبت بارداري   زنان باردار مصــرف

سترس زندگی می   کافی نمی شونت و ا کنند. در میان زنان بارداري که مواد را  گیرند و در محیط پر از خ

  ي عفونی، اندوکاردیت، آبسه و هابیماري کنند خطر عوارض پزشکی مثل به صورت تزریقی استفاده می  

  یابد. ي منتقله از راه جنسی افزایش میهابیماري

  

  گري اولیه درگیري با مصرف الکل، سیگار و مواد در بارداريغربال
صرف       گري و آموزش غربال شی از م شان از خطرات نا زنان باردار باعث باال رفتن میزان آگاهی ای

هاي بعدي پیشگیري کند. حتی در زنانی   شود و ممکن است از احتمال مصرف مواد در حاملگی    مواد می

ــت خوبی براي انتقال آموزش    ــرف ندارند، پرســش و آموزش در این مورد، فرص ــکل مص هاي  که مش

  آورد.مواد فراهم میپیشگیرانه درباره مصرف 
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 کارشناس مراقب سالمت خانواده الزم است به موارد زیر توجه نماید:

  ضاوت شکل فرد را درك نموده و با آن همدلی     با پرهیز از نگرش و برخورد ق سعی کنیم م گرایانه 

  نماییم.

 .بدانیم مواد از سایر عوامل روانی، اجتماعی و اقتصادي جدا نیست 

 سان به همه مراجعان ارائه     کارکنان مراقبت ستند که خدمات مراقبت را به طور یک بارداري متعهد ه

 نمایند.

    اي توجه داشته باشیم که اختالل مصرف مواد یک مقوله مرتبط با بیماري و سالمتی است، نه مقوله

ــالمتی              ــکل سـ ــی و اجتماعی، بنابراین در مراقبت بارداري نیز باید به آن به عنوان یک مشـ ارزشـ

 یسته شود.نگر

 .محیطی امن که متضمن حفظ اسرار بیمار است را براي زن باردار فراهم کنیم 

 .به احساسات و درك مراجع احترام بگذاریم 

 .درك کنیم که در میان گذاشتن مشکل مصرف مواد براي مادر باردار امري دشوار است  

  سواديددي دارند که کمهاي اجتماعی متعمواد مشکالت و محدودیتکننده بسیاري از زنان مصرف  

شفاهاً براي زنان         می شتاري باید  شکل نو شد. بنابراین تمام اطالعات عالوه بر  تواند یکی از آنها با

 (و همسران یا شرکاي جنسی آنها) توضیح داده شود تا مطمئن باشیم که اطالعات را فهمیده است.

  

ــیگار و مواد در دو گرغربال ــرف الکل، س ران بارداري باید در اولین مراقبت ي اولیه درگیري با مص

  هاي بعدي، هنگام زایمان و شیردهی تکرار شود.  بارداري و پس از آن در سه ماهه

  

  گري اولیه منفی:در زنان باردار با نتیجه غربال

 .بازخورد مثبت ارایه دهید 

 .منافع پرهیز از مصرف مواد و خطرات مصرف مواد در دوران بارداري را مرور کنید  

 گري را در پایان هر سه ماهه، بعد از زایمان و در دوران شیردهی تکرار کنید.غربال 

 

  مثبت هیاول يگرواجد غربال زنان باردار در

 .افراد شناسایی شده و یا مشکوك به مصرف مواد را به پزشک مرکز  ارجاع دهید  

     شته با سمومیت فرد با مواد وجود دا صورتی که احتمال خطر جدي و یا م ست ارجاع     در شد الزم ا

 فوري داده یا با پزشک مرکز تماس گرفته شود.

  

  پیگیري و مراقبت مادر باردار مبتال به اختالل مصرف مواد:

ــرف مواد در دوران بارداري کلیه موارد مثبت در غربال         گري اولیه درگیري با    به دلیل اهمیت مصـ

  مصرف الکل، سیگار و مواد باید به پزشک مرکز ارجاع شوند.

صرف مواد درمان الزم را ارایه داده و یا بیمار        صورت نیاز براي درمان اختالل م شک مرکز در  پز

صرف مواد          را براي دریافت خدمات درمانی به جایگاه صی درمان اختالالت م ص صی یا تخ صا هاي اخت
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  دهد.ارجاع می

ــناس ســـالمت روان توســـط پزشـــک در هر کدام از این حاالت ارجاع هم مرکز انجام ارز به کارشـ

گري تکمیلی براي تعیین سطح درگیري اختصاصی با هر     شود. کارشناس سالمت روان مرکز غربال   می

ــرف (تزریقی/غیرتزریقی) را انجام می ــالمت یک از مواد و همچنین تعیین طریق مص دهد. کارشــناس س

جام و نتایج  ي اجتماعی و صـــالحیت ســـرپرســـتی را انهاحمایت روان همچنین ارزیابی تکمیلی از نظر

  نماید.ارزیابی را براي انجام ارجاعات الزم به پزشک مرکز منتقل می

ــپس پیگیري براي دریافت برنامه           ــک و سـ در این گونه موارد پیگیري هفتگی براي مراجعه به پزشـ

 گردد.درمانی بر اساس بازخورد ارجاع دریافت شده از جانب پزشک توصیه می

هاي  هاي زیر در پیگیريارایه آموزش مواد مصرف اختالل به بتالم باردار مادر ییشناساصورت  در

 گردد:کارشناس مراقب سالمت خانواده یا ماما توصیه می

 .به وي بگویید که سالمت او و فرزندش براي شما اهمیت دارد 

    ــد و او نیز     خواهد می دانید و معتقدید که هر مادري      به او بگویید که می ــالم باشـ   که فرزندش سـ

 تواند با قطع مصرف مواد، به سالمت فرزندش کمک کند.  می

    صرف مواد، فواید پرهیز آغاز صله پس از پرهیز م شوند و هر چه زودتر اقدام  می تأکید کنید بالفا

تر خواهد بود. هیچ وقت براي پرهیز مصــرف  به قطع مصــرف مواد نماید پرهیز مواد برایش آســان

 مواد دیر نیست.

  مواد افیونی، او را از مزایاي درمان نگهدارنده آگاه سازید. در صورت اختالل مصرف 

       ــدن باعث بروز تغییراتی مهم و گاه تنش زا ــود می بارداري و بچه دار شـ تواند مادران   می که شـ

   .نمایدبراي مادر و کودك پیشگیرانه هاي موزشآن و قبول درما را مستعدي مواد کنندهمصرف

  ،ــرورت دریافت از آگاه ســازي مادر در این دوران به عنوان   ،فرزند پروريهاي آموزش مهارتض

 داراي اهمیت بسیاراست.  یک اقدام پیشگیرانه 

   هاي  پرهیز از خشـونت  آوري بهتر در برابر مصـرف مواد و براي تابباید توجه داشـت این مادران

ی و توجه ویژه  ، نیازمند آموزش و حمایت اجتماع    نوزاد و روانی رفتاري و نیز تأمین امنیت عاطقی   

 هستند.

 

 

 

  

    شیر مادرانی که در دوران بارداري تحت درمان نگهدارنده بوده اند باید بدانند منافع تغذیه نوزاد با 

 مادر از مضرات آن بیشتر است.

 

  

  

درمان نگهدارنده با داروهاي آگونیســت (متادون و بوپرنورفین) در حال حاضــر هزینه    

آید و به  می اثربخش ترین روش درمان اختالل مصــرف مواد افیونی در بارداري به حســاب

 شود.می عنوان درمان استاندارد وابستگی به مواد افیونی در دوران بارداري توصیه

 

تواند در ایجاد پیوند میان مادر و کودك مفید باشد و بصورت بالقوه می شیردهی

 .شدت سندرم پرهیز نوزادي را کاهش دهد
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  مصرف مواد:کاهش آسیب ناشی از 

ــت      ــیاسـ ــیب مجموعه سـ ــت که هدف آن کاهش       ها، برنامه   منظور از کاهش آسـ ها و مداخالتی اسـ

سیب  صرف مواد         آ صرف مواد بوده، بدون آن که لزوماً بر قطع م شی از م سالمتی یا اجتماعی نا هاي 

ساس گزارش    شد. برا شت، از بین کل موارد ابتال به عفونت  هاي دورهمتمرکز با وي  آياچاي وزارت بهدا

مصرف    .اندبه علت اعتیاد ترزیقی مبتال شده  %67تاکنون به ثبت رسیده است، بیش از    1365که از سال  

هاي منتقله مصرفی (اُوردوز)، عفونت تزریقی مواد با عوارض شدید سالمتی همچون مرگ ناشی از بیش   

فردي و  کاکردهاي فردي، بین تر دراز راه خون، عفونت محل تزریق، شدت باالتر اعتیاد، تخریب گسترده  

اجتماعی و... همراه است. کارکنان نظام سالمت باید در نظر داشته باشند که تماس با کسانی که مواد را       

ــرف می  ــورت تزریقی مص ــب براي برقراري ارتباط و   به ص ــت مناس کنند، هرچند کوتاه مدت یک فرص

  ها است. انتقال اطالعات و آموزش

سانی که  صرف می    در برخورد با ک صورت تزریقی م سله مراتبی به     مواد را به  سل کنند یک رویکرد 

  شرح زیر باید پیگیري شود:

اش را تشویق کنید موضوع  اگرمعتاد انگیزه و آمادگی کافی براي ورود به درمان دارد، او و خانواده . 1

 را با پزشک مرکز درمیان گذارند.

ارد، بیمار را از خطرات ناشی از تزریق مواد آگاه  اگر انگیزه و امادگی کافی براي ورود به درمان ند . 2

هاي مصرف مواد نظیر مصرف تدخینی یا   کرده و او را تشویق کنید به جاي تزریق از سایر روش  

 خوراکی استفاده کند.

ــد، خطرات     . 3 ــته باش ــتن تزریق را ننداش ــورتی که فرد آمادگی و انگیزه کافی براي کنار گذاش درص

شترك هم      سرنگ م ستفاده از  سی را به بیمار یادآور    وي و هپاتیتآيهاي اچچون ابتال به عفونتا

 تر تشویق کنید.هاي تزریق ایمنشوید و آنها را تا آنجا که ممکن است به استفاده از روش

ست او را              . 4 ستفاده کرده ا شترك ا سرنگ م شته ویا از شکوك دا سی م صورتی که قبال رابطه جن در

ــک  براي آزمایش ــروري به پزش ــت به  هاي ض ــالمت جامعه ارجاع دهید چرا که ممکن اس مرکز س

 هپاتیت یا ایدز مبتال شده باشد.

بیمار و خانواده او را با مشــورت و موافقت پزشــک مرکز بهداشــتی درمانی تشــویق کنید براي      . 5

ستان               ستان ویا ا شهر شاوره رفتاري موجود در صی به مراکز م ص شاوره تخ دریافت خدمات م

 مراجعه کنند.

ــرف می بنابراین  ــورت تزریقی مص ــانی که مواد را به ص ــناس مراقب در برخورد با کس کنند، کارش

ــناس    ــرف تزریقی به کارشـ ــالمت خانواده باید آنها را براي دریافت خدمات درمانی براي قطع مصـ سـ

رغم ارجاع و پیگیري مراجع به رفتار پرخطر تزریق خود  ســالمت روان ارجاع دهد. در صــورتی که علی

ــالمت خانواده باید پیام         ادامه دهد،    ــناس مراقب سـ ــیب را به فرد ارایه نموده و       کارشـ هاي کاهش آسـ

  دسترسی او را به وسایل کاهش آسیب تسهیل نماید.

  هاي متمرکز بر کاهش آسیب مصرف مواد به این شرح است:هاي مهم آموزشپیام

  کند.ا کمک زیادي میبهتر است تزریق نکنید. براي این کار ورود به یک برنامه درمانی به شم 



 

 المت روانی، اجتماعی و اعتیادبسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه س                                              112

 کنید:اگر تزریق می 

 .همیشه از وسایل تزریق تمیز استفاده کنید 

 .همیشه از وسایل تزریق نو استفاده کنید 

 .وسایل تزریق را با دیگران به صورت اشتراکی استفاده نکنید 

 .محل تزریق را تمیز کنید 

 هاي خود را بشویید.دست 

 .محل تزریق را بشویید 

  محل جدید تزریق کنید.هر بار در یک 

 .آرام تزریق کنید 

 .وسایل تزریق را بعد از استفاده در سیفتی باکس بریزید 

 دهد.آمفتامین را کاهش میکنید، نکات زیر خطرات سایکوز ناشی از متاگر مواد محرك مصرف می 

 .از تزریق و تدخین اجتناب کنید 

 .از مصرف هر روزه اجتناب کنید 

 کنید، نکات زیر به  مواد افیونی کوتاه ار مثل هروئین مصــرف میخصــوصــاً  اگر شــما مواد افیونی

 مصرف را کاهش دهید.کند خطر بیششما کمک می

 آورها اجتناب کنید.ها و خواببخشآرامخصوصاً  زمان مواد دیگراز مصرف هم 

 ــه وقتی یک ماده جدید می ــرف کنید. همیش ه را خرید اول یک مقدار اندك از مادمقدار کمی مص

 تست کنید تا از مقدار خلوص و قدرت آن اطالع پیدا کنید.

 .در جایی مواد مصرف کنید که دیگران هم حضور داشته باشند 

 تان بیاید اجتناب کنید.مصرف کردید کسی نیست به کمکهایی که اگر بیشاز تزریق در محل 

 شماره تلفن اورژانس را حفظ باشید.در ارتباط با دیگران 

 سا  از شه یهم دیبا که  نآ بر عالوه ستفاده  قیتزر لیو سط  شده  ا   دینبا کرد، اجتناب گرانید تو

 داد قرار مواد کنندگان مصرف ریسا اریاخت در را خود لیوسا

  گرانید به کمک ق،یتزر لیوسا  ریسا  ای سرسوزن   سرنگ،  دادن قرض دیکن تصور  شما  دیشا 

 تواندمی دوم دسته  قیتزر لیوسا  دادن قرض که دیباش  داشته  توجه دیبا اما دیآمی حساب  به

 دینما منتقل گرانید به را یروسیو و ییایباکترهاي عفونت

 کند استفاده شما توسط شده مصرف قیتزر لیوسا از دینده اجازه چکسیه به. 

 لیوسا هیته يبرا او به کمک دیبده یقیتزرکننده مصرف کی به دیتوانمی شما که یکمک نیبهتر 

  .است تر منیا مصرف يبراهاي آموزش ارائه و لیاستر قیتزر

 

 کند:اگر همسر شما مواد را به صورت تزریقی مصرف می 

 دیکن منیا قیتزر لیوسا از استفاده به قیتشو را همسرتان 

 دیکن استفاده کاندوم از حتما خود یجنس روابط در 

 دیکن مراجعه یدرمان و یبهداشت مرکز به دزیا به ابتال تست انجام جهت. 
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 دیکنپزشک یا کارشناس سالمت روان مراجعه به  یانجام خدمات مشاوره تخصص جهت. 

 
  : اولیه از مصرف مواد پیشگیرى

ضه          شامل دو بخش است، یک: جلوگیري از ورود و عر صرف مواد  راهبردهاي کالن پیشگیري از م

  ). اتقاض (کاهشدو: پیشگیري از گرایش به مصرف مواد  (کاهش عرضه)مواد به داخل کشور 

المللی و ملی در کشـورهاي   هاي بینها اخیر، توسـط سـازمان  هاي فراوانی که در دههبا وجود تالش

طور کلی رســد که به مختلف در زمینه کاهش عرضــه مواد در ابعاد گوناگون انجام شــده، به نظر می 

   پیشگیري از اعتیاد از طریق کاهش عرضه با توفیق چندانی همراه نبوده است.

)، ســاالنه مقامات امنیتی، نظامی و انتظامی 2011براســاس گزارشــات ســازمان ملل متحد(  چنانکه 

ضبط      شف و  شورها تنها موفق به ک شده       30تا  20ک سطح جهان  شده در  صد مواد مخدر تولید  اند. در

سوداگران مرگ     ست که  صوالت تولیدي خود را همچنان به      80تا  70این گفته بدان معنا ا صد از مح در

صر    ست م سانند. لذا تأکید کنندگان میفد ست  گردد، باید به می ر شگیري   هاي سیا ضا و پی کاهش تقا

  گردد. اولیه توجه بیشتري

صرف زود اند که ادهتحقیقات متعدد نشــان داز ســوي دیگر،   تواند براى  مىاي هداهرگونه م هنگامم

، حال به حســاب آید جدي عامل خطردر آینده یک  یضــد اجتماع هاى بعدى و ظهور رفتارهاىمصــرف

ــگیرىآنکه  ــت مى اولیه پیش ــکالت مربوط به مواد را پیش از آنکه آغاز به جوامع فرص دهد که مش

  متوقف سازند و رفتارهاى سالم را مورد حمایت قرار دهند.   ،شوند

صرف مواد  از زمانى که  ضوع به عنوان        شناخته عاملی رفتارى چندبه عنوان م ست، این مو شده ا

ست که    ناپذیر به نظر ضرورتى اجتناب  سیده ا شگیرانه متعدد و متنوعى  ر سب   نیزراهبردهاى پی برح

مورد   نماید،می در آن نمود و بروز ها و خط سیرهایى که رفتار اعتیادى ها، خاستگاه هر یک از وضعیت 

  توجه و کاربرد قرار گیرد.

ــب چهار  اى در راهبردهاى مداخله   ترین مؤثر ،و عوامل خطرآفرین  مداخله   نوع و ســطوح برحسـ

  عبارتنداز:ها این حیطه گیرند.می قرارحیطه 

 ـ فرد  1

  ـ خانواده  2

 لـ گروه همسا 3

  است.  کار و محله محیطتر مدرسه، هاى فرعىـ جامعه که شامل حیطه 4

ــان داده    ــگیرىهاى پی زمانى که برنامه     ،اند نتایج تحقیقات اخیر نشـ یک   دربیش از یک حوزه را   شـ

  خواهند داشت.کارآمدى بیشترى  ، مداخالتدهندمىقرار پوشش تحت  جامعي برنامه
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  کدامند؟ از مصرف مواداولیه پیشگیرى   افاهدترین عمده

صرف مواد    شگیرى از م شگیرى  ترین , مهمدر مباحث نظرى و ادبیات پی صرف   اولیه اهداف  پی از م

  :عبارتند ازمواد 

    براي رفع آناي مداخلهتدوین یک برنامه  مصرف مواد و ـ شناخت علل 1

  آمیز و پرخطرـ کاهش عوامل مخاطره 2

  دموامصرف افراد در معرض خطر از خطرات و مضرات خصوصاً  ,سازى افراد جامعهـ آگاه 3

سه     4 سو   نظیر مهارت هاى زندگىهاى مواداز طریق آموزش مهارتــــ افزایش مقاومت فرد در مقابل و

  وارتباط اجتماعى و کنترل هیجانات منفی، تفکر نقاد،امتناع ورزي حل مسئله ،خودآگاهی

ــ تقویت فعالیت 5 مانند   اجتماعی افراد –ی منظور ارضاى نیازهاى روانه ب ،موادمصرف هاى جایگزین ــ

  تفریحی و ورزشی براي رقع نیازهاي هیجان طلبی و لذت جویی  هاي تقویت برنامه

شاوره و مداخله حین بحران و  6 شکالت دوران انتقالی زندگی    زندگىتنش زاي  حوادث ـــــ م از جمله م

  مانند زمان بلوغ، فشارهاي عاطفی، اقتصادي، طالق والدین و مهاجرت

  و اعتقادات مذهبى و اخالقى در جامعه ي معنويتقویت باورها ،ـ ارتقاء سطح آگاهى فرهنگى 7

  مواد  در مبارزه با مؤثر کارآمد وانین و مقررات ـ وضع، اصالح و تقویت قو 8

ستگی به مواد ـــــ درمان  9 سرایت    هدف  اب واب شاعه و  صرف مواد و پیامدهاي آن جلوگیرى از ا در   م

  جامعه اطرافیان و 

  

  برنامه ریزي کنیم؟ پیشگیرى از مصرف مواد رايب چگونه

ى حائز  اپاسخ به چند پرسش زمینه  ف مواد هاى معطوف به پیشگیرى از مصر  پیش از تدوین برنامه

صرف مواد مى     شگیرانه از م ست. در واقع یک رویکرد و برنامه پی سخگوى    ،باید قبل از تدویناهمیت ا پا

  ى مهم باشد. این سؤاالت عبارتند از :اچند سؤال زمینه

  ؟دنتمرکز یاب سانیالف ـ مداخالت پیشگیرى باید بر چه ک

 تعریف شده باشندیى که به روشنى هاگروه افراد و.  

ــن،     ــنى با س ــگیرى زمانى مؤثر خواهند بود که بر جمعیتى متمرکز گردند که به روش مداخالت پیش

ــند. این           ــده باشـ تعریف جنس، نژاد، قومیت، ملیت، فرهنگ، میزان درآمد و مکان جغرافیایى تعریف شـ

شخص به مداخالت امکان مى  صرف  ترین عوامل خطر محافظت کنندهدهد تا مهمم مواد و نیازهاى  م

ــازماندهى نمایند که براى گروه  قرار دهند  هدفخاص جمعیت هدف را مورد  و این کار را به طریقى س

  باشد و بدین ترتیب این مداخله کارآمد خواهد بود.قابل درك، قابل پذیرش و متناسب مخاطب 

  رین تمرکز خود را  د که بیشتنشوو کارآمد واقع مى مؤثر پیشگیرى از مصرف مواد زمانىمداخالت

  ندبر افراد جوان جامعه (از کودکى تا جوانى) قرار ده

      صرف مواد مراحل انتقالی بزرگ و تغییر سیب پذیري جوانان در برابر م خطرناکترین دوره براي آ

  مقاطع تحصیلی( ورود به راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه و گاه یک محیط کار پرخطر)است.

 عالوه بر جمعیت هدف (به عنوان مثال نوجوان) گروه همســال، خانواده  انه بایدیک مداخله پیشــگیر
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ــاالن تأثیرگذار م  ــایر بزرگس تا  را نیز مخاطب قرار دهد  مربی ورزش و معلم انندبویژه والدین و س

  یابد.کارآمدى آن افزایش مى

  

  ؟تمرکز نمایند موضوعاتیباید بر چه  انهب ـ مداخالت پیشگیر

صرف موا  انواعـــــ 1 شتر و کنترل بهتر،        : دعمده م ست به منظور جامعیت بی شگیرى بهتر ا مداخالت پی

شد      ست در جمعیت هدف رایج با صرف مواد که ممکن ا شکال متعدد م به   .را مورد هدف قرار دهند ،ا

ممکن است این ماده را کاهش   مواد مخدرکنترل و پیشگیرى از مصرف جهت عنوان مثال یک مداخله 

  باشند. مورد غفلت قرار گرفتهدر جمعیت هدف و الکل  مانند مواد محرك یاما مواد جایگزین ،دهد

ــ عوامل خطر 2 مداخالت پیشگیرى زمانى کارآمدتر خواهند بود که در هر  : کنندهمحافظتعوامل و  سازـ

مهمترین   ر) بindicativeموردي و یا  Selectiveانتخابى ، Universalگردند (همگانى سطحى که اجرا مى 

خطر  عواملاند که تحقیقات نشان داده جمعیت هدف تمرکز یابند. کنندهعوامل خطر و عوامل محافظت

ــه و هاى مختلف فرد، خانودر حوزه و محافظت کننده و تجمعى ویژگى تعاملى  اجتماعاده، مدرس

شد   دارند. یعنى هر چه تعدادآنها شتر با سیب ،در جمعیت هدف بی شتر   زایى یا حفاظت آ کنندگى آنها بی

  مؤثر واقع شود. انهتواند در افزایش کارآمدى مداخالت پیشگیرمى لذا توجع به این عوامل .گرددمى

سمی و روانی فرد  انتظارات -3 صرف مواد  و نیازهاي ج ها و انتظارات آنها  نیازهاى افراد، انگیزه: از م

ــند   ــته باش ــرف مواد در جهت هدف داش ــت نقش مهمى در مص که توجه به آنها کارآمدى   ممکن اس

ند.  مداخالت را افزایش مى  که مواد         ده ظار آن به انت ثال ممکن اســـت افراد  اختالالت و به عنوان م

سردگى، تنهایى          ضطراب، اف شایند آنها مثل تنش، ا سات ناخو سا را کاهش  ، چاقی و کمروییاح

صرف مواد روى مى به  ،دهدمى صرف مواد م سات      آورند و یا انتظارات آنها از م سا شد که اح این با

این قبیل  کند.در آنها ایجاد مىاز مشکالت   یذهنتمرکز و رهایی خالقیت، تهیج، لذت، مثل  يخوشایند 

ــک به طور پیچیده     نیازها، انتظارات و انگیزه    اى با عوامل خطر یا عوامل محافظت کننده          ها بدون شـ

ــب  هاى لذا توجه به آنها و معرفى جایگزین      نمایند و  تعامل مى   ــناختی و یا       ،مناسـ مداخالت روانشـ

  براى برآورده ساختن آنها ضرورى است.درمانهاي روانپزشکی 

ــتاطالعات  -4 ــرف موادپیامدهاي درباره  درسـ ــگیرانه مى: مصـ  توانند با ارائه اطالعاتمداخالت پیشـ

سب،    سنى با نیازها و انگیزه  علمیصحیح، منا سب فرهنگى و  صرف مواد  هاى آنان، داراى تنا و   از م

  آموزشى و بحث هاى  پوستر، کالس تیزر، این اطالعات به اشکال گوناگون (  پیشگیرى نمایند.  داروها

  گردد.و ...) ارائه مى نهاى مختلف (خانواده، محله، گروه همساال ) و به گروهسخنرانی

دادن اطالعات به تنهایى براى پیشــگیرى از ســوءمصــرف ماد  گاه  :ها و هنجارهاى ضــد موادنگرش -5

و   نها، گروه همساال خانوادهفرد، ها و هنجارهاى ى نیست، بلکه باید سعى در تغییر نگرش، ارزش  کاف

این مســـئله به ویژه در آغاز  هاى پیشـــگیرى منتهى گردد.تا به افزایش کارآمدى برنامه ،نمود هعامج

ان یکی  شــیوع یک ماده جدید و تغییر الگوي مصــرف از یک ماده مخدر به ماده محرك و الکل به عنو

 است. تأکید مداخالت پیشگیرانه موردترین مهم از

هاى ضــد مواد نیز به خودى خود براى پیشــگیرى  ها و نگرشارزش اماایجاد اجتماعی: هاى  مهارت -6
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ــتند.  ــرف مواد کافى نیس ــگیرى   مص ــده در زمینه پیش ــرف مواداز یک رویکرد کامالً اثبات ش ، مص

توانایى کنترل  افزایش اعتماد به نفس،   هاى زندگى در ارتباط با      مهارت همگام  آموزش و تقویت  

ــأله ،، برقرارى ارتباطهیجانات منفی ــات، و تکنیک و حل مس باشــد. اینها مى هاى رد موادتعارض

ستند که به نوجوان امکان مى  ىهایابزار هاى پرخطر  با موقعیترا بویژه زمانى که  رفتارهایش ،ددهه

  د.ى کنشود، ساماندهروبرو مى

  

  ه زمانى بایداعمال شوند؟چمصرف مواد از ج ـ مداخالت پیشگیرى 

  .دنبه اندازه کافى مقدماتى و پیشگیرانه باشـ  1

مداخالت پیشگیرانه زمانى کارآمدتر خواهند بود که خیلى زودتر از آنکه مصرف مواد بخواهد شکل     

مداخالت مى        ،بگیرد هدف این  نابراین براســـاس گروه  ند. ب ــو ند  اعمال شـ  مثل ماتى  از خیلى مقد توان

هاي  در محیط مثل مداخالت  تا مقدماتى     براى نوزادى که مادر معتاد دارد)   (ى پیش از تولد  ها مراقبت 

شتی،مهدکودك  ستان  وها بهدا صرف مواد قرار     کودکان و  ايبر دب سک کمترى از م نوجوانانى که در ری

  اعمال گردند.،دارند

  

  :داشته باشندپایایی به اندازه کافى ـ  2

به اندازه کافى و طى زمانهاى  رســد مداخالت پیشــگیرى زمانى کارآمد خواهند بود که   به نظر مى 

تواند  اما نمى،دپیشـگیرى نمای مواد مصـرف  ممکن اسـت از  مدت تقویت شـوند. یک مداخله کوتاه مختلف 

  د.  نمای واکسینهنوجوانان را براى مدت طوالنى در برابر مصرف مواد 

ــترس بودن مواد محیطى متعددىعوامل  ــار  در محله، مثل در دس ــتان، همچنین فش ــوى دوس از س

توانند مقاومت نوجوان وامل مىعوامل فردى مثل خطرپذیرى نوجوانان و میل به تجربه مواد و ســایر ع

ستمر و مداوم  در برابر مواد علیرغم آنچه آموخته اســت بشــکند. بنابراین مداخالت پیشــگیرى باید را م

  .باشد

  

  شوند؟ نجامباید اهایی در چه محیط د ـ مداخالت پیشگیرى از مصرف مواد

ــوى           مىهاى ســالم و عارى از مواد    ها و موقعیت  فعالیت   توانند به نوجوانان کمک نماید که به سـ

ــرف مواد نروند.  ــایر        معموالً ها این فعالیت  مصـ ــال، همکاران و سـ با افرادى مثل خانواده، گروه همسـ

ــورت مى   ها صـ یت  معموالً گیرد وبزرگتر ثل    در موقع هداشــتی     هایى م مات ب خد مانی -مراکز  ، در

عارى نمودن شوند. یعنى با  می اجرا یورزش سالنهاي   و محل کار اجتماعات دینی و تفریحی،مدارس،

یت  خ      ها از مواد این موقع به  ــی  گاهی بخشـ نان و  و آ نان  انواده, جوا یت   نوجوا و نیز آموزش و نقو

صرف مواد گرایش   کنند تا به را حمایت مىمهارتهاي فرزندپروري خانواده و مهارتهاي اجتماعی افراد  م

  پیدا نکنند.

  مواد چگونه باید اعمال شوند؟از ـ مداخالت پیشگیرى مصرف   هـ

    (Interactive)تعاملى ـ  1
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نسبت به رویکردهایى  رویکردهاى یکطرفه و پندآموز اثربخشى کمترىاند که تحقیقات نشان داده

توانند با معلم، والدین، پلیس، دکتر و ... و یا      دارند. نوجوانان زمانى که مى     یکه بر مشــارکت و تعامل    

ــد مواد را در آنها تقویت نمایند،          ــعى دارند دانش، نگرش و رفتار ضـ ــاالنى که سـ ر یک بحث و    دهمسـ

شارکت با برنامه و  یتعاملگفتگوي  شگاه     م شنواره و یا نمای شگیرانه مانند برگزاري چ یت فعال ی پی

کنند. به عبارت  گیرند را پذیرفته و به آن عمل مىگیرند و آنچه یاد مى، به احتمال بیشترى یاد مىکنندمی

شارکت نوجوانان   دیگر رویکردهایى  ستلزم تعامل و م ســازد تا از  ر آنها را قانع مىاســت بیشــت که م

  اجتناب کنند.مواد مصرف

  

  (multimodal)چند وجهى ـ  2

ــگیرى زمانى که از       ــتراتژيمداخالت پیشـ   که البته تنها براي   ( هاى چندگانه مثل ســخنرانى      اس

بحث گروهى، کارگاه آموزشی، ،)بزرگ بصورت کوتاه مدت با هدف آگاهی بخشی انجام گیردهاي گروه

شی   و  توزیع پمفلتهاى ویدئویى و فیلم نمایش ونقد سطوح و راهبردهاي مختلف   سی دي آموز در 

  گیرند.کارآمدتراز آنهایى هستند که تنها یک رویکرد را بکار مى ،کننداستفاده مى

  

  هاى اجتماعىمشىـ توأم با خط 3

وضع قوانین، مصوبات، هنجارهاى   مثل  هاى اجتماعى ضد مواد مشى خطبا استفاده از انواعى از   

توان از مصرف مواد   گیرد، مىآنها که کل جامعه را در بر مىرسمى و غیررسمى و اجراى سختگیرانه    

شگیرانه      شان داده که مداخالت پی شگیرى نمود. تحقیقات ن هاى در معرض خطر  اى که بر فرد یا گروهپی

یابد که  ثر باشـــند. بلکه زمانى کارآمدى آنها افزایش مىتوانند در این زمینه مؤتأکید دارند به تنهایى نمى

  هاى اجتماعى توأم گردند و از سوى جامعه نیز مورد حمایت قرار گیرند.مشىبا این قبیل خط

  

 پیشگیري مبتنی بر خانوادههاي برنامه

 سال)5-2(اولیه کودکیبرنامه پیشگیري در دوران نوزادي و-1

شان    شدي بویژه در دوران نوزادي و    دهد می شواهدي وجود دارد که ن سیر تکامل ر اختالل در م

 گیرد.می برد، مگر اینکه مداخالت مثبتی انجاممی خطر بروز رفتارهاي مخرب بسیار باال اولیه کودکی

زبانی  هاي شود. رشد مهارتمی آغازپیش از رفتن به دبستان  نخستین تعامالت کودك در خانواده و

سن و دیگر کارکرد   ،، میل به تعامل و مهارتهاي اجتماعیکنترلیرفتاري و ادراکی مانند خود هاي خاص 

  .بیش از هر جا در خانه و با حمایت خانواده امکانپذیر است

هاي اولویت تدوین این برنامه براي خانواده ) UNODC,2011به تأکید سنداستانداردهاي پبشگیري (     

ــیه نشــین و داراي پایگاه اقتصــادي   ــتیابی به تکامل رشــد  اجتماعی پایین جهت -مناطق حاش و  ي دس

  است.این کودکان با سن  شایستگی روانی اجتماعی متناسب

 هاي ذیل هستند: داراي ویژگی اثر بخش در دوران اولیه کودکیهاي برنامه

 شوند.  می ادراکی، اجتماعی و زبانی کودکانهاي باعث بهبود مهارت 
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 شوند.می لی برگزاربه طور متوا آموزشی والدین جلسات 

 .توسط مربیان آموزش دیده ارایه گردد   

 کنندمی اقتصادي کمک-در حل دیگر مسائل اجتماعیها به خانواده. 

 
  :آموزش مهارتهاي فرزندپروري -2

به عنوان         خانواده  ــگیري مبتنی بر  مه پیشـ نا یه  مداخالت  ترین مهم از یکیبر اثر بخش دوره اول

  قرزندپروريهاي مهارتبه تقویت روابط خانوادگی و خانواده  مؤثر کارکردهايارتقا باید با نوجوانی 

  .مثیت والدین بیانجامد

  

  هاي قرزندپروري   مهمترین اهداف آموزش مهارت

 ایجاد فضاي امن عاطفی 

 وضع مقررات براي رفتار قابل قبول 

  پایش اوقات فراغت فرزندان و الگوي دوستیابی فرزندان 

  منطقی هاي کسب مهارت اخذ تصمیم درها کمک به آن 

  مصرف مواد و دیگر رفتارهاي پر خطررفتاري براي فرزندان در برابر هاي ارائه الگو 

  

 هاي یک برنامه اثربخش فرزندپروريویژگی

 باشد براي والدین راحت و خوشایندها که حضور در کالساي است سازماندهی به گونه  . 

 جلسه یا بیشتر). 10باشد(حدود  جلسات متعدد 

 تمام خانواده باشد. براي  مشترك براي والدین، فرزندان وهایی مستقل فعالیت شامل 

  باشد. توسط افراد آموزش دیدهآن ارائه  

  

  پیشگیري مبتنی بر مدرسههاي برنامه

  :برنامه بهبود محیط کالس درس -1

داراي شــواهد اثربخشــی قراوانی در مصــونیت این شــود، می دوره ابتدایی اجرادر  هک  این برنامه

  . ) UNODC,2011( ها در دوران نوجوانی استکودکان از انواع آسیب

 هاي ذیل را داشته باشد:یک برنامه اثربخش بهبود کالس درس باید ویژکی
 کالس و نظم دادن به در مدیریت معلمین  تقویت توانایی 

   ی خود به عنوان دانش آموز  ایفاي نقش اجتماعدر  کودکانحمایت از 

  .داراي راهبردهایی براي برخورد با رفتارهاي نامطلوب هستند 

 هستند. تایید رفتارهاي مطلوب  داراي راهبردهایی براي 

  دهند.  می به انتظارات بازخوردمعلمین 

  هستشامل مشارکت فعال دانش آموزان. 

  شود.جب میرا مو پرخاشگرانه و ایذائی زود هنگامهاي اهش رفتارک 
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 فردي و اجتماعی به دانش آموزانهاي آموزش مهارت -2

ــد مهارتحمایت از  ــرف مواد   می اجتماعی در کالس درسهاي رش ــگیري از مصـ تواند باعث پیشـ

آموزش مهارتهاي  بر اساس شواهد  شود.   دوره کودکی میانه و نوجوانیقانونی و غیر قانونی در طول 

  تواند باعث کاهش رفتارهاي ناهنجار شود.  می ساله یا کمتر 10تاب آوري ارائه شده به کودکان 

 :دداشته باشذیل را هاي باید به ویژکیاین برنامه جهت اثربخشی 

 ــیلی، عزت نفس،     چون ی عوامل محافظ   برها باید    این آموزش ــه،بهبودعملکردتحصـ تعهد به مدرسـ

 تاثیرگذار باشد. سالمت ذهنی، مهارت تاب آوري 

  شود. می متعددبهبود مهارتهاي فردي و اجتماعی باعث 

  نیز   جلسات مکمل  ،چندین سال ارائه شده و اغلب در طی   جلسات ساختارمند  از اي به شکل مجموعه

 شود.می به آنها اضافه

  شوند.  می ارائه یا تسهیلگران آموزش دیدهدهندگان آموزشتوسط 

 شوند.می برگزارتعاملی  جلسات عمدتا به صورت 

 
 گذاري در مدرسهسیاست -3

 مقابله با غیبت دانش آموزان از مدرسههاي سیاست 

 والدیندانش آموزان، معلمان، کارکنان، براي در مدرسه ها شمول همگانی برنامه   

   کاهش میزان و قابلیت دسترسی به سیگار، الکل، و مواد دیگر 

  شاوره ، نه با تنبیه بلکه با اقدامات مثرفتارهاي پرخطربرخورد با ،  بت همچون ارائه یا ارجاع براي م

 درمان و سایر خدمات مراقبت بهداشتی یا روانشناختی و اجتماعی

 شامل اقدامات تشویقی براي تبعیت از مقررات و سیاست هاها ثبات و سرعت در اعمال سیاست 

 افزایش فعالیتهاي جذاب و عالقمندي دانش آموز به مدرسه و کارکنان آن 

  

 پیشگیري مبتنی بر اجتماعهاي برنامه

ــت. اولین قدم   هاي اجنماع محور جزو اثربخش برترین برنامه    برنامه   ها در برنامه ریزي یک      ها اسـ

  برنامه جامعه محور پیشگیري از مصرف مواد شامل موارد ذیل است:

  ــی آن جامعه و عوامل خطر و محافظ ابتدا ــاص ــرفی اختص ، دیگر مشـــکالت کودکان و  مواد مص

  شود.می ا در یک جامعه شناسایینوجوانان ر

 شود.می از ذینفعان جلب مشارکت اجتماع محلی و حمایت طلبی  

  ــتراتژي ــگیرانه مبتنی بر پژوهش، هاي  برنامه  هاي  بر مبناي اسـ   اهداف کوتاه مدت   ها و برنامه  پیشـ

  شود.می تدوین

 د.شومی و منابع موجود در آینده طرح ریزيها را بر اساس برنامه اهداف بلندمدت  

 در طول برنامه و همراه با پیشرفت برنامه وجود داشته باشد. پایش وارزشیابی  

 به سیگار، مواد و الکلدسترسی محدودیت مربوط به هاي حمایت از اعمال سیاست 
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  و مدارسها مشارکت خانوادهبا 

 مبتنی بر شواهدهاي یابی برنامهشدر اجرا، پایش و ارز علمی چعهمکاري مرا 

 به جامعه و منابع کافیها ارائه آموزش 

 در میان مدت (براي مثال، بیش از یک سال) پایداري ابتکارات اجنماع محور 

 

  خشونت خانگی 

  تعریف خشونت خانگی و انواع آن:

دهد که اغلب  عبارت است از خشونتی که بین افراد خانواده و شرکاي زندگی رخ می خشونت خانگی

ــرآزاري و آزار   میو نه همواره در درون منازل اتفاق  افتد. خشــونت خانگی شــامل کودك آزاري، همس

 . شودمی سالمندان است. در این متن تنها به خشونت علیه همسر (همسرآزاري) پرداخته

سرآزاري   صورت هم شونت          هاي مختلفی مانندبه  صادي، خ شونت اقت شونت روانی و کالمی، خ خ

  شود.  می جنسی و  خشونت جسمانی اعمال

سرآزاري  سمانی  هم سر، حمله       ج سمت هم شیاء به  شکال مختلف از جمله پرتاب ا ي فیزیکی به  به اَ

شتی، در           شت، لگد، کمربند و ...) یا جلوگیري از دستیابی همسر به خدمات بهدا شکال مختلف (سیلی، م ا

  ها رایج است. میان خانواده

  

  کندي همسرآزاري و مراحلی که قربانی خشونت طی میچرخه

  کند:ي مشخصی را طی میچرخه معموالً خشونت خانگی

ــرآزاري  2. افزایش تدریجی تنش در خانه.     1 . عذرخواهی مرتکب و اطمینان دادن به      3. بروز همسـ

  شود. گیرد و چرخه تکرار میقربانی در جهت عدم تکرار خشونت. ولی پس از مدتی باز تنش باال می

  
  ي خشونت خانگیچرخه

کارکنان بهداشــتی باید   و کنده را طی میمرحل، ســه تغییر براي آمادگینیزاز لحاظ  قربانی خشــونت

  

افزایش تنش   

در خانه

بروزرفتار 

خشونت آمیز

)همسرآزاري(

عذرخواهی 

مرتکب
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  مشخص کنند قربانی در کدام مرحله است:

ــرمندگی،   : قربانی،  اولي مرحله  نان    کند. در این مرحله   از خود و انکار را تجربه می   تنفرشـ کارک

 .شکل بگیرد او جدیدي در د تا آگاهینیادآوري کن اوزن را به و جایگاه انسانی باید هویت  بهداشتی

توانند  می کارکنان بهداشــتی، در این مرحله اســت خشــونت را پذیرفته واقعیت :قربانی دوممرحله 

 د .نبه منابع موجود را تسهیل کن اودسترسی 

  ریزي طرح درمانی وجود دارد.: یعنی پذیرش مداخله و درمان، که امکان برنامه مرحله سوم

  

  خانواده: پیامدهاي همسرآزاري در

  کند.آزاري عالوه بر اثرات سوء بر قربانی خشونت، فرزندان را هم دچار مشکالت جدي می همسر

  الف. قربانی

  نفسو ناامیدي، کاهش اعتماد به  احساس بی ارزشی: مانند  افسردگیعالئم. 

 اختالل استرس پس از سانحهپانیک ، حملهترس از فضاي بسته یا گذرهراسیی: اضطراب عالئم ، 

 مانند اقدام به خودکشی به خود زنندهرفتارهاي آسیب 

  مواد یا داروها سوءمصرف بهگرایش  

  ،اعتماد به دیگرانو  یابیدوستاشکال در روابط اجتماعی 

 پذیري  : احساس اجبار براي خشنود کردن دیگران، تسلیمپرخاشگرانه ـ انفعالی فتارهايرگیري شکل

 خود. ها و نیازهايبیان خواستهو پرهیز از هرگونه مقابله، عدم 

  

 ب. فرزندان

  هاي شناختی و عاطفی،  ، اختالالت انطباقی و اضطرابی، نقص شب ادراري ، خوابیترس، استرس، بی

  مشکالت تحصیلی، کمبودهاي اجتماعی و رفتارهاي تهاجمی.

 40-20%  ــونده دارند، در خانه ــن تکرارش ــد کردهنوجوانانی که رفتارهاي خش ه مادر  اند کهایی رش

  خورده است.کتک می

 افزایش احتمال ارتکاب همسرآزاري در پسران و خشونت پذیري دختران در بزرگسالی  

 

  موانع آشکارسازي همسرآزاري توسط زنان:

شونت و جلوگیري از آن انجام نمی     شکار کردن خ شی براي آ سایی     زنان به دالیل زیر تال شنا دهند. 

  هتري با زن خشونت دیده خواهد شد:این دالیل موجب درك و ایجاد رابطه ب

 تحمل به خاطر فرزندان 

 عالقه به همسر و زندگی مشترك 

 ترس از همسر و تشدید خشونت 

 بعد از خشونتکننده عذرخواهی خشونت 

 امید به بهبود خودبخودي اوضاع 
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 ترس از آبروریزي و واکنش دیگران 

 جلوگیري از دخالت دیگران در زندگی مشترك 

  مالی یا اجتماعینداشتن استقالل 

 توان رفتار خشن همسر را تغییر دادباور به اینکه با مدارا و محبت می 

 نداشتن حامی و پشتیبان و عدم اطالع از وجود منابع حمایتی در جامعه 

 ها نگرانی از قضاوت کارکنان بهداشتی در مورد آن 

  آنانعدم اعتماد به نظام بهداشتی در مورد رازداري و توانایی در کمک به 

  سؤال نکردن کارکنان نظام بهداشتی در مورد همسرآزاري از مراجعین 

 

  شناسایی موارد همسرآزاري

آمیز  ها براي تحمل رابطه خشونتبراي برقراري ارتباط درست با قربانیان خشونت، باید به دالیل آن

ــت از دید کارکنان تحمل قربانی را توجیه نک ند، به دلیل اهمیتی که  توجه کرد. اگرچه این دالیل ممکن اسـ

  براي وي دارد باید  به آن احترام گذاشت. این دالیل عبارتند از:

 تحمل به خاطر فرزندان 

 عالقه به همسر و زندگی مشترك 

 ترس از همسر و تشدید خشونت 

 کننده بعد از خشونتعذرخواهی خشونت 

 امید به بهبود خودبخودي اوضاع 

 ترس از آبروریزي و واکنش دیگران 

 یري از دخالت دیگران در زندگی مشتركجلوگ 

 نداشتن استقالل مالی یا اجتماعی 

 توان رفتار خشن همسر را تغییر دادباور به اینکه با مدارا و محبت می 

 

  چگونه زنانی را که مورد همسرآزاري قرار دارند شناسایی کنیم؟

ــؤال کردباید از همه ــاهدهي زنان در این مورد س زیر در زنان باید توجه  عالئم  ي. با این حال مشـ

  کارکنان بهداشتی را به احتمال وجود همسرآزاري جسمانی جلب کند:  

  سیب ضیح  بیمار در مورد نحوه آ شان هم هایی که با تو خوانی ندارد مثل کبودي پاي چشم  ي ایجاد

  در اثر برخورد به درب

 ي تناسلی  ي سینه، شکم و ناحیههاي نواحی صورت، سروگردن، گلو، قفسهآسیب 

 شوندنقاطی که با لباس پوشیده میخصوصاً  هایی که بیشتر در مرکز بدن قرار دارندآسیب  

 هاي مختلف)اند (با رنگهایی که در مراحل مختلف بهبوديکبودي 

 کندمی بیمار با دالیل مختلف به مراکز بهداشتی مراجعه 

  ندادن شرح حال درست یا طفره رفتن از معاینه 

 ُوخوي تند یا خشم شوهرلقاشاره به خ 
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 کنداز صحبت در حضور همسر در مورد علت مراجعه خودداري می 

 سوم صدمات در بارداري به صورت سقوط یا افتادن است)هرگونه صدمه در دوران بارداري (یک 

 کندهاي طبی خود را پیگیري نمیبیمار درمان 

 

  برخورد با قربانیان همسرآزاري: شیوه

کار بســیار مشــکلی اســت و نیاز به  قربانیان که صــحبت در مورد خشــونت براي باید توجه داشــت 

  فراهم شدن فضاي مناسب دارد. 

 شدن همدلی (درك موقعیت و احساس آنان) وشنیده   ، ارتباطبرقراري دیده، خشونت از دیدگاه زنان 

  . در اولویت قرار داردان شهایحرف

صحبت       ضمن گوش دادن به   ست  صاحبه بهتر ا شکایات او، با تکان   هنگام م هاي مراجع و توجه به 

  مناسب را برقرارکنید. ارتباط ،... ”فهمممی“، ”خیلی اذیت شدید“دادن سر و استفاده از عباراتی مانند 

   استفاده کنید: زیرکننده توانید از جمالت حمایتمی

ضوع را با من د    شحالم که مو شتید؛ می خو ستم؛     ر میان گذا سالمتیتان ه خواهم کمکتان کنم؛ نگران 

  تان کنند.توانم شما را به متخصصینی معرفی کنم که راهنماییشما مقصر نیستید؛ و من می

  ها نباید به کار برد:  جمالتی که در این موقعیت

شما که می     شما در این دعوا چه بود؟  ست چرا با او ج    سهم  صبانی ا ستید ع روبحث کردید؟ چرا دان

  زودتر به من نگفتید؟ چرا همان بار اولی که کتکتان زد، ترکش نکردید؟

  
  

    

  

  بایدها:

          صی صو ضاي خانواده و به طور خ ضور اع صحبتی با قربانی باید بدون ح شید. هر  باید رازدار با

 انجام شود.

  احساس قربانی را درك و به آن توجه کنید.باید موقعیت و  

 باشد.نمی باید به قربانی بگویید مقصر نیست و کتک زدن تحت هیچ شرایطی کار درستی 

  

  نبایدها:

 نباید راز بیمار را برمال کنید 

        صور کنیم حال که ست کم گرفت: نیاید ت شمرده و د شونت را ناچیز  ست در    هاسال  نباید خطرخ

 ، پس موضوع چندان هم جدي نیستچنین وضعی زندگی کرده

 ــؤاالتی نظیر  اي؟ چرا به او اجازهکنی؟ چرا در این رابطه ماندهنمی چرا ترکش« نباید قربانی را با س

  سرزنش کرد و مقصر دانست. »دهی چنین رفتاري با تو داشته باشد؟ چرا زودتر به من نگفتی؟می

  ستقالل و آزادي قربانی بی صیه توجهی کنید: تنباید به ا ستقالل او را   ، هایی نظیرطالق، ترك خانهو ا

  .مقصر دانست در ایجاد خشونتزن کتک خورده را باید ن
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  برد و نباید انجام شود.می زیر سؤال

 خورند.نباید قربانی بودن را عادي جلوه دهید،مثال بگویید، همه زنان کتک می 

 .نباید با مرتکب خشونت برخورد کرد و یا قربانی را به درگیري با او تشویق کرد  

  

  ي ارجاعشیوه

و یا مشکوك به خشونت را به فرد مسئول پیگیري زنان خشونت دیده در مرکز       افراد شناسایی شده   

  بهداشتی ـ درمانی و یا به پزشک مرکز ارجاع دهید.

ست ارجاع فوري          شته باشدالزم ا شونت دیده وجود دا درصورتی که احتمال خطر جدي براي زن خ

  داده یا با فرد مسئول تماس گرفته شود.  

 

  پیگیري موارد

نیازي به ثبت و پیگیري  ندارد، مگر مواردي که پزشـــک مســـتقیماً دســـتور پیگیري داده  این موارد

سایر خدمات         سی و ارایه  سپارید و در مراجعات بعدي در احوال پر شکل فرد را به خاطر ب شد. ولی م با

بهداشـتی عالقه و حمایت خود را براي کمک به وي از طریق مرکز بهداشـتی درمانی یا دیگر روشـهایی     

  مرکز به شما توصیه کرده است نشان دهید.   که

  

  پیشگیري از بدرفتاري با کودکان 

  تعریف بدرفتاري با کودك : 

ي بشري است. هر چند این مشکل در اکثر     هاي متوالی جامعهگیر در نسل اي همهآزار کودکان مسئله 

سایی نمی   فرهنگ شنا شیوع کودك آزاري     ها وجود دارد اغلب مواقع  شود. مطالعات در مورد میزان و 

هاي میناي در همه دنیاست. تخناکافی است. کودك آزاري چه عمدي و چه غیرعمدي مشکل مهم و عمده

شان می   WHOجدید  سالیانه  ن ساله در تمام دنیا از کودك آزاري رنج    0-14میلیون کودك  40دهد که 

برند و نیاز به توجه و مراقبت بهداشـــتی و اجتماعی دارند. باال رفتن آگاهی و دانش در مورد رشـــد  می

توجه بیشــتري را به   طبیعی کودك و همچنین اثرات منفی کودك آزاري بر شــخص، خانواده، و اجتماع

هاي رفتاري، جسمی، و هیجانی در کودکان بر اساس   این مسئله جلب کرده است. این تظاهرات و نشانه   

  زاري متفاوت است.دوره رشدي آنان و شدت کودك آ

  
  انواع بدرفتاري با کودك : 

  کودك آزاري و غفلت

کردن آســیب از کودك او را    هر فردي ممکن اســت با وارد کردن آســیب و یا عدم اقدام براي دور 

ــات نگهداري و یا در            ــسـ ــت در خانواده، مؤسـ ــعیت ممکن اسـ مورد آزار یا غفلت قرار دهد. این وضـ

ــط غریبه موقعیت ــنا و به ندرت توس ــیله افراد آش ها  هاي مختلف اجتماعی رخ دهد. کودك آزاري به وس

  گیرد.صورت می

  کودك آزاري جسمی
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شامل رفتارهایی از قبی  سوزاندن، با     آزار بدنی  سموم کردن،  ل کتک زدن، تهدید کردن، پرت کردن، م

ــت.        ــاندن به کودك اسـ ــیب رسـ ــوزاندن، در آب فرو بردن، خفه کردن و دیگر انواع آسـ  آب جوش سـ

ي جسمی ممکن است به صورت منتشر و همزمان با رفتارهایی باشد که فرد آسیب زننده در          هاآسیب 

  ساختگی)دهد. (اختالل جستجوي درمان نشان می

  

  کودك آزاري عاطفی

یی در تکامل هیجانی هاآسیب آزار عاطفی نوعی اختالل هیجانی و دائمی است که منجر به عوارض و

ارزشی و دوست داشتنی نبودن در کودك     شود. این وضعیت ممکن است منجر به احساس بی    کودك می

هاي شــخص ردن درخواســتکفایتی اســت و تنها در صــورت برآوشــود به او احســاس کند که فرد بی

زده باشـد و احسـاس کند در    وحشـت  شـود که کودك دائماً دیگري ارزشـمند اسـت. این حالت باعث می  

  معرض خطر است.

  

  کودك آزاري جنسی

صرفنظر          سی باشد ( شریک یک فعالیت جن آزار جنسی عبارتست از مجبور کردن کودك براي اینکه 

ــته ــمی،   از اینکه کودك از این فعالیت آگاهی داش ــامل تماس جس ــوء رفتار ش ــد یا خیر). این نوع س باش

هاي غیر تماســی مثل تر اســت مانند فعالیترفتارهاي همراه با دخول مثل تجاوز و رفتارهاي ســطحی

نگاري و با تماشا کردن یک فعالیت جنسی. روش دیگر    مجبور کردن کودك براي تماشا و یا تولید هرزه 

  جنسی غیر معمول است.وادار کردن کودك براي رفتارهاي 

  

  غفلت

اي که  شناختی کودك است به گونه  غفلت نوعی کوتاهی مداوم در بر آوردن نیازهاي جسمی یا روان 

ضعیت می         شود. این و شد کودك  سالمت و ر ضعیت  شامل  منجر به اختالل جدي در و تواند مراقبی را 

کند. و  ســت و یا در آن کوتاهی می گردد که از فراهم کردن غذاي کافی، لباس و محافظت کودك ناتوان ا

  ي طبی مناسب نقص وجود داشته باشد.هامراقبت یا زمانی که در دسترسی کودك به

  

  مداخالت

  شود.هاي اولیه ـ ثانویه و ثالثیه مربوط به پدیده کودك آزاري را شامل میمداخالت تمامی جنبه

سط مداخالتی است که تمام جامعه   پیشگیري اولیه تالش براي متوقف کردن رخ داد کودك آزاري تو 

  گیرد (براي مثال آموزش فرزندپروري)را در بر می

ــتر در خطر آزار دیدن قرار دارند           ــت که بیشـ ــگیري ثانویه طراحی مداخالت براي افرادي اسـ پیشـ

  اند).(والدینی که خودشان در کودکی آزار شده

صورت م      ست که پس از کودك آزاري  شگیري ثالثیه: مداخالتی ا گیرد تا دوباره این اتفاق نیفتد  یپی

  است). (براي مثال آموزش مراقبت از والدینی که فرزندشان مورد آزار قرار گرفته
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سبت به     به طور کلی مداخالت زود هنگام موفقیت شگیري اولیه و ثانویه ن آمیزتر، و نتایج مثبت در پی

  انواع ثالثیه بیشتر است.

  طراحی و اجرا شوند.  و چند جانبهمداخالت به شرطی مؤثرند که مداوم 

  

  هنگام کار با کودك و خانواده باید:

 به کودکان با دقت گوش داد و نظر آنان را درك کرد  

 اجازه داد والدین و سایر افراد خانواده به صورت عملی در مورد سالمتی کودکان درگیر باشند 

          ــت از آن جایی که تجارب اولیه منفی والدین ارتباط بعدي آنان اندرکاران تحت تأثیر قرار      را با دسـ

 دهد، بنابراین یک برنامه ساختار یافته براي مداخالت آتی طراحی کردمی

  سیاري از خانواده شکالت به درگیري ب شود     ها از اینکه بیان کردن م شان  هاي قانونی منجري برای

آنها را تشــویق کند به   ترســند. بنابراین یک تصــویر مثبت (البته واقعی) از خدمات ارائه کرد تا می

ها نیازمند آنند که اطالعات کاملی داشته ها دسترسی داشته باشد. خانوادهها و نیازها، کمکخواست

توانند به خدمات دســترســی یابند و وقتی درخواســت کمک دارند چه    باشــد از این که چطور می 

 انتظاري داشته باشد.

    شک ضعیت کودك آزاري باید کلیت م صورت یک   در ارزیابی و ل را در نظر بگیریم نه فقط آنچه به 

تر ســالمتی و رشــد کودك، شــرایط خانواده گســترده و محیط واقعه رخ داده اســت. موضــوع کلی

 .اجتماعی اوست که اهمیت دارد

  

  هاي شناسایی بدرفتاري جسمی : روش

  تواند ما را در شناسایی کودك آزاري جسمانی یاري دهد: نکات زیر بهنگام گرفتن شرح حال کودك می

 نامتناسب بودن و تغییر یافتن صحبت اطرافیان درباره علت جراحت  

  مبهم بودن صبحت اطرافیان  

   وجود سابقه جراحت مکرر در گذشته  

      اطرافیان بخصوص از نقطه نظر تعداد زخمها،   عدم تناسب جراحت با شرح حال ارائه شده از سوي

  شدت، وسیله مورد استفاده و ....

  وجود آثار کبودي در بدن بدون ارائه توضیح منطقی درباره علت ایجاد آن  

 ناشی از گذاشتن سیگار روي بدن کودكهاي سوختگی  

  ــتگی ها،              أت ــکسـ ــوص در مورد شـ یل در مراجعه جهت دریافت خدمات درمانی بخصـ خیر بی دل

  ها  و یا سوختگیها دررفتگی

             ــربه مغزي، کودك غالباً زمانی به انکار یا کوچک جلوه دادن درد و عالیم کودك حتی با وجود ضـ

  شود که دچار تشنج شده باشد  می بیمارستان یا مراکز بهداشتی درمانی آورده

   ــت دادن عزیزي در خ هاي  وجود بحران در خانواده، وجود موقعیت انواده، بحرانی همچون از دسـ

  جدایی والدین از یکدیگر، بیکاري، ورشکستگی و مقروض بودن خانواده، از جمله عواملی هستند که   
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  .  توانند قبل از وقوع کودك آزاري در خانواده وجود داشته باشندمی

   وجود عوامل محرك، همچون رفتارهاي خاص کودکان که فضــاي خانواده را براي اعمال خشــونت

شب ادراري و در کودکان بزرگتر     هاي ریهکند نظیر گمی آماده شب، نخوردن غذا،  طوالنی مدت در 

  دزدي یا دروغگویی  

    وجود تاریخچه کودك آزاري در والدین : اکثریت والدین کودك آزاده دردوره کودکی توسط پدر یا

  اند. مادر خود مورد کودك آزاري قرار گرفته و اغلب آن خاطرات فراموش شده یا سرکوب شده

 ــد و تکامل کودكدا والدین . شـــتن انتظارات غیرواقعی از کودك همراه با عدم آگاهی از دوران رشـ

خورد، آنها  نمی کند یا غذامی وقتی کودك گریه. غالباٌ از کودکان خود انتظار عشق و محبت را دارند 

  .  شوندمی کنند از طرف کودك خود طرد و تنبیهمی احساس

  سخت و بد هاي شیوه سترس و تنش در خانواده فرزندپروري   ون انعطاف که خود موجب افزایش ا

  .  گرددمی

       ــتان ــرت با اقوام و دوسـ  در این خانواده وقتی کودك آزاري اتفاق  . انزواي اجتماعی و عدم معاشـ

  .  دهندنمی اجازه کشف این مسایل را به کسی معموالً افتد، والدینمی

 مشکالت خود را به عوامل خارجی  معموالً زاروالدین کودك آ. نسبت دادن مسائل به عوامل خارجی

  دهند تا عوامل درونی  می نسبت

  وجودسطح باالي اضطراب در والدین  

 اولیه زندگی  هاي وقوع اتفاقات مکرر براي کودك و سابقه بستري شدن در ماه  

ــب     ــتر والدین کودك  . گرددمی اغلب این اطالعات از منبع دیگري غیر از والدین کسـ آزار،  زیرا بیشـ

  دانند .نمی مشکل کودك را کوچکتر جلوه داده و خود را مسئول

  

  نحوه ا رجاع موارد شناسایی شده: 

سمانی، کودك و خانواده وي را        شواهد دال بر احتمال کودك آزاري ج شاهده عالیم و  صورت م در 

ــهري   ــتایی، ش ــتی درمانی روس ــک مرکز بهداش ــی، اقدامات درمانی و مراقبتی به پزش و یا   جهت بررس

  .  بیمارستان ارجاع دهید

   

  خالصه فصل 

  

سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد، طبقه          شایع حوزه  شکالت  ضمن مرور اختالالت و م صل  در این ف

شانه  صري ارائه گردید و      بندي، عالئم و ن شد. در مورد هر اختالل توضیحات مخت شایع آنها مطرح  هاي 

داده شــد. با مرور این مطالب شــما نگرش مناســب تري  شــرائط ارجاع بیماران به ســطوح باالتر شــرح

  نسبت به غربالگري، مداخالت و مراقبت از افراد داراي اختالالت و مشکالت کسب کردید.
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  تمرین در کالس درس

 

  با اجراي ایفاي نقش شناسایی اختالالت و مشکالت شایع را به کمک فرم غربالگري تمرین

توانند ناظر ایفاي نقش بوده و نقش، گروهی از همکالسیان میکنید. (در هر بار ایفاي 

  اشکاالت را پس از اجراي آن بازگو نموده و دوباره ایفاي نقش با گروهی دیگر تکرار شود.)

 .نحوه ارجاع بیماران به پزشک (فوري یا غیر فوري) راتمرین کنید  

 وان مثال در مورد یک نحوه مراقبت و پیگیري هریک از اختالالت و مشکالت شایع به عن

  بیمار افسرده تمرین شود.

 هاي بیمار و خانواده در مورد اختالالت و مشکالت شایع حوزه سالمت روانی، آموزش

 اجتماعی و اعتیاد به روش ایفاي نقش تمرین شود.

  تمرین در خارج از کالس

  

مراقبت و پیگیري را عمالً تمرین کرده، با مراجعه به جمعیت تحت پوشش غربالگري، ارجاع،  

هاي مربوط ثبت نمایید. در جلســه حضــوري بعدي مراجعات و نحوه انجام          نتایج را در فرم 

ــریح می ــالمت   خدمات مربوطه تش ــناس مراقب س ــود و نظرات گروه در مورد عملکرد کارش ش

  گیرد.خانواده مورد بحث و بررسی قرار می
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  ششمفصل 
  

  

  

  

هاي حوزه سالمت مراقبت و پیگیري در برنامه   

  روانی، اجتماعی و اعتیاد
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  اهداف فصل 

  

  رود بتوانید:پس از مطالعه این فصل انتظار می

مراقبت و پیگیري افراد مبتال به اختالالت ومشکالت حوزه سالمت روانی، اجتماعی و  -1

 اعتیاد را انجام دهید. 

افراد مبتال به اختالل روانپزشکی، مصرف مواد و مشکالت اهداف مراقبت و پیگیري از  -2

 اجتماعی را بیان کنید.

 مشکالت اجتماعی را بیان کنید.افراد مبتال به اختالل روانپزشکی، مصرف مواد و بازتوانی  -3

 ی را توضیح دهید.اجتماع مشکالت ای مواد مصرف ،یروانپزشک يماریب عودمفهوم  -4

 

  

  واژگان کلیدي 

 

  پیگیري 

  مراقبت 

  ثبت و گزارشدهی 

 



 

 
 

  131                         هاي حوزه سالمت روان، اجتماعی و اعتیاد        مراقبت و پیگیري در برنامه ششمفصل 

 

  

  عناوین فصل 

  

  ــرف ،یپزشــکروان اختالالت به  مبتال افراد پیگیري و مراقبت  مشــکالت و مواد مص

 یاجتماع

  هداف بت  ا ــرف ،یپزشــکروان اختالالت به  مبتال افراد از پیگیري و مراق  و مواد مص

 یاجتماع مشکالت

 یاجتماع مشکالت و مواد مصرف ،یروانپزشک اختالل به مبتال افراد یبازتوان 

 یاجتماع مشکالت ای مواد مصرف ،یپزشکروان يماریب عود 

 یاجتماع مشکالت ای مواد مصرف ،یپزشکروان اختالل به مبتال درمان تحت افراد 

   داستان 

  ند بت  فرآی ــرف روانپزشــکی، اختالالت آمار  دهیگزارش و ث  مشــکالت و مواد مص

 یاجتماع
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  :پزشکی، مصرف مواد و مشکالت اجتماعیروان مراقبت و پیگیري افراد مبتال به اختالالت

مراقبت طوالنی   برخی از اختالالت روانپزشــکی، مصــرف مواد  ومشــکالت اجتماعی، دوره درمان و

هاي ســایکوتیک، صــرع، وابســتگی به مواد افیونی، هاي روانپزشــکی مزمن، بیماريدارند (مانند بیماري

ســوء رفتار با کودك و خشــونت خانگی). پیگیري و مراقبت افراد مبتال به این اختالالت و مشــکالت (که   

ند وقت یکبار (مطابق با دستور   ها طول بکشد) ضروري است. این افراد الزم است هر چ    ممکن است سال  

شتی و درمانی مراجعه کنند. آنها   پزشک و یا کارشناس سالمت روان) به مراکز ارائه     دهنده خدمات بهدا

سات         صرف کنند و یا در جل شناس داروهاي خود را م شک و یا روان باید داروهاي خود را طبق نظر پز

  یند درمان و مراقبت خود را قطع نکنند.آموزش و مشاوره  شرکت نمایند و به طور خودسرانه فرآ

  

  مراقبت :تعریف 

هاي جسمی، ذهنی و روانی یک فرد در طول دوره درمان   پاسخ به تمام جنبه  مراقبت عبارت است از 

ــتمر به همه جنبه  ــیدگی مس ــالم و رس ــش یک برنامه س طبق این تعریف   ت.هاي مختلف افراد تحت پوش

اند باید تحت مراقبت قرار گیرند. بهبود نسبی بخشی بود نسبی یافتهبیماران تحت درمان و نیز آنها که به

سوب  شگیري از عود بیماري ش می از دوره درمان مح   باید تحت مراقبت قرار گیرد.، فرد ود که جهت پی

  آموزش بخشی از مراحل مراقبت است.پیگیري و 

  

  ــب براي  مراقبت ــرف  و پیگیري افراد داراي اختالالت دفعات زمانی مناس ــکی، اختالل مص روانپزش

 به شرح زیر است : مواد و مشکالت اجتماعی

روانپزشــکی (موارد ارجاع فوري): هاي اختالل ســایکوتیک، اختالالت کودکان و نوجوانان، اورژانس -1

 باربار و از آن پس ماهی یکاي یکدر ماه اول شناسایی، هفته

، ســایر اختالالت روانپزشــکی: ماهی اختالل اضــطرابی، اختالل خلقی، اختالل شــبه جســمی، صــرع -2

 باریک

 بار   ماه یک 6عقب ماندگی ذهنی در ماه اول شناسایی یک بار و از آن پس هر  -3

صرف مواد نیاز به  -4 سب     افراد داراي اختالل م صل این پیگیري بر ح پیگیري منظم دارند. تواتر و فوا

شک          سالمت روان و پز شناس  سط یا باال) با نظر کار به طور  گردد. تعیین می سطح درگیري (متو

دوم و ســوم و   يهاماه در بارکی هفته دو هر ســپس و یهفتگ صــورت به اول ماه در يریگیپکلی، 

ص  اولسال   انیسپس ماهانه تا پا  صرف مواد در بارداري،    .گرددیم هیتو همچنین به دلیل اهمیت م

   گردد.پیگیري هفتگی با نظر پزشک و کارشناس سالمت روان توصیه می

افراد داراي مشکالت اجتماعی از قبیل خشونت علیه همسر، نیاز به پیگیري منظم دارند ولی تواتر و       -5

ــک مربوطه      ــالمت روان یا پزش ــناس س ــخیص کارش ــته به مورد و با تش ــل این پیگیري بس   فواص

 می باشد.   

ز  ، پیگیري از پزشک مرک کودك به پزشک  ساعت پس از ارجاع  72موارد مشکوك به کودك آزاري،   -6

 .  ماه بعد صورت پذیرد 3و سپس  12-8-4هاي صورت گرفته و سپس پیگیري درمان درهفته
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ــکالت    و پیگیري از افراد مبتال به اختالالتاهداف مراقبت  ــرف مواد و مش ــکی، مص روانپزش

 :اجتماعی

  :تحت مراقبت افرادبراي  -الف 

ی براي آنها داده شــده افرادي که تشــخیص بیماري روانپزشــکی، مصــرف مواد یا مشــکالت اجتماع

شــناس قرار دارند، تا زمان بهبود کامل باید توســط  اســت و تحت درمان پزشــک یا روانپزشــک یا روان

  کارشناس مراقب سالمت خانواده تحت مراقبت و پیگیري مستمر باشند و خدمات زیر را دریافت نمایند:

 آنها، قربانی خشونت و خانواده ه بیمارارائه آموزش سالمت روان ب -1

 زمان و میزان تعیین شده توسط پزشک  طبق مصرف دارو نظارت بر  -2

 بررسی عوارض دارویی -3

آن بدون نظر  تغییرمقدار مصــرف عدم قطع دارو یا توجه به نحوه مصــرف دارو (دقت در زمینه  -4

 )پزشک

 به پزشک در موعد تعیین شده  مراجعهتوصیه به بیمار براي  -5

 و پزشک سالمت روان کارشناس استمرار درمان و همکاري با  -6

 وخامت  از نظر بهبود و یا وضعیت بیمار و یا قربانی خشونت  توجه به -7

 ت توأم توجه به اختالال -8

ــیه  -9 ــی انجام توص ــونت    هاي درمانبررس ــونت و فرد مرتکب خش ــط بیمار، قربانی خش گر توس

 هاي غیردارویی و مشاوره  درصورت درمان

 و کمک به حفظ کارکرد ويها ي روزمره تشویق بیمار به انجام فعالیت -10

خانواده    -11 به  ــحیح آن   آموزش  تار و برخورد صـ یا           ها در مورد رف بانی  یا فرد قر مار  با بی ها 

 کننده خشونتاعمال

 
  بهبود یافته :یا افراد براي بیماران   –ب 

مراقبت  نظاماز  یا روانشناس،  تشخیص بهبودي توسط پزشک   از بیماران بالفاصله پس  افراد یا این 

یا روانشناس   مدتی که پزشک   -هبود یافته تا مدتی پس از بهبوديبو بیماران  افرادشوند بلکه  نمی حذف

ــالمت خانواده   -دنکنتعیین می ــناس مراقب س ــط کارش تحت مراقبت قرار گیرد تا از عدم عود   باید توس

کارشناس   مینان حاصل شود. در مدت مراقبت بهبودي کامل اطهمچنین و و مشکل اجتماعی   بیماري وي

سالمت خانواده  شد و چنانچه       مراقب  شته با ضعیت بیمار توجه دا شت عالئم  متوجه باید به و ویا  بازگ

شناس یا پزشک ارجاع دهد      سالمت خانواده   .مشکالت شد، اورا به روان باید براي این  کارشناس مراقب 

  بیماران پیگیري و مراقبت را با اهداف زیر انجام دهد:

 و خانواده او  فردم به هاي الزارائه آموزش -1

 کنترل عالئم و مشکالت به لحاظ آگاهی از عود   -2

 
  امتناع کننده از درمان:و افراد  براي بیماران–ج 

شناس        شک و یا کار صرف دارو، ادامه درمان، همکاري با پز برخی از بیماران، قربانیان و افراد از م
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سایر درمانگران خود امتناع می    سالمت خانواده و  شکالت     کنمراقب  ضوع در مورد افراد با م ند. این مو

ها افرادي هســتند که  اجتماعی هم صــادق اســت و گاهی حاضــر به پذیرش و ادامه درمان نیســتند. این 

یا  آنها توسط پزشک   یا مشکالت  کارشناس مراقب سالمت خانواده غربالگري  شده اند و اختالل    توسط  

هاي  یگاه سالمت شهري در پرونده خانوار و فرم  تشخیص داده شده و در پا  کارشناس سالمت خانواده   

ست و جزء  مربوطه ثبت گردیده سالمت    افرادا شش پایگاه  سوب می    تحت پو شوند. این قبیل  شهري مح

شکی  يبه دلیل ترس از عوارض دارویی یا به علت ترس از انگ بیمار افراد صرف مواد   روانپز ، اختالل م

شکل اجتماعی   و ها یا  دهند به کلینیکمی نیز ترجیح افرادکنند. برخی از می خوددارياز ادامه درمان یا م

سالمت خانواده باید تالش          همطب شناس مراقب  شرایط کار صی مراجعه کنند. در این  صو کند تا  اي خ

ــکل بیماران هاي الزم را به آموزش ــارکت آنها را براي   هاي وادو خان ، افراد داراي مشـ آنها بدهد و مشـ

  وجه به این که براي این دســته از افراد خدمات آموزشــی،جلب نماید. با تدریافت مراقبت  و ادامه درمان

  بنابراین جزء بیماران تحت پوشــش پایگاه ســالمت شــهري محســوب  شــودمی مراقبت و پیگیري ارائه

  گردند.  می شوند و در آمار ماهیانه ثبتمی

کارشناس سالمت روان جهت ارایه مداخالت   در افراد مبتالء به اختالالت مصرف مواد ارجاع فرد به  

کننده خواهد انگیزشــی با هدف افزایش آمادگی و تعهد مراجع جهت شــروع و تداوم برنامه درمانی کمک

ــورتی که فرد تمایل به مراجعه نداشــته باشــد، ارجاع خانواده وي به پزشــک یا کارشــناس     بود. در ص

  گردد.الزم توصیه میها سالمت روان به منظور ارایه توصیه و مشاوره

  گیرد:می امتناع کننده از درمان با اهداف زیر صورت و افراد پیگیري و مراقبت در بیماران

 و مراقبت ادامه درمان دریافت و مرکز به مراجعه بهان و افراد داراي مشکل ترغیب بیمار -1

  ها، افراد داراي مشکل و خانواده آنهاي الزم به بیمارارائه آموزش -2

  

  :و مشکالت اجتماعی ، مصرف موادروانپزشکی افراد مبتال به اختالل بازتوانی

ــان نمی   ــکل اجتماعی ش ــعیت بیماري یا مش هاي  توانند عملکرد و فعالیتگاهی این افراد به دلیل وض

ساس یأس، ناتوانی و کاهش         شرایط پیش آمده دچار اح شند و به دلیل  شته با عادي و طبیعی خود را دا

شوند. گاهی اوقات نیز بیماري و مشکل اجتماعی بر روي عملکرد ذهنی و حافظه آنها    فس میاعتماد به ن

ــرعت و دقت در انجام کارها میتأثیر می ــود. به این دالیل ممکن  گذارد و یا در فرد موجب کاهش سـ شـ

شرایطی           ضعیف و ناتوان بدانند. در چنین  شوند و خود را  سرخوردگی  ساس  ست این افراد دچار اح ا

ــالمت خانواده  و خانواده فرد باید به او کمک کنند و او را به انجام کارها و                    ک  قب سـ ــناس مرا ارشـ

هاي روزمره زندگی تشـــویق نمایند. کارشـــناس مراقب ســـالمت خانواده  باید به این افراد مســـئولیت

ها  ماع و فعالیتهاي الزم را بدهد تا بتوانند در حد توان فعالیتهاي زندگی را از سر گیرد و از اجت آموزش

ــریع  گیري نکنند. این امر موجب می  و روابط اجتماعی کناره   ــود که  این افراد سـ تر بهبود پیدا کنند و    شـ

سبت به خود و دیگران    گردد و سبب می ها میهمچنین موجب افزایش اعتماد به نفس آن شود که بیمار ن

  اتوان احساس نکند.احساس خوبی داشته باشد و به دلیل بیماري و مشکالت خود را ن
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  :یا مشکالت اجتماعی، مصرف مواد روانپزشکیعود بیماري 

گاهی اوقات به دالیل زیر بیماري روانپزشکی، اختالل مصرف مواد و یا مشکالت اجتماعی فرد بهبود  

  کند و پس از طی یک دوره بهبود، دوباره عالئم قبلی در فرد ظاهرمی شود:یافته، مجدداً عود می

 گیرد.   درمان براي بهبود کامل فرد کافی نبوده است و باید مدت بیشتري تحت درمان قراردوره  -1

کافی نبوده یا نوع دارو  یا مداخالت روانشــناختی براي مشــکالت اجتماعی قدار دارو براي بیمار م -2

 براي درمان بیماري او مناسب نبوده است. 

ضطراب آ     -3 سترس زا و ا شرایط ا شدید قرار می فرد بهبود یافته در معرض  شرایط  ور  گیرد و این 

ــکالت     ــرف مواد و یا مش ــکی، اختالل مص ــده و بیماري روانپزش موجب کاهش توان مقابله او ش

 کند.  اش دوباره عود میاجتماعی

 
  :یا مشکالت اجتماعی ، مصرف موادپزشکیروانمبتال به اختالل  تحت درمانافراد 

روان درمانی). بنابراین بیماري که فقط     ( غیرداروییمنظور از درمان یعنی درمان دارویی و درمان    

شود. در واقع مالك تحت درمان   محسوب می کند باز هم تحت درمان می هاي غیر دارویی دریافتدرمان

در نتیجه پیگیري، مراقبت و آموزش باید براي بیمارانی که تحت درمان   ، فقط مصرف دارو نیست.  بودن

  غیردارویی هستند نیز انجام شود.

  

  داستان :

روز براي مراقبت از یک بیمار   سپیدار یک  کارشناس مراقب سالمت مرکز بهداشتی درمانی   

ست     ساله   9. این بیمار یک کودك بود به منزل او رفتبهبود یافته ماه قبل 2که  سعید ا به نام 

. او به مدت یک ســال تحت نظر پزشــک  قرار که به اختالل بیش فعالی و کمبود توجه مبتال بود

حال او بهبود پیدا کرد و بنا   پزشک   تجویز شده توسط  هاي . پس از مصرف مرتب دارو داشت 

شخیص   شک  بر ت صرف دارو  ندا  يدیگر نیازپز ود  . اما چون به تازگی اختالل او بهبشت به م

ــک باید مدتی پس از بهبود، تحت  یافته ــد تا بیماریش عود  اســت طبق دســتور پزش مراقبت باش

عضاي خانواده او مشاهده نشده بود.     . مدت سه ماه بود که عالئمی از بیماري وي توسط ا  نکند

سالمت خانواده    که اما یک روز  شناس مراقب  ضعیت بهبود او را   بیماربه منزل  کار رفت تا و

شد که عالئم اختالل  او مجددا ً بروز کرده کارزیابی  ست  ند متوجه  به طوري که کودك بیقرار  ا

ــت حتی براي مدت کوتاه در یک جا کرد، آرام و قرار نداشــت و نمیبود، مدام حرکت می توانس

اســت که دوباره عالئم چند روز مادر ســعید هم این موضــوع را تأیید کرد و گفت که  بنشــیند.

و سعید آرام و قرار ندارد و مدام در حال شیطنت و بازي است و کمی هم     بیماریش ظاهر شده 

ــق اهمیت نمیمی پرخاشـــگري   تواند روي یک موضـــوع تمرکزدهد و نمیکند. به درس و مشـ

سش پرت می     شد و مدام حوا شته با شاهده این      دا سالمت خانواده با م شناس مراقب  شود. کار

ضمن ارائه آموزش   سع از مهاي الزم، وضعیت،  صت   خواهد که سعید  ید میادر  را در اولین فر

  .نزد پزشک ببرد
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  :، مصرف مواد و مشکالت اجتماعیدهی آمار اختالالت روانپزشکی ثبت و گزارشفرآیند 

ــالمت خانواده ا          ــناس مراقب سـ ــاس فرم ثبت، کارشـ اختالل  آماري افراد مبتال به  طالعات  بر اسـ

شکی، روان ضعیت           پز سن و جنس فرد و و سب نوع اختالل،  شکالت اجتماعی را بر ح صرف مواد و م م

ــکل  ــورت ماهیانهبه اختالل یا مش ــت که پس از بیماریابی کندثبت می ص اولیه و یا تعیین . قابل ذکر اس

مشکل توسط کارشناس مراقب سالمت خانواده، فرد به پزشک عمومی مرکز یا کارشناس سالمت روان         

سوم             ش ارجاع می صل  ساس قلوچارت مربوطه (ف شناس و بر ا شک یا کار شخیص پز ود  و پس از  ت

شکل فرد     صات  اختالل یا م شخ س    در فرم ثبت  کتاب) م شکالت اجتماعی تو شکی و م ط  اختالالت روانپز

سالمت خانواده     شناس مراقب  شک        شود. می ثبتکار شخیص پز ساس ت بنابراین ثبت نوع اختالل، بر ا

  اریابی کارشناس مراقب سالمت خانواده.است نه بر اساس بیم

شده در   سال         بندي میمرکز جمعاطالعات ثبت  ستان ار شهر شت  سپس اطالعات به مرکز بهدا شود 

بندي  شود و پس از جمع آوري میدر مرکز بهداشت شهرستان آمار مراکز سالمت جامعه جمع    گردد. می

ستان به          شهر شت روان  شناس بهدا سط کار ست   تو شت ا شگاه)     انمرکز بهدا شت روان دان (واحد بهدا

سال   ستان پس از جمع   در گردد. میار شت ا شت  بندي اطالعات مرکز بهدا ستان   مراکز بهدا آمار  ها شهر

  گردد و به سایت بندي شده توسط کارشناس بهداشت روان دانشگاه در نرم افزار مربوطه ثبت می      جمع

سالمت روانی   پورتال م شتی به دفتر  سال می  اعی، اجتمعاونت بهدا اطالعات . در نهایت گرددو اعتیاد ار

بندي و  سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد  توسط کارشناسان مربوطه جمع     در دفتر هاي کشور  دانشگاه 

  گردد.د و گزارش کشوري سالیانه تهیه میشوتجزیه تحلیل می

  

 ها :ثبت مشخصات بیمار در فرم 

نوع اختالل کارشناس مراقب سالمت خانواده    شک،  پزاختالل یا مشکلِ فرد توسط   پس از تشخیص  

  کند:هاي مربوطه ثبت میهاي زیر طبق دستورالعملرا در فرم یا مشکل فرد و مشخصات آن 

  یا افراد داراي مشکل اجتماعیثبت مراجعات بیمار  فرم  

  بیماري یا مشکلفرم پیگیري  

  فرم ارجاع و مراقبت بیماران و افراد داراي مشکل اجتماعی  

 مصرف مواد و مشکالت اجتماعیفرم ثبت آمار اختالالت روانپزشکی ، 

  فرم رضایت شرکت در تیم درمان  جهت افراد داراي مشکالت اجتماعی 

 .فرم پیگیري و فرم ثبت مراجعات بیمار باید در پرونده خانوار نگهداري شود  
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  خالصه فصل 

  

یا اختالل مصرف مواد  و روانی به اختالل افراد مبتالکارشناس مراقب سالمت پس از اینکه 

فرد ارجاع شده را را شناسایی و به پزشک ارجاع کرد پزشک و یا یکی از مشکالت اجتماعی 

کند و را تعیین میآننوع  کند و در صورتی که او دچار اختالل یا مشکل باشد،ارزیابی می

کارشناس مراقب سالمت حله به بعد دهد از این مرفرد ارائه می هاي درمانی الزم را بهتوصیه

ظم داروها طبق دستور پزشک از نظر ادامه درمان و مصرف منرا وضعیت بیمار خانواده 

و در صورت وخیم شدن  دهدهاي الزم را به بیمار و خانواده او میکند و آموزشپیگیري می

از ادامه درمان، دهد و در صورت امتناع بیمار حال بیمار اورا مجددا ً به پزشک ارجاع می

  . دهدرا به بیمار و خانواده او می هاي الزمآموزش

کارشناس مراقب ، یا مشکل در مورد بیماران بهبود یافته جهت پیشگیري از عود اختالل

  . باید آنها را تحت مراقبت قرار دهدسالمت خانواده 

 اختالالت مصرف مواد، در فرم ثبت اختالالت روانپزشکیو افراد داراي مشکل آمار بیماران 

در پایان هر شود و کارشناس مراقب سالمت خانواده ثبت میتوسط و مشکالت اجتماعی 

  .شودرکز سالمت جامع ارسال میفرم آمار به م ماه
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  تمرین خارج از کالس 

  

اهداف مراقبت و پیگیري بیماران مبتال به اختالل روانپزشــکی، مصــرف مواد و داراي   -1

 مشکالت رفتاري را ذکر کنید .

 مراقبت و پیگیري براي چه افرادي باید صورت گیرد؟ -2

صرف مواد و مشکالت اجتماعی را      فرآیند ثبت و گزارش -3 دهی اختالالت روانپزشکی، م

 توضیح دهید .

 منظور از بیمار تحت درمان چیست و چه خصوصیتی دارد؟  -4

 شود؟به چه وضعیتی، عود بیماري گفته می -5

  

  تمرین در کالس درس 

  

  کارشناس مراقب سالمت با روش ایفاي نقش  یک نفر در نقش بیمار و یک نفر در نقش

براي پیگیري وضعیت بیمار به درب  کارشناس مراقب سالمت خانوادهباشد و  خانواده

 منزل او برود و با او صحبت کند .

 نفر از افراد داراي مشکالت  کارشناس مراقب سالمت خانواده در کالس وضعیت چند

اجتماعی تحت پوشش خود را توضیح دهد و اقداماتی را که براي پیگیري و مراقبت آنها 

 است را بیان کند .انجام داده
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 هفتمفصل 

  

  

 حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادهاي  آموزش در برنامه

 
 
 
 
 

    

 



 

 المت روانی، اجتماعی و اعتیادبسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه س                                              140

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  
  واژگان کلیدي

  

 آموزش سالمت 

 

  اهداف فصل

  

  رود بتوانید: می پس از مطالعه این فصل انتظار

 توضیح دهیدرا در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد ف آموزش سالمت اهدا  

 را  حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادهاي منفی و مثبت مردم در وآگاهیها نگرش

 توضیح دهید.
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  عناوین فصل:

  

 در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد آموزش  

  ی، اجتماعی و اعتیادروان سالمتحوزه   درچند مبحث مهم آموزشی  
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  سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادحوزه  در آموزش

  :کرد خالصه زیر موارد در توانمی راها گروه در افراد به آموزش اهداف

 آشنایی مردم با اختالالت روانپزشکی 

               تغییر بــاورهــاي غلط جــامعــه در مورد اختالالت

 روانپزشکی و درمان آن 

              به ماران مبتال  به بی بت  ــ عه نسـ جام تار در  تغییر رف

 اختالالت روانپزشکی و کمک به بازتوانی بیماران  

   ــنایی جامعه با روش ــگیري از اختالالت هاي آشـ پیشـ

 روانپزشکی

 پیشگیري از مصرف مواد مداخالت با آشنایی 

  زندگی  در برخورد با مسائل و مشکالت  عموم مردمهاي مهارتارتقاء 

 مردم در زمینه تربیت صحیح فرزندان عمومهاي ارتقاء مهارت  

 ارتباطی بین والد و کودكهاي ارتقاء مهارت 

  اجتماعی  هاي محافظتی ابتالء به آسیبفاکتورهاي آشنایی جامعه با فاکتورهاي خطر و 

ــالمتدر حوزه  آموزش از دفه گفت توانمی خالصــه طور به  عبارت ی، اجتماعی و اعتیادروان س

ــت ــتی با هدف ارتقاء آگاهی هاي ارائه پیام از اس ــالمت مردمبهداش و بهبود  و اعتیاد  روان در زمینه س

  کند.می را تهدیدسالمت آنها داشتن آنها از خطراتی  است که  برحذرهمچنین و است  کیفیت زندگی

شکالت رفتاري       شکی و م صوص اختالالت روانپز هاي  منجر به بروز واکنشعدم آگاهی مردم در خ

ــی براي رفع مســـ  ــصـ تاري و         میله  أغیرتخصـ نه اختالالت رف هاي غلط در زمی باور له  گردد. از جم

باشد. نبود آگاهی منجر  ... براي حل مشکل می یاجعه به دعا نویس، سرزنش و نصیحت   روانپزشکی، مرا 

ــروع درمان و تشــدید عالئم می خأبه ت معه نه تنها مانع  هاي مناســب به جاارائه آموزشگردد. یر در ش

اختالالت و مشــکالت اثر  تر و عوارض کمتر بلکه تا حدودي نیز بر بهبود ســریع ،گرددتشــدید عالئم می

 گذارد.   می

 از بسـیاري  در و نددار درمان بسـیاري از اختالالت روانپزشـکی   امروزه که دانندینم مردم بیشـتر 

ــگیري قابل موارد ــتند.  پیش ــتفاده از درمانهس ــناختیهاي اس تواند از عود بیماري  می دارویی و روانش

ئه آموزش          ید. همینطور ارا ما مک ن مار ک به بهبود بی مل      جلوگیري نموده و  ناســـب نیز از عوا هاي م

 باشد.  ز ایجاد اختالالت و کاهش آسیب میاکننده پیشگیري

سیب   روا بیماري انگ از ترس دلیل به مردم شکی و آ شاوره به    درمان جهت هاي اجتماعینپز و یا م

شکالت  بیماري و کنندنمی مراجعه درمانی مراکز  داروهاي از یا و  کنندیم مخفی دیگران از را خود و م

 و پزشک  به مراجعه بار یک با که دارند انتظار یا  ترسند می دهندیم اعتیاد اینکه بهانه به روان و اعصاب 

و ارتقاء سطح سواد سالمت      روان سالمت هاي شآموز ارائه با .برود بین از بیماري ،گرفتن دارو بار یک

صالح   توانمی آنها  سالمت روان جامعه   ،ي غلطباورهابه ا سواد  شگیري از اختالالت رفتاري   ارتقاء  ، پی

 . اجتماعی پرداختهاي و روانپزشکی و کاهش آسیب
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  ی، اجتماعی و اعتیادروان سالمتحوزه   در حث مهم آموزشیچند مب

   

 در زمینه اختالالت روانپزشکی باید بدانی آنچه

ــکی اختالالت به  مبتال که  افرادي ن   روانپزشـ ــت گام  حتی ،دهسـ جات   نیز بیماري  هن یا  و احت

ــابههاي نیازمندي ــایر مش ــوي نیازمند توجه، مهربانی و پذیرش از  نیز آنها دارند؛ افراد س س

ستند.  سته    لذا  دیگران ه ست  شای  یک عنوان به را آنان منزلت و شأن  بیماران با برخورد در ا

 .داریم نگه انسان

مبتال به   بیماران . دارند  تفاوت  عادي  رفتار   با  کمیت  لحاظ  از فقط غیرعادي  رفتارهاي   اکثر

 استفاده مورد عادي اشخاص که برندمی بکار را روشهاي  همان  معموالًً اختالالت روانپزشکی 

شت  خیلی شدت  با ولی دهندمی قرار  ثیرأت تحت را فرد خود عملکرد و رفتار هاروش این ر. بی

  .کنندیم خارج عادي روال از را او رفتار و دهندیقرارم

تري در  افرادي که آســتانه تحمل پایین. اختالالت روانپزشــکی گردد دچار اســت ممکن فرد هر

تري داشــته باشــند، امکان ابتالي آنان اي ضــعیفهاي مقابلهو مهارتمقابل مشــکالت داشــته 

  . یابدمی افزایش

هايبیماري درمان براي خواسـتن  کمک از نباید هرگز ان مبتال به اختالالت روانپزشـکی بیمار 

 هايبیماري اکثر مســئول انســان که طورهمان زیرا .کند خجالت و شــرمندگی احســاس خود

 .  باشدینم نیز خود اختالالت روانپزشکی مسئول نیز نسبت همان به نیست خود جسمانی

ــکی بیماران به  توانمی بهبودي از پس چه بیماري دوره در چه مبتال به اختالالت روانپزشـ

 اآنه کار بر کسی است الزم بیماران از بعضی  در. داد بیمار توانایی با متناسب  کار و مسئولیت 

 . باشد داشته سرپرستی و نظارت

 ستري شکی  بیماران کردن ب ستان  در روانپز شک  که( خاص موارد در جز به بیمار  تجویز پز

شک  نظر زیر و مرتب بطور  را داروهایش بیمار اگر. ندارد ضرورتی  ) کندمی  ادامه معالج پز

 بیشــتري ســرعت بهبودي روند ،دباشــن داشــته او از را الزم حمایت اجتماع و خانواده و دهد

 .گیردمی
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 برخورد با فرزندانمان باید بدانیمدر زمینه  آنچه

 هاي مناسـب کودك به او توجه مثبت نشـان دهید. این کار موجب تقویت و تکرار    با توصـیف رفتار

 .  گرددرفتارهاي مناسب از سوي کودك شما می

     صدمه اي وارد صورتی که به او  شتباه فرزندتان را در  ده  بگیرید. نادیشود، نادیده  نمی کارهاي ا

 .  گرددگرفتن رفتارهاي نامناسب منجر به از بین رفتن آن رفتار می

ر  فراموش نکنید که پاداش باید بالفاصـــله بعد از رفتا. به رفتارهاي مناســـب کودکتان پاداش دهید

 .  مناسب داده شود تا کودك رابطه بین رفتار مناسب و پاداش  را متوجه شود

بر انجام  دیده گرفت عبارتند از : جلب توجه به شــکل نامناســب، پافشــاريتوان نارفتارهایی که می

 کاري که والدین موافق نیســتند، گریه کردن براي جلب توجه، قشــقرق راه انداختن، جیغ زدن، بحث

 کردن  

دستورات ارائه شده به کودکان باید کوتاه، روشن و بصورت قاطعانه بیان شود . 

   ــت. با افزایش دانش و مهارت    پدر و مادر خوب بودن، اتفاقی هاي خود در زمینه فرزندپروي     نیسـ

 . توان به یک پدر یا مادر خوب تبدیل شدمی

 زمان خاص براي گفتگو با فرزندتان اختصــاص دهید. فضــایی براي بیان راحت و آزادنه هر آنچه

 .  گذرددر ذهن فرزندتان می

سرگرمی در فعالیت شوید. این   ها و  شریک  ستحکام روابط پدر و مادر    هاي فرزندتان  کار موجب ا

 گردد .با فرزند می

  ك  فهرستی از رفتارهاي مثبت کودکتان را تهیه کنید. هدف از این کار تقویت رفتارهاي مناسب کود

 . است

سیدن و فعالیتی: بازي،      پاداش می شویق و تمجید، فیزیکی: بغل کردن و بو صورت کالمی: ت تواند ب

 شود.ن در پارك  میخواندن داستان یا قدم زد

      ستور، یک پیامد منفی براي او در نظر بگیرید. مثل: محرومیت از سرپیجی کودك از د صورت  در 

 دیدن کارتون مورد عالقه
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 زندگیهاي برنامه آموزش مهارت

 

کاهش رفتارهاي پرخطر ر د گی برطبق تحقیقات گسترده قبلیبرنامه آموزشی مهارتهاي زند

ت )، افزایش عز2008مزمن مثل سرطان (فوکوي، هاي )، مهارت مقابله با بیماري2008 (هاوکینز،

)، 2012)، کاهش مصرف دخانیات (سورن سن، 87نفس و ابراز وجود (ساجدي و همکاران، 

)، پیشگیري از جرم و جنایت (گرشام و همکاران، 88کاهش استرس و اضطراب (حاجی امینی، 

فرد، موفقیت تحصیلی، شغلی و اجتماعی (دوران و هاي ارتباط)، رشد سالمت روانی، 2004

  شود.می ) 2004اسمیت، 

اعی هاي روانی اجتمیی هستند که براي افزایش تواناییهامهارت ،هاي زندگیطور کلی مهارته ب

 هايثر با مقتضیات و کشمکشؤسازند تا بطور مشوند و فرد را قادر میافراد آموزش داده می

هایی چون حل مساله و تصمیم گیري، تفکر خالق و انتقادي، برو شود. آموزش مهارتزندگی رو

هاي مقابله با استرس در مدارس کشور بویژه روابط بین فردي، خودآگاهی، همدلی و مهارت

گیري شخصیت و رشد تفکر شناختی همزمان با شکل کهمقاطع حساس دبستان و راهنمایی 

 تواند به میزان زیادي ازباشد، میمی ي سنیهااین گروه کودك و دوره حساس نوجوانی در

 اجتماعی آتی پیشگیري کند. –ي روانی هاآسیب
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 هاي زندگی باید بدانیممهارتدر زمینه  آنچه

    توانیم با مشـکالت و  ها و نیازها خود، میها، خواسـته با شـناخت نقاط قوت و ضـعف، احسـاسـات، توانایی

 تصمیمات پیش رو بهتر برخورد نماییم. 

توانیم خود را جاي دیگران قرار دهیم و درك کنیم که او چگونه احساس، اداراك یا فکر  با کمک و همدلی می

 . بیندکند و چه تفسیري از وقایع دارد و رویدادها و محیط اطرافش را چگونه میمی

ی به احساسات دیگران و بیان کردن موضوعات شخصی مشابه به جاي گوش دادن به فرد مقابل       بی توجه

 به جاي بیشتر صحبت کردن، بیشتر شنونده باشید.. گرددباعث ایجاد سوء تفاهم در روابط بین فردي می

گرددارائه راه حل به دیگران بدون اینکه از ما درخواست کرده باشند موجب آسیب زدن به رابطه می . 

        سائل زندگی در ابتدا ستند. براي حل م سانها به آن نیازمند ه ست که همه ان سائل زندگی یک مهارت ا  حل م

ه عنواین یک بمشکل را بپذیرید و آن را انکار نکنید. به آنچه که اتفاق افتاده به عنوان یک مسئله نگاه کنید نه   

 مشکل الینحل. 

اینکه حقوق دیگران پایمال شود. جرات مندي یعنی دفاع از حقوق خود بدون 

 سان سه دلیل از گفتن  ان ساس گناه از رنجیدن   خودداري می "نه  "ها به  ست دادن رابطه، اح کنند: ترس از د

ستی از آنها می      ساس مهم و باارزش بودن در مواقعی که درخوا شدن دیگران و اح توجه . شود و ناراحت 

شته باشید که وظیفه   ی قیمتی مشکالت دیگران را حل کنید یا همه را از خود راض   ي شما نیست که به هر  دا

 نگه دارید.

ــتن   بین جرات ــدن به بهاي زیرپا گذاش ــگري برنده ش ــگري تقاوت وجود دارد. هدف پرخاش مندي و پرخاش

کنید بدون اینکه مندي شــما از حقوق خود دفاع میحقوق و احســاســات دیگران اســت. در حالیکه در جرات 

 زیر پا بگذارید و به آنها آسیب برسانید.حقوق دیگران را 

کند. عضالتش منقبض کند. بر اعصابش فشار وارد میفرد خشمگین به هنگام خشم همه چیز را فراموش می

خشم خود  کننده ا افکار تشدید بباشد. پس از آن باید  شود. دراین هنگام بهترین راهکار ترك موقعیت می می

شتباه اخودتان عصبانی هستید به یاد آورید که هیچ کس در دنیا کامل و بدون مقابله کنید. مثال اگر از دست 

 نیست. 

  سترس سازگاري با آ       _در مواقع مواجه با ا شما براي  شدید که فراتر از توانایی  شکلی  ن زمانیکه درگیر م

 استرس را شناسایی کنید و براي حل آن از دیگران کمک بگیرید.کننده عامل ایجاد _است 
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شگیري هاي برنامهتا دهه اخیر بخش مهمی از  صرف مواد، بر  پی سب دانش و     از م ضوع ک تغییر  مو

ــیاري از این برنامه  تکیه دانگرش افراد جامعه  ــت. بس ــته اس ــتفاده از    هاش ــطوح همگانی و با اس در س

گویند،  می» مواد دروازه اي«آنها  را که بهو حشــیش ، موادي چون ســیگار، الکل هاي رســانه ايظرفیت

  ست. مصرف مواد ا پیامدهايرسانی در مورد اده و تأکیدشان بر اطالعدمورد هدف قرار 

اي بر به تنهاییاطالعات دن دارد، در بســیاري از موا البته این اصــل را هم باید در نظر گرفت که

ست و مداخالت    شگیري کافی نی ست  جدي و پایدار  پی که در ادامه این دیگري نیز در این مورد الزم ا

ــؤال و ســپس مروري بر         .بخش مورد بحث قرار گرفته اســت    ــخ یک س در بخش ذیل، ابتدا پاس

  هاي غلط رایج در بین افراد جامعه خواهیم داشت.نگرش

  

 آیا ادامه مصرف یا وابستگی به مواد یک رفتار عمدى است یا اختیارى؟ یک سؤال مهم: 

صرف مواد در بار صمیم ت ست، اما پس از مدتی  گیري براي م توانایى فرد براى  اول، اکثراً اختیارى ا

شان     می کنترل خود به طور جدى مختل صویربردارى مغز این افراد ن دهد تغییراتی  می شود. مطالعات ت

ــرف موادکه  ــمیم گیرى، یادگیرى و حافظه و   هایی ادر بخشپس از مص ــاوت، تص ز مغز مربوط به قض

  دارد.  جدي کنترل رفتار رخ داده است، در این مسئله دخالت

  

 شود!نمی با یک بار مصرف مواد، کسی معتاد   

اول)  تحقیقات نشــان داده اســت مواد اعتیادآور به محض ورود به ســیســتم عصــبی (حتی براي بار

صبی را در مغز مختل می برخی مر سأ اکز ع شیمیایی     کنند. علت این م شح برخی عوامل  له همان قطع تر

در مغز اســت. افراد مصــرف کننده مواد (پس از مصــرف) با وســوســه به دنبال جایگزینی براي همان   

ستند و این بی   ع ست رفته ه صرف مجدد ادامه   وامل از د صرف تا زمان م یابد که  می قراري و میل به م

  اولیه وابستگی است. هاي این زمینه

 

  توان گفت:پس می

 ه کند.تواند فرد را وابستحتی یک بار مصرف مواد نیز می 

  

   

 ؟کدامند مواد مصرف يامدهایپ و اثرات درباره غلطهاي نگرش و باورهاعمده ترین 
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  کندنمی کسی را معتاد "شیشه"مثل  صناعیمصرف تفننی مواد!    

ــرف این مواد را آغاز      ــیاري از جوانان که مصـ ــرف تفننی     می بسـ مواد  کنند، بر این باورند که مصـ

 هاسال  توانندمی کنندمی شود و گمان نمی به اعتیاد هاي اکستیسی (اکس)  جدیدي مثل شیشه و یا قرص  

ــرحال باقی بمانند  ــرف کنند و خوب و س ــاز اعتیاد    .مواد را مص همین طرز تفکر و باور غلط، زمینه س

  .است

 

  مانند شیشه چون مرفین ندارد، پس اعتیاد هم ندارد! صناعیمواد  

ــتند و         بقیه   این نگرش که فقط مواد مرفین دار و یا مواد بر گرفته از خانواده تریاك، اعتیاد آور هسـ

شتباه، غلط و گمراه      صناعی مواد که  ستند، ا ستند و مرفین ندارند، اعتیاد آور نی ست. کننده ه صرف    ا م

  کند و اعتیادآور است.کنندگان ایجاد میشیشه نیز حالت اجبار به مصرف در مصرف

  

 بندي شده، مواد مخدر یا محرك نیستند  هاي بستهدار و آمپولهاي ماركهاي خارجی، قرصکپسول

  کنند!نمی و اعتیاد ایجاد

ــکل مواد اعتیادآور و تبلیغات فریبنده درباره اثرات این داروها  در درمان چاقی و ای           جاد  تغییر شـ

ــریع، انرژي ــاط  الغري سـ قدرت ذهن و تمرکز، نشـ ــادابی یکی دیگر از ترفندهاي      و زایی، افزایش  شـ

خطر، حتی گیاهی و مفید جلوه بدهند. اما نباید  تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد اســت که مواد خود را بی

ــا گیاهی میبه تبلیغ تواند مضــر و  هاي غیرمجاز اعتماد کنیم، بلکه باید بدانیم هر دارویی هر چند با منش

 ا تجویز پزشک مجاز است.اعتیادآور باشد و مصرف دارو فقط ب

  

  ــار خون باال را درمانمی مانند تریاك، فرد را جوان نگه افیونیمواد کند و  می دارد، قند خون و فشـ

 تقویت کننده قواي جنسی است!

ــحیحیپایه علمی و  باورهااین  ــیا  صـ ــرف این مواد، ندارد. چه بسـ در روابط  رند افرادي که با مصـ

شده        شدید  شکل  شویی دچار م سترول و     انزنا صرف تریاك هیچ تأثیر مثبتی بر روي قند خون، کل د. م

ي  کننده تریاك در مقایسـه با افراد مشـابه خود کلسـترول و تر   گلیسـیرید ندارد، بلکه افراد مصـرف  تري

شار خون    گلیسیرید باالتري دارند.   باال   معتادان فراوانی هستند که به دنبال سکته مغزي با قند خون و ف

 اند. ا بستري شدههدر بیمارستان

  

  چیز را در زندگی یک بار تجربه کرد!می توان هر    

رسید   بار تجربه کردن را دارد. حال باید از آنان پ برخی افراد بر این باورند که هر خطري ارزش یک

ن داشته باشیم، حاضرند آن را یک بار وارد بد    ويآياچیا  ب که اگر سوزنی آغشته به ویروس هپاتیت  

 باشد.اعتیاد آور تواند بدانیم که حتی یک بار مصرف مواد، می؟ باید خود کنند

 

 شودمی خطرناك به من تعارفاي مواد همیشه از سوي یک آدم خالف کار با چهره!  

باید بدانیم که داستان آغاز اعتیاد این طور نیست. معتادان بسیاري وجود دارند که اولین بار مواد را   
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صمیمی یا یکی    از ست  ضاي درجه یک خانواده دریافت کرده    یک دو ستگان و اع صور که   اند. از ب این ت

ــده هیچ وقت بد مرا   خواهند و اتفاقی براي من نخواهد افتاد، یکی از عوامل اولیه ایجاد        نمی افراد ذکر شـ

ه  دهنده نیز براد پیشـنهاد کننده اعتیاد اسـت. البته ذکر این نکته الزامی اسـت که در بسـیاري از موارد، اف   

کنند این مواد را به نزدیکان خود پیشــنهاد دهند اما غافلند که این به معناي آغاز  می آگاهی ســعیعلت نا

  کنند.نزدیکان خود را به بیماري مبتال میاعتیاد است و ناخواسته 

  

در پیشنهاد مصرف هر ماده یا دارو بدون تجویز پزشک، به هیچکس اعتماد نکنید. باید بدانید که هر 

 رف آنها را به شما پیشنهاد کند، آگاهانه یا ناآگاهانه، در حال ایجاد مشکل براي شماست.کس مص

  

      صادي و شده اند و حتی برخی از آنان از نظر اقت معتادینی وجود دارند که کارتن خواب و بیچاره ن

  اجتماعی جایگاه خوبی دارند!  

ــت، اگر معتاد نبود در جایگاهی    به مراتبباید بدانیم هر فرد معتاد در هر جایگاهی که قرار گرفته اس

ــانی نقش ترمز و بازدارنده از موفقیت را دارد.            ــت. باید بدانیم، مواد در زندگی هر انسـ بهتر قرار داشـ

 ست.تجربه نشان داده است که هیچ کس با مصرف مواد حتی یک پله نیز باال نرفته ا

  

 شوند!نمی هرگز مصرف کنندگان سیگار و الکل  معتاد  

مواد اعتیادآور از جمله تریاك،   هیچ یک از مصــرف کنندگان مواد به یکباره و مســتقیماً به ســراغ    

ــایر مواد اعتیادآور خطرناك و  ــه و یا س ــیش ــیش، هروئین، ش آنها ابتدا از  اند. خانمان برانداز نرفته حش

  اند.  کردهسیگار و یا الکل آغاز 

  

 پرهیز از شروع مصرف سیگار و الکل اثر محافظتی در برابر گرایش به مصرف سایر مواد دارد.

  

 اعتیاد مختص سنین نوجوانی و جوانی است!  

هیچ کس از احتمال افتادن در دام اعتیاد در امان نیســت. این معضــل، ســن، جنس، مدرك تحصــیلی، 

  شناسد.نمی طبقه اجتماعی، وضعیت اقتصادي و .....

  

 مصرف الکل باعث کاهش هوشیاري و قضاوت است و عواقب خطرناکی دارد.

 

  کند!می مصرف الکل مرغوب اعتیاد و عوارض ندارد و استرس را کم 

ستند. همه انواع مواد و الکل داراي عوارض و اثرات نامطلوب  صرف الکل   ه با هر میزان خطر ابتال م

 دهد. ها را افزایش میبه سرطان
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 کنند!دارند، مواد و الکل مصرف میسرگرمی و تفریحی نها چون جوان 

 .مصرف مواد و الکل یک خطر جدي است نه تفریح و سرگرمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  ي ریشگیپحوزه  مداخالت ياجراآنچه باید در 

 مورد توجه قرار داد. مواد مصرف از

   پیشگیري از مصرف مواد است. در مداخالتهدف ترین مهم ارتقا میزان تاب آوري فرد

ــرف  مقابل  در آورىتابارتقا دانش و آگاهی در جامعه در باره عامل     مبناى بر ،موادمصـ

ــت گردیده بنا اعتقاد ینا اما  ،گیرندمى قرار خطرآفرین عوامل یا خطر معرض در اىعده که اس

مل  آن از متاثر  ن نمى تجربه  را اختاللى و نگردیده  عوا مل در واقع،   .دکن   باعث   يآورتاب  عوا

  در موجود هاىظرفیت و هاقابلیت از خطرزا عوامل وجود با دشوار  طیشرا  در افراد ،شوند مى

    .آیند بیرون سربلند هاچالش از و گرفته بهره زندگى در شکوفایى و موفقیت به دستیابى

  در کاســتى ،یعاطف امنیت احســاس بر مبتنى روابط ضــعف یا فقدان شــامل خطرزا عوامل

ــازگارى ــتن اجتماعى،  سـ   مقبولیت  مواد، به مثبت  نگرش وجود معتاد،  و اطرافیان  والدین داشـ

 شـخصـیت   داشـتن  و اجتماع و مدرسـه عدم ارتباط مثبت با  دوسـتان،  و خانواده در مصـرف 

شجو  ست  یماعتاج تبمث يهنجارها ضد  یا و پرخا  محافظ عوامل مقابل، مهمترین در .جامعها

سال  ىهاگروه با ارتباط زندگى، هاىمهارت از برخوردارى شامل  صیلى  موفقیت مثبت، هم  تح

ظارت  مدرســـه،   در لدین،  مؤثر ن بت  پیوندهاى   وا ــاس بر مبتنى روابط و مث یت  احسـ   در امن

  .  باشندمی فرد زندگى و کار هاىمحیط

  عبارتند   دهند مى کاهش  حداقل   به  را خطرآفرین عوامل  تاثیرات  که  آورتاب  عوامل  از برخى

 زندگى،احساس کنترل باال،توانایى نفس عزت از برخوردارى و خود از مثبت تصویر داشتن: از

  نظایر و فرد زندگى محیط در معنوى و اخالقى هاىارزش وجود اجتماع، به تعلق و مســئولیت

  .آن
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   دنباش زندگى هاىمهارت آموزش برگیرنده در باید از مصرف مواد پیشگیرىمداخالت.   

  : است حوزه 5 بر مشتمل هامهارت این آموزش

  و عزت نفس خودآگاهى افزایش هاىآموزش ـ الف

  و مهارت نه گفتن نقادانه تفکر و خالق تفکر آموزش ـ ب

  سازگارانه فردى بین ارتباط و مؤثر ارتباط برقرارى قابلیت آموزش ـ ج

  مسئله حل مهارت آموزش ـ د

  یروان فشارهاىکنترل  و هاهیجاندیریت م آموزش ـ  هـ

ــى هاى برنامه   اجراى   یبلندمدت   و مدت میان  مدت، کوتاه  تاثیرات  زندگى،  مهارتهاى   آموزشـ

ــالمــت بهبود   نگرش،  تغییر    دانش، ایجــاد چون   در تغییر    مثبــت،  رفتــار تمــایالت روان، سـ

مدى،    کارآ نایی  بهبود خود ماعى، -روانى هاى  توا هاى    بهبود کالس، فضـــاى  بهبود اجت تار   رف

ــه،  ــور بهبود ها، معلّم و آموزاندانش ارتباط  و آموزان،دانش بین ارتباط  بهبود مدرسـ   در حضـ

  دندار اجتماعى رفتارهاى و سالمت رفتار بر دارمعنى تغییرات ایجاد تحصیلى، عملکرد و مدرسه

  .شودمى ابقاء و حفظ زمان طى شده ایجاد تغییرات یادآورى، و تقویتى هاىجلسه با که
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 دیگران به دارند عالقه خودشان تأیید و خود کار توجیه براي مواد، کننده مصرف افراد 

 .مواد وادار کنند مصرف به نیز سن و سال را هم و گروه دوستان خصوص

 دهد، بسیاري از افرادي که در دام وابستگی به مواد گرفتار می نتایج مطالعات نشان

ناسالمی مانند مصرف سیگار، الکل هاي ي خود از روشها براي مقابله با استرساند، شده

در حالی که این مواد نه تنها در دراز مدت استرس را از اند، استفاده کرده و سایر مواد

برند، بلکه موجب تشدید استرس و مشکالت جسمی روانی و اجتماعی غیر قابل نمی بین

 گردند.می جبرانی

 که هایی اوقات استرس زیاد و عدم کنترل بر هیجانات منفی، در برابر موقعیت گاهی

تواند عالمت شروع یک اختالل و یا بیماري می کند،نمی دیگران را دچار تنش و ناراحتی

 باشد، که در این حالت مراجعه به یک روانشناس یا روانپزشک بهترین راه حل است.

 جرأت شما مثل افراد همه ممکن. شماست قدرتدهنده نشان صحیح، موقعیت در گفتن نه 

؛تا آنجا که میتوانید کوتاه ومحکم سخن بگویید. از توجیه و توضیحات  باشند نداشته را آن

 مفصل اجتناب کنید.

   راهنمایی مراجعین جهت  امتناع از  مصرف مواد و آگاه سازي جامعه در باره مضرا ت

افیان جهت در پرهیز از رفت و آمد با دوستان و مصرف مواد و تشویق مراجعین و اطر

هاي مشکوك افراد واجد رفتارهاي پرخطري  چون سوء مصرف مواد و شرکت در مهمانی

 ترین اقدامات مورد انتظار از کادر بهداشتی است.یکی از مهم
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 ــگیر مداخالت ثرترین ؤم ــرف موادپیشـ   خانواده  بر متمرکز هایى  بخش داراى ي از مصـ

  . دنباشمی

  کیدکو يها لسا در هیژو به ها ادهخانو و لدینوا مثبت تاثیر ه،مدآ عمل به تمطالعا غلبا

  .هنددمی  ننشا را ستاها همکالسی و نستادو از بیشتر لدینوا ذنفو و تاثیر که

  شدر مختلف حلامر در ستا زمال لدینوابراي  ادمو فمصر از يپیشگیر يبرنامهها -1

   ید.آ عمل به نکادکو

 و حتی قبل از تولدنی انوجو و کیدکو دوران لطو در ننداتومی يپیشگیر يبرنامهها -2

، زمال رتمشو به لدینوا سترسید نیز ود اموعوارض مصرف  مینهز در تطالعاایهارابا

  .ندبخشبهبود  را آنان تربیتیارتیاطی و  يها رتمها

  نظرردمو يهاوهگر به طمربو اتخطر عمومی سطح به ها فعالیت منجاا تشدطح و س  -3

همگانی براي عموم جامعه،انتخابی  تواند به شکلمی ها  برنامه اريبرگزرد. دا بستگی

یب دیده با         هاي  گروه براي ــ لد آس  فهددر معرض خطر و یا موردي براي  یک وا

  . دگیرمی منجاا رتمشو یهارا وها رتمها توسعه

شی  برنامه -4   شوند منجاا لسا چند لوطدر و محلی معاجو سطح در بایستیهاي آموز

  اومتد ونبد و رهیکبا شکل به و همددرآ جامعه همرروز ندگیز از بخشی رتصو به تا

  مناسب رتصو به يپیشگیر برنامه یک شوند متوجه لدینواکه  تیرصودر  .نگیرند منجاا

 .آورد هنداخو روي آن به دارد نیز خوبی سابقه و دهفتااجا

  کارکردهاي   و تربیتى والدین  هاى مهارت تقویت   بر هاي فرزندپروري  محوریت برنامه    -5

 دانش و یآگاهافزایش  فرزندان، از مراقبت و نظارت ،یعاطف امن يفضــا ایجاد در آنان

  هاىسیاست   و مطلوب یاجنماع يارزشها  مواد،انتقالپیامدهاي مصرف   درباره درست 

 .خوداست ياعضا یاجتماع و يفرد يرفتارها يبرا قانونگذارى در خانواده

ضباطى  نیقوان اعمال نیهمچن -6 شد  گیرانهسخت  نه که خانواده در ان ه  انگارانسهل  نه و با

ــد   طات ی ارت در ي مثبت همتا  ىها گروه وجود و باشـ مل   و یخانوادگ  ا  هم، با  آنها  تعا

  .بردمى باال را پیشگیرانه مداخالت اثربخشى

ــواهد   -7 ــان یعلم شـ ــت داده نشـ ــا کل  بر متمرکز هاى فعالیت   که  اسـ   خانواده  ياعضـ

  کودکان بر متمرکز تنها ای و والدین بر متمرکز فقط که ییهابرنامه تراز اثربخشبســیار

  باشند.  ، میهستند

8-  
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  خودمراقبتی برنامه آموزش 

 

هاي از دست رفته عمر در کشور ما به نشان داد که بخش عمده سال 1382اي در سال مطالعه

هاي روانی و اختالالت رفتاري و حوادث، بیماري سبب مرگ زودرس و معلولیت ناشی از

درصد  20اي در انگلستان نشان داد که حدود هاي قلبی است. همینطور مطالعههمچنین بیماري

هاي جزیی است در حالی که بخش از مراجعات به پزشکان و مراکز درمانی، مربوط به بیماري

 قبت است. ها توسط خود مردم قابل مرااي از این بیماريعمده

خودمراقبتی عملی است که در آن هر فردي از دانش، مهارت و توانایی خود به عنوان یک منبع 

تواند کند تا به طور مستقل از سالمت خود مراقبت کند. البته  این تصمیم گیري میاستفاده می

باشد. اگرچه شامل مشورت و کسب کمک تخصصی یا غیر تخصصی از دیگران نیز می

دهند، ولی بتی فعالیتی است که مردم براي تامین، حفظ و ارتقاي سالمت خود انجام میخودمراق

ها و همشهریان آنها نیز گاهی این مراقبت به فرزندان، خانواده، دوستان، همسایگان، هم محلی

 یابد. گسترش می

سالمت را هاي مزمن تا حد زیادي استفاده از منابع نظام ارائه خدمات خودمراقبتی در بیماري

درصد مراجعه به  17درصد مراجعه به پزشکان عمومی و  40دهد به طوري که کاهش می

 دهد. پزشکان متخصص را کاهش می
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 1پیام شماره 

شک عمومی           ست در اولین زمان ممکن به پز سب ا شرایط زیر در خود منا صورت وجود هر یک از  در 

 مراجعه کنید:

 سردگی می   اگر ساس اف شته زندگی و فعالیت اح ست و    کنید یا چون گذ هاي روزمره لذت بخش نی

 هفته طول کشیده است.  2این حالت بیش از 

  اگر آستانه تحمل شما کاهش یافته و زودتر از معمول حتی با موضوعات نسبتا کم اهمیت از کوره

 روید.  می در

اي براي اقدام به خودکشی ندارید.  یا برنامهکنید، اما فعال تصمیم می اگر به خودکشی فکر 

توانید از پس انجام شغل یا کارهاي روزمره خود بر بیایید.  اگر مدتی است که چون گذشته نمی 

    برید یا دچار مشکل  نمی اگر تمایل جنسی شما کاهش یافته و یا در رابطه جنسی چون گذشته لذت

 هستید.

 ــده اي که طی روز  و یا خواب شــبانه خوبی ندارید به گونهاید اگر مدتی اســت دچار بی خوابی ش

 احساس کسالت یا خواب آلودگی دارید.  

.اگر شروع به مصرف مواد کرده اید، حتی اگر یک بار یا تفننی بوده باشد 

 اگر بدون دلیل و یا به میزان زیادتري از آن چه نسبت به اتفاقی که افتاده دچار دلشوره و استرس

 هستید. 

 

 2پیام شماره 

 مراجعه کنید: فورا به یک مرکز درمانی در صورت وجود هر یک از شرایط زیر مناسب است 

.اگر اقدام به خودکشی کرده اید حتی اگر با روشی که به نظر کم خطر باشد 

 اید.اگر به صورت تصادفی از داروهاي روان پزشکی به میزان زیاد به اشتباه استفاده کرده 

 

 پیام شماره

 شود:می ب رعایت نکات زیر توصیهبراي داشتن خواب خو

هایی چون چاي و قهوه پرهیز از مصرف شبانه نوشیدنی 

مصرف شام سبک 

پرهیز از تماشاي زیاد شبانه تلویزیون یا کار با کامپیوتر و تلفن همراه 

 بعد از ظهر 3چرت کمتر از نیم ساعته پیش از ساعت پرهیز از خواب طی روز یا حداکثر اکتفا به یک 
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پیام شماره 

صاي و            شکالت اع ستعد م ست فرد را م ست که ممکن ا دوران بارداري و پس از زایمان، دوره اي ا

جدي  مشکالت روان چون افسردگی و اضطراب نماید. این مشکالت براي سالمت مادر و جنین یا نوزاد     

 کند. در نتیجه حتما الزم است در صورت وجود آن به روان پزشک مراجعه نمایید.  می ایجاد

 

ــرکت در دوره  ــود. براي شـ ــت و باید آموخته شـ   فرزند پروريهاي تربیت فرزندان یک مهارت اسـ

 توانید به کارشناس سالمت روان در مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایید.  می

 

 پیام شماره

پیام شماره 

اید حتما در اولین فرصت ممکن بعد از   در صورتی که مورد خشونت فیزیکی در خانواده قرار گرفته  

 رسیدگی به مشکالت جسمی احتمالی، به پزشک عمومی مراجعه نمایید.  

 

صورتی که دچار بیماري روان  شخصا قطع نکنید     در  ستید، هرگز داروي خود را  و مرتب   پزشکی ه

 اي مراجعه نمایید.  طبق توصیه پزشک معالج جهت ویزیت دوره

 

پیام شماره 
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  اید بدانیمدر زمینه اختالل مصرف مواد ب آنچه

  

  

  

   

 عوارض اختالل مصرف مواد 

 فردي (جسمی و روانی) -

 

  جسمیهاي عارضه

است. براي مثال مصرف    اختالل مصرف مواد بر حسب نوع ماده با عوارض جسمی متعددي همراه    

ناتوانی جنسـی، یبوسـت،    ، مواد افیونی باعث ایجاد حالت تحمل و محرومیت در صـورت عدم مصـرف،  

ــی و... میبیماري ــود.هاي گوارش ــت فرد رابه  ش ــد ممکن اس ي  هابیماري اگراعتیاد از نوع تزریقی باش

آمفتامین (شیشه) با عوارض    مصرف مواد محرك نظیر مت  .وي وهپاتیت دچارکندآيعفونی همچون اچ

سوءتغذیه، تحلیل               شار خون باال،  سایی قلبی، ف سکته قلبی، نار سکته مغزي،  شدیدي همچون  سمی  ج

ها و... همراه است. مصرف مواد محرك با خطر باالتر رفتارهاي پرخطر   عضالت بدن، پوسیدگی دندان  

 و سیفلیس همراه است. ويآيهاي منتقله از راه جنسی نظیر اچجنسی و ابتالء به عفونت

 

 روانی هاي عارضه

ــردگی،  ــت موجب اختالل درخواب، افس ــرف مواد ممکن اس ــمیم  اختالل مص ــکل درتص و  گیري مش

شود    شدید  سردگی در افراد مبتالء به اختالل     .اختاللهاي روانی خفیف و  شیوع اختالالت خلقی نظیر اف

تالء به اختالل مصــرف مواد محرك در   مصــرف مواد افیونی دو برابر جمعیت عمومی اســت. افراد مب 

معرض خطر باالي ابتالء به جنون القاءشده در اثر مصرف ماده هستند. جنون القاءشده در اثر مصرف      

 گري و تهاجم همراه است.آمفتامین با خطر باالي پرخاشمت

 

 خانوادگی 

صرف و رهایی از    صرف مواد، تالش براي تهیه، م صرف ماده به  بنا به تعریف در اختالل م اثرات م

شـــود و در نتیجه ســـایر موضـــوعات مهم زندگی همچون اولویت اصـــلی زندگی فرد مبتالء تبدیل می

گیرد. مصرف مواد مخدر نه تنها به فرد مصرف کننده، بلکه    تري قرار میخانواده در درجه اهمیت پایین

ــیب        ــد نیز آسـ ــاند. می به هرکس که با اودرتماس باشـ ــر   رسـ موجب   ف مداوم مواد نیاز فرد به مصـ

صادي،    شکلهاي اقت شیدگی خانواده،    افزایش هزینه، کاهش درآمدخانواده، بروزم سامانی واز هم پا  ناب

طالق، خشونت درخانواده (خشونت نسبت به همسر و آزار کودکان) و همچنین محدود شدن معاشرت        

 سازد.می سالم خانواده با دیگران میشود وتربیت فرزندان را دچار اشکال

 

 اجتماعی، اقتصادي و شغلی 

فراوان هاي کند ودرعملکرد شغلی دشواري  می اعتیاد خسارات بسیاري را برجامعه واجتماع تحمیل  

ــدن فرد از جامعه، بیکاري، غیبت از کار، کاهش میزان  می پدید ــت موجب طرد ش آورد. اعتیاد ممکن اس

شود  افزایش بروز جرم  شیوع فقر، بیکاري،  .کارآیی، اخراج از کار و بروز حوادث حین کار و رانندگی 

 .اجتماعی اعتیاد استهاي در جامعه همچون دزدي، فحشا و قتل از جمله عارضه
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  خالصه فصل 

  

هدف از آموزش سالمت در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد ارشاد و راهنمایی و آشنا      

صول    شتن آنها از خطراتی           ساختن مردم به ا سانی و برحذردا ست ان شت و روابط در بهدا

صورت آموزش       سالمت روان به  سالمت آنها را در این حوزه  تهدید می کند. آموزش  ست که  ا

شود.       سخ یا بحث عمومی ارائه می  سش و پا انفرادي و چهره به چهره، آموزش گروهی و پر

هاي در معرض خطر از اهمیت و   برخی گروهاین آموزش براي همه افراد مفید اســت اما براي     

سیب پذیر و افراد کلیدي تر      ست که ابتدا گروههاي آ ست، لذا بهتر ا فوریت باالتري برخوردار ا

  جامعه را آموزش داد.
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  تمرین در کالس درس 

  

 یک نفر در نقش مشاور باشد ومشاور مراحل مشاوهبا روش ایفاي نقش  یک نفر در نقش بیمار و 

را انجام دهد. در این شرائط سایر دانش آموزان به عنوان تماشاگر باید نقائص و نقاط قوت این 

  ایفاي نقش را بگویند تا افراد بعدي بتوانند آن را به نحو بهتري انجام دهند.

  کالس  در خارج از تمرین در 

  

 مشاوره را تعریف کنید و اصول آن را توضیح دهید. -1

آید. شما کدام یک از نظر شما چگونه ارتباط مناسب و مؤثر در مشاوره به دست میبه  -2

 دانید؟ چرا؟عوامل تأثیر گذار بر ارتباط را مهم تر می
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  هشتمفصل 

 

  

  اجتماعیمشارکت 
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  اهداف فصل

  

  رود بتوانید:پس از مطالعه این فصل انتظار می

 ها توضیح دهید.مراحل آموزش در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد را به گروه 

 ها و اهمیت ارکان اجراي برنامه آموزش در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد به گروه

 هر یک را توضیح دهید.

 .هر یک از مراحل مختلف اجراي برنامه آموزشی در این حوزه سالمت را توضیح دهید 

 ی ریزي و راه اندازي عملیات ارتقاء سالمت روانی اجتماعمفهوم مشارکت جامعه در برنامه

 را بازگو نمایید.

 

  کلیدي واژگان

  

  آموزش  

 هاي هدفگروه  

 مشارکت جامعه  
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  مقدمه و بیان هدف

یندي است که   سالمت در حوزه روانی، اجتماعی و اعتیاد به گروه ها، ایجاد فرآ هدف برنامه آموزش 

ست یابند که بتوانند  هایی در طی آن افراد و جامعه به توانایی و اجتماعی خود را ارتقاء   سالمت روانی د

به  . مصــرف مواد مصــون بماننداختالل  و از ابتالء به اختالالت رفتاري و روانپزشــکی و همچنین  دهند

ــمی نظیر نهادهاي مختلف  هاي گروه ي مختلف جامعه اعم از هاگروه منظور تحقق این هدف افراد و رسـ

ي غیررسمی  هاگروه تعلیم و تربیت، دهداري، شوراي اسالمی و نیزهاي سازمان مستقر در جامعه مانند

  : باید بتوانند در مراحل ذیل گام بردارند و ... دار، دانش آموزاننظیر زنان خانه

 شناسایی نیازهاي سالمت در حوزه روانی، اجتماعی و اعتیاد در خود و افراد جامعه 

 ر حوزه روانی، اجتماعی و اعتیادایجاد تمایل به حل مشکالت سالمت د 

 به منظور حل مشکالت  سالمت در حوزه روانی، اجتماعی و اعتیاد و اجراي آنها ریزي برنامه 

 و ارتقاء مستمر کیفیت اجراي آنها ها ارزیابی برنامه 

آگاه  سـالمت،  توان چنین برداشـت کرد که اسـاسـاً نخسـتین گام در ارتقاء     می براسـاس موارد فوق 

ــازي جامعه به نیازهاي واقعی و حقوق خود در زمینه  ــالمت س ــتس ــازي عمدتاً از دو   این آگاه. اس س

رسمی و غیررسمی فعال در  هاي گروه جمعی بههاي نیز آموزش فردي و مشاوره وهاي محور آموزش

ــاوردهنده  ارائه ،در محور آموزش فردي. پذیردمی جامعه تحقق  ــالمت به عنوان مشـ   ي عمل خدمات سـ

را موشــکافی نموده و راه حلی ســالمت مشــکل  ،نماید با مشــارکت مشــتري خدماتمی کند که تالشمی

در محوردوم  . براي آن پیدا نماید و یا او را به دلیل پیچیدگی خاص مشـکل به سـطح باالتري ارجاع دهد  

  کند:میخدمات یکی از دو نقش زیر را ایفا دهنده ارائههاي ه گروهبسالمت یعنی آموزش 

خاص  اي ریزي مشــارکتی براي اجراي برنامهبه جامعه و ایجاد برنامههاي ســالمت انتقال پیام -الف

  هاي سالمت از برنامه

ــتفاده از ظرفیت    -ب ــالمت  باالتر آموزش  هاي  هماهنگی براي اسـ اجتماعی نظیر   هاي  گروه برايسـ

  ي تربیتی و ...هاي معتمدین و روحانیون، پزشکان، نهادهااستفاده از ظرفیت

هایی را به شـــما ارائه خواهد نمود که با  آنچه در ادامه مطالب این فصـــل خواهد آمد مجموعه روش

نموده و مشــارکت جامعه را  ها گروه جمعی باهاي توانید اقدام به برقراري آموزشمی از آنهاگیري بهره

  . سازماندهی نماییدسالمت در ارتقاء 

  

  گروه ها بهسالمت در این حوزه ش ارکان اجراي برنامه آموز

  اساساً در اجراي برنامه آموزش سالمت براي گروهی از افراد باید دو ویژگی اصلی را مراعات نمود:

 . کندمی طراحی یک برنامه آموزشی اثربخش که از الگویی روشن تبعیت -1

 و اهداف برنامه سالمت ها تنظیم محتواي آموزش بر مبناي ارزش -2

و  ها گروه ، آموزش بهداشت به دبا اصول آموزش بهداشت، آموزش بهداشت به افرا    از آنجا که شما 

  در اینجا توصیه  آموزشی آشنایی الزم را دارید  هاي و شیوه ها جلب مشارکت مردم و روش هاي روش

ها  گروه با و اعتیاد اجتماعی ،سالمت روانی در حوزه شود به منظور درك مناسب تر برنامه آموزش   می
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با این فرض که شما بر مباحث پیش گفت تسلطی مناسب دارید     . داشته باشید   گذشته بر مباحث مروري 

ــل بر محور دوم از ارکان اجراي برنامه آموزش        ــالمت روانی در حوزه  در ادامه مطالب این فصـ   ،سـ

ــویم و تالشمی متمرکزو اعتیاد اجتماعی  وزه  هاي حیندهاي برنامهتکیه بر اهداف و فرآ کنیم تا بامی ش

مراحل مختلف این . بتوانید اقدام به اجراي یک آموزش گروهی نمایید و اعتیاد اجتماعی ،ســـالمت روانی

  آموزش به شرح ذیل در ادامه مطالب این فصل آمده است.

  

  :ها گروه به در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادمراحل اجراي برنامه آموزش 

ــالمت در   مراحل مختلف اجراي برنامه آموزش     سـ

بایســت در  و اعتیاد میاجتماعی  ،ســالمت روانیحوزه 

. دار داشته باشد  درجه نخست رویکردي منطقی و نظام 

شود تا هر یک از عوامل می دار موجباین رویکرد نظام

ــتی و به طرز ي نقش خود را ایفا مؤثر مختلف به درسـ

رشــناســان مراقب ســالمت کادر این میان نقش . نمایند

ــالمت خانواده ــی و    ،به عنوان متولی س ــاس ــی اس نقش

هد بود    یدي خوا یدي تلقی      . کل هت کل بدان ج این نقش 

در خط  کارشناسان مراقب سالمت خانواده شود که  می

بر آن هسـتند و بیش از هر فرد دیگر قادرند سـایر     مؤثر و درك عواملسـالمت  شـاهد مشـکالت    ،مقدم

ــانی را   ــاختار           . نمایند   ، هدایت  براي تنظیم فعالیت ها   عوامل انسـ در ادامه مطالب با مرور برنامه و سـ

  ،ســالمت روانیســالمت در حوزه پیشــنهادي به درك مناســب تري از این موقعیت براي حل مشــکالت 

  . پی خواهید بردو اعتیاد اجتماعی 

  شوند:می این مراحل به شرح ذیل معرفی 

 ی، اجتماعی و اعتیاد جامعه تحلیل نیازهاي حوزه سالمت روان -1

  ریزي براي راه اندازي عملیات ارتقاء ســالمت در حوزه ســالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد با   برنامه -2

 گیري از مشارکت جامعه بهره

 هدف  هاي گروه ریزي آموزشی برايبرنامه -3

مت و اجراي           -4 ــال قاء سـ یاتی ارت مه عمل نا اجراي بر

مه   ــی در حوزه ریزي برنا ــالمت روانی،  آموزشـ سـ

 اجتماعی و اعتیاد

مت و           -5 ــال قاء سـ مه ارت نا تایج بر ــتمر ن یابی مسـ ارز

ــالمت روانی،    هاي  آموزش ــده در حوزه سـ ارائه شـ

 اجتماعی و اعتیاد

 ارزشیابی نتایج برنامه و ارتقاء و توسعه مستمر آن  -6

  در ادامه شرح تفصیلی هر یک از مراحل آمده است.
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  جامعه: المت روانی، اجتماعی و اعتیادسالمت در حوزه ستحلیل نیازهاي  -1

سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد   تحلیل نیازهاي  ساس اخذ اطالعات از    سالمت در حوزه  جامعه برا

  توانند یکی از موارد ذیل باشند:می پذیرد. این منابعمی منابع مختلف صورت

و یا یک برنامه ســالمت از ســوي واحدهاي باالتر؛ در این زمینه  ها دســتورالعملقوانین، ابالغ  -الف

سالمت        سالی ناظر به اجراي خدماتی از  ستورالعمل ار ست برنامه یا د سالمت روانی،   ممکن ا در حوزه 

  مشارکت مردمی است. باشد که نیازمند آموزش گروهی و یااجتماعی و اعتیاد 

در حوزه ســالمت روانی، اجتماعی و مت ســالوجود شــواهدي که داللت بر بروز یک مشــکل  -ب

ــش دارد،  اعتیاد به عنوان مثال ممکن اســت بنا به دالیلی خاص در یکی از مناطق در جامعه تحت پوش

خدمات ممکن اســـت دهنده تحت پوشـــش میزان بروز اعتیاد باال رفته باشـــد، در چنین شـــرایطی ارائه

تر گزارش نموده و با همکاري آنها اقدام به اجراي خود را در مورد بروز اعتیاد به ســطوح باالهاي یافته

  خاص نماید.هایی برنامه

در این یا تغییرات خاص در محیط که منجر به بروز مشــکالت خاص شــود؛  ها وقوع بحران -ج

له         ــریع فرهنگی اجتماعی، منازعات قومی و قبی نه حوادثی نظیر زلزله، تغییرات سـ ند   می و ...اي زمی توا

  شود.در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد شکالت منجر به بروز م

شده در فوق    شاره  شتی  ، در تمامی موارد ا سب نیازها     می کارمند بهدا ست به منظور ارزیابی منا بای

 بایست کیفیت مشکل موجود، گستره آن در جامعه، عوامل   می اقدام به تحلیل آنها نماید. در این توصیف 

  بینند و تعداد آنها به درستی روشن شود.می بر بروز مشکل، افرادي که از آن آسیب مؤثر

این اســت که به صــورتی روشــن  ها گروه آموزشــی برايریزي یک موضــوع بســیار مهم در برنامه

شرایط    شود. در این  ختلف اجتماعی اطالعاتی متفاوت در حوزه  مهاي گروه اطالعات گروه هدف معلوم 

ــالمت روانی، ــش با مواردي از. دارند اجتماعی و اعتیاد   سـ   به عنوان مثال چنانچه در جامعه تحت پوشـ

توانیم چند گروه هدف را آموزش دهیم و  می اجتماعی ناشی از اشتغال کودکان مواجه باشیمهاي آسیب 

اعی  به طور قطع سطح سواد و اطالعات اجتم. دعوت به عمل آوریماي یا از آنها براي مشارکت در برنامه

ست، لذا چنانچه          صنایع، خانواده کودك و .... متفاوت ا صاحبان حرفه یا  ستا،  صاحبان کار، معلمین رو

ــارکت هر یک از      ریزي در برنامه   هاي حوزه   فوق در برنامه  هاي  گروه جایگاهی را براي آموزش یا مشـ

محتواي آموزش خود  بایست  می کودکان انتخاب کرده اید سالمت روانی، اجتماعی و پیشگیري از اعتیاد  

در این شــرایط به یاد داشــته باشــید که ارائه . را به صــورت جداگانه و با محتوایی متفاوت تنظیم نمایید

اطالعات غیر ضــروري و نیز اطالعاتی که در حوزه فهم گروه هدف نبوده و یا خود از آنها آگاه باشــند  

  شود.می هدفهاي وهگر نه تنها ضرورت ندارد بلکه موجب کسالت فراگیران شما از

  

  یک داستان از نیازسنجی آموزشی در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد:

سالمت خانواده  « شناس مراقب  ست که        کار شده ا شاهدات اخیر خود متوجه  ستاي اکبرآباد در م رو

را  هایی او براي تکمیل اطالعات خود با آنها مصاحبه . تعدادي از سالمندان روستا عالئم افسردگی دارند   

شی براي آنها         می دهد و درمی ترتیب سمی و فرامو سالمت ج ست رفتن  یابد عواملی نظیر تنهایی، از د
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ست    سالمت خانواده   شرایط ناگواري را به وجود آورده ا شناس مراقب  که اطالعاتی را از قبل در   . کار

ــالمندان دارد،     ند یکی از جنبه  می زمینه مراقبت از سـ ــیب به گر   هاي  دا قدان   مهم آسـ ــالمندان، ف  وه سـ

همه جانبه از ارزیابی نیازهاي آموزشی   اي لذا براي آن که برنامه. جسمی و تنهایی آنهاست  هاي مراقبت

  نماید.می ذیلهاي را ترتیب دهد اقدام به گردآوري اطالعات بیشتر در زمینه

سالمندان در زمینه مراقبت از خود و میزان بهره مندي آنها از خدمات   -1 سالمت و   معلومات  مختلف 

 خدمات اجتماعی  

 اطالعات اطرافیان سالمندان در زمینه نیازهاي این گروه   -2

 ارزیابی نهادهاي اجتماعی مستقر در روستا در زمینه امکان حمایت از سالمندان  -3

مختلفی هاي تواند برنامهکارشناس مراقب سالمت خانواده میبا اطالعات به دست آمده روشن است    

  سالمندان هماهنگ نماید. سالمت روانیرا در جهت ارتقاء 

  

مه   -2 نا قاء     ریزي بر یات ارت ندازي عمل مت   براي راه ا ــال یاد      س ماعی و اعت مت روانی، اجت ــال با  در حوزه س

  از مشارکت جامعه:گیري بهره

ــالمت روانی، اجتماعی و اعتیادبرنامه بیش  هاي حوزه س

مه    ــایر برنا ــارکت       دیگهاي  از سـ ند مشـ یازم ر براي اجرا ن

حوزه سالمت دلیل این موضوع آن است که . اجتماعی هستند

بــه میزان بــاالیی تحــت تــأثیر   روانی، اجتمــاعی و اعتیــاد

ــادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه و خانواده هاي ویژگی اقتص

سـالمت در این  بایسـت براي ارتقاء  می بر این اسـاس . اسـت 

جامعه و تو     حوزه ــارکت  در آن  موجودهاي  انمندي از مشـ

ــت ندي . بهره جســ ــمی و  هاي  گروه درها  این توانم رسـ

عه وجوددارد    جام ــمی  هادهاي       . غیررسـ ــر ن حاضـ حال  در 

ــازمان   ــمی نظیر سـ هاي دولتی و غیردولتی در   مختلف رسـ

ــطراب در    ــردگی و اض ــونت خانگی، کودك آزاري، افس ــرف مواد، خش ــوء مص ــائلی نظیر س   زمینه مس

هدف  هاي  گروه عه، تبعیض   مختلف  یت     هاي  جام عال ماعی ف ــی و حقوق اجت ند   می جنسـ مای قوانین و . ن

ــتور ــترس اینهاي عمل الدسـ مختلفی که براي احقاق حقوق اجتماعی و    هاي و نیز میثاق ها گروه در دسـ

ســالمت در حوزه  در دســترس این ســازمان هاســت خود منبعی ارزشــمند براي ارتقاء  ســالمت روانی

س سالمت روانی، اجتماعی   سوي دیگر ارائه ا ستفاده از ظرفیت می خدماتدهندگان ت. از  هاي توانند با ا

ستفاده و سازماندهی با بهره     تشکیل  . غیررسمی نمایند هاي گروه ازگیري جامعه تحت پوشش اقدام به ا

جدیدي هاي تواند ظرفیتمی و ...ها مختلف زنان، شــاغلین کارگاههاي گروه جلســات با معلمین روســتا،

  . و ارتقاء حقوق اجتماعی ایجاد نماید هاي حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاداجراي برنامه براي

ــالمت روانی اجتماعیبراي ریزي مراحل مختلف برنامه ــارکت جامعهگیري با بهره س شــامل  ،از مش

مشــارکت در اجراي عملیات، تســهیل در  مشــارکت در شــناخت مشــکالت، مشــارکت در یافتن راه حل،  
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  . ارکت و نهایتاً مشارکت در ارزشیابی استمش

  

  داستان یک مشارکت اجتماعی در برنامه سالمت روانی اجتماعی؛

شاهدات خود مواردي از کودك آزاري و        « سین آباد در م سالمت خانواده محله ح شناس مراقب  کار

او ضمن  . بهره کشی از کودکان در انجام کارهاي شغلی را در جامعه تحت پوشش مشاهده نموده است     

و مرکز بهداشت شهرستان اقدام به      سالمت جامعه در مرکز  مشورت با پزشک و کارشناسان مربوطه     

افراد تیم تشکیل شده عبارتند از؛ مدیر دبستان ابتدایی    . تشکیل تیمی براي ارزیابی موضوع نموده است   

ــی   محله ــی تحص ــناس ــتان که در زمینه علوم تربیتی و روانش ل نموده، روحانی  و یکی از دبیران دبیرس

. جامعهسالمت  ، پزشک مرکز  محله مسجد، رییس و یکی از اعضاي شوراي اسالمی چند تن از معتمدین    

به   کارشناس مراقب سالمت خانواده  .گیردمسئولیت این تیم را رئیس شوراي اسالمی محله به عهده می

تا متعاقباً با مشورت با سایر اعضاي گروه اقدام به انتخاب سایر   بودهجلسه   ، دبیرعنوان هماهنگ کننده

  کند .و کار خود را براي حل مشکل آغاز اید اعضا براي تیم نم

را که داراي تحصــیالت دانشــگاهی در   محلهاعضــاي تیم در نخســتین جلســه خود دو نفر از بانوان 

ستند به عنوان         سی و نیز مددکاري اجتماعی ه شنا شته جامعه  ضاي تیم انتخاب   ر .  نمایندمی سایر اع

براي حل  مؤثرتوانند راه کاري می هاي مختلف موضـوع اعضـاي تیم مطمئن هسـتند که با ارزیابی جنبه  

ــکل انتخاب نموده و آن را تا حد باالیی حل نمایند          خود براي حل  هاي  آنها در مباحثات و فعالیت      . مشـ

ــکل مراحل متعددي را در طول زمان مورد ارزیا       ــیابی قرار دادند که از      مشـ بی، طراحی، اجرا و ارزشـ

  شود. این مراحل عبارت بودند از:می از آنها اشارهاي حوصله این کتاب خارج است و تنها به خالصه

 ارزیابی تعداد و کیفیت وقوع مشکل کودك آزاري و بهره کشی از کودکان   -1

 آنها  هاي و خانوادهارزیابی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي کودکان گروه هدف  -2

 مختلف به منظور؛هاي طراحی برنامه -3

  ارزیابی سالمت جسمی و روانی کودکان مورد نظر و ارتقاء آن 

 و اطرافیان ها آموزش به خانواده 

 نظیر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)هایی از طریق سازمانها حمایت از خانواده 

  و نهضـــت ســـوادآموزي براي تحصـــیل کودکان و  جلب حمایت آموزش و پرورش و مدارس

 هایشانخانواده

   هاي  ارزیابی نتایج برنامه در زمینه میزان بروز مشـکل و وضـعیت بهره مندي جامعه از برنامه

 مختلف حمایتی در زمینه موضوع

هاي  از حمایتگیري نکته حائز اهمیت در تشــکیل جلســات تیم این بود که اوالً اعضــاي گروه با بهره

سب اقدام به تنظیم فعالیت      علم شی منا ستند با رو ضاي مختلف توان نمایند به نحوي که  ها ی و تجربی اع

ــد، ثانیاً گروه در     ــتا نش اجراي برنامه منجر به بروز حســاســیت و آســیب به آبروي هیچ کس در روس

سب راهنمایی    سات مختلف خود و براي ک سان          ها جل شنا ستان از کار شهر شارکت واحدهاي  و جلب م

  »ارت ذیربط در جلسات دعوت به عمل آورد.اد
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  هدف:هاي گروه آموزشی برايریزي برنامه -3

هاي  گروه آموزشـــی برايریزي اجازه دهید موضـــوع برنامه

  هدف را با یک داستان آغاز کنیم.

حســـین آباد در   کارشـــناس مراقب ســـالمت خانواده محله «

ــی ــد که تعداد قابل توجهی هاي بررس ــاخود متوجه ش لمند در  س

له  ماري آلز      دارد وجود  مح چار بی ها د زوال ( ایمرکه برخی از آن

یابد که  می او در مواجهه با این افراد در. عقل ) و افسردگی هستند

ــردگی در این      مل افسـ عا ــلی ترین  گاهش    اصـ گاهی از  گروه، آ

ــد. که این امر خود موجب   روزافزون یاد آوري خاطرات  می   باشـ

  گردیده است.  ز زندگی میکاهش احساس لذت آنها ا

داند که مداخالت می که دیده اســتهایی براســاس آموزش کارشــناس مراقب ســالمت خانواده محله

  اصلی براي کاهش این مشکل عبارتند از:

 آگاه نمودن خانواده و اطرافیان بیمار در زمینه مشکل او -1

 درمانی مورد نیاز و اقداماتها ویزیت پزشک از بیمار و خانواده او و ارائه مشاوره -2

که     نان از این  قب      براي اطمی ناس مرا ــ کارشـ

ایمر و  سالمت خانواده به درستی موارد ابتال به آلز  

در درجه نخســـت  ،افســـردگی را پیدا کرده اســـت

شــرایط مالقات ســالمندان با شــکایت فراموشــی و  

ــردگی  با پزشــــک  افسـ ند. در این  می فراهمرا  ک

ــالمند همراه ها مالقات با نزدیک ترین فردي فرد سـ

ــک       ــالمند را دارد به نزد پزشـ که امکان مراقبت سـ

ــخیص کند. حال پس از اطمینان ا   می مراجعه  ز تشـ

کارشــناس مراقب  ایمر صــحیح موارد مبتال به آلز 

ــالمت خانواده برنامه را براي آموزش اطرافیان   سـ

کند. این برنامه شـــامل چند می بیمار ســـالمند مهیا

سالمت  ، پزشک و یک نفر از کارشناسان    کارشناس مراقب سالمت خانواده  آن جلسه منظم است که در   

تواند براي برخی از  کارشناس مراقب سالمت خانواده میمرکز بهداشت شهرستان حضور دارند.  روان 

آشـنایی    سـالمت روانی و اجتماعی که در زمینه  محله جلسـات از معتمدین محلی و یا دبیران شـاغل در  

   به عمل آورد.دارند نیز دعوت 

وش بحث و  کارشناس مراقب سالمت خانواده در این آموزش گروهی استفاده از ر   شیوه مورد نظر  

 گفت و گوي مشارکتی است. برخی از جلسات با حضور پزشک و برخی دیگر بدون حضور وي انجام        

 اطالعات اقدام به تبادلدهندگان شــود. در شــیوه بحث و گفت و گوي مشــارکتی فراگیران و آموزشمی

شرایط کار آموزش می سب به       دهنده نمایند. در این  سخی منا ست که فراگیران را در جهت ارائه پا این ا
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  کنند راهنمایی کند.می جمع مطرح  کهتی سؤاال سئواالت مهم و کلیدي و یا

ست    شروع نخ شک محله   براي  سئوال را پز سئوال می مطرح ین مباحثه، اولین  ست:  کند.  به نظر  «این ا

ست؟ بیماري آلز شما  شت » ایمر چی کنند.  می متفاوت خود از این بیماري را عنوانهاي افراد فراگیر بردا

نکات کلیدي هر یک از تعاریف را یادداشــت و نهایتاً با    کارشــناس مراقب ســالمت خانواده پزشــک و 

ــکاالت آنها اقدام به تعریف بیماري        گیري بهره ــالح اشـ ن در جریان  کنند. این امکا  می از تعاریف و اصـ

شانه    صیف عالئم و ن سالمند خود   هاي مباحثه وجود دارد که هر یک از فراگیران اقدام به تو بیماري در 

آید که برخی از اطرافیان بیمار از سختی زندگی با سالمند و    می نمایند. در جریان این مباحثات گاه پیش

  و پزشــک مراقب ســالمت خانواده کارشــناسکنند. در این شــرایط می هاي فراوانیاو صــحبتهاي رنج

ساس ارزش که سالمندان مبتال به بیماري آلز دانند می کنند،  نمی ایمر تمایل زیادي براي تحرك ندارند، اح

عواطف زیادي ندارند، ممکن است زیاد بخوابند یا دچار اختالل جدي در خواب باشند، ممکن است داراي   

  ا گریه کنند. آنها این عالئم را به فراگیران توضــیحعواطف غیرطبیعی بوده و بی جهت عصــابی شــوند ی

نه مبادله        می ــک و    می دهند. فراگیران نیز اطالعات و تجارب خود در این زمی ند و در این حین پزشـ کن

سالمت خانواده   شناس مراقب  سی و حیاتی     می اطالعات الزم را منتقل کار سا سیار ا کنند. اطالعاتی که ب

ات ایجاد توان سازگاري براي افراد خانواده براي ارائه خدمت به سالمند    است. بخش مهمی از این اطالع 

  است. کارشناس مراقب سالمت خانوادهو نیز مراجعات به موقع به پزشک و 

سالمت خانواده    شناس مراقب  سه اطالعات جدید و قابل توجهی را به فراگیران منتقل   کار در این جل

  کرده است. بخشی از این اطالعات شامل موارد ذیل است.

سالمت خانواده و نیازهایی که در این مراجعات      -1 شناس مراقب  شک و خود کار زمان مراجعه به پز

 مرتفع خواهد شد.

سالمند، کاهش سروصدا در محیط زندگی      آموزش براي داشتن محیطی آرام و با لذت بیشتر براي   -2

سالمند، نحوه تغذیه و پایش مداوم        هاي سالمند، زندگی با چهره  سب از  شتن توقعاتی منا شنا، دا آ

 عالئم بیماري در وي  

شوند و چگونه از حمایت       -3 سته ن شان نیز مراقبت کنند تا خ سالمند از خود الزم  هاي چگونه مراقبین 

 جامعه بهره مند شوند. از سوي سایر افراد و نهادهاي

و پزشــک   کارشــناس مراقب ســالمت خانوادهبراي آنکه این مباحثات تاثیراتی پایدار داشــته باشــد، 

  »دهند.می به طور مداوم انجام محله از امکانات موجود درگیري جلسات آموزشی را با بهره

شما دریافتید که     ستان  سالمت خانواده   در این دا شناس مراقب  شک ر  کار وش بحث و گفت و  و پز

توانید این روش یا هر روش دیگري را به  می شــما نیز. گوي مشــارکتی را براي آموزش انتخاب نمودند

ــت،    . فراخور امکانات خود ترتیب دهید    دقت کنید که آنچه که بیش از هر چیز در ترتیب آموزش مهم اسـ

صیه    ست. به همین منظور مجدداً تو صول مربوطه را در کتاب مبانی   کنیم تمی ایجاد تاثیر پایدار آن ا ا ف

  . مجدداً مرور نماییدرا  محلهبهداشت و کار در 
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  خالصه فصل

  

ها ایجاد فرایندي است که در طی آن افراد جامعه بتوانند هدف برنامه آموزش سالمت به گروه

روانی، اجتماعی خود را ارتقاء دهند. براي اجراي این آموزش الگوي مشخصی موجود  سالمت  

شروع می    ست که از ارزیابی نیازهاي واقعی جامعه  شود. متعاقب طراحی و اجراي آموزش  ا

باید نتایح را به طور مســتمر ارزشــیابی نمود و بر اســاس آنها مجدداً اقدام به برنامه ریزي  

  آموزشی کرد .

هاي حوزه سالمت روانی، اجتماعی و سوء مصرف مواد یکی    مشارکت مردم در برنامه فرایند 

از راهکارهاي اصلی و مؤثر توسعه این برنامه در جامعه است. اجراي این برنامه نیز نیازمند    

  بهره گیري از الگوي مشخص علمی و عملی است .

 

 

ریزي و  توان به طور خالصــه مراحل برنامهبراســاس آنچه که در فوق به آن اشــاره شــد می  

 اجراي آموزش را موارد ذیل دانست:

افراد فراگیر، افراد تهیه برنامه آموزشی شامل مراحل، دفعات، موضوعات و اهداف آموزش،     -1

سایل و ابزار مورد نیاز و روش     دهنده آموزش سهیل کنندگان آن، محل اجراي آموزش، و و ت

 هاي آموزش  و شیوه

 مستندسازي تمامی موارد فوق به صورت متنی خالصه شده-2

 ها  تعیین نحوه ارزشیابی فراگیران در مورد آموزش-3

 سالمند  تعیین نحوه ارزشیابی تاثیرات آموزش بر زندگی -4

 ارتقاء مستمر کیفیت و استانداردهاي آموزشی-5

 هاي آنها  ارائه گزارش به سطوح باالتر و سایر نهادها و دریافت کمک-6

واضــح اســت هر یک از مراحلی که در فوق آمده نیازمند دانش، تجربه و تمرین اســت. شــما در  

در دسـترس و سـایر کتب    گیري از منابع علمی طول زمان این فرصـت را خواهید داشـت که با بهره  

آموزش اقدام به ارتقاء عملکرد خود نمایید. آنچه بیش از هر چیز در چنین تجاربی ارزش دارد در          

درجه نخست تمرین و ممارست خود شماست و در درجه دوم ارزشمندي کار شما و نتایج آن. به        

ستی و با بهره    ضوعاتی به در ا مهارتی کامل به اجرا گیري از منابع علمی و بطور حتم اگر چنین مو

برســد، شــما نقش اصــلی خود را در تحقق ســالمت که همانا رفاه کامل جســمی، روانی و اجتماعی   

 اید.جامعه است، ایفا کرده
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  تمرین در کالس درس

  

     گروه تقسیم شده و هر کدام با هماهنگی یکدیگر اقدام به ایفاي نقش   در قالب دو یا سه

در قالب یک برنامه آموزش گروهی نمایید. در این زمینه شما از فرضیات ذهنی خود در    

توانید از قبل با مربی  زمینه تحلیل نیازها و سایر مراحل استفاده کنید. در این مورد می  

سان می خود مشورت نمایید. در این شرایط همک   شنونده به سخنان   ال توانند به عنوان 

 شما گوش دهند و اشکاالت آن را متعاقباً بازگو نمایند .

         در قالب یک یا چند گروه اقدام به ایفاي نقش در زمینه راه اندازي یک برنامه ســالمت

شین از      شارکت مردم نمایید. در این زمینه همانند تمرین پی روانی، اجتماعی از طریق م

ــی ــیه  فرض ــتفاده کنید. توص ــایر مراحل اس   ات ذهنی خود در زمینه تحلیل نیازها و س

می شود از قبل با مربی خود مشورت نمایید. در این شرایط مشارکت تمامی همکالسان      

 به عنوان اعضاي مختلف تیم ضرورت دارد.

 

  تمرین در خارج از کالس درس

  

ــایر منابع در هر  ــی علمی را در کالس درس ارائه یک از زمینهبا مطالعه س هاي زیر گزارش

  دهید.

   اصول سخنرانی 

   اصول کار مشارکتی 

  اصول آموزش به بزرگساالن  
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 فصل نهم

  

  

 در حوادث و بالیا هاي روانی، اجتماعیحمایت
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  اهداف فصل 

  

  :بتوانید مطالعه انتظارمی روداین  پس از

 شوید.  آشنا در بالیا مفاهیم مربوط به سالمت روان با 

 تاري را   عالئم و واکنش با     هاي روانی و رف هه  ند،    که درمواج ــترس بروزمی ک اس

  بشناسید.

 یب   گروه ــ ناســـائی کرده وتفاوت واکنش    هاي آس ــ هاي روانی و رفتاري    پذیر را ش

  بدانید. درکودکان وبزرگساالن را

 منطقه آسیب دیده بشناسید. در را وظیفه اصلی خود  

 کنند.کودك آسیب دیده رفتار بدانید والدین باید چگونه با  

 کنید. اید، چگونه باید رفتارعنوان امدادگر به منطقه آسیب دیده رفته به اگر  

 مراقب سالمت روان خود باشید. بدانید، چگونه باید  

سید    سوگ ومراحل آنرا  شنا کودکان  دررا سوگ   با ومطالبی درباره چگونگی برخورد ب

 بدانید.

درحل مشــکالت محله خودمشــارکت    توانید وقوع حوادث وبالیا چگونه می پس از بدانید 

  نیزبه این مشارکت دعوت کنید. ومردم را داشته باشید

 

  واژگان کلیدي

  

  آموزش 

 بحران، بال 

 هاي روانیواکنش 

 پذیرهاي آسیبگروه 
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  عناوین فصل:

  

  تعاریف و مفاهیم  

 و رفتاري پس از بالیا هاي روانیمراحل مختلف واکنش  

 هاي آسیب پذیرها وعالئم روانی در گروهواکنش  

 دهید. ارجاع اجتماعی –باید به تیم حمایت روانی  چه کسانی را  

 هائی براي والدین کودکان آسیب دیدهتوصیه  

 چه باید کرد ورود به منطقه حادثه دیده، به عنوان امدادگر با 

  نکاتی درباره سوگ  

  چگونه باید ازخود مراقبت کرد؟ 
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  قدمه:م

نفر در این بالیا که  180000 اخیربیش از يهاسال در کشوراصلی بالخیزدنیاست و 10 ایران یکی از

شده     شته  ست، ک سیب  درجریان بالیاي طبیعیاند. بطور عمده زلزله بوده ا به افراد مثل یک  روانی  يهاآ

سمت اعظم آن زیر  کوه عظیم یخ  ست که ق شود. مرگ و مجروحیت جسمانی     نمی دیده دارد و آب قرار ا

ــت وهاي بخش در  عواقب روانی حوادث که گاهی تاپایان عمر باقی بیرونی آب قرارگرفته ولی معلولیـــ

ـکیل    ماند بدنه اصلی این کوه یخ رامی ـ ي هااین زخم گیرد.و دراکثرمواقع موردغفلت قرارمی دهدمی تش

سیاري از   ستند ولی موجب رنج وناتوانی وافت کارکرد ب سان  روانی گرچه پنهان ه شوند. دراین  می هاان

شما با    صل ازکتاب  شت روان دربالیاي طبیعی وجود د  ف هایی  واکنش و اردمفاهیمی که دررابطه با بهدا

الت، توصــیه ها، زمینه مداخ درپایان در شــوید ومی دهند آشــنامی مختلف به اســترس نشــان که افراد

  نبایدهائی که عموم مردم شایسته است آگاهی داشته باشند، مطالبی ذکرخواهدشد. بایدها و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعاریف و مفاهیم 

چه  نظر جسمانی و  چه از شخصی است که دراثر حادثه اي ازادامه زندگی سالم خود      آسیب دیده: 

  است.اجتماعی محروم گردیده  نظر روانی، خانوادگی و از

  

ــت که در آن امکانات و منابع بحران:  ــازگاري با   موجود رویداد یا موقعیتی اس فرد براي تحمل و س

  هاي عاطفی و رفتاري مختلفی شود. شرایط ممکن است کافی نباشد و موجب بروز واکنش

  

سترس:  شــود این واکنش عالئم  ایجاد می او آید واکنشــی درهرگاه فشــاري برشــخصــی وارد می ا

کند. به این واکنش غیر اختصــاصــی که نســبت به  ایجاد می فرد روانی دارد که تغییراتی در و جســمانی

  گوئیم.آید استرس میمی محرك بوجود

  

ــت که خدمات روانی     اجتماعی:   -تیم حمایت روانی   ــود تیمی اسـ تحت نظارت    اجتماعی را  -مقصـ

  دهد.وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی انجام می
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شد.        بال: شکالت فراتربا ست محیطی وروانی اجتماعی که ازتوانائی جامعه براي مقابله بام اختالل زی

ــگیري وآمادگی می هاي راه توان بالیا رابه  مختلفی براي طبقه بندي بالیا وجوددارد ولی ازنقطه نظرپیشـ

  دوگروه  تقسیم کرد:

ــبب یابالیاي طبیعی:  ــان می وقوع آن خارج از اختیارعلت  بالیایی که س ــت آن  انس ــد و فهرس باش

  درزیر آمده است.

ها آتش سوزي جنگل  ،خشکسالی وگرمازدگی   ،سقوط بهمن  ،طوفان وگردباد ،آتشفشان   ،سیل ، زلزله

  و...

ساخته   غیرطبیعی ( بالیاي سان  ستقیم یا  طوره بالیایی که ب :)ان شاء وقوع آن در    م ستقیم من   غیرم

  ايحوادث هستهو  ،سقوط هواپیما ات،تصادف ،جنگ، مثل: باشدکنترل انسان می

  

  :روانی و رفتاري پس از بالیاهاي مراحل مختلف واکنش

ستید. وقتی در       سیل و...ه شما وخانواده تان قربانی یک بالي طبیعی، همچون زلزله،  صورکنید که    ت

ــدیدي قرارمی گیرید  ــار ش ــات    افتد؟ درمی چه اتفاقی برایتان مقابل چنین فش ــاس ــرایط چه احس این ش

به    کاري را تجر تار    می واف نه رف ید؟ چگو ید  کن یا     درها  انســـان  کرد؟ خواه با بال یارویی  وحوادث   رو

  مرحله تقسیم کرد. 5توان آنها را به می که دهندمی بروز خود را ازهائی واکنش

ــربه:      یا ض چنددقیقه پس ازحادثه بروزمی کند. اکثرافراد دچارترس          این مرحله در  مرحله تماس 

  شوند.  می ووحشت شدیدي

  

درســاعات اولیه وقوع حادثه بروزمی کند. دراین مرحله بین مردم همبســتگی  مرحله قهرمان گرائی: 

  کنند،  طور داوطلبانه درامدادرسانی کمک می کنند بایدکاري انجام دهند، بهشود.افراداحساس میایجاد می

  

له شـــادمانی وفراموش کردن غم:   ماه پس ازحادثه بروز می          مرح تا چند  ته  ند. همزمان    یک هف ک

ــاط    ــت حالت آرامش ونش ــوند و ممکن اس ــیدن نیروهاي کمکی افراد امیدوارمی ش ــی  ،بارس ــرخوش س

 وشادمانی دارند.

  

یت:       باواقع هه  له مواج تازه           3الی  2 مرح له افراد  ند.دراین مرح ثه بروزمی ک حاد ماه پس ازوقوع 

آرام، خسته   دهند، ناشوند. مجدداً روحیه خودرا ازدست می  هایشان می  متوجه وسعت خسارات وفقدان  

  شوند.  ودرمانده می

  

سازي روانی       1ماه تا  6که  سازمان:  تجدید شروع به باز سال پس ازوقوع حادثه بروزمی کند. افراد

  که باید متکی به خودباشند.   کنندبتدریج درك می خودوبازسازي زندگی خودمی کنند و
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  :ي آسیب پذیرهاگروه وعالئم روانی درها واکنش

  اند یا شــاهد ، احســاســات یا رفتارهائی دربین افرادي که آســیب دیده   افکارپس ازهر فاجعه یا بال 

سالمت    هایی این افراد نگرانی کند.اند جریان پیدا میدردناکی بودههاي صحنه  شدن، امنیت،  درموردتنها 

اند  دردناکی که دیدههاي اي دارند، دائماً صــحنهخواب آشــفتهخود واشــخاص موردعالقه خودداشــته و 

آید. اما وجوداین عالئم به معنی وجود یک  ســـراغشـــان می بیداري یا درخواب بصـــورت کابوس بهدر

یا مبتال  بیماراند را هائی شده بیماري نیست. مراقب باشیدافرادي را که درجریان بالیا دچارچنین واکنش  

ــکبه بیماري روان   ــت        .تلقی نکنیم یپزشـ ــی طبیعی به یک حادثه کامالًغیرطبیعی اسـ  این عالئم واکنشـ

  رود.  یابد وازبین میودربسیاري ازموارد درطول زمان کاهش می

  

  کودکان:

فهمد  نمی کودك که چیزي« یااینکه» کنندمی کودکان زود همه چیز رافراموش« فکرمی کنند کهها خیلی

ــود زود بهبودي پیدا  ــدیدي هم ش ــربه ش شــود توجه  می طرز فکرباعثاین ». کندمی وحتی اگر دچارض

افت تحصیلی یا امتناع ازرفتن به مدرسه درفرزند خود را رفتاري عمدي یا دال    .کمتري به کودکان شود 

  برلجبازي تلقی کنند.  

  وعالئم متفاوتی را نشان دهند.ها کودکان ممکن است درسنین مختلف واکنش

  سال): 1-5سنین پیش ازدبستان (

  ــبیدن ترس   -و بی اعتمادي به دیگرانها ترس از غربیه -بیش ازحد به والدینترس از جدائی و چس

  ازتاریکی  

 شیاي خیالی، حیوانات   -خودداري ازتنها خوابیدن سناك  -ترس ازا شت به     -دیدن رویاهاي تر برگ

شت مکیدن     شب ادراري، انگ شدي مثل  شگري  -رفتارهاي مراحل اولیه ر   -فعالیت بیش ازحد وپرخا

 ، سکوت یا لکنت زباناختالل درصحبت کردن

  

  سال): 6-11کودکان دبستانی (

   درموردسرنوشت     اضطراب ونگرانی  -مشکالت خواب  -تکراريهاي انجام بازي -احساس غمگینی

بدنی  هاي شکایت  -پرخاشگري   -شب ادراري  -بی اشتهائی  -مشکالت تحصیلی    -اعضاء خانواده  

  مثل : دردشکم، سردرد

  

  سال):12-18نوجوانی وجوانی(

  مشکالت خواب ، هاي پوستی، دردهاي نامعلوماحتیعالئم بدنی مثل دردهاي شکمی، سردرد، نار

روانی شده اند بیماریا مبتال به بیماري هائی مراقب باشید افرادي را درجریان بالیا دچارواکنش

بیعی به یک حادثه کامالً غیرطبیعی است تلقی نکنیم. این عالئم  واکنشی ط پزشکیروان

  رود.می یابد وازبینودربسیاري ازموارد درطول زمان کاهش می
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طغیان ، یا موادمخدر روآوردن به سیگار ،افت تحصیلی، نزاع با دیگران وتحریک پذیري ،وکابوس

هاي فعالیت دست دادن عالقه به تفریح یا از، غمگینی افسردگی یا ،سرکشی درخانه ومدرسه و

 دوستان باگروهی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نان:ز

طورکلی زنان عالئم  زنان درکشورهاي درحال توسعه دراثربالیا ازمردان بیشتراست. به     مرگ و میر

ــتري بعد ازوقوع بالیا دارند. زنان     و واکنش ــلی مراقبت ازفرزندان را     معموالً هاي روانی بیشـ نقش اصـ

  برعهده دارند وکمتراحتمال دارد به خاطر فرزندان خودهنگام بروز بالیا، محل حادثه راترك کنند. پس از

  وقوع بالیا امنیت آنان بیشتر مورد تهدید قرارمی گیرد.  

اجتماعی تشکیل   يهاگروه که زنان بتوانند نیز وجود داردهائی باید تاکید کرد که پس از بالیا فرصت

 شوند.   بیشتري برخوردارهاي داده وازحمایت
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  سالمندان:

سالمندان درمعرض خطر  درصورت بروز  سردگی درآنها   بالیا،  نادیده   معموالً بیشتري قراردارند. اف

پرتی   عنوان مثال فراموش کاري یا حواس ا با افراد جوان تر فرق دارد، بهشود چون عالئم آنه گرفته می

  شود ومورد غفلت قرارحساب پیري گذاشته می المتی ازافسردگی باشد که گاهی بهدرآنها ممکن است ع

  گیرد.می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دهید؟ ارجاع اجتماعی –باید به تیم حمایت روانی  چه کسانی را

صورتی که  شدید    در  شرایط ذیل مواجه  ارجاع  تماعی اج -تیم حمایت روانیآنها را به ، با افرادي با 

  افرادي که:  .دهید

  )احساس نگرانی، دلشوره، انتظار وقوع حوادث بد درآینده طپش قلب، تنگی نفس( :شدید دارنداضطراب 

  

  احســاس غمگینی وبی عالقگی به زندگی، ناامیدي، لذت نبردن از زندگی، فکر زیاد(: دارند افســردگی

  ...) مردن خود و دیگرانبه مرگ و  راجع

  

  )تکرارمی شود. به این صورت که انگار دوباره همان فاجعه دارد( :دارند حادثه مجددتجربه 

  

در شرایط پراسترس ممکن است  هستندزمینه مساعد داراي در افرادي که  :دارند عالئم روانپریشی

  هذیانو  توهممثل :  عالئم روانپریشی ظاهر شود

کســانی که تحت درمان با داروهاي آگونیســت  کســانی که دچار عالیم محرومیت از مواد هســتند یا 

ــترســی به مواد یا دارو  (متادون، بوپرنورفین یا تنتور اُپیوم) بوده اند: این افراد در بالیا به دلیل عدم دس

  هاي محرومیت شده و باید براي دریافت درمان به پزشک ارجاع داده شوند.  دچار عالیم و نشانه
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  آسیب دیده براي والدین کودکانهائی توصیه

     شود راجع به صت داده  سات   به کودکان فر سا شما حرف     ، افکار، نگرانیاح سهاي خود با  ها و تر

    بزنند

 ها بهتراست هرچه سریعتر با کودك ارتباط برقرارکنیم.  براي شناخت این ترس  

 توجه کنیم.آنان  بهداشتی وتغذیه ايهاي به نیاز اده و،ت کودك صادقانه پاسخ دسؤاال به  

 ابتدا باید بپذیریم   در رهایی مثل شب ادراري رارفتا  

     درصــورتیکه کودك از رفتن به مدرســه یا حضــور در جمع کودکان خودداري کند به تیم حمایت

 اجتماعی معرفی کنیم. -روانی

  

بیش ازهرزمان دیگري نیاز به بازي  کودکان درشرایط بحران وپس ازوقوع حوادث ناگوار

  وتفریح دارند.

  

  منطقه حادثه دیده، به عنوان امدادگرچه باید کرد؟          ورود به با

ــی ــحیح برقرارکنیمبا آس ــت بدهید و از گفتن مطالبی که  به ، ب دیدگان ارتباط ص افراد اطالعات درس

ــان محروم نکنیم افراد را ازدی  اطمینان ندارید خود داري کنید،     واقعیت مرگ    بگذارید   دن جنازه عزیزانشـ

کنیم که درمراسم تشییع جنازه  تشویق  افراد را، نشویم احساسات افراد مانع ابراز. را بپذیرند عزیز خود

 میت شرکت کنند.   خصوص نماز وبه

شرکت در  آنها را شی و هاي فعالیت به  شویق کنیم.    اجتماعی، ورز سازي ت کودکان را از والدین   باز

  نکنیم. جدا

ــنین توج  به نیازهاي تغذیه ــتی کودکان درتمام س ــرگرمی براي   ه کنید.اي وبهداش امکانات بازي وس

  .کودکان فراهم کنید
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   : نکاتی درباره سوگ

ست تعدادي از  شند.     عزیزان خودبستگان یا   بازماندگان حوادث غیرمترقبه ممکن ا را ازدست داده با

ممکن   سوگوار  گذارند. یک فردپشت سرمی  را سوگ نام دارد   ی کهواکنش  معموالً همه افراد آن دنبال  به

  است موارد زیر را تجربه کند:  

   قدان ــت دادن : دراین مرحله فرد،   انکار ف باور از دسـ که زنده     "کند.  نمی عزیزان خود را  مطمئنم 

    "است.

 "نمرده. او"    

 رسد که عزیزش را ازدست داده، ممکن است    کم به این نتیجه می کم این مرحله فرد درك فقدان : در

  "کمرم شکست، دیدي عزیزم ازدست رفت. "بی تابی کند. شیون و زاري سردهد،

      ساس می ضطراب: فرداح ضطراب زیادي    احساس ترك شدن وا سی راندارد وا کند که تنها مانده وک

  کند.آینده پیدا می مورد در

   :شم صبانیت فرد در این مرحله خ شکایت ازخدا     ع سبت به خود، اطرافیان وحتی گالیه و شاهده  ن م

  شود.می

  ساس گنا شده وخودرا به    دچار شدیداً  این مرحله فرد در ه:اح ساس گناه  خاطر اتفاقی که افتاده  اح

    "نتونستم کاري برایش کنم چرا "کند. سرزنش می و داندمی مقصر

 رود.  ازبین نمیهم دیگران  حضور حدي است که حتی در تا : ناراحتی وغمگینی فرد افسردگی شدید

  "خواهم زنده باشم.نمی دیگه" .اقدام به خودکشی کندفرد ناامید است وحتی ممکن است 

  بود به جامعه  خواهد این مراحل فرد قادر صورت حل شدن سوگ وگذشتن از     مرحله بازسازي: در

 را از سرگیرد. زندگی عادي خود بازگشته و

  

  چگونه باید ازخود مراقبت کرد؟  

این  شــوید. اي زیادي را متحملرهعنوان امدادگر شــما ممکن اســت فشــا  درجریان انجام وظیفه به 

  کند. روانی ممکن است عالئم ذکر شده زیر را در شما ایجاد فشار

عدم توانائی  ، ازدست دادن روحیه ،خستگی مفرط ، فرسودگی شده اید   دهد دچارنشان می عالئمی که  

  و... ناکارآمديی، بی خواب، درد عالئم بدنی مثل سر، براي تمرکز

  

  ؟چه باید کرد این عالیمبراي رفع 

که در جریان بالیا و حوادث غیرمترقبه با  هایی آموزش افراد قبل از امدادگري براي کنترل اســـترس

شد می  شگیري کند.   آن روبرو خواهند  شکالتی پی بنابراین یادگرفتن مهارت کنترل   تواند از ایجاد چنین م

  الت مفید باشد.تواند درحل اینگونه مشکاسترس و کنترل هیجانات شدید مثل خشم می
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اجتماعی  - تیم حمایـت روانی است که باکارشناسان مراقب سالمت خانواده ساله یکی از  45خانم (ز)، 

شدت   به پسرش نیز دو ازدست داد. دختر و دامادش را جریان زلزله نوه و کند. اودرهمکاري می

سر مزار عزیزانش براي تجدید  راوکه هر پنج شنبه ب ،حادثه زلزله ازپس ماه  مجروح شده بودند. چند

گاهی نیز  از کرد هرطرز غیرطبیعی شیون میه که ب رفت متوجه خانمی شدخاطره وسوگواري می

که آن زن  اینکه ازخانواده آن فردجویاشد متوجه گردید داد. پس ازمی سر خود هاي عجیبی ازخنده

 در دلیل بیماري مادرش به خانه او وقوع زلزله به دست داده وشب پیش از از فرزندش را همسر و

خانواده آن زن . به بم رسانده متوجه مرگ آنان شده است را اینکه خود پس از کرمان رفته بوده و

 چیزي که هر کنندسعی می و اندبم خارج کرده وبه کرمان برده از عذاب بکشد وي را براي اینکه کمتر

اینکه خانواده او را ازآمدن به مزار عزیزانش  ان کنند. بااندازد، پنهفرزندش می همسر و به یاد را که او

 و پس ازمعرفی خود(ز) کند ودوست دارد به آنجا برود. خانم قراري میدائماً بی کنند ولی اومنع می

هاي آموزشی درباره آن آموخته له سوگ عزیز یعنی همان چیزي که دردورهأتوضیحاتی پیرامون مس

موزشی به خانواده آن زن سعی کرد خانواده مذکور را براي دریافت مداخالت ارائه بروشورهاي آ بود و

  اجتماعی ارجاع کند.  - تخصصی به تیم حمایت روانی

  خالصه فصل 

  
هاي روانی اجتماعی در بالیا و حوادث غیر مترقبه راهنمایی و      هدف از آموزش حمایت   

ــنائی با مداخالت روانی اجتماعی قبل، حین و بعد  ــنائی با عوارض آش ــت. آش از حادثه اس

هاي که افراد پس از حادثه نشــان میدهند، ناشــی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی و واکنش

سالمندان می    گروه شامل کودکان، زنان و  سیب پذیر که  شرایط بحران در     هاي آ شند در  با

سائی و مداخله روانی اجتماعی ب      شنا شتري قرار دارند، از این رو  راي این معرض خطر بی

ها از اولویت بیشـتري برخوردار اسـت. توجه به عالئم روانی و رفتاري کودکان پس   گروه

هاي هاي امدادگر الزم اســت با روشها وتیماز حادثه از نکات بســیار مهمی اســت که گروه

ــوند.         ــند. و اینکه چگونه و به کجا ارجاع داده ش ــنا باش مداخله و کمک به این کودکان آش

هاي امدادگر یکی از نکات مهم در حوزه مداخالت روانی     قبت از خود براي تیم هاي مرا روش

ــند و مورد حمایت قرار     ــوع آگاه باش ــت از این موض ــت که امدادگران الزم اس اجتماعی اس

گیرند. مداخالت روانی اجتماعی براي افراد آسیب دیده پس از غربالگري به صورت گروهی 

سط تیم  سالمت روان انجام م تو صی یا     یهاي  ص شود، در مواردي که نیاز به مداخالت تخ

درمانی بیشتري باشد افراد به پزشک یا روانپزشک ارجاع خواهند شد، پیگیري براي افراد       

 شود.ماه الی یک سال بر اساس نیاز انجام می 6آسیب دیده به مدت 
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  تمرین در کالس درس 

  

 8کنند و تعداد دیگري حداقل     با روش ایفاي نقش دو نفر نقش تیم ســالمت روان را ایفا می     

سیب دیده در چادر یا کانکس     12الی  ساالن در نقش آفراد آ نفر به عنوان گروه کودکان یا بزرگ

هاي  حضــور دارند که با هدایت و کمک تیم ســالمت روان مراحل مربوط به عالیم و نشــانه             

 کنند. هاي کنترل افکار مزاحم را در جلسه تمرین میهاي روانی و روشاسترس، واکنش
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 فرزندپروري، دکتر سعید جهانشاهی فرد، انتشارات کتاب ارجمند، هاي تکنیک - 1

کاربردي در فرزندپروري (دوران شیرخواري و خردسالی)، انجمن روانپزشکی      هاي اصول و روش  - 2

 کودك و نوجوان با همکاري انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر  

ــارات      با کودك بدقلق چه  - 3 ــمن بانکی، انتشـ ــولماز جوکار و یاسـ کنیم؟، دوگانجی و کندل، ترجمه سـ

 ارجمند ونسل فردا

راهنماي جامع والدین در تربیت ســالم کودك، ریچارد ابدین، ترجمه دکتر انوشــه امین زاده، نشــر     - 4

 ارجمند و نسل فردا

چه   هاي  مجموعه کتاب   - 5 ید (ب ــف ــه   هاي  و مهارت ها  سـ رزاد فتوحی، زندگی)، ترور رومین، ترجمه شـ

 انتشارات فنی ایران 

 ویژه دانشجویان)، دکتر فتی، دکتر موتابی و همکاران، انتشارات دانژه  ( زندگیهاي آموزش مهارت - 6

ــمانی در کودکان   - 7 ــوء رفتار جس ــگیري و درمان س ــایی، پیش ــناس ــی در زمینه ش براي ( متن آموزش

 دکتر بهروز جاللی و سید عباس باقري یزدي). پزشکان عمومی

ــمانی متن - 8 ــی در زمینه کودك آزاري جس ــتی ). دکتر   ( آموزش ــان و کاردانان بهداش ــناس براي کارش

 کتایون خوشابی و سید عباس باقري یزدي  

ــی براي کارکنان آموزش و پرورش  - 9 ــگیري از خود کش ــی پیش ــان،   ، مدیران( متن آموزش ــناس کارش

. دکتر ســید مهدي حســن زاده دکتر الله حبیبی کوهی دکتر میترا حفاظی عیســی کریمی  )پرســنل

  کیسمی، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اداره سالمت روان). 

شکان عمومی،        -10 شی براي پز شگیري از خود ک شی پی شناس و کاردان  متن آموز ي هامراقبت کار

شتی  شتی ، بهورز و رابطیاولیه بهدا سن زاده، دکتر الله حبیبی کوهی،     . ن بهدا سید مهدي ح دکتر 

سمی    سی کریمی کی شت، درمان و آموزش     . دکتر میترا حفاظی، عی شت وزارت بهدا معاونت بهدا

  . پزشکی (اداره سالمت روان)

دکتر سید مهدي حسن زاده، دکتر الله   . متن آموزشی پیشگیري از خود کشی براي عموم مردم      -11

معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت،  . دکتر میترا حفاظی، عیســی کریمی کیســمی حبیبی کوهی، 

  . درمان و آموزش پزشکی (اداره سالمت روان)

ــانه  -12 ــی براي مدیران رسـ ــگیري از خودکشـ ــی پیشـ ــید مهدي هاي متن آموزشـ گروهی دکتر سـ

سن  سمی   ح سی کریمی کی ش . زاده، دکتر الله حبیبی کوهی، دکتر میترا حفاظی، عی ت معاونت بهدا

  . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اداره سالمت روان)

دکتر ســید مهدي حســن زاده، . به خودکشــیکننده نحوه برخورد پرســنل اورژانس با بیمار اقدام -13

ــمی ــی کریمی کیسـ ــت وزارت  . دکتر الله حبیبی کوهی، دکتر میترا حفاظی، عیسـ معاونت بهداشـ

  . ت روان)بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اداره سالم

زندگی  هاي دفتر مقابله با مواد و جرم سـازمان ملل متحد. توانمندسـازي والدین، آموزش مهارت   -14

 .1390با تمرکز بر پیشگیري از مصرف مواد در خانواده، 
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محمدخانی شــهرام، نوري ربابه. پیشــگیري اولیه از اعتیاد با تمرکز بر خانواده، ســتاد مبارزه با   -15

 .1391، مواد مخدر ریاست جمهوري

اســتانداردهاي برنامه هاي پیشــگیري از مصــرف مواد، دفترمقابله با مواد و جرم ســازمان ملل   -16

  )(UNODC,2013متحد. وین، اتریش 

هاي تحقیق محور پیشـگیري از سـوءمصـرف     اسـتراتژي ، محسـنی تبریزي، علیرضـا و همکاران   -17

بهزیستی    گاه علوممرکز آموزشی و پژوهشی سوءمصرف و وابستگی به مواد دانش      ، موادمخدر

 1390بخشی، و توان

طارمیان، فرهاد   ،حقایقی درباره زندگی سالم و بدور از مواد( نکات علمی) وزارت علوم تحقیقات  -18

ــاوره          ــجویی و فرهنگی مرکز مشـ ــاوره با همکاري معاونت دانشـ و فناوري دفتر مرکزي مشـ

 1389دانشجویی، 

شتباه در مورد   ، ربابه، نوري -19 شایع و ا شگاه تهران با      باورهاي  شاوره دان اعتیاد و مواد، مرکز م

  1384همکاري دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در ایران،

ز ارعی ربابه،پیشــگیري از ســوء مصــرف مواد در کودکان و نوجوانان، ســازمان  ، رادفر رامین -20

 بهزیستی استان اصفهان، مرکز تخصصی پیشگیري از اعتیاد روزبه
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ست   شناس   وظایف پیش: 1پیو شده براي کار سالمت   بینی  سالمت خانواده در حوزه  مراقب 

  روانی، اجتماعی و اعتیاد

  

  پزشکی، مصرف مواد و در روان اختالالت به مشکوك افراد شناساییفرآیند بیماریابی و

  اولیه معرض مشکالت اجتماعی بر اساس دستور العمل غربالگري

  ت روان بر اساس به پزشک تیم و در مواردي به کارشناس سالمارجاع افراد شناسایی شده

 فلوچارت شرح خدمت

 هاي ارجاع گروه هاي هدف به کارشناس سالمت روان جهت دریافت آموزش مهارت

 توانمندسازي

 به پزشک بر اساس دستورالعمل  پزشکی)روانجسمی و هاي ارجاع موارد فوري (اورژانس

 هاي اختالالت روانپزشکی، اعتیاد و مشکالت اجتماعیهاي حوزه

 هاي هاي دوره هاي آموزش عمومی برگزارشده در برنامههاي ارجاع و تنظیم فرمتکمیل فرم

 حوزه سالمت روان، اعتیاد و اجتماعی

  پیگیري بیماران تشخیص داده شده و یا افراد نیازمند توانمندسازي اجتماعی در چهارچوب

 هاي حوزه سالمت روانی، اجتماعی واعتیاد برنامه

 اي (هر سه ارائه شده و ارسال آنها در قالب گزارش هاي دوره ثبت داده هاي آماري، خدمات

 ماه) به سطوح باالتر 

 هاي آموزشی روانشناختی بر پیگیري خدمات ارائه شده بر اساس دستور پزشک و برنامه

 اساس درخواست کارشناس سالمت روان

  و شناسایی دانش آموزان درمعرض خطر اختالالت  آموزيدانش سالمت شناسنامهتکمیل

 روانپزشکی، مصرف مواد و مشکالت اجتماعی
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دستورالعمل ارجاع هم سطح از کارشناس مراقب سالمت به کارشناس : 3پیوست 

 سالمت روان

  

  موارد ارجاع از کارشناس مراقب سالمت به کارشناس سالمت روان :

  رت هاي فرزندپروري : افراد واجد شرایط دریافت آموزش مها

مات به پایگاه سال که براي ارزیابی یا دریافت یکی از خد 12-2کلیه والدین ( پدر و مادر ) کودکان  –١

  مراجعه نموده اند .

ها نسبت والدینی که در مراجعه به پایگاه موارد بدرفتاري با کودك، تنبیه فیزیکی، خشونت در رفتار آن –2

  به کودکشان مشاهده شده است .

  والدینی که از رفتار کودك خود به نوعی شکایت دارند .  – 3

  

  دریافت آموزش مهارت هاي زندگی : افراد واجد شرایط 

  سال  18-6کودکان  - 1

  سال  60-19بزرگساالن  - 2

 که در رفتار آنها خشم، عدم توانایی در حل مسائل شخصی و یا خانوادگی، مشکل در تصمیم گیري، عدم

  توانایی در مدیریت استرس، مشکل در برقراري ارتباط بین فردي مالحظه شود.  

  

  نحوه ارجاع  :

  اقدامات کارشناس مراقب سالمت :

 افت آموزش مهارت هاي فرزندپروي و یا مهارت هاي زندگی  شناسایی افراد نیازمند دری  

        توجیه مخاطبین شناسایی شده از طریق اطالع رسانی، ارائه پیام و آشنایی با خدماتی که در سطح 

  اول نظام ارائه خدمات در راستاي توانمندسازي افراد ارئه می گردد . 

  2ثبت اسامی داوطلبین دریافت آموزش و تشکیل گروه هاي حتی االمکان همگن  

           سالمت شناس  سانی به کار سالمت جامعه منطقه مورد نظر جهت اطالع ر سئول مرکز  مکاتبه با م

 روان 

       سالمت روان  ( زمانی که تعداد داوطلبین دریافت شناس  شی از کار اخذ زمان برگزاري دوره آموز

 نفر رسید این اقدام صورت می پذیرد)   15تا  10آموزش، به 

  پیگیري برگزاري کارگاه آموزشی براي مخاطبین داوطلب 

           ثبت مشخصات کارگاه هاي برگزار شده و انعکاس به کارشناس سالمت روان بصورت ماهیانه و

 بر اساس فرم گزارش آماري 

                                                   
باشند  و شرایط اجتماعی در شرایط یکسان می   گروه هاي همگن به گروه هاي اطالق می گردد که از نظر سطح تحصیل، سن    2

. 



 

 
 

 193                                      ها                  پیوست

 

  اقدامات کارشناس سالمت روان :

     ــناس مراقب            7ه حداکثر  تعیین و انعکاس زمان برگزاري کارگا روز پس از دریافت مکاتبه کارشـ

 سالمت خانواده

   مراجعه به پایگاه در زمان تعیین شده و برگزاري کارگاه 

   ارزیابی کیفی کارگاه از طریق اجراي پیش آزمون و پس آزمون 

     جمع آوري و جمع بندي گزارش کارگاه هاي برگزار شده در پایگاه هاي تحت پوشش و انعکاس به

 رکز بهداشت شهرستان م

  

نکته : استانداردهاي دوره آموزش مهارت هاي زندگی و فرزندپروري بر اساس دستورالعمل هاي تدوین 

شده در دفتر سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت خواهد بود که در بسته آموزش کارشناس 

  سالمت روان تعریف شده است .

 

  

   



 

 المت روانی، اجتماعی و اعتیادبسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه س                                              194

  : پیشگیري از خودکشی4پیوست 

  آموزش افراد کلیدي جامعه

  

شناسایی اولیه افراددرمعرضخطر وپرخطراقدام   ي افرادکلیدي جامعه برادراین خدمت هدف آموزش 

باشــد وســپس تالشــبرایارجاع اینافراد ودریافت خدمات تشــخیصــی ودرمانی اســت.  به خودکشــی می

باشد (که این افراد دربرنامه   گروهمخاطب برایآموزش ارائه شده درآینم افراد کلیدي در سطح جامعه می  

اند پیشگیریازخودکشی تدوین شده توسطدفترسالمتروانی اجتماعی واعتیاد وزارت بهداشت تعریفشده         

سی بهمخاطبین  دریافت    ستر کننده آموزش از طریق همکاري  از قبیل معلمین،روحانیون محلی،..)روش د

ــبین بخشی با سازمان مربوطه خواهد بود طول مدت    سه و هر   موزش براــ یافراد کلیدي جامعه یک جل

ــاعت می     حدود دوسـ ــه آموزش  ــد (دوره  جلسـ جامعه ال زم        باشـ یدي  باز آموزي براي افراد کل هاي 

شت           سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهدا سط دفتر  ست که تو ست)مبناي آموزش محتوایی ا ا

ــدتهیه شــده اســت.مربی آموزش ه برایفعالیت در جایگاه کار  دهنده فردي اســت که معیار هاي تعیین ش

سالمت روان را دارا      سان   شد در یکی از گرا یش       می شنا سی ار شنا شد(داراي حداقل مدرککار هاي با

ــان    روان ــناس ــت)این کارش ــی بالینی یا عمومی اس ــناس ــروع خدمت را مبتنی بر  موزشآش هاي بدو ش

ی نموده وموفق به کسب  کاریکولوم آموزشی تدوین توسط وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ط

  مدرك پایان دوره شده است. 

ند              مد دیگري وجود دار یا افراد معت مان و حانیون،معل یدي همچون رو قه برخی افراد کل در هر منط

سانی و فعالیت کهمی شند. بهورز بایداین         توانند در اطالع ر شته با شیمؤثر دا شینق شگیري از خودک هایپی

،با  پایگاهبراي آموزش جامعه جلب نمایند.ضمن دعوت این افراد به   افراد را شناسایی و همکاري آنان را  

  و پزشکمرکزبهداشتیدرمانی مطالب زیر را با آنها در میان بگذارد: روان کمککاردان، کارشناس بهداشت

  بر خطر افزایشخودکشی و ضرورت پیشگیري از آن تأکیدنماید. . 1

 هاي اقدام به خودکشی را توضیح دهد.عالئم و نشانه . 2

  کاهشدسترسی آسان به سموم و دفع آفات،نفت و نحوه نگهداري آن را بیاننماید. . 3

 بیاننماید.،دهدعلل و عواملیکه  افراد جامعه رادر معرض خطرخودکشی قرار می . 4

 پیامدها و خطرات ناشی ار خودکشی را یادآورینماید. . 5

فراد کمک   بخواهد و نتایج هایمذهبی از این ابراي حل مشکلبیماران ویاپیداکردن شغل و افزایشباور    . 6

 حاصل  از اینکار را براي آنان توضیح دهد.

سئولین           . 7 شی بر دوش همه افراد جامعه ،به ویژهم شگیري از خودک سئولیتپی شود کهم به آنها متذکر 

  جامعه قرار دارد.

 هاي غلط از آنان کمکبگیرد.هاي غلط در مردم،نسبت به زدودن باورضمن تشریحباور . 8

ها، و مؤســســات از جمله افراد هاي افراد کلیدي جامعه، ســازمانمهارتءدرباره ارتقا هایی کهبرنامه

ــتگاهمذهبی و کســـانی که در مدارس، زندان ــتی جوانان، محلها، بازداشـ هاي کار و  ها و مراکز بهزیسـ

تواند شــناســایی و ارجاع افراد در معرض خطر خودکشــی را بهبود  کنندمیهاي ســالمندان  کار میخانه
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  خشند. ب

هاي کار  ها و محلهاي متعدد و ندامتگاهو زندان مریکا و ارتش نروژآنمونه این کار در نیروي هواي 

. البته چون در مورد  شد هادر میان پرسنل این مکان خودکشی   میزان انجام شد که باعث کاهش   متعدد 

ست ما باید  برنامه   این برنامه شده ا شیابی کنیم، و هر آنچه    هاي موجوها ارزیابی کافی انجام ن د را ارز

  هاي جدید به کار بندیمدر مورد اثر بخشی  آموزش این افراد فرا بگیریم، بتوانیم در جهت تدوین برنامه

  

 (Gatekeepers)افراد کلیدي جامعه

شی براي    برنامه شگیري از خودک سیعی از مداخالت  براي      افراد کلیدي جامعههاي پی شامل طیف و

پذیر فرصتی را براي شناسائی افراد در     که تماسشان با جمعیت آسیب    است  هانسازمان جامعه و مراقبی

ــمت ارزیابی و درمان بهتر هدایت می         معرض خطر فراهم می ــامل   این افرادکند.  کند و آنها را به سـ شـ

سات مثل مدارس، زندان       روحانیون س سانی که در مو سن، کارمندان و ک سازها، مراقبین افراد م ها  ، دارو

  کندارتش کار می و

شامل آگاهی از عوا   ستجوي کمک، در         ملآموزش،  شویق افراد براي ج ست براي ت سیا خطر، تغییر 

  .باشدمیhelp seeking)( کمک يگماي مرتبط با جستجویدسترس بودن منابع و تالش براي کاهش است

شورها که برنامه  شی را در م   برخی از ک شگیري از خودک سات اجرا کرده   ؤهاي پی اند مثل ارتش س

 اند.  هاي را در کاهش میزان خودکشی گزارش کردهنروژ، نیروي هوائی امریکاموفقیت

ــازمان       عالوه بر آموزش این افراد، این برنامه   ــطح آگاهی سـ ها  به طور    ها همچنین  باعث ارتقاء سـ

سان به خدمات بهد         ستیابی آ شی و د شت روان و خودک سترده در زمینه بهدا شت روان   می گ شوند.   ا

سانی در        شود و امکانات درمانی مثالً در ارتش به آ شخص  سمی م وقتی که نقش افراد کلیدي به طور ر

کننده خواهد بود. در این دســترس باشــند، آموزش این افراد  در جهت کاهش رفتارهاي خودکشــی کمک

مه      نا تا بر ــ ثل       راسـ یابی مواردي م با ارز یدي  مان      هایی  براي  دیگرافراد کل جاع و میزان در میزان ار

  باید  اجرا گردد.   )intermediate outcomes(هاي حد وسط روانپزشکی پیامد
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  افراد در خطر وپرخطر براي اقدام به خودکشی

  

،اغلب به آنها  "دیگر چیزي در زندگی وجود ندارد"یا"اممن از زندگی خسـته "گویند وقتی که افراد می

  شوند.تر مثال زده میا افراد دیگري با شرایط سختشود یا براي آنهتوجهی نمی

ست. اغلب تماس        سیار مهم ا شی ب ستعد خودک شلوغ،خانه یا   ها در کلینیکاولین تماس با فرد م هاي 

  ها داشتن یک گفتگوي  خصوصی ممکن است مشکل باشد.دهد که  در این محلهاي عمومی رخ میمحل

  آن گفتگویی آرام و به طور خصوصی بتواندانجام شود.قدم اول یافتن مکان مناسبی است که در  . 1

قدم بعد اختصاص دادن زمان کافی است. بیماران مستعد خودکشی براي کاهش دردهاي درونی  . 2

  خود نیاز به زمان بیشتري دارند و  با دادن فرصت  بیشتر به آنها باید از نظر ذهنی آماده شوند.

قدم مهمی در کاهش دادن نا امیدي  مؤثر گوش دادنبه آنها است.  مؤثر مهمترین کار گوش دادن . 3

  آنهاست.

ست که در اثر نا امیدي ایجاد شده و امید دادن به شخص است که شرایط       ا ايهدف،پرکردن فاصله 

  به نحو بهتري تغییر کند. تواندمی او

  

  اینگونه ارتباط برقرار کنید

 .با توجه به فرد گوش دهید.خونسرد باشید 

 رك کنید.احساسات فرد را د 

 هاي فرد گوش کنید.با احترام و پذیرش به صحبت 

 ها و عقاید بیمار احترام بگذارید.به ارزش 

 .با بیانی روشن و قابل اعتماد صحبت کنید 

 . توجه، عالقه و مهربانی خود را به  فرد نشان دهید 

 .به احساسات فرد دقت کنید 

  

  اینگونه ارتباط برقرار نکنید

 ًرا قطع کنید.هاي فرد صحبت مرتبا 

 .هیجانی یا شوك زده شوید 

 .خودتان را خیلی گرفتار نشان دهید 

 با بیمار برخورد شود که وي را فاقد عقل، اراده یا تصمیم گیري تلقی کنیم.اي به گونه 

 .اظهارات مداخله آمیز یاغیر واضح بدهیدmake intrusive or unclear remarks 

 پیچ کنید. سؤال بیمار را 

ــید، با وي آرام ،باز ،با مهربانی و پذیرش و بدون     ارتباط راحت  براي اینکه  ــته باشـ تري با فرد داشـ

  قضاوت برخورد کنید.

  



 

 
 

 197                                      ها                  پیوست

  

  

  

  

  

  

  

  

  باورهاي غلط و واقعیت –خودکشی 

  واقعیت  باورغلط

کنند  خودکشــی صــحبت می  کســانی که راجع به

  کنندخودکشی نمی

کنند هشدارهاي  بیشتر کسانی که خودکشی می   

ــی از خود    ــمیم به خودکش قاطعی در مورد تص

  دهندنشان می

  بسیاري از آنها دودل هستند  قصد مرگ دارنداً افرادبا افکار خودکشی قطع

نه         دهدخودکشی بدون هشداررخ می ــا کافی نشـ ندازه  به ا هایی ازخود   این افراد 

  بروز میدهند

بهبودي پس از یک بحران به این معناست که خطر  

  خودکشی برطرف شده است

ــی  ــیاري از خودکش ها در زمان بهبودي رخ  بس

دهد وقتی که فرد انرژي کافی براي این کار      می

افکار نا امیدانه را به افکار          خواهد می را دارد و

  مخرب تبدیل کند

  ها قابل پیشگیري استبسیاري از خودکشی  نیستخودکشی قابل پیشگیري 

ست،او دائم در این       شی ا ستعد خودک سی م وقتی ک

  فکر است

افکار خودکشــی ممکن اســت برگردند اما آنها   

ند و در برخی از افراد هرگز بر     ــت دائمی نیسـ

  گرددنمی

  

  چگونه شخص با افکار خودکشی را شناسایی کنید

  سابقه قبلی شخص جستجو کنیمهایی که با ید در رفتار یا نشانه

 گیري از جامعه ،ناتوانی از برقراري ارتباط با خانواده و دوستانرفتارهاي کناره -1

 هاي روانپزشکیبیماري -2

 الکلیسم -3

 اضطراب -4

 پذیري، بدبینی، افسردگی تغییر در شخصیت، تحریک -5

  با مهربانی به فرد گوش دهید

  احترام بگذارید

  همدلی داشته باشید

  با اعتماد برخورد کنید
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 تغییر در عادات خوردن یا خوابیدن -6

 اقدام قبلی به خودکشی -7

 ارزشی یا خجالتبی احساس گناه، -8

 فقدان مهم و جدید مانند مرگ،طالق، جدایی -9

 سابقه فامیلی خودکشی -10

 تمایل ناگهانی براي سر و سامان دادن به امورشخصی یا نوشتن وصیتنامه -11

 احساس تنهایی،بیچارگی یا نا امیدي -12

 یادداشت درمورد خودکشی -13

 مشکل در سالمت جسمی،بیماري جسمی -14

 خودکشیهاي مکرر درمورد مرگ یا اشاره -15

  

  چگونه خطر خودکشی را ارزیابی کنیم

شوند موارد زیر باید ي بهداشتی شک به رفتارهاي خودکشی مشکوك میهامراقبت وقتی کارکنان

  .بررسی شوند

 افکار و احساسات فعلی فرد درباره  مرگ یا خودکشی 

 نقشه فعلی فرد براي خودکشی 

 (خانواده و دوستان) ساختار حمایتی شخص 

  براي پی بردن به افکار خودکشی در یک فرد  این است که در مورد خودکشی از اوسوال کنیم. بهترین راه

س  شخص           ؤبرخالف باور عمومی  سر  شی در  شدن افکار خودک شته  شی باعث کا ال درباره خودک

تی که با آن دست   سؤاال  شود. در حقیقت این افراد خوشحال میشوند راجع به موضوع خودکشی و      نمی

  کنند به صورت واضح و مستقیم صحبت کنند .یو پنجه نرم م

  

  ال بپرسید؟ؤچگونه س

ضوع             ؤس  سمت مو ست به تدریج بیمار را به  ست. بهتر ا سان نی شی آ ال کردن درباره افکارخودک

  ال هدایت کنید.ؤس

  ت مفید عبارتند از:سؤاال برخی از

 کنید؟آیا احساس غمگینی می 

 نمیکند؟کنید کسی به شما توجه آیا احساس می 

 کنید زندگی ارزش زنده بودن ندارد؟آیا احساس می 

 خواهید مرتکب خودکشی شوید؟کنید میآیا احساس می 

  

  ال کنید؟ؤکی س

 کند.وقتی شخص احساس میکند طرف مقابلش درکش می 
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 کند.وقتی شخص با صحبت درباره احساساتش احساس راحتی می 

 کند.یا بیچارگی صحبت می وقتی شخص درباره احساسات منفی اش مثل تنهایی 

 

  الی بپرسید؟ؤچه س

  براي اینکه بفهمید فرد تصمیم قطعی براي خودکشی دارد -1

 آیا قصد دارید به زندگیتان خاتمه دهید؟

 اید؟آیا در مورد اینکه چگونه اینکار را انجام دهید فکري کرده

  االت را بپرسیدؤید این سبراي اینکه متوجه شوید که فرد آیا ابزاري براي خودکشی دارد با -2

 آیا قرص، اسلحه یا ابزار دیگري در اختیار دارید؟

 آیا این ابزار هروقت که بخواهید در دسترس شما هست؟

صی را برا       -3 شخ شخص زمان م شوید آیا آن  ست این    ي براي اینکه متوجه  شی در نظر گرفته ا خودک

  االت را بپرسیدؤس

 خاتمه دهید؟اید کی به زندگیتان تصمیم گرفته

 ریزي کنید؟تصمیم دارید کی براي آن برنامه

  

 
  

  

 چگونه شخص مستعد خودکشی را مدیریت کنید؟

  افراد کم خطر

اینکار   اي برايدارد اما نقشــه "یکاش مرده بودما"توانم ادامه دهمنمی"فرد با افکار خودکشــی مانند 

  نکشیده است.

  

  کارهایی که باید انجام دهید:

 ازلحاظ هیجانی وي را حمایت کنید 

     ضحتر راجع به فقدان،تنهایی،و بی شخص وا شی کار کنید. هرچه  صحبت کند     با افکر خودک شی  ارز

شــود شــخص در این فکر فرو میرود که  شــود. وقتی بحران تمام میکمتر دچار بحران هیجانی می

ست ،همانطور که هیچ کس انتظار ندارد فردي         چکار کند  ساز ا شت  سرنو سیار مهم و  .این مراحل ب

 براي زندگی تصمیم بگیرد که تصمیم براي مرگ گرفته بتواند تصمیم خود را عوض کند و مجدداً

 اش کنید از طریق صحبت با او درباره اینکه آن شخص مشکالت قبلی تأکید هاي مثبت فردبر توانایی

 بدون خودکشی حل کرده است . را چگونه

 .فرد را به کارشناسان بهداشت روان یا پزشک ارجاع دهید 

 هاي زمانی منظم با فرد مالقات داشته باشید.در فاصله 

  

 تمام این سؤاالت باید با احتیاط، توجه و مهربانی پرسیده شوند
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  افراد با خطر متوسط

  ریزي براي اینکار  دارد ولی تصمیم فوري براي خودکشی ندارد.فرد افکار خودکشی و طرح و برنامه

  

  انجام دهیدایی که باید هکار

     شی بیمار کار کنید و بر توانایی سات خودک سا هاي مثبت  از لحاظ هیجانی وي را حمایت کنید. با اح

 فرد تمرکز کنید و مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

   ــتی باید بر دودلی فرد تمرکز کنند و تمایل براي زنده ــتفاده کنید، کارکنان بهداشـ از دودلی وي اسـ

 ویت کنند.ماندن را در وي تق

 شی را شرح و بسط دهید حتی اگر آنها راه حل    راه شند به   هاي ایدههاي دیگر به غیر از خودک آل نبا

 این امید که شخص حداقل به یکی از آنها را توجه کند.

               ــتی وبراي مدت قراردادي با فرد ببندید و از وي قول بگیرید که وي بدون تماس با کارکنان بهداشـ

 .خواهد کرد(قرارداد عدم خودکشی)زمان معینی خودکشی ن

 .فرد را به روانپزشک،مشاور یا پزشک ارجاع دهید و هرچه سریعتر براي او وقت مالقات بگیرید 

 .با خانواده،دوستان، وهمکاران فرد تماس بگیرید و حمایت آنها را جلب کنید 

  

  افراد پرخطر

  آن را عملی سازد. "د و تصمیم دارد فورافرد براي خودکشی نقشه قطعی دارد ،ابزار آن را در اختیار دار

  کارهایی که باید انجام دهید

 .شخص را تنها نگذارید،پیش او بمانید 

 ،رص،چاقو، اســلحه و ســموم نباتی را از دســترس او دور  ق به آرامی و مهربانی با او صــحبت کنید

 .کنید(دورکردن ابزار خودکشی)

 ي ببندید(قرارداد عدم خودکشی)دبا او قراردا. 

  ًبا پزشک یا کارشناس بهداست روان تماس بگیرید،آمبوالنس را خبر کنید و شرایط بستري         سریعا

 شدن وي را فراهم کنید.

 .به خانواده خبر دهید و حمایت آنها را جلب کنید 

  

  ارجاع دادن فرد مستعد خودکشی

  کی ارجاع دهید

  وقتی که شخص موارد زیر را داشته باشد

 بیماري روانپزشکی 

 بلی اقدام به خودکشیسابقه ق 

 سابقه فامیلی خودکشی، الکلیسم، یا بیماري روانپزشکی 

 بیماري جسمی 

 نداشتن حمایت اجتماعی 
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  چگونه ارجاع دهید

 .کارکنان بهداشتی باید باصرف زمان کافی علت ارجاع شخص را توضیح دهند 

 .براي او وقت مالقات بگیرید 

 ــیح دهید که ارجاع کردن او به این ــتی می  براي فرد توض ــت که کارکنان بهداش خواهند از  معنا نیس

 دست فرد خالص شوند یا فراموشش کنند.

 .پس از مشاوره فرد را مالقات کنید 

 با او مالقات داشته باشید .(ارتباط خود را با او حفظ کنید)اي به صورت دوره 

 

  کارهایی انجام ندهید؟ه کارهایی انجام دهید و چه چ

  چه کارهایی انجام دهید

 گوش دهید،همدلی نشان دهید و آرام باشید؛ 

 کننده و مراقب باشید؛حمایت 

 موقعیت را جدي بگیرید و میزان خطر را ارزیابی کنید؛ 

 ال کنید؛ؤهاي قبلی خودکشی سدرباه اقدام 

 هاي دیگر به غیر از خودکشی را شرح و بسط دهید؛راه 

 ال کنید؛ؤدرباره نقشه خودکشی س 

  خودکشی ببندید به این ترتیب براي او فرصت زندگی ایجاد کنید؛با فرد قرارداد عدم 

 را شناسایی کنید؛ هاحمایت دیگر 

 ابزار خودکشی را ازمیان بردارید؛ 

 اقدامی انجام دهید،به بقیه خبردهید و کمک بگیرید؛ 

 اگر خطر باالست،در کنار او بمانید؛ 

  

  چه کارهایی انجام ندهید

 وضعیت را نادیده بگیرید؛ 

 ده یاوحشت زده شوید؛شوك ز 

 شود؛بگویید همه چیز درست می 

 با فرد درجهت انجام این کار(خودکشی) بحث کنید؛ 

 مشکل را ناچیز جلوه دهید؛ 

 گویید؛قسم بخورید که به کسی چیزي نمی 

 فردرا تنها بگذارید؛ 

  

   



 

 المت روانی، اجتماعی و اعتیادبسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه س                                              202

  

  انداقدامبهخودکشیکرده افردایکهاخیراً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

؛ بلکه در بســیاري از موارد  خواهد بمیردمی معناي این نیســت که فرد اقدام به خودکشــی لزوماً به

  نشانه این است که فرد نمیداند براي حل مشکالتش چه کاري انجام دهد. 

پس میتوان با کمک به پیدا کردن راه حلهاي مناسب فرد را در زنده ماندن و لذت بردن از یک زندگی   

  دلخواه یاري رساند.  

کننده  ترسناك و پریشان  کننده دکشی هم براي خانواده و هم براي خود فرد اقدام اگر چه اقدام به خو

ست،   سان می      ا شنا شکان و کار ست. پز شما کمک کنند براي اقدام بدون چاره نی کننده کارهاي  توانند به 

شی  به کنندهاقدام بردن باالزم را انجام دهید.   شک  نزد خودک شناس  یا پز شت  کار   کمک او به روانبهدا

  .بسازد قبل از بهتر را زندگیش که آنطور بماند، وزنده بگیرد درستی تصمیم بتواند تا کنید
  به اقدام که هســتند افرادي هدف وگروه اســت مجدد خودکشــی از پیشــگیري هدف خدمت این در

  .است نشده فوت منجربه ولی اندکرده خودکشی

ــی  روش ــترس ــتی مراکز طریق از مخاطبین به دس ــدمی نیادرمانگر و درمانی و بهداش   فرد که باش

شی  به کنندهاقدام  مواقع از ايپاره در یا و کنندمی مراجعه انجا به درمانی خدمات دریافت براي را خودک

.  گرددمی شناسایی   روان سالمت  کارشناس  توسط  طلبانهفرصت  صورت  به خدمت ارائه فرآیندهاي در

  کرد خواهند شــرکت مشــاوره جلســات در درمانگر تیم صــالحدید براســاس و نیاز حســب بر افراد این

شناس  ست  فردي خدمت دهندهارائه کار سس    جایگاه در فعالیت براي شده تعیین معیارهاي که ا شنا   کار

شد می دارا را روان المت سی    مدرك حداقل داراي( با شنا شد  کار شهاي  از یکی در ار سی    گرای شنا   روان

  آموزشی  کاریکولوم بر مبتنی را خدمت شروع  بدو هايآموزش کارشناس  این )است  عمومی یا و بالبنی

  مدرك کســب به موفق و نموده طی پزشــکی، آموزش و درمان و بهداشــت وزارت توســط شــده تدوین
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  .است شده دوره پایان

توانند براي  کنند نمیاقدام به خودکشی یکی از مشکالت نسبتاً شایع در افرادي است که احساس می       

گیرند به زندگی خود خاتمه  مشــکالت خود راه حلمناســبی پیدا کنند. این افرادبدلیل نا امیدي تصــمیم می

  دهند. 

ــی می ــکی نیاز به   ماند، پس از انجام کارهايکند و زنده می وقتی فردي اقدام به خودکشـ اولیه پزشـ

ــات خود در مورد کاري که کرده کنار بیاید. این افراد بعد از اقدام به                 ــاسـ زمان دارد تا بتواند با احسـ

صبانیت، گیجی، نا امیدي و ناتوانی می        سردرگمی، تنهایی، شرم، ع ساس  شی اح کنند. ممکن است  خودک

صوص به خاطر اینکه دی       شند،  بخ شته با شی دا کنند.  گران این عمل آنها را محکوم میهنوز افکار خودک

ــید که  ــته باشـ ــرزنش و جر و بحثبه یاد داشـ ــکل آنان را بدتر س فرد   کند.می با این افراد فقط مش

ــکالتی که منجر به اقدام به                  اقدام  ــبی براي حل مشـ کننده نیاز به حمایت دارد تا بتواند راه هاي مناسـ

شده    شی  ضی موارد     یان میاند، پیدا کند. خانواده در این مخودک شد. اگرچه در بع تواند کمک مؤثري با

کننده به خودکشــی از خانواده عصــبانی اســت، با اینحال بیش از هر زمان دیگري به آنها نیاز   فرد اقدام

  توانید براي او انجام دهید از این قرار است:دارد. کارهایی که شما به عنوان یکی از اعضاي خانواده می

  ا تشویقکنید مراجعات منظم به پزشک و کارشناس بهداشت روان داشته باشد.کننده رفرد اقدام -1

 یکی از اعضاي خانواده حتماً در ویزیت هاي پزشک یا کارشناس همراه او برود. -2

 اگر بیمار عصبانی است اجازه دهید صحبت کند و حرفهاي او را به دل نگیرید.   -3

 زمان دارد.. حل مشکالت احتیاج به با بیمار جر و بحث نکنید -4

 گویند انجام دهید.با پزشک و کارشناس همکاري کنید و کارهایی را که آنها می -5

 . به خاطر اقدام به خودکشی او را سرزنش نکنید -6

شکالتی دارد به او اجازه دهید مدت کوتاهی در منزل       -7 ضاي خانواده م صورتی که بیمار با اع در 

گی کند تا پزشک و کارشناس فرصت داشته خواهد زندیکی از بستگان یا دوستانی که خودش می

شما زندگی            شود دوباره با  شما کار کنند و بیمار آماده  شکالت بیمار و خانواده  شند روي م با

ــید که  ــته باشـ این کار یک راه حل موقتی اســت و فقط براي کمک به بیمار در  کند. توجه داشـ

ــرایط بحرانی انجام میشــود   ــما در این زمینه تا حد   ش زیادي به بیمارتان کمک   و همکاري شـ

 خواهد کرد. پس از رفع بحران او متوجه خواهد شد که شما چه کمک بزرگی به او کرده اید.

سئولیت  -8 .  خودتان بعهده بگیرید نه بیمار  -کنداگر با شــما زندگی می –دادن داروي بیمار را م

ــت هر بار فقط مقداري از دارو را که باید بخورد به او بدهید، مث           الً دو  قرص هر روز  الزم اسـ

 صبح.

هر گونه وسایلی که میتواند براي اقدام به خودکشی به کار رود مثل چاقو، یا مواد سمی مثل     -9

حشــره کش یا آفت کش، انواع داروها، مواد ســوختنی مثل بنزین یا نفت، و یا هر چیزي که    

دور کنید. الزم ممکن است بیمار از آن براي اقدام به خودکشی استفاده کند از دسترس بیمار      

 این وسایل در جایی باشد که بتوان در آن را قفل کرد.

شود براي حمایت و مراقبت از فرد     -10 شما گفته می آرامش خود را حفظ کنید. تمام آنچه در اینجا به 
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شی می      اقدام شما حتماً دوباره اقدام به خودک ست که بیمار  ست و به این معنی نی کند. ولی  کننده ا

 کات ایمنی را به دقت رعایت کنید تا آرامش بیشتري داشته باشید.  الزم است تمام ن

 خواهد در مورد اقدام به خودکشی حرف بزند او را سؤال پیچ نکنید.کننده نمیاگر اقدام -11

 خواهد، اجازه دهید در اتاقی تنها باشد اما در اتاق را قفل نکند. کننده میاگر اقدام -12

 کننده خودداري کنید.  از جر و بحث در حضور اقدام -13

شکالت پیدا              -14 سبی براي م سعی کنید راه حل منا شرکت کنید و  شناس  شک و کار سات پز در جل

 کنید.  

ــما یا اقداماز انداختن تقصــیر به گردن همدیگر خودداري کنید  -15 کننده . این کار هیچ کمکی به شـ

کته مهم این اســت که بخواهید واقعاً براي رفع کند. هر کســی ممکن اســت اشــتباه کند اما ن  نمی

 مشکالت خانواده کاري انجام دهید. 

کند، با او جر و بحث نکنید.  کننده شما را به خاطر اقدامش به خودکشی سرزنش می    اگر فرد اقدام -16

ست که بتواند کامالً منطقی فکر کند. می    ضعیتی نی سات خود را در     او در و سا توانید نظرات و اح

 ا پزشک یا کارشناس در میان بگذارید.جلسه ب

 هر سؤالی در مورد مشکالت ایجاد شده داشتید از پزشک و کارشناس بپرسید.   -17

صورت لزوم فرد اقدام    -18 شک در  ستري می پز ستري براي کمک به بیمار و اجراي  کننده را ب کند. ب

 . یدبا موافقت کردن با بستري، از بیمارتان حمایت کندرمان مؤثر است. بنابراین 

سردگیش خوب    اقدام -19 شویق کنید تا درمان را تا آخر ادامه دهد، حتی اگر بعد از مدتی اف کننده را ت

  ادامه درمان تا رفع کامل مشکل امري مهم و ضروري است.شده باشد. 
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   سوءمصرف موادپیشگیري و درمان خدمات  ارائه فلوچارت

خطر پایینخطر متوسطخطر باال 

تثبیتعدم تثبیت

تثبیت عدم تثبیت

ارجاع به مراکز 
تخصصی

تشخیص، 
مداخالت درمانی و کاهش 

آسیب

درمان شناختی، رفتاري 

پیگیري/ مختصر

/ مداخله مختصر

پیگیري

غربالگري تکمیلی

مثبت

غربالگري اولیه 

منفی

ارائه بازخورد از سطح باالتر 

سایر کارکنان )کارشناس مراقب سالمت خانواده
(* تیم سالمت

ورود مراجع

کارشناس سالمت روان

پزشک عمومی
کارشناس مراقب سالمت  

خانواده
کارشناس سالمت روان

: آطالع رسانی در خصوص
آموزش خود مراقبتی -
آموزش مهارت هاي زندگی -
آموزش مهارت هاي فرزندپروري -

کارشناس سالمت روان

ا توجه به اینکه به صورت فرصت طلبانه انجا می شود می تواند توسط کلیه پرسنل بهداشتی و درمانی مرکز شامل کا*   انجام شود....  رشناس مراقب سالمت خانواده، پزشک، دندانپزشک، ماما و غربالگري اولیه اعتیاد ب
غربالگري روتین براي زنان باردار*  

کنترل اختالل و پیشگیري از عود

عدم کنترل عالئم اختالل

پزشک عمومی

کارشناس سالمت روان

آموزش خود مراقبتی -
آموزش مهارت هاي زندگی -
آموزش مهارت هاي فرزندپروري -
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ئه خدما سالمت    فلوچا 

  

 
ورود مراجع

غربالگري  +-

مصاحبه روانپزشکی

+

تجویز درمان دارویی و غیر 

دارویی توسط پزشک

ارجاع به سطح باالترخدمات توسط پزشک 
براساس شرایط بیمار)  فوري یا غیرفوري(

ارائه بازخورد از سطح باالتر

پزشک عمومی

در مواردي که فرد مبتال به اختالل 
خودکشی  است/ روانپزشکی شدید

به بیمارارائه خدمات روانشناختی 

هنگی پزشک درمانگر با هما 

ویزیت روانپزشک و
ارائه خدمت در سطح باالتر

کنترل بیماري و پیشگیري از 
عود

شروع درمان دارویی و غیر 
)بستري(دارویی 

شروع درمان دارویی و غیر 
)سرپایی(دارویی 

پیگیري حضور بیمار در ویزیت هاي 
بعدي 

:اطالع رسانی در خصوص
آموزش مهارت هاي زندگی -
آموزش مهارت هاي فرزندپروري -
آموزش مهارت هاي خود مراقبتی -

عدم کنترل عالئم 
بیماري

عدم پاسخ به درمان

خانواده کارشناس مراقب سالمت

بهبوديعدم بهبودي

پزشک عمومی

کارشناس سالمت روان کارشناس مراقب سالمت خانواده

کارشناس مراقب سالمت خانواده

-

آموزش مهارت هاي زندگی -
آموزش مهارت هاي فرزندپروري -
آموزش مهارت هاي خود مراقبتی -

کارشناس سالمت روان
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  وچارت ارائه خدمات سالمت اجتماعیفل

 

ورودي مراجع

+-

پزشک عمومی)مداخالت روانی ، اجتماعی(کارشناس سالمت روان 

ارجاع به سطح باالتر خدمات پزشکی و مداخالت 
)توسط پزشگ عمومی(اجتماعی- روانی

بهبودي

پزشک عمومی

ارسال  بازخورد از سطح باالتر

عدم کنترل عالئم بیماري یا مشکل اجتماعی یا 

تداوم نیاز به خدمات سطح باالتر

کنترل بیماریئ و مشکل روانی و اجتماعی 

و پیشگیري از عود

:اطالع رسانی در خصوص
آموزش مهارت هاي زندگی - 

آموزش مهارت هاي فرزندپروري - 

آموزش هاي خودمراقبتی - 

-

+

غربالگري اولیه

ارزیابی تکمیلی

عدم بهبودي یا نیاز به خدمات سطح باالتر

دریافت خدمات

کارشناس سالمت روان

آموزش مهارت هاي زندگی- 
آموزش مهارت هاي فرزندپروري

آموزش هاي خود مراقبتی

خانواده کارشناس مراقب سالمت

کارشناس مراقب سالمت خانواده کارشناس سالمت روان

  
 


