راى ًای کوترل بیماری :
ضخصی را کي بتٍاهد از ضما حمایت کود برای
خٍد اهتخاب کود  .برای سازگاری بٌتر با بیماری
خٍد با دیگران صحبت کوید .
تمام دارو ًای خٍد را طبق تجٍیز پزضک
مصرف کوید.
در صٍرت بروز عالئم زیر بي پزضک خٍد
مراجعي فرمایید :

قسيیه،اوتُای خیابان راٌ آَه،کًچٍ پاستًر مرکس
آمًزشی درماوی  22بُمه
تلفه33555554:ي 528-33555978
داخلی225

مرکس آمًزشی درماوی  22بُمه

کد پستی3416899198:

اسکیزوافک تیٍ

پًرتال بیمارستان:
http://hos22bahman.qums.ac.ir

ولتی کي احساس می کوید طرز فکر ضما بي
زهدگی و محیط اطرافتان تغییر کردى است .
ولتی کي اطرافیان بي ضما می گٍیود کي رفتارتان
تغییر کردى است .
ولتی ضما عصبی یا غمگین ًستید ولی علت ان
را همی داهید.

تُیٍ کىىدٌ  :فاطمٍ لشگری
(کارشىاس پرستاری)
گريٌ َدف :
بیماران ي خاوًادٌ َا
1394
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اختالل اسکیزوافک تیٍ

علت بیماری :

)2الک ترو ضٍک درماهی :

مجمٍعي هصاهي ًا و عالئم اسکیزوفرهی و اختالل دو
لطبی (دورى ًای ی ازسرخٍضی و افسردگی ) اختالل
اسکیزوافک تیٍ هامیدى می ضٍد.عالئم مربٍط بي
اسکیزوفرهی و اختالالت خلكی ممکن است ًمزمان
باًم یا بي ضکل متواوب تظاًر یابد  .عالئم اختالل
اسکیزوافک تیٍ ممکن است از بیماری بي بیماری دیگر
متفاوت باضد .

علت اصلی بیماری هاضواختي می باضد.

عبٍر جریان الک تریکی خفیف از سر بیمار کي موجر
بي تغییرات ضیمیای ی در مغز می ضٍد.

اما مجمٍعي عٍامل زیر می تٍاهد فرد را مستعد ابتال
بي بیماری گرداهد:

)3روان درماهی :

وراثت

برای درک بٌتر بیماری و یادگیری مٌارت ًای
جدیددر محیط کار و زهدگی

مٍاد ضیمیای ی مغزی
اختالل در رضد مغز

عالئم :
ًذیان  :باور غلط کي بیمار بي ان باور اصرار میکود و
این باور اصالح پذیر هیست و با مٍلعیت فرًوگی فرد
هیز متواسب همی باضد.
تًٍم  :ضویدن صدای ی کي اطرافیان ان صدا را همی
ضوٍهد و یا دیدن تصاویری کي دیگران ان را همی بیوود
.
دورى ًای ی از افزایش اهرژی و سرخٍضی و یا دورى
ًای ی از افسردگی
اختالل در عملکرد ضغلی و اجتماعی
مصکل در رسیدگی بي بٌداضت فردی
ضک داضتن بي اطرافیان

 )4خاهٍادى درماهی و گروى درماهی :
برای جلٍگیری از موزوی ضدن فرد از اجتماع و
صحبت کردن در مٍرد مصکالت روزمرى و اگاًی
خاهٍادى ًا از ماًیت و عالئم بیماری

درمان
)1درمان داروی ی
داروًای ضد جوٍن :
مثل رسپیریدون  ،اوالهزاپین ً ،الٍپریدول ،
کلٍزاپین

با وجٍد درمان ممکن است ضما دورى ًای ی از عٍد
بیماری را تجربي کوید  .کي اگر بي پزضک مراجعي
هکوید ضرایط بیماری ضما بدتر می ضٍد  ،و بي
دهبال ان بیماری بر روی طرز فکرتان هسبت بي خٍد
و روابطتان با دیگران اثر می گذارد.

داروًای توظیم کوودى خلق (درصٍرت وجٍد عالئم
سرخٍضی )
مثل لیتیم  ،کاربامازپین ،دپاکین  ،سدیم والپروات
داروًای ضد افسردگی (در صٍرت وجٍد عالئم
افسردگی )
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مثل سیتالٍپرام  ،فلٍکستین3
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