خاًَادُ هوکي است احساس کٌٌذکِ بزخی چیشّا در فزد
تغییز کزدُ ٍ سز جای خَد ًیست.ایي رفتارّاهوکي است ٍا
کٌص بِ حَادث استزس سا باضذ ٍ بصَرت افت تحصیلی یا
کاری یا هطکالتی در رٍابط فزدیظاّز ضًَذّ.وچٌیي هوکي

مىبع تُیٍ :
مراقبتُای ريان پرستاری فًرتیىاوش

است عالین اٍلیِ ضزٍع بیواری باضذ.بِ ّز حال هْن

مرکس آمًزشی درماوی  22بُمه

ایٌست ٍع ایي رفتارّا هَرد ارسیابی ٍ تَجِ قزار گیزًذ.
سهاًی کِ عالین ّطذار کٌٌذُ تظاّز پیذا هی کٌذ ،هْن ایي

راههای جلوگیری از عود اختالل اسکیسو فرنی

است کِ ضخص بِ سزعت کوک دریافت کٌذ.در ایي هَارد
هزاجعِ بِ رٍاًپشضک،هزکش بْذاضتیا درهاًگاُ رٍاًپشضکی
تَصیِ هیطَد.
ایي تغییزات رفتاری هوکي است عالین سٍد رس ًباضٌذٍلی
السم است ارسیابی ضًَذّ.ز چِ سٍد تز بِ فزد بیوار کوک
ضَد بْتز است.
اکثر بیماریُاپیش از ایىکٍ بٍ مرحلٍ حاد برسىدبا
عالمتُای خفیفی اغاز میشًود ي اگر وسبت بٍ اوُا
ياکىش مىاسبی وشان ودَیم بٍ سرعت پیشرفت

تُیٍ کىىدٌ  :آزیتا لشگری

می کىىد.

کارشىاس پرستاری
گريٌ َدف  :بیماران ي خاوًادٌ َا
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اس اًجا کِ اسکیشٍ فزًی یک اختالل عَد کٌٌذُ
است ٍهوکي است در بعضی اس افزاد ،بیواری ضذت
پیذا کٌذ ،لذا السم است خاًَادُ ٍ فزد هبتال راّْای
جلَگیزی اس عَد اختالل را بیاهَسًذ .یکی اس راّْای
ضٌاخت عالین ّطذار دٌّذُ هیباضذ
عالیم هشذار دهنذه در افراد مختلف متفاوت است
عالیم َشدار دَىدٌ عبارتىد از :

ًخستیي ًطاًِ ّایی کِ ّز فزد در ٌّگام اغاس دٍرُ بیواری
تجزبِ هیکٌذ .ایي حالتْا در افزاد هختلف هتفاٍت است ٍ
حتی در ّز دٍرُ عَد هیکٌذ.عالین ّطذار دٌّذُ سًگ
خطزی ّستٌذ بِ ایي هعٌا کِ ٍد بیواری ًشدیک است ٍ
اهکاى ضذت یافتي عالین ،ضعیف ضذى عولکزدّا ٍ ًیاس بِ

عالیم زود رس یا هشذار دهنذه:

گاّی بیوار هوکي است احساس کٌذ کِ:

 .1ضک ٍ تزدیذ

 .1افکارش تٌذ یا کٌذ ضذُ است

 .2افسزدگی

 .2اضیا هتفاٍت ضذُ اًذ

 .3اضطزاب

 .3اضیا دٍر ٍ بزش تغییز کزدُ اًذ

 .4تٌص

خاوًادٌ ي ديستان اغلب ايلیه افرادی
َستىد کٍ بٍ تغییرات تًجٍ میکىىد.اوُا

 .5تحزیک پذیزی

يقتی متًجٍ میشًود کٍ فرد:

 .6عصباًیت
فزد هوکي است عالین سیز را تجزبِ کٌذ:

 .2رفتارش تغییز کزدُ

 .1خلق هتغیز

 .3هٌشٍی ٍ ایشٍلِ ضذُ

 .2اختالل خَاب

بستزی ٍجَد دارد.

در ایه ديرٌ بیماران تغیراتی در احساس
،تفکرات ي رفتار خًد را تجربٍ ي بیان

 .1افت تحصیلی ٍ یا کاری پیذا کزدُ

 .4عالقِ ای بِ هعاضزت ًذارد

 .3تغییزات اضتْا
 .4کاّص اًگیشُ یا اًزصی

 .5فعالیت ضخص کن ضذُ

میکىىد.
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