تُصیً ٌای عملی بزای خاوُادي ٌا/مزاقبت کىىذگان
دارَ







ثب داسّ(ُبی) فضْ خبًْادٍ خْد ّ فْاسك خبًجی آًِب آؽٌب ؽْیذ
اثشات ّ فالئن ًخْسدى داسّ(ُب) تْعظ فضیض خْد سا ثؾٌبعیذ ّ عپظ ّی سا تست ًؾبست داؽتَ ّ هشالت ّلْؿ
ایي فالئن ثبؽیذ
دسثبسٍ اُویت هقشف داسّ(ُب) دس تخفیف ًؾبًَ ُبی ًبهغلْة ثیوبسی ثب فضیض خْد فسجت کٌیذ
ّلتی ثگزاسیذ تب دسثبسٍ ازغبعبت خْد ّ ازغبعبت فضیض خْد اص هقشف داسّ(ُب) ثب ُن فسجت کٌیذ
ثَ فضْ خبًْادٍ خْد کوک کٌیذ تب ثذّى کوک دیگشاى داسّ(ُبی) خْد سا هقشف کٌذ
لغفبً خِت کغت اعالفبت ثیؾتش دس هْسد داسُّب ثَ ثشگَ اعالؿ سعبًی  FERCدسثبسٍ داسُّب ّ خذّلی کَ دس

ثغتَ ؽوب هْخْد اعت هشاخقَ کٌیذ
دَری اس جمع َ اوشَای اجتماعی







فضْ خبًْادٍ خْد سا تؾْیك کٌیذ کَ دس ثشًبهَ ُبی سّصاًَ یب گشٍّ ُبیی کَ ثَ فقبلیت ُبی اختوبفی ،صًذگی
سّصاًَ ّ هِبست عبصی هی پشداصًذ ،ؽشکت کٌذ
فضْ خبًْادٍ خْد سا دس ثشًبهَ ُب ّ فقبلیت ُبی دعت خوقی خبًْادگی هؾبسکت دُیذ
کوک کٌیذ تب فضیض ؽوب دس ثشًبهَ ُبی دعت خوقی ثب دّعتبى خْد ؽشکت کٌذ
ثپزیشیذ کَ فضْ خبًْادٍ ؽوب گبُی هی خْاُذ تٌِب ثبؽذ
اگش فضْ خبًْادٍ ؽوب اص زضْس دس خوـ خْدداسی هی کٌذ خیلی ثَ اّ فؾبس ّاسد ًکٌیذ
تْخَ داؽتَ ثبؽیذ کَ اّ ثشای تْخیَ تدشثیبتی کَ داسد ّ کٌبس آهذى ثب آًِب ثَ همذاسی "ّلت ثشای خْد" ًیبص داسد

بٍذاضت َ ظاٌز




تالػ ُب ّ ثِتش ؽذى فضیض خْد سا ُش چمذس ُن کَ ًبچیض ثبؽٌذ فشازتبً ّ ثب خضییبت ثَ سعویت ؽٌبختَ ّ ثَ اّ
ثگْییذ
فضیض خْد سا تؾْیك کٌیذ کَ دس لجبط پْؽیذى ّ غیشٍ عجک ّ علیمَ ّ خاللیت خْد سا ثکبس ثجشد ،الجتَ تب زذی کَ
دس هسذّدٍ عجک ُبی لبثل لجْل ثشای ُن عي ّ عبل ُبی ّی ثبؽذ.
دس فْست ًیبص تشتیجی ثذُیذ کَ دس صهیٌَ هشالجت اص هْ ،آسایؼ ّ یب عجک ّ علیمَ ؽخقی آهْصػ ثجیٌذ
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ثب لسٌی هستشهبًَ ّ تْام ثب آساهؼ ّ فجْسی ّ کوتشیي کوک فیضیکی ثَ فضْ خبًْادٍ ثگْییذ کَ "لغفبً یک
پیشاُي تویض ثپْػ" یب "لغفبً هُْبیت سا ؽبًَ کي"
اگش فضیض ؽوب اص زوبم کشدى خْدداسی هی کٌذ ثب اّ فسجت کٌیذ؛ عقی کٌیذ ثشای سفتبسُبی هغلْة دس صهیٌَ
ثِذاؽت ؽخقی هؾْق ُبیی سا کَ ثشای ُش دّی ؽوب لبثل لجْل ثبؽذ دس ًؾش ثگیشیذ.

رفتارٌای وامأوُص یا غیزعادی (ماوىذ ویاس بً جلُ َ عقب رفته در یک مسیز ،پاراوُیا (سُءظه ضذیذ َ ٌذیان گُیی)،
دیذن یا ضىیذن چیشٌایی کً دیگزان ومی ضىُوذ یا ومی بیىىذ ،یا خىذیذن با خُد)















یبد ثگیشیذ سفتبسُبیی سا کَ کوی هتفبّت ثَ ًؾش هی سعٌذ اهب خغشًبک ًیغتٌذ تسول کٌیذ
ثٌؾیٌیذ ّ آسام دسثبسٍ ًگشاًی ُبی خْد ثب فضْ خبًْادٍ فسجت کٌیذ
لبعقبًَ ّلی ثذّى ُیچگًَْ تِذیذ ثب سفتبسُبی غیشلبثل لجْل ثشخْسد کٌیذ
خیلی دلیك ّ ّاضر ثَ اّ ثگْییذ کَ چَ سفتبسُبیی ّ چَ هْلـ غیشلبثل لجْل ُغتٌذ (ثقٌْاى هثبل ،سفتبسُب دس خبًَ
دس همبثل سفتبسُب دس هسیظ ُبی فوْهی)
هقبلسَ کٌیذ؛ ثَ یبد داؽتَ ثبؽیذ ،ؽوب ًوی تْاًیذ توبم سفتبسُبی فضیض خْد سا تغییش دادٍ یب کٌتشل کٌیذ
دس ّاکٌؼ ثَ تُْوبت ،اُّبم ّ/یب پبساًْیبی فضیض خْد ،ازغبعبت ّی سا دسثبسٍ آًِب تبییذ کٌیذ" :ثبیذ خیلی
تشعٌبک ثبؽذ"
عقی کٌیذ تشط ُبی فضْ خبًْادٍ خْد سا ثب اعویٌبى خبعش دادى اص ثیي ثجشیذ؛ عقی کٌیذ ثب ثکبس ثشدى فجبساتی
هبًٌذ "ایٌدب ثب هي اهي ُغتی" ازغبط اهٌیت ثَ اّ ثذُیذ
ثب هؾغْل کشدى فضْ خبًْادٍ خْد ثَ فقبلیت ُبی دیگش ،هبًٌذ کبسُبی رّلی ّ هؾبثَ آًِب زْاط اّ سا اص
سفتبسُبی ًبهأًْط هٌسشف کٌیذ
دس هسیظ ُبی فوْهی یب دس هدبّست دیگشاى ،عش فسجت سا ثب فضْ خبًْادٍ خْد ثبص کشدٍ یب زْاط اّ سا ثَ
چیض دیگشی هقغْف کٌیذ تب رُي اّ سا اص سفتبسُبی ًبهأًْط هٌسشف کٌیذ
اص ؽْخی اعتفبدٍ کٌیذ (دس هْاسدی کَ هٌبعت تؾخیـ هی دُیذ)
دس یک گشٍّ زوبیتی هٌبعت فضْ ؽْیذ تب دسثبسٍ سّػ ُبی کٌبس آهذى ثب ایي هغبئل آهْصػ ثجیٌیذ/کوک ثگیشیذ
اص اسائَ دٌُذگبى هشالجت ُبی دسهبًی اعالفبت ثگیشیذ ،سّػ ُبی خْد سا ثب آًِب ُوبٌُگ کشدٍ ّ ثیؾتش ثب آًِب
ُوفکشی ّ هؾبسکت داؽتَ ثبؽیذ
ثب رٌُی ثبص سّػ ُبی دسهبًی خذیذ سا ثشسعی کٌیذ
دسثبسٍ سّػ ُبی کل ًگش (ُْلیغتیک) هذیشیت فالئن ّ ًؾبًَ ُبی ثیوبسی اعالفبت کغت کٌیذ (هبًٌذ هذیتیؾي،
عت عْصًی ،هبعبژ)

رفتارٌای خطه یا پزخاضگزاوً







فالئن اّلیَ فْد ثیوبسی فضْ خبًْادٍ خْد سا ثؾٌبعیذ
عقی کٌیذ اص ثذتش ؽذى ّضقیت ّ ًیبص ثَ دخبلت پلیظ خلْگیشی کٌیذ
هغتمیوبً دسثبسٍ سفتبسُبی پشخبؽگشاًَ فضْ خبًْادٍ ثب اّ فسجت کٌیذ
ثَ فضْ خبًْادٍ خْد ثگْییذ کَ سفتبسُبی اّ ثبفث هی ؽْد ؽوب ّ دیگشاى چَ ازغبعی داؽتَ ثبؽٌذ
آساهؼ خْد سا زفؼ کشدٍ ّ ثب لسٌی هالین فسجت کٌیذ
چیضُبیی سا کَ دّعت ًذاسیذ ّ کبسُبیی سا کَ هبیلیذ فضْ خبًْادٍ ؽوب اًدبم دُذ ثب لسٌی لبعقبًَ ّ خیلی دلیك
ثیبى کٌیذ؛ فشاهْػ ًکٌیذ کَ ثبیذ ایي هغبئل سا تب خبیی کَ اهکبى داسد ثب کوتشیي تقذاد کلوبت ثگْییذ
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زذ ّ هشصُبی خیلی سّؽي ّ ؽفبف تقییي کٌیذ ّ اگش فالذ هی داًیذ ،یک لشاسداد ؽفبُی ثب فضْ خبًْادٍ خْد
هٌقمذ کٌیذ
تِذیذُبی تْخبلی ثی تبثیشًذ؛ فْالجی سا کَ لجالً ُش دّی ؽوب دسثبسٍ آًِب تْافك کشدٍ ایذ تب ثَ آخش اخشا کٌیذ
دس فْست ًیبص ُش چیضی سا کَ هوکي اعت ثقٌْاى عالذ اعتفبدٍ ؽْد خوـ کٌیذ ،هخفی کشدٍ یب دس خبیی هسفْػ
لفل کٌیذ
دس فْست ًیبص اص هشاخـ هختلف کوک ثگیشیذ (پلیظ ،کلیٌیک هْاسد ثسشاًی ّ غیشٍ)
ثَ یبد داؽتَ ثبؽیذ ،اهٌیت ؽخقی ّ اهٌیت دیگشاى ُویؾَ همذم اعت

رفتارٌای خُد تخزیبی َ میل بً خُدکطی


















یک فضبی فویوی ّ زوبیتی ثشای فضْ خبًْادٍ خْد ثغبصیذ تب ثتْاًذ دسثبسٍ ًباهیذی ُبی خْد ثب ؽوب فسجت
کٌذ؛ ثذّى لضبّت کشدى گْػ کٌیذ.
ثب هالیوت ثَ فضْ خبًْادٍ خْد ًضدیک ؽذٍ ّ یبدآّسی کٌیذ کَ اّ سا دّعت داسیذ
دس ؽٌبختي هسشک ُب ّ فْاهلی کَ ازغبعبت هٌفی سا ثش هی اًگیضاًٌذ ّ کبسُبیی کَ هی تْاى ثشای سفـ آى
ازغبعبت اًدبم داد ثَ ّی کوک کٌیذ
ثَ فضْ خبًْادٍ خْد یبدآّسی کٌیذ کَ هغبئل ساٍ زل داسًذ ّ آى ساٍ زل ُب سا ثب ُن ثشسعی کٌیذ
ًؾبًَ ُبی سفتبسی فْد ثیوبسی ّ ثذتش ؽذى فضْ خبًْادٍ خْد سا ثؾٌبعیذ ّ هشالت ّلْؿ آًِب ثبؽیذ (هبًٌذ تغییش
الگْی خْاثیذى یب غزا خْسدى ،یب سفتبسُبی غیشفبدی)
اگش فضْ خبًْادٍ ؽوب هی گْیذ کَ هی خْاُذ خْدکؾی کٌذ ّضقیت سا خیلی خذی ثگیشیذ؛ دلیمبً اص اّ ثپشعیذ کَ
آیب ثشًبهَ ای ثشای ایي کبس داسد ّ اگش چٌیي ثْد ،ثپشعیذ کَ ثَ چَ سّؽی هی خْاُذ خْدکؾی کٌذ .اص فضْ
خبًْادٍ خْد ثپشعیذ کَ آیب لجالً عقی کشدٍ اعت خْدکؾی کٌذ یب خیش.
فضْ خبًْادٍ خْد سا هْؽف کٌیذ تب ایي دّسٍ عخت سا ثگزساًذ ،یک تْافك ًبهَ فذم الذام ثَ خْدکؾی ثب اّ هٌقمذ
کٌیذ ّ ثَ اّ ثمجْالًیذ کَ لجل اص آعیت سعبًذى ثَ خْد ثب ؽوب یب یک هتخقـ فسجت کٌذ .تْافك ًبهَ فذم الذام ثَ
خْدکؾی سا سّی کبغز ثٌْیغیذ ،یک ًغخَ اص آًشا ثَ فضْ خبًْادٍ خْد ثذُیذ ّ اگش اهکبى داؽت اص اّ ثخْاُیذ
آًشا اهضب کٌذ.
اگش فضْ خبًْادٍ ؽوب کوبکبى ثش سفتبسُبی خْد تخشیجی یب خْدکؾی افشاس داسد ،ثب اّ فسجت کٌیذ تب فْساً
کوک ثگیشد
دسثبسٍ ؽشایظ فقلی ّ ّضقیت رٌُی فضْ خبًْادٍ خْد ثب یک سّاى ؽٌبط یب سّاى پضؽک فسجت کٌیذ
خذهبت زوبیتی هْاسد ثسشاًی آالهیذا کبًتی دس ؽوبسٍ  1-800-309-2131دس دعتشط ؽوبعت ،هی تْاًیذ اص
فضْ خبًْادٍ خْد ثخْاُیذ ثشای دسیبفت زوبیت ،زل ثسشاى ّ اسصیبثی خغش خْدکؾی ثب یک هؾبّس هْاسد
ثسشاًی فسجت کٌذ
اگش فضْ خبًْادٍ ؽوب هی گْیذ کَ هی خْاُذ خْدکؾی کٌذّ ،ضقیت خبًَ سا اص لسبػ ایوٌی ثشسعی کشدٍ ّ توبم
چیضُبیی سا کَ هوکي اعت ثشای آعیت سعبًذى ثَ خْد اعتفبدٍ کٌذ خوـ کٌیذ (هبًٌذ اؽیب تیض ،لْاصم آؽپضخبًَ،
داسُّبی ًغخَ ای یب غیش ًغخَ ای ،هْاد ؽْیٌذٍ خبًگی)
توبم هؾشّثبت الکلی ّ یب داسُّبیی سا کَ هوکي اعت ثشای کبعتي اص عغر ثشّص ازغبعبت فضْ خبًْادٍ ؽوب
اعتفبدٍ ؽْد خوـ کٌیذ
ثَ فالئن ُؾذاسدٌُذٍ هبًٌذ :ثخؾیذى اهْال ؽخقی ،تغییش سّزیَ ،یب آساهؼ ّ فلر خْیی ًبگِبًی تْخَ داؽتَ
ثبؽیذ – ایٌِب ؽبیذ دلیل تقوین ّ/یب ثشًبهَ ّی ثشای پبیبى دادى ثَ صًذگی خْد ثبؽذ
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اگش ثشیذگی ُب ثبفث ًگشاًی ؽذٍ اًذ ،خیلی ثبص ّ ؽفبف دسثبسٍ آًِب ثب فضْ خبًْادٍ خْد فسجت کٌیذ ّ ثَ دًجبل
فالئن صخن ّ خشازت دس ًمبعی اص ثذى اّ ثگشدیذ کَ هقوْالً آؽکبس ًیغتٌذ (هبًٌذ ثبالی ساى ،ؽکن ،لگي خبفشٍ،
ثبصُّب)
اگش فضْ خبًْادٍ ؽوب ثَ خْد آعیت سعبًذٍ اعت ،یب فکش هی کٌیذ زتوبً ثَ خْد آعیت خْاُذ سعبًذ فْساً کوک
ثخْاُیذ ّ ثب پلیظ توبط ثگیشیذ تب یک سّال  1110اًدبم ؽْد ،ایي یک سّال ثغتشی غیش اختیبسی اعت کَ دس
عی آى فضیض ؽوب سا ثشای هسبفؾت اص خبى ّی تب زذاکثش  22عبفت دس یک ثیوبسعتبى سّاًی ًگَ هی داسًذ.
ؽبیذ فضیض ؽوب هبیل ثبؽذ ثغْس داّعلجبًَ ثغتشی ؽْد؛ دسثبسٍ ایي ساٍ ثب اّ فسجت کٌیذ.

مُاجًٍ با مجزیان قاوُن











ّضقیت فضْ خبًْادٍ خْد ّ دلیل ایٌکَ چشا ثب افغشاى هدشی لبًْى توبط گشفتَ ایذ سا دلیمًب ؽشذ دُیذ
ثشای تضویي اهٌیت ُوَ ،اص پلیظ ثخْاُیذ کَ زذالل دّ افغش پلیظ ثشای اخشای سّال  1110ثفشعتٌذ؛ دسخْاعت
کٌیذ کَ افغشاى ( CITافغشاى آهْصػ دیذٍ ثبصداسی اص هْاسد ثسشاًی Crisis Intervention Trained -
 )officersکَ دس صهیٌَ ثشخْسد ثب اؽخبفی کَ هؾکالت سّاًی داسًذ آهْصػ ّیژٍ دیذٍ اًذ ثشای ؽوب افضام
کٌٌذ .ثَ افغشاى پلیظ ثگْییذ کَ هی خْاُیذ لجل اص ّسّد ثَ خبًَ ّ ُشگًَْ الذام الصم اثتذا دس ثیشّى اص خبًَ ثب
آًِب هاللبت کٌیذ
ثقٌْاى یک الذام ازتیبعی ایوٌیًِ ،بیت عقی خْد سا ثکٌیذ کَ هغئلَ توبط ثب پلیظ سا ثَ فضیض خْد ًگْییذ
ُش چیضی کَ هوکي اعت ثقٌْاى عالذ اعتفبدٍ ؽْد یب ؽبُش آى هبًٌذ عالذ اعت سا خوـ آّسی کٌیذ
توبم چشاك ُبی خبًَ سا سّؽي کٌیذ تب ُوَ دیذ هٌبعت داؽتَ ثبؽٌذ
ّعبیل فْتی هبًٌذ تلْیضیْى ّ اعتشیُْب سا خبهْػ کٌیذ تب اص فْاهل زْاط پشتی هْلـ فسجت ثب افغشاى هدشی
لبًْى کبعتَ ؽْد
ثب پلیظ ثیشّى اص خبًَ هاللبت کشدٍ ّ پیؼ اص ایٌکَ ثب فضْ خبًْادٍ ؽوب ثشخْسد کٌٌذ ،عبثمَ فضْ خبًْادٍ خْد
(ّ ُشگًَْ عبثك  1110لجلی) ،ثیوبسی ،فالئن ّ ًؾبًَ ُب ّ ّضقیت فقلی اّ سا ؽشذ دُیذ
یک ثشگَ زبّی اعالفبت هختقش ّ هْخض ( 1تب  2ففسَ) کَ ؽبهل فکظ فضْ خبًْادٍ ؽوب ،عبثمَ
پضؽکی/سّاًی اّ ،داسُّبیی کَ دس زبل زبضش هقشف هی کٌذ ،خضییبت اسائَ دٌُذگبى هشالجت ُبی دسهبًیّ ،
هؾخقبت توبط خبًْادٍ/هشالجت کٌٌذٍ ثبؽذ سا ثَ افغشاى پلیظ زبضش دس هسل ثذُیذ
ثپشعیذ کَ پشعٌل اّسژاًظ فضْ خبًْادٍ ؽوب سا کدب هی ثشًذ

مُاجًٍ با ارائً دٌىذگان خذمات درماوی








هْلقی کَ زبل فضْ خبًْادٍ ؽوب خْة اعت اّ سا تؾْیك کٌیذ یک فشم اخبصٍ اسائَ اعالفبت اهضب کٌذ تب اسائَ
دٌُذگبى هشالجت ُبی دسهبًی ثتْاًٌذ اعالفبت هشثْط ثَ دسهبى اّ سا دس اختیبس ؽوب ثگزاسًذ .چٌذ کپی اص ایي فشم
اهضب ؽذٍ اخبصٍ اسائَ اعالفبت دم دعت داؽتَ ثبؽیذ .هی تْاى آًِب سا عْسی تبسیخ صد کَ ثشای چٌذ عبل هقتجش
ثبؽٌذ.
لغفبً تْخَ داؽتَ ثبؽیذ کَ اگش فضْ خبًْادٍ ؽوب فشم اخبصٍ اسائَ اعالفبت سا اهضب ًوی کٌذ ،لْاًیي هسشهبًگی ّ
سفبیت هسشم خقْفی ،اسائَ دٌُذگبى هشالجت ُبی دسهبًی سا اص دسیبفت اعالفبت اص افضبی خبًْادٍ/هشالجت
کٌٌذٍ ُب هٌـ ًوی کٌذ ( :AB-1424لغفبً ثَ اعالفبت ّ فشم پیْعت سخْؿ کٌیذ)
آهبدٍ هْاخَِ ثب اسائَ دٌُذٍ هشالجت ُبی دسهبًی فضْ خبًْادٍ خْد ثبؽیذ.
یک ثشگَ زبّی اعالفبت هختقش ّ هْخض ( 1تب  2ففسَ) کَ ؽبهل عبثمَ پضؽکی/سّاًی فضْ خبًْادٍ ؽوب ّ
عبثمَ دسهبى ُبی داسّیی ،داسُّبیی کَ دس زبل زبضش هقشف هی کٌذ ،خضییبت اسائَ دٌُذگبى لجلی هشالجت ُبی
دسهبًی ّ ،هؾخقبت توبط خبًْادٍ/هشالجت کٌٌذٍ ثبؽذ سا ثَ ُش کذام اص اسائَ دٌُذگبى خذیذ هشالجت ُبی دسهبًی
ثذُیذ
یک ًفش سا ثقٌْاى "هغئْل توبط" ثشای اسائَ دٌُذگبى هشالجت ُبی دسهبًی تقییي کٌیذ تب ثتْاًٌذ دسثبسٍ ثشًبهَ
ُبی دسهبًی فضْ خبًْادٍ ؽوب ثب اّ دس توبط ثبؽٌذ
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عْاالت ّ یب عشذ ُبی دلیك ّ هؾخقی دسثبسٍ سّػ دسهبى فضیض خْد ّ الذاهبت ثقذی هبًٌذ هشاخقَ ثَ
آصهبیؾگبٍ ،ثشًبهَ لشاسُبی هاللبت ،داسُّب ،سّػ ُبی دسهبًی هغشذ کٌیذ
عقی کٌیذ ُش ثبس فمظ ثَ یک هْضْؿ ثپشداصیذ
اگش لغت یب افغالزی سا کَ اسائَ دٌُذگبى ثکبس هی ثشًذ ،یب چیضُبیی سا کَ هی گْیٌذ هتْخَ ًوی ؽْیذ زتوبً اص
آًِب ثخْاُیذ ثشای تبى تْضیر ثذٌُذ
تْفیَ هی ؽْد اص زشف ُبی اسائَ دٌُذگبى یبدداؽت ثشداسیذ ،یب ایٌکَ هی تْاًیذ اص آًِب ثخْاُیذ اعالفبت سا
ثقْست کتجی ثَ ؽوب ثذٌُذ

پزسص :1
پاسخ :عبارت "آًْعْگٌْصیب" یب ًبتْاًی دس دسک ثیوبسی کَ تْعظ هتخققبى افقبة ثکبس ثشدٍ هی ؽْد ثَ هقٌی
واتُاوی در درک بیماری یا واتُاوی در آگاٌی اس بیماری چیست؟

ًبتْاى ثْدى ؽخـ دس تؾخیـ ایٌکَ ثیوبس اعت یب آگبٍ ًجْدى ّی اص ثیوبسی خْد اعت ّ اص سیؾَ لغبت یًْبًی ثیوبسی
(ًْعْط) ّ داًؼ (گٌْصیظ) گشفتَ ؽذٍ اعت .هقٌی تست اللفؾی آى "فذم آگبُی اص ثیوبس ثْدى" اعت .ایي ًبتْاًی دس
دسک ثیوبسی ثَ دلیل آعیت دیذى ثخؼ ُبی خبفی اص هغض پیؼ هی آیذ ّ تمشیجبً  10دسفذ افشاد هجتال ثَ اعکیضّفشًی ّ
 00دسفذ افشاد هجتال ثَ اختالل دّ لغجی (ثبی پْالس) ثب آى هْاخٌِذ؛ ایي زبلت خقْفبً صهبًی دیذٍ هی ؽْد کَ ؽخـ
دچبس تُْوبت ّ اُّبم ثبؽذ .عغر آگبُی اص ثیوبسی دس ثقضی ثیوبساى ثب هقشف داسّ ثِتش هی ؽْد.

پزسص :2
پاسخً :بتْاًی دس آگبُی اص ثیوبسی هِن تشیي دلیل فذم هقشف داسّ دس افشاد هجتال ثَ اعکیضّفشًی ّ اختالل دّلغجی
چزا درک َ بٍبُد واتُاوی در آگاٌی اس بیماری مٍم است؟

اعت
o
o
o
o

آًِب ثبّس ًذاسًذ کَ ثیوبس ُغتٌذ ،پظ چشا ثبیذ داسّ هقشف کٌٌذ؟
فالئن ّ ًؾبًَ ُبی فشد هوکي اعت دس فْست فذم هقشف داسّ ثذتش ؽْد.
ایي زبلت آًِب سا ثیؾتش دس خغش لشثبًی ؽذى ،ازغبط افغشدگی ّ توبیل ثَ خْدکؾی لشاس هی دُذ.
فالئن ّ ًؾبًَ ُب دس فْست دسهبى ًؾذى ثَ ثغتشی ؽذى دّثبسٍ ،ثی خبًوبًی ،زجظ ّ ،هقون ؽذى ثَ
افوبل خؾًْت دس لجبل دیگشاى هٌتِی هی ؽْد

درک ایىکً چطُر یک فزد بیمار اس بیماری خُد آگاي ویست دضُار است.
 هشدم ًوی تْاًٌذ پذیذٍ ًبتْاًی دس دسک ثیوبسی سا ثشازتی ُضن کٌٌذ .فالئن ّ ًؾبًَ ُبی اختالالت سّاًی یک
ؽخـ آًمذس ّاضر ثَ ًؾش هی سعذ کَ عخت اعت ثبّس کٌین ثیوبس اص ثیوبسی خْد آگبٍ ًیغتOliver Sacks .
دس کتبة خْد تست فٌْاى هشدی کَ صًؼ سا ثب یک کالٍ اؽتجبٍ گشفت ( The Man Who Mistook His Wife
 )for a Hatثَ ایي هؾکل پشداختَ اعت" .دسک هؾکالت خْد ثشای ثیوبساًی کَ عٌذسّم ُبی خبؿ هشثْط ثَ
ًیوکشٍ ساعت هغض داسًذ ًَ تٌِب دؽْاس اعت ،ثلکَ غیشهوکي هی ثبؽذ… ّ زتی ثشای زغبط تشیي ًؾبسٍ گشاى
ًیض فْق القبدٍ عخت اعت کَ ؽشایظ دسًّیّ" ّ ،ضقیت" ایي لجیل ثیوبساى سا هدغن کٌٌذ؛ چْى کَ ثغشص
غیشلبثل تقْسی دّس اص ُش چیضی اعت کَ اًغبى هی داًذ".

پزسص :3
پاسخ :افشادی کَ ثب ًبتْاًی دس دسک ثیوبسی هْاخَ ُغتٌذ هوکي اعت ثیوبس ثْدى خْد سا تؾخیـ ًذٌُذ .آًِب دس
واتُاوی در آگاٌی اس بیماری چگُوً بز یک فزد تاثیز می گذارد؟

فْك تُْوبت خْد سا ّالقی هی داًٌذ (هثالً ثبّس داسًذ صًی کَ آى عشف خیبثبى ایغتبدٍ اص  CIAپْل گشفتَ کَ خبعْعی
آًِب سا ثکٌذ) ّ اُّبم خْد سا ّالقی هی پٌذاسًذ (هبًٌذ ایٌکَ فذای سئیظ خوِْس سا ؽٌیذٍ اًذ کَ دعتْسی ثَ آًِب هی دُذ).
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پزسص :4
پاسخ :خیش .اًکبس کشدى یک هکبًیغن رٌُی کٌبس آهذى ثب تِذیذات ازغبعی اعت کَ ُوَ هب کن ّ ثیؼ اص آى اعتفبدٍ هی
آیا واتُاوی در آگاٌی اس بیماری ٌمان اوکار بیماری است؟

کٌین .اهب اص عْی دیگش ًبتْاًی دس آگبُی اص ثیوبسی پبیَ ّ هجٌبی ثیْلْژیک داؽتَ ّ ثش اثش آعیت ُبی هغضی ،ثخقْؿ
دس لغوت ًیوکشٍ ساعت هغض پذیذ هی آیذ .ثخؼ ُبیی اص هغض کَ ثَ ًؾش هی سعذ ثیؾتشیي دخبلت سا دس آگبُی اص ثیوبسی
داسًذ ،لْة (ثخؼ) پیؾبًی ّ لْة آُیبًَ ُغتٌذ.

پزسص :5
پاسخ :ثلًَ .بتْاًی دس آگبُی اص ثیوبسی پذیذٍ ای ًغجی اعت ًَ ،هغلك .عغر آگبُی ثشخی افشاد هی تْاًذ دس صهبى
آیا امکان دارد یک وفز تا حذی اس بیماری خُد آگاي باضذ؟

ُبی هختلف ًْعبى داؽتَ ثبؽذ ّ ،فشضبً هْلقی کَ ثیوبسی آًِب تخفیف هی یبثذ ثیؾتش اص فالئن ّ ًؾبًَ ُبی خْد آگبٍ ثبؽٌذ
ّلی ّلتی کَ ثیوبسی تؾذیذ هی ؽْد آگبُی خْد سا اص دعت ثذٌُذ.

پزسص :6
پاسخ :هغبلقبت ًؾبى هی دٌُذ کَ عغر آگبُی اص ثیوبسی زذّد یک عْم افشاد هجتال ثَ اعکیضّفشًی دس فْست
آیا راٌی بزای بٍبُد سطح آگاٌی یک وفز اس بیماری خُد َجُد دارد؟

هقشف داسُّبی آًتی عبیکْتیک (ضذ سّاى پشیؾی) ثِجْد هی یبثذ .هغبلقبت ُوچٌیي ًؾبى دادٍ اًذ کَ ّضقیت دسفذ
ثیؾتشی اص افشاد هجتال ثَ اختالل دّلغجی دس فْست هقشف داسّ ثِجْد هی یبثذ .گضیٌَ ُبی دسهبًی هْثش ّ ایوٌی ّخْد
داسًذ کَ اص خولَ آًِب هی تْاى ثَ دسهبى اص عشیك فسجت کشدى ،دسهبى ُبی داسّیی ّ یب تشکیجی اص ایي دّ اؽبسٍ کشد.
هغبلقبت دلیك ،هٌتؾش ؽذٍ ّ ثشسعی ؽذٍ تْعظ هتخققبى ثَ ّضْذ ًؾبى هی دٌُذ کَ دسهبى هی تْاًذ آگبُی افشاد اص
ثیوبسی ّ ،کیفیت صًذگی آًِب سا ثِتش کٌذ .ایي دسهبى ُب دس کٌبس ُن هی تْاًٌذ ثغیبس هْثش ثبؽٌذ؛ فالئن ّ ًؾبًَ ُبی ثیي 20
تب  00دسفذ افشاد ثب دسهبى ثَ هیضاى لبثل هالزؾَ ای کبُؼ یبفتَ ّ کیفیت صًذگی آًِب ثِتش هی ؽْد.

چطُر می تُان با واتُاوی عشیش خُد
در درک بیماری مُاجً ضذ؟






ثَ یبد داؽتَ ثبؽیذ کَ ًبتْاًی دس دسک ثیوبسی (آًْعْگٌْصیب) ثَ اسادٍ ّ اًتخبة فضیض ؽوب ًیغت؛ اّ ّالقبً ُیچ
کٌتشلی ثش ایٌکَ ًوی تْاًذ اتفبلبتی سا کَ ثشایؼ هی افتذ دسک کٌذً ،ذاسد
هْلقی کَ ثسث اص دسک ّضقیت ّ هغبئل سّاًی اعت ثبیذ ثب فضیض خْد دس ُوبى ّضقیتی کَ ُغت سّثشّ
ؽْیذ؛ اّ ؽبیذ ثشای دسک کبهل ّضقیت ثَ صهبى ًیبص داؽتَ ثبؽذ
فضیض ؽوب ؽبیذ هْلقی کَ تست دسهبى اعت ثیؾتش اص ّضقیت ّ هؾکالت سّاًی خْد آگبٍ ثبؽذ ّ ایي آگبُی
هْلقی کَ ثیوبسی فْد هی کٌذ کبُؼ یبثذ
ؽوب ّ فضیضتبى ثبیذ دسثبسٍ دسهبى ُبی هْخْد کَ هی تْاًٌذ فالئن ّ ًؾبًَ ُب سا تخفیف دٌُذ (هؾبّسٍ یب داسّ ّ یب
ُش دّ) اعالفبت کغت کٌیذ
عقی ًکٌیذ فشد سا هتمبفذ کٌیذ کَ فْك ؽْد ،دس فْك ثَ اّ کوک کٌیذ تب اُذاف ّالـ گشایبًَ ثشای صًذگی خْد
داؽتَ ثبؽذ.
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اگش فشد دس ثشاثش دسهبى همبّهت هی کٌذ ّ ،تِذیذی خذی ثشای خْد یب دیگشاى ثَ ؽوبس هی آیذ ،یب چٌبى اص خِبى
ّالقیت ثَ دّس اعت کَ ًوی تْاًذ ًیبصُبی پبیَ اًغبًی یب هسبفؾت ّ ایوٌی خْد سا تبهیي کٌذ ،ازتوبال ثبیذ فلی
سغن هیل خْد ثغتشی ؽْد
اص ؽیٍْ دسهبى  )Amador, 2000( L.E.A.Pاعتفبدٍ کٌیذ

ضیُي ٌای درماوی )Amador 2000( L.E.A.P.
گُش دادن (ٌ ،)Listenمذردی ( ،)Empathizeتُافق ( ،)Agreeمطارکت ()L.E.A.P.( )Partnership





ثذّى ایٌکَ عشیـ دسثبسٍ چیضُبیی کَ فضیض ؽوب هی خْاُذ ًتیدَ گیشی کٌیذ ثَ زشف ُبی اّ گُش کىیذ؛ عقی
کٌیذ هغلجی کَ ثیبى هی کٌذ سا دلیمبً دسک کٌیذ.
ثب فضیض خْد ٌمذردی کىیذ .ایي کبس ثبفث هی ؽْد اّ ازغبط کٌذ هی تْاًذ زشف ُبیؼ سا ثشای ؽوب ثبصگْ کٌذ ّ
ؽوب فلیَ اّ ًیغتیذ.
دسثبسٍ چیضُبیی کَ ثب فضیض خْد هؾبُذٍ هی کٌیذ ،دسثبسٍ دسهبى ُبیی کَ ثشای اّ ًتیدَ هی دٌُذ ّ یب ًتیدَ ًوی
دٌُذ ثب اّ ثَ تُافق بزسیذ.
مطارکت ثشای ثِتش ؽذى ّ تْاًجخؾی فضیض خْد ثب اّ هؾبسکت کٌیذ .ایي ثذیي هقٌی اعت کَ دس یک هؾبسکت ثش
هجٌبی پزیشػ ،فذم لضبّت ّ ثذّى ؽشط ثَ فضیض خْد لذست ثذُیذ .ایي یقٌی ؽکغتي کلیَ ثشداؽت ُبی ًبدسعت
ّ پیؼ داّسی ُب ّ ،تْعل ثَ "سّیکشد لذست ثخؾی" (ثشسعی ًمبط لْت فضیض خْد ّ تبکیذ ثش آًِب) ثشای سعیذى
ثَ یک هجٌبی هؾتشک اعت کَ دس هغیش ثِجْد ثَ اّ کوک هی کٌذ.

وطاوً ٌا/عالئمی کً بایذ مزاقبت َقُع آوٍا باضیذ:

آًچَ دس اداهَ هی ثیٌیذ فِشعتی اعت اص فالئن ّ ًؾبًَ ُب کَ دس فْست ّلْؿ آًِب فضیض ؽوب ازتوبالً ثبیذ یک هتخقـ
پضؽکی یب عالهت سّاًی فسجت کٌذ .اهکبى هؾبُذٍ ُش کذام اص ایي ًؾبًَ ُب ّ فالئن دس ُش همغـ صهبًی ّخْد داسد ،اهب
ازتوبل هؾبُذٍ آًِب دس عٌیي خبفی ثیؾتش اعت.
کلی

















پشیؾبًی افکبس
دّسٍ افغشدگی عْالًی ّ هسغْط کَ ثیؼ اص دّ ُفتَ عْل هی کؾذ
ازغبعبت ثبال ّ پبییي ؽذیذ (هبًٌذ ازغبط فبلی ثْدى ّ یب فکش کشدى ثَ خْدکؾی)
تشطً ،گشاًی ّ اضغشاة ثیؼ اص زذ
کٌبس کؾیذى اص خوـ
تغییشات ؽذیذ دس فبدت ُبی غزا خْسدى ّ یب خْاثیذى
خؾن ؽذیذ
تُْن (ثبّسُبی غیشّالقی) یب اُّبم (دیذى یب ؽٌیذى چیضُبی غیشّالقی)
تؾذیذ ًبتْاًی دس کٌبس آهذى ثب هؾکالت ّ فقبلیت ُبی سّصهشٍ
هیل ثَ خْدکؾی
اًکبس یب ًبتْاًی دس دسک هؾکالت ّاضر
ًبسازتی ُبی خغوبًی فبلذ تْضیر ثیؾوبس
عْء هقشف هْاد
تشط ؽذیذ اص افضایؼ ّصى
ثشیذى خْد ّ یب عبیش سفتبسُبی خْد خشازتی
کبثْط ُبی هغتوش
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ًبفشهبًی ّ یب پشخبؽگشی هغتوش
تؾذیذ سفتبسُبی هخبعشٍ آهیض (هبًٌذ ثی زغبة ّ کتبة پْل خشج کشدى ،ثی ثٌذ ّ ثبسی خٌغی)
ثیؼ فقبلی

جُاوان در دَري تحُل (:)TAY – Transitional Age Youth
 عْء هقشف هْاد
 پشیؾبًی افکبس
 کٌبس کؾیذى اص خوـ
 تُْن (ثبّسُبی غیشّالقی) یب اُّبم (دیذى یب ؽٌیذى چیضُبی غیشّالقی)
 تؾذیذ ًبتْاًی دس کٌبس آهذى ثب هؾکالت ّ فقبلیت ُبی سّصهشٍ
 اًکبس یب ًبتْاًی دس دسک هؾکالت ّاضر
 ثشیذى خْد ّ یب عبیش سفتبسُبی خْد خشازتی
ً بتْاًی دس کٌبس آهذى ثب هؾکالت ّ فقبلیت ُبی سّصهشٍ
 تغییش دس فبدت ُبی خْاثیذى ّ/یب غزا خْسدى
 ؽکبیت ثیؼ اص زذ دسثبسٍ ًبسازتی ُبی خغوبًی
 همبّهت ّ هجبسصٍ علجی ثب هغئْلیي ،فشاس اص هذسعَ ،عشلت/ّ ،یب تخشیت اهْال فوْهی
 تشط ؽذیذ اص افضایؼ ّصى
 سّزیَ هٌفی ثشای هذت عْالًی
 اًفدبس خؾن ثقْست هکشس
 تؾذیذ سفتبسُبی هخبعشٍ آهیض (هبًٌذ ثی زغبة ّ کتبة پْل خشج کشدى ،ثی ثٌذ ّ ثبسی خٌغی)
 ثیؼ فقبلی
ً بسازتی ُبی خغوبًی فبلذ تْضیر ثیؾوبس
 هیل ثَ خْدکؾی
 تغییشات ؽذیذ دس فبدت ُبی غزا خْسدى ّ یب خْاثیذى
در کُدکان کم سه َ سال تز:
 تغییش ثبصدُی دس هذسعَ
 ثشیذى خْد ّ یب عبیش سفتبسُبی خْد خشازتی
 کٌبس کؾیذى اص خوـ
ً وشات ثذ/ثی اًگیضگی
 تُْن (ثبّسُبی غیشّالقی) یب اُّبم (دیذى یب ؽٌیذى چیضُبی غیشّالقی)
ً گشاًی یب اضغشاة ثیؼ اص زذ (هبًٌذ خْدداسی اص سفتي ثَ اتبق خْاة یب هذسعَ)
 ثیؼ فقبلی
 کبثْط ُبی هغتوش
ً بفشهبًی یب پشخبؽگشی هغتوش
 تؾذیذ ًبتْاًی دس کٌبس آهذى ثب هؾکالت ّ فقبلیت ُبی سّصهشٍ
 کح خلمی ّ لؾمشق ساٍ اًذاختي ثقْست هکشس
 تبخیش دس سؽذ ّ تْعقَ ؽٌبختی
ً بسازتی ُبی خغوبًی فبلذ تْضیر ثیؾوبس
 هیل ثَ خْدکؾی
 همبّهت ّ هجبسصٍ علجی ثب هغئْلیي ،فشاس اص هذسعَ ،عشلت/ّ ،یب تخشیت اهْال فوْهی
 تغییشات ؽذیذ دس فبدت ُبی غزا خْسدى ّ یب خْاثیذى
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