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 پیشگفتار 
طور مسالالتقیم یالالا سیرمسالالتقیم شالالود کالاله بالالههالالای متنالالوو و وسالالی  اطالالال  میای از فعالیرسالالالمر رواب بالاله مهموعالاله

و د. از دیالدگاه سالازماب بهداشالر جهالانی رفالاه روانالی گالرداجتماعی افراد مالی و رفاه روانی سالمر و موجب ارتقاء

و هالا از ظرفیرشوند. مفهوم کلی سالمر رواب باله معنالای برخالورداری محسوب میاجتماعی دو جزء مهم سالمر 

باشالد. باله بله با مشکالت ناشی از این تغییالرات مالیمنظور تطابق افراد با تغییرات محیطی و قابلیر مقا ها بهتوانایی

شناسالد و قالادر هایش را باز میتواب گفر: سالمر رواب حالتی از رفاه اسر كه در آب فرد تواناییدیگر می عبارت

شالغلی مفیالد و سالازنده باشالد خانوادگی، اجتماعی و های معمول زندگی تطابق حاصل كرده، از نظر اسر با استرس

بخشی از جامعه با دیگراب مشاركر و همكالاری داشالته باشالد. سالالمر رواب در واقال  محصالول کالارکرد عنواب و به

هالا، باشد. شرایط زندگی، امكانات، تسهیالت آموزشالی، نحالوه ارتباطالات، آگاهیعوامل متعددی در سطح جامعه می

ها بر بروز و شیوو بیماریفرد و رواب طریقی بر سالمر وضعیر اشتغال، درآمد، امنیر و سایر موارد همگی به

و  روانالالی ،فیزیكالالی آسالالیب زای مواجهالاله بالالا عوامالاللمیالالزاب و شالالدت سالالالمر تالالابعی از  بالاله درسالالتیگذارنالالد. تالالاریر می

ها در مراحالل گالذار شالود. انسالابدر طول زندگی اسر كه منهر باله ایهالاد تغییراتالی در وضالعیر افالراد می اجتماعی

توانایی مواجهه با مشالكالت سالالمر را  ،محیط اطراف خودهای مایرآموزشها و حمندی از عمر بسته به نوو بهره

 .نمایندكسب می

هالا باله علالر اخالتال ت درصالد از كالل بالار بیماری 31، حالدود 6002طبق آمار سازماب بهداشر جهاني در سال 

ب درصالد افالزایش خواهالد یافالر. در کالل جهالاب میالزا 32باله  6060روانپزشکی ارزیابی شالده و ایالن میالزاب تالا سالال 

دهالد در ایالراب نشالاب مي هالابیماري مطالعه بالار .درصد اسر 62شیوو اختال ت روانی در تمام طول عمر بیش از 

.و ایالن در حالالی اسالر کاله دهالدرا باله خالود اختصالاي مي هالابیماري بالار قابل توجهی از درصد كه اختال ت رواني

ریهای قلب و عالرو ، منشالر روانشالناختی دارد عوامل مؤرر بر بسیاری از بیماریها و مرگ و میرهای ناشی از بیما

 و به استرس و سبک زندگی ناسالم مرتبط اسر. 

اعتیالاد ناله تنهالا منهالر باله  .قالرب حاضالر اسالردر  درمالاني و اجتمالاعي ،یكي از مشالكالت بهداشالتياعتیاد به مواد 

 ش حالواد  ترافیكالي،نظیالر افالزای دیگریهاي بلكه آسیب ،گرددهاي شدید و عمیق جسمي و رواني در فرد ميآسیب

گالردد. بنالابراین بالا توجاله باله میالزاب شالیوو خالانواده و بزهكالاري را نیالز سالبب مي  تزلالزل در انسالهام سیبر از كالار،

اعتیاد به عنالواب یكالي از دنالد که معضالت بهداشتي و اجتماعي ناشي از آب، كامال منطقي اسر  اعتیاد در كشور و

محسالوب گالردد و بالراي پیشالگیري و درمالاب آب  ،انالدازدباله خطالر مي كه سالمر جامعاله را ،اولویر بهداشتي كشور

و  ،ي عفالونيهالابیماري شالیوو برخالي از موجالبمالواد مصالرف ریزي اصولي و اقدامات جامعي به عمل آید. برنامه

از طریق اعتیالاد تزریقالی و اسالتفاده از در موارد بسیاری باشد. ویروس ایدز در معتادین نظیر ایدز نیز ميمواردی 

هایي كه در زمینه شالیوو اعتیالاد در جامعاله ایالراب در تحقیقات و بررسي یابد.گ مشترک بین دند نفر انتقال میسرن

   با ي اعتیاد در كشور هستند. سالیاب گذشته انهام گرفته اسر، همگي مؤید شیوو نسبتا  

سالالاله بالالا رویكالالرد  60در راسالالتاي سالالند دشالالم انالالداز و اجتمالالاعي و فرهنگالالي كشالالور  ،در برنامالاله توسالالعه اقتصالالادي

هاي سالمر رواب و نیالز مبالارزه بالا سالوء مصالرف انساب سالم، سالمر همه جانبه، پیشرفر عدالر، ارتقاء شاخص

گستره عوامالل تالرریر گالذار  در نظر گرفتنبا از سوی دیگر مورد تركید قرار گرفته اسر. و مشكالت اجتماعي مواد 

 در ایالن حالوزه شود كه مسئولیر ترمین سالمر جامعهه آشكار مياین نكت ، اجتماعي و اعتیاديسالمر روانحوزه بر

 .بخشي داردي بینهافراتر از وظائف یك سازماب اسر و این مهم نیاز به هماهنگي و همكار

، ادسالام صالورت گرفتاله اسالر تحالول نظالام سالالمرطالر  در و  ی که در طی سال گذشالتهترین اتفاقاتیکي از مهم

هاي بهداشالتي اجتماعي و اعتیاد در نظام مراقبر هاي حوزه سالمر رواني،علمِی برنامه بنیادین و مبتنی بر شواهد

باشد. در این طر  تحالولی، نقالاط ضالعف ارائاله خالدمات اولیاله بهداشالتی در سالطح شالهرها و حاشالیه شالهرها اولیه مي

ر روسالتاها، باله مورد هدف قرار گرفته اسالر. کارشناسالاب مراقالب سالالمر خالانواده در شالهرها، همتالای بهالورزاب د

عنواب یک پرسنل بهداشتی دند ظرفیتی ارائه خدمر خواهند کرد. یکالی از اقالدامات بالارز و منحصالر بفالرد در ایالن 

فرآیند، ورود کارشناس سالمر رواب در جهر پوشش خدمات روانشناختی اسر. کارشناس سالمر رواب بالا هالدف 

سالمر خانواده( و ارجاعات سطح با تر )پزشالک ای به ارجاعات هم سطح )کارشناس مراقب ارائه خدمات حرفه

عمالالومی( نقالالش حسالالاس و کلیالالدی در حفالال  و ارتقالالاء سالالالمر رواب جامعالاله بعهالالده خواهالالد داشالالر. اگالالر ادسالالام خالالدمات 



سالال پالیش را باله عنالواب یالک حرکالر جهشالی، تحالولی و  62هالای بهداشالتی اولیاله در سالمر رواب در نظالام مراقبر

تغییرات اساسی پیِش رو در ارائه خدمات سالمر رواب، دومین تحول در نظام بنیادین در نظر بگیریم، بدوب شک 

 ارائه خدمات سالمر رواب محسوب خواهد شد.

امید اسر با تالش هم جانباله و قابالل تقالدیر اسالاتید دانشالگاهی، متخصصالاب و کارشناسالاب دلسالوز سالالمر رواب  

رتقالاء سالالمر روانالی و اجتمالاعی آحالاد جامعاله و های این حالوزه، کاله دیالزی جالز حفال  و ابتواب هدف وا ی برنامه

هالای هماله همچنین پیشگیری، درماب و کاهش آسیب ناشالی از مصالرف مالواد نیسالر، محقالق گالردد. بالی شالک حمایر

جانبه حوزه معاونر بهداشالتی وزارت متبالوو، باله ویالسه اسالتاد ارجمنالد جنالاب آقالای دکتالر علالی اکبالر سالیاری معالاوب 

ناصر کالنتری قائم مقام محترم معاوب بهداشتی و رییس مرکز مالدیریر شالبکه و محترم بهداشتی، جناب آقای دکتر 

های سالمر و گروه مدیریر مناب  انسانی سالطح اول سرکار خانم دکتر جعفری مدیر محترم گروه خدمات و برنامه

 به عنواب یک رکن اساسی همواره راهگشای حرکر رو به جلو در این مسیر بوده اسر.

 

 بیدکتر احمد حاج 

 مشاور معاون بهداشت در حوزه سالمت روانی و اعتیاد 

 4931بهار  



 

 مقدمه

سالمر رواب فالردی و خالانوادگی از دیالر بالاز مالورد توجاله بزرگالاب علالم، فلسالفه، دیالن و سالالمر بالوده اسالر. از 

ی از های پزشکی و وزارت بهداری، بهداشر رواب و به بیاب امروز سالمر رواب، یکزماب بنیاب گذاری دانشکده

انالد کاله بالالا ای سالعی نمودههای متخصصالاب و مالردم بالوده و در هالر دوره تالشالگراب و خالدمتگزاراب باله گونالهدسدساله

ارائالاله خالالدمات مالالرتبط، بالاله ایالالن بخالالش مهالالم از سالالالمر بپردازنالالد. تالالدوین برنامالاله کشالالوری ادسالالام بهداشالالر رواب در 

تالرین توسالط وزارت بهداشالر بزرگ 3123اولین و اجالرای آب از سالال  3121های اولیه بهداشتی در سال مراقبر

گیالالری از کارکنالالاب بهداشالالتی و پزشالالکاب هالالای اولیالاله سالالالمر رواب و بهرهای و جهالالانی در مراقبرموفقیالالر منطقالاله

های ایالن برناماله نشالاب داد کاله ها ارائه گردد. ارزشیابیها به بیماراب و خانوادهعمومی بود تا از این طریق مراقبر

در « بهالورزاب و کارشناسالاب بهداشالر رواب»و تالالش « پایش مالداوم برناماله»ین برنامه هسته مرکزی موفقیر در ا

« ناکامی در استقرار برنامه در شهرها و جلب حمایر سالطح تخصصالی»سراسر کشور بوده و نقطه ضعف برنامه 

 در نظام سالمر بوده اسر. 

هالالالا در راه اسالالالر. انوادهرسالالالد اتفالالالا  و تحالالالول جدیالالالد و بالالالزرگ دیگالالالری در سالالالالمر رواب خاینالالالک بالالاله نظالالالر می

کارشناساب مراقب سالمر خانواده موظف شده و پیماب بسته اند که  در کنار سایر اعضالاء تالیم سالالمر باله ویالسه بالا 

نظالالارت پزشالالک خالالانواده و کارشالالناس سالالالمر رواب، در تالالرمین سالالالمر رواب در شالالهرها مشالالارکر نماینالالد. ایالالن 

ش سالالمر رواب کشالور، مالورد اسالتقبال واقال  شالده و مشارکر از طرف صالاحبنظراب، متخصصالاب و کارکنالاب بخال

سالال گذشالته باله همالر هماله تالشالگراِب ارائاله  10های زیر را کاله در طالول گردد که تهارب موفق و یافتهتوصیه می

های بهداشتی اولیه و در عمق روستاهای کشور بدسر آمده اسر را، پالاس داشالته خدمات بهداشر رواب در مراقبر

 ه برداری نمایند.و به نحو مناسبی بهر

 

 نکات پایه فراگیری سالمت روان

شود که نگاهی یکپارداله باله مندی ترمین میسالمر فردی، خانوادگی و اجتماعی زمانی با کیفیر با  و رضایر

هالا و مشالکالت روانالی، خالانوادگی، وجود  بیمار شده و همزماب با پالرداختن باله بیمالاری جسالمی مراجال ، باله بیماری

 اجتماعی و حتی عالئق و نیازهای دینی و معنوی وی توجه شود.تنگناهای مالی، 

بنالالالابراین  .اصو رائهخدماتسالمتروانهماناصو رایهمراقبتسالمتدرپیشگیری،درماب،توانبخشیوارتقاءسالمتاسالالالر

هالای گفتاله هالا و مهارتدر برخورد با بیماراب برنامه سالمر رواب، شما هماب کارشالناس سالالمتی هسالتید کاله آموزه

گیرید و نباید در ارائه رواندرمانی، روانکاوی، مشاوره روانشناسی، مشاوره خالانوادگی در کالس را بکار می شده

 ها کنهکاوی نمایید.و مشاوره زناشویی وارد شوید، همچنین در مشکالت جنسی و شخصی افراد و خانواده

 الف



دهد و افقی بالی انتهالا را در خالدمر باله فراگیری آموزشهای این دوره و این کتاب نه تنها نگاهی جدید به شما می

کند، بلکاله احسالاس و رویکالردی حمالایتی، روانشالناختی، انسالانی، و معنالوی باله شالما مراجعاب در برابر شما  باز می

 گردد.ای شما میها و در زندگی شخصی، خانوادگی و حرفهخواهد داد که موجب موفقیر بیشتر در شناخر رنج

هالا و مشالکالت بسالیاری در حالوزه رواب پرداختاله اسالر امالا خالدمات سالالمر اریگرده محتوای این کتاب به بیم

رواب ارزاب، سالالاده، مالالؤرر و در دسالالترس، اسالالر، و نیازمنالالد داروهالالا، و تههیالالزات پزشالالکی پیچیالالده و گالالراب قیمالالر و 

حتی در موارد بسیاری نیازمند ارجاو به مراکز تخصصی و بستری در بیمارستاب نیسر. این خدمر به ویالسه اگالر 

هالا، کالاهش مصالرف هالای بهداشالتی اولیاله ارایاله شالود باله راحتالی موجالب کالاهش بالار بیماریهمراه با خدمات مراقبر

 شود.ها میداروها، کاهش میزاب خودکشی و اعتیاد، و کاهش هزینه خدمات پزشکی و بیمارستانی در همه رشته

ازهای سالمر رواب جمعیالر تحالر این کتاب یا بسته آموزشی با سادگی، روانی، مخاطب محوری، اتکای بر نی

پوشش و توجه به نیروی انسانی و مناب  در دسترس در نظام شبکه سالالمر، اگالر باله خالوبی فراگرفتاله شالود خواهالد 

توانسر با تعهالدی کاله در وجالود کارشناسالاب سالالمر خالانواده در طالول دوره آمالوزش و ارایاله خالدمر ایهالاد خواهالد 

 رمین سالمر رواب جامعه رقم بزند.کرد، خدمر بزرگ و نقطه عطف جدیدی را در ت

های سالمر باله ارتبالاط مالؤرر، احتالرام باله مراجال ، همالدلی، حمایالر، گالوش کالردب، پیگیالری، و در ارایه مراقبر

دهیالد. در ایالن رونالد مشاوره به هماب اندازه اهمیر بدهید که به درمالاب دارویالی و ارالرات و عالوار  آب اهمیالر می

گی خالانوادگی، زناشالویی، شالغلی، تحصالیلی، بیماله ای، مالالی، بالین فالردی، و هالا و مشالکالت زنالدشما متوجه نگرانی

کنالد و  زم اسالر باله آنهالا هالالم شالوید، و اینهاسالر کاله امالروز سالالمر رواب مالردم را تهدیالد میفرهنگالی مالراجعین می

 بپردازید. 

بخالالش  بخالالاطر داشالالته باشالالیم کالاله کارشناسالالاب مراقالالب سالالالمر خالالانواده و برخالالی از کارکنالالاب و کارشناسالالاب دیگالالر

تواننالد بالا گالوش های روانپزشکی و مشکالت سالمر رواب و اعتیاد نیستند، امالا میسالمر، گرده درمانگر بیماری

دهنده و درمانگر دردهایی از دردمنداب جمعیر تحر پوشش خود دادب، و درک عمیق یک درد، شفا بخش، تسکین

وئی گفته شده، و یا یک پیگیری و ارجاو بموقال  ایالن باشند. در این شرایط گاه تنها با یک مداخله داروئی و سیردار

 شود.خدمر ارزشمند اجرا می

هالالای بهداشالالتی اولیالاله در کشالالور و سالالال تهربالاله اجالالرای برنامالاله بهداشالالر رواب در مراقبر 10ایالالن کتالالاب حاصالالل 

مر رواب گیری از نتایج دو طر  مطالعاتی بازنگری برنامه سالهای انهام شده در این مورد به ویسه بهرهپسوهش

و تدوین کتاب سالمر رواب برای بهورزاب اسر که با تالش جم  زیالادی نگالارش یافتاله و از همگالاب سپاسالگزاری 

 گردد.می

 اولیاله و بهداشتیهای مراقبر در رواب سالمر ادسام برنامه سپاس از همکاراب عزیزی که در طر  بازنگری

، اصالل احمالدزاد مسالعود دکتالر یالزدی، باقری سیدعباس ،کبیر کورش خانواده همکاری نمودند: دکتر پزشک برنامه

 ب



 دکتالالر رفیعالالی، حسالالن دکتالالر محالالیط، احمالالد دکتالالر ناصالالحی، عباسالالعلی رفیعالالی، دکتالالر حسالالن دکتالالر حالالاجبی، احمالالد دکتالالر

 محمالد دکتالر مهالدوی، نیلالوفر دکتالر بخالر، ناصالر مرتضالی دکتالر متولیاب، عباس دکتر زفرقندی، صابری محمدباقر

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

سپاس از مدیراب، اعضاء هیات علمی و کارکناب دانشکده علوم رفتاری و سالمر رواب )انسالتیتو روانپزشالکی 

های گونالاگوب برناماله بهداشالر رواب در کشالور را حمایالر کردنالد و اینالک ساله خود جنباله 10تهراب( که با کوشش 

 ای، مقبول نظام سالمر و نیازمنداب این خدمر، گردد.ه به گونهرود کنتایج پربار این برنامه می
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 واژگان کلیدي
 

 و اعتیاد اجتماعی ،پیشگیری در سالمت روانی

 اجتماعیو سالمت روانی  ءارتقا

 سطوح پیشگیری

 کنندهامل خطرساز و محافظتعو

 کاهش آسیب

 های اجتماعیشبکه

 

 

 اهداف فصل
 

 رود که بتوانید:مطالعه اين فصل انتظار میپس از 

 .های حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد را توضیح دهیداهمیت موضوع -1

 سالمت روانی و اجتماعی را تعريف کنید. -2

 های حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد ايران را توضیح دهید.اهداف برنامه -3

هگای حگوزه سگالمت روانگی، اجتمگاعی و اعتیگاد را بگا سطوح پیشگگیری در برنامگه -4

 هايی توضیح دهید.  مثال

اجتمگاعی و اعتیگاد در سگطح را در حوزه سگالمت روانگی، کننده عوامل خطرساز و محافظت -5

 .  فردی، خانوادگی، اجتماعی، محیطی و اقتصادی توضیح دهید

راهکارهای کاهش آسیب و ارتقاء سالمت روانی و اجتمگاعی را نگام بگرده و توضگیح  -6

 دهید.
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 سالمت جسمی، رواني و اجتماعي 
گذشته نه تنها روز باله روز بالر اهمیالر سالالمر  در دند دهه

مر و روانالالي، اجتمالالاعی افالالزوده شالالده اسالالر، بلکالاله داشالالتن سالالال

بهزیستی معنوي هم براي سالمر افراد  زم شمرده شده اسالر. 

در ایالالن تعریالالف جالالام ، تنهالالا نبالالود بیمالالاري جسالالمی دلیالالل داشالالتن 

سالالالمتی نیسالالر، بلکالاله سالالالمر یالالک وضالالعیر دنالالدوجهی اسالالر. 

فالالرد سالالالم نالاله تنهالالا بایالالد بیمالالاری جسالالمی نداشالالته باشالالد بایالالد داراي 

روابالط و  ري،سالمتی و تعادل در حا ت عاطفي، رواني، رفتا

 که فرد سالم از نظر جسالمی شرایط اجتماعی نیز باشد. همچناب

توانالالد بالاله کارهالالای روزمالالره خالالود برسالالد، فالالردی کالاله از نظالالر مالالی

توانالالد از تمالالامی توانمنالالدی و اسالالتعدادهای مالالی روانالالی سالالالم اسالالر

گالي درسالتی خود به خوبی بهره ببرد، روابط اجتماعی و خانواد

روزمالالره زنالالدگی بطالالور های سداشالالته باشالالد، بالالا فشالالارها و اسالالتر

های مؤرر کنار بیایالد، و دارای کالارکرد مناسالب در تمالامی جنباله

های شغلی و تحصیلی باشد. فرد سالم زندگی خود از جمله جنبه

بایالالالالد بتوانالالالالد از زنالالالالدگی خالالالالود لالالالالذت ببالالالالرد و دارای خالقیالالالالر، 

سالالالمر و شالالادی بالالا باشالالد.  هالالای اجتمالالاعی، صالالفات اخالقالالي، و آرامالالش دینالالي و معنالالويشالالكوفایي، احتالالرام بالاله ارزش

های خطرنالاکی تولیالد کنالد. همینطالور تواند بیماریزاسر و استرس مییکدیگر ارتباط دارند. فقداب شادمانی استرس

تواند از پس آب برآید. شادمانی برای رشد روانی فرد فرد شادماب در صورت مواجه با یک بیماری سخر بهتر می

کند که با فشارهای روانالی مقابلاله کنالد. مالایرز متعقالد اسالر کاله شخص کمک می زم و مفید اسر، زیرا شادمانی به 

 وجود سالمر شرط اول شادمانی اسر.   

گذارنالد و وضالعیر یکالی از جسم و رواب به عنواب دو جنبه از وجود انساب همواره بر یکدیگر ترریر متقابل مالی

تواند سالمر رواني فالرد را ی دشوار و مزمن، میهای جسموضعیر دیگری باشد. بیماریکننده تواند تعیینمی آنها

به خطر بیندازد و موجب ضعف اعتماد به نفس و افالزایش اسالترس در فالرد شالود. از سالوی دیگالر اخالتال ت روانالی 

کننالد، سالالمر جسالمی او را باله خطالر بیندازنالد و فالرد را می توانند به دلیل استرس با یی که برای فرد ایهادنیز می

 های جسمی نمایند.ه بیماریمستعد ابتالء ب

کننالده بیمالاری خالود العالج، به دلیل وضالعیر دشالوار و ناکالامهای مزمن جسمی و صعببیماراب مبتال به بیماری

تالرین آنهالا اضالطراب و افسالردگی و شالای تالرین مهم شوند که از جملهمی ددار اختال ت و مشکالت روانی متعددی

مالزمن ممکالن اسالر بالرای کنتالرل درد یالا سالایر عالوار  ناشالی از بیمالاری  های جسالمیاسر. افراد مبتال به بیماری

مزمن اقدام به خوددرمانی با مصالرف مالواد نماینالد و از ایالن طریالق در معالر  ابالتالء باله اخالتال ت مصالرف مالواد 

-های جسالمی متعالدد، سالوانح و جراحالات مالیقرار گیرند. در مقابل مصرف مواد فرد را مستعد به ابتالء به بیماری

د. به عنواب مثالال مصالرف مالواد افیالونی ناله تنهالا بالا عالوار  گوارشالی همچالوب یبوسالر، حالا ت محرومیالر در نمای

هالای منتقلاله از راه خالوب در صالورت تزریالق و... همالراه اسالر بلکاله همچنالین خطالر صورت عدم مصالرف، عفونالر

 دهد.های گوارشی را افزایش میابتالء به سرطاب

خود برای بهبود بیماری جسمی هاي درماني ممكن اسر برنامه من جسمیمزي هابیماري افسرده مبتال به افراد

ي شده و عالوار  جالدي یله باعث مقاومر داروررا رعایر نكنند و این مس هدرماني مربوط دستوراترا نپذیرند و 

ي هالالامراقبر اسالالتفاده کننالدگاب خالدمات ینتالرگالذارد و از طرفالي ایالالن افالراد بیشبالر روي سالالمر عمالومي جامعالاله مي

 كنند.جامعه وارد مي هداشتي و درماني هستند و هزینه مضاعفي را برب

با توجه به ترریر متقابل وضعیر جسمی و وضعیر روانی انساب بالر یکالدیگر، افالراد مبالتال باله بیماریهالای مالزمن 

تمالام تالالش جسمی سعی کنند تا خود را از ابتالء به اختال ت روانی محافظر نمایند و افراد خانواده و مراقبین آنها 

خود را در پیشگیری و کنترل اختال ت روانی این بیماراب بنمایند، زیرا ابتالء بیماراب مزمن جسمی باله اخالتال ت 

کند و درماب بیماری جسمی آنها را و مشکالت روانی و اعتیاد، روند بیماری جسمی آنها را پرعارضه و وخیم می

 نماید.های زیادی مواجه میبا دشواری

دیگر روابط اجتماعی سالم در بستری از شرایط اجتماعی مناسب و شکوفا جزو حقالو  انسالانی اسالر  از طرف
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 ها در جهر ایهاد و تداوم آب مورد توجه قرار گیرد.که بایستی توسط خود فرد و همچنین دولر

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

شالامل ارتبالاط میالاب همسالراب، والالدین بالا فرزنالداب و فرزنالداب بالا یکالدیگر ای این ارتباط در سطح خانواده هسالته

 اسر.

 همچنین در سطح روابط با اطرافیاب، خانواده همسر و دوستاب و آشنایاب نیز از اهمیر خاصی برخوردارند.

هالالا بالاله دلیالالل عالالدم ارتبالالاط صالالحیح زوجالالین بالالا پاشالالی آبدر کشالالور مالالا بسالالیاری از مشالالکالت خالالانوادگی و حتالالی فرو

 های جواب اسر.ها در امور زندگی زوجطرفین و دخالر نابهای خانوادههای خانواده

دارد. رفتارهالای داوطلبالی در قالالب ای و بالعکس نیز نیاز به توجه ویالسهها از طرفی ارتباطات افراد با سازماب

م زندگی و حقو  شهروندی اسر که نه تنها با مدیریر کالب مغایرتی نالدارد نهاد یکی از ارکاب مه مردمهای تشکل

تواند باشد. احساس مسئولیر و تعلق شالهرونداب در امالور محلالی رساب آب میبلکه در بسیاری جهات مکمل و یاری

ارکر گردد. بدین ترتیب مردمی که در امور زندگی خود مشالو شهری تنها از طریق مشارکر فعال آنها حاصل می

گردنالد. در کنند احساس ارزشمندی و مفید بودب نموده و از روحیه و نشاط اجتماعی با تری نیز برخوردار مالیمی

 یابد. دنین شرایطی رفتار سیراجتماعی و ضداجتماعی کاهش پیدا نموده و سرمایه اجتماعی نیز افزایش می

پزشالکی و اخالتالل مصالرف مالواد نیسالتند كاله عملكالرد دهند که تنها افراد مبتال باله اخالتالل روانمطالعات نشاب می

عالدالتي اجتمالاعي نیالز از نشیني، درآمد پالایین، احسالاس نالابرابري و بالياجتماعي نامطلوبي دارند، بلکه فقر و حاشیه

الشالعاو خالود توانالد ایفالاي نقالش اجتمالاعي و رضالایر از زنالدگي را تحالرمالي عوامل خطر سالمر اجتماعي اسر كاله

 قراردهد.

هالایی آشالنا خواهیالد شالد کاله خالدمات مالرتبط بالالا سالالمر روانالي، اجتمالاعي و اعتیالاد  نیالز شالما بالا برنامالهدر حالوزه 

باله متقاضالیاب دریافالر خالدمر، ارایاله هالایی سالمر رواني، اجتماعي و کنترل مصرف مواد  را باله صالورت فعالیر

 سالمر جامعه اسر.ترمین  خواهد داد که هدف و نتیهه آنها
ریالزاب بایالد باله آب یک برنامه بهداشتی قدم اول تدوین درسر برنامه اسر که برنامهدر اجرای موفق و درسر  

توجه نمایند. سه نکته دیگر که ارتباط مستقیمی با شالما كارشناسالاب مراقالب سالالمر خالانواده دارد در اینهالا بالا شالر  

-نامه آمالده اسالر، مالیشود. دومین قدم، ارایه درسر خدمر و اجرای درسر مطابق آنچه که در برمی بیشتر آورده

باشالالد. سالالومین قالالدم پشالالتیبانی و تالالدارک وسالالایل، تههیالالزات و نیالالروی انسالالانی اسالالر، و بالالا خره، قالالدم دهالالارم پالالایش و 

شود موفقیالر و دسالتیابی باله می مورد نظر قدم نهایی مهمی اسر که با آب به خوبیهای ارزشیابی برنامه با شاخص

هالای حالوزه سالالمر روانالي، اجتمالاعي و اعتیالاد و باله ویالسه برنامالهبالرای اجالرای بهتالر  اهالداف برناماله را نشالاب داد.

هالا  زم اسالالر پالس از درک تفالاوت سالالالمتی و هالا و آسالیبی موفالالق پیشالگیری و کنتالرل بیمالالاریهالاروش دسالتیابی باله

 را بشناسیم. ها گیری اختال ت و آسیببیماری، سیر طبیعی شکل

 

 تعاریف و مفاهیم
هانی بهداشر سالالمر رواب باله عنالواب یکالی از اجالزای مهالم سالالمر بیالاب در تعریف سازماب ج سالمت روان: 

سالمر، حالر بهزیستی کامل جسمی، روانی و اجتمالاعی اسالر و صالرفا  »شده اسر. در این تعریف آمده اسر که: 

اسالر. « فقالداب  بیمالاری روانالی» بنابراین سالمر رواب دیالزی بالیش از «.  به مفهوم فقداب بیماری یا ناتوانی نیسر

توانالد بالا شناسالد، مالیهالای خالودش را مالیحالتی از بهزیستی که در آب فرد، توانایی»سالمر رواب عبارت اسر از: 

 «.  ای پربار و مؤرر کار کند و به جامعه خود خدمر نمایدتواند به شیوهفشارهای معمول زندگی مقابله کند، می

بیشالالتر بالالر عرضالاله  ترکیالالد بالاله طالالوری کالاله هالالدف آب اسالالرنگالالر( ای مبتنالالی بالالر جامعالاله )جامعالالهبرنامالاله سالالالمر رواب برنامالاله

خدمات در محل زندگی اسر. تمام تالالش در درمالاب باله صالورت سالرپایی و پیشالگیری از بسالتری طالو نی مالدت و بازگشالر 

درمالاب کالاهش های مکالرر و متعاقالب آب هزینالههای بیماراب به محل زندگی و محل کارشاب اسر، با ایالن روش بسالتری شالدب

گیالالرد و ایالالن نگالالر، در ارائالاله خالالدمات سالالالمر روانالالي، اجتمالالاعي تمرکززدایالالی صالالورت میس دیالالدگاه جامعالالهیابالالد. بالالر اسالالامالالی

ی هالامراقبر تواننالد از طریالق  نظالامپزشکی نیستند و مالیهای تخصصی روابها و بیمارستابخدمات فقط منحصر به کلینیک

 بهداشتی اولیه به مردم ارائه شوند.

جسالمی را   هالایبیماریادگی بهداشالر عمالومی نیسالر زیالرا عالواملی کاله اصول سالالمر روانالي، اجتمالاعي باله سال

ی روانی دندین  عامالل )عوامالل جسالمی، روانالی، هابیماري اما در ایهاداند، نمایند در مهموو شناخته شدهمی ایهاد

یشالگیری اجتماعی( باید دسر بدسر هم بدهند تا بیماری ایهاد گردد. درنتیهه پیشگیری از آنها کالار آسالانی نیسالر. پ
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 در سالالمر روانالي، اجتمالالاعي متکالی بالالر اصالول بهداشالر عمالالومی بالوده و بالاله پیشالگیری اولیاله، رانویالاله ورالثیاله تقسالالیم

 شود.می

 

شناختی از رفتارهای مرتبط با مصرف مالواد کاله بالا نقالص کنتالرل، ا فالر یک الگوی آسیب اختالل مصرف مواد:

هالای مالرتبط بالا مصالرف و تحمالل ه بالا آسالیبرسالم مواجهالکارکرد اجتمالاعی، مصالرف پرخطالر، تالداوم مصالرف علالی

هالای جدیالد جالایگزین تشالخیص بنالدیگالردد. اخالتالل مصالرف مالواد در طبقالهفیزیولوژیک نسبر به مواد مشخص مالی

هالای اختال ت مصرف مواد شامل سوءمصرف و وابستگی شده اسر. اختالل مصرف مواد بر حسب تعالداد مالالک

 شود.بندی میطبقه تشخیصی مثبر به سه سطح خفیف، متوسط و شدید

 

گالالرداب بالوده و مصالالرف آنهالا موجالالب تغییالر در رفتالالار شالامل همالاله تركیبالاتي اسالالر كاله واجالالد خالواي رواب موواد:

)مانند عصبانیر(، اختالل درخلق و خوي )افسردگي(، اختالل در قضاوت و شعور فرد )فراموشي و بالي تالوجهي( 

 . شودمي

 

شالود کاله متعاقالب مصالرف یالک مالاده یالا اطالال  مالی شناختی و تاریرف تغییرات جسمی، از ایبه مهموعه وابستگی: 

 داشالالتند، بیشالالتری ارزش قالالبال   کالاله رفتارهالالایی سالالایر از مالالاده آب مصالالرف یالالک کالالالس از مالالواد در فالالرد ایهالالاد شالالده و در آب

 از فراتالر گالاهی قالوی، اسلالب) میالل وابسالتگی سالندرم در مرکالزی توصالیفی خصوصالیر یالک. کندمی پیدا با تری اولویر

-بیمالاری المللالیبالین بنالدیطبقاله دهمالین در وابستگی سندرم تشخیص .اسر تنباکو یا الکل مواد، مصرف برای( فرد قدرت

 .اسر شده تعریف مواد مصرف از ناشی رفتاری و روانی اختال ت ذیل های

 

توانالد شالود. آسالیب سالالمتی مالیالگویی از مصرف مواد که منهر به آسیب به سالالمتی مالی رسان:مصرف آسیب

هالای اخالتالل سمی )به عنواب مثال ابتالء به هپاتیر ناشی از مصالرف تزریقالی مالواد( یالا روانالی )بالرای مثالال دورهج

المللالی بنالدی بالینرسالاب مالواد در دهمالین طبقالهافسردگی رانویه مصرف سنگین الکل( باشد. تشالخیص مصالرف آسالیب

 ده اسر.های ذیل اختال ت روانی و رفتاری ناشی از مصرف مواد تعریف شبیماری

 

رویكرد بعد فالردي با ( تعریف سالمر اجتماعي 3111نامه اداره سالمر اجتماعي )نظام در سالمت اجتماعي:

 :به شر  زیر تعریف شده اسرسالمر اجتماعي 

كه ارالرات شالناخته  فرد سالمر اجتماعي عبارت اسر از وضعیر رفتارهاي اجتماعي )مورد انتظارو هنهار(»

جسالمي و روانالي فالرد دارد و موجبالات ارتقالاي سالازگاري اجتمالاعي و تعامالل فالرد بالا محالیط شده و مثبتي بر سالمر 

 «شود.مي در تعالي و رفاه جامعهمؤرر  پیراموب و در نهایر ایفاي نقش

  ابعاد اجتماعي و فردي قابل مطالعه اسر:سالمر اجتماعی در 

 است که شهروندان آن به ای معهبعد اجتماعی سالمت اجتماعی: در این بعد  سالمت اجتماعی ویژگی جا

 به منابع و امکانات جامعه برای تحقق حقوق شهروندی خود  دسترسی دارند.ای صورت عادالنه

 فردی سالمت اجتماعی: در بعد فردی منظور از سالمت اجتماعی نحوه تعامدل فدرد بدا افدراد دیگدر جامعده، بعدد 

  د با سازمانها و هنجارهای اجتماعی است.نحوه عملکرد جامعه در برابر او و نیز نحوه تعامل فر

محالور اصاللی سالالمر اجتمالاعی رفتارهالا و تعالامالت سالالم اجتمالاعی  6آید، می همانطور که از تعاریف فو  بر

 )بعد فردی( و عدالر اجتماعی )بعد اجتماعی( اسر.

ده و انالواو بدیهی اسالر کاله در صالورت عالدم احالراز شالرایط فالو  الالذکر سالالمر اجتمالاعی مالورد تهدیالد واقال  شال

 کند.می مشکالت اجتماعی ظهور پیدا

 

مشکلی اسر که دامنه ارر آب از فالرد گذشالته و جمعیالر زیالادی از جامعاله را تحالر تالاریر خالود  مشکل اجتماعی:

 دهد.می قرار

مختلف برای در های به عنواب مثال طال  یک مشکل یا حتی تصمیم فردی اسر که دو نفر پس از آزمودب راه

کنند. با این حال اگر ویسگیهای اجتماعی یالک جامعاله دنالاب باشالد کاله نتوانالد کالارکرد می ماندب انتخاب کنار همدیگر
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به جدایی ختم گردد در این صالورت بالا رشالد روزافالزوب ها خانواده را محکم نگاه دارد و در صد زیادی از ازدواج

 شود.می طال  مواجه خواهیم شد که یک مشکل اجتماعی محسوب

کاله مشالکالت اجتمالاعی رابطاله تنگالاتنگی بالا مشالکالت اقتصالادی دارد. در جالوامعی کاله باله د یالل  قابل ذکر اسر

یابد نرخ مشکالت اجتمالاعی نیالز دالوب بیکالاری، اعتیالاد می محرومیر و نابرابریهای اقتصادی افزایش، مختلف فقر

 یابد. می و جرایم نیز افزایش

 

هالا و مشالكالت اجتمالاعي و کالاهش پیامالدهای روز بیمالاریهالایی اسالر کاله بالرای جلالوگیری از بالکلیاله تالالش پیشگیری:

هالا در بلندمالدت، پیشالگیری»گیرد. پیشگیری مبتنی بر این اصل اسر که شدیدتر بیماری و مشكالت اجتماعي صورت می

 گیرد:پیشگیری در سه سطح صورت می «.تر و مؤررتر از درماب اسرصرفهمقروب به

ساز، موجب کاهش خطر ابتال به بیماری از طریق کاهش شرایط زمینه فرایندی اسر که پیشگیری سطح اول:( 3 

های پیشالگیری سالطح اول یالا شود. نمونهپزشکی، اعتیاد و مشكالت اجتماعي و جلوگیری از بروز آب میرواب

هالای کالاهش هالای آموزشالی مالدارس، برنامالهپیشگیری اولیه عبارتند از: مراقبر دوراب بارداری، بهبود برناماله

ی روانالالی، اجتمالالاعی از آسالالیب هالالاحمایر هالالای زنالالدگی،هالالای فرزنالالدپروری، مهالالارتآمالالوزش مهالالارت تبعالالی ،

سرپرسر، آموزش پیشگیری از همسرآزاری، مشاوره ازدواج، ها و بالیا، کمک به کودکاب تکدیدگاب بحراب

 هالایمالهبرنا در مالادراب بهداشالتی و مشالارکر رابطین و پرورش و آموزش و بخشی بهداشر بین هایمشارکر

 .بهداشتی

شالالالود کالالاله تشالالالخیص زودهنگالالالام اخالالالتال ت هالالالایی مالالالی( پیشالالگیری سالالالطح دوم: ایالالالن نالالالوو پیشالالالگیری شالالالامل برنامالالاله6

روانپزشکی، اعتیاد و مشکالت اجتماعي، درماب و مدیریر آنها را در هماب مراحل اولیه در دستور کار خود 

انی اسر که قابل مهار هستند یعنی پیش از دارند. ایده اصلی در پیشگیری سطح دوم، حمله به مشکالت در زم

شالود. ایالن گالری توصالیه مالیآب که در مقابل تغییر و مداخلاله، مقالاوم شالوند. سالبالا  در ایالن نالوو پیشالگیری سربالال

تواند صورت بگیرد از جمله توسط پزشکاب، معلماب، مالددکاراب اجتمالاعی گری توسط افراد مختلفی میسربال

  و بهورزاب.

گیرد. کشف زودهنگام افالرادی کاله درگیالری در حالد مصالرف س از ارزیابی اولیه صورت میارجاو مناسب پ 

پزشالالکی، رواب بیمالالاراب جدیالالد مالالوارد خانالاله بالاله خانالاله رسالالاب در رابطالاله بالالا مصالالرف مالالواد دارنالالد، شناسالالاییآسالالیب

فاده مورد استهای آموزاب سه نمونه از سربالگری دانش در هوش آزموب انهام شناسایي موارد همسرآزاري و

 به منظور پیشگیری رانویه هستند.

پیشالگیری سالطح سالوم: هالدف از پیشالگیری در ایالن سالالطح، کالاهش مالدت و تالرریرات اخالتال ت روانپزشالکی، اعتیالالاد و ( 1 

مشكالت اجتماعي پس از وقالوو اسالر. در نتیهاله، پیشالگیری رالالث از ایالن جهالر بالا پیشالگیری سالطح اول و دوم فالر  

پزشالالکی، اعتیالالاد و مشالالکالت اجتمالالاعي نیسالالر بلکالاله دهالالای جدیالالد اخالالتال ت روابدارد کالاله هالالدفش کالالم کالالردب تعالالداد مور

خشالی اسالر  کند. محور اصاللی بسالیاری از برناماله ایالن نالوو پیشالگیری، تالوابترریرات آنها را پس از تشخیص، کم می

. ی مالالورد اسالالتفاده در آب هالالم مشالالاوره، آمالالوزش شالالغلی و مالالواردی از ایالالن قبیالالل اسالالرهالالاروش کالاله دامنالاله وسالالیعی دارد.

 معلالول یالا نالاتواب آمالوزابشالده، کمالک باله دانالش نشالین خاناله و اخالراج مدرساله از کاله صالرو باله مبالتال کودک به کمک

 کارگالاه، یالا مزرعاله در کالار بالرای ذهنالی مانده عقب نوجواب یک اشتغال به کمک مدرسه، به برگشر برای تحصیلی

 اسالر، شالده طالرد و یالر گوشاله شالدید روانالی بیماری دلیل به که مادری یا پدر به پروری فرزند یا همسرداری آموزش

 اصالولی کاله اسالر اجتمالاعی روانالی، بخشالیتالواب و نوتالوانی، بالازتوانی یالا سالوم سالطح پیشگیری از هایینمونه همگی

   .دارد جسمی بخشیتواب مانند

 

بوور سووالمت روانووي، اجتموواعي و موور ر  شناسووایی عواموول

 اعتیاد
تحالر  و اختال ت مصرف مالواداجتماعي سالمر رواني و 

شالالناختی و تالرریر عوامالالل مختلفالالی دالوب عوامالالل اجتمالالاعی، رواب

زیستی هستند و نباید فکر کنیم که یک عامل باله تنهالایی آنهالا را 

آورد. مالالثال  سالالطح پالالایین سالالواد، مشالالکل مسالالکن و بالاله وجالالود مالالی

درآمالالالد، عوامالالالل خطالالالری بالالالرای سالالالالمر روانالالالي، اجتمالالالاعي و 



 

 بسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد                                              8

المر رواني، اجتماعي و پیشالگیری از مصالرف مالواد، وجالود اختالل مصرف مواد هستند. همچنین برای ارتقای س

اقتصادی حمایر کند؛ ضروری اسر. اگر قوانینی نباشالند کاله آزادی  -فضایی که از حقو  اولیه اجتماعی و سیاسی

 یابی به سطو  با ی سالمر بسیار دشوار اسر. کنند، دسرترمین  و امنیر را

پزشالالکی کاله عوامالالل اجتمالاعی سالهم بالالا یی در رخالداد اخالتال ت رواب تالواب نتیهالاله گرفالربالر اسالاس آنچاله گفتالاله شالد می

دارند. با توجه به انتخاب رویکرد کنترل عوامل اجتماعی مؤرر بالر سالالمر از سالوی دولالر و از جملاله بخالش سالالمر در 

یالد کشور ایراب، عوامل اجتماعی مؤرر بر سالمر رواني و اجتماعي بیش از پیش مطالر  شالده اسالر. نکتاله دیگالری کاله با

بالرده و مداخلاله  تواب به علر یا علالل مشالکل پالیهای جسمی میبه آب اشاره کرد این اسر که در مورد بسیاری از بیماری

پزشالکی و ارتقالای بهداشالر رواب، علالر یالا علالل مسالئله روشالن مستقیم انهام داد اما در زمینه پیشگیری از اختال ت رواب

کننالده از بیمالاری روانالی را بشناسالیم و در برای ابتال و عوامل محافظرنیسر و بهترین راه این اسر که عوامل خطرساز 

 های پیشگیری و ارتقا بر روی آنها کار کنیم. برنامه

 

کنند و مدت آب شود که احتمال وقوو یک بیماری و شدت آب را بیشتر میبه عواملی گفته می عوامل خطرساز:

 کنند.تر میرا طو نی

 

ها بالا  بالرده و از املی هستند که مقاومر فرد را نسبر به عوامل خطرساز و بیماریعو کننده:عوامل محافظت

 کنند. سالمتی محافظر می

توانند مربوط به فرد یا خانواده باشند و هم ناشالی از شالرایط کننده میهم عوامل خطرساز و هم عوامل محافظر

 محیط بیرونی، شرایط اجتماعی و اقتصادی باشند.
 

اقتصادی و عوامل محیطی وسالی ، نیالاز باله  –در زمینه عوامل اجتماعی: اقتصادی و محیطی -یعوامل اجتماع

هالا و قالوانین کشالور در مسالیری قالرار بگیرنالد کاله تغییالرات راهبردهایی در سطح کالب جامعه وجود دارد تا سیاسر

اجتمالاعی، محیطالالی و  هالایکننالدهاساسالی در سالالمر روانالي و اجتمالاعي افالراد جامعاله باله وجالود آیالد. شناسالایی تعیالین

انالدرکاراب امالالور از اهمیالر زیالالادی برخالالوردار مالداراب و دسالالراقتصالادی سالالالمر روانالي و اجتمالالاعي بالرای سیاسالالر

 .شوداسر. در جدول زیر به برخی از این عوامل اشاره می
 

 بر سالمت رواني، اجتماعي و اعتیادمر ر  برخی از عوامل اجتماعی، محیطی و اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رود دالاله بحالالث اصالاللی مربالالوط بالاله عوامالالل فالالردی و خالالانوادگی سالالالمر روانالالي و اجتمالالاعي اسالالر کالاله انتظالالار مالالیاگر

ی بهداشالتی اولیاله بالا آنهالا آشالنا هالامراقبر كارشناساب مراقالب سالالمر خالانواده باله عنالواب عضالوی از تالیم سالالمر در نظالام

سالایر اعضالای تالیم، بتواننالد یالک گالام فراتالر  شالود و همچنالین بالا همکالاریهایی که به آنها داده میشوند و از طریق آموزش

رفته و در مداخالت اجتماو محور با جلب حمایر سیاستگذاراب محلالی باله سالمر تحقالق معنالای مثبالر سالالمر پالیش رونالد. 

 بریم.ها هماب دیزی اسر که ما به عنواب پیشگیری و ارتقا از آنها نام میاین فعالیر
 
 

 کنندهعوامل محافظت عوامل خطرساز
 رفاه اجتماعی فقر

 خدمات اجتماعی فقدان آموزش کافی
 قوانین و نظارت کارآمد دسترسی آسان به الکل و مواد

 های اجتماعی مثل بیمهحمایت اقتصادی -های اجتماعیانبحر
 امنیت شغلی استرس شغلی

 تحصیالت باال بیکاری
 سرمایه اجتماعی) مشارکت و اعتماد اجتماعی( مهاجرت

 عدالت اجتماعی حاشیه نشینی
 باورهای مذهبی بازدارنده ها و باورهای فرهنگی مثبت به موادارزش
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واننالد زیسالتی، هیهالانی، شالناختی، رفتالاری یالا اجتمالاعي  باشالند یالا باله تاین عوامل می :عوامل فردی و خانوادگی

تواننالد تالرریر عمیقالی داشالته باشالند و حتالی های حساس رشد فرد، میمحیط خانواده مرتبط باشند. این عوامل در دوره

از تاریرات خود را بر نسل بعالدی برجالای گذارنالد. بالرای مثالال، والالدینی کاله خودشالاب در دوراب طفولیالر و کالودکی 

انالالد، در بزرگسالالالی احتمالالال ابالالتال بالاله افسالالردگی و اضالالطراب دارنالالد و طالالرف اطرافیالالاب مالالورد بالالدرفتاری قالالرار گرفتالاله

-ممکن اسر این مشکالت را به کودکاب خود هم منتقل کنند. همچنین الگالوي بالدرفتاري و خشالونر تهرباله شالده مالي

تواند موجب مشکالت رفتاری در اسر که میهاي بعدي تكرار گردد. نمونه دیگر اختالفات زناشویی تواند در نسل

کودکاب و مشالکالت مصالرف مالواد در زنالاب یالا مالرداب شالود. در جالدول زیالر باله برخالی از ایالن عوامالل خطرسالاز و 

 شود.کننده از سالمر رواني اجتماعي اشاره میمحافظر
 

 اجتماعي-سالمت رواني کننده برخی از عوامل فردی و خانوادگی تعیین

 

شالالود کالاله در زمینالاله اجتمالالاعی و راهبردهالالای ارتقالالا آب اشالالاره مالالی-سالالالمر روانالالیهای کننالالدهدر ادامالاله بالاله تعیین

 های اجتماعی و ارتقا  سالمر رواني و اجتماعي مؤررند.بپیشگیری از اختال ت، کاهش آسی

 

 عوامل خطر ساز خانوادگی ردیعوامل خطرساز ف

 اختالف و ناسازگاری خانوادگی های اجتماعیضعف مهارت

 مشکالت روانی والدین افت تحصیلی و یا ترک تحصیلی

 های فرزتدپروری والدینضعف مهارت مشکالت رفتاری و اختالالت روانپزشکی

 دلبستگی پایین به خانواده همساالن دارای رفتارهای پرخطر

 سوادی یا تحصیالت پایین والدینبی ک شده پایین از رفتارهای پر خطر و مصرف موادخطر در

 پایش و نظارت ناکافی خانواده های حسی و جسمینقص

 وجود والدین یا بستگان معتاد زای زندگیرویدادهای استرس

 توجهی به نیازهاکودک آزاری و بی نگرش و انتظارت مثبت از مصرف مواد

 وضعیت اجنماعی و اقتصادی ضعیف در سن پایین تجربه مصرف

 عدم دسترسی به خدمات وحمایت اجتماعی هیجان طلبی باال

 رفتارهای پرخطراطرافیان های مثبت درباره موادباورهای و نگرش

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

 عف اعتقادات وتعهد دینی خانوادهض دوران انتقالی مانند نوجوانی

 عدم وجود الگوهای مثبت رفتاری در خانواده بحران هویت

 دوری از خانواده ضعف در مقایله با فشارهای روانی
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 اجتماعي-های سالمت روانيکنندهتعیین

وضالعیر آب را  شالاب داشالته باشالند وکنترل بیشتري بر سالمر سازد تاقادر مي فرآیندي اسر که مردم راء ارتقا

از طریالق بهبالود تالر زیسالتن بالراي سالالمهایي کیفیالر زنالدگي ایهالاد فرصالر ء سالالمر وبنابر ایالن ارتقالا بهبود بخشند.

 اسر. سالمر روانی و اجتماعیهای کنندهتعیین

احسالالاس شالالادی، امنیالالر، امیالالد و رضالالایر از زنالالدگی بالالرای تالالرمین  اجتمالالاعي، هالالدف -در ارتقالالاء سالالالمر روانالالي

هالای هالا، ارتقالاء مهالارتهالای جامعاله بالرای رویالارویی بالا اسالترسجمعیر عمالومی اسالر و همچنالین افالزایش مهالارت

 های فرزند پروری مورد نظر اسر.های زندگی و شیوهارتباط اجتماعی، مهارت

بر تعیین جهر حرکر برای رسیدب به اهداف مورد نظر، عالالوه بالر کالاهش خطالر اخالتال ت مؤرر  راهبردهای

روانی و مشکالت و بهبود سالالمر روانالي و اجتمالاعي، تالاریر مثبتالی بالر بهداشالر و پیشالرفر اجتمالاعی و اقتصالادی 

 شود.راهبردها پرداخته میترین مهم ام  دارد. در زیر به برخی ازجو

 

 ( بهبود تغذیه4

اقتصالادی فقیالر هسالتند، منهالر  -شواهد علمی قوی وجود دارد که بهبود تغذیه در کودکانی که از لحاظ اجتمالاعی

 شود. های روانی میبه رشد عقالنی سالم، نتایج تحصیلی بهتر و کاهش خطر بیماری

 

 ه مسکن( تهی2

هالای فقالر اسالر و در راسالتای بهبالود سالالمر جامعاله و کالاهش نداشتن مسکن و مسکن نامناسب یکی از شالاخص

هالای اخیالر نشالاب داده شالده کاله بهبالود مسالکن، نتالایج گیرنالد. در پالسوهشعدالتی در سالمر هدف مداخله قرار مالیبی

مثالالل احسالالاس امنیالالر، کالالاهش جالالرم و مطلالالوبی بالالر سالالالمر جسالالمی و روانالالی داشالالته و نیالالز تالالاریرات اجتمالالاعی مثبتالالی 

 افزایش مشارکر جمعی را در پی دارد.

 

 افزایش دسترسی به آموزش (9

سوادی و سطح پالائین تحصالیلی در بسالیاری از کشالورها، باله ویالسه جنالوب آسالیا و آفریقالا، مشالکالت اجتمالاعی کم

برای رسیدب به مزایای اقتصالادی  سوادی توانایی افراد راتر هستند. بیدر بین زناب شای  معمو    بزرگی هستند که

-سوادی از طریق فراهم کردب امکانات آموزشی بهتر بری کودکالاب مزایالای بالیکند. مبارزه با بیشدیدا  محدود می

تر توجه شالده کاله بایالد در ایالن زمیناله بیشالتر سالرمایه گالذاری سوادی بزرگسا ب کمشماری داشته  اما متاسفانه به بی

 .شود 

های شناختی، هیهالانی و عقالنالی آنالاب بهتر به ویسه برای زناب، منهر به افزایش توانمندی، آموزش در مهموو

هالای روانالی شود که این امر منهر به کاهش نابرابری اجتماعی و کاهش بیماریهای شغلی بیشتر میو نیز فرصر

 شود.خاي همچوب افسردگی می
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 ( کاهش ناامنی اقتصادی1

ای اجتماعی تاریر مهمی بر سالمتی و نیز مرگ زودرس دارند. فقالر مطلالق یعنالی فقر، محرومیر نسبی و انزو 

ترین کشورهای اروپایی نیالز وجالود دارد. در ایالن کمبود مایحتاج ضروری اولیه زندگی که هنوز در برخی از سنی

-و افالراد بالی ی اقلیر قومی، کارگراب خارجی، افالراد نالاتواب، پناهنالدگابهاگروه میاب به طور اخص، افراد بیکار،

 کنند میزاب مرگ با تری دارند.خانماب در معر  خطر قرار دارند. کسانی که در خیابانها زندگی می

 تر از دیگالر مالردم اجتمالاو و ایالن اصالطال  اسلالب باله کسالانی اطالال فقر نسبی یعنی زندگی در وضعیتی فقیرانه

کننالد. انالزوای اجتمالاعی منهالر باله گی مالیدرآمالد متوسالط در سالطح ملالی، زنالد %20شود که با درآمالدی کمتالر از می

بالرای زنالاب بالاردار، خصوصا   شود. اضطراب ناشی از فقرمی تر از آب خطر مرگ زودرسکاهش سالمتی و مهم

نوزاداب، کودکاب و سالمنداب مضالر اسالر. انالزوای اجتمالاعی هالم دنالین ممکالن اسالر باله دلیالل نسادپرسالتی، تبعالی ، 

آیالد. ایالن شالرایط مالردم را از یالادگیری، حضالور در جلسالات آموزشالی،  بدنامی، خصالومر و بیکالاری نیالز باله وجالود

دارد که اینها خود از لحاظ روانی و اجتماعی زیاب آور بوده و های شهروندی باز میدسترسی به خدمات و فعالیر

هالا زنالدگی کننالد، تالری در ایالن وضالعیربه لحاظ مادی برای سالمتی مضر هستند. هر ده افراد برای مالدت طالو نی

عروقی خواهند بود. فقالر و انالزوای اجتمالاعی خطالر  -های قلبیها به ویسه بیماریبیشتر در معر  ابتال به بیماری

 دهد. طال ، ناتوانی، بیماری، اعتیاد و طرد از اجتماو را افزایش می

 

 اجتماعی های( تقویت شبکه5

افرادی را از داخل آب مهموعاله باله نالوعی اند گیرند، سعی کردههایی که در سطح جامعه انهام میبیشتر مداخله

-ترین ایالن برنامالهمؤرر آموزش داده و توانمند کنند تا احساس تعلق و مسئولیر اجتماعی در بین اعضاء ایهاد شود.

شالالوند بالاله طالالوری کالاله عوامالالل خطرسالالاز و هالالای هالالر منطقالاله تنظالالیم مالالیهالالا، آنهالالایی هسالالتند کالاله متناسالالب بالالا ویسگالالی

ها سالطو  مختلالف جامعاله آید. این برنامهمی ه شناسایی شده و اقدام مناسب به عملدر قلمرو آب منطقکننده محافظر

کننالالد. نمونالاله ایالالن اقالالدامات در آمریکالالا بالالرای جلالالوگیری از مثالالل عامالاله مالالردم، مدرسالاله، خالالانواده و فالالرد را درگیالالر مالالی

د و منهالالر بالاله خشالالونر و پرخاشالالگری در نوجوانالالاب انهالالام شالالده. تحقیقالالات بعالالدی نشالالاب داد کالاله ایالالن اقالالدامات مالالؤرر بالالو

کالاهش(، جالرایم  %12کالاهش(، دزدی ) %22کالاهش(، حمالل اساللحه ) %10کاهش مشالکالت موجالود در مدرساله )

 کاهش( گردید.  %63کاهش( و زندانی شدب ) %62مرتبط با مواد )

 

 ( کاهش دسترسی به مواد6

-المللالی ملالی و منطقالهتواند در سطح بینمند و مؤرر برای کاهش بار مرتبط با مصرف تنباکو میمداخالت نظام

هالای کلالی بالر ایهاد محدودیر در دسترسی و ممنوعیالر، های آب عبارتند از: افزایش مالیاتای انهام شود که نمونه

هالای نقالش اول در هر نالوو تبلیغالات مسالتقیم و سیرمسالتقیم )بالرای مثالال ممنوعیالر مصالرف سالیگار توسالط هنالر پیشاله

 و سریال ها(.ها فیلم

ل برای مصرف سایر مواد وجود دارد اما مداخالت محدودکننده دسترسی و تبلیغات در کشور ما ممنوعیر کام



 

 بسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد                                              12

تواند مؤرر واق  شود. یکالی از اقالداماتی تنباکو نظیر اعمال مالیات، محدودیر اماکن فروش و ممنوعیر تبلیغات می

مالیالات بالر  %30افالزایش که در بسیاری از کشورها مؤرر واق  شده، افزایش مالیات بر توتوب و تنباکو اسر. مثال  

گسالالترش و مصالالرف محصالالو ت توتالالوب )سالالیگار و تنبالالاکو و...( را در کشالالورهای بالالا درآمالالد  6003توتالالوب در سالالال 

 کاهش داده اسر. % 1و در کشورهای با درآمد متوسط و پایین،  % 2با ، 

 

 آوریزا و باال بردن تاب( کاهش عوامل استرس7

ی اولیالاله رشالالد، یکالالی از راهبردهالالای قدرتمنالالد هاسالالال هالالای پیشالالگیری درشالالواهد فراوانالالی وجالالود دارد کالاله برنامالاله

در اوایل زنالدگی سالر و کالار دارنالد، کننده هایی که با عوامل خطرساز و محافظرترین برنامهپیشگیری اسر. موفق

های با درآمد و سطح تحصالیلی پالایین را هالدف قالرار جمعیر کودکاب در معر  خطر به ویسه کودکانی از خانواده

سالال اول(،  6هالا عبارتنالد از مالداخالت ویزیالر در منالزل در دوراب حالاملگی و اوائالل کالودکی )دهند. این برنامالهیم

هالالای پالالیش از مداخلالاله بالالرای درمالالاب مصالالرف سالالیگار و سالالایر مالالواد در دوراب حالالاملگی، آمالالوزش والالالدین و آمالالوزش

 مدرسه. 

منالزل در بالارداری و پالس از تولالد بالرای هالای ویزیالر در های این نوو پیشالگیری، اقالدامات و برنامالهاز مصدا 

 مادراب در معر  خطر اسر، که به آناب نحوه صحیح تعامل با کودک را آموزش دهد.

 

 آزاری و غفلت از کودکان ( کاهش کودک8

های بسیار زیادی در زمیناله پیشالگیری یالا وقالوو مهالدد کالودک آزاری انهالام شالده اسالر، امالا فقالط دو نالوو فعالیر

 :، تا حدودی کارساز بودهراهبرد پیشگیرانه

-هایی برای مادراب در معر  خطر )مثل مادراب جواب و یا مادرانی که از اختال ت روانی رنج میبرنامه -1

 برند( برای پیشگیری از کودک آزاری جسمی و سفلر از کودک. 

هالا نامالهبالرای کودکالاب مدرساله بالرای جلالوگیری از کالودک آزاری جنسالی. ایالن بر محافظر از خودهای برنامه -2

 دهد که بتوانند از قربانی شدب خود جلوگیری کنند.هایی را به کودکاب یاد میدانش و مهارت

 

 ( مقابله با بیماری روانی والدین 3

هالای در معالر  خطالر مشالکالت شاب اختالل روانی یا مصرف مواد دارند، یکی از جمعیرکودکانی که والدین

در معالر  خطالر ابالتال باله یالک اخالتالل  %20ودکاب والدین افسرده، حدودیا اختال ت روانی هستند. برای مثال، ک

سالگی هستند. این انتقال بین نسلی اختالل روانی به ویسه افسالردگی و اخالتال ت اضالطرابی  60ساز قبل از افسرده

هالا از هنتیهه تعامل عوامل زیستی و عوامل خطر روانی، اجتماعی هستند. مداخالتی مثل افزایش آگاهی این خانواد

زدایی از بیمالاری روانالی و حمایالر های سالم بین کودک و والدین، انگسازی کودک، آموزش تعاملبیماری، مقاوم

 اجتماعی در این زمینه مؤررند.

ای گری در مدرسه برای شناسایی کودکاب و نوجواناب در معر  خطالر و برگالزاری برنامالههای سربالبرنامه

 باشند.میمؤرر  ایر راهبردهایمثل گروه درمانی شناختی از س
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 ( مقابله با آشفتگی خانواده41

هالالای زودهنگالالام، تالالرک انالالد در معالالر  خطالالر بالالا ی ازدواج و حالالاملگینوجوانالالانی کالاله والدینشالالاب طالالال  گرفتالاله

تحصیل، رفتار بزهکارانه، مصرف مالواد، توانمنالدی تحصالیلی واجتمالاعی پالایین، روابالط ناخشالنود، طالال  و مالرگ 

مرگ والالدین هالم بالا عالیالم افسالردگی و اضالطراب در کودکالاب و مشالکالت رفتالاری در مدرساله و  زودهنگام هستند.

 موفقیر تحصیلی پایین در ارتباط اسر. 

های هالالای متمرکالالز بالالر کالالودک و برنامالالهشالالود، برنامالالهدو دسالالته مداخلالاله بالالرای ایالالن فرزنالالداب در نظالالر گرفتالاله مالالی

رفتاری ویالسه )مثالل کنتالرل  –های شناختی نها برخی مهارتهای متمرکز بر کودکاب به آمتمرکز بر والدین. برنامه

هالای کنالد. برنامالهبه آنها کمک مالی دهد که در شناسایی و مدیریر هیهابخشم، حل مسئله و ارتباط مؤرر( را یاد می

فرزنالد، نظالم  -هالا، بهبالود کیفیالر روابالط مالادربالا هیهالابمؤرر  های فرزندپروری و مقابلهمتمرکز بر والدین، مهارت

 دهند.آموزی و کاهش رفتارهای نابهنهار کودک را هدف مداخله قرار می

 

 ( تسهیل مشاركت اجتماعي در توسعه محلي 44

رفتارهالاي اجتمالاعي مالردم در محالیط تالرین مهم شالود.مالي محل سكونر افراد دیزي فراتر از خانه آنها محسالوب

با اطرافیاب و محالل اي ماعي و روابط تعریف شدهیابد. افرادي كه زندگي اجتمي رشد و توسعهها همسایگي و محله

 زند.مي برند كه احساس تنهایي و بي پناهي را درآنها دامنمي سكونر خود ندارند از انزواي اجتماعي رنج

در زندگي شهرنشیني فعلي و  همگام با رشد روزافزوب آب ارتباط سنتي با اقوام نزدیالك باله دلیالل بعالد مسالافر و 

و ها سالالمنداب  باله تنهالایي در خانالهخصوصالا   شده اسر. در شهرهاي بزرگ بسیاري از افالرادكم رنگ ها مهاجرت

هالاي سیالر رسالمي و سالكونتگاهاي حاشیههاي كنند. از طرفي دیگر ارتباط مردم در محلهمي آپارتمانهاي خود زندگي

باشالد. بطالور كلالي نمالي از تنش به دلیل دند فرهنگي بودب و عدم آشنایي نوشهرنشیناب با رفتار شهرنشیني نیز خالي

نامناسالب شالهروندي از یالك طالرف و انالزوا و بیگالانگي اجتمالاعي  از طالرف دیگالر منهالر باله كالاهش نالرخ هاي رفتار

 گردد.مي مشاركر مردم در امور سرنوشر ساز محل زندگي و بطور كلي كاهش توسعه محلي

محالالور در ارتقالالاء سالالالمر الت اجتمالالاومالالداخالتي كالاله در ایالالن زمینالاله قابالالل اجالالرا اسالالر، مالالداختالالرین مهم یكالالي از

آموزنالد كاله دگوناله مشالكالت اجتمالاعي منطقاله خالود را مالي اجتمالاعي مالردم محلاله اسالر. در ایالن مداخلاله مالردم محلاله

شناسایي نموده و آنها را در داردوب یك تشكل محلي )كمیته محلي( و همچنین یك تشكل سازماني )كمیته راهبالري 

 لي به مشاركر بگذارند.شهرستاب( با یكدیگر و مسئولین مح
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 خالصه فصل
 

گذارند ان به عنوان دو جنبه از وجود انسان همواره بر يکديگر تأثیر متقابل میجسم و رو

 وضعیت ديگری باشد.کننده تواند تعیینو وضعیت يکی از آنها می

پزشکی، مصرف مواد و ترين راه کاهش هزينه و بار اختالالت روانپیشگیری مناسب

یری و ارتقای سالمت، از مشکالت اجتماعی، است و تحقیقات هم نشان داده که پیشگ

 تر است.درمان مقرون به صرفه

 سالمت چیزی بیش از فقدان بیماری است.

هدف از ارتقاء سالمت روانی و اجتماعی ايجاد شرايط و بسترهايی است که از سالمت 

پزشکی، اعتیاد و مشکالت اجتماعی را روانی و اجتماعی محافظت نموده و اختالالت روان

 بهبود بخشد. 

پزشکی، اعتیاد و مشکالت اجتماعی تک عامل نیستند، بلکه علل چندگانه در ختالالت روانا 

بروز و تداوم آنها دخالت دارند. بنابراين برای پیشگیری و ارتقای سالمت بهترين راه اين 

کننده از ابتالء به بیماری و مشکالت است که عوامل خطرساز برای ابتال و عوامل محافظت

 های پیشگیری و ارتقاء بر روی آنها کار کنیم. در برنامه را بشناسیم و

 راهبرد برای ارتقاء سالمت روانی اجتماعی عبارتند از : 44

  بهبود تغذيه

 تهیه مسکن 

 افزايش دسترسی به آموزش

 کاهش ناامنی اقتصادی

 های اجتماعیتقويت شبکه

 کاهش دسترسی به مواد 

 آوری کاهش عوامل استرس زا و باال بردن تاب

 آزاری و غفلت از کودکان کاهش کودک

 مقابله با بیماری روانی والدين 

 مقابله با فقدان در خانواده

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

دانیوود مصوورف مووواد محوورک یکووی از معبووالت جوامووع بشووری اسووت کووه عووالوه بوور شوویو  بوواالی همووانطور کووه می

ای کووه در حووال حاهوور بووه نووورت یوو  نگرانووی جوودی ایین آمووده اسووت بووه گونووهمصوورف آن، سوون شوورو  مصوورف پوو

 بهداشتی درآمده است. 

 عوامل خطرفردی زمینه ساز برای اختالالت مصرف مواد: -

 خطر درک شده پایین درباره مصرف مواد محرک

 نگرش و انتظارت مثبت از مصرف

 تجربه مصرف در سن پایین

 هیجان طلبی باال

 جتماعیهای اهعف مهارت

 های مثبت درباره مواد در گروه همسانباورهای و نگرش

 مصرف مواد در گروه همسان

 عوامل خانوادگی زمینه ساز برای اختالالت مصرف مواد: -
 هعف در مدیریت و نظارت خانواده

 نگرش و باور مثبت درباره مصرف مواد در خانواده

 مصرف مواد در خانواده

 دلبستگی پایین به خانواده

 ین توهیح به این دو سرال جواب دهید.با ا

اگر شگما در محگیط زنگدگی خگود شگاهد شگیوع مصگرف مگواد محگرک بگه ويگ ه در جمعیگت  -4
ای بگگرای ايگگن سگگاز، چگگه برنامگگهجگگوان باشگگید، بگگا توجگگه بگگه عوامگگل خطگگر و محگگاف  زمینه

 خط توضیح دهید. 1مسئله طراحی خواهید کرد؟ جزئیات اين برنامه را در 

 تواند در کاهش مصرف مواد محرک و عوارض ناشی از آن کمک کند؟مه چگونه میاين برنا -7

 تمرین در کالس درس
 

هوایی را کوه بیشوتر کنود، اموا یکوی از جمعیتهوای متتلوف بوروز میدانید اختالل افسردگی در جمعیتهمانطور که می

سوازی در برابور افسوردگی کند، جمعیت مسن است و از طرفی ورزش منظم یکی از عوامل مور ر جهوت مقواو درگیر می

 است. با این تفسیر به این دو سرال جواب دهید.

ای بورای های افسردگی در جمعیت مسن باشید، چه برنامهاگر شما در محیط زندگی خود شاهد شیو  نشانه -1

 خط توهیح دهید. 1کرد؟ جزئیات این برنامه را در  این مسأله طراحی خواهید

 تواند به کاهش افسردگی و عوارض ناشی از آن کم  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 كه بتوانید:پس از مطالعه این فصل انتظار مي

 های حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتیاد را بیان كنید.اهداف برنامه 

 سوالمت روانوي، اجتمواعي  های حوزهشرح وظائف كارشناس مراقب سالمت خانواده را در برنامه

 و اعتیاد ذكر كنید.

 های حوووزه سووالمت روانووي، اجتموواعي و اعتیوواد و هریوون از اجووزا  آن را توهوویح چوارچوب برنامووه

 دهید.

 

 

 واژگان کلیدي 
 

 چارچوب برنامه 

 برقراری ارتباط 

 گروه هدف 

 مداخله 

 مراقبت 

 پايش و ارزشیابی 
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 عناوین فصل 
 

 اجتماعی و اعتیادهای سالمت روانیاهداف برنامه ، 

 های سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادز سالمت شهری در برنامهکنقش مرا 

 های حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادها در برنامهچارچوب فعالیت 

 های هدف و ارزيابی خانوارشناسايی گروه 

 های هدفبرقراری ارتباط با گروه 

 های هدفآموزش به گروه 

   الزم انجام مداخالت 

 مراقبت وپیگیری بیماران 

 های حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادپايش و ارزشیابی برنامه 
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 رواني، اجتماعي و اعتیادهای سالمت اهداف برنامه
های سالالالالمر روانالالالي، اجتمالالالاعي و اعتیالالالاد امالالالهبرنهالالالدف كلالالالي 

توووأمین، حفوووت و ارتقوووا  سوووالمت روانوووي و اجتمووواعي جامعوووه و »

اسالالر. بالاله منظالالور   «کوواهش بووار ناشووی از اخووتالالت مصوورف مووواد

تالالالرمین ایالالالن هالالالدف  زم اسالالالر اهالالالداف اختصاصالالالي زیالالالر از سالالالوي 

ر سطو  مختلالف مالورد نظالر مسئولین و دسر اندركاراب برنامه د

 قرار گیرد: 

پزشكي، مصالرف مالواد و بروز اختال ت روابپیشگیري از  .3

 مشكالت اجتماعي 

شالالالالیوو اخالالالالتال ت روانپزشالالالالكي، مصالالالالرف مالالالالواد و كالالالالاهش  .6

 مشكالت اجتماعي 

اخالالالالالتال ت هالالالالالاي ناشالالالالالي از و نالالالالالاتوانيهالالالالالا كالالالالالاهش مرگ .1

 مشكالت اجتماعيروانپزشكي، مصرف مواد و 

 از مصرف مواد  های ناشیکاهش آسیب .1

 

 سالمت رواني، اجتماعي و اعتیادهای در برنامهنقش مراکز سالمت شهری 
تالرین وظالائف را در در شالهرها یكالي از مهم باله عنالواب نخسالتین سالطح ارائاله خالدماتمرکز سالمر شالهری 

تحقق اهداف فو  دارند. به طور كلي وظائف كارشناس مراقب سالالمر خالانواده در تحقالق اهالداف اختصاصالي 

 و  شامل موارد زیر اسر:ف

 هدف هاي گروه برقراري ارتباط با .3

های آسالالیبدر معالالر  خطالالر اخالالتال ت روانپزشالالکی، مصالالرف مالالواد و بیماریالالابي و تشالالخیص افالالراد  .6

 اجتماعی 

 ارجاو بیماراب به پزشك مركز سالمر شهری .1

 مراقبر و پیگیري بیماراب .1

 دهي اطالعات آماري ربر و گزارش .2

 هدفهاي گروه به و پیشگیری از مصرف مواد اجتماعي، سالمر روانيآموزش اصول  .2

 های هدفآموزش و تسهیل دسترسی به وسایل کاهش آسیب برای گروه .3

 

 سالمت رواني، اجتماعي و اعتیادحوزه  هایها در برنامهچارچوب  فعالیت
مر هالالا در حالالوزه سالالالهالالای ایالالن حالالوزه، دالالاردوب فعالیالالرامالالهبرندر ایالالن فصالالل بالاله منظالالور درا مناسالالب از 

رواني، اجتماعي و اعتیاد ذكر شده اسر. این داردوب در زمیناله راهكارهالاي ارائاله خالدمات، نگالرش كلالي را 

 هاي مختلف این داردوب عبارتند از:كند. بخشبراي كارشناساب مراقب سالمر خانواده ایهاد مي

 و ارزیابي خانوارهدف هاي گروه شناسایي .3

 هاي هدف برقراري ارتباط با گروه .6

 م مداخالت  زم انها .1

 پیگیري بیماراب مراقبر و .1

 های حوزه سالمر رواني، اجتماعي و اعتیادپایش و ارزشیابي برنامه .2

 

هووووودف و ارزیوووووابي  هوووووا گروه شناسوووووایي

 : خانوار
 یافتالالالاله ادسالالالامهای گالالالروه هالالالدف در برنامالالاله

كارشناس كه سالمر رواني، اجتماعي و اعتیاد 

را باله ا با آنهالوظیفه كار  مراقب سالمر خانواده

 هستند:عهده دارد  شامل  دهار دسته از افراد 

افالالالراد مبالالالتال یالالالا مشالالالکوک بالالاله اخالالالتال ت  .3
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بالاله طالالور مثالالال: )های اجتمالالاعیپزشالالکی، مصالالرف مالالواد و همچنالالین افالالراد در معالالر  خطالالر آسالالیبرواب

و جالالدایي، زنالالداب  یالالاطالالال  تحصالالیل خشالالونر و آزار در خالالانواده، اخالالراج از محالالل کالالار،  تالالرا  بیكالالاري،

 ( ورشكستگي

  افرادی که در بند قبلی به آنها اشاره گردید.انواده خ .6

 برای کارشناس مراقبر  سالمر جامعه هاي در معر  خطر در گروه .1

 سایر مراجعاب به مراکز سالمر شهری که درخواسر خدمات سالمر روانی، اجتماعی و اعتیاد دارند .1

ش، بایالد ضالمن برقالراري ارتبالاط كارشناس مراقب سالالمر خالانواده در زمالاب شناسالایي جمعیالر تحالر پوشال

گالري اخالالتال ت روانپزشالكي، مصالرف مالالواد و هالای سربالالمناسالب بالا اعضالاي خانوارهالالا، بالا باله كالالارگیري فرم

های  اجتماعی، افراد مشكوا را در هالر حیطاله شناسالایي و باله پزشالك یالا کارشالناس سالالمر عوامل خطر آسیب

 رواب ارجاو دهد. 

دهنالد كاله باله دلیالل وضالعیر خاصالي كاله مالي پالذیر تشالكیلآسالیباي هالگروه بخشي از جمعیر تحر پوشالش را

پزشكي، مصرف مالواد و مشالكالت اختال ت روابدارند بیشتر از سایر افراد جامعه در معر  خطر ابتال به  

ایالالن افالالراد توجالاله ودقالالر شناسالالایی بایالالد نسالالبر بالاله  كارشالالناس مراقالالب سالالالمر خالالانوادهقالالرار دارنالالد. لالالذا اجتمالالاعي 

 آنها را در اولویر قرار دهد. ،و در انهام مداخالت  زم بیشتري داشته باشد

 

 ها  هدفبرقرار  ارتباط با گروه
هالا اسالر. بالدوب ارتبالاط مناسالب، پالس از شناسالایي ایالن گروه ي هالدف اولالین قالدمهالاگروه برقراري ارتباط بالا

ر وهلالاله اول سالالایر اقالالدامات و خالالدمات كارشالالناس مراقالالب سالالالمر خالالانواده، بالاله نتیهالاله مطلالالوب نخواهالالد رسالالید. د

كارشناس مراقب سالمر خانواده باید سعي كند با برخوردی محترمانه و صمیمانه، گروه هدف را جلب كند تالا 

بتواند از مشاركر آنها در برنامه برخوردار شود و آنها را ترسیب كنالد كاله باله مرکالز سالالمر شالهری مراجعاله 

كننالد و تالا بهبالودي كامالل، بالا تالیم سالالمر هالاي درمالاني وی عمالل كنند، در صورت ارجاو به پزشك، به توصالیه

 همكاري نمایند. 

 

 :هدفها  گروه آموزش به
یكالالالي از مالالالداخالت ارالالالربخش بالالالراي گالالالروه 

هدف، آموزش، حف  و ارتقاء سالمر رواني، 

اجتمالالالالالاعي و پیشالالالالالگیری از مصالالالالالرف مالالالالالواد 

باشد. این آمالوزش در قالالب مشالاوره دهالره می

هالالالالای گروهالالالالي انهالالالالام بالالالاله دهالالالالره و آمالالالالوزش

هالاي دیگالر موضوعات زیر در فصل شود.مي

ایالالن كتالالاب بالاله طالالور مهالالزا و بالاله تفصالالیل آمالالده 

اسر اما با توجه باله اهمیالر آمالوزش در اداماله 

مختصالالري بالاله آب اشالالاره شالالده اسالالر. مباحالالث 

عمالالده و مهالالم در آمالالوزش بیمالالاراب و خالالانواده 

 آنها عبارتند از:

  رفتار و برخورد صحیح با بیمار مبدتال

مدواد  پزشکی، مصرفبه اختالل روان

 و در معرض خطر مشکالت اجتماعی 

  مراقبت از بیماران و افراد دارای مشکل 

  ،تدداوم مراجعده بده تداوم درمان )مصرف داروها طبق دستور پزشک و عدم قطع خودسدرانه دارو

 ( در موعد مقرردهنده خدمت یا سایر کارکنان ارائهپزشک 
ارتقاء آگاهي عموم جامعه و آشنا نمودب آنهالا بالا  براي كارشناس مراقب سالمر خانواده زم اسر همچنین 

جلسالات  اختال ت رواب، مصرف مواد  و مشكالت اجتمالاعيپیشگیري و مقابله با هاي و روشسالمر اصول 

 گروهي برگزار كند. از جمله مباحثي كه در آموزش همگاني باید به مردم ارائه شود عبارتند از:آموزشي 
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  و اجتماعی اصول و مبانی سالمت روانی 

 های 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 اجتماعیهای پیشگیری از بروز اختالالت روانروش 

 و مدیریت مشکالت اجتماعیهای درمان اختالالت روانپزشکی، مصرف مواد و کنترل راه 

 های زندگی )مدیریت استرس، مدیریت خشم، مقابله با خلدق منفدی، برقدراری ارتبداط مدؤثر، مهارت

 ریزی و مدیریت زمان، تصمیم گیری، حل اختالف و...(های حل مسأله، برنامهروش

 های صحیح فرزند پروری  شیوه 

 هاترغیب مشارکت مردمی در برنامه 
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 الز :ت مداخالانجا   
كارشالناس مراقالب سالالمر گالروه هالدف پس از آنكه 

شناسالایي های  سربالالگري با استفاده از سؤا ت فرمرا 

ارزیالابی بیشالتر، را جهالر فرد شناسالایي شالده باید  كرد،

و بالر حسالب دریافر خدمات درمالاني تشخیص قطعي و 

سالالمر شالهری و یالا کارشالالناس باله پزشالك مركالالز مالورد 

پالس از بازگشالر بیمالار از ارجالاو دهالد و سالمر رواب 

(، مشخصالالالات بیمالالالار را بالالالر ارجالالالاو خوردمركالالالز )بالالالاز

آمالالالار هالالالاي پزشالالالك در فالالالرم اسالالاس تشالالالخیص و توصالالالیه

اختال ت روانالي، اخالتال ت مصالرف مالواد و مشالكالت 

فالالرم ربالالر مراجعالالات فالالرم پیگیالالري بیمالالاراب، ، اجتمالالاعي

بالر  ربالر نمایالد. ارجالاو و مراقبالر بیمالاراببیمار و فالرم 

كار كارشناس مراقب سالالمر در حالوزه  این مبنا اساسا  

-های سالمر رواني، اجتمالاعي و اعتیالاد سربالالبرنامه

گالالري و مراقبالالر اسالالر. بالالدیهي اسالالر مالالداخالت درمالالاني 

در ایالالالالن زمینالالالاله مربالالالالوط بالالالاله پزشالالالالكاب و در مالالالالواردی 

کارشالالناس سالالالمر رواب )تحالالر نظالالر پزشالالک( خواهالالد بالالود. كارشالالناس مراقالالب سالالالمر خالالانواده بایالالد در مالالورد 

ایالن  2پزشکی و مصرف مواِد تشخیص داده شده به وسیله پزشك، اقالدام باله مراقبالر نمایالد. فصالل رواب اختالل

پزشالكي، مصالرف کتاب باله منظورآشالنایي كارشناسالاب مراقالب سالالمر خالانواده بالا مالوارد شالای  اخالتال ت رواب

توانالد ین فصالل ماليهاي آب، اختصاي یافته اسر. مطالب امواد، بعضی از مشكالت اجتماعي و عالئم و نشانه

گالري و مراقبالر دهالد. عالالوه بالر ایالن به كارشناساب مراقب سالمر خالانواده نگالرش مفیالدي بالرای انهالام سربالال

هالالاي فالالردي و هالالاي هالالدف توسالالط كارشالالناس مراقالالب سالالالمر خالالانواده در قالالالب آمالالوزشاقالالدامات، آمالالوزش گروه

اي ارزشالالمند و اعتیالاد، مداخلالههالالای سالالمر روانالي، اجتمالاعي گروهالي و ترسیالب مشالاركر مردمالي در برناماله

 اسر.

 

 :پیگیر  بیمارانمراقبت و 
-پس از شناسایي بیماراب و افالراد دارای مشالکل و شالروو دوره درمالاب توسالط پزشالك و یالا مالداخالت رواب

شناختی توسالط کارشالناس سالالمر رواب، كارشالناس مراقالب سالالمر خالانواده بایالد افالراد تحالر درمالاب را مالورد 

 هاي زیر بررسي كند: دهد و وضعیر آنها  را از جنبهپیگیري و مراقبر قرار 

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

   دارو بدون نظر پزشک عدم قطع پیگیری و 

  روند بیماری از نظر بهبود یا وخامت 

  ابتالء به اختالل توأم 
باید وضالعیر آنهالا را از نظالر اطمینالاب  مراقب سالمر خانوادهكارشناس  ،در خصوي بیماراب بهبود یافته

 تحر مراقبر قرار دهد. یافتن از عدم عود بیماري 

 های حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتیاد:پایش و ارزشیابي برنامه
بالا تر خالدمات )مركالز بهداشالر شهرسالتاب، مركالز بهداشالر اسالتاب، سالتاد كشالوري سالالمر كاركناب سطو  

هاي را در تمالام جنباله كارشناساب مراقب سالالمر خالانوادهدانش، مهارت و عملكرد تماعي و اعتیاد( رواني، اج

دهند. عالوه بر این كارشناس مراقب سالمر خانواده نیالز ميمورد پایش و ارزشیابي قرار مربوط به وظائفش 

مورد پایش و ارزشیابي قرار های سالمر رواني، اجتماعي و اعتیاد تواند عملكرد خود را در زمینه برنامهمي

هالای مباحالث برنامالهآشالنایي بالا از نظالر  كارشناس مراقب سالالمر خالانواده زم اسر سطح آگاهي و دانش  دهد.

چنالالین نحالالوه مسالالنهیده شالالود. هسالالالمر روانالالي، اجتمالالاعي و اعتیالالاد، مراحالالل اجالالراي برنامالاله و متالالوب آموزشالالي 

كیفیالالر بیماریالالابي مالالورد كّمیالالر و هالالدف و هالالاي هبالالا گرو كارشالالناس مراقالالب سالالالمر خالالانوادهبرقالالراري ارتبالالاط 

دهالد اعالم از انهالام مالي كارشالناس مراقالب سالالمر خالانوادهارزیابي قرار گیرد. عالوه بالراین بایالد مالداخالتي كاله 

و افراد دارای مشالکل  دهي آمار بیمارابآموزش، ارجاو بیماراب، پیگیري و مراقبر بیماراب و ربر و گزارش
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شالالناس مراقالالب سالالالمر خالالانواده بایالالد جهالالر ارتقالالاء كیفیالالر ارائالاله خالالدمات و انهالالام بررسالالي شالالود. بنالالابراین كار

هالایش را باله هاي خالود باله سالؤا ت فالرم پالایش و نظالارت دقالر و توجاله كالافي را داشالته باشالد و فعالیالرمسئولیر

نحوي به انهام برساند كاله در زمالاب پالایش توسالط سالطو  بالا تر، كارهالا باله صالورت منسالهم، مالنظم و بالا روال 

 گویي به ناظرین را داشته باشد .به انهام رسیده باشد و آمادگي كافي براي پاسخصحیح 

 خالصه فصل  
 

 های حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد عبارت است از: تأمین، حف  و ارتقاء اهداف برنامه

الت روانپزشکی، مصرف مواد و سالمت روانی، اجتماعی جامعه، پیشگیری از ابتال به اختال

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

 های حوزه سالمت روانی، اجتماعی و وظائف کارشناسان مراقب سالمت خانواده در برنامه

اعتیاد عبارت است از: بیماريابی، ارجاع بیماران، پیگیری و مراقبت بیماران، آموزش به بیماران 

 دهی آمارآنها و عموم جامعه، ثبت و گزارش و خانواده

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

پزشکی و مصرف مواد، افراد های جمعیتی در معرض خطر، افراد مبتال به اختالل روانگروه

 باشد. های آنها میدارای مشکالت اجتماعی و خانواده

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

کند و مشارکت های پیشگیری از مصرف مواد و مشکالت اجتماعی آشنا میروانی، اجتماعی و روش

 نمايد.آنها را برای مراجعه به مراکز بهداشتی، درمانی در مواقع بروز اختالل يا مشکل جلب می

 مراقب سالمت خانواده پس از شناسايی بیمار يا افراد در معرض خطر وی را به  کارشناس

درمانی  هایدهد و پس از تشخیص پزشک و ارائه توصیهپزشک مرکز سالمت شهری ارجاع می

های مربوطه ثبت توسط پزشک، کارشناس مراقب سالمت خانواده وضعیت بیمار را در فرم

 دهد .و پیگیری قرار می کند و وضعیت او را تحت مراقبتمی
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 تمرین خارج از کالس
 

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

 کنید.

  های حوزه سالمت خانواده را در برنامهشرح وظائف کارشناس مراقب سالمت

 روانی، اجتماعی و اعتیاد توضیح دهید.

 های حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد شامل ها در برنامهچارچوب فعالیت

 چه مواردی است؟ راجع به هرکدام به طور خالصه توضیح دهید.

 

 

 تمرین در کالس درس
 

 های با نظر خواهی از حاضرين در کالس و به روش بارش افکار، فهرستی از فعالیت

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

 با شرح وظائف کارشناس مراقب سالمت خانواده تهیه کنید .

 ان کالس بخواهید در مورد هر يک از شرح وظائف کارشناس مراقب از شرکت کنندگ

 اند را بیان کنند. سالمت خانواده، يک 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 

 پذير های آسیبگروه 

 شناسايی گروه هدف 

 ارجاع بیماران و افراد در معرض خطر مشکالت اجتماعی 

 پیگیری و ثبت موارد تشخیص داده شده 

 
 

 

 اهداف فصل 
        

 بتوانید: رودپس از مطالعه اين فصل انتظار می

 اجتماعی و اعتیگاد توضگیح  ،های حوزه سالمت روانیهای هدف را در برنامهمفهوم گروه

 دهید.

 های هدف را نام ببريد.گروه 

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

 ع دهید.شناسايی کنید و آنها را به پزشک و يا کارشناس سالمت روان ارجا
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 عناوین فصل 
 

  مقدمه 

 حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادهای برنامههای هدف در گروه 

 پزشکی، مصرف مواد و در معرض روان اختالالت به مشکوک ادافر شناسايی روش

 مشکالت اجتماعی

 های حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادبرنامه در پذيرآسیب هایگروه 

   4داستان  

 ارجاع بیماران 

 پزشکی(موارد ارجاع فوری )فوريتهای روان 

  7داستان 

 های حوزه سالمت روانی، رنامهفرآيند بیماريابی و ارجاع موارد شناسايی شده در ب

 اجتماعی و اعتیاد

 روان سالمت حوزه در اولیه گریغربال 

 مواد و سیگار الکل، با درگیری اولیه گریغربال 

 اجتماعی سالمت حوزه به مربوط مشکالت در اولیه گریغربال 

 آموزیدانش سالمت شناسنامه اساس بر بیماريابی 
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 مقدمه

 درماني اقدامات كه شودمي موجب ف مواد و مشکالت اجتماعیی، مصرپزشکاختال ت رواب زودرس و موق  به شناسایي

کارشالناس  عالدم شناسالایی باله موقال  موجالب تشالدید عالئالم بیمالاری و عالوار  بیشالتر خواهالد شالد.  .برسد نتیهه به ترسری  و بهتر

 اختال ت این دبش مزمن از پیشگیري در مؤرري نقشو مشکالت اختال ت  هنگامبه و سری  شناسایي با مراقب سالمر خانواده

 . دارد

 ایالن مشالاهده بالا حتالی و ندارنالد شالنایيآ ی، مصرف مواد و مشکالت اجتماعیپزشکاختال ت رواب عالئم با مردم از بسیاري

 اسالر ایالن کارشناس مراقب سالمر خالانواده آموزشي هايمسئولیر از یكي شوند.نمی آناب وجود متوجه خود اطرافیاب در عالئم

بالا  وتا توانایی  زم را برای شناسالایی آنهالا کسالب نماینالد  دنده آموزش را و مشکالت اختال تهای این نشانه جامعه عموم به كه

موقال  و همچنالین بالا ارجالاو باله هالای خالودمراقبتی در ارتقالاء سالواد سالالمر رواب جامعاله نقالش مالؤرری ایفالا نماینالد.آمالوزش روش

 واب و پزشک آموزش دیده را فراهم کنند.پیگیری مؤرر، امکاب استفاده از خدمات کارشناس سالمر ر

 

 (بیماریابي) گر غربال تعریف
یالا سالایر  هالامعایناله هالا،آزمالوب از اسالتفاده بالابیرونالی های افالراد بالدوب عالمالر و نشالانه شناسالایي از اسالر عبالارت گریسربال

 ها.روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه بال) پزشالك باله خالودالت روانالی، اجتمالاعی و اعتیالاد مشالک درمالاب جهالر كاله ندارنالد تمایالل جامعه افراد از برخي زیر د یل به

 : كنند مراجعه شناس( و روابپزشكرواب خصوي

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

  نگرانی درباره پیامدهای منفی افشاء مشکل یا اختالل به عنوان مثل اخراج از محل کار در فرد مبدتالء بده اخدتالالت

 صرف موادم

 پزشکیروان داروهای عوارض از نگرانی 

 پزشکی، مصرف مواد و مشکالت  اجتماعیهای درمان اختالالت روانهای خرافی در مورد راهباورها و نگرش 

 و اخدتالل مصدرف  سدایکوتیک اخدتالالت به مبتال بیماران از برخیبه دلیل فقدان بینش در مورد بیماری ) اختالل پذیرش عدم

 و نیازی به دریافت خدمات درمانی ندارند(.  هستند سالم کنندر میتصو مواد

 

 : روانی بیمار انگ تعریف
 کاله اسالر اجتمالاعی لقالب و بردسالب معنالي باله روانالي بیمالار انالگ

 عمالوم. گذارنالدمالی پزشالکیفالرد مبالتال باله اخالتالل رواب بر ناآگاه مردم
 مالورد یروانال یالا دیواناله یالا روانالی بیمالار لقالب بالا را بیمالار فرد جامعه
 بینند. می خطرناک فرد یک صورت به را او و دهندمي قرار خطاب
 موجالب و اسالر آور رنالج و كننده ناراحر بیماراب براي بردسب این

 نفس به اعتماد آمدب پایین و سرخوردگي اجتماو، از آناب گیريكناره
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 . شودمی آناب در

 

 

 نظالام بالا مالردم از برخالي ،تی کاله باله آب اشالاره شالدنادرسال باورهالاي د یالل باله نیالز و يپزشالکبروا یبیمالار انالگ از تالرس دلیالل باله

و بعالد از  صالورت ایالن در .كننالدنمالي مراجعاله رواب سالالمر خالدمات دریافالر جهالر و نكالرده همكالاري اولیه بهداشتي يهامراقبر

ت اجتمالاعی تشخیص بیماری توسط پزشک؛ ترسیب و آگاهی بخشی به مبتالیاب اختالل روانپزشالکی و یالا افالراد درگیالر مشالکال

 . اسر کارشناس مراقب سالمر خانواده ایفوظ از  پزشك درماني هايتوصیه به عمل و درماني خدمات دریافر جهر 

کارشالناس مراقالب  وظیفاله داننالد،نمي مبتال را خود و ندارند آگاهي خود اختالل روانپزشکی به كه سایكوتیك بیماراب مورد در

ر افراد خانواده آنهالا را ترسیالب نماینالد تالا نحالوه صالحیح تعامالل بالا فالرد مبالتال باله اخالتالل با جلب مشارک اسر این سالمر خانواده

بایسر با توافق و دردهالاردوب حقالو  می از بیماراب را فراگیرند. این تعامل و پیگیری    ای ی دورههامراقبر روانپزشکی و

 آنها صورت گیرد.های بیماراب )حف  رازداری بیمار( و خانواده

کننالد باله عنالواب مثالال شالرایطی کاله خالانواده یالک فالرد مبالتالء باله مالی ردی اعضای خانواده بیمالاراب درخواسالر کمالکدر موا

کند، باله اختال ت مصرف مواد که انگیزه و آمادگی کافی برای مراجعه درمانی نداشته و از شروو داوطلبانه درماب امتناو می

نماینالد. کارشالناس مراقالب سالالمر خالانواده بایالد اده تقاضای کمالک مالیمرکز مراجعه نموده و از کارشناس مراقبر سالمر خانو

 های  زم به پزشک ویا کارشناس سالمر رواب ارجاو نماید.عضو یا اعضای خانواده را برای دریافر مشاوره

 

 حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد هایبرنامهدر هدف ها گروه
 سالربایمالی کارشالناس مراقالب سالالمر خالانواده كه هستند كساني عی و اعتیادی، اجتماروان حوزه سالمر در هدف هايگروه

 ارتقالاء و حفال  دار عهالده در صورت تشالخیص اخالتالل و یالا مشالکل اجتمالاعیو كند ارائه آناب به را این حوزه تعریف شده خدمات

 .باشد آنها سالمر

 :از عبارتندسالمر های پایگاه پوشش تحر جمعیر در هاگروه این 

 الزمهای مومی جهت بیماریابی و آموزشجمعیت ع 

 پزشکی، مصرف مواد در معرض مشکالت اجتماعیمبتالیان به اختالالت روان 

 افراد مبتال به اختالالت و مشکالت اجتماعی خانواده 

 زندان  جوانان، آموزان،دانش پذیر،آسیب یهاگروه نظیر هستند اولیه پیشگیری خدمات دریافت نیازمند که ییهاگروه

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های حوزه سالمت روانگی، اجتمگاعی و اعتیگاد انواده در برنامهکارشناسان مراقب سالمت  خ

 خدمات ذيل را ارائه خواهند داد:

 آنان آگاهی سطح ارتقاء و جامعه عموم به الزم هایآموزش ارائه  

 گری های غربالگری اختالالت روانپزشکی، غربال)از طريق فرم هدف یهاگروه شناسايی

و مواد، مشگکالت اجتمگاعی و شناسگنامه سگالمت  اولیه درگیری با مصرف الکل، سیگار

 دانش آموزی(

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

 آنها خانواده و پزشکیمبتاليان به اختالالت روان به الزم هایآموزش ارائه 

  بیماران پیگیری و مراقبت 

 بیماران آماری اطالعات دهیگزارش و ثبت  
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-بایسر پس از برقراری ارتباط مناسب و مؤرر با افراد تحر پوشش، با استفاده از فرم سربالمی کارشناس مراقب سالمر

هالالای یالری بالالا سالیگار، الکالل و مالالواد و توجاله بالاله عوامالل خطالالر آسالیبگالری اولیالاله درگپزشالالکی، فالرم سربالالالگالری اخالتال ت رواب

پزشالالکی، مصالالرف مالالواد و اجتمالالاعی )در پرسشالالنامه جمعیالالر شالالناختی( از میالالاب جمعیالالر عمالالومی، افالالراد مبالالتال بالاله اخالالتالل رواب

افالراد در همچنین افراد در معر  مشکالت اجتمالاعی را شناسالایی و بالا آگالاه سالازی از خالدمات موجالود؛ بیمالار و خالانواده او و 

معر  آسیب را به پزشک و یا کارشناس سالمر رواب ارجالاو نماینالد. همچنالین بالا جلالب اعتمالاد بیمالار و خالانواده او همکالاری 

 آنها را برای پذیرش دستورات و شروو مداخالت درمانی و آموزشی موجب شود.

دگی و انگیالزه کالافی بالرای شالروو درمالاب هماب گونه که پیشتر گفته شد، در بیماراب مبتال به اختال ت مصرف مواد که آمالا

روند، در این موارد اولین قدم ارجاو اعضای خانواده برای دریافر مشاوره اختصاصی نداشته و از مراجعه درمانی طفره می

 به پزشک ویا کارشناس سالمر رواب اسر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باله نسالبر کاله اسالر ایگوناله باله شالده شناسالایی افالراد وضالعیر اوقالات گاهی

 کننالدمالی تصور و دانندنمی بیمار را خود و ندارند پذیرش و آگاهی خود کلمش

 اسر  زم شرایطی دنین دراز نظر سالمر در وضعیر مناسبی قرار دارند. 

 تالا ،شالود داده ارجاو پزشک به اشخانواده اعضای از یکی همراه بهبیمار  که

 صالورت پزشالک نزد بیمار بردب برای خانواده سوی از  زم تشویق و حمایر

 .گیرد

 اخالتال ت روانپزشالکی، عالئالم بررسالی در کاله صالورتی درنکتاله مهالم: 

 مالوارد جالزء شالده شناسالایی فالرد عالئالممصرف مواد و یالا مشالکالت اجتمالاعی 

 را بیمار باید کارشناس مراقب سالمر خانواده ؛باشد روانپزشکی هایفوریر

 . دهد فوری ارجاو پزشک به

 

پزشوکی، مصورف روان اخوتالالت بوه مشوکوک افوراد شناسوایی روش

 مواد و در معرض مشکالت اجتماعی
 : مراجعه )فراخوان( اولین

اولالین  ضالمن بایالد کارشناس مراقب سالالمر خالانواده، سرشماری زماب در

 يادآوری 

 تعییی  فقط او بلکه نیستو مشکالت  اختاللدهنده تشخیص کارشناس مراقب سالمت خانواده 

  گری(.خیر )انجام فرآیند غربال یا است ابتالء به مشکوک فرد یک که کندمی

 مناسیب درمان نوع نتواند یا و دنده تشخیص فرد در اختالل را دننتوا پزشک که شرایطی در 

 بیاتتر سیطو  در دییده دوره پزشیک ییا پزشکروان به را بیمار باید ،کند ی تعی را آن برای

 . شود ارجاع

 
 



 

  33 هاي حوزه سالمت روان، اجتماعي و اعتياد                                  برنامه فصل دوم آشنايي با چارچوب

 

 

 

گالری اولیاله درگیالری بالا مصالرف الکالل، سالیگار و ، سربالالپزشالکیرواب اخالتال ت گالریسربالال فرم سؤا ت ،مالقات با خانواده

  خانوارها اعضای تک تک از را العات جمعیر شناختی )عوامل خطر مشکالت اجتماعی( مواد و اط

 

 

 کودکالاب ماننالدد )نیسالتن گوییپاسخ و شما سؤا ت درک به قادر مستقیما   که هستند کسانی خانواده افراد میاب در اگر .کندمی سؤال

 شود.می پرسیده خانواده در گوپاسخ و آگاه فرد یک از آنها به مربوط سؤا ت ...( و ذهنی ماندگاب عقب سواد،کم  افراد سن، کم

 
 به پایگاه سالمت مراجعین

پزشالکی، اند و یا مشکوک به اخالتالل روابسالمر )به د یل مختلف( که قبال سربال نشدههای کنندگاب به پایگاهکلیه مراجعه

در خصوصالا   ه قالرار خواهنالد گرفالر و در هالر مراجعالهگالری اولیالمصرف مواد و یا مشکالت اجتماعی هستند نیز مورد سربال

-گالری اخالتال ت روابهالای سربالالی پرخطر مانند مادراب باردار و شیرده و کودکاب و نوجواناب بالر اسالاس فالرمهاگروه مورد

سیالر  پزشکی و فرم سربالگری اولیه درگیری با سیگار، الکل و مواد و یا عوامل خطر اجتماعی اقالدام خواهالد شالد و در مالوارد

 های خودمراقبتی و خدمات در دسترس داده خواهد شد. از ارجاو، آموزش پیام

 
 ات: اطالع ترمیم برای بار ی  سال پنج هر ایدوره فراخوان تکرار

، مصالرف مالواد و در معالر  پزشالکیاخالتال ت رواب باله مشالکوک افالراد کاله آنهالا از

 دیگالر سالوی از و نمالوده شناسالایی سربالالگری، نخسالتین در بالار یالک رامشالکالت اجتمالاعی 

 به زماب طول اختال ت در به مشکوک افراد ومراکز سالمر جامعه  به الورود جدید افراد

 و سالال طول در که اسر این بر انتظار، نمایندمی مراجعه کارشناس مراقب سالمر خانواده

 این به وجهت با وجود این با ،باشند گرفته قرار پوشش تحر منطقه در افراد کلیه بعد یهاسال

 مراجعه ازو یا در معر  مشکالت اجتماعی  اختال ت به مبتال افراد موارد برخی در که

 و بیالنش خالود مشالکل باله نسالبر کاله ایالن یالا و کنندمی خودداری پزشکاب و بهداشتی پرسنل به

 ،یروانال سالالمر هالایبرناماله در ،مراقبالر باله نیازمنالد افالراد مالوارد برخالی ندارنالد، پالذیرش

 سالال پالنج هر باید را گریسربال کار منظور همین به شوندنمی شناسایی عتیاد،اجتماعی و ا

 .نمود تکرار بار یک

 
   های حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد  برنامه در پذیرآسیب ها گروه
 :پذیر آسیب  هاگروه تعریف

. شالوندمالی محسالوب پالذیرآسالیب یهالاگروه جالزء افالراد از ایعده مراکز سالمر جامعه، پوشش تحر عمومی جمعیر میاب در

، اخالتال ت روانپزشالکی باله ابتالء براي بیشتری آمادگي و دارند بیشتري پذیريآسیب مشكالت و هااسترس برابر در افراد برخي

 بلالهمقا تواب از محیطی مشکالت و هااسترس مقابل در دیگراب با مقایسه در افراد این. دارندمصرف مواد و مشکالت اجتماعی 

 هالايآموزش ارائه و افراد این موق  به شناسایي با شوند.اختال ت و مشکالت می ددار زودتر و برخوردارند کمتری مقاومر و

حالوزه درپذیر آسالیب يهالاگروه از برخالی د. كالر پیشالگیري و مشالکالتاخالتال ت  بالروز از توابمي هایشابخانواده و آنها به  زم

 :هستند زیر افراد شامل ادسالمر روانی، اجتماعی و اعتی

 هسالتند، جسالمی نالاتوانی دارای کاله معلالول افالراد مالزمن، جسمی هایبیماری به مبتال بیماراب سالمنداب، ،و نوجواناب کودکاب

 و خالانواده انالد،كالرده زایمالاب تازگي به كه زناني یا باردار زناباند، شده مالي یا تحصیلي شغلي، عاطفي، شكسر ددار كه افرادي

 فالوت اخیالرا   آنهالا خالانواده یك درجه اعضاي از یکی یا والدین كه سوگوار افراد ن،مزم جسمي بیماراب یا رواني بیماراب ینمراقب

 نهالات، و امالداد يهالاگروه ب، فرهنگیالاب،پرسالتاراس )پراسالتر مشالاسل كاركنالاب سرپرسالر، بالي نوجوانالاب و كودكاب اسر، كرده

افالراد بالا وضالعیر  ،كننالدمالي زنالدگي متشالنج و مشالاجره پالر خالانواده در كاله فالراديا جواناب، ،(بیمارستاب اورژانس بخش كاركناب

 . ...  و موادکننده اجتماعی و اقتصادی پایین، افراد با والد یا اعضای خانواده مصرف

 

 

 

 آسیب دچار بیشتر زااسترس و وارگدش طگشراي در که هستند افرادی پذير،آسیب هایگروه

 .دهندمی دست از را خود مقاومت زودتر و شوندمی
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 تذكر
 :شود تكمیل زیر موارد براي باید گريسربال فرم ،و بدوب عالمر سالم ظاهر به افراد بر عالوه

 در وو یا مشکل اجتماعی را تهربه کالرده انالد  اندبوده مبتالد یا مصرف موا پزشکیاختال ت رواب به قبال   كه افراديالف( 

در  افالراد ایالن اسالر ممكن این بر عالوه. دارد وجود یافته بهبود اختالل عود احتمال افراد این مورد در. اندیافته بهبود حاضر حال

 باشند. ری یا آسیب دیگاختالل  معر 

 شناسالایي قالبال   و هسالتند مبالتال ، مصرف مواد و یالا مشالکالت اجتمالاعیپزشكيرواب اختالل به حاضر حال در كه افراديب( 

 ایالن اینكاله با. گیرد صورت وي دوم اختالل شناسایي مورد در باید بیماریابي ،3توأم اختالل به ابتالء احتمال دلیل به اما اسر شده

 دنالد داروهالاد )كنن مراجعه پزشك به مهددا   دیگر ماه دند كه باشد گفته آنها به پزشك اسر ممكن اما ستنده پزشك نظر تحر افراد

مشالکالت دیگالری هالم زمالاب شالکل گرفتاله و باله دلیالل عالدم  فالرد اسالر ممكالن مالاه دنالد ایالن طي در بنابراین(. باشد شده تهویز ماهه

 ویزیر موارد شناسایی نشوند.

 مراجعاله پزشالك و کارشناس مراقب سالمر خالانواده به مكرر طور به جسماني يهابیماري و تمشكال دلیل به كه افراديج( 

 . كنندمي

 نظر مورد عالئم. کنید مراجعه 2 فصل به پزشکیاختال ت رواب مراقبر و پیگیری نحوه و شناسایی عالئم، با آشنایی جهر

 . اسر شده ضمیمه فصل این انتهاي در ابيبیماری فرم در و مصرف مواد پزشکیاختال ت رواب شناسایي براي

 

 

 

 

                                                      
اختالل  یک به خود اختالل به ءابتال دوره در پزشکی،اختالل روان یک به مبتال فرد یعنی پزشکیاختالل روان دو به فرد یک زمان هم ابتالء  -3

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

تالالت روانپزشکی، مصرف مواد و افراد در ( مبتاليان به اخغربالگری) شناسايی اهمیت

 معرض خطر مشکالت اجتماعی

افراد  شناسایی معنی به بیماریابی های مرتبط با حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد،در برنامه

 ، مصرف مواد و یا افراد مستعد ابتال به مشکالت اجتماعی،پزشکیاختالالت روان مشکوکِ 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 گریغربال 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 غربالگری فرم سؤاالت انوادهکارشناس مراقب سالمت خ

  دستورالعمل اقدام خواهد کرد.
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 ن:بیمارا ارجا 
پالس از شناسالایی  را او و كنالدمالي ربالر ارجالاو فرم در را او وضعیر بیمار شناسایي از پس کارشناس مراقب سالمر خانواده

شالناس و ز افالراد در مالورد مراجعاله باله روابدر این مرحله با توجه به نیالا دهد.ارجاو می پزشك به کارشناس سالمر رواب و یا

 بعالدي مراجعاله زمالاب و داروهالا دوز ه،شالد تهالویز داروهالايتوسالط پزشالک،  اخالتالل نوودریافر خدمات مشاوره و یا تشخیص 

شالود. مالي مهالدد داده ارجاو کارشناس مراقب سالمر خانواده به فرم این همراه را بیمار و شده ربر ارجاو فرم پایین در را بیمار

 گردد.مي مطل  ارجاو بازخورد از را کارشناس مراقب سالمر خانوادهبدین ترتیب 

 

 ارجا  بازخورد
کارشالناس  ،بدین معنی که ،اسر طرفه دو رابطه یك ارجاو بلكه نیسر دیگر منب  یك به مراج  فرستادب مفهوم به تنها ارجاو

 پیگیري را نتیهه و باشدپزشک و یا کارشناس سالمر رواب بیمار به  ارجاو بازخورد منتظر بایسرمی مراقب سالمر خانواده

 . كند

 :4ن استاد

 حد از بیش و خنددمی زیاد زند،می حرف زیاد خیلی او. است مجرد ساله 14 خانم یک خاطره

 خسته چوقتهی کردن کار از .است منزل در مختلف کارهای انجام حال در مدام. است شاد

 بیدار خواب از زود خیلی صبح و خوابدمی دیروقت هاشب. دارد زیادی خیلی انرژی .شودنمی

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

 و عجیب هایرنگ و هامدل با هاییلباس او. کند خریداری 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 برای غربالگری فرم تکمیل و خانوارها گریغربال زمان در.
کارشناس مراقب . است شده او در پزشکیاختالالت روان عالئم متوجه مراقب سالمت خانواده

 مصاحبه انجام از پس ارجاع داده پزشک را برای معاینه تکمیلی به خاطره سالمت خانواده

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

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

 . کند راجعهم پزشک ویزیت جهت مجدداً دیگر
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  فور  ارجا  موارد

 شود:می ارجاو پزشك به ارجاو فوری  فرد ،شود مشاهده زیرهاي حالر از یكي مراجعین مورد در دنانچه

 اختالل در سطح هوشیاری 

 توهم و هذیان 

 شود دیگران یا خود به آسیب منجربه که طوری به پرخاشگری و خشونت  

 خودکشی به اقدام یا خودکشی افکار  

 تشنج 

 روانپزشکی داروهای شدید عوارض  

 مصرف الکل و مواد مخدر و مصرف دارو بددون   تجدویز یدا بدیش  ناشی از مصرف مواد و داروهای مسمومیت(

 میزان تجویز شده توسط پزشک(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 :7ن استاد

 اختالل به دارد فرزند 9 و است ساله 59 که مهرداد نام به ،دهخانوا سرپرستمرد 

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

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

 به و کرد شناسایی پزشکیاختالل روان به مشکوک بعنوان را او خانوارها، گریبالغر

 دارو برایش و داد تشخیص را سایکوتیک اختالل  بیمار این در پزشک. داد ارجاع پزشک

 را خود بیماری مهرداد اما. کند مراجعه مجدداً دیگر ماه یک که گفت او به و کرد تجویز

 دارند واقعیت افکار این که است معتقد و داندمی طبیعی را خود کاراف و عالئم و ندارد قبول

 و نماید مصرف دارو و کند مراجعه پزشک به نیست حاضر . مهردادنیستند بیمارگونه و

از طرفی او حاضر . بخورد دارو نیست الزم و ندارد پزشکیاختالل روان که است معتقد

کارشناس سالمت روان برای او ترتیب  شناسی که توسطنشده  به جلسات مشاوره روان

 او حال داروها کندمی فکر و ترسدمی دارویی عوارض از اوداده شده مراجعه کند. همچنین 

 اقوام که ترسدمی ی،پزشکروان بیمار انگ از نگرانی دلیل به مهرداد همسر. کنندمی بدتر را

 برای که نیست مایل او دلیل این هب کنند خطاب روانی بیمار یا دیوانه را او شوهر آشنایان و

 دعانویس نزد را او دهدمی ترجیح و دهد انجام کاری پزشک به او ارجاع و همسرش درمان

و از طرفی به دلیل شکاکیت  ببخشد بهبود را همسرش بیماری خواهدطریق می این از و ببرد

 اگر که است اننگر او همسر خود اجازه مشاوره با کارشناس سالمت روان را نیز ندارد.

مبتال به اختالل  مهرداد که فهمندمی اقوام دوستان و ببرد پزشک نزد را همسرش

 .رودآبرویشان می و است روانپزشکی
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 های حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادده در برنامهموارد شناسایی ش ارجا  و بیماریابی رآیندف
اولین سطح ارائه خدمات در شهرستاب، پایگاه سالمر اسر. کارشناس مراقب سالمر در زماب فراخالواب افالراد باله پایگالاه، 

مشالکالت کند و سپس افراد مشکوک باله اخالتالل و یالا در معالر  می گری افراد مورد نظر را شناساییهای سربالبراساس فرم

هالای سربالالگری و عوامالل خطالر موجالود در فالرم جمعیالر شالناختی بالرای دریافالر خالدمر  باله مرکالز اجتماعی را بر اساس فالرم

 دهد. سالمر جامعه ارجاو می

 

 غربالگری اولیه در حوزه سالمت روان
  سال 61تا  32گروه هدف 

 سال  06تا  51گری در حوزه سالمت روان برای گروه هدف مقدمه سؤاالت غربال

 خدواهم سدؤاالتی در زمینده مدی در این بخدش»گری در این بخش به خدمت گیرنده توضیح دهید که قبل از پرسش

 «های شما بپرسم.شناختی و استرسشرایط روان

 اعصداب و روان در هدای هدف از ایدن پرسشدگری شناسدائی زودرس ناراحتی»گیرنده توضیح دهید: برای خدمت

 یب افراد نیازمند به درمان، مراقبت و مشاوره زودتر شناخته شده و برای درمدان ارجداعمراجعین است. به این ترت

   «شدید اعصاب و روان پیشگیری نمود.های توان از بروز ناراحتیمی شوند و بدین ترتیبمی

  :مت و گدردد فقدط مربدوط بده ارزیدابی سدالمدی مطالبی که در این جلسه مطدر »در خصوص حفظ رازداری اطمینان دهید

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

 مدی  این غربالگری به عنوان یک فرآیند اسدتاندارد بدرای تمدام مراجعدان انجدام »گیرنده یادآور شوید: به خدمت-

 «شود.

  :ت در ارایه خددمات مدورد نیداز کمدک گویی باز و صادقانه شما به تیم سالمپاسخ»به خدمت گیرنده توضیح دهید

 «کند.می

  :91اسدت کده در طدول هدایی شود، در مورد حالتمی سواالتی که از شما پرسیده»سپس به خدمت گیرنده بگویید 

توانید بگوئید همیشه، بیشتر اوقات، گاهی اوقدات، بنددرت یدا سؤال می روز گذشته تجربه کرده اید. در پاسخ به هر

 «اصالً.

 ی: نمره گذار

 بنددرت  و گاهی اوقات، اصالً ،بیشتراوقات ،همیشههای نمره گذاری این پرسشنامه بدین ترتیب است که برای پاسخ

تواندد از حددافل صدفر تدا مدی  گیرد. مجمدوع امتیدازات هدر پرسشدنامه می تعلق صفرو  4، 1، 9، 1به ترتیب اعداد 

 باشد.  11حداکثر 

 

 

 

 اصالً بندرت گاهی اوقات بیشتراوقات همیشه

 صفر 4 1 9 1
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 گردند که جهت دریافدت خددمات محسوب می« غربال مثبت»کنند به عنوان یا باالتر را کسب می 41که نمره  افرادی

 گردد.بعدی به پزشک ارجاع می

  دهد( ارجاع به پزشک صورت گیرد.نمی مورد به گزینه )نمی داند/پاسخ 9در صورت پاسخ بیشتر از 

 

کلمواتی کوه برجسوته و  زیر آن خط کشویده شودهت زیر را بررسید. بر روی جمالتی که سراال آزمودنیپرسشگر گرامی: از 

 تأکید کنید. اند، شده

 

روز گذشته تجربه کورده  91طول شود، در مورد حالتهایی است که در می تی که از شما پرسیدهسراال پاستگوی گرامی،

 شه، بیشتر اوقات، گاهی اوقات، بندرت یا انالً.توانید بگوئید همیسرال می . در پاسخ به هراید

 

 

 

 

 کردید، مضطرب و عصبی هستید؟ احساس می روز گذشته 91چقدر در  -4

 دهد داند/پاسخ نمی( نمی3 ( اصالً 5 ( بندرت 1  ( گاهی اوقات 9   ( بیشتر اوقات 1  ( همیشه 4

 کردید؟ احساس  ناامیدی می روز گذشته 91چقدر در  -1

 دهد داند/پاسخ نمی( نمی3 ( اصالً 5 ( بندرت 1  ( گاهی اوقات 9   ( بیشتر اوقات 1  شه ( همی4

 کردید؟  احساس  ناآرامی و بی قراری می روز گذشته 91چقدر در  -9

 دهد داند/پاسخ نمی( نمی3 ( اصالً 5 ( بندرت 1  ( گاهی اوقات 9   ( بیشتر اوقات 1  ( همیشه 4

 کردید؟ احساس افسردگی و غمگینی می  روز گذشته 91ر چقدر د -1

  دهد داند/پاسخ نمی( نمی3 ( اصالً 5 ( بندرت 1  ( گاهی اوقات 9   ( بیشتر اوقات 1  ( همیشه 4

 کردید که انجام دادن هر کاری برای شما خیلی سخت است؟ احساس می روز گذشته 91چقدر در  -5

 دهد داند/پاسخ نمی( نمی3 ( اصالً 5 ( بندرت 1  ( گاهی اوقات 9   قات ( بیشتر او1  ( همیشه 4

 کردید؟ احساس بی ارزشی می روز گذشته 91چقدر در  -6

 دهد داند/پاسخ نمی( نمی3 ( اصالً 5 ( بندرت 1  ( گاهی اوقات 9   ( بیشتر اوقات 1  ( همیشه 4
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سال  49تا  1گروه هدف     
 

 سال  45تا  7برای گروه هدف گری در حوزه سالمت روان سؤاالت غربالمقدمه 

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

 «های فرزندتان بپرسم.شناختی و استرسروان

 هددف از ایدن پرسشدگری شناسدائی »د: برای پدر و مادر و یا مراقبین اصلی کدودک و نوجدوان توضدیح دهید

های اعصاب و روان در کودکان و نوجوانان است. به ایدن ترتیدب افدراد نیازمندد بده درمدان، زودرس ناراحتی

تدوان از بدروز شدوند و بددین ترتیدب میمراقبت و مشاوره زودتدر شدناخته شدده و بدرای درمدان ارجداع می

 .«  های شدید اعصاب و روان پیشگیری نمودناراحتی

  :گردد فقط مربوط بده ارزیدابی سدالمت و مطالبی که در این جلسه مطر  می»در خصوص حفظ رازداری اطمینان دهید

 «ماند.باشد. کلیه اطالعات در این پرونده محفوظ میتکمیل پرونده بهداشتی فرزندتان می

  :تمدام مراجعدان )کودکدان و این غربدالگری بده عندوان یدک فرآیندد اسدتاندارد بدرای »به والدین یادآور شوید

 «شود.نوجوانان( انجام   می

  :گویی باز و صادقانه شما به تدیم سدالمت در ارایده خددمات پاسخ»به والدین و یا مراقبین اصلی توضیح دهید

 «کند.مورد نیاز فرزندشان کمک می

  :که فرزندشان )کودک  هایی استشود، در مورد حالتسواالتی که از شما پرسیده می»سپس به والدین بگویید

توانیدد روز گذشته )در طول ماه گذشته( تجربه کرده اند. در پاسخ به هدر سدؤال می 91و یا نوجوان( در طول 

 «بگوئید هرگز، گاهی، اغلب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد                                              41

 پرسشنامه

 پدر و مادر عزيز

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

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

 شود. پرسشنامه محرمانه است و تنها به شما اطالع داده می

 تاريخ تکمیل پرسشنامه: تاريخ تولد: نام فرزند: 

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

 اغلب گاهی اوقات هرگز 

    کند.احساس غمگینی و غصه می -4

    کند.احساس ناامیدی می -7

    از دست خودش عصبانی است. -9

    خیلی نگران است. -1

    رسد که کمتر چیزی خوشحالش می کند.به نظر می -9

    تواند آرام بنشیند.خورد و نمیوول می -9

    کند.بافی میخیلی خیال -1

    شود.آسانی حواسش پرت میبه -8

    تواند تمرکز کند.نمی -3

    کند که انگار موتورش روشن شده است.طوری رفتار می  -41

    کند.ها دعوا میبا بقیه بچه -44

    کند.از قوانین پیروی نمی -47

    فهمد.احساسات ديگران را نمی -49

    زد.انداديگران را دست می -41

    کند.خاطر مشکالت خودش، ديگران را سرزنش میبه -49

    گذارد ديگران از وسايلش استفاده کنند.نمی -49

    دارد که مال او نیست.چیزهايی را بر می -41
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 از والدین پرسیده شود: 

 خیر     آيا کودک يا نوجوان شما هیچ مشکل رفتاری يا عصبی دارد، که نیازمند مشاوره يا درمان باشد؟  بله -

 

 

 نمره گذاری: 

 های هرگز، گاهی اوقدات واغلدب بده ترتیدب اعدداد نمره گذاری این پرسشنامه بدین ترتیب است که برای پاسخ

 گیرد. تعلق می  1و  4صفر، 

 

 

 

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

 وارد ارجاع بر اساس امتیاز هر گروه نر نمره ها استم 

  بود، نوجوان را به پزشک ارجاع بدهید( 5یا باالتر از  5)اگر نمره   5تا  4جمع نمره سواالت 

  بود، نوجوان را به پزشک ارجاع بدهید( 7یا باالتر از  7)اگر نمره   41تا  6جمع نمره سواالت 

  بود، نوجوان را به پزشک ارجاع بدهید( 7یا باالتر از  7مره )اگر ن 47تا   44جمع نمره سواالت 

  بود، نوجوان را به پزشک ارجاع بدهید( 45یا باالتر از  45)اگر نمره   47تا  4جمع نمره کل سواالت 

 

 سال و باال 91گروه هدف  

 سال و باالتر 61برای گروه هدف گری در حوزه سالمت روان مقدمه سؤاالت غربال 

 خواهم سؤاالتی در زمینده در این بخش می»گری در این بخش به خدمت گیرنده توضیح دهید که رسشقبل از پ

 «های شما بپرسم.شناختی و استرسشرایط روان

 های اعصاب و روان در هدف از این پرسشگری شناسائی زودرس ناراحتی»گیرنده توضیح دهید: برای خدمت

ند به درمان، مراقبت و مشاوره زودتر شدناخته شدده و بدرای درمدان مراجعین است. به این ترتیب افراد نیازم

 «  های شدید اعصاب و روان پیشگیری نمود.توان از بروز ناراحتیشوند و بدین ترتیب میارجاع می

  :گردد فقط مربوط بده ارزیدابی سدالمت و مطالبی که در این جلسه مطر  می»در خصوص حفظ رازداری اطمینان دهید

 «ماند.باشد. کلیه اطالعات در این پرونده محفوظ مینده بهداشتی شما میتکمیل پرو

 اغلب گاهی هرگز

 1 4 صفر
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 این غربالگری به عنوان یک فرآیند استاندارد برای تمام مراجعدان انجدام مدی»گیرنده یادآور شوید: به خدمت-

 «شود.

  :مدورد نیداز گویی باز و صادقانه شما به تیم سدالمت در ارایده خددمات پاسخ»به خدمت گیرنده توضیح دهید

 «کند.کمک می

  :هدایی اسدت کده در طدول شود، در مورد حالتسواالتی که از شما پرسیده می»سپس به خدمت گیرنده بگویید

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

 

 نمره گذاری:

 یک های بلی یا خیر با توجه به شماره سوال اعدادبرای پاسخ نمره گذاری این پرسشنامه بدین ترتیب است که 

 گیرد. تعلق می صفریا 

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

 سواالت بالعکس خواهد بود. 

  گردندد کده جهدت محسدوب مدی« مثبت افسدردگی غربال»کنند به عنوان یا باالتر را کسب می 6افرادی که نمره

 گردد.دریافت ارزیابی بعدی به پزشک ارجاع می

  دریافت می کنند براسداس فلوچدارت ارائده خددمات سدالمت روان، کاندیدد دریافدت  6افرادی که کمتر از نمره

 خدمات توانمندسازی می باشند.
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 پرسشنامه

زير را بپرسید و براساس دستوالعمل نمره گگذاری، نمگره مراجگع را تعیگین  پرسشگر گرامی: از آزمودنی سؤاالت

 نمايید. 

شود، در مورد حالت هايی است که در هفته اخیگر تجربگه کگرده پاسخگوی گرامی، سؤاالتی که از شما پرسیده می

 ايد.

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

 امتیاز  تفسیر پاسخ سوال ردیف

  4خیر  1بلی  آیا از زندگی خود راضی هستید؟   4

  1خیر  4بلی  آیا احساس می کنید که زندگی شما پوچ و بی معنی است؟                  1

  1خیر  4بلی  آیا اغلب کسل هستید؟                                                          9

  4خیر  1بلی  ی دارید؟                               آیا اغلب اوقات وضع روحی خوب 1

  1خیر  4بلی  آیا می ترسید اتفاق بدی برای شما بیفتد؟                                    5

  4خیر  1بلی  کنید ؟                            آیا در اغلب مواقع احساس سر حالی می 6

  1خیر  4بلی  گی می کنید؟                                          آیا اغلب احساس درماند 7

  4خیر  1بلی  آیا فکر می کنید زنده بودن لذت بخش است؟                                    8

  1خیر  4بلی  کنید؟         آیا در وضعیت فعلی خود  احساس بی ارزشی زیادی می 3

  1خیر  4بلی  نید موقعیت شما نا امید کننده است؟                      آیا احساس می ک 41

  1خیر 4بلی  آیا فکر می کنید حال و روز  اکثر آدمها از شما بهتر است؟                 44

 

 غربالگری سالمت روان ادامه سواالت 
 

 های سنی()برای تمام گروه غربالگری خودکشیمهم: 

 از زندگی خسته شويد و به مرگ فکر کنید؟ آيا هیچ گاه شده -4

 ايد؟ به خودکشی فکر کرده آيا اخیراً  -7

ارجاع فوری را است، اين عالمت را به عنوان يک اورژانس روانپزشکی در نظر گرفته و بیمار پاسخ مثبت چنانچه 

 دهید.به پزشک 
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 (گ مادران سالمندانگ  های سنی نوجوانان گ جوانان گ میانساالنبرای گروه)غربالگری صرع 

 یا همراه وی بپرسید:)كودا یا بزرگسال( پرسشگر گرامی، برای سربالگری بیماری صرو سؤا ت ذیل را از مراجعین 

بیهوش شده و دسر و ، شودددار حمله تشنج یا سش ميبه مدت دند دقیقه  هر دند وقر یك بار در بیداري یا در خوابآیا  -1

و بعالد از بازگشالر باله حالالر عالادی از  شالودگیرد و از دهانش كف )گاه خوب آلالود( خالارج ميزبانش را گاز مي، زندپا مي

  خیر      بلیآورد. وقای  پیش آمده دیزی را به خاطر نمی

-اي باله جالایي خیالره ماليدنالد لحظالهای کاله به گونهمات زده شده شود که آیا گاهی اوقات در کودکاب سنین مدرسه سؤال می -2

  لیسد.انش را به حالر سیرارادي حركر داده یا ميها یا زبشود، لب
  خیر      بلی

  خیر      بلی  سالگي( 2ماهگي تا  2)شود مي كودكي كه به دنبال تب شدید ددار تشنج -3

 

 شود.فرد به پزشک ارجاو داده می پاسخ بلی به هرکدام از موارد فو در صورت 

 

 

 سواالت غربالگری معلولیت ذهنی* ) برای گروههای سنی نوجوانان گ جوانان(
 شود یا قادر نیسر به آب پاسخ دهدنمی در صورت شنوا بودب:  متوجه صحبر دیگراب. 

  خیر      بلی

 قادر نیسر کارهای شخصی خود را مانند سذا خوردب، توالر رفتن یا لباس پوشیدب را انهام دهد. 

 به پزشک ، خیر      بلی

  و فعال با همسا ب خود ارتباط برقرار کندنمی تواند به طور مناسب. 

  خیر      بلی

 توانایی یادگیری در حد همسا ب خود ندارد. 

  خیر      بلی

 دارد که باعث ناتوانی ذهنی شده اسرای بیماری شناخته شده. 
  خیر      بلی

 

)بالرای کودکالاب  ه پزشک ارجالاو شالودب ،ذهنیبرای بررسی معلولیر  حداقل یکی از موارد فو در صورت مثبر بودب  *

 های مختلف رشد در بسته کودک ناخوش مراجعه شود(.به بررسی سیر تکامل کودک در حیطهسال  2زیر 

 

 

 

  (سالمندانبرای گروه سنی ) غربالگری اختالالت سايکوز و دوقطبی

 خندد؟می زياد و میزند حرف زياد است؟ خوشحال حد از بیش و دلیل بی -4

 گراست؟پرخاش و عصبی -7

 زند؟می حرف باخودش -9

 بینند؟نمی ديگران که بیندمی را چیزهايی يا شنوندنمی ديگران که شنودمی را صداهايی -1

 دارند؟ را او به رساندن آسیب يا و او کشتن قصد و کنندمی راتعقیب او ديگران که است معتقد -9

 ايی خاصی دارد؟است يا  توان)پیغبر، امام یا رئیس جمهور(  مهمی شخصکه  است معتقد -9

 دارد؟ )مانند لباس پوشیدن نامتناسب با فصل، راه رفتن بی هدف، صحبت کردن با خود(آيا رفتارهای عجیب  -1
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 های سنیدر تما  گروه مواد و سیگار الکل، با درگیری اولیه غربالگری

 
 گری اولیه درگیری با مصرف سیگار، الکل و موادغربال

 آورد تارف سیگار، الکل و مواد فرصت منحصر به فردی فراهم میگری اولیه درگیری با مصغربال

 از مشکالت سالمتی فرد به دست آورده و بهتر به او خدمات ارایه دهیم، درک بهتری 

  ارایه دهیم به این معنا که بازخوردبه فرد 

o رفتارها مثبت را تشویق کنیم و 

o کنیم برای رفتارهای پرخطر به فرد آموزش، توصیه و ارجاع ارایه 

  ارجاع دهیم. خدمات مورد نیازو  گری تکمیلیغربالفرد را برای 

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

 تکمیل گردد. خود فرد

خدانوداه در زمدان  سدال 48گری اولیه درگیری با مصرف سیگار، الکل و مدواد در تمدام اعضدای بداالی غربال

 تکمیل پرونده سالمت باید انجام پذیرد.

گدری اولیده در افدرادی طلبانه غربالگری اولیه در دوران بارداری و همچنین اجرای فرصتعالوه بر این غربال

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

 گردد.رز، ماما و کاردان بهداشت دهان و دندان مراکز بهداشتی، درمانی توصیه میبهو

در صورتی که یکی از اعضای خانواده به مرکز مراجعه نموده و مشکل مصرف سدیگار، الکدل و مدواد در یکدی 

یده بدر اسداس گدری اولدیگر از اعضای خانواده را با کارشناس مراقبت سالمت در میان بگذارد، در آن صورت غربدال

گری اولیه به صورت مشکوک و با درج منبدع شدر  حدال در پروندده فدرد درج گزارش اولیه تکمیل شده و نتایج غربال

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

 سیگار و محصوالت تنباکو 

 داروهای واجد پتانسیل سوءمصرف    

o ) ...داروهای اُپیوئیدی مسکن و ضداسهال )دیفنوکسیالت، ترامادول، کدئین و 

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

  الکل 

 شود. پرسیده می

منظور از مصرف طول عمر داروهای واجد پتانسیل سوءمصرف مصرف این داروها بدون تجویز پزشک، بده قصدد 

باشد. در صدورتی کده یابی به حالت سرخوشی و یا با مقادیر و طول مدت بیش از آن چه پزشک تجویز نموده، میدست

گدری او منفدی کند، غربالمُراجع هر یک از این داروهای را به دستور پزشک و با دوز و طول مدت تجویزی مصرف می

 خواهد بود.

رسیدن سؤال یدک، پرسدش دو بده صدورت بازپاسدخ دربداره ها، بعد از پصرف نظر از پاسخ مراجع به این پرسش

 کند.سایر مواد از مراجع سؤال می

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

 یابد.در سه ماه اخیر خاتمه می
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 لکل و موادگری اولیه درگیری با مصرف سیگار، انامه غربالپرسش

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

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

 طدول در مدواد سیگار، الکل و مصرف از شما تجربه درباره سؤال چند خواهممی در این بخش»مقدمه )برای مُراجع بخوانید( 

-این ارزیابی برای تمام مُراجعان به عنوان بخشی از ارزیابی استاندارد وضعیت سالمتی انجام مدی .بپرسم گذشته ماه سه و عمر

 صورت به توانمی را مواد مصرف این مواد به منظور کمک به ارتقای سالمتی افراد است. این شود و هدف آن شناسایی زودرس

 مدواد از )کارت پاسدخ را بده مراجدع بدهیدد(. برخدی .کرد مصرف قرص خوردن یا تزریقی استنشاقی، مشامی، خوراکی، تدخینی،

 مصداحبه این در(. ریتالین یا ضددرد داروهای ،بخشآرام داروهای مثل) باشد شده تجویز پزشک توسط است ممکن شدهفهرست

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

 در کده اطالعداتی دهیممی ناطمینا شما به. دهید اطالع ما به لطفاً کنید،می مصرف شدهنسخه میزان از بیشتر مقادیر و دفعات با یا

ها در ارایه خدمات مورد نیداز بده مدا گویی باز و صادقانه به این پرسشپاسخ .بود خواهد محرمانه کامالً دهید،می ما به مورد این

 «ها پاسخ ندهید.توانید به پرسشکند، اما در صورت عدم تمایل میکمک می

 تاکنونرا  در طول عمر خود، کدام یک از مواد زیر -4پرسش 
به  تمایلعدم  خیر بله )فقط مصرف غیرپزشکی( اید؟مصرف کرده

 گويیپاسخ
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به  تمایلعدم  بله خیر
 گويیپاسخ

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

 

   

       کدئین، دیفنوکسیالت، غیره()ترامادول،  داروهای مسکن اُپیوئیدی -ب

       )دیازپام، آلپرازوالم، کلونازپام، فنوباربیتال، غیره( آوربخش يا خوابداروهای آرام -ج

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

به  تمایلعدم  خیر بله )فقط مصرف غیرپزشکی(مواد دیگر چطور؟  -7پرسش 
    گويیپاسخ

       )تریاک، شیره، سوخته، هرویین، کراک هروئین، غیره(د اَفیونی غیرقانونی موا -الف

       )سیگاری، گراس، بنگ، غیره( حشیش -ب

       )شیشه، اکستازی، اِکس، ریتالین، غیره( آمفتامینیهای محرک -ج

       ...مشخص کنید:  -ساير -د
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 گری اولیه کارت پاسخ غربال

 خ کارت پاس

 4پرسش 

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

 )ترامادول، کدئین، دیفنوکسیالت، غیره( داروهای مسکن اُپیوئیدی -ب

 )دیازپام، آلپرازوالم، کلونازپام، فنوباربیتال، غیره( آوربخش يا خوابداروهای آرام -ج

 )آبجو، شراب، عَرَق، غیره( الکل -د

 7پرسش 

 )تریاک، شیره، سوخته، هرویین، کراک هروئین، غیره(د اَفیونی غیرقانونی موا -الف

 )سیگاری، گراس، بنگ، غیره( حشیش -ب

 )شیشه، اکستازی، ِاکس، ریتالین، غیره( آمفتامینیهای محرک -ج

 ...مشخص کنید:  -ساير -د
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 دستورالعمل اجرا

 مقدمه

 د.گری اولیه را برای مراجع بخوانیمقدمه غربال 

 :به صورت خاص بر نکات زیر در مقدمه تأکید فرمایید 

o گیرنده توضیح دهید که در این بخش میگری برای خدمتپیش از شروع پرسش-

 های درباره مصرف سیگار، الکل و مواد بپرسید.خواهید پرسش

o گیرنده یادآور شوید این خدمت به عنوان یک فرآیند استاندارد برای تمام به خدمت

 شود.نجام میمراجعان ا

o شده ممکن است توسط برخی از مواد فهرست»گیرنده توضیح دهید: برای خدمت

بخش، داروهای ضددرد یا ریتالین(. در پزشک تجویز شده باشد )مثل داروهای آرام

 کنیم.نمیکنید ثبت مصرف می تجویز پزشکاین مصاحبه داروهایی که شما مطابق 

از تجویز پزشک، یا با دفعات و مقادیر  غیر الیلیامّا، اگر شما این داروها را به د

 «کنید، لطفاً به ما اطالع دهید.شده مصرف میبیشتر از میزان نسخه

o .در خصوص حفظ رازداری اطمینان دهید 

o گویی باز و صادقانه به تیم سالمت در ارایه به خدمت گیرنده توضیح دهید پاسخ

تواند در صورت عدم تمایل کننده میکند هر چند مراجعهخدمات مورد نیاز کمک می

 ها پاسخ ندهد.به این پرسش

 4پرسش 

  بینی شده ذیل آن بپرسید.های مواد پیشرا برای تمام گروه 4پرسش 

 هایمثال 

  :حتی در دوره نوجوانی و جوانی؟»در صورت پاسخ منفی به تمام مواد، بیشتر کاوش کنید» 

 مایید.بینی شده درج نپاسخ مراجع را در محل پیش 

  را بپرسید. 1سپس، پرسش 
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 7پرسش 

 1بینی شده ذیل پرسش های مواد پیشدر صورت پاسخ مثبت، پاسخ را برای سایر گروه 

 تکمیل کنید. 

  حتی در دوره نوجوانی و جوانی؟»بیشتر کاوش کنید:  1در صورت پاسخ منفی به پرسش» 

 های ارایه شده در جدول مثال در صورتی که نام خیابانی مواد مورد مصرف در منطقه شما با

توانید با هماهنگی با اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد، دفتر متفاوت باشد، شما می

 های متناسب با منطقه خود را به جدول اضافه فرمایید.سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد مثال

 9پرسش 

 را بپرسید. 9، پرسش 1و  4های 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

 گری تکمیلی به کارشناس سالمت روان و رفتار ارجاع دهید.برای غربال

 .در صورت پاسخ منفی به تمام موارد، از مراجع تشکر نموده و بازخورد متناسب ارایه دهید 

مدواد نیداز بده  و سدیگار الکدل، مصدرف با درگیری اولیه گریها صحیح در غربالتیابی به پاسخدس

زمان و ایجاد ارتباط مؤثر و اعتماد بین جمعیت تحت پوشش و کارشدناس مراقدب سدالمت دارد. بدرای 

 راهنمای خدمات اختالالت مصرف مواد وي ه کارشناسهای مشاوره پایه به کتابچده آشنایی با مهارت

 مراجعه فرمایید. مراقب سالمت خانواده

های گری اولیه درگیری با مصرف الکل، سیگار و مواد دستیابی به پاسخهدف اولیه در شروع غربال

صحیح و دقیق نبوده، بلکه انتقال این پیام به مراجعان است که مصرف مواد پیامددهای منفدی جددی بدر 

نسبت به آن حسّاس بوده و آمادگی دارد در این ارتباط  های بهداشتیسالمت آنها داشته و نظام مراقبت

 به ایشان کمک نماید. 
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 عوامل خطر سالمت اجتماعی در همه گروههای سنی اولیهغربالگری 

 
 در حوزه سالمر اجتماعي:)ارزیابی( مقدمه دستورالعمل سربالگري 

هالای جمعیالر شالناختی اسالر. شالاخص در بخش اول ارزیابی عوامل خطالر سالالمر اجتمالاعی، تمرکالز بالر روی

ای کاله مالداخالت پیشالگیرانه توانالد متفالاوت باشالد، باله گونالههالای سالنی مختلالف، مالیتفسیر این اطالعات در گروه

 گردد.های سنی ارائه میمطابق با هر عامل خطر و متناسب با گروه

دهنالد کاله نشالاب مالیشالوند. شالواهد محالوری در بخش دوم بعضی از عوامل خطر سالمر اجتماعی ارزیالابی مالی

ای از ایالن این عوامل می توانند منهر به ایهاد مشکالت اجتمالاعی در سالطح خالانواده و یالا جامعاله شالوند، نموناله

 عبارتند از: 

 انواع خشونت خانگی 

 طالق، جدایی و فوت همسر در یکسال گذشته 

 بازماندگی از تحصیل کودکان و نوجوانان 

 خانواده آسیب پذیر 

 ربیکاری سرپرست خانوا 
 

های مختلالف سالنی در ارزیالابی اولیاله عوامالل خطالر سالالمر های گروه زم به ذکر که اسر طراحی پرسشنامه 

اجتماعی به گونه ای انهام شده اسر که با کمتالرین میالزاب انالگ همالراه باشالد و محتالوی ارائاله شالده ضالمن حفال  

اشالالد. باله عنالواب مثالالال هالدف ناشالی از پرسشالالگری، بالا فرمالر پرسشالالنامه گالروه سالنی مربوطالاله همخالوانی داشالته ب

وضعیر تاهل بطور معمول در سوا ت گروه سنی میانسا ب در بخش اطالعات جمعیالر شالناختی وجالود دارد 

هالالای سالالنی جوانالالاب و  و یالالا تعیالالین میالالزاب تحصالالیالت و وضالالعیر اشالالتغال در اطالعالالات جمعیالالر شالالناختی گالالروه

 میانسا ب بطور معمول پرسشگری می شود.

 عوامل و نحوه سربالگری آنها به تفکیک گروههای سنی می پردازیم.در جدول ذیل به مرور این  
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 پرسشنامه

 مشکل احتمالی نتیجه ارزيابی ارزيابی عوامل خطر سالمت اجتماعی گروه سنی

 48سال تا  1زير 

 سال

 

 :*وجود عاليم ذيل در کودکان و نوجوانان

 عالیم سوختگی با آب جوش یا سیگار -

 ثر گاز گرفتگی روی قسمتهای مختلف بدنکبودی یا ا -

 خونمردگی یا شکستگی در اعضای مختلف بدن -

 ساير عاليم:

 عدم تناسب توضیحات مادر یا همراه با نوع عالیم بدنی -

 وجود کبودیها و عالیمی که  مدتها از زمان آنها گذشته باشد. -

 هان کودکگزارش هر نوع از کودک آزاری توسط خود کودک، والدين و يا ساير همرا

پاسخ مثبت به هر 

 یک از عالئم

 کودک آزاری

کودکان و نوجوانانی که مادران آنها قبال به علت خشونت خانگی غگربگال مثگبت 

 شده اند
کودکان شاهد 

 خشونت

های سنی همه گروه

سال به باال و  1از 

 مادران

 :* *از زنان متأهل سوال شود

می شوند که این عصبانیت گاهی منجر به  زن ها و شوهرها گاهی از دست هم عصبانی

 فریادزدن، تهدید به آسیب، توهین و یا کتک کاری می شود. آیا تاکنون همسر شما:

 هیچ وقت   به ندرت    گاهی     اغلب     همیشه                                                       

                                          شما را کتک زده است                          .4

                                          به شما توهین کرده است                    .7

                                          شما را به آسیب تهديد کرده است       .9

                                          سر شما فرياد زده است                      .1

  41امتیاز باالتر از 

بر اساس 

دستورالعمل نمره 

 دهی

 خشونت خانگی

 )همسر آزاری(

 به باال 91

 از مراجعین سالمند سئوال شود:

 شود؟آیا کسی در اطرافتان وجود دارد که موجب رنجش و ناراحتی شما می .4

 ترسید؟آیا در خانه از کسی می .1

 یا تا به حال توسط یکی از اعضای خانواده کتک خورده اید؟آ .9

مثبت به پاسخ 

 سوال سوم
 سالمند آزاری

 سن مراجع وتعداد سالهای تحصیلی وی پرسیده شود سال 48تا  1

در صورتی که 

سن و تحصیالت 

فرد با هم متناسب 

 نباشد

بازمانده از 

 تحصیل

های سنی همه گروه

سال به باال و  1از 

 مادران

 از مراجعین زن که سابقه متأهل بودن دارند، سوال شود:

 آیا در یکسال اخیر تجربه طالق )یا در معرض طالق(، جدایی یا فوت همسر داشته است؟
 پاسخ مثبت

طالق یا جدایی یا 

 فوت

 43های سنی از گروه

 سال به باال و مادران
 از مراجعین سرپرست خانوار سوال شود:

 آیا شاغل است؟
 ***بیکاری یفپاسخ من

های سنی همه گروه

سال به باال و  1از 

 مادران

 از همه مراجعین سوال شود که آيا در خانواده آنها موارد ذيل وجود دارد؟

 ****ی،روان یجسم یتمعلول دارای فرد

 *****خاص یماریفرد مبتال به ب

 ******یادفرد مبتال به  اعت

  یفرد زندان

 *******فقر

پاسخ مثبت به 

ز مشکالت یکی ا

 مذکور

خانواده آسیب 

 پذیر
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 : توهیحات

 :باشد کودک با جسمانی رفتار سو  دهنده نشان تواند می زیر عالیم وجود *
 سال یک زیر کودک در شکستگی و خونمردگی هرگونه وجود .3

  نیشگوب یا شال  انگشر، اررات شبیه هایی کبودی وجود .6

  سیگار آتش شبیه هایی سوختگی .1

  جوش آب با تگیسوخ شبیه ضایعاتی .1

 گرفتن گاز عالئم .2

  مفاصل دررفتگی و تورم .2

  موها شدب کشیده از ناشی سر در طاسی مناطق وجود .3

 شال  ضربات آرار .1

 لب لهام پارگی .2

 دشماب کبودی .30

 بهبود مختلف مراحل در متعدد صدمات مشاهده .33

 گیرد مي امتیاز 5 تا 4 از آیتم هر آزاری همسر غربالگری سواالت در **
 ( 3) وقر زینه هیچپاسخ به گ 

 ( 6) پاسخ به گزینه بندرت 

 (1) پاسخ به گزینه گاهي 

 ( 1) اسلب پاسخ به گزینه 

 (2) پاسخ به گزینه همیشه 

 عنالواب باله 30 از تالر بالا  امتیاز. باشد مي 60 آب حداكثر و 1 سوا ت مهموعه این امتیاز حداقل بنابراین 

 .شود مي تلقي مثبر

 د یلالی باله بنالا یالا و کالرده کالار ساعر یک حداقل سربالگری، از فبل هفته طول در که افرادی تمام :شاغل***

  شوند.می محسوب شاسل باشند، کرده ترک را کار موقر طور به مرخصی قبیل از

  باشند.می اشتغا ب خود و بگیراب حقو  و مزد گروه دو شامل عمده طور به شاسالب

 در انالد نبوده نیز شغلی دارای و اندنکرده کار ساعر یک اقلحد سربالگری از پیش روز 3 که افرادی :بیـكار

 :شوند می محسوب بیکار ذیل شرط دو داشتن صورت

 در پیگیالالری یالالا نالالام ربالالر نظیالالر را مشخصالالی اقالالدامات کالالار، جسالالتهوی بالالرای گذشالالته روز 10 در .3

 اسالتخدامی هالای آگهالی مطالعاله کارفرمایالاب، بالا تمالاس دوستاب، از جو و پرس کاریابی، موسسات

 .باشند داده انهام... و

 آمالادگی آینالده روز 3 و گذشالته روز 3 شالامل ای هفته دو دوره یک طی یعنی باشند، کار به آماده .6

 :اند شده محسوب بیکار ذیل افراد همچنین باشند، داشته را کار شروو
 کالار آب باله آینالده در اسر قرار و شده مهیا کاری آناب برای یعنی هستند، جدید کار شروو درانتظار -

 .هستند کار به آماده نیز و شوند مشغول

 شغل به بازگشر انتظار در» از منظور. هستند کار به آماده نیز و قبلی شغل به بازگشر انتظار در -

 پیونالد دهالد،مالی دسالر از را خالود کالار د یلالی باله و بالوده کالار دارای قالبال   فرد که اسر این «قبلی

 .بردمی سر به خود شغل به بازگشر انتظار در ولی ندارد شغلی رسمی

 باشالند، مالی بیکالاری بالرای شالده ذکالر معیارهالای فاقالد و هسالتند دارخاناله و سالرباز دانشالهو، محصالل، كاله كساني

 .شوندنمي محسوب بیکار

 امالالا درآمالد وظیفه، حقو  بـازنشستگي، حقو  مانند مستمـري درآمدهـاي كه كساني :كار بدون درآمد دارا 

 .شوندمي محسوب كار بدوب درآمد داراي دارند،.. .. و سهام سود مستغالت، و

 جسالمی، مختلالف هالای زمیناله در دائمالی های محدودیر از عبارتسر معلولیر :روانی - جسمی معلولیت****

 ددالار جامعاله افالراد سالایر بالا مقایساله در روزمالره زنالدگی در را آب باله مبالتال شخص که روانی _ ذهنی یا حسی

 یالا و ذهنالی هالای توانالایی جسمانی، عملکرد که هستند افرادی معلول، اياشخ. سازد جدی محدودیر یا مشکل

 انحالراف آنهاسالر سالن اسالتاندارد آنچاله از ماه شش از بیش مدت به یقین به قریب احتمال به آنها روانی سالمتی

 .آورد می بوجود را مشکالتی روزمره زندگی در آناب برای دلیل همین به و داشته

 نمالی درماب قابل و بوده العالج صعب که شوندمی گفته ها بیماری از دسته آب هب  :خاص های بیماری*****

 باله بیمالاراب ایالن دارد ضالرورت و گیرنالد قالرار خالاي مراقبتهالای تحر عمر آخر تا بیماراب اسر  زم و باشند

 ایینارسال و  تا سالمی همالوفیلی، دیالالیز، ،MS نظیالر هالایی بیمالاری. باشند داشته قرار درماب تحر مستمر طور

  .هستند ها بیماری این جمله از کلیه مزمن

 از بعضالی باله نسالبر افالراد از برخالی که اسر مداومی و طبیعی سیر تمایل یا تعلق از عبارت :اعتیاد******
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 باله که اسر مواد یا دارو مکرر و طبی سیر استفاده اعتیاد از منظور. کنند می پیدا الكل یا محرا ، مخدر مواد

 باشد می دیگراب با کننده مصرف خود ضرر

 از حمالایتي سالازمانهاي پوشالش تحالر خانواده كه اسر مواردی فقر از منظور اینها در :فقر تعریف*******

 .باشند مي....  و خیریه نهادهای امداد، كمیته بهزیستي، سازماب قبیل

 

 

 
 آموزیبیماریابی بر اساس شناسنامه سالمت دانش

خطالرزای مالرتبط با توجه به تداوم رفتارهالا و عوامالل 

هالالالا از دوراب کالالالودکی و نوجالالالوانی تالالالا سالالالنین بالالالا بیمالالالاری

بزرگسالی، تدوین یالک نظالام مراقبالر در سالنین کالودکی و 

های مبتنی بر شالواهد را در اختیالار تواند دادهنوجوانی می

مسئولین و سیاستمداراب در امر بهداشر و سالالمر قالرار 

و  دهد. ایالن نظالام همچنالین قادرخواهالد بالود رونالد رفتارهالا

ای عوامل خطالرزا را در طالول زمالاب ربالر نمایالد و زمیناله

دار پیشالگیری ابتالدایی و اولیاله از هالای جهالربرای فعالیالر

هالالالای هالالالای سالالالنین بزرگسالالالالی بالالاله ویالالالسه بیمالالالاریبیمالالالاری

سیرواگیالالر در سالالطح کشالالور فالالراهم آورد. از آنهالالایی کالاله 

بسالالالیاری از رفتارهالالالای ترریرگالالالذار بالالالر سالالالالمر و سالالالبک 

گیالالرد ایالالن و نوجالالوانی شالالکل مالالیزنالالدگی در سالالنین کالالودگی 

گذاری سالالمر سنین بهترین فرصر ممکن برای سالرمایه

 های سالمر جسمانی، روانی و اجتماعی اسر. در جهر  بهبود و رشد شاخص

با توجه به روند رو باله فزونالی بسالیاری از رفتارهالای پرخطالر درمیالاب کودکالاب و نوجوانالاب ماننالد افالزایش 

هالای ناکارآمالد بالرای مقابلاله بالا هیهانالات و کنتالرل بالروز ش سن مصالرف، روشگرایش به قلیاب و سیگار و کاه

شالناختی و مصالرف مالواد، شناسالایی باله موقال  امکالاب احساسات، در صورت ابتال باله برخالی از مشالکالت رواب

هالا کاسالته درماب مؤرر را فراهم کرده و از مالزمن شالدب اخالتالل و عالوار  آب بالرای دانالش آمالوزاب و خالانواده

 شود.می

گالری باله های بهداشتی در مسیر طراحی نظامی پویا و کارآمد با سربالتحول نظام سالمر در برنامه طر 

دهالد کاله ای بالرای بیماریالابی در گالروه سالنی کالودک و نوجالواب انهالام  مالیگالذاری ویالسههنگام مشکالت، سرمایه

 عنالواب یکالی از پزشکی و مصرف مواد همچنین عوامل خطالر مشالکالت اجتمالاعی بالهشناسایی اختال ت رواب

 ها در این برنامه خواهد بود. اولویرترین مهم

در روند تحقق این مسیر کارشناس مراقب سالمر خانواده در کنار بیماریالابی اولیاله در فراخالواب عمالومی، 

بالر اسالاس « شناسنامه سالالمر دانالش آمالوزی»و به کمک ابزار شناسایی  مدارس مروج سالمرهمگام با طر  

گری شده را بر طبالق فرآینالد ارجالاو و بالر حسالب خدمر گروه سالمر خانواده، موارد سربالدستورالعمل بسته 

 شناسایی نوو مشکل، به پزشک و کارشناس سالمر رواب ارجاو خواهد داد.

آمالوز و ، ارجالاو دانالششناسالنامه سالالمراز نکات مهم در پیگیری و ارجاو موارد شناسایی شده بالر اسالاس 

 باشد.مر رواب و یا پزشک مرکز برای دریافر خدمات میوالدین آنها به کارشناس سال
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 جهالر کارشناس مراقالب سالالمر خالانواده براي پزشكيرواب اختال ت بیماریابي سئوا ت دیگراز اينمونه

 بیشتر مطالعه

 خیر بله اختالالت عالئم

شده،  وششود، بیهغش می یا تشنج حمله دچار خواب یا بیداری در یکبار وقت چند هر که فردی
 شود. خارج می دهانش از کف و زندپا می و دست

  

 زبانش و شود، لبخیره می جایی به لحظه چند و شده زده مات گاهی مدرسه سن در که کودکی

 . لیسدیا می داده حرکت ارادی غیر حالت به را

  

   . شودتشنج می دچار شدید تب دنبال به که کودکی

راه  سالگی 5/4 تا 4 نشیند، درماهگی نمی 41 تا 41گیرد، درنمی گردن ماهگی 5 تا 1 در کودک
  .کندخیس می شبها را خود جای سالگی 1 تا 9 زند، درحرف نمی سالگی 9 تا 1 ،در رودنمی

  

 مدرسه از یا و شودمردود می است، مرتب تر ضعیف همه از درسی نظر از که آموزی دانش

 . است داشته هم را 1 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 1های بند نیست، مشکالت جدیدی کار یادگیری

  

شنوند، نمی دیگران که شنودرا می دارد، صداهایی منطقی غیر گفتار و هذیان و توهم که فردی
 را او خواهنددیگران می کنددارد، فکر می ظن بینند، سوءدیگران نمی که بیندمی  را چیزهایی

، )برای این افکار هیچ گونه شواهدی موجود نیست( کندخیانت می او به دارد همسرش یا بکشند
حرف  خودش شود، باخیره می دیوار درو آورد، بهدر می دارد، شکلک غریب و عجیب رفتارهای

 . خنددمی   یا  زندمی

  

 اشتها و خواب کند، مشکالتدارد، گریه می دوست را است، تنهایی حوصله بی و غمگین خیلی که فردی

 .کندغیبت می مدرسه دارد، از تحصیلی دهد، افت انجام را کارهایش توانداوقات نمی دارد، گاهی

  

   . کنداقدام می خودکشی به یا دارد خودکشی است، افکار ناامید زندگی از

 زیاد دارد، کارهای شدید خوابی است، بی پرتحرک و پرحرف و خوشحال دلیل بدون که فردی

داند، مهم می را شود، خودخسته نمی کاری 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 طراباض که فردی

     .است پرخاشگر و عصبی که فردی

   .دارد وسواس که فردی

   . است بدنی پراکنده دردهای دچار جسمی بیماری وجود بدون که فردی

   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، هایآب، حیوانات، مکان ارتفاع، یکی،تار
  

 :دهدمی انجام زیاد حساسیت و وسواس با را آنها و میزنید تکراری 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 های آنصحنه یادآوری از اکنون که است ای شدهحادثه دچار قبالً

 ببیند؟کابوس می آن به راجع
  

   نیافته  آن برای جسمی علت پزشکان که است مبتال جسمانی یهابیماری و دردها، مشکالت به
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 دانند؟عصبی می را آن علت و اند

 خیر بله اختالالت عالئم

   کند؟گریه می زیاد کند؟ناامیدی می و غمگینی، اندوه ساساح

   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 رفتارهای 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 رفتارهای به دست

 و  کردن عوض خود، لباس کردن خوردن، نظافت )غذادهد؟  انجام را خود شخصی امور نیست قادر

) ... 
  

   ؟(صرع حمله) شود بیهوش و کند غش آن دنبال به که است شده تشنج حمله دچار کنون تا

   یک به و باشد داشته زدگی بهت حالت لحظه چند برای خردسال فرزند  که آمده پیش کنون تا  
 د؟بده دست از لحظات آن در را خود هشیاری و بماند خیره نقطه

  

 ( 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 انرژی پر اندازه از بیش خانواده فرزند 

 :  ددهانجام می را زیر کارهای خانواده فرزند 
 افروزی، منزل، آتش یا مدرسه از وسایل، دزدی، دروغگویی، فرار حیوانات، تخریب آزار 

 جویدن خشونت، ناخن و کاری، پرخاشگری زورگویی، کتک

  

    دارد؟ تیک یا زبان لکنت شما فرزند 

   کند؟کنترل می را خود مدفوع ادارو ( سالگی 9 سن از )بعد  خانواده فرزند 
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 خالصه فصل  
 

عبارتند از : و اعتیاد  های حوزه سالمت روانی، اجتماعیهدف در برنامههای گروه

ها و افراد در معرض عوامل خانوادهمبتاليان به اختالالت روانپزشکی و مصرف مواد، 

عموم جامعه که بايد کلیه ای از موارد خطر مشکالت اجتماعی، خانواده بیماران و در پاره

دی هستند که افراپذير ی آسیبهاها ارائه شود در اين میان گروهات الزم به اين گروهخدم

 د مستعد ابتالء به اختالل ، خانوادگی و اقتصادی بیشتر از ساير افرابه دلیل مشکالت فردی

های روزمره زندگی شان سو توان مقابله آنها با استرباشند و مشکالت اين حوزه می

های سنی مانند کودکان و نوجوانان و سالمندان و يا همچنین برخی از گروه. کمتر است

آيند. های وي ه هدف به شمار میهايی از زندگی مانند مادران باردار و شیرده گروهدوره

اختالالت روانپزشکی، بايد  بر اساس فرم غربالگری  کارشناس مراقب سالمت خانواده

بر د و آنها را نرا شناسايی کنهای جمعیت شناختی، افراد مشکوک مصرف مواد و فرم

و يا کارشناس سالمت روان در مرکز  به پزشکحسب نوع موارد تشخیص داده شده 

مراحل مختلف دهنده ماريابی و ارجاع بیماران نشان. نظام بیسالمت جامعه ارجاع دهند

 بهداشتی اولیه است .های مراقبت ارائه خدمات توسط تیم سالمت در سطوح مختلف
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 تمرین خارج از کالس 
 

 های هدف در برنامه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد را تعريف کنید.گروه 

 جتماعی و اعتیاد چه افرادی هستند؟پذير در برنامه سالمت روانی، اهای آسیبگروه 

  برای غربالگری و شناسايی افراد مشکوک به ابتالء به اختالل روانپزشکی و مصرف

 مواد چه اقداماتی بايد انجام دهید؟

 دهید؟ای افراد را به پزشک ارجاع میدر چه مرحله 

 چه مواردی از اختالالت و مشکالت اجتماعی را بايد ارجاع فوری بدهید؟  

 رین در کالس درس تم
 

 های حوزه پذير در برنامههای آسیباز افراد کالس بخواهید که با روش بارش افکار گروه

 سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد را ذکر کنند.

 کننده و يک نفر در نقش کارشناس با روش ايفای نقش يک نفر در نقش فرد مراجعه

ها توسط ا اجرای يک نمونه از پرسشنامهمراقب سالمت خانواده باشد و کار بیماريابی ب

 کارشناس مراقب سالمت خانواده انجام شود.
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 چهارمفصل 

 

 

 ي هدفهاگروه برقراري ارتباط با

 هاي حوزه سالمت روانی،برنامهدر 

 اجتماعی و اعتیاد 
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 کلیدي واژگان
 

 برقراری ارتباط 

  بازاريابی اجتماعی 

  توانمند سازی شناختی 

   گوش دادن فعال 

 اهداف فصل
            

 رود بتوانید:پس از مطالعه اين فصل انتظار می       

  .تعريف ارتباط  را بیان نمايید 

  .نتايج حاصل از ارتباط مؤثر و ا رتباط ناموثر را نام ببريد 

 ادن فعال را برشماريد .اهداف گوش د 

  .اصول کارآمد سازی ارتباط را توضیح دهید 

  .با موانع ارتباط مؤثر آشنا گرديد 
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 عناوین فصل
 

  مقدمه 

  برقراری ارتباط برای ارتقاء سالمت 

 هدف برای ارائه خدمات حوزه سالمت روانی، اجتماعی و  هایبندی گروهطبقه

 اعتیاد 

 تعريف ارتباط 

  عناصر اصلی ارتباط 

 گوش دادن فعال 

 هايی برای کارآمدتر کردن ارتباط کالمی توصیه 

  موانع برقراری ارتباط مؤثر 
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 مقدمه  
به مفهوم باله های سالمر برنامهارتباط در برقراری 

سازي و تالاریر بالر كارگیري راهکارهایي به منظور آگاه 

اسالر. در سالالمر تصمیمات فرد و جامعاله بالراي ارتقالاء 

اخیالالالر فضالالالاي پیچیالالالده تبالالالادل اطالعالالالات ددالالالار هاي دهالالاله

مسالائل و  ،شده اسر. عالالوه بالر ایالنگیري تغییرات دشم

 در حوزه سالمر رواني، اجتمالاعي و اعتیالاد،معضالت 

در ایالالالن انالالالد. كالالالامال  متفالالالاوت بالالاله خالالالود گرفتههایي شالالالكل

برقراري ارتباط باید تمامي تالش خود را بالر  شرایط در

ایالالن نكتالاله متمركالالز نمالالاییم كالاله آنهالالا بتواننالالد بالاله صالالورت 

 ایالالن موضالالوو موجالالب. داوطلبانالاله و بالالا احسالالاس ایهالالاد ارزشالالي افالالزوده در خالالود اقالالدام بالاله ارتقالالاء سالالالمر نماینالالد

ره منالد شالده و در آب مشالارکر  زم تمایل پیدا کنند تا از خالدمات برناماله بهالهای شود تا افراد با کسب آگاهیمی

 . اسرسالمر به تعبیر دیگر برقراری ارتباط به مفهوم بازاریابي اجتماعي و فردي در مداخالت . کنند

 

 سالمتبرقرار  ارتباط برا  ارتقا  
" شالناختی سالازی توانمنالد"  زیمالرمن تعبیالر باله یالا و اجتمالاعی و فالردی توانمندسالازی مسالتلزم سالالمر ارتقالای

  .اسر

 

 اساس بر توانندمی افراد که است رفتارهايی و باورها ازای مجموعه شناختی دسازیوانمنت

 بگذارند تأثیر خود زندگی محیط بر آنها

 

 و اجتمالاعی توانمندسازی  .شودنمی شمرده کافی سالمر وضعیر بهبود برای فردی توانمندسازی بنابراین 

 تفاهم براساس که اجتماعی توانمندی  .اسر رخوردارب اساسی اهمیر از هدف این به رسیدب برای جمعی تعامل

  .اسالر افالراد متقابالل ارتبالاط کیفیالر بهبالود و افالزایش بالرای تهالایی مهالار ایهالاد مسالتلزم گیالرد،مالی شالکل افالراد

 اجتماعی تعامل بهبود موجب همگی که ابرازی خود و مذاکره مهارت : برقرای روابط مؤرر، مثلهایی مهارت

 شالناختی رواب و اجتمالاعی توانمنالدی تقویالر موجالب جمعالیهای اقالدام در شالرکر کلالی ورطال باله  .شالودمالی افالراد

 . گرددمی

 

 حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتیادهدف برا  ارائه خدمات ها  گروه بند طبقه
موضوعي براي تمامي افراد جامعه با هر ویسگي اسر بایالد باله  سالمر رواني و اجتماعيحال كه دریافتیم 

بندي افراد با نیازهاي مشابه براي دریافر این موضوو طبقه. ي دیگر در زمینه ارائه خدمات توجه نماییمانكته

بالا ایالن . پالذیرددر اسلب موارد درا نیاز به خدمات از طریق مشاوره با افراد صالورت مالي. خدمات معین اسر

سالالمر در معالر  مخالاطرات  كنندمي زندگياي وجود همواره افرادي خاي از جامعه كه تحر شرایط ویسه

های برنامالههالدف هالاي بنالدي گروهرویكردهالاي مختلفالي بالراي طبقه. بوده و به خدمات تقریبا  یكساني نیاز دارند

گیالرد مالي اما آنچه كه در این كتاب مورد تاكید قرار ؛تواب پیدا كردمي حوزه سالمر رواني، اجتماعي و اعتیاد

هالالدف براسالالاس اخالالتال ت شالالای  هالالاي بنالالدي گروهطبقه ،مبنالالاي نخسالالر .هالالدف بالالر دو مبناسالالرهالالاي گروه انتخالالاب

مالورد اشالاره  2ایالن رویكالرد در محتالواي اصاللي فصالل . اسر روانپزشکی، مصرف مواد و مشکالت اجتماعي

نظیر مبتالیاب به افسردگي و اضطراب، اخالتال ت دو هایي افراد در گروهبندي و شامل طبقه قرار گرفته اسر

 هالدف براسالاسهالاي گروه انتخالاب ،مبناي دوم. اسر ال ت مصرف مواد و مشكالت اجتماعياختقطبي، انواو 

افالالراد در معالالر  هاي سالالني واجالالد قالالرار گالالرفتن در دسالالتههالالاي ، گروهدر ایالالن رویكالالرد. سالالني اسالالرهالالاي گروه

تلالف از خالدمات ادسالام یافتاله مخاي این رویكرد براي ارائه بسالته. شوندمي ي خاي تلقيهابیماري مخاطرات و

 . خدمات اسردهندگاب به یك حیطه سني همواره مورد نظر ارائه

بداب لحالاظ ارزشالمند اسالر  حوزه سالمر رواني، اجتماعي و اعتیادهدف براي برنامه هاي بندي گروهطبقه

هالا و بالا گیالريپي دهالد كاله بالا حهالم كمتالري از فعالیالر ومالي خالدمات سالالمر ایالن امكالاب رادهنالدگاب كه باله ارائه

را شناسالایي نمالوده و و اعتیالاد  های حوزه سالالمر روانالي، اجتمالاعينظام دار واجدین شرایط برنامه رویكردي

 . آنها را تحر پوشش خدمات قرار دهند
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تالواب ایالن اقالدام مالي طراحي شده اسر كه با استفاده از آنها یمشخصهاي عملالبدین منظور جداول ودستور

 م داد.را به صورتي سازماب دهي شده و كارآمد انها

 

 الز  برا  برقرار  ارتباط ها  مرور  بر مهارت
تالالرین های اصالاللی زنالالدگی اجتمالالاعی اسالالر. مهالالارت برقالالراری ارتبالالاط مالالؤرر یکالالی  از  مهمارتبالالاط از مولفالاله

 های سالمر روابط بین فردی اسر  .کنندهبینیپیش

 

 تعریف ارتباط 

 ارتباط عبارت است از فرايند ارسال و دريافت پیام

 

 اط مؤرر :ارتب

 باشد.ی انتقال اطالعات بین افراد میتنها وسیله 

  .تنها راه نشان دادن احساسات به دیگران است 

 ها است.بهترین راه تصحیح سوء تفاهم 

  پیش شرط هر نوع آمدوزش مدؤثر و در نتیجده

 ی رشد یک اجتماع است الزمه



 

 بسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد                                              64

 

 
 یک ارتباط نامؤرر : 

 شود. باعث ایجاد سوء تفاهم می 

  گردد .به نارضایتی، احساس تنهایی و تعارض در افراد خانواده و جامعه میمنجر 

 های تواند اعتماد به نفس فرد را مختل کند و احساس درماندگی و در نتیجه آسیبدر طول زمان می

 روان و اجتماعی ایجاد نماید .

  .توانایی فرد برای مقابله با مشکالت زندگی را کاهش بدهد 

 

 کالمی و غیر کالمی ( ) باطعنانر انلی ارت
ارتباط وجوه مختلفی دارد. به طور ضمنی اشاره شالد کاله ارتبالاط متضالمن دو عنصالر اصاللی اسالر. ایالن دو 

 عنصر عبارتند از عناصر کالمی و عناصر سیرکالمی ارتباط. 

فراینالد بیالالاب و  محتالوای کالمالالیارتبالاط شالالامل آب وجهالی از ارتبالالاط اسالر کالاله اختصاصالا  بالاله  عناصالر کالمالالی
 گردد. مربوط می المیک

آوریم. بالرای مثالال جالذاب بالودب محتالوای کالالم، منظور از محتوای کالالم، آب دیالزی اسالر کاله بالر زبالاب مالی

تهدید آمیز نبودب آب، شور برانگیز بودب موضالوو صالحبر، سالم افالزا نبالودب  نظالایر آب، باعالث تسالهیل ارتبالاط 

تالرین عوامالل در افالزایش وای کالالم یکالی از مهمگردد. توجه به ابعاد فرهنگی و حتی خرده فرهنگی در محتمی

 باشد .کارآمدی ارتباط می

شالالامل دگالالونگی شالالروو صالالحبر، نحالالوه جملالاله بنالالدی، زمالالاب بنالالدی ارتبالالاط  فراینالالد برقالالراری ارتبالالاط کالمالالی

 باشد. کالمی، مالحظات موقعیتی و بالخره دگونگی جم  بندی و ختم ارتباط می

هایی سیالر از محتالوای از ارتبالاط هسالتند کاله اختصاصالا  باله جنبالهشامل آب وجهی  عناصر سیرکالمی ارتباط

تواب به تالن صالدا، آهنالگ صالدا، تمالاس دشالمی، گردند. در این مقوله میکالمی و فرایند بیاب کالمی مربوط می

 کنند. نامیم نیز استفاده میای و حرکات بدنی، یعنی آنچه که عناصر سیرکالمی ارتباط میحا ت دهره

 

 ال گوش دادن فع
شنیدب و گوش دادب دو مقوله متفاوت هستند. شالنیدب عمالل ادراک 

باشد. این عمل سیرارادی بوده و فقط باله دریافالر محالرک اصوات می

 گردد. شنیداری اطال  می

گالالالوش دادب فعالالالالیتی انتخالالالابی اسالالالر کالالاله شالالالامل دریافالالالر و تفسالالالیر 

باشالالد. ایالالن عمالالل رمزگردانالالی اصالالوات بالاله هالالای شالالنیداری میمحرک

 نیز در بر دارد . معانی را

شالود : گالوش دادب فعالال و گوش دادب به دو طبقه اصلی تقسیم می

گالالوش دادب سیالالر فعالالال. گالالوش دادب سیرفعالالال از نظالالر کیفیالالر، کمالالی 

دهالالد کالاله گیرنالالده پیالالام، انگیالالزه بالالا تر از شالالنیدب اسالالر و زمالالانی رخ می

زیالالالادی بالالالرای گالالالوش دادب دقیالالالق نالالالدارد. گالالالوش دادب بالالاله موسالالالیقی، 

هایی از گالالالالوش دادب ادب ا ز روی ادب، نمونالالالالهتلویزیالالالالوب، گالالالالوش د

سیرفعالالال هسالالتند. از آنهالالا کالاله در گالالوش دادب سیرفعالالال تنهالالا بخشالالی از 

باشد، لذا هنگام گوش دادب باله دیگالراب، احتمالال پالرت شالدب حالواس )یعنالی تفکالر ذهن ما درگیر توجه کردب می

رای حل این مشالکل، گالوش دادب در مورد دیزهای دیگری سیر از موضوو اصلی ( وجود دارد. بهترین راه ب

تالواب گالوش دادب هدفمنالد معرفالی کالرد. باشد. بنابراین گوش دادب فعال را میفعال یعنی گوش دادب هدفهمند می

 اهداف گوش دادب فعال عبارتند از : 

  کسب اطالعات 

  گرفتن راهنمایی 

  درک راهنمایی 

  درک دیگران 
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  حل مشکالت 

  فهمیدن احساسات دیگران 

 ی دیگران حمایت عاطف 
های مؤرر برای گوش دادب فعال شامل : توجه به فرد مقابل، پرسالیدب سالؤال، بالازخورد دادب، بالازگو روش

 باشد. کردب و خالصه سازی  می

های مختلف را شنیده، معانی را درک کرده و سپس با ارائاله بالازخود برای گوش دادب فعال شنونده باید پیام

 وده اسر. مطمئن گردد که برداشر وی صحیح ب

 

 هایی برای کارآمد تر کردن ارتباط کالمی تونیه
 هنگام صحبر کردب :

  مطمئن شوید که شنونده فرصت سدؤال کدردن یدا اظهدار نظدر

 کردن را دارد. 

  سعی کنید خود را جای شنونده قرار دهیدد و احساسدات او را

 در نظر بگیرید. 

 خواهید بگویید، واضح بیان کنید .آنچه را می 

 ونده نگاه کنید .به شن 

 گویید با تن صدا و زبان بددنی شدما مطمئن شوید که آنچه می

 هماهنگی دارد. 

  .تن و آهنگ صدای خود را تغییر دهید 

  .مبهم صحبت نکرده و بیان جزئیات زیاد موضوع را پیچیده نکنید 

  .از دیدن عالیم آشفتگی در شنونده غفلت نکنید 
 



 

 بسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد                                              66

 

 
 هنگام گوش دادب : 

 تا کامالً متوجه شوید که موضوع چیست.  سوال بپرسید 

  .موضوعات را آن طوری که فهمیده اید خالصه کنید 

 گوید پرهیز کنید. گوش کنید و از قضاوت درباره آنچه که گوینده می 

 

 مر ر  موانع ارتباط
مر توانند. موجب برقراری ارتبالاط مالؤرر شالوند. در ایالن قسالتا کنوب درباره دیزهایی صحبر کردیم که می

شالوند. هالای ارتبالاط را بسالته و مالان  از برقالراری ارتبالاط مالؤرر میکنیم که راهتوجه شما را به موانعی جلب می

 ها در زیر ذکر شده اند : شوند. این نوو پیامها مان  از برقراری ارتباط مؤرر میبرخی از پیام

  دستور دادن، هدایت کردن، ابالغ کردن 

  اخطار، تهدید، هشدار دادن 

 وعظه و نصحیت م 

  توصیه، پیشنهاد یا راه حل ارائه دادن 

  وادارسازی از طریق استدالل، سخنرانی یا بحدث

 کردن 

  قضاوت کردن، انتقداد کدردن، مخالفدت کدردن و

 مقصر شمردن دیگران 

  اسم روی هم گذاشتن، مسدخره کدردن و تحقیدر

 کردن 

 تن تفسیر، تحلیل و تشخیص پزشکی و روانشناسی روی هم دیگر گذاش 

  وارسی، بازجویی و بازپرسی 

 پرت کردن حواس، عوض کردن صحبت و گول زدن 

 

 

 خالصه فصل
 

ها و مشارکت ی ورود به برنامههای هدف برابرقراری ارتباط با هدف ترغیب افراد و گروه

های گیرد. به منظور برقراری ارتباط در برنامهها صورت میفعال و همه جانبه آنها در برنامه

حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد بايد مهارت برقراری ارتباط مؤثر را آموخت. کسب اين 

ن زمینه است؛ اما برخورداری از های الزم در ايها نیازمند برخورداری از دانش و نگرشمهارت

 های علمی است.گیری از شیوهاين مهارت نیازمند تمرکز، تمرين مکرر و تجربه با بهره
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 تمرین در کالس درس
 

  با ايجاد امکان بحث و گفتگوی مشارکتی در کالس درس در زمینه بازاريابی اجتماعی

اساسگاً "ات روشن نمايید کگه برای سالمت روانی و اجتماعی مباحثه کنید. در اين مباحث

توان مردم را تشويق نمود به صورت داوطلبانه و بدون هیچ گونگه اجبگار از چگونه می

 "خدمات حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد بهره مند شوند؟

 هگای هگدف گروهبنگدی چرا طبقه"که  در قالب تیمی که تشکیل داده ايد روشن نمايید

 يابد .می ضرورت

  های نام برده شده در اين فصل برای برقراری ارتباط با شما کدامیک از مهارتبه نظر

 های هدف از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ دالئل خود را ذکر کنید .گروه

 های برقراری ارتباط بگا افگراد را از روشهايی با استفاده از روش ايفای نقش، نمونه

توانند ناظر ايفگای نقگش از همکالسیان می اجرا نمايید. در هر بار از ايفای نقش، گروهی

بوده و اشکاالت را پس از اجرای آن بازگو نموده و دوباره ايفای نقش با گروهگی ديگگر 

 تکرار شود.

 

 تمرین در خارج از کالس
 

های زير تحقیق نمگوده و نتگايج را در با مراجعه به ساير منابع در دسترس در يکی از زمینه

انتقال دهید. در اين زمینه ممکن است شنوندگانی کگه بگه آنهگا ارائگه جلسه بعدی به سايرين 

دهید داشته باشند. عالوه بر ايگن نمايید خود نظراتی در مورد مطالبی که ارائه میگزارش می

کنگد اقگدام بگه مطالعگه و توانید در زمینه سگاير موضگوعاتی کگه مربگی معرفگی میشما می

 گردآوری مطالب نمايند .

  سخنوریفن بیان و 

 مهارت مديريت و رهبری 

   برقراری ارتباط بین فردی 
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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
 

 اختالتت خلقی 

 افسردگی 

 اختالتت دو قطبی 

 خودکشی 

 اختالتت سایکوتیک 

  اختالتت مصرف مواد 

 خشونت خانگی 

 اهداف فصل
 

 رود که بتوانید:می پس از مطالعه اين فصل انتظار

 اختالالت و مشکالت شایع حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد را نام ببرید. -3

 شایع و مهم هر اختالل یا مشکل را نام ببرید.های عالیم  و نشانه -6

 و توصیفی از هر یک از اختالالت و مشکالت شایع بیان کنید.تعریف  -1

در معرض خطر و عوامل مؤثر در پیدایش اخدتالالت و مشدکالت حدوزه سدالمت های گروه -1

 روانی، اجتماعی و اعتیاد را بیان کنید.

 ضرورت شناسایی و نحوه غربالگری اختالالت و مشکالت شایع را بیان کنید. -2

 د شناسایی شده به سطو  باالتر را بیان کنید.موارد و نحوه ارجاع افرا -2
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 فصل عناوین
 

 خلقی: افسردگی  اختالالت 

 یقطبت د اختالال 

 های ر انپزشكی: خودكشی ا رژانس  

 اختالالت اضطرابی  

 کیكوتياختالالت سا   

 صرع   

 عقب ماندگی ذهنی 

 اختالالت كودكان   نوجوانان 

 اختالل بیش فعالی   كمبود توجه 

 اختالالت سلوك 

 شب ادراری 

 بی اختیاری مدفوع 

  ،ناخن جويدن، ....عادات خاص: شست مكیدن 

 اختالالت مصرف مواد 

 مواد افیونی 

 مواد محرك 

 الكل 

 ساير مواد 

 مصرف مواد در بارداری 

 كاهش آسیب ناشی از مصرف مواد 

 خشونت خانگی 

 سوء رفتار با كودك 
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 خلقی:اختالالت 

گردنالد. در مي اختال ت خلقي به طور کلی به دوگروه عمده اختال ت افسردگي و اختال ت دوقطبي تقسیم

کشد، فرد از لحاظ هیهاني وخلقي بالیش از می اختال ت افسردگي در مدت زمانی که دند هفته یا دند ماه طول

هالایی هاز افسالردگی دورهالایی هوه بالر دورحد سمگین، بي عالقه و ناامید اسر.  در اختال ت دوقطبی فالرد عالال

روز(   3کند در حالر مانیا فرد در مدت زمانی که ممکن اسر دنالد روز )حالداقل می به نام  مانیا را نیز تهربه

 اسر.پذیر تا دند هفته طول بکشد بیش از حد سرخوش، شاد، پرانرژي یا تحریك

ده اسر هر دنالد در حالال حاضالر در حالالر افسالردگی توجه: بیماري كه حداقل یك دوره مانیا را تهربه كر 

 شود.می باشد همچناب مبتال به اختالل دوقطبي محسوب

 

 افسردگی:
 مقدمه و تعاریف:

مهم وکلیدی آب خلالق و روحیاله افسالرده در اکثالر اوقالات روز و های افسردگی اختالل شایعی اسر. از نشانه

شخصالي كاله ددالار روزمالره اسالر. هالای قریبالاٌ اکثرفعالیرتقریباٌ همه روزهالا و یالا بالی عالقگالی و بالی لالذتی در ت

کالاهش واضالح عالقاله منالدی و  كنالد و اسلالبمالي و بی حوصاللگی شود، احساس سمگینيمي هافسردگي بیمارگون

کند. بیمار ممکن اسر بگویالد احسالاس می را در اسلب روزها گزارشها لذت بردب ازهمه یا تقریباٌ همه فعالیر

شود که بیماراب نتوانند وظالایف می کند. کاهش انرژی و خستگی اسلب موجبمی زشیاندوه، ناامیدی یا بی ار

تنفالر  احسالاس گنالاه، اي دالوبافكار آزار دهنده و کارهای خود را به خوبی گذشته انهام دهند. در موارد شدیدتر

 معمالو    گيگالردد. افسالرداز زندگي، آرزوي مرگ و گاه افكار مربوط به خودكشي در این بیماراب مشاهده مالي

مداوم و تالنش های کشمشکشوجود  بیکاری، نبود حمایر اجتماعي مناسب، بیرونی مانند های به دنبال استرس

 شود.می آشکار در زندگي فعلي و خانوادگيزا 

 
 افسردگی:های نشانه

 بیماراب مبتال به افسردگی، عالوه بالر خلالق افسالرده، ددالار کالاهش انالرژی و عالیالق و بالی حوصاللگی  نیالز 

گردند. عالیم دیگر افسردگی شامل: اختالل در خواب مثل کاهش یا افالزایش خالواب، اخالتالل در اشالتها مثالل مي

پرخوری یالا کالم خالوری، اخالتالل در حافظاله و تمرکالز، اخالتالل عملکالرد جنسالی )بالی میلالی یالا نالاتوانی جنسالی(، 

معالده و...  کاله هالیچ  احساس گناه، عالیم جسالمی متعالدد مثالل سالردرد، درد مفاصالل و عضالالت، سالوزش یالا درد

 عصبی در نظر گرفتههای در مراجعه به پزشک به عنواب درد معمو    دلیل یا تشخیص طبی دیگری ندارند و

 شود.می

 
 توجه:

باشد که بدانیم در بسیاری از موارد با توجه باله شالرایط فرهنگالی کشالور مالا، فالرد می این نکته حائز اهمیر 

دنی و جسمانی شالکایر دارد کاله علالی رسالم مراجعالات متعالدد باله پزشالکاب افسرده بیش از افسردگی، از عالئم ب

های شوند. در زیالر تعریالف و توضالیح بیشالتر نشالانهمی عصبی شناختههای بهبودی نیافته اسر و به عنواب درد

 افسردگی شر  داده شده اسر:

 

ا لالذت از احساس سمگینی، بی حوصلگی، پودی، زود گریاله کالردب، کالاهش واضالح عالقاله یال خلق افسرده:

 اموری که قبالٌ مورد عالقه فرد بوده اسر، مثال ها:

 به ایدن گوندهاي عالقهبرده، اکنون رغبت و می لذتها یا مهمانیها فردی که قبالٌ از شرکت در جشن 

 دهد.می دهد. فرد گوشه گیری از جمع و تنهایی را ترجیحنمي امور نشان

 دهد.نمي داده، نشانمی خود که در گذشته انجام به انجام تفریحات مورد عالقهاي فرد عالقه 

 شود، بازی با بچه ها، گردش، سفر و...  نمي چیزی موجب خوشحالی، نشاط و اشتیاق در فرد 

 

 

 

 

توجه: خلق افسرده در کودکان و نوجوانان ممکن است به صورت  تحریک پذیری یا بی 

 قراری زیاد باشد
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معمول فالرد ممکالن اسالر بالدوب های خستگی زودرس و کسالر در انهام فعالیر  خستگی و کاهش انرژی:

 تگی زیاد نسبر به گذشته احساس کند.انهام کار سنگین نیزاحساس بی رمقی و خس

 

کالاهش اعتمالاد باله نفالس، سالرزنش خالود، احسالاس گنالاه شالدید و  عالذاب  ارزشی یا احسواس گنواه:احساس بی

 وجداب بدوب علر واضح یا منطقی.

 

مکرر طی خالواب، بیالدار شالدب زودتالر های مشکل در به خواب رفتن، بیدار شدب کاهش یا افزایش خواب:

 دگی در طول روز از همیشه، خواب آلو

 

افالالر واضالالح کالالارایی و توانالالایی فالالرد در فعالیتهالالای شالالغلی،  هووای روزمووره:کوواهش توانووایی انجووا  فعالیت

تحصیلی، اجتماعی که منهر به سیبر از کار، تحصیل، گوشه گیری از جمال  یالا نالاتوانی از انهالام امالور منالزل 

 یا شخصی فرد شود.

 

 

 

 

 

 

 

 رای ابتال به  افسردگی قرار دارند:هایی که در معرض خطر بیشتری بگروه

 )زنان به ویژه پس از زایمان )افسردگی پس از زایمان 

  سالمندان 

  عروقی -قلبیهای های جسمی مزمن مثل دیابت، صرع و بیماریافراد مبتال به بیماری 

 افراد دچار سوءمصرف مواد یا الکل 

 اند.اطفی، تحصیلی، شغلی را تجربه کردههای عافرادی که مرگ یا جدایی از همسر، سوگ عزیزان، شکست 

 .افرادی که  دارای سابقه خانوادگی بیماری روانپزشکی به ویژه افسردگی هستند 

 
 غربالگری و ارزیابی افراد خانوار:

کارشناساب مراقب سالمر خانواده کلیه افراد تحر پوشش برنامه ادسام بهداشر رواب را با استفاده از فرم 

ت ارزیالابی نمالوده و مالوارد  شناسالایی شالده بالر اسالاس راهنمالای سربالالگری بالرای تشالخیص سربالگری اخالتال 

 دهد.می افسردگی به پزشک ارجاو

 
 ارجا  بیماران:

افراد یا به صورت مراجعه حضوری یا پس از سربالگری فعال جمعیالر تحالر پوشالش، توسالط کارشناسالاب 

اسالاس دسالتورالعمل واجالد شالرایط ارجالاو شالناخته شوند. دنانچاله فالردی بالر می مراقب سالمر خانواده شناسایی

 شود. مي شود براي تشخیص قطعی و در صورت نیاز براي درماب ارجاو

 

 

 

 

 

 

 

شاره شده باید در اکثر اوقات روز و تقریباٌ همه روزها وجود داشته باشد تا به های انشانه

های اشاره شده باید در اکثر اوقات روز های افسردگی در نظر گرفته شود. نشانهعنوان نشانه

 های افسردگی در نظر گرفته شود.و تقریباٌ همه روزها وجود داشته باشد تا به عنوان نشانه

قطعی وجود اختالل )بیماری( روانپزشکی و نوع آن به عهده پزشک است و تشخیص  توجه:

 نماید.غربالگری فقط افراد مشکوک و پر خطر را شناسایی می
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درمالالالاب افسالالالردگی شالالالامل درمانهالالالای دارویالالالی )نظیالالالر فلوکسالالالتین، سالالالیتالوپرام، سالالالرترالین نالالالورتریپتیلین، 

ره، رواب درمالانی و...(  اسالر کاله توسالط سیالر دارویالی )مشالاوهالای تالریپتیلین، ایمالی پالرامین و...( و درمابآمی

پزشالالک و در مالالواردی بالالر حسالالب صالالالحدید پزشالالک توسالالط کارشالالناس مراقالالب سالالالمر خالالانواده و بالالر اسالالاس 

 راهنمای درماب اختال ت برای بیمار اجرا خواهد شد. 
 

 

ها وعالیم افسردگی را دارد حتماٌ راج  به افکار خودکشی به همالراه قصالد جالدی از فردی که نشانه توجه: 

 برای آسیب به خود یا دیگراب سئوال کنید:

  اید؟کردهآیا هیچ گاه شده از زندگی خسته شوید و به مرگ فکر کنید؟ آیا اخیراٌ به خودکشی فکر 

  چنانچه پاسخ مثبت است، این عالمت را به عنوان یک اورژانس روانپزشکی در نظر گرفتده و بیمدار

 را ارجاع فوری به پزشک دهید.

 
 مراقبت و پیگیری بیماران توسط کارشناسان مراقب سالمت خانواده: 

پزشالالکی شناسالالایی افالرادی کالاله در سربالالالگری کارشالناس مراقالالب سالالالمر خالانواده مشالالکوک بالاله بیمالاری روان

اند پس از ارجاو به پزشک )پزشک خانواده(، تشکیل پرونده و تایید تشخیص تحر درماب، مراقبالر و پالی شده

 گیرند. گیری قرار می

در مالالواردی کالاله عالیالالم از شالالدت کمتالالری برخالالوردار هسالالتند و قصالالد خودکشالالی نیالالز وجالالود نداشالالته اسالالر، بالاله 

ه پی گیری و مراقبر انهام خواهد شالد. در مالوارد شالدید صورت ماهانه توسط کارشناس مراقب سالمر خانواد

 شد.پی گیری هفتگی در ماه اول توصیه می

 
 مواردی که باید در پیگیری بیماران افسرده توسط کارشناسان مراقب سالمت خانواده اجرا شود:

 بر اهمیت و ضرورت درمان و پی گیری  تأکید آموزش بیمار و خانواده وی درباره بیماری با 

 ی گیری مصرف منظم داروها مطابق با دستور پزشک،پ 

 پی گیری عالیم افسردگی: غمگینی، کاهش انرژی، خستگی، مشکالت خواب و اشتها 

  ،بررسی عوارض جانبی داروها و در صورت لزوم ارجاع بیمار به پزشدک )عدوارض شدایع: تهدوع

فتده اول پدس از شدروع اسهال یا یبوست، سوء هاضمه، خشکی دهان، خدواب آلدودگی، ... کده در ه

 داروها ممکن است بیشتر بروز کند(.

 گیری مراجعات بیمار به پزشک طبق زمانبندی تعیین شده از سوی پزشک )ماهانه(پی 

 
 

 اقدامات طبقه بندی احتمالیتشخیص ها و عاليمنشانه

 غمگینی، بی عالقگی

 افسردگی

 افسردگی شدید
قصد جدی برای آسیب به )

 خود یا دیگران(

ارجاع فوری  به 
 احساس خستگی و کاهش انرژی پزشک

 های روزمرهکاهش توانایی انجام فعالیت

 افسردگی خفیف تا متوسط
)عدم وجود قصد جدی برای 
 آسیب به خود یا دیگران(

ارجاع غیر 
فوری  به 
 پزشک

 احساس بی ارزشی یا احساس گناه

 ا افزایش خوابکاهش ی

 افزایش یا کاهش اشتها
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 پیگیری در مورد بیماران زیر باید درفوانل کوتاه حداکثر هفتگی انجا  شود:

 بیمارانی که افکارخودکشی یا اقدام به خودکشی داشته اند. -1

رانی کالاله دسالالتورات دارویالالی را مطالالابق تهالالویز پزشالالک اجالالرا نکالالرده یالالا پالالذیرش کالالافی بالالرای درمالالاب و بیمالالا -2

 گیری ندارند.پی

 شرایط نامناسب خانوادگی و فقداب حمایر  زم از سوی خانواده و نزدیکاب. -3

خالالود مالالوارد فالالو  را شناسالالایی نمالالود ضالالمن هالالای کارشالالناس مراقالالب سالالالمر خالالانواده دنانچالاله در پالالی گیری -4

ه بیمار و خانواده تالش خواهد نمود که بیمار سری  تر و زودتر از موعالد مقالرر توسالط پزشالک آموزش ب

 مربوطه ویزیر شود.

 

 

 در صورت  مشاهده و اطالع  از فکر، قصد یا اقدام به خودکشی، بیمار باید ارجاع فوری به پزشک داده شود.
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 نکاتی که کارشناسان مراقب سالمت خانواده باید به خانواده و بیمار آموزش دهند: 

 صدابافسردگی بیماری شایع و قابل درمانی است به گونده ایکده بعضدی بده آن سدرماخوردگی اع 

 گویند.می

 های عمدومی افسردگی یک بیماری است که نشانه ضعف اراده یا تنبلی نبدوده و صدرفا بدا توصدیه

 شود. نمی مانند مسافرت رفتن یا تفریح کردن برطرف

  .بهبودی از افسردگی به تدریج ظاهر خواهد شد 

  .مصرف داروهای ضد افسردگی با تجویز پزشک خطر جدی برای بیمار ندارد 

 داروهای ضد افسردگی اعتیاد آور نیست و عوارض ماندگاری برای بیماردر بر نخواهد داشت. مصرف 

  شایع ترین عوارض داروها در اوایل مصرف عبارتند از خواب آلودگی خفیف، سوءهاضمه، اسدهال

 یابد.می که با ادامه درمان و مصرف دارو همراه غذا تدریجاٌ بهبود

 ا پزشک مشورت شود. قبل از قطع داروها حتما باید ب 

  .گاهی الزم است دارو برای جلوگیری از عود مشکل حداقل برای یک دوره شش ماهه مصرف شود 

 االمکان خانواده بر مصرف دارو نظارت داشته باشد.دارو باید هر روز استفاده شود و حتی 

 مدورد تدوهین و  فرد افسرده را نباید تنها گذاشت، باید به کارهای ساده و روزمره سرگرم شدود و

داشدت ای کننددهانتقاد قرار نگیرد و اگر افکار نومیدی، پوچی، خودکشی، و بیقراری و شرایط نگران

 الزم است به پزشک ارجاع فوری شود.

 

 :دوقطبي تاختالال
 و تعاریف: مقدمه

این  شود،می اختالل دوقطبی یک بیماری روانپزشکی اسر که باعث نوسانات شدید در خلق و روحیه فرد

شالود. می شیدایی نیز نامیده، Bipolarدپرسیو، مانیا، بای پالر -اختالل به اسامی دیگری همچوب اختالل مانیک

این اختالل در بعضی موارد جنبه ارری و خانوادگی دارد و دنانچه یکی از والدین مبالتال باله ایالن بیمالاری باشالد 

 ابد.یمی احتمال ددار شدب به این اختالل در فرزنداب افزایش

 
 علل و عالیم اختالالت دوقطبی:

احسالاس خوشالحالی و نشالاط بالیش از حالد داشالته هالایی مبتال باله اخالتالل دوقطبالی ممکالن اسالر در زماب بیمار

باشد، انرژی و فعالیر زیادی از  خود نشاب دهد که به نظر اطرافیاب و نزدیکانش سیر عالادی برسالد و تصالور 

کند و نیاز به خالواب در نمی ناممکن انهام دهد. احساس خستگی کند قادر اسر  هر کاری را هر دند بزرگ و

دیگالری هالای شود. در عین حال همین بیمار ممکالن اسالر در زمابمی گفته« مانیا»شود. به این حالر می او کم

» به شدت  احساس سمگینی و افسردگی داشته و حوصله انهام هیچ کاری را نداشته باشد که ایالن حالالر همالاب 

نیالز ای دهنالد. و دورهمالی اسالر. بیمالاراب دوقطبالی بالین ایالن دو حالالر مانیالا و افسالردگی تغییالر حالالر« افسردگی

 ممکن اسر بهبودی کامل داشته باشند و به زندگی سالم خود با یا بدوب دارو ادامه دهند.
 سایر عالیم اختالل دوقطبی )حالت مانیا(:

 تحریک پذیری، عصبانیت و پرخاشگری 

 پرحرفی 

 بی خوابی 

 خرجی و انجام کارهای پر خطرمثل رانندگی پر سرعت، روابط جنسی متعدد و...ول 

 

این حاالت در  مشاهدهداشته باشد و  ادامهای باید هفته توجه: همه این عالیم یک دوره یک تا چند

 .تواند بیماری دوقطبی تلقی شودچند ساعت و چند روز نمی
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 غربالگری و ارزیابی افراد خانوار:

کارشناساب مراقب سالمر خانواده با استفاده از فرم سربالگری فرد یا اعضالاء خالانوار را مالورد  ارزیالابی 

نچاله فالردی اخیالراٌ ددالار سرخوشالی و نشالاط سیالر دهند. دنامی قرار داده و مطابق جدول اقدامات  زم را انهام

عالالادی، عصالالبانیر و پرخاشالالگری بالالیش از حالالد شالالده اسالالر و سالالایر عالیمالالی همچالالوب بالالی خالالوابی شالالدید همالالراه بالالا 

ای فرد به مدت حداقل یک هفته وجود داشالته باشالد و باله گونالههای پر حرفی و افزایش  فعالیر، افزایش انرژی

عالادی و همیشالگی بالرای ای اختالل نموده و از نظر اطرافیاب نیز پدیالده باشد که در زندگی وکارهای فرد ایهاد

آب فرد تلقی نشود احتمال اختالل دوقطبی)مانیا( مطر  اسر در این حالر در مورد قصد یا اقالدام بیمالار بالرای 

آسیب به خود یا دیگالراب بپرسالید. و در صالورت احتمالال خطالر جالدی در ایالن مالورد بیمالار را ارجالاو فالوری باله 

دهیالالد. بیمالالارممکن اسالالر  همزمالالاب ددالالار عالیمالالی از  تالالوهم یالالا هالالذیاب )سالالایکوز( نیالالز باشالالد کالاله در ایالالن  پزشالالک

 صورت باید ارجاو فوری به پزشک انهام شود.

 

 

 اقدامات طبقه بندی تشخیص احتمالی عاليم و نشانه ها

سرخوشی بیش از حد یا تحریک 

 پذیری، عصبانیت وپرخاشگری

احتمال اختالل 

 (دوقطبی)مانیا

قصد آسیب جدی به 

 خود یا دیگران

ارجاع فوری به 

 پزشک

 1یا هذیان 4توهم بی خوابی
ارجاع فوری به 

 پزشک

 پر حرفی
فقدان توهم و هذیان 

 یا قصد آسیب

ارجاع غیر فوری به 

 پزشک
فعالیت و انرژی زیاد بدون احساس 

 خستگی

 

مانند شنیدن صداهایی که ) ادراک بدون وجود محرکتوهم:  .4

شنوند و دیدن چیزهایی که دیگران آنها نمی یگران آنها راد

 بینند( .نمی را

فکر یا باور غلط که فرد به آن اعتقاد دارد و برای او قابل هذیان:  .1

فرهنگی و اجتماعی او   ،تردید نیست و منطبق بر زمینه تحصیلی

نیست؛  )مانند اینکه فرد معتقد است که  یک  مقام رده باالی 

 خواهند به او صدمه بزنند(. می کنند ومی کند اشخاصی او را تعقیبمی جهانی است یا فکرکشوری یا 

 توجه: 
مانیالا دارد حتمالاٌ راجال  باله افکالار خودکشالی یالا  قصالد جالدی بالرای آسالیب باله خالود یالا های از فردی که نشانه 

روانپزشالکی در نظالر  دیگراب سئوال کنید. دنانچاله پاسالخ مثبالر اسالر، ایالن عالیالم را باله عنالواب یالک اورژانالس

 گرفته و بیمار را ارجاو فوری به پزشک دهید. 

 
 پیگیری و مراقبت بیماران مبتال به اختالالت دوقطبی:

های بیمار مشکوک به اختالل دوقطبی پس از ارجاو به پزشک و تایید تشخیص، ممکن اسر جهالر برسالی

پزشالالک بالاله سالالطح تخصصالالی بالالا تر  تکمیلالالی، شالالروو درمالالاب یالالا نیالالاز بالاله  بسالالتری در بخالالش روانپزشکی،توسالالط

ارجاو داده شود. دنانچه عالیم شدید نباشد و نیاز به بستری وجود نداشته باشالد روانپزشالک درمالاب دارویالی بالا 

داروهایی نظیر لیتیم، سدیم والپروات، کاربامازپین و... را شروو نمالوده و بیمالار را بالا  پسالخوراند  زم بالرای 

گردانالد. نوبالر اول پالی گیالری درهفتاله اول پالس از بازگشالر از ارجالاو مالی پی گیری مهدداٌ به نزد پزشالک بالاز

های بعدی کارشناس مراقب سالمر خانواده باله پیگیریشود. می توسط کارشناس مراقب سالمر خانواده انهام

  صورت
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 روانرزشکی های اورژانس
 :خودكشي 

خودکشی بزند ولالی زنالده بمانالد اگر کسی دسر به  خودکشی به معنای خاتمه زندگی به دسر خودفرد اسر.

 پدیالده افكارخودكشالي در بسالیاري  از اقشالار مالردم از جملاله )جوانالاب، به این رفتار اقدام به خودکشالی میگالوییم.

تواند اقدام باله خودكشالي را بهمالراه داشالته كه عدم پیشگیري از آب مي شود.دیده مي زناب و افراد مسن( مرداب،

خودکشی در نتیهه تعامل عوامالل متعالدد  .که علل یا د یل متعددی دارد خودکشی یک مشکل پیچیده اسر باشد.

توضیح این موضوو کاله  آید.زیسر شناختی، ژنتیک، روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی، و محیطی  بوجود می

گیرند در حالی که برخالی دیگالر در شالرایط یکسالاب یالا حتالی بالدتر از آب درا برخی افراد تصمیم به خوکشی می

 خودکشالی، اقالدام باله هالا قابالل پیشالگیری هسالتند.کنند مشالکل اسالر. بالا ایالن حالال بیشالتر خودکشالیی نمیدنین کار

 خودکشی و اقدام به خودکشی عواقب هیهانی ی اسر.پزشکیا بیماری روان و شدید هیهانی ناراحتیدهنده نشاب

تعالددی را در اقالدام باله برای خودکشی علل مختلفی ذکالر گردیالده و عوامالل م بر خانواده و دوستاب دارد. شدیدي

 ترین این عوامل عبارتند از:اند. مهمآب مؤرر دانسته

هالای شالدید ی روانی باله ویالسه افسالردگی، اعتیالاد، سالایكوز، اخالتالل دوقطبالي )بیماريهابیمار  علل روانی:

 ها، استرسگریهر شکسر د ای یلیتحص ی،مانند شکسر  عاطف یعلل روانشناخت روانپزشکی(.

 ی جسمی مزمن )مثل سرطاب، صرو، ایدز، بیماراب دیالیزي(. هاار بیم علل جسمی:

 

مثالالل تنهالالا زنالالدگی کالالردب، فقالالداب حمایالالر خالالانوادگی و اجتمالالاعی و همچنالالین عوامالالل فشالالارزا علوول اجتموواعی: 

اختالفالات  )مانند طال ، بیکاری، فقر، از دسر دادب نزدیکاب، شکسر در کالار یالا تحصالیل، ازدواج تحمیلالي و

 .(. یی.زناشو

 

هالالا بالالرای برخالالی درمالالابکنالالد و  پیشالالگیری توانالالد از خودکشالالیی روانپزشالالکی مالاليهالالابیماري درمالالاب کالالافی

 .هستندهاي خودکشی همراه اختال ت روانپزشکی  با کاهش رفتار

 

 :سلط درباره خودكشي یباورها

 

مر خالالانواده مسالالتلزم شناسالالایی هالالر مالالورد فکالالر یالالا اقالالدام بالاله خودکشالالی توسالالط کارشالالناس مراقالالب سالالال توجووه:

پالس از ارجالاو باله سالطح تخصصالی و باشالد. بیمالار مالی ارزیابی دقیق و تخصصی توسط پزشک یا روانپزشک

، توسالالط کارشالالناس مراقالالب سالالالمر خالالانواده و پزشالالک خالالانواده بالالر اسالالاس دریافالالر پسالالخوراند از متخصالالص

 شود.می گیریپیای 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

 یجد 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 درک میشده و احساس می ماریب
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 کند:نکات کلی در برخورد با فردی که از خودکشی صحبت می 
 .صحبت در خصوص خودکشی را جدی بگیرید و همدلی نشان دهید 
 صاحبه نشان دهید.فعاالنه گوش دهید و عالقمندی خود را طی م 
  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 برای اقدام به خودکشی به صراحت بپرسید 

 پزشدک، روانپزشدک  فرد را تنها نگذارید و به وی بگویید که منابع دریافت کمک )ارجاع به
 و ....( وجود دارد. دسترسی بیمار برای دریافت اینگونه خدمات را تسهیل نمایید.

  در تمامی مراحل از پیگیری درمان، مراجعه منظم بده پزشدک  یدا مصدرف دارو اطمیندان
 حاصل نمایید. 
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 پیگیری و مراقبت :
ٌ  برای پی بردب به افکار خودکشی این اسر که ازها بهترین راهیکی از  بالر  کنالیم. سالؤال خالود فالرد مسالتقیما

یشالود. در حقیقالر ایالن  افکار خودکشی در شالخص نالمایهادخالف باور عمومی صحبر درباره خودکشی باعث 

 نند.افراد تمایل دارند راج  به موضوو خودکشی  به صورت واضح و روراسر صحبر ک

وال ئرا باله سالمر موضالوو سالفالرد وال کالردب دربالاره افکارخودکشالی آسالاب نیسالر. بهتالر اسالر باله تالدریج سال

 وا ت مفید عبارتند از:ئبرخی از س هدایر کنید.

 زندگی ارزش زنده ماندب ندارد؟ ؟کردب خسته شده ایدزندگی از کنید می آیا احساس

 به زندگی خود خاتمه دهید.خواهید کنید میمی آیا احساس

 

 

 

 

 

 

تالواب باله حمالالت اضالطرابی حاد)پانیالک(، عالیالم مالی روانپزشکی باله طالور خالصالههای از سایر اورژانس

سایکوز حاد، پرخاشگری و مسمویر با داروها یی دوب لیتالیم و... اشالاره نمالود. در خصالوي پرخاشالگری باله 

 ر توجه نمایند: عنواب یک اورژانس روانپزشکی، کارشناساب مراقب سالمر خانواده باید به نکات زی

 

 خطر خشونر را ارزیابی کنید: 

 بررسی افکار، برنامه یا قصد جدی برای انهام رفتار پرخاشگرانه

اجرای طر  و احتمال سوءاستفاده از دیگراب برای اجرای خشالونر را ، قابلیر دسترسی به ابزار خشونر

 در نظر بگیرید. 

 

 پرخاشگری همراه اسر :مواردی که با احتمال خطر با تری برای خشونر و 

 جنس مذکر 

  سال 11تا  45سن 

 وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین 

 سابقه قبلی رفتارهای پرخاشگرانه، سوء مصرف مواد، سایکوز 

 
 اقدامات فور  در مقابله با بیماران پرخاشگر:

  .محیط را آرام سازید 

 توانند به عنوان سال  استفاده شوند دسترس نباشند.وسایلی را که می  

  .از دیگران کمک بگیرید 

 .رویکرد تهدیدکننده یا تحقیرکننده نداشته باشید 

 تواندد باعدث بدروز رفتارهدای پرخاشدگرانه شدود می از آنجا که مشکالت جسمی و روانی متعددی

 شود.می ارجاع به پزشک توصیه

 

 

 

 

 

 

 .شتص را هرچه سریعتر به پزش  ارجا  دهید

 .را جلب کنیدبا خانواده تماس بگیرید و حمایت آنها 
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 اختالالت اهطرابی
 مقدمه و عالیم:

کننالالد. اضالالطراب اگالالر در حالالد مالالی ا در زنالالدگی خالالود تهربالالههالالا بالاله طالالور طبیعالالی گالالاه اضالالطراب رهمالاله انسالالاب

 طبیعی باشد حتی خالوب هالم هسالر دالرا کاله باعالث افالزایش آمالادگی و جنالب و جالوش و در نهایالر پیشالرفر فالرد

شود، ولی اگر شدید شود مثال با عالیمی مثل تپش قلب، وحشر و بالی قالراری همالراه باشالد و در نتیهاله فالرد می

او مشکل درسر کند، سیرطبیعی اسر و نیالاز باله توجاله و درمالاب دارد. در یکالی را به دردسر بیاندازد و برای 

از انوو اضطراب، فرد مبتال برای مدتی طو نی )دند ماه( احساس دلشوره و نگرانالی دارد. احسالاس دلشالوره 

 و نگرانی عالمر اصلی این نوو اختالل اسر و افراد مبتال در بیشتر اوقات شبانه روز بدوب دلیالل خاصالی از

مثل دلشوره، تشویش، نگرانی و اضطراب شکایر دارنالد. نگرانالی حتالی در ظالاهر ایالن افالراد هالم هایی احساس

مشالالخص اسالالر و در بسالالیاری از مواقالال  احسالالاس بالالی قالالراری هالالم وجالالود دارد. فراموشالالی، زود خسالالته شالالدب و 

 ابی منتشالراخالتالل اضالطراین نوو بیماری اضطربی اسر. به ایالن بیمالاری های عصبانیر هم از دیگر عالمر

 گذارند. نمی شود، دوب عالیم اضطرابی در بیشتر اوقات همراه بیمار هستند و او را راحرمی گفته

اضالطرابی اسالر کاله تعالداد زیالادی از افالراد جامعاله باله آب مبالتال هالای یکی دیگر از بیماری بیماری وسواس

در ارر این وسالواس بیمالار شالروو  هستند. شای  ترین نوو از این بیماری وسواس به آلودگی یا نهاسر اسر که

کند. وسواس ممکن اسر به شکل شک کردب هم بالروز کنالد کاله بیمالار می به شستن یا آب کشیدب بیش از اندازه

کنالد کاله درب را بسالته مالی نماید. مثال فرد مرتب شالکمی تکراری و سیرضروریهای را وادار به دک کردب

کنالد مالی رود و دالکمالی باشد، و بعالد در ارالر ایالن افکالار دنالدین بالاریا نه، یا اینکه نکند شیر گاز را باز گذاشته 

یالا سالایر جزئیالات هالا ببیند آیا درب بسته اسر یا شیر گاز به درستی بسته شده یا نه؛ شک بیش از حد در رکعر

هسالتند. انالواو دیگالری از وسالواس هالم وجالود دارد کاله در ها نماز و دیگر آداب مذهبی هم از این گونه وسالواس

 کاله بالرخالف میالل فالرد باله ذهالن او ههالومای کننالدهشالود، مثالل فکرهالای مالزاحم و ناراحرنمی توضیح دادهاینها 

تالواب باله افکالار کفرآمیالز یالا افکالار مالی تواند از دسر آنها رهایی یابالد. از جملاله ایالن افکالارنمی آورند و بیمارمی

 جنسی یا فکر آسیب زدب به دیگراب اشاره کرد. 

از صالحبر کالردب در جمال  هالم یکالی از انالواو اخالتال ت اضالطرابی اسالر کاله اضطراب اجتماعی یالا تالرس 

شود. این افراد وقتالی بخواهنالد جلالوی افالراد ناآشالنا حالرف بزننالد یالا کالاری می بیشتر در نوجواناب و جواناب دیده

شوند و ممکن اسر نتواننالد ایالن کالار را باله درسالتی انهالام دهنالد. باله ایالن بیمالاری می انهام دهند بسیار مضطرب

 شود. می گفته ضطراب اجتماعیا

نوو دیگری هم از اختالل اضطرابی وجود دارد که در ارر بروز یک حادره بسالیار شالدید و خطرنالاک مثالل 

گویند. برای مثالال در جریالاب می اختالل استرس پس از سانحهشود که به آب می زلزله، جنگ یا تصادف ایهاد

ر بسالیاری از هموطنانمالاب ایهالاد شالده اسالر. در ایالن مالوارد دفاو مقالدس و همچنالین در زلزلاله بالم ایالن اخالتالل د

شالود. عصالبانیر، مالی افتالد و بسالیار ناراحالر و مضالطربمالی بیمار برخالف میل خود، مرتالب باله یالاد آب حادراله

 پرخاشگری و اضطراب زیاد از عالیم این اختالل هستند. 

شالد، اخالتال ت اضالطرابی مالی ادهبندی قبلی اختال ت روانپزشکی که در شبکه سالمر کشور استفدر طبقه

 ها نیسر. گرفتند. البته این مساله به معنی کم اهمیر بودب این بیماریمی در دسته اختال ت خفیف روانی جای

 
 غربالگری و ارزیابی افراد :

اخالالتال ت اضالالطرابی بسالالیار شالالایعند و از آنهالالا کالاله قابالالل درمالالاب هسالالتند، تشالالخیص و درمالالاب آنهالالا بسالالیار مهالالم اسالالر. 

ت سربالالگری اخالتال ت روانپزشالکی شناسالایی و اقالدامات  زم را سالؤا  تواب بالا پرسالیدباری از این بیماراب را میبسی

 .  مطابق جدول برای ارجاو به پزشک و تشخیص قطعی و شروو درماب انهام داد
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 اقدامات طبقه بندی تشخیص احتمالی عاليم و نشانه ها

 اضطراب و دلشوره

الالت احتمال اخت

 ضطرابی

احتمال آسیب جدی به خود یا 

 دیگران

ارجاع فوری به 

 پزشک

 بیقراری و نگرانی

شست و شو یا چک کردن 

 بیش از حد

 افکار مزاحم

نبودن احتمال آسیب جدی به 

 خود یا دیگران

ارجاع غیر فوری به 

 پزشک

 ترس از صحبت در جمع

 عصبانیت ناگهانی

 منقطعبیخوابی یا خواب 

  
 پیگیری و مراقبت:

هالالای تالالواب از روشمالالی تالالواب از داروهالالا اسالالتفاده کالالرد و هالالممالالی بالالرای درمالالاب اخالالتال ت اضالالطرابی هالالم

هسالتند و بسالته باله شالرایط موجالود و  مالؤرر سیردارویی کمک گرفر. هر دو نوو درماب در بهبود این اختال ت

 شود. می صالحدید پزشک از آنها استفاده

شالود، ولالی بسالیاری از بیمالاراب ممکالن می رد از دارو در درماب اختال ت اضطرابی استفادهدر برخی موا

اسر نگراب باشند که نکند داروهای روانپزشکی اعتیادآور باشالند. بنالابراین دوسالر ندارنالد کاله از دارو اسالتفاده 

جعاله نکننالد. بایالد توجاله دهند کاله درمالاب را رهالا کننالد یالا اصالال بالرای درمالاب مرامی کنند و به همین دلیل ترجیح

شالوند و در نمالی داشر که این اعتقاد در بیشتر موارد درسر نیسر و بیشتر این داروها اصالال باعالث وابسالتگی

کنالالد. بالاله عالالالوه، نمالالی صالالورتی کالاله تحالالر نظالالر پزشالالک و بالاله درسالالتی اسالالتفاده شالالوند ایالالن نگرانالالی مالالوردی پیالالدا

تواننالد باله درمالاب مالی ارد اضطراب خفیف تالرسیردارویی هم برای اضطراب وجود دارد که در موهای درماب

 کمک کنند. 

اختال ت اضطرابی کوتاه مدت نیستند، بنالابراین درمالاب آنهالا هالم کوتالاه مالدت نخواهالد بالود. قطال  زودهنگالام 

 گردد. می درماب منهر به عود بیماری و افزایش مشکالت بیمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .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 

  بیشتر داروهای روانپزشکی اعتیادآور نیستند و بدا مصدرف درسدت

 افتد.نمی تفاقآنها زیر نظر پزشک وابستگی ا
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 درمالاب آب، باله درمالاب ایالن اخالتال ت نیالز کمالکهای یماری و روشآموزش به بیمار و خانواده او درباره ب

شود. آمالوزش می کند. این آموزش توسط کارشناس مراقب سالمر خانواده یا کارشناس سالمر رواب انهاممی

شود که بیمار کمتر به فکر قط  کردب خودسرانه داروهالای خالود بیافتالد و همچنالین خالانواده بیمالار یالاد می باعث

دگونه باید با بیمار خود برخورد کننالد تالا اسالترس کمتالری باله او وارد کننالد و باله بهبالود بیمالار کمالک بگیرند که 

 کند. 

بیمار مشکوک به اختالل اضطرابی پس از ارجاو به پزشالک، بسالته باله نالوو و شالدت بیمالاری ممکالن اسالر 

پزشالک خالانواده  توسط پزشک )خانواده( به سطح تخصصی با تر ارجاو داده شود و یا درماب او توسالط خالود

آساز گردد. نوبر اول پیگیری درهفته اول پس از بازگشر از ارجاو توسط کارشناس مراقب سالمر خالانواده 

 گردد. می بعدی کارشناس مراقب سالمر خانواده به صورت ماهانه و فعال انهامهای شود. پیگیریمی انهام

 اجرا شود: سالمر خانواده کارشناساب مراقبمواردی که باید در پیگیری بیماراب توسط 

 بر اهمیر و ضرورت درماب و پیگیری  ترکید آموزش بیمار و خانواده وي درباره بیماري با .3
 پیگیری مصرف منظم داروها مطابق با دستور پزشک  .6
 پیگیری عالیم بیماری  .1
 بررسی عوار  جانبي داروها و در صورت لزوم ارجاو بیمار به پزشک .1

 پزشک طبق زمانبندی تعیین شده از سوی پزشک )ماهانه(پیگیری مراجعات بیمار به  .2
خود موارد فو  را شناسایی نمود ضمن آمالوزش های کارشناس مراقب سالمر خانواده دنانچه در پیگیری

باله بیمالار و خالانواده تالالش خواهالد نمالالود کاله بیمالار سالری  تالر و زودتالالر از موعالد مقالرر توسالط پزشالک مربوطالاله 

 ویزیر شود.
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 ها هستند.توهم و هذیان از عالیم اصلی این بیماری 

 های این اختالالت هستند.رفتار بی دلیل و بی هدف و گفتار آشفته هم از نشانه 

 .تمام این بیماران نیاز به بررسی و درمان فوری و جدی دارند 

 .معموال درمان این بیماران درازمدت است 

 شودعود بیماری می قطع زودهنگام داروها باعث 

 
 ی اختالالت سایکوت

 مقدمه و عالیم:

رفالر بخشالی از اخالتال ت شالدید را مالی این اختال ت در دسته بندی که قبال در شبکه سالمر کشور به کالار

 دادند. البته سیر از اختال ت سایکوتیک اختال ت دیگالری هالم در دسالته اخالتال ت شالدید طبقاله بنالدیمی تشکیل

شالود. افالرد مبالتال باله ایالن اخالتال ت ددالار رفتارهالا و مالی کتالاب باله آنهالا پرداختالههای شد که در سالایر قسالمرمی

شوند که برای سایرین عهیب و سیرمعمول اسر و افراد عادی تقریبا هیچ گاه در زندگی می خاصیهای حالر

کنند. مثال این بیمالاراب ممکالن اسالر صالدای فالرد یالا افالرادی را بشالنوند کاله وجالود نمی خود این حا ت را تهربه

بیننالد. باله ایالن حالالر نمالی شنوند یا دیزها یا کسانی را ببینند که افراد عالادی آنهالا رانمی ها راندارند و دیگراب آن

شود. نشانه مهم دیگر این اسر که بیماری که توهم دارد ممکن اسر با خالودش حالرف بزنالد یالا می گفته توهم""

رفتالار ایالن هالا راین خیلالی وقرگویالد. بنالابمالی بی دلیل و بیهوده بخنالدد یالا کارهالایی انهالام دهالد کاله تالوهمش باله او

رسد. مثال ممکن اسر آشغال جم  کنند، لباس خالود را جلالوی دیگالراب می بیماراب عهیب و سیرمعمول به نظر

یا در جای نامناسبی در بیاورند یا به دیگراب حمله کننالد. همچنالین ممکالن اسالر ایالن افالراد اعتقالادات نادرسالر و 

اینکاله کسالی بالی دلیالل معتقالد باشالد فالرد یالا گروهالی قصالد کشالتن یالا  گاه عهیالب و بالاورنکردنی داشالته باشالند. مثالل

کننالد )هالذیاب بالدبینی یالا سالوءظن مالی صدمه زدب باله او را دارنالد یالا باله قصالد صالدمه زدب یالا کشالتن او را تعقیالب

کننالد؛ بگویالد بالا خالدا و مالی زننالد یالا او را مسالخرهمالی هذیانی(؛ یا مثال معتقد باشالد کاله دیگالراب دربالاره او حالرف

بزرگالالاب مالالذهبی رابطالاله نزدیکالالی دارد یالالا قالالدرت و مقالالام خاصالالی بالاله او داده شالالده اسالالر )هالالذیاب بالالزرگ  پیغمبالر و

منشی(. به این اعتقادات نادرسر که فرد بدوب دلیلی باله آنهالا بالاور دارد و بالرای شالما و دیگالراب هالم قابالل قبالول 

 ارد آب همین انواو هستند. شود. البته هذیاب انواو دیگری هم دارد ولی شایعترین مومی " گفتههذیابنیسر، "

 

 

 

 

 

 

 

دلیل و بی هدفی که دلیل انهام آنها سیرقابل فهم اسر یا براساس فرهنگ جامعه نامتناسالب باله رفتارهای بی

ها در مله عالیم این بیماریـرسد هم از جمی ربط به نظررسد و همچنین حرف زدنی که نامفهوم و بینظر می

هم ممکن اسر این بیمالاراب گوشاله گیالر، کالم حالرف و باله هماله دیالز بالی توجاله  شود. گاهی اوقاتنظر گرفته می

افالراد مبالتال باله اخالتال ت سالایکوتیک  معمالو    باشند و حتی به نظافر و کارهای شخصالی خالود هالم دقالر نکننالد.

را  دانند و معتقدند که کامال سالم هستند. بنابراین هر کسی که هر یک از عالیم تالوهم، هالذیابخود را بیمار نمی

داشته باشد یا رفتار و گفتارش عهیب و نامفهوم به نظر برسد باید از نظر وجود اختال ت سایکوتیک بررسی 

دهد که بیمار نیاز به بررسی و درمالاب جالدی دارد و هالر داله می شود. وجود این عالیم بسیار مهم اسر و نشاب

تی کاله مشالکل بیمالار مالورد توجاله و زودتر بایالد بالرای تشالخیص و درمالاب او را نالزد پزشالک فرسالتاد. در صالور

درماب قرار نگیرد ممکن اسر شدیدتر شود و بیمار و اطرافیاب را ددار عوار  زیادی نماید. به همالین دلیالل 

مختلفالی ممکالن اسالر هالای شالد. بیماریمالی اسر که این بیماری یکی از انواو اخالتال ت شالدید روانالی محسالوب

 ماب این بیماراب ممکن اسر با یکدیگر متفاوت باشد.باعث ایهاد توهم و هذیاب شود، بنابراین در

 
 غربالگری و ارزیابی افراد:

کارشناسالالاب مراقالالب سالالالمر خالالانواده بالالا اسالالتفاده از فالالرم سربالالالگری خانوارهالالای تحالالر پوشالالش را مالالورد  

 دهند. در صورتی که بیمار ددالار هالر یالک ازمی دهند و مطابق جدول اقدامات  زم را انهاممی ارزیابی قرار

شالنوند( یالا هالذیاب نمی عالیمی باشد که در مقدمه توضیح داده شد، مانند توهم )مثل شنیدب صداهایی که دیگراب

معتقد باشد دیگراب دنبال او هستند و قصد آسیب زدب به او را دارند( یا رفتارهای عهیب و سیرمعمالولی  )مثال  

بتال به اختال ت سایکوتیک در او زیاد اسر و باید انهام دهد یا تکلم نامفهوم و بی ربطی داشته باشد، احتمال ا

 برای بررسی و بر اساس جدول بررسی و ارجاو گردد. 
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 عاليم و نشانه ها
تشخیص 

 احتمالی
 اقدامات طبقه بندی

 توهم
 

احتمال اختالل 

 سایکوتیک

قصد آسیب جدی به 

 خود یا دیگران
 ارجاع فوری به پزشک

 به پزشک ارجاع فوری پرخاشگری شدید هذیان

فقدان قصد آسیب یا  هدف و عجیب و غریبرفتارهای بی

 پرخاشگری شدید
 ارجاع غیر فوری به پزشک

 تکلم بی ربط و نامربوط

 
 پیگیری و مراقبت :

 زم اسر این بیماراب برای دند سال به  معمو    درماب اصلی اختال ت سایکوتیک درماب دارویی اسر و

مشکالت در درمالاب ایالن اخالتال ت ایالن اسالر کاله بسالیاری از ترین مهم ند. یکی ازطور مرتب دارو مصرف کن

کننالد یالا پالس از مالدتی کاله عالیالم مالی بیماراب قبول ندارند که بیمار هستند و بنابراین از خوردب دارو خالودداری

ماری پالس شود که بیمی باعث معمو    کنند. قط  زودهنگام دارومی بیماری فروکش کرد، داروی خود را قط 

 از دند هفته یا دند ماه دوباره عود کند. 

 آموزش باله بیمالار و خالانواده او دربالاره بیمالاری و تالداوم درمالاب آب، باله درمالاب ایالن اخالتال ت بسالیار کمالک

در زمینه تداوم درماب توسط کارشناس مراقب سالمر خانواده و آموزش تکمیلالی خالانواده هایی هکند. توصیمی

شالود کاله بیمالار کمتالر باله فکالر قطال  مالی شود. آمالوزش باعالثمی اس سالمر رواب انهامو بیماراب توسط کارشن

گیرند که دگوناله بایالد بالا بیمالار خالود می کردب خودسرانه داروهای خود بیفتد و همچنین افراد خانواده بیمار یاد

 برخورد کنند تا استرس کمتری به او وارد کنند و به بهبود بیمار کمک کند. 

ر خانواده باید در پیگیالری بیمالاراب انهالام دهنالد )عالالوه بالر مالوارد کلالی مناس مراقب سالمواردی که کارش

 ذکرشده در فصل سوم( عبارتند از:

بالر اهمیالر و ضالرورت درمالاب و همچنالین رعایالر  ترکیالد آموزش بیمار و خانواده وي درباره بیمالاري بالا -1

 احترام و حقو  انسانی بیمار 

 نه بهداشر و به پزشکپیگیری مراجعه به موق  بیمار به خا -2

 پیگیری مصرف منظم داروها مطابق با دستور پزشک -3

 پیگیری دگونگی کنترل و بهبود تدریهی عالیم بیماری -4

 بررسی عوار  جانبي داروها و در صورت بروز عوار ، ارجاو بیمار به پزشک -5

 

 گیری در مورد بیماران زیر باید در فوانل کوتاه حداکثر هفتگی انجا  شود:پی

 رانی که افکارخودکشی، آسیب به دیگراب یا اقدام به خودکشی دارند.بیما -1

بیمارانی که با وجود دند جلسه پیگیری و آموزش هنوز هم دستورات دارویی را مطابق تهالویز پزشالک  -2

 اجرا نکرده یا پذیرش کافی برای درماب و پی گیری ندارند.

اده و نزدیکالالاب کالاله بالالا وجالالود پیگیالالری و شالالرایط نامناسالالب خالالانوادگی و فقالالداب حمایالالر  زم از سالالوی خالالانو -3

 آموزش کارشناس مراقب سالمر خانواده بهبود نیافته اسر. 

خود موارد فو  را شناسایی نمود ضمن آمالوزش های کارشناس مراقب سالمر خانواده دنانچه در پیگیری

شالک مربوطالاله باله بیمالار و خالانواده تالالش خواهالد نمالالود کاله بیمالار سالری  تالر و زودتالالر از موعالد مقالرر توسالط پز

 ویزیر شود
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 مغالزی بالروزهای صرو یک نوو حالر حمله و تشنج تكراري اسر که باله دلیالل اخالتالل در کالارکرد ساللول

کند، و یکالی از قالدیمی تالرین، شالایعترین و درمالاب پالذیرترین اخالتال ت عصالبي شالناخته شالده در جهالاب و از می

از بالین رفالتن ناگهالاني هوشالیاري، مالات زدگالي، جمله كشور ماسر. صرو به اشالكال مختلالف ماننالد کالم شالدب یالا 

شالود.با توجاله باله اینکاله عمالوم مالردم اطالعالات مالي ظاهرها افتادب، تشنج  و حرکات تکراری وکوتاه مدت اندام

شالود. ایالن نمالی نادرسر در مورد این بیماري دارند با این اختالل خوش خیم و درمالاب شالونده برخالورد درسالتی

شود. به خاطر داشته باشیم كه افالراد مبالتال باله صالرو ها میاد مبتال و خانوادهامر موجب خسارت زیادی بر افر

در بهره هوشي، حافظه، تحصیل، شخصیر و مهارتهاي هنري بالا دیگالراب فرقالي ندارنالد و قالرار اسالر در ایالن 

بحث به کسانی کمک کنیم که گاه با یک ارتباط و مشاوره صمیمی، یک آموزش کوتاه و یا  تهویز یک قالري 

 روز به زندگی سالم، شاد و موفقی برگردند.  در

 

 علل نر  :

عفونالر و عوامالل اررالي، صالدمات حالین تولالد و دوراب ، صرو به سبب عوامل مختلفي ماننالد صالدمه مغالزي

عفالالونی یالالا ناشالالی از بیمالالاری فشالالار خالالوب و هالالای و انالالواو التهابهالالا شالالود. همچنالالین مننسیرمالالي كالالودكي، ایهالالاد

تواند مي توانند باعث ایهاد صرو شوند. داشتن اطالعات  زم در این زمینهمي نارسایی عروقی مغزی همگي

 در پیشگیري و درماب صرو مؤرر باشد.

 

 آموزش سالمت روان و برخي نكات مهم در نر :

افرادي كه مبتال به صرو هستند و یا آستانه تشنج پائیني دارند )سابقه تشنج دارند( باید به هر پزشکی کاله  .3

کنند مشکالت خود را به طور کامل بیاب کنند. درا که با مصرف برخي داروها می اجعهبرای درماب مر

 ممكن اسر ددار حمله صرو شوند. گاهي واكنش داروئي بین داروهاي ضد صرعي كاله بیمالار مصالرف

آورنالد ممکالن اسالر مالي كند و داروهاي دیگر و گاهی آنهائي كه سطح داروهاي ضد صرعي را پالائینمي

 شوند.مي وموجب بروز صر

اصل اول و اصلی در درماب صرو مصرف مرتب دارو، خودداری از قط  ناگهالانی و خودسالرانه دارو  .6

 و تحمل عوار  خفیف داروهاسر.

 صرو درماب دارد و اسلب بیماراب صرعی قادر به ادامه زندگی معمولی، ازدواج، بارداری، و کار هستند. .1

رکر افراد صرعی مفید اسر. آنهالا بالرای آمالوزش الگالوی برای آموزش بیماراب و خانواده آنها جلب مشا .1

ی دارند. افراد متبال به صرو که اعتماد به نفس خوبی دارند، تحصیل کرده اند مؤرر خوبی هستند و نقش

یا کار و زندگی و ازدواجالی مالوفقی دارنالد بهتالرین کسالانی انالد کاله در آمالوزش بهداشالر رواب همیالار شالما 

 خواهند بود.

مصروو اگالر صالرو  مالداوم باشالد و یالا همالراه عالوار  جسالمی و روانالی شالدید،  زم در پیگیری موارد  .2

 اسر پیگیری هفتگی و در سیر این صورت پیگیری ماهیانه صورت پذیرد.

بهداشر رواب، آموزش بهداشالر رواب در صالرو های در پیگیری افراد مصروو  زم اسر همه آموزش .2

 اجرا در آید.و موارد پیگیری کلی در برنامه بهداشر رواب به 

کودکاب را براي نوازش و سیره تكانهاي شدید ندهید. مراقب پرتاب شدب، سالقوط و باله ویالسه تصالادف در  .3

رانندگی باشید. در اتوموبیل با رانندگی محتاطانه و بستن کمربنالد و گذاشالتن کودکالاب در سالاک کالودک از  

عات مغالزي دیگالر و  عقالب وارد آمدب ضربه به سر و جمهمه کودک با هدف پیشگیری از صرو و ضالای

 ماندگي ذهني جلوگیری نمایید.

استفاده از تمهیدات ایمنی در مشاسل، ایمنی در خانه و به ویسه استفاده از کاله ایمنی در موتور سالواری،  .1

ونیالالز در کوهنالالوردی و سالالایر هالالا دودرخالاله سالالواری، رعایالالر ایمنالالی در حالالین کالالار در ارتفالالاو و کارگاه

 یید.را به همه توصیه نماها ورزش
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 درمان دارویی: 

در درماب دارویی صرو  طول دوره درمالاب طالو ني مالدت خواهالد بالود. در اسلالب مالوارد در صالورتي كاله 

قطال  دارو  سال هیچ حمله تشنهي نداشته باشد، پزشك تصمیم باله كالاهش تالدریهي و نهایتالا   2تا  1بیمار به مدت 

دب تعالداد حمالالت تشالنج، بالدوب ایهالاد عالوار  خواهد گرفر. هدف از درماب داروئي، قط  یا به حداقل رسالانی

باشد. در درماب دارویی صرو بایستي بین كنترل صرو و عوار  داروئي تعالادل مي جانبي جدي و خطرناا

 باشد.می برقرار گردد. مصرف منظم داروها از اصول بنیادی در درماب صرو

باشالد. ایالن مالی ازپینو سالدم والپالرواتداروهای رایج ضد صرو عبارتند از فنوباربیتال، فنالی تالوئین، کاربامال

داروها مانند سایر داروها عوارضی دارند که اگر تهویز درسر پزشک همراه مراقبر دقیق بیمار و کارکنالاب 

بهداشتی باشد نباید نگراب عوار  دارویی شد. عوار  دارویی مربوط به تمام داروهالاي ضالد صالرو نیسالر 

ایهالاد نکنالد. ممکالن اسالر یالک دارو در فالردی مالثال ای ضالهو یك داروي خاي ممکن اسر در فردی هالیچ عار

اي عارضه پوستی خارش و کهیالر بدهالد یالا اخالتالل گوارشالي پیالدا كنالد، ولالي فالرد دیگالر بالا همالاب دارو عارضاله

نداشته باشد. در بعضي موارد شروو مصرف دارو باله میالزاب كالم و افالزایش تالدریهي آب )تالا رسالیدب باله مقالدار 

شود. در هر صورت اگر پزشالک از عالوار  مي كاهش بروز عوار  دارویيمناسب( سبب تحمل بدب و یا 

توانالالد مالي دارو مطلال  شالد ولالالی بالاز هالالم دارو را تهالویز کالالرد مصالرف دارو الزامالي اسالالر و قطال  خودسالالرانه آب

عواقالالب جبالالراب ناپالالذیر و خطرنالالاکی داشالالته باشالالد. بایالالد توجالاله داشالالر كالاله روش اصالاللي و انتخالالاب اول در درمالالاب 

 اسر.  صرو، دارو درماني

 

 معلولیت ذهنی:
 مقدمه و عالیم:

همه ما با این اختالل آشنا هستیم و در طول عمالر خالود افالرادی را دیالده ایالم کاله ددالار عقالب مانالدگی  ذهنالی 

های هستند. توانایی ذهنی این افراد نسبر به متوسط هالم سالن و سالا ب خالود پالایین تالر اسالر، بنالابراین در زمیناله

عالادی هالای حرکتالی و مهارتهالای ی، برقالراری رابطاله بالا دیگالراب، تواناییمختلفی مثل یادگیری مطالالب درسال

 روزمره مشکل دارند. 

ذهنالالی شالالدیدتر اصالالال کالالار دشالالواری نیسالالر، دالالوب ایالالن افالالراد نسالالبر بالاله دیگالالراب هالالای شناسالالایی معلولیر

نهالالام بسالالیار پالالایین تالالری دارنالالد، امالالا شناسالالایی مالالوارد خفیالالف تالالر بالاله ایالالن سالالادگی نیسالالر و نیالالاز بالاله اهالالای توانایی

اول عمالر از بقیاله های سالال از همالاب معمالو    هوشی دارد. کودکانی که ددار معلولیر ذهنی هسالتندهای آزموب

گیرنالد. مالی افتنالد یالا حالرف زدب یالادمالی کودکاب قابل تمایز هستند. این افراد رشد کندتری دارند و دیرتالر باله راه

تواننالد مالوارد معمالو   مالی اعضالای خالانواده موارد شدید ممکن اسالر هالیچ وقالر نتواننالد باله خالوبی حالرف بزننالد.

شدیدتر را حتی قبل از رسیدب به سن مدرسه شناسایی کنند، ولی موارد خفیف تر تنها پس از ورود باله مدرساله 

شوند. زمانی که کودک قادر نیسر همپای دیگر کودکاب مطالب را یاد بگیرد. باید توجه داشر کاله می مشخص

نسالبر باله دیگالراب ضالعیف ترنالد. البتاله ممکالن اسالر در برخالی ها ی در همه درسکودکاب مبتال به معلولیر ذهن

خیلی ضعیف تر باشند و در برخی دیگر ضعف کمتالری داشالته باشالند. ایالن بالرخالف کودکالاب مبالتال باله ها درس

 ضعف دارند نه همه درس ها. ها اختالل یادگیری اسر که تنها در برخی درس

 
 غربالگری و ارزیابی افراد:

مختلالف مثالل راه رفالتن، حالرف زدب، شالمردب و های ی مثل تاخیر در رشد کودک و یادگیری مهارتموارد

کند. هالر کالودکی کاله از می سیره که در فرم سربالگری ذکر شده اسر، احتمال وجود معلولیر ذهنی را مطر 

هام دهد باید از نظالر نظر این نکات عقب تر از سایر کودکاب باشد و یا به خوبی سایرین نتواند این کارها را ان

 وجود معلولیر ذهنی بررسی شود. 

 
 پیگیری و مراقبت:

جسمی یا روانی دیگالری هالم هسالتند های از آنها که بسیاری از افراد مبتال به معلولیر ذهنی، ددار بیماری

نیالاز  زم اسر از این نظر هم مورد توجه و در صورت لزوم درماب قرار گیرند. به عالوه خانواده ایالن افالراد 

به آموزش و حمایر دارند تا بدانند دگونه باید با کودکاب خود برخورد کنند. باید بدانیم که اگرده ایالن بیمالاراب 

گیرنالد ولالی در صالورتی کاله آمالوزش مناسالبی دریافالر کننالد، هنالوز قالادر هسالتند می دیرتر از بقیه مطالب را یاد

اجتماعی و سایر احتیاجالات روزمالره خالود  بسیاری از مطالب را به خصوي در مورد بهداشر فردی، روابط

تکمیلالالالی توسالالالط هالالالای آموزشالالالی توسالالالط کارشالالالناس مراقالالالب سالالالالمر خالالالانواده و آموزشهای بیاموزنالالالد. توصالالالیه

هالالای گالردد. متاسالفانه معلولیالر ذهنالی درمالانی سیالر از آموزشمالی ارائالههالا کارشالناس سالالمر رواب باله خانواده
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کنالد و بالرعکس باعالث ایهالاد نمالی ی یادگیری و تنبیه آناب کمکیذکرشده ندارد. فشار بیش از حد به کودکاب برا

 شود. می مشکالت بیشتری

 

 اختالالت كودكان و نوجوانان:
 :اختالل بیش فعالي و كم توجهي  

درصالد  2اختالل بالیش فعالالي و كالم تالوجهي، یكالي از شالای  تالرین اخالتال ت دوراب كالودكي اسالر كاله تقریبالا 

عمده این اختالل شامل تحالرا و فعالیالر بالیش از هاي دهد. ویسگيمي قرار كودكاب سنین مدرسه را تحر ترریر

باشد. گرده موارد فالو  رفتارهالایي اسالر كاله تمالامي كودكالاب، مالواقعي آنهالا را مي حد، و مشكل توجه و تمركز

ر دهنالد كاله بالا عملكالرد طبیعالي آنهالا دمالي عالیالم فالو  را نشالاباي دهند، اما كودكاب بیش فعال به درجهمي نشاب

این كودكاب به طور مكرر توسالط والالدین،  كند.مي منزل، مدرسه و ارتباط با همسا ب و اطرافیاب تداخل ایهاد

بالر  ءشالوند كاله منهالر باله تالرریرات سالومالي معلمین و اطرافیاب به دلیل رفتارهاي ناپخته و تكانشي خود سالرزنش

 .شوندمي شوند، تشخیص دادهمي رد مدرسهاین كودكاب واکه گردد.اكثر اوقات زماني مي اعتماد به نفس آنها

شالوند. نمالي رسد هیچگاه خستهمي این كودكاب اكثر اوقات در حال حركر و جنب و جوش هستند و به نظر

نیز ممكن  بخورند، حتي در خوامي بنشینند، مرتب وولاي آرام و قرار ندارند. اگر قرار باشد لحظهاي لحظه

را ببینیم. آنهالا مرتالب در حالال دویالدب، راه رفالتن، بالا  و پالایین رفالتن روي  اسر بي قراري و وول خوردب آنها

توانند روي صندلي آرام نشسته و تكالیف خود را انهالام نمي و ... هستند. در مهد كودا آنهاها مبلماب و صندلي

ب بالراي دونالد.كودكاب بالیش فعالال در رعایالر نوبالر و انتظالار كشالیدمي دهند، بلكه وسط كالس این سو و آب سو

تواننالد صالبر كننالد تالا صالحبر طالرف مقابالل پرند و نميمي رسیدب به دیزي مشكل دارند، وسط صحبر دیگراب

رسالد مالي معلالم بدهنالد. باله نظالرهاي تواننالد حالواس خالود را باله گفتالهنمي به اتمام برسد. در نتیهه در كالس درس

كننالد، مشالغول انهالام كالار دیگالري  هالاي معلالم توجالهدهند و زمالاني كاله بایالد باله محتالواي صالحبرنمي اصال گوش

 معمالالو    كننالالد. در دروسالي مثالالل دیكتاله كالاله نیالالاز باله توجالاله و تمركالز بیشالالتري دارد،مالالي هسالتند یالالا بالا دیالالزي بالازي

 دهند. مي مشكالت بیشتري را نشاب

افر درسي و عدم پیشرفر تحصیلي، آینده شالغلي ایالن كودكالاب را تحالر که عالیم درماب نشود  در صورتی

كم تالوجهي بایالد درمالاب شالود هالدف از درمالاب كالاهش ـ بنا به د یل فو ، اختالل بیش فعالي . دهديم ترریر قرار

ملكالرد ععالیم این بیماري اسر تا حدي كه كودا آشفتگي كمتري را در زندگي روزمره خالود متحمالل گالردد و 

دارویالالي و سیالالر هالالاي تحصالالیلي و ارتبالالاطي كالالودا بهبالالود یابالالد. درمالالاب ایالالن كودكالالاب شالالامل دو دسالالته كلالالي درماب

 .دارویي اسر

 
 اختالل سلوک:

دو ویسگالی مهالالم اخالتالل سالالوک شالامل رفتارهالالای پرخاشالگرانه و تخریبالالی و نقال  قالالوانین و حقالو  دیگالالراب 

اسر سایر خصوصیات این اختالل عبارتنالد پرخاشالگری نسالبر باله افالراد یالا حیوانالات، بالی اعتنالایی، بالد دهنالی، 

، دروسگالالویی مسالالتمر، گسالالتاخی، قلالالدری کالالردب، تهدیالالد یالالا تخریالالب امالالوال، فریبکالالاری و دزدی، نقالال  قالالوانین

 ترساندب دیگراب، فرار از منزل یا مدرسه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهکارهای درمانی: 

داروئي، رواب درماني، هاي درماب اختالل سلوک نیازمند رویكردي جام  اسر كه شامل استفاده از روش

باشد و توسط متخصصالین مربوطاله انهالام خواهالد شالد. می فرزند پروريهاي مداخالت خانواده و آموزش شیوه

ساله اسر که موقتا  از مدرسه اخراج شده و توسط ناظم مدرسه به روانپزشک ارجاو شده  36ای سهیل پسر بچه

 اند:و یادداشر زیر را همراه او فرستاده

افتالد هماله دیالز را انکالار هالای واقعالی گیالر میراستگویی در وجود سهیل نیسر و زمانی کاله در حالین خالفکاری»

دهیم. وقتالی کاله او را گیرد. او معتقد اسر که ما باله او گیالر مالیگناه را به خود میهای مظلوم و بیو ظاهر آدم کندمی

شود. این پسالر شالدیدا  باله کمالک احتیالاج دارد. در ظالاهر او آور میکنیم، برخورد او با ما رقراز همه دیز محروم می

آمالوزاب او را دوسالر داشالته باشالند. شوند کاله سالایر دانشین میآمیز او مان  از اهیچ دوستی ندارد. رفتارهای خشونر

مشاور مدرساله او را مالورد آز مالایش قالرار داد و نتالایج نشالاب دادنالد کاله هالوش او معمالولی اسالر ولالی کارآمالدی او در 

 «.مدرسه فقط در حد کالس سوم و درجات پایین کالس دهارم اسر

و الگویی از دعوا کردن، دروغ گفدتن و دزدی کدردن در رفتار ضد اجتماعی سهیل از مدرسه ابتدایی آغاز شد 

 ها ادامه داشته است.او برای سال
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در اینها آنچه برای کارشناساب مراقب سالالمر خالانواده اهمیالر دارد شناسالایی و ارجالاو کودکالاب و نوجوانالانی 

 اسر که عالیم فو  را داشته و ممکن اسر از این اختالل رنج ببرند. 

 

 

 سایر اختالالت كودكان :

 شب ادراری: -الف

شالود باله طالوري كاله بالا سالطح مالي اسالب باسالن گفتالهبه عدم كنترل ادرار بصورت سیر ارادي یا ارادي نا متن

سالالگی  2شالود. بعالد از سالن مالی سالگی طبیعی تلقالی 2تكامل و سن كودا متناسب نباشد. شب ادراری تا حدود 

ماه اتفا  افتد یا این كه بالروز آب باعالث اضالطراب و افالر عملكالرد شالدید  1دنانچه حداقل دوبار در هفته بمدت 

شیوو اختال ت هیهالاني و رفتالاري در ایالن كودكالاب بیشالتر از جمعیالر عمالومي شود. مي شود سیر طبیعی تلقي

 اسر. 

 

 بي اختیار  مدفو : -ب 

سالالال  1باله دفال  نامتناسالالب مالدفوو بصالورت سیالالر ارادي یالا تعمالالدي در محلهالاي نامناسالب در كودكالالاب بالا تر از 

فوعنالد در ارتبالاط بالا همسالا ب شود. ممکن اسر همراه یبوسر باشد.  كودكاني كه ددار بي اختیالاري مداطال  مي

هایي كاله كالودا باید از تشویق صحیح و مناسب براي زماب“ . حتماددار مشكل بوده و اعتماد به نفس پائیني دارند

مناسبي دف  كرده اسر، استفاده شود. عالوه بر موارد فو  توجه باله  لدر محمدفوو خود را كنترل داشته و آب را 

سالالگي و بالراي دختالراب  2كودكاب مهم اسر. اوج بهبالودي بالراي پسالراب در سالن  نكات زیر در كنترل مدفوو این

سالگي كه بیمالاري در  32باشد از این سنین به بعد كاهش تدریهي بیماري وجود دارد تا سن سالگي مي 1در سن 

 شود.هر دوجنس به طور كامل ناپدید مي
 

 آنچه باید به والدین آموزش داده شود:
  های درمانی و مداخالت داروئی آموزش دهیدگیریضرورت پیبه والدین در مورد 

 ی روشن و واضح برای کودکان آموزش دهید.  به والدین در ایجاد قواعد، حد و مرزها 

  .به والدین توصیه کنید تا روشهای انضباطی مانند تنبیه بیش از حد یا تنبیه بدنی را متوقف کنند 

 نوجوانان نظارت داشته و با والدین دوستان فرزندشدان در  به والدین توصیه کنید که بر دوستیهای
 تماس باشند.

توسدط کارشدناس سدالمت روان ها توسط کارشناس مراقب سالمت خانواده و آموزشها نکته: توصیه
 ارائه خواهد شد.
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 عادات خاص شست مكیدن، ناخن جویدن و...: -ج

تالواب مالي كودكاب در سنین مختلف ممكن اسر رفتارهاي عادتي خاصي را نشاب دهند از جملاله ایالن رفتالار 

به جویدب و یا كندب پوسر اطراف ناخن اشاره نمالود. گالاهي اوقالات ایالن رفتارهالا باله دلیالل وجالود اخالتالل رواب 

سر مثل اختال ت اضطرابي و افسردگي. با اینحال در بسیاري از مواق  ایالن رفتارهالا صالرفا پزشكي خاصي ا

باشد و مشابه سایر رفتارهالاي عالادتي بایالد در مالورد آنهالا برخالورد نمي اختالل خاصيدهنده عادتي بوده و نشاب

 نمود.

 

 
 اختالالت مصرف مواد: 

 شوند:ندی میباختال ت مرتبط با مواد به دو دسته کلی طبقه

 مواد توسط القاءشده اختالالت  

 مواد مصرف اختالالت 
پزشالکی هسالتند کاله در ارالر هالای جسالمی یالا روابمنظور از اختال ت القاء شده توسالط مالواد، عالیالم و نشالانه

مسالالمومیر یالالا محرومیالالر از مالالواد در فالالرد ایهالالاد شالالده و بالالا رفالال  عالیالالم مسالالمومیر یالالا محرومیالالر یالالا حالالداکثر در 

 در صورت وجود مشکالت دفعی به والد آموزش دهید: 

 ی:شب ادرار 

  این اختالل در اکثر موارد خود محدود شونده است اما به دلیل عوارض و تاثیراتش نیازمند
 درمان است.

 کند.نمی کودک عمدا اقدام به اینکار 

 .هرگز کودک را بخاطر این اتفاق تنبیه بدنی نکنند 

 ر است.های رفتاری و داروئی توصیه شده از اهمیت زیادی برخورداگیری درمان و انجام روشپی 

 اختیاری مدفوع:بی 

 .کودک را بخاطر این رفتار تنبیه بدنی نکند 

 در رژیم غذائی تاکید کنید.ها در موارد احتباس مدفوع  همراه با یبوست به لزوم استفاده از ملین 

 درمان آموزش دهید.گیری در خصوص پی 

   ،دقیقه روی  41دقیقه پس از صرف هر وعده غذا، کودک به مدت  11به طور مرتب و منظم
 او افزایش یابدد.های دستشویدی بنشیند تا حرکات رود

 ویژه برای دفع مناسب مدفوع کودک استفاده کنیم.های از تشویق، پاداش و جایزه 
 نامناسبی چون تنبیه فیزیکی، های از پیامدهای تنبیهی مناسب استفاده کنیم و به روش

 ان متوسل نشویم.تحقیر و شماتت و مقایسه کودک با دیگر سرزنش،

 اینکه این رفتار نوعی عادت است به والدین آموزش دهیددر مورد 

 های بروز رفتارها را شناسائی نموده و از پیش برای کاهش موزش دهید که موقعیتبه والدین آ

 ریزی نمایند.رفتار برنامه

 .در مورد رفتار به کودک تذکر ندهند و رفتار عادتی را نادیده بگیرند 

 .بصورت غیر مستقیم با تغییر موقعیت دفعات بروز رفتار را کاهش دهند 

 ،سرزنش یا تحقیر قرار ندهند. کودک بخاطر رفتار مورد تنبیه 

 .رفتارهای جایگزینی را در نظر گرفته و در صورت انجام آنها کودک را مورد تشویق قرار دهند 

 .در صورتیکه رفتار همچنان ادامه یافت با متخصصین حوزه روان پزشکی مشورت نمایند 
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 شوند:کند. این اختال ت شامل موارد زیر میس از آب فروکش میهفته پ 1عر  

 مسمومیت 

 محرومیت 

  ،اختالالت روانی القاءشده در اثدر مدواد شدامل اخدتالالت سدایکوتیک، دوقطبدی و اخدتالالت مدرتبط

اجبدار و اخدتالالت مدرتبط، اخدتالالت خدواب، -اختالالت افسدردگی، اخدتالالت اضدطرابی، وسدواس

 نسی، دلیریوم و اختالالت عصبی، شناختیهای جکژکارکردی
آفرین مصرف مالواد اسالر باله طالوری کاله منهالر باله ا فالر منظور از اختالل مصرف مواد یک الگوی مشکل

کالالس بالرای  30پزشالکی بنالدی اخالتال ت روابشالود. در طبقالهکارکرد یا زجر قابل توجه بالینی بالرای فالرد مالی

 شوند:د زیر میبینی شده که شامل موارگرداب پیشمواد رواب

 الکل 

 تنباکو 

 حشیش  

 آورخواب و بخشآرام داروهای 

 کافئین 

 استنشاقی مواد 

 افیونی مواد 

 زاتوهم مواد 

 محرک مواد  

 مواد سایر   

. میشالود مطالر  موواد مصورف اختالل یک( کافئین جز به) مواد هایکالس از یک هر با درگیری حسب بر

رسالم کنتالرل بالر روی مصالرف و تالداوم مصالرف علالی خصوصیر اصلی اخالتالل مصالرف مالواد از دسالر دادب

مواجهه با مشکالت سالمتی، خانوادگی، شغلی و قانونی مرتبط اسر. در اختالل مصرف مواد، مصرف مالواد 

تواب گفر در اعتیاد مصرف مالواد تبالدیل باله تنهالا منبال  شود. در واق  میبه اولویر اصلی زندگی فرد تبدیل می

کند کاله هایی ارر خود را اعمال میشود. مواد در مغز از طریق سیستمرد میکسب لذّت و رضایر در زندگی ف

اخالتالل شالود. درحف  بقالای گوناله محسالوب مالی اند که کارشابهایی طراحی شدهدر اصل برای پاسخ به محرک

کنالد. ایالن موضالوو پیالدا مالی« ارزش بقاء»مصرف مواد رفتارهای موادجویانه برای فرد به صورت سیرعادی 

کنالد و اسالاس طبیعالر مالزمن و پالذیر مالیهالا پالس از قطال  مصالرف مالواد آسالیبباله لغالزش و عالود تالا مالدت فالرد را

 دهد. عودکننده اختالل مصرف مواد را تشکیل می

هالای طبالی عودکننالده همچالوب طبیعر مزمن و عودکننده این اختالل باعث شده این بیماری بالا سالایر بیمالاری

هالا جالالب توجاله هسالتند. در تمالام ایالن هالای ایالن بیمالاریود. شباهرافسردگی، آسم، فشار خوب و دیابر مقایسه ش

شناسالالی و سالالیر بیمالالاری دارنالالد. هالالا ژنتیالالک، انتخالالاب شخصالالی و عوامالالل محیطالالی نقالالش مشالالابهی در سالالبببیمالالاری

ها درماب قطعی ها مشابه هستند. در تمام این بیماریهای عود و پایبندی به دستورات درمانی در تمام آبمیزاب

و میزاب موفقیر در درماب ارتبالاط مسالتقیم بالا میالزاب پایبنالدی باله درمالاب دارد. بیمالاراب دارای سالن  وجود ندارد

کننالالد. فالالردی پایالالدار بالالا احتمالالال بالالا تری از دسالالتورات درمالالانی پیالالروی مالالیبالالا تر، شالالغل، خالالانواده و روابالالط بالالین

انالی، اجتمالاعی ترکیالب هالای دارویالی بالا مالداخالت روگالردد کاله درمالاببهترین نتایج درمانی زمالانی حاصالل مالی

 شوند. 

 بندی اسر:های اختالل مصرف مواد در دهار دسته به شر  زیر قابل طبقهعالئم و نشانه

 ناتوانی فرد برای کنترل رفتار مصرف مواد 

 اُفت کارکرد اجتماعی 

 شناختی رغم مواجهه با مشکالت جسمی و روانتداوم مصرف علی 



 

 

 

  93 فصل پنجم مروري بر  اختالالت شايع روانپرشكي، مصرف مواد و ...                                              

 

 
صالالرف مقالالادیر بیشالالتر مالالاده بالالرای رسالالیدب بالاله ارالالر قبلالالی( و وابسالالتگی جسالالمی بالاله صالالورت تحمالالل )نیالالاز بالاله م

 محرومیر )تهربه حا ت خماری در صورت کاهش یا قط  مصرف ماده(

تشخیص اختالل مصرف مواد یک تشخیص بالالینی بالوده کاله بالر اسالاس مصالاحبه تشخیصالی توسالط پزشالک 

 1کالل، سالیگار و مالواد )فصالل گری اولیه درگیری با مصرف الشود. آب گونه که پیشتر گفتیم سربالگذاشته می

 1را ببینید( به شناسایی افرادی که مصرف اخیر مالواد ) 1را ببینید( با استفاده از یک رویکرد همد نه )فصل 

 کند. اند کمک میماه گذشته( داشته

اخالالتال ت مصالالرف مالالواد را بدانالالد تالالا در های کارشالالناس مراقالالب سالالالمر خالالانواده  زم اسالالر عالیالالم و نشالالانه

گری اولیه را انهام و در صورت نیالاز فالرد را جهالر انهالام ده عالئم در مراجعه کنندگاب، سربالصورت مشاه

گری تکمیلی و خدمات مربوط باله اخالتالل مصالرف مالواد باله پزشالک یالا کارشالناس سالالمر رواب ارجالاو سربال

ف مالواد دهد. کارشناس مراقب سالمر خانواده همچنین باید با عوار  سالمتی، خالانوادگی و اجتمالاعی مصالر

گری اولیاله در صالورت مثبالر شالدب بالازخورد متناسالب بالا شالرایط فالرد ارایاله و آشنا باشد تا بتواند پس از سربال

 گری تکمیلی ترسیب نماید. مراج  را جهر مراجعه به کارشناس سالمر رواب برای سربال

ادامه به تفصالیل بر اساس شیوو و اهمیر، اختالل مصرف نیکوتین، مواد افیونی، مواد محرک و الکل در 

 شوند.معرفی می

 
 نیکوتین

استفاده از محصالو ت تنبالاکو عامالل اصاللی بیمالاری و مالرگ مالرتبط بالا مالواد و یالک مشالکل اصاللی سالالمر 

عمومی اسر. تالدخین مسالتمر انالواو تنبالاکو عامالل خطالرزا بالرای شالماری ازمشالکالت سالالمر جالدی و طالو نی 

کننالد درمعالر  مالی کسالانی کاله انالواو تنبالاکو را تالدخینمدت مثل فشار خوب با ، دیابالر و آسالم اسالر. کودکالاب 

هالای تنفسالی، آلالرژی و آسالم هسالتند. زنالاب بالارداری کاله ای از مشکالت مثل عفونرخطر افزایش یافته مهموعه

تالر کشند در معر  خطر با تر سقط، زایماب زودرس و تولد فرزند با وزب کم هسالتند. گرداله بالیشسیگار می

هالایی باله سیالر از تالدخین کنند، اسالتفاده از انالواو تنبالاکو باله روشدخینی مصرف میمردم تنباکو را به صورت ت

مثل جویدب یا انفیه همچنین با خطر افزایش یافتاله بیمالاری همالراه اسالر. نهایتالا ، مواجاله بالا دود تنبالاکو در محالیط 

کشالند نمالی )سیگار کشیدب منفعالنه( همچنین خطر این مشکالت سالمر را درمیاب کسانی که خودشالاب سالیگار

 دهد.افزایش می

 خطرات همراه با مصرف انواو تنباکو )به ترتیب از شدت کمتر تا شدت بیشتر( عبارتند از:

 پیری زودرس، چین و چروک صورت 

 تر و دیر خوب شدن سرماخوردگیسالمت پایین 

 عفونت تنفسی و آسم 

  فشار خون باال، دیابت 

  تولد در زنان باردارسقط، زایمان زودرس و کودکان با وزن کم هنگام 

 بیماری کلیوی 

 بیماری انسداد مزمن راه هوایی شامل آمفیزم 

 بیماری قلبی، سکته، بیماری عروقی 

 هاسرطان 
 

 مواد افیونی:

شالود مقالدار مالاده مصالرفی خالود را باله مالی به طور معمول، کسی که به مواد افیالونی وابسالتگی دارد مهبالور

 یا کاهش مقدار ماده مصرفی، فالرد ددالار عالئالم ناخوشالایندیتدریج افزایش دهد و در صورت عدم مصرف و 

 گویند.می شود که به آب عالئم ترک یا محرومیرمی

 روز بالاقی 30شالود و تالا حالدود مالی ساعر پس از آخرین نوبر مصرف ظالاهر  1تا  2 معمو    عالئم ترک

 ماند نظیر:می

 دردهای استخوانی و عضالنی 

 دل پیچه و اسهال 
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 بینی آبریزش از چشم و 

 خوابیبی 

 قراریبی 

 عصبانیت 

 فراوانهای خمیازه 
 سیرقالانونی شالای  مالورد مصالرف شالامل یونیالهستند. مواد اف یمضعف دستگاه اعصاب مرکز یونیاف مواد 

توسط پزشالک و عمومالا   تواندیم نیهمچن یونیاف ترکیباتگرده  شوند.می تریاک، شیره، سوخته، هروئین و...

داروهای افیونی همچوب کدئین، دیفنوکسیالت، ترامادول و... اگر با مدت بیشتر . شود زیدرماب درد تهو یبرا

تواننالد منهالر باله اخالتالل مصالرف مالواد افیالونی یا دوز بیشتر از آنچه پزشک تهالویز نمالوده مصالرف شالوند، مالی

 شوند.  

بالاله  ایالال یرزبالالانیز ،یخالالوراک ،یدیالالور ایالال یعضالالالن قِ یالالتزر ،ینیبالاله صالالورت تالالدخ تالالوابیمالال را یونیالالاف مالالواد

مالاده افیالونی  ارالرات  یو شالروو سالر مالاده یناگهالان ورودمنهالر باله  قیالاستفاده نمالود. تزر یمقعد افیصورت ش

عالالوه بالر ایالن تزریالق  .همراه اسر رکشندهیس ای کشندهمصرفی )ا وردوز( شود. این حالر با خطر با  بیشمی

وی و هپاتیر سی بوده و یالک معضالل آیهایی همچوب اچترین راه انتقال عفونرمواد افیونی در کشور ما شای 

 شود.بهداشتی مهم محسوب می

 تر( عبارتند از:تر تا شدت بیشخطرات همراه با مصرف مواد افیونی )به ترتیب از شدت کم

 خارش، تهوع و استفراغ 

 آلودگی، یبوست، خرابی دندانخواب 

 های قاعدگی نامنظمدوره 

 دشواری در تمرکز و به یاد آوردن چیزها 

 سردگی، کاهش میل جنسی، ناتوانی جنسیاف 

  مشکالت مالی و درگیری با قانون 

 های ارتباطیدشواری 

 مشکل در حفظ شغل و زندگی خانودگی 

 تحمل و وابستگی، عالیم محرومیت 

 وی و هپاتیت سیآیهای منتقله از راه خون مثل اچعفونت 

 مصرف و مرگ ناشی از نارسایی تنفسیبیش 

 مواد محرک:

آمفتامین بالا نالام خیابالانی شیشاله اسالر. مصالرف مالواد ن ماده محرک مورد مصرف در کشور ما مرتریشای 

ارالرات محالرک دسته از مالواد  نیاشود. محرک دیگر نظیر قري اکستیسی و کوکائین با شیوو کمتری دیده می

 سالالمر مشکالت از یعیوس فیط به منهر تواندیم هاو مصرف آب روانی بر دستگاه اعصاب مرکزی داشته

 بیآسال مغالز یهاسلول به ینیآمفتام یهامحرک مصرفوجود دارد که  یاندهیفزا شواهد. شود یروان و یجسم

 آب کاله اسالر هیسالوءتغذ یبرا خطر عامل کی نیآمفتام یبا  دوز مدت یطو ن مصرف عالوه،ه ب. رسانندیم

 مغز شود.  یهاسلول به یمیدا بیآس به منهر تواندیم زین

کننالالدگاب، مصالالرف مالالواد محالالرک نیالالز همچالالوب مالالواد افیالالونی بالالاور سلالالط نالالزد برخالالی مصالالرف بالالر خالالالف ایالالن

رسالم گالردد و فالرد علالیاعتیادآور اسر به این معنا که مصرف آب بعد از مدتی منهر به اجبالار باله مصالرف مالی

تواند مصالرف خالود را پزشکی، خانوادگی و اجتماعی ناشی از مصرف نمیمواجهه با مشکالت جسمی، رواب

 کند.قط  

یکالالی از بالالارزترین عالالوار  ناشالالی از مصالالرف مالالواد محالالرک حالالا ت جنالالوب )سالالایکوز( القائشالالده ناشالالی از 

 دهد.مصرف اسر که خود را با عالئم مثبر جنوب مثل هذیاب و توهم نشاب می

مصرف مواد محرک با خطر افزایش یافتاله رفتارهالای پرخطالر جنسالی همالراه اسالر باله طالوری کاله احتمالال 
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-وی را دنالدین برابالر افالزایش مالیآیی منتقله از راه جنسی همچوب سالوزاک، سالیفلیس و اچهاابتالء به عفونر

 دهد.

 ،یارتبالالاط مشالالکالت شالالامل یاجتمالالاع مشالالکالت یبالالا  وویشالال بالالا نیهمچنالال ینیآمفتالالام یهالالامحالالرک مصالالرف

 مسالتمر مصالرف بالا نیهمچنال یخلقال یهالانوسالاب. اسالر همراه لیتحص و کار با مرتبط مشکالت ،یمال مشکالت

 و یافسالردگ مثل رواب سالمر مشکالت شدب بدتر کنندگابمصرف یبرخ و اسر همراه ینیآمفتام یهامحرک

 .کنندیم گزارش زماب طول در را یریپذکیتحر

 :از عبارتند( ترشیب شدت تا ترکم شدت از بیترت)به  ینیآمفتام یهامحرک مصرف با همراه خطرات

 ن، کم آبی شدید بدن، کاهش مقاومت به عفونتدشواری خواب، از دست دادن اشتها و کاهش وز 

 قفل شدگی فک، سردرد، درد عضالنی 

 قراری، شیدایی، هول، بدبینیاضطراب، افسردگی، بی -نوسانات خلقی 

 لرزش، ضربان نامنظم قلب، تنگی نفس 

 دشواری در تمرکز و به خاطر آوردن چیزها 

 آزاری، همسرآزاریرفتاری تهاجمی و خشن، کودک 

 های منتقله از راه جنسیرفتارهای پرخطر جنسی، عفونت 

 جنون بعد از مصرف مکرر دوزهای باال 

 های مغزآسیب دایمی به سلول 

 ریزی مغزی، مرگ ناگهانی ناشی از مشکالت قلبی، عروقیخون 
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 الکل:

 ،یماریب یعلر اصل کیبوده و  یاز مشکالت سالمت یعیوس فیط یعامل خطرزا برا کیالکل  مصرف

هالای سیرواگیالر ای از بیماریخطر ابتالء به مهموعه مصرف الکلو مرگ زودرس اسر.  یزندگ ریفیا فر ک

بالرد. وی را بالا  مالیآیهای گوارشی و... و واگیر همچوب سالل و اچها، بیماریهمچوب سیروز کبدی، سرطاب

گالردد. مصالرف مالیمصرف الکل همچنین یک عامل مهم برای تصادفات و سالوانح در سالطح جهالانی محسالوب 

همالراه اسالر و شالامل قطال  روابالط بالا خالانواده و  یاجتمالاع خالانوادگی و مشالکالتالکل با هالر سالطحی بالا بالروز 

هالالای ناهنهالالاریخطالالر  مصالالرف الکالالل در بالالارداری. شالالودیو کالالار مالال لیدر حفالال  تحصالال یدوسالالتاب و دشالالوار

 . مرتبط اسر یو نقص تکامل مغز یو رفتار یریادگیمشکالت  ،مادرزادی

های آلوده به متانول عوار  و پیامدهای شدید سالمتی نظیر نابینایی، نارسایی کلیه و مالرگ لمصرف الک

 نماید.به دنبال دارد. این موضوو اهمیر پرهیز از مصرف الکل در هر سطحی را مطر  می

در صورت بروز وابستگی فیزیولوژیک متعاقب مصرف مستمر الکل فالرد در سالطح قطال  مصالرف ددالار 

اضالطراب، تهالوو،  ق،یالشالامل لالرزش، تعر محرومیالر از الکالل  میال. عالشالودهای محرومیر مالیهعالئم و نشان

در برخالی افالراد محرومیالر از . شالوندیمال تشالنج و توهم با ، خوب فشار سردرد، ،یخوابیاستفراغ و اسهال، ب

یریالوم الکل با عوار  شدید همچوب تشنج و بروز حالالر سرسالام )دلیریالوم( خاصالی همالراه اسالر کاله باله آب دل

 تواند کشنده باشد. شود. به دلیل این عوار  شدید محرومیر از الکل میترمنس گفته می

 :اسر 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 

 درسکاهش عملکرد جنسی، پیری زو 

 مشکالت گوارشی، زخم معده، ورم لوزالمعده، فشار خون باال 

 های ارتباطی، مشکالت مالی و شغلیاضطراب و افسردگی، دشواری 

 مشکالت خانوادگی، اجتماعی و قانونی 

 دشواری در به خاطر آوردن چیزها و حل مسائل 

 ناهنجاری و آسیب مغزی در کودکان متولدشده از زنان باردار 

  دایمی مغز، آسیب عصب و عضلهسکته، آسیب 

 )سیروز کبدی و التهاب لوزالمعده )پانکراتیت 

 نابینایی، نارسایی کلیه و مرگ در اثر مصرف الکل آلوده به متانول 

 دهان، گلو و سینه، خودکشی سرطان 
 

 مصرف تزریقی

قالاله تالالرین طریمصالالرف تزریقالالی مالالواد بالالا خطالالر بالالا ی آسالالیب همالالراه اسالالر. در واقالال  تزریالالق مالالواد خطرنالالاک

 های ناشی از تزریق مواد شامل موارد زیر اسر:آید. آسیبمصرف مواد به حساب می

مصالالرفی دهالالد. تزریالالق هالالروئین بالالا خطالالر افالالزایش یافتالاله بالالیشتزریالالق مالالواد، خطالالر وابسالالتگی را افالالزایش مالالی

کننالد. تزریالق کنندگاب مواد شیشه، آب را به صورت تزریقالی اسالتفاده مالی)ا وردوز( همراه اسر. برخی مصرف

 برد.ای با  میرا به صورت قابل مالحظه مواد محرک خطر جنوب )سایکوز( ناشی از آب

مردگالی، التهالاب و رسالاند. تزریالق مالواد باعالث ایهالاد زخالم، خالوبها آسالیب مالیتزریق مواد به پوسر و رگ

 گردد. تزریق در گردب ممکن اسر منهر به سکته مغزی شود.آبسه در محل تزریق می

هالالای منتقلالاله از راه ریالالق )سالالرنگ، سرسالالوزب، مالقالاله، فیلتالالر و... ( باعالالث انتقالالال عفونالالراشالالتراک وسالالایل تز

 شود.وی، هپاتیر بی و سی میآیخوب مثل اچ

 

 افراد یابیارز و یگرغربال

یی موارد احتمالی در معر  ابتالء و مبتالء به اختال ت مصرف مواد توسط کارشناس  دند روش شناسا

 ها عبارتند از:ین روشممکن اسر اتفا  بیفتد. ا
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 گری اولیه درگیری با مصرف الکل، سیگار و موادغربال  -

ترین روش برای شناسایی باله موقال  افالراد در معالر  خطالر ناشالی از مشالکالت مصالرف مؤرر گریسربال

گالری اولیاله درگیالری بالا سالیگار، کارشناس مراقب سالمر خانواده پس از انهام سربالالرود. مواد، به شمار می

 ب مراج  نیز مثبر باشد، موارد زیر را ملحوظ نمایید:3 سؤال و مواد، در صورتی که پاسخ به الکل

 .به او اطمینان دهید که علت مراجع وی کامال محرمانه خواهد ماند 

  با او بدون حضور دیگران صحبت کنید و همه اصول مربوط به حقدوق بیمدار را در ارتبداط بدا وی

 رعایت کنید.

 و احساسات را به فرد بدهید.ها یفرصت بیان نگران 

  با استفاده از مطالب ارایه شده در این فصل در خصوص عوارض مصرف سیگار، الکل و مدواد وی

 را آگاه نمایید.

 .او را به مراجعه به پزشک/ کارشناس سالمت روان تشویق کنید 

هالای پایاله مهالارت گری اولیه درگیالری بالا مصالرف الکالل، سالیگار و مالواد در صالورتی کاله بالا رعایالرسربال

کننالده اخیالر را باله تفکیالک نالوو مالاده تواند افالراد مصالرفمشاوره، حریم خصوصی و رازداری انهام شود، می

ای )هالر پالنج سالال( و در افالرادی مبالتالء باله مشالکالت هالای دورهگری باید در فراخوابشناسایی کند. این سربال

 را ببینید(. 1نهام گردد )فصل سالمر رواب و برخی از مشکالت اجتماعی به صورت موردی ا

گری تکمیلی باله کارشالناس سالالمر رواب گری اولیه مراج  باید برای سربالدر صورت مثبر شدب سربال

 ارجاو گردد. 

 

 درخواست کم  از طرف خانواده

در مواردی اعضای خانواده به مرکالز سالالمر شالهری مراجعاله نمالوده و بالرای درمالاب یالک عضالو خالانواده 

هالالای اختصاصالالی بالالرای نمایالالد. مشالالاورهنمایالالد، درخواسالالر کمالالک مالالیراجعالاله درمالالانی امتنالالاو مالالیمبالالتالء کالاله از م

سالالازی فالالرد مبالالتالء بالاله مراجعالاله مالالؤرر واقالال  گالالردد. در ایالالن گونالاله مالالوارد توانالالد در راسالالباعضالالای خالالانواده مالالی

ا بالرای گری اولیه درگیری با مصرف الکل، سیکار یا مواد رکارشناس مراقب سالمر خانواده باید فرم سربال

انالد. سالپس فرد تکمیل یا به روز نمایالد و در فالرم مربوطاله قیالد نمایالد کاله منبال  شالر  حالال اعضالای خالانواده بالوده

اعضای خانواده باید برای ارزیابی بیشالتر باله کارشالناس سالالمر رواب مرکالز ارجالاو گردنالد. متناسالب بالا نتالایج 

اد و یالا اعضالای خالانواده را باله پزشالک ارزیابی، کارشناس سالالمر رواب مرکالز، مالداخالتی را ارائاله خواهالد د

 ارجاو خواهد نمود. 

 

 درخواست کم  از طرف خود فرد

در صورتی که فردی برای ترک سیگار، الکل یا مواد به مرکز مراجعه نمایالد، کارشالناس مراقالب سالالمر 

ت ارئه خدمر گری اولیه او را بر اساس نتیهه و فلودارروزرسانی فرم سربالخانواده باید پس از تکمیل یا به

 ارجاو نماید.

 

 پیگیری و مراقبت

موارد احتمالی در معر  خطر یا مبتالء به اختالل مصرف مالواد پیگیالری افالراد مبالتالء باله از ارجاو  پس

گری تکمیلالی بایالد باله صالورت هفتگالی انهالام منظور مراجعه به کارشناس سالمر رواب یا پزشک جهر سربال

 گردد.

لالی بایالد از طالرف کارشالناس سالالمر رواب باله کارشالناس مراقالب سالالمر گالری تکمیبازخورد نتیهه سربالال

 خانواده  منتقل گردد. 

های دوم و سالوم و سالپس ماهاناله پیگیری در ماه اول به صورت هفتگی و سپس هر دو هفته یک بار در ماه

 گردد. تا پایاب سال اول توصیه می

 ده ارائه گردد:که جهر پیشگیری از عود باید به بیمار و خانواهایی هتوصی

 تاکید بر پیگیری طو نی مدت درماب حداقل به مدت یک سال -1

 توصیه به مشاوره درباره مراجعه به پزشک در هنگام بروز عوار  داروها -2
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 کننده موادتاکید بر پرهیز از ارتباط با دوستاب مصرف -3

 سازی رفتاری تشویق به مشارکر در فعال -4

 ب طو نی مدتتوصیه به خانواده برای حمایر از درما -5

هالای مالرتبط بالا توصیه به خانواده بالرای مراجعاله باله مراکالز درمالانی در هنگالام بالروز عالوار  و فوریالر -6

 درماب اختال ت مصرف مواد

دارنالد اهمیالر بالا یی دارد. هالدف اولیاله  یقویتزرپیگیری افرادی که سابقه مصالرف اخیالر مالواد باله صالورت 

درمانی و قط  مصرف تزریقی مواد اسر، اما در صالورتی سازی برای دریافر مداخله برای این افراد راسب

هالای کالاهش آسالیب  زم ارایاله و ها بیمار موفق به قط  مصرف تزریقی نشده باشد، باید آمالوزشکه در پیگیری

 دسترسی به وسایل کاهش آسیب از طریق کارشناس مراقب سالمر خانواده تسهیل گردد.
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 مصرف مواد در بارداری

ی دوراب بارداری شرکر دارند، نقش مهمالی در کالاهش سوءمصالرف مالواد هامراقبر که درکلیه کارکنانی 

های باردار از کارکناب مراقبر سالمر به عنواب بهتالرین منبال  اطالعالات خالود حین بارداری دارند، زیرا خانم

ز از مصالرف ایشالاب عمالل کننالد. برخالی از مالادراب کاله باله پرهیالهای برند و بیشتر تمایل دارند به توصیهنام می

دانسالتند اند، ولی نمالیدارند که در دوراب بارداری نیاز به کمک داشتهاند، اسلب اظهار میمواد دسر پیدا کرده

دگونه و از ده کسی در این زمینه کمک بخواهند. بسیاری از زناب باردار حتی اگر هیچ وقر مصالرف مالواد 

کنالاب مراقبالر سالالمر خالانواده مصالرف مالواد را در هالای کارها و آموزشخود را فاش نکنند با دریافر توصیه

 کنند. دوراب بارداری کم می

اولین تماس مادر باردار با نظام مراقبر سالمر به هر شکل و هر جایی که رخ دهد، حتی در اورژانس و 

رسالانی باله تنهالایی گالری و اطالالواتا  زایماب، فرصر مناسبی برای ارائه خدمات سالمر به وی اسر. سربالال

کالالن اسالالر بالالرای مالالادر بالالاردار وابسالالته بالاله مالالواد کالالافی نباشالالد. لالالیکن کیفیالالر ارتبالالاط بالالین فالالرد بالالاردار و سیسالالتم مم

 بهداشتی، درمانی عامل مهمی برای نگهداری او در نظام مراقبر اسر.

همالالاب گونالاله کالاله پیشالالتر گفتالالیم یکالالی از خصوصالالیات اصالاللی اخالالتالل مصالالرف مالالواد آب اسالالر کالاله در ارالالر آب  

های مهم و واجالد اولویالر زنالدگی شود و فرد به سایر جنبهاولویر اصلی زندگی فرد میمصرف مواد تبدیل به 

از و  بیمالاری خالودباردار از یالک سالو باله علالر الگالوی اسلب زناب  .شودتوجه میخود همچوب سالمتی و... بی

-نمالیخدمات مراقبر بارداری اسالتفاده از  فاش شدب مصرف مواد،تبعات منفی ناشی از ترس از سویی دیگر 

اختالل مصرف مواد اررات منفی جدی بر سالیر بالارداری و سالالمر نالوزاد دارد و یکالی از عوامالل دخیالل ند. نک

 گردد. محسوب می یباردار دوران ریوم مرگدر 

های اولیه بالارداری شالامل خسالتگی، سالردرد، تهالوو و اسالتفراغ را برخی زناب وابسته به مواد افیونی نشانه

توانالد باعالث شالود ایالن دهنالد. در نتیهاله، شالروو بالارداری مالیواد افیالونی نسالبر مالیباله عالئالم ناشالی از پرهیالز مال

دهند، تخفیف دهنالد و بالا بیماراب مصرف مواد افیونی خود را افزایش داده تا عالیمی را که به پرهیز نسبر می

 دهند.این کار جنین را در معر  سطو  افزایش یافته این مواد قرار می

مواد در معر  خطر بالا ي سالوء تغذیاله هسالتند، اسلالب مراقبالر بالارداري كالافي  كنندهزناب باردار مصرف

كنند. در میاب زناب بارداري كه مواد را به صالورت گیرند و در محیط پر از خشونر و استرس زندگي مينمي

ي هالالابیماري ي عفالوني، انالدوكاردیر، آبساله وهالالابیماري كننالد خطالالر عالوار  پزشالكي مثاللتزریقالي اسالتفاده مالي

 یابد. له از راه جنسي افزایش ميمنتق

 
 گری اولیه درگیری با مصرف الکل، سیگار و مواد در بارداریغربال

گری و آموزش زناب باردار باعث با  رفتن میزاب آگاهی ایشاب از خطرات ناشی از مصرف مالواد سربال

ی در زنانی کاله مشالکل های بعدی پیشگیری کند. حتشود و ممکن اسر از احتمال مصرف مواد در حاملگیمی

هالای پیشالگیرانه دربالاره مصرف ندارند، پرسش و آموزش در این مالورد، فرصالر خالوبی بالرای انتقالال آمالوزش

 آورد.مصرف مواد فراهم می

 

 کارشناس مراقب سالمت خانواده الز  است به موارد زیر توجه نماید:

 درک نمدوده و بدا آن همددلی گرایانه سعی کنیم مشکل فرد را با پرهیز از نگرش و برخورد قضاوت

 نماییم.

 .بدانیم مواد از سایر عوامل روانی، اجتماعی و اقتصادی جدا نیست 

 بارداری متعهد هستند که خدمات مراقبت را به طور یکسان به همه مراجعان ارائده  کارکنان مراقبت

 نمایند.

 ای متی است، نه مقولهتوجه داشته باشیم که اختالل مصرف مواد یک مقوله مرتبط با بیماری و سال

ارزشی و اجتماعی، بنابراین در مراقبت بدارداری نیدز بایدد بده آن بده عندوان یدک مشدکل سدالمتی 

 نگریسته شود.

 .محیطی امن که متضمن حفظ اسرار بیمار است را برای زن باردار فراهم کنیم 
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 .به احساسات و درک مراجع احترام بگذاریم 

 ل مصرف مواد برای مادر باردار امری دشوار است.درک کنیم که در میان گذاشتن مشک 

 سوادیهای اجتماعی متعددی دارند که کممواد مشکالت و محدودیتکننده بسیاری از زنان مصرف 

تواند یکی از آنها باشد. بنابراین تمام اطالعات عالوه بر شکل نوشتاری باید شدفاهاً بدرای زندان می

 ح داده شود تا مطمئن باشیم که اطالعات را فهمیده است.)و همسران یا شرکای جنسی آنها( توضی

 

ی اولیالاله درگیالالری بالالا مصالالرف الکالالل، سالالیگار و مالالواد در دوراب بالالارداری بایالالد در اولالالین مراقبالالر گالالرسربالالال

 های بعدی، هنگام زایماب و شیردهی تکرار شود. بارداری و پس از آب در سه ماهه

 

 منفی:گری اولیه در زنان باردار با نتیجه غربال

 .بازخورد مثبت ارایه دهید 

 .منافع پرهیز از مصرف مواد و خطرات مصرف مواد در دوران بارداری را مرور کنید 

 گری را در پایان هر سه ماهه، بعد از زایمان و در دوران شیردهی تکرار کنید.غربال 

 

 مثبت هیاول یگرواجد غربال زنان باردار در

 ه مصرف مواد را به پزشک مرکز  ارجاع دهید.افراد شناسایی شده و یا مشکوک ب 

  درصورتی که احتمال خطر جدی و یا مسمومیت فرد با مواد وجود داشته باشدد الزم اسدت ارجداع

 فوری داده یا با پزشک مرکز تماس گرفته شود.

 
 پیگیری و مراقبت مادر باردار مبتال به اختالل مصرف مواد:

گالالری اولیالاله درگیالالری بالالا رداری کلیالاله مالالوارد مثبالالر در سربالالالبالاله دلیالالل اهمیالالر مصالالرف مالالواد در دوراب بالالا

 مصرف الکل، سیگار و مواد باید به پزشک مرکز ارجاو شوند.

پزشک مرکز در صورت نیاز برای درماب اختالل مصرف مواد درمالاب  زم را ارایاله داده و یالا بیمالار را 

اخالتال ت مصالرف مالواد ارجالاو  های اختصاصی یالا تخصصالی درمالاببرای دریافر خدمات درمانی به جایگاه

 دهد.می

شالود. ارز به کارشالناس سالالمر رواب توسالط پزشالک مرکالز انهالام مالیدر هر کدام از این حا ت ارجاو هم

گری تکمیلی برای تعیین سطح درگیری اختصاصی بالا هالر یالک از مالواد کارشناس سالمر رواب مرکز سربال

دهالالد. کارشالالناس سالالالمر رواب همچنالالین انهالالام مالالی و همچنالالین تعیالالین طریالالق مصالالرف )تزریقیقسیرتزریقالالی( را

ی اجتماعی و صالحیر سرپرستی را انهام و نتایج ارزیالابی را بالرای انهالام هاحمایر ارزیابی تکمیلی از نظر

 نماید.ارجاعات  زم به پزشک مرکز منتقل می

رناماله درمالانی در این گونه موارد پیگیری هفتگی برای مراجعه به پزشک و سپس پیگیری برای دریافر ب

 گردد.بر اساس بازخورد ارجاو دریافر شده از جانب پزشک توصیه می

هالای هالای زیالر در پیگیالریارایاله آمالوزش مالواد مصالرف اخالتالل به مبتال باردار مادر ییشناساصورت  در

 گردد:کارشناس مراقب سالمر خانواده یا ماما توصیه می

  اهمیت دارد.به وی بگویید که سالمت او و فرزندش برای شما 

 کده فرزنددش سدالم باشدد و او نیدز خواهددمی دانید و معتقدید کده هدر مدادریبه او بگویید که می 

 تواند با قطع مصرف مواد، به سالمت فرزندش کمک کند. می

 شوند و هر چده زودتدر اقددام می تأکید کنید بالفاصله پس از پرهیز مصرف مواد، فواید پرهیز آغاز

تر خواهد بود. هیچ وقت بدرای پرهیدز مصدرف ماید پرهیز مواد برایش آسانبه قطع مصرف مواد ن

 مواد دیر نیست.
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  .در صورت اختالل مصرف مواد افیونی، او را از مزایای درمان نگهدارنده آگاه سازید 

 تواندد مدادران مدی کدهشدود مدی بارداری و بچه دار شدن باعث بروز تغییراتی مهم و گداه تدنش زا

   .نمایدبرای مادر و کودک پیشگیرانه های موزشآن و قبول درما را مستعدواد ی مکنندهمصرف

  ،بده عندوان  ،فرزند پدروریهای آموزش مهارتضرورت دریافت آگاه سازی مادر از در این دوران

 دارای اهمیت بسیاراست. یک اقدام پیشگیرانه 

  های پرهیدز از خشدونت واد وآوری بهتر در برابر مصرف مدبرای تابباید توجه داشت این مادران

، نیازمند آموزش و حمایت اجتماعی و توجه ویژه نوزاد و روانی رفتاری و نیز تأمین امنیت عاطقی 

 هستند.

 

 

 

 
  مادرانی که در دوران بارداری تحت درمان نگهدارنده بوده اند باید بدانند منافع تغذیه نوزاد با شدیر

 مادر از مضرات آن بیشتر است.

 

 

 

 

 

 

 اهش آسیب ناشی از مصرف مواد:ک

هالای هالا و مالداخالتی اسالر کاله هالدف آب کالاهش آسالیبهالا، برنامالهمنظور از کالاهش آسالیب مهموعاله سیاسالر

سالمتی یالا اجتمالاعی ناشالی از مصالرف مالواد بالوده، بالدوب آب کاله لزومالا  بالر قطال  مصالرف مالواد متمرکالز باشالد. 

 3122وی کاله از سالال آید ابتال به عفونالر اچای وزارت بهداشر، از بین کل موارهای دورهبراساس گزارش

مصالرف تزریقالی مالواد بالا  .انالدباله علالر اعتیالاد ترزیقالی مبالتال شالده %23تاکنوب باله ربالر رسالیده اسالر، بالیش از 

هالالای منتقلالاله از راه خالالوب، مصالالرفی )ا وردوز(، عفونالالرعالالوار  شالالدید سالالالمتی همچالالوب مالالرگ ناشالالی از بالالیش

فالردی و اجتمالاعی و... تالر در کاکردهالای فالردی، بالینخریب گسالتردهعفونر محل تزریق، شدت با تر اعتیاد، ت

همراه اسر. کارکناب نظام سالمر باید در نظر داشته باشند که تماس با کسانی که مواد را به صورت تزریقالی 

-کنند، هردند کوتاه مدت یک فرصر مناسب برای برقراری ارتباط و انتقال اطالعالات و آمالوزشمصرف می

 ها اسر. 

کنند یک رویکرد سلسله مراتبی به شالر  رخورد با کسانی که مواد را به صورت تزریقی مصرف میدر ب

 زیر باید پیگیری شود:

اش را تشالویق كنیالد موضالوو را اگرمعتاد انگیزه و آمادگی کافی برای ورود به درماب دارد، او و خانواده .3

 با پزشك مركز درمیاب گذارند.

ورود به درماب ندارد، بیمالار را از خطالرات ناشالی از تزریالق مالواد آگالاه  اگر انگیزه و امادگی کافی برای .6

هالالاي مصالالرف مالالواد نظیالالر مصالالرف تالالدخینی یالالا كالالرده و او را تشالالویق كنیالالد بالاله جالالاي تزریالالق از سالالایر روش

 خوراکی استفاده كند.

از  درصورتي كه فرد آمادگی و انگیزه کافی برای كنار گذاشتن تزریق را ننداشته باشد، خطالرات اسالتفاده .1

سی را به بیمار یالادآور شالوید و آنهالا را تالا  وی و هپاتیرآیهای اچسرنگ مشترا همچوب ابتال به عفونر

 تر تشویق کنید.های تزریق ایمنآنها که ممکن اسر به استفاده از روش

درمالالاب نگهدارنالالده بالالالا داروهالالای آگونیسالالالر )متالالادوب و بوپرنالالورفین( در حالالالال حاضالالر هزینالالاله 

آید و به عنالواب می ارربخش ترین روش درماب اختالل مصرف مواد افیونی در بارداری به حساب

 شود.می ابستگی به مواد افیونی در دوراب بارداری توصیهدرماب استاندارد و

 

تواند در ايجاد پیوند میان مادر و کودک مفید باشد و بصورت بالقوه می شیردهی

 .شدت سندرم پرهیز نوزادی را کاهش دهد
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درصورتي كاله قالبال رابطاله جنسالي مشالكوا داشالته ویالا ازسالرنگ مشالترا اسالتفاده كالرده اسالر او را بالراي  .1

اي ضروري به پزشك مركز سالمر جامعه ارجاو دهید درا که ممکن اسر باله هپاتیالر یالا ایالدز هآزمایش

 مبتال شده باشد.

بیمالار و خالالانواده او را بالالا مشالالورت و موافقالر پزشالالك مركالالز بهداشالالتي درمالاني تشالالویق كنیالالد بالالراي دریافالالر  .2

 ه كنند.خدمات مشاوره تخصصي به مراكز مشاوره رفتاري موجود درشهرستاب ویا استاب مراجع

کننالد، کارشالناس مراقالب سالالمر بنابراین در برخورد با کسانی که مواد را به صورت تزریقی مصرف می

خالانواده بایالالد آنهالالا را بالالرای دریافالر خالالدمات درمالالانی بالالرای قطالال  مصالرف تزریقالالی بالاله کارشالالناس سالالالمر رواب 

ق خالود اداماله دهالالد، رسالم ارجالالاو و پیگیالری مراجال  بالاله رفتالار پرخطالر تزریالالارجالاو دهالد. در صالورتی کالاله علالی

های کاهش آسیب را به فرد ارایه نمالوده و دسترسالی او را باله وسالایل کارشناس مراقب سالمر خانواده باید پیام

 کاهش آسیب تسهیل نماید.

 های متمرکز بر کاهش آسیب مصرف مواد به این شر  اسر:های مهم آموزشپیام

  کند.نامه درمانی به شما کمک زیادی میبهتر است تزریق نکنید. برای این کار ورود به یک بر 

 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 

 های خود را بشویید.دست 

 محل تزریق را بشویید. 

 .هر بار در یک محل جدید تزریق کنید 

 .آرام تزریق کنید 

 .وسایل تزریق را بعد از استفاده در سیفتی باکس بریزید 

 آمفتدامین را کداهش مدیکنید، نکات زیر خطرات سایکوز ناشی از متاگر مواد محرک مصرف می-

 دهد.

 .از تزریق و تدخین اجتناب کنید 

 .از مصرف هر روزه اجتناب کنید 

 کنیدد، نکدات زیدر بده مواد افیونی کوتاه ار مثل هروئین مصرف مدیخصوصاً  ا مواد افیونیاگر شم

 مصرف را کاهش دهید.کند خطر بیششما کمک می

 آورها اجتناب کنید.ها و خواببخشآرامخصوصاً  زمان مواد دیگراز مصرف هم 

 ر انددک از مداده را خرید اول یک مقددامقدار کمی مصرف کنید. همیشه وقتی یک ماده جدید می

 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 

 انشماره تلفن اورژانس را حفظ باشید.در ارتباط با دیگر 

 دیدنبا کدرد، اجتنداب گرانید توسط شده استفاده قیتزر لیوسا از شهیهم دیبا که  آن بر عالوه 

 داد قرار مواد کنندگان مصرف ریسا اریاخت در را خود لیوسا

 گدرانید بده کمدک ق،یتزر لیوسا ریسا ای سرسوزن سرنگ، دادن قرض دیکن تصور شما دیشا 
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 توانددمدی دوم دسته قیتزر لیوسا دادن قرض که دیباش داشته توجه دیبا اما دیآمی حساب به

 دینما منتقل گرانید به را یروسیو و ییایباکترهای عفونت

 کند استفاده شما توسط شده مصرف قیتزر لیوسا از دینده اجازه چکسیه به. 

 لیوسا هیته یبرا او به کمک دیبده یقیتزرکننده مصرف کی به دیتوانمی شما که یکمک نیبهتر 

 .است تر منیا مصرف یبراهای 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 همراجع یدرمان و یبهداشت مرکز به دزیا به ابتال تست انجام جهت. 

 دیکنپزشک یا کارشناس سالمت روان مراجعه به  یانجام خدمات مشاوره تخصص جهت. 

 
 : اولیه از مصرف مواد پیشگیرى

راهبردهالالای کالالالب پیشالالگیري از مصالالرف مالالواد شالالامل دو بخالالش اسالالر، یالالک: جلالالوگیري از ورود و عرضالاله 

 (.  تقاها اهش)کدو: پیشگیري از گرایش به مصرف مواد  )کاهش عرهه(مواد به داخل کشور 

المللي و ملي در کشالورهاي مختلالف هاي بینها اخیر، توسط سازمابهاي فراواني که در دههبا وجود تالش

طوور کلوي پیشوگیر  از رسالد کاله باله در زمینه کاهش عرضاله مالواد در ابعالاد گونالاگوب انهالام شالده، باله نظالر مي

  اعتیاد از طریق کاهش عرهه با توفیق چنداني همراه نبوده است.
(، سا نه مقامات امنیتي، نظالامي و انتظالامي کشالورها 6033دنانکه براساس گزارشات سازماب ملل متحد)

اند. این گفته بالداب معنالا درصد مواد مخدر تولید شده در سطح جهاب شده 10تا  60تنها موفق به کشف و ضبط 

کنندگاب دسالر مصالرف درصد از محصو ت تولیالدي خالود را همچنالاب باله 10تا  30اسر که سوداگراب مرگ 

 گردد. کاهش تقاها و پیشگیری اولیه توجه بیشتریهای سیاستگردد، باید به می رسانند. لذا ترکیدمي

توانالالد بالالرا  مىای هداهرگونالاله مالال هنگووا مصوورف زودانالالد كالاله ادهتحقیقالالات متعالالدد نشالالاب داز سالالوی دیگالالر،  

، حالال آنکاله باله حسالاب آیالد جودی خطور عامولدر آینالده یالك  یضد اجتماع ها  بعد  و ظهور رفتارها مصرف

متوقالف  ،دهد كه مشوكالت مربووط بوه موواد را پویش از آنكوه آغواز شووندبه جوامع فرنت مى اولیه پیشگیرى

 سازند و رفتارها  سالم را مورد حمایر قرار دهند. 
شالالده اسالالر، ایالالن موضالالوو بالاله عنالالواب  شالالناختهعاملی رفتووارى چنوودبالاله عنالالواب مصوورف مووواد از زمالالانى كالاله 

برحسالب هالر یالك  نیالزراهبردهاى پیشگیرانه متعدد و متنووعى رسیده اسر كه ناپذیر به نظر تى اجتنابضرور

مالالورد توجالاله و  نمایالد،مالالی در آب نمالود و بالالروز ها و خالط سالالیرهایى كالاله رفتالار اعتیالالاد ها، خاسالالتگاهاز وضالعیر

 كاربرد قرار گیرد.

چهووار حیطووه ا  در دهالا  مداخلالالهراهبرترین مالالؤرر ،و عواموول خطرآفوورین مداخلوه نووو  و سووطوح برحسالب

 عبارتنداز:ها این حیطه گیرند.می قرار

 ـ فرد  3

 ـ خانواده  6

 لـ گروه همسا 1

 اسر.  كار و محله محیطتر مدرسه، ها  فرعىـ جامعه كه شامل حیطه 1

ی اموهیون برن دربویش از یون حووزه را  ها  پیشالگیر زمالانى كاله برناماله ،انالدنتایج تحقیقات اخیر نشاب داده

 خواهند داشر.كارآمدى بیشترى  ، مداخالتدهندمىقرار پوشش تحر  جامع
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 کدامند؟ از مصرف مواداولیه پیشگیرى   افاهدترین عمده

از مصالرف مالواد اولیاله اهداف  پیشگیر  ترین , مهمدر مباحث نظر  و ادبیات پیشگیر  از مصرف مواد

 :عبارتند از

   برای رف  آبای مداخلهیک برنامه  تدوین مصرف مواد و ـ شناخر علل 3

 آمیز و پرخطرـ كاهش عوامل مخاطره 6

 دموامصرف افراد در معر  خطر از خطرات و مضرات خصوصا   ,ساز  افراد جامعهـ آگاه 1

 هالالا  زنالالدگى نظیالالر مهالالارتها  مالالواداز طریالالق آمالالوزش مهارتـ افالالزایش مقاومالالر فالالرد در مقابالالل وسوسالاله 1

 وارتباط اجتماعى کنترل هیهانات منفی، تفکر نقاد،امتناو ورزیو  حل مسئله ،خودآگاهی

ماننالد  اجتمالاعی افالراد –ی منظالور ارضالا  نیازهالا  رواناله بال ،مالوادمصالرف هالا  جالایگزین ـ تقویالر فعالیر 2

 تفریحی و ورزشی برای رق  نیازهای هیهاب طلبی و لذت جویی های تقویر برنامه

از جملاله مشالکالت دوراب انتقالالی زنالدگی ماننالد  زنالدگىتالنش زای  د حالوا ـ مشاوره و مداخله حین بحراب و 2

 زماب بلوغ، فشارهای عاطفی، اقتصادی، طال  والدین و مهاجرت

 و اعتقادات مذهبى و اخالقى در جامعه ی معنویتقویر باورها ،ـ ارتقاء سطح آگاهى فرهنگى 3

 مواد  ارزه بادر مب مؤرر كارآمد وـ وض ، اصال  و تقویر قوانین و مقررات  1

اطرافیالاب در  مصرف مالواد و پیامالدهای آبجلوگیر  از اشاعه و سرایر هدف  اب وابستگی به موادـ درماب  2

 جامعه و 

 
 برنامه ریزی کنیم؟ پیشگیرى از مصرف مواد رایب چگونه

  حالالائز اف مالالواد پاسالالخ بالاله دنالالد پرسالالش زمینالالهها  معطالالوف بالاله پیشالالگیر  از مصالالرپالالیش از تالالدوین برنامالاله

پاسالخگو  دنالد  ،بایالد قبالل از تالدوینمیر اسر. در واق  یك رویكرد و برنامه پیشگیرانه از مصرف مواد مىاه

   مهم باشد. این سؤا ت عبارتند از :اسؤال زمینه

 ؟دنتمركز یاب سانیالف ـ مداخالت پیشگیرى باید بر چه ك

 یى که به روشنى تعریف شده باشندهاگروه افراد و. 
زمانى مؤرر خواهند بود كه بر جمعیتى متمركز گردنالد كاله باله روشالنى بالا سالن، جالنس،  مداخالت پیشگیر  

تعریوف مشوتص بوه نساد، قومیر، ملیر، فرهنالگ، میالزاب درآمالد و مكالاب جغرافیالایى تعریالف شالده باشالند. ایالن 

مصرف مواد و نیازهاى خواص جمعیوت هودف  ترین عوامل خطر محافظت كنندهدهد تا مهممداخالت امكان مى

قابول در،، قابول و این كار را به طریقى سالازماندهى نماینالد كاله بالرا  گالروه مخاطالب قرار دهند  هدفمورد را 

 باشد و بدین ترتیب این مداخله كارآمد خواهد بود.پذیرش و متناسب 

  د که بیشدترین تمرکدز خدود نشوو کارآمد واقع مى مؤثر پیشگیرى از مصرف مواد زمانىمداخالت

 ندمعه )از کودکى تا جوانى( قرار دهرا بر افراد جوان جا

  خطرناکترین دوره برای آسیب پذیری جوانان در برابر مصرف مواد مراحل انتقالی بدزرگ و تغییدر

 مقاطع تحصیلی) ورود به راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه و گاه یک محیط کار پرخطر(است.

 نوجوان( گدروه همسدال، خدانواده  عالوه بر جمعیت هدف )به عنوان مثال انه بایدیک مداخله پیشگیر

تدا را نیز مخاطب قدرار دهدد  مربی ورزش و معلم انندبویژه والدین و سایر بزرگساالن تأثیرگذار م

 یابد.کارآمدى آن افزایش مى
 

 ؟تمركز نمایند موهوعاتیباید بر چه  انهب ـ مداخالت پیشگیر

نظور جامعیر بیشالتر و كنتالرل بهتالر، اشالكال مداخالت پیشگیر  بهتر اسر به م : عمده مصرف مواد انواوـ 3

به عنالواب مثالال  .را مورد هدف قرار دهند ،متعدد مصرف مواد كه ممكن اسر در جمعیر هدف رایج باشد

امالا مالواد  ،ممكن اسالر ایالن مالاده را كالاهش دهالد مواد مخدركنترل و پیشگیر  از مصرف جهر یك مداخله 

 باشند. مورد سفلر قرار گرفتههدف در جمعیر و الکل  مانند مواد محرک یجایگزین

مالداخالت پیشالگیر  زمالانى كارآمالدتر خواهنالد بالود كاله در هالر : كننالدهمحافظالرعوامالل و  سالازـ عوامالل خطر 6

مهمتالرین  ر( بالindicativeمالوردی و یالا  Selectiveانتخالابى ، Universalگردند )همگالانى سطحى كه اجرا مى

خطور و  عوامولانالد كاله تحقیقالات نشالاب داده تمركز یابند.جمعیر هدف  كنندهعوامل خطر و عوامل محافظر
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دارند. یعنالى و تجمعى ویژگى تعاملى  اجتما اده، مدرسه و هاى متتلف فرد، خانودر حوزه محافظت كننده

لالذا توجال   .گالرددكننالدگى آنهالا بیشالتر مىزایى یا حفاظالر آسیب،در جمعیر هدف بیشتر باشدهر ده تعدادآنها

 مؤرر واق  شود. انهند در افزایش كارآمد  مداخالت پیشگیرتوامى به این عوامل

هالالا و انتظالالارات آنهالالا نیازهالالا  افالالراد، انگیزه: از مصوورف مووواد و نیازهووای جسوومی و روانووی فوورد انتظووارات -9

ممكن اسر نقش مهمى در مصرف مواد در جهر هدف داشته باشند كه توجه به آنها كارآمد  مالداخالت را 

احساسوات ناخوشوایند اخالتال ت و عنواب مثال ممكن اسالر افالراد باله انتظالار آنكاله مالواد به دهند. افزایش مى

مصالرف مالواد رو  باله  ،دهالدرا كالاهش مى ، چواقی و کمرویویآنها مثل تنش، اهطراب، افسردگى، تنهوایى

خالقیالر، تهالیج، لالذت، مثالل  یاین باشد كه احساسات خوشایند آورند و یا انتظارات آنها از مصرف موادمى

هالا بالدوب شالك این قبیل نیازها، انتظالارات و انگیزه كند.در آنها ایهاد مىاز مشکالت  یذهنرکز و رهایی تم

لالذا توجاله باله آنهالا و معرفالى  نماینالد وا  با عوامل خطر یالا عوامالل محافظالر كننالده تعامالل مىبه طور پیچیده

بالالرآورده سالالاختن آنهالالا  بالالرا مالالداخالت روانشالالناختی و یالالا درمانهالالای روانپزشالالکی  ،هالالا  مناسالالبجایگزین

 ضرور  اسر.

صالحیح،  توانند با ارائه اطالعالاتمداخالت پیشگیرانه مى: مصرف موادپیامدهای درباره  درسراطالعات  -4

 و داروهالالا از مصالالرف مالالواد هالالا  آنالالاب، دارا  تناسالالب فرهنگالالى و سالالنى بالالا نیازهالالا و انگیزهعلمالالیمناسالالب، 

( سالخنرانی آموزشالى وبحالث هالا   پوستر، كالالستیزر، این اطالعات به اشكال گوناگوب ) پیشگیر  نمایند.

 گردد.و ...( ارائه مى بها  مختلف )خانواده، محله، گروه همسا  و به گروه

دادب اطالعات باله تنهالایى بالرا  پیشالگیر  از سوءمصالرف مالاد كالافى گاه  :ها و هنهارها  ضد موادنگرش -5

 هعالامو ج بهالا، گالروه همسالا خانوادهفالرد،  هالا و هنهارهالا نیسر، بلكه باید سعى در تغییر نگالرش، ارزش

این مسئله به ویسه در آساز شیوو یالک مالاده ها  پیشگیر  منتهى گردد.تا به افزایش كارآمد  برنامه ،نمود

تالالرین مهم جدیالالد و تغییالالر الگالالوی مصالالرف از یالالک مالالاده مخالالدر بالاله مالالاده محالالرک و الکالالل بالاله عنالالواب یکالالی از

 اسر. ترکید مداخالت پیشگیرانه مورد

هالالا  ضالالد مالالواد نیالالز بالاله خالالود  خالالود بالالرا  پیشالالگیر  هالالا و نگرشارزش اماایهالالاد اجتموواعی: هوواى  ارتمهوو -6

، آمووزش و مصالرف مالواداز یك رویكرد كامال  اربات شالده در زمیناله پیشالگیر   مصرف مواد كافى نیستند.

، منفوی هیجانواتتوانوایى كنتورل افوزایش اعتمواد بوه نفوس، هاى زندگى در ارتبواط بوا  مهارتهمگا  تقویت 

هسالالتند كالاله بالاله  ىهالالایباشالالد. اینهالالا ابزارمى هوواى رد موووادتعارهووات، و تكنین و حوول مسووأله ،برقوورارى ارتبوواط

شالود، سالاماندهى ها  پرخطالر روبالرو مىبا موقعیررا بویسه زمانى كه  رفتارهایش ،ددهنوجواب امكاب مى

 د.كن

 

 ه زمانى بایداعمال شوند؟چمصرف مواد از ج ـ مداخالت پیشگیرى 

 .دنبه اندازه كافى مقدماتى و پیشگیرانه باشـ  3

مالالداخالت پیشالالگیرانه زمالالانى كارآمالالدتر خواهنالالد بالالود كالاله خیلالالى زودتالالر از آنكالاله مصالالرف مالالواد بخواهالالد شالالكل 

  هالامراقبر مثاللماتى از خیلوى مقودتواننالد اعمال شوند. بنابراین براساس گروه هالدف ایالن مالداخالت مى،بگیرد

هالالالالالای در محیط مثالالالالالل مالالالالالداخالتتوووووا مقووووودماتى  مالالالالالادر معتالالالالالاد دارد( بالالالالالرا  نالالالالالوزاد  كالالالالاله)پالالالالالیش از تولالالالالالد 

نوجوانالالانى كالاله در ریسالالك كمتالالر  از مصالالرف مالالواد قالالرار کودکالالاب و  ایبالالر دبسالالتاب وها بهداشالالتی،مهدکودک

 اعمال گردند.،دارند

 

 :پایایی داشته باشندبه اندازه كافى ـ  6

به اندازه كوافى و طوى زمانهواى متتلوف ه رسد مداخالت پیشگیر  زمانى كارآمد خواهند بود كبه نظر مى 

توانالد نوجوانالاب را اما نمى،دپیشالگیر  نمایالمالواد مصالرف ممکالن اسالر از مالدت تقویر شوند. یالك مداخلاله كوتالاه

 د. نمای واكسینهبرا  مدت طو نى در برابر مصرف مواد 

ین عوامالالل از سالو  دوسالالتاب، همچنالفشالار  در محلالاله، مثالل در دسالترس بالالودب مالواد عوامول محیطوى متعووددى

در برابالر تواننالد مقاومالر نوجالواب راوامالل مىفرد  مثل خطرپذیر  نوجواناب و میل به تهربه مواد و سالایر ع

 باشد.مستمر و مداو  مواد علیرسم آنچه آموخته اسر بشكند. بنابراین مداخالت پیشگیر  باید 

 

 شوند؟ نجا باید اهایی در چه محیط د ـ مداخالت پیشگیرى از مصرف مواد

توانند به نوجواناب كمك نماید كه به سو  مصرف مالواد مىهاى سالم و عارى از مواد ها و موقعیتفعالیت

بالالا افالالراد  مثالالل خالالانواده، گالالروه همسالالال، همكالالاراب و سالالایر بزرگترهالالا صالالورت  معمالالو    هالالااین فعالیرنرونالالد.

 اجتماعات دینوی و تفریحوی،س،، موداردرمانی-مراکز خدمات بهداشتیهایى مثل در موقعیر معمو    گیرد ومى
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و آگالاهی بخشالی باله  هوا از مووادعارى نمودن این موقعیتشوند. یعنى با می اجرا یورزشسالنهای  و محل كار

و نیالز آمالوزش و نقویالر مهارتهالای فرزنالدپروری خالانواده و مهارتهالای اجتمالاعی نوجوانالاب خانواده, جواناب و 

 ایش پیدا نكنند.مصرف مواد گركنند تا به را حمایر مىافراد 

 مواد چگونه باید اعمال شوند؟از ـ مداخالت پیشگیرى مصرف   هـ

   (Interactive)تعاملى ـ  3

نسوبت بوه رویكردهوایى كوه بور  رویكردهاى یكطرفوه و پنودآموز ا ربتشوى كمتورىاند كه تحقیقات نشاب داده

ن، پلالیس، دكتالر و ... و یالا همسالا نى كاله توانند با معلالم، والالدیدارند. نوجواناب زمانى كه مى یمشاركت و تعامل

بوا و  یتعواملدر یالک بحالث و گفتگالوی سعى دارند دانش، نگرش و رفتالار ضالد مالواد را در آنهالا تقویالر نماینالد، 

، باله احتمالال بیشالتر  یالاد کننودیوت میفعال ی پیشگیرانه مانند برگزاری چشنواره و یا نمایشوگاهمشاركتبرنامه 

كه مستلز  تعامل كنند. به عبارت دیگر رویكردهایى را پذیرفته و به آب عمل مى گیرندگیرند و آنچه یاد مىمى

 اجتناب كنند.مواد سازد تا از مصرفاسر بیشتر آنها را قان  مى و مشاركت نوجوانان

 

 (multimodal)دند وجهى ـ  6

هالای گروه رایکاله البتاله تنهالا بال) هواى چندگانوه مثول سوتنرانىاسوتراتژ مداخالت پیشگیر  زمالانى كاله از  

نموایش ونقود بحو  گروهوى، کارگواه آموزشوی، ،(بزرگ بصورت کوتاه مدت با هدف آگاهی بخشی انهالام گیالرد

 ،كننالالداسالالتفاده مىدر سالالطو  و راهبردهالالای مختلالالف  سووی دی آموزشوویو  توزیووع پمفلووتهوواى ویوودئویى و فیلم

 گیرند.كارآمدتراز آنهایى هستند كه تنها یك رویكرد را بكار مى

 

 ها  اجتماعىمشىوأم با خطـ ت 1

وهع قوانین، مصوبات، هنجارهواى رسومى مثل  هاى اجتماعى هد موادمشىخطبا استفاده از انواعى از  

تالواب از مصالرف مالواد پیشالگیر  گیالرد، مىآنها كه كل جامعه را در بر مىو غیررسمى و اجراى ستتگیرانه 

هالا  در معالر  خطالر تركیالد دارنالد باله  كه بر فرد یا گالروها  نمود. تحقیقات نشاب داده كه مداخالت پیشگیرانه

یابالالد كالاله بالالا ایالالن قبیالالل تواننالالد در ایالالن زمینالاله مالالؤرر باشالالند. بلكالاله زمالالانى كارآمالالد  آنهالالا افالالزایش مىتنهالالایى نمى

 ها  اجتماعى توأم گردند و از سو  جامعه نیز مورد حمایر قرار گیرند.مشىخط

 

 پیشگیری مبتنی بر خانوادههای برنامه
 سال(5-2)اولیه كودكيبرنامه پیشگیری در دوران نوزاد  و-4

اخوتالل در مسویر تکامول رشودی بوویژه در دوران نووزادی و اولیوه دهالد مالی شواهدی وجالود دارد کاله نشالاب

 گیرد.می برد، مگر اینکه مداخالت مثبتی انهاممی خطر بروز رفتارهای مخرب بسیار با  کودکی

زباني خاي هاي شود. رشد مهارتمي آسازپیش از رفتن به دبستاب  ده ونخستین تعامالت كودا در خانوا

بالیش از  ،، میالل باله تعامالل و مهارتهالاي اجتمالاعيکنترلالیرفتاری و ادراكي مانند خالود هاي سن و دیگر كاركرد

 .هر جا در خانه و با حمایر خانواده امكانپذیر اسر

هالالای اولویالالر تالالدوین ایالالن برنامالاله بالالرای خانواده ) UNODC,6033بالاله ترکیالالد سنداسالالتانداردهای پبشالالگیری )  

شایسالالتگی و ی دسالالتیابی بالاله تکامالالل رشالالد اجتمالالاعی پالالایین جهالالر -منالالاطق حاشالالیه نشالالین و دارای پایگالالاه اقتصالالادی

 اسر.این کودکاب با سن  روانی اجتماعی متناسب

 های ذیل هستند: دارای ویسگی ارر بخش در دوراب اولیه كودكيهاي برنامه

 شوند. می ادراکی، اجتماعی و زبانی کودکانهای هارتباعث بهبود م 

 شوند.می به طور متوالی برگزار آموزشی والدین جلسات 

 .توسط مربیان آموزش دیده ارایه گردد   

 کنندمی اقتصادی کمک-در حل دیگر مسائل اجتماعیها به خانواده. 

 
 :آموزش مهارتهای فرزندپروری -2

ا ور بتوش دوره اولیوه نوجووانی مالداخالت تورین مهم از یکالیاده به عنواب برنامه پیشگیری مبتنی بر خانو 

مثیالر والالدین  قرزنودپروریهوای مهارتباله تقویالر روابالط خالانوادگی و خوانواده  مور ر ارتقا کارکردهوایباید با 

 .بیانهامد
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 های قرزندپروری  مهمترین اهداف آموزش مهارت

 ایجاد فضای امن عاطفی 

 قابل قبول وضع مقررات برای رفتار 

  پایش اوقات فراغت فرزندان و الگوی دوستیابی فرزندان 

  منطقی های کسب مهارت اخذ تصمیمدر ها کمک به آن 

  مصرف مواد و دیگر رفتارهای پر خطررفتاری برای فرزندان در برابر های ارائه الگو 

 

 های ی  برنامه ا ربتش فرزندپروریویژگی

 باشد برای والدین راحت و خوشایندها ضور در کالسکه حای است سازماندهی به گونه . 

 جلسه یا بیشتر(. 41باشد)حدود  جلسات متعدد 

 تمام خانواده باشد. برای  مشترک برای والدین، فرزندان وهایی مستقل فعالیت شامل 

  باشد. توسط افراد آموزش دیدهآن ارائه 
 

 پیشگیری مبتنی بر مدرسههای برنامه
 :حیط كالس درسبرنامه بهبود م -4

شود، دارای شواهد ارربخشالی قراوانالی در مصالونیر ایالن کودکالاب مي دوره ابتدایي اجرادر  هك  این برنامه

 . ) UNODC,6033) ها در دوراب نوجوانی اسراز انواو آسیب

 های ذیل را داشته باشد:یک برنامه ارربخش بهبود کالس درس باید ویسکی
 کالس و نظم دادن به ت در مدیریمعلمین  تقویت توانایی 

   ایفای نقش اجتماعی خود به عنوان دانش آموز در  کودکانحمایت از 

  .دارای راهبردهایی برای برخورد با رفتارهای نامطلوب هستند 

 هستند. تایید رفتارهای مطلوب  دارای راهبردهایی برای 

  دهند. می به انتظارات بازخوردمعلمین 

 هستن شامل مشارکت فعال دانش آموزا. 

  شود.را موجب می پرخاشگرانه و ایذائی زود هنگامهای اهش رفتارک 

 
 فرد  و اجتماعي به دانش آموزانها  آموزش مهارت -2

تواند باعث پیشالگیري از مصالرف مالواد قالانوني و مي اجتماعي در كالس درسها  رشد مهارتحمایر از 

آموزش مهارتهای تالاب آوری ارائاله بر اساس شواهدشود.  دوره كودكي میانه و نوجوانيسیر قانوني در طول 

 تواند باعث كاهش رفتارهاي ناهنهار شود. مي ساله یا كمتر 30شده به كودكاب 

 :دداشته باشذیل را های باید به ویسکیاین برنامه جهر ارربخشی 

 تعهدد بده مدرسه،بهبودعملکردتحصدیلی، عدزت نفدس، چدون ی عوامل محافظ برها باید این آموزش

 تاثیرگذار باشد. المت ذهنی، مهارت تاب آوری س

  شود. می متعددبهبود مهارتهای فردی و اجتماعی باعث 

 نیز  جلسات مکمل ،چندین سالارائه شده و اغلب در طی  جلسات ساختارمنداز ای به شکل مجموعه

 شود.می به آنها اضافه

  شوندمی ارائه یا تسهیلگران آموزش دیدهدهندگان آموزشتوسط . 

 شوند.می برگزارتعاملی  جلسات عمدتا به صورت 
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 گذاری در مدرسهسیاست -9

 مقابله با غیبت دانش آموزان از مدرسههای سیاست 

 والدیندانش آموزان، معلمان، کارکنان، برای در مدرسه ها شمول همگانی برنامه  

  کاهش میزان و قابلیت دسترسی به سیگار، الکل، و مواد دیگر 

 نه با تنبیه بلکه با اقدامات مثبت همچون ارائه یا ارجاع برای مشداورهرفتارهای پرخطر برخورد با ، ،

 درمان و سایر خدمات مراقبت بهداشتی یا روانشناختی و اجتماعی

 شامل اقدامات تشویقی برای تبعیت از مقررات و سیاست هاها ثبات و سرعت در اعمال سیاست 

 دانش آموز به مدرسه و کارکنان آن افزایش فعالیتهای جذاب و عالقمندی 

 

 پیشگیری مبتنی بر اجتما های برنامه
ها در برناماله ریالزی یالک برناماله ها اسر. اولین قالدمهای اجنماو محور جزو ارربخش برترین برنامهبرنامه

 جامعه محور پیشگیری از مصرف مواد شامل موارد ذیل اسر:

  دیگدر مشدکالت کودکدان و خطگر و محگاف  مواد مصرفی اختصاصی آن جامعگه و عوامگلابتدا ،

 شود.می نوجوانان را در یک جامعه شناسایی

 شود.می از ذینفعان جلب مشارکت اجتماع محلی و حمايت طلبی 

 اهگداف کوتگاه مگدتها وبرنامدهپیشگیرانه مبتندی بدر پژوهش،های برنامههای بر مبنای استراتژی 

 شود.می تدوین

 شود.می و منابع موجود در آینده طر  ریزیها نامهرا بر اساس بر اهداف بلندمدت 

 در طول برنامه و همراه با پیشرفت برنامه وجود داشته باشد. پايش وارزشیابی 

 به سیگار، مواد و الکلدسترسی محدوديت مربوط به های حمایت از اعمال سیاست 

  و مدارسها مشارکت خانوادهبا 

 مبتنی بر شواهدهای یابی برنامهشدر اجرا، پایش و ارز علمی چعهمکاری مرا 

 به جامعه و منابع کافیها ارائه آموزش 

 در میان مدت )برای مثال، بیش از یک سال( پايداری ابتکارات اجنماع محور 

 

 خشونت خانگي 
 تعریف خشونت خانگي و انوا  آن:

د که اسلب و نه دهعبارت اسر از خشونتی که بین افراد خانواده و شرکای زندگی رخ می خشونت خانگی

افتالد. خشالونر خالانگی شالامل کالودک آزاری، همسالرآزاری و آزار سالالمنداب همواره در دروب منازل اتفالا  مالی

 . شودمی اسر. در این متن تنها به خشونر علیه همسر )همسرآزاری( پرداخته

و   خشونر روانی و کالمی، خشونر اقتصالادی، خشالونر جنسالی های مختلفی مانندبه صورتهمسرآزاری 

 شود. می خشونر جسمانی اِعمال

ی فیزیکالی باله اشالکال به اَشکال مختلف از جمله پرتاب اشیاء به سالمر همسالر، حملاله همسرآزاری جسمانی

مختلالالف )سالالیلی، مشالالر، لگالالد، کمربنالالد و ...( یالالا جلالالوگیری از دسالالتیابی همسالالر بالاله خالالدمات بهداشالالتی، در میالالاب 

 ها رایج اسر. خانواده

 
 کنداحلی که قربانی خشونت طی میی همسرآزاری و مرچرخه

 کند:ی مشخصی را طی میدرخه معمو    خشونر خانگی

. عالالذرخواهی مرتکالالب و اطمینالالاب دادب بالاله 1. بالالروز همسالالرآزاری  6. افالالزایش تالالدریهی تالالنش در خانالاله.  3
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 شود. گیرد و درخه تکرار میقربانی در جهر عدم تکرار خشونر. ولی پس از مدتی باز تنش با  می

 
 ی خشونت خانگیرخهچ

کارکنالالاب بهداشالالتی بایالالد  و کنالالده را طالالی میمرحلالال، سالاله تغییالالر بالالرای آمالالادگينیالالزاز لحالالاظ  قربالالاني خشالالونر

 مشخص کنند قربانی در کدام مرحله اسر:

 کارکناب بهداشالتیكند. در این مرحله از خود و انكار را تهربه مي تنفرشرمندگي،  : قربانی، اولی مرحله

 .شكل بگیرد او د تا آگاهي جدیدي درنیادآوري كن اوزب را به ه انسانی و جایگاباید هویر 

دسترسالي تواننالد مالی کارکناب بهداشتی، در این مرحله اسر خشونر را پذیرفته واقعیر :قربانی دو مرحله 

 د .نبه مناب  موجود را تسهیل كن او

   درمانی وجود دارد.ریزی طر: یعنی پذیرش مداخله و درماب، که امکاب برنامه مرحله سو 

 
 پیامدهای همسرآزاری در خانواده:

 کند.آزاری عالوه بر اررات سوء بر قربانی خشونر، فرزنداب را هم ددار مشکالت جدی می همسر

 الف. قربانی

  نفسو ناامیدی، کاهش اعتماد به  احساس بی ارزشی: مانند  افسردگیعالئم. 

 اختالل استرس پس از سانحهپانیک ، حملهراسیترس از فضای بسته یا گذرهی: اضطراب عالئم ، 

 مانند اقدام به خودکشی به خود زنندهرفتارهای آسیب 

  مواد یا داروها سوءمصرف بهگرایش 

  ،اعتماد به دیگرانو  یابیدوستاشکال در روابط اجتماعی 

 احسدداس اجبددار بددرای خشددنود کددردن دیگددران، پرخاشددگرانه د انفعددالی فتارهددایرگیددری شددکل :

 خود. ها و نیازهایبیان خواستهپذیری و پرهیز از هرگونه مقابله، عدم یمتسل

 

 ب. فرزندان

 های شناختی و عداطفی، ، اختالالت انطباقی و اضطرابی، نقصشب ادراری، خوابیترس، استرس، بی

 مشکالت تحصیلی، کمبودهای اجتماعی و رفتارهای تهاجمی.

 11-11% اندد کده مدادر هایی رشدد کدردهونده دارند، در خانهنوجوانانی که رفتارهای خشن تکرارش

 خورده است.کتک می
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 افزایش احتمال ارتکاب همسرآزاری در پسران و خشونت پذیری دختران در بزرگسالی 

 

 موانع آشكارساز  همسرآزاری توسط زنان:

سالایی ایالن دهنالد. شنازناب به د یالل زیالر تالشالی بالرای آشالکار کالردب خشالونر و جلالوگیری از آب انهالام نمی

 د یل موجب درک و ایهاد رابطه بهتری با زب خشونر دیده خواهد شد:

 تحمل به خاطر فرزندان 

 عالقه به همسر و زندگی مشترک 

 ترس از همسر و تشدید خشونت 

 بعد از خشونتکننده عذرخواهی خشونت 

 امید به بهبود خودبخودی اوضاع 

 ترس از آبروریزی و واکنش دیگران 

 ت دیگران در زندگی مشترکجلوگیری از دخال 

 نداشتن استقالل مالی یا اجتماعی 

 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 

 تی در مورد رازداری و توانایی در کمک به آنانعدم اعتماد به نظام بهداش 

  سؤال نکردن کارکنان نظام بهداشتی در مورد همسرآزاری از مراجعین 

 

 شناسایي موارد همسرآزار 

آمیالز هالا بالرای تحمالل رابطاله خشالونربرای برقراری ارتباط درسالر بالا قربانیالاب خشالونر، بایالد باله د یالل آب

از دید کارکناب تحمل قربانی را توجیه نکند، به دلیل اهمیتی که بالرای  توجه کرد. اگرده این د یل ممکن اسر

 وی دارد باید  به آب احترام گذاشر. این د یل عبارتند از:

 تحمل به خاطر فرزندان 

 عالقه به همسر و زندگی مشترک 

 ترس از همسر و تشدید خشونت 

 کننده بعد از خشونتعذرخواهی خشونت 

 ضاعامید به بهبود خودبخودی او 

 ترس از آبروریزی و واکنش دیگران 

 جلوگیری از دخالت دیگران در زندگی مشترک 

 نداشتن استقالل مالی یا اجتماعی 

 توان رفتار خشن همسر را تغییر دادباور به اینکه با مدارا و محبت می 

 

 چگونه زنانی را که مورد همسرآزاری قرار دارند شناسایی کنیم؟

زیر در زنالاب بایالد توجاله کارکنالاب عالئم  ی. با این حال مشاهدهمورد سرال کردی زنان در این باید از همه
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 بهداشتی را به احتمال وجود همسرآزاری جسمانی جلب کند: 

 خوانی ندارد مثل کبودی پدای چشدم ی ایجادشان همهایی که با توضیح  بیمار در مورد نحوهآسیب

 در اثر برخورد به درب

 ی تناسلی ی سینه، شکم و ناحیهردن، گلو، قفسههای نواحی صورت، سروگآسیب 

 شوندنقاطی که با لباس پوشیده میخصوصاً  هایی که بیشتر در مرکز بدن قرار دارندآسیب 

 های مختلف(اند )با رنگهایی که در مراحل مختلف بهبودیکبودی 

 کندمی بیمار با دالیل مختلف به مراکز بهداشتی مراجعه 

 یا طفره رفتن از معاینه  ندادن شر  حال درست 

 وخوی تند یا خشم شوهراشاره به خُلق 

 کنداز صحبت در حضور همسر در مورد علت مراجعه خودداری می 

 سوم صدمات در بارداری به صورت سقوط یا افتادن است(هرگونه صدمه در دوران بارداری )یک 

 کندهای طبی خود را پیگیری نمیبیمار درمان 

 

 قربانیان همسرآزاری:برخورد با  شیوه

کار بسیار مشکلی اسر و نیاز به فراهم شالدب قربانیاب باید توجه داشر که صحبر در مورد خشونر برای 

 فضای مناسب دارد. 

 شالالدبهمالالدلی )درک موقعیالالر و احسالالاس آنالالاب( وشالالنیده ، ارتبالالاطبرقالالراری دیالالده، خشالالونراز دیالالدگاه زنالالاب 

 . در اولویر قرار دارداب شهایحرف

های مراج  و توجاله باله شالکایات او، بالا تکالاب دادب صاحبه بهتر اسر ضمن گوش دادب به  صحبرهنگام م

 مناسب را برقرارکنید. ارتباط ،... ”فهمممی“، ”خیلی اذیر شدید“سر و استفاده از عباراتی مانند 

  استفاده کنید: زيرکننده توانید از جمالت حمايتمی
خالواهم کمکتالاب کالنم؛ نگالراب سالالمتیتاب هسالتم؛ شالما گذاشالتید؛ میخوشحالم که موضالوو را بالا مالن در میالاب 

 تاب کنند.توانم شما را به متخصصینی معرفی کنم که راهنماییمقصر نیستید؛ و من می

 ها نباید به کار ب رد: جمالتی که در این موقعیر

ردیالد؟ دالرا زودتالر دانستید عصبانی اسر درا بالا او جروبحالث کسهم شما در این دعوا ده بود؟ شما که می

 به من نگفتید؟ درا هماب بار اولی که کتکتاب زد، ترکش نکردید؟
 

 

  
 

 بایدها:

  باید رازدار باشید. هر صحبتی با قربانی باید بدون حضور اعضای خانواده و بده طدور خصوصدی

 انجام شود.

 .باید موقعیت و احساس قربانی را درک و به آن توجه کنید 

 باشد.نمی مقصر نیست و کتک زدن تحت هیچ شرایطی کار درستی باید به قربانی بگویید 

 

 نبایدها:

 نباید راز بیمار را برمال کنید 

 سدت در هاسال نباید خطرخشونت را ناچیز شمرده و دست کم گرفت: نیاید تصدور کندیم حدال کده

 .مقصر دانست در ايجاد خشونتزن کتک خورده را بايد ن
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 چنین وضعی زندگی کرده، پس موضوع چندان هم جدی نیست

 ای؟ چرا به او اجدازهکنی؟ چرا در این رابطه ماندهنمی چرا ترکش» نباید قربانی را با سؤاالتی نظیر 

 سرزنش کرد و مقصر دانست. «دهی چنین رفتاری با تو داشته باشد؟ چرا زودتر به من نگفتی؟می

 اسدتقالل او را ، هایی نظیرطالق، ترک خاندهتوجهی کنید: توصیهنباید به استقالل و آزادی قربانی بی

 و نباید انجام شود.برد می زیر سؤال

 خورند.نباید قربانی بودن را عادی جلوه دهید،مثال بگویید، همه زنان کتک می 

 .نباید با مرتکب خشونت برخورد کرد و یا قربانی را به درگیری با او تشویق کرد 
 

 ی ارجا شیوه

در مرکالالز افالالراد شناسالالایی شالالده و یالالا مشالالکوک بالاله خشالالونر را بالاله فالالرد مسالالئول پیگیالالری زنالالاب خشالالونر دیالالده 

 بهداشتی ـ درمانی و یا به پزشک مرکز ارجاو دهید.

درصورتی که احتمال خطر جدی برای زب خشونر دیده وجود داشته باشد زم اسر ارجاو فالوری داده یالا 

 با فرد مسئول تماس گرفته شود. 

 

 پیگیری موارد

سالتور پیگیالری داده باشالد. این موارد نیازی به ربر و پیگیالری  نالدارد، مگالر مالواردی کاله پزشالک مسالتقیما  د

ولی مشکل فرد را باله خالاطر بسالپارید و در مراجعالات بعالدی در احالوال پرسالی و ارایاله سالایر خالدمات بهداشالتی 

عالقه و حمایر خود را برای کمک به وی از طریق مرکز بهداشتی درمالانی یالا دیگالر روشالهایی کاله مرکالز باله 

 شما توصیه کرده اسر نشاب دهید.  
 

 ی با کودکان پیشگیری از بدرفتار
 تعریف بدرفتاری با کودک : 

ي بشالالري اسالالر. هالالر دنالالد ایالالن مشالالكل در اكثالالر هاي متالالوالي جامعالالهگیر در نسالاللاي همالالهآزار كودكالالاب مسالالئله

شود. مطالعات در مورد میالزاب و شالیوو كالودا آزاري ناكالافي ها وجود دارد اسلب مواق  شناسایي نميفرهنگ

  WHOهاي جدیالد اي در همه دنیاسر. تخمیندي مشكل مهم و عمدهاسر. كودا آزاري ده عمدي و ده سیرعم

برنالد و نیالاز باله سالاله در تمالام دنیالا از كالودا آزاري رنالج مي 0-31میلیالوب كالودا  10دهد كه سالالیانه نشاب مي

توجه و مراقبر بهداشتي و اجتماعي دارند. با  رفتن آگالاهي و دانالش در مالورد رشالد طبیعالي كالودا و همچنالین 

في كودا آزاري بر شخص، خانواده، و اجتماو توجه بیشتري را به این مسئله جلالب كالرده اسالر. ایالن اررات من

هاي رفتالالاري، جسالالمي، و هیهالالاني در كودكالالاب بالالر اسالالاس دوره رشالالدي آنالالاب و شالالدت كالالودا تظالالاهرات و نشالالانه

 زاري متفاوت اسر.آ
 

 انوا  بدرفتاری با کودک : 

 كود، آزار  و غفلت

وارد كردب آسیب و یا عدم اقدام براي دور كردب آسیب از كودا او را مورد آزار  هر فردي ممكن اسر با

هالاي مختلالف یا سفلالر قالرار دهالد. ایالن وضالعیر ممكالن اسالر در خالانواده، مؤسسالات نگهالداري و یالا در موقعیر

 گیرد.ها صورت مياجتماعي رخ دهد. كودا آزاري به وسیله افراد آشنا و به ندرت توسط سریبه

 ر  جسميكود، آزا

آزار بدني شامل رفتارهایي از قبیل كتك زدب، تهدید كردب، پرت كالردب، مسالموم كالردب، سالوزاندب، بالا آب 

ي جسالمي هاآسالیب جوش سوزاندب، در آب فرو بردب، خفه كردب و دیگر انواو آسیب رساندب به كالودا اسالر.

در جسالتهوي درمالاب نشالاب  ممكن اسر به صورت منتشر و همزمالاب بالا رفتارهالایي باشالد كاله فالرد آسالیب زننالده

 دهد. )اختالل ساختگي(مي

 

 كود، آزار  عاطفي

یي در تكامالل هیهالاني هاآسالیب آزار عاطفي نوعي اختالل هیهالاني و دائمالي اسالر كاله منهالر باله عالوار  و

ارزشي و دوسر داشتني نبودب در كودا شالود باله شود. این وضعیر ممكن اسر منهر به احساس بيكودا مي
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هاي شالخص دیگالري ارزشالمند كفالایتي اسالر و تنهالا در صالورت بالرآوردب درخواسالره فرد بياو احساس كند ك

 زده باشد و احساس كند در معر  خطر اسر.وحشر شود كه كودا دائما  اسر. این حالر باعث مي

 

 كود، آزار  جنسي

از اینكه آزار جنسي عبارتسر از مهبور كردب كودا براي اینكه شریك یك فعالیر جنسي باشد )صرفنظر 

كودا از این فعالیر آگاهي داشته باشد یا خیر(. این نوو سوء رفتار شامل تمالاس جسالمي، رفتارهالاي همالراه بالا 

هالاي سیالر تماسالي مثالل مهبالور كالردب كالودا بالراي تر اسالر ماننالد فعالیردخول مثل تهاوز و رفتارهاي سطحي

روش دیگالالر وادار كالالردب كالالودا بالالراي نگالالاري و بالالا تماشالالا كالالردب یالالك فعالیالالر جنسالالي. تماشالالا و یالالا تولیالالد هرزه

 رفتارهاي جنسي سیر معمول اسر.

 

 غفلت

اي كاله منهالر شناختي كودا اسر به گونهسفلر نوعي كوتاهي مداوم در بر آوردب نیازهاي جسمي یا رواب

توانالد مراقبالي را شالامل گالردد كاله از به اختالل جدي در وضعیر سالمر و رشد كودا شالود. ایالن وضالعیر مي

كنالد. و یالا زمالاني كاله در سذاي كافي، لباس و محافظر كودا نالاتواب اسالر و یالا در آب كوتالاهي مي فراهم كردب

 ي طبي مناسب نقص وجود داشته باشد.هامراقبر دسترسي كودا به

 

 مداخالت

 شود.هاي اولیه ـ رانویه و رالثیه مربوط به پدیده كودا آزاري را شامل ميمداخالت تمامي جنبه

ش براي متوقف كردب رخ داد كودا آزاري توسط مداخالتي اسر كه تمام جامعه را در پیشگیري اولیه تال

 گیرد )براي مثال آموزش فرزندپروري(بر مي

پیشگیري رانویه طراحي مداخالت براي افرادي اسر كه بیشالتر در خطالر آزار دیالدب قالرار دارنالد )والالدیني 

 اند(.كه خودشاب در كودكي آزار شده

گیرد تا دوباره ایالن اتفالا  نیفتالد )بالراي مداخالتي اسر كه پس از كودا آزاري صورت ميپیشگیري رالثیه: 

 اسر(. مثال آموزش مراقبر از والدیني كه فرزندشاب مورد آزار قرار گرفته

آمیزتر، و نتایج مثبر در پیشگیري اولیه و رانویه نسبر به انالواو به طور كلي مداخالت زود هنگام موفقیر

 ر اسر.رالثیه بیشت

 طراحي و اجرا شوند.  مداخالت به شرطي مؤررند كه مداوم و دند جانبه

 

 هنگا  كار با كود، و خانواده باید:

 به کودکان با دقت گوش داد و نظر آنان را درک کرد 

 اجازه داد والدین و سایر افراد خانواده به صورت عملی در مورد سالمتی کودکان درگیر باشند 

 اندرکاران تحدت تدأثیر قدرار ارب اولیه منفی والدین ارتباط بعدی آنان را با دسدتاز آن جایی که تج

 دهد، بنابراین یک برنامه ساختار یافته برای مداخالت آتی طراحی کردمی

 های قدانونی منجدری برایشدان شدود ها از اینکه بیان کردن مشکالت به درگیریبسیاری از خانواده

ثبت )البته واقعی( از خدمات ارائه کرد تدا آنهدا را تشدویق کندد بده ترسند. بنابراین یک تصویر ممی

هدا نیازمندد آنندد کده اطالعدات کداملی ها دسترسی داشته باشدد. خانوادهها و نیازها، کمکخواست

توانند به خدمات دسترسی یابند و وقتی درخواست کمک دارند چده داشته باشد از این که چطور می

 انتظاری داشته باشد.

 ارزیابی وضعیت کودک آزاری باید کلیت مشکل را در نظر بگیریم نه فقط آنچه بده صدورت یدک  در

تر سدالمتی و رشدد کدودک، شدرایط خدانواده گسدترده و محدیط واقعه رخ داده است. موضوع کلی

 .اجتماعی اوست که اهمیت دارد
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 های شناسایی بدرفتاری جسمی : روش

 تواند ما را در شناسایی کودک آزاری جسمانی یاری دهد: ک مینکات زیر بهنگام گرفتن شر  حال کود

 نامتناسب بودن و تغییر یافتن صحبت اطرافیان درباره علت جراحت 

  مبهم بودن صبحت اطرافیان 

  وجود سابقه جراحت مکرر در گذشته 

 ،عدم تناسب جراحت با شر  حال ارائه شده از سوی اطرافیان بخصوص از نقطه نظر تعداد زخمهدا 

 شدت، وسیله مورد استفاده و ....

  وجود آثار کبودی در بدن بدون ارائه توضیح منطقی درباره علت ایجاد آن 

 ناشی از گذاشتن سیگار روی بدن کودکهای سوختگی 

 خیر بدی دلیدل در مراجعده جهدت دریافدت خددمات درمدانی بخصدوص در مدورد شکسدتگی هدا، أت

 ها و یا سوختگیها دررفتگی

 ک جلوه دادن درد و عالیم کودک حتی با وجود ضربه مغزی، کدودک غالبداً زمدانی بده انکار یا کوچ

 شود که دچار تشنج شده باشد می بیمارستان یا مراکز بهداشتی درمانی آورده

 بحرانی همچدون از دسدت دادن عزیدزی در خدانواده، های وجود بحران در خانواده، وجود موقعیت

 ورشکستگی و مقروض بودن خانواده، از جمله عواملی هستند که جدایی والدین از یکدیگر، بیکاری،

 .  توانند قبل از وقوع کودک آزاری در خانواده وجود داشته باشندمی

  وجود عوامل محرک، همچون رفتارهای خاص کودکان که فضای خانواده را برای اعمدال خشدونت

ب ادراری و در کودکان بزرگتدر طوالنی مدت در شب، نخوردن غذا، شهای کند نظیر گریهمی آماده

 دزدی یا دروغگویی 

  وجود تاریخچه کودک آزاری در والدین : اکثریت والدین کودک آزاده دردوره کودکی توسط پدر یا

 اند. مادر خود مورد کودک آزاری قرار گرفته و اغلب آن خاطرات فراموش شده یا سرکوب شده

  والددین . عدم آگداهی از دوران رشدد و تکامدل کدودکداشتن انتظارات غیرواقعی از کودک همراه با

خورد، آنها نمی کند یا غذامی وقتی کودک گریه. غالباٌ از کودکان خود انتظار عشق و محبت را دارند

 .  شوندمی کنند از طرف کودک خود طرد و تنبیهمی احساس

 ش در خدانوادهفرزندپروری سخت و بدون انعطاف که خود موجب افزایش استرس و تدنهای شیوه 

 .  گرددمی

 در ایدن خدانواده وقتدی کدودک آزاری اتفداق. انزوای اجتماعی و عدم معاشرت با اقوام و دوسدتان 

 .  دهندنمی اجازه کشف این مسایل را به کسی معموالً افتد، والدینمی

 ی مشکالت خود را به عوامل خارج معموالً والدین کودک آزار. نسبت دادن مسائل به عوامل خارجی

 دهند تا عوامل درونی می نسبت

  وجودسطح باالی اضطراب در والدین 

 اولیه زندگی های وقوع اتفاقات مکرر برای کودک و سابقه بستری شدن در ماه 
زیرا بیشتر والدین کودک آزار، مشالکل . گرددمی اسلب این اطالعات از منب  دیگری سیر از والدین کسب

 دانند .نمی را مسئولکودک را کودکتر جلوه داده و خود 
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 نحوه ا رجا  موارد شناسایی شده: 

در صورت مشاهده عالیم و شواهد دال بر احتمال کودک آزاری جسمانی، کودک و خالانواده وی را جهالر 

بررسالالی، اقالالدامات درمالالانی و مراقبتالالی بالاله پزشالالک مرکالالز بهداشالالتی درمالالانی روسالالتایی، شالالهری و یالالا بیمارسالالتاب 

 . ارجاو دهید

 خالصه فصل 
 

ت و مشوکالت شوایع حووزه سوالمت روانوی، اجتمواعی و اعتیواد، طبقوه بنود ، در این فصل همن مرور اختالال

ها  شایع آنها مطرح شد. در مورد هر اخوتالل توهویحات متتصور  ارائوه گردیود و شورائط ارجوا  عالئم و نشانه

بیماران بوه سوطوح بواالتر شورح داده شود. بوا مورور ایون مطالوب شوما نگورش مناسوب تور  نسوبت بوه غربوالگر ، 

 ت و مراقبت از افراد دارا  اختالالت و مشكالت كسب كردید.مداخال
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 تمرین در کالس درس
 

  با اجرای ايفای نقش شناسايی اختالالت و مشکالت شايع را به کمک فرم غربالگری تمرين

توانند ناظر ايفای نقش بوده و کنید. )در هر بار ايفای نقش، گروهی از همکالسیان می

آن بازگو نموده و دوباره ايفای نقش با گروهی ديگر تکرار اشکاالت را پس از اجرای 

 شود.(

 .نحوه ارجاع بیماران به پزشک )فوری يا غیر فوری( راتمرين کنید 

  نحوه مراقبت و پیگیری هريک از اختالالت و مشکالت شايع به عنوان مثال در مورد يک

 بیمار افسرده تمرين شود.

 ختالالت و مشکالت شايع حوزه سالمت روانی، های بیمار و خانواده در مورد اآموزش

 اجتماعی و اعتیاد به روش ايفای نقش تمرين شود.

 تمرین در خارج از کالس
 

بوا مراجعووه بووه جمعیووت تحووت پوشووش غربووالگر ، ارجووا ، مراقبووت و پیگیوور  را عمووالً تموورین كوورده، 

و نحوووه انجووا  خوودمات هووا  مربوووط  بووت نماییوود. در جلسووه حبووور  بعوود  مراجعووات نتووایج را در فر 

شود و نظرات گروه در مورد عملكرد کارشناس مراقوب سوالمت خوانواده موورد بحو  مربوطه تشریح مي

 گیرد.و بررسي قرار مي
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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 اين فصل انتظار می

اعی و مراقبت و پیگیری افراد مبتال به اختالالت ومشکالت حوزه سالمت روانی، اجتم -4

 اعتیاد را انجام دهید. 

افراد مبتال به اختالل روانپزشکی، مصرف مواد و مشکالت اهداف مراقبت و پیگیری از  -7

 اجتماعی را بیان کنید.

افراد مبتال به اختالل روانپزشکی، مصرف مواد و مشکالت اجتماعی را بیان بازتوانی  -9

 کنید.

 ی را توضیح دهید.اجتماع تمشکال اي مواد مصرف ،یروانپزشک یماریب عودمفهوم  -1

 

 

 

 واژگان کلیدي 
 

  پیگیری 

  مراقبت 

  ثبت و گزارشدهی 
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 عناوین فصل 
 

 مشگکالت و مگواد مصگرف ،یپزشگکروان اخگتالالت بگه مبتال افراد پیگیری و مراقبت 

 یاجتماع

 و مگواد مصگرف ،یپزشگکروان اخگتالالت بگه مبگتال افراد از پیگیری و مراقبت اهداف 

 یماعاجت مشکالت

 یاجتماع مشکالت و مواد مصرف ،یروانپزشک اختالل به مبتال افراد یبازتوان 

 یاجتماع مشکالت اي مواد مصرف ،یپزشکروان یماریب عود 

 یاجتماع مشکالت اي مواد مصرف ،یپزشکروان اختالل به مبتال درمان تحت افراد 

  داستان 

 مشگکالت و مگواد فمصگر روانپزشگکی، اخگتالالت آمگار دهگیگگزارش و ثبت فرآيند 

 یاجتماع
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 :پزشکی، مصرف مواد و مشکالت اجتماعیروان مراقبت و پیگیر  افراد مبتال به اختالالت
اجتمالالاعی، دوره درمالالاب و مراقبالالر طالالو نی برخالالی از اخالالتال ت روانپزشالالکی، مصالالرف مالالواد  ومشالالکالت 

های سایکوتیک، صرو، وابستگی باله مالواد افیالونی، سالوء های روانپزشکی مزمن، بیماریدارند )مانند بیماری

رفتار با کودک و خشالونر خالانگی(. پیگیالری و مراقبالر افالراد مبالتال باله ایالن اخالتال ت و مشالکالت )کاله ممکالن 

ن افراد  زم اسر هر دند وقر یکبار )مطابق با دسالتور پزشالک و ها طول بکشد( ضروری اسر. ایاسر سال

دهنده خدمات بهداشتی و درمالانی مراجعاله کننالد. آنهالا بایالد داروهالای یا کارشناس سالمر رواب( به مراکز ارائه

خود را طبق نظر پزشک و یا روانشناس داروهای خالود را مصالرف کننالد و یالا در جلسالات آمالوزش و مشالاوره  

 و به طور خودسرانه فرآیند درماب و مراقبر خود را قط  نکنند.شرکر نمایند 

 

 مراقبت :تعریف 
هالاي جسالمي، ذهنالي و روانالي یالك فالرد در طالول دوره درمالاب و پاسخ به تمام جنباله مراقبر عبارت اسر از

طبق این تعریف بیمالاراب تحالر  ر.هاي مختلف افراد تحر پوشش یك برنامه سالمرسیدگي مستمر به همه جنبه

انالد بایالد تحالر مراقبالر قالرار گیرنالد. بهبالود نسالبي بخشالي از دوره درمالاب رماب و نیز آنها كه بهبود نسبي یافتالهد

آمالوزش پیگیالري و  بایالد تحالر مراقبالر قالرار گیالرد.، فالرد ود كه جهر پیشگیري از عود بیمالاريشمي محسوب

 بخشي از مراحل مراقبر اسر.

 

  راد دارای اخدتالالت روانپزشدکی، اخدتالل مصدرف و پیگیری افدفعات زمانی مناسب برای  مراقبت

 به شر  زیر است : مواد و مشکالت اجتماعی

روانپزشکی )موارد ارجاو فالوری(: در های اختالل سایکوتیک، اختال ت کودکاب و نوجواناب، اورژانس -1

 باربار و از آب پس ماهی یکای یکماه اول شناسایی، هفته

 بارختالل شبه جسمی، صرو، سایر اختال ت روانپزشکی: ماهی یکاختالل اضطرابی، اختالل خلقی، ا -2

 بار  ماه یک 2عقب ماندگی ذهنی در ماه اول شناسایی یک بار و از آب پس هر  -3

پیگیالری مالنظم دارنالد. تالواتر و فواصالل ایالن پیگیالری بالر حسالب  افراد دارای اختالل مصرف مالواد نیالاز باله -4

باله طالور کلالی، گالردد. س سالمر رواب و پزشالک تعیالین مالیسطح درگیری )متوسط یا با ( با نظر کارشنا

دوم و سوم و سالپس ماهاناله  یهاماه در بارکی هفته دو هر سپس و یهفتگ صورت به اول ماه در یریگیپ

همچنین به دلیل اهمیر مصرف مواد در بالارداری، پیگیالری هفتگالی بالا  .گرددیم هیتوص اولسال  ابیتا پا

  گردد.ب توصیه مینظر پزشک و کارشناس سالمر روا

افراد دارای مشکالت اجتماعی از قبیل خشالونر علیاله همسالر، نیالاز باله پیگیالری مالنظم دارنالد ولالی تالواتر و  -5

 فواصالالالل ایالالالن پیگیالالالری بسالالالته بالالاله مالالالورد و بالالالا تشالالالخیص کارشالالالناس سالالالالمر رواب یالالالا پزشالالالک مربوطالالاله 

 می باشد.  

پیگیری از پزشالک مرکالز ، کودک به پزشک ساعر پس از ارجاو 36موارد مشکوک به کودک آزاری،  -6

 . ماه بعد صورت پذیرد 1و سپس  36-1-1های صورت گرفته و سپس پیگیری درماب درهفته

روانرزشوووکی، مصووورف موووواد و مشوووکالت  و پیگیووور  از افوووراد مبوووتال بوووه اخوووتالالتاهوووداف مراقبوووت 

 :اجتماعی
 :تحت مراقبت افرادبرا   -الف 

د یا مشالکالت اجتمالاعی بالرای آنهالا داده شالده اسالر و افرادی که تشخیص بیماری روانپزشکی، مصرف موا

شناس قرار دارند، تا زماب بهبود کامل باید توسط کارشناس مراقب تحر درماب پزشک یا روانپزشک یا رواب

 سالمر خانواده تحر مراقبر و پیگیري مستمر باشند و خدمات زیر را دریافر نمایند:

 خشونر و خانواده آنها، قربانی ه بیمارارائه آموزش سالمر رواب ب -1

 زماب و میزاب تعیین شده توسط پزشك طبق مصرف دارو نظارت بر  -2

 بررسي عوار  دارویي -3

آب بالالدوب نظالالر تغییرمقالالدار مصالالرف عالالدم قطالال  دارو یالالا توجالاله بالاله نحالالوه مصالالرف دارو )دقالالر در زمینالاله  -4

 (پزشك

 به پزشك در موعد تعیین شده  مراجعهتوصیه به بیمار برای  -5

 و پزشك کارشناس سالمر رواب كاري با استمرار درماب و هم -6
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 وخامر از نظر بهبود و یا وضعیر بیمار و یا قربانی خشونر  توجه به -7 

 ت توأم توجه به اختال  -8

گر توسط بیمار، قربانی خشالونر و فالرد مرتکالب خشالونر درصالورت های درماببررسی انهام توصیه -9

 هاي سیردارویي و مشاوره درماب

 ها ي روزمره و كمك به حف  كاركرد ویلیرتشویق بیمار به انهام فعا -11

کننالده هالا بالا بیمالار یالا فالرد قربالانی یالا اعمالها در مالورد رفتالار و برخالورد صالحیح آبآموزش به خانواده -11

 خشونر

 
 بهبود یافته :یا افراد برا  بیماران   –ب 

 مراقبالر حالذف امنظالاز  یا روانشالناس، تشخیص بهبودي توسط پزشكاز بیماراب بالفاصله پس افراد یا این 

-یالا روانشالناس تعیالین ماليمالدتي كاله پزشالك  -هبود یافته تا مدتي پالس از بهبالوديبو بیماراب  افرادشوند بلكه نمي

و  تحالر مراقبالر قالرار گیالرد تالا از عالدم عالود بیمالاري وي باید توسالط کارشالناس مراقالب سالالمر خالانواده  -دنكن

در مالدت مراقبالر کارشالناس مراقالب سالالمر مینالاب حاصالل شالود. بهبالودي كامالل اطهمچنالین و مشکل اجتمالاعی 

ویالا مشالکالت شالد، اورا باله بازگشالر عالئالم متوجاله باید به وضعیر بیمالار توجاله داشالته باشالد و دنانچاله  خانواده

باید براي این بیماراب پیگیري و مراقبر را  کارشناس مراقب سالمر خانواده .روانشناس یا پزشك ارجاو دهد

 با اهداف زیر انهام دهد:

 و خانواده او  فردهاي  زم به آموزشارائه  -1

 کنترل عالئم و مشکالت به لحاظ آگاهی از عود  -2

 
 امتنا  كننده از درمان:و افراد  برا  بیماران–ج 

برخالالي از بیمالالاراب، قربانیالالاب و افالالراد از مصالالرف دارو، ادامالاله درمالالاب، همكالالاري بالالا پزشالالك و یالالا کارشالالناس 

كننالالد. ایالالن موضالالوو در مالالورد افالالراد بالالا مشالالکالت امتنالالاو مي مراقالالب سالالالمر خالالانواده و سالالایر درمالالانگراب خالالود

هالا افالرادي هسالتند كاله توسالط اجتماعی هم صاد  اسالر و گالاهی حاضالر باله پالذیرش و اداماله درمالاب نیسالتند. ایالن

یالا کارشالناس آنهالا توسالط پزشالك یالا مشالکالت کارشناس مراقب سالمر خالانواده سربالالگري  شالده انالد و اخالتالل 

هالالاي مربوطالاله ربالالر ه شالالده و در پایگالالاه سالالالمر شالالهری در پرونالالده خالالانوار و فالالرمتشالالخیص دادسالالالمر خالالانواده 

به دلیالل تالرس از  افرادشوند. این قبیل شهری محسوب مي تحر پوشش پایگاه سالمر افراداسر و جزء گردیده

از یا مشکل اجتمالاعی  ، اختالل مصرف مواد وروانپزشکی یعوار  دارویی یا به علر ترس از انگ بیمار

ای خصوصالی هالهالا یالا مطالبدهنالد باله کلینیالکمالی نیالز تالرجیح افالرادکننالد. برخالی از مالی ه درماب خالودداریادام

هالالاي  زم را بالاله كنالالد تالالا آموزشمراجعالاله کننالالد. در ایالالن شالالرایط کارشالالناس مراقالالب سالالالمر خالالانواده بایالالد تالالالش 

و دریافالر مراقبالر  درمالاب آنها بدهد و مشاركر آنها را بالراي ادامالههای وادو خان ، افراد دارای مشکلبیماراب

 شالودمالي مراقبالر و پیگیالري ارائاله وجه باله ایالن كاله بالراي ایالن دسالته از افالراد خالدمات آموزشالي،جلب نماید. با ت

 گردند. مي شوند و در آمار ماهیانه ربرمي بنابراین جزء بیماراب تحر پوشش پایگاه سالمر شهری محسوب

فالرد باله کارشالناس سالالمر رواب جهالر ارایاله مالداخالت  در افراد مبتالء به اختال ت مصرف مالواد ارجالاو

کننالده خواهالد بالود. انگیزشی با هدف افزایش آمادگی و تعهد مراج  جهر شروو و تالداوم برناماله درمالانی کمک

در صورتی که فرد تمایل به مراجعه نداشته باشد، ارجاو خانواده وی به پزشک یا کارشناس سالمر رواب باله 

 گردد.ها  زم توصیه میاورهمنظور ارایه توصیه و مش

 گیرد:مي امتناو كننده از درماب با اهداف زیر صورت و افراد پیگیري و مراقبر در بیماراب

 و مراقبر ادامه درماب دریافر و مرکز به مراجعه بهاب و افراد دارای مشکل ترسیب بیمار -1

  ها، افراد دارای مشکل و خانواده آبهاي  زم به بیمارارائه آموزش -2

 
 :و مشکالت اجتماعی ، مصرف موادروانرزشکی افراد مبتال به اختالل بازتوانی

هالای عالادی و توانند عملکرد و فعالیرگاهی این افراد به دلیل وضعیر بیماری یا مشکل اجتماعی شاب نمی

ه نفالس طبیعی خود را داشته باشند و به دلیل شرایط پالیش آمالده ددالار احسالاس یالرس، نالاتوانی و کالاهش اعتمالاد بال

گذارد و یالا شوند. گاهی اوقات نیز بیماری و مشکل اجتماعی بر روی عملکرد ذهنی و حافظه آنها ترریر میمی

شود. به این د یل ممکن اسر این افراد ددار احساس در فرد موجب کاهش سرعر و دقر در انهام کارها می

ی کارشالناس مراقالب سالالمر خالانواده  و سرخوردگی شوند و خود را ضعیف و ناتواب بدانند. در دنالین شالرایط

هالالای روزمالالره زنالالدگی تشالالویق نماینالالد. خالالانواده فالالرد بایالالد بالاله او کمالالک کننالالد و او را بالاله انهالالام کارهالالا و مسالالئولیر
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 داستان :

روز بالراي مراقبالر از یالك بیمالار كاله  سپیدار یك کارشناس مراقب سالمر مرکز بهداشتی درمانی

سالاله باله نالام سالعید اسالر كاله باله   2. ایالن بیمالار یالك كالودا بالود باله منالزل او رفالربهبود یافتاله ماه قبل 6

. پالس یك سالال تحالر نظالر پزشالك  قالرار داشالر. او به مدت اختالل بیش فعالي و كمبود توجه مبتال بود

پزشك حال او بهبود پیدا كرد و بنا بر تشخیص  پزشك  تهویز شده توسطهاي از مصرف مرتب دارو

اسالر طبالق دسالتور . امالا دالوب باله تالازگي اخالتالل او بهبالود یافتالهشالربه مصرف دارو  ندا يدیگر نیاز

. مدت سه ماه بود كه عالئمالي ریش عود نكندمراقبر باشد تا بیماپزشك باید مدتي پس از بهبود، تحر 

کارشناس مراقب سالالمر كه عضاي خانواده او مشاهده نشده بود. اما یك روز از بیماري وي توسط ا

كنالد متوجاله شالد كاله عالئالم اخالتالل  او ارزیالابی رفر تالا وضالعیر بهبالود او را  بیماربه منزل  خانواده 

کرد، آرام و قالرار نداشالر و ار بود، مدام حرکر میبه طوری که کودک بیقراسر مهددا   بروز كرده

مادر سعید هم این موضوو را تریید كرد و گفر  توانسر حتی برای مدت کوتاه در یک جا بنشیند.نمی

اسر كه دوباره عالئالم بیمالاریش ظالاهر شالده و سالعید آرام و قالرار نالدارد و مالدام در حالال دند روز كه 

توانالد دهالد و نماليكنالد. باله درس و مشالق اهمیالر نماليمي شیطنر و بازي اسر و كمي هالم پرخاشالگري

شود. کارشناس مراقب سالمر خانواده داشته باشد و مدام حواسش پرت مي روي یك موضوو تمركز

را در اولین خواهد كه سعید ید مياز مادر سعهاي  زم، با مشاهده این وضعیر، ضمن ارائه آموزش

 .فرصر  نزد پزشك ببرد

 

های  زم را بدهد تا بتواننالد در حالد تالواب فعالیتهالای کارشناس مراقب سالمر خانواده  باید به این افراد آموزش

شالود گیری نکننالد. ایالن امالر موجالب میها و روابط اجتماعی کنارهاجتماو و فعالیرزندگی را از سر گیرد و از 

شالود گالردد و سالبب مالیهالا میتر بهبود پیدا کنند و همچنین موجب افزایش اعتماد به نفس آبکه  این افراد سری 

ا نالاتواب که بیمالار نسالبر باله خالود و دیگالراب احسالاس خالوبی داشالته باشالد و باله دلیالل بیمالاری و مشالکالت خالود ر

 احساس نکند.

 
 :یا مشکالت اجتماعی، مصرف مواد روانرزشکیعود بیماری 

گاهی اوقات به د یل زیر بیماری روانپزشکی، اختالل مصالرف مالواد و یالا مشالکالت اجتمالاعی فالرد بهبالود 

 کند و پس از طی یک دوره بهبود، دوباره عالئم قبلی در فرد ظاهرمی شود:یافته، مهددا  عود می

 گیرد.  رماب برای بهبود کامل فرد کافی نبوده اسر و باید مدت بیشتری تحر درماب قراردوره د -1

کافی نبوده یا نوو دارو بالرای یا مداخالت روانشناختی برای مشکالت اجتماعی قدار دارو برای بیمار م -2

 درماب بیماری او مناسب نبوده اسر. 

گیالالرد و ایالالن شالالرایط ر شالالدید قالالرار میفالالرد بهبالالود یافتالاله در معالالر  شالالرایط اسالالترس زا و اضالالطراب آو -3

-موجب کاهش تواب مقابله او شده و بیماری روانپزشکی، اختالل مصرف مواد و یا مشکالت اجتماعی

 کند. اش دوباره عود می

 
 :یا مشکالت اجتماعی ، مصرف موادرزشکیروانمبتال به اختالل  تحت درمانافراد 

رواب درمالالاني(. بنالالابراین بیمالالاري كالاله فقالالط ) یردارویالاليمنظالور از درمالالاب یعنالالي درمالالاب دارویالالي و درمالالاب س

شالود. در واقال  مالالا تحالر درمالاب محسالوب ماليكنالد بالاز هالم تحالر درمالاب مالي هاي سیر دارویي دریافالردرماب

در نتیهاله پیگیالري، مراقبالر و آمالوزش بایالد بالراي بیمالاراني كاله تحالر درمالاب  ، فقط مصالرف دارو نیسالر.بودب

 سیردارویي هستند نیز انهام شود.
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 :، مصرف مواد و مشکالت اجتماعیدهي آمار اختالالت روانرزشكي  بت و گزارشفرآیند 

 پزشالکی،رواناخالتالل  آماري افراد مبتال بهطالعات بر اساس فرم ربر، کارشناس مراقب سالمر خانواده ا

باله مصرف مواد و مشکالت اجتماعی را بر حسب نوو اختالل، سن و جنس فرد و وضعیر اخالتالل یالا مشالکل 

اولیاله و یالا تعیالین مشالکل توسالط کارشالناس . قابالل ذكالر اسالر كاله پالس از بیماریالابي کنالدربالر مالي صورت ماهیانه

شالود  و پالس از  مراقب سالمر خانواده، فالرد باله پزشالك عمالومي مركالز یالا کارشالناس سالالمر رواب ارجالاو مالي

تالل یالا مشالکل تشخیص پزشک یا کارشناس و بر اساس قلودارت مربوطه )فصل سالوم کتالاب( مشخصالات  اخال

 ربالالرکارشالناس مراقالب سالالالمر خالانواده ط اخالتال ت روانپزشالكي و مشالالکالت اجتمالاعی توسالالدر فالرم ربالالر  فالرد

بنابراین ربر نوو اختالل، بر اساس تشالخیص پزشالك اسالر ناله بالر اسالاس بیماریالابي کارشالناس مراقالب  شود.مي

 سالمر خانواده.

-ات باله مركالز بهداشالر شهرسالتاب ارسالال ماليشالود سالپس اطالعالبندي ميمرکز جم اطالعات ربر شده در 

بنالدي توسالط شالود و پالس از جمال آوري ماليدر مركز بهداشر شهرستاب آمار مراكز سالمر جامعاله جمال گردد. 

در گردد. ميارسال )واحد بهداشر رواب دانشگاه(  مركز بهداشر استابكارشناس بهداشر رواب شهرستاب به 

بنالالدي شالالده توسالالط آمالالار جمالال هالالا شهرسالالتابمراكالالز بهداشالالر عالالات بنالالدي اطالمركالالز بهداشالالر اسالالتاب پالالس از جمالال 

عاونالر بهداشالتی باله پورتالال م گردد و به سایركارشناس بهداشر رواب دانشگاه در نرم افزار مربوطه ربر مي

در دفتالالر هالالاي كشالالور اطالعالالات دانشالالگاه. در نهایالالر گالالردداعي و اعتیالالاد ارسالالال مالالي، اجتمالالدفتالالر سالالالمر روانالالي

د و گالزارش شالوبنالدي و تهزیاله تحلیالل ماليعي و اعتیالاد  توسالط كارشناسالاب مربوطاله جم سالمر رواني، اجتما

 گردد.كشوري سالیانه تهیه مي

 
 ها : بت مشتصات بیمار در فر  

یالا نالوو اخالتالل کارشالناس مراقالب سالالمر خالانواده  پزشالك، اخالتالل یالا مشالکِل فالرد توسالط پس از تشالخیص 

 كند:هاي مربوطه ربر مير طبق دستورالعملهاي زیرا در فرم مشکل فرد و مشخصات آب 

  یا افراد دارای مشکل اجتماعیثبت مراجعات بیمار  فرم 

  بیماری یا مشکلفرم پیگیری 

  فرم ارجاع و مراقبت بیماران و افراد دارای مشکل اجتماعی 

 مصرف مواد و مشکالت اجتماعیفرم ثبت آمار اختالالت روانپزشکی ، 

 مان  جهت افراد دارای مشکالت اجتماعی فرم رضایت شرکت در تیم در 

 .فرم پیگیری و فرم ثبت مراجعات بیمار باید در پرونده خانوار نگهداری شود 
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 خالصه فصل 
 

يا اختالل مصرف مواد  و روانی افراد مبتال به اختاللکارشناس مراقب سالمت س از اينکه پ

فرد ارجاع شده را را شناسايی و به پزشک ارجاع کرد پزشک و يا يکی از مشکالت اجتماعی 

کند و را تعیین میآننوع  کند و در صورتی که او دچار اختالل يا مشکل باشد،ارزيابی می

کارشناس مراقب دهد از اين مرحله به بعد فرد ارائه می مانی الزم را بههای درتوصیه

ظم داروها طبق دستور از نظر ادامه درمان و مصرف منرا وضعیت بیمار سالمت خانواده 

و در صورت  دهدهای الزم را به بیمار و خانواده او میکند و آموزشپزشک پیگیری می

دهد و در صورت امتناع بیمار از پزشک ارجاع می وخیم شدن حال بیمار اورا مجددا ً به

 . دهدرا به بیمار و خانواده او می های الزمادامه درمان، آموزش

کارشناس مراقب ، يا مشکل در مورد بیماران بهبود يافته جهت پیشگیری از عود اختالل

 . بايد آنها را تحت مراقبت قرار دهدسالمت خانواده 

 ، اختالالت مصرف مواددر فرم ثبت اختالالت روانپزشکیرای مشکل و افراد داآمار بیماران 

در پايان 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 
 

ی، مصگرف مگواد و دارای اهداف مراقبت و پیگیری بیماران مبتال به اختالل روانپزشک -4

 مشکالت رفتاری را ذکر کنید .

 مراقبت و پیگیری برای چه افرادی بايد صورت گیرد؟ -7

دهی اختالالت روانپزشکی، مصرف مواد و مشکالت اجتمگاعی را فرآيند ثبت و گزارش -9

 توضیح دهید .

 منظور از بیمار تحت درمان چیست و چه خصوصیتی دارد؟  -1

 شود؟گفته می به چه وضعیتی، عود بیماری -9

 

 

 تمرین در کالس درس 
 

  کارشناس مراقب سالمت با روش ايفای نقش  يک نفر در نقش بیمار و يک نفر در نقش

برای پیگیری وضعیت بیمار به درب  کارشناس مراقب سالمت خانوادهباشد و  خانواده

 منزل او برود و با او صحبت کند .

 یت چند نفر از افراد دارای مشکالت کارشناس مراقب سالمت خانواده در کالس وضع

اجتماعی تحت پوشش خود را توضیح دهد و اقداماتی را که برای پیگیری و مراقبت آنها 

 است را بیان کند .انجام داده
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 هفتمفصل 

 

 
 حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادهاي  آموزش در برنامه
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 واژگان کلیدي

 

 آموزش سالمت 

 

 اهداف فصل
 

 رود بتوانید: می پس از مطالعه اين فصل انتظار

 توضیح دهید رادر حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد ف آموزش سالمت اهدا 

 را  حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادهای 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
 مالوارد در تالوابمالي راهالا گروه در افالراد باله آموزش اهداف

  :كرد خالصه زیر

 آشنایی مردم با اختالالت روانپزشکی 

  تغییددر باورهددای غلددط جامعدده در مددورد اخددتالالت

 روانپزشکی و درمان آن 

 ن مبدتال بده تغییر رفتدار در جامعده نسدبت بده بیمدارا

 اختالالت روانپزشکی و کمک به بازتوانی بیماران 

 پیشدگیری از اخدتالالت هدای آشنایی جامعده بدا روش

 روانپزشکی

 پیشگیری از مصرف مواد مداخالت با آشنايی 

 زندگی در برخورد با مسائل و مشکالت  عموم مردمهای ارتقاء مهارت 

 یح فرزندانمردم در زمینه تربیت صح عمومهای ارتقاء مهارت   

 ارتباطی بین والد و کودکهای ارتقاء مهارت 

  اجتماعی های محافظتی ابتالء به آسیبفاکتورهای آشنایی جامعه با فاکتورهای خطر و 

 از اسر عبارت ی، اجتماعی و اعتیادروان سالمردر حوزه  آموزش از هدف گفر توابمي خالصه طور به

 و بهبالود کیفیالر زنالدگیو اعتیالاد  رواب در زمیناله سالالمر مالردمآگالاهی  بهداشالتی بالا هالدف ارتقالاءهای ارائه پیام

 کند.می را تهدیدسالمر آنها داشتن آنها از خطراتی  اسر که  برحذرهمچنین و اسر 

هالالای منهالالر بالاله بالالروز واکالالنشعالالدم آگالالاهی مالالردم در خصالالوي اخالالتال ت روانپزشالالکی و مشالالکالت رفتالالاری 

له باورهای سلط در زمیناله اخالتال ت رفتالاری و روانپزشالکی، گردد. از جممیله رسیرتخصصی برای رف  مس

خیر در رباشالد. نبالود آگالاهی منهالر باله تال... بالرای حالل مشالکل مالییالاجعه به دعالا نالویس، سالرزنش و نصالیحر مرا

 ،گالرددمعه نه تنها مان  تشالدید عالئالم مالیهای مناسب به جاارائه آموزشگردد. شروو درماب و تشدید عالئم می

 گذارد.  اختال ت و مشکالت ارر میتر و عوار  کمتر نیز بر بهبود سری بلکه تا حدودی 

 مالوارد از بسالیاری در و دارنالد درمالاب بسالیاری از اخالتال ت روانپزشالکی امالروزه کاله دانندینم مردم بیشتر

ده و تواند از عود بیماری جلوگیری نمومی دارویی و روانشناختیهای استفاده از درمابهستند.  پیشگیری قابل

ز ایهالالاد اکننده هالالای مناسالالب نیالالز از عوامالالل پیشالالگیریبالاله بهبالالود بیمالالار کمالالک نمایالالد. همینطالالور ارائالاله آمالالوزش

 باشد. اختال ت و کاهش آسیب می

 مراكالزو یا مشاوره باله  درماب جهر های اجتماعینپزشکی و آسیبروا بیماري انگ از ترس دلیل به مردم

 و اعصالاب داروهالای از یالا و  كننالدیمال مخفي دیگراب از را خود التو مشک بیماري و كنندنمي مراجعه درماني

 دارو بالار یالک و پزشالک باله مراجعه بار یک با که دارند انتظار یا  ترسندمی دهندیم اعتیاد اینکه بهانه به رواب

باله  بتالوامالی و ارتقاء سطح سواد سالمر آنهالا   رواب سالمرهای شآموز ارائه با .برود بین از بیماری ،گرفتن

، پیشالگیری از اخالتال ت رفتالاری و روانپزشالکی و ارتقالاء سالواد سالالمر رواب جامعاله ،ی سلالطباورهالااصال  

 . اجتماعی پرداخرهای کاهش آسیب
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 ی، اجتماعی و اعتیادروان سالمتحوزه   در چند مبح  مهم آموزشی

 زمینه اختالالت روانپزشکی بايد بدانیدر  آنچه

 و احتیاجدات نیدز بیمداری هنگدام حتدی ،دهسدتن روانپزشدکی اخدتالالت بده مبدتال کده افدرادی 

نیازمندد توجده، مهربدانی و پدذیرش از سدوی  نیز آنها دارند؛ افراد سایر مشابههای نیازمندی

 یدک عندوان بده را آنان لتمنز و شأن بیماران با برخورد در است شایسته لذا  دیگران هستند.

 .داریم نگه انسان

 مبدتال بده  بیمداران. دارندد تفداوت عدادی رفتار  با کمیت لحاظ از فقط غیرعادی رفتارهای اکثر

 استفاده مورد عادی اشخاص که برندمی بکار را روشهای همان  معموالًًً اختالالت روانپزشکی

 ثیرأتد تحدت را فدرد خود عملکرد و رفتار هاروش این ر. بیشت خیلی شدت با ولی دهندمی قرار

  .کنندیم خارج عادی روال از را او رفتار و دهندیقرارم

 تدری در افرادی که آسدتانه تحمدل پدایین. اختالالت روانپزشکی گردد دچار است ممکن فرد هر

تری داشدته باشدند، امکدان ابدتالی آندان ای ضعیفهای مقابلهمقابل مشکالت داشته و مهارت

  .  یابدمی یشافزا

 هدایبیمداری درمدان برای خواستن کمک از نباید هرگز ان مبتال به اختالالت روانپزشکیبیمار 

 هدایبیمداری اکثدر مسدئول انسدان کده طورهمان زیرا .کند خجالت و شرمندگی احساس خود

 . باشدینم نیز خود اختالالت روانپزشکی مسئول نیز نسبت همان به نیست خود جسمانی

 تدوانمدی بهبدودی از پدس چده بیمداری دوره در چه مبتال به اختالالت روانپزشکی ارانبیم به 

 آنها کار بر کسی است الزم بیماران از بعضی در. داد بیمار توانایی با متناسب کار و مسئولیت

 . باشد داشته سرپرستی و نظارت

 تجدویز پزشدک کده) خداص مدوارد در جز به بیمارستان در روانپزشکی بیماران کردن بستری 

 ادامده معدالج پزشدک نظر زیر و مرتب بطور  را داروهایش بیمار اگر. ندارد ضرورتی ( کندمی

 بیشدتری سدرعت بهبدودی روندد ،دباشدن داشدته او از را الزم حمایت اجتماع و خانواده و دهد

 .گیردمی
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 برخورد با فرزندانمان بايد بدانیمدر زمینه  آنچه

 سب کودک به او توجه مثبت نشان دهید. این کار موجدب تقویدت و تکدرار های منابا توصیف رفتار

 گردد. رفتارهای مناسب از سوی کودک شما می

 شود، نادیدده بگیریدد. نادیدده کارهای اشتباه فرزندتان را در صورتی که به او صدمه ای وارد نمی

 گردد. گرفتن رفتارهای نامناسب منجر به از بین رفتن آن رفتار می

  رفتارهای مناسب کودکتان پاداش دهید. فراموش نکنید که پاداش بایدد بالفاصدله بعدد از رفتدار به

 مناسب داده شود تا کودک رابطه بین رفتار مناسب و پاداش  را متوجه شود. 

 توان نادیده گرفت عبارتند از : جلب توجه به شکل نامناسب، پافشداری بدر انجدام رفتارهایی که می

موافق نیستند، گریه کردن برای جلب توجه، قشقرق راه انداختن، جید  زدن، بحدث کاری که والدین 

 کردن 

  .دستورات ارائه شده به کودکان باید کوتاه، روشن و بصورت قاطعانه بیان شود 

 هدای خدود در زمینده فرزنددپروی پدر و مادر خوب بودن، اتفاقی نیست. با افزایش دانش و مهارت

 در خوب تبدیل شد. توان به یک پدر یا مامی

  زمان خاص برای گفتگو با فرزندتان اختصاص دهید. فضایی برای بیان راحت و آزادنه هدر آنچده

 گذرد. در ذهن فرزندتان می

 های فرزندتان شریک شوید. این کار موجب استحکام روابط پددر و مدادر ها و سرگرمیدر فعالیت

 گردد .با فرزند می

 دکتان را تهیه کنید. هدف از این کار تقویت رفتارهای مناسب کودک فهرستی از رفتارهای مثبت کو

 است. 

 تواند بصورت کالمی: تشویق و تمجید، فیزیکی: بغل کردن و بوسیدن و فعدالیتی: بدازی، پاداش می

 شود.خواندن داستان یا قدم زدن در پارک  می

 یریدد. مثدل: محرومیدت از در صورت سرپیجی کودک از دستور، یک پیامد منفی برای او در نظر بگ

 دیدن کارتون مورد عالقه
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 زندگیهاي برنامه آموزش مهارت

 

کاهش رفتارهای پرخطر ر د گی برطبق تحقیقات گسترده قبلیبرنامه آموزشی مهارتهای زند

(، افزایش 1118مزمن مثل سرطان )فوکوی، های (، مهارت مقابله با بیماری1118)هاوکینز، 

(، کاهش مصرف دخانیات )سورن سن، 87)ساجدی و همکاران، عزت نفس و ابراز وجود 

(، پیشگیری از جرم و جنایت )گرشام و 88(، کاهش استرس و اضطراب )حاجی امینی، 1141

فرد، موفقیت تحصیلی، شغلی و اجتماعی های (، رشد سالمت روانی، ارتباط1111همکاران، 

  شود.می ( 1111)دوران و اسمیت، 

های روانی یی هستند که برای افزایش تواناییهامهارت ،های زندگیطور کلی مهارته ب

ثر با مقتضیات و ؤسازند تا بطور مشوند و فرد را قادر میاجتماعی افراد آموزش داده می

هایی چون حل مساله و تصمیم گیری، تفکر های زندگی روبرو شود. آموزش مهارتکشمکش

های مقابله با استرس در اهی، همدلی و مهارتخالق و انتقادی، روابط بین فردی، خودآگ

گیری شخصیت و همزمان با شکل کهمدارس کشور بویژه مقاطع حساس دبستان و راهنمایی 

تواند باشد، میمی ی سنیهااین گروهرشد تفکر شناختی کودک و دوره حساس نوجوانی در 

 اجتماعی آتی پیشگیری کند. –ی روانی هاآسیب به میزان زیادی از
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 های زندگی بايد بدانیممهارتدر زمینه  آنچه

 تدوانیم بدا مشدکالت و هدا و نیازهدا خدود، میها، خواستهبا شناخت نقاط قوت و ضعف، احساسات، توانایی

 تصمیمات پیش رو بهتر برخورد نماییم. 

 اداراک یا فکر توانیم خود را جای دیگران قرار دهیم و درک کنیم که او چگونه احساسبا کمک و همدلی می ،

 بیند. کند و چه تفسیری از وقایع دارد و رویدادها و محیط اطرافش را چگونه میمی

  بی توجهی به احساسات دیگران و بیان کردن موضوعات شخصی مشابه به جای گوش دادن به فرد مقابل

 ر شنونده باشید.گردد. به جای بیشتر صحبت کردن، بیشتباعث ایجاد سوء تفاهم در روابط بین فردی می

 گردد. ارائه راه حل به دیگران بدون اینکه از ما درخواست کرده باشند موجب آسیب زدن به رابطه می 

  حل مسائل زندگی یک مهارت است که همه انسانها به آن نیازمند هستند. برای حل مسدائل زنددگی در ابتددا

فتاده به عنوان یک مسئله نگاه کنید نه به عنواین یک مشکل را بپذیرید و آن را انکار نکنید. به آنچه که اتفاق ا

 مشکل الینحل. 

 .جرات مندی یعنی دفاع از حقوق خود بدون اینکه حقوق دیگران پایمال شود 

 کنند: ترس از دست دادن رابطه، احساس گناه از رنجیددن خودداری می "نه  "ها به سه دلیل از گفتن انسان

شدود. توجده هم و باارزش بودن در مواقعی که درخواستی از آنها مدیو ناراحت شدن دیگران و احساس م

ی شما نیست که به هر قیمتی مشکالت دیگران را حل کنید یا همه را از خدود راضدی داشته باشید که وظیفه

 نگه دارید.

 مندی و پرخاشگری تقاوت وجود دارد. هدف پرخاشگری برنده شددن بده بهدای زیرپدا گذاشدتن بین جرات

کنیدد بددون اینکده مندی شما از حقوق خود دفداع مدیو احساسات دیگران است. در حالیکه در جراتحقوق 

 حقوق دیگران را زیر پا بگذارید و به آنها آسیب برسانید.

 کندد. عضدالتش کندد. بدر اعصدابش فشدار وارد میفرد خشمگین به هنگام خشم همه چیدز را فرامدوش می

کننده باشد. پدس از آن بایدد بدا افکدار تشددیدراهکار ترک موقعیت می شود. دراین هنگام بهترینمنقبض می

خشم خود مقابله کنید. مثال اگر از دست خودتان عصبانی هستید به یاد آورید که هیچ کس در دنیا کامدل و 

 بدون اشتباه نیست. 

  سدازگاری بدا آن  زمانیکه درگیر مشکلی شدید که فراتر از توانایی شما بدرای _در مواقع مواجه با استرس

 کننده استرس را شناسایی کنید و برای حل آن از دیگران کمک بگیرید.عامل ایجاد _است 
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تغییالالر موضالالوو کسالالب دانالالش و  از مصالالرف مالالواد، بالالر پیشالالگیریهای برنامالالهه اخیالالر بخالالش مهمالالی از تالالا دهالال

هالای در سطو  همگانی و با استفاده از ظرفیالر هاشته اسر. بسیاری از این برنامهتکیه دانگرش افراد جامعه 

مالورد هالدف قالرار گوینالد، می« مالواد دروازه ای»آنها  را که بهو حشیش ، موادی دوب سیگار، الکل رسانه ای

 سر. مصرف مواد ا پیامدهایرسانی در مورد اده و ترکیدشاب بر اطالود

ای بوور بووه تنهوواییاطالعووات دن دادر بسوویاری از موووارد،  البتووه ایوون انوول را هووم بایوود در نظوور گرفووت کووه
ش کوه در اداموه ایون بتودیگری نیوز در ایون موورد الز  اسوت جدی و پایدار  پیشگیری کافی نیست و مداخالت

هوای غلوط رایوج در بتش ذیل، ابتدا پاسخ ی  سرال و سرس مروری بر نگرش .مورد بح  قرار گرفته است
 در بین افراد جامعه خواهیم داشت.

 

 آیا ادامه مصرف یا وابستگی به مواد ین رفتار عمدى است یا اختیارى؟ ی  سرال مهم: 
توانالایى فالرد بالرا  ر، امالا پالس از مالدتي اول، اكثالرا  اختیالار  اسالگیالري بالراي مصالرف مالواد در بالارصمیمت

كاله دهالد تغییراتالی مالي شود. مطالعات تصالویربردار  مغالز ایالن افالراد نشالابمي كنترل خود به طور جد  مختل

ز مغالز مربالوط بالاله قضالاوت، تصالمیم گیالر ، یالادگیر  و حافظاله و كنتالالرل هالایی ادر بخشپالس از مصالرف مالواد

 ارد. د جدی رفتار رخ داده اسر، در این مسئله دخالر
 

 شود!نمی با یک بار مصرف مواد، کسی معتاد  
تحقیقات نشاب داده اسر مالواد اعتیالادآور باله محال  ورود باله سیسالتم عصالبي )حتالي بالراي بالار اول( برخالي 

له همالاب قطال  ترشالح برخالی عوامالل شالیمیایي در مغالز كننالد. علالر ایالن مسالراكز عصبی را در مغز مختالل ميمر

وامالل از دسالر ز مصرف( با وسوسه به دنبالال جالایگزیني بالراي همالاب عاسر. افراد مصرف كننده مواد )پس ا

اولیاله هاي یابالد كاله ایالن زمینالهمالي قراري و میل به مصرف تالا زمالاب مصالرف مهالدد ادامالهرفته هستند و این بي

 وابستگی اسر. 

 

 توان گفت:پس می

 تواند فرد را وابسته کند.حتی يک بار مصرف مواد نیز می 

 

 ؟کدامند مواد مصرف یامدهایپ و اثرات درباره غلطهای نگرش و باورهاعمده ترين 
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 کندنمی کسی را معتاد "شیشه"مثل  صناعید مصرف تفننی موا!   
كننالد، بالر ایالن باورنالد كاله مصالرف تفننالي مالواد جدیالدی مي بسیاري از جواناب كه مصرف این مواد را آساز

مالالواد را  هاسالالال تواننالالدمالالي كننالالدمالالي شالالود و گمالالابنمالالي بالاله اعتیالالاد هالالای اکستیسالالی )اِکالالس(مثالالل شیشالاله و یالالا قري

 .همین طرز تفكر و باور سلط، زمینه ساز اعتیاد اسر  .بمانند مصرف كنند و خوب و سرحال باقي

 

  مانند شیشه چون مرفین ندارد، پس اعتیاد هم ندارد! صناعیمواد 
این نگرش که فقط مواد مرفین دار و یا مواد بر گرفته از خانواده تریاک، اعتیاد آور هستند و بقیه مواد که 

مصالرف شیشاله نیالز حالالر  اسالر.کننالده نیستند، اشتباه، سلط و گمراه هستند و مرفین ندارند، اعتیاد آور صناعی

 کند و اعتیادآور اسر.کنندگاب ایهاد میاجبار به مصرف در مصرف

 

 بندی شدده، مدواد مخددر یدا محدرک هدای بسدتهدار و آمپولهای مدارکهای خارجی، قرصکپسول

 کنند!نمی نیستند و اعتیاد ایجاد
و تبلیغات فریبنده درباره ارالرات ایالن داروهالا  در درمالاب دالاقی و ایهالاد  سالری تغییر شكل مواد اعتیادآور 

زایالالي، افالزایش قالالدرت ذهالن و تمرکالالز، نشالالاط و شالادابي یكالالي دیگالر از ترفنالالدهاي تولیدكننالالدگاب و سالری ، انرژي

ي سیرمهالاز هالاخطر، حتی گیاهی و مفید جلوه بدهند. اما نباید باله تبلی قاداقچیاب مواد اسر كه مواد خود را بي

توانالد مضالر و اعتیالادآور باشالد و مصالرف اعتماد كنیم، بلكه باید بدانیم هر دارویالي هالر دنالد بالا منشالا گیالاهی مي

 دارو فقط با تهویز پزشك مهاز اسر.

 

  کندد و مدی دارد، قند خون و فشار خون باال را درمانمی مانند تریاک، فرد را جوان نگه افیونیمواد

 است!تقویت کننده قوای جنسی 

در روابالط زناشالویي رند افرادي كه با مصرف ایالن مالواد، ندارد. ده بسیا صحیحیپایه علمي و  باورهااین 

گلیسیرید نالدارد، اند. مصرف تریاک هیچ ترریر مثبتی بر روی قند خوب، کلسترول و تریددار مشكل شدید شده

ول و تالالری گلیسالالیرید بالالا تری دارنالالد. کننالالده تریالالاک در مقایسالاله بالالا افالالراد مشالالابه خالالود کلسالالتربلکالاله افالالراد مصالالرف

 اند. ها بستري شدهمعتاداب فراواني هستند كه به دنبال سكته مغزي با قند خوب و فشار خوب با  در بیمارستاب

 

  چیز را در زندگی یک بار تجربه کرد!می توان هر    
باید از آنالاب پرسالید كاله بار تهربه كردب را دارد. حال  برخي افراد بر این باورند كه هر خطري ارزش یك

داشته باشیم، حاضرند آب را یك بار وارد بدب خالود كننالد؟  ویآیاچیا  ب اگر سوزني آسشته به ویروس هپاتیر

 باشد.اعتیاد آور تواند بدانیم كه حتي یك بار مصرف مواد، میباید 
 

 شودمی خطرناک به من تعارفای مواد همیشه از سوی یک آدم خالف کار با چهره! 
یك  باید بدانیم كه داستاب آساز اعتیاد این طور نیسر. معتاداب بسیاري وجود دارند كه اولین بار مواد را از

این تصور كه افالراد ذكالر شالده اند. دوسر صمیمي یا یكي از بستگاب و اعضاي درجه یك خانواده دریافر كرده

از عوامالل اولیاله ایهالاد كننالده اعتیالاد اسالر.  خواهند و اتفاقي بالراي مالن نخواهالد افتالاد، یكالينمي هیچ وقر بد مرا

كننالد مي آگاهي سعيدهنده نیز به علر ناراد پیشنهادالبته ذكر این نكته الزامي اسر كه در بسیاري از موارد، اف

نزدیکالاب این مواد را به نزدیكاب خود پیشنهاد دهند اما سافلند كه ایالن باله معنالاي آسالاز اعتیالاد اسالر و ناخواسالته 

 کنند.بیماری مبتال میخود را به 

 

در پیشنهاد مصرف هر ماده يا دارو بدون تجويز پزشک، به هیچکس اعتماد نکنید. بايد بدانید که هر کس 

 مصرف آنها را به شما پیشنهاد کند، آگاهانه يا ناآگاهانه، در حال ايجاد مشکل برای شماست.
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 حتی برخی از آنان از نظر اقتصدادی و  معتادینی وجود دارند که کارتن خواب و بیچاره نشده اند و

 اجتماعی جایگاه خوبی دارند! 
بهتالر  به مراتبباید بدانیم هر فرد معتاد در هر جایگاهي كه قرار گرفته اسر، اگر معتاد نبود در جایگاهي 

شالاب قرار داشر. باید بدانیم، مواد در زندگي هالر انسالاني نقالش ترمالز و بازدارنالده از موفقیالر را دارد. تهرباله ن

 داده اسر كه هیچ كس با مصرف مواد حتي یك پله نیز با  نرفته اسر.

 

 شوند!نمی هرگز مصرف کنندگان سیگار و الکل  معتاد 
مواد اعتیادآور از جمله تریالاک، حشالیش،  هیچ یک از مصرف کنندگاب مواد به یکباره و مستقیما  به سراغ 

آنهالا ابتالدا از سالیگار و یالا الکالل انالد. خانماب برانالداز نرفته هروئین، شیشه و یا سایر مواد اعتیادآور خطرناک و

 اند. آساز کرده

 

 پرهیز از شروع مصرف سیگار و الکل اثر محافظتی در برابر گرايش به مصرف ساير مواد دارد.

 

 اعتیاد مختص سنین نوجوانی و جوانی است! 
ل، سالن، جالنس، مالدرا تحصالیلي، طبقاله هیچ كس از احتمال افتادب در دام اعتیاد در اماب نیسالر. ایالن معضال

 شناسد.نمي اجتماعي، وضعیر اقتصادي و .....

 

 مصرف الکل باعث کاهش هوشیاری و قضاوت است و عواقب خطرناکی دارد.

 

  کند!می مصرف الکل مرغوب اعتیاد و عوارض ندارد و استرس را کم 

با هر میزاب خطر ابتال باله رف الكل مص هستند.همه انواو مواد و الكل داراي عوار  و اررات نامطلوب 

 دهد. ها را افزایش میسرطاب

   

 کنند!دارند، مواد و الکل مصرف میسرگرمی و تفریحی نها چون جوان 

 .مصرف مواد و الكل یك خطر جدي اسر نه تفریح و سرگرمي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ی ریشگیپحوزه  مداخالت یاجراآنچه بايد در 

 مورد توجه قرار داد. مواد مصرف از
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  پیشگیری از مصرف مواد اسر. در مداخالتهدف ترین مهم ب تاب آوری فردارتقا میزا

 یالنا مبنالا  بالر ،مالوادمصالرف  مقابالل در آور تالابارتقا دانش و آگاهی در جامعه در باره عامل 

  از متارراما  ،گیرندمى قرار خطرآفرین عوامل یا خطر معر  در ا عده كه اسر گردیده بنا اعتقاد

 افالراد ،شالوندمى باعث یآورتاب عواملدر واق ،   .دكنننمى تهربه را اختاللى و نگردیده عوامل آب

 موفقیالر باله دستیابى در موجود ها ظرفیر و هاقابلیر از خطرزا عوامل وجود با دشوار طیشرا در

  .آیند بیروب سربلند هادالش از و گرفته بهره زندگى در شكوفایى و
 در كاسالالتى ،یعالالاطف امنیالالر احسالالاس بالالر مبتنالالى ابالالطرو ضالالعف یالالا فقالالداب شالالامل خطالالرزا عوامالالل

 مصالرف مقبولیر مواد، به مثبر نگرش وجود معتاد، و اطرافیاب والدین داشتن اجتماعى، سازگار 

 ضالد یالا و پرخاشالهو شخصالیر داشتن و اجتماو و مدرسهعدم ارتباط مثبر با  دوستاب، و خانواده در

 از برخالالوردار  شالامل محالالاف  عوامالل تالالرینمقابالل، مهم در .جامعهاسالالر یمالاعتاج ربالالمث یهنهارهالا

 مالؤرر نظالارت مدرساله، در تحصالیلى موفقیالر مثبر، همسال  هاگروه با ارتباط زندگى، ها مهارت

 .  باشندمی فرد زندگى و كار ها محیط در امنیر احساس بر مبتنى روابط و مثبر پیوندها  والدین،

: از عبارتنالد دهندمى كاهش حداقل به را خطرآفرین عوامل تاریرات كه آورتاب عوامل از برخى

 زندگى،احسالالاس كنتالالرل با ،توانالالایى نفالالس عالالزت از برخالالوردار  و خالالود از مثبالالر تصالالویر داشالالتن

 .آب نظایر و فرد زندگى محیط در معنو  و اخالقى ها ارزش وجود اجتماو، به تعلق و مسئولیر
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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 ها آموزش ـ الف

 و مهارت نه گفتن نقادانه تفكر و خال  تفكر آموزش ـ ب

 سازگارانه فرد  بین ارتباط و مؤرر ارتباط برقرار  قابلیر آموزش ـ ج

 مسئله حل مهارت آموزش ـ د

 یروان فشارها کنترل  و هاهیهابدیریر م وزشآم ـ  هـ

 دالالوب یبلندمالالدت و مالالدتمیاب مالالدت،كوتاه تالالاریرات زنالالدگى، مهارتهالالا  آموزشالالى ها برنامالاله اجالالرا 

 بهبالود خودكارآمالد ، در تغییالر مثبالر، رفتار تمایالت رواب، سالمر بهبود نگرش، تغییر دانش، ایهاد

 بالالین ارتبالالاط بهبالالود مدرسالاله، رفتارهالالا  بهبالالود ،كالالالس فضالالا  بهبالالود اجتمالالاعى،-روانالالى هالالا  توانالالایي

 ایهالاد تحصالیلى، عملكالرد و مدرساله در حضالور بهبالود ها،معلّم و آموزابدانش ارتباط و آموزاب،دانش

 یالادآور ، و تقالویتى ها جلساله بالا كاله دنالدار اجتماعى رفتارها  و سالمر رفتار بر دارمعنى تغییرات

 .شودمى ءابقا و حف  زماب طى شده ایهاد تغییرات
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 دیگران به دارند عالقه خودشان تأیید و خود کار توجیه برای مواد، کننده مصرف افراد 

 .مواد وادار کنند مصرف به نیز سن و سال را هم و گروه دوستان خصوص

 دهد، بسیاری از افرادی که در دام وابستگی به مواد گرفتار می نتایج مطالعات نشان

ناسالمی مانند مصرف سیگار، های ی خود از روشها استرسبرای مقابله با اند، شده

در حالی که این مواد نه تنها در دراز مدت استرس اند، استفاده کرده الکل و سایر مواد

برند، بلکه موجب تشدید استرس و مشکالت جسمی روانی و اجتماعی غیر نمی را از بین

 گردند.می قابل جبرانی

 که هایی دم کنترل بر هیجانات منفی، در برابر موقعیتگاهی اوقات استرس زیاد و ع

تواند عالمت شروع یک اختالل و یا بیماری 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  باشند نداشته را آن

 توضیحات مفصل اجتناب کنید.

   راهنمایی مراجعین جهت  امتناع از  مصرف مواد و آگاه سازی جامعه در باره مضرا ت

ت و آمد با دوستان و مصرف مواد و تشویق مراجعین و اطرافیان جهت در پرهیز از رف

های افراد واجد رفتارهای پرخطری  چون سوء مصرف مواد و شرکت در مهمانی

 ترین اقدامات مورد انتظار از کادر بهداشتی است.مشکوک یکی از مهم
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 خدانواده بدر متمرکدز هدایى بخدش داراى ی از مصرف مدوادپیشگیر مداخالتثرترین ؤم 

 . دنباشمی
 كه كيدكو يها لسا در هیسو به ها ادهخانو و لدینوا مثبر تاریر ه،مدآ عمل به تمطالعا سلبا

 .هنددمی  بنشا را سراها همكالسي و بستادو از بیشتر لدینوا ذنفو و تاریر

 شدر متتلف حلامر در سرا زم  لدینوابالالالالالالالالالالالالالالالالالالرای  ادمو فمصر از يپیشگیر يبرنامهها -1

  ید.آ عمل به نكادكو

 و حتوووووی قبووووول از تولووووودني انوجو و كيدكو دوران لطو در ننداتومالالالالالی يپیشگیر يبرنامهها -2

، زم  رتمشو به لدینوا سترسيد نیالالالز ود اموعالالوار  مصالالالرف  مینهز در تطالعاایهارابا

   .ندبخشبهبود  را آناب تربیتيارتیاطی و  يها رتمها

 نظرردمو يهاوهگر به طمربو اتخطر عمومي سطح به ها فعالیت  نجاا تشدطح و سوووووووووووو  -3

همگووانی بوورای عمووو  جامعووه،انتتابی  توانالالد بالاله شالالکلمالالی ها  امهبرن اريبرگزرد. دا بستگي

 توسعه فهددر معورض خطور و یوا مووردی بورای  یو  والود آسویب دیوده بوا های گروه برای

 . دگیرمی منهاا رتمشو یهارا وها رتمها

 به تا شوند منهاا لسا چند لوطدر و محلي معاجو سطح در بایستيهالالالالالالالای آموزشالالالالالالالی برنامه -4

 منهاا اومتد وببد و رهیكبا شكل به و همددرآ جامعه همرروز ندگيز از بخشي رتصو

 دهفتااجا مناسب رتصو به يپیشگیر برنامه یك شوند متوجه لدینواکالالاله  تيرصودر  .نگیرند

 .آورد هنداخو روي آب به دارد نیز خوبي سابقه و

 آنالاب یکارکردهالا و تربیتالى والالدین هالا مهارتتقویر  بر های فرزندپروریمحوریر برنامه -5

 درسالر دانالش و یآگالاهافزایش  فرزنداب، از مراقبر و نظارت ،یعاطف امن یفضا ایهاد در

 در خالانواده ها سیاسالر و مطلالوب یاجنماع یارزشها مواد،انتقالپیامدهای مصرف  درباره

 .خوداسر یاعضا یاجتماع و یفرد یرفتارها یبرا قانونگذار 

 ه باشالدانگارانسالهل ناله و باشالد گیرانهسخر نه هك خانواده در انضباطى نیقوان اعمال نیهمچن -6

 ارربخشالالى هالالم، بالالا آنهالالا تعامالالل و یخالالانوادگ اطالالاتیارت در ی مثبالالرهمتالالا  هالالاگروه وجالالود و

 .بردمى با  را پیشگیرانه مداخالت

 ارربخشبسالیار خالانواده یاعضالا کالل بر متمركز ها فعالیر كه اسر داده نشاب یعلم شواهد  -7

 باشند. ، میهستند کودکاب بر متمرکز تنها ای و والدین بر متمركز فقط که ییهابرنامه تراز

8-  
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  خودمراقبتی برنامه آموزش 

 
های از دست رفته عمر در کشور ما به نشان داد که بخش عمده سال 4981ای در سال مطالعه

های روانی و اختالالت رفتاری و سبب مرگ زودرس و معلولیت ناشی از حوادث، بیماری

 11ای در انگلستان نشان داد که حدود های قلبی است. همینطور مطالعهبیماری همچنین

های جزیی است در حالی درصد از مراجعات به پزشکان و مراکز درمانی، مربوط به بیماری

 ها توسط خود مردم قابل مراقبت است. ای از این بیماریکه بخش عمده

انش، مهارت و توانایی خود به عنوان یک خودمراقبتی عملی است که در آن هر فردی از د

کند تا به طور مستقل از سالمت خود مراقبت کند. البته  این تصمیم گیری منبع استفاده می

باشد. تواند شامل مشورت و کسب کمک تخصصی یا غیر تخصصی از دیگران نیز میمی

مت خود انجام اگرچه خودمراقبتی فعالیتی است که مردم برای تامین، حفظ و ارتقای سال

ها و دهند، ولی گاهی این مراقبت به فرزندان، خانواده، دوستان، همسایگان، هم محلیمی

 یابد. همشهریان آنها نیز گسترش می

های مزمن تا حد زیادی استفاده از منابع نظام ارائه خدمات سالمت را خودمراقبتی در بیماری

درصد مراجعه به  47زشکان عمومی و درصد مراجعه به پ 11دهد به طوری که کاهش می

 دهد. پزشکان متخصص را کاهش می
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 1پیام شماره 

در صورت وجود هر یک از شرایط زیر در خود مناسب است در اولین زمان ممکن بده پزشدک عمدومی 
 مراجعه کنید:

 های روزمره لدذت بخدش نیسدت و کنید یا چون گذشته زندگی و فعالیتاگر احساس افسردگی می
 هفته طول کشیده است.  1حالت بیش از این 

  اگر آستانه تحمل شما کاهش یافته و زودتر از معمول حتدی بدا موضدوعات نسدبتا کدم اهمیدت از
 روید. می کوره در

 ای برای اقدام به خودکشی ندارید. کنید، اما فعال تصمیم یا برنامهمی اگر به خودکشی فکر 
 از پس انجام شغل یا کارهای روزمره خود بر بیایید. توانید اگر مدتی است که چون گذشته نمی 
 برید یا دچار مشدکل نمی اگر تمایل جنسی شما کاهش یافته و یا در رابطه جنسی چون گذشته لذت

 هستید.
 ای کده طدی روز اید و یا خواب شبانه خوبی نداریدد بده گوندهاگر مدتی است دچار بی خوابی شده

 د. احساس کسالت یا خواب آلودگی داری
 .اگر شروع به مصرف مواد کرده اید، حتی اگر یک بار یا تفننی بوده باشد 
  اگر بدون دلیل و یا به میزان زیدادتری از آن چده نسدبت بده اتفداقی کده افتداده دچدار دلشدوره و

 استرس هستید. 
 

 

 2پیام شماره 

  عه کنید:مراج 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 

 .اگر به صورت تصادفی از داروهای روان پزشکی به میزان زیاد به اشتباه استفاده کرده اید 

 

  3 پیام شماره

 شود:می ب رعایر نکات زیر توصیهبرای داشتن خواب خو

 یی چون چای و قهوه هاپرهیز از مصرف شبانه نوشیدنی 
 مصرف شام سبک 
 پرهیز از تماشای زیاد شبانه تلویزیون یا کار با کامپیوتر و تلفن همراه 
  بعد از ظهر 9پرهیز از خواب طی روز یا حداکثر اکتفا به یک چرت کمتر از نیم ساعته پیش از ساعت 

 



 

 بسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد                                              144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 5پیام شماره 

دوراب بارداری و پس از زایماب، دوره ای اسر که ممکن اسر فرد را مستعد مشالکالت اعصالای و رواب 

 جالدی ایهالاد مشالکالتمالادر و جنالین یالا نالوزاد  دوب افسردگی و اضالطراب نمایالد. ایالن مشالکالت بالرای سالالمر

 کند. در نتیهه حتما  زم اسر در صورت وجود آب به رواب پزشک مراجعه نمایید. می

 

توانیالد مالی فرزند پالروریهای تربیر فرزنداب یک مهارت اسر و باید آموخته شود. برای شرکر در دوره

 به کارشناس سالمر رواب در مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایید. 

 

 

  4 پیام شماره

 6پیام شماره 

ایالد حتمالا در اولالین فرصالر ممکالن بعالد از در صورتی که مالورد خشالونر فیزیکالی در خالانواده قالرار گرفتاله

 عمومی مراجعه نمایید.  رسیدگی به مشکالت جسمی احتمالی، به پزشک

 

پزشکی هستید، هرگز داروی خود را شخصا قط  نکنید و مرتب طبالق در صورتی که ددار بیماری رواب

 ای مراجعه نمایید. توصیه پزشک معالج جهر ویزیر دوره

 

 7پیام شماره 
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 اید بدانیمدر زمینه اختالل مصرف مواد ب آنچه

 

 

 

 عوارض اختالل مصرف مواد 

 فردی )جسمی و روانی(  -

 

  ها  جسمیعارهه

بر حسب نالوو مالاده بالا عالوار  جسالمی متعالددی همالراه اسالر. بالرای مثالال مصالرف  اختالل مصرف مواد

نالالاتواني جنسالالي، یبوسالالر، مالالواد افیالالونی باعالالث ایهالالاد حالالالر تحمالالل و محرومیالالر در صالالورت عالالدم مصالالرف،، 

هالاي عفالوني اگراعتیاد از نوو تزریقي باشالد ممكالن اسالر فالرد راباله بیماري شود.های گوارشی و... میبیماری

آمفتالامین )شیشالاله( بالالا عالالوار  جسالالمی مصالالرف مالواد محالالرک نظیالالر مالالر .وهپاتیالالر دداركنالالد ویآیهمچالوب اچ

شدیدی همچوب سکته مغزی، سکته قلبی، نارسالایی قلبالی، فشالار خالوب بالا ، سالوءتغذیه، تحلیالل عضالالت بالدب، 

ها و... همراه اسر. مصرف مواد محرک با خطر با تر رفتارهای پرخطر جنسی و ابتالء باله پوسیدگی دنداب

 وی و سیفلیس همراه اسر.آیهای منتقله از راه جنسی نظیر اچفونرع

 

 ها  رواني عارهه

گیري و اختاللهالاي مشالكل درتصالمیم اختالل مصرف مواد ممكن اسر موجب اختالل درخواب، افسردگي،

شالیوو اخالتال ت خلقالی نظیالر افسالردگی در افالراد مبالتالء باله اخالتالل مصالرف مالواد  .رواني خفیف و شدید شود

افیونی دو برابر جمعیر عمومی اسر. افراد مبتالء به اختالل مصرف مواد محالرک در معالر  خطالر بالا ی 

آمفتالامین بالا خطالر ابتالء به جنوب القاءشالده در ارالر مصالرف مالاده هسالتند. جنالوب القاءشالده در ارالر مصالرف مالر

 گری و تهاجم همراه اسر.با ی پرخاش

 

 خانوادگي 

مواد، تالالش بالرای تهیاله، مصالرف و رهالایی از ارالرات مصالرف مالاده باله بنا به تعریف در اختالل مصرف 

شود و در نتیهه سایر موضوعات مهم زنالدگی همچالوب خالانواده در اولویر اصلی زندگی فرد مبتالء تبدیل می

گیرد. مصرف مواد مخدر نه تنها به فرد مصرف كننده، بلكه به هركس كه با تری قرار میدرجه اهمیر پایین

كالاهش  موجب بروزمشكلهاي اقتصالادي، نیاز فرد به مصرف مداوم مواد رساند.اشد نیز آسیب مياودرتماس ب

طال ، خشونر درخانواده )خشالونر نسالبر  نابساماني واز هم پاشیدگي خانواده، افزایش هزینه، درآمدخانواده،

وتربیالر فرزنالداب به همسر و آزار كودكاب( و همچنین محدود شدب معاشرت سالم خالانواده بالا دیگالراب میشالود 

 سازد.را ددار اشكال مي

 

 اجتماعي، اقتصاد  و شغلي 

هاي فالراواب پدیالد كند ودرعملكرد شالغلي دشالوارياعتیاد خسارات بسیاري را برجامعه واجتماو تحمیل مي

آورد. اعتیاد ممكن اسر موجب طرد شدب فرد از جامعه، بیكالاري، سیبالر از كالار، كالاهش میالزاب كالارآیي، مي

افالزایش بالروز جالرم در جامعاله  شالیوو فقالر، بیكالاري، كار و بروز حواد  حین كار و رانندگي شود.اخراج از 

 .هاي اجتماعي اعتیاد اسرهمچوب 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 راهنمايی و آشگنا 

بهداشت و روابط درسگت انسگانی و برحذرداشگتن آنهگا از خطراتگی    لساختن مردم به اصو

است که سالمت آنها را در اين حوزه  تهديد می کند. آموزش سالمت روان به صورت آمگوزش 

انفرادی و چهره به چهره، آموزش گروهی و پرسش و پاسخ يا بحث عمومی ارائگه مگی شگود. 

های در معگرض خطگر از اهمیگت و ی برخی گروهاين آموزش برای همه افراد مفید است اما برا

فوريت باالتری برخوردار است، لذا بهتر است که ابتدا گروههای آسیب پذير و افراد کلیدی تگر 

 جامعه را آموزش داد.
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 تمرین در کالس درس 
 

يک نفر در نقش مشاور باشد ومشاور مراحل با روش ايفای نقش  يک نفر در نقش بیمار و 

نجام دهد. در اين شرائط ساير دانش آموزان به عنوان تماشاگر بايد نقائص و نقاط مشاوه را ا

 قوت اين ايفای نقش را بگويند تا افراد بعدی بتوانند آن را به نحو بهتری انجام دهند.

 کالس  در خارج از تمرین در 
 

 مشاوره را تعريف کنید و اصول آن را توضیح دهید. -4

آيد. شما کدام يک از ناسب و مؤثر در مشاوره به دست میبه نظر شما چگونه ارتباط م -7

 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 اين فصل انتظار می

 ها توضیح دهید.مراحل آموزش در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد را به گروه 

 ها و آموزش در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد به گروه ارکان اجرای برنامه

 اهمیت هر يک را توضیح دهید.

 .هر يک از مراحل مختلف اجرای برنامه آموزشی در اين حوزه سالمت را توضیح دهید 

 ريزی و راه اندازی عملیات ارتقاء سالمت روانی اجتماعی مفهوم مشارکت جامعه در برنامه

 را بازگو نمايید.

 

 کلیدي واژگان
 

  آموزش 

 های هدفگر ه 

 مشاركت جامعه 
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 مقدمه و بیان هدف

ینالدي اسالر كاله در سالمر در حوزه روانی، اجتماعی و اعتیاد به گروه هالا، ایهالاد فرآه آموزش هدف برنام

و  و اجتمالاعي خالود را ارتقالاء دهنالد سالالمر رواناليدسر یابند كه بتوانند هایي طي آب افراد و جامعه به توانایي

به منظالور تحقالق . مانندمصرف مواد مصوب باختالل  از ابتالء به اختال ت رفتاری و روانپزشکی و همچنین 

رسالمي نظیالر نهادهالاي مختلالف مسالتقر در جامعاله هالاي گروه ي مختلف جامعه اعالم ازهاگروه این هدف افراد و

دار، ي سیررسالمي نظیالر زنالاب خانالههالاگروه تعلیم و تربیر، دهداري، شوراي اسالمي و نیزهاي مانند سازماب

 : بردارند باید بتوانند در مراحل ذیل گام و ... دانش آموزاب

 شناسایي نیازهاي سالمر در حوزه روانی، اجتماعی و اعتیاد در خود و افراد جامعه 

 ایهاد تمایل به حل مشكالت سالمر در حوزه روانی، اجتماعی و اعتیاد 

 به منظور حل مشكالت  سالمر در حوزه روانی، اجتماعی و اعتیاد و اجراي آنها ریزي برنامه 

 قاء مستمر كیفیر اجراي آنها و ارتها ارزیابي برنامه 

آگالاه سالازي سالالمر، تالواب دنالین برداشالر كالرد كاله اساسالا  نخسالتین گالام در ارتقالاء مالي براساس مالوارد فالو 

هاي سازي عمدتا  از دو محور آموزش این آگاه. اسرسالمر جامعه به نیازهاي واقعي و حقو  خود در زمینه 

. پالذیردمالي رسمي و سیررسالمي فعالال در جامعاله تحقالقهاي گروه جمعي بههاي نیز آموزش فردي و مشاوره و

نمایالد بالا مالي كنالد كاله تالالشمالي خالدمات سالالمر باله عنالواب مشالاوري عماللدهنالده ارائه ،در محور آموزش فردي

را موشكافي نموده و راه حلي براي آب پیالدا نمایالد و یالا او را باله دلیالل سالمر مشكل  ،مشاركر مشتري خدمات

هالالای ه گروهبالالسالالالمر در محالالوردوم یعنالالي آمالالوزش . سالالطح بالالا تري ارجالالاو دهالالدپیچیالالدگي خالالاي مشالالكل بالاله 

 كند:خدمات یكي از دو نقش زیر را ایفا ميدهنده ارائه

خالاي از اي ریالزي مشالاركتي بالراي اجالراي برنامالهباله جامعاله و ایهالاد برنامالههاي سالالمر انتقال پیام -الف

 هاي سالمر برنامه

اجتمالاعي نظیالر اسالتفاده هالاي گروه بالرايسالمر با تر آموزش هاي رهماهنگي براي استفاده از ظرفی -ب

 هاي معتمدین و روحانیوب، پزشكاب، نهادهاي تربیتي و ...از ظرفیر

هالالایي را بالاله شالالما ارائالاله خواهالالد نمالالود كالاله بالالا آنچالاله در ادامالاله مطالالالب ایالالن فصالالل خواهالالد آمالالد مهموعالاله روش

نمالوده و مشالاركر جامعاله را در هالا گروه جمعالي بالاهالاي وزشتوانید اقدام باله برقالراري آممي از آنهاگیري بهره

 . سازماندهي نماییدسالمر ارتقاء 

 

 گروه ها بهسالمت در این حوزه اركان اجرا  برنامه آموزش 
 اساسا  در اجراي برنامه آموزش سالمر براي گروهي از افراد باید دو ویسگي اصلي را مراعات نمود:

 . كندمي ش كه از الگویي روشن تبعیرطراحي یك برنامه آموزشي ارربخ -1

 و اهداف برنامه سالمر ها تنظیم محتواي آموزش بر مبناي ارزش -2

و هالالا گروه ، آمالالوزش بهداشالالر بالالهداز آنهالالا کالاله شالالما بالالا اصالالول آمالالوزش بهداشالالر، آمالالوزش بهداشالالر بالاله افالالرا

شالود مالي نها توصیهدر ای آموزشي آشنایی  زم را داریدهاي و شیوهها جلب مشاركر مردم و روشهاي روش

مالروري بالر هالا گروه بالا و اعتیالاد اجتماعي ،سالمر روانيدر حوزه به منظور درا مناسب تر برنامه آموزش 

با این فر  كه شما بر مباحالث پالیش گفالر تساللطي مناسالب داریالد در اداماله مطالالب . داشته باشید گذشتهمباحث 

 متمركالزو اعتیالاد اجتماعي  ،سالمر روانيزه در حو این فصل بر محور دوم از اركاب اجراي برنامه آموزش

 و اعتیالاد اجتمالاعي ،سالمر روانيهای حوزه یندهاي برنامهتكیه بر اهداف و فرآ كنیم تا بامي شویم و تالشمي

مراحل مختلالف ایالن آمالوزش باله شالر  ذیالل در اداماله مطالالب . بتوانید اقدام به اجراي یك آموزش گروهي نمایید

 این فصل آمده اسر.

 

در حووووزه سوووالمت احووول اجووورا  برناموووه آمووووزش مر

 :ها گروه به رواني، اجتماعي و اعتیاد
سالالالالمر در مراحالالالل مختلالالالف اجالالالراي برنامالالاله آمالالالوزش 

بایسالالر در و اعتیالالاد مالالياجتمالالاعي  ،سالالالمر روانالاليحالالوزه 

ایالن . دار داشته باشددرجه نخسر رویكردي منطقي و نظام

مالالل شالالود تالالا هالالر یالالك از عوامالالي دار موجالالبرویكالالرد نظالالام

ي نقالالش خالالود را ایفالالا مالالؤرر مختلالالف بالاله درسالالتي و بالاله طالالرز
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نقشالي اساسالي و كلیالدي  ،به عنالواب متالولي سالالمر كارشناساب مراقب سالمر خانوادهدر این میاب نقش . نمایند

شالاهد  ،در خط مقدم كارشناساب مراقب سالمر خانوادهشود كه این نقش بداب جهر كلیدي تلقي مي. خواهد بود

بالر آب هسالتند و بالیش از هالر فالرد دیگالر قادرنالد سالایر عوامالل انسالاني را  مالؤرر را عواماللو دسالمر مشكالت 

در اداماله مطالالب بالا مالرور برناماله و سالاختار پیشالنهادي باله درا مناسالب . نماینالد ، هالدایربراي تنظیم فعالیر ها

 . ید بردپي خواهو اعتیاد اجتماعي  ،سالمر روانيسالمر در حوزه تري از این موقعیر براي حل مشكالت 

 شوند:مي این مراحل به شر  ذیل معرفي 

 تحلیل نیازهاي حوزه سالمر رواني، اجتماعي و اعتیاد جامعه  -1

 ریالالزي بالالراي راه انالالدازي عملیالالات ارتقالالاء سالالالمر در حالالوزه سالالالمر روانالالي، اجتمالالاعي و اعتیالالاد بالالا برنامالاله -2

 گیري از مشاركر جامعه بهره

  هدفهاي گروه ریزي آموزشي برايبرنامه -3

اجالالالالراي برنامالالالاله عملیالالالالاتي ارتقالالالالاء سالالالالالمر و اجالالالالراي  -4

آموزشالالالالي در حالالالالوزه سالالالالالمر روانالالالالي، ریزي برنامالالالاله

 اجتماعي و اعتیاد

ارزیالالالالالابي مسالالالالالتمر نتالالالالالایج برنامالالالالاله ارتقالالالالالاء سالالالالالالمر و  -5

ارائالالالاله شالالالالده در حالالالالوزه سالالالالالمر روانالالالالي، هالالالالاي آموزش

 اجتماعي و اعتیاد

 ارزشیابي نتایج برنامه و ارتقاء و توسعه مستمر آب  -6

 مه شر  تفصیلي هر یك از مراحل آمده اسر.در ادا
سالمت در حوزه سالمت روانوي، اجتمواعي و تحلیل نیازها   -4

 جامعه: اعتیاد

جامعه براساس اخذ اطالعات از منالاب   سالمر در حوزه سالمر رواني، اجتماعي و اعتیادتحلیل نیازهاي 

 باشند: توانند یكي از موارد ذیلمي پذیرد. این مناب مي مختلف صورت

و یا یك برنامه سالمر از سالوي واحالدهاي بالا تر؛ در ایالن زمیناله ممكالن ها دستورالعملقوانین، ابالغ  -الف

در حالوزه سالالمر روانالي، اجتمالاعي و اسر برنامه یا دستورالعمل ارسالي ناظر به اجراي خدماتي از سالمر 

 مشاركر مردمي اسر. باشد كه نیازمند آموزش گروهي و یااعتیاد 

در  در حووزه سوالمت روانوي، اجتمواعي و اعتیوادسوالمت وجود شواهد  كه داللت بر بروز ین مشكل  -ب

باله عنالواب مثالال ممكالن اسالر بنالا باله د یلالي خالاي در یكالي از منالاطق تحالر پوشالش جامعه تحوت پوشوش دارد، 

خالالود را در ي هاخالالدمات ممكالن اسالر یافتالهدهنالده میالزاب بالروز اعتیالاد بالا  رفتالاله باشالد، در دنالین شالرایطي ارائه

 خاي نماید.هایي مورد بروز اعتیاد به سطو  با تر گزارش نموده و با همكاري آنها اقدام به اجراي برنامه

در ایالن زمیناله یوا تغییورات خواص در محویط كوه منجور بوه بوروز مشوكالت خواص شوود  هوا وقو  بحران -ج

توانالد منهالر باله مالي و ...اي و قبیلاله حوادري نظیر زلزلاله، تغییالرات سالری  فرهنگالي اجتمالاعي، منازعالات قالومي

 شود.در حوزه سالمر رواني، اجتماعي و اعتیاد بروز مشكالت 

بایسر به منظور ارزیابي مناسب نیازها اقدام باله مي كارمند بهداشتي ، در تمامي موارد اشاره شده در فو 

بالر بالروز  مؤرر جامعه، عوامل بایسر كیفیر مشكل موجود، گستره آب درمي تحلیل آنها نماید. در این توصیف

 بینند و تعداد آنها به درستي روشن شود.مي مشكل، افرادي كه از آب آسیب

این اسر كه باله صالورتي روشالن اطالعالات ها گروه آموزشي برايریزي یك موضوو بسیار مهم در برنامه

حوزه سالمر رواني،  ختلف اجتماعي اطالعاتي متفاوت درمهاي گروه گروه هدف معلوم شود. در این شرایط

اجتمالاعي هاي آسالیب باله عنالواب مثالال دنانچاله در جامعاله تحالر پوشالش بالا مالواردي از. دارنالد اجتماعي و اعتیالاد

توانیم دند گروه هدف را آموزش دهیم و یا از آنها براي مشاركر در مي ناشي از اشتغال كودكاب مواجه باشیم

واد و اطالعات اجتماعي صاحباب كالار، معلمالین روسالتا، به طور قط  سطح س. دعوت به عمل آوریماي برنامه

جایگالاهي را بالراي ریزي صاحباب حرفه یا صنای ، خانواده كالودا و .... متفالاوت اسالر، لالذا دنانچاله در برناماله

های حالوزه سالالمر روانالي، اجتمالاعي و پیشالگیری از فالو  در برنامالههاي گروه آموزش یا مشاركر هر یك از

بایسر محتواي آموزش خود را به صالورت جداگاناله و بالا محتالوایي متفالاوت مي كرده ایدكودكاب انتخاب  اعتیاد

در این شرایط به یاد داشته باشید كه ارائه اطالعات سیر ضروري و نیز اطالعاتي كاله در حالوزه . تنظیم نمایید

 فراگیالراب شالما ازفهم گروه هدف نبوده و یا خود از آنها آگاه باشند نه تنها ضرورت ندارد بلكه موجالب كسالالر 

 شود.مي هدفهاي گروه
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 ین داستان از نیازسنجي آموزشي در حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتیاد:

روستاي اكبرآباد در مشاهدات اخیر خود متوجاله شالده اسالر كاله تعالدادي  كارشناس مراقب سالمر خانواده»

 را ترتیالالبهایي خالالود بالالا آنهالالا مصالالاحبه او بالالراي تكمیالالل اطالعالالات. از سالالالمنداب روسالالتا عالئالالم افسالالردگي دارنالالد

یابالالد عالالواملي نظیالالر تنهالالایي، از دسالالر رفالالتن سالالالمر جسالالمي و فراموشالالي بالالراي آنهالالا شالالرایط مالالي دهالالد و درمالالي

كه اطالعاتي را از قبل در زمیناله مراقبالر  . كارشناس مراقب سالمر خانوادهناگواري را به وجود آورده اسر

جسالمي و تنهالایي هالاي مراقبر مهم آسیب به گروه سالالمنداب، فقالدابهاي داند یكي از جنبهمي از سالمنداب دارد،

همه جانبه از ارزیابي نیازهاي آموزشالي را ترتیالب دهالد اقالدام باله گالردآوري اي لذا براي آب كه برنامه. آنهاسر

 نماید.مي ذیلهاي اطالعات بیشتر در زمینه

منالالدي آنهالالا از خالالدمات مختلالالف سالالالمر و معلومالالات سالالالمنداب در زمینالاله مراقبالالر از خالالود و میالالزاب بهالالره  -1

 خدمات اجتماعي 

 اطالعات اطرافیاب سالمنداب در زمینه نیازهاي این گروه  -2

 ارزیابي نهادهاي اجتماعي مستقر در روستا در زمینه امكاب حمایر از سالمنداب  -3

تلفالي را در مخهاي تواند برنامهكارشناس مراقب سالمر خانواده ميبا اطالعات به دسر آمده روشن اسر 

 سالمنداب هماهنگ نماید. سالمر روانيجهر ارتقاء 

 
از گیور  بوا بهرهدر حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتیواد سالمت برا  راه انداز  عملیات ارتقا  ریز  برنامه -2

 مشاركت جامعه:

بالیش از  هاي حوزه سالمر رواني، اجتماعي و اعتیالادبرنامه

اجالالرا نیازمنالالد مشالالاركر اجتمالالاعي  دیگالالر بالالرايهاي سالالایر برنامالاله

حالالوزه سالالالمر روانالالي، دلیالالل ایالالن موضالالوو آب اسالالر كالاله . هسالالتند

هالالالاي ویسگيبالالاله میالالالزاب بالالالا یي تحالالالر تالالالرریر  اجتمالالالاعي و اعتیالالالاد

بالر ایالن . اقتصادي، اجتمالاعي و فرهنگالي جامعاله و خالانواده اسالر

از مشالاركر  سالمر در ایالن حالوزهبایسر براي ارتقاء مي اساس

ایالالالالالن . در آب بهالالالالالره جسالالالالالر موجالالالالالودهاي جامعالالالالاله و توانمنالالالالالدي

. رسمي و سیررسمي جامعه وجودداردهاي گروه درها توانمندي

هاي دولتي در حال حاضر نهادهاي مختلف رسمي نظیر سازماب

و سیردولتالالالي در زمینالالاله مسالالالائلي نظیالالالر سالالالوء مصالالالرف مالالالواد، 

 خشالالالالونر خالالالالانگي، كالالالالودا آزاري، افسالالالالردگي و اضالالالالطراب در

جنسالالي و حقالالو  هالالاي تبعی  مختلالالف هالالدف جامعالاله،هالالاي گروه

در هاي عملالقالالالالوانین و دسالالالالتور. نماینالالالالدمالالالالي اجتمالالالالاعي فعالیالالالالر

مختلفالالي كالاله بالالراي احقالالا  هالالاي و نیالالز میثا هالالا گروه دسالالترس ایالالن

سالالمر در در دسترس این سازماب هاسر خود منبعي ارزشمند براي ارتقاء  سالمر روانيحقو  اجتماعي و 

هالاي توانند بالا اسالتفاده از ظرفیرمي خدماتدهندگاب سوي دیگر ارائهاسر. از حوزه سالمر رواني، اجتماعي 

تشالكیل جلسالات . سیررسالمي نماینالدهاي گروه ازگیري جامعه تحر پوشش اقدام به استفاده و سازماندهي با بهره

 جدیالدي بالراي اجالرايهالاي توانالد ظرفیرمالي و ...هالا مختلف زناب، شالاسلین كارگاههاي گروه با معلمین روستا،

 . و ارتقاء حقو  اجتماعي ایهاد نماید های حوزه سالمر رواني، اجتماعي و اعتیادبرنامه

شالالامل  ،از مشالالاركر جامعالالهگیالالري بالالا بهره سالالالمر روانالالي اجتمالالاعيبالالراي ریزي مراحالالل مختلالالف برنامالاله

مشاركر در اجالراي عملیالات، تسالهیل در مشالاركر مشاركر در شناخر مشكالت، مشاركر در یافتن راه حل، 

 . نهایتا  مشاركر در ارزشیابي اسر و

 

 داستان ین مشاركت اجتماعي در برنامه سالمت رواني اجتماعي 

كارشناس مراقب سالمر خالانواده محلاله حسالین آبالاد در مشالاهدات خالود مالواردي از كالودا آزاري و بهالره »

من مشالورت بالا او ضال. كشي از كودكاب در انهام كارهاي شغلي را در جامعه تحر پوشش مشاهده نمالوده اسالر

و مركز بهداشر شهرسالتاب اقالدام باله تشالكیل تیمالي بالراي  سالمر جامعهدر مركز  پزشك و كارشناساب مربوطه

و یكالي از دبیالراب  محلالهافراد تیم تشالكیل شالده عبارتنالد از؛ مالدیر دبسالتاب ابتالدایي . ارزیابي موضوو نموده اسر

ه، روحالاني مسالهد، ریالیس و یكالي از اعضالاي دبیرستاب كه در زمینه علوم تربیتي و روانشناسي تحصالیل نمالود

. مسالئولیر ایالن تالیم را رئالیس شالورای جامعالهسالالمر ، پزشالك مركالز محلاله شوراي اسالمي دند تن از معتمدین

تا  بودهجلسه  ، دبیربه عنواب هماهنگ كننده كارشناس مراقب سالمر خانواده  .گیرداسالمی محله به عهده می
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و كالار خالود را بالراي حالل ایالد گروه اقدام به انتخاب سایر اعضا براي تیم نم متعاقبا  با مشورت با سایر اعضاي

 کند .مشكل آساز 

را كاله داراي تحصالیالت دانشالگاهي در رشالته  محلالهاعضاي تالیم در نخسالتین جلساله خالود دو نفالر از بالانواب 

ضالاي تالیم اع. نماینالدمالي جامعه شناسالي و نیالز مالددكاري اجتمالاعي هسالتند باله عنالواب سالایر اعضالاي تالیم انتخالاب

بالراي حالل مشالكل انتخالاب  مالؤررتواننالد راه كالاري مالي هاي مختلالف موضالوومطمئن هستند كه بالا ارزیالابي جنباله

خود براي حل مشكل مراحالل متعالددي را هاي آنها در مباحثات و فعالیر. نموده و آب را تا حد با یي حل نمایند

ند كه از حوصله ایالن كتالاب خالارج اسالر و در طول زماب مورد ارزیابي، طراحي، اجرا و ارزشیابي قرار داد

 شود. این مراحل عبارت بودند از:مي از آنها اشارهاي تنها به خالصه

 ارزیابي تعداد و كیفیر وقوو مشكل كودا آزاري و بهره كشي از كودكاب  -1

 آنها هاي ارزیابي وضعیر اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كودكاب گروه هدف و خانواده -2

 مختلف به منظور؛ي هاطراحي برنامه -3

  ارزیابي سالمر جسمي و رواني كودكاب مورد نظر و ارتقاء آب 

 و اطرافیاب ها آموزش به خانواده 

 نظیر بهزیستي و كمیته امداد امام خمیني )ره(هایي از طریق سازمابها حمایر از خانواده 

  و جلالالالب حمایالالالر آمالالالوزش و پالالالرورش و مالالالدارس و نهضالالالر سالالالوادآموزي بالالالراي تحصالالالیل كودكالالالاب

 هایشابخانواده

 هاي ارزیالالابي نتالالایج برنامالاله در زمینالاله میالالزاب بالالروز مشالالكل و وضالالعیر بهالالره منالالدي جامعالاله از برنامالاله

 مختلف حمایتي در زمینه موضوو

علمالي و هاي از حمایرگیري نكته حائز اهمیر در تشكیل جلسات تیم این بود كه او   اعضاي گروه با بهره

نماینالد باله نحالوي كاله اجالراي برناماله هالا وشي مناسب اقدام به تنظالیم فعالیرتهربي اعضاي مختلف توانستند با ر

منهر به بروز حساسالیر و آسالیب باله آبالروي هالیچ كالس در روسالتا نشالد، رانیالا  گالروه در جلسالات مختلالف خالود و 

و جلب مشاركر واحدهاي شهرستاب از كارشناسالاب ادارت ذیالربط در جلسالات دعالوت ها براي كسب راهنمایي

 .«به عمل آورد
 هدف:ها  گروه آموزشي برا ریز  برنامه -9

هالدف هالاي گروه آموزشي بالرايریزي اجازه دهید موضوو برنامه

 را با یك داستاب آساز كنیم.

حسالالالالین آبالالالالاد در  كارشالالالالناس مراقالالالالب سالالالالالمر خالالالالانواده محلالالالاله »

 لمند در محلالالهخالود متوجاله شالالد كاله تعالداد قابالالل تالوجهي سالاهاي بررسالي

زوال عقالل ( و ) ایمالرا ددالار بیمالاري آلزكاله برخالي از آنهالدارد وجالود 

یابد كه اصلي ترین مي او در مواجهه با این افراد در. افسردگي هستند

گروه، آگالاهی از گالاهش روزافالزوب یالاد آوری عامل افسردگي در این 

باشد. که این امر خالود موجالب کالاهش احسالاس لالذت آنهالا خاطرات  می

 گردیده اسر.  از زندگی می

كاله هالایي براسالاس آموزش سالمر خانواده محلالهكارشناس مراقب 

داند كه مداخالت اصلي براي كاهش این مشالكل عبارتنالد مي دیده اسر

 از:

 آگاه نمودب خانواده و اطرافیاب بیمار در زمینه مشكل او -1

 و اقدامات درماني مورد نیازها ویزیر پزشك از بیمار و خانواده او و ارائه مشاوره -2

كارشناس مراقب سالالمر كه براي اطمیناب از این 

ایمالر و افسالردگي خانواده به درستي موارد ابالتال باله آلز

در درجالاله نخسالالر شالالرایط مالقالالات  ،را پیالالدا كالالرده اسالالر

را بالا پزشالك سالمنداب با شكایر فراموشي و افسالردگي 

فالرد سالالمند همالراه بالا هالا كند. در ایالن مالقاتمي فراهم

دارد  نزدیك تالرین فالردي كاله امكالاب مراقبالر سالالمند را

ز كند. حال پالس از اطمینالاب امي به نزد پزشك مراجعه

كارشالالناس ایمالالر تشالالخیص صالالحیح مالالوارد مبالالتال بالاله آلز

برنامالالاله را بالالالراي آمالالالوزش  مراقالالالب سالالالالمر خالالالانواده

كنالد. ایالن برناماله شالامل مالي اطرافیاب بیمار سالمند مهیا
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سالالمر ر از كارشناسالاب ، پزشالك و یالك نفالكارشالناس مراقالب سالالمر خالانوادهدند جلسه مالنظم اسالر كاله در آب 

توانالالد بالراي برخالالي از كارشالالناس مراقالب سالالالمر خالانواده ماليمركالز بهداشالر شهرسالالتاب حضالور دارنالد.  رواب 

آشالنایي دارنالد  سالالمر روانالي و اجتمالاعيكاله در زمیناله  محلاله جلسات از معتمدین محلي و یا دبیراب شاسل در

  نیز دعوت به عمل آورد.

وش بحث و گفالر و مر خانواده در این آموزش گروهي استفاده از ركارشناس مراقب سالشیوه مورد نظر 

شالود. در مالي گوي مشاركتي اسر. برخي از جلسات با حضور پزشك و برخي دیگالر بالدوب حضالور وي انهالام

نماینالد. در ایالن مالي اقالدام باله تبالادل اطالعالاتدهنالدگاب شیوه بحث و گفر و گالوي مشالاركتي فراگیالراب و آموزش

این اسر كه فراگیراب را در جهر ارائه پاسخي مناسب باله سالئوا ت مهالم و كلیالدي و هنده دشرایط كار آموزش

 كنند راهنمایي كند.مي جم  مطر   کهتي سؤا  یا

باله نظالر شالما »ایالن اسالر: كنالد. سالئوالمالي مطر  ین مباحثه، اولین سئوال را پزشك محلهبراي شروو نخست

كننالد. پزشالك و مالي متفاوت خود از ایالن بیمالاري را عنالواباي هافراد فراگیر برداشر« ایمر دیسر؟بیماري آلز

از تعالاریف گیري نكات كلیدي هر یك از تعاریف را یادداشر و نهایتا  با بهره كارشناس مراقب سالمر خانواده

كنند. این امكاب در جریاب مباحثه وجود دارد كاله هالر یالك از مي و اصال  اشكا ت آنها اقدام به تعریف بیماري

 بیماري در سالمند خود نمایند. در جریالاب ایالن مباحثالات گالاه پالیشهاي یراب اقدام به توصیف عالئم و نشانهفراگ

كننالد. در مالي هاي فراوانالياو صحبرهاي آید كه برخي از اطرافیاب بیمار از سختي زندگي با سالمند و رنجمي

ایمالر تمایالل نداب مبالتال باله بیمالاري آلزكاله سالالمداننالد مالي و پزشالك كارشناس مراقالب سالالمر خالانوادهاین شرایط 

كنند، عواطف زیادي ندارند، ممكن اسر زیاد بخوابنالد یالا ددالار نمي زیادي براي تحرا ندارند، احساس ارزش

اختالل جدي در خواب باشند، ممكن اسر داراي عواطف سیرطبیعي بوده و بي جهالر عصالابي شالوند یالا گریاله 

دهنالد. فراگیالراب نیالز اطالعالات و تهالارب خالود در ایالن زمیناله مالي وضالیحكنند. آنها این عالئم را باله فراگیالراب ت

كننالالد. مالالي اطالعالالات  زم را منتقالالل كارشالالناس مراقالب سالالالمر خالالانوادهكننالالد و در ایالالن حالالین پزشالالك و مالالي مبادلاله

اطالعاتي كه بسالیار اساسالي و حیالاتي اسالر. بخالش مهمالي از ایالن اطالعالات ایهالاد تالواب سالازگاري بالراي افالراد 

 كارشالناس مراقالب سالالمر خالانوادهي ارائه خدمر به سالمند و نیز مراجعالات باله موقال  باله پزشالك و خانواده برا

 اسر.

در این جلسه اطالعات جدید و قابل تالوجهي را باله فراگیالراب منتقالل كالرده  كارشناس مراقب سالمر خانواده

 اسر. بخشي از این اطالعات شامل موارد ذیل اسر.

اس مراقب سالمر خانواده و نیازهایي كه در این مراجعات مرتفال  زماب مراجعه به پزشك و خود كارشن -1

 خواهد شد.

آمالالوزش بالالراي داشالالتن محیطالالي آرام و بالالا لالالذت بیشالالتر بالالراي سالالالمند، كالالاهش سروصالالدا در محالالیط زنالالدگي  -2

آشالنا، داشالتن توقعالاتي مناسالب از سالالمند، نحالوه تغذیاله و پالایش مالداوم عالئالم هالاي سالمند، زندگي بالا دهره

 بیماري در وي 

 زم از هالالاي دگوناله مالالراقبین سالالالمند از خودشالالاب نیالالز مراقبالالر كننالالد تالالا خسالالته نشالالوند و دگونالاله از حمایر -3

 سوي سایر افراد و نهادهاي جامعه بهره مند شوند.

و پزشالك جلسالات  كارشالناس مراقالب سالالمر خالانوادهبراي آنكه ایالن مباحثالات تالاریراتي پایالدار داشالته باشالد، 

 «دهند.مي به طور مداوم انهام محله كانات موجود دراز امگیري آموزشي را با بهره

و پزشالالك روش بحالالث و گفالالر و گالالوي  كارشالالناس مراقالالب سالالالمر خالالانوادهدر ایالالن داسالالتاب شالالما دریافتیالالد كالاله 

توانیالد ایالن روش یالا هالر روش دیگالري را باله فراخالور مالي شالما نیالز. مشاركتي را براي آموزش انتخاب نمودنالد

ید كاله آنچاله كاله بالیش از هالر دیالز در ترتیالب آمالوزش مهالم اسالر، ایهالاد تالاریر دقر كن. امكانات خود ترتیب دهید

بهداشر و كالار در كنیم تا فصول مربوطه را در كتاب مباني مي پایدار آب اسر. به همین منظور مهددا  توصیه

 . مهددا  مرور نماییدرا  محله
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 خالصه فصل
 

ها ايجگاد فراينگدی اسگت کگه در طگی آن افگراد جامعگه هدف برنامه آموزش سالمت به گروه

اجگرای ايگن آمگوزش الگگوی  بتوانند سالمت روانگی، اجتمگاعی خگود را ارتقگاء دهنگد. بگرای

شود. متعاقب طراحگی مشخصی موجود است که از ارزيابی نیازهای واقعی جامعه شروع می

و اجرای آموزش بايد نتايح را به طور مستمر ارزشیابی نمود و بر اساس آنها مجدداً اقدام به 

 برنامه ريزی آموزشی کرد .

انی، اجتماعی و سوء مصرف مواد يکگی های حوزه سالمت روفرايند مشارکت مردم در برنامه

از راهکارهای اصلی و مؤثر توسعه اين برنامه در جامعه است. اجرای اين برنامه نیز نیازمند 

 بهره گیری از الگوی مشخص علمی و عملی است .

 

 

ریزي و اجالراي تالواب باله طالور خالصاله مراحالل برنامالهبراساس آنچه که در فالو  باله آب اشالاره شالد مي

 آموزش را موارد ذیل دانسر:

راد تهیه برنامه آموزشي شالامل مراحالل، دفعالات، موضالوعات و اهالداف آمالوزش، افالراد فراگیالر، افال -1

دهنالالده و تسالالهیل كننالالدگاب آب، محالالل اجالالراي آمالالوزش، وسالالایل و ابالالزار مالالورد نیالالاز و روش و آموزش

 هاي آموزش شیوه

 مستندسازي تمامي موارد فو  به صورت متني خالصه شده -2

 ها تعیین نحوه ارزشیابي فراگیراب در مورد آموزش -3

 تعیین نحوه ارزشیابي تاریرات آموزش بر زندگي سالمند  -4

 ستمر كیفیر و استانداردهاي آموزشيارتقاء م -5

 هاي آنها ارائه گزارش به سطو  با تر و سایر نهادها و دریافر كمك -6

واضح اسر هر یك از مراحلی كه در فو  آمالده نیازمنالد دانالش، تهرباله و تمالرین اسالر. شالما در طالول 

كتب آموزش اقدام گیري از مناب  علمي در دسترس و سایر زماب این فرصر را خواهید داشر كه با بهره

به ارتقاء عملكرد خود نمایید. آنچه بیش از هر دیز در دنین تهاربي ارزش دارد در درجه نخسر تمالرین 

و ممارسالالر خالالود شماسالالر و در درجالاله دوم ارزشالالمندي كالالار شالالما و نتالالایج آب. بالاله طالالور حالالتم اگالالر دنالالین 

اجالرا برسالد، شالما نقالش اصاللي  گیري از مناب  علمي و با مهارتي كامل بهموضوعاتي به درستي و با بهره

 اید.خود را در تحقق سالمر كه همانا رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي جامعه اسر، ایفا كرده
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 تمرین در کالس درس
 

   ی نقش در قالب دو يا سه گروه تقسیم شده و هر کدام با هماهنگی يکديگر اقدام به ايفا

در قالب يک برنامه آموزش گروهی نمايید. در اين زمینه شما از فرضیات ذهنی خود در 

توانید از قبل با مربی زمینه تحلیل نیازها و ساير مراحل استفاده کنید. در اين مورد می

توانند به عنوان شنونده به سگخنان خود مشورت نمايید. در اين شرايط همکالسان می

 اشکاالت آن را متعاقباً بازگو نمايند .شما گوش دهند و 

    در قالب يک يا چند گروه اقدام به ايفای نقش در زمینه راه اندازی يک برنامگه سگالمت

روانی، اجتماعی از طريق مشارکت مردم نمايید. در اين زمینه همانند تمگرين پیشگین از 

 نیگد. توصگیه فرضیات ذهنی خود در زمینه تحلیل نیازهگا و سگاير مراحگل اسگتفاده ک

می شود از قبل با مربی خود مشورت نمايید. در اين شرايط مشارکت تمامی همکالسگان 

 به عنوان اعضای مختلف تیم ضرورت دارد.

 

 تمرین در خارج از کالس درس
 

 ها  زیر گزارشي علمي را در كالس درس ارائه دهید.با مطالعه سایر منابع در هر ین از زمینه

   اصول سخنرانی 

  صول کار مشارکتی ا 

  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 روداين  پس از

 شويد.  آشنا در باليا مفاهیم مربوط به سالمت روان با 

 اسگترس بروزمگی کنگد،  کگه درمواجهگه بگا های روانی و رفتگاری راعالئم و واکنش

 بشناسید.

 هگای روانگی و رفتگاری کگرده وتفگاوت واکگنشپگذير را شناسگائی های آسیبگروه

 بدانید. درکودکان وبزرگساالن را

 منطقه آسیب ديده بشناسید. در را وظیفه اصلی خود 

 کودک آسیب ديده رفتارکنند. بدانید والدين بايد چگونه با 

 کنید. ايد، چگونه بايد رفتارعنوان امدادگر به منطقه آسیب ديده رفته به اگر 

  مراقب سالمت روان خود باشید. بايدبدانید، چگونه 

کودکگان  دررا سگوگ  بگا ومطالبی درباره چگونگی برخگورد بشناسید سوگ ومراحل آنرا

 بدانید.

درحگل مشگکالت محلگه خودمشگارکت  توانیدوقوع حوادث وباليا چگونه می پس از بدانید

 نیزبه اين مشارکت دعوت کنید. ومردم را داشته باشید
 

 

 

 واژگان کلیدي

 
 موزش آ 

 بحران، بال 

 های روانیواکنش 

 پذيرهای آسیبگروه 
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 عناوین فصل:
 

  تعاريف و مفاهیم 

 های روانی و رفتاری پس از باليامراحل مختلف واکنش 

 های آسیب پذيرها وعالئم روانی در گروهواکنش 

 دهید. ارجاع اجتماعی –بايد به تیم حمايت روانی  چه کسانی را 

 ن کودکان آسیب ديدههائی برای والديتوصیه 

 چه بايد کرد ورود به منطقه حادثه ديده، به عنوان امدادگر با 

  نکاتی درباره سوگ 

  چگونه بايد ازخود مراقبت کرد؟ 
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 قدمه:م
نفالر در ایالن بالیالا كاله  310000 اخیالربیش از یهاسالال در كشوراصلی بالخیزدنیاسالر و 30 ایراب یكي از

باله افالراد مثالل یالک کالوه روانالی  یهاآسالیب درجریاب بالیای طبیعیاند. ده اسر، كشته شدهبطور عمده زلزله بو

 شالالود. مالالرگ و مهروحیالالر جسالالمانی درنمالالی دیالالده دارد و آب قالالرار عظالالیم یالالخ اسالالر کالاله قسالالمر اعظالالم آب زیالالر

 مانالدمالی عواقب روانی حالواد  کاله گالاهی تاپایالاب عمالر بالاقی بیرونی آب قرارگرفته ولی معلولیـر وهای بخش

روانی گرده های این زخم گیرد.و دراکثرمواق  موردسفلر قرارمی دهدمي تشــکیل بدنه اصلی این کوه یخ را

شالوند. درایالن فصالل ازکتالاب شالما مالی هاانساب پنهاب هستند ولی موجب رنج وناتوانی وافر کارکرد بسیاری از

مختلالالف بالاله  کالاله افالالرادهالالایی واکنش و اردمفالالاهیمی کالاله دررابطالاله بالالا بهداشالالر رواب دربالیالالای طبیعالالی وجالالود د بالالا

نبایالدهائی کاله عمالوم  زمیناله مالداخالت، توصالیه هالا، بایالدها و درپایالاب در شالوید ومی دهند آشنامی استرس نشاب

 مردم شایسته اسر آگاهی داشته باشند، مطالبی ذکرخواهدشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تعاریف و مفاهیم 
نظالر  ده از نظر جسمانی و ده از زندگی سالم خودشخصی اسر که درارر حادره ای ازادامه  آسیب دیده:

 اجتماعی محروم گردیده اسر. روانی، خانوادگی و

 

فرد براي تحمل و سازگاري بالا شالرایط  موجود رویداد یا موقعیتي اسر كه در آب امكانات و مناب  بحران: 

 هاي عاطفي و رفتاري مختلفي شود. ممكن اسر كافي نباشد و موجب بروز واكنش

 

 شالود ایالن واکالنش عالئالم جسالمانی وایهاد می او آید واکنشی درهرگاه فشاری برشخصی وارد می رس:است

-مالی کند. به این واکنش سیر اختصاصی که نسبر به محرک بوجودایهاد می فرد روانی دارد که تغییراتی در

 گوئیم.آید استرس می

 

تحالر نظالارت وزارت  اجتمالاعی را -یمقصود تیمالی اسالر کاله خالدمات روانال اجتماعی:  -تیم حمایت روانی

 دهد.بهداشر، درماب وآموزش پزشکی انهام می

اخالالتالل زیسالالر محیطالالی وروانالالی اجتمالالاعی کالاله ازتوانالالائی جامعالاله بالالرای مقابلالاله بامشالالکالت فراترباشالالد.  بووال:

تالالواب بالیالالا رابالاله مختلفالالی بالالرای طبقالاله بنالالدی بالیالالا وجالالوددارد ولالالی ازنقطالاله نظرپیشالالگیری وآمالالادگی میهالالای راه

 گروه  تقسیم کرد:دو

باشد و فهرسر آب درزیر آمالده وقوو آب خارج از اختیار انساب میعلر  بالیایی که سبب یابالیای طبیعی: 

 اسر.

 و...ها آتش سوزی جنگل ،خشکسالی وگرمازدگی ،سقوط بهمن ،طوفاب وگردباد ،آتشفشاب ،سیل، زلزله

کنتالرل  سیرمسالتقیم منشالاء وقالوو آب در تقیم یالامسال طالوره بالیالایی کاله بال :(انسوان سواختهغیرطبیعی ) بالیای

 ایحواد  هستهو  ،سقوط هواپیما ات،تصادف ،جنگ، مثل: باشدانساب می
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 :روانی و رفتاری پس از بالیاهای مراحل متتلف واکنش

مقابالل  تصورکنید که شما وخانواده تاب قربانی یک بالی طبیعی، همچوب زلزله، سیل و...هسالتید. وقتالی در

 این شرایط داله احساسالات وافکالاری را تهرباله افتد؟ درمی ده اتفاقی برایتاب فشار شدیدی قرارمی گیریددنین 

 بالروز خالود را ازهالائی وحالواد  واکنش رویالارویی بالا بالیالا درها انسالاب کالرد؟ خواهیالد کنید؟ دگوناله رفتالارمی

 مرحله تقسیم کرد. 2تواب آنها را به می که دهندمی

دنددقیقه پس ازحادره بروزمی کنالد. اکثرافالراد ددالارترس ووحشالر  این مرحله در مرحله تماس یا هربه:

 شوند. شدیدی می

 

درساعات اولیه وقوو حادره بروزمی کند. دراین مرحله بین مردم همبسالتگی ایهالاد مرحله قهرمان گرائی: 

 کنند، کمک میطور داوطلبانه درامدادرسانی  کنند بایدکاری انهام دهند، بهشود.افراداحساس میمی

 

کنالد. همزمالاب بارسالیدب یک هفته تالا دنالد مالاه پالس ازحادراله بالروز می مرحله شادمانی وفراموش کردن غم:

 سرخوشی وشادمانی دارند.،نیروهای کمکی افراد امیدوارمی شوند و ممکن اسر حالر آرامش ونشاط 

 

این مرحلاله افالراد تالازه متوجاله ماه پس ازوقوو حادراله بروزمالی کنالد.در 1الی  6 مرحله مواجهه باواقعیت: 

آرام، خسالته ودرمانالده  دهنالد، نالاشالوند. مهالددا  روحیاله خالودرا ازدسالر مالیهایشالاب می وسالعر خسالارات وفقالداب

 شوند. می

 

سالالال پالالس ازوقالالوو حادرالاله بروزمالالی کنالالد. افرادشالالروو بالاله بازسالالازی روانالالی  3مالالاه تالالا  2کالاله  سووازمان: تجدیوود

 که باید متکی به خودباشند.  کنندرک میبتدریج د خودوبازسازی زندگی خودمی کنند و
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 :ی آسیب پذیرهاگروه وعالئم روانی درها واکنش

های صالحنه انالد یالا شالاهد، احساسات یا رفتارهائی دربین افرادی که آسیب دیالدهافکارپس ازهر فاجعه یا بال 

منیالر، سالالمر خالود واشالخاي درموردتنهالا شالدب، اهایی این افراد نگرانی کند.اند جریاب پیدا میدردناکی بوده

بیالداری یالا درخالواب انالد دردردنالاکی کاله دیالدههای ای دارنالد، دائمالا  صالحنهموردعالقه خودداشته و خالواب آشالفته

آیالالد. امالالا وجالالوداین عالئالالم بالاله معنالالی وجالالود یالالک بیمالالاری نیسالالر. مراقالالب سراسشالالاب مالالی بصالالورت کالالابوس بالاله

تلقالی  پزشالکییا مبتال به بیماری روان بیماراند را شدههائی باشیدافرادی را که درجریاب بالیا دداردنین واکنش

ودربسالالیاری ازمالالوارد درطالالول زمالالاب  ایالالن عالئالالم واکنشالالی طبیعالالی بالاله یالالک حادرالاله کالالامال سیرطبیعی اسالالر .نکنالالیم

 رود. یابد وازبین میکاهش می

 
 کودکان:

فهمالد نمالی کالودک کاله دیالزی» یااینکاله« کنندمی کودکاب زود همه دیز رافراموش» فکرمی کنند کهها خیلی

شود توجه کمتری باله می این طرز فکرباعث«. کندمی شدیدی هم شود زود بهبودی پیدا وحتی اگر ددارضربه

افر تحصیلی یا امتناو ازرفتن به مدرسه درفرزند خود را رفتاری عمدی یا دال برلهبازی تلقالی  .کودکاب شود

 کنند. 

 وعالئم متفاوتی را نشاب دهند.ها کودکاب ممکن اسر درسنین مختلف واکنش

 سال(: 4-5ازدبستان )سنین پیش 

 تدرس  -و بی اعتمادی به دیگدرانها ترس از غربیه -ترس از جدائی و چسبیدن بیش ازحد به والدین

 ازتاریکی 

 برگشدت بده  -دیدن رویاهای ترسدناک -ترس ازاشیای خیالی، حیوانات  -خودداری ازتنها خوابیدن

 -لیت بیش ازحدد وپرخاشدگریفعا -رفتارهای مراحل اولیه رشدی مثل شب ادراری، انگشت مکیدن

 اختالل درصحبت کردن، سکوت یا لکنت زبان

 

 سال(: 6-44کودکان دبستانی )

  درموردسرنوشدت  اضطراب ونگرانی -مشکالت خواب -تکراریهای انجام بازی -احساس غمگینی

بددنی های شکایت -پرخاشگری  -شب ادراری -بی اشتهائی -مشکالت تحصیلی  -اعضاء خانواده 

 دردشکم، سردردمثل : 
 

 سال(:42-48نوجوانی وجوانی)

  مشکالت خواب ، های پوستی، دردهای نامعلوماحتیعالئم بدنی مثل دردهای شکمی، سردرد، نار

، يا موادمخدر روآوردن به سیگار ،افت تحصیلی، نزاع با ديگران وتحريک پذيری ،وکابوس

 ت دادن عالقه به تفريح يادس از، غمگینی افسردگی يا ،سرکشی درخانه ومدرسه طغیان و

 دوستان های گروهی بافعالیت

 
 
 

روانی شده اند بیماريا مبتال به هائی مراقب باشید افرادی را درجريان باليا دچارواکنش

تلقی نکنیم. اين عالئم  واکنشی طبیعی به يک حادثه کامالً غیرطبیعی  پزشکیری روانبیما

 رود.می يابد وازبیناست ودربسیاری ازموارد درطول زمان کاهش می
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 نان:ز

طالورکلی زنالاب عالئالم و زناب درکشورهای درحال توسعه درارربالیا ازمالرداب بیشتراسالر. باله مرگ و میر

عهالده نقالش اصاللی مراقبالر ازفرزنالداب را بر معمالو    های روانی بیشتری بعد ازوقوو بالیا دارنالد. زنالابواکنش

وقوو بالیالا  دارند وکمتراحتمال دارد به خاطر فرزنداب خودهنگام بروز بالیا، محل حادره راترک کنند. پس از

 امنیر آناب بیشتر مورد تهدید قرارمی گیرد. 

ی اجتمالاعی تشالکیل داده هاگروه که زناب بتوانند نیز وجود داردهائی باید تاکید کرد که پس از بالیا فرصر

 شوند.  بیشتری برخوردار هایوازحمایر
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 سالمندان:

نادیالالده  معمالالو    بیشالالتری قراردارنالالد. افسالالردگی درآنهالالا بالیالالا، سالالالمنداب درمعالالر  خطالالر درصالالورت بالالروز

عنالواب مثالال فرامالوش کالاری یالا حالواس پرتالی  ا با افالراد جالواب تالر فالر  دارد، بالهشود دوب عالئم آنهگرفته می

-مالی شود ومورد سفلر قالرارحساب پیری گذاشته می گی باشد که گاهی بهالمتی ازافسرددرآنها ممکن اسر ع

 گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهید؟ ارجا  اجتماعی –باید به تیم حمایت روانی  چه کسانی را
 .ارجالاو دهیالداجتمالاعی  -تیم حمایر روانیآنها را به ، با افرادی با شرایط ذیل مواجه شدید در صورتی که

 افرادی که: 

 (احساس نگرانی، دلشوره، انتظار وقوو حواد  بد درآینده طپش قلب، تنگی نفس) :د دارندشدیاهطراب 

 

 احسالاس سمگینالی وبالی عالقگالی باله زنالدگی، ناامیالدی، لالذت نبالردب از زنالدگی، فکالر زیالاد): دارند افسردگی

 ...( مردب خود و دیگراببه مرگ و  راج 

 

  (تکرارمی شود. اره هماب فاجعه داردبه این صورت که انگار دوب) :دارند حاد ه تجربه مجدد

 

در شرایط پراسترس ممکن اسر عالئم  هستندزمینه مساعد دارای در افرادی که  :دارند عالئم روانرریشی

 هذیابو  توهممثل :  روانپریشی ظاهر شود

، کسانی که ددار عالیم محرومیر از مواد هستند یا کسانی که تحر درماب با داروهالای آگونیسالر )متالادوب

اند: این افالراد در بالیالا باله دلیالل عالدم دسترسالی باله مالواد یالا دارو ددالار عالیالم و بوپرنورفین یا تنتور ا پیوم( بوده

 های محرومیر شده و باید برای دریافر درماب به پزشک ارجاو داده شوند. نشانه
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 برای والدین کودکان آسیب دیدههائی تونیه

  ها و ترسهای خدود بدا شدما حدرف ، افکار، نگرانیساساتاحبه کودکان فرصت داده شود راجع به

   بزنند

 ها بهتراست هرچه سریعتر با کودک ارتباط برقرارکنیم. برای شناخت این ترس 

 توجه کنیم.آنان  بهداشتی وتغذیه ایهای به نیاز اده و،ت کودک صادقانه پاسخ دسؤاال به 

 ابتدا باید بپذیریم  در رفتارهایی مثل شب ادراری را 

  درصورتیکه کودک از رفتن به مدرسه یا حضور در جمع کودکدان خدودداری کندد بده تدیم حمایدت

 اجتماعی معرفی کنیم. -روانی

 

بیش ازهرزمان ديگری نیاز به بازی  کودکان درشرايط بحران وپس ازوقوع حوادث ناگوار

 وتفريح دارند.

 

 د؟         ورود به منطقه حاد ه دیده، به عنوان امدادگرچه باید کر با
افراد اطالعات درسر بدهید و از گفتن مطالبی کاله اطمینالاب به ، ب دیدگاب ارتباط صحیح برقرارکنیمبا آسی

را  واقعیر مالرگ عزیالز خالود بگذارید دب جنازه عزیزانشاب محروم نکنیمافراد را ازدی ندارید خود داری کنید،

 خصالوي نمالاز کنیم که درمراسم تشیی  جنالازه وبالهویق تش افراد را، نشویم احساسات افراد مان  ابرازبپذیرند. 

 میر شرکر کنند. 

 کودکالاب را از والالدین جالدا بازسالازی تشالویق کنالیم. اجتمالاعی، ورزشالی وهالای فعالیر به شرکر در آنها را

 نکنیم.

امکانالات بالازی وسالرگرمی بالرای کودکالاب  ای وبهداشتی کودکاب درتمام سنین توجه کنید. به نیازهای تغذیه

 .م کنیدفراه
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  : نکاتی درباره سوگ

 را ازدسالر داده باشالند. باله عزیالزاب خالودبسالتگاب یالا  بازماندگاب حواد  سیرمترقبه ممکن اسالر تعالدادی از

ممکالن اسالر  سالوگوار گذارنالد. یالک فالردپشر سالرميرا سوگ نام دارد  ی کهواکنش معمو    همه افراد آب دنبال 

 موارد زیر را تهربه کند: 

 مطمئدنم کده زندده  "کندد. نمدی عزیزان خدود را بداوراز دست دادن : دراین مرحله فرد،  انکار فقدان

   "است.

 "نمرده. او"   

 رسد که عزیزش را ازدست داده، ممکن است کم به این نتیجه می کم این مرحله فرد درک فقدان : در

 "کمرم شکست، دیدی عزیزم ازدست رفت. "شیون و زاری سردهد، بی تابی کند.

 کند که تنها مانده وکسی راندارد واضدطراب زیدادی اس ترک شدن واضطراب: فرداحساس میاحس

 کند.آینده پیدا می مورد در

  :مشداهده نسبت به خود، اطرافیان وحتی گالیده وشدکایت ازخددا  عصبانیت فرددر این مرحله خشم

 شود.می

 :خاطر اتفاقی کده افتداده  ا بهاحساس گناه شده وخودر دچار شدیداً این مرحله فرد در احساس گناه

   "نتونستم کاری برایش کنم چرا "کند. سرزنش می و داندمی مقصر

 ازبدین نمدیهدم دیگدران  حضور حدی است که حتی در تا : ناراحتی وغمگینی فرد افسردگی شدید-

 "خواهم زنده باشم.نمی دیگه" .رود. فرد ناامید است وحتی ممکن است اقدام به خودکشی کند

 بود به جامعه  خواهد این مراحل فرد قادر صورت حل شدن سوگ وگذشتن از بازسازی: در مرحله

 را از سرگیرد. زندگی عادی خود بازگشته و

 

 چگونه باید ازخود مراقبت کرد؟  
 ایالن فشالار شالوید. ای زیالادی را متحماللعنالواب امالدادگر شالما ممکالن اسالر فشالاره درجریاب انهام وظیفه باله 

 کند. م ذکر شده زیر را در شما ایهادروانی ممکن اسر عالئ

عدم توانائی بالرای ، ازدسر دادب روحیه،خستگی مفرط، فرسودگی شده اید دهد ددارنشاب میعالئمی که  

 و... ناکارآمدیی، بی خواب، درد عالئم بدنی مثل سر، تمرکز

 

 ؟چه باید کرد این عالیمبرای رفع 
کاله در جریالاب بالیالا و حالواد  سیرمترقباله بالا آب هایی رسآموزش افراد قبل از امدادگری برای کنتالرل اسالت

بنابراین یادگرفتن مهارت کنترل اسالترس و  تواند از ایهاد دنین مشکالتی پیشگیری کند.روبرو خواهند شد می

 تواند درحل اینگونه مشکالت مفید باشد.کنترل هیهانات شدید مثل خشم می
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 - تیم حمایدت روانی است که باسالمت خانواده  کارشناسان مراقبساله یکی از  15خانم )ز(، 

  به پسرش نیز دو ازدست داد. دختر و دامادش را جریان زلزله نوه و کند. اودراجتماعی همکاری می

سر مزار عزیزانش برای  اوکه هر پنج شنبه بر ،حادثه زلزله ازپس ماه  شدت مجرو  شده بودند. چند

گاهی  از کرد هرطرز غیرطبیعی شیون میه که ب خانمی شد رفت متوجهتجدید خاطره وسوگواری می

که آن  اینکه ازخانواده آن فردجویاشد متوجه گردید داد. پس ازمی سر خود های عجیبی ازنیز خنده

 دلیل بیماری مادرش به خانه او وقوع زلزله به دست داده وشب پیش از از فرزندش را زن همسر و

خانواده آن زن . به بم رسانده متوجه مرگ آنان شده است را ینکه خودا پس از کرمان رفته بوده و در

 چیزی که هر کنندسعی می و اندبم خارج کرده وبه کرمان برده از عذاب بکشد وی را برای اینکه کمتر

اینکه خانواده او را ازآمدن به مزار عزیزانش  اندازد، پنهان کنند. بافرزندش می همسر و به یاد را که او

 و پس ازمعرفی خود)ز( کند ودوست دارد به آنجا برود. خانم قراری میدائمًا بی کنند ولی اوع میمن

های آموزشی درباره آن له سوگ عزیز یعنی همان چیزی که دردورهأتوضیحاتی پیرامون مس

ارائه بروشورهای آموزشی به خانواده آن زن سعی کرد خانواده مذکور را برای  آموخته بود و

 اجتماعی ارجاع کند.  - فت مداخالت تخصصی به تیم حمایت روانیدریا

 خالصه فصل 
 

های روانی اجتماعی در بالیا و حوادث غیر مترقبه راهنموایی و آشونائی هدف از آموزش حمایت

ماعی قبول، حوین و بعود از حاد وه اسوت. آشونائی بوا عووارض ناشوی از حووادث با مداخالت روانی اجت

هوای آسویب پوذیر کوه های که افراد پس از حاد وه نشوان میدهنود، گروهطبیعی و غیر طبیعی و واکنش

باشند در شورایط بحوران در معورض خطور بیشوتری قورار دارنود، شامل کودکان، زنان و سالمندان می

هووا از اولویووت بیشووتری برخوووردار اخلووه روانووی اجتموواعی بوورای ایوون گروهاز ایوون رو شناسووائی و مد

هوا است. توجه به عالئم روانی و رفتاری کودکان پس از حاد ه از نکات بسیار مهمی است که گروه

هووای مداخلووه و کموو  بووه ایوون کودکووان آشوونا باشووند. و اینکووه هووای اموودادگر الز  اسووت بووا روشوتیم

هوای امودادگر یکوی از نکوات های مراقبت از خود برای تیمده شوند. روشچگونه و به کجا ارجا  دا

مهم در حوزه مداخالت روانی اجتماعی است که امدادگران الز  است از این موهوو  آگواه باشوند و 

مورد حمایت قرار گیرنود. موداخالت روانوی اجتمواعی بورای افوراد آسویب دیوده پوس از غربوالگری بوه 

شووود، در مووواردی کووه نیوواز بووه مووداخالت ی سووالمت روان انجووا  میهووانووورت گروهووی توسووط تیم

تتصصی یا درمانی بیشتری باشد افراد به پزش  یا روانرزش  ارجا  خواهند شد، پیگیوری بورای 

 شود.ماه الی ی  سال بر اساس نیاز انجا  می 6افراد آسیب دیده به مدت 
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 تمرین در کالس درس 

 

 42الوی  8کننود و تعوداد دیگوری حوداقل یم سالمت روان را ایفوا میبا روش ایفا  نقش دو نفر نقش ت

نفر به عنوان گروه کودکان یا بزرگساالن در نقش آفراد آسیب دیده در چادر یا کانکس حبوور دارنود کوه 

هوای روانوی و های اسوترس، واکنشبا هدایت و کم  تیم سالمت روان مراحل مربوط به عالیوم و نشوانه

 کنند. ار مزاحم را در جلسه تمرین میهای کنترل افکروش
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 فرزندپروری، دکتر سعید جهانشاهی فرد، انتشارات کتاب ارجمند، های تکنیک -4

زشدکی کاربردی در فرزندپروری )دوران شیرخواری و خردسالی(، انجمن روانپهای اصول و روش -1

 کودک و نوجوان با همکاری انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر 

با کودک بدقلق چه کنیم؟، دوگدانجی و کنددل، ترجمده سدولماز جوکدار و یاسدمن بدانکی، انتشدارات  -9

 ارجمند ونسل فردا

راهنمای جامع والدین در تربیت سالم کودک، ریچارد ابددین، ترجمده دکتدر انوشده امدین زاده، نشدر  -1

 سل فرداارجمند و ن

زنددگی(، تدرور رومدین، ترجمده شدهرزاد فتدوحی، هدای و مهارتها سدفید )بچدههای مجموعه کتاب -5

 انتشارات فنی ایران 

 ویژه دانشجویان(، دکتر فتی، دکتر موتابی و همکاران، انتشارات دانژه ) زندگیهای آموزش مهارت -6

بدرای ) انی در کودکدانمتن آموزشی در زمینده شناسدایی، پیشدگیری و درمدان سدوء رفتدار جسدم -7

 دکتر بهروز جاللی و سید عباس باقری یزدی(. پزشکان عمومی

بدرای کارشناسدان و کارداندان بهداشدتی (. دکتدر ) متن آموزشی در زمینه کدودک آزاری جسدمانی -8

 کتایون خوشابی و سید عباس باقری یزدی 

کارشناسدان، ، مددیران) متن آموزشی پیشگیری از خود کشدی بدرای کارکندان آمدوزش و پدرورش -3

. دکتر سید مهدی حسن زاده دکتر الله حبیبی کوهی دکتر میتدرا حفداظی عیسدی کریمدی )پرسنل

 کیسمی، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )اداره سالمت روان(. 

ی هدامراقبت کارشدناس و کداردان متن آموزشی پیشگیری از خود کشی برای پزشکان عمومی،  -41

دکتر سید مهدی حسن زاده، دکتر اللده حبیبدی کدوهی، . ، بهورز و رابطین بهداشتیاشتیاولیه بهد

معاونت بهداشت وزارت بهداشدت، درمدان و آمدوزش . دکتر میترا حفاظی، عیسی کریمی کیسمی

 .  پزشکی )اداره سالمت روان(

اللده  دکتر سید مهدی حسن زاده، دکتدر. متن آموزشی پیشگیری از خود کشی برای عموم مردم  -44

معاوندت بهداشدت وزارت بهداشدت، . حبیبی کوهی، دکتر میترا حفداظی، عیسدی کریمدی کیسدمی

 .  درمان و آموزش پزشکی )اداره سالمت روان(

گروهددی دکتددر سددید مهدددی های مددتن آموزشددی پیشددگیری از خودکشددی بددرای مدددیران رسددانه -41

معاوندت بهداشدت . یسدمیزاده، دکتر الله حبیبی کوهی، دکتر میترا حفاظی، عیسی کریمی کحسن

 .  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )اداره سالمت روان(

دکتدر سدید مهددی حسدن زاده، . به خودکشیکننده نحوه برخورد پرسنل اورژانس با بیمار اقدام -49

معاوندت بهداشدت وزارت . دکتر الله حبیبی کوهی، دکتر میتدرا حفداظی، عیسدی کریمدی کیسدمی

 .  پزشکی )اداره سالمت روان( بهداشت، درمان و آموزش

زنددگی هدای دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد. توانمندسازی والدین، آموزش مهارت -41

 .4931با تمرکز بر پیشگیری از مصرف مواد در خانواده، 
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محمدخانی شهرام، نوری ربابه. پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر خدانواده، سدتاد مبدارزه بدا  -45

 .4934مخدر ریاست جمهوری،  مواد

استانداردهای برنامه های پیشگیری از مصرف مواد، دفترمقابله بدا مدواد و جدرم سدازمان ملدل  -46

 ((UNODC,1149متحد. وین، اتریش 

های تحقیدق محدور پیشدگیری از سوءمصدرف اسدتراتژی، محسنی تبریزی، علیرضا و همکداران -47

بهزیسدتی  بستگی به مواد دانشگاه علوممرکز آموزشی و پژوهشی سوءمصرف و وا، موادمخدر

 4931بخشی، و توان

طارمیان، فرهداد   ،حقدایقی دربداره زنددگی سدالم و بددور از مدواد) نکدات علمدی( وزارت علدوم  -48

تحقیقات و فناوری دفتدر مرکدزی مشداوره بدا همکداری معاوندت دانشدجویی و فرهنگدی مرکدز 

 4983مشاوره دانشجویی، 

ع و اشتباه در مورد اعتیاد و مواد، مرکز مشاوره دانشدگاه تهدران بدا باورهای شای، ربابه، نوری -43

 4981همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در ایران،

ز ارعی ربابه،پیشگیری از سوء مصدرف مدواد در کودکدان و نوجواندان، سدازمان ، رادفر رامین -11

 روزبه بهزیستی استان اصفهان، مرکز تخصصی پیشگیری از اعتیاد
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بینی شده برای کارشناس مراقب سوالمت خوانواده در حووزه سوالمت روانوی، وظایف پیش: 4پیوست 

 اجتماعی و اعتیاد

 

  پزشکی، مصرف مواد و در روان اختالالت به مشکوک افراد شناسايیفرآيند بیماريابی و

  اولیه ریمعرض مشکالت اجتماعی بر اساس دستور العمل غربالگ

  به پزشک تیم و در مواردی به کارشناس سالمت روان بر اساس ارجاع افراد شناسايی شده

 فلوچارت شرح خدمت

 های ارجاع گروه های هدف به کارشناس سالمت روان جهت دريافت آموزش مهارت

 توانمندسازی

 لعمل به پزشک بر اساس دستورا پزشکی(روانجسمی و های ارجاع موارد فوری )اورژانس

 های اختالالت روانپزشکی، اعتیاد و مشکالت اجتماعیهای حوزه

 های دوره های آموزش عمومی برگزارشده در برنامههای ارجاع و تنظیم فرمتکمیل فرم-

 های حوزه سالمت روان، اعتیاد و اجتماعی

 پیگیری بیماران تشخیص داده شده و يا افراد نیازمند توانمندسازی اجتماعی در چهارچوب 

 های حوزه سالمت روانی، اجتماعی واعتیاد برنامه

 ای )هر سه ثبت داده های آماری، خدمات ارائه شده و ارسال آنها در قالب گزارش های دوره

 ماه( به سطوح باالتر 

 های آموزشی روانشناختی بر پیگیری خدمات ارائه شده بر اساس دستور پزشک و برنامه

 ناساس درخواست کارشناس سالمت روا

  و شناسايی دانش آموزان درمعرض خطر اختالالت  آموزیدانش سالمت شناسنامهتکمیل

 روانپزشکی، مصرف مواد و مشکالت اجتماعی
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دستورالعمل ارجاع هم سطح از کارشناس مراقب سالمت به کارشناس : 9پیوست 

 سالمت روان
 

 موارد ارجا  از کارشناس مراقب سالمت به کارشناس سالمت روان :

 افراد واجد شرايط دريافت آموزش مهارت های فرزندپروری : 

سال که برای ارزیابی یا دریافت یکی از خدمات به پایگاه  41-1کلیه والدین ) پدر و مادر ( کودکان  –3

 مراجعه نموده اند .

نها والدینی که در مراجعه به پایگاه موارد بدرفتاری با کودک، تنبیه فیزیکی، خشونت در رفتار آ –1

 نسبت به کودکشان مشاهده شده است .

 والدینی که از رفتار کودک خود به نوعی شکایت دارند .  – 9

 

 دريافت آموزش مهارت های زندگی : افراد واجد شرايط 

 سال  48-6کودکان  - 4

 سال  61-43بزرگساالن  - 1

شکل در تصمیم گیری، که در رفتار آنها خشم، عدم توانایی در حل مسائل شخصی و یا خانوادگی، م

 عدم توانایی در مدیریت استرس، مشکل در برقراری ارتباط بین فردی مالحظه شود.  
 

 نحوه ارجاع  :

 اقدامات کارشناس مراقب سالمت :

  شناسایی افراد نیازمند دریافت آموزش مهارت های فرزندپروی و یا مهارت های زندگی 

  رسانی، ارائه پیام و آشنایی با خدماتی که در سدطح توجیه مخاطبین شناسایی شده از طریق اطالع

 اول نظام ارائه خدمات در راستای توانمندسازی افراد ارئه می گردد . 

  1ثبت اسامی داوطلبین دریافت آموزش و تشکیل گروه های حتی االمکان همگن 

 المت مکاتبه با مسئول مرکز سالمت جامعه منطقه مورد نظر جهت اطالع رسدانی بده کارشدناس سد

 روان 

  اخذ زمان برگزاری دوره آموزشی از کارشناس سالمت روان  ) زمانی که تعداد داوطلبین دریافدت

 نفر رسید این اقدام صورت می پذیرد(  45تا  41آموزش، به 

  پیگیری برگزاری کارگاه آموزشی برای مخاطبین داوطلب 

 مت روان بصدورت ماهیانده و ثبت مشخصات کارگاه های برگزار شده و انعکاس به کارشناس سال

                                                      
گروه های همگن به گروه های اطالق مدی گدردد کده از نظدر سدطح تحصدیل، سدن و شدرایط اجتمداعی در شدرایط یکسدان 1

 باشند .می
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 بر اساس فرم گزارش آماری 

 

 اقدامات کارشناس سالمت روان :

  روز پدس از دریافدت مکاتبده کارشدناس مراقدب  7تعیین و انعکاس زمان برگزاری کارگاه حدداکثر

 سالمت خانواده

  مراجعه به پایگاه در زمان تعیین شده و برگزاری کارگاه 

  اجرای پیش آزمون و پس آزمون ارزیابی کیفی کارگاه از طریق 

  جمع آوری و جمع بندی گزارش کارگاه های برگزار شده در پایگاه های تحت پوشش و انعکاس بده

 مرکز بهداشت شهرستان 

 

نکته : استانداردهای دوره آموزش مهارت های زندگی و فرزندپروری بر اساس دستورالعمل های 

اعتیاد وزارت بهداشت خواهد بود که در بسته آموزش تدوین شده در دفتر سالمت روانی اجتماعی و 

 کارشناس سالمت روان تعریف شده است .
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 : پیشگیر  از خودكشي1پیوست 

 آموزش افراد کلیدی جامعه
 

شناسالایی اولیاله افراددرمعرضالخطر وپرخطراقالدام باله ی افرادکلیدی جامعه بالرادراین خدمر هدف آموزش 

جاو اینالافراد ودریافالر خالدمات تشخیصالی ودرمالانی اسالر. گروهمخاطالب باشد وسالپس تالشالبرایارخودکشی می

باشد )که این افراد دربرنامه پیشگیریازخودکشالی برایآموزش ارائه شده درآینم افراد کلیدی در سطح جامعه می

انالد از قبیالل معلمین،روحالانیوب تدوین شالده توسطدفترسالالمتروانی اجتمالاعی واعتیالاد وزارت بهداشالر تعریفشالده

کننده آموزش از طریق همکاری بین بخشالی بالا سالازماب مربوطاله ..(روش دسترسی بهمخاطبین  دریافرمحلی،

باشالد موزش برایافراد کلیدی جامعه یک جلسه و هر جلسه آموزش حالدود دوسالاعر مالیـخواهد بود طول مدت 

وسالالط دفتالالر هالالای بالالاز آمالالوزی بالالرای افالالراد کلیالالدی جامعالاله   زم اسالالر(مبنای آمالالوزش محتالالوایی اسالالر کالاله ت)دوره

دهنالده فالردی اسالر کاله معیالار سالمر روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشر تهیه شالده اسالر.مربی آمالوزش

باشالالالالد)دارای حالالالالداقل مالالالالی هالالالالای تعیالالالالین شالالالالده برایفعالیالالالالر در جایگالالالالاه کالالالالار شناسالالالالاب  سالالالالالمر رواب را دارا

این کارشناسالالالاب شناسالالالی بالالالالینی یالالالا عمالالالومی اسالالالر(هالالالای روابمدرککارشناسالالالی ارشالالالد در یکالالالی از گالالالرا یالالالش

هالالای بالالدو شالالروو خالالدمر را مبتنالالی بالالر کالالاریکولوم آموزشالالی تالالدوین توسالالط وزارت بهداشالالر ،درمالالاب مالالوزشآ

 وآموزش پزشکی طی نموده وموفق به کسب مدرک پایاب دوره شده اسر. 

در هالالر منطقالاله برخالالي افالالراد كلیالالدي همچالالوب روحانیوب،معلمالالاب ویالالا افالالراد معتمالالد دیگالالری وجالالود دارنالالد 

هایپیشگیري از خودكشینقشیمؤرر داشته باشالند. بهالورز بایالداین افالراد را ر اطالو رساني و فعالیرتوانند دكهمي

،بالا كمككالارداب، پایگاهشناسایي و همكاري آناب را براي آموزش جامعه جلب نمایند.ضمن دعوت ایالن افالراد باله 

 بگذارد: و پزشكمركزبهداشتیدرماني مطالب زیر را با آنها در میاب رواب كارشناس بهداشر

 بر خطر افزایشخودكشي و ضرورت پیشگیري از آب تركیدنماید. .3

 هاي اقدام به خودكشي را توضیح دهد.عالئم و نشانه .6

 كاهشدسترسي آساب به سموم و دف  آفات،نفر و نحوه نگهداري آب را بیاننماید. .1

 بیاننماید.،دهدعلل و عواملیكه  افراد جامعه رادر معر  خطرخودكشي قرار مي .1

 مدها و خطرات ناشي ار خودكشي را یادآورینماید.پیا .2

هایمذهبي از ایالالن افالالراد كمالالك   بخواهالالد و نتالالایج بالالراي حالالل مشالالكلبیماراب ویاپیالالداكردب شالالغل و افزایشالالباور .2

 حاصل  از اینكار را براي آناب توضیح دهد.

ولین جامعاله به آنها متذكر شود كهمسئولیتپیشگیري از خودكشالي بالر دوش هماله افالراد جامعاله ،باله ویسهمسالئ .3

 قرار دارد.

 هاي سلط از آناب كمكبگیرد.هاي سلط در مردم،نسبر به زدودب باورضمن تشریحباور .1

ها، و مؤسسات از جمله افراد مالذهبی هاي افراد کلیدی جامعه، سازمابمهارتءهایي که درباره ارتقابرنامه

های هالالای کالالار و خانالالهوانالالاب، محلها و مراکالالز بهزیسالالتی جها، بازداشالالتگاهو کسالالانی کالاله در مالالدارس، زنالالداب

 تواند شناسایی و ارجاو افراد در معر  خطر خودکشی را بهبود بخشند. کنندميسالمنداب  کار مي

هالای کالار ها و محلهای متعالدد و نالدامتگاهو زنالداب مریکالا و ارتالش نالروژآنمونه این کالار در نیالروی هالوای 

. البتاله دالوب در مالورد ایالن شالدهامیالاب پرسالنل ایالن مکاب درخودکشالی  میالزاب انهام شد که باعث کالاهش  متعدد 

هاي موجالود را ارزشالیابی کنالیم، و هالر آنچاله در مالورد ها ارزیابی کافی انهام نشده اسر مالا بایالد  برنامالهبرنامه

 هاي جدید به کار بندیمارر بخشی  آموزش این افراد فرا بگیریم، بتوانیم در جهر تدوین برنامه

 

 (Gatekeepers)افراد کلیدی جامعه

شامل طیف وسیعی از مداخالت  بالرای جامعاله  افراد کلیدی جامعههاي پیشگیری از خودکشی برای برنامه

پذیر فرصتی را برای شناسالائی افالراد در معالر  خطالر که تماسشاب با جمعیر آسیب اسر هاو مراقبینسازماب

، داروسازها، روحانیوبشامل  این افرادکند. کند و آنها را به سمر ارزیابی و درماب بهتر هدایر ميفراهم مي

 کندها و ارتش کار ميمراقبین افراد مسن، کارمنداب و کسانی که در موسسات مثل مدارس، زنداب

خطالالر، تغییالالر سیاسالالر بالالرای تشالالویق افالالراد بالالرای جسالالتهوی کمالالک، در  مالاللآمالالوزش، شالالامل آگالالاهی از عوا 

 .باشدميhelp seeking)) کمک یبط با جستهوگمای مرتیدسترس بودب مناب  و تالش برای کاهش است

انالد مثالل ارتالش نالروژ، سسالات اجالرا کردهؤهاي پیشگیری از خودکشی را در مبرخی از کشورها که برنامه

 اند. هاي را در کاهش میزاب خودکشی گزارش کردهنیروی هوائی امریکاموفقیر

ها  باله طالور گسالترده اء سطح آگاهی سالازمابها همچنین  باعث ارتقعالوه بر آموزش این افراد، این برنامه
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شوند. وقتی کاله نقالش افالراد در زمینه بهداشر رواب و خودکشی و دستیابی آساب به خدمات بهداشر رواب   مي

کلیدی به طور رسمی مشخص شود و امکانالات درمالانی مالثال  در ارتالش باله آسالانی در دسالترس باشالند، آمالوزش 

هایي  بالالرای  كننالالده خواهالالد بالالود. در ایالالن راسالالتا برنامالالهدکشالالی کمکایالالن افالالراد  در جهالالر کالالاهش رفتارهالالای خو

هاي حالالد وسالالط دیگرافالالراد کلیالالدی بالالا ارزیالالابی مالالواردی مثالالل میالالزاب ارجالالاو و میالالزاب درمالالاب روانپزشالالکی پیامالالد

(intermediate outcomes)  .باید  اجرا گردد 
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 افراد در خطر وپرخطر برای اقدا  به خودکشی
 

ام"یالا"دیگر دیالزی در زنالدگی وجالود نالدارد"،اسلب باله آنهالا د "مالن از زنالدگی خسالتهگوینالوقتی که افالراد مالی

 شوند.تر مثال زده میشود یا برای آنها افراد دیگری با شرایط سخرتوجهی نمی

هالای های شلوغ،خانه یا محلها در کلینیکاولین تماس با فرد مستعد خودکشی بسیار مهم اسر. اسلب تماس

 ها داشتن یک گفتگوی  خصوصی ممکن اسر مشکل باشد.در این محل دهد که عمومی رخ می

 قدم اول یافتن مکاب مناسبی اسر که در آب گفتگویی آرام و به طور خصوصی بتواندانهام شود. .3

قدم بعد اختصاي دادب زماب کافی اسر. بیماراب مستعد خودکشی برای کاهش دردهای درونی خود  .6

 دادب فرصر  بیشتر به آنها باید از نظر ذهنی آماده شوند. نیاز به زماب بیشتری دارند و  با

قدم مهمی در کاهش دادب نا امیدی  مؤرر به آنها اسر. گوش دادب مؤرر مهمترین کار گوش دادب .1

 آنهاسر.

 سالر کاله در ارالر نالا امیالدی ایهالاد شالده و امیالد دادب باله شالخص اسالر کاله شالرایط اوا ایهدف،پرکردب فاصله

 تغییر کند. به نحو بهتری تواندمي

 

 اینگونه ارتباط برقرار کنید

 .با توجه به فرد گوش دهید.خونسرد باشید 

 .احساسات فرد را درک کنید 

 های 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 

  به  فرد نشان دهید .توجه، عالقه و مهربانی خود را 

 .به احساسات فرد دقت کنید 

 

 اینگونه ارتباط برقرار نکنید

 ًهای فرد را قطع کنید.صحبت مرتبا 

 .هیجانی یا شوک زده شوید 

 .خودتان را خیلی گرفتار نشان دهید 

 با بیمار برخورد شود که وی را فاقد عقل، اراده یا تصمیم گیری تلقی کنیم.ای به گونه 

 خله آمیز یاغیر واضح بدهید.اظهارات مداmake intrusive or unclear remarks 

 پیچ کنید. سؤال بیمار را 

تری با فرد داشته باشید، با وی آرام ،باز ،با مهربانی و پالذیرش و بالدوب قضالاوت برای اینکه ارتباط راحر

 برخورد کنید.

 

 

 

 

 

 

 
 

 با مهربانی به فرد گوش دهید

 احترام بگذارید

 همدلی داشته باشید

 با اعتماد برخورد کنید
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 باورهای غلط و واقعیت –خودکشی 

 واقعیت باورغلط

کنندد ه راجدع بده خودکشدی صدحبت میکسانی کد

 کنندخودکشی نمی

کنند هشدارهای بیشتر کسانی که خودکشی می

قاطعی در مورد تصمیم بده خودکشدی از خدود 

 دهندنشان می

 بسیاری از آنها دودل هستند قصد مرگ دارنداً افرادبا افکار خودکشی قطع

نشدانه هدایی ازخدود این افراد به انددازه کدافی  دهدخودکشی بدون هشداررخ می

 بروز میدهند

بهبودی پس از یک بحران به این معناست که خطر 

 خودکشی برطرف شده است

ها در زمدان بهبدودی رخ بسیاری از خودکشدی

دهد وقتی که فرد انرژی کافی برای این کدار می

افکار نا امیدانه را به افکدار  خواهدمی را دارد و

 مخرب تبدیل کند

 ها قابل پیشگیری استبسیاری از خودکشی ری نیستخودکشی قابل پیشگی

وقتی کسی مستعد خودکشی است،او دائم در ایدن 

 فکر است

افکار خودکشی ممکن اسدت برگردندد امدا آنهدا 

دائمدی نیسدتند و در برخدی از افدراد هرگدز بدر 

 گرددنمی

 

 چگونه شتص با افکار خودکشی را شناسایی کنید

 یا سابقه قبلی شخص جستهو کنیمهایی که با ید در رفتار نشانه

 گیری از جامعه ،ناتوانی از برقراری ارتباط با خانواده و دوستابرفتارهای کناره -1

 های روانپزشکیبیماری -2

 الکلیسم -3

 اضطراب -4

 پذیری، بدبینی، افسردگی تغییر در شخصیر، تحریک -5

 تغییر در عادات خوردب یا خوابیدب -6

 اقدام قبلی به خودکشی -7

 رزشی یا خهالرابی احساس گناه، -8

 فقداب مهم و جدید مانند مرگ،طال ، جدایی -9

 سابقه فامیلی خودکشی -11

 تمایل ناگهانی برای سر و ساماب دادب به امورشخصی یا نوشتن وصیتنامه -11

 احساس تنهایی،بیچارگی یا نا امیدی -12

 یادداشر درمورد خودکشی -13

 مشکل در سالمر جسمی،بیماری جسمی -14

 کشیهای مکرر درمورد مرگ یا خوداشاره -15

 

 چگونه خطر خودکشی را ارزیابی کنیم

شوند موارد زیر باید ی بهداشتی شک به رفتارهای خودکشی مشکوک میهامراقبر وقتی کارکناب

 .بررسی شوند
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 تمام اين سؤاالت بايد با احتیاط، توجه و مهربانی پرسیده شوند

 افکار و احساسات فعلی فرد درباره  مرگ یا خودکشی 

 نقشه فعلی فرد برای خودکشی 

 )ساختار حمایتی شخص )خانواده و دوستان 

 ای پی بردب به افکار خودکشی در یک فرد  این اسر که در مورد خودکشی از اوسوال کنیم.بهترین راه بر

شالود. ال درباره خودکشی باعث کاشته شدب افکار خودکشی در سر شالخص نمالیؤبرخالف باور عمومی س

تی کالاله بالالا آب دسالالر و پنهالاله نالالرم سالالؤا  در حقیقالالر ایالالن افالالراد خوشالالحال میشالالوند راجالال  بالاله موضالالوو خودکشالالی و

 نند به صورت واضح و مستقیم صحبر کنند .کمی

 

 ال بررسید؟رچگونه س

ال ؤال کردب دربالاره افکارخودکشالی آسالاب نیسالر. بهتالر اسالر باله تالدریج بیمالار را باله سالمر موضالوو سالؤس

 هدایر کنید.

 ت مفید عبارتند از:سؤا  برخی از

 کنید؟آیا احساس غمگینی می 

 کنید کسی به شما توجه نمیکند؟آیا احساس می 

 کنید زندگی ارزش زنده بودن ندارد؟یا احساس میآ 

 خواهید مرتکب خودکشی شوید؟کنید میآیا احساس می 

 

 ال کنید؟رکی س

 کند.وقتی شخص احساس میکند طرف مقابلش درکش می 

 کند.وقتی شخص با صحبت درباره احساساتش احساس راحتی می 

 کند.گی صحبت میوقتی شخص درباره احساسات منفی اش مثل تنهایی یا بیچار 

 

 الی بررسید؟رچه س

 برای اینکه بفهمید فرد تصمیم قطعی برای خودکشی دارد -3

 آیا قصد دارید به زندگیتان خاتمه دهید؟

 اید؟آیا در مورد اینکه چگونه اینکار را انجام دهید فکری کرده

 ا ت را بپرسیدؤبرای اینکه متوجه شوید که فرد آیا ابزاری برای خودکشی دارد باید این س -6

 آیا قرص، اسلحه یا ابزار دیگری در اختیار دارید؟

 آیا این ابزار هروقت که بخواهید در دسترس شما هست؟

ا ت ؤخودکشی در نظر گرفته اسر این سالی برای اینکه متوجه شوید آیا آب شخص زماب مشخصی را برا -1

 را بپرسید

 اید کی به زندگیتان خاتمه دهید؟تصمیم گرفته

 ریزی کنید؟صمیم دارید کی برای آن برنامهت
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 چگونه شتص مستعد خودکشی را مدیریت کنید؟
 افراد کم خطر

ای برای اینکالار نکشالیده یکاش مرده بودم" دارد اما نقشهاتوانم ادامه دهم"فرد با افکار خودکشی مانند "نمی

 اسر.

 

 کارهایی که باید انجا  دهید:

 مایت کنیدازلحاظ هیجانی وی را ح 

 ارزشی صدحبت کندد با افکر خودکشی کار کنید. هرچه شخص واضحتر راجع به فقدان،تنهایی،و بی

شود شخص در این فکدر فدرو میدرود کده شود. وقتی بحران تمام میکمتر دچار بحران هیجانی می

ی چکار کند .این مراحل بسیار مهم و سرنوشت ساز است ،همانطور که هیچ کس انتظار نددارد فدرد

 برای زندگی تصمیم بگیرد که تصمیم برای مرگ گرفته بتواند تصمیم خود را عوض کند و مجدداً

 کنیدد از طریدق صدحبت بدا او دربداره اینکده آن شدخص مشدکالت  تأکیدد های مثبت فردبر توانایی

 اش را چگونه بدون خودکشی حل کرده است .قبلی

  دهید.فرد را به کارشناسان بهداشت روان یا پزشک ارجاع 

 های زمانی منظم با فرد مالقات داشته باشید.در فاصله 

 
 افراد با خطر متوسط

 ریزی برای اینکار  دارد ولی تصمیم فوری برای خودکشی ندارد.فرد افکار خودکشی و طر  و برنامه

 

 ایی که باید انجا  دهیدهکار

 های مثبدت نید و بر تواناییاز لحاظ هیجانی وی را حمایت کنید. با احساسات خودکشی بیمار کار ک

 فرد تمرکز کنید و مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

  از دودلی وی استفاده کنید، کارکنان بهداشتی باید بر دودلی فرد تمرکدز کنندد و تمایدل بدرای زندده

 ماندن را در وی تقویت کنند.

 آل نباشند بده های ایدهه حلهای دیگر به غیر از خودکشی را شر  و بسط دهید حتی اگر آنها راراه

 این امید که شخص حداقل به یکی از آنها را توجه کند.

  قراردادی با فرد ببندید و از وی قول بگیرید که وی بدون تماس با کارکنان بهداشدتی وبدرای مددت

 .زمان معینی خودکشی نخواهد کرد)قرارداد عدم خودکشی(

 د و هرچه سریعتر برای او وقت مالقات بگیرید.فرد را به روانپزشک،مشاور یا پزشک ارجاع دهی 

 .با خانواده،دوستان، وهمکاران فرد تماس بگیرید و حمایت آنها را جلب کنید 

 
 افراد پرخطر

 فرد برای خودکشی نقشه قطعی دارد ،ابزار آب را در اختیار دارد و تصمیم دارد فورا" آب را عملی سازد.

 کارهایی که باید انجا  دهید

 نها نگذارید،پیش او بمانید.شخص را ت 

 ،رص،چاقو، اسدلحه و سدموم نبداتی را از دسدترس او دور ق به آرامی و مهربانی با او صحبت کنید

 .کنید)دورکردن ابزار خودکشی(

 ی ببندید)قرارداد عدم خودکشی(دبا او قراردا. 
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 ًرایط بسدتری با پزشک یا کارشناس بهداست روان تماس بگیرید،آمبوالنس را خبر کنید و ش سریعا

 شدن وی را فراهم کنید.

 .به خانواده خبر دهید و حمایت آنها را جلب کنید 

 
 ارجا  دادن فرد مستعد خودکشی

 کی ارجا  دهید

 وقتی که شخص موارد زیر را داشته باشد

 بیماری روانپزشکی 

 سابقه قبلی اقدام به خودکشی 

 سابقه فامیلی خودکشی، الکلیسم، یا بیماری روانپزشکی 

 ری جسمیبیما 

 نداشتن حمایت اجتماعی 

 چگونه ارجا  دهید

 .کارکنان بهداشتی باید باصرف زمان کافی علت ارجاع شخص را توضیح دهند 

 .برای او وقت مالقات بگیرید 

 خواهندد از برای فرد توضیح دهید که ارجاع کردن او به این معنا نیسدت کده کارکندان بهداشدتی می

 ند.دست فرد خالص شوند یا فراموشش کن

 .پس از مشاوره فرد را مالقات کنید 

 با او مالقات داشته باشید .)ارتباط خود را با او حفظ کنید(ای به صورت دوره 

 

 کارهایی انجا  ندهید؟ه کارهایی انجا  دهید و چه چ
 چه کارهایی انجا  دهید

 گوش دهید،همدلی نشان دهید و آرام باشید؛ 

 کننده و مراقب باشید؛حمایت 

 جدی بگیرید و میزان خطر را ارزیابی کنید؛ موقعیت را 

 ال کنید؛ؤهای قبلی خودکشی سدرباه اقدام 

 های دیگر به غیر از خودکشی را شر  و بسط دهید؛راه 

 ال کنید؛ؤدرباره نقشه خودکشی س 

 با فرد قرارداد عدم خودکشی ببندید به این ترتیب برای او فرصت زندگی ایجاد کنید؛ 

 سایی کنید؛را شنا 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 انجا  ندهید

 وضعیت را نادیده بگیرید؛ 

 شوک زده یاوحشت زده شوید؛ 
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 شود؛بگویید همه چیز درست می 

 کشی( بحث کنید؛با فرد درجهت انجام این کار)خود 

 مشکل را ناچیز جلوه دهید؛ 

 گویید؛قسم بخورید که به کسی چیزی نمی 

 فردرا تنها بگذارید؛ 
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 انداقدامبهخودکشیکرده افردایکهاخیراً

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

؛ بلکه در بسیاری از موارد نشالانه ایالن خواهد بمیردمی اقدام به خودکشی لزوما  به معنای این نیسر که فرد

 د نمیداند برای حل مشکالتش ده کاری انهام دهد. اسر که فر

پس میتواب با کمک به پیدا کالردب راه حلهالای مناسالب فالرد را در زنالده مانالدب و لالذت بالردب از یالک زنالدگی 

 دلخواه یاری رساند. 

اسالر، کننده ترسالناک و پریشالابکننالده اگر ده اقدام به خودکشی هم برای خانواده و هم برای خالود فالرد اقدام

کننالده کارهالای  زم را انهالام توانند به شالما کمالک کننالد بالرای اقدامداره نیسر. پزشکاب و کارشناساب می بدوب

 تصالمیم بتوانالد تالا کنیالد کمک او به رواببهداشر کارشناس یا پزشک نزد خودکشی به کنندهاقدام بردب بادهید.  

 .بسازد قبل از بهتر را زندگیش که آنطور بماند، وزنده بگیرد درستی
 خودکشالی باله اقالدام کاله هسالتند افالرادی هالدف وگالروه اسر مهدد خودکشی از پیشگیری هدف خدمر این در

 .اسر نشده فوت منهربه ولی اندکرده

 کننالدهاقالدام فالرد که باشدمی نیادرمانگر و درمانی و بهداشتی مراکز طریق از مخاطبین به دسترسی روش

 فرآینالدهای در مواقال  از ایپالاره در یالا و کننالدمی مراجعه نهاا به درمانی خدمات دریافر برای را خودکشی به

 حسالب بالر افالراد ایالن. گالرددمالی شناسالایی رواب سالمر کارشناس توسط طلبانهفرصر صورت به خدمر ارائه

 خالدمر دهنالدهارائاله کارشالناس کالرد خواهنالد شالرکر مشالاوره جلسالات در درمانگر تیم صالحدید براساس و نیاز

 دارای) باشالدمالی دارا را رواب  مالر کارشناسالس جایگالاه در فعالیالر بالرای شدهتعیین یمعیارها که اسر فردی

 کارشالناس ایالن (اسالر عمالومی یالا و بالالبنی روانشناسالی گرایشالهای از یکالی در ارشالد کارشناسالی مالدرک حداقل

 و درمالاب و بهداشالر وزارت توسط شده تدوین آموزشی کاریکولوم بر مبتنی را خدمر شروو بدو هایآموزش

 .اسر شده دوره پایاب مدرک کسب به موفق و نموده طی پزشکی، آموزش

تواننالالد بالالرای کننالالد نمیاقالالدام بالاله خودکشالالی یکالالی از مشالالکالت نسالالبتا  شالالای  در افالالرادی اسالالر کالاله احسالالاس می

 گیرند به زندگی خود خاتمه دهند. مشکالت خود راه حلمناسبی پیدا کنند. این افرادبدلیل نا امیدی تصمیم می

مانالد، پالس از انهالام کارهالای اولیاله پزشالکی نیالاز باله زمالاب کنالد و زنالده میردی اقدام به خودکشی میوقتی ف

دارد تا بتواند با احساسات خود در مورد کاری که کرده کنار بیاید. این افراد بعد از اقدام به خودکشالی احسالاس 

کالن اسالر هنالوز افکالار خودکشالی کننالد. ممسردرگمی، تنهایی، شرم، عصبانیر، گیهی، نا امیالدی و نالاتوانی می

کننالد. بالاله یالالاد داشالالته باشالالید کالاله داشالته باشالالند،  بخصالالوي بالاله خالالاطر اینکاله دیگالالراب ایالالن عمالالل آنهالالا را محکالالوم می

کننالده نیالاز باله حمایالر دارد تالا فالرد اقدام کنود.موی بوا ایون افوراد فقوط مشوکل آنوان را بودتر سرزنش و جر و بح 

اند، پیالدا کنالد. خالانواده در ایالن ه منهالر باله اقالدام باله خودکشالی شالدهبتواند راه های مناسبی برای حل مشالکالتی کال

 



 

 بسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد                                              188

کننالده باله خودکشالی از خالانواده عصالبانی تواند کمک مؤرری باشالد. اگرداله در بعضالی مالوارد فالرد اقداممیاب می

اسالالر، بالالا اینحالالال بالالیش از هالالر زمالالاب دیگالالری بالاله آنهالالا نیالالاز دارد. کارهالالایی کالاله شالالما بالاله عنالالواب یکالالی از اعضالالای 

 توانید برای او انهام دهید از این قرار اسر:خانواده می

 کننده را تشویقکنید مراجعات منظم به پزشک و کارشناس بهداشر رواب داشته باشد.فرد اقدام -1

 یکی از اعضای خانواده حتما  در ویزیر های پزشک یا کارشناس همراه او برود. -2

 ه دل نگیرید. اگر بیمار عصبانی اسر اجازه دهید صحبر کند و حرفهای او را ب -3

 . حل مشکالت احتیاج به زماب دارد.با بیمار جر و بح  نکنید -4

 گویند انهام دهید.با پزشک و کارشناس همکاری کنید و کارهایی را که آنها می -5

 .  به خاطر اقدا  به خودکشی او را سرزنش نکنید -6

وتالاهی در منالزل یکالی در صورتی که بیمار با اعضای خانواده مشکالتی دارد به او اجازه دهید مالدت ک -7

خواهالد زنالدگی کنالد تالا پزشالک و کارشالناس فرصالر داشالته باشالند از بستگاب یا دوسالتانی کاله خالودش می

روی مشکالت بیمار و خانواده شما کار کنند و بیمار آماده شود دوباره با شما زندگی کنالد. توجاله داشالته 

 در شرایط بحرانی انجوا  میشووداین کار ی  راه حل موقتی است و فقط برای کم  به بیمار باشید که 

و همکاری شما در این زمینه تا حد زیادی به بیمارتاب کمک خواهد کرد. پس از رف  بحراب او متوجاله 

 خواهد شد که شما ده کمک بزرگی به او کرده اید.

.  زم خودتوان بعهوده بگیریود نوه بیمووار  -کنالداگالر بالا شالما زنالدگی می –دادن داروی بیموار را مسووولیت -8

 هر بار فقط مقداری از دارو را که باید بخورد به او بدهید، مثال  دو  قري هر روز صبح. اسر

هر گونه وسایلی که میتواند برای اقدا  به خودکشی به کار رود مثل چاقو، یوا موواد سومی مثول حشوره  -9

کش یا آفت کش، انوا  داروهوا، موواد سووختنی مثول بنوزین یوا نفوت، و یوا هور چیوزی کوه ممکون اسوت 

یمار از آن برای اقدا  به خودکشی استفاده کند از دسترس بیمار دور کنید. الز  ایون وسوایل در جوایی ب

 باشد که بتوان در آن را قفل کرد.

آرامالالش خالالود را حفالال  کنیالالد. تمالالام آنچالاله در اینهالالا بالاله شالالما گفتالاله میشالالود بالالرای حمایالالر و مراقبالالر از فالالرد  -11

کنالد. ولالی  زم ما حتمالا  دوبالاره اقالدام باله خودکشالی میکننده اسر و به این معنی نیسالر کاله بیمالار شالاقدام

 اسر تمام نکات ایمنی را به دقر رعایر کنید تا آرامش بیشتری داشته باشید. 

 خواهد در مورد اقدام به خودکشی حرف بزند او را سؤال پیچ نکنید.کننده نمیاگر اقدام -11

 اما در اتا  را قفل نکند.  خواهد، اجازه دهید در اتاقی تنها باشدکننده میاگر اقدام -12

 کننده خودداری کنید. از جر و بحث در حضور اقدام -13

 در جلسات پزشک و کارشناس شرکر کنید و سعی کنید راه حل مناسبی برای مشکالت پیدا کنید.  -14

کنالد. کننالده نمی. این کار هیچ کمکالی باله شالما یالا اقداماز انداختن تقصیر به گردن همدیگر خودداری کنید -15

ی ممکن اسر اشتباه کند اما نکته مهم این اسر کاله بخواهیالد واقعالا  بالرای رفال  مشالکالت خالانواده هر کس

 کاری انهام دهید. 

کند، با او جر و بحث نکنید. او در کننده شما را به خاطر اقدامش به خودکشی سرزنش میاگر فرد اقدام -16

و احساسالات خالود را در جلساله بالا  توانیالد نظالراتوضعیتی نیسر کاله بتوانالد کالامال  منطقالی فکالر کنالد. می

 پزشک یا کارشناس در میاب بگذارید.

 هر سؤالی در مورد مشکالت ایهاد شده داشتید از پزشک و کارشناس بپرسید.  -17

کنالالد. بسالالتری بالالرای کمالالک بالاله بیمالالار و اجالالرای کننالالده را بسالالتری میپزشالالک در صالالورت لالالزوم فالالرد اقدام -18

 . بستری، از بیمارتان حمایت کنیدبا موافقت کردن با درماب مؤرر اسر. بنابراین 

کننده را تشویق کنید تا درماب را تا آخر ادامه دهالد، حتالی اگالر بعالد از مالدتی افسالردگیش خالوب شالده اقدام -19

 ادامه درمان تا رفع کامل مشکل امری مهم و هروری است.باشد. 
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  سوءمصرف موادپیشگیري و درمان خدمات  ارائه فلوچارت
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 ر د مرا  

-+ ربالگر  

م احبه ر ان  شکی

+

  وی  درما  دار یی    یر 
دار یی  وس  پ ش 

ار ا  به سط  با  رخدما   وس  پ ش  
براسا  شرای  بیمار( فور  یا  یرفور )

ارا ه با خورد ا  سط  با  ر

پ ش  عمومی

در موارد  که فرد مبت  به اخت   
خودکشی  است/ ر ان  شکی شدید

به بیمارارا ه خدما  ر انشناختی 
هنگی پ ش  درمانگر با هما 

 ی یت ر ان  ش   
ارا ه خدمت در سط  با  ر

کنتر  بیمار    پیشگیر  ا  
عود

شر   درما  دار یی    یر 
(ب تر )دار یی 

شر   درما  دار یی    یر 
(سرپایی)دار یی 

پیگیر  ح ور بیمار در  ی یت ها  
ب د  

:ا    رسانی در خ و 
 مو ش مهار  ها   ندگی -
 مو ش مهار  ها  فر ندپر ر  -
 مو ش مهار  ها  خود مراقبتی -

عدم کنتر  ع    
بیمار 

عدم پاس  به درما 

خانواده کارشنا  مراقب س مت

بهبود عدم بهبود 

پ ش  عمومی

کارشنا  س مت ر ا  کارشنا  مراقب س مت خانواده

کارشنا  مراقب س مت خانواده

-

 مو ش مهار  ها   ندگی -
 مو ش مهار  ها  فر ندپر ر  -
 مو ش مهار  ها  خود مراقبتی -

کارشنا  س مت ر ا 
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 وچار  ارا ه خدما  س مت ا تماعیفل

 

           

+-

پ ش  عمومی(                      )                  

                                        
     -       (               )

      

پ ش  عمومی

                           

                                         
                             

                                     
                

                  :
-                      
-                           

-                     

-

+

              

              

                                     

            

کارشنا  س مت ر ا 

-                     
                          
                     

خانواده کارشنا  مراقب س مت

کارشنا  مراقب س مت خانواده کارشنا  س مت ر ا 

 
 


