
نيااسكيزوفر

داشته پيشرونده سير تواند مي كه است مزمن بيماري يك اسكيزوفرنيا باشـد.بيماري
جدل و بحث هم با صداها كه نوعي به باشد داشته شنوايي توهم ماه يك مدت به فردي اگر

نظر اظهار مي،كننديا اسكيزوفرنيا بيماري به درمبتال آشـفتگي دچار بيماري چنين باشد.
تفكـرر و عاطفـه در اسـت. مشـكل دچار ديگران با ارتباط برقراري در و بوده كالم و فتار

مي دوگانگي احساس و داشته اطـرافاختالل و واقعيـت از و رفته فرو خود در بيشتر كند.
مي باشد.جدا

مي انجام عالئم روي از صرفا اسكيزوفرنيا بيماري توجهتشخيص و آنها شناخت و گيرد
موقع است.به اهميت حائز زودرس تشخيص در

عالئم مهمترين
غلط: اعتقادات

نيـز دليـل آوردن نصـيحت توجيه، با و ندارند واقعيت كه هستند افكاري غلط اعتقاد
مي فكر بيمار مثال عنوان به شود. نمي دارنداصالح او اذيت و آزار در سعي ديگران كه كند

مي را فكرش ديگران اينكه ويا ميخوانند منتقل وي به خاص پيام تلويزيون و راديو كند.يا

توهمات:
مي را صداهايي يا صدا واقعيتبيمار كه شنود

مي احساس ندارد كسانيخارجي يا كسي كه كند
مي صحبت او ميبا را صدائي اوكنند، به كه شنود

حس را بوهايي يا و دهد مي را كاري انجام دستور
نمي حس ديگران كه كنند.كند مي

اجتماع: از گيري كناره
در اكثـرا نرود خويشان و اقوام خانه به كه كند مي سعي بيمار

مي منزل در يا خود خـوددارياتاق كـار يا مدرسه به رفتن از ماند
هنگاميمي و ميكند منزل به ميهمان نميكه آنان نزد رود.آيد

بيماري: انكار
اعضا تالش رغم بيميعلي ميخانواده، خودداري درماني هاي برنامه اجراي از ورزد.ار

انگيزه: فقدان
عدم كار، از غيبت كالس، سر به نرفتن و داده دست از را زندگي براي الزم انگيزه بيمار

هستند. موارد اين جمله از منزل كارهاي انجام

خواب: اختالل
مراحـل در خصـوص بـه موارد از بسياري در

بيداري واوليه، اطـاق در رفـتن راه شـبانه، هـاي
مي آن عالئم از شبانه هاي كشيدن سيگار احتماال

باشد.



هيجاني: اختالل
بـي و كرختـي مـورد، بـي هاي خنده و گريه صورت به هيجاني واكنشهاي در اختالل

ميحوصلگي، ديده پرخاشگري و شود.عصبانيت

فردي: بهداشت رعايت عدم
نزد شانه آشفته، وضع و بـيسر لباسها، نظافت به رسيدگي عدم نرفتن، حمام موها، ن

است. بيماري ديگر عالئم از مخدر مواد به آوردن روي خود، وضع و سر به توجهي

غريب: و عجيب رفتارهاي
مي خود به خاصي هاي وضعيت بيماران بـاگاهي نقطـه، يك به شدن خيره نظير گيرند

كارهاي انجام زدن، حرف خخود و آزاري.تكراري ود

مي فوق عالئم به آنتوجه عالئـم عـود يـا و بيمـاري زودرس تشـخيص به را ما تواند
نمايد. فراهم بيمار براي را موقع به درمان و نموده راهنمايي

مي توصيه :شودلذا
را فوق عالئم به الزم توجه و دقت بيماران هاي خانواده

باشند. داشته

��ر	�زش����

123456٣8١:-0/.�	�ز-*�,�+*()'تر%�لا"!م(ص)��-�����ن�����-��س:�����ن���ر��ن
http://hrmc.iums.ac.ir/

50كد

اسكيزوفرنيا

ABC'DE:��غ?<=>;::
::;<=>FGC'DHI JKL�M'NEد


