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  پيشگفتار 
طـور مسـتقيم يـا     شـود كـه بـه    هـاي متنـوع و وسـيع اطـالق مـي      اي از فعاليـت  سالمت روان به مجموعـه 

از ديدگاه سازمان بهداشت جهاني . دگرد اجتماعي افراد مي و رفاه رواني سالمت و غيرمستقيم موجب ارتقاء
مفهـوم كلـي سـالمت روان بـه معنـاي      . شـوند  محسـوب مـي  اجتماعي دو جـزء مهـم سـالمت    و رفاه رواني 

منظور تطابق افراد با تغييرات محيطي و قابليت مقابلـه بـا مشـكالت      ها به و تواناييها  از ظرفيتبرخورداري 
سالمت روان حالتي از رفاه است كه در آن فرد : توان گفت ديگر مي عبارتبه . باشد ناشي از اين تغييرات مي

هـاي معمـول زنـدگي تطـابق حاصـل كـرده، از نظـر         شناسد و قادر است با اسـترس  هايش را باز مي توانايي
عنـوان بخشـي از جامعـه بـا ديگـران مشـاركت و        شغلي مفيد و سـازنده باشـد و بـه   خانوادگي، اجتماعي و 

. باشـد  سالمت روان در واقع محصول كاركرد عوامـل متعـددي در سـطح جامعـه مـي     . باشدهمكاري داشته 
هـا، وضـعيت اشـتغال، درآمـد، امنيـت و       شرايط زندگي، امكانات، تسهيالت آموزشي، نحوه ارتباطات، آگاهي

 رسـتي بـه د . گذارند ها تاثير مي فرد و بر بروز و شيوع بيماريروان طريقي بر سالمت  ساير موارد همگي به
در طـول زنـدگي    و اجتمـاعي  روانـي  ،فيزيكـي  آسـيب زاي  مواجهه با عواملميزان و شدت سالمت تابعي از 

هـا در مراحـل گـذار عمـر بسـته بـه نـوع         انسان. شود است كه منجر به ايجاد تغييراتي در وضعيت افراد مي
الت سـالمت را كسـب   توانـايي مواجهـه بـا مشـك     ،محيط اطـراف خـود  هاي  آموزشها و حمايتمندي از  بهره
  .نمايند مي

ها به علت اختالالت  درصد از كل بار بيماري 13، حدود 2006طبق آمار سازمان بهداشت جهاني در سال 
در كل جهـان ميـزان   . درصد افزايش خواهد يافت 16به  2020روانپزشكي ارزيابي شده و اين ميزان تا سال 

در ايـران نشـان    هـا  بيمـاري  مطالعـه بـار   .درصد اسـت  25شيوع اختالالت رواني در تمام طول عمر بيش از 
و اين در حـالي  .دهد را به خود اختصاص مي ها بيماري بار قابل توجهي از درصد دهد كه اختالالت رواني مي

است كه عوامل مؤثر بر بسياري از بيماريها و مـرگ و ميرهـاي ناشـي از بيماريهـاي قلـب و عـروق، منشـأ        
  . ترس و سبك زندگي ناسالم مرتبط استروانشناختي دارد و به اس

اعتياد نه تنها منجر به  .قرن حاضر استدر  درماني و اجتماعي ،يكي از مشكالت بهداشتياعتياد به مواد 
نظيـر افـزايش حـوادث     ديگـري هـاي   بلكه آسـيب  ،گردد هاي شديد و عميق جسمي و رواني در فرد مي آسيب

بنـابراين بـا توجـه بـه     . گـردد  خانواده و بزهكاري را نيز سبب مـي   متزلزل در انسجا  غيبت از كار،  ترافيكي،
اعتيـاد بـه   كه معضالت بهداشتي و اجتماعي ناشي از آن، كامال منطقي است  ميزان شيوع اعتياد در كشور و

محسـوب گـردد و بـراي     ،اندازد كه سالمت جامعه را به خطر مي ،عنوان يكي از چند اولويت بهداشتي كشور
شيوع برخـي   موجبمواد مصرف . ريزي اصولي و اقدامات جامعي به عمل آيد درمان آن برنامه پيشگيري و

از در مـوارد بسـياري   ويـروس ايـدز در معتـادين    . باشد نظير ايدز نيز ميو مواردي  ،ي عفونيها بيماري از
هايي كـه در   بررسيتحقيقات و  .يابد طريق اعتياد تزريقي و استفاده از سرنگ مشترك بين چند نفر انتقال مي

بـاالي   زمينه شيوع اعتياد در جامعه ايران در ساليان گذشته انجام گرفته اسـت، همگـي مؤيـد شـيوع نسـبتاً     
  .اعتياد در كشور هستند

سـاله بـا    20در راسـتاي سـند چشـم انـداز     و اجتمـاعي و فرهنگـي كشـور     ،در برنامه توسعه اقتصادي
هاي سالمت روان و نيـز مبـارزه بـا     شرفت عدالت، ارتقاء شاخصرويكرد انسان سالم، سالمت همه جانبه، پي



گستره  در نظر گرفتنبا از سوي ديگر . مورد تأكيد قرار گرفته استو مشكالت اجتماعي سوء مصرف مواد 
شـود كـه مسـئوليت تـأمين      اين نكته آشكار مـي   ، اجتماعي و اعتياد يسالمت روانحوزه عوامل تأثير گذار بر

ي هـا فراتر از وظائف يك سازمان است و اين مهـم نيـاز بـه همـاهنگي و همكار     اين حوزه در سالمت جامعه
 .بخشي دارد بين

،     صـورت گرفتـه اسـت    تحـول نظـام سـالمت   طرح در و  ي كه در طي سال گذشتهترين اتفاقات يكي از مهم
اعتيـاد در نظـام    اجتمـاعي و   هـاي حـوزه سـالمت روانـي،     ادغام بنيادين و مبتني بـر شـواهد علمـيِ برنامـه    

در اين طرح تحولي، نقاط ضعف ارائه خدمات اوليه بهداشـتي در سـطح   . باشد هاي بهداشتي اوليه مي مراقبت
كارشناسـان مراقـب سـالمت خـانواده در شـهرها،      . شهرها و حاشيه شهرها مورد هدف قـرار گرفتـه اسـت   

يكـي از  . ي ارائه خدمت خواهنـد كـرد  همتاي بهورزان در روستاها، به عنوان يك پرسنل بهداشتي چند ظرفيت
اقدامات بـارز و منحصـر بفـرد در ايـن فرآينـد، ورود كارشـناس سـالمت روان در جهـت پوشـش خـدمات           

كارشـناس  (اي به ارجاعات هم سطح  كارشناس سالمت روان با هدف ارائه خدمات حرفه. روانشناختي است
نقش حسـاس و كليـدي در حفـظ و ارتقـاء     ) يپزشك عموم(و ارجاعات سطح باالتر ) مراقب سالمت خانواده

هـاي بهداشـتي    اگر ادغام خدمات سـالمت روان در نظـام مراقبـت   . سالمت روان جامعه بعهده خواهد داشت
سال پيش را به عنوان يك حركت جهشي، تحولي و بنيادين در نظر بگيريم، بدون شك تغييـرات   25اوليه در 

ن، دومين تحول در نظام ارائه خدمات سـالمت روان محسـوب   اساسي پيشِ رو در ارائه خدمات سالمت روا
  .خواهد شد

اميد است با تالش هم جانبه و قابل تقدير اساتيد دانشگاهي، متخصصان و كارشناسان دلسوز سـالمت   
هاي اين حوزه، كه چيزي جز حفظ و ارتقاء سالمت روانـي و اجتمـاعي آحـاد     روان بتوان هدف واالي برنامه

بـي شـك   . ن پيشگيري، درمان و كاهش آسيب ناشي از مصرف مـواد نيسـت، محقـق گـردد    جامعه و همچني
هاي همه جانبه حوزه معاونت بهداشتي وزارت متبوع، به ويژه استاد ارجمند جناب آقـاي دكتـر علـي     حمايت

اكبر سياري معاون محترم بهداشتي، جناب آقاي دكتر ناصر كالنتري قائم مقام محتـرم معـاون بهداشـتي و    
هـاي سـالمت و    ييس مركز مديريت شبكه و سركار خانم دكتر جعفري مدير محترم گروه خدمات و برنامهر

گروه مديريت منابع انساني سطح اول به عنوان يك ركن اساسي همواره راهگشاي حركت رو به جلو در اين 
  .مسير بوده است

  
  دكتر احمد حاجبي  

  اعتيادمشاور معاون بهداشت در حوزه سالمت رواني و   
  1394بهار   

    



  مقدمه
از . سالمت روان فردي و خانوادگي از دير باز مورد توجه بزرگان علم، فلسفه، دين و سالمت بوده است

هاي پزشكي و وزارت بهداري، بهداشـت روان و بـه بيـان امـروز سـالمت روان،       زمان بنيان گذاري دانشكده
اي سـعي   ره تالشـگران و خـدمتگزاران بـه گونـه    هاي متخصصان و مردم بـوده و در هـر دو   يكي از دغدغه

تـدوين برنامـه كشـوري ادغـام     . اند كه با ارائه خدمات مرتبط، به اين بخش مهـم از سـالمت بپردازنـد    نموده
توسـط وزارت   1367اولين و اجراي آن از سال  1364هاي اوليه بهداشتي در سال  بهداشت روان در مراقبت

گيـري از كاركنـان    هاي اوليه سالمت روان و بهـره  اي و جهاني در مراقبت ترين موفقيت منطقه بهداشت بزرگ
هاي  ارزشيابي. ها ارائه گردد ها به بيماران و خانواده بهداشتي و پزشكان عمومي بود تا از اين طريق مراقبت

و  بهـورزان «و تـالش  » پـايش مـداوم برنامـه   «اين برنامه نشان داد كه هسته مركزي موفقيت در اين برنامـه  
ناكـامي در اسـتقرار برنامـه در    «در سراسر كشور بوده و نقطه ضعف برنامـه  » كارشناسان بهداشت روان

  . در نظام سالمت بوده است» شهرها و جلب حمايت سطح تخصصي
. هـا در راه اسـت   رسد اتفاق و تحول جديـد و بـزرگ ديگـري در سـالمت روان خـانواده      اينك به نظر مي

انواده موظف شده و پيمان بسته اند كه  در كنار ساير اعضاء تيم سـالمت بـه   كارشناسان مراقب سالمت خ
ويژه با نظارت پزشك خـانواده و كارشـناس سـالمت روان، در تـأمين سـالمت روان در شـهرها مشـاركت        

اين مشاركت از طرف صاحبنظران، متخصصان و كاركنان بخش سالمت روان كشور، مورد استقبال . نمايند
سال گذشته بـه همـت همـه     30هاي زير را كه در طول  گردد كه تجارب موفق و يافته صيه ميواقع شده و تو

هاي بهداشتي اوليه و در عمـق روسـتاهاي كشـور بدسـت      تالشگرانِ ارائه خدمات بهداشت روان در مراقبت
  .آمده است را، پاس داشته و به نحو مناسبي بهره برداري نمايند

  
  ننكات پايه فراگيري سالمت روا

شـود كـه نگـاهي     منـدي تـأمين مـي    سالمت فردي، خانوادگي و اجتماعي زماني با كيفيت بـاال و رضـايت  
هـا و مشـكالت    يكپارچه به وجود  بيمار شده و همزمان با پرداختن به بيماري جسـمي مراجـع، بـه بيمـاري    

 .توجه شود رواني، خانوادگي، تنگناهاي مالي، اجتماعي و حتي عالئق و نيازهاي ديني و معنوي وي

ــت  .اصوالرائهخدماتسالمتروانهماناصوالرايهمراقبتسالمتدرپيشگيري،درمان،توانبخشيوارتقاءسالمتاســـ
هـا و   بنابراين در برخورد با بيماران برنامه سالمت روان، شما همان كارشناس سالمتي هسـتيد كـه آمـوزه   

ائـه روانـدرماني، روانكـاوي، مشـاوره     گيريـد و نبايـد در ار   هـاي گفتـه شـده در كـالس را بكـار مـي       مهارت
روانشناسي، مشاوره خانوادگي و مشاوره زناشويي وارد شويد، همچنين در مشـكالت جنسـي و شخصـي    

 .ها كنجكاوي نماييد افراد و خانواده

 الف



دهـد و افقـي بـي انتهـا را در      فراگيري آموزشهاي اين دوره و اين كتاب نه تنها نگاهي جديد به شـما مـي  
كند، بلكه احساس و رويكـردي حمـايتي، روانشـناختي، انسـاني، و      عان در برابر شما  باز ميخدمت به مراج

هـا و در زنـدگي شخصـي، خـانوادگي و      معنوي به شما خواهد داد كه موجب موفقيت بيشتر در شناخت رنج
 .گردد اي شما مي حرفه

اختـه اسـت امـا خـدمات     ها و مشـكالت بسـياري در حـوزه روان پرد    گرچه محتواي اين كتاب به بيماري
سالمت روان ارزان، ساده، مؤثر و در دسترس، است، و نيازمند داروها، و تجهيزات پزشكي پيچيده و گـران  

ايـن  . قيمت و حتي در موارد بسياري نيازمند ارجاع بـه مراكـز تخصصـي و بسـتري در بيمارسـتان نيسـت      
ارايـه شـود بـه راحتـي موجـب كـاهش بـار         هاي بهداشتي اوليه خدمت به ويژه اگر همراه با خدمات مراقبت

ها، كاهش مصرف داروها، كـاهش ميـزان خودكشـي و اعتيـاد، و كـاهش هزينـه خـدمات پزشـكي و          بيماري
 .شود ها مي بيمارستاني در همه رشته

اين كتاب يا بسته آموزشي با سادگي، رواني، مخاطب محوري، اتكاي بر نيازهاي سـالمت روان جمعيـت   
به نيروي انساني و منابع در دسترس در نظام شبكه سالمت، اگر بـه خـوبي فراگرفتـه    تحت پوشش و توجه 

شود خواهد توانست با تعهدي كه در وجود كارشناسان سـالمت خـانواده در طـول دوره آمـوزش و ارايـه      
 .خدمت ايجاد خواهد كرد، خدمت بزرگ و نقطه عطف جديدي را در تأمين سالمت روان جامعه رقم بزند

هاي سالمت به ارتباط مؤثر، احترام به مراجع، همدلي، حمايت، گوش كـردن، پيگيـري، و    ه مراقبتدر اراي
در ايـن  . دهيـد  مشاوره به همان اندازه اهميت بدهيد كه به درمان دارويي و اثرات و عـوارض آن اهميـت مـي   

ه اي، مـالي، بـين   ها و مشكالت زندگي خانوادگي، زناشويي، شـغلي، تحصـيلي، بيمـ    روند شما متوجه نگراني
كنـد و الزم اسـت    شويد، و اينهاست كه امروز سالمت روان مردم را تهديد مي فردي، و فرهنگي مراجعين مي

 . به آنها هم بپردازيد

بخاطر داشته باشيم كه كارشناسان مراقب سالمت خـانواده و برخـي از كاركنـان و كارشناسـان ديگـر      
نپزشـكي و مشـكالت سـالمت روان و اعتيـاد نيسـتند، امـا       هـاي روا  بخش سالمت، گرچـه درمـانگر بيمـاري   

دهنـده و درمـانگر دردهـايي از دردمنـدان      توانند با گوش دادن، و درك عميق يك درد، شفا بخش، تسكين مي
در اين شرايط گاه تنها با يك مداخله داروئي و غيرداروئي گفته شده، و يـا  . جمعيت تحت پوشش خود باشند

 .شود وقع اين خدمت ارزشمند اجرا مييك پيگيري و ارجاع بم

هاي بهداشتي اوليه در كشـور و   سال تجربه اجراي برنامه بهداشت روان در مراقبت 30اين كتاب حاصل 
گيري از نتايج دو طرح مطالعاتي بازنگري برنامه سـالمت   هاي انجام شده در اين مورد به ويژه بهره پژوهش

براي بهورزان است كه با تالش جمـع زيـادي نگـارش يافتـه و از همگـان      روان و تدوين كتاب سالمت روان 
  .گردد سپاسگزاري مي

 ب



 بهداشـتي هـاي   مراقبـت  در روان سـالمت  ادغـام  برنامـه  سپاس از همكاران عزيزي كه در طرح بازنگري
 مسـعود  دكتـر  يـزدي،  بـاقري  سـيدعباس  كبير، كورش دكتر: خانواده همكاري نمودند پزشك برنامه اوليه و
 حسن دكتر محيط، احمد دكتر ناصحي، عباسعلي رفيعي، دكتر حسن دكتر حاجبي، احمد دكتر، اصل احمدزاد
 نيلـوفر  دكتـر  بخـت،  ناصـر  مرتضـي  دكتـر  متوليـان،  عبـاس  دكتر زفرقندي، صابري محمدباقر دكتر رفيعي،
 .ديگرافسري، و گروه بسيار  معصومه كاظميني، حسين دكتر رهبر، رضا محمد دكتر مهدوي،

انسـتيتو  (سپاس از مـديران، اعضـاء هيـات علمـي و كاركنـان دانشـكده علـوم رفتـاري و سـالمت روان          
هـاي گونـاگون برنامـه بهداشـت روان در كشـور را       سـاله خـود جنبـه    30كه با كوشش ) روانپزشكي تهران

ت و نيازمنـدان ايـن   اي، مقبـول نظـام سـالم    رود كه به گونـه  حمايت كردند و اينك نتايج پربار اين برنامه مي
  .خدمت، گردد

  
  1394بهار  -دكتر جعفر بوالهري

   

 ج
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  واژگان كليدي
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  اجتماعيو سالمت رواني  ءارتقا
 سطوح پيشگيري

 كننده عوامل خطرساز و محافظت

  كاهش آسيب
  هاي اجتماعيشبكه

 

  اهداف فصل
  

  :رود كه بتوانيد مطالعه اين فصل انتظار ميپس از 
 .رواني، اجتماعي و اعتياد را توضيح دهيدهاي حوزه سالمت  اهميت موضوع - 1

 .سالمت رواني و اجتماعي را تعريف كنيد - 2

 .هاي حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد ايران را توضيح دهيد اهداف برنامه - 3

هـاي حـوزه سـالمت روانـي، اجتمـاعي و اعتيـاد را بـا        سطوح پيشـگيري در برنامـه   - 4
  .  هايي توضيح دهيد مثال

را در حوزه سالمت روانـي، اجتمـاعي و اعتيـاد در سـطح     كننده  محافظتعوامل خطرساز و  - 5
 . فردي، خانوادگي، اجتماعي، محيطي و اقتصادي توضيح دهيد

راهكارهاي كاهش آسيب و ارتقاء سالمت رواني و اجتمـاعي را نـام بـرده و توضـيح      - 6
 .دهيد
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  سالمت جسمي، رواني و اجتماعي 
گذشــته نــه تنهــا روز بــه روز بــر اهميــت   در چنــد دهــه

سالمت رواني، اجتماعي افـزوده شـده اسـت، بلكـه داشـتن      
سالمت و بهزيستي معنـوي هـم بـراي سـالمت افـراد الزم      

در اين تعريف جامع، تنها نبـود بيمـاري   . شمرده شده است
جســمي دليــل داشــتن ســالمتي نيســت، بلكــه ســالمت يــك  

نهـا بايـد بيمـاري    فرد سـالم نـه ت  . وضعيت چندوجهي است
جسمي نداشته باشد بايد داراي سالمتي و تعادل در حاالت 

. روابط و شرايط اجتماعي نيز باشد عاطفي، رواني، رفتاري،
توانـد بـه كارهـاي     مـي  كه فرد سالم از نظر جسمي همچنان

 روزمره خود برسد، فردي كـه از نظـر روانـي سـالم اسـت     
اي خـود بـه خـوبي    تواند از تمامي توانمندي و استعداده مي

روزمره زندگي بطور هاي  گي درستي داشته باشد، با فشارها و استرس بهره ببرد، روابط اجتماعي و خانواد
هـاي شـغلي و   زنـدگي خـود از جملـه جنبـه    هـاي   مؤثر كنار بيايد، و داراي كاركرد مناسـب در تمـامي جنبـه   

-و داراي خالقيت، شكوفايي، احترام بـه ارزش فرد سالم بايد بتواند از زندگي خود لذت ببرد . تحصيلي باشد

فقدان . سالمت و شادي با يكديگر ارتباط دارند. هاي اجتماعي، صفات اخالقي، و آرامش ديني و معنوي باشد
همينطـور فـرد شـادمان در    . هـاي خطرنـاكي توليـد كنـد     تواند بيماريزاست و استرس ميشادماني استرس

شادماني براي رشـد روانـي فـرد الزم و    . تواند از پس آن برآيدمي صورت مواجه با يك بيماري سخت بهتر
مـايرز متعقـد اسـت كـه     . كند كه با فشارهاي رواني مقابله كنـد مفيد است، زيرا شادماني به شخص كمك مي

  .   وجود سالمت شرط اول شادماني است
گذارنـد و وضـعيت    بـل مـي  جسم و روان به عنوان دو جنبه از وجود انسان همواره بر يكديگر تأثير متقا

تواند سالمت هاي جسمي دشوار و مزمن، ميبيماري. وضعيت ديگري باشدكننده  تواند تعيين مي يكي از آنها
از سوي ديگـر  . رواني فرد را به خطر بيندازد و موجب ضعف اعتماد به نفس و افزايش استرس در فرد شود

كننـد، سـالمت جسـمي او را بـه      مـي  يي كه براي فرد ايجادتوانند به دليل استرس باالاختالالت رواني نيز مي
  .هاي جسمي نمايندخطر بيندازند و فرد را مستعد ابتالء به بيماري

كننده بيمـاري   العالج، به دليل وضعيت دشوار و ناكام هاي مزمن جسمي و صعببيماران مبتال به بيماري
ترين آنهـا اضـطراب و   و شايعترين  مهم از جملهشوند كه  مي خود دچار اختالالت و مشكالت رواني متعددي

هاي جسمي مزمن ممكن است براي كنترل درد يا ساير عوارض ناشي افراد مبتال به بيماري. افسردگي است
از بيماري مزمن اقدام به خوددرماني با مصرف مواد نمايند و از اين طريق در معـرض ابـتالء بـه اخـتالالت     

هـاي جسـمي متعـدد،    قابل مصرف مواد فرد را مستعد بـه ابـتالء بـه بيمـاري    در م. مصرف مواد قرار گيرند
به عنوان مثال مصرف مواد افيوني نه تنها با عوارض گوارشي همچون يبوست، . نمايدسوانح و جراحات مي

همراه است ... هاي منتقله از راه خون در صورت تزريق وحاالت محروميت در صورت عدم مصرف، عفونت
  .دهدهاي گوارشي را افزايش مين خطر ابتالء به سرطانبلكه همچني
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بـراي بهبـود بيمـاري    هـاي درمـاني    ممكن اسـت برنامـه   مزمن جسميي ها بيماري افسرده مبتال به افراد
ي شده يله باعث مقاومت داروأرا رعايت نكنند و اين مس هدرماني مربوط دستوراتخود را نپذيرند و جسمي 

اسـتفاده كننـدگان    ينتـر  گذارد و از طرفي اين افراد بيش سالمت عمومي جامعه ميو عوارض جدي بر روي 
  .كنند جامعه وارد مي ي بهداشتي و درماني هستند و هزينه مضاعفي را برها مراقبت خدمات

با توجه به تأثير متقابل وضعيت جسمي و وضعيت رواني انسان بر يكديگر، افـراد مبـتال بـه بيماريهـاي     
ي كنند تا خود را از ابتالء به اختالالت رواني محافظت نماينـد و افـراد خـانواده و مـراقبين     مزمن جسمي سع

آنها تمام تالش خود را در پيشگيري و كنترل اختالالت رواني اين بيماران بنمايند، زيرا ابتالء بيماران مـزمن  
كنـد و  عارضـه و وخـيم مـي   جسمي به اختالالت و مشكالت رواني و اعتياد، روند بيماري جسمي آنهـا را پر 

  .نمايدهاي زيادي مواجه ميدرمان بيماري جسمي آنها را با دشواري
از طرف ديگر روابط اجتماعي سالم در بستري از شرايط اجتماعي مناسب و شكوفا جزو حقوق انسـاني  

  .ردها در جهت ايجاد و تداوم آن مورد توجه قرار گياست كه بايستي توسط خود فرد و همچنين دولت
  .منظور از روابط اجتماعي سالم ارتباط فراتر از دو نفر كه توأم با احترام و خالي از شائبه و خشونت باشد

شامل ارتباط ميـان همسـران، والـدين بـا فرزنـدان و فرزنـدان بـا        اي  اين ارتباط در سطح خانواده هسته
  .يكديگر است

تان و آشـنايان نيـز از اهميـت خاصـي     همچنين در سطح روابـط بـا اطرافيـان، خـانواده همسـر و دوسـ      
  .برخوردارند

ها به دليل عدم ارتباط صـحيح زوجـين   در كشور ما بسياري از مشكالت خانوادگي و حتي فروپاشي آن
  .هاي جوان استها در امور زندگي زوجطرفين و دخالت نابجاي خانوادههاي  با خانواده

رفتارهـاي داوطلبـي در   . دارداي  يز نياز به توجه ويـژه و بالعكس نها  از طرفي ارتباطات افراد با سازمان
نهاد يكي از اركان مهم زندگي و حقوق شهروندي است كه نـه تنهـا بـا مـديريت كـالن       مردمهاي  قالب تشكل

احسـاس مسـئوليت و تعلـق    . توانـد باشـد  رسان آن مـي مغايرتي ندارد بلكه در بسياري جهات مكمل و ياري
بـدين ترتيـب مردمـي    . گرددشهري تنها از طريق مشاركت فعال آنها حاصل مي شهروندان در امور محلي و

كنند احسـاس ارزشـمندي و مفيـد بـودن نمـوده و از روحيـه و نشـاط        كه در امور زندگي خود مشاركت مي
در چنين شرايطي رفتار غيراجتماعي و ضـداجتماعي كـاهش پيـدا    . گردنداجتماعي باالتري نيز برخوردار مي

  . يابدسرمايه اجتماعي نيز افزايش مينموده و 
دهند كه تنها افراد مبتال به اخـتالل روانپزشـكي و اخـتالل مصـرف مـواد نيسـتند كـه        مطالعات نشان مي

عـدالتي  نشيني، درآمـد پـايين، احسـاس نـابرابري و بـي     عملكرد اجتماعي نامطلوبي دارند، بلكه فقر و حاشيه
تواند ايفاي نقش اجتماعي و رضـايت از زنـدگي را    مي اعي است كهاجتماعي نيز از عوامل خطر سالمت اجتم

  .الشعاع خود قراردهدتحت
هايي آشنا خواهيد شد كه خدمات مرتبط با در حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد  نيز شما با برنامه

افت خدمت، ارايه به متقاضيان دريهايي  سالمت رواني، اجتماعي و كنترل مصرف مواد  را به صورت فعاليت
 .سالمت جامعه استتأمين  خواهد داد كه هدف و نتيجه آنها

ريـزان بايـد   در اجراي موفق و درست يك برنامه بهداشتي قدم اول تدوين درست برنامه است كه برنامه 
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سه نكته ديگر كه ارتباط مستقيمي با شما كارشناسان مراقـب سـالمت خـانواده دارد در    . به آن توجه نمايند
دومين قدم، ارايه درست خدمت و اجراي درسـت مطـابق آنچـه كـه در     . شود مي اينجا با شرح بيشتر آورده

سومين قدم پشـتيباني و تـدارك وسـايل، تجهيـزات و نيـروي انسـاني اسـت، و        . باشدبرنامه آمده است، مي
ي است كه بـا آن بـه   مورد نظر قدم نهايي مهمهاي  باالخره، قدم چهارم پايش و ارزشيابي برنامه با شاخص

هاي حوزه سالمت براي اجراي بهتر برنامه .شود موفقيت و دستيابي به اهداف برنامه را نشان داد مي خوبي
هـا  هـا و آسـيب  ي موفق پيشگيري و كنترل بيمـاري ها روش رواني، اجتماعي و اعتياد و به ويژه دستيابي به

  . را بشناسيمها  گيري اختالالت و آسيبيعي شكلالزم است پس از درك تفاوت سالمتي و بيماري، سير طب
  

  تعاريف و مفاهيم
در تعريف سازمان جهاني بهداشت سالمت روان به عنوان يكـي از اجـزاي مهـم سـالمت      :سالمت روان 

سالمت، حالـت بهزيسـتي كامـل جسـمي، روانـي و اجتمـاعي       «: در اين تعريف آمده است كه. بيان شده است
فقـدان   « بنـابراين سـالمت روان چيـزي بـيش از     .  »فقدان بيماري يا نـاتواني نيسـت  است و صرفاً به مفهوم 

هـاي خـودش   حالتي از بهزيستي كه در آن فرد، توانايي«: سالمت روان عبارت است از. است» بيماري رواني
كـار كنـد و   اي پربار و مـؤثر  تواند به شيوهتواند با فشارهاي معمول زندگي مقابله كند، ميشناسد، ميرا مي

  . »به جامعه خود خدمت نمايد
بيشتر بـر عرضـه    تأكيد به طوري كه هدف آن است) نگرجامعه(اي مبتني بر جامعه برنامه سالمت روان برنامه
تمام تالش در درمان به صـورت سـرپايي و پيشـگيري از بسـتري طـوالني مـدت و       . خدمات در محل زندگي است

مكـرر و متعاقـب آن   هـاي   بازگشت بيماران به محل زنـدگي و محـل كارشـان اسـت، بـا ايـن روش بسـتري شـدن        
ه خدمات سالمت رواني، اجتماعي تمركززدايـي  نگر، در ارائبر اساس ديدگاه جامعه. يابددرمان كاهش ميهاي  هزينه

پزشـكي نيسـتند و    هـاي تخصصـي روان  هـا و بيمارسـتان  گيرد و اين خدمات فقط منحصر بـه كلينيـك   صورت مي
  .ي بهداشتي اوليه به مردم ارائه شوندها مراقبت توانند از طريق  نظام مي

جسـمي را    هاي بيماريعواملي كه  اصول سالمت رواني، اجتماعي به سادگي بهداشت عمومي نيست زيرا
عوامـل جسـمي،   (ي رواني چنـدين  عامـل   ها بيماري اما در ايجاداند،  نمايند در مجموع شناخته شده مي ايجاد

درنتيجه پيشـگيري از آنهـا كـار آسـاني     . بايد دست بدست هم بدهند تا بيماري ايجاد گردد) رواني، اجتماعي
اعي متكي بر اصول بهداشت عمومي بـوده و بـه پيشـگيري اوليـه،     پيشگيري در سالمت رواني، اجتم. نيست

  .شود مي ثانويه وثالثيه تقسيم
  

شناختي از رفتارهاي مرتبط با مصرف مواد كه بـا نقـص كنتـرل،    يك الگوي آسيب :اختالل مصرف مواد
و  هـاي مـرتبط بـا مصـرف    رغم مواجهه با آسـيب اُفت كاركرد اجتماعي، مصرف پرخطر، تداوم مصرف علي

هاي جديـد جـايگزين   بندياختالل مصرف مواد در طبقه. گرددتحمل فيزيولوژيك نسبت به مواد مشخص مي
اختالل مصرف مواد بـر حسـب   . تشخيص اختالالت مصرف مواد شامل سوءمصرف و وابستگي شده است

 .شودبندي ميهاي تشخيصي مثبت به سه سطح خفيف، متوسط و شديد طبقه تعداد مالك
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گردان بوده و مصرف آنها موجب تغيير در رفتـار  شامل همه تركيباتي است كه واجد خواص روان :مواد
فراموشـي و بـي   (، اخـتالل در قضـاوت و شـعور فـرد     )افسردگي(، اختالل درخلق و خوي )مانند عصبانيت(

  . شودمي) توجهي
  
كه متعاقب مصرف يك ماده  شوداطالق مي شناختي و رفتاري تغييرات جسمي، از ايبه مجموعه :وابستگي 

 بيشـتري  ارزش قـبالً  كـه  رفتارهـايي  سـاير  از ماده آن مصرف يا يك كالس از مواد در فرد ايجاد شده و در آن
 گاهي قوي، اغلب( ميل وابستگي سندرم در مركزي توصيفي خصوصيت يك. كندمي پيدا باالتري اولويت داشتند،
 بنـدي طبقـه  دهمـين  در وابسـتگي  سـندرم  تشخيص .است تنباكو يا الكل مواد، مصرف براي) فرد قدرت از فراتر
 .است شده تعريف مواد مصرف از ناشي رفتاري و رواني اختالالت ذيل هايبيماري المللي بين

  
آسـيب سـالمتي   . شـود الگويي از مصرف مواد كه منجر به آسيب به سـالمتي مـي   :رسان مصرف آسيب

-براي مثـال دوره (يا رواني ) به هپاتيت ناشي از مصرف تزريقي موادبه عنوان مثال ابتالء (تواند جسمي مي

رسـان مـواد در دهمـين    تشخيص مصـرف آسـيب  . باشد) هاي اختالل افسردگي ثانويه مصرف سنگين الكل
  .هاي ذيل اختالالت رواني و رفتاري ناشي از مصرف مواد تعريف شده استالمللي بيماريبندي بينطبقه
  

رويكـرد بعـد   بـا  تعريف سالمت اجتمـاعي  ) 1388(نامه اداره سالمت اجتماعي نظام در :سالمت اجتماعي
  :به شرح زير تعريف شده استفردي سالمت اجتماعي 

كـه اثـرات    فـرد  )مـورد انتظـارو هنجـار   (سالمت اجتماعي عبارت است از وضعيت رفتارهاي اجتمـاعي  «
جبات ارتقاي سـازگاري اجتمـاعي و تعامـل    شناخته شده و مثبتي بر سالمت جسمي و رواني فرد دارد و مو

 ».شود مي در تعالي و رفاه جامعهمؤثر  فرد با محيط پيرامون و در نهايت ايفاي نقش

  :ابعاد اجتماعي و فردي قابل مطالعه استسالمت اجتماعي در 

 به است كه شهروندان آن اي  در اين بعد  سالمت اجتماعي ويژگي جامعه: بعد اجتماعي سالمت اجتماعي
 .به منابع و امكانات جامعه براي تحقق حقوق شهروندي خود  دسترسي دارنداي  صورت عادالنه

 در بعد فردي منظور از سالمت اجتماعي نحوه تعامل فـرد بـا افـراد ديگـر جامعـه،     : فردي سالمت اجتماعي بعد 

  .جتماعي استنحوه عملكرد جامعه در برابر او و نيز نحوه تعامل فرد با سازمانها و هنجارهاي ا

محـور اصـلي سـالمت اجتمـاعي رفتارهـا و تعـامالت سـالم         2آيـد،   مـي  همانطور كه از تعاريف فوق بـر 
  .است) بعد اجتماعي(و عدالت اجتماعي ) بعد فردي(اجتماعي 

بديهي است كه در صورت عدم احراز شرايط فوق الذكر سالمت اجتماعي مورد تهديد واقع شده و انـواع  
  .كند مي ظهور پيدامشكالت اجتماعي 

  
مشكلي است كه دامنه اثر آن از فرد گذشته و جمعيت زيـادي از جامعـه را تحـت تـاثير      :مشكل اجتماعي

  .دهد مي خود قرار
مختلـف  هـاي   به عنوان مثال طالق يك مشكل يا حتي تصميم فردي است كه دو نفـر پـس از آزمـودن راه   
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اين حال اگر ويژگيهاي اجتماعي يك جامعـه چنـان باشـد كـه     با . كنند مي براي در كنار همديگر ماندن انتخاب
به جدايي ختم گردد در اين صـورت  ها  نتواند كاركرد خانواده را محكم نگاه دارد و در صد زيادي از ازدواج

  .شود مي با رشد روزافزون طالق مواجه خواهيم شد كه يك مشكل اجتماعي محسوب
در جوامعي كه به داليـل  . نگاتنگي با مشكالت اقتصادي داردقابل ذكر است كه مشكالت اجتماعي رابطه ت

يابد نرخ مشـكالت اجتمـاعي نيـز چـون بيكـاري،       مي محروميت و نابرابريهاي اقتصادي افزايش، مختلف فقر
  . يابد مي اعتياد و جرايم نيز افزايش

  
مـاعي و كـاهش   هـا و مشـكالت اجت  هايي اسـت كـه بـراي جلـوگيري از بـروز بيمـاري      كليه تالش :پيشگيري

در «پيشـگيري مبتنـي بـر ايـن اصـل اسـت كـه        . گيردپيامدهاي شديدتر بيماري و مشكالت اجتماعي صورت مي
  :گيردپيشگيري در سه سطح صورت مي .»تر و مؤثرتر از درمان استصرفهها مقرون بهبلندمدت، پيشگيري

ساز، موجب كـاهش خطـر ابـتال بـه     فرايندي است كه از طريق كاهش شرايط زمينه :پيشگيري سطح اول) 1 
هـاي پيشـگيري   نمونه. شودپزشكي، اعتياد و مشكالت اجتماعي و جلوگيري از بروز آن ميبيماري روان

هـاي آموزشـي مـدارس،    مراقبت دوران بارداري، بهبـود برنامـه  : سطح اول يا پيشگيري اوليه عبارتند از
ي روانـي،  هـا  حمايـت  هـاي زنـدگي،  ي، مهارتهاي فرزندپرورهاي كاهش تبعيض، آموزش مهارتبرنامه

سرپرسـت، آمـوزش پيشـگيري از    هـا و باليـا، كمـك بـه كودكـان تـك      اجتماعي از آسيب ديدگان بحران
 رابطـين  و پـرورش  و آمـوزش  و بخشـي بهداشـت   بـين  هـاي همسرآزاري، مشـاوره ازدواج، مشـاركت  

  .بهداشتي هايبرنامه در مادران بهداشتي و مشاركت
شـود كـه تشـخيص زودهنگـام اخـتالالت      هايي مـي اين نوع پيشگيري شامل برنامه: سطح دوم پيشگيري) 2

روانپزشكي، اعتياد و مشكالت اجتماعي، درمان و مديريت آنها را در همان مراحل اوليه در دسـتور كـار   
 ايده اصلي در پيشگيري سطح دوم، حمله به مشكالت در زماني است كه قابـل مهـار هسـتند   . خود دارند

گـري  غالبـاً در ايـن نـوع پيشـگيري غربـال     . يعني پيش از آن كه در مقابل تغيير و مداخله، مقـاوم شـوند  
تواند صورت بگيـرد از جملـه توسـط پزشـكان،     گري توسط افراد مختلفي مياين غربال. شودتوصيه مي

   .معلمان، مددكاران اجتماعي و بهورزان
كشـف زودهنگـام افـرادي كـه درگيـري در حـد       . گيـرد ارجاع مناسب پس از ارزيابي اوليه صورت مـي  

 بيمـاران  جديـد  مـوارد  خانـه  بـه  خانـه  رسان در رابطه با مصرف مواد دارند، شناسـايي مصرف آسيب
آمـوزان سـه نمونـه از     دانـش  در هـوش  آزمـون  انجـام  پزشكي، شناسايي مـوارد همسـرآزاري و  روان

  .يه هستندمورد استفاده به منظور پيشگيري ثانوهاي  غربالگري
هدف از پيشگيري در اين سطح، كاهش مدت و تأثيرات اختالالت روانپزشكي، اعتياد و : پيشگيري سطح سوم) 3 

در نتيجه، پيشگيري ثالث از اين جهـت بـا پيشـگيري سـطح اول و دوم     . مشكالت اجتماعي پس از وقوع است
شكي، اعتياد و مشكالت اجتماعي نيست پزفرق دارد كه هدفش كم كردن تعداد موردهاي جديد اختالالت روان

 محور اصلي بسياري از برنامه ايـن نـوع پيشـگيري، تـوان    . كندبلكه تأثيرات آنها را پس از تشخيص، كم مي

ي مورد استفاده در آن هم مشاوره، آموزش شغلي و مواردي از ها روش .خشي است كه دامنه وسيعي دارد
 آمـوزان شده، كمك به دانـش  نشين خانه و اخراج مدرسه از كه صرع به مبتال كودك به كمك. اين قبيل است
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 كـار  بـراي  ذهني مانده عقب نوجوان يك اشتغال به كمك مدرسه، به برگشت براي تحصيلي معلول يا ناتوان
 شـديد  روانـي  بيماري دليل به كه مادري يا پدر به پروري فرزند يا همسرداري آموزش كارگاه، يا مزرعه در

 بخشـي تـوان  و نوتـواني، بـازتواني   يا سوم سطح پيشگيري از هايينمونه همگي است، شده طرد و ير  گوشه
   .دارد جسمي بخشيتوان مانند اصولي كه است اجتماعي رواني،

  
بر سالمت رواني، اجتمـاعي و  مؤثر  شناسايي عوامل

  اعتياد
و اخـتالالت مصـرف مـواد    اجتمـاعي  سالمت رواني و 

-مختلفـي چـون عوامـل اجتمـاعي، روان    تحت تأثير عوامل 

شناختي و زيستي هستند و نبايد فكر كنيم كه يك عامل به 
مثالً سـطح پـايين سـواد،    . آوردتنهايي آنها را به وجود مي

مشكل مسكن و درآمد، عوامل خطري براي سالمت رواني، 
همچنـين بـراي   . اجتماعي و اختالل مصـرف مـواد هسـتند   

عي و پيشـگيري از مصـرف   ارتقاي سالمت روانـي، اجتمـا  
اگـر  . اقتصـادي حمايـت كنـد؛ ضـروري اسـت      - مواد، وجود فضايي كه از حقوق اوليه اجتمـاعي و سياسـي  

  . يابي به سطوح باالي سالمت بسيار دشوار استكنند، دستتأمين  قوانيني نباشند كه آزادي و امنيت را
سـهم بـااليي در رخـداد اخـتالالت      تـوان نتيجـه گرفـت كـه عوامـل اجتمـاعي       بر اساس آنچه گفتـه شـد مـي   

با توجه به انتخاب رويكرد كنترل عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت از سوي دولت و از جملـه  . پزشكي دارند روان
. بخش سالمت در كشور ايران، عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت رواني و اجتماعي بيش از پيش مطرح شده است

تـوان بـه علـت يـا     هاي جسمي ميد اين است كه در مورد بسياري از بيمارينكته ديگري كه بايد به آن اشاره كر
پزشـكي و ارتقـاي   برده و مداخله مسـتقيم انجـام داد امـا در زمينـه پيشـگيري از اخـتالالت روان       علل مشكل پي

ل بهداشت روان، علت يا علل مسئله روشن نيست و بهترين راه اين است كه عوامل خطرساز بـراي ابـتال و عوامـ   
  . هاي پيشگيري و ارتقا بر روي آنها كار كنيمكننده از بيماري رواني را بشناسيم و در برنامه محافظت

  
كننـد و  شود كه احتمال وقوع يك بيماري و شدت آن را بيشـتر مـي  به عواملي گفته مي :عوامل خطرساز
  .كنندتر ميمدت آن را طوالني

  
ها باال برده عواملي هستند كه مقاومت فرد را نسبت به عوامل خطرساز و بيماري :كنندهعوامل محافظت

  . كنندو از سالمتي محافظت مي
توانند مربوط به فرد يا خانواده باشند و هم ناشـي از  كننده ميهم عوامل خطرساز و هم عوامل محافظت

  .شرايط محيط بيروني، شرايط اجتماعي و اقتصادي باشند
  

اقتصـادي و عوامـل محيطـي وسـيع،      – در زمينه عوامل اجتماعي: اقتصادي و محيطي - ماعيعوامل اجت
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ها و قوانين كشور در مسيري قـرار بگيرنـد   نياز به راهبردهايي در سطح كالن جامعه وجود دارد تا سياست
هـاي  كننـده شناسـايي تعيـين  . كه تغييرات اساسي در سالمت رواني و اجتماعي افراد جامعـه بـه وجـود آيـد    

انـدركاران امـور از   مـداران و دسـت  اجتماعي، محيطي و اقتصادي سالمت رواني و اجتماعي بـراي سياسـت  
  .شوددر جدول زير به برخي از اين عوامل اشاره مي. اهميت زيادي برخوردار است

  
  بر سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادمؤثر  برخي از عوامل اجتماعي، محيطي و اقتصادي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
رود اگرچه بحث اصلي مربوط به عوامل فردي و خانوادگي سالمت رواني و اجتمـاعي اسـت كـه انتظـار مـي     

ي بهداشتي اوليه بـا آنهـا   ها مراقبت تيم سالمت در نظامكارشناسان مراقب سالمت خانواده به عنوان عضوي از 
شود و همچنين با همكاري ساير اعضاي تيم، بتوانند يـك  هايي كه به آنها داده ميآشنا شوند و از طريق آموزش

گام فراتر رفته و در مداخالت اجتماع محور با جلب حمايت سياستگذاران محلـي بـه سـمت تحقـق معنـاي مثبـت       
  .بريمها همان چيزي است كه ما به عنوان پيشگيري و ارتقا از آنها نام مياين فعاليت. ندسالمت پيش رو

  
توانند زيستي، هيجاني، شناختي، رفتاري يا اجتماعي  باشند يـا  اين عوامل مي :عوامل فردي و خانوادگي
ثير عميقـي داشـته   تواننـد تـأ  هاي حساس رشد فرد، مـي اين عوامل در دوره. به محيط خانواده مرتبط باشند

بـراي مثـال، والـديني كـه خودشـان در دوران      . باشند و حتي تاثيرات خود را بر نسل بعدي برجـاي گذارنـد  
اند، در بزرگسالي احتمال ابتال بـه افسـردگي   طفوليت و كودكي از طرف اطرافيان مورد بدرفتاري قرار گرفته
همچنين الگـوي بـدرفتاري و   . د هم منتقل كنندو اضطراب دارند و ممكن است اين مشكالت را به كودكان خو

نمونـه ديگـر اختالفـات زناشـويي اسـت كـه       . هاي بعدي تكـرار گـردد  تواند در نسلخشونت تجربه شده مي
در جـدول  . تواند موجب مشكالت رفتاري در كودكان و مشكالت مصرف مواد در زنـان يـا مـردان شـود     مي

  .شودكننده از سالمت رواني اجتماعي اشاره ميزير به برخي از اين عوامل خطرساز و محافظت
  

  اجتماعي-سالمت رواني كننده  برخي از عوامل فردي و خانوادگي تعيين
  عوامل خطر ساز خانوادگي  عوامل خطرساز فردي

  كنندهعوامل محافظت  سازعوامل خطر
  رفاه اجتماعي  فقر

  خدمات اجتماعي  فقدان آموزش كافي
  قوانين و نظارت كارآمد  دسترسي آسان به الكل و مواد

  هاي اجتماعي مثل بيمهحمايت  اقتصادي - هاي اجتماعي بحران
  امنيت شغلي  استرس شغلي

  تحصيالت باال  بيكاري
  )اعتماد اجتماعيمشاركت و ( سرمايه اجتماعي  مهاجرت

  عدالت اجتماعي  حاشيه نشيني
  باورهاي مذهبي بازدارنده ها و باورهاي فرهنگي مثبت به مواد ارزش
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شود كـه در زمينـه   اجتماعي و راهبردهاي ارتقا آن اشاره مي-سالمت روانيهاي  كننده در ادامه به تعيين

 .هاي اجتماعي و ارتقا  سالمت رواني و اجتماعي مؤثرندپيشگيري از اختالالت، كاهش آسيب

 

   

  اختالف و ناسازگاري خانوادگي  هاي اجتماعيضعف مهارت
  مشكالت رواني والدين  افت تحصيلي و يا ترك تحصيلي

  هاي فرزتدپروري والدينضعف مهارت  رفتاري و اختالالت روانپزشكيمشكالت 
  دلبستگي پايين به خانواده  همساالن داراي رفتارهاي پرخطر

  سوادي يا تحصيالت پايين والدين بي  خطر درك شده پايين از رفتارهاي پر خطر و مصرف مواد
  پايش و نظارت ناكافي خانواده  هاي حسي و جسمينقص

  وجود والدين يا بستگان معتاد  زاي زندگياسترس رويدادهاي
  توجهي به نيازهاكودك آزاري و بي  نگرش و انتظارت مثبت از مصرف مواد

  وضعيت اجنماعي و اقتصادي ضعيف  تجربه مصرف در سن پايين
  عدم دسترسي به خدمات وحمايت اجتماعي  هيجان طلبي باال

  رفتارهاي پرخطراطرافيان  هاي مثبت درباره مواد باورهاي و نگرش
نگرش و باور مثبت درباره مصرف مواد در   مصرف مواد در گروه همساالن

  خانواده
  ضعف اعتقادات وتعهد ديني خانواده  دوران انتقالي مانند نوجواني

  عدم وجود الگوهاي مثبت رفتاري در خانواده  بحران هويت
  دوري از خانواده  ضعف در مقايله با فشارهاي رواني
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  اجتماعي-هاي سالمت رواني كننده تعيين
وضعيت  شان داشته باشند وكنترل بيشتري بر سالمت سازد تا ميقادر  فرآيندي است كه مردم راء ارتقا

از تـر زيسـتن    هـايي بـراي سـالم    كيفيت زندگي ايجاد فرصـت  ء سالمت وبنابر اين ارتقا .آن را بهبود بخشند
  .است سالمت رواني و اجتماعيهاي  كننده طريق بهبود تعيين

شادي، امنيت، اميد و رضـايت از زنـدگي بـراي    احساس تأمين  اجتماعي، هدف -در ارتقاء سالمت رواني
هـاي  ها، ارتقاء مهـارت هاي جامعه براي رويارويي با استرسجمعيت عمومي است و همچنين افزايش مهارت

  .هاي فرزند پروري مورد نظر استهاي زندگي و شيوهارتباط اجتماعي، مهارت
رد نظـر، عـالوه بـر كـاهش خطـر      بر تعيين جهت حركت بـراي رسـيدن بـه اهـداف مـو     مؤثر  راهبردهاي

اختالالت رواني و مشكالت و بهبود سالمت رواني و اجتماعي، تاثير مثبتي بر بهداشت و پيشـرفت اجتمـاعي   
  .شودراهبردها پرداخته ميترين  مهم در زير به برخي از. و اقتصادي جوامع دارد

  
  بهبود تغذيه) 1

اقتصادي فقير هسـتند،   -كاني كه از لحاظ اجتماعيشواهد علمي قوي وجود دارد كه بهبود تغذيه در كود
  . شودهاي رواني ميمنجر به رشد عقالني سالم، نتايج تحصيلي بهتر و كاهش خطر بيماري

  
  تهيه مسكن) 2

هاي فقر است و در راسـتاي بهبـود سـالمت جامعـه و     نداشتن مسكن و مسكن نامناسب يكي از شاخص
هاي اخيـر نشـان داده شـده كـه بهبـود      در پژوهش. گيرندقرار مي عدالتي در سالمت هدف مداخلهكاهش بي

مسكن، نتايج مطلوبي بر سالمت جسمي و رواني داشته و نيز تاثيرات اجتماعي مثبتي مثـل احسـاس امنيـت،    
  .كاهش جرم و افزايش مشاركت جمعي را در پي دارد

  
  افزايش دسترسي به آموزش )3

ري از كشـورها، بـه ويـژه جنـوب آسـيا و آفريقـا، مشـكالت        سوادي و سطح پائين تحصيلي در بسـيا كم
سوادي توانايي افراد را براي رسـيدن بـه   بي. تر هستنددر بين زنان شايع معموالً اجتماعي بزرگي هستند كه

سوادي از طريق فراهم كـردن امكانـات آموزشـي بهتـر     مبارزه با بي. كندمزاياي اقتصادي شديداً محدود مي
تر توجه شـده كـه بايـد در    سوادي بزرگساالن كمشماري داشته  اما متاسفانه به بياي بيبري كودكان مزاي

 .اين زمينه بيشتر سرمايه گذاري شود 

هاي شناختي، هيجـاني و عقالنـي   ، آموزش بهتر به ويژه براي زنان، منجر به افزايش توانمنديدر مجموع
منجـر بـه كـاهش نـابرابري اجتمـاعي و كـاهش        شـود كـه ايـن امـر    هاي شغلي بيشتر ميآنان و نيز فرصت

  .شودهاي رواني خاص همچون افسردگي مي بيماري
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  كاهش ناامني اقتصادي) 4
فقـر مطلـق   . فقر، محروميت نسبي و انزواي اجتماعي تاثير مهمي بر سالمتي و نيز مـرگ زودرس دارنـد   

تـرين كشـورهاي اروپـايي نيـز وجـود      يعني كمبود مايحتاج ضروري اوليه زندگي كه هنوز در برخي از غني
ي اقليـت قـومي، كـارگران خـارجي، افـراد نـاتوان،       هـا  گـروه  در اين ميان به طور اخـص، افـراد بيكـار،   . دارد

كنند ميـزان مـرگ   كساني كه در خيابانها زندگي مي. خانمان در معرض خطر قرار دارندپناهندگان و افراد بي
  .باالتري دارند

 تر از ديگر مردم اجتماع و اين اصطالح اغلب به كساني اطـالق ر وضعيتي فقيرانهفقر نسبي يعني زندگي د
انزواي اجتماعي منجر بـه  . كننددرآمد متوسط در سطح ملي، زندگي مي% 60شود كه با درآمدي كمتر از  مي

بـراي زنـان   خصوصـاً   اضـطراب ناشـي از فقـر   . شود مي تر از آن خطر مرگ زودرسكاهش سالمتي و مهم
انزواي اجتماعي هم چنين ممكن است به دليل نژادپرسـتي،  . ار، نوزادان، كودكان و سالمندان مضر استبارد

اين شرايط مردم را از يادگيري، حضـور در جلسـات   . تبعيض، بدنامي، خصومت و بيكاري نيز به وجود آيد
حاظ رواني و اجتماعي دارد كه اينها خود از لهاي شهروندي باز ميآموزشي، دسترسي به خدمات و فعاليت

تـري در ايـن   هر چه افـراد بـراي مـدت طـوالني    . زيان آور بوده و به لحاظ مادي براي سالمتي مضر هستند
. عروقي خواهند بـود  -هاي قلبيها به ويژه بيماريها زندگي كنند، بيشتر در معرض ابتال به بيماريوضعيت

  . دهداعتياد و طرد از اجتماع را افزايش ميفقر و انزواي اجتماعي خطر طالق، ناتواني، بيماري، 
  

  اجتماعي هاي تقويت شبكه) 5
اند افرادي را از داخل آن مجموعـه بـه   گيرند، سعي كردههايي كه در سطح جامعه انجام ميبيشتر مداخله

 .نوعي آموزش داده و توانمند كننـد تـا احسـاس تعلـق و مسـئوليت اجتمـاعي در بـين اعضـاء ايجـاد شـود          
شـوند بـه طـوري كـه     هاي هر منطقه تنظـيم مـي  ها، آنهايي هستند كه متناسب با ويژگيين اين برنامهترمؤثر

ايـن  . آيـد  مـي  در قلمرو آن منطقه شناسايي شده و اقدام مناسـب بـه عمـل   كننده  عوامل خطرساز و محافظت
نمونه اين اقـدامات  . ندكنها سطوح مختلف جامعه مثل عامه مردم، مدرسه، خانواده و فرد را درگير ميبرنامه

تحقيقات بعـدي نشـان داد كـه    . در آمريكا براي جلوگيري از خشونت و پرخاشگري در نوجوانان انجام شده
% 65(، حمـل اسـلحه   )كـاهش % 30(اين اقدامات مؤثر بود و منجـر بـه كـاهش مشـكالت موجـود در مدرسـه       

  .گرديد) كاهش%  27(نداني شدن و ز) كاهش% 29(، جرايم مرتبط با مواد )كاهش% 45(، دزدي )كاهش
  

  كاهش دسترسي به مواد) 6
المللـي ملـي و   تواند در سـطح بـين  مند و مؤثر براي كاهش بار مرتبط با مصرف تنباكو ميمداخالت نظام

ايجــاد محــدوديت در دسترســي و ، افــزايش ماليــات: هــاي آن عبارتنــد ازاي انجــام شــود كــه نمونــهمنطقــه
براي مثال ممنوعيت مصرف سيگار توسط هنر (نوع تبليغات مستقيم و غيرمستقيم هاي كلي بر هر  ممنوعيت

  ).و سريال هاها  هاي نقش اول در فيلم پيشه
در كشور ما ممنوعيت كامل براي مصرف ساير مواد وجود دارد اما مداخالت محدودكننده دسترسـي و  
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. توانـد مـؤثر واقـع شـود    عيت تبليغات مـي تبليغات تنباكو نظير اعمال ماليات، محدوديت اماكن فروش و ممنو
مـثالً  . يكي از اقداماتي كه در بسياري از كشورها مؤثر واقع شده، افزايش ماليات بر توتـون و تنبـاكو اسـت   

را ...) سيگار و تنبـاكو و (گسترش و مصرف محصوالت توتون  2001ماليات بر توتون در سال % 10افزايش 
  .كاهش داده است%  8در كشورهاي با درآمد متوسط و پايين، و %  5در كشورهاي با درآمد باال، 

 

 آوريزا و باال بردن تابكاهش عوامل استرس) 7

ي اوليه رشد، يكي از راهبردهاي قدرتمنـد  ها سال هاي پيشگيري درشواهد فراواني وجود دارد كه برنامه
در اوايـل زنـدگي سـر و كـار     ننده ك هايي كه با عوامل خطرساز و محافظتترين برنامهموفق. پيشگيري است

هاي با درآمد و سطح تحصيلي پايين را دارند، جمعيت كودكان در معرض خطر به ويژه كودكاني از خانواده
 2(ها عبارتند از مداخالت ويزيت در منزل در دوران حاملگي و اوائـل كـودكي   اين برنامه. دهندهدف قرار مي

گار و ســاير مــواد در دوران حــاملگي، آمــوزش والــدين و ، مداخلــه بــراي درمــان مصــرف ســي)ســال اول
  . هاي پيش از مدرسه آموزش

هاي ويزيت در منزل در بارداري و پس از تولد بـراي  هاي اين نوع پيشگيري، اقدامات و برنامهاز مصداق
  .مادران در معرض خطر است، كه به آنان نحوه صحيح تعامل با كودك را آموزش دهد

  
  زاري و غفلت از كودكان آكاهش كودك) 8

هاي بسيار زيادي در زمينه پيشگيري يا وقوع مجدد كودك آزاري انجام شده اسـت، امـا فقـط دو    فعاليت
  :نوع راهبرد پيشگيرانه، تا حدودي كارساز بوده

مثل مادران جوان و يا مادراني كه از اخـتالالت روانـي رنـج    (هايي براي مادران در معرض خطر برنامه - 1
  . براي پيشگيري از كودك آزاري جسمي و غفلت از كودك) برندمي

ايـن  . بـراي كودكـان مدرسـه بـراي جلـوگيري از كـودك آزاري جنسـي        محافظـت از خـود  هاي برنامه - 2
 .دهد كه بتوانند از قرباني شدن خود جلوگيري كنندهايي را به كودكان ياد ميها دانش و مهارت برنامه

  
  دين مقابله با بيماري رواني وال) 9

هـاي در معـرض خطـر    شان اختالل رواني يا مصـرف مـواد دارنـد، يكـي از جمعيـت     كودكاني كه والدين
در معرض خطر ابـتال بـه   % 50براي مثال، كودكان والدين افسرده، حدود. مشكالت يا اختالالت رواني هستند

روانـي بـه ويـژه افسـردگي و     اين انتقال بين نسلي اخـتالل  . سالگي هستند 20ساز قبل از يك اختالل افسرده
مداخالتي مثل افزايش . اختالالت اضطرابي نتيجه تعامل عوامل زيستي و عوامل خطر رواني، اجتماعي هستند

هـاي سـالم بـين كـودك و والـدين،      سـازي كـودك، آمـوزش تعامـل    ها از بيماري، مقـاوم آگاهي اين خانواده
  .زمينه مؤثرند زدايي از بيماري رواني و حمايت اجتماعي در اين انگ

گري در مدرسه بـراي شناسـايي كودكـان و نوجوانـان در معـرض خطـر و برگـزاري        هاي غربالبرنامه
  .باشندميمؤثر  اي مثل گروه درماني شناختي از ساير راهبردهاي برنامه
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  مقابله با آشفتگي خانواده) 10
هـاي زودهنگـام، تـرك    و حـاملگي اند در معرض خطر باالي ازدواج نوجواناني كه والدينشان طالق گرفته

تحصيل، رفتار بزهكارانه، مصرف مواد، توانمندي تحصيلي واجتماعي پايين، روابط ناخشنود، طالق و مـرگ  
مرگ والدين هم با عاليم افسردگي و اضطراب در كودكان و مشكالت رفتاري در مدرسـه  . زودهنگام هستند

  . و موفقيت تحصيلي پايين در ارتباط است
هـاي   هاي متمركز بـر كـودك و برنامـه   شود، برنامهمداخله براي اين فرزندان در نظر گرفته مي دو دسته

مثـل  (رفتـاري ويـژه    –هاي شـناختي  هاي متمركز بر كودكان به آنها برخي مهارتبرنامه. متمركز بر والدين
بـه آنهـا كمـك     ندهـد كـه در شناسـايي و مـديريت هيجـا     را ياد مي) كنترل خشم، حل مسئله و ارتباط مؤثر

هـا، بهبـود كيفيـت    بـا هيجـان  مـؤثر   هاي فرزندپروري و مقابلههاي متمركز بر والدين، مهارتبرنامه. كند مي
  .دهندفرزند، نظم آموزي و كاهش رفتارهاي نابهنجار كودك را هدف مداخله قرار مي -روابط مادر

  
  تسهيل مشاركت اجتماعي در توسعه محلي ) 11

رفتارهـاي اجتمـاعي مـردم در    تـرين   مهم .شود مي چيزي فراتر از خانه آنها محسوبمحل سكونت افراد 
بـا  اي  افرادي كه زندگي اجتمـاعي و روابـط تعريـف شـده    . يابد مي رشد و توسعهها  محيط همسايگي و محله

برنـد كـه احسـاس تنهـايي و بـي پنـاهي را        مي اطرافيان و محل سكونت خود ندارند از انزواي اجتماعي رنج
  .زند مي درآنها دامن

در زندگي شهرنشيني فعلي و  همگام با رشد روزافزون آن ارتباط سنتي با اقـوام نزديـك بـه دليـل بعـد      
سالمندان  به تنهايي خصوصاً  در شهرهاي بزرگ بسياري از افراد. كم رنگ شده استها  مسافت و مهاجرت

و اي  حاشـيه هـاي   ديگـر ارتبـاط مـردم در محلـه    از طرفـي  . كننـد  مـي  و آپارتمانهاي خود زنـدگي ها  در خانه
هاي غير رسمي به دليل چند فرهنگي بودن و عدم آشنايي نوشهرنشينان با رفتار شهرنشـيني نيـز    سكونتگاه

نامناسب شهروندي از يك طرف و انزوا و بيگانگي اجتماعي  از هاي  بطور كلي رفتار. باشد نمي خالي از تنش
مشاركت مردم در امور سرنوشت ساز محـل زنـدگي و بطـور كلـي كـاهش      طرف ديگر منجر به كاهش نرخ 

  .گردد مي توسعه محلي
محـور در ارتقـاء سـالمت    مداخالتي كه در اين زمينه قابل اجرا اسـت، مـداخالت اجتمـاع   ترين  مهم يكي از

خـود را  آموزند كه چگونه مشكالت اجتماعي منطقه  مي در اين مداخله مردم محله. اجتماعي مردم محله است
كميتـه  (و همچنين يك تشكل سازماني ) كميته محلي(شناسايي نموده و آنها را در چارچوب يك تشكل محلي 

  .با يكديگر و مسئولين محلي به مشاركت بگذارند) راهبري شهرستان
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  خالصه فصل
  

 گذارند جسم و روان به عنوان دو جنبه از وجود انسان همواره بر يكديگر تأثير متقابل مي
 .وضعيت ديگري باشدكننده  تواند تعيين و وضعيت يكي از آنها مي

پزشكي، مصرف مواد و  ترين راه كاهش هزينه و بار اختالالت روان پيشگيري مناسب
مشكالت اجتماعي، است و تحقيقات هم نشان داده كه پيشگيري و ارتقاي سالمت، از 

  .تر است درمان مقرون به صرفه
  .ن بيماري استسالمت چيزي بيش از فقدا

هدف از ارتقاء سالمت رواني و اجتماعي ايجاد شرايط و بسترهايي است كه از سالمت 
پزشكي، اعتياد و مشكالت اجتماعي را رواني و اجتماعي محافظت نموده و اختالالت روان

  . بهبود بخشد
پزشكي، اعتياد و مشكالت اجتماعي تك عامل نيستند، بلكه علل چندگانه در  اختالالت روان 

بنابراين براي پيشگيري و ارتقاي سالمت بهترين راه اين . بروز و تداوم آنها دخالت دارند
كننده از ابتالء به بيماري و مشكالت  است كه عوامل خطرساز براي ابتال و عوامل محافظت

  . هاي پيشگيري و ارتقاء بر روي آنها كار كنيم و در برنامه را بشناسيم
  :راهبرد براي ارتقاء سالمت رواني اجتماعي عبارتند از  11

    بهبود تغذيه
  تهيه مسكن 

 افزايش دسترسي به آموزش

 كاهش ناامني اقتصادي

 هاي اجتماعي تقويت شبكه

 كاهش دسترسي به مواد 

 اب آوريكاهش عوامل استرس زا و باال بردن ت

 آزاري و غفلت از كودكان كاهش كودك

  مقابله با بيماري رواني والدين 
 مقابله با فقدان در خانواده

 تسهيل مشاركت اجتماعي در توسعه محلي
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  تمرين در خارج از كالس درس
  

دانيد مصرف مواد محرك يكي از معضالت جوامع بشري است كـه عـالوه بـر شـيوع      همانطور كه مي
اي كه در حال حاضر به صورت يك نگراني  باالي مصرف آن، سن شروع مصرف پايين آمده است به گونه

  . جدي بهداشتي درآمده است
  :عوامل خطرفردي زمينه ساز براي اختالالت مصرف مواد -

  پايين درباره مصرف مواد محركخطر درك شده 
  نگرش و انتظارت مثبت از مصرف

  تجربه مصرف در سن پايين
  هيجان طلبي باال

  هاي اجتماعيضعف مهارت
  هاي مثبت درباره مواد در گروه همسان باورهاي و نگرش

  مصرف مواد در گروه همسان
  :عوامل خانوادگي زمينه ساز براي اختالالت مصرف مواد - 

  نظارت خانواده ضعف در مديريت و
  نگرش و باور مثبت درباره مصرف مواد در خانواده

  مصرف مواد در خانواده
  دلبستگي پايين به خانواده

  .با اين توضيح به اين دو سؤال جواب دهيد
اگر شـما در محـيط زنـدگي خـود شـاهد شـيوع مصـرف مـواد محـرك بـه ويـژه در جمعيـت              -1

اي بــراي ايــن  ســاز، چــه برنامــه زمينــه جــوان باشــيد، بــا توجــه بــه عوامــل خطــر و محــافظ
 .خط توضيح دهيد 4مسئله طراحي خواهيد كرد؟ جزئيات اين برنامه را در 

 تواند در كاهش مصرف مواد محرك و عوارض ناشي از آن كمك كند؟ اين برنامه چگونه مي -2

  تمرين در كالس درس
 

هايي را كه  از جمعيتكند، اما يكي  هاي مختلف بروز ميدانيد اختالل افسردگي در جمعيت همانطور كه مي
سـازي در  كند، جمعيت مسن است و از طرفي ورزش منظم يكي از عوامل مؤثر جهت مقـاوم  بيشتر درگير مي

  .با اين تفسير به اين دو سؤال جواب دهيد. برابر افسردگي است
هـاي افسـردگي در جمعيـت مسـن باشـيد، چـه       اگر شما در محيط زندگي خود شاهد شيوع نشانه - 1

 .خط توضيح دهيد 4راي اين مسأله طراحي خواهيد كرد؟ جزئيات اين برنامه را در اي ب برنامه

 تواند به كاهش افسردگي و عوارض ناشي از آن كمك كند؟ اين برنامه چگونه مي - 2
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 ومدفصل 

 
 

هاي حوزه سالمت  آشنايي با چارچوب برنامه 
 رواني، اجتماعي و اعتياد
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  اهداف فصل 
  

  :رود كه بتوانيد پس از مطالعه اين فصل انتظار مي
 اعتياد را بيان كنيدهاي حوزه سالمت رواني، اجتماعي و  اهداف برنامه. 

 هـاي حـوزه سـالمت روانـي،      شرح وظائف كارشناس مراقب سالمت خانواده را در برنامه
 .اجتماعي و اعتياد ذكر كنيد

 هاي حوزه سالمت رواني، اجتمـاعي و اعتيـاد و هريـك از اجـزاء آن را      چارچوب برنامه
 .توضيح دهيد

  
 

  واژگان كليدي 
 
 چارچوب برنامه 

 برقراري ارتباط 

 گروه هدف 

 مداخله 

 مراقبت 

 پايش و ارزشيابي 
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  عناوين فصل 
  
 هاي سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد اهداف برنامه  
 هاي سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادز سالمت شهري در برنامهكنقش مرا  
 اجتماعي و اعتيادهاي حوزه سالمت رواني، ها در برنامهچارچوب فعاليت  
 هاي هدف و ارزيابي خانوار شناسايي گروه 

 هاي هدف برقراري ارتباط با گروه 

 هاي هدف آموزش به گروه 

   انجام مداخالت الزم  
 مراقبت وپيگيري بيماران  
 هاي حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادپايش و ارزشيابي برنامه 
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  رواني، اجتماعي و اعتيادهاي سالمت اهداف برنامه
هـاي سـالمت روانـي، اجتمـاعي و اعتيـاد       امهبرنهدف كلي 

تأمين، حفظ و ارتقاء سالمت رواني و اجتمـاعي جامعـه و   «
به منظـور  . است  »كاهش بار ناشي از اختالالت مصرف مواد

تأمين اين هدف الزم است اهـداف اختصاصـي زيـر از سـوي     
ر سـطوح مختلـف مـورد    مسئولين و دست اندركاران برنامه د

  : نظر قرار گيرد
پزشكي، مصـرف مـواد   بروز اختالالت روانپيشگيري از  .1

  و مشكالت اجتماعي 
 شيوع اختالالت روانپزشكي، مصرف مواد و مشكالت اجتماعي كاهش  .2

 مشكالت اجتماعياختالالت روانپزشكي، مصرف مواد و هاي ناشي از و ناتوانيها  كاهش مرگ .3

 هاي ناشي از مصرف مواد كاهش آسيب .4

  
  سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادهاي در برنامهنقش مراكز سالمت شهري 

ترين وظائف را در  در شهرها يكي از مهم به عنوان نخستين سطح ارائه خدماتمركز سالمت شهري 
بـه طـور كلـي وظـائف كارشـناس مراقـب سـالمت خـانواده در تحقـق اهـداف           . تحقق اهداف فوق دارند

  :ختصاصي فوق شامل موارد زير استا
 هدف هاي  گروه برقراري ارتباط با .1

هـاي   آسـيب در معرض خطر اختالالت روانپزشكي، مصـرف مـواد و   بيماريابي و تشخيص افراد  .2
 اجتماعي 

 ارجاع بيماران به پزشك مركز سالمت شهري .3

 مراقبت و پيگيري بيماران .4

 دهي اطالعات آماري ثبت و گزارش .5

 هدفهاي  گروه به و پيشگيري از مصرف مواد اجتماعيمت رواني، سالآموزش اصول  .6

 هاي هدف آموزش و تسهيل دسترسي به وسايل كاهش آسيب براي گروه .7

  
  سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادحوزه  هايها در برنامهچارچوب  فعاليت

حـوزه سـالمت    ها درهاي اين حوزه، چارچوب فعاليتامهبرندر اين فصل به منظور درك مناسب از 
اين چارچوب در زمينه راهكارهاي ارائه خدمات، نگرش كلي را . رواني، اجتماعي و اعتياد ذكر شده است

  :هاي مختلف اين چارچوب عبارتند از بخش. كند براي كارشناسان مراقب سالمت خانواده ايجاد مي
 و ارزيابي خانوارهدف هاي  گروه شناسايي .1

 دف هاي ه برقراري ارتباط با گروه .2

 انجام مداخالت الزم  .3

 پيگيري بيماران مراقبت و .4

 هاي حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد پايش و ارزشيابي برنامه .5
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 : هدف و ارزيابي خانوار هاي گروه شناسايي

 يافتـه  ادغـام هـاي   گروه هدف در برنامـه 
كـــه ســـالمت روانـــي، اجتمـــاعي و اعتيـــاد 

وظيفه كار  كارشناس مراقب سالمت خانواده
را به عهده دارد  شامل  چهـار دسـته   با آنها 

  :هستنداز افراد 
افــراد مبــتال يــا مشــكوك بــه اخــتالالت  .1

پزشكي، مصرف مواد و همچنـين  روان
ــيب   ــر آس ــرض خط ــراد در مع ــاي  اف ه

اخـراج   بيكـاري، : به طور مثال(اجتماعي
تحصيل خشـونت و  از محل كار،  ترك 

زندان جدايي،  ياطالق آزار در خانواده، 
  )و ورشكستگي 

  .افرادي كه در بند قبلي به آنها اشاره گرديدانواده خ .2

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

ساير مراجعان به مراكز سالمت شهري كه درخواست خدمات سالمت روانـي، اجتمـاعي و اعتيـاد     .4
 دارند

يي جمعيـت تحـت پوشـش، بايـد ضـمن برقـراري       كارشناس مراقب سالمت خانواده در زمان شناسا
گري اخـتالالت روانپزشـكي، مصـرف    هاي غربال ارتباط مناسب با اعضاي خانوارها، با به كارگيري فرم

هاي  اجتمـاعي، افـراد مشـكوك را در هـر حيطـه شناسـايي و بـه پزشـك يـا            مواد و عوامل خطر آسيب
 . كارشناس سالمت روان ارجاع دهد

دهند كه به دليل وضـعيت خاصـي    مي پذير تشكيلآسيبهاي  گروه ت پوشش رابخشي از جمعيت تح
پزشـكي، مصـرف مـواد و    اختالالت روانكه دارند بيشتر از ساير افراد جامعه در معرض خطر ابتال به  

ايـن افـراد   شناسـايي  بايد نسبت بـه   كارشناس مراقب سالمت خانوادهلذا . قرار دارندمشكالت اجتماعي 
  .آنها را در اولويت قرار دهد ،بيشتري داشته باشد و در انجام مداخالت الزمتوجه ودقت 

  
  هاي هدف برقراري ارتباط با گروه

بـدون ارتبـاط   . هـا اسـت   پـس از شناسـايي ايـن گـروه     ي هدف اولين قدمها گروه برقراري ارتباط با
در . وب نخواهـد رسـيد  مناسب، ساير اقدامات و خدمات كارشناس مراقب سالمت خانواده، به نتيجه مطل

وهله اول كارشناس مراقب سالمت خانواده بايد سعي كند بـا برخـوردي محترمانـه و صـميمانه، گـروه      
هدف را جلب كند تا بتواند از مشاركت آنها در برنامه برخوردار شود و آنها را ترغيب كند كه بـه مركـز   

اي درمـاني وي عمـل كننـد و تـا     هـ سالمت شهري مراجعه كنند، در صورت ارجاع به پزشك، به توصيه
  . بهبودي كامل، با تيم سالمت همكاري نمايند
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 :هدفهاي  گروه آموزش به

يكي از مداخالت اثـربخش بـراي گـروه    
ــاء ســالمت    ــظ و ارتق ــوزش، حف ــدف، آم ه
روانــي، اجتمــاعي و پيشــگيري از مصــرف 

ــي  ــواد م ــد م ــب  . باش ــوزش در قال ــن آم اي
هـاي  مشاوره چهـره بـه چهـره و آمـوزش    

موضوعات زيـر در  . شود گروهي انجام مي
هاي ديگر اين كتاب به طور مجزا و به فصل

تفصيل آمده است اما بـا توجـه بـه اهميـت     
آموزش در ادامه مختصـري بـه آن اشـاره    

  :مباحث عمده و مهم در آموزش بيماران و خانواده آنها عبارتند از. شده است
  پزشـكي، مصـرف مـواد و در معـرض خطـر      اختالل روانرفتار و برخورد صحيح با بيمار مبتال به

 مشكالت اجتماعي 

  مراقبت از بيماران و افراد داراي مشكل 

  تـداوم مراجعـه بـه    مصرف داروها طبق دستور پزشك و عدم قطع خودسـرانه دارو،  (تداوم درمان
  ) در موعد مقرردهنده خدمت  يا ساير كاركنان ارائهپزشك 
براي ارتقاء آگاهي عموم جامعه و آشنا نمودن  مراقب سالمت خانوادهكارشناس الزم است همچنين 

اخـتالالت روان، مصـرف مـواد  و مشـكالت     پيشـگيري و مقابلـه بـا    هـاي   و روشسالمت آنها با اصول 
از جمله مباحثي كه در آمـوزش همگـاني بايـد بـه مـردم      . گروهي برگزار كندجلسات آموزشي  اجتماعي

  :ارائه شود عبارتند از
 ول و مباني سالمت رواني و اجتماعي اص 

 هاي اختالالت روان پزشكي  و مصرف مواد  عالئم و نشانه 

  عوامل مؤثر در بروز اختالالت روان پزشكي، مصرف مواد و مشكالت اجتماعي 

 پزشكي، مصرف مواد  و مشكالت اجتماعيهاي پيشگيري از بروز اختالالت روانروش 

 شكي، مصرف مواد و كنترل و مديريت مشكالت اجتماعيهاي درمان اختالالت روانپزراه 

 مديريت استرس، مديريت خشم، مقابله با خلـق منفـي، برقـراري ارتبـاط مـؤثر،      (هاي زندگي مهارت
 ...)ريزي و مديريت زمان، تصميم گيري، حل اختالف وهاي حل مسأله، برنامه روش

 هاي صحيح فرزند پروري  شيوه 

 هانامهترغيب مشاركت مردمي در بر 

  
   



 

  25                         هاي حوزه سالمت روان، اجتماعي و اعتياد           دوم آشنايي با چارچوب برنامهفصل 

 :الزممداخالت انجام  
كارشــناس مراقــب ســالمت گــروه پــس از آنكــه 

هـاي  غربـالگري     با استفاده از سؤاالت فرمرا هدف 
را جهـت  فـرد شناسـايي شـده    بايـد   كرد،شناسايي 

دريافـت خـدمات   ارزيابي بيشتر، تشخيص قطعي و 
سـالمت  به پزشك مركـز  و بر حسب مورد درماني 

ارجـاع دهـد و   شهري و يا كارشناس سـالمت روان  
، )ارجـاع  خوردبـاز (پس از بازگشت بيمار از مركـز  

ــخيص و    ــاس تشـ ــر اسـ ــار را بـ ــات بيمـ مشخصـ
آمـار اخـتالالت روانـي،    هاي پزشك در فـرم   توصيه

فـرم  ، اختالالت مصرف مـواد و مشـكالت اجتمـاعي   
فـرم ثبـت مراجعـات بيمـار و فـرم      پيگيري بيماران، 

-بر اين مبنا اساساً كار كارشناس مراقب سـالمت در حـوزه برنامـه    .ثبت نمايد و مراقبت بيماران ارجاع

بديهي است مداخالت درمـاني در ايـن   . گري و مراقبت استهاي سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد غربال
. خواهـد بـود  ) تحـت نظـر پزشـك   (زمينه مربوط بـه پزشـكان و در مـواردي كارشـناس سـالمت روان      

پزشكي و مصرف مواد تشخيص داده شده  كارشناس مراقب سالمت خانواده بايد در مورد اختالل روان
اين كتاب به منظورآشنايي كارشناسان مراقـب سـالمت    5فصل . به وسيله پزشك، اقدام به مراقبت نمايد
عالئـم و  پزشكي، مصرف مـواد، بعضـي از مشـكالت اجتمـاعي و     خانواده با موارد شايع اختالالت روان

تواند به كارشناسان مراقـب سـالمت خـانواده    مطالب اين فصل مي. هاي آن، اختصاص يافته استنشانه
هـاي هـدف    عالوه بر ايـن اقـدامات، آمـوزش گـروه    . گري و مراقبت دهدنگرش مفيدي براي انجام غربال

شـاركت  هـاي فـردي و گروهـي و ترغيـب م    توسط كارشناس مراقب سالمت خانواده در قالـب آمـوزش  
  .اي ارزشمند استهاي سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد، مداخلهمردمي در برنامه

  
 :پيگيري بيمارانمراقبت و 

پس از شناسايي بيماران و افراد داراي مشكل و شروع دوره درمان توسـط پزشـك و يـا مـداخالت     
شناختي توسط كارشناس سالمت روان، كارشناس مراقب سالمت خانواده بايد افراد تحت درمـان  روان

  : هاي زير بررسي كند را مورد پيگيري و مراقبت قرار دهد و وضعيت آنها  را از جنبه
  و يا كارشناس سالمت روان در موعد تعيين شده مراجعه به پزشك استمرار درمان و 

   دارو بدون نظر پزشك عدم قطع پيگيري و 

  روند بيماري از نظر بهبود يا وخامت 

  ابتالء به اختالل توأم  
بايـد وضـعيت آنهـا را از نظـر      كارشناس مراقب سالمت خـانواده  ،در خصوص بيماران بهبود يافته

  . تحت مراقبت قرار دهداطمينان يافتن از عدم عود بيماري 
 :ني، اجتماعي و اعتيادهاي حوزه سالمت رواپايش و ارزشيابي برنامه

مركز بهداشـت شهرسـتان، مركـز بهداشـت اسـتان، سـتاد كشـوري        (باالتر خدمات كاركنان سطوح 
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را در  كارشناسـان مراقـب سـالمت خـانواده    دانش، مهارت و عملكرد ) سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد
وه بر اين كارشناس مراقب عال. دهندميمورد پايش و ارزشيابي قرار هاي مربوط به وظائفش  تمام جنبه

هـاي سـالمت روانـي، اجتمـاعي و اعتيـاد      تواند عملكرد خود را در زمينه برنامـه سالمت خانواده نيز مي
از  كارشناس مراقب سالمت خـانواده الزم است سطح آگاهي و دانش  .مورد پايش و ارزشيابي قرار دهد

اعتيـاد، مراحـل اجـراي برنامـه و متـون       هاي سـالمت روانـي، اجتمـاعي و   مباحث برنامهآشنايي با نظر 
هـاي   با گـروه  كارشناس مراقب سالمت خانوادهچنين نحوه برقراري ارتباط مه. سنجيده شودآموزشي 

كارشـناس  عالوه بـراين بايـد مـداخالتي كـه     . كيفيت بيماريابي مورد ارزيابي قرار گيردكميت و هدف و 
ش، ارجاع بيماران، پيگيري و مراقبت بيماران و ثبـت و  دهد اعم از آموزانجام مي مراقب سالمت خانواده

بنابراين كارشناس مراقب سالمت خانواده . و افراد داراي مشكل بررسي شود دهي آمار بيمارانگزارش
هاي خود به سؤاالت فرم پايش و نظـارت دقـت و   بايد جهت ارتقاء كيفيت ارائه خدمات و انجام مسئوليت

هايش را به نحوي به انجام برساند كه در زمان پايش توسط سطوح فعاليت توجه كافي را داشته باشد و
باالتر، كارها به صورت منسجم، منظم و با روال صحيح به انجام رسيده باشـد و آمـادگي كـافي بـراي     

  .گويي به ناظرين را داشته باشد پاسخ
   

  خالصه فصل  
  
 تأمين، حفظ و ارتقاء : اعتياد عبارت است ازهاي حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اهداف برنامه

سالمت رواني، اجتماعي جامعه، پيشگيري از ابتال به اختالالت روانپزشكي، مصرف مواد و 
 هاي ناشي از آنها، مشكالت اجتماعي، درمان و كاهش آسيب

 هاي حوزه سالمت رواني، اجتماعي و وظائف كارشناسان مراقب سالمت خانواده در برنامه
بيماريابي، ارجاع بيماران، پيگيري و مراقبت بيماران، آموزش به بيماران : اد عبارت است ازاعتي

 دهي آمارو خانواده آنها و عموم جامعه، ثبت و گزارش

 هاي حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد شامل جمعيت عمومي، هاي هدف در برنامهگروه
پزشكي و مصرف مواد، افراد به اختالل روانهاي جمعيتي در معرض خطر، افراد مبتال  گروه

 . باشد هاي آنها مي داراي مشكالت اجتماعي و خانواده

  به منظور آموزش جمعيت تحت پوشش، كارشناس مراقب سالمت خانواده مردم را با اصول سالمت
كند و مشاركت هاي پيشگيري از مصرف مواد و مشكالت اجتماعي آشنا مي رواني، اجتماعي و روش

 .نمايدنها را براي مراجعه به مراكز بهداشتي، درماني در مواقع بروز اختالل يا مشكل جلب ميآ

  كارشناس مراقب سالمت خانواده پس از شناسايي بيمار يا افراد در معرض خطر وي را به
درماني  هاي دهد و پس از تشخيص پزشك و ارائه توصيهپزشك مركز سالمت شهري ارجاع مي

هاي مربوطه ثبت رشناس مراقب سالمت خانواده وضعيت بيمار را در فرمتوسط پزشك، كا
 .دهد  كند و وضعيت او را تحت مراقبت و پيگيري قرار مي مي
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  كالستمرين خارج از 
 
 هاي حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد را ذكر اهداف كلي واختصاصي برنامه

  .كنيد
 هاي حوزه سالمت شرح وظائف كارشناس مراقب سالمت خانواده را در برنامه

 .رواني، اجتماعي و اعتياد توضيح دهيد

 هاي حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد شاملها در برنامهچارچوب فعاليت 
 .چه مواردي است؟ راجع به هركدام به طور خالصه توضيح دهيد

  

  تمرين در كالس درس
  
 هاي با نظر خواهي از حاضرين در كالس و به روش بارش افكار، فهرستي از فعاليت

رواني، اجتماعي و اعتياد را متناسب هاي حوزه سالمت مناسب در چارچوب برنامه
 .با شرح وظائف كارشناس مراقب سالمت خانواده تهيه كنيد 

  از شركت كنندگان كالس بخواهيد در مورد هر يك از شرح وظائف كارشناس مراقب
  . اند را بيان كنندسالمت خانواده، يك مثال عملي كه تا كنون انجام داده
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  فصل سوم
  
  

   يها گروه شناسايي

 هدف و ارزيابي خانوار
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  واژگان كليدي 
  
 گروه هدف 

 پذير هاي آسيبگروه 

 شناسايي گروه هدف 

 ارجاع بيماران و افراد در معرض خطر مشكالت اجتماعي 

  موارد تشخيص داده شدهپيگيري و ثبت 

 

  اهداف فصل 
         

  :رود بتوانيدپس از مطالعه اين فصل انتظار مي
 اجتماعي و اعتيـاد توضـيح    ،هاي حوزه سالمت روانيهاي هدف را در برنامه مفهوم گروه

 .دهيد

 هاي هدف را نام ببريدگروه. 

 پزشكي، مصرف مواد و در معرض خطر مشكالت اجتماعي  را افراد مشكوك به اختالل روان
 .شناسايي كنيد و آنها را به پزشك و يا كارشناس سالمت روان ارجاع دهيد
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  عناوين فصل 
  
  مقدمه 

 حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادهاي برنامههاي هدف در گروه 

 پزشكي، مصرف مواد و در معرض روان اختالالت به مشكوك افراد شناسايي روش
 مشكالت اجتماعي

 اجتماعي و اعتيادهاي حوزه سالمت رواني، برنامه در پذيرآسيب هايگروه 

   1داستان  

 ارجاع بيماران 

  پزشكيفوريتهاي روان(موارد ارجاع فوري( 

  2داستان 

 هاي حوزه سالمت رواني، فرآيند بيماريابي و ارجاع موارد شناسايي شده در برنامه
 اجتماعي و اعتياد

 روان سالمت حوزه در اوليه گريغربال 

 مواد و سيگار الكل، با درگيري اوليه گريغربال 

 اجتماعي سالمت حوزه به مربوط مشكالت در اوليه گريغربال 

 آموزيدانش سالمت شناسنامه اساس بر بيماريابي 
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 مقدمه
 اقـدامات  كـه  شود مي موجب ي، مصرف مواد و مشكالت اجتماعيپزشكاختالالت روان زودرس و موقع به شناسايي

عدم شناسايي به موقع موجب تشديد عالئم بيمـاري و عـوارض بيشـتر خواهـد      .برسد نتيجه به ترسريع و بهتر درماني
 از پيشـگيري  در مؤثري نقشو مشكالت اختالالت  هنگامبه و سريع شناسايي با كارشناس مراقب سالمت خانواده . شد

 . دارد اختالالت اين شدن مزمن

 مشاهده با حتي و ندارند شناييآ مشكالت اجتماعيي، مصرف مواد و پزشكاختالالت روان عالئم با مردم از بسياري

كارشـناس مراقـب سـالمت     آموزشـي  هـاي مسـئوليت  از يكـي  .شـوند نمي آنان وجود متوجه خود اطرافيان در عالئم اين
تـا توانـايي الزم را بـراي     دنـ ده آمـوزش  را و مشـكالت  اخـتالالت هـاي ايـن   نشانه جامعه عموم به كه است اين خانواده

هاي خودمراقبتي در ارتقاء سواد سالمت روان جامعه نقـش مـؤثري ايفـا    با آموزش روش وشناسايي آنها كسب نمايند 
موقع و پيگيري مؤثر، امكان استفاده از خدمات كارشناس سـالمت روان و پزشـك آمـوزش    همچنين با ارجاع به .نمايند

  .ديده را فراهم كنند
  

 )بيماريابي( گريربالغ تعريف
يـا   هـا معاينـه  هـا، آزمـون  از اسـتفاده  بابيروني هاي  افراد بدون عالمت و نشانه شناسايي از است عبارت گريغربال

  .هاساير روش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ه ب( پزشك به خودمشكالت رواني، اجتماعي و اعتياد  درمان جهت كه ندارند تمايل جامعه افراد از برخي زير داليل به

 : كنند مراجعه شناسو روان) پزشكروان خصوص

 اختالل روانپزشكي، مصرف مواد و مشكالت اجتماعي اجتماعي انگ از ترس  
     نگراني درباره پيامدهاي منفي افشاء مشكل يا اختالل به عنوان مثل اخراج از محل كار در فرد مبـتالء بـه اخـتالالت

 مصرف مواد

 پزشكيروان داروهاي عوارض از نگراني 

 پزشكي، مصرف مواد و مشكالت  اجتماعيهاي درمان اختالالت روانهاي خرافي در مورد راهباورها و نگرش 

 و اخـتالل مصـرف    سايكوتيك اختالالت به مبتال بيماران از برخي(به دليل فقدان بينش در مورد بيماري  اختالل پذيرش عدم
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 ). خدمات درماني ندارند و نيازي به دريافت هستند سالم كنند تصور مي مواد

 
 : رواني بيمار انگ تعريف
 كـه  اسـت  اجتماعي لقب و برچسب معني به رواني بيمار انگ

 عموم. گذارند مي پزشكيفرد مبتال به اختالل روان بر ناآگاه مردم

 مـورد  رواني يا ديوانه يا رواني بيمار لقب با را بيمار فرد جامعه

. بينندمي خطرناك فرد يك صورت به را او و دهندمي قرار خطاب
 و اسـت  آور رنـج  و كننـده  ناراحـت  بيمـاران  براي برچسب اين 

 آمـدن  پـايين  و سـرخوردگي  اجتمـاع،  از آنان گيريكناره موجب

 . شود مي آنان در نفس به اعتماد

 داليـل  بـه  نيـز  و يپزشـك نروا يبيمـار  انـگ  از تـرس  دليـل  به

 نظـام  بـا  مـردم  از برخـي  ،تي كه به آن اشاره شـد نادرس باورهاي
 خـدمات  دريافت جهت و نكرده همكاري اوليه بهداشتي يها مراقبت

و بعد از تشخيص بيماري توسـط پزشـك؛ ترغيـب و آگـاهي بخشـي بـه        صورت اين در .كنندنمي مراجعه روان سالمت
 هـاي توصـيه  بـه  عمـل  و درماني خدمات دريافت مبتاليان اختالل روانپزشكي و يا افراد درگير مشكالت اجتماعي جهت 

 . است كارشناس مراقب سالمت خانواده ايفوظ از  پزشك درماني

كارشـناس   وظيفـه  دانند،نمي مبتال را خود و ندارند آگاهي خود اختالل روانپزشكي به كه سايكوتيك بيماران مورد در
د تا نحوه صحيح تعامل با فرد مبتال با جلب مشاركت افراد خانواده آنها را ترغيب نماين است اين مراقب سالمت خانواده
بايسـت بـا توافـق و     مـي  ايـن تعامـل و پيگيـري       . از بيماران را فراگيرنداي  ي دورهها مراقبت به اختالل روانپزشكي و

  .آنها صورت گيردهاي  و خانواده) حفظ رازداري بيمار(درچهارچوب حقوق بيماران 
كنند به عنوان مثال شرايطي كه خانواده يك فرد مبـتالء بـه    مي كمكدر مواردي اعضاي خانواده بيماران درخواست 

-اختالالت مصرف مواد كه انگيزه و آمادگي كافي براي مراجعه درماني نداشته و از شروع داوطلبانه درمان امتنـاع مـي  

مراقـب سـالمت   كارشناس . نمايندكند، به مركز مراجعه نموده و از كارشناس مراقبت سالمت خانواده تقاضاي كمك مي
هاي الزم به پزشك ويا كارشناس سـالمت روان ارجـاع   خانواده بايد عضو يا اعضاي خانواده را براي دريافت مشاوره

  .نمايد
  
 حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد هايبرنامهدر هدف هايگروه

 مراقـب سـالمت خـانواده    كارشـناس  كـه  هسـتند  كسـاني  ي، اجتماعي و اعتيادروان حوزه سالمت در هدف هايگروه
 دار عهده در صورت تشخيص اختالل و يا مشكل اجتماعيو كند ارائه آنان به را اين حوزه تعريف شده خدمات ستباي مي

  .باشد آنها سالمت ارتقاء و حفظ
 :از عبارتندسالمت هاي  پايگاه پوشش تحت جمعيت در ها گروه اين 

 الزمهاي  جمعيت عمومي جهت بيماريابي و آموزش 

 پزشكي، مصرف مواد در معرض مشكالت اجتماعيمبتاليان به اختالالت روان 

 افراد مبتال به اختالالت و مشكالت اجتماعي خانواده 
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 زنان  جوانان، آموزان،دانش پذير،آسيب يها گروه نظير هستند اوليه پيشگيري خدمات دريافت نيازمند كه ييهاگروه
  ....اي و پرخطر شهرها وها ومناطق حاشيهساكنين محلهن، سالمنداباردار، مادران شيرده، 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

بايست پس از برقراري ارتباط مناسب و مؤثر با افراد تحت پوشش، با استفاده از فـرم   مي كارشناس مراقب سالمت
-درگيري با سيگار، الكل و مواد و توجه به عوامل خطر آسـيب گري اوليه پزشكي، فرم غربالگري اختالالت روانغربال

پزشـكي، مصـرف   از ميان جمعيت عمومي، افراد مبـتال بـه اخـتالل روان   ) در پرسشنامه جمعيت شناختي(هاي اجتماعي 
 مواد و همچنين افراد در معرض مشكالت اجتماعي را شناسايي و با آگاه سازي از خدمات موجود؛ بيمار و خـانواده او 

همچنـين بـا جلـب اعتمـاد بيمـار و      . و افراد در معرض آسيب را به پزشك و يا كارشناس سـالمت روان ارجـاع نماينـد   
  .خانواده او همكاري آنها را براي پذيرش دستورات و شروع مداخالت درماني و آموزشي موجب شود

آمادگي و انگيـزه كـافي بـراي شـروع     همان گونه كه پيشتر گفته شد، در بيماران مبتال به اختالالت مصرف مواد كه 
روند، در ايـن مـوارد اولـين قـدم ارجـاع اعضـاي خـانواده بـراي دريافـت          درمان نداشته و از مراجعه درماني طفره مي

  .مشاوره اختصاصي به پزشك ويا كارشناس سالمت روان است
  
  
  
  
 
  

  

  

هاي حوزه سالمت روانـي، اجتمـاعي و اعتيـاد    كارشناسان مراقب سالمت  خانواده در برنامه
 :خدمات ذيل را ارائه خواهند داد

 آنان آگاهي سطح ارتقاء و جامعه عموم به الزم هايآموزش ارائه  

 گري  هاي غربالگري اختالالت روانپزشكي، غربالاز طريق فرم( هدف يها گروه شناسايي
اوليه درگيري با مصرف الكل، سيگار و مواد، مشـكالت اجتمـاعي و شناسـنامه سـالمت     

 )دانش آموزي

 كارشناس سالمت روان و پزشك( باالتر سطوح به شده شناسايي افراد ارجاع( 

 آنها خانواده و پزشكيروانمبتاليان به اختالالت  به الزم هايآموزش ارائه 

  بيماران پيگيري و مراقبت 

 بيماران آماري اطالعات دهيگزارش و ثبت  

 

  يادآوري 
 تعيـين  فقط او بلكه نيستو مشكالت  اختاللدهنده  تشخيص كارشناس مراقب سالمت خانواده 

   ).گريانجام فرآيند غربال(خير  يا است ابتالء به مشكوك فرد يك كه كندمي
 مناسـب  درمان نوع نتواند يا و دنده تشخيص فرد در اختالل را دننتوا پزشك كه شرايطي در 

 بـاالتر  سـطوح  در ديـده  دوره پزشـك  يـا  پزشكروان به را بيمار بايد ،كند تعيين را آن براي

  . شود ارجاع
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 نسـبت  كـه  است ايگونه به شده شناسايي افراد وضعيت اوقات گاهي

 تصـور  و دانندنمي بيمار را خود و ندارند پذيرش و آگاهي خود مشكل به

 شرايطي چنين در. از نظر سالمت در وضعيت مناسبي قرار دارند كنندمي

 ارجـاع  پزشك به اشخانواده اعضاي از يكي همراه بهبيمار  كه است الزم

 بيمـار  بـردن  بـراي  خانواده سوي از الزم تشويق و حمايت تا ،شود داده

  .گيرد صورت پزشك نزد
 اخـتالالت روانپزشـكي،   عالئـم  بررسـي  در كـه  صورتي در: نكته مهم

 جـزء  شـده  شناسـايي  فـرد  عالئـم مصرف مواد و يا مشكالت اجتمـاعي  

 كارشناس مراقـب سـالمت خـانواده    ؛باشد روانپزشكي هايفوريت موارد
  . دهد فوري ارجاع پزشك به را بيمار بايد

  
پزشكي، مصـرف  روان اختالالت به مشكوك افراد شناسايي روش

 مواد و در معرض مشكالت اجتماعي

 : )فراخوان(مراجعه  اولين

 گريغربال فرم سؤاالت ،خانوادهاولين مالقات با  ضمن بايد كارشناس مراقب سالمت خانواده، سرشماري زمان در

عوامـل  (گري اوليه درگيري با مصرف الكل، سيگار و مـواد و اطالعـات جمعيـت شـناختي     ، غربالپزشكيروان اختالالت
 كـه  هسـتند  كسـاني  خـانواده  افـراد  ميـان  در اگر .كندمي سؤال خانوارها اعضاي تك تك از را ) خطر مشكالت اجتماعي

 ...) و ذهني ماندگان عقب سواد،كم  افراد سن، كم كودكان مانند(د نيستن گوييپاسخ و شما سؤاالت درك به قادر مستقيماً

  .شودمي پرسيده خانواده در گوپاسخ و آگاه فرد يك از آنها به مربوط سؤاالت
 

 به پايگاه سالمت مراجعين

-اند و يا مشـكوك بـه اخـتالل روان   غربال نشدهكه قبال ) به داليل مختلف(سالمت هاي  كنندگان به پايگاهكليه مراجعه

 گري اوليه قرار خواهنـد گرفـت و در هـر مراجعـه    پزشكي، مصرف مواد و يا مشكالت اجتماعي هستند نيز مورد غربال
-هـاي غربـال  ي پرخطر مانند مادران باردار و شيرده و كودكان و نوجوانان بر اسـاس فـرم  ها گروه در موردخصوصاً 

پزشكي و فرم غربالگري اوليه درگيري با سيگار، الكـل و مـواد و   انگري اختالالت رو
هـاي  يا عوامل خطر اجتماعي اقدام خواهد شد و در موارد غير از ارجاع، آموزش پيام

  . خودمراقبتي و خدمات در دسترس داده خواهد شد
 
 : اتاطالع ترميم براي بار يك سال پنج هر ايدوره فراخوان تكرار

، مصـرف مـواد و در معـرض    پزشـكي اختالالت روان به مشكوك افراد كه آنجا از
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مراكز سالمت  به الورود جديد افراد ديگر سوي از و نموده شناسايي غربالگري، نخستين در بار يك رامشكالت اجتماعي 
 ايـن  بر انتظار، نمايندمي مراجعه كارشناس مراقب سالمت خانواده به زمان طول اختالالت در به مشكوك افراد وجامعه 

 كه اين به توجه با وجود اين با ،باشند گرفته قرار پوشش تحت منطقه در افراد كليه بعد يها سال و سال طول در كه است

 پزشـكان  و بهداشـتي  پرسـنل  بـه  مراجعـه  ازو يا در معرض مشكالت اجتماعي  اختالالت به مبتال افراد موارد برخي در

 در ،مراقبـت  بـه  نيازمنـد  افـراد  مـوارد  برخـي  ندارند، پذيرش و بينش خود مشكل به نسبت كه اين يا و كنندمي خودداري

 يك سال پنج هر بايد را گريغربال كار منظور همين به شوند نمي شناسايي اجتماعي و اعتياد، ،يروان سالمت هاي برنامه

 .نمود تكرار بار

 
    اجتماعي و اعتياد  هاي حوزه سالمت رواني، برنامه در پذيرآسيب هايگروه
 :پذير آسيب يها گروه تعريف

-مـي  محسـوب  پذيرآسيب يها گروه جزء افراد از ايعده مراكز سالمت جامعه، پوشش تحت عمومي جمعيت ميان در

اختالالت  به ابتالء براي بيشتري آمادگي و دارند بيشتري پذيريآسيب مشكالت و هااسترس برابر در افراد برخي. شوند
 مشـكالت  و هـا اسـترس  مقابـل  در ديگران با مقايسه در افراد اين. دارندمصرف مواد و مشكالت اجتماعي ، روانپزشكي

 موقع به شناسايي با .شونداختالالت و مشكالت مي دچار زودتر و برخوردارند كمتري مقاومت و مقابله توان از محيطي

 برخي . دكر پيشگيري و مشكالتاختالالت  بروز از توان مي هايشانخانواده و آنها به الزم هايآموزش ارائه و افراد اين

 :هستند زير افراد شامل حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياددرپذير  آسيب يها گروه از

 جسـمي  نـاتواني  داراي كـه  معلـول  افراد مزمن، جسمي هايبيماري به مبتال بيماران سالمندان، ،و نوجوانان كودكان

-كرده زايمان تازگي به كه زناني يا باردار زناناند،  شده مالي يا تحصيلي شغلي، عاطفي، شكست دچار كه افرادي هستند،

 يـك  درجـه  اعضـاي  از يكـي  يـا  والدين كه سوگوار افراد ن،مزم جسمي بيماران يا رواني بيماران مراقبين و خانواده اند،

 ن، فرهنگيان،پرستارا(س پراستر مشاغل كاركنان سرپرست، بي نوجوانان و كودكان است، كرده فوت اخيراً آنها خانواده
 متشـنج  و مشـاجره  پـر  خـانواده  در كـه  افـرادي  جوانان، ،)بيمارستان اورژانس بخش كاركنان نجات، و امداد يها گروه

 . ...  و موادكننده  افراد با وضعيت اجتماعي و اقتصادي پايين، افراد با والد يا اعضاي خانواده مصرف ،كنندمي زندگي

  

  
  
  
  

  

  

  

مبتاليان به اختالالت روانپزشكي، مصرف مواد و افراد در ) غربالگري( شناسايي اهميت
 معرض خطر مشكالت اجتماعي

افراد  شناسايي معني به بيماريابي هاي مرتبط با حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد،در برنامه
 ي،، مصرف مواد و يا افراد مستعد ابتال به مشكالت اجتماعپزشكياختالالت روان مشكوك مبتال به

 اساس بر كارشناس مراقب سالمت خانواده. است سالم ظاهر به افراد و عمومي جمعيت ميان از

بر اساس  و موارد غربال مثبت دست يابد شناسايي به تواند مي گريغربال فرم در موجود عالئم
 فراخوان زمان در كه است صورت اين به كار روش. دهد رجاعا رافلوچارت ارائه خدمت آنها 

و بر اساس  پرسد مي خانوار افراد از را غربالگري فرم سؤاالت كارشناس مراقب سالمت خانواده
  .دستورالعمل اقدام خواهد كرد

  

 آسيب دچار بيشتر زااسترس و وارـدشطـشرايدركههستندافراديپذير،آسيب هايگروه

 .دهندمي دست از را خود مقاومت زودتر و شوندمي
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 تذكر

  :شود تكميل زير موارد براي بايد گريغربال فرم ،و بدون عالمت سالم ظاهر به افراد بر عالوه
 وو يا مشكل اجتماعي را تجربه كرده اند  اندبوده مبتالد يا مصرف موا پزشكياختالالت روان به قبالً كه افرادي) الف

 اين است ممكن اين بر عالوه. دارد وجود يافته بهبود اختالل عود احتمال افراد اين مورد در. انديافته بهبود حاضر حال در

  .باشند يا آسيب ديگري اختالل  در معرض افراد
 قـبالً  و هسـتند  مبـتال  ، مصـرف مـواد و يـا مشـكالت اجتمـاعي     پزشكيروان اختالل به حاضر حال در كه افرادي) ب

 صورت وي دوم اختالل شناسايي مورد در بايد بيماريابي ،1توأم اختالل به ابتالء احتمال دليل به اما است شده شناسايي

 پزشك به مجدداً ديگر ماه چند كه باشد گفته آنها به پزشك است ممكن اما هستند پزشك نظر تحت افراد اين اينكه با. گيرد

مشكالت ديگري هم زمان  فرد است ممكن ماه چند اين طي در بنابراين). باشد شده تجويز ماهه چند داروها(د كنن مراجعه
  .شكل گرفته و به دليل عدم ويزيت موارد شناسايي نشوند

 پزشـك  و كارشناس مراقب سالمت خـانواده  به مكرر طور به جسماني يها بيماري و مشكالت دليل به كه افرادي) ج

  . كنند مي مراجعه
 عالئـم . كنيـد  مراجعـه  6 فصـل  بـه  پزشكياختالالت روان مراقبت و پيگيري نحوه و شناسايي عالئم، با آشنايي جهت

 شـده  ضـميمه  فصـل  ايـن  انتهـاي  در بيماريابي فرم در و مصرف مواد پزشكياختالالت روان شناسايي براي نظر مورد

  . است
  
  
  
  
 
  
  

  
  
  
  

                                                      
اختالل  يك به خود اختالل به ابتالء دوره در پزشكي،اختالل روان يك به مبتال فرد يعني پزشكياختالل روان دو به فرد يك زمان هم ابتالء  -١

 . شود افسردگي دچار مزمن صرع به مبتال فرد مثالً. باشد مبتال نيز ديگر روانپزشكي

 :1ن استاد

 حد از بيش و خندد مي زياد زند، مي حرف زياد خيلي او. است مجرد ساله 21 خانم يك خاطره

 خسته هيچوقت كردن كار از .است منزل در مختلف كارهاي انجام حال در مدام. است شاد

 بيدار خواب از زود خيلي صبح و خوابدمي ديروقت هاشب. دارد زيادي خيلي انرژي .شود نمي

 مورد خيلي كه چيزهايي و برود خريد به دارد دوست و است ولخرج خيلي خاطره. شود مي

 و عجيب هايرنگ و هامدل با هاييلباس او. كند خريداري گران قيمت با حتي و نيست نيازش
 كند مي دعوا برادرش و مادر با و شود مي گرپرخاش اوقات گاهي. پوشد مي كننده توجه جلب

كارشناس  ،خاطره خانواده افراد براي غربالگري فرم تكميل و خانوارها گريغربال زمان در.
كارشناس مراقب . است شده او در پزشكياختالالت روان عالئم متوجه مراقب سالمت خانواده

 مصاحبه انجام از پس ارجاع داده پزشك را براي معاينه تكميلي به خاطره سالمت خانواده

 بهخاطره . ه شده استداد تشخيص توسط پزشك او عالئم بررسي و بيمار با پزشكيروان

 ماه يك كه گفت او به و كرد تجويز بيمار به را الزم داروهاي پزشك. مبتالست دوقطبي اختالل

 . كند مراجعه پزشك ويزيت جهت مجدداً ديگر
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 :نبيمارا ارجاع
پـس از   را او و كنـد  مـي  ثبـت  ارجـاع  فـرم  در را او وضعيت بيمار شناسايي از پس كارشناس مراقب سالمت خانواده

در اين مرحله با توجه به نياز افراد در مورد مراجعه به  .دهدارجاع مي پزشك شناسايي به كارشناس سالمت روان و يا
 و داروهـا  وزد ه،شـد  تجـويز  داروهـاي توسط پزشك،  اختالل نوعشناس و دريافت خدمات مشاوره و يا تشخيص روان
 كارشناس مراقب سالمت خانواده به فرم اين همراه را بيمار و شده ثبت ارجاع فرم پايين در را بيمار بعدي مراجعه زمان

  .گردد مي مطلع ارجاع بازخورد از را كارشناس مراقب سالمت خانوادهبدين ترتيب . شود مي مجدد داده ارجاع
  

 ارجاع بازخورد
 ،بـدين معنـي كـه    ،اسـت  طرفه دو رابطه يك ارجاع بلكه نيست ديگر منبع يك به مراجع فرستادن مفهوم به تنها ارجاع

 و باشدبيمار به پزشك و يا كارشناس سالمت روان  ارجاع بازخورد منتظر بايست مي كارشناس مراقب سالمت خانواده
 . كند پيگيري را نتيجه
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  فوري ارجاع موارد
  :شود مي ارجاع پزشك به ارجاع فوري  فرد ،شود مشاهده زيرهاي  حالت از يكي مراجعين مورد در چنانچه

 اختالل در سطح هوشياري 

 توهم و هذيان 

 شود ديگران يا خود به آسيب منجربه كه طوري به پرخاشگري و خشونت  

 خودكشي به اقدام يا خودكشي افكار  

 تشنج 

 روانپزشكي داروهاي شديد عوارض  

 مصرف الكل و مواد مخدر و مصرف دارو بـدون   تجـويز يـا بـيش     ( مواد و داروناشي از مصرف هاي  مسموميت
 )ميزان تجويز شده توسط پزشك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  

  

  

  

  :2ن استاد
 اختالل به دارد فرزند 3 و است ساله 53 كه مهرداد نام به ،دهخانوا سرپرستمرد 

 ديگران كه كندمي فكر او. دارد سوءظن همه به و است بدبين خيلي او. مبتالست سايكوتيك

 زمان در كارشناس مراقب سالمت خانواده. دارند را او كردن اذيت و آزاردادن قصد

 به و كرد شناسايي پزشكياختالل روان به مشكوك بعنوان را او خانوارها، گري غربال

 دارو برايش و داد تشخيص را سايكوتيك اختالل  بيمار اين در پزشك. داد ارجاع پزشك

 را خود بيماري مهرداد اما. كند مراجعه مجدداً ديگر ماه يك كه گفت او به و كرد تجويز

 دارند واقعيت افكار اين كه است معتقد و داندمي طبيعي را خود افكار و عالئم و ندارد قبول

 و نمايد مصرف دارو و كند مراجعه پزشك به نيست حاضر مهرداد. نيستند بيمارگونه و
از طرفي او حاضر . بخورد دارو نيست الزم و ندارد پزشكياختالل روان كه است معتقد

شناسي كه توسط كارشناس سالمت روان براي او ترتيب نشده  به جلسات مشاوره روان
 او حال داروها كندمي فكر و ترسدمي دارويي عوارض از اوهمچنين . داده شده مراجعه كند

 اقوام كه ترسدمي ي،پزشكروان بيمار انگ از نگراني دليل به مهرداد همسر. كنند مي بدتر را

 براي كه نيست مايل او دليل اين به كنند خطاب رواني بيمار يا ديوانه را او شوهر آشنايان و

 دعانويس نزد را او دهدمي ترجيح و دهد انجام كاري پزشك به او ارجاع و همسرش درمان

و از طرفي به دليل شكاكيت  ببخشد بهبود را همسرش بيماري خواهد طريق مي اين از و ببرد
 اگر كه است نگران او .همسر خود اجازه مشاوره با كارشناس سالمت روان را نيز ندارد

مبتال به اختالل  مهرداد كه فهمندمي اقوام دوستان و ببرد پزشك نزد را همسرش
 .رود آبرويشان مي و است روانپزشكي
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 هاي حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادموارد شناسايي شده در برنامه ارجاع و بيماريابي رآيندف

كارشناس مراقب سالمت در زمـان فراخـوان افـراد بـه     . اولين سطح ارائه خدمات در شهرستان، پايگاه سالمت است
ل و يـا در  كنـد و سـپس افـراد مشـكوك بـه اخـتال       مي گري افراد مورد نظر را شناساييهاي غربالپايگاه، براساس فرم

هاي غربالگري و عوامل خطر موجود در فرم جمعيت شناختي براي دريافـت  معرض مشكالت اجتماعي را بر اساس فرم
  . دهدخدمت  به مركز سالمت جامعه ارجاع مي

  
  غربالگري اوليه در حوزه سالمت روان

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

 خـواهم سـؤاالتي در زمينـه     مـي  در اين بخـش «گري در اين بخش به خدمت گيرنده توضيح دهيد كه قبل از پرسش
 ».هاي شما بپرسمشناختي و استرسشرايط روان

 اعصـاب و روان در  هـاي   يهدف از اين پرسشـگري شناسـائي زودرس نـاراحت   «: گيرنده توضيح دهيدبراي خدمت
 به اين ترتيب افراد نيازمند به درمان، مراقبت و مشاوره زودتر شناخته شده و براي درمـان ارجـاع  . مراجعين است

  ».شديد اعصاب و روان پيشگيري نمودهاي  توان از بروز ناراحتي مي شوند و بدين ترتيب مي

 گـردد فقـط مربـوط بـه ارزيـابي سـالمت و        مي اين جلسه مطرحمطالبي كه در «: در خصوص حفظ رازداري اطمينان دهيد
 ».ماندكليه اطالعات در اين پرونده محفوظ  مي. باشد مي تكميل پرونده بهداشتي شما

 مـي   اين غربالگري به عنوان يك فرآيند اسـتاندارد بـراي تمـام مراجعـان انجـام      «: گيرنده يادآور شويدبه خدمت-

 ».شود

  گويي باز و صادقانه شما به تيم سالمت در ارايه خـدمات مـورد نيـاز كمـك     پاسخ«: دهيدبه خدمت گيرنده توضيح
 ».كندمي

 30اسـت كـه در طـول    هـايي   شود، در مورد حالت مي سواالتي كه از شما پرسيده«: سپس به خدمت گيرنده بگوييد 
اوقات، گاهي اوقـات، بنـدرت يـا     توانيد بگوئيد هميشه، بيشتر سؤال مي در پاسخ به هر. روز گذشته تجربه كرده ايد

 ».اصالً

 : نمره گذاري

 بنـدرت   و گاهي اوقات، اصالً ،بيشتراوقات ،هميشههاي  نمره گذاري اين پرسشنامه بدين ترتيب است كه براي پاسخ
توانـد از حـدافل صـفر تـا     مـي   مجمـوع امتيـازات هـر پرسشـنامه     . گيرد مي تعلق صفرو  1، 2، 3، 4به ترتيب اعداد 

 . باشد 24حداكثر 

  
  
 

  اصالً  بندرت  گاهي اوقات  بيشتراوقات  هميشه
  صفر  1  2  3  4
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 گردند كه جهـت دريافـت خـدمات    محسوب مي» غربال مثبت«كنند به عنوان يا باالتر را كسب مي 10كه نمره  افرادي
 .گرددبعدي به پزشك ارجاع مي

  ارجاع به پزشك صورت گيرد) دهد نمي پاسخ/نمي داند(گزينه مورد به  3در صورت پاسخ بيشتر از. 

 
كلماتي كـه  و  زير آن خط كشيده شدهبر روي جمالتي كه . ت زير را بپرسيدسؤاال از آزمودني: پرسشگر گرامي

  . تأكيد كنيداند،  برجسته شده
  

روز گذشـته   30طـول  شود، در مورد حالتهايي اسـت كـه در    مي تي كه از شما پرسيدهسؤاال پاسخگوي گرامي،
  .توانيد بگوئيد هميشه، بيشتر اوقات، گاهي اوقات، بندرت يا اصالً سؤال مي در پاسخ به هر. تجربه كرده ايد

  
  
 
 

  كرديد، مضطرب و عصبي هستيد؟  مي احساس روز گذشته 30چقدر در  - 1
  �دهد  پاسخ نمي/داند نمي) 9  �اصالً ) 5  �بندرت ) 4   �گاهي اوقات ) 3    �بيشتر اوقات ) 2   �هميشه ) 1

  كرديد؟  مي احساس  نااميدي روز گذشته 30چقدر در  - 2
  �دهد  پاسخ نمي/داند نمي) 9  �اصالً ) 5  �بندرت ) 4   �گاهي اوقات ) 3    �بيشتر اوقات ) 2   �هميشه ) 1

  كرديد؟   مي احساس  ناآرامي و بي قراري روز گذشته 30چقدر در  - 3
  �دهد  پاسخ نمي/داند نمي) 9  �اصالً ) 5  �بندرت ) 4   �گاهي اوقات ) 3    �بيشتر اوقات ) 2   �هميشه ) 1

  كرديد؟  مي احساس افسردگي و غمگيني  روز گذشته 30چقدر در  - 4
   �دهد  پاسخ نمي/داند نمي) 9  �اصالً ) 5  �بندرت ) 4   �گاهي اوقات ) 3    �بيشتر اوقات ) 2   �هميشه ) 1

  كرديد كه انجام دادن هر كاري براي شما خيلي سخت است؟  مي احساس روز گذشته 30چقدر در  - 5
  �دهد  پاسخ نمي/داند نمي) 9  �اصالً ) 5  �بندرت ) 4   �گاهي اوقات ) 3    �بيشتر اوقات ) 2   �هميشه ) 1

  كرديد؟  مي احساس بي ارزشي روز گذشته 30چقدر در  - 6
  �دهد  پاسخ نمي/داند نمي) 9  �اصالً ) 5  �بندرت ) 4   �گاهي اوقات ) 3    �بيشتر اوقات ) 2   �هميشه ) 1
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سال  15تا  7گروه هدف    
  

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

 زمينه شرايط خواهم سؤاالتي در  در اين بخش مي«گري در اين بخش به والدين توضيح دهيد كه قبل از پرسش
 ».هاي فرزندتان بپرسمشناختي و استرسروان

     هـدف از ايـن پرسشـگري شناسـائي     «: براي پدر و مادر و يا مراقبين اصلي كـودك و نوجـوان توضـيح دهيـد
به ايـن ترتيـب افـراد نيازمنـد بـه درمـان،       . هاي اعصاب و روان در كودكان و نوجوانان است زودرس ناراحتي

تـوان از بـروز    شـوند و بـدين ترتيـب مـي     شناخته شـده و بـراي درمـان ارجـاع مـي      مراقبت و مشاوره زودتر
 » .هاي شديد اعصاب و روان پيشگيري نمود ناراحتي

 گردد فقط مربوط به ارزيابي سـالمت و   مطالبي كه در اين جلسه مطرح مي«: در خصوص حفظ رازداري اطمينان دهيد
 ».مانداطالعات در اين پرونده محفوظ مي كليه. باشد تكميل پرونده بهداشتي فرزندتان مي

 كودكـان و  (اين غربـالگري بـه عنـوان يـك فرآينـد اسـتاندارد بـراي تمـام مراجعـان          «: به والدين يادآور شويد
 ».شودانجام   مي) نوجوانان

 گويي باز و صادقانه شما به تـيم سـالمت در ارايـه خـدمات    پاسخ«: به والدين و يا مراقبين اصلي توضيح دهيد 
 ».كندمورد نياز فرزندشان كمك مي

 كودك (هايي است كه فرزندشان  شود، در مورد حالت سواالتي كه از شما پرسيده مي«: سپس به والدين بگوييد
توانيـد   در پاسخ به هر سـؤال مـي  . تجربه كرده اند) در طول ماه گذشته(روز گذشته  30در طول ) و يا نوجوان

 ».بگوئيد هرگز، گاهي، اغلب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پرسشنامه

  پدر و مادر عزيز
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لطفاً در مورد هر سوال، . آزار داده باشد در طول يك ماه گذشتهسواالت زير درباره مسائلي است كه ممكن است فرزند شما را 
نتايج اين . لطفاً به تمام موارد پاسخ دهيد. بزنيد دهد، عالمت  در ستوني كه به بهترين شكل شدت اين آزار را نشان مي

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

  :تاريخ تكميل پرسشنامه  :تاريخ تولد  :نام فرزند

  :كننده پرسشنامه با فرزند نسبت تكميل  :مراقب/ نام والد 

  اغلب  گاهي اوقات  هرگز  
        .كند احساس غمگيني و غصه مي -1
        .كند احساس نااميدي مي -2
        .از دست خودش عصباني است -3
        .خيلي نگران است -4
        .رسد كه كمتر چيزي خوشحالش مي كند به نظر مي -5
        .تواند آرام بنشيند خورد و نمي وول مي -6
        .كند بافي مي  خيلي خيال -7
        .شود آساني حواسش پرت مي به -8
        .تواند تمركز كند نمي -9

      .كند كه انگار موتورش روشن شده است رفتار ميطوري   -10
      .كند ها دعوا مي با بقيه بچه -11
        .كند از قوانين پيروي نمي -12
        .فهمد احساسات ديگران را نمي -13
        .اندازد ديگران را دست مي -14
        .كند خاطر مشكالت خودش، ديگران را سرزنش مي به -15
        .كنندگذارد ديگران از وسايلش استفاده  نمي -16
        .دارد كه مال او نيست چيزهايي را بر مي -17

 :از والدين پرسيده شود

 �خير     �آيا كودك يا نوجوان شما هيچ مشكل رفتاري يا عصبي دارد، كه نيازمند مشاوره يا درمان باشد؟  بله - 

  
  

 : نمره گذاري

 اغلب گاهي هرگز
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هـاي   بدين ترتيب است كـه بـراي پاسـخ      نمــره گــذاري ايــن پرسشــنامه
 . گيرد تعلق مي  2و  1هرگز، گاهي اوقات واغلب به ترتيب اعداد صفر، 

  
  
  

 سوال ها در چند گروه تقسيم شده اند و هر گروه جداگانه نمره گذاري و محاسبه مي شود. 

 موارد ارجاع بر اساس امتياز هر گروه نر نمره ها است 

  بود، نوجوان را به پزشك ارجاع بدهيد 5يا باالتر از  5اگر نمره (  5تا  1جمع نمره سواالت(  
  بود، نوجوان را به پزشك ارجاع بدهيد 7يا باالتر از  7اگر نمره (  10تا  6جمع نمره سواالت(  
  بدهيد بود، نوجوان را به پزشك ارجاع 7يا باالتر از  7اگر نمره ( 17تا   11جمع نمره سواالت( 

  بود، نوجوان را به پزشك ارجاع بدهيد 15يا باالتر از  15اگر نمره (  17تا  1جمع نمره كل سواالت(  
 
  سال و باال 60گروه هدف  

 سال و باالتر 60براي گروه هدف گري در حوزه سالمت روان مقدمه سؤاالت غربال 
 خواهم سؤاالتي در زمينه  در اين بخش مي«گري در اين بخش به خدمت گيرنده توضيح دهيد كه قبل از پرسش

 ».هاي شما بپرسمشناختي و استرسشرايط روان

 هاي اعصاب و روان در  هدف از اين پرسشگري شناسائي زودرس ناراحتي«: گيرنده توضيح دهيدبراي خدمت
بـراي درمـان   به اين ترتيب افراد نيازمند به درمان، مراقبت و مشاوره زودتر شـناخته شـده و   . مراجعين است

 » .هاي شديد اعصاب و روان پيشگيري نمود توان از بروز ناراحتي شوند و بدين ترتيب مي ارجاع مي

 گردد فقط مربوط به ارزيابي سـالمت و   مطالبي كه در اين جلسه مطرح مي«: در خصوص حفظ رازداري اطمينان دهيد
 ».ماندنده محفوظ ميكليه اطالعات در اين پرو. باشد تكميل پرونده بهداشتي شما مي

 اين غربالگري به عنوان يك فرآيند استاندارد براي تمام مراجعـان انجـام مـي   «: گيرنده يادآور شويدبه خدمت-

 ».شود

 گويي باز و صادقانه شما به تيم سـالمت در ارايـه خـدمات مـورد نيـاز      پاسخ«: به خدمت گيرنده توضيح دهيد
 ».كندكمك مي

  هايي اسـت كـه در طـول     شود، در مورد حالت سواالتي كه از شما پرسيده مي«: بگوييدسپس به خدمت گيرنده
 »بلي يا خير« توانيد بگوئيد  در پاسخ به هر سؤال مي. حداقل دو هفته گذشته تجربه كرده ايد

  

 2 1 صفر
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 :نمره گذاري

 يك سوال اعداد هاي بلي يا خير با توجه به شماره نمره گذاري اين پرسشنامه بدين ترتيب است كه براي پاسخ 
 . گيرد تعلق مي صفريا 

  مي دهيم و در بعضـي از   صفرو به پاسخ خير عدد  يكبدين ترتيب كه در بعضي از سواالت به پاسخ بلي عدد
 . سواالت بالعكس خواهد بود

  گردنـد كـه جهـت    محسـوب مـي  » غربال مثبت افسـردگي «كنند به عنوان يا باالتر را كسب مي 6افرادي كه نمره
 .گرددت ارزيابي بعدي به پزشك ارجاع ميدرياف

  دريافت مي كنند براسـاس فلوچـارت ارائـه خـدمات سـالمت روان، كانديـد دريافـت         6افرادي كه كمتر از نمره
 .خدمات توانمندسازي مي باشند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 پرسشنامه

از آزمودني سؤاالت زير را بپرسيد و براساس دستوالعمل نمره گذاري، نمـره مراجـع را تعيـين    : پرسشگر گرامي
  . نماييد

شود، در مورد حالت هايي است كه در هفته اخيـر تجربـه كـرده     پاسخگوي گرامي، سؤاالتي كه از شما پرسيده مي
  .ايد

  . توانيد بگوئيد بلي يا خير در پاسخ به هر سؤال مي 
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 امتياز  تفسير پاسخسوالرديف

  1خير  0بلي آيا از زندگي خود راضي هستيد؟  1

  0خير  1بلي آيا احساس مي كنيد كه زندگي شما پوچ و بي معني است؟            2

  0خير  1بلي  آيا اغلب كسل هستيد؟                                                         3

  1خير  0بلي  آيا اغلب اوقات وضع روحي خوبي داريد؟                               4

  0خير  1بلي آيا مي ترسيد اتفاق بدي براي شما بيفتد؟                                   5

  1خير  0بلي كنيد ؟                             آيا در اغلب مواقع احساس سر حالي مي6

  0خير  1بلي آيا اغلب احساس درماندگي مي كنيد؟                                        7

  1خير  0بلي آيا فكر مي كنيد زنده بودن لذت بخش است؟                              8

  0خير  1بلي كنيد؟       آيا در وضعيت فعلي خود  احساس بي ارزشي زيادي مي9

  0خير  1بلي آيا احساس مي كنيد موقعيت شما نا اميد كننده است؟                   10

  0خير 1بلي آيا فكر مي كنيد حال و روز  اكثر آدمها از شما بهتر است؟           11

  
  غربالگري سالمت روان ادامه سواالت 

 
 )هاي سنيبراي تمام گروه( غربالگري خودكشي: مهم

 آيا هيچ گاه شده از زندگي خسته شويد و به مرگ فكر كنيد؟ -1

  ايد؟  به خودكشي فكر كرده آيا اخيراً  -2
ارجاع فوري را است، اين عالمت را به عنوان يك اورژانس روانپزشكي در نظر گرفته و بيمار پاسخ مثبت چنانچه 

 .دهيدبه پزشك 

  
  

 
  

 )ـ مادران ـ سالمندان هاي سني نوجوانان ـ جوانان ـ ميانساالنبراي گروه(غربالگري صرع 

يـا همـراه وي   ) كـودك يـا بزرگسـال   (پرسشگر گرامي، براي غربالگري بيماري صرع سـؤاالت ذيـل را از مـراجعين    
  :بپرسيد

بيهـوش شـده   ، شود دچار حمله تشنج يا غش ميبه مدت چند دقيقه  هر چند وقت يك بار در بيداري يا در خوابآيا  - 1
و بعـد از بازگشـت بـه     شود خارج مي) گاه خون آلود(گيرد و از دهانش كف  زبانش را گاز مي، زند و دست و پا مي

  � خير     � بلي. آورد حالت عادي از وقايع پيش آمده چيزي را به خاطر نمي
اي بـه جـايي    چنـد لحظـه  اي كـه  به گونهمات زده شده شود كه آيا گاهي اوقات در كودكان سنين مدرسه سؤال مي - 2
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  .ليسد غيرارادي حركت داده يا ميها يا زبانش را به حالت  شود، لبخيره مي

  � خير     � بلي
  � خير     � بلي  )سالگي 6ماهگي تا  6(شود  مي كودكي كه به دنبال تب شديد دچار تشنج - 3

  
  .شودفرد به پزشك ارجاع داده مي پاسخ بلي به هركدام از موارد فوقدر صورت 

  
  

)نوجوانان ـ جوانانهاي سني براي گروه(  *سواالت غربالگري معلوليت ذهني  
 شود يا قادر نيست به آن پاسخ دهد نمي متوجه صحبت ديگران:  در صورت شنوا بودن. 

  � خير     � بلي
 قادر نيست كارهاي شخصي خود را مانند غذا خوردن، توالت رفتن يا لباس پوشيدن را انجام دهد. 

  به پزشك ،� خير     � بلي
 ساالن خود ارتباط برقرار كندنمي تواند به طور مناسب و فعال با هم. 

  � خير     � بلي
 توانايي يادگيري در حد همساالن خود ندارد. 

  � خير     � بلي
 دارد كه باعث ناتواني ذهني شده استاي  بيماري شناخته شده. 

  � خير     � بلي
 
بـراي  ( بـه پزشـك ارجـاع شـود     ،ذهنـي براي بررسي معلوليـت   حداقل يكي از موارد فوقدر صورت مثبت بودن  *

  ).هاي مختلف رشد در بسته كودك ناخوش مراجعه شودبه بررسي سير تكامل كودك در حيطهسال  6كودكان زير 
  
  
  
  

  )سالمندانبراي گروه سني ( غربالگري اختالالت سايكوز و دوقطبي
 خندد؟مي زياد و ميزند حرف زياد است؟ خوشحال حد از بيش و دليل بي -1

  پرخاشگراست؟ و عصبي -2
 زند؟مي حرف باخودش -3

 بينند؟نمي ديگران كه بيندمي را چيزهايي يا شنوندنمي ديگران كه شنودمي را صداهايي -4

 دارند؟ را او به رساندن آسيب يا و او كشتن قصد و كنندمي راتعقيب او ديگران كه است معتقد -5

 توانايي خاصي دارد؟ است يا ) پيغبر، امام يا رئيس جمهور( مهمي شخصكه  است معتقد -6

 دارد؟ )مانند لباس پوشيدن نامتناسب با فصل، راه رفتن بي هدف، صحبت كردن با خود(آيا رفتارهاي عجيب  -7
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  هاي سنيدر تمام گروه مواد و سيگار الكل، با درگيري اوليه غربالگري

  
  گري اوليه درگيري با مصرف سيگار، الكل و موادغربال

  آورد تااوليه درگيري با مصرف سيگار، الكل و مواد فرصت منحصر به فردي فراهم ميگري غربال

 از مشكالت سالمتي فرد به دست آورده و بهتر به او خدمات ارايه دهيم، درك بهتري 

  ارايه دهيم به اين معنا كه بازخوردبه فرد 

o رفتارها مثبت را تشويق كنيم و 

o  ،توصيه و ارجاع ارايه كنيمبراي رفتارهاي پرخطر به فرد آموزش 

  ارجاع دهيم خدمات مورد نيازو  گري تكميليغربالفرد را براي. 

مصاحبه با گري اوليه درگيري با مصرف سيگار، الكل و مواد بايد با رعايت حريم خصوصي و از طريق غربال
  .تكميل گردد خود فرد

سـال خـانوداه در زمـان     18اعضـاي بـاالي    گري اوليه درگيري با مصرف سيگار، الكل و مـواد در تمـام  غربال
  .تكميل پرونده سالمت بايد انجام پذيرد

گـري اوليـه در افـرادي    طلبانه غربالگري اوليه در دوران بارداري و همچنين اجراي فرصتعالوه بر اين غربال
سالمت خـانواده،   هاي مرتبط با مصرف مواد توسط كاركنان تيم سالمت همچون كارشناس مراقبواجد عالئم و نشانه

  .گرددبهورز، ماما و كاردان بهداشت دهان و دندان مراكز بهداشتي، درماني توصيه مي

در صورتي كه يكي از اعضاي خانواده به مركز مراجعه نموده و مشكل مصرف سيگار، الكـل و مـواد در يكـي    
گـري اوليـه بـر اسـاس     صورت غربـال  ديگر از اعضاي خانواده را با كارشناس مراقبت سالمت در ميان بگذارد، در آن

گري اوليه به صورت مشكوك و با درج منبـع شـرح حـال در پرونـده فـرد درج      گزارش اوليه تكميل شده و نتايج غربال
 . گرددمي
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  به منظور كاهش حساسيت نسبت به سؤاالت در پرسش يك ابتدا درباره مصرف طول عمر درباره 

 سيگار و محصوالت تنباكو 

  داروهاي واجد پتانسيل سوءمصرف   

o  ديفنوكسيالت، ترامادول، كدئين و(داروهاي اُپيوئيدي مسكن و ضداسهال( ... 

o ديازپام، كلونازپام، آلپرازوالم و(آور بخش و خوابداروهاي آرام( ... 

  الكل 

  . شودپرسيده مي

داروها بدون تجويز پزشك، به قصـد  منظور از مصرف طول عمر داروهاي واجد پتانسيل سوءمصرف مصرف اين 
در صـورتي كـه   . باشددستيابي به حالت سرخوشي و يا با مقادير و طول مدت بيش از آن چه پزشك تجويز نموده، مي
گـري او منفـي   كند، غربالمراجع هر يك از اين داروهاي را به دستور پزشك و با دوز و طول مدت تجويزي مصرف مي

  .خواهد بود

ها، بعد از پرسيدن سؤال يـك، پرسـش دو بـه صـورت بازپاسـخ دربـاره       اسخ مراجع به اين پرسشصرف نظر از پ
  .كندساير مواد از مراجع سؤال مي

گري اوليه مصرف سيگار، الكل و مواد با پرسش از مصرف كليه مواردي كه فرد در طول عمر مصرف نموده غربال
  .يابددر سه ماه اخير خاتمه مي
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  گري اوليه درگيري با مصرف سيگار، الكل و موادمه غربالناپرسش

  : .....................فرم تكميل تاريخ: ..............              شماره پرونده: .......................................... نام و نام خانوادگي

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

 طـول  در مـواد  سيگار، الكـل و  مصرف از شما تجربه درباره سؤال چند خواهممي در اين بخش«) براي مراجع بخوانيد(مقدمه 
-ارد وضعيت سالمتي انجـام مـي  اين ارزيابي براي تمام مراجعان به عنوان بخشي از ارزيابي استاند .بپرسم گذشته ماه سه و عمر

 صورت به توانمي را مواد اين. شود و هدف آن شناسايي زودرس مصرف اين مواد به منظور كمك به ارتقاي سالمتي افراد است
 مـواد  از برخـي ). كـارت پاسـخ را بـه مراجـع بدهيـد     ( .كرد مصرف قرص خوردن يا تزريقي استنشاقي، مشامي، خوراكي، تدخيني،
 مصـاحبه  ايـن  در). ريتالين يا ضددرد داروهاي بخش،آرام داروهاي مثل( باشد شده تجويز پزشك توسط است ممكن شدهفهرست

 پزشـك،  تجـويز  از غيـر  داليلي به را داروها اين شما اگر اما، .كنيمنمي ثبت كنيدمي مصرف پزشك تجويز مطابق شما كه داروهايي
 در كـه  اطالعـاتي  دهـيم مي اطمينان شما به. دهيد اطالع ما به لطفاً كنيد،مي مصرف شدهنسخه ميزان از بيشتر مقادير و دفعات با يا

ها در ارايه خدمات مـورد نيـاز بـه مـا     گويي باز و صادقانه به اين پرسشپاسخ .بود خواهد محرمانه كامالً دهيد،مي ما به مورد اين
  ».پاسخ ندهيدها توانيد به پرسشكند، اما در صورت عدم تمايل ميكمك مي

 تاكنوندر طول عمر خود، كدام يك از مواد زير را  - 1پرسش 
به  تمايلعدم   خير  بله  )فقط مصرف غيرپزشكي( ايد؟مصرف كرده

  گوييپاسخ

ش 
رس

پ
3 - 

يك
هر 

به 
ت 

مثب
سخ 

ت پا
ور

ص
ر  

د
 :

اه 
ه م

 س
در

خير
ا

 
ور؟

چط
  

به  تمايلعدم   بله  خير
  گوييپاسخ

     )ناس، غيرهسيگار، قليان، ( انواع تنباكو -الف

  

      

             )ترامادول، كدئين، ديفنوكسيالت، غيره( داروهاي مسكن اُپيوئيدي -ب

             )ديازپام، آلپرازوالم، كلونازپام، فنوباربيتال، غيره( آوربخش يا خوابداروهاي آرام -ج

             )آبجو، شراب، عرَق، غيره( الكل -د

به  تمايلعدم   خير  بله )مصرف غيرپزشكيفقط (مواد ديگر چطور؟  - 2پرسش 
        گوييپاسخ

             )ترياك، شيره، سوخته، هرويين، كراك هروئين، غيره(مواد اَفيوني غيرقانوني  -الف

             )سيگاري، گراس، بنگ، غيره( حشيش -ب

             )شيشه، اكستازي، اكس، ريتالين، غيره( آمفتامينيهاي محرك -ج

             ...: مشخص كنيد -ساير -د
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  گري اوليه كارت پاسخ غربال

  كارت پاسخ 
  1پرسش 

  )سيگار، قليان، ناس، غيره( انواع تنباكو - الف
  )ترامادول، كدئين، ديفنوكسيالت، غيره( داروهاي مسكن اُپيوئيدي - ب

  )ديازپام، آلپرازوالم، كلونازپام، فنوباربيتال، غيره( آوربخش يا خوابداروهاي آرام - ج
  )آبجو، شراب، عرَق، غيره( الكل - د

  2پرسش 

  )ترياك، شيره، سوخته، هرويين، كراك هروئين، غيره(مواد اَفيوني غيرقانوني  - الف
  )سيگاري، گراس، بنگ، غيره( حشيش - ب
  )شيشه، اكستازي، اكس، ريتالين، غيره( آمفتامينيهاي محرك - ج

  ...: مشخص كنيد - ساير - د



 

  53 هاي هدف و ارزيابي خانوار                                                                  فصل سوم شناسايي گروه

  

  دستورالعمل اجرا

  مقدمه

 گري اوليه را براي مراجع بخوانيدمقدمه غربال. 

 به صورت خاص بر نكات زير در مقدمه تأكيد فرماييد: 

o گيرنده توضيح دهيد كه در اين بخش ميگري براي خدمتپيش از شروع پرسش-

 .هاي درباره مصرف سيگار، الكل و مواد بپرسيدخواهيد پرسش

o گيرنده يادآور شويد اين خدمت به عنوان يك فرآيند استاندارد براي تمام به خدمت
 .شودمراجعان انجام مي

o شده ممكن است توسط برخي از مواد فهرست«: گيرنده توضيح دهيدبراي خدمت
در ). بخش، داروهاي ضددرد يا ريتالينمثل داروهاي آرام(پزشك تجويز شده باشد 

 .كنيمنميكنيد ثبت مصرف مي تجويز پزشكاين مصاحبه داروهايي كه شما مطابق 
از تجويز پزشك، يا با دفعات و مقادير  غير اما، اگر شما اين داروها را به داليلي

  ».كنيد، لطفاً به ما اطالع دهيدشده مصرف ميبيشتر از ميزان نسخه

o  حفظ رازداري اطمينان دهيددر خصوص. 

o گويي باز و صادقانه به تيم سالمت در ارايه به خدمت گيرنده توضيح دهيد پاسخ
تواند در صورت عدم تمايل كننده ميكند هر چند مراجعهخدمات مورد نياز كمك مي

 .ها پاسخ ندهدبه اين پرسش

  1پرسش 
  آن بپرسيدبيني شده ذيل هاي مواد پيشرا براي تمام گروه 1پرسش. 

 هايمثال 

 حتي در دوره نوجواني و جواني؟«: در صورت پاسخ منفي به تمام مواد، بيشتر كاوش كنيد« 

 بيني شده درج نماييدپاسخ مراجع را در محل پيش. 

  را بپرسيد 2سپس، پرسش. 

  2پرسش 

 2بيني شده ذيل پرسش هاي مواد پيشدر صورت پاسخ مثبت، پاسخ را براي ساير گروه 
 . كنيد تكميل
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  حتي در دوره نوجواني و جواني؟«: بيشتر كاوش كنيد 2در صورت پاسخ منفي به پرسش« 

 هاي ارايه شده در جدول در صورتي كه نام خياباني مواد مورد مصرف در منطقه شما با مثال
توانيد با هماهنگي با اداره پيشگيري و درمان سوءمصرف مواد، دفتر متفاوت باشد، شما مي

 .هاي متناسب با منطقه خود را به جدول اضافه فرماييداني، اجتماعي و اعتياد مثالسالمت رو

  3پرسش 

 را بپرسيد 3، پرسش 2و  1هاي مواد در پرسش در صورت پاسخ مثبت به هر يك از گروه. 

  در صورت پاسخ مثبت به هر يك از موارد، از مراجع تشكر نموده، بازخورد ارايه داده و او را
 .گري تكميلي به كارشناس سالمت روان و رفتار ارجاع دهيدبراي غربال

 در صورت پاسخ منفي به تمام موارد، از مراجع تشكر نموده و بازخورد متناسب ارايه دهيد. 

مـواد نيـاز بـه     و سـيگار  الكـل،  مصـرف  با درگيري اوليه گريها صحيح در غربالدستيابي به پاسخ
بـراي  . بين جمعيت تحت پوشش و كارشـناس مراقـب سـالمت دارد   زمان و ايجاد ارتباط مؤثر و اعتماد 

راهنماي خدمات اختالالت مصرف مواد ويژه كارشناس هاي مشاوره پايه به كتابچه آشنايي با مهارت
  .مراجعه فرماييد مراقب سالمت خانواده

هاي اسخگري اوليه درگيري با مصرف الكل، سيگار و مواد دستيابي به پهدف اوليه در شروع غربال
صحيح و دقيق نبوده، بلكه انتقال اين پيام به مراجعان است كه مصرف مواد پيامـدهاي منفـي جـدي بـر     

هاي بهداشتي نسبت به آن حساس بوده و آمادگي دارد در اين ارتباط  سالمت آنها داشته و نظام مراقبت
  . به ايشان كمك نمايد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اعي در همه گروههاي سنيعوامل خطر سالمت اجتم اوليهغربالگري 
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  :در حوزه سالمت اجتماعي) ارزيابي(مقدمه دستورالعمل غربالگري 

. هاي جمعيت شناختي استدر بخش اول ارزيابي عوامل خطر سالمت اجتماعي، تمركز بر روي شاخص
اي كـه مـداخالت   توانـد متفـاوت باشـد، بـه گونـه     هـاي سـني مختلـف، مـي    تفسير اين اطالعات در گـروه 

  .گرددهاي سني ارائه ميپيشگيرانه مطابق با هر عامل خطر و متناسب با گروه
دهنـد  شواهد محوري نشان مي. شونددر بخش دوم بعضي از عوامل خطر سالمت اجتماعي ارزيابي مي

اي كه اين عوامل مي توانند منجر به ايجاد مشكالت اجتماعي در سطح خانواده و يا جامعه شوند، نمونـه 
  : عبارتند ازاز اين 

 انواع خشونت خانگي 

 طالق، جدايي و فوت همسر در يكسال گذشته 

 بازماندگي از تحصيل كودكان و نوجوانان 

 خانواده آسيب پذير 

 بيكاري سرپرست خانوار  
 
هـاي مختلـف سـني در ارزيـابي اوليـه عوامـل خطـر        هاي گروهالزم به ذكر كه است طراحي پرسشنامه 

انجام شده است كه با كمترين ميزان انگ همراه باشد و محتوي ارائه شـده  سالمت اجتماعي به گونه اي 
. ضمن حفظ هدف ناشي از پرسشگري، با فرمت پرسشنامه گروه سني مربوطه همخـواني داشـته باشـد   

به عنوان مثال وضعيت تاهل بطور معمول در سواالت گروه سني ميانساالن در بخش اطالعات جمعيـت  
 تعيين ميزان تحصيالت و وضعيت اشتغال در اطالعات جمعيت شناختي گـروه شناختي وجود دارد و يا 

  .هاي سني جوانان و ميانساالن بطور معمول پرسشگري مي شود
  .در جدول ذيل به مرور اين عوامل و نحوه غربالگري آنها به تفكيك گروههاي سني مي پردازيم 
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  پرسشنامه

  مشكل احتمالي  نتيجه ارزيابي  اجتماعيارزيابي عوامل خطر سالمت   گروه سني
 18سال تا  7زير 

  سال
:*وجود عاليم ذيل در كودكان و نوجوانان

  عاليم سوختگي با آب جوش يا سيگار -
پاسخ مثبت به هر 

  كودك آزاري  يك از عالئم
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 : توضيحات

 :باشد كودك با جسماني رفتار سوء دهنده نشان تواند مي زير عاليم وجود *

  سال يك زير كودك در شكستگي و خونمردگي هرگونه وجود .1
   نيشگون يا شالق انگشت، اثرات شبيه هايي كبودي وجود .2
   سيگار آتش شبيه هايي سوختگي .3
   جوش آب با سوختگي شبيه ضايعاتي .4
  گرفتن گاز عالئم .5

  كبودي يا اثر گاز گرفتگي روي قسمتهاي مختلف بدن -  
  خونمردگي يا شكستگي در اعضاي مختلف بدن -

  :ساير عاليم
 با نوع عاليم بدنيعدم تناسب توضيحات مادر يا همراه  -

 .وجود كبوديها و عاليمي كه  مدتها از زمان آنها گذشته باشد -
  گزارش هر نوع از كودك آزاري توسط خود كودك، والدين و يا ساير همراهان كودك

بت ـال مثـربـكودكان و نوجواناني كه مادران آنها قبال به علت خشونت خانگي غ
  شده اند

كودكان شاهد 
  خشونت

هاي سني همه گروه
و سال به باال  7از 

  مادران

:* *از زنان متأهل سوال شود
زن ها و شوهرها گاهي از دست هم عصباني مي شوند كه اين عصبانيت گاهي منجر به 

  :آيا تاكنون همسر شما. فريادزدن، تهديد به آسيب، توهين و يا كتك كاري مي شود
  هميشه    اغلب     هيچ وقت   به ندرت    گاهي                                                        

                                                           شما را كتك زده است          .1
                                                       به شما توهين كرده است       .2

                                              شما را به آسيب تهديد كرده است   .3

                                                         سر شما فرياد زده است        .4

  10امتياز باالتر از 
بر اساس 

دستورالعمل نمره 
  دهي

 خشونت خانگي

  )همسر آزاري(

  به باال 60

  :از مراجعين سالمند سئوال شود
  شود؟آيا كسي در اطرافتان وجود دارد كه موجب رنجش و ناراحتي شما مي .1
  ترسيد؟آيا در خانه از كسي مي .2
  آيا تا به حال توسط يكي از اعضاي خانواده كتك خورده ايد؟ .3

مثبت به پاسخ 
  سالمند آزاري  سوال سوم

  مراجع وتعداد سالهاي تحصيلي وي پرسيده شودسن   سال 18تا  7
در صورتي كه 

سن و تحصيالت 
فرد با هم متناسب 

  نباشد

بازمانده از 
  تحصيل

از هاي سني همه گروه
و سال به باال  7

  مادران
  :ابقه متأهل بودن دارند، سوال شوداز مراجعين زن كه س

يا جدايي يا  طالق  پاسخ مثبت  يا فوت همسر داشته است؟، جدايي )يا در معرض طالق(آيا در يكسال اخير تجربه طالق 
  فوت

 19از هاي سني گروه
  و مادرانسال به باال 

  :راجعين سرپرست خانوار سوال شوداز م
  ***بيكاري  يپاسخ منف  آيا شاغل است؟

از هاي سني همه گروه
و سال به باال  7

  مادران

 موارد ذيل وجود دارد؟از همه مراجعين سوال شود كه آيا در خانواده آنها 

 ****ي،روان يجسم يتمعلول داراي فرد

 *****خاص يماريفرد مبتال به ب

 ******يادفرد مبتال به  اعت

  يفرد زندان
  *******فقر

پاسخ مثبت به 
يكي از مشكالت 

  مذكور

خانواده آسيب 
  پذير
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   مفاصل دررفتگي و تورم .6
   موها شدن كشيده از ناشي سر در طاسي مناطق وجود .7
  شالق ضربات آثار .8
  لب لجام پارگي .9

  چشمان كبودي .10
 بهبود مختلف مراحل در متعدد صدمات مشاهده .11

  گيرد مي امتياز 5 تا 1 از آيتم هر آزاري همسر غربالگري سواالت در **
 1( وقت پاسخ به گزينه هيچ (  
 2( پاسخ به گزينه بندرت (  
 3( پاسخ به گزينه گاهي(  
 4( اغلب پاسخ به گزينه (  
  5( گزينه هميشهپاسخ به(  

 بـه  10 از تـر  بـاال  امتيـاز . باشـد  مي 20 آن حداكثر و 4 سواالت مجموعه اين امتياز حداقل بنابراين 
 .شود مي تلقي مثبت عنوان

 بـه  بنـا  يـا  و كـرده  كـار  سـاعت  يـك  حداقل غربالگري، از فبل هفته طول در كه افرادي تمام :شاغل***
  .شوندمي محسوب شاغل باشند، كرده ترك را كار موقت طور به مرخصي قبيل از داليلي

  .باشندمي اشتغاالن خود و بگيران حقوق و مزد گروه دو شامل عمده طور به شاغالن

 اند نبوده نيز شغلي داراي و اندنكرده كار ساعت يك حداقل غربالگري از پيش روز 7 كه افرادي :بيـكار
 :شوند مي محسوب بيكار ذيل شرط دو داشتن صورت در

 در پيگيـري  يـا  نـام  ثبت نظير را مشخصي اقدامات كار، جستجوي براي گذشته روز 30 در .1
 هـاي  آگهـي  مطالعـه  كارفرمايـان،  بـا  تمـاس  دوسـتان،  از جـو  و پـرس  كاريابي، موسسات
 .باشند داده انجام... و استخدامي

 آينـده  روز 7 و گذشـته  روز 7 شـامل  اي هفتـه  دو دوره يـك  طي يعني باشند، كار به آماده .2
 :اند شده محسوب بيكار ذيل افراد همچنين باشند، داشته را كار شروع آمادگي

 به آينده در است قرار و شده مهيا كاري آنان براي يعني هستند، جديد كار شروع درانتظار - 
 .هستند كار به آماده نيز و شوند مشغول كار آن

 بازگشـت  انتظار در« از منظور. هستند كار به آماده نيز و قبلي شغل به بازگشت انتظار در - 
-مـي  دسـت  از را خود كار داليلي به و بوده كار داراي قبالً فرد كه است اين »قبلي شغل به

 .بردمي سر به خود شغل به بازگشت انتظار در ولي ندارد شغلي رسمي پيوند دهد،

 مـي  بيكـاري  بـراي  شـده  ذكـر  معيارهـاي  فاقـد  و هستند دار خانه و سرباز دانشجو، محصل، كه كساني
 .شوند نمي محسوب بيكار باشند،

 وظيفـه،  حقـوق  بــازنشستگي،  حقـوق  ماننـد  مستمــري  درآمدهــاي  كه كساني :كار بدون درآمد داراي
 .شوند مي محسوب كار بدون درآمد داراي دارند،....  و سهام سود مستغالت، و امالك درآمد

 مختلـف  هـاي  زمينـه  در دائمـي  هـاي  محدوديت از عبارتست معلوليت :رواني -  جسمي معلوليت****
 افـراد  سـاير  بـا  مقايسه در روزمره زندگي در را آن به مبتال شخص كه رواني _ ذهني يا حسي جسمي،
 جسـماني،  عملكـرد  كـه  هسـتند  افـرادي  معلـول،  اشـخاص . سازد جدي محدوديت يا مشكل دچار جامعه
 آنچـه  از مـاه  شـش  از بيش مدت به يقين به قريب احتمال به آنها رواني سالمتي يا و ذهني هاي توانايي

 را مشـكالتي  روزمـره  زنـدگي  در آنـان  بـراي  دليـل  همـين  بـه  و داشته انحراف آنهاست سن استاندارد
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 .آورد مي بوجود

 قابـل  و بـوده  العـالج  صـعب  كـه  شـوند مـي  گفته ها بيماري از دسته آن به  :خاص هاي بيماري*****
 دارد ضـرورت  و گيرنـد  قرار خاص مراقبتهاي تحت عمر آخر تا بيماران است الزم و باشند نمي درمان

 همـوفيلي،  ديـاليز،  ،MS نظيـر  هـايي  بيمـاري . باشند داشته قرار درمان تحت مستمر طور به بيماران اين
  .هستند ها بيماري اين جمله از كليه مزمن نارسايي و  تاالسمي

 بعضـي  بـه  نسبت افراد از برخي كه است مداومي و طبيعي غير تمايل يا تعلق از عبارت :اعتياد******
 مـواد  يـا  دارو مكـرر  و طبـي  غيـر  اسـتفاده  اعتياد از منظور. كنند مي پيدا الكل يا محرك ، مخدر مواد از

 باشد مي ديگران با كننده مصرف خود ضرر به كه است

 سـازمانهاي  پوشـش  تحـت  خـانواده  كـه  اسـت  مـواردي  فقـر  از منظور اينجا در :فقر تعريف*******
 .باشند مي....  و خيريه نهادهاي امداد، كميته بهزيستي، سازمان قبيل از حمايتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آموزيبيماريابي بر اساس شناسنامه سالمت دانش
بــا توجــه بــه تــداوم رفتارهــا و عوامــل خطــرزاي 

هـا از دوران كـودكي و نوجـواني تـا     مرتبط با بيماري
تدوين يك نظـام مراقبـت در سـنين    سنين بزرگسالي، 

هاي مبتني بر شواهد تواند دادهكودكي و نوجواني مي
ــر   ــتمداران در امـ ــئولين و سياسـ ــار مسـ را در اختيـ

ايــن نظــام همچنــين . بهداشــت و ســالمت قــرار دهــد 
قادرخواهد بود روند رفتارها و عوامـل خطـرزا را در   

هـاي  اي بـراي فعاليـت  طول زمان ثبت نمايـد و زمينـه  
هــاي دار پيشــگيري ابتــدايي و اوليــه از بيمــاريتجهــ

هـاي غيرواگيـر در   سنين بزرگسالي به ويـژه بيمـاري  
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از آنجايي كه بسياري از رفتارهاي تأثيرگذار بـر سـالمت و سـبك زنـدگي در     . سطح كشور فراهم آورد
مت در گذاري سـال  گيرد اين سنين بهترين فرصت ممكن براي سرمايهسنين كودگي و نوجواني شكل مي

  . هاي سالمت جسماني، رواني و اجتماعي است جهت  بهبود و رشد شاخص
با توجه به روند رو به فزونـي بسـياري از رفتارهـاي پرخطـر درميـان كودكـان و نوجوانـان ماننـد         

هاي ناكارآمد براي مقابلـه بـا هيجانـات و    افزايش گرايش به قليان و سيگار و كاهش سن مصرف، روش
شناختي و مصرف مـواد، شناسـايي   ات، در صورت ابتال به برخي از مشكالت روانكنترل بروز احساس

به موقع امكان درمان مؤثر را فراهم كرده و از مزمن شدن اختالل و عوارض آن براي دانش آمـوزان و  
  .شودها كاسته ميخانواده

-آمـد بـا غربـال   هاي بهداشتي در مسير طراحي نظامي پويا و كارطرح تحول نظام سالمت در برنامه

اي براي بيماريابي در گروه سني كـودك و نوجـوان انجـام     گذاري ويژهگري به هنگام مشكالت، سرمايه
پزشكي و مصرف مواد همچنين عوامل خطر مشـكالت اجتمـاعي بـه    دهد كه شناسايي اختالالت روانمي

  . ها در اين برنامه خواهد بوداولويتترين  مهم عنوان يكي از
در روند تحقق اين مسير كارشناس مراقب سالمت خـانواده در كنـار بيماريـابي اوليـه در فراخـوان      

شناسـنامه سـالمت دانـش    «و بـه كمـك ابـزار شناسـايي      مدارس مروج سـالمت عمومي، همگام با طرح 
گري شـده را بـر طبـق    بر اساس دستورالعمل بسته خدمت گروه سالمت خانواده، موارد غربال» آموزي

  .ند ارجاع و بر حسب شناسايي نوع مشكل، به پزشك و كارشناس سالمت روان ارجاع خواهد دادفرآي
، ارجـاع  شناسـنامه سـالمت  از نكات مهـم در پيگيـري و ارجـاع مـوارد شناسـايي شـده بـر اسـاس         

  .باشدآموز و والدين آنها به كارشناس سالمت روان و يا پزشك مركز براي دريافت خدمات مي دانش
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 كارشناس مراقـب سـالمت خـانواده    براي پزشكيروان اختالالت بيماريابي سئواالت ديگراز اينمونه

  بيشتر مطالعه جهت
خير بله  اختالالت عالئم

شده،  شود، بيهوش غش مي يا تشنج حمله دچار خواب يا بيداري در يكبار وقت چند هر كه فردي
 . شود خارج مي دهانش از كف و زند پا مي و دست

 زبانش و شود، لب خيره مي جايي به لحظه چند و شده زده مات گاهي مدرسه سن در كه كودكي

 . ليسد يا مي داده حركت ارادي غير حالت به را

 . شود تشنج مي دچار شديد تب دنبال به كه كودكي

راه  سالگي 5/1 تا 1 نشيند، در ماهگي نمي 12 تا 10گيرد، در گردن نمي ماهگي 5 تا 4 در كودك
  .كند خيس مي شبها را خود جاي سالگي 4 تا 3 زند، در حرف نمي سالگي 3 تا 2 ،در رود نمي

 مدرسه از يا و شود مردود مي است، مرتب تر ضعيف همه از درسي نظر از كه آموزي دانش

 . است داشته هم را 4 بند است، مشكالت شده اخراج

 به ندارد، قادر است، شغل ديگران از كمتر او دارد، هوش كودكانه رفتار كه بزرگسالي فرد

 . است داشته را 5 و 4هاي  بند نيست، مشكالت جديدي كار يادگيري

شنوند،  نمي ديگران كه شنود را مي دارد، صداهايي منطقي غير گفتار و هذيان و توهم كه فردي
 را او خواهند ديگران مي كند فكر ميدارد،  ظن بينند، سوء ديگران نمي كه بيند مي  را چيزهايي

، )براي اين افكار هيچ گونه شواهدي موجود نيست( كند خيانت مي او به دارد همسرش يا بكشند
حرف  خودش شود، با خيره مي ديوار درو آورد، به در مي دارد، شكلك غريب و عجيب رفتارهاي

 . خندد مي   يا  زند مي

 اشتها و خواب كند، مشكالت دارد، گريه مي دوست را است، تنهايي حوصله بي و غمگين خيلي كه فردي

 .كند غيبت مي مدرسه دارد، از تحصيلي دهد، افت انجام را كارهايش تواند اوقات نمي دارد، گاهي

 . كند اقدام مي خودكشي به يا دارد خودكشي است، افكار نااميد زندگي از

 زياد دارد، كارهاي شديد خوابي است، بي پرتحرك و پرحرف و خوشحال دليل بدون كه فردي

داند،  مهم مي را شود، خود خسته نمي كاري پر و خوابي بي از دهد، هيچوقت انجام مي هدفي بي
 . شود گريان مي يا خندان يا عصباني زود خواند، خيلي شعر مي و آواز مدام

 . است بيقرار و دارد اضطراب كه فردي

   .است پرخاشگر و عصبي كه فردي

 .دارد وسواس كه فردي

 . است بدني پراكنده دردهاي دچار جسمي بيماري وجود بدون كه فردي

  شود؟ نگراني مي و تشويش، دلهره دچار دليل بي و مداوم طور به
  :دشو وحشت مي و ترس احساس دچار زير موارد از

  جمع در كردن صحبت بسته، هاي آب، حيوانات، مكان ارتفاع، تاريكي،
 :دهد مي انجام زياد حساسيت و وسواس با را آنها و ميزنيد تكراري اعمال به دست زيل موارد در

 كردن آنها، چك به دادن نظم و وسايل كردن وسايل، مرتب و اعداد شستشو، شمارش و نظافت

  منزل درب و گاز شير بودن بسته
 يا شود وحشت مي دچار هاي آن صحنه يادآوري از اكنون كه است اي شده حادثه دچار قبالً

  ببيند؟ كابوس مي آن به راجع
 نيافته  آن براي جسمي علت پزشكان كه است مبتال جسماني يها بيماري و دردها، مشكالت به

  دانند؟ عصبي مي را آن علت و اند
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خير بله  اختالالت عالئم
  كند؟ گريه مي زياد كند؟ نااميدي مي و غمگيني، اندوه احساس
  كند؟ برقرار نمي ارتباط كسي با و است گير گوشه

   خندد؟ زياد مي و زند حرف مي زياد است؟ خوشحال حد از بيش و دليل بي
  است؟ پرخاشگر و عصبي

  كند؟ فكر مي خودكشي به
  است؟ كرده اقدام خودكشي به قبالً

  شود؟مي ن ديگرا به آسيب يا خود به آسيب موجب كه زند آميز مي خشونت رفتارهاي به دست
  زند؟ حرف مي خودش با

  بينند؟ ديگران نمي كه بيند را مي چيزهايي يا شنوند ديگران نمي كه شنود را مي صداهايي
  دارند؟ را او به رساندن آسيب يا و او كشتن قصد و كنند تعقيب مي را او ديگران كه است معتقد 

  است؟ مهمي شخص يا جمهور، امام، پيغمبر رئيس كه است معتقد
  است؟ كرده اقدام خودكشي به قبالً

  شود؟ ديگر مي به آسيب يا خود به آسيب موجب كه زند آميز مي خشونت رفتارهاي به دست
 و  كردن عوض خود، لباس كردن خوردن، نظافت غذا(دهد؟  انجام را خود شخصي امور نيست قادر

( ...  
  ؟)صرع حمله( شود بيهوش و كند غش آن دنبال به كه است شده تشنج حمله دچار كنون تا
   يك به و باشد داشته زدگي بهت حالت لحظه چند براي خردسال فرزند  كه آمده پيش كنون تا  

  بدهد؟ دست از لحظات آن در را خود هشياري و بماند خيره نقطه
 ) زدن رفتن، حرف رفتن، راه پا و دست رفتن، چهار خيز سينه(  رشد مراحل نظر از خردسال فرزند 

   است؟ خود همساالن مانند و خود سن با مطابق
  كند؟ خيز مي و جست مدام و است فعال و انرژي پر اندازه از بيش خانواده فرزند 
  :  دهد انجام مي را زير كارهاي خانواده فرزند 
 افروزي، منزل، آتش يا مدرسه از دروغگويي، فراروسايل، دزدي،  حيوانات، تخريب آزار 

  جويدن خشونت، ناخن و كاري، پرخاشگري زورگويي، كتك
   دارد؟ تيك يا زبان لكنت شما فرزند 
  كند؟ كنترل مي را خود مدفوع ادارو ) سالگي 3 سن از بعد(  خانواده فرزند 
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  خالصه فصل  
  

: عبارتند از و اعتياد  حوزه سالمت رواني، اجتماعي هاي هدف در برنامههاي  گروه
ها و افراد در معرض عوامل  مبتاليان به اختالالت روانپزشكي و مصرف مواد، خانواده

عموم جامعه كه بايد كليه اي از موارد  خطر مشكالت اجتماعي، خانواده بيماران و در پاره
دي هستند كه افراپذير  ي آسيبها گروهها ارائه شود در اين ميان  ات الزم به اين گروهخدم

 ، خانوادگي و اقتصادي بيشتر از ساير افراد مستعد ابتالء به اختالل به دليل مشكالت فردي
هاي روزمره زندگي شان  سو توان مقابله آنها با استرباشند  و مشكالت اين حوزه مي

و سالمندان و يا  هاي سني مانند كودكان و نوجوانان همچنين برخي از گروه. كمتر است
. آيند هاي ويژه هدف به شمار مي هايي از زندگي مانند مادران باردار و شيرده گروه دوره

اختالالت روانپزشكي، بايد  بر اساس فرم غربالگري  كارشناس مراقب سالمت خانواده
بر د و آنها را نرا شناسايي كنهاي جمعيت شناختي، افراد مشكوك  مصرف مواد و فرم

و يا كارشناس سالمت روان در مركز  به پزشكموارد تشخيص داده شده  حسب نوع
مراحل مختلف دهنده  نظام بيماريابي و ارجاع بيماران نشان. سالمت جامعه ارجاع دهند

  .بهداشتي اوليه است هاي  مراقبت ارائه خدمات توسط تيم سالمت در سطوح مختلف
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  تمرين خارج از كالس 
  
 در برنامه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد را تعريف كنيد هاي هدف گروه. 

 پذير در برنامه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد چه افرادي هستند؟ هاي آسيب گروه 

  براي غربالگري و شناسايي افراد مشكوك به ابتالء به اختالل روانپزشكي و مصرف
 مواد چه اقداماتي بايد انجام دهيد؟

 دهيد؟ راد را به پزشك ارجاع مياي اف در چه مرحله 

 چه مواردي از اختالالت و مشكالت اجتماعي را بايد ارجاع فوري بدهيد؟  

  تمرين در كالس درس 
  
 هاي حوزه  پذير در برنامه هاي آسيب از افراد كالس بخواهيد كه با روش بارش افكار گروه

 .سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد را ذكر كنند

  كننده و يك نفر در نقش كارشناس  روش ايفاي نقش يك نفر در نقش فرد مراجعهبا
ها توسط  مراقب سالمت خانواده باشد و كار بيماريابي با اجراي يك نمونه از پرسشنامه

 .كارشناس مراقب سالمت خانواده انجام شود
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 چهارمفصل 

 

  
  ي هدفها گروه برقراري ارتباط با

  رواني، هاي حوزه سالمتبرنامهدر 
 اجتماعي و اعتياد 
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  كليدي واژگان
  
 برقراري ارتباط  
  بازاريابي اجتماعي 

  توانمند سازي شناختي 

   گوش دادن فعال  

  اهداف فصل
             

  :رود بتوانيدپس از مطالعه اين فصل انتظار مي       
 تعريف ارتباط  را بيان نماييد . 

 نتايج حاصل از ارتباط مؤثر و ا رتباط ناموثر را نام ببريد . 

  اهداف گوش دادن فعال را برشماريد. 

 اصول كارآمد سازي ارتباط را توضيح دهيد . 

 با موانع ارتباط مؤثر آشنا گرديد . 
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  عناوين فصل

  
  مقدمه  
  برقراري ارتباط براي ارتقاء سالمت  
 هاي هدف براي ارائه خدمات حوزه سالمت رواني، اجتماعي و  بندي گروه طبقه

  اعتياد 
 تعريف ارتباط  
  عناصر اصلي ارتباط  
 گوش دادن فعال  
 هايي براي كارآمدتر كردن ارتباط كالمي  توصيه 

  موانع برقراري ارتباط مؤثر  
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  مقدمه  
به مفهـوم  هاي سالمت  برنامهارتباط در برقراري 

به كارگيري راهكارهـايي بـه منظـور آگـاه سـازي و      
سـالمت  تاثير بر تصميمات فرد و جامعه براي ارتقاء 

اخير فضاي پيچيده تبادل اطالعات هاي  در دهه. است
 ،عالوه بـر ايـن  . شده استگيري  دچار تغييرات چشم

در حـــوزه ســـالمت روانـــي، مســـائل و معضـــالت 
مالً متفاوت بـه خـود   كاهايي  شكل اجتماعي و اعتياد،

در اين شرايط در برقراري ارتباط بايد تمامي تالش خود را بر اين نكته متمركز نماييم كه آنهـا  . اند گرفته
. بتوانند به صورت داوطلبانه و با احساس ايجاد ارزشي افزوده در خود اقدام به ارتقـاء سـالمت نماينـد   

الزم تمايل پيدا كنند تا از خـدمات برنامـه بهـره    اي ه شود تا افراد با كسب آگاهي مي اين موضوع موجب
به تعبير ديگر برقراري ارتباط به مفهوم بازاريـابي اجتمـاعي و فـردي    . مند شده و در آن مشاركت كنند

  . استسالمت در مداخالت 
  

  سالمتبرقراري ارتباط براي ارتقاء 
 سـازي  توانمنـد "	 زيمـرمن  رتعبيـ  بـه  يـا  و اجتمـاعي  و فـردي  توانمندسازي مستلزم سالمت ارتقاي

   .است"	شناختي
  
 اساس بر توانند مي افراد كه است رفتارهايي و باورها ازاي  مجموعه شناختي وانمندسازيت

  بگذارند تأثير خود زندگي محيط بر آنها
  
 توانمندسـازي   .شـود  نمـي  شـمرده  كافي سالمت وضعيت بهبود براي فردي توانمندسازي بنابراين 

 اجتماعي توانمندي  .است برخوردار اساسي اهميت از هدف اين به رسيدن براي جمعي تعامل و اجتماعي

 ارتبـاط  كيفيـت  بهبـود  و افـزايش  بـراي  تهايي مهار ايجاد مستلزم گيرد، مي شكل افراد تفاهم براساس كه

 موجب همگي كه ابرازي خود و مذاكره مهارت برقراي روابط مؤثر،:  مثلهايي  مهارت  .است افراد متقابل

 توانمنـدي  تقويـت  موجـب  جمعـي هاي  اقدام در شركت كلي طور به  .شود مي افراد اجتماعي تعامل بهبود

  . گردد مي شناختي روان و اجتماعي

  
  حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادهدف براي ارائه خدمات هاي  گروه بندي طبقه

تمامي افراد جامعه با هـر ويژگـي اسـت     موضوعي براي سالمت رواني و اجتماعيحال كه دريافتيم 
بندي افراد با نيازهاي مشـابه  اين موضوع طبقه. اي ديگر در زمينه ارائه خدمات توجه نماييمبايد به نكته

در اغلب موارد درك نياز به خدمات از طريق مشاوره با افراد صـورت  . براي دريافت خدمات معين است
كننـد در   مـي  زنـدگي اي  افرادي خاص از جامعـه كـه تحـت شـرايط ويـژه     با اين وجود همواره . پذيردمي

رويكردهـاي مختلفـي بـراي    . بوده و بـه خـدمات تقريبـاً يكسـاني نيـاز دارنـد      سالمت معرض مخاطرات 
اما آنچه  ؛توان پيدا كرد مي حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادهاي  برنامههدف هاي  بندي گروه طبقه
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 ،مبنـاي نخسـت  . هـدف بـر دو مبناسـت   هـاي   گـروه  گيـرد انتخـاب   مـي  د تاكيد قراركه در اين كتاب مور
. است روانپزشكي، مصرف مواد و مشكالت اجتماعيهدف براساس اختالالت شايع هاي  بندي گروه طبقه

افـراد در  بنـدي   و شـامل طبقـه   مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت      5اين رويكرد در محتواي اصلي فصل 
اخـتالالت مصـرف مـواد و    اليان به افسردگي و اضطراب، اختالالت دو قطبي، انـواع  نظير مبتهايي  گروه

در ايـن  . سـني اسـت  هـاي   گـروه  هـدف براسـاس  هاي  گروه انتخاب ،مبناي دوم. است مشكالت اجتماعي
ي خاص ها بيماري افراد در معرض مخاطرات وهاي  سني واجد قرار گرفتن در دستههاي  ، گروهرويكرد

از خدمات ادغام يافته مختلف به يك حيطه سـني همـواره   اي  اين رويكرد براي ارائه بسته .شوند مي تلقي
  . خدمات استدهندگان  مورد نظر ارائه

بدان لحـاظ ارزشـمند    حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادهدف براي برنامه هاي  بندي گروه طبقه
هـا   گيري پي هد كه با حجم كمتري از فعاليت ود مي خدمات سالمت اين امكان رادهندگان  است كه به ارائه

را شناسايي و اعتياد  هاي حوزه سالمت رواني، اجتماعي و با رويكردي نظام دار واجدين شرايط برنامه
  . نموده و آنها را تحت پوشش خدمات قرار دهند

تـوان   مـي  طراحي شده است كه با اسـتفاده از آنهـا   يمشخصهاي  عملالبدين منظور جداول ودستور
  .اين اقدام را به صورتي سازمان دهي شده و كارآمد انجام داد

  
  الزم براي برقراري ارتباط هاي  مروري بر مهارت
تـرين   مهارت برقراري ارتباط مـؤثر يكـي  از  مهـم   . هاي اصلي زندگي اجتماعي است ارتباط از مولفه

  .هاي سالمت روابط بين فردي است   كننده بيني پيش
  

   تعريف ارتباط
  ارتباط عبارت است از فرايند ارسال و دريافت پيام

 
  :ارتباط مؤثر 

 باشد ي انتقال اطالعات بين افراد مي تنها وسيله.  
 تنها راه نشان دادن احساسات به ديگران است .  
 ها است بهترين راه تصحيح سوء تفاهم.  
     پيش شرط هر نوع آمـوزش مـؤثر و در نتيجـه

   ي رشد يك اجتماع است الزمه
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  : يك ارتباط نامؤثر 
 شود باعث ايجاد سوء تفاهم مي .  
 گردد  منجر به نارضايتي، احساس تنهايي و تعارض در افراد خانواده و جامعه مي.  
 هاي  تواند اعتماد به نفس فرد را مختل كند و احساس درماندگي و در نتيجه آسيب در طول زمان مي

  .روان و اجتماعي ايجاد نمايد 
 توانايي فرد براي مقابله با مشكالت زندگي را كاهش بدهد . 

  
  ) كالمي و غير كالمي ( عناصر اصلي ارتباط

ايـن  . به طور ضمني اشاره شد كه ارتباط متضمن دو عنصر اصلي است. ارتباط وجوه مختلفي دارد
  . دو عنصر عبارتند از عناصر كالمي و عناصر غيركالمي ارتباط

فرايند بيان و  محتواي كالميشامل آن وجهي از ارتباط است كه اختصاصاً به ارتباط  عناصر كالمي
  . گردد مربوط مي كالمي

براي مثال جذاب بودن محتواي كـالم،  . آوريم منظور از محتواي كالم، آن چيزي است كه بر زبان مي
عـث تسـهيل   تهديد آميز نبودن آن، شور برانگيز بودن موضوع صـحبت، غـم افـزا نبـودن  نظـاير آن، با     

تـرين عوامـل    توجه به ابعاد فرهنگي و حتي خرده فرهنگي در محتواي كالم يكي از مهم. گردد ارتباط مي
  .باشد  در افزايش كارآمدي ارتباط مي

شامل چگونگي شروع صحبت، نحوه جمله بندي، زمـان بنـدي ارتبـاط     فرايند برقراري ارتباط كالمي
  . باشد گي جمع بندي و ختم ارتباط ميكالمي، مالحظات موقعيتي و بالخره چگون

هـايي غيـر از    شامل آن وجهي از ارتبـاط هسـتند كـه اختصاصـاً بـه جنبـه       عناصر غيركالمي ارتباط
توان بـه تـن صـدا، آهنـگ صـدا،       در اين مقوله مي. گردند محتواي كالمي و فرايند بيان كالمي مربوط مي

نـاميم نيـز    ه كه عناصـر غيركالمـي ارتبـاط مـي    اي و حركات بدني، يعني آنچ تماس چشمي، حاالت چهره
  . كنند استفاده مي

  
  گوش دادن فعال 

شـنيدن عمـل   . شنيدن و گوش دادن دو مقوله متفاوت هسـتند 
ايـن عمـل غيـرارادي بـوده و فقـط بـه       . باشـد  ادراك اصوات مـي 

  . گردد دريافت محرك شنيداري اطالق مي
يافـت و تفسـير   گوش دادن فعاليتي انتخابي است كه شامل در

اين عمـل رمزگردانـي اصـوات بـه     . باشد هاي شنيداري مي محرك
  .معاني را نيز در بر دارد 

گـوش دادن  : شـود   گوش دادن به دو طبقه اصلي تقسـيم مـي  
گوش دادن غيرفعال از نظر كيفيـت،  . فعال و گوش دادن غير فعال

دهد كـه گيرنـده پيـام،     كمي باالتر از شنيدن است و زماني رخ مي
گوش دادن به موسيقي، تلويزيون، گوش دادن ا ز روي ادب، . انگيزه زيادي براي گوش دادن دقيق ندارد

از آنجا كه در گوش دادن غيرفعـال تنهـا بخشـي از ذهـن مـا      . هايي از گوش دادن غيرفعال هستند نمونه
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يعنـي تفكـر در   (باشد، لذا هنگام گوش دادن به ديگران، احتمال پرت شدن حـواس   درگير توجه كردن مي
بهترين راه براي حل اين مشكل، گـوش دادن  . وجود دارد) مورد چيزهاي ديگري غير از موضوع اصلي 

توان گوش دادن هدفمند معرفي  بنابراين گوش دادن فعال را مي. باشد فعال يعني گوش دادن هدفهمند مي
  : اهداف گوش دادن فعال عبارتند از . كرد
  كسب اطالعات  
 يي گرفتن راهنما  
  درك راهنمايي  
  درك ديگران  
  حل مشكالت  
  فهميدن احساسات ديگران  
  حمايت عاطفي ديگران  

توجه به فرد مقابل، پرسـيدن سـؤال، بـازخورد دادن،    : هاي مؤثر براي گوش دادن فعال شامل  روش
  . باشد بازگو كردن و خالصه سازي  مي

هاي مختلف را شنيده، معاني را درك كرده و سپس بـا ارائـه    براي گوش دادن فعال شنونده بايد پيام
  . بازخود مطمئن گردد كه برداشت وي صحيح بوده است

  
  هايي براي كارآمد تر كردن ارتباط كالمي  توصيه

  :هنگام صحبت كردن 
       مطمئن شويد كه شنونده فرصت سـؤال كـردن يـا اظهـار نظـر

  . كردن را دارد
    سعي كنيد خود را جاي شنونده قرار دهيـد و احساسـات او را

  . در نظر بگيريد
 خواهيد بگوييد، واضح بيان كنيد  آنچه را مي.  
  به شنونده نگاه كنيد.  
 گوييد با تن صدا و زبان بـدني شـما    مطمئن شويد كه آنچه مي

  . نگي داردهماه
 تن و آهنگ صداي خود را تغيير دهيد .  
 مبهم صحبت نكرده و بيان جزئيات زياد موضوع را پيچيده نكنيد .  
 از ديدن عاليم آشفتگي در شنونده غفلت نكنيد .  
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  : هنگام گوش دادن 
 سوال بپرسيد تا كامالً متوجه شويد كه موضوع چيست .  
 موضوعات را آن طوري كه فهميده ايد خالصه كنيد .  
 گويد پرهيز كنيد گوش كنيد و از قضاوت درباره آنچه كه گوينده مي . 

  
  مؤثر  موانع ارتباط

در ايـن  . موجب برقراري ارتبـاط مـؤثر شـوند   . توانند تا كنون درباره چيزهايي صحبت كرديم كه مي
هاي ارتباط را بسته و مانع از برقراري ارتباط مـؤثر   يم كه راهكن قسمت توجه شما را به موانعي جلب مي

  : ها در زير ذكر شده اند  اين نوع پيام. شوند ها مانع از برقراري ارتباط مؤثر مي برخي از پيام. شوند مي
  دستور دادن، هدايت كردن، ابالغ كردن  
  اخطار، تهديد، هشدار دادن  
  موعظه و نصحيت  
 ه حل ارائه دادن توصيه، پيشنهاد يا را  
   وادارسازي از طريق استدالل، سخنراني يا بحـث

  كردن 
      قضاوت كردن، انتقـاد كـردن، مخالفـت كـردن و

  مقصر شمردن ديگران 
  اسم روي هم گذاشتن، مسخره كردن و تحقير كردن  
  تفسير، تحليل و تشخيص پزشكي و روانشناسي روي هم ديگر گذاشتن  
  وارسي، بازجويي و بازپرسي 

  كردن حواس، عوض كردن صحبت و گول زدنپرت 

  
  

  خالصه فصل   
  

ها و مشاركت  هاي هدف براي ورود به برنامه برقراري ارتباط با هدف ترغيب افراد و گروه
هاي  به منظور برقراري ارتباط در برنامه. گيرد ها صورت مي فعال و همه جانبه آنها در برنامه

كسب اين . بايد مهارت برقراري ارتباط مؤثر را آموختحوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد 
هاي الزم در اين زمينه است؛ اما برخورداري از  ها نيازمند برخورداري از دانش و نگرش مهارت

 .هاي علمي است گيري از شيوه اين مهارت نيازمند تمركز، تمرين مكرر و تجربه با بهره
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  تمرين در كالس درس
 
 حث و گفتگوي مشاركتي در كالس درس در زمينـه بازاريـابي اجتمـاعي    با ايجاد امكان ب

اساسـاً  "در اين مباحثات روشن نماييد كـه  . براي سالمت رواني و اجتماعي مباحثه كنيد
توان مردم را تشويق نمود به صورت داوطلبانه و بدون هيچ گونـه اجبـار از    چگونه مي

 "ره مند شوند؟خدمات حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد به

 هـاي هـدف    گـروه بنـدي   چرا طبقـه "كه  در قالب تيمي كه تشكيل داده ايد روشن نماييد
 .يابد  مي ضرورت

 هاي نام برده شده در اين فصل براي برقراري ارتبـاط بـا    به نظر شما كداميك از مهارت
 .هاي هدف از اهميت بيشتري برخوردارند؟ دالئل خود را ذكر كنيد  گروه

  هاي برقراري ارتباط با افراد را اجرا  از روشهايي  استفاده از روش ايفاي نقش، نمونهبا
توانند ناظر ايفاي نقش بـوده   در هر بار از ايفاي نقش، گروهي از همكالسيان مي. نماييد

و اشكاالت را پس از اجراي آن بازگو نموده و دوباره ايفاي نقش با گروهي ديگـر تكـرار   
 .شود

 

  تمرين در خارج از كالس
  

هاي زير تحقيق نمـوده و نتـايج را در    با مراجعه به ساير منابع در دسترس در يكي از زمينه
در اين زمينه ممكن است شنوندگاني كـه بـه آنهـا ارائـه     . جلسه بعدي به سايرين انتقال دهيد

عالوه بر ايـن  . دهيد داشته باشند مينماييد خود نظراتي در مورد مطالبي كه ارائه  گزارش مي
كنـد اقـدام بـه مطالعـه و      توانيد در زمينه ساير موضـوعاتي كـه مربـي معرفـي مـي      شما مي

  .گردآوري مطالب نمايند 
 فن بيان و سخنوري 

 مهارت مديريت و رهبري 

   برقراري ارتباط بين فردي 
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 فصل پنجم

  
  

  
پزشكي، مصرف مروري بر اختالالت شايع روان

 از مشكالت اجتماعي  رخيمواد و ب
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  گان كليديواژ
  
 اختالالت خلقي  
 افسردگي  
 اختالالت دو قطبي  
 خودكشي  
 اختالالت سايكوتيك  
  اختالالت مصرف مواد  
 خشونت خانگي  

  اهداف فصل
  

  :رود كه بتوانيد مي پس از مطالعه اين فصل انتظار
 .اختالالت و مشكالت شايع حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد را نام ببريد -١

 .شايع و مهم هر اختالل يا مشكل را نام ببريدهاي  عاليم  و نشانه -٢

 .مشكالت شايع بيان كنيد تعريف و توصيفي از هر يك از اختالالت و -٣

در معرض خطر و عوامل مؤثر در پيدايش اختالالت و مشـكالت حـوزه سـالمت    هاي  گروه -۴
 .رواني، اجتماعي و اعتياد را بيان كنيد

 .ضرورت شناسايي و نحوه غربالگري اختالالت و مشكالت شايع را بيان كنيد -۵

 .بيان كنيد موارد و نحوه ارجاع افراد شناسايي شده به سطوح باالتر را -۶
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  فصل عناوين
  
 افسردگي : خلقي اختالالت 

 يقطبت دواختالال 

 خودكشي : هاي روانپزشكي اورژانس  

 اختالالت اضطرابي  

 كيكوتياختالالت سا    
 صرع     
 عقب ماندگي ذهني  
 اختالالت كودكان و نوجوانان 

 اختالل بيش فعالي و كمبود توجه  
 اختالالت سلوك 

 شب ادراري  
 بي اختياري مدفوع  
 ناخن جويدن، شست مكيدن، : عادات خاص.... 

 اختالالت مصرف مواد 

 مواد افيوني 

 مواد محرك 

 الكل 

 ساير مواد 

 مصرف مواد در بارداري 

 كاهش آسيب ناشي از مصرف مواد 

 خشونت خانگي 

 سوء رفتار با كودك  
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  :اختالالت خلقي
 اختالالت خلقي بـه طـور كلـي بـه دوگـروه عمـده اخـتالالت افسـردگي و اخـتالالت دوقطبـي تقسـيم           

كشـد، فـرد از لحـاظ     مـي  در اختالالت افسردگي در مدت زماني كه چند هفته يا چند ماه طـول . گردند مي
در اخـتالالت دوقطبـي فـرد عـالوه بـر      .  هيجاني وخلقي بيش از حـد غمگـين، بـي عالقـه و نااميـد اسـت      

كند در حالت مانيا فـرد در مـدت زمـاني     مي به نام  مانيا را نيز تجربههايي  هاز افسردگي دورهايي  هدور
شد بيش از حد سرخوش، شاد، پرانرژي يا تا چند هفته طول بك)  روز 7حداقل (كه ممكن است چند روز 

  .استپذير  تحريك
بيماري كه حداقل يك دوره مانيا را تجربـه كـرده اسـت هـر چنـد در حـال حاضـر در حالـت         : توجه 

  .شود مي افسردگي باشد همچنان مبتال به اختالل دوقطبي محسوب
  

  :افسردگي
  :مقدمه و تعاريف

مهم وكليدي آن خلق و روحيه افسـرده در اكثـر اوقـات    هاي  از نشانه. افسردگي اختالل شايعي است
شخصـي  . روزمـره اسـت  هاي  روز و تقريباٌ همه روزها و يا بي عالقگي و بي لذتي در تقريباٌ اكثرفعاليت

كـاهش واضـح    كنـد و اغلـب   مي و بي حوصلگي شود، احساس غمگيني مي هكه دچار افسردگي بيمارگون
بيمـار ممكـن   . كنـد  مـي  را در اغلب روزها گزارشها  يباٌ همه فعاليتعالقه مندي و لذت بردن ازهمه يا تقر

شـود   مي كاهش انرژي و خستگي اغلب موجب. كند مي است بگويد احساس اندوه، نااميدي يا بي ارزشي
افكـار آزار   در موارد شـديدتر . كه بيماران نتوانند وظايف و كارهاي خود را به خوبي گذشته انجام دهند

تنفر از زنـدگي، آرزوي مـرگ و گـاه افكـار مربـوط بـه خودكشـي در ايـن          حساس گناه،ا اي چون دهنده
نبـود حمايـت اجتمـاعي     بيروني مانند هاي  به دنبال استرس معموالً افسردگي. گردد بيماران مشاهده مي

  .شود مي آشكار در زندگي فعلي و خانوادگيمداوم و تنش زا هاي  كشمشكشوجود  بيكاري، مناسب،
 
  :افسردگياي ه نشانه
بيماران مبتال به افسردگي، عالوه بر خلق افسرده، دچار كاهش انرژي و عاليق و بي حوصلگي  نيـز   
اختالل در خواب مثل كاهش يا افزايش خواب، اخـتالل در اشـتها   : عاليم ديگر افسردگي شامل. گردند مي

يـا نـاتواني   بـي ميلـي   (مثل پرخوري يا كم خوري، اختالل در حافظه و تمركـز، اخـتالل عملكـرد جنسـي     
، احساس گناه، عاليم جسمي متعدد مثل سردرد، درد مفاصل و عضالت، سـوزش يـا درد معـده    )جنسي

هـاي   در مراجعـه بـه پزشـك بـه عنـوان درد      معموالً كه هيچ دليل يا تشخيص طبي ديگري ندارند و...  و
  .شود مي عصبي در نظر گرفته

  
  :توجه
ر بسياري از موارد با توجه به شرايط فرهنگي كشـور مـا،   باشد كه بدانيم د مي اين نكته حائز اهميت 

فرد افسرده بيش از افسردگي، از عالئم بدني و جسماني شكايت دارد كه علي رغم مراجعـات متعـدد بـه    
در زيـر تعريـف و توضـيح    . شـوند  مي عصبي شناختههاي  پزشكان بهبودي نيافته است و به عنوان درد

  :ده شده استافسردگي شرح داهاي  بيشتر نشانه
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احساس غمگيني، بي حوصلگي، پوچي، زود گريه كردن، كاهش واضح عالقه يا لذت از  :خلق افسرده
  :اموري كه قبالٌ مورد عالقه فرد بوده است، مثال ها

 به ايـن گونـه  اي  عالقهبرده، اكنون رغبت و  مي لذتها  يا مهمانيها  فردي كه قبالٌ از شركت در جشن 
  .دهد مي فرد گوشه گيري از جمع و تنهايي را ترجيح .دهد نمي امور نشان

 دهد نمي داده، نشان مي به انجام تفريحات مورد عالقه خود كه در گذشته انجاماي  فرد عالقه.  
 شود، بازي با بچه ها، گردش، سفر و نمي چيزي موجب خوشحالي، نشاط و اشتياق در فرد  ... 

  
  

  
  

  
معمول فرد ممكـن اسـت   هاي  خستگي زودرس و كسالت در انجام فعاليت  :خستگي و كاهش انرژي

  .بدون انجام كار سنگين نيزاحساس بي رمقي و خستگي زياد نسبت به گذشته احساس كند
 

كاهش اعتماد به نفس، سرزنش خـود، احسـاس گنـاه شـديد و       :ارزشي يا احساس گناه احساس بي
  .عذاب وجدان بدون علت واضح يا منطقي

  
مكـرر طـي خـواب، بيـدار شـدن      هاي  مشكل در به خواب رفتن، بيدار شدن :كاهش يا افزايش خواب

  زودتر از هميشه، خواب آلودگي در طول روز 
  

كارايي و توانايي فـرد در فعاليتهـاي شـغلي،    افت واضح  :هاي روزمره كاهش توانايي انجام فعاليت
تحصيلي، اجتماعي كه منجر به غيبت از كار، تحصيل، گوشه گيـري از جمـع يـا نـاتواني از انجـام امـور       

  .منزل يا شخصي فرد شود
  
  
  
 

  
  :هايي كه در معرض خطر بيشتري براي ابتال به  افسردگي قرار دارند گروه
  افسردگي پس از زايمان(زنان به ويژه پس از زايمان( 

  سالمندان 

  عروقي - قلبيهاي  هاي جسمي مزمن مثل ديابت، صرع و بيماريافراد مبتال به بيماري 

 افراد دچار سوءمصرف مواد يا الكل 

 اندهاي عاطفي، تحصيلي، شغلي را تجربه كردهافرادي كه مرگ يا جدايي از همسر، سوگ عزيزان، شكست. 

 خانوادگي بيماري روانپزشكي به ويژه افسردگي هستند افرادي كه  داراي سابقه. 

ممكن است به صورت  تحريك پذيري يا بي  خلق افسرده در كودكان و نوجوانان: توجه
  قراري زياد باشد

هاي اشاره شده بايد در اكثر اوقات روز و تقريباٌ همه روزها وجود داشته باشد تا به  نشانه
هاي اشاره شده بايد در اكثر اوقات روز  نشانه. فسردگي در نظر گرفته شودهاي ا عنوان نشانه

  .هاي افسردگي در نظر گرفته شود و تقريباٌ همه روزها وجود داشته باشد تا به عنوان نشانه
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  :غربالگري و ارزيابي افراد خانوار

كارشناسان مراقب سالمت خانواده كليه افراد تحت پوشش برنامه ادغام بهداشت روان را با استفاده 
ري بـراي  از فرم غربالگري اختالالت ارزيابي نموده و موارد  شناسايي شده بر اساس راهنمـاي غربـالگ  

  .دهد مي تشخيص افسردگي به پزشك ارجاع
  

  :ارجاع بيماران
افراد يا به صورت مراجعـه حضـوري يـا پـس از غربـالگري فعـال جمعيـت تحـت پوشـش، توسـط           

چنانچـه فـردي بـر اسـاس دسـتورالعمل واجـد       . شوند مي كارشناسان مراقب سالمت خانواده شناسايي
  . شود مي و در صورت نياز براي درمان ارجاعشرايط ارجاع شناخته شود براي تشخيص قطعي 

  
  
  
  
  

نـورتريپتيلين،  نظيـر فلوكسـتين، سـيتالوپرام، سـرترالين     (درمان افسردگي شامل درمانهاي دارويي 
است كه توسـط  ...)  مشاوره، روان درماني و(غير دارويي هاي  و درمان...) تريپتيلين، ايمي پرامين و آمي

پزشك و در مواردي بر حسب صالحديد پزشك توسط كارشناس مراقب سالمت خانواده و بـر اسـاس   
  . راهنماي درمان اختالالت براي بيمار اجرا خواهد شد

  

  
ها وعاليم افسردگي را دارد حتماٌ راجع به افكار خودكشي به همـراه قصـد    از فردي كه نشانه : توجه

  :جدي براي آسيب به خود يا ديگران سئوال كنيد
  ايد؟ هيچ گاه شده از زندگي خسته شويد و به مرگ فكر كنيد؟ آيا اخيراٌ به خودكشي فكر كردهآيا  
     چنانچه پاسخ مثبت است، اين عالمت را به عنوان يك اورژانس روانپزشكي در نظـر گرفتـه و بيمـار

  .را ارجاع فوري به پزشك دهيد
  

  اقدامات  طبقه بندي  احتمالي تشخيص  مو عاليها  نشانه
  غمگيني، بي عالقگي

  افسردگي

  افسردگي شديد
قصد جدي براي آسيب به (

  )خود يا ديگران

ارجاع فوري  به 
  احساس خستگي و كاهش انرژي  پزشك

  هاي روزمره كاهش توانايي انجام فعاليت
  افسردگي خفيف تا متوسط

عدم وجود قصد جدي براي (
  )يا ديگرانآسيب به خود 

ارجاع غير 
فوري  به 
  پزشك

  احساس بي ارزشي يا احساس گناه
  كاهش يا افزايش خواب

  افزايش يا كاهش اشتها

روانپزشكي و نوع آن به عهده پزشك است و ) بيماري(تشخيص قطعي وجود اختالل  :توجه
  .نمايد غربالگري فقط افراد مشكوك و پر خطر را شناسايي مي
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  : خانوادهمراقبت و پيگيري بيماران توسط كارشناسان مراقب سالمت 
افرادي كه در غربالگري كارشناس مراقب سالمت خانواده مشكوك به بيماري روانپزشكي شناسايي 

، تشكيل پرونده و تاييد تشخيص تحت درمان، مراقبـت  )پزشك خانواده(اند پس از ارجاع به پزشك  شده
  . گيرند و پي گيري قرار مي

و قصد خودكشي نيز وجود نداشته است، به در مواردي كه عاليم از شدت كمتري برخوردار هستند 
در موارد . صورت ماهانه توسط كارشناس مراقب سالمت خانواده پي گيري و مراقبت انجام خواهد شد

  .شد شديد پي گيري هفتگي در ماه اول توصيه مي
  

  :مواردي كه بايد در پيگيري بيماران افسرده توسط كارشناسان مراقب سالمت خانواده اجرا شود
 بر اهميت و ضرورت درمان و پي گيري  تأكيد زش بيمار و خانواده وي درباره بيماري باآمو 

 ،پي گيري مصرف منظم داروها مطابق با دستور پزشك 

 غمگيني، كاهش انرژي، خستگي، مشكالت خواب و اشتها: پي گيري عاليم افسردگي 

   تهـوع،  : عـوارض شـايع  (بررسي عوارض جانبي داروها و در صورت لزوم ارجاع بيمار به پزشـك
كـه در هفتـه اول پـس از شـروع     ... اسهال يا يبوست، سوء هاضمه، خشكي دهان، خـواب آلـودگي،   

  ).داروها ممكن است بيشتر بروز كند
 ماهانه(گيري مراجعات بيمار به پزشك طبق زمانبندي تعيين شده از سوي پزشك  پي( 

  
  :كثر هفتگي انجام شودپيگيري در مورد بيماران زير بايد درفواصل كوتاه حدا

 .بيماراني كه افكارخودكشي يا اقدام به خودكشي داشته اند - 1

بيماراني كه دستورات دارويي را مطابق تجويز پزشك اجرا نكرده يا پذيرش كـافي بـراي درمـان و     - 2
 .گيري ندارند پي

  .شرايط نامناسب خانوادگي و فقدان حمايت الزم از سوي خانواده و نزديكان - 3
خـود مـوارد فـوق را شناسـايي نمـود      هـاي   ب سالمت خانواده چنانچه در پي گيريكارشناس مراق - 4

ضمن آموزش به بيمار و خانواده تالش خواهد نمود كه بيمار سريع تـر و زودتـر از موعـد مقـرر     
  .توسط پزشك مربوطه ويزيت شود

  
  

  .فوري به پزشك داده شود در صورت  مشاهده و اطالع  از فكر، قصد يا اقدام به خودكشي، بيمار بايد ارجاع   
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  : نكاتي كه كارشناسان مراقب سالمت خانواده بايد به خانواده و بيمار آموزش دهند
       افسردگي بيماري شايع و قابل درماني است به گونـه ايكـه بعضـي بـه آن سـرماخوردگي اعصـاب 

 .گويند مي

   هـاي عمـومي    بـا توصـيه  افسردگي يك بيماري است كه نشانه ضعف اراده يا تنبلي نبوده و صـرفا
 . شود نمي مانند مسافرت رفتن يا تفريح كردن برطرف

 بهبودي از افسردگي به تدريج ظاهر خواهد شد .  
 مصرف داروهاي ضد افسردگي با تجويز پزشك خطر جدي براي بيمار ندارد . 

 اشتمصرف داروهاي ضد افسردگي اعتياد آور نيست و عوارض ماندگاري براي بيماردر بر نخواهد د. 

   شايع ترين عوارض داروها در اوايل مصرف عبارتند از خواب آلودگي خفيف، سوءهاضمه، اسـهال
 .يابد مي كه با ادامه درمان و مصرف دارو همراه غذا تدريجاٌ بهبود

 قبل از قطع داروها حتما بايد با پزشك مشورت شود .  
  دوره شش ماهه مصرف شودگاهي الزم است دارو براي جلوگيري از عود مشكل حداقل براي يك .  
 االمكان خانواده بر مصرف دارو نظارت داشته باشد  دارو بايد هر روز استفاده شود و حتي. 

     فرد افسرده را نبايد تنها گذاشت، بايد به كارهاي ساده و روزمره سرگرم شـود و مـورد تـوهين و
داشـت  اي  كننـده  شرايط نگران انتقاد قرار نگيرد و اگر افكار نوميدي، پوچي، خودكشي، و بيقراري و

 .الزم است به پزشك ارجاع فوري شود

  
 :دوقطبي تاختالال

  :و تعاريف مقدمه
 اختالل دوقطبي يك بيماري روانپزشـكي اسـت كـه باعـث نوسـانات شـديد در خلـق و روحيـه فـرد         

شـيدايي  ، Bipolarدپرسيو، مانيا، باي پـالر  - شود، اين اختالل به اسامي ديگري همچون اختالل مانيك مي
اين اختالل در بعضي موارد جنبه ارثي و خانوادگي دارد و چنانچـه يكـي از والـدين    . شود مي نيز ناميده

  .يابد مي مبتال به اين بيماري باشد احتمال دچار شدن به اين اختالل در فرزندان افزايش
  

  :علل و عاليم اختالالت دوقطبي
احسـاس خوشـحالي و نشـاط بـيش از حـد      هايي  زمانمبتال به اختالل دوقطبي ممكن است در  بيمار

داشته باشد، انرژي و فعاليت زيادي از  خود نشان دهد كه بـه نظـر اطرافيـان و نزديكـانش غيـر عـادي       
كند  نمي احساس خستگي. برسد و تصور كند قادر است  هر كاري را هر چند بزرگ و ناممكن انجام دهد

در عـين حـال همـين بيمـار ممكـن      . شود مي گفته» مانيا«اين حالت به . شود مي و نياز به خواب در او كم
ديگري به شدت  احساس غمگيني و افسردگي داشته و حوصله انجام هـيچ كـاري را   هاي  است در زمان

بيماران دوقطبي بين اين دو حالت مانيا و افسـردگي  . است» افسردگي« نداشته باشد كه اين حالت همان 
نيز ممكن است بهبودي كامل داشته باشند و به زندگي سالم خود بـا يـا   اي  دورهو . دهند مي تغيير حالت

  .بدون دارو ادامه دهند
  ):حالت مانيا(ساير عاليم اختالل دوقطبي 

 تحريك پذيري، عصبانيت و پرخاشگري 
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 پرحرفي 

 بي خوابي 

 ولخرجي و انجام كارهاي پر خطرمثل رانندگي پر سرعت، روابط جنسي متعدد و... 

  
  
  
  

  
  :غربالگري و ارزيابي افراد خانوار

را مـورد    كارشناسان مراقب سالمت خانواده با استفاده از فـرم غربـالگري فـرد يـا اعضـاء خـانوار      
چنانچه فردي اخيراٌ دچـار سرخوشـي   . دهند مي ارزيابي قرار داده و مطابق جدول اقدامات الزم را انجام

و نشاط غير عادي، عصبانيت و پرخاشگري بيش از حد شده است و ساير عاليمي همچـون بـي خـوابي    
اقل يك هفته وجود داشته فرد به مدت حدهاي  پر حرفي و افزايش  فعاليت، شديد همراه با افزايش انرژي

اي  باشد كه در زندگي وكارهاي فرد ايجاد اختالل نموده و از نظر اطرافيان نيز پديـده اي  باشد و به گونه
مطـرح اسـت در ايـن حالـت در     ) مانيا(عادي و هميشگي براي آن فرد تلقي نشود احتمال اختالل دوقطبي

و در صورت احتمال خطر جدي در اين . ان بپرسيدمورد قصد يا اقدام بيمار براي آسيب به خود يا ديگر
بيمارممكن است  همزمان دچار عاليمي از  توهم يـا هـذيان   . مورد بيمار را ارجاع فوري به پزشك دهيد

  .نيز باشد كه در اين صورت بايد ارجاع فوري به پزشك انجام شود) سايكوز(
  

 
  اقدامات  طبقه بندي  تشخيص احتمالي  عاليم و نشانه ها

سرخوشي بيش از حد يا تحريك 
  پذيري، عصبانيت وپرخاشگري

احتمال اختالل 
  )مانيا(دوقطبي

قصد آسيب جدي به 
  خود يا ديگران

ارجاع فوري به 
  پزشك

ارجاع فوري به   2يا هذيان 1توهم  بي خوابي
  پزشك

فقدان توهم و هذيان   پر حرفي
  يا قصد آسيب

ارجاع غير فوري به 
زياد بدون احساس فعاليت و انرژي   پزشك

  خستگي
  

شنوند و ديدن  نمي مانند شنيدن صداهايي كه ديگران آنها را( ادراك بدون وجود محرك: توهم .1
  ) .بينند نمي چيزهايي كه ديگران آنها را

 ،فكر يا باور غلط كه فرد به آن اعتقاد دارد و براي او قابل ترديد نيست و منطبق بر زمينه تحصيلي: هذيان .2
مانند اينكه فرد معتقد است كه  يك  مقام رده باالي كشوري يا جهاني (فرهنگي و اجتماعي او  نيست؛  

 ). خواهند به او صدمه بزنند مي كنند و مي كند اشخاصي او را تعقيب مي است يا فكر

اين حاالت در  مشاهدهداشته باشد و  ادامهاي بايد  همه اين عاليم يك دوره يك تا چند هفته: جهتو
 .تواند بيماري دوقطبي تلقي شود چند ساعت و چند روز نمي
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  : توجه
مانيــا دارد حتمــاٌ راجــع بــه افكــار  هــاي  از فــردي كــه نشــانه 

خودكشي يا  قصد جدي براي آسيب به خـود يـا ديگـران سـئوال     
چنانچــه پاســخ مثبــت اســت، ايــن عاليــم را بــه عنــوان يــك . كنيــد

  . اورژانس روانپزشكي در نظر گرفته و بيمار را ارجاع فوري به پزشك دهيد
  

  :پيگيري و مراقبت بيماران مبتال به اختالالت دوقطبي
بيمار مشكوك به اختالل دوقطبي پـس از ارجـاع بـه پزشـك و تاييـد تشـخيص، ممكـن اسـت جهـت          

تكميلي، شروع درمان يا نيـاز بـه  بسـتري در بخـش روانپزشكي،توسـط پزشـك بـه سـطح         هاي  برسي
چنانچه عاليم شديد نباشد و نيـاز بـه بسـتري وجـود نداشـته باشـد       . تخصصي باالتر ارجاع داده شود

را شـروع نمـوده و   ... ن دارويي با داروهايي نظير ليتيم، سديم والپروات، كاربامازپين وروانپزشك درما
نوبـت اول پـي گيـري    . گردانـد  مـي  بيمار را با  پسخوراند الزم براي پي گيري مجدداٌ به نزد پزشـك بـاز  

. شـود  مـي  درهفته اول پـس از بازگشـت از ارجـاع توسـط كارشـناس مراقـب سـالمت خـانواده انجـام         
  هاي بعدي كارشناس مراقب سالمت خانواده به صورت ريپيگي

  
  روانپزشكي هاي  اورژانس
  :خودكشي 

اگر كسي دسـت بـه خودكشـي بزنـد ولـي       .خودكشي به معناي خاتمه زندگي به دست خودفرد است
پديده افكارخودكشي در بسياري  از اقشار مـردم از   .زنده بماند به اين رفتار اقدام به خودكشي ميگوييم

توانـد اقـدام بـه     كـه عـدم پيشـگيري از آن مـي     .شـود  ديده مي )زنان و افراد مسن مردان، جوانان،(مله ج
 .خودكشي يك مشكل پيچيـده اسـت كـه علـل يـا داليـل متعـددي دارد        .خودكشي را بهمراه داشته باشد

و  خودكشي در نتيجه تعامل عوامل متعدد زيسـت شـناختي، ژنتيـك، روانشـناختي، اجتمـاعي، فرهنگـي،      
گيرنـد در حـالي    توضيح اين موضوع كه چرا برخي افراد تصميم به خوكشي مي .آيد محيطي  بوجود مي

با اين حال بيشتر . كنند مشكل است كه برخي ديگر در شرايط يكسان يا حتي بدتر از آن چنين كاري نمي
يـا بيمـاري    و انيشديد هيج ناراحتيدهنده  نشان خودكشي، اقدام به .ها قابل پيشگيري هستند خودكشي

 .بـر خـانواده و دوسـتان دارد    شديدي خودكشي و اقدام به خودكشي عواقب هيجاني .ي استپزشكروان
تـرين   مهـم . اند براي خودكشي علل مختلفي ذكر گرديده و عوامل متعددي را در اقدام به آن مؤثر دانسته

  :اين عوامل عبارتند از
هـاي   بيمـاري (افسردگي، اعتياد، سـايكوز، اخـتالل دوقطبـي    ي رواني به ويژه ها بيماري :علل رواني

  ها ، استرسگريهر شكست د اي يليتحص ي،مانند شكست  عاطف يعلل روانشناخت ).شديد روانپزشكي
  ). مثل سرطان، صرع، ايدز، بيماران دياليزي(ي جسمي مزمن ها بيماري :علل جسمي

  
انوادگي و اجتماعي و همچنين عوامـل فشـارزا   مثل تنها زندگي كردن، فقدان حمايت خ: علل اجتماعي

اختالفات  مانند طالق، بيكاري، فقر، از دست دادن نزديكان، شكست در كار يا تحصيل، ازدواج تحميلي و(
  .). .ييزناشو
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هـا بـراي    برخـي درمـان  كنـد و   پيشگيري تواند از خودكشي ي روانپزشكي ميها بيماري درمان كافي
  .هستندهاي خودكشي همراه  اهش رفتاراختالالت روانپزشكي  با ك

 
  :غلط درباره خودكشي يباورها

  
شناسايي هر مورد فكر يـا اقـدام بـه خودكشـي توسـط كارشـناس مراقـب سـالمت خـانواده           :توجه

ارجـاع بـه سـطح     پس ازبيمار . باشد مي مستلزم ارزيابي دقيق و تخصصي توسط پزشك يا روانپزشك
، توسـط كارشـناس مراقـب سـالمت خـانواده و پزشـك       تخصصي و دريافـت پسـخوراند از متخصـص   

  .شود مي گيري پياي  خانواده بر اساس تشخيص و اختالل زمينه
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  باور درست  غلط وراب
زند به آن عمل  را مي يكه حرف خودكش يكس

  .بلوف است اي ديتهد كيفقط  نيكند ا نمي
 يجد شهيبه آن را هم ديخودكشي و تهد حرف

  .ديريبگ

تلقين به درباره خودكشي سبب  رسشپ
  .دشو خودكشي مي

درباره خودكشي سبب كاهش اضطراب   پرسش
  .ديكن كند كه او را درك مي شده و احساس مي ماريب

 كند نكات كلي در برخورد با فردي كه از خودكشي صحبت مي:  
 صحبت در خصوص خودكشي را جدي بگيريد و همدلي نشان دهيد.  
 فعاالنه گوش دهيد و عالقمندي خود را طي مصاحبه نشان دهيد.  
  سرزنش و پند و اندرز اجتناب كنيداز. 

 به فرد فرصت دهيد تا آزادانه احساسات وعقايد خود را ابراز نمايد. 

 راجع به افكار خودكشي، اقدام يا برنامه براي اقدام به خودكشي به صراحت بپرسيد. 

  ارجاع به پزشـك، روانپزشـك   (وي بگوييد كه منابع دريافت كمك فرد را تنها نگذاريد و به
 .دسترسي بيمار براي دريافت اينگونه خدمات را تسهيل نماييد. وجود دارد....) و 

       در تمامي مراحل از پيگيري درمان، مراجعه منظم بـه پزشـك  يـا مصـرف دارو اطمينـان
 . حاصل نماييد
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  :پيگيري و مراقبت 
 .كنيم سؤال خود فرد مستقيماٌ براي پي بردن به افكار خودكشي اين است كه ازها  ترين راهبهيكي از 

در . يشـود  افكار خودكشـي در شـخص نـم   ايجادبر خالف باور عمومي صحبت درباره خودكشي باعث 
  .نندحقيقت اين افراد تمايل دارند راجع به موضوع خودكشي  به صورت واضح و روراست صحبت ك

را بـه سـمت موضـوع    فـرد  بهتـر اسـت بـه تـدريج     . درباره افكارخودكشي آسان نيستسوال كردن 
  :واالت مفيد عبارتند ازئبرخي از س .وال هدايت كنيدئس

 زندگي ارزش زنده ماندن ندارد؟ ؟كردن خسته شده ايدزندگي از كنيد  مي آيا احساس

  .به زندگي خود خاتمه دهيدخواهيد  كنيد مي مي آيا احساس
  

  
  
  

  
، عاليـم  )پانيـك (توان به حمالت اضطرابي حاد مي روانپزشكي به طور خالصههاي  از ساير اورژانس

در خصــوص . اشــاره نمــود... ســايكوز حــاد، پرخاشــگري و مســمويت بــا داروهــا يــي چــون ليتــيم و 
پرخاشگري به عنوان يك اورژانس روانپزشكي، كارشناسان مراقب سالمت خانواده بايد بـه نكـات زيـر    

  : توجه نمايند
  

  : خطر خشونت را ارزيابي كنيد
  كار، برنامه يا قصد جدي براي انجام رفتار پرخاشگرانهبررسي اف

اجـراي طـرح و احتمـال سوءاسـتفاده از ديگـران بـراي اجـراي        ، قابليت دسترسي به ابزار خشـونت 
  . خشونت را در نظر بگيريد

  
  :مواردي كه با احتمال خطر باالتري براي خشونت و پرخاشگري همراه است 

 جنس مذكر  
  سال 24تا  15سن  
  اقتصادي اجتماعي پايينوضعيت  
 سابقه قبلي رفتارهاي پرخاشگرانه، سوء مصرف مواد، سايكوز 

  
  :اقدامات فوري در مقابله با بيماران پرخاشگر

 محيط را آرام سازيد .  
 توانند به عنوان سالح استفاده شوند دسترس نباشند وسايلي را كه مي . 

 از ديگران كمك بگيريد . 

 ننده نداشته باشيدرويكرد تهديدكننده يا تحقيرك. 

  .را هرچه سريعتر به پزشك ارجاع دهيدشخص 
 .با خانواده تماس بگيريد و حمايت آنها را جلب كنيد
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 توانـد باعـث بـروز رفتارهـاي پرخاشـگرانه شـود        مي از آنجا كه مشكالت جسمي و رواني متعددي
 .شود مي ارجاع به پزشك توصيه

 
  اختالالت اضطرابي

  :مقدمه و عاليم
اضـطراب اگـر در حـد    . كننـد  مـي  ها به طور طبيعي گاه اضطراب را در زندگي خود تجربه همه انسان
حتي خوب هم هست چرا كه باعث افزايش آمادگي و جنـب و جـوش و در نهايـت پيشـرفت      طبيعي باشد

شود، ولي اگر شديد شود مثال با عاليمي مثل تپش قلب، وحشت و بي قـراري همـراه باشـد و در     مي فرد
نتيجه فرد را به دردسر بياندازد و براي او مشكل درست كند، غيرطبيعي است و نياز به توجه و درمـان  

. احساس دلشوره و نگرانـي دارد ) چند ماه(در يكي از انوع اضطراب، فرد مبتال براي مدتي طوالني . ددار
احساس دلشوره و نگراني عالمت اصلي اين نوع اختالل است و افراد مبتال در بيشتر اوقات شـبانه روز  

نگرانـي  . دمثل دلشوره، تشـويش، نگرانـي و اضـطراب شـكايت دارنـ     هايي  بدون دليل خاصي از احساس
. حتي در ظاهر اين افراد هم مشخص است و در بسياري از مواقع احساس بـي قـراري هـم وجـود دارد    

بـه ايـن   . اين نوع بيماري اضطربي استهاي  فراموشي، زود خسته شدن و عصبانيت هم از ديگر عالمت
مـراه بيمـار   شود، چـون عاليـم اضـطرابي در بيشـتر اوقـات ه      مي گفته اختالل اضطرابي منتشربيماري 

  . گذارند نمي هستند و او را راحت
اضطرابي است كه تعداد زيادي از افراد جامعه به آن مبتال هاي  يكي ديگر از بيماري بيماري وسواس

شايع ترين نوع از اين بيماري وسواس به آلودگي يا نجاست است كه در اثر اين وسواس بيمـار  . هستند
وسواس ممكن است به شكل شك كردن هم بـروز  . كند مي ندازهشروع به شستن يا آب كشيدن بيش از ا

كند كـه   مي مثال فرد مرتب شك. نمايد مي تكراري و غيرضروريهاي  كند كه بيمار را وادار به چك كردن
رود  مـي  درب را بسته يا نه، يا اينكه نكند شير گاز را باز گذاشته باشد، و بعد در اثر اين افكار چندين بار

ببيند آيا درب بسته است يا شير گاز به درستي بسته شـده يـا نـه؛ شـك بـيش از حـد در        كند مي و چك
انـواع ديگـري از   . هسـتند ها  يا ساير جزئيات نماز و ديگر آداب مذهبي هم از اين گونه وسواسها  ركعت

 كـه اي  كننـده  شود، مثل فكرهاي مـزاحم و ناراحـت   نمي وسواس هم وجود دارد كه در اينجا توضيح داده
از جملـه ايـن   . تواند از دست آنهـا رهـايي يابـد    نمي آورند و بيمار مي برخالف ميل فرد به ذهن او هجوم

  . توان به افكار كفرآميز يا افكار جنسي يا فكر آسيب زدن به ديگران اشاره كرد مي افكار
كـه  اضطراب اجتماعي يا ترس از صحبت كردن در جمع هم يكي از انواع اخـتالالت اضـطرابي اسـت    

اين افراد وقتي بخواهند جلوي افراد ناآشنا حرف بزننـد يـا   . شود مي بيشتر در نوجوانان و جوانان ديده
بـه  . شوند و ممكن است نتوانند اين كار را به درستي انجـام دهنـد   مي كاري انجام دهند بسيار مضطرب

  . شود مي گفته اضطراب اجتماعياين بيماري 
ي وجود دارد كه در اثر بروز يك حادثه بسـيار شـديد و خطرنـاك    نوع ديگري هم از اختالل اضطراب

براي مثـال  . گويند مي اختالل استرس پس از سانحهشود كه به آن  مي مثل زلزله، جنگ يا تصادف ايجاد
. در جريان دفاع مقدس و همچنين در زلزله بم اين اختالل در بسياري از هموطنانمان ايجـاد شـده اسـت   

 افتـد و بسـيار ناراحـت و مضـطرب     مـي  برخالف ميل خود، مرتب به يـاد آن حادثـه  در اين موارد بيمار 
  . عصبانيت، پرخاشگري و اضطراب زياد از عاليم اين اختالل هستند. شود مي

شـد، اخـتالالت    مـي  بندي قبلي اختالالت روانپزشكي كـه در شـبكه سـالمت كشـور اسـتفاده      در طبقه
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البته اين مساله به معني كم اهميت بودن ايـن  . گرفتند مي جاياضطرابي در دسته اختالالت خفيف رواني 
  . ها نيست بيماري

  
  :غربالگري و ارزيابي افراد 

اختالالت اضطرابي بسيار شايعند و از آنجا كه قابل درمان هسـتند، تشـخيص و درمـان آنهـا بسـيار مهـم       
اخـتالالت روانپزشـكي شناسـايي و    ت غربـالگري  سـؤاال  توان بـا پرسـيدن   بسياري از اين بيماران را مي. است

 . اقدامات الزم را مطابق جدول براي ارجاع به پزشك و تشخيص قطعي و شروع درمان انجام داد

  
 

  اقدامات  طبقه بندي  تشخيص احتمالي  عاليم و نشانه ها
  اضطراب و دلشوره

احتمال اختالالت 
  ضطرابي

احتمال آسيب جدي به خود يا 
 ديگران

ارجاع فوري به 
  پزشك

 بيقراري و نگراني

شست و شو يا چك كردن 
 بيش از حد

  افكار مزاحم
نبودن احتمال آسيب جدي به 

 خود يا ديگران

ارجاع غير فوري به 
  پزشك

  ترس از صحبت در جمع
عصبانيت ناگهاني

  بيخوابي يا خواب منقطع
    

  :پيگيري و مراقبت
هـاي   تـوان از روش  مـي  توان از داروهـا اسـتفاده كـرد و هـم     مي براي درمان اختالالت اضطرابي هم

هستند و بسته به شرايط موجود  مؤثر هر دو نوع درمان در بهبود اين اختالالت. غيردارويي كمك گرفت
  . شود مي و صالحديد پزشك از آنها استفاده

از بيمـاران   شـود، ولـي بسـياري    مـي  در برخي موارد از دارو در درمان اختالالت اضطرابي استفاده
بنـابراين دوسـت ندارنـد كـه از     . ممكن است نگران باشند كه نكند داروهاي روانپزشكي اعتيادآور باشند

دهند كه درمان را رها كنند يا اصال بـراي درمـان مراجعـه     مي دارو استفاده كنند و به همين دليل ترجيح
ت و بيشـتر ايـن داروهـا اصـال باعـث      بايد توجه داشت كه اين اعتقاد در بيشتر موارد درست نيس. نكنند

شوند و در صورتي كه تحت نظر پزشك و به درستي استفاده شوند ايـن نگرانـي مـوردي     نمي وابستگي
غيردارويي هم بـراي اضـطراب وجـود دارد كـه در مـوارد اضـطراب       هاي  به عالوه، درمان. كند نمي پيدا

  . توانند به درمان كمك كنند مي خفيف تر
قطـع  . بي كوتاه مدت نيسـتند، بنـابراين درمـان آنهـا هـم كوتـاه مـدت نخواهـد بـود         اختالالت اضطرا

 . گردد مي زودهنگام درمان منجر به عود بيماري و افزايش مشكالت بيمار

  
  
  
  

  
 اختالالت اضطرابي بسيار شايع هستند و انواع مختلفي دارند. 

 ندمؤثر هم دارو و هم روان درماني در درمان اختالالت اضطرابي. 

 بيماران نگران وابسته شدن به داروها هستند. 

    بيشتر داروهاي روانپزشكي اعتيادآور نيستند و با مصـرف درسـت
.افتد نمي آنها زير نظر پزشك وابستگي اتفاق
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درمان آن، به درمـان ايـن اخـتالالت نيـز     هاي  آموزش به بيمار و خانواده او درباره بيماري و روش
 موزش توسط كارشناس مراقب سالمت خـانواده يـا كارشـناس سـالمت روان انجـام     اين آ. كند مي كمك
شود كه بيمار كمتر به فكر قطع كـردن خودسـرانه داروهـاي خـود بيافتـد و       مي آموزش باعث. شود مي

همچنين خانواده بيمار ياد بگيرند كه چگونه بايد با بيمار خود برخورد كننـد تـا اسـترس كمتـري بـه او      
  . به بهبود بيمار كمك كندوارد كنند و 

بيمار مشكوك به اختالل اضطرابي پس از ارجاع به پزشك، بسته به نوع و شدت بيماري ممكن است 
به سطح تخصصي باالتر ارجاع داده شود و يا درمان او توسـط خـود پزشـك    ) خانواده(توسط پزشك 

رجـاع توسـط كارشـناس مراقـب     نوبت اول پيگيري درهفته اول پس از بازگشت از ا. خانواده آغاز گردد
بعدي كارشناس مراقب سالمت خانواده به صـورت ماهانـه   هاي  پيگيري. شود مي سالمت خانواده انجام

  . گردد مي و فعال انجام
  :اجرا شود كارشناسان مراقب سالمت خانوادهمواردي كه بايد در پيگيري بيماران توسط 

 بر اهميت و ضرورت درمان و پيگيري  كيدتأ آموزش بيمار و خانواده وي درباره بيماري با .1

 پيگيري مصرف منظم داروها مطابق با دستور پزشك  .2

 پيگيري عاليم بيماري  .3

  بررسي عوارض جانبي داروها و در صورت لزوم ارجاع بيمار به پزشك .4
 )ماهانه(پيگيري مراجعات بيمار به پزشك طبق زمانبندي تعيين شده از سوي پزشك  .5

خود موارد فوق را شناسايي نمـود ضـمن   هاي  خانواده چنانچه در پيگيريكارشناس مراقب سالمت 
آموزش به بيمار و خانواده تالش خواهد نمود كه بيمار سريع تر و زودتر از موعد مقرر توسط پزشـك  

  .مربوطه ويزيت شود
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 هستندها  توهم و هذيان از عاليم اصلي اين بيماري. 

 هاي اين اختالالت هستند رفتار بي دليل و بي هدف و گفتار آشفته هم از نشانه. 

 تمام اين بيماران نياز به بررسي و درمان فوري و جدي دارند. 

 معموال درمان اين بيماران درازمدت است. 

 شود قطع زودهنگام داروها باعث عود بيماري مي 

  اختالالت سايكوتيك
  :مقدمه و عاليم

رفـت بخشـي از اخـتالالت     مـي  ر بـه كـار  اين اختالالت در دسته بندي كه قبال در شبكه سالمت كشـو 
البته غير از اختالالت سايكوتيك اختالالت ديگري هم در دسته اختالالت شـديد  . دادند مي شديد را تشكيل

افـرد مبـتال بـه ايـن اخـتالالت      . شـود  مي كتاب به آنها پرداختههاي  شد كه در ساير قسمت مي طبقه بندي
كه براي سايرين عجيب و غيرمعمـول اسـت و افـراد عـادي      شوند مي خاصيهاي  دچار رفتارها و حالت

مثال اين بيماران ممكن است صداي فـرد يـا   . كنند نمي تقريبا هيچ گاه در زندگي خود اين حاالت را تجربه
شنوند يا چيزها يـا كسـاني را ببيننـد كـه افـراد       نمي افرادي را بشنوند كه وجود ندارند و ديگران آنها را

نشانه مهم ديگـر ايـن اسـت كـه بيمـاري كـه       . شود مي گفته "توهم"به اين حالت . بينند نمي عادي آنها را
توهم دارد ممكن است با خودش حرف بزند يا بي دليـل و بيهـوده بخنـدد يـا كارهـايي انجـام دهـد كـه         

. رسـد  مـي  رفتار اين بيماران عجيب و غيرمعمـول بـه نظـر   ها  بنابراين خيلي وقت. گويد مي توهمش به او
مثال ممكن است آشغال جمع كنند، لباس خود را جلوي ديگران يا در جاي نامناسـبي در بياورنـد يـا بـه     

همچنين ممكن است اين افراد اعتقادات نادرست و گـاه عجيـب و بـاورنكردني داشـته     . ديگران حمله كنند
او را دارند يا به  مثل اينكه كسي بي دليل معتقد باشد فرد يا گروهي قصد كشتن يا صدمه زدن به. باشند

؛ يا مثال معتقد باشد كه )هذيان بدبيني يا سوءظن هذياني(كنند  مي قصد صدمه زدن يا كشتن او را تعقيب
كنند؛ بگويد با خدا و پيغمبر و بزرگان مذهبي رابطـه   مي زنند يا او را مسخره مي ديگران درباره او حرف

بـه ايـن اعتقـادات    ). هـذيان بـزرگ منشـي   (اسـت   نزديكي دارد يا قدرت و مقام خاصي بـه او داده شـده  
 گفته "هذيان"نادرست كه فرد بدون دليلي به آنها باور دارد و براي شما و ديگران هم قابل قبول نيست، 

  . البته هذيان انواع ديگري هم دارد ولي شايعترين موارد آن همين انواع هستند. شود مي
  
  
  
  
  
  
  

كه دليل انجام آنهـا غيرقابـل فهـم اسـت يـا براسـاس فرهنـگ جامعـه         دليل و بي هدفي  رفتارهاي بي
مله ـرسـد هـم از جـ    مـي  ربط بـه نظـر   رسد و همچنين حرف زدني كه نامفهوم و بينامتناسب به نظر مي

گاهي اوقات هم ممكـن اسـت ايـن بيمـاران گوشـه گيـر، كـم        . شودها در نظر گرفته ميعاليم اين بيماري
 معمـوالً  .ه باشند و حتي به نظافت و كارهاي شخصي خود هـم دقـت نكننـد   حرف و به همه چيز بي توج

بنـابراين هـر   . دانند و معتقدند كه كامال سالم هستندافراد مبتال به اختالالت سايكوتيك خود را بيمار نمي
كسي كه هر يك از عاليم توهم، هذيان را داشته باشد يا رفتار و گفتارش عجيب و نامفهوم به نظر برسد 

دهـد   مـي  وجود اين عاليم بسيار مهم است و نشان. ايد از نظر وجود اختالالت سايكوتيك بررسي شودب
كه بيمار نياز به بررسي و درمان جدي دارد و هر چه زودتر بايـد بـراي تشـخيص و درمـان او را نـزد      

شـود   در صورتي كه مشكل بيمار مورد توجه و درمان قرار نگيرد ممكن است شـديدتر . پزشك فرستاد
به همـين دليـل اسـت كـه ايـن بيمـاري يكـي از انـواع         . و بيمار و اطرافيان را دچار عوارض زيادي نمايد
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مختلفي ممكن است باعث ايجاد توهم و هذيان شود، هاي  بيماري. شد مي اختالالت شديد رواني محسوب
  .بنابراين درمان اين بيماران ممكن است با يكديگر متفاوت باشد

  
  :ارزيابي افرادغربالگري و 

كارشناسان مراقب سالمت خانواده با استفاده از فرم غربالگري خانوارهاي تحـت پوشـش را مـورد     
در صورتي كه بيمار دچار هر يـك  . دهند مي دهند و مطابق جدول اقدامات الزم را انجام مي ارزيابي قرار

) شنوند نمي شنيدن صداهايي كه ديگرانمثل (از عاليمي باشد كه در مقدمه توضيح داده شد، مانند توهم 
يا رفتارهاي عجيب ) معتقد باشد ديگران دنبال او هستند و قصد آسيب زدن به او را دارند مثالً(يا هذيان 

و غيرمعمولي انجام دهد يا تكلم نامفهوم و بي ربطي داشته باشد، احتمال ابتال بـه اخـتالالت سـايكوتيك    
  . سي و بر اساس جدول بررسي و ارجاع گردددر او زياد است و بايد براي برر

  

تشخيص   عاليم و نشانه ها
  اقدامات  طبقه بندي  احتمالي

  توهم
  

احتمال اختالل 
 سايكوتيك

قصد آسيب جدي به 
  ارجاع فوري به پزشك  خود يا ديگران

  ارجاع فوري به پزشك  پرخاشگري شديد هذيان
يا فقدان قصد آسيب   هدف و عجيب و غريب رفتارهاي بي

 پرخاشگري شديد
  ارجاع غير فوري به پزشك

  تكلم بي ربط و نامربوط
  

  :پيگيري و مراقبت 
الزم است ايـن بيمـاران بـراي چنـد      معموالً درمان اصلي اختالالت سايكوتيك درمان دارويي است و

كـه   مشكالت در درمان اين اخـتالالت ايـن اسـت   ترين  مهم يكي از. سال به طور مرتب دارو مصرف كنند
كنند يا پـس از   مي بسياري از بيماران قبول ندارند كه بيمار هستند و بنابراين از خوردن دارو خودداري

 باعـث  معمـوالً  قطـع زودهنگـام دارو  . كننـد  مـي  مدتي كه عاليم بيماري فروكش كرد، داروي خود را قطع
  . شود كه بيماري پس از چند هفته يا چند ماه دوباره عود كند مي

بيمار و خانواده او درباره بيماري و تداوم درمـان آن، بـه درمـان ايـن اخـتالالت بسـيار        آموزش به
در زمينه تداوم درمان توسط كارشناس مراقـب سـالمت خـانواده و آمـوزش     هايي  هتوصي. كند مي كمك

شـود كـه    مـي  آمـوزش باعـث  . شود مي تكميلي خانواده و بيماران توسط كارشناس سالمت روان انجام
گيرند  مي متر به فكر قطع كردن خودسرانه داروهاي خود بيفتد و همچنين افراد خانواده بيمار يادبيمار ك

  . كه چگونه بايد با بيمار خود برخورد كنند تا استرس كمتري به او وارد كنند و به بهبود بيمار كمك كند
عـالوه بـر مـوارد    (د ت خانواده بايد در پيگيري بيماران انجام دهنممواردي كه كارشناس مراقب سال

  :عبارتند از) كلي ذكرشده در فصل سوم
بـر اهميـت و ضـرورت درمـان و همچنـين       تأكيـد  آموزش بيمار و خانواده وي درباره بيماري بـا  - 1

 رعايت احترام و حقوق انساني بيمار 

 پيگيري مراجعه به موقع بيمار به خانه بهداشت و به پزشك - 2
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 ور پزشكپيگيري مصرف منظم داروها مطابق با دست - 3

 پيگيري چگونگي كنترل و بهبود تدريجي عاليم بيماري - 4

 بررسي عوارض جانبي داروها و در صورت بروز عوارض، ارجاع بيمار به پزشك - 5

 

  :گيري در مورد بيماران زير بايد در فواصل كوتاه حداكثر هفتگي انجام شود پي
 .دارندبيماراني كه افكارخودكشي، آسيب به ديگران يا اقدام به خودكشي  - 1

بيماراني كه با وجود چند جلسه پيگيري و آموزش هنوز هم دستورات دارويـي را مطـابق تجـويز     - 2
 .پزشك اجرا نكرده يا پذيرش كافي براي درمان و پي گيري ندارند

شرايط نامناسب خانوادگي و فقدان حمايت الزم از سوي خانواده و نزديكان كه با وجـود پيگيـري    - 3
  . المت خانواده بهبود نيافته استو آموزش كارشناس مراقب س

خود موارد فوق را شناسايي نمـود ضـمن   هاي  كارشناس مراقب سالمت خانواده چنانچه در پيگيري
آموزش به بيمار و خانواده تالش خواهد نمود كه بيمار سريع تر و زودتر از موعد مقرر توسط پزشـك  

  مربوطه ويزيت شود
  
  صرع

مغـزي  هـاي   راري است كه به دليـل اخـتالل در كـاركرد سـلول    صرع يك نوع حالت حمله و تشنج تك
كند، و يكي از قديمي ترين، شايعترين و درمان پـذيرترين اخـتالالت عصـبي شـناخته شـده در       مي بروز

صرع به اشكال مختلف مانند كم شدن يا از بين رفتن ناگهاني هوشياري، . جهان و از جمله كشور ماست
با توجه به اينكـه عمـوم   .شود مي ظاهرها  ركات تكراري وكوتاه مدت انداممات زدگي، افتادن، تشنج  و ح

مردم اطالعات نادرست در مورد اين بيماري دارند با اين اختالل خوش خيم و درمـان شـونده برخـورد    
بـه خـاطر داشـته    . شـود  ها مي اين امر موجب خسارت زيادي بر افراد مبتال و خانواده. شود نمي درستي

اد مبتال به صرع در بهره هوشي، حافظه، تحصيل، شخصيت و مهارتهاي هنري بـا ديگـران   باشيم كه افر
فرقي ندارند و قرار است در اين بحث به كساني كمك كنيم كه گاه با يك ارتباط و مشاوره صميمي، يـك  

  . آموزش كوتاه و يا  تجويز يك قرص در روز به زندگي سالم، شاد و موفقي برگردند
  

  :علل صرع 
عفونت و عوامل ارثي، صدمات حين تولد و دوران ، به سبب عوامل مختلفي مانند صدمه مغزي صرع

عفوني يا ناشي از بيمـاري فشـار خـون و    هاي  و انواع التهابها  همچنين مننژيت. شود مي كودكي، ايجاد
 ينـه داشـتن اطالعـات الزم در ايـن زم   . توانند باعث ايجاد صـرع شـوند   مي نارسايي عروقي مغزي همگي

  .تواند در پيشگيري و درمان صرع مؤثر باشد مي
  

  :آموزش سالمت روان و برخي نكات مهم در صرع
بايـد بـه هـر    ) سابقه تشـنج دارنـد  (افرادي كه مبتال به صرع هستند و يا آستانه تشنج پائيني دارند  .1

بـا   چـرا كـه  . كنند مشكالت خـود را بـه طـور كامـل بيـان كننـد       مي پزشكي كه براي درمان مراجعه
گاهي واكنش داروئي بين داروهاي ضد . مصرف برخي داروها ممكن است دچار حمله صرع شوند
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كند و داروهاي ديگر و گاهي آنهائي كه سطح داروهاي ضـد صـرعي    مي صرعي كه بيمار مصرف
 .شوند مي آورند ممكن است موجب بروز صرع مي را پائين

ودداري از قطـع ناگهـاني و خودسـرانه    اصل اول و اصلي در درمان صرع مصرف مرتب دارو، خـ  .2
 .دارو و تحمل عوارض خفيف داروهاست

 .صرع درمان دارد و اغلب بيماران صرعي قادر به ادامه زندگي معمولي، ازدواج، بارداري، و كار هستند .3

آنهـا بـراي آمـوزش    . براي آموزش بيماران و خانواده آنها جلب مشاركت افراد صرعي مفيد اسـت  .4
افراد متبال به صرع كـه اعتمـاد بـه نفـس خـوبي دارنـد،       . ي دارندمؤثر هستند و نقشالگوي خوبي 

تحصيل كرده اند يا كار و زندگي و ازدواجـي مـوفقي دارنـد بهتـرين كسـاني انـد كـه در آمـوزش         
 .بهداشت روان هميار شما خواهند بود

اني شـديد، الزم  در پيگيري موارد مصروع اگر صرع  مداوم باشد و يا همراه عوارض جسمي و رو .5
 .است پيگيري هفتگي و در غير اين صورت پيگيري ماهيانه صورت پذيرد

بهداشـت روان، آمـوزش بهداشـت روان در    هـاي   در پيگيري افراد مصروع الزم است همه آموزش .6
 .صرع و موارد پيگيري كلي در برنامه بهداشت روان به اجرا در آيد

مراقـب پرتـاب شـدن، سـقوط و بـه ويـژه       . د ندهيـد كودكان را براي نوازش و غيره تكانهاي شـدي  .7
در اتوموبيل با رانندگي محتاطانه و بستن كمربنـد و گذاشـتن كودكـان    . تصادف در رانندگي باشيد

در ساك كودك از  وارد آمدن ضـربه بـه سـر و جمجمـه كـودك بـا هـدف پيشـگيري از صـرع و          
 .ضايعات مغزي ديگر و  عقب ماندگي ذهني جلوگيري نماييد

فاده از تمهيدات ايمني در مشاغل، ايمني در خانه و به ويژه اسـتفاده از كـاله ايمنـي در موتـور     است .8
ونيـز در كوهنـوردي و   ها  سواري، دوچرخه سواري، رعايت ايمني در حين كار در ارتفاع و كارگاه

 .را به همه توصيه نماييدها  ساير ورزش

  
  : درمان دارويي

در اغلب موارد در صورتي كـه  . رمان طوالني مدت خواهد بوددر درمان دارويي صرع  طول دوره د
 سال هيچ حمله تشنجي نداشته باشد، پزشك تصـميم بـه كـاهش تـدريجي و نهايتـاً      5تا  3بيمار به مدت 

هدف از درمان داروئي، قطع يا به حداقل رسانيدن تعـداد حمـالت تشـنج، بـدون     . قطع دارو خواهد گرفت
در درمان دارويي صـرع بايسـتي بـين كنتـرل صـرع و      . باشد مي رناكايجاد عوارض جانبي جدي و خط

  .باشد مي مصرف منظم داروها از اصول بنيادي در درمان صرع. عوارض داروئي تعادل برقرار گردد
. باشـد  مـي  داروهاي رايج ضد صرع عبارتند از فنوباربيتال، فني توئين، كاربامازپينو سدم والپـروات 

اروها عوارضي دارند كه اگر تجويز درست پزشك همراه مراقبت دقيق بيمـار و  اين داروها مانند ساير د
عوارض دارويي مربوط به تمام داروهاي ضد . كاركنان بهداشتي باشد نبايد نگران عوارض دارويي شد

ممكـن اسـت يـك دارو    . ايجاد نكنداي  صرع نيست و يك داروي خاص ممكن است در فردي هيچ عارضه
ه پوستي خارش و كهير بدهد يا اختالل گوارشي پيدا كند، ولي فرد ديگـر بـا همـان    در فردي مثال عارض

در بعضي موارد شروع مصرف دارو به ميزان كم و افزايش تـدريجي آن  . نداشته باشداي  دارو عارضه
در هر صورت . شود مي سبب تحمل بدن و يا كاهش بروز عوارض دارويي) تا رسيدن به مقدار مناسب(

ز عوارض دارو مطلع شد ولي باز هم دارو را تجويز كرد مصرف دارو الزامي اسـت و قطـع   اگر پزشك ا
بايد توجه داشت كه روش اصـلي  . تواند عواقب جبران ناپذير و خطرناكي داشته باشد مي خودسرانه آن
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  . و انتخاب اول در درمان صرع، دارو درماني است
  

  :معلوليت ذهني
  :مقدمه و عاليم

ختالل آشنا هستيم و در طول عمر خود افرادي را ديـده ايـم كـه دچـار عقـب مانـدگي        همه ما با اين ا
توانايي ذهني اين افراد نسبت به متوسط هم سن و ساالن خود پايين تر است، بنابراين در . ذهني هستند

حركتـي و  هـاي   مختلفي مثل يـادگيري مطالـب درسـي، برقـراري رابطـه بـا ديگـران، توانـايي        هاي  زمينه
  . عادي روزمره مشكل دارندهاي  تمهار

ذهني شديدتر اصال كار دشواري نيست، چون ايـن افـراد نسـبت بـه ديگـران      هاي  شناسايي معلوليت
بسيار پايين تري دارند، اما شناسايي موارد خفيف تر به اين سادگي نيست و نياز به انجـام  هاي  توانايي
اول عمـر از  هـاي   سال از همان معموالً ني هستندكودكاني كه دچار معلوليت ذه. هوشي داردهاي  آزمون

 افتند يـا حـرف زدن يـاد    مي اين افراد رشد كندتري دارند و ديرتر به راه. بقيه كودكان قابل تمايز هستند
معمـوالً   اعضـاي خـانواده  . موارد شديد ممكن است هيچ وقت نتوانند بـه خـوبي حـرف بزننـد    . گيرند مي
قبل از رسيدن به سن مدرسه شناسايي كنند، ولي موارد خفيف تر تنهـا   توانند موارد شديدتر را حتي مي

زماني كه كودك قادر نيست همپاي ديگر كودكـان مطالـب را   . شوند مي پس از ورود به مدرسه مشخص
نسبت به ديگران ضعيف ها  بايد توجه داشت كه كودكان مبتال به معلوليت ذهني در همه درس. ياد بگيرد

خيلي ضعيف تر باشند و در برخي ديگر ضعف كمتـري داشـته   ها  است در برخي درس البته ممكن. ترند
ضـعف دارنـد نـه    هـا   اين برخالف كودكان مبتال به اختالل يادگيري است كه تنها در برخي درس. باشند

  . همه درس ها
  

  :غربالگري و ارزيابي افراد
مثـل راه رفـتن، حـرف زدن،    مختلـف  هـاي   مواردي مثل تاخير در رشـد كـودك و يـادگيري مهـارت    

هـر  . كند مي شمردن و غيره كه در فرم غربالگري ذكر شده است، احتمال وجود معلوليت ذهني را مطرح
كودكي كه از نظر اين نكات عقب تر از ساير كودكان باشد و يا به خوبي سـايرين نتوانـد ايـن كارهـا را     

  . انجام دهد بايد از نظر وجود معلوليت ذهني بررسي شود
 

  :پيگيري و مراقبت
جسمي يا روانـي ديگـري هـم    هاي  از آنجا كه بسياري از افراد مبتال به معلوليت ذهني، دچار بيماري

به عالوه خانواده اين . هستند الزم است از اين نظر هم مورد توجه و در صورت لزوم درمان قرار گيرند
بايـد بـدانيم كـه    . ا كودكان خود برخورد كنندافراد نياز به آموزش و حمايت دارند تا بدانند چگونه بايد ب

گيرند ولي در صورتي كـه آمـوزش مناسـبي دريافـت      مي اگرچه اين بيماران ديرتر از بقيه مطالب را ياد
كنند، هنوز قادر هستند بسياري از مطالب را به خصوص در مورد بهداشـت فـردي، روابـط اجتمـاعي و     

آموزشي توسط كارشناس مراقب سالمت خـانواده  هاي  هتوصي. ساير احتياجات روزمره خود بياموزند
متاسـفانه معلوليـت   . گـردد  مـي  ارائهها  تكميلي توسط كارشناس سالمت روان به خانوادههاي  و آموزش

فشار بيش از حد به كودكـان بـراي يـادگيري و تنبيـه     . ذكرشده نداردهاي  ذهني درماني غير از آموزش
  . شود مي يجاد مشكالت بيشتريكند و برعكس باعث ا نمي آنان كمكي
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  :اختالالت كودكان و نوجوانان

  :اختالل بيش فعالي و كم توجهي  
درصد  5اختالل بيش فعالي و كم توجهي، يكي از شايع ترين اختالالت دوران كودكي است كه تقريبا 

و فعاليـت  عمده اين اختالل شـامل تحـرك   هاي  ويژگي. دهد مي كودكان سنين مدرسه را تحت تأثير قرار
گرچه موارد فـوق رفتارهـايي اسـت كـه تمـامي كودكـان،       . باشد مي بيش از حد، و مشكل توجه و تمركز

دهنـد كـه بـا     مـي  عاليم فـوق را نشـان  اي  دهند، اما كودكان بيش فعال به درجه مي مواقعي آنها را نشان
ايـن كودكـان    .كند مي ايجاد عملكرد طبيعي آنها در منزل، مدرسه و ارتباط با همساالن و اطرافيان تداخل

 به طور مكرر توسط والدين، معلمين و اطرافيان بـه دليـل رفتارهـاي ناپختـه و تكانشـي خـود سـرزنش       
ايـن كودكـان   كـه  اكثر اوقـات زمـاني   .گردد مي بر اعتماد به نفس آنها ءشوند كه منجر به تأثيرات سو مي

  .شوند مي شوند، تشخيص داده مي وارد مدرسه
 رسـد هيچگـاه خسـته    مـي  كثر اوقات در حال حركت و جنب و جوش هستند و بـه نظـر  اين كودكان ا

خورنـد، حتـي در    مي بنشينند، مرتب وولاي  اگر قرار باشد لحظه. آرام و قرار ندارنداي  لحظه. شوند نمي
آنها مرتب در حال دويدن، راه رفتن، بـاال  . نيز ممكن است بي قراري و وول خوردن آنها را ببينيم بخوا

تواننـد روي صـندلي آرام    نمـي  در مهـد كـودك آنهـا   . هستند... و ها  و پايين رفتن روي مبلمان و صندلي
ان بيش فعال در كودك.دوند مي نشسته و تكاليف خود را انجام دهند، بلكه وسط كالس اين سو و آن سو

پرنـد و   مـي  رعايت نوبت و انتظار كشيدن براي رسيدن به چيزي مشكل دارنـد، وسـط صـحبت ديگـران    
تواننـد حـواس    نمي در نتيجه در كالس درس. توانند صبر كنند تا صحبت طرف مقابل به اتمام برسد نمي

ني كـه بايـد بـه محتـواي     دهنـد و زمـا   نمـي  رسد اصال گـوش  مي به نظر. معلم بدهندهاي  خود را به گفته
در دروسـي  . كننـد  مـي  هاي معلم توجه كنند، مشغول انجام كار ديگري هستند يا با چيزي بـازي  صحبت

 . دهند مي مشكالت بيشتري را نشان معموالً مثل ديكته كه نياز به توجه و تمركز بيشتري دارد،

نده شغلي اين كودكـان را  افت درسي و عدم پيشرفت تحصيلي، آيكه عاليم درمان نشود  در صورتي
كـم تـوجهي بايـد درمـان شـود هـدف از       ـ بنا به داليل فوق، اختالل بيش فعالي  . دهد مي تحت تأثير قرار

درمان كاهش عاليم اين بيماري است تا حدي كه كـودك آشـفتگي كمتـري را در زنـدگي روزمـره خـود       
اين كودكان شـامل دو دسـته كلـي     درمان. ملكرد تحصيلي و ارتباطي كودك بهبود يابدعمتحمل گردد و 

  .دارويي و غير دارويي استهاي  درمان
  

  :اختالل سلوك
دو ويژگي مهم اختالل سـوك شـامل رفتارهـاي پرخاشـگرانه و تخريبـي و نقـض قـوانين و حقـوق         
ديگران است ساير خصوصيات اين اختالل عبارتند پرخاشگري نسبت به افراد يا حيوانات، بـي اعتنـايي،   

خريب اموال، فريبكاري و دزدي، نقض قوانين، دروغگويي مسـتمر، گسـتاخي، قلـدري كـردن،     بد دهني، ت
  .تهديد يا ترساندن ديگران، فرار از منزل يا مدرسه

  
  
  
  

ساله است كه موقتاً از مدرسه اخراج شده و توسـط نـاظم مدرسـه بـه روانپزشـك       12اي  سهيل پسر بچه
  :اند ادهارجاع شده و يادداشت زير را همراه او فرست

افتد همه چيز را انكار  هاي واقعي گير مي راستگويي در وجود سهيل نيست و زماني كه در حين خالفكاري«
وقتـي كـه   . دهيم او معتقد است كه ما به او گير مي. گيرد گناه را به خود مي هاي مظلوم و بي كند و ظاهر آدم مي

در . اين پسر شديداً به كمك احتيـاج دارد . شود آور مي تكنيم، برخورد او با ما رق او را از همه چيز محروم مي
آمـوزان او را   شـوند كـه سـاير دانـش     آميز او مـانع از ايـن مـي    رفتارهاي خشونت. ظاهر او هيچ دوستي ندارد

مشاور مدرسه او را مورد آز مايش قرار داد و نتايج نشان دادند كـه هـوش او معمـولي    . دوست داشته باشند
آ
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  : راهكارهاي درماني
داروئـي، روان  هـاي   جامع است كه شـامل اسـتفاده از روش  درمان اختالل سلوك نيازمند رويكردي 
باشد و توسـط متخصصـين مربوطـه     مي فرزند پروريهاي  درماني، مداخالت خانواده و آموزش شيوه

در اينجا آنچه بـراي كارشناسـان مراقـب سـالمت خـانواده اهميـت دارد شناسـايي و        . انجام خواهد شد
  . فوق را داشته و ممكن است از اين اختالل رنج ببرندارجاع كودكان و نوجواناني است كه عاليم 

  :ساير اختالالت كودكان 
  :شب ادراري - الف

شـود بـه طـوري كـه بـا       مـي  به عدم كنترل ادرار بصورت غير ارادي يا ارادي نا متناسب باسن گفته
بعـد از  . شـود  مـي  سالگي طبيعي تلقي 5شب ادراري تا حدود . سطح تكامل و سن كودك متناسب نباشد

ماه اتفاق افتد يا اين كه بروز آن باعـث اضـطراب و    3در هفته بمدت  سالگي چنانچه حداقل دوبار 5سن 
شيوع اخـتالالت هيجـاني و رفتـاري در ايـن كودكـان      . شود مي افت عملكرد شديد شود غير طبيعي تلقي

  . بيشتر از جمعيت عمومي است
  

  :بي اختياري مدفوع - ب 
 4نامناسـب در كودكـان بـاالتر از     به دفع نامتناسب مدفوع بصورت غير ارادي يـا تعمـدي در محلهـاي   

كودكاني كه دچار بي اختيـاري مدفوعنـد در ارتبـاط    .  ممكن است همراه يبوست باشد. شود سال اطالق مي
بايد از تشويق صحيح و مناسـب بـراي   “ حتما. با همساالن دچار مشكل بوده و اعتماد به نفس پائيني دارند

. مناسبي دفع كرده است، اسـتفاده شـود   لدر محته و آن را هايي كه كودك مدفوع خود را كنترل داش زمان
اوج بهبودي بـراي پسـران   . عالوه بر موارد فوق توجه به نكات زير در كنترل مدفوع اين كودكان مهم است

  :آنچه بايد به والدين آموزش داده شود
 درماني و مداخالت داروئي آموزش دهيدهاي  گيري پي به والدين در مورد ضرورت 

 روشن و واضح براي كودكان آموزش دهيدي  به والدين در ايجاد قواعد، حد و مرزها  . 

 ا روشهاي انضباطي مانند تنبيه بيش از حد يا تنبيه بدني را متوقف كنندبه والدين توصيه كنيد ت . 

  به والدين توصيه كنيد كه بر دوستيهاي نوجوانان نظارت داشته و با والدين دوستان فرزندشان در
 .تماس باشند

توسـط كارشـناس سـالمت روان    ها  توسط كارشناس مراقب سالمت خانواده و آموزشها  توصيه: نكته
  .ارائه خواهد شد
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باشد از اين سنين به بعـد كـاهش تـدريجي بيمـاري      سالگي مي 8سالگي و براي دختران در سن  6در سن 
  .شود ي كه بيماري در هر دوجنس به طور كامل ناپديد ميسالگ 16وجود دارد تا سن 

  
  ...:عادات خاص شست مكيدن، ناخن جويدن و - ج

 كودكان در سنين مختلف ممكن است رفتارهاي عادتي خاصـي را نشـان دهنـد از جملـه ايـن رفتـار       
گاهي اوقات اين رفتارها بـه دليـل وجـود    . جويدن و يا كندن پوست اطراف ناخن اشاره نمود توان به مي

با اينحال در بسـياري از مواقـع   . اختالل روان پزشكي خاصي است مثل اختالالت اضطرابي و افسردگي
تي باشد و مشابه ساير رفتارهـاي عـاد   نمي اختالل خاصيدهنده  اين رفتارها صرفا عادتي بوده و نشان

  .بايد در مورد آنها برخورد نمود
  

  
  :اختالالت مصرف مواد 

 : در صورت وجود مشكالت دفعي به والد آموزش دهيد

 شب ادراري: 

  اين اختالل در اكثر موارد خود محدود شونده است اما به دليل عوارض و تاثيراتش نيازمند
 .درمان است

 كند نمي كودك عمدا اقدام به اينكار. 

  اين اتفاق تنبيه بدني نكنندهرگز كودك را بخاطر. 

 هاي رفتاري و داروئي توصيه شده از اهميت زيادي برخوردار است گيري درمان و انجام روش پي. 

 اختياري مدفوع بي: 

 كودك را بخاطر اين رفتار تنبيه بدني نكند. 

 كنيد در رژيم غذائي تاكيدها  در موارد احتباس مدفوع  همراه با يبوست به لزوم استفاده از ملين. 

 درمان آموزش دهيدگيري  در خصوص پي. 

   ،دقيقه روي  10دقيقه پس از صرف هر وعده غذا، كودك به مدت  20به طور مرتب و منظم
  .او افزايش يابـدهاي  دستشويـي بنشيند تا حركات رود

 ويژه براي دفع مناسب مدفوع كودك استفاده كنيمهاي  از تشويق، پاداش و جايزه.  
 نامناسبي چون تنبيه فيزيكي، سرزنش،هاي  بيهي مناسب استفاده كنيم و به روشاز پيامدهاي تن 

  .تحقير و شماتت و مقايسه كودك با ديگران متوسل نشويم

اينكه اين رفتار نوعي عادت است به والدين آموزش دهيددر مورد 
 بروز رفتارها را شناسائي نموده و از پيش براي كاهش هاي  به والدين آموزش دهيد كه موقعيت

 .نمايندريزي  رفتار برنامه

  ناديده بگيرنددر مورد رفتار به كودك تذكر ندهند و رفتار عادتي را. 

 بصورت غير مستقيم با تغيير موقعيت دفعات بروز رفتار را كاهش دهند. 

 كودك بخاطر رفتار مورد تنبيه، سرزنش يا تحقير قرار ندهند. 

 رفتارهاي جايگزيني را در نظر گرفته و در صورت انجام آنها كودك را مورد تشويق قرار دهند. 

 ا متخصصين حوزه روان پزشكي مشورت نماينددر صورتيكه رفتار همچنان ادامه يافت ب.  
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  :شوندبندي مياختالالت مرتبط با مواد به دو دسته كلي طبقه
 مواد توسط القاءشده اختالالت   
 مواد مصرف اختالالت  

پزشكي هسـتند كـه در   هاي جسمي يا روانمنظور از اختالالت القاء شده توسط مواد، عاليم و نشانه
اثر مسموميت يا محروميت از مواد در فرد ايجاد شده و با رفع عاليم مسموميت يا محروميت يا حداكثر 

  :شونداين اختالالت شامل موارد زير مي. كندهفته پس از آن فروكش مي 4در عرض 
 مسموميت 

 محروميت 

       الت مـرتبط،  اختالالت رواني القاءشده در اثر مـواد شـامل اخـتالالت سـايكوتيك، دوقطبـي و اخـتال
اجبـار و اخـتالالت مـرتبط، اخـتالالت خـواب،      - اختالالت افسـردگي، اخـتالالت اضـطرابي، وسـواس    

  هاي جنسي، دليريوم و اختالالت عصبي، شناختيكژكاركردي
آفرين مصرف مواد است به طوري كه منجر به اُفـت  منظور از اختالل مصرف مواد يك الگوي مشكل

كالس براي  10پزشكي بندي اختالالت رواندر طبقه. شودني براي فرد ميكاركرد يا زجر قابل توجه بالي
  :شوندبيني شده كه شامل موارد زير ميگردان پيشمواد روان

 الكل 

 تنباكو 

 حشيش  

 آورخواب و بخشآرام داروهاي 

 كافئين 

 استنشاقي مواد 

 افيوني مواد 

 زاتوهم مواد 

 محرك مواد  

 مواد ساير  

 مطـرح  مـواد  مصـرف  اخـتالل  يـك ) كـافئين  جـز  به( مواد هايكالس از يك هر با درگيري حسب بر
خصوصيت اصلي اختالل مصرف مواد از دست دادن كنترل بر روي مصرف و تداوم مصـرف  . ميشود

در اختالل مصرف مـواد،  . رغم مواجهه با مشكالت سالمتي، خانوادگي، شغلي و قانوني مرتبط استعلي
توان گفت در اعتياد مصرف مـواد  در واقع مي. شودگي فرد تبديل ميمصرف مواد به اولويت اصلي زند

هـايي اثـر   مواد در مغز از طريق سيستم. شودتبديل به تنها منبع كسب لذّت و رضايت در زندگي فرد مي
حفظ بقاي گونه  اند كه كارشانهايي طراحي شدهكند كه در اصل براي پاسخ به محركخود را اعمال مي

ارزش «اختالل مصرف مواد رفتارهاي موادجويانه براي فرد به صورت غيرعـادي  در. شودمحسوب مي
پـذير  ها پس از قطع مصـرف مـواد آسـيب   اين موضوع فرد را به لغزش و عود تا مدت. كندپيدا مي» بقاء
  . دهدكند و اساس طبيعت مزمن و عودكننده اختالل مصرف مواد را تشكيل ميمي

هـاي طبـي عودكننـده    ين اختالل باعث شده اين بيماري بـا سـاير بيمـاري   طبيعت مزمن و عودكننده ا
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هـا جالـب توجـه    هـاي ايـن بيمـاري   شـباهت . همچون افسردگي، آسم، فشار خون و ديابت مقايسه شـود 
شناسـي  ها ژنتيك، انتخاب شخصي و عوامل محيطي نقش مشابهي در سـبب در تمام اين بيماري. هستند

در . هـا مشـابه هسـتند   هاي عود و پايبندي به دستورات درماني در تمـام آن ميزان. و سير بيماري دارند
ها درمان قطعي وجـود نـدارد و ميـزان موفقيـت در درمـان ارتبـاط مسـتقيم بـا ميـزان          تمام اين بيماري

فـردي پايـدار بـا احتمـال     بيماران داراي سن باالتر، شغل، خانواده و روابط بـين . پايبندي به درمان دارد
هاي گردد كه درمانبهترين نتايج درماني زماني حاصل مي. كنندي از دستورات درماني پيروي ميباالتر

  . دارويي با مداخالت رواني، اجتماعي تركيب شوند
  :بندي استهاي اختالل مصرف مواد در چهار دسته به شرح زير قابل طبقهعالئم و نشانه

 ناتواني فرد براي كنترل رفتار مصرف مواد 

  كاركرد اجتماعياُفت 

 شناختي رغم مواجهه با مشكالت جسمي و روانتداوم مصرف علي 

و ) نياز به مصرف مقادير بيشتر ماده براي رسيدن به اثـر قبلـي  (وابستگي جسمي به صورت تحمل 
  )تجربه حاالت خماري در صورت كاهش يا قطع مصرف ماده(محروميت 

كه بر اسـاس مصـاحبه تشخيصـي توسـط      تشخيص اختالل مصرف مواد يك تشخيص باليني بوده
گري اوليه درگيري بـا مصـرف الكـل، سـيگار و     آن گونه كه پيشتر گفتيم غربال. شودپزشك گذاشته مي

بـه شناسـايي افـرادي كـه     ) را ببينيـد  4فصل (با استفاده از يك رويكرد همدالنه ) را ببينيد 3فصل (مواد 
  . كندمياند كمك داشته) ماه گذشته 3(مصرف اخير مواد 

اختالالت مصرف مواد را بداند تا در هاي  كارشناس مراقب سالمت خانواده الزم است عاليم و نشانه
گري اوليه را انجام و در صـورت نيـاز فـرد را جهـت     صورت مشاهده عالئم در مراجعه كنندگان، غربال

رشناس سـالمت روان  گري تكميلي و خدمات مربوط به اختالل مصرف مواد به پزشك يا كاانجام غربال
كارشناس مراقب سالمت خانواده همچنين بايد با عوارض سـالمتي، خـانوادگي و اجتمـاعي    . ارجاع دهد

گري اوليه در صورت مثبت شدن بـازخورد متناسـب بـا    مصرف مواد آشنا باشد تا بتواند پس از غربال
گري تكميلـي ترغيـب   غربالشرايط فرد ارايه و مراجع را جهت مراجعه به كارشناس سالمت روان براي 

  . نمايد
بر اساس شيوع و اهميت، اختالل مصرف نيكوتين، مواد افيـوني، مـواد محـرك و الكـل در ادامـه بـه       

  .شوندتفصيل معرفي مي
 

  نيكوتين
استفاده از محصوالت تنباكو عامل اصلي بيماري و مرگ مرتبط با مواد و يك مشكل اصلي سـالمت  

انواع تنباكو عامل خطرزا براي شماري ازمشكالت سالمت جدي و طـوالني  تدخين مستمر . عمومي است
كننـد   مـي  كودكـان كسـاني كـه انـواع تنبـاكو را تـدخين      . مدت مثل فشار خون باال، ديابت و آسـم اسـت  

. هـاي تنفسـي، آلـرژي و آسـم هسـتند     اي از مشكالت مثل عفونـت درمعرض خطر افزايش يافته مجموعه
كشند در معرض خطر باالتر سقط، زايمان زودرس و تولد فرزند با وزن كم يزنان بارداري كه سيگار م

كننـد، اسـتفاده از انـواع تنبـاكو بـه      تر مردم تنباكو را به صورت تدخيني مصرف مـي گرچه بيش. هستند
. هايي به غير از تدخين مثل جويدن يا انفيه همچنين بـا خطـر افـزايش يافتـه بيمـاري همـراه اسـت       روش

همچنين خطـر ايـن مشـكالت سـالمت را     ) سيگار كشيدن منفعالنه(واجه با دود تنباكو در محيط نهايتاً، م
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  .دهدكشند افزايش مي نمي درميان كساني كه خودشان سيگار
  :عبارتند از) به ترتيب از شدت كمتر تا شدت بيشتر(خطرات همراه با مصرف انواع تنباكو 

 پيري زودرس، چين و چروك صورت  
 ر و دير خوب شدن سرماخوردگيتسالمت پايين  
 عفونت تنفسي و آسم  
  فشار خون باال، ديابت  
 سقط، زايمان زودرس و كودكان با وزن كم هنگام تولد در زنان باردار  
 بيماري كليوي  
 بيماري انسداد مزمن راه هوايي شامل آمفيزم  
 بيماري قلبي، سكته، بيماري عروقي  
 هاسرطان  

  
  :مواد افيوني

شود مقدار ماده مصـرفي خـود را    مي كه به مواد افيوني وابستگي دارد مجبور به طور معمول، كسي
به تدريج افزايش دهد و در صورت عدم مصرف و يا كـاهش مقـدار مـاده مصـرفي، فـرد دچـار عالئـم        

  .گويند مي شود كه به آن عالئم ترك يا محروميت مي ناخوشايندي
روز  10شـود و تـا حـدود     مـي  مصرف ظـاهر  ساعت پس از آخرين نوبت  8تا  6 معموالً عالئم ترك

  :ماند نظير مي باقي
 دردهاي استخواني و عضالني  
 دل پيچه و اسهال  
 آبريزش از چشم و بيني  
 خوابي بي  
 قراري بي  
 عصبانيت  
 فراوانهاي  خميازه  

غيرقانوني شـايع مـورد مصـرف     يونيمواد اف. هستند يمضعف دستگاه اعصاب مركز يونياف مواد 
توسـط   توانـد يمـ  نيهمچنـ  يونيـ اف تركيبـات گرچه  .شوندمي ...شيره، سوخته، هروئين وترياك،  شامل

داروهاي افيوني همچون كدئين، ديفنوكسيالت، ترامـادول  . شود زيدرمان درد تجو يپزشك و عموماً برا
تواننـد منجـر بـه    اگر با مدت بيشتر يا دوز بيشتر از آنچه پزشك تجويز نموده مصـرف شـوند، مـي   ... و
  .  تالل مصرف مواد افيوني شونداخ

بـه   ايـ  يرزبـان يز ،يخـوراك  ،يديـ ور ايـ  يعضالن قِيتزر ،ينيبه صورت تدخ توانيم را يونياف مواد
مـاده   اثـرات  عيو شـروع سـر   مـاده  يناگهان ورودمنجر به  قيتزر. استفاده نمود يمقعد افيصورت ش
عالوه بر  .همراه است ركشندهيغ اي كشنده) اُوردوز(مصرفي اين حالت با خطر باال بيش. شودافيوني مي

وي و هپاتيـت سـي   آيهايي همچـون اچ ترين راه انتقال عفونتاين تزريق مواد افيوني در كشور ما شايع
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  .شودبوده و يك معضل بهداشتي مهم محسوب مي
  :عبارتند از )ترتر تا شدت بيشبه ترتيب از شدت كم(خطرات همراه با مصرف مواد افيوني 

 خارش، تهوع و استفراغ  
 آلودگي، يبوست، خرابي دندانخواب  
 هاي قاعدگي نامنظمدوره  
 دشواري در تمركز و به ياد آوردن چيزها  
 افسردگي، كاهش ميل جنسي، ناتواني جنسي  
  مشكالت مالي و درگيري با قانون  
 هاي ارتباطيدشواري  
 مشكل در حفظ شغل و زندگي خانودگي  
 تگي، عاليم محروميتتحمل و وابس  
 وي و هپاتيت سيآيهاي منتقله از راه خون مثل اچعفونت  
 مصرف و مرگ ناشي از نارسايي تنفسيبيش 

  :مواد محرك
مصـرف  . آمفتامين با نام خياباني شيشه استترين ماده محرك مورد مصرف در كشور ما متشايع

دسـته از مـواد    نيـ ا. شـود كمتري ديده مـي مواد محرك ديگر نظير قرص اكستيسي و كوكائين با شيوع 
 يعيوسـ  فيـ ط به منجر توانديم هاو مصرف آن اثرات محرك رواني بر دستگاه اعصاب مركزي داشته

 يهـا محـرك  مصـرف وجـود دارد كـه    يانـده يفزا شـواهد . شـود  يروانـ  و يجسـم  سالمت مشكالت از
 كيـ  نيآمفتـام  يباال دوز مدت يطوالن مصرف عالوه،ه ب. رساننديم بيآس مغز يهاسلول به ينيآمفتام
  . مغز شود يهاسلول به يميدا بيآس به منجر توانديم زين آن كه است هيسوءتغذ يبرا خطر عامل

كنندگان، مصرف مواد محرك نيـز همچـون مـواد افيـوني     بر خالف اين باور غلط نزد برخي مصرف
گـردد و فـرد   ه اجبـار بـه مصـرف مـي    اعتيادآور است به اين معنا كه مصرف آن بعد از مـدتي منجـر بـ   

توانـد  پزشكي، خانوادگي و اجتمـاعي ناشـي از مصـرف نمـي    رغم مواجهه با مشكالت جسمي، روان علي
  .مصرف خود را قطع كند

القائشـده ناشـي از   ) سـايكوز (يكي از بارزترين عوارض ناشي از مصرف مواد محرك حاالت جنون 
  .دهدمثل هذيان و توهم نشان ميمصرف است كه خود را با عالئم مثبت جنون 

مصرف مواد محرك با خطر افزايش يافته رفتارهاي پرخطر جنسي همراه است به طوري كه احتمال 
وي را چندين برابـر افـزايش   آيهاي منتقله از راه جنسي همچون سوزاك، سيفليس و اچابتالء به عفونت

  .دهدمي
 ،يارتبـاط  مشـكالت  شـامل  ياجتمـاع  مشكالت يباال وعيش با نيهمچن ينيآمفتام يهامحرك مصرف

 مصـرف  بـا  نيهمچنـ  يخلقـ  يهـا نوسـان . اسـت  همراه ليتحص و كار با مرتبط مشكالت ،يمال مشكالت
 روان سـالمت  مشـكالت  شـدن  بـدتر  كنندگانمصرف يبرخ و است همراه ينيآمفتام يهامحرك مستمر

  .كننديم گزارش زمان طول در را يريپذكيتحر و يافسردگ مثل
  :از عبارتند) ترشيب شدت تا تركم شدت از بيترتبه ( ينيآمفتام يهامحرك مصرف با همراه خطرات

 دشواري خواب، از دست دادن اشتها و كاهش وزن، كم آبي شديد بدن، كاهش مقاومت به عفونت  
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 قفل شدگي فك، سردرد، درد عضالني  
 بدبيني قراري، شيدايي، هول،اضطراب، افسردگي، بي - نوسانات خلقي  
 لرزش، ضربان نامنظم قلب، تنگي نفس  
 دشواري در تمركز و به خاطر آوردن چيزها  
 آزاري، همسرآزاريرفتاري تهاجمي و خشن، كودك  
 هاي منتقله از راه جنسيرفتارهاي پرخطر جنسي، عفونت  
 جنون بعد از مصرف مكرر دوزهاي باال  
 هاي مغزآسيب دايمي به سلول  
 ناگهاني ناشي از مشكالت قلبي، عروقيريزي مغزي، مرگ خون  
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  :الكل
 يعلـت اصـل   كيـ بـوده و   ياز مشـكالت سـالمت   يعيوسـ  فيـ ط يعامل خطرزا بـرا  كيالكل  مصرف

هـاي  اي از بيماريخطر ابتالء به مجموعه مصرف الكل. و مرگ زودرس است يزندگ تيفياُفت ك ،يماريب
وي آيو واگير همچـون سـل و اچ  ... گوارشي و هايها، بيماريغيرواگير همچون سيروز كبدي، سرطان

مصرف الكل همچنين يك عامل مهم براي تصادفات و سوانح در سـطح جهـاني محسـوب    . بردرا باال مي
همراه اسـت و شـامل قطـع     ياجتماع خانوادگي و مشكالتمصرف الكل با هر سطحي با بروز . گرددمي

 مصـرف الكـل در بـارداري   . شـود يو كـار مـ   ليدر حفظ تحص يروابط با خانواده و دوستان و دشوار
  . مرتبط است يو نقص تكامل مغز يو رفتار يريادگيمشكالت  ،هاي مادرزاديناهنجاريخطر 

هاي آلوده به متانول عوارض و پيامدهاي شديد سالمتي نظير نابينايي، نارسايي كليه و مصرف الكل
  .نمايدالكل در هر سطحي را مطرح مياين موضوع اهميت پرهيز از مصرف . مرگ به دنبال دارد

در صورت بروز وابستگي فيزيولوژيك متعاقب مصرف مسـتمر الكـل فـرد در سـطح قطـع مصـرف       
اضـطراب،   ق،يـ شامل لـرزش، تعر  محروميت از الكل  ميعال. شودهاي محروميت ميدچار عالئم و نشانه

در برخـي افـراد   . شـوند يمـ  تشـنج  و تـوهم  باال، خون فشار سردرد، ،يخوابيتهوع، استفراغ و اسهال، ب
خاصي همـراه اسـت   ) دليريوم(محروميت از الكل با عوارض شديد همچون تشنج و بروز حالت سرسام 

توانـد كشـنده   به دليل اين عوارض شديد محروميت از الكـل مـي  . شودكه به آن دليريوم ترمنس گفته مي
  . باشد

  :است ريز موارد شامل) ترشيب شدت تا تركم شدت از بيترتبه ( الكل مصرف با همراه خطرات
 سردرد و كسالت صبح روز بعد، رفتار تهاجمي و خشن، تصادفات و آسيب  
 كاهش عملكرد جنسي، پيري زودرس  
 مشكالت گوارشي، زخم معده، ورم لوزالمعده، فشار خون باال  
 هاي ارتباطي، مشكالت مالي و شغلياضطراب و افسردگي، دشواري  
 اجتماعي و قانونيمشكالت خانوادگي ،  
 دشواري در به خاطر آوردن چيزها و حل مسائل  
 ناهنجاري و آسيب مغزي در كودكان متولدشده از زنان باردار  
 سكته، آسيب دايمي مغز، آسيب عصب و عضله  
  پانكراتيت(سيروز كبدي و التهاب لوزالمعده(  
 نابينايي، نارسايي كليه و مرگ در اثر مصرف الكل آلوده به متانول  
 دهان، گلو و سينه، خودكشي سرطان  

  
  مصرف تزريقي

تـرين طريقـه   در واقع تزريـق مـواد خطرنـاك   . مصرف تزريقي مواد با خطر باالي آسيب همراه است
  :هاي ناشي از تزريق مواد شامل موارد زير استآسيب. آيدمصرف مواد به حساب مي

مصـرفي  هروئين با خطـر افـزايش يافتـه بـيش    تزريق . دهدتزريق مواد، خطر وابستگي را افزايش مي
. كننـد كنندگان مواد شيشه، آن را به صـورت تزريقـي اسـتفاده مـي    برخي مصرف. همراه است) اُوردوز(

 .برداي باال ميرا به صورت قابل مالحظه ناشي از آن) سايكوز(تزريق مواد محرك خطر جنون 
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مردگي، التهاب و ق مواد باعث ايجاد زخم، خونتزري. رساندها آسيب ميتزريق مواد به پوست و رگ
 .تزريق در گردن ممكن است منجر به سكته مغزي شود. گرددآبسه در محل تزريق مي

هـاي منتقلـه از راه   باعث انتقـال عفونـت  ... ) سرنگ، سرسوزن، مالقه، فيلتر و(اشتراك وسايل تزريق 
  .شودوي، هپاتيت بي و سي ميآيخون مثل اچ

  
  افراد يابيارز و يگرغربال

يي موارد احتمالي در معرض ابتالء و مبتالء به اختالالت مصرف مواد توسط كارشناس  چند شناسا
  :ها عبارتند ازاين روش. روش ممكن است اتفاق بيفتد

 گري اوليه درگيري با مصرف الكل، سيگار و موادغربال  - 

در معـرض خطـر ناشـي از مشـكالت     ترين روش بـراي شناسـايي بـه موقـع افـراد      مؤثر گريغربال
گـري اوليـه   كارشـناس مراقـب سـالمت خـانواده پـس از انجـام غربـال       . رودمصرف مواد، به شمار مي

ب مراجع نيز مثبت باشد، موارد زيـر را  1 سؤال درگيري با سيگار، الكل و مواد، در صورتي كه پاسخ به
  :ملحوظ نماييد

 محرمانه خواهد ماند به او اطمينان دهيد كه علت مراجع وي كامال. 

      با او بدون حضور ديگران صحبت كنيد و همه اصول مربوط به حقـوق بيمـار را در ارتبـاط بـا وي
 .رعايت كنيد

 و احساسات را به فرد بدهيدها  فرصت بيان نگراني. 

  با استفاده از مطالب ارايه شده در اين فصل در خصوص عوارض مصرف سيگار، الكل و مواد وي
 .ييدرا آگاه نما

 كارشناس سالمت روان تشويق كنيد/ او را به مراجعه به پزشك. 

هـاي پايـه   گري اوليه درگيري با مصرف الكل، سيگار و مواد در صورتي كه با رعايت مهـارت غربال
كننده اخيـر را بـه تفكيـك نـوع     تواند افراد مصرفمشاوره، حريم خصوصي و رازداري انجام شود، مي

و در افـرادي مبـتالء بـه    ) هر پنج سال(اي هاي دورهگري بايد در فراخوانغربالاين . ماده شناسايي كند
  ).را ببينيد 3فصل (مشكالت سالمت روان و برخي از مشكالت اجتماعي به صورت موردي انجام گردد 

گري تكميلي بـه كارشـناس سـالمت    گري اوليه مراجع بايد براي غربالدر صورت مثبت شدن غربال
 . ددروان ارجاع گر

  
 درخواست كمك از طرف خانواده

در مواردي اعضاي خانواده به مركـز سـالمت شـهري مراجعـه نمـوده و بـراي درمـان يـك عضـو          
هاي اختصاصي مشاوره. نمايدنمايد، درخواست كمك ميخانواده مبتالء كه از مراجعه درماني امتناع مي

در ايـن گونـه   . مراجعـه مـؤثر واقـع گـردد     سازي فرد مبتالء بهتواند در راغببراي اعضاي خانواده مي
گري اوليه درگيري با مصرف الكـل، سـيكار يـا    موارد كارشناس مراقب سالمت خانواده بايد فرم غربال

مواد را براي فرد تكميل يا به روز نمايد و در فرم مربوطه قيد نمايد كه منبع شرح حال اعضاي خـانواده  
. ي ارزيابي بيشتر به كارشناس سالمت روان مركز ارجاع گردندسپس اعضاي خانواده بايد برا. اندبوده

متناسب با نتايج ارزيابي، كارشناس سالمت روان مركـز، مـداخالتي را ارائـه خواهـد داد و يـا اعضـاي       



 

 بسته آموزشي كارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد                                              106

 . خانواده را به پزشك ارجاع خواهد نمود

  
 درخواست كمك از طرف خود فرد

بـه مركـز مراجعـه نمايـد، كارشـناس مراقـب        در صورتي كه فردي براي ترك سيگار، الكل يـا مـواد  
گـري اوليـه او را بـر اسـاس نتيجـه و      روزرسـاني فـرم غربـال   سالمت خانواده بايد پس از تكميل يا بـه 

  .فلوچارت ارئه خدمت ارجاع نمايد
  

  پيگيري و مراقبت
مبـتالء  موارد احتمالي در معرض خطر يا مبتالء به اختالل مصرف مواد پيگيري افـراد  از ارجاع  پس

گري تكميلي بايد به صـورت هفتگـي   به منظور مراجعه به كارشناس سالمت روان يا پزشك جهت غربال
  .انجام گردد

گـري تكميلـي بايـد از طـرف كارشـناس سـالمت روان بـه كارشـناس مراقـب          بازخورد نتيجه غربال
  . سالمت خانواده  منتقل گردد

هاي دوم و سـوم و سـپس   هفته يك بار در ماهپيگيري در ماه اول به صورت هفتگي و سپس هر دو 
  . گرددماهانه تا پايان سال اول توصيه مي

  :كه جهت پيشگيري از عود بايد به بيمار و خانواده ارائه گرددهايي  هتوصي
 تاكيد بر پيگيري طوالني مدت درمان حداقل به مدت يك سال - 1

 رض داروهاتوصيه به مشاوره درباره مراجعه به پزشك در هنگام بروز عوا - 2

 كننده موادتاكيد بر پرهيز از ارتباط با دوستان مصرف - 3

 سازي رفتاري تشويق به مشاركت در فعال - 4

 توصيه به خانواده براي حمايت از درمان طوالني مدت - 5

هاي مرتبط بـا  توصيه به خانواده براي مراجعه به مراكز درماني در هنگام بروز عوارض و فوريت - 6
 درمان اختالالت مصرف مواد

هدف اوليه . دارند اهميت بااليي دارد يقيتزرپيگيري افرادي كه سابقه مصرف اخير مواد به صورت 
سازي براي دريافت مداخله درمـاني و قطـع مصـرف تزريقـي مـواد اسـت، امـا در        براي اين افراد راغب

كـاهش  هـاي  ها بيمار موفق به قطع مصرف تزريقـي نشـده باشـد، بايـد آمـوزش     صورتي كه در پيگيري
آسيب الزم ارايه و دسترسي به وسايل كاهش آسيب از طريق كارشناس مراقب سالمت خانواده تسهيل 

  .گردد
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  مصرف مواد در بارداري
ي دوران بارداري شركت دارند، نقش مهمـي در كـاهش سوءمصـرف    ها مراقبت كليه كاركناني كه در

نـان مراقبـت سـالمت بـه عنـوان بهتـرين منبـع        هاي بـاردار از كارك مواد حين بارداري دارند، زيرا خانم
برخي از مـادران كـه بـه    . ايشان عمل كنندهاي  برند و بيشتر تمايل دارند به توصيهاطالعات خود نام مي

دارنـد كـه در دوران بـارداري نيـاز بـه كمـك       اند، اغلب اظهار ميپرهيز از مصرف مواد دست پيدا كرده
بسـياري از زنـان بـاردار    . از چه كسي در اين زمينه كمك بخواهنـد  دانستند چگونه واند، ولي نميداشته

هاي كاركنان مراقبـت  ها و آموزشحتي اگر هيچ وقت مصرف مواد خود را فاش نكنند با دريافت توصيه
  . كنندسالمت خانواده مصرف مواد را در دوران بارداري كم مي

كل و هـر جـايي كـه رخ دهـد، حتـي در      اولين تماس مادر باردار با نظام مراقبت سـالمت بـه هـر شـ    
-گـري و اطـالع  غربـال . اورژانس و اتاق زايمان، فرصت مناسبي براي ارائه خدمات سالمت به وي است

ليكن كيفيت ارتباط بين فـرد  . رساني به تنهايي ممكن است براي مادر باردار وابسته به مواد كافي نباشد
  .اي نگهداري او در نظام مراقبت استباردار و سيستم بهداشتي، درماني عامل مهمي بر

همان گونه كه پيشتر گفتيم يكي از خصوصيات اصلي اختالل مصرف مواد آن است كـه در اثـر آن    
هاي مهم و واجـد اولويـت   شود و فرد به ساير جنبهمصرف مواد تبديل به اولويت اصلي زندگي فرد مي

بيمـاري  باردار از يك سو به علت الگـوي  نان اغلب ز .شودتوجه ميبي... زندگي خود همچون سالمتي و
خـدمات مراقبـت   از  فـاش شـدن مصـرف مـواد،    تبعـات منفـي ناشـي از    تـرس از  از سويي ديگر و  خود

اختالل مصرف مواد اثرات منفي جدي بر سير بارداري و سالمت نـوزاد دارد  . ندنكبارداري استفاده نمي
  . گرددمحسوب مي يباردار دوران ريوم مرگو يكي از عوامل دخيل در 

هاي اوليه بارداري شامل خستگي، سردرد، تهوع و استفراغ برخي زنان وابسته به مواد افيوني نشانه
توانـد باعـث شـود    در نتيجه، شروع بارداري مي. دهندرا به عالئم ناشي از پرهيز مواد افيوني نسبت مي

دهنـد، تخفيـف   ا عاليمي را كه به پرهيز نسبت مياين بيماران مصرف مواد افيوني خود را افزايش داده ت
  .دهنددهند و با اين كار جنين را در معرض سطوح افزايش يافته اين مواد قرار مي

كننده مواد در معرض خطر باالي سـوء تغذيـه هسـتند، اغلـب مراقبـت بـارداري       زنان باردار مصرف
در ميان زنان بارداري كـه مـواد را   . كنندگيرند و در محيط پر از خشونت و استرس زندگي ميكافي نمي

 ي عفوني، اندوكارديت، آبسـه و ها بيماري كنند خطر عوارض پزشكي مثلبه صورت تزريقي استفاده مي
  . يابدي منتقله از راه جنسي افزايش ميها بيماري

  
  گري اوليه درگيري با مصرف الكل، سيگار و مواد در بارداريغربال

زنان باردار باعث باال رفتن ميزان آگاهي ايشان از خطرات ناشـي از مصـرف   گري و آموزش غربال
حتي در زنـاني  . هاي بعدي پيشگيري كندشود و ممكن است از احتمال مصرف مواد در حاملگيمواد مي

هـاي  كه مشكل مصرف ندارند، پرسش و آموزش در اين مـورد، فرصـت خـوبي بـراي انتقـال آمـوزش      
  .آوردمواد فراهم ميپيشگيرانه درباره مصرف 

  
 :كارشناس مراقب سالمت خانواده الزم است به موارد زير توجه نمايد

 گرايانه سعي كنيم مشكل فرد را درك نمـوده و بـا آن همـدلي    با پرهيز از نگرش و برخورد قضاوت
  .نماييم
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 بدانيم مواد از ساير عوامل رواني، اجتماعي و اقتصادي جدا نيست. 

 بارداري متعهد هستند كه خدمات مراقبت را به طور يكسان به همه مراجعـان ارائـه    كاركنان مراقبت
 .نمايند

 اي توجه داشته باشيم كه اختالل مصرف مواد يك مقوله مرتبط با بيماري و سالمتي است، نه مقوله
ارزشي و اجتماعي، بنابراين در مراقبت بـارداري نيـز بايـد بـه آن بـه عنـوان يـك مشـكل سـالمتي          

 .يسته شودنگر

 محيطي امن كه متضمن حفظ اسرار بيمار است را براي زن باردار فراهم كنيم. 

 به احساسات و درك مراجع احترام بگذاريم. 

 درك كنيم كه در ميان گذاشتن مشكل مصرف مواد براي مادر باردار امري دشوار است.  
 سواديددي دارند كه كمهاي اجتماعي متعمواد مشكالت و محدوديتكننده  بسياري از زنان مصرف 

بنابراين تمام اطالعات عالوه بر شكل نوشتاري بايد شـفاهاً بـراي زنـان    . تواند يكي از آنها باشد مي
 .توضيح داده شود تا مطمئن باشيم كه اطالعات را فهميده است) و همسران يا شركاي جنسي آنها(

  
ران بارداري بايـد در اولـين مراقبـت    ي اوليه درگيري با مصرف الكل، سيگار و مواد در دوگرغربال

  . هاي بعدي، هنگام زايمان و شيردهي تكرار شودبارداري و پس از آن در سه ماهه
  

  :گري اوليه منفيدر زنان باردار با نتيجه غربال
 بازخورد مثبت ارايه دهيد. 

 منافع پرهيز از مصرف مواد و خطرات مصرف مواد در دوران بارداري را مرور كنيد.  
 گري را در پايان هر سه ماهه، بعد از زايمان و در دوران شيردهي تكرار كنيدغربال. 

 
  مثبت هياول يگرواجد غربال زنان باردار در
 افراد شناسايي شده و يا مشكوك به مصرف مواد را به پزشك مركز  ارجاع دهيد.  
 شـد الزم اسـت ارجـاع    درصورتي كه احتمال خطر جدي و يا مسموميت فرد با مواد وجود داشته با

 .فوري داده يا با پزشك مركز تماس گرفته شود

  
  :پيگيري و مراقبت مادر باردار مبتال به اختالل مصرف مواد

گـري اوليـه درگيـري بـا     به دليل اهميت مصرف مواد در دوران بارداري كليه موارد مثبت در غربـال 
  .مصرف الكل، سيگار و مواد بايد به پزشك مركز ارجاع شوند

پزشك مركز در صورت نياز براي درمان اختالل مصرف مواد درمان الزم را ارايه داده و يـا بيمـار   
هاي اختصاصي يا تخصصي درمان اخـتالالت مصـرف مـواد    را براي دريافت خدمات درماني به جايگاه

  .دهدارجاع مي
-مركـز انجـام مـي   ارز به كارشناس سالمت روان توسط پزشك در هر كدام از اين حاالت ارجاع هم

گري تكميلي براي تعيين سطح درگيري اختصاصي با هر يك كارشناس سالمت روان مركز غربال. شود
كارشـناس سـالمت روان   . دهدرا انجام مي) غيرتزريقي/تزريقي(از مواد و همچنين تعيين طريق مصرف 
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جام و نتايج ارزيـابي را  ي اجتماعي و صالحيت سرپرستي را انها حمايت همچنين ارزيابي تكميلي از نظر
  .نمايدبراي انجام ارجاعات الزم به پزشك مركز منتقل مي

در اين گونه موارد پيگيري هفتگي براي مراجعه به پزشـك و سـپس پيگيـري بـراي دريافـت برنامـه       
 .گردددرماني بر اساس بازخورد ارجاع دريافت شده از جانب پزشك توصيه مي

هــاي زيــر در ارايــه آمــوزش مــواد مصــرف اخــتالل بــه بــتالم بــاردار مــادر ييشناســاصــورت  در
 :گرددهاي كارشناس مراقب سالمت خانواده يا ماما توصيه مي پيگيري

 به وي بگوييد كه سالمت او و فرزندش براي شما اهميت دارد. 

 كـه فرزنـدش سـالم باشـد و او نيـز      خواهـد  مـي  دانيد و معتقديد كه هـر مـادري  به او بگوييد كه مي 
 . تواند با قطع مصرف مواد، به سالمت فرزندش كمك كند مي

 شوند و هر چـه زودتـر اقـدام     مي تأكيد كنيد بالفاصله پس از پرهيز مصرف مواد، فوايد پرهيز آغاز
هيچ وقت بـراي پرهيـز مصـرف    . تر خواهد بودبه قطع مصرف مواد نمايد پرهيز مواد برايش آسان

 .مواد دير نيست

  مواد افيوني، او را از مزاياي درمان نگهدارنده آگاه سازيد در صورت اختالل مصرف. 

   توانـد مـادران    مـي  كـه شـود   مـي  بارداري و بچه دار شدن باعث بروز تغييراتي مهم و گـاه تـنش زا
  .نمايدبراي مادر و كودك پيشگيرانه هاي  موزشآن و قبول درما را مستعدي مواد  كننده مصرف

  ،بـه عنـوان    ،فرزند پـروري هاي آموزش مهارتضرورت دريافت از آگاه سازي مادر در اين دوران
 . داراي اهميت بسياراستيك اقدام پيشگيرانه 

  هـاي   پرهيـز از خشـونت   آوري بهتر در برابر مصرف مواد وبراي تاببايد توجه داشت اين مادران
ي و توجه ويژه ، نيازمند آموزش و حمايت اجتماعنوزاد و رواني رفتاري و نيز تأمين امنيت عاطقي 

 .هستند

 
 
 

  
   مادراني كه در دوران بارداري تحت درمان نگهدارنده بوده اند بايد بدانند منافع تغذيه نوزاد با شـير

 .مادر از مضرات آن بيشتر است

 
  
  

  :مصرف موادكاهش آسيب ناشي از 
هـا و مـداخالتي اسـت كـه هـدف آن كـاهش       هـا، برنامـه  منظور از كاهش آسـيب مجموعـه سياسـت   

هاي سالمتي يا اجتماعي ناشي از مصرف مواد بوده، بدون آن كه لزوماً بـر قطـع مصـرف مـواد      آسيب
وي آياچاي وزارت بهداشت، از بين كل موارد ابتال به عفونـت  هاي دورهبراساس گزارش. متمركز باشد

مصـرف   .اندبه علت اعتياد ترزيقي مبتال شده %67تاكنون به ثبت رسيده است، بيش از  1365كه از سال 

در حـال حاضـر هزينـه    ) متادون و بوپرنـورفين (درمان نگهدارنده با داروهاي آگونيست 
آيـد و بـه    مي اثربخش ترين روش درمان اختالل مصرف مواد افيوني در بارداري به حساب

 .شود مي عنوان درمان استاندارد وابستگي به مواد افيوني در دوران بارداري توصيه

تواند در ايجاد پيوند ميان مادر و كودك مفيد باشد و بصورت بالقوه  مي شيردهي
 .شدت سندرم پرهيز نوزادي را كاهش دهد
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هاي منتقله ، عفونت)اُوردوز(مصرفي تزريقي مواد با عوارض شديد سالمتي همچون مرگ ناشي از بيش
فردي و كاكردهاي فردي، بين تر دراز راه خون، عفونت محل تزريق، شدت باالتر اعتياد، تخريب گسترده

كاركنان نظام سالمت بايد در نظر داشته باشند كه تماس با كساني كه مواد را . همراه است... اجتماعي و
كنند، هرچند كوتاه مدت يـك فرصـت مناسـب بـراي برقـراري ارتبـاط و       به صورت تزريقي مصرف مي

  . ها استانتقال اطالعات و آموزش
كنند يك رويكرد سلسله مراتبـي بـه   مواد را به صورت تزريقي مصرف مي در برخورد با كساني كه
  :شرح زير بايد پيگيري شود

اش را تشـويق كنيـد   اگرمعتاد انگيـزه و آمـادگي كـافي بـراي ورود بـه درمـان دارد، او و خـانواده        .1
 .موضوع را با پزشك مركز درميان گذارند

ارد، بيمـار را از خطـرات ناشـي از تزريـق مـواد      اگر انگيزه و امادگي كافي براي ورود به درمان ند .2
هـاي مصـرف مـواد نظيـر مصـرف      آگاه كرده و او را تشويق كنيد به جاي تزريـق از سـاير روش  

 .تدخيني يا خوراكي استفاده كند

درصورتي كه فرد آمادگي و انگيزه كافي بـراي كنـار گذاشـتن تزريـق را ننداشـته باشـد، خطـرات         .3
سي را بـه بيمـار يـادآور     وي و هپاتيتآيهاي اچچون ابتال به عفونتاستفاده از سرنگ مشترك هم

 .تر تشويق كنيدهاي تزريق ايمنشويد و آنها را تا آنجا كه ممكن است به استفاده از روش

درصورتي كه قبال رابطه جنسي مشكوك داشته ويا ازسـرنگ مشـترك اسـتفاده كـرده اسـت او را       .4
مركز سالمت جامعه ارجـاع دهيـد چـرا كـه ممكـن اسـت بـه        هاي ضروري به پزشك براي آزمايش

 .هپاتيت يا ايدز مبتال شده باشد

بيمار و خانواده او را با مشورت و موافقـت پزشـك مركـز بهداشـتي درمـاني تشـويق كنيـد بـراي          .5
دريافت خدمات مشاوره تخصصي به مراكز مشـاوره رفتـاري موجـود درشهرسـتان ويـا اسـتان       

 .مراجعه كنند

كننـد، كارشـناس مراقـب    در برخورد با كساني كه مواد را به صورت تزريقـي مصـرف مـي   بنابراين 
سالمت خانواده بايد آنها را براي دريافت خدمات درمـاني بـراي قطـع مصـرف تزريقـي بـه كارشـناس        

رغم ارجاع و پيگيري مراجع به رفتار پرخطر تزريـق خـود   در صورتي كه علي. سالمت روان ارجاع دهد
هـاي كـاهش آسـيب را بـه فـرد ارايـه نمـوده و        كارشناس مراقب سالمت خانواده بايـد پيـام  ادامه دهد، 

  .دسترسي او را به وسايل كاهش آسيب تسهيل نمايد
  :هاي متمركز بر كاهش آسيب مصرف مواد به اين شرح استهاي مهم آموزشپيام
  كندا كمك زيادي ميبراي اين كار ورود به يك برنامه درماني به شم. بهتر است تزريق نكنيد. 

 كنيداگر تزريق مي: 

 هميشه از وسايل تزريق تميز استفاده كنيد. 

 هميشه از وسايل تزريق نو استفاده كنيد. 

 وسايل تزريق را با ديگران به صورت اشتراكي استفاده نكنيد. 

 محل تزريق را تميز كنيد. 

 هاي خود را بشوييددست. 

 محل تزريق را بشوييد. 
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  محل جديد تزريق كنيدهر بار در يك. 

 آرام تزريق كنيد. 

 وسايل تزريق را بعد از استفاده در سيفتي باكس بريزيد. 

 آمفتـامين را كـاهش مـي   كنيد، نكات زير خطرات سايكوز ناشي از مـت اگر مواد محرك مصرف مي-

 .دهد

 از تزريق و تدخين اجتناب كنيد. 

 از مصرف هر روزه اجتناب كنيد. 

 كنيـد، نكـات زيـر بـه     مواد افيوني كوتاه ار مثل هروئين مصرف مـي خصوصاً  اگر شما مواد افيوني
 .مصرف را كاهش دهيدكند خطر بيششما كمك مي

 آورها اجتناب كنيدها و خواببخشآرامخصوصاً  زمان مواد ديگراز مصرف هم. 

 ه را خريد اول يك مقـدار انـدك از مـاد   هميشه وقتي يك ماده جديد مي. مقدار كمي مصرف كنيد
 .تست كنيد تا از مقدار خلوص و قدرت آن اطالع پيدا كنيد

 در جايي مواد مصرف كنيد كه ديگران هم حضور داشته باشند. 

 تان بيايد اجتناب كنيدمصرف كرديد كسي نيست به كمكهايي كه اگر بيشاز تزريق در محل. 

 در ارتباط با ديگران.شماره تلفن اورژانس را حفظ باشيد 

 ديـ نبا كـرد،  اجتنـاب  گرانيد توسط شده استفاده قيتزر ليوسا از شهيهم ديبا كه  نآ بر عالوه 
 داد قرار مواد كنندگان مصرف ريسا ارياخت در را خود ليوسا

 گـران يد بـه  كمـك  ق،يتزر ليوسا ريسا اي سرسوزن سرنگ، دادن قرض ديكن تصور شما ديشا 
 توانـد  مي دوم دسته قيتزر ليوسا دادن قرض كه ديباش داشته توجه ديبا اما ديآ مي حساب به

 دينما منتقل گرانيد به را يروسيو و ييايباكترهاي  عفونت

 كند استفاده شما توسط شده مصرف قيتزر ليوسا از دينده اجازه چكسيه به. 

 هيـ ته يبـرا  او بـه  كمـك  ديـ بده يقـ يتزركننـده   مصـرف  كي به ديتوان مي شما كه يكمك نيبهتر 
  .است تر منيا مصرف يبراهاي  آموزش ارائه و لياستر قيتزر ليوسا

 

 كنداگر همسر شما مواد را به صورت تزريقي مصرف مي: 

 ديكن منيا قيتزر ليوسا از استفاده به قيتشو را همسرتان 

 ديكن استفاده كاندوم از حتما خود يجنس روابط در 

 ديكن مراجعه يدرمان و يبهداشت مركز به دزيا به ابتال تست انجام جهت. 

 ديكنپزشك يا كارشناس سالمت روان مراجعه به  يانجام خدمات مشاوره تخصص جهت. 

 
  : اوليه از مصرف مواد پيشگيرى

جلـوگيري از ورود و عرضـه   : راهبردهاي كالن پيشگيري از مصرف مواد شامل دو بخش است، يك
  ). اتقاض كاهش(پيشگيري از گرايش به مصرف مواد : دو )كاهش عرضه(مواد به داخل كشور 
المللـي و ملـي در كشـورهاي     هاي بين ها اخير، توسط سازمان هاي فراواني كه در دهه با وجود تالش
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طـور كلـي   رسـد كـه بـه     مختلف در زمينه كاهش عرضه مواد در ابعاد گوناگون انجام شده، به نظر مي
   .پيشگيري از اعتياد از طريق كاهش عرضه با توفيق چنداني همراه نبوده است

، سـاالنه مقامـات امنيتـي، نظـامي و انتظـامي      )2011(براساس گزارشات سازمان ملـل متحـد  چنانكه 
. انـد  درصد مواد مخدر توليد شده در سـطح جهـان شـده    30تا  20كشورها تنها موفق به كشف و ضبط 

درصد از محصوالت توليدي خود را همچنـان بـه    80تا  70اين گفته بدان معنا است كه سوداگران مرگ 
كـاهش تقاضـا و پيشـگيري    هاي  سياستگردد، بايد به  مي لذا تأكيد. رسانند كنندگان مي فدست مصر

  .گردد اوليه توجه بيشتري
توانـد بـراى    مـى اي  هداهرگونه م هنگاممصرف زوداند كه  ادهتحقيقات متعدد نشان داز سوي ديگر،  

، حـال  به حسـاب آيـد   جدي عامل خطردر آينده يك  يضد اجتماع هاى بعدى و ظهور رفتارهاى مصرف
دهد كه مشكالت مربوط بـه مـواد را پـيش از آنكـه آغـاز       به جوامع فرصت مى اوليه پيشگيرىآنكه 
  . متوقف سازند و رفتارهاى سالم را مورد حمايت قرار دهند ،شوند

شده است، ايـن موضـوع بـه عنـوان      شناختهعاملي رفتارى چندبه عنوان مصرف مواد از زمانى كه 
برحسـب   نيـز راهبردهاى پيشگيرانه متعدد و متنوعى رسيده است كه ناپذير به نظر  ضرورتى اجتناب
مـورد   نمايد، مي در آن نمود و بروز ها و خط سيرهايى كه رفتار اعتيادى ها، خاستگاه هر يك از وضعيت

  .توجه و كاربرد قرار گيرد
چهـار  اى در  راهبردهـاى مداخلـه  ترين مـؤثر  ،و عوامـل خطرآفـرين   مداخله نوع و سطوح برحسب

  :عبارتندازها  اين حيطه .گيرند مي قرارحيطه 
 ـ فرد  1

  ـ خانواده  2
 لـ گروه همسا 3

  . است كار و محله محيطتر مدرسه،  هاى فرعى ـ جامعه كه شامل حيطه 4
يـك   دربـيش از يـك حـوزه را     شـگيرى هـاى پي  زمانى كه برنامه ،اند نتايج تحقيقات اخير نشان داده

  .خواهند داشتكارآمدى بيشترى  ، مداخالتدهند مىقرار پوشش تحت  جامعي  برنامه
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  كدامند؟ از مصرف مواداوليه پيشگيرى   افاهدترين  عمده
از مصـرف  اوليـه  اهداف  پيشـگيرى  ترين  مهم, در مباحث نظرى و ادبيات پيشگيرى از مصرف مواد

  :عبارتند ازمواد 
    براي رفع آناي  مداخلهتدوين يك برنامه  مصرف مواد و ـ شناخت علل 1
  آميز و پرخطر ـ كاهش عوامل مخاطره 2
  دموامصرف افراد در معرض خطر از خطرات و مضرات خصوصاً  ,سازى افراد جامعه ـ آگاه 3
 نظيـر مهـارت   هـاى زنـدگى   هاى مواداز طريق آموزش مهارت ـ افزايش مقاومت فرد در مقابل وسوسه  4

  وارتباط اجتماعى و كنترل هيجانات منفي، تفكر نقاد،امتناع ورزي حل مسئله ،خودآگاهي
ماننـد   اجتماعي افـراد  –ي منظور ارضاى نيازهاى روانه ب ،موادمصرف هاى جايگزين  ـ تقويت فعاليت  5

  تفريحي و ورزشي براي رقع نيازهاي هيجان طلبي و لذت جويي هاي  تقويت برنامه
از جملـه مشـكالت دوران انتقـالي زنـدگي      زندگىتنش زاي  حوادث ـ مشاوره و مداخله حين بحران و 6

  مانند زمان بلوغ، فشارهاي عاطفي، اقتصادي، طالق والدين و مهاجرت
  و اعتقادات مذهبى و اخالقى در جامعه ي معنويتقويت باورها ،ـ ارتقاء سطح آگاهى فرهنگى 7
  مواد  در مبارزه با مؤثر كارآمد وانين و مقررات ـ وضع، اصالح و تقويت قو 8
در  مصـرف مـواد و پيامـدهاي آن   جلـوگيرى از اشـاعه و سـرايت    هدف  اب وابستگي به موادـ درمان   9

  جامعه اطرافيان و 
  
  برنامه ريزي كنيم؟ پيشگيرى از مصرف مواد  رايب چگونه

ى حـائز  ا پاسخ به چند پرسش زمينهف مواد هاى معطوف به پيشگيرى از مصر پيش از تدوين برنامه
پاسـخگوى   ،بايد قبل از تـدوين  در واقع يك رويكرد و برنامه پيشگيرانه از مصرف مواد مى. اهميت است

  :اين سؤاالت عبارتند از . ى مهم باشدا چند سؤال زمينه
  ؟دنتمركز ياب سانيالف ـ مداخالت پيشگيرى بايد بر چه ك

 تعريف شده باشنديى كه به روشنى ها گروه افراد و.  
مداخالت پيشگيرى زمانى مؤثر خواهند بود كه بر جمعيتى متمركز گردند كـه بـه روشـنى بـا سـن،       

تعريـف  ايـن  . جنس، نژاد، قوميت، مليت، فرهنگ، ميزان درآمد و مكان جغرافيـايى تعريـف شـده باشـند    
مواد و نيازهـاى   مصرف ترين عوامل خطر محافظت كننده دهد تا مهم مشخص به مداخالت امكان مى

و اين كار را به طريقى سازماندهى نمايند كه براى گـروه  قرار دهند  هدفخاص جمعيت هدف را مورد 
  .باشد و بدين ترتيب اين مداخله كارآمد خواهد بودقابل درك، قابل پذيرش و متناسب مخاطب 
  رين تمركـز خـود   د كه بيشـت نشو و كارآمد واقع مى مؤثر پيشگيرى از مصرف مواد زمانىمداخالت

  ندقرار ده) از كودكى تا جوانى(را بر افراد جوان جامعه 
   خطرناكترين دوره براي آسيب پذيري جوانان در برابر مصرف مواد مراحل انتقالي بزرگ و تغييـر

  .است)ورود به راهنمايي، دبيرستان، دانشگاه و گاه يك محيط كار پرخطر( مقاطع تحصيلي
 گروه همسـال، خـانواده   ) به عنوان مثال نوجوان(عالوه بر جمعيت هدف  انه بايديك مداخله پيشگير

تـا  را نيز مخاطب قـرار دهـد    مربي ورزش و معلم انندبويژه والدين و ساير بزرگساالن تأثيرگذار م
  .يابد كارآمدى آن افزايش مى
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  ؟تمركز نمايند موضوعاتيبايد بر چه  انهب ـ مداخالت پيشگير
مداخالت پيشگيرى بهتر است به منظـور جامعيـت بيشـتر و كنتـرل بهتـر،       : دعمده مصرف موا انواعـ 1

بـه   .را مورد هدف قرار دهنـد  ،اشكال متعدد مصرف مواد كه ممكن است در جمعيت هدف رايج باشد
ممكـن اسـت ايـن مـاده را      مـواد مخـدر  كنترل و پيشـگيرى از مصـرف   جهت عنوان مثال يك مداخله 

 مـورد غفلـت قـرار گرفتـه    در جمعيت هـدف  و الكل  مانند مواد محرك ياما مواد جايگزين ،كاهش دهد
  .باشند

مداخالت پيشگيرى زمانى كارآمدتر خواهند بود كه در هـر  : كننده محافظتعوامل و  سازـ عوامل خطر  2
مهمترين  رب) indicativeموردي و يا  Selectiveانتخابى ، Universalهمگانى (گردند  سطحى كه اجرا مى

 عوامـل انـد كـه    تحقيقـات نشـان داده   .جمعيت هدف تمركز يابنـد  كننده عوامل خطر و عوامل محافظت
و ويژگـى تعـاملى    اجتمـاع اده، مدرسه و هاى مختلف فرد، خانو در حوزه خطر و محافظت كننده

كنندگى آنهـا  زايى يا حفاظت  آسيب،در جمعيت هدف بيشتر باشديعنى هر چه تعدادآنها. دارندتجمعى 
مؤثر واقـع   انهتواند در افزايش كارآمدى مداخالت پيشگير مى لذا توجع به اين عوامل .گردد بيشتر مى

  .شود
ها و انتظارات آنهـا   نيازهاى افراد، انگيزه: از مصرف مواد و نيازهاي جسمي و رواني فرد انتظارات - 3

كـه توجـه بـه آنهـا كارآمـدى       ممكن است نقش مهمى در مصرف مواد در جهت هدف داشـته باشـند  
اخـتالالت و  به عنـوان مثـال ممكـن اسـت افـراد بـه انتظـار آنكـه مـواد          . دهند مداخالت را افزايش مى

را كـاهش   ، چـاقي و كمرويـي  احساسات ناخوشايند آنها مثل تنش، اضطراب، افسردگى، تنهـايى 
اين باشد كـه احساسـات    آورند و يا انتظارات آنها از مصرف مواد مصرف مواد روى مىبه  ،دهد مى

اين قبيل  .كند در آنها ايجاد مىاز مشكالت  يذهنتمركز و رهايي خالقيت، تهيج، لذت، مثل  يخوشايند
اى با عوامل خطـر يـا عوامـل محافظـت كننـده       ها بدون شك به طور پيچيده نيازها، انتظارات و انگيزه

مـداخالت روانشـناختي و يـا     ،مناسـب  هـاى  لذا توجه به آنهـا و معرفـى جـايگزين    نمايند و تعامل مى
  .براى برآورده ساختن آنها ضرورى استدرمانهاي روانپزشكي 

 تواننـد بـا ارائـه اطالعـات     مـداخالت پيشـگيرانه مـى   : مصرف موادپيامدهاي درباره  درستاطالعات  - 4
و  از مصـرف مـواد   هاى آنان ، داراى تناسب فرهنگى و سنى با نيازها و انگيزهعلميصحيح، مناسب، 

 آموزشـى و بحث هاى  پوستر، كالستيزر، (اين اطالعات به اشكال گوناگون  .پيشگيرى نمايند داروها
  .گردد ارائه مى...) و  نخانواده، محله، گروه همساال(هاى مختلف  و به گروه) سخنراني

دادن اطالعات به تنهـايى بـراى پيشـگيرى از سوءمصـرف مـاد      گاه  :ها و هنجارهاى ضد مواد نگرش - 5
و  نها، گروه همساال خانوادهفرد، ها و هنجارهاى  ى نيست، بلكه بايد سعى در تغيير نگرش، ارزشكاف
اين مسـئله بـه ويـژه در آغـاز     .هاى پيشگيرى منتهى گردد تا به افزايش كارآمدى برنامه ،نمود هعامج

ان يكـي  شيوع يك ماده جديد و تغيير الگوي مصرف از يك ماده مخدر به ماده محرك و الكل به عنـو 
 .است تأكيد مداخالت پيشگيرانه موردترين  مهم از

هاى ضد مواد نيز به خودى خود بـراى پيشـگيرى    ها و نگرش ارزش اماايجاد : اجتماعيهاى  مهارت - 6
، مصـرف مـواد  از يـك رويكـرد كـامالً اثبـات شـده در زمينـه پيشـگيرى         .مصرف مواد كافى نيستند

توانايى كنتـرل  افزايش اعتماد به نفس، هاى زندگى در ارتباط با  مهارتهمگام آموزش و تقويت 
اينهـا  . باشـد  مـى  هاى رد مـواد  تعارضات، و تكنيك و حل مسأله ،، برقرارى ارتباطهيجانات منفي

هاى پرخطـر   با موقعيترا بويژه زمانى كه  رفتارهايش ،دده هستند كه به نوجوان امكان مى ىهايابزار
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  .دى كنشود، سامانده روبرو مى
  

  ه زمانى بايداعمال شوند؟چمصرف مواد از ج ـ مداخالت پيشگيرى 
  .دنبه اندازه كافى مقدماتى و پيشگيرانه باشـ  1

مداخالت پيشگيرانه زمانى كارآمدتر خواهند بود كه خيلى زودتر از آنكه مصرف مواد بخواهد شـكل  
 مثـل ماتى از خيلـى مقـد  تواننـد   بنابراين براسـاس گـروه هـدف ايـن مـداخالت مـى      . اعمال شوند،بگيرد

هـاي   در محـيط  مثـل مـداخالت  تا مقـدماتى   )براى نوزادى كه مادر معتاد دارد(ى پيش از تولد ها مراقبت
نوجوانانى كه در ريسك كمترى از مصرف مـواد قـرار   كودكان و  ايبر  دبستان وها  بهداشتي،مهدكودك

  .اعمال گردند،دارند
  
  :داشته باشندپايايي به اندازه كافى ـ  2
به اندازه كـافى و طـى زمانهـاى    رسد مداخالت پيشگيرى زمانى كارآمد خواهند بود كه  به نظر مى 

توانـد   اما نمـى ،دپيشـگيرى نمايـ  مواد مصرف ممكن است از مدت  يك مداخله كوتاه. تقويت شوندمختلف 
  . دنماي واكسينهنوجوانان را براى مدت طوالنى در برابر مصرف مواد 

از سـوى دوسـتان، همچنـين    فشـار   در محلـه،  مثل در دسترس بودن مـواد  محيطى متعددىعوامل 
توانند مقاومـت نوجـوان    وامل مىعوامل فردى مثل خطرپذيرى نوجوانان و ميل به تجربه مواد و ساير ع

مسـتمر و مـداوم   بنابراين مداخالت پيشـگيرى بايـد   . در برابر مواد عليرغم آنچه آموخته است بشكندرا
  .باشد
  

  شوند؟ نجامبايد اهايي  در چه محيط د ـ مداخالت پيشگيرى از مصرف مواد
توانند بـه نوجوانـان كمـك نمايـد كـه بـه سـوى         مىهاى سالم و عارى از مواد  ها و موقعيت فعاليت

بـا افـرادى مثـل خـانواده، گـروه همسـال، همكـاران و سـاير          معمـوالً  ها اين فعاليت.مصرف مواد نروند
، درمــاني- مراكــز خــدمات بهداشــتيهــايى مثــل  در موقعيــت معمــوالً گيــرد و بزرگترهــا صــورت مــى

عارى نمودن يعنى بـا  . شوند مي اجرا يورزشسالنهاي  و محل كار اجتماعات ديني و تفريحي،مدارس،
و نيـز آمـوزش و نقويـت    نوجوانـان  جوانـان و  , انوادهو آگـاهي بخشـي بـه خـ     ها از مواد اين موقعيت

مصرف مواد گرايش كنند تا به  را حمايت مىمهارتهاي فرزندپروري خانواده و مهارتهاي اجتماعي افراد 
  .پيدا نكنند

  مواد چگونه بايد اعمال شوند؟از ـ مداخالت پيشگيرى مصرف   هـ
   (Interactive)تعاملى ـ  1

نســبت بــه  رويكردهــاى يكطرفــه و پنــدآموز اثربخشــى كمتــرى انــد كــه  تحقيقــات نشــان داده
تواننـد بـا معلـم، والـدين، پلـيس،       نوجوانان زمانى كه مـى . دارند يرويكردهايى كه بر مشاركت و تعامل

ر يك دو يا همساالنى كه سعى دارند دانش، نگرش و رفتار ضد مواد را در آنها تقويت نمايند، ... دكتر و 
 ي پيشگيرانه مانند برگزاري چشـنواره و يـا نمايشـگاه   مشاركتبا برنامه و  يتعاملبحث و گفتگوي 

. كننـد  گيرند را پذيرفته و به آن عمل مـى  گيرند و آنچه ياد مى ، به احتمال بيشترى ياد مىكنند يت ميفعال
سازد  ر آنها را قانع مىاست بيشت كه مستلزم تعامل و مشاركت نوجوانانبه عبارت ديگر رويكردهايى 

  .اجتناب كنندمواد تا از مصرف
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  (multimodal)چند وجهى ـ  2
 كـه البتـه تنهـا بـراي    ( هـاى چندگانـه مثـل سـخنرانى     اسـتراتژي مداخالت پيشگيرى زمانى كه از  
بحـث  كارگـاه آموزشـي،   ،)بزرگ بصورت كوتاه مدت بـا هـدف آگـاهي بخشـي انجـام گيـرد      هاي  گروه

در سطوح و راهبردهاي  سي دي آموزشيو  توزيع پمفلتهاى ويدئويى و  فيلم نمايش ونقدگروهى، 
  .گيرند كارآمدتراز آنهايى هستند كه تنها يك رويكرد را بكار مى ،كنند استفاده مىمختلف 

  
  هاى اجتماعى مشى ـ توأم با خط 3
وضع قوانين، مصوبات، هنجارهاى مثل  هاى اجتماعى ضد مواد مشى خطبا استفاده از انواعى از  

توان از مصرف مواد  گيرد، مى آنها كه كل جامعه را در بر مىرسمى و غيررسمى و اجراى سختگيرانه 
هاى در معـرض خطـر    اى كه بر فرد يا گروه تحقيقات نشان داده كه مداخالت پيشگيرانه. پيشگيرى نمود

يابـد كـه    بلكه زمانى كارآمدى آنها افزايش مى. ثر باشندتوانند در اين زمينه مؤ تأكيد دارند به تنهايى نمى
  .هاى اجتماعى توأم گردند و از سوى جامعه نيز مورد حمايت قرار گيرند مشى با اين قبيل خط

  
 پيشگيري مبتني بر خانوادههاي  برنامه

 )سال5-2(اوليه كودكيبرنامه پيشگيري در دوران نوزادي و-1

اختالل در مسير تكامل رشدي بـويژه در دوران نـوزادي و   دهد  مي شواهدي وجود دارد كه نشان
 .گيرد مي برد، مگر اينكه مداخالت مثبتي انجام مي خطر بروز رفتارهاي مخرب بسيار باال اوليه كودكي

هـاي   رشـد مهـارت  . شـود  مـي  آغـاز پيش از رفتن به دبسـتان   نخستين تعامالت كودك در خانواده و
، ميـل بـه تعامـل و مهارتهـاي     كنترليرفتاري و ادراكي مانند خود هاي  زباني خاص سن و ديگر كاركرد

  .بيش از هر جا در خانه و با حمايت خانواده امكانپذير است ،اجتماعي
هاي  اولويت تدوين اين برنامه براي خانواده ) UNODC,2011( به تأكيد سنداستانداردهاي پبشگيري  

و ي  دسـتيابي بـه تكامـل رشـد     اجتمـاعي پـايين جهـت    - مناطق حاشيه نشين و داراي پايگـاه اقتصـادي  
  .استاين كودكان با سن  شايستگي رواني اجتماعي متناسب

 : هاي ذيل هستند داراي ويژگي اثر بخش در دوران اوليه كودكيهاي  برنامه

 شوند مي ادراكي، اجتماعي و زباني كودكانهاي  باعث بهبود مهارت . 

 شوند مي لي برگزاربه طور متوا آموزشي والدين جلسات. 

 توسط مربيان آموزش ديده ارايه گردد.  

 كنند مي اقتصادي كمك- در حل ديگر مسائل اجتماعيها  به خانواده. 

 
  :آموزش مهارتهاي فرزندپروري -2

اثـر بخـش دوره اوليـه    مـداخالت  تـرين   مهـم  از يكيبرنامه پيشگيري مبتني بر خانواده به عنوان  
هــاي  مهــارتبــه تقويــت روابــط خــانوادگي و خــانواده  مــؤثر كاركردهــايارتقــا بايــد بــا نوجــواني 

  .مثيت والدين بيانجامد قرزندپروري
  

  هاي قرزندپروري   مهمترين اهداف آموزش مهارت
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 ايجاد فضاي امن عاطفي 

 وضع مقررات براي رفتار قابل قبول 

  پايش اوقات فراغت فرزندان و الگوي دوستيابي فرزندان 

  منطقي هاي  كسب مهارت اخذ تصميم درها  كمك به آن 

  مصرف مواد و ديگر رفتارهاي پر خطررفتاري براي فرزندان در برابر هاي  ارائه الگو 

  
 هاي يك برنامه اثربخش فرزندپروري ويژگي

 باشد براي والدين راحت و خوشايندها  كه حضور در كالساي است  سازماندهي به گونه . 

 جلسه يا بيشتر 10حدود (باشد جلسات متعدد.( 

 تمام خانواده باشدبراي  مشترك براي والدين، فرزندان وهايي مستقل  فعاليت شامل . 

  باشد توسط افراد آموزش ديدهآن ارائه.  
  
  پيشگيري مبتني بر مدرسههاي  برنامه

  :برنامه بهبود محيط كالس درس -1
داراي شـواهد اثربخشـي قراوانـي در مصـونيت ايـن      شود،  مي دوره ابتدايي اجرادر  هك  اين برنامه

  . ) UNODC,2011( ها در دوران نوجواني است كودكان از انواع آسيب
 :هاي ذيل را داشته باشد يك برنامه اثربخش بهبود كالس درس بايد ويژكي

 كالس و نظم دادن به در مديريت معلمين  تقويت توانايي 

   ي خود به عنوان دانش آموز ايفاي نقش اجتماعدر  كودكانحمايت از 

 داراي راهبردهايي براي برخورد با رفتارهاي نامطلوب هستند . 

 هستندتاييد رفتارهاي مطلوب  داراي راهبردهايي براي . 

  دهند مي به انتظارات بازخوردمعلمين . 

  هستشامل مشاركت فعال دانش آموزان. 

  شود جب ميرا مو پرخاشگرانه و ايذائي زود هنگامهاي  اهش رفتارك. 

  
 فردي و اجتماعي به دانش آموزانهاي  آموزش مهارت -2

توانـد باعـث پيشـگيري از مصـرف مـواد       مـي  اجتماعي در كـالس درس هاي  رشد مهارتحمايت از 
آموزش مهارتهاي بر اساس شواهد. شود دوره كودكي ميانه و نوجوانيقانوني و غير قانوني در طول 

  . تواند باعث كاهش رفتارهاي ناهنجار شود مي ساله يا كمتر 10تاب آوري ارائه شده به كودكان 
 :دداشته باشذيل را هاي  بايد به ويژكياين برنامه جهت اثربخشي 

 تعهـد بـه مدرسه،بهبودعملكردتحصـيلي، عـزت نفـس،      چـون  ي عوامل محافظ برها بايد  اين آموزش
 . تاثيرگذار باشدسالمت ذهني، مهارت تاب آوري 

  شود مي متعددبهبود مهارتهاي فردي و اجتماعي باعث . 

 نيز  جلسات مكمل ،چندين سالارائه شده و اغلب در طي  جلسات ساختارمنداز اي  به شكل مجموعه
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 .شود مي به آنها اضافه

  شوند مي ارائه يا تسهيلگران آموزش ديدهدهندگان  آموزشتوسط . 

 شوند مي برگزارتعاملي  جلسات عمدتا به صورت. 

 
 گذاري در مدرسه سياست -3

 مقابله با غيبت دانش آموزان از مدرسههاي  سياست 

 والديندانش آموزان، معلمان، كاركنان، براي در مدرسه ها  شمول همگاني برنامه  

  كاهش ميزان و قابليت دسترسي به سيگار، الكل، و مواد ديگر 

  بت همچون ارائه يا ارجاع براي مشـاوره ، نه با تنبيه بلكه با اقدامات مثرفتارهاي پرخطربرخورد با ،
 درمان و ساير خدمات مراقبت بهداشتي يا روانشناختي و اجتماعي

 شامل اقدامات تشويقي براي تبعيت از مقررات و سياست هاها  ثبات و سرعت در اعمال سياست 

 افزايش فعاليتهاي جذاب و عالقمندي دانش آموز به مدرسه و كاركنان آن 

  
 پيشگيري مبتني بر اجتماعهاي  برنامه

هـا در برنامـه ريـزي يـك      اولـين قـدم  . ها است هاي اجنماع محور جزو اثربخش برترين برنامه برنامه
  :برنامه جامعه محور پيشگيري از مصرف مواد شامل موارد ذيل است

  ديگـر مشـكالت كودكـان و    مواد مصرفي اختصاصي آن جامعـه و عوامـل خطـر و محـافظ    ابتدا ،
  .شود مي ا در يك جامعه شناسايينوجوانان ر

 شود مي از ذينفعان جلب مشاركت اجتماع محلي و حمايت طلبي.  
 اهـداف كوتـاه مـدت   هـا و  برنامـه پيشگيرانه مبتني بـر پژوهش، هاي  برنامههاي  بر مبناي استراتژي 

  .شود مي تدوين
 دشو مي و منابع موجود در آينده طرح ريزيها  را بر اساس برنامه اهداف بلندمدت.  
 در طول برنامه و همراه با پيشرفت برنامه وجود داشته باشد پايش وارزشيابي.  
 به سيگار، مواد و الكلدسترسي محدوديت مربوط به هاي  حمايت از اعمال سياست 

  و مدارسها  مشاركت خانوادهبا 

 مبتني بر شواهدهاي  يابي برنامهشدر اجرا، پايش و ارز علمي چعهمكاري مرا 

 به جامعه و منابع كافيها  ارائه آموزش 

 براي مثال، بيش از يك سال(در ميان مدت  پايداري ابتكارات اجنماع محور( 

 
  خشونت خانگي 

  :تعريف خشونت خانگي و انواع آن
دهـد كـه    عبارت است از خشونتي كه بين افراد خـانواده و شـركاي زنـدگي رخ مـي     خشونت خانگي

خشونت خـانگي شـامل كـودك آزاري، همسـرآزاري و     . افتد مياغلب و نه همواره در درون منازل اتفاق 
 . شود مي پرداخته) همسرآزاري(در اين متن تنها به خشونت عليه همسر . آزار سالمندان است
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خشونت روانـي و كالمـي، خشـونت اقتصـادي، خشـونت       هاي مختلفي مانند به صورتهمسرآزاري 
  . شود مي جنسي و  خشونت جسماني اعمال

ي فيزيكـي بـه    به اَشكال مختلف از جمله پرتاب اشياء به سمت همسـر، حملـه   جسماني همسرآزاري
يا جلوگيري از دستيابي همسر به خـدمات بهداشـتي، در   ...) سيلي، مشت، لگد، كمربند و (اشكال مختلف 
  . ها رايج است ميان خانواده

  
  كند ي همسرآزاري و مراحلي كه قرباني خشونت طي مي چرخه

  :كند ي مشخصي را طي مي چرخه معموالً خشونت خانگي
عذرخواهي مرتكـب و اطمينـان دادن بـه    . 3بروز همسرآزاري  . 2.  افزايش تدريجي تنش در خانه. 1

  . شود گيرد و چرخه تكرار مي ولي پس از مدتي باز تنش باال مي. قرباني در جهت عدم تكرار خشونت

  
  ي خشونت خانگي چرخه

كاركنـان بهداشـتي بايـد     و كند ه را طي ميمرحل، سه تغيير براي آمادگينيزاز لحاظ  قرباني خشونت
  :مشخص كنند قرباني در كدام مرحله است

كاركنـان  در ايـن مرحلـه   . كنـد  از خود و انكـار را تجربـه مـي    تنفرشرمندگي،  قرباني،:  اولي  مرحله
 .شكل بگيرد او جديدي در د تا آگاهينيادآوري كن اوزن را به و جايگاه انساني بايد هويت  بهداشتي

تواننـد   مـي  كاركنـان بهداشـتي  ، در ايـن مرحلـه   است  خشونت را پذيرفته واقعيت قرباني: دوممرحله 
 .د نبه منابع موجود را تسهيل كن اودسترسي 

  .ريزي طرح درماني وجود دارد يعني پذيرش مداخله و درمان، كه امكان برنامه:  مرحله سوم
  

  :خانواده پيامدهاي همسرآزاري در
  .كند آزاري عالوه بر اثرات سوء بر قرباني خشونت، فرزندان را هم دچار مشكالت جدي مي همسر

  قرباني. الف

  نفسو نااميدي، كاهش اعتماد به  احساس بي ارزشيمانند :  افسردگيعالئم. 

 

افزايش تنش  
در خانه

بروزرفتار  
خشونت آميز

)همسرآزاري(

عذرخواهي 
مرتكب
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 اختالل استرس پس از سانحهپانيك ، حملهترس از فضاي بسته يا گذرهراسي: ياضطراب عالئم ، 

 مانند اقدام به خودكشي به خود زننده رفتارهاي آسيب 

  مواد يا داروها سوءمصرف بهگرايش  
  ،اعتماد به ديگرانو  يابي دوستاشكال در روابط اجتماعي 

 احســاس اجبــار بــراي خشــنود كــردن ديگــران،  : پرخاشــگرانه ـ   انفعــالي فتارهــايرگيــري  شــكل
 .خود ها و نيازهاي بيان خواستهپذيري و پرهيز از هرگونه مقابله، عدم  تسليم

  
 فرزندان. ب

 هاي شناختي و عـاطفي،   ، اختالالت انطباقي و اضطرابي، نقصشب ادراري، خوابي ترس، استرس، بي
  .مشكالت تحصيلي، كمبودهاي اجتماعي و رفتارهاي تهاجمي

 40 -20 %ه مـادر  انـد كـ   هايي رشـد كـرده   نوجواناني كه رفتارهاي خشن تكرارشونده دارند، در خانه
  .خورده است كتك مي

 افزايش احتمال ارتكاب همسرآزاري در پسران و خشونت پذيري دختران در بزرگسالي  
 

  :موانع آشكارسازي همسرآزاري توسط زنان
شناسـايي  . دهنـد  زنان به داليل زير تالشي براي آشكار كردن خشونت و جلوگيري از آن انجام نمـي 

  :هتري با زن خشونت ديده خواهد شداين داليل موجب درك و ايجاد رابطه ب
 تحمل به خاطر فرزندان 

 عالقه به همسر و زندگي مشترك 

 ترس از همسر و تشديد خشونت 

 بعد از خشونتكننده   عذرخواهي خشونت 

 اميد به بهبود خودبخودي اوضاع 

 ترس از آبروريزي و واكنش ديگران 

 جلوگيري از دخالت ديگران در زندگي مشترك 

  مالي يا اجتماعينداشتن استقالل 

 توان رفتار خشن همسر را تغيير داد باور به اينكه با مدارا و محبت مي 

 نداشتن حامي و پشتيبان و عدم اطالع از وجود منابع حمايتي در جامعه 

 ها  نگراني از قضاوت كاركنان بهداشتي در مورد آن 

  آنانعدم اعتماد به نظام بهداشتي در مورد رازداري و توانايي در كمك به 

  سؤال نكردن كاركنان نظام بهداشتي در مورد همسرآزاري از مراجعين 

 

  شناسايي موارد همسرآزاري
هــا بــراي تحمــل رابطــه  بــراي برقــراري ارتبــاط درســت بــا قربانيــان خشــونت، بايــد بــه داليــل آن

نـد، بـه   اگرچه اين داليل ممكن است از ديد كاركنان تحمـل قربـاني را توجيـه نك   . آميز توجه كرد خشونت
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  :اين داليل عبارتند از. دليل اهميتي كه براي وي دارد بايد  به آن احترام گذاشت
 تحمل به خاطر فرزندان 

 عالقه به همسر و زندگي مشترك 

 ترس از همسر و تشديد خشونت 

 كننده بعد از خشونت عذرخواهي خشونت 

 اميد به بهبود خودبخودي اوضاع 

 ترس از آبروريزي و واكنش ديگران 

 يري از دخالت ديگران در زندگي مشتركجلوگ 

 نداشتن استقالل مالي يا اجتماعي 

 توان رفتار خشن همسر را تغيير داد باور به اينكه با مدارا و محبت مي 

 
  چگونه زناني را كه مورد همسرآزاري قرار دارند شناسايي كنيم؟

زيـر در زنـان بايـد توجـه     عالئم  ي با اين حال مشاهده. ي زنان در اين مورد سؤال كرد بايد از همه
  : كاركنان بهداشتي را به احتمال وجود همسرآزاري جسماني جلب كند

 خواني ندارد مثل كبودي پاي چشـم   ي ايجادشان هم هايي كه با توضيح  بيمار در مورد نحوه آسيب
  در اثر برخورد به درب

 ي تناسلي  ي سينه، شكم و ناحيه هاي نواحي صورت، سروگردن، گلو، قفسه آسيب 

 شوند نقاطي كه با لباس پوشيده ميخصوصاً  هايي كه بيشتر در مركز بدن قرار دارند آسيب  
 هاي مختلف با رنگ(اند  هايي كه در مراحل مختلف بهبودي كبودي( 

 كند مي  بيمار با داليل مختلف به مراكز بهداشتي مراجعه 

  ندادن شرح حال درست يا طفره رفتن از معاينه 

 ُوخوي تند يا خشم شوهر لقاشاره به خ 

 كند از صحبت در حضور همسر در مورد علت مراجعه خودداري مي 

  سوم صدمات در بارداري به صورت سقوط يا افتادن است يك(هرگونه صدمه در دوران بارداري( 

 كند هاي طبي خود را پيگيري نمي بيمار درمان 

 
  :برخورد با قربانيان همسرآزاري  شيوه

كـار بسـيار مشـكلي اسـت و نيـاز بـه       قربانيان كه صحبت در مورد خشونت براي بايد توجه داشت 
  . فراهم شدن فضاي مناسب دارد

 شـدن  وشنيده ) درك موقعيت و احساس آنان(همدلي ، ارتباطبرقراري ديده،  خشونتاز ديدگاه زنان 
  . در اولويت قرار داردان شهاي حرف

هاي مراجع و توجه به شـكايات او، بـا تكـان     هنگام مصاحبه بهتر است ضمن گوش دادن به  صحبت
  .مناسب را برقراركنيد ارتباط ...، ”فهمم مي“، ”خيلي اذيت شديد“دادن سر و استفاده از عباراتي مانند 

   :استفاده كنيد زيركننده  توانيد از جمالت حمايت مي
خواهم كمكتان كـنم؛ نگـران سـالمتيتان هسـتم؛      ر ميان گذاشتيد؛ ميخوشحالم كه موضوع را با من د
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  .تان كنند توانم شما را به متخصصيني معرفي كنم كه راهنمايي شما مقصر نيستيد؛ و من مي
  : ها نبايد به كار برد جمالتي كه در اين موقعيت

روبحـث كرديـد؟ چـرا    دانستيد عصباني است چرا با او ج سهم شما در اين دعوا چه بود؟ شما كه مي
  زودتر به من نگفتيد؟ چرا همان بار اولي كه كتكتان زد، تركش نكرديد؟

  
  

    
  

  :بايدها
 هر صحبتي با قرباني بايد بدون حضور اعضاي خانواده و بـه طـور خصوصـي    . بايد رازدار باشيد

 .انجام شود

  احساس قرباني را درك و به آن توجه كنيدبايد موقعيت و.  
 باشد نمي بايد به قرباني بگوييد مقصر نيست و كتك زدن تحت هيچ شرايطي كار درستي. 

  
  :نبايدها
 نبايد راز بيمار را برمال كنيد 

 سـت در  ها سـال  نيايد تصور كنـيم حـال كـه   : نبايد خطرخشونت را ناچيز شمرده و دست كم گرفت
 ، پس موضوع چندان هم جدي نيستچنين وضعي زندگي كرده

 اي؟ چرا به او اجـازه  كني؟ چرا در اين رابطه مانده نمي چرا تركش« نبايد قرباني را با سؤاالتي نظير 
  .سرزنش كرد و مقصر دانست »دهي چنين رفتاري با تو داشته باشد؟ چرا زودتر به من نگفتي؟ مي
 اسـتقالل او را  ، هايي نظيرطالق، ترك خانـه  وصيهت: توجهي كنيد نبايد به استقالل و آزادي قرباني بي

  .برد و نبايد انجام شود مي زير سؤال
 خورند نبايد قرباني بودن را عادي جلوه دهيد،مثال بگوييد، همه زنان كتك مي. 

 نبايد با مرتكب خشونت برخورد كرد و يا قرباني را به درگيري با او تشويق كرد.  
  
  ي ارجاع شيوه

و يا مشكوك به خشونت را به فرد مسئول پيگيري زنان خشونت ديده در مركز  افراد شناسايي شده
  .بهداشتي ـ درماني و يا به پزشك مركز ارجاع دهيد

درصورتي كه احتمال خطر جدي براي زن خشونت ديده وجود داشته باشدالزم است ارجـاع فـوري   
  . داده يا با فرد مسئول تماس گرفته شود

 
  پيگيري موارد
نيازي به ثبت و پيگيري  ندارد، مگر مـواردي كـه پزشـك مسـتقيماً دسـتور پيگيـري داده        اين موارد

ولي مشكل فرد را به خاطر بسپاريد و در مراجعات بعدي در احوال پرسي و ارايه سـاير خـدمات   . باشد
بهداشتي عالقه و حمايت خود را براي كمك به وي از طريق مركز بهداشتي درماني يـا ديگـر روشـهايي    

  .  مركز به شما توصيه كرده است نشان دهيد كه

  .مقصر دانست در ايجاد خشونتزن كتك خورده را بايد ن
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  پيشگيري از بدرفتاري با كودكان 

  : تعريف بدرفتاري با كودك 
هر چند اين مشكل در اكثر . ي بشري است هاي متوالي جامعه گير در نسل اي همه آزار كودكان مسئله

مطالعات در مـورد ميـزان و شـيوع كـودك آزاري     . شود ها وجود دارد اغلب مواقع شناسايي نمي فرهنگ
. اي در همــه دنياســت كــودك آزاري چــه عمــدي و چــه غيرعمــدي مشــكل مهــم و عمــده. ناكــافي اســت

ساله در تمام دنيـا از كـودك    0- 14ميليون كودك  40دهد كه ساليانه  نشان مي  WHOهاي جديد  مينتخ
بـاال رفـتن آگـاهي و دانـش در     . برند و نياز به توجه و مراقبت بهداشتي و اجتماعي دارند آزاري رنج مي

توجـه   مورد رشد طبيعي كودك و همچنين اثرات منفـي كـودك آزاري بـر شـخص، خـانواده، و اجتمـاع      
هـاي رفتـاري، جسـمي، و هيجـاني در      اين تظـاهرات و نشـانه  . بيشتري را به اين مسئله جلب كرده است

  .زاري متفاوت است كودكان بر اساس دوره رشدي آنان و شدت كودك آ
  

  : انواع بدرفتاري با كودك 
  كودك آزاري و غفلت

كـردن آسـيب از كـودك او را     هر فردي ممكن است با وارد كردن آسيب و يا عـدم اقـدام بـراي دور   
ايـن وضـعيت ممكـن اسـت در خـانواده، مؤسسـات نگهـداري و يـا در         . مورد آزار يا غفلـت قـرار دهـد   

هـا   كودك آزاري به وسيله افراد آشنا و به نـدرت توسـط غريبـه   . هاي مختلف اجتماعي رخ دهد موقعيت
  .گيرد صورت مي

  كودك آزاري جسمي
ل كتك زدن، تهديد كردن، پرت كردن، مسموم كردن، سوزاندن، بـا  آزار بدني شامل رفتارهايي از قبي

 .آب جوش سوزاندن، در آب فـرو بـردن، خفـه كـردن و ديگـر انـواع آسـيب رسـاندن بـه كـودك اسـت           
ي جسمي ممكن است به صورت منتشر و همزمان با رفتارهايي باشد كه فرد آسـيب زننـده در   ها آسيب

  )ساختگياختالل . (دهد  جستجوي درمان نشان مي
  

  كودك آزاري عاطفي
يي در تكامل هيجاني ها آسيب آزار عاطفي نوعي اختالل هيجاني و دائمي است كه منجر به عوارض و

ارزشي و دوست داشتني نبودن در كودك  اين وضعيت ممكن است منجر به احساس بي. شود كودك مي
هـاي شـخص    ردن درخواسـت كفايتي اسـت و تنهـا در صـورت بـرآو     شود به او احساس كند كه فرد بي

زده باشـد و احسـاس كنـد در     وحشـت   شود كه كـودك دائمـاً   اين حالت باعث مي. ديگري ارزشمند است
  .معرض خطر است

  
  كودك آزاري جنسي

صـرفنظر  (آزار جنسي عبارتست از مجبور كردن كودك براي اينكه شريك يك فعاليت جنسي باشـد  
ايـن نـوع سـوء رفتـار شـامل تمـاس جسـمي،        ). باشد يا خير از اينكه كودك از اين فعاليت آگاهي داشته

هـاي غيـر تماسـي مثـل      تر است ماننـد فعاليـت   رفتارهاي همراه با دخول مثل تجاوز و رفتارهاي سطحي
روش ديگـر  . نگاري و با تماشا كردن يك فعاليت جنسي مجبور كردن كودك براي تماشا و يا توليد هرزه

  .جنسي غير معمول استوادار كردن كودك براي رفتارهاي 
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  غفلت

اي كـه   شناختي كودك است به گونه غفلت نوعي كوتاهي مداوم در بر آوردن نيازهاي جسمي يا روان
توانـد مراقبـي را شـامل     اين وضعيت مي. منجر به اختالل جدي در وضعيت سالمت و رشد كودك شود

و . كنـد  ست و يا در آن كوتاهي مـي گردد كه از فراهم كردن غذاي كافي، لباس و محافظت كودك ناتوان ا
  .ي طبي مناسب نقص وجود داشته باشدها مراقبت يا زماني كه در دسترسي كودك به

  
  مداخالت

  .شود هاي اوليه ـ ثانويه و ثالثيه مربوط به پديده كودك آزاري را شامل مي مداخالت تمامي جنبه
سط مداخالتي است كه تمام جامعه پيشگيري اوليه تالش براي متوقف كردن رخ داد كودك آزاري تو

  )براي مثال آموزش فرزندپروري(گيرد  را در بر مي
پيشگيري ثانويه طراحي مداخالت براي افـرادي اسـت كـه بيشـتر در خطـر آزار ديـدن قـرار دارنـد         

  ).اند والديني كه خودشان در كودكي آزار شده(
گيرد تا دوباره ايـن اتفـاق نيفتـد     يمداخالتي است كه پس از كودك آزاري صورت م: پيشگيري ثالثيه

  ).است  براي مثال آموزش مراقبت از والديني كه فرزندشان مورد آزار قرار گرفته(
آميزتر، و نتايج مثبت در پيشگيري اوليه و ثانويه نسبت بـه    به طور كلي مداخالت زود هنگام موفقيت

  .انواع ثالثيه بيشتر است
   . طراحي و اجرا شوند  و چند جانبهمداخالت به شرطي مؤثرند كه مداوم 

  
  :هنگام كار با كودك و خانواده بايد

 به كودكان با دقت گوش داد و نظر آنان را درك كرد  
 اجازه داد والدين و ساير افراد خانواده به صورت عملي در مورد سالمتي كودكان درگير باشند 

  انـدركاران تحـت تـأثير قـرار      را با دستاز آن جايي كه تجارب اوليه منفي والدين ارتباط بعدي آنان
 دهد، بنابراين يك برنامه ساختار يافته براي مداخالت آتي طراحي كرد مي

 هاي قـانوني منجـري برايشـان شـود      ها از اينكه بيان كردن مشكالت به درگيري بسياري از خانواده
آنهـا را تشـويق كنـد بـه      از خدمات ارائه كرد تـا ) البته واقعي(بنابراين يك تصوير مثبت . ترسند مي

هـا نيازمنـد آننـد كـه اطالعـات كـاملي        خـانواده . ها دسترسي داشته باشد ها و نياز ها، كمك خواست
توانند به خدمات دسترسي يابند و وقتي درخواست كمك دارند چه  داشته باشد از اين كه چطور مي

 .انتظاري داشته باشد

 ل را در نظر بگيريم نه فقط آنچه بـه صـورت يـك    در ارزيابي وضعيت كودك آزاري بايد كليت مشك
تر سـالمتي و رشـد كـودك، شـرايط خـانواده گسـترده و محـيط         موضوع كلي. واقعه رخ داده است

 .اجتماعي اوست كه اهميت دارد

  
  : هاي شناسايي بدرفتاري جسمي  روش

  : تواند ما را در شناسايي كودك آزاري جسماني ياري دهد نكات زير بهنگام گرفتن شرح حال كودك مي
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 نامتناسب بودن و تغيير يافتن صحبت اطرافيان درباره علت جراحت  
  مبهم بودن صبحت اطرافيان  
  وجود سابقه جراحت مكرر در گذشته  
  اطرافيان بخصوص از نقطه نظر تعداد زخمهـا،  عدم تناسب جراحت با شرح حال ارائه شده از سوي

  ....شدت، وسيله مورد استفاده و 
  وجود آثار كبودي در بدن بدون ارائه توضيح منطقي درباره علت ايجاد آن  
 ناشي از گذاشتن سيگار روي بدن كودكهاي  سوختگي  
 خير بـي دليـل در مراجعـه جهـت دريافـت خـدمات درمـاني بخصـوص در مـورد شكسـتگي هـا،            أت

  ها  و يا سوختگيها  دررفتگي
      انكار يا كوچك جلوه دادن درد و عاليم كودك حتي با وجود ضربه مغزي، كـودك غالبـاً زمـاني بـه

  شود كه دچار تشنج شده باشد  مي بيمارستان يا مراكز بهداشتي درماني آورده
 انواده، بحراني همچـون از دسـت دادن عزيـزي در خـ    هاي  وجود بحران در خانواده، وجود موقعيت

 جدايي والدين از يكديگر، بيكاري، ورشكستگي و مقروض بودن خانواده، از جمله عواملي هستند كه
  . توانند قبل از وقوع كودك آزاري در خانواده وجود داشته باشند مي
    وجود عوامل محرك، همچون رفتارهاي خاص كودكان كه فضاي خانواده را براي اعمـال خشـونت

طوالني مدت در شب، نخوردن غذا، شب ادراري و در كودكان بزرگتـر  هاي  ريهكند نظير گ مي آماده
  دزدي يا دروغگويي 

  اكثريت والدين كودك آزاده دردوره كودكي توسط پدر يا : وجود تاريخچه كودك آزاري در والدين
  . اند مادر خود مورد كودك آزاري قرار گرفته و اغلب آن خاطرات فراموش شده يا سركوب شده

 والـدين  . شتن انتظارات غيرواقعي از كودك همراه با عدم آگاهي از دوران رشـد و تكامـل كـودك   دا
خورد، آنها  نمي كند يا غذا مي وقتي كودك گريه. غالباٌ از كودكان خود انتظار عشق و محبت را دارند

  . شوند مي كنند از طرف كودك خود طرد و تنبيه مي احساس
 ون انعطاف كه خود موجب افزايش استرس و تنش در خـانواده فرزندپروري سخت و بدهاي  شيوه 

  . گردد مي
  در ايـن خـانواده وقتـي كـودك آزاري اتفـاق     . انزواي اجتماعي و عدم معاشرت با اقوام و دوسـتان 

  . دهند نمي اجازه كشف اين مسايل را به كسي معموالً افتد، والدين مي
 مشكالت خود را به عوامل خارجي  معموالً زاروالدين كودك آ. نسبت دادن مسائل به عوامل خارجي

  دهند تا عوامل دروني  مي نسبت
  وجودسطح باالي اضطراب در والدين  
 اوليه زندگي هاي  وقوع اتفاقات مكرر براي كودك و سابقه بستري شدن در ماه  

آزار، زيـرا بيشـتر والـدين كـودك     . گـردد  مـي  اغلب اين اطالعات از منبع ديگري غير از والدين كسب
  .دانند  نمي مشكل كودك را كوچكتر جلوه داده و خود را مسئول

  
  : نحوه ا رجاع موارد شناسايي شده
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در صورت مشاهده عاليم و شواهد دال بر احتمال كودك آزاري جسماني، كـودك و خـانواده وي را   
و يـا   جهت بررسي، اقدامات درماني و مراقبتي به پزشـك مركـز بهداشـتي درمـاني روسـتايي، شـهري      

  . بيمارستان ارجاع دهيد
   

  خالصه فصل 
  

در اين فصل ضمن مرور اختالالت و مشكالت شايع حوزه سالمت روانـي، اجتمـاعي و اعتيـاد، طبقـه     
در مورد هر اختالل توضيحات مختصري ارائـه گرديـد و   . هاي شايع آنها مطرح شد بندي، عالئم و نشانه

با مرور ايـن مطالـب شـما نگـرش مناسـب تـري       . داده شد شرائط ارجاع بيماران به سطوح باالتر شرح
  .نسبت به غربالگري، مداخالت و مراقبت از افراد داراي اختالالت و مشكالت كسب كرديد
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  تمرين در كالس درس
 
  با اجراي ايفاي نقش شناسايي اختالالت و مشكالت شايع را به كمك فرم غربالگري تمرين

توانند ناظر ايفاي نقش بوده و  نقش، گروهي از همكالسيان ميدر هر بار ايفاي . (كنيد
اشكاالت را پس از اجراي آن بازگو نموده و دوباره ايفاي نقش با گروهي ديگر تكرار 

  .)شود
  راتمرين كنيد) فوري يا غير فوري(نحوه ارجاع بيماران به پزشك.  
 وان مثال در مورد يك نحوه مراقبت و پيگيري هريك از اختالالت و مشكالت شايع به عن

  .بيمار افسرده تمرين شود
 هاي بيمار و خانواده در مورد اختالالت و مشكالت شايع حوزه سالمت رواني،  آموزش

 .اجتماعي و اعتياد به روش ايفاي نقش تمرين شود

  تمرين در خارج از كالس
  

مراقبت و پيگيري را عمالً تمرين كرده، با مراجعه به جمعيت تحت پوشش غربالگري، ارجاع، 
در جلسه حضـوري بعـدي مراجعـات و نحـوه انجـام      . هاي مربوط ثبت نماييد نتايج را در فرم

شود و نظرات گروه در مـورد عملكـرد كارشـناس مراقـب سـالمت       خدمات مربوطه تشريح مي
  .گيرد خانواده مورد بحث و بررسي قرار مي
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  ششمفصل 
  
  
  
  

هاي حوزه سالمت مراقبت و پيگيري در برنامه   
  رواني، اجتماعي و اعتياد
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  اهداف فصل 
  

  :رود بتوانيدپس از مطالعه اين فصل انتظار مي
مراقبت و پيگيري افراد مبتال به اختالالت ومشكالت حوزه سالمت رواني، اجتماعي و  -1

 . اعتياد را انجام دهيد

افراد مبتال به اختالل روانپزشكي، مصرف مواد و مشكالت اهداف مراقبت و پيگيري از  -2
 .اجتماعي را بيان كنيد

مشكالت اجتماعي را بيان افراد مبتال به اختالل روانپزشكي، مصرف مواد و بازتواني  -3
 .كنيد

 .ي را توضيح دهيداجتماع مشكالت اي مواد مصرف ،يروانپزشك يماريب عودمفهوم  -4

 
  

  واژگان كليدي 
 
  پيگيري 

  مراقبت 

  ثبت و گزارشدهي 
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  عناوين فصل 
  
 مشـكالت  و مـواد  مصـرف  ،يپزشـك روان اخـتالالت  بـه  مبتال افراد پيگيري و مراقبت 

 ياجتماع

 و مـواد  مصـرف  ،يپزشـك روان اخـتالالت  بـه  مبـتال  افراد از پيگيري و مراقبت اهداف 
 ياجتماع مشكالت

 ياجتماع مشكالت و مواد مصرف ،يروانپزشك اختالل به مبتال افراد يبازتوان 

 ياجتماع مشكالت اي مواد مصرف ،يپزشكروان يماريب عود 

 ياجتماع مشكالت اي مواد مصرف ،يپزشكروان اختالل به مبتال درمان تحت افراد 

  داستان 

 مشـكالت  و مـواد  مصـرف  روانپزشـكي،  اخـتالالت  آمـار  دهـي گـزارش  و ثبت فرآيند 
 ياجتماع
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  :پزشكي، مصرف مواد و مشكالت اجتماعيروان مراقبت و پيگيري افراد مبتال به اختالالت
مراقبـت طـوالني    برخي از اختالالت روانپزشكي، مصرف مواد  ومشكالت اجتماعي، دوره درمـان و 

هاي سايكوتيك، صـرع، وابسـتگي بـه مـواد افيـوني،      هاي روانپزشكي مزمن، بيماريمانند بيماري(دارند 
كـه  (پيگيري و مراقبت افراد مبتال به ايـن اخـتالالت و مشـكالت    ). سوء رفتار با كودك و خشونت خانگي

مطابق با دستور (ند وقت يكبار اين افراد الزم است هر چ. ضروري است) ها طول بكشد ممكن است سال
آنهـا  . دهنده خدمات بهداشتي و درماني مراجعه كنند به مراكز ارائه) پزشك و يا كارشناس سالمت روان

بايد داروهاي خود را طبق نظر پزشك و يا روانشناس داروهاي خود را مصرف كننـد و يـا در جلسـات    
  .يند درمان و مراقبت خود را قطع نكنندآموزش و مشاوره  شركت نمايند و به طور خودسرانه فرآ

  
  :مراقبت تعريف 

هاي جسمي، ذهني و رواني يك فرد در طول دوره درمـان  پاسخ به تمام جنبه مراقبت عبارت است از
طبـق ايـن تعريـف     .تهاي مختلف افراد تحت پوشش يـك برنامـه سـالم   و رسيدگي مستمر به همه جنبه

بهبـود نسـبي   . انـد بايـد تحـت مراقبـت قـرار گيرنـد      بود نسبي يافتهبيماران تحت درمان و نيز آنها كه به
بايد تحت مراقبت قـرار  ، فرد ود كه جهت پيشگيري از عود بيماريش مي بخشي از دوره درمان محسوب

  .آموزش بخشي از مراحل مراقبت استپيگيري و  .گيرد
  
  روانپزشـكي، اخـتالل مصـرف    و پيگيري افراد داراي اخـتالالت  دفعات زماني مناسب براي  مراقبت

 :به شرح زير است  مواد و مشكالت اجتماعي

): موارد ارجـاع فـوري  (روانپزشكي هاي  اختالل سايكوتيك، اختالالت كودكان و نوجوانان، اورژانس - 1
 باربار و از آن پس ماهي يكاي يكدر ماه اول شناسايي، هفته

مـاهي  : ، سـاير اخـتالالت روانپزشـكي   اختالل اضطرابي، اختالل خلقي، اختالل شـبه جسـمي، صـرع    - 2
 بار يك

 بار  ماه يك 6عقب ماندگي ذهني در ماه اول شناسايي يك بار و از آن پس هر  - 3

تواتر و فواصل اين پيگيري بـر حسـب   . پيگيري منظم دارند افراد داراي اختالل مصرف مواد نياز به - 4
بـه طـور   . گـردد تعيين مـي  با نظر كارشناس سالمت روان و پزشك) متوسط يا باال(سطح درگيري 

دوم و سـوم و   يهـا مـاه  در باركي هفته دو هر سپس و يهفتگ صورت به اول ماه در يريگيپكلي، 
همچنين به دليل اهميت مصرف مواد در بـارداري،   .گردديم هيتوص اولسال  انيسپس ماهانه تا پا

  .گرددپيگيري هفتگي با نظر پزشك و كارشناس سالمت روان توصيه مي

افراد داراي مشكالت اجتماعي از قبيل خشونت عليه همسر، نياز به پيگيري منظم دارند ولي تـواتر و   - 5
  فواصل اين پيگيري بسته بـه مـورد و بـا تشـخيص كارشـناس سـالمت روان يـا پزشـك مربوطـه          

 .  مي باشد

ز ، پيگيري از پزشك مركـ كودك به پزشك ساعت پس از ارجاع 72موارد مشكوك به كودك آزاري،  - 6
 . ماه بعد صورت پذيرد 3و سپس  12- 8- 4هاي  صورت گرفته و سپس پيگيري درمان درهفته

روانپزشـكي، مصـرف مـواد و مشـكالت      و پيگيري از افراد مبتال به اخـتالالت اهداف مراقبت 
 :اجتماعي



 

 
 

 133                         هاي حوزه سالمت روان، اجتماعي و اعتياد         مراقبت و پيگيري در برنامه ششمفصل 

  :تحت مراقبت افرادبراي  -الف 
ي بـراي آنهـا داده شـده    افرادي كه تشخيص بيماري روانپزشكي، مصرف مواد يا مشـكالت اجتمـاع  

شناس قرار دارند، تا زمـان بهبـود كامـل بايـد توسـط      است و تحت درمان پزشك يا روانپزشك يا روان
  :كارشناس مراقب سالمت خانواده تحت مراقبت و پيگيري مستمر باشند و خدمات زير را دريافت نمايند

 آنها، قرباني خشونت و خانواده ه بيمارارائه آموزش سالمت روان ب - 1

 زمان و ميزان تعيين شده توسط پزشك طبق مصرف دارو نظارت بر  - 2

 بررسي عوارض دارويي - 3

آن بـدون نظـر   تغييرمقدار مصرف عدم قطع دارو يا دقت در زمينه (توجه به نحوه مصرف دارو  - 4
 )پزشك

 به پزشك در موعد تعيين شده  مراجعهتوصيه به بيمار براي  - 5

 و پزشك سالمت روان كارشناس استمرار درمان و همكاري با  - 6

 وخامت از نظر بهبود و يا وضعيت بيمار و يا قرباني خشونت  توجه به - 7

 ت توأم توجه به اختالال - 8

گـر توسـط بيمـار، قربـاني خشـونت و فـرد مرتكـب خشـونت         هاي درمـان بررسي انجام توصيه - 9
 هاي غيردارويي و مشاوره درصورت درمان

 و كمك به حفظ كاركرد ويها ي روزمره تشويق بيمار به انجام فعاليت -10

هـا بـا بيمـار يـا فـرد قربـاني يـا        هـا در مـورد رفتـار و برخـورد صـحيح آن      آموزش به خانواده -11
 كننده خشونت اعمال

 
  :بهبود يافته يا افراد براي بيماران   –ب 

مراقبـت   نظاماز  يا روانشناس، تشخيص بهبودي توسط پزشكاز بيماران بالفاصله پس افراد يا اين 
يا روانشناس مدتي كه پزشك  - هبود يافته تا مدتي پس از بهبوديبو بيماران  افرادشوند بلكه  نمي حذف

تحت مراقبت قرار گيـرد تـا از عـدم عـود      بايد توسط كارشناس مراقب سالمت خانواده  - دنكنتعيين مي
كارشناس  در مدت مراقبت. مينان حاصل شودبهبودي كامل اطهمچنين و و مشكل اجتماعي  بيماري وي

ويـا  بازگشـت عالئـم   متوجـه  بايد به وضعيت بيمار توجه داشته باشد و چنانچه  مراقب سالمت خانواده
بايد بـراي ايـن    كارشناس مراقب سالمت خانواده .مشكالت شد، اورا به روانشناس يا پزشك ارجاع دهد
  :بيماران پيگيري و مراقبت را با اهداف زير انجام دهد

 و خانواده او  فردم به هاي الزارائه آموزش - 1

 كنترل عالئم و مشكالت به لحاظ آگاهي از عود  - 2

 
  :امتناع كننده از درمانو افراد  براي بيماران–ج 

برخي از بيماران، قربانيان و افراد از مصرف دارو، ادامه درمان، همكاري با پزشك و يـا كارشـناس   
اين موضوع در مورد افـراد بـا مشـكالت    . ندكن مراقب سالمت خانواده و ساير درمانگران خود امتناع مي

هـا افـرادي هسـتند كـه     ايـن . اجتماعي هم صادق است و گاهي حاضر به پذيرش و ادامه درمـان نيسـتند  
يـا  آنها توسط پزشك يا مشكالت كارشناس مراقب سالمت خانواده غربالگري  شده اند و اختالل توسط 
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هـاي  يگاه سالمت شهري در پرونده خانوار و فرمتشخيص داده شده و در پاكارشناس سالمت خانواده 
ايـن قبيـل   . شـوند شهري محسوب مي تحت پوشش پايگاه سالمت افراداست و جزء مربوطه ثبت گرديده

، اختالل مصرف مـواد  روانپزشكي يبه دليل ترس از عوارض دارويي يا به علت ترس از انگ بيمار افراد
ها يا دهند به كلينيك مي نيز ترجيح افرادبرخي از . كنند مي خوددارياز ادامه درمان يا مشكل اجتماعي  و

كنـد تـا   در اين شرايط كارشناس مراقب سالمت خانواده بايـد تـالش   . اي خصوصي مراجعه كنندهمطب
آنهـا بدهـد و مشـاركت آنهـا را بـراي      هاي  وادو خان ، افراد داراي مشكلبيمارانهاي الزم را به  آموزش

 وجه به اين كه براي اين دسته از افراد خـدمات آموزشـي،  با ت. جلب نمايددريافت مراقبت  و ادامه درمان
 بنابراين جزء بيمـاران تحـت پوشـش پايگـاه سـالمت شـهري محسـوب        شود مي مراقبت و پيگيري ارائه

  . گردند مي شوند و در آمار ماهيانه ثبت مي
كارشناس سالمت روان جهت ارايه مـداخالت  در افراد مبتالء به اختالالت مصرف مواد ارجاع فرد به 

كننـده خواهـد    انگيزشي با هدف افزايش آمادگي و تعهد مراجع جهت شروع و تداوم برنامه درماني كمك
در صورتي كه فرد تمايل به مراجعه نداشته باشـد، ارجـاع خـانواده وي بـه پزشـك يـا كارشـناس        . بود

  .گرددالزم توصيه ميها سالمت روان به منظور ارايه توصيه و مشاوره
  :گيرد مي امتناع كننده از درمان با اهداف زير صورت و افراد پيگيري و مراقبت در بيماران

 و مراقبت ادامه درمان دريافت و مركز به مراجعه بهان و افراد داراي مشكل ترغيب بيمار - 1

  ها، افراد داراي مشكل و خانواده آنهاي الزم به بيمارارائه آموزش - 2

  
  :و مشكالت اجتماعي ، مصرف موادروانپزشكي افراد مبتال به اختالل بازتواني

هـاي  تواننـد عملكـرد و فعاليـت    گاهي اين افراد به دليل وضعيت بيماري يا مشكل اجتماعي شان نمـي 
عادي و طبيعي خود را داشته باشند و به دليل شرايط پيش آمده دچار احساس يأس، نـاتواني و كـاهش   

گاهي اوقات نيز بيماري و مشكل اجتماعي بر روي عملكرد ذهني و حافظه آنها . شوند فس مياعتماد به ن
بـه ايـن داليـل ممكـن     . شـود  گذارد و يا در فرد موجب كاهش سرعت و دقت در انجام كارها مي تأثير مي

در چنـين شـرايطي   . است اين افراد دچار احساس سرخوردگي شوند و خود را ضعيف و ناتوان بداننـد 
ارشناس مراقب سالمت خـانواده  و خـانواده فـرد بايـد بـه او كمـك كننـد و او را بـه انجـام كارهـا و           ك

كارشـناس مراقـب سـالمت خـانواده  بايـد بـه ايـن افـراد         . هاي روزمره زندگي تشويق نماينـد مسئوليت
ها ماع و فعاليتهاي الزم را بدهد تا بتوانند در حد توان فعاليتهاي زندگي را از سر گيرد و از اجت آموزش

تـر بهبـود پيـدا كننـد و     شود كه  اين افراد سـريع  اين امر موجب مي. گيري نكنندو روابط اجتماعي كناره
شود كه بيمار نسبت به خود و ديگـران  گردد و سبب مي ها ميهمچنين موجب افزايش اعتماد به نفس آن

  .اتوان احساس نكنداحساس خوبي داشته باشد و به دليل بيماري و مشكالت خود را ن
  

  :يا مشكالت اجتماعي، مصرف مواد روانپزشكيعود بيماري 
گاهي اوقات به داليل زير بيماري روانپزشكي، اختالل مصـرف مـواد و يـا مشـكالت اجتمـاعي فـرد       

  :كند و پس از طي يك دوره بهبود، دوباره عالئم قبلي در فرد ظاهرمي شودبهبود يافته، مجدداً عود مي
 . گيرد درمان براي بهبود كامل فرد كافي نبوده است و بايد مدت بيشتري تحت درمان قراردوره  - 1

كافي نبوده يـا نـوع دارو   يا مداخالت روانشناختي براي مشكالت اجتماعي قدار دارو براي بيمار م - 2
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  :داستان 
روز براي مراقبت از يك بيمـار   سپيدار يك كارشناس مراقب سالمت مركز بهداشتي درماني

به نـام سـعيد اسـت     ساله  9اين بيمار يك كودك . بود به منزل او رفتبهبود يافته ماه قبل 2كه 
او به مدت يك سال تحت نظـر پزشـك  قـرار    . كه به اختالل بيش فعالي و كمبود توجه مبتال بود

حال او بهبود پيدا كرد و بنـا   پزشك  تجويز شده توسطهاي  پس از مصرف مرتب دارو. داشت
ود اما چون به تـازگي اخـتالل او بهبـ   . شتبه مصرف دارو  ندا يديگر نيازپزشك بر تشخيص 

مراقبـت باشـد تـا بيمـاريش عـود      است طبق دستور پزشك بايد مدتي پس از بهبود، تحت يافته
. عضاي خانواده او مشاهده نشده بودمدت سه ماه بود كه عالئمي از بيماري وي توسط ا. نكند

رفت تـا وضـعيت بهبـود او را     بيماربه منزل  كارشناس مراقب سالمت خانواده كه اما يك روز 
به طوري كه كودك بيقـرار  است ند متوجه شد كه عالئم اختالل  او مجددا ً بروز كردهكارزيابي 

توانست حتي براي مدت كوتـاه در يـك جـا    كرد، آرام و قرار نداشت و نميبود، مدام حركت مي
اسـت كـه دوبـاره عالئـم     چنـد روز  مادر سعيد هم اين موضوع را تأييد كرد و گفت كه  .بنشيند

و سعيد آرام و قرار ندارد و مدام در حال شيطنت و بازي است و كمي هم  بيماريش ظاهر شده
 توانـد روي يـك موضـوع تمركـز    دهـد و نمـي  به درس و مشق اهميت نمـي . كند مي پرخاشگري

كارشناس مراقب سالمت خانواده بـا مشـاهده ايـن    . شودداشته باشد و مدام حواسش پرت مي
را در اولـين فرصـت    خواهد كه سعيد يد ميادر سعاز مهاي الزم، وضعيت، ضمن ارائه آموزش

  .نزد پزشك ببرد

 . براي درمان بيماري او مناسب نبوده است

گيرد و ايـن شـرايط    ور شديد قرار ميفرد بهبود يافته در معرض شرايط استرس زا و اضطراب آ - 3
موجب كاهش توان مقابله او شده و بيماري روانپزشـكي، اخـتالل مصـرف مـواد و يـا مشـكالت       

 . كند اش دوباره عود مياجتماعي

 
  :يا مشكالت اجتماعي ، مصرف موادپزشكيروانمبتال به اختالل  تحت درمانافراد 

بنابراين بيماري كـه فقـط   ). روان درماني( غيرداروييمنظور از درمان يعني درمان دارويي و درمان 
در واقع مالك تحت درمان . شودمحسوب ميكند باز هم تحت درمان  مي هاي غير دارويي دريافت درمان
در نتيجه پيگيري، مراقبت و آموزش بايد براي بيماراني كه تحت درمان  .، فقط مصرف دارو نيستبودن

  .غيردارويي هستند نيز انجام شود
  

  :، مصرف مواد و مشكالت اجتماعيدهي آمار اختالالت روانپزشكي ثبت و گزارشفرآيند 
اخـتالل   آمـاري افـراد مبـتال بـه    طالعـات  بر اساس فرم ثبـت، كارشـناس مراقـب سـالمت خـانواده ا     

مصرف مواد و مشكالت اجتماعي را بر حسب نوع اختالل، سـن و جـنس فـرد و وضـعيت      پزشكي،روان
اوليـه و يـا تعيـين    قابل ذكر است كه پـس از بيماريـابي   . كندثبت مي صورت ماهيانهبه اختالل يا مشكل 

مشكل توسط كارشناس مراقب سالمت خانواده، فرد به پزشك عمومي مركز يا كارشناس سالمت روان 
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فصـل سـوم   (ود  و پس از  تشخيص پزشك يا كارشناس و بـر اسـاس قلوچـارت مربوطـه     شارجاع مي
ط اختالالت روانپزشكي و مشـكالت اجتمـاعي توسـ   در فرم ثبت  مشخصات  اختالل يا مشكل فرد) كتاب

بنابراين ثبت نوع اختالل، بـر اسـاس تشـخيص پزشـك      .شود مي ثبتكارشناس مراقب سالمت خانواده 
  .اريابي كارشناس مراقب سالمت خانوادهاست نه بر اساس بيم

شود سپس اطالعات به مركز بهداشـت شهرسـتان ارسـال     بندي ميمركز جمعاطالعات ثبت شده در 
بندي شود و پس از جمعآوري ميدر مركز بهداشت شهرستان آمار مراكز سالمت جامعه جمع. گرددمي

) واحـد بهداشـت روان دانشـگاه   ( انمركـز بهداشـت اسـت   توسط كارشناس بهداشت روان شهرستان بـه  
آمـار  هـا  شهرسـتان مراكز بهداشت بندي اطالعات مركز بهداشت استان پس از جمعدر . گرددميارسال 
 گردد و به سـايت بندي شده توسط كارشناس بهداشت روان دانشگاه در نرم افزار مربوطه ثبت ميجمع

اطالعـات  در نهايـت  . گرددو اعتياد ارسال مي اعي، اجتمعاونت بهداشتي به دفتر سالمت روانيپورتال م
بنـدي و   سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد  توسط كارشناسان مربوطه جمـع در دفتر هاي كشور دانشگاه

  .گرددد و گزارش كشوري ساليانه تهيه ميشوتجزيه تحليل مي
  

 :ها ثبت مشخصات بيمار در فرم 

نوع اخـتالل  كارشناس مراقب سالمت خانواده  شك، پزاختالل يا مشكلِ فرد توسط پس از تشخيص 
  :كند هاي مربوطه ثبت مي هاي زير طبق دستورالعمل را در فرم يا مشكل فرد و مشخصات آن 

  يا افراد داراي مشكل اجتماعيثبت مراجعات بيمار  فرم  
  بيماري يا مشكلفرم پيگيري  
  فرم ارجاع و مراقبت بيماران و افراد داراي مشكل اجتماعي  
 مصرف مواد و مشكالت اجتماعيفرم ثبت آمار اختالالت روانپزشكي ، 

  فرم رضايت شركت در تيم درمان  جهت افراد داراي مشكالت اجتماعي 

 فرم پيگيري و فرم ثبت مراجعات بيمار بايد در پرونده خانوار نگهداري شود.  
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  خالصه فصل 
  

يا اختالل مصرف مواد  و رواني به اختالل افراد مبتالكارشناس مراقب سالمت پس از اينكه 
فرد ارجاع شده را را شناسايي و به پزشك ارجاع كرد پزشك و يا يكي از مشكالت اجتماعي 

كند و را تعيين ميآننوع  كند و در صورتي كه او دچار اختالل يا مشكل باشد،ارزيابي مي
كارشناس مراقب حله به بعد دهد از اين مرفرد ارائه مي هاي درماني الزم را بهتوصيه

ظم داروها طبق دستور از نظر ادامه درمان و مصرف منرا وضعيت بيمار سالمت خانواده 
و در صورت  دهدهاي الزم را به بيمار و خانواده او ميكند و آموزشپزشك پيگيري مي

از دهد و در صورت امتناع بيمار وخيم شدن حال بيمار اورا مجددا ً به پزشك ارجاع مي
  . دهدرا به بيمار و خانواده او مي هاي الزمادامه درمان، آموزش

كارشناس مراقب ، يا مشكل در مورد بيماران بهبود يافته جهت پيشگيري از عود اختالل
  . بايد آنها را تحت مراقبت قرار دهدسالمت خانواده 

 اختالالت مصرف مواد، در فرم ثبت اختالالت روانپزشكيو افراد داراي مشكل آمار بيماران 
در پايان هر شود و كارشناس مراقب سالمت خانواده ثبت ميتوسط و مشكالت اجتماعي 

  .شودركز سالمت جامع ارسال ميفرم آمار به م ماه
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  تمرين خارج از كالس 
  

اهداف مراقبت و پيگيري بيماران مبتال به اختالل روانپزشكي، مصـرف مـواد و داراي    -1
 .مشكالت رفتاري را ذكر كنيد 

 مراقبت و پيگيري براي چه افرادي بايد صورت گيرد؟ -2

دهي اختالالت روانپزشكي، مصرف مواد و مشكالت اجتمـاعي را  فرآيند ثبت و گزارش -3
 .توضيح دهيد 

 منظور از بيمار تحت درمان چيست و چه خصوصيتي دارد؟  -4

 شود؟ به چه وضعيتي، عود بيماري گفته مي -5

  

  تمرين در كالس درس 
  
  كارشناس مراقب سالمت با روش ايفاي نقش  يك نفر در نقش بيمار و يك نفر در نقش

براي پيگيري وضعيت بيمار به درب  كارشناس مراقب سالمت خانوادهباشد و  خانواده
 .منزل او برود و با او صحبت كند 

 نفر از افراد داراي مشكالت  كارشناس مراقب سالمت خانواده در كالس وضعيت چند
اجتماعي تحت پوشش خود را توضيح دهد و اقداماتي را كه براي پيگيري و مراقبت آنها 

 .است را بيان كند انجام داده
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 هفتمفصل 

  
  

 حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادهاي    آموزش در برنامه
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  واژگان كليدي
  
 آموزش سالمت 

 

  اهداف فصل
  

  : رود بتوانيد مي پس از مطالعه اين فصل انتظار
 توضيح دهيدرا در حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد ف آموزش سالمت اهدا  
 را  حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادهاي منفي و مثبت مردم در  وآگاهيها  نگرش

 .توضيح دهيد
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  :عناوين فصل
  
 در حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد آموزش  
  ي، اجتماعي و اعتيادروان سالمتحوزه   درچند مبحث مهم آموزشي  
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  سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادحوزه  در آموزش
  :كرد خالصه زير موارد در توان مي راها  گروه در افراد به آموزش اهداف

 آشنايي مردم با اختالالت روانپزشكي 

      ــتالالت ــورد اخ ــه در م ــط جامع ــاي غل ــر باوره تغيي
 روانپزشكي و درمان آن 

         تغيير رفتـار در جامعـه نسـبت بـه بيمـاران مبـتال بـه
 اختالالت روانپزشكي و كمك به بازتواني بيماران 

   پيشـگيري از اخـتالالت   هـاي   آشنايي جامعـه بـا روش
 روانپزشكي

 پيشگيري از مصرف مواد مداخالت با آشنايي 

  زندگي در برخورد با مسائل و مشكالت  عموم مردمهاي  مهارتارتقاء 

 مردم در زمينه تربيت صحيح فرزندان عمومهاي  ارتقاء مهارت  

 ارتباطي بين والد و كودكهاي  ارتقاء مهارت 

  اجتماعي هاي  محافظتي ابتالء به آسيبفاكتورهاي آشنايي جامعه با فاكتورهاي خطر و 

 عبـارت  ي، اجتمـاعي و اعتيـاد  روانـ  سالمتدر حوزه  آموزش از دفه گفت توان مي خالصه طور به

و بهبـود  و اعتيـاد   روان در زمينـه سـالمت   مـردم بهداشتي با هدف ارتقاء آگاهي هاي  ارائه پيام از است
  .كند مي را تهديدسالمت آنها داشتن آنها از خطراتي  است كه  برحذرهمچنين و است  كيفيت زندگي

هـاي  منجر به بروز واكـنش عدم آگاهي مردم در خصوص اختالالت روانپزشكي و مشكالت رفتاري 
از جملــه باورهــاي غلــط در زمينــه اخــتالالت رفتــاري و . گــرددمــيله أغيرتخصصــي بــراي رفــع مســ

نبود آگاهي منجر . باشدبراي حل مشكل مي... ياجعه به دعا نويس، سرزنش و نصيحت روانپزشكي، مرا
معـه نـه تنهـا مـانع     هاي مناسب بـه جا ارائه آموزش. گرددير در شروع درمان و تشديد عالئم ميخأبه ت

اخـتالالت و مشـكالت اثـر    تر و عوارض كمتـر  بلكه تا حدودي نيز بر بهبود سريع ،گرددتشديد عالئم مي
 .  گذاردمي

 از بسـياري  در و نـد دار درمـان  بسياري از اخـتالالت روانپزشـكي   امروزه كه دانندينم مردم بيشتر

توانـد از عـود بيمـاري     مـي  دارويـي و روانشـناختي  هاي  استفاده از درمان. هستند پيشگيري قابل موارد
هـاي مناسـب نيـز از عوامـل     همينطـور ارائـه آمـوزش   . جلوگيري نموده و به بهبـود بيمـار كمـك نمايـد    

 . باشدز ايجاد اختالالت و كاهش آسيب مياكننده  پيشگيري

و يـا مشـاوره بـه     درمان جهت هاي اجتماعينپزشكي و آسيبروا بيماري انگ از ترس دليل به مردم
 داروهـاي  از يـا  و  كننديم مخفي ديگران از را خود و مشكالت بيماري و كنندنمي مراجعه درماني مراكز

 و پزشـك  به مراجعه بار يك با كه دارند انتظار يا  ترسندمي دهنديم اعتياد اينكه بهانه به روان و اعصاب
و ارتقاء سطح سواد سالمت   روان سالمتهاي شآموز ارائه با .برود بين از بيماري ،گرفتن دارو بار يك

، پيشگيري از اخـتالالت رفتـاري   ارتقاء سواد سالمت روان جامعه ،ي غلطباورهابه اصالح  توانمي آنها 
 . اجتماعي پرداختهاي  و روانپزشكي و كاهش آسيب

  
  ي، اجتماعي و اعتيادروان سالمتحوزه   در حث مهم آموزشيچند مب
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  در زمينه اختالالت روانپزشكي بايد بداني آنچه
  و احتياجـات  نيـز  بيمـاري  هنگـام  حتـي  ،دهسـتن  روانپزشـكي  اخـتالالت  بـه  مبـتال  كـه  افـرادي 

سـوي  نيازمنـد توجـه، مهربـاني و پـذيرش از      نيز آنها دارند؛ افراد ساير مشابههاي  نيازمندي
 يـك  عنـوان  بـه  را آنان منزلت و شأن بيماران با برخورد در است شايسته لذا  .ديگران هستند

 .داريم نگه انسان

 مبـتال بـه    بيمـاران . دارنـد  تفـاوت  عـادي  رفتار  با كميت لحاظ از فقط غيرعادي رفتارهاي اكثر
 استفاده مورد عادي اشخاص كه برند مي بكار را روشهاي همان  معموالًً اختالالت روانپزشكي

 ثيرأتـ  تحـت  را فـرد  خود عملكرد و رفتار هاروش اين . ربيشت خيلي شدت با ولي دهند مي قرار

  .كننديم خارج عادي روال از را او رفتار و دهنديقرارم

 تـري در  افرادي كه آستانه تحمـل پـايين  . اختالالت روانپزشكي گردد دچار است ممكن فرد هر
تري داشـته باشـند، امكـان ابـتالي آنـان      اي ضعيفهاي مقابلهو مهارتمقابل مشكالت داشته 

  . يابد مي افزايش

 هـاي بيمـاري  درمان براي خواستن كمك از نبايد هرگز ان مبتال به اختالالت روانپزشكيبيمار 

 هـاي بيمـاري  اكثـر  مسـئول  انسـان  كـه  طورهمان زيرا .كند خجالت و شرمندگي احساس خود

 . باشدينم نيز خود اختالالت روانپزشكي مسئول نيز نسبت همان به نيست خود جسماني

 تـوان مـي  بهبـودي  از پـس  چـه  بيماري دوره در چه مبتال به اختالالت روانپزشكي بيماران به 

 آنها كار بر كسي است الزم بيماران از بعضي در. داد بيمار توانايي با متناسب كار و مسئوليت

 . باشد داشته سرپرستي و نظارت

 تجـويز  پزشـك  كـه ( خـاص  موارد در جز به بيمارستان در روانپزشكي بيماران كردن بستري 
 ادامـه  معـالج  پزشك نظر زير و مرتب بطور  را داروهايش بيمار اگر. ندارد ضرورتي ) كند مي

 بيشـتري  سـرعت  بهبـودي  رونـد  ،دباشـن  داشته او از را الزم حمايت اجتماع و خانواده و دهد

 .گيرد مي
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  برخورد با فرزندانمان بايد بدانيمدر زمينه  آنچه
 اين كار موجـب تقويـت و تكـرار    . هاي مناسب كودك به او توجه مثبت نشان دهيد با توصيف رفتار

  . گرددرفتارهاي مناسب از سوي كودك شما مي
 ناديـده  . بگيريـد شود، ناديـده   نمي كارهاي اشتباه فرزندتان را در صورتي كه به او صدمه اي وارد

  . گرددگرفتن رفتارهاي نامناسب منجر به از بين رفتن آن رفتار مي
 فراموش نكنيد كه پاداش بايـد بالفاصـله بعـد از رفتـار     . به رفتارهاي مناسب كودكتان پاداش دهيد

  . مناسب داده شود تا كودك رابطه بين رفتار مناسب و پاداش  را متوجه شود
 جلب توجه به شكل نامناسب، پافشـاري بـر انجـام    : ديده گرفت عبارتند از توان نا رفتارهايي كه مي

كاري كه والدين موافق نيستند، گريه كردن براي جلب توجه، قشقرق راه انداختن، جيـغ زدن، بحـث   
  كردن 

 دستورات ارائه شده به كودكان بايد كوتاه، روشن و بصورت قاطعانه بيان شود .  
 هـاي خـود در زمينـه فرزنـدپروي      با افزايش دانش و مهارت. نيست پدر و مادر خوب بودن، اتفاقي

  . توان به يك پدر يا مادر خوب تبديل شدمي
 فضايي براي بيان راحت و آزادنه هـر آنچـه   . زمان خاص براي گفتگو با فرزندتان اختصاص دهيد

  . گذرددر ذهن فرزندتان مي
 كار موجب استحكام روابط پـدر و مـادر    اين. هاي فرزندتان شريك شويدها و سرگرميدر فعاليت

  .گردد با فرزند مي
 هدف از اين كار تقويت رفتارهاي مناسب كودك . فهرستي از رفتارهاي مثبت كودكتان را تهيه كنيد

  . است
 بـازي،  : بغل كردن و بوسيدن و فعـاليتي : تشويق و تمجيد، فيزيكي: تواند بصورت كالمي پاداش مي

  .شود ن در پارك  ميخواندن داستان يا قدم زد
  محروميـت از  : مثـل . در صورت سرپيجي كودك از دستور، يك پيامد منفي براي او در نظر بگيريـد

 ديدن كارتون مورد عالقه
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 زندگيهاي  برنامه آموزش مهارت
  

كاهش رفتارهاي پرخطر ر د گي برطبق تحقيقات گسترده قبليبرنامه آموزشي مهارتهاي زند
، افزايش )2008فوكوي، (مزمن مثل سرطان هاي  ، مهارت مقابله با بيماري)2008 هاوكينز،(

سورن سن، (، كاهش مصرف دخانيات )87ساجدي و همكاران، (عزت نفس و ابراز وجود 
گرشام و (، پيشگيري از جرم و جنايت )88حاجي اميني، (، كاهش استرس و اضطراب )2012

فرد، موفقيت تحصيلي، شغلي و اجتماعي هاي  ارتباط، رشد سالمت رواني، )2004همكاران، 
  .شودمي ) 2004دوران و اسميت، (

هاي رواني يي هستند كه براي افزايش تواناييهامهارت ،هاي زندگيطور كلي مهارته ب
ثر با مقتضيات و ؤسازند تا بطور مشوند و فرد را قادر مياجتماعي افراد آموزش داده مي

هايي چون حل مساله و تصميم گيري، تفكر آموزش مهارت. برو شودهاي زندگي روكشمكش
هاي مقابله با استرس در خالق و انتقادي، روابط بين فردي، خودآگاهي، همدلي و مهارت

گيري شخصيت و همزمان با شكل كهمدارس كشور بويژه مقاطع حساس دبستان و راهنمايي 
تواند باشد، مي مي ي سنيها اين گروه رشد تفكر شناختي كودك و دوره حساس نوجواني در

  .اجتماعي آتي پيشگيري كند –ي رواني ها آسيب به ميزان زيادي از
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  هاي زندگي بايد بدانيم مهارتدر زمينه  آنچه
 تـوانيم بـا مشـكالت و     ها و نيازها خـود، مـي  ها، خواستهبا شناخت نقاط قوت و ضعف، احساسات، توانايي

 . تصميمات پيش رو بهتر برخورد نماييم

 توانيم خود را جاي ديگران قرار دهيم و درك كنيم كه او چگونه احساس، اداراك يا فكر  با كمك و همدلي مي
 . بيندكند و چه تفسيري از وقايع دارد و رويدادها و محيط اطرافش را چگونه ميمي

 ي به احساسات ديگران و بيان كردن موضوعات شخصي مشابه به جاي گوش دادن به فرد مقابل بي توجه
 .به جاي بيشتر صحبت كردن، بيشتر شنونده باشيد. گرددباعث ايجاد سوء تفاهم در روابط بين فردي مي

 گرددارائه راه حل به ديگران بدون اينكه از ما درخواست كرده باشند موجب آسيب زدن به رابطه مي . 

 براي حل مسـائل زنـدگي در ابتـدا    . حل مسائل زندگي يك مهارت است كه همه انسانها به آن نيازمند هستند
به آنچه كه اتفاق افتاده به عنوان يك مسئله نگاه كنيد نه به عنواين يك . مشكل را بپذيريد و آن را انكار نكنيد

 . مشكل الينحل

 اينكه حقوق ديگران پايمال شود جرات مندي يعني دفاع از حقوق خود بدون. 

 ترس از دست دادن رابطه، احساس گناه از رنجيـدن  : كنند خودداري مي "نه  "ها به سه دليل از گفتن انسان
توجـه  . شـود و ناراحت شدن ديگران و احساس مهم و باارزش بودن در مواقعي كه درخواستي از آنها مـي 

قيمتي مشكالت ديگران را حل كنيد يا همه را از خـود راضـي    ي شما نيست كه به هرداشته باشيد كه وظيفه
 .نگه داريد

 هدف پرخاشگري برنـده شـدن بـه بهـاي زيرپـا گذاشـتن       . مندي و پرخاشگري تقاوت وجود داردبين جرات
كنيـد بـدون اينكـه    مندي شما از حقوق خود دفـاع مـي  در حاليكه در جرات. حقوق و احساسات ديگران است

 .زير پا بگذاريد و به آنها آسيب برسانيدحقوق ديگران را 

  عضـالتش  . كنـد  بـر اعصـابش فشـار وارد مـي    . كنـد  فرد خشمگين به هنگام خشم همه چيز را فراموش مـي
كننـده   پس از آن بايد بـا افكـار تشـديد   . باشد دراين هنگام بهترين راهكار ترك موقعيت مي. شود منقبض مي

خودتان عصباني هستيد به ياد آوريد كه هيچ كس در دنيا كامـل و  مثال اگر از دست . خشم خود مقابله كنيد
 . بدون اشتباه نيست

  زمانيكه درگير مشكلي شديد كه فراتر از توانايي شما براي سـازگاري بـا آن    _در مواقع مواجه با استرس
  .استرس را شناسايي كنيد و براي حل آن از ديگران كمك بگيريدكننده  عامل ايجاد _است 
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تغييـر  موضوع كسـب دانـش و    از مصرف مواد، بر پيشگيريهاي  برنامهتا دهه اخير بخش مهمي از 
در سـطوح همگـاني و بـا اسـتفاده از      هـا بسـياري از ايـن برنامـه   . شته اسـت تكيه دانگرش افراد جامعه 

گوينـد،   مـي » مـواد دروازه اي «آنهـا   را كه بهو حشيش ، موادي چون سيگار، الكل هاي رسانه ايظرفيت
  . ستمصرف مواد ا پيامدهايرساني در مورد اده و تأكيدشان بر اطالعدمورد هدف قرار 

اي بـر  به تنهـايي اطالعات دن دارد، در بسياري از موا البته اين اصل را هم بايد در نظر گرفت كه
كه در ادامـه ايـن   ديگري نيز در اين مورد الزم است جدي و پايدار  پيشگيري كافي نيست و مداخالت
-در بخش ذيل، ابتدا پاسخ يك سؤال و سپس مروري بر نگـرش  .بخش مورد بحث قرار گرفته است

  .هاي غلط رايج در بين افراد جامعه خواهيم داشت
  

 آيا ادامه مصرف يا وابستگي به مواد يك رفتار عمدى است يا اختيارى؟ : يك سؤال مهم
توانايى فـرد بـراى   اول، اكثراً اختيارى است، اما پس از مدتي گيري براي مصرف مواد در بارصميمت

دهـد تغييراتـي    مي مطالعات تصويربردارى مغز اين افراد نشان. شود مي كنترل خود به طور جدى مختل
ز مغز مربوط به قضـاوت، تصـميم گيـرى، يـادگيرى و حافظـه و      هايي ا در بخشپس از مصرف موادكه 

  . دارد جدي كنترل رفتار رخ داده است، در اين مسئله دخالت
  
 شود نمي با يك بار مصرف مواد، كسي معتاد!   

) اول حتـي بـراي بـار   (تحقيقات نشان داده است مواد اعتيادآور به محض ورود به سيسـتم عصـبي   
له همان قطع ترشح برخـي عوامـل شـيميايي    علت اين مسأ. كنند اكز عصبي را در مغز مختل ميبرخي مر

بـا وسوسـه بـه دنبـال جـايگزيني بـراي همـان        ) پس از مصرف(افراد مصرف كننده مواد . در مغز است
يابـد كـه    مـي  قراري و ميل به مصرف تا زمان مصرف مجدد ادامهوامل از دست رفته هستند و اين بيع

  . اوليه وابستگي استهاي  اين زمينه
 

  :توان گفت پس مي
 .تواند فرد را وابسته كند حتي يك بار مصرف مواد نيز مي 

  
   

 ؟كدامند مواد مصرف يامدهايپ و اثرات درباره غلطهاي  نگرش و باورهاعمده ترين 
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  كند نمي كسي را معتاد "شيشه"مثل  صناعيمصرف تفنني مواد!    
مـواد  كننـد، بـر ايـن باورنـد كـه مصـرف تفننـي         مي بسياري از جوانان كه مصرف اين مواد را آغاز

 هـا  سال توانند مي كنند مي شود و گمان نمي به اعتياد )اكس(هاي اكستيسي  جديدي مثل شيشه و يا قرص
همين طرز تفكر و بـاور غلـط، زمينـه سـاز اعتيـاد        .مواد را مصرف كنند و خوب و سرحال باقي بمانند

  .است
 

  مانند شيشه چون مرفين ندارد، پس اعتياد هم ندارد صناعيمواد!  
اين نگرش كه فقط مواد مرفين دار و يا مواد بر گرفته از خانواده تريـاك، اعتيـاد آور هسـتند و بقيـه     

مصـرف   .اسـت كننـده   هستند و مرفين ندارند، اعتياد آور نيستند، اشتباه، غلـط و گمـراه   صناعيمواد كه 
  .كند و اعتيادآور استكنندگان ايجاد ميشيشه نيز حالت اجبار به مصرف در مصرف

  
 بنـدي شـده، مـواد مخـدر يـا محـرك        هـاي بسـته   دار و آمپول هاي مارك هاي خارجي، قرص كپسول

  !كنند نمي نيستند و اعتياد ايجاد
تغيير شكل مواد اعتيادآور و تبليغات فريبنده درباره اثرات ايـن داروهـا  در درمـان چـاقي و ايجـاد      

و شـادابي يكـي ديگـر از ترفنـدهاي      زايـي، افـزايش قـدرت ذهـن و تمركـز، نشـاط       الغري سريع، انرژي
اما نبايـد  . خطر، حتي گياهي و مفيد جلوه بدهند توليدكنندگان و قاچاقچيان مواد است كه مواد خود را بي

توانـد مضـر و    هاي غيرمجاز اعتماد كنيم، بلكه بايد بدانيم هر دارويي هر چند با منشا گياهي مـي  به تبليغ
 .ا تجويز پزشك مجاز استاعتيادآور باشد و مصرف دارو فقط ب

  
  كنـد و   مـي  دارد، قند خون و فشار خون باال را درمان مي مانند ترياك، فرد را جوان نگه افيونيمواد

 !تقويت كننده قواي جنسي است

در روابـط  رند افـرادي كـه بـا مصـرف ايـن مـواد،       چه بسيا. ندارد صحيحيپايه علمي و  باورهااين 
مصرف ترياك هيچ تأثير مثبتـي بـر روي قنـد خـون، كلسـترول و      . دان زناشويي دچار مشكل شديد شده

كننده ترياك در مقايسه با افـراد مشـابه خـود كلسـترول و تـري      گليسيريد ندارد، بلكه افراد مصرفتري
معتادان فراواني هستند كه به دنبال سكته مغزي با قند خون و فشار خون بـاال  . گليسيريد باالتري دارند

 . اند ا بستري شدههدر بيمارستان

  
  چيز را در زندگي يك بار تجربه كردمي توان هر!    

حال بايد از آنان پرسيد . بار تجربه كردن را دارد برخي افراد بر اين باورند كه هر خطري ارزش يك
داشته باشيم، حاضرند آن را يك بار وارد بـدن   ويآياچيا  ب كه اگر سوزني آغشته به ويروس هپاتيت

 .باشداعتياد آور تواند  بدانيم كه حتي يك بار مصرف مواد، مي؟ بايد خود كنند

 

 شود مي خطرناك به من تعارفاي  مواد هميشه از سوي يك آدم خالف كار با چهره!  
معتادان بسياري وجود دارند كه اولين بار مواد را . بايد بدانيم كه داستان آغاز اعتياد اين طور نيست

ايـن تصـور كـه    . انـد  از بستگان و اعضاي درجه يك خانواده دريافت كرده يك دوست صميمي يا يكي از
خواهند و اتفاقي براي من نخواهد افتاد، يكي از عوامـل اوليـه ايجـاد     نمي افراد ذكر شده هيچ وقت بد مرا
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ه دهنـده نيـز بـ    راد پيشـنهاد البته ذكر اين نكته الزامي است كه در بسياري از موارد، اف. كننده اعتياد است
كنند اين مواد را به نزديكان خود پيشنهاد دهند اما غافلند كه اين بـه معنـاي آغـاز     مي آگاهي سعيعلت نا

  .كنندنزديكان خود را به بيماري مبتال مياعتياد است و ناخواسته 
  

بايد بدانيد كه هر كس . در پيشنهاد مصرف هر ماده يا دارو بدون تجويز پزشك، به هيچكس اعتماد نكنيد
 .رف آنها را به شما پيشنهاد كند، آگاهانه يا ناآگاهانه، در حال ايجاد مشكل براي شماستمص

  
   معتاديني وجود دارند كه كارتن خواب و بيچاره نشده اند و حتي برخي از آنان از نظر اقتصـادي و

  ! اجتماعي جايگاه خوبي دارند
 به مراتـب بايد بدانيم هر فرد معتاد در هر جايگاهي كه قرار گرفته است، اگر معتاد نبود در جايگاهي 

. بايد بدانيم، مواد در زنـدگي هـر انسـاني نقـش ترمـز و بازدارنـده از موفقيـت را دارد       . بهتر قرار داشت
 .ستتجربه نشان داده است كه هيچ كس با مصرف مواد حتي يك پله نيز باال نرفته ا

  
 شوند نمي هرگز مصرف كنندگان سيگار و الكل  معتاد!  

مـواد اعتيـادآور از جملـه تريـاك،      هيچ يك از مصرف كنندگان مواد به يكباره و مستقيماً بـه سـراغ   
آنهـا ابتـدا از   . انـد  خانمـان برانـداز نرفتـه    حشيش، هروئين، شيشه و يا ساير مواد اعتيادآور خطرناك و

  . اند كردهسيگار و يا الكل آغاز 
  

 .پرهيز از شروع مصرف سيگار و الكل اثر محافظتي در برابر گرايش به مصرف ساير مواد دارد

  
 اعتياد مختص سنين نوجواني و جواني است!  

اين معضل، سـن، جـنس، مـدرك تحصـيلي،     . هيچ كس از احتمال افتادن در دام اعتياد در امان نيست
  .شناسد نمي .....طبقه اجتماعي، وضعيت اقتصادي و 

  
 .مصرف الكل باعث كاهش هوشياري و قضاوت است و عواقب خطرناكي دارد

 

  كند مي مصرف الكل مرغوب اعتياد و عوارض ندارد و استرس را كم! 

با هر ميزان خطـر ابـتال   مصرف الكل  .هستندهمه انواع مواد و الكل داراي عوارض و اثرات نامطلوب 
 . دهدها را افزايش ميبه سرطان

   

 كنند دارند، مواد و الكل مصرف ميسرگرمي و تفريحي نها  چون جوان! 

 .مصرف مواد و الكل يك خطر جدي است نه تفريح و سرگرمي
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  ي ريشگيپحوزه  مداخالت ياجراآنچه بايد در 
 .مورد توجه قرار داد مواد مصرف از

   .پيشگيري از مصرف مواد است در مداخالتهدف ترين  مهم ارتقا ميزان تاب آوري فرد
 مبنـاى  بـر  ،مـواد مصرف  مقابل در آورى تابارتقا دانش و آگاهي در جامعه در باره عامل 

امـا   ،گيرنـد  مى قرار خطرآفرين عوامل يا خطر معرض در اى عده كه است گرديده بنا اعتقاد ينا
 باعـث  يآور تـاب  عوامـل در واقـع،    .دكننـ  نمى تجربه را اختاللى و نگرديده عوامل آن از متاثر
 در موجود هاى ظرفيت و ها قابليت از خطرزا عوامل وجود با دشوار طيشرا در افراد ،شوند مى

   .آيند بيرون سربلند ها چالش از و گرفته بهره زندگى در شكوفايى و موفقيت به دستيابى
 در كاسـتى  ،يعـاطف  امنيـت  احسـاس  بـر  مبتنى روابط ضعف يا فقدان شامل خطرزا عوامل
 مقبوليـت  مـواد،  بـه  مثبـت  نگـرش  وجود معتاد، و اطرافيان والدين داشتن اجتماعى، سازگارى
 شخصـيت  داشـتن  و اجتمـاع  و مدرسـه عدم ارتباط مثبـت بـا    دوستان، و خانواده در مصرف

 محـافظ  عوامـل  مقابل، مهمترين در .جامعهاست يماعتاج تبمث يهنجارها ضد يا و پرخاشجو
 تحصـيلى  موفقيـت  مثبت، همسال ىها گروه با ارتباط زندگى، هاى مهارت از برخوردارى شامل

 در امنيـت  احسـاس  بـر  مبتنـى  روابـط  و مثبـت  پيونـدهاى  والـدين،  مـؤثر  نظـارت  مدرسه، در
  . باشند مي فرد زندگى و كار هاى محيط

 عبارتنـد  دهند مى كاهش حداقل به را خطرآفرين عوامل تاثيرات كه آور تاب عوامل از برخى
ــتن: از ــوير داش ــت تص ــود از مثب ــوردارى و خ ــزت از برخ ــس ع ــايى نف ــرل باال،توان  كنت

 محـيط  در معنـوى  و اخالقـى  هـاى  ارزش وجـود  اجتمـاع،  به تعلق و مسئوليت زندگى،احساس
  .آن نظاير و فرد زندگى
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   دنباش زندگى هاى مهارت آموزش برگيرنده در بايد از مصرف مواد پيشگيرىمداخالت.   
  : است حوزه 5 بر مشتمل ها مهارت اين آموزش

  و عزت نفس خودآگاهى افزايش هاى آموزش ـ الف
  و مهارت نه گفتن نقادانه تفكر و خالق تفكر آموزش ـ ب
  سازگارانه فردى بين ارتباط و مؤثر ارتباط برقرارى قابليت آموزش ـ ج
  مسئله حل مهارت آموزش ـ د
  يروان فشارهاىكنترل  و ها هيجانديريت م آموزش ـ  هـ

 يبلندمـدت  و مـدت  ميـان  مـدت،  كوتـاه  تـاثيرات  زندگى، مهارتهاى آموزشى هاى برنامه اجراى
ــش، ايجــاد چــون ــر دان ــرش، تغيي ــود نگ ــايالت روان، ســالمت بهب ــار تم ــت، رفت ــر مثب  در تغيي

 رفتارهـاى  بهبـود  كـالس،  فضـاى  بهبـود  اجتمـاعى، - روانـى  هـاى  توانايي بهبود خودكارآمدى،
 در حضـور  بهبـود  هـا،  معلّـم  و آمـوزان  دانش ارتباط و آموزان، دانش بين ارتباط بهبود مدرسه،
 اجتمـاعى  رفتارهـاى  و سـالمت  رفتـار  بـر  دار معنـى  تغييرات ايجاد تحصيلى، عملكرد و مدرسه

  .شود مى ابقاء و حفظ زمان طى شده ايجاد تغييرات يادآورى، و تقويتى هاى جلسه با كه دندار
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 ديگران به دارندعالقه خودشانتأييدوخودكارتوجيهبرايمواد، كننده  مصرف افراد 
 .مواد وادار كنند مصرف به نيز سن و سال را هم و گروه دوستان خصوص

 دهد، بسياري از افرادي كه در دام وابستگي به مواد گرفتار  مي نتايج مطالعات نشان
ناسالمي مانند مصرف سيگار، هاي  ي خود از روشها  براي مقابله با استرساند،  شده

در حالي كه اين مواد نه تنها در دراز مدت استرس اند،  استفاده كرده الكل و ساير مواد
برند، بلكه موجب تشديد استرس و مشكالت جسمي رواني و اجتماعي غير  نمي را از بين

 .گردند مي قابل جبراني

 كه هايي  اوقات استرس زياد و عدم كنترل بر هيجانات منفي، در برابر موقعيت گاهي
تواند عالمت شروع يك اختالل و يا بيماري  مي كند، نمي ديگران را دچار تنش و ناراحتي

 .باشد، كه در اين حالت مراجعه به يك روانشناس يا روانپزشك بهترين راه حل است

 جرأت شما مثل افراد همه ممكن. شماست قدرتدهنده  نشان صحيح، موقعيت در گفتن نه 
از توجيه و . ؛تا آنجا كه ميتوانيد كوتاه ومحكم سخن بگوييد باشند نداشته را آن

 .توضيحات مفصل اجتناب كنيد

   راهنمايي مراجعين جهت  امتناع از  مصرف مواد و آگاه سازي جامعه در باره مضرا ت
افيان جهت در پرهيز از رفت و آمد با دوستان و مصرف مواد و تشويق مراجعين و اطر

هاي  افراد واجد رفتارهاي پرخطري  چون سوء مصرف مواد و شركت در مهماني
 .ترين اقدامات مورد انتظار از كادر بهداشتي است مشكوك يكي از مهم
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 خـانواده  بـر  متمركـز  هـايى  بخـش  داراى ي از مصرف مـواد پيشگير مداخالتثرترين ؤم 
  . دنباش مي

 كيدكو يها لسا در هيژو به ها ادهخانو و لدينوا مثبت تاثير ه،مدآ عمل به تمطالعا غلبا
  .هندد مي  ننشا را ستاها همكالسي و نستادو از بيشتر لدينوا ذنفو و تاثير كه
 شدر مختلف حلامر در ستا زمال لدينوابــــراي  ادمو فمصر از يپيشگير يبرنامهها - 1

  .يدآ عمل به نكادكو

 و حتي قبل از تولدني انوجو و كيدكو دوران لطو در ننداتو مـي  يپيشگير يبرنامهها - 2
 رتمشو به لدينوا سترسيد نيـــز ود اموعـــوارض مصـــرف  مينهز در تطالعاايهارابا
  .ندبخشبهبود  را آنان تربيتيارتياطي و  يها رتمها، زمال

ــ  - 3  يهاوهگر به طمربو اتخطر عمومي سطح به ها فعاليت منجاا تشدطح و ســـــــ
همگـاني بــراي عمــوم   توانــد بـه شــكل  مـي  ها  برنامه اريبرگز. رددا بستگي نظرردمو

در معرض خطر و يا موردي براي  يك والـد آسـيب   هاي  گروه جامعه،انتخابي براي
  . دگير مي منجاا رتمشو يهارا وها رتمها توسعه فهدديده با 

 شوند منجاا لسا چند لوطدر و محلي معاجو سطح در بايستيهاي آموزشـي  برنامه - 4
 اومتد ونبد و رهيكبا شكل به و همددرآ جامعه همرروز ندگيز از بخشي رتصو به تا
 رتصو به يپيشگير برنامه يك شوند متوجه لدينواكـــــــه  تيرصودر  .نگيرند منجاا

 .آورد هنداخو روي آن به دارد نيز خوبي سابقه و دهفتااجا مناسب

 كاركردهـاي  و تربيتـى والـدين   هاى مهارتتقويت  بر هاي فرزندپروري محوريت برنامه - 5
 دانـش  و يآگـاه افزايش  فرزندان، از مراقبت و نظارت ،يعاطف امن يفضا ايجاد در آنان

 هاى سياست و مطلوب ياجنماع يارزشها مواد،انتقالپيامدهاي مصرف  درباره درست
 .خوداست ياعضا ياجتماع و يفرد يرفتارها يبرا قانونگذارى در خانواده

ه انگارانـ  سـهل  نه و باشد گيرانه سخت نه كه خانواده در انضباطى نيقوان اعمال نيهمچن - 6
 هـم،  بـا  آنهـا  تعامـل  و يخـانوادگ  اطـات يارت در ي مثبـت همتـا  ىها گروه وجود و باشد

  .برد مى باال را پيشگيرانه مداخالت اثربخشى
 خــانواده ياعضــا كــل بــر متمركــز هــاى فعاليــت كــه اســت داده نشــان يعلمــ شــواهد  - 7

 كودكـان  بـر  متمركز تنها اي و والدين بر متمركز فقط كه ييها برنامه تراز اثربخشبسيار
  . باشند ، ميهستند

8 -  
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   خودمراقبتي برنامه آموزش 
  

هاي از دست رفته عمر در كشور ما به  نشان داد كه بخش عمده سال 1382اي در سال  مطالعه
هاي رواني و اختالالت رفتاري و حوادث، بيماري سبب مرگ زودرس و معلوليت ناشي از

 20اي در انگلستان نشان داد كه حدود همينطور مطالعه. هاي قلبي استهمچنين بيماري
هاي جزيي است در حالي  درصد از مراجعات به پزشكان و مراكز درماني، مربوط به بيماري

  . قبت استها توسط خود مردم قابل مرااي از اين بيماريكه بخش عمده
خودمراقبتي عملي است كه در آن هر فردي از دانش، مهارت و توانايي خود به عنوان يك 

البته  اين تصميم گيري . كند تا به طور مستقل از سالمت خود مراقبت كندمنبع استفاده مي
. باشدتواند شامل مشورت و كسب كمك تخصصي يا غير تخصصي از ديگران نيز ميمي

بتي فعاليتي است كه مردم براي تامين، حفظ و ارتقاي سالمت خود انجام اگرچه خودمراق
ها و  دهند، ولي گاهي اين مراقبت به فرزندان، خانواده، دوستان، همسايگان، هم محلي مي

  . يابد همشهريان آنها نيز گسترش مي
سالمت را هاي مزمن تا حد زيادي استفاده از منابع نظام ارائه خدمات  خودمراقبتي در بيماري

درصد مراجعه به  17درصد مراجعه به پزشكان عمومي و  40دهد به طوري كه كاهش مي
  . دهدپزشكان متخصص را كاهش مي
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 1پيام شماره 

در صورت وجود هر يك از شرايط زير در خود مناسب است در اولين زمان ممكن بـه پزشـك عمـومي    
  :مراجعه كنيد

  هاي روزمره لـذت بخـش نيسـت و    كنيد يا چون گذشته زندگي و فعاليتاحساس افسردگي مياگر
  . هفته طول كشيده است 2اين حالت بيش از 

        اگر آستانه تحمل شما كاهش يافته و زودتر از معمول حتـي بـا موضـوعات نسـبتا كـم اهميـت از
  . رويد مي كوره در

 اي براي اقدام به خودكشي نداريديا برنامهكنيد، اما فعال تصميم  مي اگر به خودكشي فكر .  
 توانيد از پس انجام شغل يا كارهاي روزمره خود بر بياييداگر مدتي است كه چون گذشته نمي .  
 بريد يا دچار مشكل  نمي اگر تمايل جنسي شما كاهش يافته و يا در رابطه جنسي چون گذشته لذت

  .هستيد
 اي كـه طـي روز   و يا خواب شبانه خوبي نداريـد بـه گونـه   ايد اگر مدتي است دچار بي خوابي شده

  . احساس كسالت يا خواب آلودگي داريد
 اگر شروع به مصرف مواد كرده ايد، حتي اگر يك بار يا تفنني بوده باشد.  
           اگر بدون دليل و يا به ميزان زيـادتري از آن چـه نسـبت بـه اتفـاقي كـه افتـاده دچـار دلشـوره و

  . استرس هستيد
  

2پيام شماره 

  مراجعه كنيد فورا به يك مركز درماني در صورت وجود هر يك از شرايط زير مناسب است:  
 اگر اقدام به خودكشي كرده ايد حتي اگر با روشي كه به نظر كم خطر باشد.  
  ايداگر به صورت تصادفي از داروهاي روان پزشكي به ميزان زياد به اشتباه استفاده كرده.  

 3 پيام شماره

  :شود مي ب رعايت نكات زير توصيهبراي داشتن خواب خو
 هايي چون چاي و قهوه پرهيز از مصرف شبانه نوشيدني  
 مصرف شام سبك  
 پرهيز از تماشاي زياد شبانه تلويزيون يا كار با كامپيوتر و تلفن همراه  
 بعد از ظهر 3چرت كمتر از نيم ساعته پيش از ساعت  پرهيز از خواب طي روز يا حداكثر اكتفا به يك  
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5پيام شماره 

دوران بارداري و پس از زايمان، دوره اي است كه ممكن است فـرد را مسـتعد مشـكالت اعصـاي و     
جـدي   مشكالتاين مشكالت براي سالمت مادر و جنين يا نوزاد . روان چون افسردگي و اضطراب نمايد

  . در نتيجه حتما الزم است در صورت وجود آن به روان پزشك مراجعه نماييد. كند مي ايجاد

 فرزنـد پـروري  هـاي   بـراي شـركت در دوره  . تربيت فرزندان يك مهارت است و بايد آموختـه شـود  
  . توانيد به كارشناس سالمت روان در مراكز بهداشتي درماني مراجعه نماييد مي

  

 4 پيام شماره

 6پيام شماره 

ايد حتما در اولين فرصت ممكن بعـد از  در صورتي كه مورد خشونت فيزيكي در خانواده قرار گرفته
  . رسيدگي به مشكالت جسمي احتمالي، به پزشك عمومي مراجعه نماييد

نكنيـد و مرتـب   پزشكي هستيد، هرگز داروي خود را شخصا قطع در صورتي كه دچار بيماري روان
 . اي مراجعه نماييد طبق توصيه پزشك معالج جهت ويزيت دوره

 7پيام شماره 
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  ايد بدانيمدر زمينه اختالل مصرف مواد ب آنچه
  
  
  

   

  عوارض اختالل مصرف مواد 
  ) جسمي و رواني(فردي  -

  
   جسميهاي  عارضه

براي مثال مصرف . همراه است اختالل مصرف مواد بر حسب نوع ماده با عوارض جسمي متعددي
نـاتواني جنسـي، يبوسـت،    ، مواد افيوني باعث ايجاد حالت تحمل و محروميت در صورت عدم مصـرف، 

ي هـا  بيمـاري  اگراعتياد از نوع تزريقي باشد ممكـن اسـت فـرد رابـه     .شودمي... هاي گوارشي وبيماري
با عـوارض  ) شيشه(آمفتامين مصرف مواد محرك نظير مت .وي وهپاتيت دچاركندآيعفوني همچون اچ

جسمي شديدي همچون سكته مغزي، سكته قلبي، نارسايي قلبي، فشـار خـون بـاال، سـوءتغذيه، تحليـل      
مصرف مواد محرك با خطر باالتر رفتارهاي پرخطـر  . همراه است... ها وعضالت بدن، پوسيدگي دندان

  .وي و سيفليس همراه استآيز راه جنسي نظير اچهاي منتقله اجنسي و ابتالء به عفونت
  

  رواني هاي  عارضه
و گيـري   مشـكل درتصـميم   اختالل مصرف مواد ممكن اسـت موجـب اخـتالل درخـواب، افسـردگي،     

شيوع اختالالت خلقي نظير افسردگي در افراد مبـتالء بـه اخـتالل     .اختاللهاي رواني خفيف و شديد شود
افراد مبتالء بـه اخـتالل مصـرف مـواد محـرك در      . معيت عمومي استمصرف مواد افيوني دو برابر ج

جنون القاءشده در اثر مصرف . معرض خطر باالي ابتالء به جنون القاءشده در اثر مصرف ماده هستند
  .گري و تهاجم همراه استآمفتامين با خطر باالي پرخاشمت

  
  خانوادگي 

تهيه، مصرف و رهايي از اثرات مصرف ماده بـه  بنا به تعريف در اختالل مصرف مواد، تالش براي 
شـود و در نتيجـه سـاير موضـوعات مهـم زنـدگي همچـون        اولويت اصلي زندگي فرد مبتالء تبديل مـي 

مصرف مواد مخدر نه تنها به فرد مصرف كننده، بلكه . گيردتري قرار ميخانواده در درجه اهميت پايين
موجـب   نيـاز فـرد بـه مصـرف مـداوم مـواد       .رسـاند  مـي  به هركس كه با اودرتماس باشـد نيـز آسـيب   

 نابساماني واز هـم پاشـيدگي خـانواده،    افزايش هزينه، كاهش درآمدخانواده، بروزمشكلهاي اقتصادي،

و همچنين محدود شدن معاشـرت  ) خشونت نسبت به همسر و آزار كودكان(طالق، خشونت درخانواده 
  .سازد مي ا دچار اشكالسالم خانواده با ديگران ميشود وتربيت فرزندان ر

  
  اجتماعي، اقتصادي و شغلي 

فـراوان  هاي  كند ودرعملكرد شغلي دشواري مي اعتياد خسارات بسياري را برجامعه واجتماع تحميل
اعتياد ممكن است موجب طرد شدن فرد از جامعه، بيكاري، غيبت از كـار، كـاهش ميـزان    . آورد مي پديد

افزايش بـروز جـرم    شيوع فقر، بيكاري، .حين كار و رانندگي شود كارآيي، اخراج از كار و بروز حوادث
  .اجتماعي اعتياد استهاي  در جامعه همچون دزدي، فحشا و قتل از جمله عارضه
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  خالصه فصل 
  

هدف از آموزش سالمت در حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد ارشاد و راهنمايي و آشـنا  
بهداشت و روابط درسـت انسـاني و برحذرداشـتن آنهـا از خطراتـي         ساختن مردم به اصول

آموزش سالمت روان به صورت آمـوزش  . است كه سالمت آنها را در اين حوزه  تهديد مي كند
. انفرادي و چهره به چهره، آموزش گروهي و پرسش و پاسخ يا بحث عمومي ارائه مـي شـود  

هاي در معـرض خطـر از اهميـت و    برخي گروهاين آموزش براي همه افراد مفيد است اما براي 
فوريت باالتري برخوردار است، لذا بهتر است كه ابتدا گروههاي آسيب پذير و افراد كليدي تـر  

  .جامعه را آموزش داد
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  تمرين در كالس درس 
  

يك نفر در نقش مشاور باشد ومشاور مراحل با روش ايفاي نقش  يك نفر در نقش بيمار و 
در اين شرائط ساير دانش آموزان به عنوان تماشاگر بايد نقائص و نقاط . را انجام دهد مشاوه

  .قوت اين ايفاي نقش را بگويند تا افراد بعدي بتوانند آن را به نحو بهتري انجام دهند

  كالس  در خارج از تمرين در 
  

 .مشاوره را تعريف كنيد و اصول آن را توضيح دهيد -1

شما كدام يك از . آيد نظر شما چگونه ارتباط مناسب و مؤثر در مشاوره به دست ميبه  -2
 دانيد؟ چرا؟ عوامل تأثير گذار بر ارتباط را مهم تر مي
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  اهداف فصل
  

  :رود بتوانيد پس از مطالعه اين فصل انتظار مي
 ها توضيح دهيد مراحل آموزش در حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد را به گروه. 

 ها و  اركان اجراي برنامه آموزش در حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد به گروه
 .اهميت هر يك را توضيح دهيد

 هر يك از مراحل مختلف اجراي برنامه آموزشي در اين حوزه سالمت را توضيح دهيد. 

 ي ريزي و راه اندازي عمليات ارتقاء سالمت رواني اجتماع مفهوم مشاركت جامعه در برنامه
 .را بازگو نماييد

 

  كليدي واژگان
  
  آموزش  
 هاي هدف گروه  

 مشاركت جامعه  
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  مقدمه و بيان هدف
يندي است كه سالمت در حوزه رواني، اجتماعي و اعتياد به گروه ها، ايجاد فرآهدف برنامه آموزش 

و اجتماعي خود را ارتقـاء   سالمت روانيدست يابند كه بتوانند هايي  در طي آن افراد و جامعه به توانايي
بـه  . مصرف مواد مصـون بماننـد  اختالل  و از ابتالء به اختالالت رفتاري و روانپزشكي و همچنين  دهند

رسمي نظيـر نهادهـاي مختلـف    هاي  گروه ي مختلف جامعه اعم ازها گروه منظور تحقق اين هدف افراد و
ي هـا  گـروه  تعلـيم و تربيـت، دهـداري، شـوراي اسـالمي و نيـز      هـاي   سـازمان  مستقر در جامعـه ماننـد  

  : بايد بتوانند در مراحل ذيل گام بردارند ...و  دار، دانش آموزانغيررسمي نظير زنان خانه
 شناسايي نيازهاي سالمت در حوزه رواني، اجتماعي و اعتياد در خود و افراد جامعه 

 ر حوزه رواني، اجتماعي و اعتيادايجاد تمايل به حل مشكالت سالمت د 

 به منظور حل مشكالت  سالمت در حوزه رواني، اجتماعي و اعتياد و اجراي آنها ريزي  برنامه 

 و ارتقاء مستمر كيفيت اجراي آنها ها  ارزيابي برنامه 

آگـاه  سـالمت،  توان چنين برداشت كرد كه اساسـاً نخسـتين گـام در ارتقـاء      مي براساس موارد فوق
سـازي عمـدتاً از دو    ايـن آگـاه  . اسـت سـالمت  امعه به نيازهاي واقعي و حقوق خود در زمينـه  سازي ج

رسمي و غيررسمي فعال در هاي  گروه جمعي بههاي  نيز آموزش فردي و مشاوره وهاي  محور آموزش
 خدمات سـالمت بـه عنـوان مشـاوري عمـل     دهنده  ارائه ،در محور آموزش فردي. پذيرد مي جامعه تحقق

را موشـكافي نمـوده و راه حلـي    سـالمت  مشـكل   ،نمايد با مشاركت مشتري خدمات مي د كه تالشكن مي
در محـوردوم  . براي آن پيدا نمايد و يا او را به دليل پيچيدگي خاص مشكل به سطح باالتري ارجاع دهـد 

  :كند خدمات يكي از دو نقش زير را ايفا ميدهنده  ارائههاي  ه گروهبسالمت يعني آموزش 
خـاص  اي  ريزي مشاركتي براي اجراي برنامـه به جامعه و ايجاد برنامههاي سالمت  انتقال پيام - الف

  هاي سالمت  از برنامه
اجتمـاعي نظيـر   هـاي   گـروه  بـراي سـالمت  باالتر آموزش هاي  هماهنگي براي استفاده از ظرفيت - ب

  ...هاي معتمدين و روحانيون، پزشكان، نهادهاي تربيتي و  استفاده از ظرفيت
هايي را به شما ارائه خواهـد نمـود كـه بـا     آنچه در ادامه مطالب اين فصل خواهد آمد مجموعه روش

نموده و مشاركت جامعـه را  ها  گروه جمعي باهاي  توانيد اقدام به برقراري آموزش مي از آنهاگيري  بهره
  . سازماندهي نماييدسالمت در ارتقاء 

  
  گروه ها بهاين حوزه سالمت در اركان اجراي برنامه آموزش 

  :اساساً در اجراي برنامه آموزش سالمت براي گروهي از افراد بايد دو ويژگي اصلي را مراعات نمود
 . كند مي طراحي يك برنامه آموزشي اثربخش كه از الگويي روشن تبعيت - 1

 و اهداف برنامه سالمت ها  تنظيم محتواي آموزش بر مبناي ارزش - 2

و هـا   گروه ، آموزش بهداشت بهدوزش بهداشت، آموزش بهداشت به افرااز آنجا كه شما با اصول آم
 در اينجا توصـيه  آموزشي آشنايي الزم را داريدهاي  و شيوهها  جلب مشاركت مردم و روشهاي  روش
ها  گروه با و اعتياد اجتماعي ،سالمت روانيدر حوزه شود به منظور درك مناسب تر برنامه آموزش  مي

با اين فرض كه شما بر مباحث پيش گفت تسلطي مناسب داريـد  . داشته باشيد گذشتهمروري بر مباحث 
 ،سـالمت روانـي  در حـوزه   در ادامه مطالب اين فصل بر محـور دوم از اركـان اجـراي برنامـه آمـوزش     
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هـاي حـوزه    يندهاي برنامهتكيه بر اهداف و فرآ كنيم تا با مي شويم و تالش مي متمركزو اعتياد اجتماعي 
مراحل مختلـف ايـن   . بتوانيد اقدام به اجراي يك آموزش گروهي نماييد و اعتياد اجتماعي ،رواني سالمت

  .آموزش به شرح ذيل در ادامه مطالب اين فصل آمده است
  

  :ها  گروه به در حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادمراحل اجراي برنامه آموزش 
سـالمت در  مراحل مختلف اجراي برنامـه آمـوزش   

بايسـت در   و اعتياد مـي اجتماعي  ،سالمت روانيحوزه 
. دار داشته باشد درجه نخست رويكردي منطقي و نظام

شـود تـا هـر يـك از      مـي  دار موجـب  اين رويكرد نظـام 
ي نقـش خـود   مؤثر عوامل مختلف به درستي و به طرز

كارشناسـان مراقـب   در ايـن ميـان نقـش    . را ايفا نمايند
ــه  ســالمت خــانواده ــولي ســالمتب ــوان مت نقشــي  ،عن

ايـن نقـش بـدان جهـت     . اساسي و كليـدي خواهـد بـود   
كارشناسـان مراقـب سـالمت    شـود كـه    كليدي تلقي مي

و درك سـالمت  شاهد مشـكالت   ،در خط مقدم خانواده
، بر آن هستند و بيش از هر فرد ديگر قادرند ساير عوامل انساني را براي تنظيم فعاليـت هـا   مؤثر عوامل
در ادامه مطالب با مرور برنامه و ساختار پيشنهادي به درك مناسب تري از اين موقعيـت  . نمايند هدايت

  . پي خواهيد بردو اعتياد اجتماعي  ،سالمت روانيسالمت در حوزه براي حل مشكالت 
  :شوند مي اين مراحل به شرح ذيل معرفي 

 تحليل نيازهاي حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد جامعه  - 1

  ريزي براي راه اندازي عمليات ارتقاء سالمت در حوزه سالمت روانـي، اجتمـاعي و اعتيـاد بـا      برنامه - 2
 گيري از مشاركت جامعه  بهره

 هدف هاي  گروه ريزي آموزشي براي برنامه - 3

ــاء ســالمت و اجــراي    - 4 ــاتي ارتق ــه عملي اجــراي برنام
آموزشــي در حــوزه ســالمت روانــي، ريــزي  برنامــه

 اداجتماعي و اعتي

ــالمت و     - 5 ــاء س ــه ارتق ــايج برنام ــتمر نت ــابي مس ارزي
ارائـه شـده در حـوزه سـالمت روانـي،      هاي  آموزش

 اجتماعي و اعتياد

 ارزشيابي نتايج برنامه و ارتقاء و توسعه مستمر آن  - 6

  .در ادامه شرح تفصيلي هر يك از مراحل آمده است
  :جامعه دسالمت در حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياتحليل نيازهاي  -1

جامعه براساس اخـذ اطالعـات از    سالمت در حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتيادتحليل نيازهاي 
  :توانند يكي از موارد ذيل باشند مي اين منابع. پذيرد مي منابع مختلف صورت

و يا يك برنامه سالمت از سوي واحدهاي بـاالتر؛ در ايـن زمينـه    ها  دستورالعملقوانين، ابالغ  - الف
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در حـوزه سـالمت روانـي،    ممكن است برنامه يا دستورالعمل ارسالي ناظر به اجراي خدماتي از سالمت 
  .مشاركت مردمي است باشد كه نيازمند آموزش گروهي و يااجتماعي و اعتياد 

در حـوزه سـالمت روانـي، اجتمـاعي و     سالمت وجود شواهدي كه داللت بر بروز يك مشكل  - ب
به عنوان مثال ممكن است بنا به داليلي خـاص در يكـي از منـاطق    ش دارد، در جامعه تحت پوش اعتياد

خـدمات ممكـن اسـت    دهنـده   تحت پوشش ميزان بروز اعتياد باال رفتـه باشـد، در چنـين شـرايطي ارائـه     
خود را در مورد بروز اعتياد به سطوح باالتر گزارش نموده و با همكاري آنها اقدام به اجـراي  هاي  يافته

  .خاص نمايدي هاي برنامه
در ايـن  يا تغييرات خاص در محيط كه منجر به بروز مشـكالت خـاص شـود؛    ها  وقوع بحران - ج

توانـد   مـي  ...و اي  زمينه حوادثي نظير زلزله، تغييرات سريع فرهنگي اجتمـاعي، منازعـات قـومي و قبيلـه    
  .شوددر حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد منجر به بروز مشكالت 

بايست به منظور ارزيابي مناسـب نيازهـا    مي كارمند بهداشتي ، موارد اشاره شده در فوق در تمامي
 بايست كيفيت مشكل موجود، گستره آن در جامعه، عوامـل  مي در اين توصيف. اقدام به تحليل آنها نمايد

  .بينند و تعداد آنها به درستي روشن شود مي بر بروز مشكل، افرادي كه از آن آسيب مؤثر
ايـن اسـت كـه بـه صـورتي روشـن       ها  گروه آموزشي برايريزي  موضوع بسيار مهم در برنامهيك 

ختلف اجتماعي اطالعاتي متفاوت در حـوزه  مهاي  گروه در اين شرايط. اطالعات گروه هدف معلوم شود
 به عنوان مثال چنانچه در جامعـه تحـت پوشـش بـا مـواردي از     . دارند سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد

توانيم چند گروه هدف را آموزش دهيم و  مي اجتماعي ناشي از اشتغال كودكان مواجه باشيمهاي  بآسي
بـه طـور قطـع سـطح سـواد و اطالعـات       . دعوت بـه عمـل آوريـم   اي  يا از آنها براي مشاركت در برنامه

ست، لـذا  متفاوت ا.... اجتماعي صاحبان كار، معلمين روستا، صاحبان حرفه يا صنايع، خانواده كودك و 
هـاي   فـوق در برنامـه  هاي  گروه جايگاهي را براي آموزش يا مشاركت هر يك ازريزي  چنانچه در برنامه

بايسـت محتـواي    مـي  كودكـان انتخـاب كـرده ايـد     حوزه سالمت رواني، اجتماعي و پيشگيري از اعتيـاد 
يط بـه يـاد داشـته    در ايـن شـرا  . آموزش خود را به صورت جداگانه و با محتوايي متفاوت تنظيم نماييد

باشيد كه ارائه اطالعات غير ضروري و نيز اطالعاتي كه در حوزه فهم گروه هدف نبـوده و يـا خـود از    
  .شود مي هدفهاي  گروه آنها آگاه باشند نه تنها ضرورت ندارد بلكه موجب كسالت فراگيران شما از

  
  :اعتياديك داستان از نيازسنجي آموزشي در حوزه سالمت رواني، اجتماعي و 

روستاي اكبرآباد در مشاهدات اخير خود متوجه شده اسـت كـه    كارشناس مراقب سالمت خانواده«
را هـايي   او براي تكميل اطالعات خود با آنها مصاحبه. تعدادي از سالمندان روستا عالئم افسردگي دارند

فراموشـي بـراي آنهـا    يابد عواملي نظير تنهايي، از دست رفتن سالمت جسمي و  مي دهد و در مي ترتيب
كـه اطالعـاتي را از قبـل در     كارشناس مراقب سالمت خانواده. شرايط ناگواري را به وجود آورده است

 مهـم آسـيب بـه گـروه سـالمندان، فقـدان      هـاي   دانـد يكـي از جنبـه    مـي  زمينه مراقبت از سـالمندان دارد، 
جانبه از ارزيابي نيازهاي آموزشي  همهاي  لذا براي آن كه برنامه. جسمي و تنهايي آنهاستهاي  مراقبت

  .نمايد مي ذيلهاي  را ترتيب دهد اقدام به گردآوري اطالعات بيشتر در زمينه
معلومات سالمندان در زمينه مراقبت از خود و ميزان بهره مندي آنها از خدمات مختلف سـالمت و   - 1

 خدمات اجتماعي 

  اطالعات اطرافيان سالمندان در زمينه نيازهاي اين گروه - 2
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 ارزيابي نهادهاي اجتماعي مستقر در روستا در زمينه امكان حمايت از سالمندان  - 3

مختلفي هاي  تواند برنامه كارشناس مراقب سالمت خانواده ميبا اطالعات به دست آمده روشن است 
  .سالمندان هماهنگ نمايد سالمت روانيرا در جهت ارتقاء 

  
بـا  در حـوزه سـالمت روانـي، اجتمـاعي و اعتيـاد      سـالمت  قـاء  براي راه اندازي عمليـات ارت ريزي  برنامه -2

  :از مشاركت جامعهگيري  بهره
بـيش   هاي حوزه سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد برنامه

ديگــر بــراي اجــرا نيازمنــد مشــاركت هــاي  از ســاير برنامــه
حوزه سالمت دليل اين موضوع آن است كه . اجتماعي هستند

ــاد ــي، اجتمــاعي و اعتي ــأثير   روان ــااليي تحــت ت ــزان ب ــه مي ب
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعـه و خـانواده   هاي  ويژگي
سـالمت در ايـن   بايست بـراي ارتقـاء    مي بر اين اساس. است
در آن  موجـود هـاي   از مشـاركت جامعـه و توانمنـدي    حوزه

ــره جســت ــدي. به ــن توانمن ــا  اي ــروه دره ــاي  گ رســمي و ه
ــه وجــوددارد  ــاي در حــال . غيررســمي جامع حاضــر نهاده
هـاي دولتـي و غيردولتـي در     مختلف رسـمي نظيـر سـازمان   

زمينه مسائلي نظير سـوء مصـرف مـواد، خشـونت خـانگي،      
جنسـي و حقـوق   هـاي   مختلف هدف جامعـه، تبعـيض  هاي  گروه كودك آزاري، افسردگي و اضطراب در

مختلفـي  هـاي   و نيز ميثاق ها گروه در دسترس اينهاي  عملالقوانين و دستور. نمايند مي اجتماعي فعاليت
در دسترس اين سازمان هاست خـود منبعـي ارزشـمند     سالمت روانيكه براي احقاق حقوق اجتماعي و 

 خـدمات دهنـدگان   از سـوي ديگـر ارائـه   . اسـت سالمت در حوزه سـالمت روانـي، اجتمـاعي    براي ارتقاء 
 ازگيـري   ه و سازماندهي با بهـره جامعه تحت پوشش اقدام به استفادهاي  توانند با استفاده از ظرفيت مي

هـا   مختلف زنان، شاغلين كارگاههاي  گروه تشكيل جلسات با معلمين روستا،. غيررسمي نمايندهاي  گروه
و  هـاي حـوزه سـالمت روانـي، اجتمـاعي و اعتيـاد       جديدي براي اجراي برنامههاي  تواند ظرفيت مي ...و 

  . ارتقاء حقوق اجتماعي ايجاد نمايد
شـامل   ،از مشـاركت جامعـه  گيـري   با بهره سالمت رواني اجتماعيبراي ريزي  ف برنامهمراحل مختل

مشـاركت در اجـراي عمليـات، تسـهيل در     مشاركت در شناخت مشكالت، مشـاركت در يـافتن راه حـل،    
  . مشاركت و نهايتاً مشاركت در ارزشيابي است

  
  داستان يك مشاركت اجتماعي در برنامه سالمت رواني اجتماعي؛

كارشناس مراقب سالمت خانواده محله حسين آباد در مشاهدات خود مـواردي از كـودك آزاري و   «
او ضـمن  . بهره كشي از كودكان در انجام كارهاي شغلي را در جامعه تحت پوشش مشاهده نموده است

و مركز بهداشت شهرستان اقـدام بـه    سالمت جامعهدر مركز  مشورت با پزشك و كارشناسان مربوطه
افراد تيم تشكيل شده عبارتند از؛ مدير دبستان ابتـدايي  . ل تيمي براي ارزيابي موضوع نموده استتشكي
و يكي از دبيران دبيرستان كه در زمينـه علـوم تربيتـي و روانشناسـي تحصـيل نمـوده، روحـاني         محله

. معـه جاسالمت ، پزشك مركز محله مسجد، رييس و يكي از اعضاي شوراي اسالمي چند تن از معتمدين



 

 
 

  167                                          هشتم مشاركت اجتماعي                                                   فصل 

 كارشناس مراقـب سـالمت خـانواده     .گيرد مسئوليت اين تيم را رئيس شوراي اسالمي محله به عهده مي
تا متعاقباً با مشورت با ساير اعضاي گروه اقـدام بـه انتخـاب     بودهجلسه  ، دبيربه عنوان هماهنگ كننده
  .كند و كار خود را براي حل مشكل آغاز ايد ساير اعضا براي تيم نم

را كـه داراي تحصـيالت دانشـگاهي در     محلـه يم در نخستين جلسه خود دو نفـر از بـانوان   اعضاي ت
. نماينـد  مـي  رشته جامعه شناسي و نيز مددكاري اجتماعي هستند به عنوان سـاير اعضـاي تـيم انتخـاب    

بـراي حـل    مـؤثر توانند راه كاري  مي هاي مختلف موضوع اعضاي تيم مطمئن هستند كه با ارزيابي جنبه
خـود بـراي حـل    هـاي   آنها در مباحثـات و فعاليـت  . انتخاب نموده و آن را تا حد بااليي حل نمايند مشكل

مشكل مراحل متعددي را در طول زمان مورد ارزيـابي، طراحـي، اجـرا و ارزشـيابي قـرار دادنـد كـه از        
  :ودند ازاين مراحل عبارت ب. شود مي از آنها اشارهاي  حوصله اين كتاب خارج است و تنها به خالصه

 ارزيابي تعداد و كيفيت وقوع مشكل كودك آزاري و بهره كشي از كودكان  - 1

 آنها هاي  ارزيابي وضعيت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كودكان گروه هدف و خانواده - 2

 مختلف به منظور؛هاي  طراحي برنامه - 3

  ارزيابي سالمت جسمي و رواني كودكان مورد نظر و ارتقاء آن 

 و اطرافيان ها  آموزش به خانواده 

 ره(نظير بهزيستي و كميته امداد امام خميني هايي  از طريق سازمانها  حمايت از خانواده( 

        جلب حمايت آموزش و پرورش و مـدارس و نهضـت سـوادآموزي بـراي تحصـيل كودكـان و
 هايشان خانواده

  هـاي   برنامـه ارزيابي نتايج برنامه در زمينه ميزان بروز مشكل و وضعيت بهره مندي جامعه از
 مختلف حمايتي در زمينه موضوع

هـاي   از حمايـت گيـري   نكته حائز اهميت در تشكيل جلسات تيم اين بود كه اوالً اعضاي گروه با بهـره 
نمايند بـه نحـوي كـه    ها  علمي و تجربي اعضاي مختلف توانستند با روشي مناسب اقدام به تنظيم فعاليت

آسيب به آبـروي هـيچ كـس در روسـتا نشـد، ثانيـاً گـروه در        اجراي برنامه منجر به بروز حساسيت و 
و جلـب مشـاركت واحـدهاي شهرسـتان از كارشناسـان      ها  جلسات مختلف خود و براي كسب راهنمايي
  ».ادارت ذيربط در جلسات دعوت به عمل آورد

  :هدفهاي  گروه آموزشي برايريزي  برنامه -3
هـاي   گـروه  يآموزشـي بـرا  ريزي  اجازه دهيد موضوع برنامه

  .هدف را با يك داستان آغاز كنيم
حسـين آبـاد در    كارشناس مراقـب سـالمت خـانواده محلـه     «

لمند در خود متوجه شد كـه تعـداد قابـل تـوجهي سـا     هاي  بررسي
زوال ( ايمـر كه برخي از آنهـا دچـار بيمـاري آلز   دارد وجود  محله
ابد كه ي مي او در مواجهه با اين افراد در. و افسردگي هستند) عقل 

گــروه، آگــاهي از گــاهش اصــلي تــرين عامــل افســردگي در ايــن 
كه اين امـر خـود موجـب    . باشد روزافزون ياد آوري خاطرات  مي

  .  گرديده است كاهش احساس لذت آنها از زندگي مي
دانـد كـه مـداخالت     مـي  كه ديده استهايي  براساس آموزش كارشناس مراقب سالمت خانواده محله

  :ين مشكل عبارتند ازاصلي براي كاهش ا
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 آگاه نمودن خانواده و اطرافيان بيمار در زمينه مشكل او - 1

 و اقدامات درماني مورد نيازها  ويزيت پزشك از بيمار و خانواده او و ارائه مشاوره - 2

ــن كــه   ــان از اي ــراي اطمين كارشــناس مراقــب ب
ايمر و سالمت خانواده به درستي موارد ابتال به آلز

در درجــه نخســت  ،كــرده اســت افســردگي را پيــدا
شرايط مالقات سـالمندان بـا شـكايت فراموشـي و     

ــا پزشــك افســردگي  ــراهمرا ب ــد مــي ف ــن . كن در اي
فرد سالمند همراه با نزديك تـرين فـردي   ها  مالقات

كه امكان مراقبـت سـالمند را دارد بـه نـزد پزشـك      
ز تشـخيص  حال پـس از اطمينـان ا  . كند مي مراجعه

كارشـناس مراقـب   ايمـر  آلزصحيح موارد مبتال بـه  
برنامه را براي آمـوزش اطرافيـان    سالمت خانواده

ايـن برنامـه شـامل چنـد     . كند مي بيمار سالمند مهيا
كارشــناس مراقــب جلســه مــنظم اســت كــه در آن  

. مركز بهداشت شهرستان حضور دارند سالمت روان ، پزشك و يك نفر از كارشناسان سالمت خانواده
تواند براي برخي از جلسات از معتمدين محلي و يا دبيـران شـاغل    انواده ميكارشناس مراقب سالمت خ

   .آشنايي دارند نيز دعوت به عمل آورد سالمت رواني و اجتماعيكه در زمينه  محله در
وش بحـث و  كارشناس مراقب سالمت خانواده در اين آموزش گروهي استفاده از رشيوه مورد نظر 

 از جلسات با حضور پزشك و برخي ديگر بدون حضـور وي انجـام  برخي . گفت و گوي مشاركتي است
 اقدام بـه تبـادل اطالعـات   دهندگان  در شيوه بحث و گفت و گوي مشاركتي فراگيران و آموزش. شود مي
اين است كه فراگيران را در جهت ارائه پاسـخي مناسـب بـه    دهنده  در اين شرايط كار آموزش. نمايند مي

  .كنند راهنمايي كند مي جمع مطرح  كهتي سؤاال سئواالت مهم و كليدي و يا
بـه نظـر   «:ايـن اسـت   سئوال. كند مي مطرح ين مباحثه، اولين سئوال را پزشك محلهبراي شروع نخست

. كننـد  مـي  متفاوت خود از اين بيماري را عنـوان هاي  افراد فراگير برداشت» ايمر چيست؟شما بيماري آلز
نكـات كليـدي هـر يـك از تعـاريف را يادداشـت و نهايتـاً بـا          كارشناس مراقب سالمت خانوادهپزشك و 

ايـن امكـان در جريـان    . كننـد  مـي  از تعاريف و اصالح اشكاالت آنها اقدام به تعريـف بيمـاري  گيري  بهره
بيماري در سـالمند خـود   هاي  مباحثه وجود دارد كه هر يك از فراگيران اقدام به توصيف عالئم و نشانه

آيد كه برخي از اطرافيان بيمار از سختي زندگي با سـالمند و   مي مباحثات گاه پيشدر جريان اين . نمايند
 و پزشـك  كارشـناس مراقـب سـالمت خـانواده    در اين شـرايط  . كنند مي هاي فراواني او صحبتهاي  رنج
كننـد،   نمي ايمر تمايل زيادي براي تحرك ندارند، احساس ارزشكه سالمندان مبتال به بيماري آلزدانند  مي

عواطف زيادي ندارند، ممكن است زياد بخوابند يا دچار اختالل جدي در خواب باشند، ممكن است داراي 
 آنها اين عالئم را بـه فراگيـران توضـيح   . عواطف غيرطبيعي بوده و بي جهت عصابي شوند يا گريه كنند

ايـن حـين پزشـك و    كننـد و در   مـي  فراگيران نيز اطالعات و تجارب خود در اين زمينـه مبادلـه  . دهند مي
اطالعاتي كه بسيار اساسـي و حيـاتي   . كنند مي اطالعات الزم را منتقل كارشناس مراقب سالمت خانواده

بخش مهمي از اين اطالعات ايجاد توان سازگاري براي افراد خانواده براي ارائه خدمت به سـالمند  . است
  .است دهكارشناس مراقب سالمت خانواو نيز مراجعات به موقع به پزشك و 
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در اين جلسه اطالعات جديد و قابل توجهي را به فراگيـران منتقـل    كارشناس مراقب سالمت خانواده
  .بخشي از اين اطالعات شامل موارد ذيل است. كرده است

زمان مراجعه به پزشك و خود كارشناس مراقب سالمت خانواده و نيازهايي كه در ايـن مراجعـات    - 1
 .مرتفع خواهد شد

اشتن محيطي آرام و با لذت بيشتر براي سالمند، كاهش سروصدا در محيط زندگي آموزش براي د - 2
آشنا، داشتن توقعاتي مناسب از سالمند، نحوه تغذيـه و پـايش مـداوم    هاي  سالمند، زندگي با چهره

 عالئم بيماري در وي 

الزم اي هـ  چگونه مراقبين سالمند از خودشان نيز مراقبت كنند تا خسته نشوند و چگونه از حمايـت  - 3
 .از سوي ساير افراد و نهادهاي جامعه بهره مند شوند

و پزشـك   كارشـناس مراقـب سـالمت خـانواده    براي آنكه اين مباحثات تاثيراتي پايدار داشته باشـد،  
  ».دهند مي به طور مداوم انجام محله از امكانات موجود درگيري  جلسات آموزشي را با بهره

و پزشـك روش بحـث و گفـت و     ارشناس مراقب سالمت خـانواده كدر اين داستان شما دريافتيد كه 
توانيد اين روش يا هـر روش ديگـري را بـه     مي شما نيز. گوي مشاركتي را براي آموزش انتخاب نمودند

دقت كنيد كه آنچه كه بيش از هر چيز در ترتيب آمـوزش مهـم اسـت،    . فراخور امكانات خود ترتيب دهيد
كنيم تا فصول مربوطه را در كتـاب مبـاني    مي ه همين منظور مجدداً توصيهب. ايجاد تاثير پايدار آن است

  . مجدداً مرور نماييدرا  محلهبهداشت و كار در 
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  تمرين در كالس درس
  
    در قالب دو يا سه گروه تقسيم شده و هر كدام با هماهنگي يكديگر اقدام به ايفاي نقش

ا ه ن زش گ ه آ نا ك  ات ذهن خ    قال  ض ا از ف نه ش ن ز  ا

  خالصه فصل
  

كـه در طـي آن افـراد جامعـه      ها ايجـاد فراينـدي اسـت    هدف برنامه آموزش سالمت به گروه
بـراي اجـراي ايـن آمـوزش الگـوي      . بتوانند سالمت رواني، اجتمـاعي خـود را ارتقـاء دهنـد    

متعاقب طراحـي  . شود مشخصي موجود است كه از ارزيابي نيازهاي واقعي جامعه شروع مي
دام به و اجراي آموزش بايد نتايح را به طور مستمر ارزشيابي نمود و بر اساس آنها مجدداً اق

  .برنامه ريزي آموزشي كرد 
هاي حوزه سالمت رواني، اجتماعي و سوء مصرف مواد يكـي   فرايند مشاركت مردم در برنامه

اجراي اين برنامه نيز نيازمند . از راهكارهاي اصلي و مؤثر توسعه اين برنامه در جامعه است
  .بهره گيري از الگوي مشخص علمي و عملي است 
 

  
ريـزي و   تـوان بـه طـور خالصـه مراحـل برنامـه       براساس آنچه كه در فوق به آن اشاره شد مي

  :اجراي آموزش را موارد ذيل دانست
مراحل، دفعات، موضوعات و اهداف آموزش، افراد فراگير، افـراد  تهيه برنامه آموزشي شامل  - 1

و تسهيل كنندگان آن، محل اجراي آموزش، وسايل و ابزار مورد نيـاز و روش  دهنده  آموزش
 هاي آموزش  و شيوه

 مستندسازي تمامي موارد فوق به صورت متني خالصه شده - 2

 ها  تعيين نحوه ارزشيابي فراگيران در مورد آموزش - 3

 نحوه ارزشيابي تاثيرات آموزش بر زندگي سالمند تعيين  - 4

 ارتقاء مستمر كيفيت و استانداردهاي آموزشي - 5

 هاي آنها  ارائه گزارش به سطوح باالتر و ساير نهادها و دريافت كمك - 6

شـما در  . واضح است هر يك از مراحلي كه در فوق آمده نيازمند دانش، تجربـه و تمـرين اسـت   
گيري از منابع علمـي در دسـترس و سـاير كتـب      خواهيد داشت كه با بهرهطول زمان اين فرصت را 

آنچه بيش از هر چيز در چنـين تجـاربي ارزش دارد در   . آموزش اقدام به ارتقاء عملكرد خود نماييد
بـه  . درجه نخست تمرين و ممارست خود شماست و در درجه دوم ارزشمندي كار شما و نتايج آن

گيري از منابع علمي و با مهارتي كامل به اجـرا   به درستي و با بهره طور حتم اگر چنين موضوعاتي
برسد، شما نقش اصلي خود را در تحقق سالمت كه همانا رفـاه كامـل جسـمي، روانـي و اجتمـاعي      

  .ايد جامعه است، ايفا كرده
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  كالس درس تمرين در خارج از
  

هاي زير گزارشي علمـي را در كـالس درس ارائـه     با مطالعه ساير منابع در هر يك از زمينه
  .دهيد
   اصول سخنراني 

   اصول كار مشاركتي 

  اصول آموزش به بزرگساالن  
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 فصل نهم

  
  

 در حوادث و باليا هاي رواني، اجتماعي حمايت
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  اهداف فصل 
  

  :بتوانيد مطالعه انتظارمي روداين  پس از
 شويد آشنا در باليا مفاهيم مربوط به سالمت روان با . 

 اسـترس بروزمـي كنـد،     كـه درمواجهـه بـا    هاي روانـي و رفتـاري را  عالئم و واكنش
  .بشناسيد

 هـاي روانـي و رفتـاري    پـذير را شناسـائي كـرده وتفـاوت واكـنش     هاي آسيب گروه
  .بدانيد دركودكان وبزرگساالن را

 منطقه آسيب ديده بشناسيد در را وظيفه اصلي خود.  
  كودك آسيب ديده رفتاركنند والدين بايد چگونه بابدانيد.  
 كنيد ايد، چگونه بايد رفتارعنوان امدادگر به منطقه آسيب ديده رفته به اگر.  
 مراقب سالمت روان خود باشيد بدانيد، چگونه بايد.  

كودكـان   دررا سـوگ   بـا  ومطالبي درباره چگونگي برخورد بشناسيد سوگ ومراحل آنرا
 .بدانيد

درحـل مشـكالت محلـه خودمشـاركت      توانيد وقوع حوادث وباليا چگونه مي پس از بدانيد
  .نيزبه اين مشاركت دعوت كنيد ومردم را داشته باشيد

 
  

  واژگان كليدي
  

  آموزش 

 بحران، بال 

 هاي رواني واكنش 

 پذير هاي آسيب گروه 
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  :عناوين فصل
  
  تعاريف و مفاهيم  
 هاي رواني و رفتاري پس از باليامراحل مختلف واكنش  
 هاي آسيب پذير ها وعالئم رواني در گروه واكنش  
 دهيد ارجاع اجتماعي –بايد به تيم حمايت رواني  چه كساني را.  
 هائي براي والدين كودكان آسيب ديده توصيه  
 بايد كرد چه ورود به منطقه حادثه ديده، به عنوان امدادگر با 

  نكاتي درباره سوگ  
  چگونه بايد ازخود مراقبت كرد؟ 
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  :قدمهم
نفر در اين باليا كه  180000 اخيربيش از يها سال در كشوراصلي بالخيزدنياست و 10 ايران يكي از

به افراد مثـل يـك   رواني  يها آسيب درجريان بالياي طبيعي. اند بطور عمده زلزله بوده است، كشته شده
مرگ و مجروحيـت جسـماني   . شود نمي ديده دارد و آب قرار كوه عظيم يخ است كه قسمت اعظم آن زير

 عواقب رواني حوادث كه گـاهي تاپايـان عمـر بـاقي     بيروني آب قرارگرفته ولي معلوليـت وهاي  بخش در
هـاي   اين زخم .گيردغفلت قرارميو دراكثرمواقع مورد دهد مي تشــكيل ماند بدنه اصلي اين كوه يخ را مي

درايـن  . شـوند  مي ها انسان رواني گرچه پنهان هستند ولي موجب رنج وناتواني وافت كاركرد بسياري از
هـايي   واكـنش  و اردمفاهيمي كه دررابطه با بهداشت روان دربالياي طبيعي وجود د فصل ازكتاب شما با

زمينـه مـداخالت، توصـيه هـا،      درپايـان در  شـويد و  مي دهند آشنا مي مختلف به استرس نشان كه افراد
  .نبايدهائي كه عموم مردم شايسته است آگاهي داشته باشند، مطالبي ذكرخواهدشد بايدها و

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  تعاريف و مفاهيم 
چـه   نظر جسـماني و  چه از شخصي است كه دراثر حادثه اي ازادامه زندگي سالم خود :آسيب ديده

  .اجتماعي محروم گرديده است خانوادگي ونظر رواني،  از
  

فرد براي تحمـل و سـازگاري بـا     موجود رويداد يا موقعيتي است كه در آن امكانات و منابع : بحران
  .هاي عاطفي و رفتاري مختلفي شود شرايط ممكن است كافي نباشد و موجب بروز واكنش

  
شـود ايـن واكـنش عالئـم      اد مـي ايجـ  او آيد واكنشـي در هرگاه فشاري برشخصي وارد مي :استرس
به اين واكنش غيـر اختصاصـي كـه نسـبت بـه      . كند ايجاد مي فرد رواني دارد كه تغييراتي در جسماني و

  .گوئيم آيد استرس ميمي محرك بوجود
  

تحـت نظـارت    اجتمـاعي را  - مقصود تيمي اسـت كـه خـدمات روانـي     :اجتماعي  - تيم حمايت رواني
  .دهد پزشكي انجام ميوزارت بهداشت، درمان وآموزش 

. اختالل زيست محيطي ورواني اجتماعي كه ازتوانائي جامعه براي مقابله بامشـكالت فراترباشـد   :بال
توان باليـا رابـه    مختلفي براي طبقه بندي باليا وجوددارد ولي ازنقطه نظرپيشگيري وآمادگي ميهاي  راه
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  :دوگروه  تقسيم كرد
باشـد و فهرسـت آن    وقـوع آن خـارج از اختيـار انسـان مـي     ت عل باليايي كه سبب يا: بالياي طبيعي
  .درزير آمده است

هـا   آتش سوزي جنگل ،خشكسالي وگرمازدگي ،سقوط بهمن ،طوفان وگردباد ،آتشفشان ،سيل، زلزله
  ...و

 غيرمسـتقيم منشـاء وقـوع آن در    مستقيم يا طوره باليايي كه ب :)انسان ساخته(غيرطبيعي  بالياي
  اي حوادث هستهو  ،سقوط هواپيما ات،تصادف ،جنگ: ، مثلاشدب كنترل انسان مي

  
  :رواني و رفتاري پس از بالياهاي  مراحل مختلف واكنش

 وقتـي در . هسـتيد ...تصوركنيد كه شما وخانواده تان قرباني يك بالي طبيعي، همچون زلزله، سـيل و 
ايـن شـرايط چـه احساسـات      افتـد؟ در  مـي  چه اتفـاقي برايتـان   مقابل چنين فشار شديدي قرارمي گيريد

وحـوادث   رويـارويي بـا باليـا    درهـا   انسـان  كـرد؟  خواهيـد  كنيـد؟ چگونـه رفتـار    مي وافكاري را تجربه
  .مرحله تقسيم كرد 5توان آنها را به  مي كه دهند مي بروز خود را ازهائي  واكنش

اد دچـارترس  اكثرافـر . چنددقيقه پـس ازحادثـه بروزمـي كنـد     اين مرحله در :مرحله تماس يا ضربه
  . شوند ووحشت شديدي مي

  
دراين مرحله بين مـردم همبسـتگي   . درساعات اوليه وقوع حادثه بروزمي كند: مرحله قهرمان گرائي

طـور داوطلبانـه درامدادرسـاني كمـك      كننـد بايـدكاري انجـام دهنـد، بـه      افراداحساس مي.شود ايجاد مي
  كنند،  مي

  
همزمـان  . كنـد  يك هفته تا چنـد مـاه پـس ازحادثـه بـروز مـي       :مرحله شادماني وفراموش كردن غم

سرخوشـي  ،بارسيدن نيروهاي كمكي افـراد اميـدوارمي شـوند و ممكـن اسـت حالـت آرامـش ونشـاط         
 .وشادماني دارند

  
درايـن مرحلـه افـراد تـازه     .ماه پس ازوقوع حادثـه بروزمـي كنـد    3الي  2 : مرحله مواجهه باواقعيت

آرام، خسـته   دهند، نامجدداً روحيه خودرا ازدست مي. شوند هايشان مي متوجه وسعت خسارات وفقدان
  . شوند ودرمانده مي

  
افرادشروع به بازسـازي روانـي   . سال پس ازوقوع حادثه بروزمي كند 1ماه تا  6كه  :سازمان تجديد

  . كه بايد متكي به خودباشند كنند بتدريج درك مي خودوبازسازي زندگي خودمي كنند و
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  :ي آسيب پذيرها گروه وعالئم رواني درها  واكنش
 انـد يـا شـاهد   ، احساسات يا رفتارهائي دربـين افـرادي كـه آسـيب ديـده     افكارپس ازهر فاجعه يا بال 

درموردتنها شدن، امنيت، سـالمت  هايي  اين افراد نگراني .كنداند جريان پيدا ميدردناكي بودههاي  صحنه
انـد  دردنـاكي كـه ديـده   هاي  اي دارند، دائماً صحنهواب آشفتهخود واشخاص موردعالقه خودداشته و خ

اما وجـوداين عالئـم بـه معنـي وجـود يـك       . آيدسراغشان مي بيداري يا درخواب بصورت كابوس بهدر
يا مبتال  بيماراند را هائي شدهمراقب باشيدافرادي را كه درجريان باليا دچارچنين واكنش. بيماري نيست
 ايـن عالئـم واكنشـي طبيعـي بـه يـك حادثـه كـامالًغيرطبيعي اسـت          .تلقي نكنـيم  پزشكيبه بيماري روان

  . روديابد وازبين ميودربسياري ازموارد درطول زمان كاهش مي

  
  :كودكان
 كـودك كـه چيـزي   « يااينكـه » كننـد  مـي  كودكـان زود همـه چيـز رافرامـوش    « فكرمي كنند كهها  خيلي

شـود   مـي  طرز فكرباعثاين . »كند مي فهمد وحتي اگر دچارضربه شديدي هم شود زود بهبودي پيدا نمي
افت تحصيلي يا امتناع ازرفتن به مدرسه درفرزند خود را رفتاري عمـدي   .توجه كمتري به كودكان شود

  . يا دال برلجبازي تلقي كنند
  .وعالئم متفاوتي را نشان دهندها  كودكان ممكن است درسنين مختلف واكنش

  ):سال 1- 5(سنين پيش ازدبستان 
  تـرس   - و بي اعتمادي به ديگرانها  ترس از غربيه - بيش ازحد به والدينترس از جدائي و چسبيدن

  ازتاريكي 
 برگشـت بـه    - ديدن روياهاي ترسـناك  - ترس ازاشياي خيالي، حيوانات  - خودداري ازتنها خوابيدن

 - فعاليت بيش ازحـد وپرخاشـگري   - رفتارهاي مراحل اوليه رشدي مثل شب ادراري، انگشت مكيدن
 ، سكوت يا لكنت زباناختالل درصحبت كردن

  
  ):سال 6- 11(كودكان دبستاني 

  درموردسرنوشـت   اضطراب ونگراني - مشكالت خواب - تكراريهاي  انجام بازي - احساس غمگيني
بـدني  هاي  شكايت - پرخاشگري  - شب ادراري - بي اشتهائي - مشكالت تحصيلي  - اعضاء خانواده 

  دردشكم، سردرد: مثل 
  

  ):سال12- 18(نوجواني وجواني
  مشكالت خواب ، هاي پوستي، دردهاي نامعلوم احتيعالئم بدني مثل دردهاي شكمي، سردرد، نار

، يا موادمخدر روآوردن به سيگار ،افت تحصيلي، نزاع با ديگران وتحريك پذيري ،وكابوس
 دست دادن عالقه به تفريح يا از، غمگيني افسردگي يا ،سركشي درخانه ومدرسه طغيان و
 دوستان باهاي گروهي  فعاليت

رواني شده اند بيماريا مبتال به هائي  مراقب باشيد افرادي را درجريان باليا دچارواكنش
يعي به يك حادثه كامالً غيرطبيعي اين عالئم  واكنشي طب. تلقي نكنيم پزشكيبيماري روان

  .رود مي يابد وازبيناست ودربسياري ازموارد درطول زمان كاهش مي
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  :نانز
طوركلي زنان عالئم به. زنان دركشورهاي درحال توسعه دراثرباليا ازمردان بيشتراست مرگ و مير

نقـش اصـلي مراقبـت ازفرزنـدان را      معمـوالً  زنـان . هاي رواني بيشتري بعد ازوقوع باليا دارندو واكنش
پـس  . برعهده دارند وكمتراحتمال دارد به خاطر فرزندان خودهنگام بروز باليا، محل حادثه راتـرك كننـد  

  . وقوع باليا امنيت آنان بيشتر مورد تهديد قرارمي گيرد از
اجتمـاعي   يهـا  گـروه  كـه زنـان بتواننـد    نيـز وجـود دارد  هائي  بايد تاكيد كرد كه پس از باليا فرصت

 . شوند بيشتري برخوردارهاي  تشكيل داده وازحمايت
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  :سالمندان
ناديـده   معموالً افسردگي درآنها. بيشتري قراردارند باليا، سالمندان درمعرض خطر درصورت بروز

پرتي  عنوان مثال فراموش كاري يا حواس ا با افراد جوان تر فرق دارد، بهشود چون عالئم آنهگرفته مي
شـود ومـورد غفلـت    حساب پيري گذاشـته مـي   المتي ازافسردگي باشد كه گاهي بهدرآنها ممكن است ع

  .گيردمي قرار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دهيد؟ ارجاع اجتماعي –بايد به تيم حمايت رواني  چه كساني را
ارجـاع  اجتمـاعي   - تيم حمايت روانيآنها را به ، با افرادي با شرايط ذيل مواجه شديد در صورتي كه

  : افرادي كه .دهيد
  )احساس نگراني، دلشوره، انتظار وقوع حوادث بد درآينده طپش قلب، تنگي نفس( :شديد دارنداضطراب 

  
 احساس غمگيني وبي عالقگي به زندگي، نااميدي، لذت نبردن از زنـدگي، فكـر زيـاد   (: دارند افسردگي

  ...) ديگرانمردن خود و به مرگ و  راجع
  

  ).تكرارمي شود به اين صورت كه انگار دوباره همان فاجعه دارد( :دارند حادثه تجربه مجدد

  
در شـرايط پراسـترس ممكـن     هسـتند زمينـه مسـاعد   داراي در افرادي كه  :دارند عالئم روانپريشي

  هذيانو  توهم: مثل  است عالئم روانپريشي ظاهر شود
از مواد هستند يا كساني كه تحـت درمـان بـا داروهـاي آگونيسـت      كساني كه دچار عاليم محروميت 

اين افراد در باليا به دليل عدم دسترسي بـه مـواد يـا دارو    : اندبوده) متادون، بوپرنورفين يا تنتور اُپيوم(
  . هاي محروميت شده و بايد براي دريافت درمان به پزشك ارجاع داده شونددچار عاليم و نشانه
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  براي والدين كودكان آسيب ديدههائي  توصيه
  ها و ترسهاي خـود بـا شـما حـرف      ، افكار، نگرانياحساساتبه كودكان فرصت داده شود راجع به

   بزنند
 ها بهتراست هرچه سريعتر با كودك ارتباط برقراركنيمبراي شناخت اين ترس .  
 توجه كنيمان آن بهداشتي وتغذيه ايهاي  به نياز اده و،ت كودك صادقانه پاسخ دسؤاال به.  
 ابتدا بايد بپذيريم  در رفتارهايي مثل شب ادراري را  
        درصورتيكه كودك از رفتن به مدرسه يا حضور در جمع كودكـان خـودداري كنـد بـه تـيم حمايـت

 .اجتماعي معرفي كنيم - رواني

  
بيش ازهرزمان ديگري نياز به بازي  كودكان درشرايط بحران وپس ازوقوع حوادث ناگوار

  .ارندوتفريح د
  

  ورود به منطقه حادثه ديده، به عنوان امدادگرچه بايد كرد؟          با
افراد اطالعات درسـت بدهيـد و از گفـتن مطـالبي كـه      به ، ب ديدگان ارتباط صحيح برقراركنيمبا آسي

واقعيـت مـرگ    بگذاريـد  دن جنازه عزيزانشان محروم نكنيمافراد را ازدي اطمينان نداريد خود داري كنيد،
كنـيم كـه درمراسـم تشـييع     تشـويق   افـراد را ، نشـويم  احساسات افراد مانع ابراز. را بپذيرند عزيز خود
 . ميت شركت كنند خصوص نماز جنازه وبه

كودكـان را از والـدين    .بازسازي تشويق كنـيم  اجتماعي، ورزشي وهاي  فعاليت به شركت در آنها را
  .نكنيم جدا

امكانـات بـازي وسـرگرمي بـراي      .كان درتمام سنين توجه كنيداي وبهداشتي كود به نيازهاي تغذيه
  .كودكان فراهم كنيد
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   : نكاتي درباره سوگ
. را ازدست داده باشـند  عزيزان خودبستگان يا  بازماندگان حوادث غيرمترقبه ممكن است تعدادي از

ممكن  سوگوار يك فرد. گذارندپشت سرميرا سوگ نام دارد  ي كهواكنش معموالً همه افراد آن دنبال  به
  : است موارد زير را تجربه كند

 مطمئـنم كـه زنـده     ". كنـد  نمـي  عزيزان خـود را بـاور  از دست دادن دراين مرحله فرد، :  انكار فقدان
   ".است

 "نمرده او."   
  رسد كه عزيزش را ازدست داده، ممكن است  كم به اين نتيجه مي كم اين مرحله فرد در: درك فقدان

  ".كمرم شكست، ديدي عزيزم ازدست رفت ".شيون و زاري سردهد، بي تابي كند
 كند كه تنها مانده وكسي راندارد واضـطراب زيـادي   فرداحساس مي: احساس ترك شدن واضطراب

  .كند آينده پيدا مي مورد در
 مشـاهده نسبت به خود، اطرافيان وحتي گاليـه وشـكايت ازخـدا     عصبانيت فرددر اين مرحله : خشم 

  .شود مي
 خاطر اتفاقي كـه افتـاده    احساس گناه شده وخودرا به دچار شديداً اين مرحله فرد در :احساس گناه

   "نتونستم كاري برايش كنم چرا ". كند سرزنش مي و داند مي مقصر
 ازبـين نمـي  هـم  ديگـران   حضور حدي است كه حتي در تا ناراحتي وغمگيني فرد:  افسردگي شديد-

  ".خواهم زنده باشم نمي ديگه" .ت وحتي ممكن است اقدام به خودكشي كندفرد نااميد اس. رود
 بود به جامعه  خواهد اين مراحل فرد قادر صورت حل شدن سوگ وگذشتن از در: مرحله بازسازي

 .را از سرگيرد زندگي عادي خود بازگشته و

  
  چگونه بايد ازخود مراقبت كرد؟  

ايـن   .شـويد  اي زيـادي را متحمـل  شما ممكن است فشـاره عنوان امدادگر  درجريان انجام وظيفه به 
  .كند رواني ممكن است عالئم ذكر شده زير را در شما ايجاد فشار
عدم توانائي ، ازدست دادن روحيه،خستگي مفرط، فرسودگي شده ايد دهد دچار نشان ميعالئمي كه  

  ...و ناكارآمديي، بي خواب، درد عالئم بدني مثل سر، براي تمركز
  
  ؟چه بايد كرد اين عاليمرفع  براي

كه در جريان باليا و حوادث غيرمترقبـه بـا   هايي  آموزش افراد قبل از امدادگري براي كنترل استرس
بنابراين يادگرفتن مهـارت كنتـرل    .تواند از ايجاد چنين مشكالتي پيشگيري كندآن روبرو خواهند شد مي

  .حل اينگونه مشكالت مفيد باشدتواند دراسترس و كنترل هيجانات شديد مثل خشم مي
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 - تيم حمايـت رواني است كه باكارشناسان مراقب سالمت خانواده ساله يكي از  45، )ز(خانم 

  به پسرش نيز دو دختر و. ازدست داد دامادش را جريان زلزله نوه و اودر. كند اجتماعي همكاري مي
سر مزار عزيزانش براي  اوكه هر پنج شنبه بر ،حادثه زلزله ازپس ماه  چند. شدت مجروح شده بودند

گاهي  از كرد هر طرز غيرطبيعي شيون ميه كه ب رفت متوجه خانمي شد تجديد خاطره وسوگواري مي
كه آن  اينكه ازخانواده آن فردجوياشد متوجه گرديد پس از. داد مي سر خود هاي عجيبي از نيز خنده

 دليل بيماري مادرش به خانه او وقوع زلزله به از دست داده وشب پيش از فرزندش را زن همسر و
خانواده آن زن . به بم رسانده متوجه مرگ آنان شده است را اينكه خود پس از كرمان رفته بوده و در

 چيزي كه هر كنند سعي مي و اندبم خارج كرده وبه كرمان برده از عذاب بكشد وي را براي اينكه كمتر
اينكه خانواده او را ازآمدن به مزار عزيزانش  با. اندازد، پنهان كنند فرزندش مي همسر و به ياد را كه او

 و پس ازمعرفي خود) ز(خانم . كند ودوست دارد به آنجا برودقراري ميدائماً بي كنند ولي اومنع مي
هاي آموزشي درباره آن  له سوگ عزيز يعني همان چيزي كه دردورهأتوضيحاتي پيرامون مس

ارائه بروشورهاي آموزشي به خانواده آن زن سعي كرد خانواده مذكور را براي  د وآموخته بو
  . اجتماعي ارجاع كند -  دريافت مداخالت تخصصي به تيم حمايت رواني

  خالصه فصل 
  

هاي رواني اجتماعي در باليا و حوادث غير مترقبه راهنمـايي و   هدف از آموزش حمايت
آشـنائي بـا عـوارض    . اجتماعي قبل، حين و بعد از حادثه اسـت آشنائي با مداخالت رواني 

هاي كه افراد پس از حادثه نشـان ميدهنـد،    ناشي از حوادث طبيعي و غير طبيعي و واكنش
باشـند در شـرايط بحـران در     هاي آسيب پذير كه شامل كودكان، زنان و سالمندان مي گروه

مداخله رواني اجتماعي بـراي ايـن    معرض خطر بيشتري قرار دارند، از اين رو شناسائي و
توجه به عالئم رواني و رفتاري كودكـان پـس   . ها از اولويت بيشتري برخوردار است گروه

هـاي   هاي امدادگر الزم اسـت بـا روش   ها وتيم از حادثه از نكات بسيار مهمي است كه گروه
. داده شـوند  و اينكـه چگونـه و بـه كجـا ارجـاع     . مداخله و كمك به اين كودكان آشنا باشند

هاي امدادگر يكي از نكات مهم در حوزه مداخالت روانـي   هاي مراقبت از خود براي تيم روش
اجتماعي است كه امدادگران الزم است از اين موضـوع آگـاه باشـند و مـورد حمايـت قـرار       

مداخالت رواني اجتماعي براي افـراد آسـيب ديـده پـس از غربـالگري بـه صـورت        . گيرند
شـود، در مـواردي كـه نيـاز بـه مـداخالت        هاي سالمت روان انجام مـي  گروهي توسط تيم

تخصصي يا درماني بيشتري باشد افراد بـه پزشـك يـا روانپزشـك ارجـاع خواهنـد شـد،        
 .شود ماه الي يك سال بر اساس نياز انجام مي 6پيگيري براي افراد آسيب ديده به مدت 
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  تمرين در كالس درس 
  

 8كنند و تعـداد ديگـري حـداقل     با روش ايفاي نقش دو نفر نقش تيم سالمت روان را ايفا مي
نفر به عنوان گروه كودكان يا بزرگساالن در نقش آفراد آسيب ديده در چادر يا كـانكس   12الي 

هـاي   حضور دارند كه با هدايت و كمك تيم سـالمت روان مراحـل مربـوط بـه عاليـم و نشـانه      
 . كنند هاي كنترل افكار مزاحم را در جلسه تمرين مي هاي رواني و روش استرس، واكنش
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 فرزندپروري، دكتر سعيد جهانشاهي فرد، انتشارات كتاب ارجمند، هاي  تكنيك -1

، انجمن روانپزشـكي  )دوران شيرخواري و خردسالي(كاربردي در فرزندپروري هاي  اصول و روش -2
 كودك و نوجوان با همكاري انجمن ترويج تغذيه با شير مادر 

كنيم؟، دوگـانجي و كنـدل، ترجمـه سـولماز جوكـار و ياسـمن بـانكي، انتشـارات         با كودك بدقلق چه  -3
 ارجمند ونسل فردا

راهنماي جامع والدين در تربيت سالم كودك، ريچارد ابـدين، ترجمـه دكتـر انوشـه امـين زاده، نشـر        -4
 ارجمند و نسل فردا

رزاد فتـوحي،  ، تـرور رومـين، ترجمـه شـه    )زنـدگي هـاي   و مهـارت هـا   بچه(سفيد هاي  مجموعه كتاب -5
 انتشارات فني ايران 

 ، دكتر فتي، دكتر موتابي و همكاران، انتشارات دانژه )ويژه دانشجويان( زندگيهاي  آموزش مهارت -6

بـراي  ( متن آموزشي در زمينـه شناسـايي، پيشـگيري و درمـان سـوء رفتـار جسـماني در كودكـان         -7
 دكتر بهروز جاللي و سيد عباس باقري يزدي). پزشكان عمومي

دكتـر  ). بـراي كارشناسـان و كاردانـان بهداشـتي     ( آموزشي در زمينه كـودك آزاري جسـماني   متن -8
 كتايون خوشابي و سيد عباس باقري يزدي 

كارشناسـان،  ، مـديران ( متن آموزشي پيشگيري از خود كشـي بـراي كاركنـان آمـوزش و پـرورش      -9
فـاظي عيسـي كريمـي    دكتر سيد مهدي حسن زاده دكتر الله حبيبي كوهي دكتر ميتـرا ح . )پرسنل

  ). اداره سالمت روان(كيسمي، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
ي هـا  مراقبـت  كارشناس و كـاردان  متن آموزشي پيشگيري از خود كشي براي پزشكان عمومي،  -10

دكتر سيد مهدي حسن زاده، دكتر الله حبيبـي كـوهي،   . ، بهورز و رابطين بهداشتياوليه بهداشتي
معاونت بهداشت وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش    . كتر ميترا حفاظي، عيسي كريمي كيسميد

  . )اداره سالمت روان(پزشكي 
دكتر سيد مهدي حسن زاده، دكتر اللـه  . متن آموزشي پيشگيري از خود كشي براي عموم مردم  -11

اشـت،  معاونـت بهداشـت وزارت بهد  . حبيبي كوهي، دكتر ميترا حفـاظي، عيسـي كريمـي كيسـمي    
  . )اداره سالمت روان(درمان و آموزش پزشكي 

گروهــي دكتـر سـيد مهــدي   هـاي   مـتن آموزشـي پيشــگيري از خودكشـي بـراي مــديران رسـانه      -12
معاونـت بهداشـت   . زاده، دكتر الله حبيبي كوهي، دكتر ميترا حفاظي، عيسي كريمي كيسـمي  حسن

  . )اداره سالمت روان(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
دكتـر سـيد مهـدي حسـن زاده،     . به خودكشيكننده  نحوه برخورد پرسنل اورژانس با بيمار اقدام -13

معاونـت بهداشـت وزارت   . دكتر الله حبيبي كوهي، دكتر ميتـرا حفـاظي، عيسـي كريمـي كيسـمي     
  . )اداره سالمت روان(بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

زنـدگي  هـاي   مندسازي والدين، آموزش مهارتتوان. دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد - 14
 .1390با تمركز بر پيشگيري از مصرف مواد در خانواده، 

پيشگيري اوليه از اعتياد با تمركز بر خانواده، سـتاد مبـارزه بـا    . محمدخاني شهرام، نوري ربابه - 15
 .1391مواد مخدر رياست جمهوري، 
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رمقابله بـا مـواد و جـرم سـازمان ملـل      استانداردهاي برنامه هاي پيشگيري از مصرف مواد، دفت - 16
  )(UNODC,2013وين، اتريش . متحد

هـاي تحقيـق محـور پيشـگيري از سوءمصـرف       اسـتراتژي ، محسني تبريزي، عليرضا و همكاران -17
بهزيسـتي    مركز آموزشي و پژوهشي سوءمصرف و وابستگي به مواد دانشگاه علوم، موادمخدر

 1390بخشي،  و توان

وزارت علـوم  ) نكـات علمـي  ( يقي دربـاره زنـدگي سـالم و بـدور از مـواد     طارميان، فرهـاد   ،حقـا   -18
تحقيقات و فناوري دفتـر مركـزي مشـاوره بـا همكـاري معاونـت دانشـجويي و فرهنگـي مركـز          

 1389مشاوره دانشجويي، 

باورهاي شايع و اشتباه در مورد اعتياد و مواد، مركز مشاوره دانشـگاه تهـران بـا    ، ربابه، نوري -19
  1384مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در ايران،همكاري دفتر 

ز ارعي ربابه،پيشگيري از سوء مصـرف مـواد در كودكـان و نوجوانـان، سـازمان      ، رادفر رامين -20
 بهزيستي استان اصفهان، مركز تخصصي پيشگيري از اعتياد روزبه
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مراقب سالمت خانواده در حـوزه سـالمت   بيني شده براي كارشناس  وظايف پيش: 1پيوست 
  رواني، اجتماعي و اعتياد

  
  پزشكي، مصرف مواد و در روان اختالالت به مشكوك افراد شناساييفرآيند بيماريابي و

  اوليه معرض مشكالت اجتماعي بر اساس دستور العمل غربالگري

  ت روان بر اساس به پزشك تيم و در مواردي به كارشناس سالمارجاع افراد شناسايي شده

 فلوچارت شرح خدمت

 هاي ارجاع گروه هاي هدف به كارشناس سالمت روان جهت دريافت آموزش مهارت

 توانمندسازي

  به پزشك بر اساس دستورالعمل  )پزشكيروانجسمي و هاي اورژانس(ارجاع موارد فوري

 هاي اختالالت روانپزشكي، اعتياد و مشكالت اجتماعيهاي حوزه

 هاي دوره هاي آموزش عمومي برگزارشده در برنامههاي ارجاع و تنظيم فرمتكميل فرم-

 هاي حوزه سالمت روان، اعتياد و اجتماعي

  پيگيري بيماران تشخيص داده شده و يا افراد نيازمند توانمندسازي اجتماعي در چهارچوب

 هاي حوزه سالمت رواني، اجتماعي واعتياد برنامه

 هر سه (اي ارائه شده و ارسال آنها در قالب گزارش هاي دوره ثبت داده هاي آماري، خدمات

 به سطوح باالتر ) ماه

 هاي آموزشي روانشناختي بر پيگيري خدمات ارائه شده بر اساس دستور پزشك و برنامه

 اساس درخواست كارشناس سالمت روان

  و شناسايي دانش آموزان درمعرض خطر اختالالت  آموزيدانش سالمت شناسنامهتكميل

 روانپزشكي، مصرف مواد و مشكالت اجتماعي
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دستورالعمل ارجاع هم سطح از كارشناس مراقب سالمت به كارشناس : 3پيوست 
 سالمت روان

  
  :موارد ارجاع از كارشناس مراقب سالمت به كارشناس سالمت روان 

  : رت هاي فرزندپروري افراد واجد شرايط دريافت آموزش مها
سال كه براي ارزيابي يا دريافت يكي از خدمات به پايگاه  12-2كودكان ) پدر و مادر ( كليه والدين  –١

  .مراجعه نموده اند 
والديني كه در مراجعه به پايگاه موارد بدرفتاري با كودك، تنبيه فيزيكي، خشونت در رفتار آنها  –2

  .نسبت به كودكشان مشاهده شده است 
  . والديني كه از رفتار كودك خود به نوعي شكايت دارند  – 3
  

  : دريافت آموزش مهارت هاي زندگي افراد واجد شرايط 
  سال  18-6كودكان  - 1
  سال  60- 19بزرگساالن  - 2

كه در رفتار آنها خشم، عدم توانايي در حل مسائل شخصي و يا خانوادگي، مشكل در تصميم گيري، 
  .  عدم توانايي در مديريت استرس، مشكل در برقراري ارتباط بين فردي مالحظه شود

  
  :نحوه ارجاع  

  :اقدامات كارشناس مراقب سالمت 
 افت آموزش مهارت هاي فرزندپروي و يا مهارت هاي زندگي شناسايي افراد نيازمند دري  
   توجيه مخاطبين شناسايي شده از طريق اطالع رساني، ارائه پيام و آشنايي با خدماتي كه در سـطح

  . اول نظام ارائه خدمات در راستاي توانمندسازي افراد ارئه مي گردد 
  2ثبت اسامي داوطلبين دريافت آموزش و تشكيل گروه هاي حتي االمكان همگن  
      مكاتبه با مسئول مركز سالمت جامعه منطقه مورد نظر جهت اطالع رسـاني بـه كارشـناس سـالمت

 روان 

   زماني كه تعداد داوطلبين دريافـت  ( اخذ زمان برگزاري دوره آموزشي از كارشناس سالمت روان
 ) نفر رسيد اين اقدام صورت مي پذيرد 15تا  10آموزش، به 

  پيگيري برگزاري كارگاه آموزشي براي مخاطبين داوطلب 

    ثبت مشخصات كارگاه هاي برگزار شده و انعكاس به كارشناس سالمت روان بصـورت ماهيانـه و
 بر اساس فرم گزارش آماري 

 
  :اقدامات كارشناس سالمت روان 

                                                      
و شـرايط اجتمـاعي در شـرايط يكسـان      گروه هاي همگن به گروه هاي اطالق مي گـردد كـه از نظـر سـطح تحصـيل، سـن      2

 .باشند  مي
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 روز پـس از دريافـت مكاتبـه كارشـناس مراقـب       7ه حـداكثر  تعيين و انعكاس زمان برگزاري كارگا
 سالمت خانواده

  مراجعه به پايگاه در زمان تعيين شده و برگزاري كارگاه 

  ارزيابي كيفي كارگاه از طريق اجراي پيش آزمون و پس آزمون 

  جمع آوري و جمع بندي گزارش كارگاه هاي برگزار شده در پايگاه هاي تحت پوشش و انعكاس به
 ركز بهداشت شهرستان م

  
استانداردهاي دوره آموزش مهارت هاي زندگي و فرزندپروري بر اساس دستورالعمل هاي : نكته 

تدوين شده در دفتر سالمت رواني اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت خواهد بود كه در بسته آموزش 
  .كارشناس سالمت روان تعريف شده است 
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  پيشگيري از خودكشي: 4پيوست 
  آموزش افراد كليدي جامعه

  
شناسايي اوليه افراددرمعرضخطر وپرخطراقدام ي  افرادكليدي جامعه برادراين خدمت هدف آموزش 

. باشد وسـپس تالشـبرايارجاع اينـافراد ودريافـت خـدمات تشخيصـي ودرمـاني اسـت         به خودكشي مي
كه اين افراد دربرنامه (باشد  گروهمخاطب برايĤموزش ارائه شده درآينم افراد كليدي در سطح جامعه مي

انـد   پيشگيريازخودكشي تدوين شده توسطدفترسالمترواني اجتماعي واعتياد وزارت بهداشت تعريفشـده 
كننده آموزش از طريق همكـاري   روش دسترسي بهمخاطبين  دريافت..)از قبيل معلمين،روحانيون محلي،

يافراد كليدي جامعـه يـك جلسـه و هـر     موزش براـبين بخشي با سازمان مربوطه خواهد بود طول مدت  
هـاي بـاز آمـوزي بـراي افـراد كليـدي جامعـه ال زم         دوره(باشـد   جلسه آمـوزش حـدود دوسـاعت مـي    

مبناي آموزش محتوايي است كه توسط دفتر سالمت روانـي، اجتمـاعي و اعتيـاد وزارت بهداشـت     )است
ه برايفعاليـت در جايگـاه كـار    دهنده فردي است كه معيار هاي تعيـين شـد   مربي آموزش.تهيه شده است

هـاي   داراي حداقل مدرككارشناسـي ارشـد در يكـي از گـرا يـش     (باشد مي شناسان  سالمت روان را دارا
هـاي بـدو شـروع خـدمت را مبتنـي بـر        مـوزش آايـن كارشناسـان   )شناسي باليني يا عمومي اسـت  روان

ي نمـوده وموفـق بـه    كاريكولوم آموزشي تدوين توسط وزارت بهداشت ،درمـان وآمـوزش پزشـكي طـ    
  . كسب مدرك پايان دوره شده است

در هر منطقه برخي افراد كليدي همچون روحانيون،معلمـان ويـا افـراد معتمـد ديگـري وجـود دارنـد        
بهـورز بايـداين   . هايپيشگيري از خودكشينقشيمؤثر داشـته باشـند   توانند در اطالع رساني و فعاليت كهمي

،با پايگاهضمن دعوت اين افراد به .براي آموزش جامعه جلب نمايند افراد را شناسايي و همكاري آنان را
  :و پزشكمركزبهداشتيدرماني مطالب زير را با آنها در ميان بگذارد روان كمككاردان، كارشناس بهداشت

  .بر خطر افزايشخودكشي و ضرورت پيشگيري از آن تأكيدنمايد .1
 .هاي اقدام به خودكشي را توضيح دهد عالئم و نشانه .2

  .كاهشدسترسي آسان به سموم و دفع آفات،نفت و نحوه نگهداري آن را بياننمايد .3
 .بياننمايد،دهد علل و عوامليكه  افراد جامعه رادر معرض خطرخودكشي قرار مي .4

 .پيامدها و خطرات ناشي ار خودكشي را يادآورينمايد .5

فراد كمك   بخواهد و نتايج هايمذهبي از اين ا براي حل مشكلبيماران وياپيداكردن شغل و افزايشباور .6
 .حاصل  از اينكار را براي آنان توضيح دهد

به آنها متذكر شود كهمسئوليتپيشگيري از خودكشي بر دوش همه افراد جامعـه ،بـه ويژهمسـئولين     .7
  .جامعه قرار دارد

 .هاي غلط از آنان كمكبگيرد هاي غلط در مردم،نسبت به زدودن باور ضمن تشريحباور .8

ها، و مؤسسـات از جملـه افـراد     هاي افراد كليدي جامعه، سازمان مهارتءدرباره ارتقا هايي كه برنامه
هـاي كـار و    هـا و مراكـز بهزيسـتي جوانـان، محـل      ها، بازداشتگاه مذهبي و كساني كه در مدارس، زندان

تواند شناسايي و ارجاع افراد در معـرض خطـر خودكشـي را بهبـود      كنندمي هاي سالمندان  كار مي خانه
  . خشندب

هـاي   هـا و محـل   هاي متعدد و نـدامتگاه  و زندان مريكا و ارتش نروژآنمونه اين كار در نيروي هواي 
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البتـه چـون در   . شـد ها در ميان پرسنل اين مكـان خودكشي  ميزان انجام شد كه باعث كاهش  كار متعدد 
د را ارزشيابي كنـيم، و هـر   هاي موجو ها ارزيابي كافي انجام نشده است ما بايد  برنامه مورد اين برنامه

هاي جديد به كـار   آنچه در مورد اثر بخشي  آموزش اين افراد فرا بگيريم، بتوانيم در جهت تدوين برنامه
  بنديم
  

 (Gatekeepers)افراد كليدي جامعه

شامل طيف وسـيعي از مـداخالت  بـراي     افراد كليدي جامعههاي پيشگيري از خودكشي براي  برنامه
پذير فرصتي را براي شناسائي افـراد در   كه تماسشان با جمعيت آسيب است ها جامعه و مراقبينسازمان
شـامل   ايـن افـراد  . كنـد  كند و آنها را به سمت ارزيابي و درمان بهتـر هـدايت مـي    معرض خطر فراهم مي

هـا   ندان و كساني كه در موسسات مثل مدارس، زنـدان ، داروسازها، مراقبين افراد مسن، كارمروحانيون
  كند و ارتش كار مي

خطر، تغيير سياست براي تشويق افراد براي جسـتجوي كمـك، در    ملآموزش، شامل آگاهي از عوا 
  .باشد ميhelp seeking)( كمك يگماي مرتبط با جستجويدسترس بودن منابع و تالش براي كاهش است

انـد مثـل ارتـش     سسات اجـرا كـرده  ؤهاي پيشگيري از خودكشي را در م برنامهبرخي از كشورها كه 
 . اند هاي را در كاهش ميزان خودكشي گزارش كرده نروژ، نيروي هوائي امريكاموفقيت

هـا  بـه طـور     ها همچنين  باعث ارتقاء سـطح آگـاهي سـازمان    عالوه بر آموزش اين افراد، اين برنامه
. شـوند  و خودكشي و دستيابي آسان بـه خـدمات بهداشـت روان   مـي     گسترده در زمينه بهداشت روان

وقتي كه نقش افراد كليدي به طور رسمي مشخص شود و امكانات درماني مثالً در ارتش بـه آسـاني در   
در ايـن  . كننده خواهـد بـود   دسترس باشند، آموزش اين افراد  در جهت كاهش رفتارهاي خودكشي كمك

ديگرافـراد كليـدي بـا ارزيـابي مـواردي مثـل ميـزان ارجـاع و ميـزان درمـان           هايي  براي   راستا برنامه
  . بايد  اجرا گردد )intermediate outcomes(هاي حد وسط  روانپزشكي پيامد
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  افراد در خطر وپرخطر براي اقدام به خودكشي
  

غلب به آنهـا  ،ا"ديگر چيزي در زندگي وجود ندارد"يا"ام من از زندگي خسته"گويند  وقتي كه افراد مي
  .شوند تر مثال زده مي شود يا براي آنها افراد ديگري با شرايط سخت توجهي نمي

هـاي شـلوغ،خانه يـا     ها در كلينيـك  اغلب تماس. اولين تماس با فرد مستعد خودكشي بسيار مهم است
  .ها داشتن يك گفتگوي  خصوصي ممكن است مشكل باشد دهد كه  در اين محل هاي عمومي رخ مي محل

  .قدم اول يافتن مكان مناسبي است كه در آن گفتگويي آرام و به طور خصوصي بتواندانجام شود .1
بيماران مستعد خودكشي براي كاهش دردهاي دروني . قدم بعد اختصاص دادن زمان كافي است .2

  .خود نياز به زمان بيشتري دارند و  با دادن فرصت  بيشتر به آنها بايد از نظر ذهني آماده شوند
قدم مهمي در كاهش دادن نا اميدي  مؤثر گوش دادن. به آنها است مؤثر ترين كار گوش دادنمهم .3

  .آنهاست
ست كه در اثر نا اميدي ايجاد شده و اميد دادن به شخص است كـه شـرايط   ا اي هدف،پركردن فاصله

  .به نحو بهتري تغيير كند تواند مي او
  

  اينگونه ارتباط برقرار كنيد
 خونسرد باشيد.دهيد با توجه به فرد گوش. 

 احساسات فرد را درك كنيد. 

 هاي فرد گوش كنيد با احترام و پذيرش به صحبت. 

 ها و عقايد بيمار احترام بگذاريد به ارزش. 

 با بياني روشن و قابل اعتماد صحبت كنيد. 

  توجه، عالقه و مهرباني خود را به  فرد نشان دهيد. 

 به احساسات فرد دقت كنيد. 

  
  ارتباط برقرار نكنيداينگونه 
 ًهاي فرد را قطع كنيد صحبت مرتبا. 

 هيجاني يا شوك زده شويد. 

 خودتان را خيلي گرفتار نشان دهيد. 

 با بيمار برخورد شود كه وي را فاقد عقل، اراده يا تصميم گيري تلقي كنيماي  به گونه. 

 اظهارات مداخله آميز ياغير واضح بدهيد.make intrusive or unclear remarks 

 پيچ كنيد سؤال بيمار را. 

تري با فرد داشته باشيد، با وي آرام ،بـاز ،بـا مهربـاني و پـذيرش و بـدون       براي اينكه ارتباط راحت
  .قضاوت برخورد كنيد
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  باورهاي غلط و واقعيت –خودكشي 
  واقعيت  باورغلط

كننـد   كساني كه راجـع بـه خودكشـي صـحبت مـي     
  كنند خودكشي نمي

كنند هشدارهاي  بيشتر كساني كه خودكشي مي
قاطعي در مورد تصميم بـه خودكشـي از خـود    

  دهند نشان مي
  بسياري از آنها دودل هستند  قصد مرگ دارنداً افرادبا افكار خودكشي قطع

اين افراد به انـدازه كـافي نشـانه هـايي ازخـود        دهد بدون هشداررخ ميخودكشي 
  بروز ميدهند

بهبودي پس از يك بحران به اين معناست كه خطر 
  خودكشي برطرف شده است

هـا در زمـان بهبـودي رخ     بسياري از خودكشي
دهد وقتي كه فرد انرژي كافي براي اين كـار   مي

را به افكـار  افكار نا اميدانه  خواهد مي را دارد و
  مخرب تبديل كند

  ها قابل پيشگيري است بسياري از خودكشي  خودكشي قابل پيشگيري نيست
وقتي كسي مستعد خودكشي است،او دائم در ايـن  

  فكر است
افكار خودكشي ممكن اسـت برگردنـد امـا آنهـا     
دائمي نيسـتند و در برخـي از افـراد هرگـز بـر      

  گردد نمي
  

  را شناسايي كنيدچگونه شخص با افكار خودكشي 
  هايي كه با يد در رفتار يا سابقه قبلي شخص جستجو كنيم نشانه

 گيري از جامعه ،ناتواني از برقراري ارتباط با خانواده و دوستان رفتارهاي كناره - 1

 هاي روانپزشكي بيماري - 2

 الكليسم - 3

 اضطراب - 4

 پذيري، بدبيني، افسردگي  تغيير در شخصيت، تحريك - 5

 خوابيدنتغيير در عادات خوردن يا  - 6

 اقدام قبلي به خودكشي - 7

 ارزشي يا خجالت بي احساس گناه، - 8

  با مهرباني به فرد گوش دهيد
  احترام بگذاريد

  همدلي داشته باشيد
  با اعتماد برخورد كنيد
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 فقدان مهم و جديد مانند مرگ،طالق، جدايي - 9

 سابقه فاميلي خودكشي -10

 تمايل ناگهاني براي سر و سامان دادن به امورشخصي يا نوشتن وصيتنامه -11

 احساس تنهايي،بيچارگي يا نا اميدي -12

 يادداشت درمورد خودكشي -13

 جسمي،بيماري جسميمشكل در سالمت  -14

 هاي مكرر درمورد مرگ يا خودكشي اشاره -15

  
  چگونه خطر خودكشي را ارزيابي كنيم

شوند موارد زير بايد  ي بهداشتي شك به رفتارهاي خودكشي مشكوك ميها مراقبت وقتي كاركنان
  .بررسي شوند

 افكار و احساسات فعلي فرد درباره  مرگ يا خودكشي 

 نقشه فعلي فرد براي خودكشي 

 خانواده و دوستان(اختار حمايتي شخص س( 

  .بهترين راه براي پي بردن به افكار خودكشي در يك فرد  اين است كه در مورد خودكشي از اوسوال كنيم
ال درباره خودكشي باعث كاشته شدن افكـار خودكشـي در سـر شـخص     ؤبرخالف باور عمومي س

تي كه با آن دسـت  سؤاال موضوع خودكشي ودر حقيقت اين افراد خوشحال ميشوند راجع به . شود نمي
  .كنند به صورت واضح و مستقيم صحبت كنند  و پنجه نرم مي

  
  ال بپرسيد؟ؤچگونه س

بهتر است بـه تـدريج بيمـار را بـه سـمت موضـوع       . ال كردن درباره افكارخودكشي آسان نيستؤس
  .ال هدايت كنيدؤس

  :ت مفيد عبارتند ازسؤاال برخي از
  كنيد؟ ميآيا احساس غمگيني 

 كنيد كسي به شما توجه نميكند؟ آيا احساس مي 

 كنيد زندگي ارزش زنده بودن ندارد؟ آيا احساس مي 

 خواهيد مرتكب خودكشي شويد؟ كنيد مي آيا احساس مي 

  
  ال كنيد؟ؤكي س
 كند وقتي شخص احساس ميكند طرف مقابلش دركش مي. 

 كند وقتي شخص با صحبت درباره احساساتش احساس راحتي مي. 

 كند وقتي شخص درباره احساسات منفي اش مثل تنهايي يا بيچارگي صحبت مي. 

 
  الي بپرسيد؟ؤچه س
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 تمام اين سؤاالت بايد با احتياط، توجه و مهرباني پرسيده شوند

  براي اينكه بفهميد فرد تصميم قطعي براي خودكشي دارد - 1
 آيا قصد داريد به زندگيتان خاتمه دهيد؟

 ايد؟ آيا در مورد اينكه چگونه اينكار را انجام دهيد فكري كرده

  االت را بپرسيدؤشويد كه فرد آيا ابزاري براي خودكشي دارد بايد اين س براي اينكه متوجه - 2
 آيا قرص، اسلحه يا ابزار ديگري در اختيار داريد؟

 آيا اين ابزار هروقت كه بخواهيد در دسترس شما هست؟

خودكشي در نظر گرفتـه اسـت ايـن    ي  براي اينكه متوجه شويد آيا آن شخص زمان مشخصي را برا - 3
  بپرسيد االت راؤس

 ايد كي به زندگيتان خاتمه دهيد؟ تصميم گرفته

 ريزي كنيد؟ تصميم داريد كي براي آن برنامه

  
 

  
  

 چگونه شخص مستعد خودكشي را مديريت كنيد؟

  افراد كم خطر
اي بـراي اينكـار    دارد اما نقشه "يكاش مرده بودما"دهمتوانم ادامه  نمي"فرد با افكار خودكشي مانند 

  .نكشيده است
  

  :كارهايي كه بايد انجام دهيد
 ازلحاظ هيجاني وي را حمايت كنيد 

 ارزشي صـحبت كنـد    هرچه شخص واضحتر راجع به فقدان،تنهايي،و بي. با افكر خودكشي كار كنيد
شود شخص در اين فكـر فـرو ميـرود كـه      ميوقتي بحران تمام . شود كمتر دچار بحران هيجاني مي

اين مراحل بسيار مهم و سرنوشت ساز است ،همانطور كه هيچ كس انتظار نـدارد فـردي   .چكار كند 
 براي زندگي تصميم بگيرد كه تصميم براي مرگ گرفته بتواند تصميم خود را عوض كند و مجدداً

 دربـاره اينكـه آن شـخص مشـكالت      كنيـد از طريـق صـحبت بـا او     تأكيـد  هاي مثبت فرد بر توانايي
 .اش را چگونه بدون خودكشي حل كرده است  قبلي

 فرد را به كارشناسان بهداشت روان يا پزشك ارجاع دهيد. 

 هاي زماني منظم با فرد مالقات داشته باشيد در فاصله. 

  
  افراد با خطر متوسط

  .تصميم فوري براي خودكشي نداردريزي براي اينكار  دارد ولي  فرد افكار خودكشي و طرح و برنامه
  
  ايي كه بايد انجام دهيدهكار
 هاي مثبـت   با احساسات خودكشي بيمار كار كنيد و بر توانايي. از لحاظ هيجاني وي را حمايت كنيد
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 .فرد تمركز كنيد و مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد

 تمركـز كننـد و تمايـل بـراي زنـده       از دودلي وي استفاده كنيد، كاركنان بهداشتي بايد بر دودلي فرد
 .ماندن را در وي تقويت كنند

 آل نباشند بـه   هاي ايده هاي ديگر به غير از خودكشي را شرح و بسط دهيد حتي اگر آنها راه حل راه
 .اين اميد كه شخص حداقل به يكي از آنها را توجه كند

 ا كاركنان بهداشـتي وبـراي مـدت    قراردادي با فرد ببنديد و از وي قول بگيريد كه وي بدون تماس ب
 .)قرارداد عدم خودكشي(زمان معيني خودكشي نخواهد كرد

 فرد را به روانپزشك،مشاور يا پزشك ارجاع دهيد و هرچه سريعتر براي او وقت مالقات بگيريد. 

 با خانواده،دوستان، وهمكاران فرد تماس بگيريد و حمايت آنها را جلب كنيد. 

  
  افراد پرخطر

  .آن را عملي سازد "ودكشي نقشه قطعي دارد ،ابزار آن را در اختيار دارد و تصميم دارد فورافرد براي خ
  كارهايي كه بايد انجام دهيد

 شخص را تنها نگذاريد،پيش او بمانيد. 

 ،رص،چاقو، اسـلحه و سـموم نبـاتي را از دسـترس او دور     ق به آرامي و مهرباني با او صحبت كنيد
 .)دوركردن ابزار خودكشي(كنيد

 قرارداد عدم خودكشي(ي ببنديددبا او قراردا(. 

 ًبا پزشك يا كارشناس بهداست روان تماس بگيريد،آمبوالنس را خبر كنيد و شرايط بسـتري   سريعا
 .شدن وي را فراهم كنيد

 به خانواده خبر دهيد و حمايت آنها را جلب كنيد. 

  
  ارجاع دادن فرد مستعد خودكشي

  كي ارجاع دهيد
  موارد زير را داشته باشدوقتي كه شخص 

 بيماري روانپزشكي 

 سابقه قبلي اقدام به خودكشي 

 سابقه فاميلي خودكشي، الكليسم، يا بيماري روانپزشكي 

 بيماري جسمي 

 نداشتن حمايت اجتماعي 

  چگونه ارجاع دهيد
 كاركنان بهداشتي بايد باصرف زمان كافي علت ارجاع شخص را توضيح دهند. 

 ريدبراي او وقت مالقات بگي. 

     خواهنـد از   براي فرد توضيح دهيد كه ارجاع كردن او به اين معنا نيست كـه كاركنـان بهداشـتي مـي
 .دست فرد خالص شوند يا فراموشش كنند
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 پس از مشاوره فرد را مالقات كنيد. 

 ارتباط خود را با او حفظ كنيد.(با او مالقات داشته باشيد اي  به صورت دوره( 

 
  كارهايي انجام ندهيد؟ه چ كارهايي انجام دهيد وه چ

  چه كارهايي انجام دهيد
 گوش دهيد،همدلي نشان دهيد و آرام باشيد؛ 

 كننده و مراقب باشيد؛ حمايت 

 موقعيت را جدي بگيريد و ميزان خطر را ارزيابي كنيد؛ 

 ال كنيد؛ؤهاي قبلي خودكشي س درباه اقدام 

 هاي ديگر به غير از خودكشي را شرح و بسط دهيد؛ راه 

 ال كنيد؛ؤدرباره نقشه خودكشي س 

 با فرد قرارداد عدم خودكشي ببنديد به اين ترتيب براي او فرصت زندگي ايجاد كنيد؛ 

 را شناسايي كنيد؛ ها حمايت ديگر 

 ابزار خودكشي را ازميان برداريد؛ 

 اقدامي انجام دهيد،به بقيه خبردهيد و كمك بگيريد؛ 

 اگر خطر باالست،در كنار او بمانيد؛ 

  
  كارهايي انجام ندهيدچه 
 وضعيت را ناديده بگيريد؛ 

 شوك زده ياوحشت زده شويد؛ 

 شود؛ بگوييد همه چيز درست مي 

 بحث كنيد؛) خودكشي(با فرد درجهت انجام اين كار 

 مشكل را ناچيز جلوه دهيد؛ 

 گوييد؛ قسم بخوريد كه به كسي چيزي نمي 

 فردرا تنها بگذاريد؛ 
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  اند اقدامبهخودكشيكرده افردايكهاخيراً

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
؛ بلكـه در بسـياري از مـوارد    خواهـد بميـرد   مي اقدام به خودكشي لزوماً به معناي اين نيست كه فرد

  . نشانه اين است كه فرد نميداند براي حل مشكالتش چه كاري انجام دهد
پس ميتوان با كمك به پيدا كردن راه حلهاي مناسب فرد را در زنده ماندن و لذت بردن از يك زندگي 

  . دلخواه ياري رساند
كننـده   ترسناك و پريشانكننده  اگر چه اقدام به خودكشي هم براي خانواده و هم براي خود فرد اقدام

كننـده كارهـاي    ا كمك كنند بـراي اقـدام  توانند به شم پزشكان و كارشناسان مي. بدون چاره نيستاست، 
 كمـك  او بـه  روان بهداشت كارشناس يا پزشك نزد خودكشي به كننده اقدام بردن با.  الزم را انجام دهيد

  .بسازد قبل از بهتر را زندگيش كه آنطور بماند، وزنده بگيرد درستي تصميم بتواند تا كنيد
 بـه  اقـدام  كـه  هسـتند  افـرادي  هـدف  وگـروه  است مجدد خودكشي از پيشگيري هدف خدمت اين در

  .است نشده فوت منجربه ولي اند كرده خودكشي
 فـرد  كـه  باشـد  مـي  نيادرمـانگر  و درمـاني  و بهداشـتي  مراكز طريق از مخاطبين به دسترسي روش

 مواقع از اي پاره در يا و كنند مي مراجعه انجا به درماني خدمات دريافت براي را خودكشي به كننده اقدام
. گـردد  مي شناسايي روان سالمت كارشناس توسط طلبانه فرصت صورت به خدمت ارائه فرآيندهاي در
 كـرد  خواهنـد  شـركت  مشـاوره  جلسـات  در درمـانگر  تـيم  صالحديد براساس و نياز حسب بر افراد اين

 كارشناسـس  جايگـاه  در فعاليـت  براي شده تعيين معيارهاي كه است فردي خدمت دهنده ارائه كارشناس
 روانشناسـي  گرايشـهاي  از يكـي  در ارشـد  كارشناسي مدرك حداقل داراي( باشد مي دارا را روان المت
 آموزشي كاريكولوم بر مبتني را خدمت شروع بدو هاي آموزش كارشناس اين )است عمومي يا و بالبني
 مـدرك  كسـب  بـه  موفـق  و نمـوده  طـي  پزشكي، آموزش و درمان و بهداشت وزارت توسط شده تدوين
  .است شده دوره پايان

توانند بـراي   كنند نمي اقدام به خودكشي يكي از مشكالت نسبتاً شايع در افرادي است كه احساس مي
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گيرند به زنـدگي خـود خاتمـه     اين افرادبدليل نا اميدي تصميم مي. مشكالت خود راه حلمناسبي پيدا كنند
  . دهند

، پس از انجام كارهـاي اوليـه پزشـكي نيـاز بـه      ماند كند و زنده مي وقتي فردي اقدام به خودكشي مي
ايـن افـراد بعـد از اقـدام بـه      . زمان دارد تا بتواند با احساسات خود در مورد كاري كه كرده كنـار بيايـد  

ممكـن اسـت   . كنند خودكشي احساس سردرگمي، تنهايي، شرم، عصبانيت، گيجي، نا اميدي و ناتواني مي
. كننـد  صوص به خاطر اينكه ديگران اين عمل آنها را محكـوم مـي  هنوز افكار خودكشي داشته باشند،  بخ

فـرد   .كنـد  مـي  با اين افـراد فقـط مشـكل آنـان را بـدتر      سرزنش و جر و بحثبه ياد داشته باشيد كه 
كننده نياز به حمايت دارد تا بتواند راه هاي مناسـبي بـراي حـل مشـكالتي كـه منجـر بـه اقـدام بـه           اقدام

اگرچـه در بعضـي مـوارد    . تواند كمك مؤثري باشد خانواده در اين ميان مي. نداند، پيدا ك خودكشي شده
كننده به خودكشي از خانواده عصباني است، با اينحال بيش از هر زمان ديگـري بـه آنهـا نيـاز      فرد اقدام

  :تتوانيد براي او انجام دهيد از اين قرار اس كارهايي كه شما به عنوان يكي از اعضاي خانواده مي. دارد
  .كننده را تشويقكنيد مراجعات منظم به پزشك و كارشناس بهداشت روان داشته باشد فرد اقدام - 1
 .يكي از اعضاي خانواده حتماً در ويزيت هاي پزشك يا كارشناس همراه او برود - 2

 . اگر بيمار عصباني است اجازه دهيد صحبت كند و حرفهاي او را به دل نگيريد - 3

 .مشكالت احتياج به زمان دارد حل. با بيمار جر و بحث نكنيد - 4

 .گويند انجام دهيد با پزشك و كارشناس همكاري كنيد و كارهايي را كه آنها مي - 5

 . به خاطر اقدام به خودكشي او را سرزنش نكنيد - 6

در صورتي كه بيمار با اعضاي خانواده مشكالتي دارد به او اجازه دهيد مدت كوتـاهي در منـزل    - 7
خواهـد زنـدگي كنـد تـا پزشـك و كارشـناس فرصـت         خودش مي يكي از بستگان يا دوستاني كه

داشته باشند روي مشكالت بيمار و خانواده شما كار كنند و بيمار آمـاده شـود دوبـاره بـا شـما      
اين كار يك راه حل موقتي است و فقط براي كمك بـه بيمـار   توجه داشته باشيد كه . زندگي كند

در اين زمينه تا حد زيادي بـه بيمارتـان كمـك    و همكاري شما  در شرايط بحراني انجام ميشود
 .پس از رفع بحران او متوجه خواهد شد كه شما چه كمك بزرگي به او كرده ايد. خواهد كرد

. خودتان بعهده بگيريد نـه بيمـار    - كند اگر با شما زندگي مي –دادن داروي بيمار را مسئوليت - 8
رد بـه او بدهيـد، مـثالً دو  قـرص هـر روز      الزم است هر بار فقط مقداري از دارو را كه بايد بخـو 

 .صبح

هر گونه وسايلي كه ميتواند براي اقدام به خودكشي به كار رود مثل چاقو، يا مواد سمي مثل  - 9
حشره كش يا آفت كش، انواع داروها، مواد سوختني مثل بنزين يا نفت، و يا هـر چيـزي كـه    

الزم . ند از دسترس بيمار دور كنيـد ممكن است بيمار از آن براي اقدام به خودكشي استفاده ك
 .اين وسايل در جايي باشد كه بتوان در آن را قفل كرد

تمام آنچه در اينجا به شما گفته ميشود براي حمايت و مراقبت از فـرد  . آرامش خود را حفظ كنيد -10
لـي  و. كنـد  كننده است و به اين معني نيست كه بيمار شما حتماً دوباره اقدام به خودكشي مي اقدام

 . الزم است تمام نكات ايمني را به دقت رعايت كنيد تا آرامش بيشتري داشته باشيد

 .خواهد در مورد اقدام به خودكشي حرف بزند او را سؤال پيچ نكنيد كننده نمي اگر اقدام -11
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 . خواهد، اجازه دهيد در اتاقي تنها باشد اما در اتاق را قفل نكند كننده مي اگر اقدام -12

 . كننده خودداري كنيد از جر و بحث در حضور اقدام -13

در جلسات پزشك و كارشناس شركت كنيد و سعي كنيد راه حـل مناسـبي بـراي مشـكالت پيـدا       -14
 . كنيد

كننـده   اين كار هيچ كمكي به شـما يـا اقـدام   . از انداختن تقصير به گردن همديگر خودداري كنيد -15
كته مهم ايـن اسـت كـه بخواهيـد واقعـاً بـراي رفـع        هر كسي ممكن است اشتباه كند اما ن. كند نمي

 . مشكالت خانواده كاري انجام دهيد

. كند، با او جر و بحث نكنيـد  كننده شما را به خاطر اقدامش به خودكشي سرزنش مي اگر فرد اقدام -16
توانيد نظـرات و احساسـات خـود را در     مي. او در وضعيتي نيست كه بتواند كامالً منطقي فكر كند

 .ا پزشك يا كارشناس در ميان بگذاريدجلسه ب

 . هر سؤالي در مورد مشكالت ايجاد شده داشتيد از پزشك و كارشناس بپرسيد -17

بستري براي كمك بـه بيمـار و اجـراي    . كند كننده را بستري مي پزشك در صورت لزوم فرد اقدام -18
 . يدبا موافقت كردن با بستري، از بيمارتان حمايت كنبنابراين . درمان مؤثر است

كننده را تشويق كنيد تا درمان را تا آخر ادامه دهد، حتي اگر بعد از مدتي افسـردگيش خـوب    اقدام -19
  .ادامه درمان تا رفع كامل مشكل امري مهم و ضروري است. شده باشد
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   سوءمصرف موادپيشگيري و درمان خدمات  ارائه فلوچارت

خطر پايينخطر متوسطخطر باال 

تثبيتعدم تثبيت

تثبيت عدم تثبيت

ارجاع به مراكز 
تخصصي

تشخيص، 
مداخالت درماني و كاهش 

آسيب

درمان شناختي، رفتاري 
پيگيري/ مختصر

/ مداخله مختصر
پيگيري

غربالگري تكميلي

مثبت

غربالگري اوليه 

منفي

ارائه بازخورد از سطح باالتر 

ساير كاركنان )كارشناس مراقب سالمت خانواده
(* تيم سالمت

ورود مراجع

كارشناس سالمت روان

پزشك عمومي
كارشناس مراقب سالمت  

خانواده كارشناس سالمت روان

:آطالع رساني در خصوص
آموزش خود مراقبتي -
آموزش مهارت هاي زندگي -
آموزش مهارت هاي فرزندپروري -

كارشناس سالمت روان

انجام شود....  رشناس مراقب سالمت خانواده، پزشك، دندانپزشك، ماما و غربالگري اوليه اعتياد با توجه به اينكه به صورت فرصت طلبانه انجا مي شود مي تواند توسط كليه پرسنل بهداشتي و درماني مركز شامل كا*  
غربالگري روتين براي زنان باردار*  

كنترل اختالل و پيشگيري از عود

عدم كنترل عالئم اختالل

پزشك عمومي

كارشناس سالمت روان

آموزش خود مراقبتي -
آموزش مهارت هاي زندگي -
آموزش مهارت هاي فرزندپروري -
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  فلوچارت ارائه خدمات سالمت روان

  
 

ورود مراجع

غربالگري  +-

مصاحبه روانپزشكي

+

تجويز درمان دارويي و غير 
دارويي توسط پزشك

ارجاع به سطح باالترخدمات توسط پزشك 
براساس شرايط بيمار)  فوري يا غيرفوري(

ارائه بازخورد از سطح باالتر

پزشك عمومي

در مواردي كه فرد مبتال به اختالل 
خودكشي  است/ روانپزشكي شديد

به بيمارارائه خدمات روانشناختي 
هنگي پزشك درمانگر با هما 

ويزيت روانپزشك و
ارائه خدمت در سطح باالتر

كنترل بيماري و پيشگيري از 
عود

شروع درمان دارويي و غير 
)بستري(دارويي 

شروع درمان دارويي و غير 
)سرپايي(دارويي 

پيگيري حضور بيمار در ويزيت هاي 
بعدي 

:اطالع رساني در خصوص
آموزش مهارت هاي زندگي -
آموزش مهارت هاي فرزندپروري -
آموزش مهارت هاي خود مراقبتي -

عدم كنترل عالئم 
بيماري

عدم پاسخ به درمان

خانواده كارشناس مراقب سالمت

بهبوديعدم بهبودي

پزشك عمومي

كارشناس سالمت روان كارشناس مراقب سالمت خانواده

كارشناس مراقب سالمت خانواده

‐

آموزش مهارت هاي زندگي -
آموزش مهارت هاي فرزندپروري -
آموزش مهارت هاي خود مراقبتي -

كارشناس سالمت روان
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  وچارت ارائه خدمات سالمت اجتماعيفل
 

ورودي مراجع

+-

پزشك عمومي)مداخالت رواني ، اجتماعي(كارشناس سالمت روان 

ارجاع به سطح باالتر خدمات پزشكي و مداخالت 
)توسط پزشگ عمومي(اجتماعي-رواني

بهبودي

پزشك عمومي

ارسال  بازخورد از سطح باالتر

عدم كنترل عالئم بيماري يا مشكل اجتماعي يا 
تداوم نياز به خدمات سطح باالتر

كنترل بيماريئ و مشكل رواني و اجتماعي 
و پيشگيري از عود

:اطالع رساني در خصوص
آموزش مهارت هاي زندگي -

آموزش مهارت هاي فرزندپروري -
آموزش هاي خودمراقبتي -

-

+

غربالگري اوليه

ارزيابي تكميلي

عدم بهبودي يا نياز به خدمات سطح باالتر

دريافت خدمات

كارشناس سالمت روان

آموزش مهارت هاي زندگي-
آموزش مهارت هاي فرزندپروري

آموزش هاي خود مراقبتي

خانواده كارشناس مراقب سالمت

كارشناس مراقب سالمت خانواده كارشناس سالمت روان

  
 


