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پیشگفتار
سالمت روان به مجموعهای از فعالیتهای متنوع و وسیع اطالق میشود که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم
موجب ارتقاء سالمت و رفاه روانی و اجتماعی افراد میگردد .از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی رفاه روانی
و اجتماعی دو جزء مهم سالالالمت محسالالوب میشالالوند .مفهوم کلی سالالالمت روان به معنای برخورداری از
ظرفیتها و تواناییها به منظور تطابق افراد با تغییرات محیطی و قابلیت مقابله با مشالالالکالت ناشالالالی از این
تغییرات میباشد .به عبارت دیگر میتوان گفت :سالمت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد تواناییهایش
را باز می شناسد و قادر است با استرسهای معمول زندگی تطابق حاصل کرده ،از نظر خانوادگی ،اجتماعی
و شالالغلی مفید و سالالازنده باشالالد و بهعنوان بخشالالی از جامعه با دیگران مشالالارکت و همکاری داشالالته باشالالد.
سالمت روان در واقع مح صول کارکرد عوامل متعددی در سطح جامعه میبا شد .شرایط زندگی ،امکانات،
تسهیالت آموزشی ،نحوه ارتباطات ،آگاهیها ،وضعیت اشتغال ،درآمد ،امنیت و سایر موارد همگی بهطریقی
بر سالالالمت روان فرد و بر بروز و شالالیوع بیماریها تاثیر میگذارند .به درسالالتی سالالالمت تابعی از میزان و
شالالالدت مواجهه با عوامل آسالالالیب زای فیزیکی ،روانی و اجتماعی در طول زندگی اسالالالت که منجر به ایجاد
تغییراتی در وضالالعیت افراد میشالالود .انسالالانها در مراحل گذار عمر بسالالته به نوع بهرهمندی از آموزشالالها و
حمایتهای محیط اطراف خود ،توانایی مواجهه با مشکالت سالمت را کسب مینمایند.
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در سال  ،6002حدود  49درصد از کل بار بیماریها به علت اختالالت
روانپز شکی ارزیابی شده و این میزان تا سال  6060به  42در صد افزایش خواهد یافت .در کل جهان میزان
شالالیوع اختالالت روانی در تمام طول عمر بیش از  62درصالالد اسالالت .مطالعه بار بیماریها در ایران نشالالان
میدهد که اختالالت روانی در صد قابل توجهی از بار بیماریها را به خود اخت صاص میدهد.و این در حالی
اسالالت که عوامل مرثر بر بسالالیاری از بیماریها و مرم و میرهای ناشالالی از بیماریهای قلب و عروق ،منشالال
روانشناختی دارد و به استرس و سبک زندگی ناسالم مرتبط است.
اعتیاد به مواد یکی از مشکالت بهداشتی ،درمانی و اجتماعی در قرن حاضر است .اعتیاد نه تنها منجر به
آسالالیبهای شالالدید و عمیق جسالالمی و روانی در فرد میگردد ،بلکه آسالالیبهای دیگری نظیر افزایش حوادث
ترافیکی ،غیبت از کار ،تزلزل در انسالالالجام خانواده و بزهکاری را نیز سالالالبب میگردد .بنابراین با توجه به
میزان شیوع اعتیاد در ک شور و مع ضالت بهدا شتی و اجتماعی نا شی از آن ،کامال منطقی ا ست که اعتیاد به
عنوان یکی از چند اولویت بهدا شتی ک شور ،که سالمت جامعه را به خطر میاندازد ،مح سوب گردد و برای
پیشگیری و درمان آن برنامهریزی اصولی و اقدامات جامعی به عمل آید .مصرف مواد موجب شیوع برخی
از بیماریهای عفونی ،و مواردی نظیر ایدز نیز میباشالالالد .ویروس ایدز در معتادین در موارد بسالالالیاری از
طریق اعتیاد تزریقی و استفاده از سرنگ مشترک بین چند نفر انتقال مییابد .تحقیقات و بررسیهایی که در
زمینه شالالیوع اعتیاد در جامعه ایران در سالالالیان گذشالالته انجام گرفته اسالالت ،همگی مرید شالالیوع نسالالبتاً باالی
اعتیاد در کشور هستند.
در برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور و در راستای سند چشم انداز  60ساله با رویکرد
ان سان سالم ،سالمت همه جانبه ،پی شرفت عدالت ،ارتقاء شاخصهای سالمت روان و نیز مبارزه با سوء
مصالالرف مواد و مشالالکالت اجتماعی مورد ت کید قرار گرفته اسالالت .از سالالوی دیگر با در نظر گرفتن گسالالتره

عوامل ت ثیر گذار برحوزه سالالالمت روانی  ،اجتماعی و اعتیاد این نکته آشالالکار میشالالود که مسالالتولیت ت مین
سالالالمت جامعه در این حوزه فراتر از وظائف یک سالالازمان اسالالت و این مهم نیاز به هماهنگی و همکارهای
بینبخشی دارد.
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در طی سالالال گذشالالته و در طرح تحول نظام سالالالمت صالالورت گرفته اسالالت ،
ی بر نا مه های حوزه سالالالال مت روانی ،اجت ماعی و اعت یاد در ن ظام
اد غام بن یادین و مبتنی بر شالالالوا هد علم ر
مراقبتهای بهدا شتی اولیه میبا شد .در این طرح تحولی ،نقاط ضعف ارائه خدمات اولیه بهدا شتی در سطح
شهرها و حاشیه شهره ا مورد هدف قرار گرفته است .کارشناسان مراقب سالمت خانواده در شهرها ،همتای
بهورزان در رو ستاها ،به عنوان یک پر سنل بهدا شتی چند ظرفیتی ارائه خدمت خواهند کرد .یکی از اقدامات
بارز و منح صر بفرد در این فرآیند ،ورود کار شناس سالمت روان در جهت پو شش خدمات روان شناختی
است .کارشناس سالمت روان با هدف ارائه خدمات حرفهای به ارجاعات هم سطح (کارشناس مراقب سالمت
خانواده) و ارجاعات سالالطح باالتر (پزشالالک عمومی) نقش حسالالاس و کلیدی در حفت و ارتقاء سالالالمت روان
جامعه بعهده خواهد دا شت .اگر ادغام خدمات سالمت روان در نظام مراقبتهای بهدا شتی اولیه در  62سال
ش رو
پیش را به عنوان یک حرکت جه شی ،تحولی و بنیادین در نظر بگیریم ،بدون شک تغییرات ا سا سی پی ر
در ارائه خدمات سالمت روان ،دومین تحول در نظام ارائه خدمات سالمت روان محسوب خواهد شد.
امید است با تالش هم جانبه و قابل تقدیر اساتید دانشگاهی ،متخصصان و کارشناسان دلسوز سالمت
روان بتوان هدف واالی برنامه های این حوزه ،که چیزی جز حفت و ارتقاء سالالالالمت روانی و اجتماعی آحاد
جامعه و همچنین پیشالالگیری ،درمان و کاهش آسالالیب ناشالالی از مصالالرف مواد نیسالالت ،محقق گردد .بی شالالک
حمایتهای همه جانبه حوزه معاونت بهداشالالتی وزارت متبوع ،به ویژه اسالالتاد ارجمند جناب آقای دکتر علی
اکبر سیاری معاون محترم بهدا شتی ،جناب آقای دکتر نا صر کالنتری قائم مقام محترم معاون بهدا شتی و
رییس مرکز مدیریت شبکه و سرکار خانم دکتر جعفری مدیر محترم گروه خدمات و برنامههای سالمت و
گروه مدیریت منابع انسانی سطح اول به عنوان یک رکن اساسی همواره راهگشای حرکت رو به جلو در این
مسیر بوده است.
دکتر احمد حاجبی
مشاور معاون بهداشت در حوزه سالمت روانی و اعتیاد
بهار 4931

مقدمه
سالمت روان فردی و خانوادگی از دیر باز مورد توجه بزرگان علم ،فلسفه ،دین و سالمت بوده است .از
زمان بنیان گذاری دانشالالکدههای پزشالالکی و وزارت بهداری ،بهداشالالت روان و به بیان امروز سالالالمت روان،
یکی از دغدغههای متخصالالصالالان و مردم بوده و در هر دوره تالشالالگران و خدمتگزاران به گونهای سالالعی
نموده اند که با ارائه خدمات مرتبط ،به این بخش مهم از سالالالالمت بپردازند .تدوین برنامه کشالالالوری ادغام
بهداشت روان در مراقبتهای اولیه بهداشتی در سال  4921اولین و اجرای آن از سال  4921توسط وزارت
بهداشالالت بزرمترین موفقیت منطقهای و جهانی در مراقبتهای اولیه سالالالمت روان و بهرهگیری از کارکنان
بهداشتی و پزشکان عمومی بود تا از این طریق مراقبتها به بیماران و خانوادهها ارائه گردد .ارزشیابیهای
این برنامه نشالالالان داد که هسالالالته مرکزی موفقیت در این برنامه «پایش مداوم برنامه» و تالش «بهورزان و
کار شنا سان بهدا شت روان» در سرا سر ک شور بوده و نقطه ضعف برنامه «ناکامی در ا ستقرار برنامه در
شهرها و جلب حمایت سطح تخصصی» در نظام سالمت بوده است.
اینک به نظر میرسالالالد اتفاق و تحول جدید و بزرم دیگری در سالالالالمت روان خانوادهها در راه اسالالالت.
کار شنا سان مراقب سالمت خانواده موظف شده و پیمان ب سته اند که در کنار سایر اعضاء تیم سالمت به
ویژه با نظارت پزشالالک خانواده و کارشالالناس سالالالمت روان ،در ت مین سالالالمت روان در شالالهرها مشالالارکت
نمایند .این مشارکت از طرف صاحبنظران ،متخصصان و کارکنان بخش سالمت روان کشور ،مورد استقبال
واقع شده و تو صیه میگردد که تجارب موفق و یافتههای زیر را که در طول  90سال گذ شته به همت همه
تال شگرانر ارائه خدمات بهدا شت روان در مراقبت های بهدا شتی اولیه و در عمق رو ستاهای ک شور بد ست
آمده است را ،پاس داشته و به نحو مناسبی بهره برداری نمایند.
نکات پایه فراگیری سالمت روان
سالالالالمت فردی ،خانوادگی و اجتماعی زمانی با کیفیت باال و رضالالالایتمندی ت مین میشالالالود که نگاهی
یکپارچه به وجود بیمار شالالالده و همزمان با پرداختن به بیماری جسالالالمی مراجع ،به بیماریها و مشالالالکالت
روانی ،خانوادگی ،تنگناهای مالی ،اجتماعی و حتی عالئق و نیازهای دینی و معنوی وی توجه شود.
ا صوالرائ هخدمات سالمتروانهمانا صوالرایهمراقبت سالمتدرپی شگیری،درمان،توانبخ شیوارتقاء سالمتا ست.
بنابراین در برخورد با بیماران برنامه سالمت روان ،شما همان کار شناس سالمتی ه ستید که آموزهها و
م هارت های گف ته شالالالده در کالس را ب کار می گیر ید و ن با ید در ارا ئه روا ندر مانی ،روان کاوی ،مشالالالاوره
روان شنا سی ،م شاوره خانوادگی و م شاوره زنا شویی وارد شوید ،همچنین در م شکالت جن سی و شخصی
افراد و خانوادهها کنجکاوی نمایید.

الف

فراگیری آموزشالالالهای این دوره و این کتاب نه تنها نگاهی جدید به شالالالما میدهد و افقی بی انتها را در
خدمت به مراجعان در برابر شالالما باز میکند ،بلکه احسالالاس و رویکردی حمایتی ،روانشالالناختی ،انسالالانی ،و
معنوی به شما خواهد داد که موجب موفقیت بی شتر در شناخت رنجها و در زندگی شخ صی ،خانوادگی و
حرفهای شما میگردد.
گرچه محتوای این کتاب به بیماریها و مشالالالکالت بسالالالیاری در حوزه روان پرداخته اسالالالت اما خدمات
سالمت ر وان ارزان ،ساده ،مرثر و در دسترس ،است ،و نیازمند داروها ،و تجهیزات پزشکی پیچیده و گران
قیمت و حتی در موارد بسالالیاری نیازمند ارجاع به مراکز تخصالالصالالی و بسالالتری در بیمارسالالتان نیسالالت .این
خدمت به ویژه اگر همراه با خدمات مراقبت های بهداشالالالتی اولیه ارایه شالالالود به راحتی موجب کاهش بار
بیماری ها ،کاهش مصالالالرف داروها ،کاهش میزان خودکشالالالی و اعتیاد ،و کاهش هزینه خدمات پزشالالالکی و
بیمارستانی در همه رشتهها میشود.
این کتاب یا ب سته آموز شی با سادگی ،روانی ،مخاطب محوری ،اتکای بر نیازهای سالمت روان جمعیت
تحت پو شش و توجه به نیروی ان سانی و منابع در د سترس در نظام شبکه سالمت ،اگر به خوبی فراگرفته
شالالود خواهد توانسالالت با تعهدی که در وجود کارشالالناسالالان سالالالمت خانواده در طول دوره آموزش و ارایه
خدمت ایجاد خواهد کرد ،خدمت بزرم و نقطه عطف جدیدی را در ت مین سالمت روان جامعه رقم بزند.
در ارایه مراقبتهای سالالالالمت به ارتباط مرثر ،احترام به مراجع ،همدلی ،حمایت ،گوش کردن ،پیگیری ،و
مشالالالاوره به همان اندازه اهمیت بدهید که به درمان دارویی و اثرات و عوارن آن اهمیت میدهید .در این
روند شالالما متوجه نگرانیها و مشالالکالت زندگی خانوادگی ،زناشالالویی ،شالالغلی ،تحصالالیلی ،بیمه ای ،مالی ،بین
فردی ،و فرهنگی مراجعین می شوید ،و اینها ست که امروز سالمت روان مردم را تهدید میکند و الزم ا ست
به آنها هم بپردازید.
بخاطر دا شته با شیم که کار شنا سان مراقب سالمت خانواده و برخی از کارکنان و کار شنا سان دیگر
بخش سالالالالمت ،گرچه درمانگر بیماریهای روانپزشالالالکی و مشالالالکالت سالالالالمت روان و اعتیاد نیسالالالتند ،اما
میتوانند با گوش دادن ،و درک عمیق یک درد ،شالالالفا بخش ،تسالالالکیندهنده و درمانگر دردهایی از دردمندان
جمعیت تحت پوشش خود باشند .در این شرایط گاه تنها با یک مداخله داروئی و غیرداروئی گفته شده ،و یا
یک پیگیری و ارجاع بموقع این خدمت ارزشمند اجرا میشود.
این کتاب حاصل  90سال تجربه اجرای برنامه بهداشت روان در مراقبتهای بهداشتی اولیه در کشور و
پژوهشهای انجام شده در این مورد به ویژه بهرهگیری از نتایج دو طرح مطالعاتی بازنگری برنامه سالمت
روان و تدوین کتاب سالالالالمت روان برای بهورزان اسالالالت که با تالش جمع زیادی نگارش یافته و از همگان
سپاسگزاری میگردد.

ب

سپاس از همکاران عزیزی که در طرح بازنگری برنامه ادغام سالمت روان در مراقبتهای بهداشتی اولیه
و برنامه پزشک خانواده همکاری نمودند :دکتر کورش کبیر ،سیدعباس باقری یزدی ،دکتر مسعود احمدزاد
اصل ،دکتر احمد حاجبی ،دکتر حسن رفیعی ،دکتر عباسعلی ناصحی ،دکتر احمد محیط ،دکتر حسن رفیعی،
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی ،دکتر عباس متولیان ،دکتر مرتضی ناصر بخت ،دکتر نیلوفر مهدوی ،دکتر
محمد رضا رهبر ،دکتر حسین کاظمینی ،معصومه افسری ،و گروه بسیار دیگر.
سالالپاس از مدیران ،اعضالالاء هیات علمی و کارکنان دانشالالکده علوم رفتاری و سالالالمت روان (انسالالتیتو
روانپزشکی تهران) که با کوشش  90ساله خود جنبههای گوناگون برنامه بهداشت روان در کشور را حمایت
کردند و اینک نتایج پربار این برنامه میرود که به گونه ای ،مقبول نظام سالالالالمت و نیازمندان این خدمت،
گردد.
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بسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد

اهداف فصل
پس از مطالعه این فصل انتظار میرود که بتوانید:
 -1اهمیت موضوعهای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد را توضیح دهید.
 -2سالمت روانی و اجتماعی را تعریف کنید.
 -3اهداف برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد ایران را توضیح دهید.
 -4سطوح پیشگیری در برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد را با مثالهایی
توضیح دهید.
 -5عوامل خطرساااز و محافظتکننده را در حوزه سااالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد در سااطح
فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،محیطی و اقتصادی توضیح دهید.
 -6راهکارهای کاهش آساایب و ارتقاء سااالمت روانی و اجتماعی را نام برده و توضاایح
دهید.
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سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی
در چند دهه گذشته نه تنها روز به روز بر اهمیت سالمت
روانی ،اجتماعی افزوده شده ا ست ،بلکه دا شتن سالمت و
بهزی ستی معنوی هم برای سالمت افراد الزم شمرده شده
اسالالت .در این تعریف جامع ،تنها نبود بیماری جسالالمی دلیل
داشتن سالمتی نیست ،بلکه سالمت یک وضعیت چندوجهی
ا ست .فرد سالم نه تنها باید بیماری ج سمی ندا شته با شد
با ید دارای سالالالالمتی و ت عادل در حاالت عاطفی ،روانی،
رفتاری ،روابط و شرایط اجتماعی نیز باشد .همچنان که فرد
سالالالالم از نظر جسالالالمی میتواند به کارهای روزمره خود
بر سد ،فردی که از نظر روانی سالم ا ست میتواند از تمامی
توانمندی و اسالالالتعدادهای خود به خوبی بهره ببرد ،روابط
اجتماعی و خانواد گی در ستی دا شته با شد ،با ف شارها و ا سترسهای روزمره زندگی بطور مرثر کنار بیاید،
و دارای کارکرد مناسالالب در تمامی جنبههای زندگی خود از جمله جنبههای شالالغلی و تحصالالیلی باشالالد .فرد
سالم باید بتواند از زندگی خود لذت ببرد و دارای خالقیت ،شکوفایی ،احترام به ارزشهای اجتماعی ،صفات
اخالقی ،و آرامش دینی و معنوی باشالالالد .سالالالالمت و شالالالادی با یکدیگر ارتباط دارند .فقدان شالالالادمانی
استرسزاست و استرس میتواند بیماریهای خطرناکی تولید کند .همینطور فرد شادمان در صورت مواجه
با یک بیماری سخت بهتر میتواند از پس آن برآید .شادمانی برای ر شد روانی فرد الزم و مفید ا ست ،زیرا
شادمانی به شخص کمک میکند که با فشارهای روانی مقابله کند .مایرز متعقد است که وجود سالمت شرط
اول شادمانی است.
جسالالم و روان به عنوان دو جنبه از وجود انسالالان همواره بر یکدیگر ت ثیر متقابل میگذارند و وضالالعیت
یکی از آنها میتواند تعیینکننده وضعیت دیگری باشد .بیماریهای جسمی دشوار و مزمن ،میتواند سالمت
روانی فرد را به خطر بیندازد و موجب ضعف اعتماد به نفس و افزایش استرس در فرد شود .از سوی دیگر
اختالالت روانی نیز میتوانند به دلیل اسالالترس باالیی که برای فرد ایجاد میکنند ،سالالالمت جسالالمی او را به
خطر بیندازند و فرد را مستعد ابتالء به بیماریهای جسمی نمایند.
بیماران مبتال به بیماریهای مزمن ج سمی و صعبالعالج ،به دلیل و ضعیت د شوار و ناکامکننده بیماری
خود دچار اختالالت و م شکالت روانی متعددی می شوند که از جمله مهمترین و شایعترین آنها ا ضطراب و
افسردگی است .افراد مبتال به بیماریهای جسمی مزمن ممکن است برای کنترل درد یا سایر عوارن ناشی
از بیماری مزمن اقدام به خوددرمانی با مصالالالرف مواد نمایند و از این طریق در معرن ابتالء به اختالالت
مصالالرف مواد قرار گیرند .در مقابل مصالالرف مواد فرد را مسالالتعد به ابتالء به بیماریهای جسالالمی متعدد،
سوانح و جراحات مینماید .به عنوان مثال مصرف مواد افیونی نه تنها با عوارن گوارشی همچون یبوست،
حاالت محرومیت در صورت عدم مصرف ،عفونتهای منتقله از راه خون در صورت تزریق و ...همراه است
بلکه همچنین خطر ابتالء به سرطانهای گوارشی را افزایش میدهد.
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افراد افسالالالرده مبتال به بیماریهای مزمن جسالالالمی ممکن اسالالالت برنامههای درمانی برای بهبود بیماری
جسمی خود را نپذیرند و دستورات درمانی مربوطه را رعایت نکنند و این مس له باعث مقاومت دارویی شده
و عوارن جدی بر روی سالالالمت عمومی جامعه میگذارد و از طرفی این افراد بیشترین اسالالتفاده کنندگان
خدمات مراقبتهای بهداشتی و درمانی هستند و هزینه مضاعفی را بر جامعه وارد میکنند.
با توجه به ت ثیر متقابل وضالالعیت جسالالمی و وضالالعیت روانی انسالالان بر یکدیگر ،افراد مبتال به بیماریهای
مزمن جسالالالمی سالالالعی کن ند تا خود را از ابتالء به اختالالت روانی محافظت نمایند و افراد خانواده و مراقبین
آنها تمام تالش خود را در پیشالالگیری و کنترل اختالالت روانی این بیماران بنمایند ،زیرا ابتالء بیماران مزمن
جسالالمی به اختالالت و مشالالکالت روانی و اعتیاد ،روند بیماری جسالالمی آنها را پرعارضالاله و وخیم میکند و
درمان بیماری جسمی آنها را با دشواریهای زیادی مواجه مینماید.
از طرف دیگر روابط اجتماعی سالم در بستری از شرایط اجتماعی مناسب و شکوفا جزو حقوق انسانی
است که بایستی توسط خود فرد و همچنین دولتها در جهت ایجاد و تداوم آن مورد توجه قرار گیرد.
منظور از روابط اجتماعی سالم ارتباط فراتر از دو نفر که توأم با احترام و خالی از شائبه و خشونت باشد.
این ارتباط در سالالطح خانواده هسالالتهای شالالامل ارتباط میان همسالالران ،والدین با فرزندان و فرزندان با
یکدیگر است.
همچنین در سالالالطح روابط با اطرافیان ،خانواده همسالالالر و دوسالالالتان و آشالالالنایان نیز از اهمیت خاصالالالی
برخوردارند.
در کشور ما بسیاری از مشکالت خانوادگی و حتی فروپاشی آنها به دلیل عدم ارتباط صحیح زوجین با
خانوادههای طرفین و دخالت نابجای خانوادهها در امور زندگی زوجهای جوان است.
از طرفی ارتباطات افراد با سالالالازمانها و بالعکس نیز نیاز به توجه ویژهای دارد .رفتارهای داوطلبی در
قالب تشالالکلهای مردم نهاد یکی از ارکان مهم زندگی و حقوق شالالهروندی اسالالت که نه تنها با مدیریت کالن
مغایرتی ندارد بلکه در بسالالیاری جهات مکمل و یاریرسالالان آن میتواند باشالالد .احسالالاس مسالالتولیت و تعلق
شهروندان در امور محلی و شهری تنها از طریق مشارکت فعال آنها حاصل میگردد .بدین ترتیب مردمی که
در امور زندگی خود مشارکت میکنند احساس ارزشمندی و مفید بودن نموده و از روحیه و نشاط اجتماعی
باالتری نیز برخوردار میگردند .در چنین شالالرایطی رفتار غیراجتماعی و ضالالداجتماعی کاهش پیدا نموده و
سرمایه اجتماعی نیز افزایش مییابد.
مطالعات نشالالان میدهند که تنها افراد مبتال به اختالل روانپزشالالکی و اختالل مصالالرف مواد نیسالالتند که
عملکرد اجتماعی نامطلوبی دارند ،بلکه فقر و حاشالالالیهنشالالالینی ،درآمد پایین ،احسالالالاس نابرابری و بیعدالتی
اجتماعی نیز از عوامل خطر سالمت اجتماعی ا ست که میتواند ایفای نقش اجتماعی و ر ضایت از زندگی را
تحتالشعاع خود قراردهد.
در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد نیز شما با برنامههایی آشنا خواهید شد که خدمات مرتبط با
سالمت روانی ،اجتماعی و کنترل مصرف مواد را به صورت فعالیتهایی به متقاضیان دریافت خدمت ،ارایه
خواهد داد که هدف و نتیجه آنها ت مین سالمت جامعه است.
در اجرای موفق و در ست یک برنامه بهدا شتی قدم اول تدوین در ست برنامه ا ست که برنامهریزان باید
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به آن توجه نمایند .سه نکته دیگر که ارتباط م ستقیمی با شما کار شنا سان مراقب سالمت خانواده دارد در
اینجا با شرح بی شتر آورده می شود .دومین قدم ،ارایه در ست خدمت و اجرای در ست مطابق آنچه که در
برنامه آمده اسالالت ،می باشالالد .سالالومین قدم پشالالتیبانی و تدارک وسالالایل ،تجهیزات و نیروی انسالالانی اسالالت ،و
باالخره ،قدم چهارم پایش و ارز شیابی برنامه با شاخصهای مورد نظر قدم نهایی مهمی ا ست که با آن به
خوبی می شود موفقیت و دستیابی به اهداف برنامه را نشان داد .برای اجرای بهتر برنامههای حوزه سالمت
روانی ،اجتماعی و اعتیاد و به ویژه دسالالتیابی به روشهای موفق پیشالالگیری و کنترل بیماریها و آسالالیبها
الزم است پس از درک تفاوت سالمتی و بیماری ،سیر طبیعی شکلگیری اختالالت و آسیبها را بشناسیم.

تعاریف و مفاهیم
سالمت روان :در تعریف سازمان جهانی بهدا شت سالمت روان به عنوان یکی از اجزای مهم سالمت
بیان شده است .در این تعریف آمده است که« :سالمت ،حالت بهزیستی کامل جسمی ،روانی و اجتماعی است
و صالالرفاً به مفهوم فقدان بیماری یا ناتوانی نیسالالت» .بنابراین سالالالمت روان چیزی بیش از « فقدان بیماری
روانی» اسالالت .سالالالمت روان عبارت اسالالت از« :حالتی از بهزیسالالتی که در آن فرد ،تواناییهای خودش را
می شنا سد ،میتواند با ف شارهای معمول زندگی مقابله کند ،میتواند به شیوهای پربار و مرثر کار کند و به
جامعه خود خدمت نماید».
برنامه سالمت روان برنامهای مبتنی بر جامعه (جامعهنگر) ا ست به طوری که هدف آن ت کید بی شتر بر عر ضه
خدمات در محل زندگی اسالالت .تمام تالش در درمان به صالالورت سالالرپایی و پیشالالگیری از بسالالتری طوالنی مدت و
بازگشت بیماران به محل زندگی و محل کارشان است ،با این روش بستری شدنهای مکرر و متعاقب آن هزینههای
درمان کاهش مییابد .بر اسالالاس دیدگاه جامعهنگر ،در ارائه خدمات سالالالمت روانی ،اجتماعی تمرکززدایی صالالورت
میگیرد و این خدمات فقط منح صر به کلینیکها و بیمار ستانهای تخ ص صی روانپز شکی نی ستند و میتوانند از
طریق نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه به مردم ارائه شوند.
اصول سالمت روانی ،اجتماعی به سادگی بهداشت عمومی نیست زیرا عواملی که بیماریهای جسمی را
ایجاد مینمایند در مجموع شالالناخته شالالدهاند ،اما در ایجاد بیماریهای روانی چندین عامل (عوامل جسالالمی،
روانی ،اجتماعی) باید دسالت بدسالت هم بدهند تا بیماری ایجاد گردد .درنتیجه پیشالگیری از آنها کار آسالانی
نی ست .پی شگیری در سالمت روانی ،اجتماعی متکی بر ا صول بهدا شت عمومی بوده و به پی شگیری اولیه،
ثانویه وثالثیه تقسیم میشود.
اختالل م صرف مواد :یک الگوی آ سیب شناختی از رفتارهای مرتبط با م صرف مواد که با نقص کنترل،
اُفت کارکرد اجتماعی ،مصالالرف پرخطر ،تداوم مصالالرف علیرغم مواجهه با آسالالیبهای مرتبط با مصالالرف و
تحمل فیزیولوژیک ن سبت به مواد م شخص میگردد .اختالل م صرف مواد در طبقهبندیهای جدید جایگزین
تشخیص اختالالت مصرف مواد شامل سوءمصرف و وابستگی شده است .اختالل مصرف مواد بر حسب
تعداد مالکهای تشخیصی مثبت به سه سطح خفیف ،متوسط و شدید طبقهبندی میشود.
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مواد :شامل همه ترکیباتی ا ست که واجد خواص روانگردان بوده و م صرف آنها موجب تغییر در رفتار
(مانند عصالالبانیت) ،اختالل درخلق و خوی (افسالالردگی) ،اختالل در قضالالاوت و شالالعور فرد (فراموشالالی و بی
توجهی) میشود.

وابستگی :به مجموعهای از تغییرات جسمی ،رفتاری و شناختی اطالق میشود که متعاقب مصرف یک ماده
یا یک کالس از مواد در فرد ایجاد شالده و در آن مصالرف آن ماده از سالایر رفتارهایی که قبالً ارزش بیشالتری
داشتند ،اولویت باالتری پیدا میکند .یک خصوصیت توصیفی مرکزی در سندرم وابستگی میل (اغلب قوی ،گاهی
فراتر از قدرت فرد) برای م صرف مواد ،الکل یا تنباکو ا ست .ت شخیص سندرم واب ستگی در دهمین طبقهبندی
بینالمللی بیماریهای ذیل اختالالت روانی و رفتاری ناشی از مصرف مواد تعریف شده است.
م صرف آ سیبر سان :الگویی از م صرف مواد که منجر به آ سیب به سالمتی می شود .آ سیب سالمتی
می تواند جسالالالمی (به عنوان مثال ابتالء به هپاتیت ناشالالالی از مصالالالرف تزریقی مواد) یا روانی (برای مثال
دورههای اختالل افسردگی ثانویه مصرف سنگین الکل) باشد .تشخیص مصرف آسیبرسان مواد در دهمین
طبقهبندی بینالمللی بیماریهای ذیل اختالالت روانی و رفتاری ناشی از مصرف مواد تعریف شده است.
ساالمت اجتماعی :در نظامنامه اداره سالالالمت اجتماعی ( )4988تعریف سالالالمت اجتماعی با رویکرد بعد
فردی سالمت اجتماعی به شرح زیر تعریف شده است:
«سالالالالمت اجتماعی عبارت اسالالالت از وضالالالعیت رفتارهای اجتماعی (مورد انتظارو هنجار) فرد که اثرات
شناخته شده و مثبتی بر سالمت ج سمی و روانی فرد دارد و موجبات ارتقای سازگاری اجتماعی و تعامل
فرد با محیط پیرامون و در نهایت ایفای نقش مرثر در تعالی و رفاه جامعه میشود».
سالمت اجتماعی در ابعاد اجتماعی و فردی قابل مطالعه است:
 بعد اجتماعی سالمت اجتماعی :در این بعد سالمت اجتماعی ویژگی جامعهای است که شهروندان آن به
صورت عادالنهای به منابع و امکانات جامعه برای تحقق حقوق شهروندی خود دسترسی دارند.
 بعد فردی سالالالالمت اجتماعی :در بعد فردی منظور از سال الالمت اجتماعی نحوه تعامل فرد با افراد دیگر جامعه،
نحوه عملکرد جامعه در برابر او و نیز نحوه تعامل فرد با سازمانها و هنجارهای اجتماعی است.
همانطور که از تعاریف فوق بر میآید 6 ،محور اصالالاللی سالالالالمت اجتماعی رفتارها و تعامالت سالالالالم
اجتماعی (بعد فردی) و عدالت اجتماعی (بعد اجتماعی) است.
بدیهی است که در صورت عدم احراز شرایط فوق الذکر سالمت اجتماعی مورد تهدید واقع شده و انواع
مشکالت اجتماعی ظهور پیدا میکند.
م شکل اجتماعی :مشالکلی اسالت که دامنه اثر آن از فرد گذشالته و جمعیت زیادی از جامعه را تحت تاثیر
خود قرار میدهد.
به عنوان مثال طالق یک مشالالکل یا حتی تصالالمیم فردی اسالالت که دو نفر پس از آزمودن راههای مختلف
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برای در کنار همدیگر ماندن انتخاب می کنند .با این حال اگر ویژگیهای اجتماعی یک جامعه چنان باشالالالد که
نتواند کارکرد خانواده را محکم نگاه دارد و در صد زیادی از ازدواجها به جدایی ختم گردد در این صورت
با رشد روزافزون طالق مواجه خواهیم شد که یک مشکل اجتماعی محسوب میشود.
قابل ذکر ا ست که م شکالت اجتماعی رابطه تنگاتنگی با م شکالت اقت صادی دارد .در جوامعی که به دالیل
مختلف فقر ،محرومیت و نابرابریهای اقتصالالالادی افزایش مییابد نرخ مشالالالکالت اجتماعی نیز چون بیکاری،
اعتیاد و جرایم نیز افزایش مییابد.
پیشگیری :کلیه تالشهایی است که برای جلوگیری از بروز بیماریها و مشکالت اجتماعی و کاهش پیامدهای
شالالدیدتر بیماری و مشالالکالت اجتماعی صالالورت میگیرد .پیشالالگیری مبتنی بر این اصالالل اسالالت که «در بلندمدت،
پیشگیریها مقرون بهصرفهتر و مرثرتر از درمان است» .پیشگیری در سه سطح صورت میگیرد:
 )4پی شگیری سطح اول :فرایندی ا ست که از طریق کاهش شرایط زمینه ساز ،موجب کاهش خطر ابتال به
بیماری روانپز شکی ،اعتیاد و م شکالت اجتماعی و جلوگیری از بروز آن می شود .نمونههای پی شگیری
سالالطح اول یا پیشالالگیری اولیه عبارتند از :مراقبت دوران بارداری ،بهبود برنامههای آموزشالالی مدارس،
برنامه های کاهش تبعیض ،آموزش مهارت های فرزندپروری ،مهارت های زندگی ،حمایت های روانی،
اجتماعی از آسالالالیب دیدگان بحرانها و بالیا ،کمک به کودکان تکسالالالرپرسالالالت ،آموزش پیشالالالگیری از
همسالالرآزاری ،مشالالاوره ازدواج ،مشالالارکتهای بین بخشالالی بهداشالالت و آموزش و پرورش و رابطین
بهداشتی و

مشارکت مادران در برنامههای بهداشتی.

 )6پیشالالگیری سالالطح دوم :این نوع پیشالالگیری شالالامل برنامههایی میشالالود که تشالالخیص زودهنگام اختالالت
روانپز شکی ،اعتیاد و م شکالت اجتماعی ،درمان و مدیریت آنها را در همان مراحل اولیه در د ستور کار
خود دارند .ایده ا صلی در پی شگیری سطح دوم ،حمله به م شکالت در زمانی ا ست که قابل مهار ه ستند
یعنی پیش از آن که در مقابل تغییر و مداخله ،مقاوم شالالالوند .غالب ًا در این نوع پیشالالالگیری غربالگری
تو صیه می شود .این غربالگری تو سط افراد مختلفی میتواند صورت بگیرد از جمله تو سط پز شکان،
معلمان ،مددکاران اجتماعی و بهورزان.
ارجاع مناسالالالب پس از ارزیابی اولیه صالالالورت میگیرد .کشالالالف زودهنگام افرادی که درگیری در حد
مصالالرف آسالالیبرسالالان در رابطه با مصالالرف مواد دارند ،شالالناسالالایی خانه به خانه موارد جدید بیماران
روانپزشالالکی ،شالالناسالالایی موارد همسالالرآزاری و انجام آزمون هوش در دانش آموزان سالاله نمونه از
غربالگریهای مورد استفاده به منظور پیشگیری ثانویه هستند.
 )9پیشگیری سطح سوم :هدف از پیشگیری در این سطح ،کاهش مدت و ت ثیرات اختالالت روانپزشکی ،اعتیاد و
م شکالت اجتماعی پس از وقوع ا ست .در نتیجه ،پی شگیری ثالث از این جهت با پی شگیری سطح اول و دوم
فرق دارد که هدفش کم کردن تعداد موردهای جدید اختالالت روانپزشکی ،اعتیاد و مشکالت اجتماعی نیست
بلکه ت ثیرات آنها را پس از تشالالخیص ،کم میکند .محور اصالاللی بسالالیاری از برنامه این نوع پیشالالگیری ،توان
خشی است که دامنه وسیعی دارد .روشهای مورد استفاده در آن هم مشاوره ،آموزش شغلی و مواردی از
این قبیل ا ست .کمک به کودک مبتال به صرع که از مدر سه اخراج و خانه ن شین شده ،کمک به دانشآموزان
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ناتوان یا معلول تح صیلی برای برگ شت به مدر سه ،کمک به ا شتغال یک نوجوان عقب مانده ذهنی برای کار
در مزرعه یا کارگاه ،آموزش هم سرداری یا فرزند پروری به پدر یا مادری که به دلیل بیماری روانی شدید
گو شه یر و طرد شده ا ست ،همگی نمونههایی از پی شگیری سطح سوم یا نوتوانی ،بازتوانی و توانبخ شی
روانی ،اجتماعی است که اصولی مانند توانبخشی جسمی دارد.

شنا سایی عوامل مؤثر بر سالمت روانی ،اجتماعی و
اعتیاد
سالالالالمت روانی و اجتماعی و اختالالت مصالالالرف مواد
تحالالت ت ال ثیر عوامالالل مختلفی چون عوامالالل اجتمالالاعی،
روانشالالناختی و زیسالالتی هسالالتند و نباید فکر کنیم که یک
عامل به تنهایی آنها را به وجود میآورد .مثالً سطح پایین
سواد ،مشکل مسکن و درآمد ،عوامل خطری برای سالمت
روانی ،اجتماعی و اختالل مصالالرف مواد هسالالتند .همچنین
برای ارت قای سالالالال مت روانی ،اجت ماعی و پیشالالالگیری از
م صرف مواد ،وجود ف ضایی که از حقوق اولیه اجتماعی و سیا سی -اقت صادی حمایت کند؛ ضروری ا ست.
اگر قوانینی نباشند که آزادی و امنیت را ت مین کنند ،دستیابی به سطوح باالی سالمت بسیار دشوار است.
بر اساس آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که عوامل اجتماعی سهم باالیی در رخداد اختالالت روانپزشکی
دارند .با توجه به انتخاب رویکرد کنترل عوامل اجتماعی مرثر بر سالمت از سوی دولت و از جمله بخش سالمت
در ک شور ایران ،عوامل اجتماعی مرثر بر سالمت روانی و اجتماعی بیش از پیش مطرح شده ا ست .نکته دیگری
که باید به آن اشاره کرد این است که در مورد بسیاری از بیماریهای جسمی میتوان به علت یا علل مشکل پی
برده و مداخله مستقیم انجام داد اما در زمینه پیشگیری از اختالالت روانپزشکی و ارتقای بهداشت روان ،علت یا
علل مستله روشن نیست و بهترین راه این است که عوامل خطرساز برای ابتال و عوامل محافظتکننده از بیماری
روانی را بشناسیم و در برنامههای پیشگیری و ارتقا بر روی آنها کار کنیم.
عوامل خطر ساز :به عواملی گفته می شود که احتمال وقوع یک بیماری و شدت آن را بی شتر میکنند و
مدت آن را طوالنیتر میکنند.
عوامل محافظتکننده :عواملی هستند که مقاومت فرد را نسبت به عوامل خطرساز و بیماریها باال برده
و از سالمتی محافظت میکنند.
هم عوامل خطر ساز و هم عوامل محافظتکننده میتوانند مربوط به فرد یا خانواده با شند و هم نا شی از
شرایط محیط بیرونی ،شرایط اجتماعی و اقتصادی باشند.
عوامل اجتماعی -اقتصااادی و محیطی :در زمینه عوامل اجتماعی– اقتصالالادی و عوامل محیطی وسالالیع،
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نیاز به راهبردهایی در سطح کالن جامعه وجود دارد تا سیا ستها و قوانین ک شور در م سیری قرار بگیرند
که تغییرات اسالالاسالالی در سالالالمت روانی و اجتماعی افراد جامعه به وجود آید .شالالناسالالایی تعیینکنندههای
اجتماعی ،محیطی و اقتصالالادی سالالالمت روانی و اجتماعی برای سالالیاسالالتمداران و دسالالتاندرکاران امور از
اهمیت زیادی برخوردار است .در جدول زیر به برخی از این عوامل اشاره

میشود.

برخی از عوامل اجتماعی ،محیطی و اقتصادی مؤثر بر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
عوامل خطرساز
فقر
فقدان آموزش کافی
دسترسی آسان به الکل و مواد
بحرانهای اجتماعی -اقتصادی
استرس شغلی
بیکاری
مهاجرت
حاشیه نشینی
ارزشها و باورهای فرهنگی مثبت به مواد

عوامل محافظتکننده
رفاه اجتماعی
خدمات اجتماعی
قوانین و نظارت کارآمد
حمایتهای اجتماعی مثل بیمه
امنیت شغلی
تحصیالت باال
سرمایه اجتماعی( مشارکت و اعتماد اجتماعی)
عدالت اجتماعی
باورهای مذهبی بازدارنده

اگرچه بحث اصالاللی مربوط به عوامل فردی و خانوادگی سالالالمت روانی و اجتماعی اسالالت که انتظار میرود
کار شنا سان مراقب سالمت خانواده به عنوان ع ضوی از تیم سالمت در نظام مراقبتهای بهدا شتی اولیه با آنها
آشنا شوند و از طریق آموزشهایی که به آنها داده می شود و همچنین با همکاری سایر اعضای تیم ،بتوانند یک
گام فراتر رفته و در مداخالت اجتماع محور با جلب حمایت سالالالیاسالالالتگذاران محلی به سالالالمت تحقق معنای مثبت
سالمت پیش روند .این فعالیتها همان چیزی است که ما به عنوان پیشگیری و ارتقا از آنها نام میبریم.
عوامل فردی و خانوادگی :این عوامل میتوانند زی ستی ،هیجانی ،شناختی ،رفتاری یا اجتماعی با شند یا
به محیط خانواده مرتبط باشالالند .این عوامل در دورههای حسالالاس رشالالد فرد ،میتوانند ت ثیر عمیقی داشالالته
باشالالالند و حتی تاثیرات خود را بر نسالالالل بعدی برجای گذارند .برای مثال ،والدینی که خودشالالالان در دوران
طفولیت و کودکی از طرف اطرافیان مورد بدرفتاری قرار گرفتهاند ،در بزرگسالی احتمال ابتال به افسردگی و
اضالالطراب دارند و ممکن اسالالت این مشالالکالت را به کودکان خود هم منتقل کنند .همچنین الگوی بدرفتاری و
خشالالونت تجربه شالالده میتواند در نسالاللهای بعدی تکرار گردد .نمونه دیگر اختالفات زناشالالویی اسالالت که
میتواند موجب مشکالت رفتاری در کودکان و مشکالت مصرف مواد در زنان یا مردان شود .در جدول زیر
به برخی از این عوامل خطرساز و محافظتکننده از سالمت روانی اجتماعی اشاره میشود.
برخی از عوامل فردی و خانوادگی تعیینکننده سالمت روانی -اجتماعی
عوامل خطرساز فردی

عوامل خطر ساز خانوادگی
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ضعف مهارتهای اجتماعی

اختالف و ناسازگاری خانوادگی

افت تحصیلی و یا ترک تحصیلی

مشکالت روانی والدین

مشکالت رفتاری و اختالالت روانپزشکی

ضعف مهارتهای فرزتدپروری والدین

همساالن دارای رفتارهای پرخطر

دلبستگی پایین به خانواده

خطر درک شده پایین از رفتارهای پر خطر و مصرف مواد

بیسوادی یا تحصیالت پایین والدین

نقصهای حسی و جسمی

پایش و نظارت ناکافی خانواده

رویدادهای استرسزای زندگی

وجود والدین یا بستگان معتاد

نگرش و انتظارت مثبت از مصرف مواد

کودک آزاری و بیتوجهی به نیازها

تجربه مصرف در سن پایین

وضعیت اجنماعی و اقتصادی ضعیف

هیجان طلبی باال

عدم دسترسی به خدمات وحمایت اجتماعی

باورهای و نگرشهای مثبت درباره مواد

رفتارهای پرخطراطرافیان

مصرف مواد در گروه همساالن

نگرش و باور مثبت درباره مصرف مواد در
خانواده

دوران انتقالی مانند نوجوانی

ضعف اعتقادات وتعهد دینی خانواده

بحران هویت

عدم وجود الگوهای مثبت رفتاری در خانواده

ضعف در مقایله با فشارهای روانی

دوری از خانواده

در ادامه به تعیینکنندههای سالمت روانی-اجتماعی و راهبردهای ارتقا آن ا شاره می شود که در زمینه
پیشگیری از اختالالت ،کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقا سالمت روانی و اجتماعی مرثرند.
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تعیینکنندههای سالمت روانی-اجتماعی
ارتقاء فرآیندی است که مردم را قادر میسازد تا کنترل بیشتری بر سالمتشان داشته باشند و وضعیت
آن را بهبود بخشالالند .بنابر این ارتقاء سالالالمت و کیفیت زندگی ایجاد فرصالالتهایی برای سالالالمتر زیسالالتن از
طریق بهبود تعیینکنندههای سالمت روانی و اجتماعی است.
در ارتقاء سالمت روانی -اجتماعی ،هدف ت مین اح ساس شادی ،امنیت ،امید و ر ضایت از زندگی برای
جمعیت عمومی اسالالت و همچنین افزایش مهارتهای جامعه برای رویارویی با اسالالترسها ،ارتقاء مهارتهای
ارتباط اجتماعی ،مهارتهای زندگی و شیوههای فرزند پروری مورد نظر است.
راهبردهای مرثر بر تعیین جهت حرکت برای رسیدن به اهداف مورد نظر ،عالوه بر کاهش خطر اختالالت
روانی و مشالالالکالت و بهبود سالالالالمت روانی و اجتماعی ،تاثیر مثبتی بر بهداشالالالت و پیشالالالرفت اجتماعی و
اقتصادی جوامع دارد .در زیر به برخی از مهمترین راهبردها پرداخته میشود.
 )1بهبود تغذیه

شواهد علمی قوی وجود دارد که بهبود تغذیه در کودکانی که از لحاظ اجتماعی -اقت صادی فقیر ه ستند،
منجر به رشد عقالنی سالم ،نتایج تحصیلی بهتر و کاهش خطر بیماریهای روانی میشود.
 )2تهیه مسکن

ندا شتن م سکن و م سکن نامنا سب یکی از شاخصهای فقر ا ست و در را ستای بهبود سالمت جامعه و
کاهش بیعدالتی در سالالالمت هدف مداخله قرار میگیرند .در پژوهشهای اخیر نشالالان داده شالالده که بهبود
م سکن ،نتایج مطلوبی بر سالمت ج سمی و روانی دا شته و نیز تاثیرات اجتماعی مثبتی مثل اح ساس امنیت،
کاهش جرم و افزایش مشارکت جمعی را در پی دارد.
 )3افزایش دسترسی به آموزش

کم سالالوادی و سالالطح پائین تحصالالیلی در بسالالیاری از کشالالورها ،به ویژه جنوب آسالالیا و آفریقا ،مشالالکالت
اجتماعی بزرگی ه ستند که معموالً در بین زنان شایعتر ه ستند .بی سوادی توانایی افراد را برای ر سیدن به
مزایای اقتصالادی شالدیداً محدود میکند .مبارزه با بیسالوادی از طریق فراهم کردن امکانات آموزشالی بهتر
بری کودکان مزایای بی شماری دا شته اما متا سفانه به بی سوادی بزرگ ساالن کمتر توجه شده که باید در
این زمینه بیشتر سرمایه گذاری شود

.

در مجموع ،آموزش بهتر به ویژه برای زنان ،منجر به افزایش توانمندیهای شالالناختی ،هیجانی و عقالنی
آنان و نیز فرصالالالتهای شالالالغلی بیشالالالتر میشالالالود که این امر منجر به کاهش نابرابری اجتماعی و کاهش
بیماریهای روانی خاص همچون افسردگی میشود.
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 )4کاهش ناامنی اقتصادی

فقر ،محرومیت نسالالبی و انزوای اجتماعی تاثیر مهمی بر سالالالمتی و نیز مرم زودرس دارند .فقر مطلق
یعنی کمبود مایحتاج ضالالالروری اولیه زندگی که هنوز در برخی از غنیترین کشالالالورهای اروپایی نیز وجود
دارد .در این میان به طور اخص ،افراد بیکار ،گروههای اقلیت قومی ،کارگران خارجی ،افراد ناتوان ،پناهندگان
و افراد بی خانمان در معرن خطر قرار دارند .کسالالالانی که در خیابانها زندگی میکنند میزان مرم باالتری
دارند.
فقر نسبی یعنی زندگی در وضعیتی فقیرانهتر از دیگر مردم اجتماع و این اصطالح اغلب به کسانی اطالق
می شود که با درآمدی کمتر از  %20درآمد متو سط در سطح ملی ،زندگی میکنند .انزوای اجتماعی منجر به
کاهش سالمتی و مهمتر از آن خطر مرم زودرس می شود .ا ضطراب نا شی از فقر خ صو صاً برای زنان
باردار ،نوزادان ،کودکان و سالمندان مضر است .انزوای اجتماعی هم چنین ممکن است به دلیل نژادپرستی،
تبعیض ،بدنامی ،خ صومت و بیکاری نیز به وجود آید .این شرایط مردم را از یادگیری ،ح ضور در جل سات
آموزشی ،دسترسی به خدمات و فعالیتهای شهروندی باز میدارد که اینها خود از لحاظ روانی و اجتماعی
زیان آور بوده و به لحاظ مادی برای سالالالالمتی مضالالالر هسالالالتند .هر چه افراد برای مدت طوالنیتری در این
و ضعیتها زندگی کنند ،بی شتر در معرن ابتال به بیماریها به ویژه بیماریهای قلبی -عروقی خواهند بود.
فقر و انزوای اجتماعی خطر طالق ،ناتوانی ،بیماری ،اعتیاد و طرد از اجتماع را افزایش میدهد.
 )5تقویت شبکههای اجتماعی

بی شتر مداخلههایی که در سطح جامعه انجام میگیرند ،سعی کردهاند افرادی را از داخل آن مجموعه به
نوعی آموزش داده و توانمند کنند تا احسالالالاس تعلق و مسالالالتولیت اجتماعی در بین اعضالالالاء ایجاد شالالالود.
مرثرترین این برنامهها ،آنهایی هسالالتند که متناسالالب با ویژگیهای هر منطقه تنظیم میشالالوند به طوری که
عوامل خطرسالالاز و محافظتکننده در قلمرو آن منطقه شالالناسالالایی شالالده و اقدام مناسالالب به عمل میآید .این
برنامهها سطوح مختلف جامعه مثل عامه مردم ،مدر سه ،خانواده و فرد را درگیر میکنند .نمونه این اقدامات
در آمریکا برای جلوگیری از خ شونت و پرخا شگری در نوجوانان انجام شده .تحقیقات بعدی ن شان داد که
این اقدامات مرثر بود و منجر به کاهش مشکالت موجود در مدرسه ( %90کاهش) ،حمل اسلحه ( %22کاهش)،
دزدی ( %12کاهش) ،جرایم مرتبط با مواد ( %63کاهش) و زندانی شدن ( %61کاهش) گردید.
 )6کاهش دسترسی به مواد

مداخالت نظاممند و مرثر برای کاهش بار مرتبط با مصالالرف تنباکو میتواند در سالالطح بینالمللی ملی و
منطقهای ان جام شالالالود که نمو نه های آن عبارت ند از :افزایش مالیات ،ای جاد م حدودیت در دسالالالترسالالالی و
ممنوعیت های کلی بر هر نوع تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم (برای مثال ممنوعیت مصرف سیگار توسط هنر
پیشههای نقش اول در فیلمها و سریال ها).
در ک شور ما ممنوعیت کامل برای مصرف سایر مواد وجود دارد اما مداخالت محدودکننده د ستر سی و
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تبلیغات تنباکو نظیر اعمال مالیات ،محدودیت اماکن فروش و ممنوعیت تبلیغات میتواند مرثر واقع شالالالود.
یکی از اقداماتی که در بسالالیاری از کشالالورها مرثر واقع شالالده ،افزایش مالیات بر توتون و تنباکو اسالالت .مثالً
افزایش  %40مالیات بر توتون در سال  6004گسترش و مصرف محصوالت توتون (سیگار و تنباکو و )...را
در کشورهای با درآمد باال % 2 ،و در کشورهای با درآمد متوسط و پایین % 8 ،کاهش داده است.
 )7کاهش عوامل استرسزا و باال بردن تابآوری

شواهد فراوانی وجود دارد که برنامههای پیشگیری در سالهای اولیه رشد ،یکی از راهبردهای قدرتمند
پیشالالگیری اسالالت .موفقترین برنامههایی که با عوامل خطرسالالاز و محافظتکننده در اوایل زندگی سالالر و کار
دارند ،جمعیت کودکان در معرن خطر به ویژه کودکانی از خانوادههای با درآمد و سطح تحصیلی پایین را
هدف قرار میدهند .این برنامه ها عبارتند از مداخالت ویزیت در منزل در دوران حاملگی و اوائل کودکی (6
سالالالال اول) ،مداخله برای درمان مصالالالرف سالالالیگار و سالالالایر مواد در دوران حاملگی ،آموزش والدین و
آموزشهای پیش از مدرسه.
از م صداقهای این نوع پی شگیری ،اقدامات و برنامههای ویزیت در منزل در بارداری و پس از تولد برای
مادران در معرن خطر است ،که به آنان نحوه صحیح تعامل با کودک را آموزش دهد.
 )8کاهش کودکآزاری و غفلت از کودکان

فعالیت های ب سیار زیادی در زمینه پی شگیری یا وقوع مجدد کودک آزاری انجام شده ا ست ،اما فقط دو
نوع راهبرد پیشگیرانه ،تا حدودی کارساز بوده:
 -1برنامه هایی برای مادران در معرن خطر (مثل مادران جوان و یا مادرانی که از اختالالت روانی رنج
میبرند) برای پیشگیری از کودک آزاری جسمی و غفلت از کودک.
 -2برنامههای محافظت از خود برای کودکان مدرسه برای جلوگیری از کودک آزاری جنسی .این برنامهها
دانش و مهارتهایی را به کودکان یاد میدهد که بتوانند از قربانی شدن خود جلوگیری کنند.
 )9مقابله با بیماری روانی والدین

کودکانی که والدینشالالالان اختالل روانی یا مصالالالرف مواد دارند ،یکی از جمعیت های در معرن خطر
م شکالت یا اختالالت روانی ه ستند .برای مثال ،کودکان والدین اف سرده ،حدود %20در معرن خطر ابتال به
یک اختالل اف سرده ساز قبل از  60سالگی ه ستند .این انتقال بین ن سلی اختالل روانی به ویژه اف سردگی و
اختالالت اضطرابی نتیجه تعامل عوامل زیستی و عوامل خطر روانی ،اجتماعی هستند .مداخالتی مثل افزایش
آ گاهی این خانواده ها از بی ماری ،م قاومسالالالازی کودک ،آموزش ت عا مل های سالالالالم بین کودک و وا لدین،
انگزدایی از بیماری روانی و حمایت اجتماعی در این زمینه مرثرند.
برنامههای غربالگری در مدرسالالاله برای شالالالناسالالالایی کودکان و نوجوانان در معرن خطر و برگزاری
برنامهای مثل گروه درمانی شناختی از سایر راهبردهای مرثر میباشند.
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 )11مقابله با آشفتگی خانواده

نوجوانانی که والدینشالالالان طالق گرفتهاند در معرن خطر باالی ازدواج و حاملگی های زودهنگام ،ترک
تحصیل ،رفتار بزهکارانه ،مصرف مواد ،توانمندی تحصیلی واجتماعی پایین ،روابط ناخشنود ،طالق و مرم
زودهنگام هستند .مرم والدین هم با عالیم افسردگی و اضطراب در کودکان و مشکالت رفتاری در مدرسه
و موفقیت تحصیلی پایین در ارتباط است.
دو دسالالالته مداخله برای این فرزندان در نظر گرفته میشالالالود ،برنامههای متمرکز بر کودک و برنامههای
متمرکز بر والدین .برنامه های متمرکز بر کودکان به آنها برخی مهارت های شالالالناختی – رفتاری ویژه (مثل
کنترل خشم ،حل مستله و ارتباط مرثر) را یاد میدهد که در شناسایی و مدیریت هیجان به آنها کمک میکند.
برنامههای متمرکز بر والدین ،مهارتهای فرزندپروری و مقابله مرثر با هیجانها ،بهبود کیفیت روابط مادر-
فرزند ،نظم آموزی و کاهش رفتارهای نابهنجار کودک را هدف مداخله قرار میدهند.
 )11تسهیل مشارکت اجتماعی در توسعه محلی

محل سالالکونت افراد چیزی فراتر از خانه آنها محسالالوب میشالالود .مهمترین رفتارهای اجتماعی مردم در
محیط همسالالایگی و محلهها رشالالد و توسالالعه مییابد .افرادی که زندگی اجتماعی و روابط تعریف شالالدهای با
اطرافیان و محل سالالالکونت خود ندارند از انزوای اجتماعی رنج میبرند که احسالالالاس تنهایی و بی پناهی را
درآنها دامن میزند.
در زندگی شالالهرنشالالینی فعلی و همگام با رشالالد روزافزون آن ارتباط سالالنتی با اقوام نزدیک به دلیل بعد
مسافت و مهاجرتها کم رنگ شده است .در شهرهای بزرم بسیاری از افراد خصوصاً سالمندان به تنهایی
در خا نه ها و آ پارت مان های خود ز ندگی میکن ند .از طرفی دیگر ارت باط مردم در مح له های حاشالالال یه ای و
سکونتگاه های غیر رسمی به دلیل چند فرهنگی بودن و عدم آشنایی نوشهرنشینان با رفتار شهرنشینی نیز
خالی از تنش نمیباشد .بطور کلی رفتارهای نامناسب شهروندی از یک طرف و انزوا و بیگانگی اجتماعی از
طرف دیگر منجر به کاهش نرخ مشالالارکت مردم در امور سالالرنوشالالت سالالاز محل زندگی و بطور کلی کاهش
توسعه محلی میگردد.
یکی از مهمترین مداخالتی که در این زمینه قابل اجرا اسالالالت ،مداخالت اجتماعمحور در ارتقاء سالالالالمت
اجتماعی مردم محله ا ست .در این مداخله مردم محله میآموزند که چگونه م شکالت اجتماعی منطقه خود را
شناسایی نموده و آنها را در چارچوب یک تشکل محلی (کمیته محلی) و همچنین یک تشکل سازمانی (کمیته
راهبری شهرستان) با یکدیگر و مستولین محلی به مشارکت بگذارند.
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خالصه فصل
جسم و روان به عنوان دو جنبه از وجود انسان همواره بر یکدیگر تأثیر متقابل میگذارند
و وضعیت یکی از آنها میتواند تعیینکننده وضعیت دیگری باشد.
پیشگیری مناسبترین راه کاهش هزینه و بار اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد و
مشکالت اجتماعی ،است و تحقیقات هم نشان داده که پیشگیری و ارتقای سالمت ،از
درمان مقرون به صرفهتر است.
سالمت چیزی بیش از فقدان بیماری است.
هدف از ارتقاء سالمت روانی و اجتماعی ایجاد شرایط و بسترهایی است که از سالمت
روانی و اجتماعی محافظت نموده و اختالالت روانپزشکی ،اعتیاد و مشکالت اجتماعی را
بهبود بخشد.
اختالالت روانپزشکی ،اعتیاد و مشکالت اجتماعی تک عامل نیستند ،بلکه علل چندگانه
در بروز و تداوم آنها دخالت دارند .بنابراین برای پیشگیری و ارتقای سالمت بهترین راه
این است که عوامل خطرساز برای ابتال و عوامل محافظتکننده از ابتالء به بیماری و
مشکالت را بشناسیم و در برنامههای پیشگیری و ارتقاء بر روی آنها کار کنیم.
 44راهبرد برای ارتقاء سالمت روانی اجتماعی عبارتند از :
بهبود تغذیه
تهیه مسکن
افزایش دسترسی به آموزش
کاهش ناامنی اقتصادی
تقویت شبکههای اجتماعی
کاهش دسترسی به مواد
کاهش عوامل استرس زا و باال بردن تاب آوری
کاهش کودک آزاری و غفلت از کودکان
مقابله با بیماری روانی والدین
مقابله با فقدان در خانواده
تسهیل مشارکت اجتماعی در توسعه محلی

فصل اول ارتقاء سواد سالمت رواني ،اجتماعي و اعتياد

17

تمرین در کالس درس
همانطور که میدانید اختالل اف سردگی در جمعیتهای مختلف بروز میکند ،اما یکی از جمعیتهایی را که
بی شتر درگیر میکند ،جمعیت م سن ا ست و از طرفی ورزش منظم یکی از عوامل مؤثر جهت مقاوم سازی در
برابر افسردگی است .با این تفسیر به این دو سؤال جواب دهید.

-1

اگر شما در محیط زندگی خود شاهد شیوع ن شانههای اف سردگی در جمعیت م سن با شید ،چه
برنامهای برای این مسأله طراحی خواهید کرد؟ جزئیات این برنامه را در  1خط توضیح دهید.

-2

این برنامه چگونه میتواند به کاهش افسردگی و عوارض ناشی از آن کمک کند؟

تمرین در خارج از کالس درس
همانطور که می دانید م صرف مواد محرک یکی از مع ضالت جوامع ب شری ا ست که عالوه بر شیوع
باالی مصرف آن ،سن شروع مصرف پایین آمده است به گونهای که در حال حاضر به صورت یک نگرانی
جدی بهداشتی درآمده است.
 عوامل خطرفردی زمینه ساز برای اختالالت مصرف مواد:خطر درک شده پایین درباره مصرف مواد محرک
نگرش و انتظارت مثبت از مصرف
تجربه مصرف در سن پایین
هیجان طلبی باال
ضعف مهارتهای اجتماعی
باورهای و نگرشهای مثبت درباره مواد در گروه همسان
مصرف مواد در گروه همسان
 عوامل خانوادگی زمینه ساز برای اختالالت مصرف مواد:ضعف در مدیریت و نظارت خانواده
نگرش و باور مثبت درباره مصرف مواد در خانواده
مصرف مواد در خانواده
دلبستگی پایین به خانواده
با این توضیح به این دو سؤال جواب دهید.
 -4اگر شاما در محایط زنادگی خاود شااهد شایوع مصارف ماواد محارک باه ویا ه در جمعیات
جااوان باشااید ،بااا توجااه بااه عواماال خطاار و محاااف زمینااهساااز ،چااه برنامااهای باارای ایاان
مسئله طراحی خواهید کرد؟ جزئیات این برنامه را در  1خط توضیح دهید.
 -9این برنامه چگونه میتواند در کاهش مصرف مواد محرک و عوارض ناشی از آن کمک کند؟

فصل دوم آشنايي با چارچوب برنامههاي حوزه سالمت روان ،اجتماعي و اعتياد

فصل دوم

آشنایی با چارچوب برنامههاي حوزه سالمت
روانی ،اجتماعی و اعتیاد
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اهداف فصل
پس از مطالعه این فصل انتظار میرود که بتوانید:
 اهداف برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد را بیان کنید.
 شرررو وئا ف کارشررناس مراقب سررالمت خانواده را در برنامههای حوزه سررالمت روانی،
اجتماعی و اعتیاد ذکر کنید.
 چارچوب برنامه های حوزه سررالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد و هریا از اجزاآ آن را
توضیح دهید.

واژگان کلیدي
 چارچوب برنامه
 برقراری ارتباط
 گروه هدف
 مداخله
 مراقبت

 پایش و ارزشیابی

فصل دوم آشنايي با چارچوب برنامههاي حوزه سالمت روان ،اجتماعي و اعتياد

عناوین فصل
 اهداف برنامههای سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
 نقش مراکز سالمت شهری در برنامههای سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
 چارچوب فعالیتها در برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
 شناسایی گروههای هدف و ارزیابی خانوار
 برقراری ارتباط با گروههای هدف
 آموزش به گروههای هدف
 انجام مداخالت الزم
 مراقبت وپیگیری بیماران

 پایش و ارزشیابی برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
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اهداف برنامههای سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
هدف کلی برنامه های سالالالالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
« تأمین ،حف و ارتقاء سااالمت روانی و اجتماعی جامعه و
کاهش بار ناشی از اختالالت مصرف مواد» است .به منظور
ت مین این هدف الزم اسالالت اهداف اختصالالاصالالی زیر از سالالوی
مسالالتولین و دسالالت اندرکاران برنامه در سالالطوح مختلف مورد
نظر قرار گیرد:
 .4پی شگیری از بروز اختالالت روانپز شکی ،م صرف مواد
و مشکالت اجتماعی
 .6کاهش شیوع اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد و مشکالت اجتماعی
 .9کاهش مرمها و ناتوانیهای ناشی از اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد و مشکالت اجتماعی
 .1کاهش آسیبهای ناشی از مصرف مواد

نقش مراکز سالمت شهری در برنامههای سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
مرکز سالمت شهری به عنوان نخستین سطح ارائه خدمات در شهرها یکی از مهمترین وظائف را در
تحقق ا هداف فوق دار ند .به طور کلی و ظائف کارشالالال ناس مرا قب سالالالال مت خانواده در تحقق ا هداف
اختصاصی فوق شامل موارد زیر است:
.4

برقراری ارتباط با گروههای هدف

.6

بیماریابی و تشالالخیص افراد در معرن خطر اختالالت روانپزشالالکی ،مصالالرف مواد و آسالالیبهای
اجتماعی

.9

ارجاع بیماران به پزشک مرکز سالمت شهری

.1

مراقبت و پیگیری بیماران

.2

ثبت و گزارشدهی اطالعات آماری

.2

آموزش اصول سالمت روانی ،اجتماعی و پیشگیری از مصرف مواد به گروههای هدف

.1

آموزش و تسهیل دسترسی به وسایل کاهش آسیب برای گروههای هدف

چارچوب فعالیتها در برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
در این ف صل به منظور درک منا سب از برنامههای این حوزه ،چارچوب فعالیتها در حوزه سالمت
روانی ،اجتماعی و اعتیاد ذکر شده است .این چارچوب در زمینه راهکارهای ارائه خدمات ،نگرش کلی را
برای کارشناسان مراقب سالمت خانواده ایجاد میکند .بخشهای مختلف این چارچوب عبارتند از:
 .4شناسایی گروههای هدف و ارزیابی خانوار
 .6برقراری ارتباط با گروههای هدف
 .9انجام مداخالت الزم
 .1مراقبت وپیگیری بیماران
 .2پایش و ارزشیابی برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد

فصل دوم آشنايي با چارچوب برنامههاي حوزه سالمت روان ،اجتماعي و اعتياد
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شناسایی گروههای هدف و ارزیابی خانوار :
گروه هدف در بر نا مه های اد غام یاف ته
سالالالالمالالت روانی ،اجتمالالاعی و اعتیالالاد کالاله
کارشناس مراقب سالمت خانواده وظیفه کار
با آنها را به عهده دارد شالالامل چهار دسالالته
از افراد هستند:
.4

افراد مبتال یا مشالالالکوک به اختالالت
روانپز شکی ،م صرف مواد و همچنین
افراد در معرن خطر آسالالالیالالب هالالای
اجتماعی( به طور مثال :بیکاری ،اخراج
از محل کار ،ترک تح صیل خ شونت و
آزار در خانواده ،طالق یا جدایی ،زندان
و ورشکستگی )

.6

خانواده افرادی که در بند قبلی به آنها اشاره گردید.

.9

گروههای در معرن خطر در جامعه برای کارشناس مراقبت سالمت

.1

سایر مراجعان به مراکز سالمت شهری که درخوا ست خدمات سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
دارند
کارشالناس مراقب سالالمت خانواده در زمان شالناسالایی جمعیت تحت پوشالش ،باید ضالمن برقراری

ارتباط منا سب با اع ضای خانوارها ،با به کارگیری فرمهای غربالگری اختالالت روانپز شکی ،م صرف
مواد و عوامل خطر آسالالیبهای اجتماعی ،افراد مشالالکوک را در هر حیطه شالالناسالالایی و به پزشالالک یا
کارشناس سالمت روان ارجاع دهد.
بخشی از جمعیت تحت پو شش را گروههای آسیبپذیر تشکیل میدهند که به دلیل وضعیت خاصی
که دارند بی شتر از سایر افراد جامعه در معرن خطر ابتال به اختالالت روانپز شکی ،م صرف مواد و
م شکالت اجتماعی قرار دارند .لذا کار شناس مراقب سالمت خانواده باید ن سبت به شنا سایی این افراد
توجه ودقت بیشتری داشته باشد و در انجام مداخالت الزم ،آنها را در اولویت قرار دهد.

برقراری ارتباط با گروههای هدف
برقراری ارتباط با گروههای هدف اولین قدم پس از شالالالناسالالالایی این گروهها اسالالالت .بدون ارتباط
منا سب ،سایر اقدامات و خدمات کار شناس مراقب سالمت خانواده ،به نتیجه مطلوب نخواهد ر سید .در
وهله اول کارشالالناس مراقب سالالالمت خانواده باید سالالعی کند با برخوردی محترمانه و صالالمیمانه ،گروه
هدف را جلب کند تا بتواند از م شارکت آنها در برنامه برخوردار شود و آنها را ترغیب کند که به مرکز
سالالالمت شالالهری مراجعه کنند ،در صالالورت ارجاع به پزشالالک ،به توصالالیههای درمانی وی عمل کنند و تا
بهبودی کامل ،با تیم سالمت همکاری نمایند.
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آموزش به گروههای هدف:
یکی از مالالداخالت اثربخش برای گروه
هالدف ،آموزش ،حفت و ارتقالاء سالالالالمالت
روانی ،اجتماعی و پیشالالالگیری از مصالالالرف
مواد میباشد .این آموزش در قالب مشاوره
چهره به چهره و آموزشهای گروهی انجام
میشالالود .موضالالوعات زیر در فصالاللهای
دیگر این کتاب به طور مجزا و به تفصالالالیل
آمده اسالالالت اما با توجه به اهمیت آموزش
در ادامه مختصری به آن اشاره شده است.
مباحث عمده و مهم در آموزش بیماران و خانواده آنها عبارتند از:
 رفتار و برخورد صالالحیح با بیمار مبتال به اختالل روانپزشالالکی ،مصالالرف مواد و در معرن خطر
مشکالت اجتماعی
 مراقبت از بیماران و افراد دارای مشکل
 تداوم درمان (مصالالرف داروها طبق دسالالتور پزشالالک و عدم قطع خودسالالرانه دارو ،تداوم مراجعه به
پزشک یا سایر کارکنان ارائهدهنده خدمت در موعد مقرر)
همچنین الزم است کارشناس مراقب سالمت خانواده برای ارتقاء آگاهی عموم جامعه و آشنا نمودن
آنها با اصالالول سالالالمت و روشهای پیشالالگیری و مقابله با اختالالت روان ،مصالالرف مواد و مشالالکالت
اجتماعی جلسالالالات آموزشالالالی گروهی برگزار کند .از جمله مباحثی که در آموزش همگانی باید به مردم
ارائه شود عبارتند از:
 اصول و مبانی سالمت روانی و اجتماعی
 عالئم و نشانههای اختالالت روان پزشکی و مصرف مواد
 عوامل مرثر در بروز اختالالت روان پزشکی ،مصرف مواد و مشکالت اجتماعی
 روشهای پیشگیری از بروز اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد و مشکالت اجتماعی
 راههای درمان اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد و کنترل و مدیریت مشکالت اجتماعی
 مهارت های زندگی (مدیریت اسالالالترس ،مدیریت خشالالالم ،مقابله با خلق منفی ،برقراری ارتباط مرثر،
روشهای حل مس له ،برنامهریزی و مدیریت زمان ،تصمیم گیری ،حل اختالف و)...
 شیوههای صحیح فرزند پروری
 ترغیب مشارکت مردمی در برنامهها
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انجام مداخالت الزم:
پس از آنکه کارشالالالناس مراقب سالالالالمت گروه
هدف را با اسالالتفاده از سالالراالت فرمهای غربالگری
شالالناسالالایی کرد ،باید فرد شالالناسالالایی شالالده را جهت
ارزیابی بیشالالتر ،تشالالخیص قطعی و دریافت خدمات
درمانی و بر ح سب مورد به پز شک مرکز سالمت
شهری و یا کار شناس سالمت روان ارجاع دهد و
پس از بازگشالالالت بیمار از مرکز (بازخورد ارجاع)،
مشالالالخصالالالات بی مار را بر اسالالالاس تشالالالخیص و
توصالالیههای پزشالالک در فرم آمار اختالالت روانی،
اختالالت مصالالرف مواد و مشالالکالت اجتماعی ،فرم
پیگیری بی ماران ،فرم ث بت مراج عات بی مار و فرم
ارجاع و مراقبت بیماران ثبت نماید .بر این مبنا اساساً کار کارشناس مراقب سالمت در حوزه برنامههای
سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد غربالگری و مراقبت است .بدیهی است مداخالت درمانی در این زمینه
مربوط به پزشالالکان و در مواردی کارشالالناس سالالالمت روان (تحت نظر پزشالالک) خواهد بود .کارشالالناس
مراقب سالمت خانواده باید در مورد اختالل روانپزشکی و مصرف موادِ تشخیص داده شده به وسیله
پزشک ،اقدام به مراقبت نماید .فصل  2این کتاب به منظورآشنایی کارشناسان مراقب سالمت خانواده با
موارد شایع اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد ،بعضی از مشکالت اجتماعی و عالئم و نشانههای آن،
اخت صاص یافته ا ست .مطالب این ف صل میتواند به کار شنا سان مراقب سالمت خانواده نگرش مفیدی
برای انجام غربالگری و مراقبت دهد .عالوه بر این اقدامات ،آموزش گروههای هدف تو سط کار شناس
مراقب سالالمت خانواده در قالب آموزشهای فردی و گروهی و ترغیب مشالارکت مردمی در برنامههای
سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد ،مداخلهای ارزشمند است.

مراقبت و پیگیری بیماران:
پس از شنا سایی بیماران و افراد دارای م شکل و شروع دوره درمان تو سط پز شک و یا مداخالت
روان شناختی توسط کارشناس سالمت روان ،کارشناس مراقب سالمت خانواده باید افراد تحت درمان
را مورد پیگیری و مراقبت قرار دهد و وضعیت آنها را از جنبههای زیر بررسی کند:
 استمرار درمان و مراجعه به پزشک و یا کارشناس سالمت روان در موعد تعیین شده
 پیگیری و عدم قطع دارو بدون نظر پزشک
 روند بیماری از نظر بهبود یا وخامت
 ابتالء به اختالل توأم
در خصالالوص بیماران بهبود یافته ،کارشالالناس مراقب سالالالمت خانواده باید وضالالعیت آنها را از نظر
اطمینان یافتن از عدم عود بیماری تحت مراقبت قرار دهد.

پایش و ارزشیابی برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد:
کارکنان سطوح باالتر خدمات (مرکز بهدا شت شهر ستان ،مرکز بهدا شت ا ستان ،ستاد ک شوری
سالالالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد) دانش ،مهارت و عملکرد کارشالالناسالالان مراقب سالالالمت خانواده را در
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تمام جنبههای مربوط به وظائفش مورد پایش و ارزشیابی قرار میدهند .عالوه بر این کارشناس مراقب
سالالالالمت خانواده نیز میتواند عملکرد خود را در زمینه برنامه های سالالالالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
مورد پایش و ارزشیابی قرار دهد .الزم است سطح آگاهی و دانش کارشناس مراقب سالمت خانواده از
نظر آشالالالنایی با مباحث برنامه های سالالالالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد ،مراحل اجرای برنامه و متون
آموز شی سنجیده شود .همچنین نحوه برقراری ارتباط کار شناس مراقب سالمت خانواده با گروههای
هدف و کمّیت و کیفیت بیماریابی مورد ارزیابی قرار گیرد .عالوه براین باید مداخالتی که کارشالالالناس
مراقب سالمت خانواده انجام میدهد اعم از آموزش ،ارجاع بیماران ،پیگیری و مراقبت بیماران و ثبت و
گزارشدهی آمار بیماران و افراد دارای مشکل بررسی شود .بنابراین کارشناس مراقب سالمت خانواده
باید جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و انجام مسالتولیتهای خود به سالراالت فرم پایش و نظارت دقت و
توجه کافی را داشته باشد و فعالیتهایش را به نحوی به انجام برساند که در زمان پایش توسط سطوح
باالتر ،کارها به صورت من سجم ،منظم و با روال صحیح به انجام ر سیده با شد و آمادگی کافی برای
پاسخگویی به ناظرین را داشته باشد .

خالصه فصل
 اهداف برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد عبارت است از :تأمین ،حف و ارتقاء
سالمت روانی ،اجتماعی جامعه ،پیشگیری از ابتال به اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد و
مشکالت اجتماعی ،درمان و کاهش آسیبهای ناشی از آنها،

 وظائف کارشناسان مراقب سالمت خانواده در برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
عبارت است از :بیماریابی ،ارجاع بیماران ،پیگیری و مراقبت بیماران ،آموزش به بیماران و
خانواده آنها و عموم جامعه ،ثبت و گزارشدهی آمار
 گروههای هدف در برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد شامل جمعیت عمومی،
گروههای جمعیتی در معرض خطر ،افراد مبتال به اختالل روانپزشکی و مصرف مواد ،افراد دارای
مشکالت اجتماعی و خانوادههای آنها میباشد.

 به منظور آموزش جمعیت تحت پوشش ،کارشناس مراقب سالمت خانواده مردم را با اصول سالمت
روانی ،اجتماعی و روشهای پیشگیری از مصرف مواد و مشکالت اجتماعی آشنا میکند و مشارکت آنها
را برای مراجعه به مراکز بهداشتی ،درمانی در مواقع بروز اختالل یا مشکل جلب مینماید.
 کارشناس مراقب سالمت خانواده پس از شناسایی بیمار یا افراد در معرض خطر وی را به پزشک
مرکز سالمت شهری ارجاع میدهد و پس از تشخیص پزشک و ارائه توصیههای درمانی توسط
پزشک ،کارشناس مراقب سالمت خانواده وضعیت بیمار را در فرمهای مربوطه ثبت میکند و
وضعیت او را تحت مراقبت و پیگیری قرار میدهد .
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تمرین در کالس درس
 با نظر خواهی از حاضرین در کالس و به روش بارش افکار ،فهرستی از فعالیتهای
مناسب در چارچوب برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد را متناسب
با شرح وظائف کارشناس مراقب سالمت خانواده تهیه کنید .

 از شرکت کنندگان کالس بخواهید در مورد هر یک از شرح وظائف کارشناس مراقب
سالمت خانواده ،یک مثال عملی که تا کنون انجام دادهاند را بیان کنند.

تمرین خارج از کالس
 اهداف کلی واختصاصی برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد را ذکر
کنید.

 شرح وظائف کارشناس مراقب سالمت خانواده را در برنامههای حوزه سالمت
روانی ،اجتماعی و اعتیاد توضیح دهید.
 چارچوب فعالیتها در برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد شامل چه
مواردی است؟ راجع به هرکدام به طور خالصه توضیح دهید.
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اهداف فصل
پس از مطالعه این فصل انتظار میرود بتوانید:

 مفهوم گروههای هدف را در برنامههای حوزه سااالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد توضاایح
دهید.

 گروههای هدف را نام ببرید.
 افراد مشکوک به اختالل روانپزشکی ،مصرف مواد و در معرض خطر مشکالت اجتماعی را
شناسایی کنید و آنها را به پزشک و یا کارشناس سالمت روان ارجاع دهید.

واژگان کلیدي
 گروه هدف
 گروههای آسیبپذیر

 شناسایی گروه هدف
 ارجاع بیماران و افراد در معرض خطر مشکالت اجتماعی
 پیگیری و ثبت موارد تشخیص داده شده
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عناوین فصل
 مقدمه
 گروههای هدف در برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
 روش شناسایی افراد مشکوک به اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد و در معرض
مشکالت اجتماعی

 گروههای آسیبپذیر در برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد


داستان 4

 ارجاع بیماران
 موارد ارجاع فوری (فوریتهای روانپزشکی)
 داستان 9
 فرآیند بیماریابی و ارجاع موارد شناسایی شده در برنامههای حوزه سالمت روانی،
اجتماعی و اعتیاد

 غربالگری اولیه در حوزه سالمت روان
 غربالگری اولیه درگیری با الکل ،سیگار و مواد
 غربالگری اولیه در مشکالت مربوط به حوزه سالمت اجتماعی
 بیماریابی بر اساس شناسنامه سالمت دانشآموزی
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مقدمه
شناسایی به موقع و زودرس اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد و مشکالت اجتماعی موجب می شود که اقدامات
درمانی بهتر و سریعتر به نتیجه بر سد .عدم شنا سایی به موقع موجب ت شدید عالئم بیماری و عوارن بی شتر خواهد
شد .کارشناس مراقب سالمت خانواده با شناسایی سریع و بههنگام اختالالت و مشکالت نقش مرثری در پیشگیری از
مزمن شدن این اختالالت دارد.
بسیاری از مردم با عالئم اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد و مشکالت اجتماعی آشنایی ندارند و حتی با مشاهده
این عالئم در اطرافیان خود متوجه وجود آنان نمیشالالوند .یکی از مسالالتولیتهای آموزشالالی کارشالالناس مراقب سالالالمت
خانواده این اسالالالت که به عموم جامعه نشالالالانههای این اختالالت و مشالالالکالت را آموزش دهند تا توانایی الزم را برای
شنا سایی آنها ک سب نمایند و با آموزش روشهای خودمراقبتی در ارتقاء سواد سالمت روان جامعه نقش مرثری ایفا
نمایند .همچنین با ارجاع به موقع و پیگیری مرثر ،امکان ا ستفاده از خدمات کار شناس سالمت روان و پز شک آموزش
دیده را فراهم کنند.

تعریف غربالگری (بیماریابی)
غربالگری عبارت است از شناسایی افراد بدون عالمت و نشانههای بیرونی با استفاده از آزمونها ،معاینهها یا سایر
روشها.

به دالیل زیر برخی از افراد جامعه تمایل ندارند که جهت درمان مشکالت روانی ،اجتماعی و اعتیاد خود به پزشک (به
خصوص روانپزشک) و روانشناس مراجعه کنند:

 ترس از انگ اجتماعی اختالل روانپزشکی ،مصرف مواد و مشکالت اجتماعی
 نگرانی درباره پیامدهای منفی افشالالاء مشالالکل یا اختالل به عنوان مثل اخراج از محل کار در فرد مبتالء به اختالالت
مصرف مواد
 نگرانی از عوارن داروهای روانپزشکی
 باورها و نگرشهای خرافی در مورد راههای درمان اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد و مشکالت اجتماعی
 عدم پذیرش اختالل به دلیل فقدان بینش در مورد بیماری (برخی از بیماران مبتال به اختالالت سایکوتیک و اختالل م صرف
مواد تصور میکنند سالم هستند و نیازی به دریافت خدمات درمانی ندارند).
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تعریف انگ بیمار روانی:
انگ بیمار روانی به معنی برچ سب و لقب اجتماعی ا ست که
مردم ناآگاه بر فرد مبتال به اختالل روانپزشکی میگذارند .عموم
جامعه فرد بیمار را با لقب بیمار روانی یا دیوانه یا روانی مورد
خ طاب قرار میده ند و او را به صالالالورت یک فرد خطر ناک
میبینند .این برچسالالب برای بیماران ناراحت کننده و رنج آور
ا ست و موجب کنارهگیری آنان از اجتماع ،سرخوردگی و پایین
آمدن اعتماد به نفس در آنان میشود.
به دلیل ترس از ا نگ بیماری روانپزشالالالکی و نیز به دالیل
باورهای نادرسالالتی که به آن اشالالاره شالالد ،برخی از مردم با نظام
مراقبتهای بهدا شتی اولیه همکاری نکرده و جهت دریافت خدمات
سالمت روان مراجعه نمیکنند .در این صورت و بعد از ت شخیص بیماری تو سط پز شک؛ ترغیب و آگاهی بخ شی به
مبتالیان اختالل روانپزشالالکی و یا افراد درگیر مشالالکالت اجتماعی جهت دریافت خدمات درمانی و عمل به توصالالیههای
درمانی پزشک از وظایف کارشناس مراقب سالمت خانواده است .
در مورد بیماران سایکوتیک که به اختالل روانپز شکی خود آگاهی ندارند و خود را مبتال نمیدانند ،وظیفه کار شناس
مراقب سالمت خانواده این است با جلب مشارکت افراد خانواده آنها را ترغیب نمایند تا نحوه صحیح تعامل با فرد مبتال
به اختالل روانپزشالالالکی و مراقبت های دورهای از بیماران را فراگیرند .این تعامل و پیگیری

می بایسالالالت با توافق و

درچهارچوب حقوق بیماران (حفت رازداری بیمار) و خانوادههای آنها صورت گیرد.
در مواردی اع ضای خانواده بیماران درخوا ست کمک میکنند به عنوان مثال شرایطی که خانواده یک فرد مبتالء به
اختالالت مصالالالرف مواد که انگیزه و آمادگی کافی برای مراجعه درمانی نداشالالالته و از شالالالروع داوطلبانه درمان امتناع
میکند ،به مرکز مراجعه نموده و از کارشالالناس مراقبت سالالالمت خانواده تقاضالالای کمک مینمایند .کارشالالناس مراقب
سالمت خانواده باید عضو یا اعضای خانواده را برای دریافت مشاورههای الزم به پزشک ویا کارشناس سالمت روان
ارجاع نماید.

گروههای هدف دربرنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
گروههای هدف در حوزه سالالالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد کسالالانی هسالالتند که کارشالالناس مراقب سالالالمت خانواده
میبای ست خدماتتعریف شده این حوزه را به آنان ارائه کند ودر صورت ت شخیص اختالل و یا م شکل اجتماعی عهده
دار حفت و ارتقاء سالمت آنها باشد.
این گروهها در جمعیت تحت پوشش پایگاههای سالمت عبارتند از:
 جمعیت عمومی جهت بیماریابی و آموزشهای الزم
 مبتالیان به اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد در معرن مشکالت اجتماعی
 خانواده افراد مبتال به اختالالت و مشکالت اجتماعی
 گروههایی که نیازمند دریافت خدمات پیشگیری اولیه هستند نظیر گروههای آسیبپذیر ،دانشآموزان ،جوانان ،زنان
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باردار ،مادران شیرده ،سالمندان ،ساکنین محلهها ومناطق حاشیهای و پرخطر شهرها و....

کار شنا سان مراقب سالمت خانواده در برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
خدمات ذیل را ارائه خواهند داد:

 ارائه آموزشهای الزم به عموم جامعه و ارتقاء سطح آگاهی آنان
 شناسایی گروههای هدف (از طریق فرمهای غربالگری اختالالت روانپزشکی ،غربالگری
اولیه درگیری با م صرف الکل ،سیگار و مواد ،م شکالت اجتماعی و شنا سنامه سالمت

دانش آموزی)

 ارجاع افراد شناسایی شده به سطوح باالتر (کارشناس سالمت روان و پزشک)
 ارائه آموزشهای الزم به مبتالیان به اختالالت روانپزشکی و خانواده آنها
 مراقبت و پیگیری بیماران
 ثبت و گزارشدهی اطالعات آماری بیماران

کارشناس مراقب سالمت میبایست پس از برقراری ارتباط مناسب و مرثر با افراد تحت پوشش ،با استفاده از فرم
غر بالگری اختالالت روانپزشالالالکی ،فرم غر بالگری اول یه درگیری با سالالالی گار ،ال کل و مواد و تو جه به عوا مل خطر
آسالالیبهای اجتماعی (در پرسالالشالالنامه جمعیت شالالناختی) از میان جمعیت عمومی ،افراد مبتال به اختالل روانپزشالالکی،
م صرف مواد و همچنین افراد در معرن م شکالت اجتماعی را شنا سایی و با آگاه سازی از خدمات موجود؛ بیمار و
خانواده او و افراد در معرن آسالالیب را به پزشالالک و یا کارشالالناس سالالالمت روان ارجاع نمایند .همچنین با جلب اعتماد
بیمار و خانواده او همکاری آنها را برای پذیرش دستورات و شروع مداخالت درمانی و آموزشی موجب شود.
همان گونه که پیشالالتر گفته شالالد ،در بیماران مبتال به اختالالت مصالالرف مواد که آمادگی و انگیزه کافی برای شالالروع
درمان نداشته و از مراجعه درمانی طفره میروند ،در این موارد اولین قدم ارجاع اعضای خانواده برای دریافت مشاوره
اختصاصی به پزشک ویا کارشناس سالمت روان است.

یادآوری
 کارشناس مراقب سالمت خانواده تشخیصدهنده اختالل و مشکالت نیست بلکه او فقط تعیین
میکند که یک فرد مشکوک به ابتالء است یا خیر (انجام فرآیند غربالگری).
 در شرایطی که پزشک نتواند اختالل را در فرد تشخیص دهند و یا نتواند نوع درمان مناسب
برای آن را تعیین کند ،باید بیمار را به روانپز شک یا پز شک دوره دیده در سطوح باالتر
ارجاع شود.
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گاهی اوقات وضعیت افراد شناسایی شده به گونهای است که نسبت
به م شکل خود آگاهی و پذیرش ندارند و خود را بیمار نمیدانند و تصور
میکنند از نظر سالالالالمت در وضالالالعیت مناسالالالبی قرار دارند .در چنین
شالالرایطی الزم اسالالت که بیمار به همراه یکی از اعضالالای خانوادهاش به
پزشک ارجاع داده شود ،تا حمایت و تشویق الزم از سوی خانواده برای
بردن بیمار نزد پزشک صورت گیرد.

نکته مهم :در صالالورتی که در بررسالالی عالئم اختالالت روانپزشالالکی،
مصالالرف مواد و یا مشالالکالت اجتماعی عالئم فرد شالالناسالالایی شالالده جزء
موارد فوریتهای روانپز شکی با شد؛ کار شناس مراقب سالمت خانواده
باید بیمار را به پزشک ارجاع فوری دهد.

روش شنا سایی افراد م شکوک به اختالالت روانپز شکی ،م صرف
مواد و در معرض مشکالت اجتماعی
اولین مراجعه (فراخوان):

در زمان سرشماری ،کارشناس مراقب سالمت خانواده باید ضمن اولین مالقات با خانواده ،سراالت فرم غربالگری
اختالالت روانپزشالالکی ،غربالگری اولیه درگیری با مصالالرف الکل ،سالالیگار و مواد و اطالعات جمعیت شالالناختی (عوامل
خطر م شکالت اجتماعی) را از تک تک اع ضای خانوارها سرال میکند .اگر در میان افراد خانواده ک سانی ه ستند که
مستقیماً قادر به درک سراالت شما و پاسخگویی نیستند (مانند کودکان کم سن ،افراد کم سواد ،عقب ماندگان ذهنی و )...
سراالت مربوط به آنها از یک فرد آگاه و پاسخگو در خانواده پرسیده میشود.
مراجعین به پایگاه سالمت

کلیه مراجعهکنندگان به پایگاه های سالالالالمت (به دالیل مختلف) که قبال غربال نشالالالدهاند و یا مشالالالکوک به اختالل
روانپزشالالالکی ،مصالالالرف مواد و یا مشالالالکالت اجتماعی هسالالالتند نیز مورد غربالگری اولیه قرار خواهند گرفت و در هر
مراجعه خ صو صاً در مورد گروههای پرخطر مانند مادران باردار و شیرده و کودکان و نوجوانان بر ا ساس فرمهای
غربالگری اختالالت روانپزشکی و فرم غربالگری اولیه درگیری با سیگار ،الکل و مواد و یا عوامل خطر اجتماعی اقدام
خواهد شد و در موارد غیر از ارجاع ،آموزش پیامهای خودمراقبتی و خدمات در دسترس داده خواهد شد.
تکرار فراخوان دورهای هر پنج سال یا بار برای ترمیم اطالعات:
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از آنجا که افراد مشالالکوک به اختالالت روانپزشالالکی ،مصالالرف مواد و در معرن
مشکالت اجتماعی را یک بار در نخستین غربالگری ،شناسایی نموده و از سوی دیگر
افراد جدید الورود به مراکز سالمت جامعه و افراد مشکوک به اختالالت در طول زمان
به کارشناس مراقب سالمت خانواده مراجعه مینمایند ،انتظار بر این است که در طول
سال و سالهای بعد کلیه افراد در منطقه تحت پوشش قرار گرفته باشند ،با این وجود
با توجه به این که در برخی موارد افراد مبتال به اختالالت و یا در معرن مشالالکالت
اجتماعی از مراجعه به پرسالالنل بهداشالالتی و پزشالالکان خودداری میکنند و یا این که
نسبت به مشکل خود بینش و پذیرش ندارند ،برخی موارد افراد نیازمند به مراقبت ،در
برنامههای سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد ،شناسایی نمی شوند به همین منظور کار
غربالگری را باید هر پنج سال یک بار تکرار نمود.

گروههای آسیبپذیر در برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
تعریف گروههای آسیب پذیر:

در میان جمعیت عمومی تحت پوشالالش مراکز سالالالمت جامعه ،عدهای از افراد جزء گروههای آسالالیبپذیر محسالالوب
می شوند .برخی افراد در برابر ا سترسها و م شکالت آ سیبپذیری بی شتری دارند و آمادگی بی شتری برای ابتالء به
اختالالت روانپز شکی ،م صرف مواد و م شکالت اجتماعی دارند .این افراد در مقای سه با دیگران در مقابل ا سترسها و
مشکالت محیطی از توان مقابله و مقاومت کمتری برخوردارند و زودتر دچار اختالالت و مشکالت میشوند .با شناسایی
به موقع این افراد و ارائه آموزشهای الزم به آنها و خانوادههای شان میتوان از بروز اختالالت و م شکالت پی شگیری
کرد .برخی از گروههای آسیبپذیر درحوزه سالمت روانی،

اجتماعی و اعتیاد شامل افراد زیر هستند:

کودکان و نوجوانان ،سالالمندان ،بیماران مبتال به بیماریهای جسالمی مزمن ،افراد معلول که دارای ناتوانی جسالمی
ه ستند ،افرادی که دچار شک ست عاطفی ،شغلی ،تح صیلی یا مالی شدهاند ،زنان باردار یا زنانی که به تازگی زایمان
کردهاند ،خانواده و مراقبین بیماران روانی یا بیماران جسمی مزمن ،افراد سوگوار که والدین یا یکی از اعضای درجه یک
خانواده آنها اخیراً فوت کرده است ،کودکان و نوجوانان بی سرپرست ،کارکنان مشاغل پراسترس (پرستاران ،فرهنگیان،
گروههای امداد و نجات ،کارکنان بخش اورژانس بیمارسالالتان) ،جوانان ،افرادی که در خانواده پر مشالالاجره و متشالالنج
زندگی میکنند ،افراد با وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین ،افراد با والد یا اعضای خانواده مصرفکننده مواد و ....

گروههای آسیبپذیر ،افرادی هستند که در شرایاط دشاوار و استرسزا بیشتر دچار آسیب
میشوند و زودتر مقاومت خود را از دست میدهند.

اهمیت شناسایی (غربالگری) مبتالیان به اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد و افراد در
معرض خطر مشکالت اجتماعی
در برنامههای مرتبط با حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد ،بیماریابی به معنی شناسایی افراد
مشکوکِ مبتال به اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد و یا افراد مستعد ابتال به مشکالت اجتماعی،
از میان جمعیت عمومی و افراد به ظاهر سالم است .کارشناس مراقب سالمت خانواده بر اساس
عالئم موجود در فرم غربالگری میتواند به شناسایی موارد غربال مثبت دست یابد و بر اساس
فلوچارت ارائه خدمت آنها را ارجاع دهد .روش کار به این صورت است که در زمان فراخوان
کارشناس مراقب سالمت خانواده سراالت فرم غربالگری را از افراد خانوار میپرسد و بر اساس
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تذکر
عالوه بر افراد به ظاهر سالم و بدون عالمت ،فرم غربالگری باید برای موارد زیر تکمیل شود:
الف) افرادی که قبالً به اختالالت روانپز شکی یا م صرف مواد مبتال بودهاند و یا م شکل اجتماعی را تجربه کرده اند
و در حال حاضر بهبود یافتهاند .در مورد این افراد احتمال عود اختالل بهبود یافته وجود دارد .عالوه بر این ممکن است
این افراد در معرن اختالل یا آسیب دیگری باشند.
ب) افرادی که در حال حاضالالر به اختالل روانپزشالالکی ،مصالالرف مواد و یا مشالالکالت اجتماعی مبتال هسالالتند و قبالً
شناسایی شده است اما به دلیل احتمال ابتالء به اختالل توأم ،4بیماریابی باید در مورد شناسایی اختالل دوم وی صورت
گیرد .با اینکه این افراد تحت نظر پز شک ه ستند اما ممکن ا ست پز شک به آنها گفته با شد که چند ماه دیگر مجدداً به
پز شک مراجعه کنند (داروها چند ماهه تجویز شده با شد) .بنابراین در طی این چند ماه ممکن ا ست فرد م شکالت دیگری
هم زمان شکل گرفته و به دلیل عدم ویزیت موارد شناسایی نشوند.
ج) افرادی که به دلیل م شکالت و بیماریهای ج سمانی به طور مکرر به کار شناس مراقب سالمت خانواده و پز شک
مراجعه میکنند.

جهت آ شنایی با عالئم ،شنا سایی و نحوه پیگیری و مراقبت اختالالت روانپز شکی به ف صل  2مراجعه کنید .عالئم
مورد نظر برای شنا سایی اختالالت روانپز شکی و م صرف مواد در فرم بیماریابی در انتهای این ف صل ضمیمه شده
است.

داستان :4
خاطره یک خانم  64ساله مجرد است .او خیلی زیاد حرف میزند ،زیاد میخندد و بیش از حد
شاد است .مدام در حال انجام کارهای مختلف در منزل است .از کار کردن هیچوقت خسته
بیدار
خواب
خیلی بهزود از
پزشکی،ودرصبح
روانخوابد
دیروقت می
زیادی
خیلی
شود
اختالل
به یک
اختالل خود
دوره ابتالء
شببههایک اختالل
دارد.مبتال
یعنی فرد
پزشکی
انرژیروان
دو.اختالل
نمی به
 -1ابتالء هم زمان یک فرد
دارد به خرید برود و چیزهایی که خیلی مورد
مزمناست
ولخرج
دوست شود.
دچاروافسردگی
خیلی صرع
خاطرهمبتال به
شود.مثالً فرد
میباشد.
روانپزشکی دیگر نیز مبتال
نیازش نیست و حتی با قیمت گران خریداری کند .او لباسهایی با مدلها و رنگهای عجیب و
جلب توجه کننده میپوشد .گاهی اوقات پرخاشگر میشود و با مادر و برادرش دعوا میکند
.در زمان غربالگری خانوارها و تکمیل فرم غربالگری برای افراد خانواده خاطره ،کارشناس
مراقب سالمت خانواده متوجه عالئم اختالالت روانپزشکی در او شده است .کارشناس مراقب
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ارجاع بیماران:
کار شناس مراقب سالمت خانواده پس از شنا سایی بیمار و ضعیت او را در فرم ارجاع ثبت میکند و او را پس از
شناسایی به کارشناس سالمت روان و یا پزشک ارجاع میدهد .در این مرحله با توجه به نیاز افراد در مورد مراجعه به
روان شناس و دریافت خدمات م شاوره و یا ت شخیص نوع اختالل تو سط پز شک ،داروهای تجویز شده ،دوز داروها و
زمان مراجعه بعدی بیمار را در پایین فرم ارجاع ثبت شده و بیمار را همراه این فرم به کارشناس مراقب سالمت خانواده
ارجاع مجدد داده میشود .بدین ترتیب کارشناس مراقب سالمت خانواده را از بازخورد ارجاع مطلع میگردد.

بازخورد ارجاع
ارجاع تنها به مفهوم فر ستادن مراجع به یک منبع دیگر نی ست بلکه ارجاع یک رابطه دو طرفه ا ست ،بدین معنی که،
کارشناس مراقب سالمت خانواده میبایست منتظر بازخورد ارجاع بیمار به پزشک و یا کارشناس سالمت روان باشد
و نتیجه را پیگیری کند.

فصل دوم آشنايي با چارچوب برنامههاي حوزه سالمت روان ،اجتماعي و اعتياد

39

موارد ارجاع فوری
چنانچه در مورد مراجعین یکی از حالتهای زیر مشاهده شود ،فرد ارجاع فوری به پزشک ارجاع میشود:
 اختالل در سطح هوشیاری
 توهم و هذیان
 خشونت و پرخاشگری به طوری که منجربه آسیب به خود یا دیگران شود
 افکار خودکشی یا اقدام به خودکشی
 تشنج
 عوارن شدید داروهای روانپزشکی
 م سمومیتهای نا شی از م صرف مواد و دارو (م صرف الکل و مواد مخدر و م صرف دارو بدون تجویز یا بیش
میزان تجویز شده توسط پزشک)

داستان :9
مرد سرپرست خانواده ،به نام مهرداد که  29ساله است و  9فرزند دارد به اختالل سایکوتیک
مبتالست .او خیلی بدبین است و به همه سوءظن دارد .او فکر میکند که دیگران قصد
آزاردادن و اذیت کردن او را دارند .کارشناس مراقب سالمت خانواده در زمان غربالگری
خانوارها ،او را بعنوان مشکوک به اختالل روانپزشکی شناسایی کرد و به پزشک ارجاع داد
.پزشک در این بیمار اختالل سایکوتیک را تشخیص داد و برایش دارو تجویز کرد و به او
گفت که یک ماه دیگر مجدداً مراجعه کند .اما مهرداد بیماری خود را قبول ندارد و عالئم و
افکار خود را طبیعی میداند و معتقد است که این افکار واقعیت دارند و بیمارگونه نیستند.
مهرداد حاضر نیست به پزشک مراجعه کند و دارو مصرف نماید و معتقد است که اختالل
روانپزشکی ندارد و الزم نیست دارو بخورد .از طرفی او حاضر نشده به جلسات مشاوره
روان شناسی که توسط کارشناس سالمت روان برای او ترتیب داده شده مراجعه کند .همچنین
او از عوارن دارویی میترسد و فکر میکند داروها حال او را بدتر میکنند .همسر مهرداد
به دلیل نگرانی از انگ بیمار روانپزشکی ،میترسد که اقوام و آشنایان شوهر او را دیوانه
یا بیمار روانی خطاب کنند به این دلیل او مایل نیست که برای درمان همسرش و ارجاع او
به پزشک کاری انجام دهد و ترجیح میدهد او را نزد دعانویس ببرد و از این طریق میخواهد
بیماری همسرش را بهبود ببخشد و از طرفی به دلیل شکاکیت همسر خود اجازه مشاوره با
کارشناس سالمت روان را نیز ندارد .او نگران است که اگر همسرش را نزد پزشک ببرد
دوستان و اقوام میفهمند که مهرداد مبتال به اختالل روانپزشکی است و آبرویشان میرود.
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فرآیند بیماریابی و ارجاع موارد شناسایی شده در برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
اولین سطح ارائه خدمات در شهر ستان ،پایگاه سالمت ا ست .کار شناس مراقب سالمت در زمان فراخوان افراد به
پایگاه ،براسالالاس فرمهای غربالگری افراد مورد نظر را شالالناسالالایی میکند و سالالپس افراد مشالالکوک به اختالل و یا در
معرن م شکالت اجتماعی را بر ا ساس فرمهای غربالگری و عوامل خطر موجود در فرم جمعیت شناختی برای دریافت
خدمت به مرکز سالمت جامعه ارجاع میدهد.

غربالگری اولیه در حوزه سالمت روان
گروه هدف  51تا  61سال

مقدمه سؤاالت غربالگری در حوزه سالمت روان برای گروه هدف  51تا  06سال
 قبل از پرسالالشگری در این بخش به خدمت گیرنده توضالالیح دهید که «در این بخش میخواهم سالالراالتی در زمینه
شرایط روانشناختی و استرسهای شما بپرسم».
 برای خدمتگیرنده تو ضیح دهید « :هدف از این پر س شگری شنا سائی زودرس ناراحتیهای اع صاب و روان در
مراجعین ا ست .به این ترتیب افراد نیازمند به درمان ،مراقبت و م شاوره زودتر شناخته شده و برای درمان ارجاع
میشوند و بدین ترتیب میتوان از بروز ناراحتیهای شدید اعصاب و روان پیشگیری نمود».
 در خصالالوص حفت رازداری اطمینان دهید« :مطالبی که در این جلسالاله مطرح میگردد فقط مربوط به ارزیابی سالالالمت و
تکمیل پرونده بهداشتی شما میباشد .کلیه اطالعات در این پرونده محفوظ میماند».
 به خدمتگیرنده یادآور شوید« :این غربالگری به عنوان یک فرآیند استاندارد برای تمام مراجعان انجام میشود».
 به خدمت گیرنده تو ضیح دهید« :پا سخگویی باز و صادقانه شما به تیم سالمت در ارایه خدمات مورد نیاز کمک
میکند».
 سپس به خدمت گیرنده بگویید « :سواالتی که از شما پر سیده می شود ،در مورد حالتهایی ا ست که در طول 90
روز گذ شته تجربه کرده اید .در پا سخ به هر سرال میتوانید بگوئید همی شه ،بی شتر اوقات ،گاهی اوقات ،بندرت یا
اصالً».
نمره گذاری:

 نمره گذاری این پرسشنامه بدین ترتیب است که برای پاسخهای همیشه ،بیشتراوقات ،گاهی اوقات ،اصالً و بندرت
به ترتیب اعداد  4 ،6 ،9 ،1و صفر تعلق میگیرد .مجموع امتیازات هر پرسشنامه میتواند از حدافل صفر تا حداکثر
 61باشد.
همیشه

بیشتراوقات

گاهی اوقات

بندرت

اصالً

1

9

6

4

صفر

 افرادی که نمره  40یا باالتر را کسالالب میکنند به عنوان «غربال مثبت» محسالالوب میگردند که جهت دریافت خدمات
بعدی به پزشک ارجاع میگردد.
 در صورت پاسخ بیشتر از  9مورد به گزینه (نمی داند/پاسخ نمیدهد) ارجاع به پزشک صورت گیرد.
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پرسشگر گرامی :از آزمودنی سؤاالت زیر را بپرسید .بر روی جمالتی که زیر آن خط کشیده شده و کلماتی که
برجسته شدهاند ،تأکید کنید.

پا سخگوی گرامی ،سؤاالتی که از شما پر سیده می شود ،در مورد حالتهایی ا ست که در طول  93روز گذ شته
تجربه کرده اید .در پاسخ به هر سؤال میتوانید بگوئید همیشه ،بیشتر اوقات ،گاهی اوقات ،بندرت یا اصالً.
 -4چقدر در  90روز گذشته احساس میکردید ،مضطرب و عصبی هستید؟
 )4همیشه

 )6بیشتر اوقات

 )9گاهی اوقات

 )1بندرت

 )2اصالً

 )3نمیداند/پاسخ نمیدهد

 -6چقدر در  90روز گذشته احساس ناامیدی میکردید؟
 )4همیشه

 )6بیشتر اوقات

 )9گاهی اوقات

 )1بندرت

 )2اصالً

 )3نمیداند/پاسخ نمیدهد

 -9چقدر در  90روز گذشته احساس ناآرامی و بی قراری میکردید؟
 )4همیشه

 )6بیشتر اوقات

 )9گاهی اوقات

 )1بندرت

 )2اصالً

 )3نمیداند/پاسخ نمیدهد

 -1چقدر در  90روز گذشته احساس افسردگی و غمگینی میکردید؟
 )4همیشه

 )6بیشتر اوقات

 )9گاهی اوقات

 )1بندرت

 )2اصالً

 )3نمیداند/پاسخ نمیدهد

 -2چقدر در  90روز گذشته احساس میکردید که انجام دادن هر کاری برای شما خیلی سخت است؟
 )4همیشه

 )6بیشتر اوقات

 )9گاهی اوقات

 )1بندرت

 )2اصالً

 )3نمیداند/پاسخ نمیدهد

 -2چقدر در  90روز گذشته احساس بی ارزشی میکردید؟
 )4همیشه

 )6بیشتر اوقات

 )9گاهی اوقات

 )1بندرت

 )2اصالً

 )3نمیداند/پاسخ نمیدهد
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گروه هدف  5تا  46سال
مقدمه سراالت غربالگری در حوزه سالمت روان برای گروه هدف  1تا  42سال
 قبل از پرسشگری در این بخش به والدین توضیح دهید که «در این بخش میخواهم سراالتی در زمینه شرایط
روانشناختی و استرسهای فرزندتان بپرسم».
 برای پدر و مادر و یا مراقبین اصالاللی کودک و نوجوان توضالالیح دهید« :هدف از این پرسالالشالالگری شالالناسالالائی
زودرس ناراحتی های اعصالالالاب و روان در کودکان و نوجوانان اسالالالت .به این ترتیب افراد نیازمند به درمان،
مراقبت و مشالالالاوره زودتر شالالالناخته شالالالده و برای درمان ارجاع میشالالالوند و بدین ترتیب میتوان از بروز
ناراحتیهای شدید اعصاب و روان پیشگیری نمود».
 در خصوص حفت رازداری اطمینان دهید« :مطالبی که در این جلسه مطرح میگردد فقط مربوط به ارزیابی سالمت و
تکمیل پرونده بهداشتی فرزندتان میباشد .کلیه اطالعات در این پرونده محفوظ میماند».
 به والدین یادآور شالالالوید « :این غربالگری به عنوان یک فرآیند اسالالالتاندارد برای تمام مراجعان (کودکان و
نوجوانان) انجام میشود».
 به والدین و یا مراقبین ا صلی تو ضیح دهید« :پا سخگویی باز و صادقانه شما به تیم سالمت در ارایه خدمات
مورد نیاز فرزندشان کمک میکند».
 سپس به والدین بگویید« :سواالتی که از شما پرسیده میشود ،در مورد حالتهایی است که فرزندشان (کودک
و یا نوجوان) در طول  90روز گذ شته (در طول ماه گذ شته) تجربه کرده اند .در پا سخ به هر سرال میتوانید
بگوئید هرگز ،گاهی ،اغلب».

پرسشنامه
پدر و مادر عزیز
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سواالت زیر درباره مسائلی است که ممکن است فرزند شما را در طول یک ماه گذشته آزار داده باشد .لطفاً در مورد هر سوال ،در
ستونی که به بهترین شکل شدت این آزار را نشان میدهد ،عالمت  بزنید .لطفاً به تمام موارد پاسخ دهید .نتایج این پرسشنامه
محرمانه است و تنها به شما اطالع داده میشود.
نام فرزند:
نام والد  /مراقب:

تاریخ تولد:

تاریخ تکمیل پرسشنامه:

نسبت تکمیلکننده پرسشنامه با فرزند:

هرگز

گاهی اوقات

اغلب

 -4احساس غمگینی و غصه میکند.
 -9احساس ناامیدی میکند.
 -9از دست خودش عصبانی است.
 -1خیلی نگران است.
 -6به نظر میرسد که کمتر چیزی خوشحالش می کند.
 -5وول میخورد و نمیتواند آرام بنشیند.
 -5خیلی خیالبافی میکند.
 -8بهآسانی حواسش پرت میشود.
 -3نمیتواند تمرکز کند.
 -43طوری رفتار میکند که انگار موتورش روشن شده است.
 -44با بقیه بچهها دعوا میکند.
 -49از قوانین پیروی نمیکند.
 -49احساسات دیگران را نمیفهمد.
 -41دیگران را دست میاندازد.
 -46بهخاطر مشکالت خودش ،دیگران را سرزنش میکند.
 -45نمیگذارد دیگران از وسایلش استفاده کنند.
 -45چیزهایی را بر میدارد که مال او نیست.

از والدین پرسیده شود:
-

آیا کودک یا نوجوان شما هیچ مشکل رفتاری یا عصبی دارد ،که نیازمند مشاوره یا درمان باشد؟ بله

خیر

نمره گذاری:

 نمره گذاری این پرسالالشالالنامه بدین ترتیب اسالالت که برای پاسالالخهای هرگز ،گاهی اوقات واغلب به ترتیب اعداد
صفر 4 ،و  6تعلق میگیرد.
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هرگز

گاهی

اغلب

صفر

4

6

 سوال ها در چند گروه تقسیم

شده اند و هر گروه جداگانه نمره گذاری

و محاسبه می شود.
 موارد ارجاع بر اساس امتیاز هر گروه نر نمره ها است
 جمع نمره سواالت  4تا ( 2اگر نمره  2یا باالتر از  2بود ،نوجوان را به پزشک ارجاع بدهید)
 جمع نمره سواالت  2تا ( 40اگر نمره  1یا باالتر از  1بود ،نوجوان را به پزشک ارجاع بدهید)
 جمع نمره سواالت  44تا ( 41اگر نمره  1یا باالتر از  1بود ،نوجوان را به پزشک ارجاع بدهید)
 جمع نمره کل سواالت  4تا ( 41اگر نمره  42یا باالتر از  42بود ،نوجوان را به پزشک ارجاع بدهید)

گروه هدف  53سال و باال
مقدمه سراالت غربالگری در حوزه سالمت روان برای گروه هدف  20سال و باالتر
 قبل از پرسشگری در این بخش به خدمت گیرنده توضیح دهید که «در این بخش میخواهم سراالتی در زمینه
شرایط روانشناختی و استرسهای شما بپرسم».
 برای خدمتگیرنده توضیح دهید« :هدف از این پرسشگری شناسائی زودرس ناراحتیهای اعصاب و روان در
مراجعین اسالالت .به این ترتیب افراد نیازمند به درمان ،مراقبت و مشالالاوره زودتر شالالناخته شالالده و برای درمان
ارجاع میشوند و بدین ترتیب میتوان از بروز ناراحتیهای شدید اعصاب و روان پیشگیری نمود».
 در خصوص حفت رازداری اطمینان دهید« :مطالبی که در این جلسه مطرح میگردد فقط مربوط به ارزیابی سالمت و
تکمیل پرونده بهداشتی شما میباشد .کلیه اطالعات در این پرونده محفوظ میماند».
 به خدمتگیرنده یادآور شالالالوید « :این غربالگری به عنوان یک فرآیند اسالالالتاندارد برای تمام مراجعان انجام
میشود».
 به خدمت گیرنده توضالالیح دهید« :پاسالالخگویی باز و صالالادقانه شالالما به تیم سالالالمت در ارایه خدمات مورد نیاز
کمک میکند».
 سپس به خدمت گیرنده بگویید « :سواالتی که از شما پر سیده می شود ،در مورد حالتهایی ا ست که در طول
حداقل دو هفته گذشته تجربه کرده اید .در پاسخ به هر سرال میتوانید بگوئید « بلی یا خیر»
نمره گذاری:

45

فصل دوم آشنايي با چارچوب برنامههاي حوزه سالمت روان ،اجتماعي و اعتياد

 نمره گذاری این پرسشنامه بدین ترتیب است که برای پاسخهای بلی یا خیر با توجه به شماره سوال اعداد یک
یا صفر تعلق میگیرد.
 بدین ترتیب که در بعضی از سواالت به پاسخ بلی عدد یک و به پاسخ خیر عدد صفر می دهیم و در بعضی از
سواالت بالعکس خواهد بود.
 افرادی که نمره  2یا باالتر را کسالالب میکنند به عنوان «غربال مثبت افسالالردگی» محسالالوب میگردند که جهت
دریافت ارزیابی بعدی به پزشک ارجاع میگردد.
 افرادی که کمتر از نمره  2دریافت می کنند براسالالالاس فلوچارت ارائه خدمات سالالالالمت روان ،کاندید دریافت
خدمات توانمندسازی می باشند.

پرسشنامه
پر س شگر گرامی :از آزمودنی سؤاالت زیر را بپر سید و برا ساس د ستوالعمل نمره گذاری ،نمره مراجع را تعیین
نمایید.
پاسخگوی گرامی ،سؤاالتی که از شما پرسیده میشود ،در مورد حالت هایی است که در هفته اخیر تجربه کرده اید.
در پاسخ به هر سؤال میتوانید بگوئید بلی یا خیر.
ردیف
4

سوال
آیا از زندگی خود راضی هستید؟

تفسیر پاسخ

امتیاز

بلی  0خیر 4



46

بسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد

6

آیا احساس می کنید که زندگی شما پوچ و بی معنی است؟

بلی  4خیر 0



9

آیا اغلب کسل هستید؟

بلی  4خیر 0



1

آیا اغلب اوقات وضع روحی خوبی دارید؟

بلی  0خیر 4



2

آیا می ترسید اتفاق بدی برای شما بیفتد؟

بلی  4خیر 0



2

آیا در اغلب مواقع احساس سر حالی میکنید ؟

بلی  0خیر 4



1

آیا اغلب احساس درماندگی می کنید؟

بلی  4خیر 0



8

آیا فکر می کنید زنده بودن لذت بخش است؟

بلی  0خیر 4



3

آیا در وضعیت فعلی خود احساس بی ارزشی زیادی میکنید؟

بلی  4خیر 0
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آیا احساس می کنید موقعیت شما نا امید کننده است؟

بلی  4خیر 0



44

آیا فکر می کنید حال و روز اکثر آدمها از شما بهتر است؟

بلی 4خیر 0



ادامه سواالت غربالگری سالمت روان
مهم :غربالگری خودکشی (برای تمام گروههای سنی)
 -4آیا هیچ گاه شده از زندگی خسته شوید و به مرگ فکر کنید؟
 -9آیا اخیراً به خودکشی فکر کردهاید؟
چنانچه پاسخ مثبت است ،این عالمت را به عنوان یک اورژانس روانپزشکی در نظر گرفته و بیمار را ارجاع فوری به
پزشک دهید.

غربالگری صرع (برای گروههای سنی نوجوانان ا جوانان ا میانساالن ا سالمندان ا مادران)
پرسالالشالالگر گرامی ،برای غربالگری بیماری صالالرع سالالراالت ذیل را از مراجعین (کودک یا بزرگسالالال) یا همراه وی
بپرسید:
 -1آیا هر چند وقت یک بار در بیداری یا در خواب به مدت چند دقیقه دچار حمله ت شنج یا غش می شود ،بیهوش شده
و دسالالت و پا میزند ،زبانش را گاز میگیرد و از دهانش کف (گاه خون آلود) خارج میشالالود و بعد از بازگشالالت به
حالت عادی از وقایع پیش آمده چیزی را به خاطر نمیآورد .بلی

خیر

 -2در کودکان سالالنین مدرسالاله سالالرال میشالالود که آیا گاهی اوقات مات زده شالالده به گونهای که چند لحظهای به جایی
خیره میشود ،لبها یا زبانش را به حالت غیرارادی حرکت داده یا میلیسد.
بلی

خیر

فصل دوم آشنايي با چارچوب برنامههاي حوزه سالمت روان ،اجتماعي و اعتياد
 -3کودکی که به دنبال تب شدید دچار تشنج میشود ( 2ماهگی تا  2سالگی) بلی

47
خیر

در صورت پاسخ بلی به هرکدام از موارد فوق فرد به پزشک ارجاع داده میشود.

سواالت غربالگری معلولیت ذهنی* ( برای گروههای سنی نوجوانان ا جوانان)


در صورت شنوا بودن :متوجه صحبت دیگران نمیشود یا قادر نیست به
بلی



خیر

توانایی یادگیری در حد همساالن خود
بلی



خیر  ،به پزشک

نمی تواند به طور مناسب و فعال با همساالن خود ارتباط برقرار کند.
بلی



خیر

قادر نیست کارهای شخصی خود را مانند غذا خوردن ،توالت رفتن یا لباس پوشیدن را انجام دهد.
بلی



آن پاسخ دهد.

خیر

بیماری شناخته شدهای دارد
بلی

ندارد.

که باعث ناتوانی ذهنی شده است.

خیر

* در صالالورت مثبت بودن حداقل یکی از موارد فوق برای بررسالالی معلولیت ذهنی ،به پزشالالک ارجاع شالالود (برای
کودکان زیر  2سال به بررسی سیر تکامل کودک در حیطههای مختلف رشد در بسته کودک ناخوش مراجعه شود).

غربالگری اختالالت سایکوز و دوقطبی (برای گروه سنی سالمندان)
 -4بی دلیل و بیش از حد خوشحال است؟ زیاد حرف میزند و زیاد میخندد؟
 -9عصبی و پرخاشگراست؟
 -9باخودش حرف میزند؟
 -1صداهایی را میشنود که دیگران نمیشنوند یا چیزهایی را میبیند که دیگران نمیبینند؟
 -6معتقد است که دیگران او راتعقیب میکنند و قصد کشتن او و یا آسیب رساندن به او را دارند؟
 -5معتقد است که شخص مهمی (پیغبر ،امام یا رئیس جمهور) است یا توانایی خاصی دارد؟
 -5آیا رفتارهای عجیب (مانند لباس پوشیدن نامتناسب با فصل ،راه رفتن بی هدف ،صحبت کردن با خود) دارد؟
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49

غربالگری اولیه درگیری با الکل ،سیگار و مواد در تمام گروههای سنی
غربالگری اولیه درگیری با مصرف سیگار ،الکل و مواد
غربالگری اولیه درگیری با مصرف سیگار ،الکل و مواد فرصت منحصر به فردی فراهم میآورد تا


درک بهتری از مشکالت سالمتی فرد به دست آورده و بهتر به او خدمات ارایه دهیم،



به فرد بازخورد ارایه دهیم به این معنا که



o

رفتارها مثبت را تشویق کنیم و

o

برای رفتارهای پرخطر به فرد آموزش ،توصیه و ارجاع ارایه کنیم

فرد را برای غربالگری تکمیلی و خدمات مورد نیاز ارجاع دهیم.

غربالگری اولیه درگیری با مصرف سیگار ،الکل و مواد باید با رعایت حریم خصوصی و از طریق مصاحبه با
خود فرد تکمیل گردد.
غربالگری اولیه درگیری با مصالالرف سالالیگار ،الکل و مواد در تمام اعضالالای باالی  48سالالال خانوداه در زمان
تکمیل پرونده سالمت باید انجام پذیرد.
عالوه بر این غربالگری اولیه در دوران بارداری و همچنین اجرای فرصالالالتطلبانه غربالگری اولیه در افرادی
واجد عالئم و نشانههای مرتبط با مصرف مواد توسط کارکنان تیم سالمت همچون کارشناس مراقب سالمت خانواده،
بهورز ،ماما و کاردان بهداشت دهان و دندان مراکز بهداشتی ،درمانی توصیه میگردد.
در صورتی که یکی از اع ضای خانواده به مرکز مراجعه نموده و م شکل م صرف سیگار ،الکل و مواد در یکی
دیگر از اعضالالای خانواده را با کارشالالناس مراقبت سالالالمت در میان بگذارد ،در آن صالالورت غربالگری اولیه بر اسالالاس
گزارش اولیه تکمیل شالالده و نتایج غربالگری اولیه به صالالورت مشالالکوک و با درج منبع شالالرح حال در پرونده فرد درج
میگردد.
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به منظور کاهش حسّاسیت نسبت به سراالت در پرسش یک ابتدا درباره مصرف طول عمر درباره


سیگار و محصوالت تنباکو



داروهای واجد پتانسیل سوءمصرف
o

داروهای اُپیوئیدی مسکن و ضداسهال (دیفنوکسیالت ،ترامادول ،کدئین و) ...

 oداروهای آرامبخش و خوابآور (دیازپام ،کلونازپام ،آلپرازوالم و) ...


الکل

پرسیده میشود.
منظور از مصرف طول عمر داروهای واجد پتانسیل سوءمصرف مصرف این داروها بدون تجویز پزشک ،به قصد
د ستیابی به حالت سرخوشی و یا با مقادیر و طول مدت بیش از آن چه پز شک تجویز نموده ،میبا شد .در صورتی که
مُراجع هر یک از این داروهای را به د ستور پز شک و با دوز و طول مدت تجویزی م صرف میکند ،غربالگری او منفی
خواهد بود.
صرف نظر از پا سخ مراجع به این پر سش ها ،بعد از پر سیدن سرال یک ،پر سش دو به صورت بازپا سخ درباره
سایر مواد از مراجع سرال میکند.
غربالگری اولیه مصرف سیگار ،الکل و مواد با پرسش از مصرف کلیه مواردی که فرد در طول عمر مصرف نموده
در سه ماه اخیر خاتمه مییابد.
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پرسشنامه غربالگری اولیه درگیری با مصرف سیگار ،الکل و مواد
نام و نام خانوادگی .......................................... :شماره پرونده.............. :

تاریخ تکمیل فرم..................... :

منبع شرح حال :خود فرد  یکی از اعضای خانواده(  :نسبت عضو خانواده را مشخص کنید) ....................... :
مقدمه (برای مُراجع بخوانید) «در این بخش میخواهم چند سرال درباره تجربه شما از م صرف سیگار ،الکل و مواد در طول
عمر و سه ماه گذ شته بپر سم .این ارزیابی برای تمام مُراجعان به عنوان بخ شی از ارزیابی ا ستاندارد و ضعیت سالمتی انجام
می شود و هدف آن شنا سایی زودرس م صرف این مواد به منظور کمک به ارتقای سالمتی افراد ا ست .این مواد را میتوان به
صورت تدخینی ،خوراکی ،م شامی ،ا ستن شاقی ،تزریقی یا خوردن قرص م صرف کرد( .کارت پا سخ را به مراجع بدهید) .برخی از
مواد فهر ست شده ممکن ا ست تو سط پز شک تجویز شده با شد (مثل داروهای آرامبخش ،داروهای ضددرد یا ریتالین) .در این
مصاحبه داروهایی که شما مطابق تجویز پزشک مصرف میکنید ثبت نمیکنیم .امّا ،اگر شما این داروها را به دالیلی غیر از تجویز
پزشک ،یا با دفعات و مقادیر بیشتر از میزان نسخهشده مصرف میکنید ،لطفاً به ما اطالع دهید .به شما اطمینان میدهیم اطالعاتی
که در این مورد به ما میدهید ،کامالً محرمانه خواهد بود .پا سخگویی باز و صادقانه به این پر سشها در ارایه خدمات مورد نیاز
به ما کمک میکند ،اما در صورت عدم تمایل میتوانید به پرسشها پاسخ ندهید».

الف -انواع تنباکو (سیگار ،قلیان ،ناس ،غیره)
ب -داروهای مسکن اُپیوئیدی (ترامادول ،کدئین ،دیفنوکسیالت ،غیره)

ج -داروهای آرامبخش یا خوابآور

(دیازپام ،آلپرازوالم ،کلونازپام ،فنوباربیتال ،غیره)

د -الکل (آبجو ،شراب ،عَرَق ،غیره)

پرسش  -9مواد دیگر چطور؟ (فقط مصرف غیرپزشکی)
الف -مواد اَفیونی غیرقانونی (تریاک ،شیره ،سوخته ،هرویین ،کراک هروئین ،غیره)

ب -حشیش (سیگاری ،گراس ،بنگ ،غیره)
ج -محرکهای آمفتامینی (شیشه ،اکستازی ،اِکس ،ریتالین ،غیره)

د -سایر -مشخص کنید... :

بله

خیر

عدم تمایل به
پاسخگویی

پرسش  -9در صورت پاسخ مثبت به هر یک :در سه ماه
اخیر چطور؟

پرسش  -4در طول عمر خود ،کدام یک از مواد زیر را تاکنون
مصرف کردهاید؟ (فقط مصرف غیرپزشکی)

بله

خیر

عدم تمایل به
پاسخگویی

خیر

بله

عدم تمایل به
پاسخگویی
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کارت پاسخ غربالگری اولیه
کارت پاسخ
پرسش 4
الف -انواع تنباکو (سیگار ،قلیان ،ناس ،غیره)
ب -داروهای مسکن اُپیوئیدی (ترامادول ،کدئین ،دیفنوکسیالت ،غیره)
ج -داروهای آرامبخش یا خوابآور (دیازپام ،آلپرازوالم ،کلونازپام ،فنوباربیتال ،غیره)
د -الکل (آبجو ،شراب ،عَرَق ،غیره)
پرسش 9
الف -مواد اَفیونی غیرقانونی (تریاک ،شیره ،سوخته ،هرویین ،کراک هروئین ،غیره)
ب -حشیش (سیگاری ،گراس ،بنگ ،غیره)
ج -محرکهای آمفتامینی (شیشه ،اکستازی ،اِکس ،ریتالین ،غیره)
د -سایر -مشخص کنید... :
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دستورالعمل اجرا
مقدمه



مقدمه غربالگری اولیه را برای مراجع بخوانید.



به صورت خاص بر نکات زیر در مقدمه ت کید فرمایید:
 oپیش از شروع پرسشگری برای خدمتگیرنده توضیح دهید که در این بخش میخواهید
پرسشهای درباره مصرف سیگار ،الکل و مواد بپرسید.
 oبه خدمتگیرنده یادآور شوید این خدمت به عنوان یک فرآیند استاندارد برای تمام
مراجعان انجام میشود.
 oبرای خدمتگیرنده توضیح دهید« :برخی از مواد فهرستشده ممکن است توسط پزشک
تجویز شده باشد (مثل داروهای آرامبخش ،داروهای ضددرد یا ریتالین) .در این
مصاحبه داروهایی که شما مطابق تجویز پزشک مصرف میکنید ثبت نمیکنیم .امّا ،اگر
شما این داروها را به دالیلی غیر از تجویز پزشک ،یا با دفعات و مقادیر بیشتر از میزان
نسخهشده مصرف میکنید ،لطفاً به ما اطالع دهید».
 oدر خصوص حفت رازداری اطمینان دهید.
 oبه خدمت گیرنده توضیح دهید پاسخگویی باز و صادقانه به تیم سالمت در ارایه خدمات
مورد نیاز کمک میکند هر چند مراجعهکننده میتواند در صورت عدم تمایل به این
پرسشها پاسخ ندهد.

پرسش 4


پرسش  4را برای تمام گروههای مواد پیشبینی شده ذیل آن بپرسید.



مثالهای



در صورت پاسخ منفی به تمام مواد ،بیشتر کاوش کنید« :حتی در دوره نوجوانی و جوانی؟»



پاسخ مراجع را در محل پیشبینی شده درج نمایید.



سپس ،پرسش  6را بپرسید.

پرسش 9


در صورت پاسخ مثبت ،پاسخ را برای سایر گروههای مواد پیشبینی شده ذیل پرسش  6تکمیل
کنید.
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در صورت پاسخ منفی به پرسش  6بیشتر کاوش کنید« :حتی در دوره نوجوانی و جوانی؟»



در صورتی که نام خیابانی مواد مورد مصرف در منطقه شما با مثالهای ارایه شده در جدول
متفاوت باشد ،شما میتوانید با هماهنگی با اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد ،دفتر
سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد مثالهای متناسب با منطقه خود را به جدول اضافه فرمایید.

پرسش 9


در صورت پاسخ مثبت به هر یک از گروههای مواد در پرسش  4و  ،6پرسش  9را بپرسید.



در صورت پاسخ مثبت به هر یک از موارد ،از مراجع تشکر نموده ،بازخورد ارایه داده و او را
برای غربالگری تکمیلی به کارشناس سالمت روان و رفتار ارجاع دهید.



در صورت پاسخ منفی به تمام موارد ،از مراجع تشکر نموده و بازخورد متناسب ارایه دهید.

د ستیابی به پا سخها صحیح در غربالگری اولیه درگیری با م صرف الکل ،سیگار و مواد نیاز به
زمان و ایجاد ارتباط مرثر و اعتماد بین جمعیت تحت پوشالالش و کارشالالناس مراقب سالالالمت دارد .برای
آشنایی با مهارتهای مشاوره پایه به کتابچه راهنمای خدمات اختالالت مصرف مواد وی ه کارشناس
مراقب سالمت خانواده مراجعه فرمایید.
هدف اولیه در شروع غربالگری اولیه درگیری با مصرف الکل ،سیگار و مواد دستیابی به پاسخهای
صالالحیح و دقیق نبوده ،بلکه انتقال این پیام به مراجعان اسالالت که مصالالرف مواد پیامدهای منفی جدی بر
سالمت آنها داشته و نظام مراقبتهای بهداشتی نسبت به آن حسّاس بوده و آمادگی دارد در این ارتباط
به ایشان کمک نماید.

غربالگری اولیه عوامل خطر سالمت اجتماعی در همه گروههای سنی
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مقدمه دستورالعمل غربالگری (ارزیابی) در حوزه سالمت اجتماعی:
در بخش اول ارزیابی عوامل خطر سالمت اجتماعی ،تمرکز بر روی شاخصهای جمعیت شناختی است.
تفسیر این اطالعات در گروههای سنی مختلف ،میتواند متفاوت باشد ،به گونهای که مداخالت پیشگیرانه
مطابق با هر عامل خطر و متناسب با گروههای سنی ارائه میگردد.
در بخش دوم بعضی از عوامل خطر سالمت اجتماعی ارزیابی می شوند .شواهد محوری نشان میدهند
که این عوامل می توانند منجر به ایجاد م شکالت اجتماعی در سطح خانواده و یا جامعه شوند ،نمونهای
از این عبارتند از:
 انواع خشونت خانگی
 طالق ،جدایی و فوت همسر در یکسال گذشته
 بازماندگی از تحصیل کودکان و نوجوانان
 خانواده آسیب پذیر
 بیکاری سرپرست خانوار
الزم به ذکر که اسالالت طراحی پرسالالشالالنامههای گروههای مختلف سالالنی در ارزیابی اولیه عوامل خطر
سالمت اجتماعی به گونه ای انجام شده است که با کمترین میزان انگ همراه باشد و محتوی ارائه شده
ضمن حفت هدف ناشی از پرسشگری ،با فرمت پرسشنامه گروه سنی مربوطه همخوانی داشته باشد.
به عنوان مثال و ضعیت تاهل بطور معمول در سواالت گروه سنی میان ساالن در بخش اطالعات جمعیت
شناختی وجود دارد و یا تعیین میزان تحصیالت و وضعیت اشتغال در اطالعات جمعیت شناختی گروه
های سنی جوانان و میانساالن بطور معمول پرسشگری می شود.
در جدول ذیل به مرور این عوامل و نحوه غربالگری آنها به تفکیک گروههای سنی می پردازیم.

پرسشنامه
گروه سنی
زیر  5سال تا 48
سال

ارزیابی عوامل خطر سالمت اجتماعی
وجود عالیم ذیل در کودکان و
-

نوجوانان*:

عالیم سوختگی با آب جوش یا سیگار

نتیجه ارزیابی
پاسخ مثبت به هر
یک از عالئم

مشکل احتمالی
کودک آزاری
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-

کبودی یا اثر گاز گرفتگی روی قسمتهای مختلف بدن

-

خونمردگی یا شکستگی در اعضای مختلف بدن

سایر عالیم:
-

عدم تناسب توضیحات مادر یا همراه با نوع عالیم بدنی

-

وجود کبودیها و عالیمی که مدتها از زمان آنها گذشته باشد.

گزارش هر نوع از کودک آزاری توسط خود کودک ،والدین و یا سایر همراهان کودک
کودکان شاهد

کودکان و نوجوانانی که مادران آنها قبال به علت خشونت خانگی غارباال مثابت شده

خشونت

اند
از زنان متأهل سوال

شود* *:

زن ها و شوهرها گاهی از دست هم عصبانی می شوند که این عصبانیت گاهی منجر به
همه گروههای سنی
از  5سال به باال و
مادران

فریادزدن ،تهدید به آسیب ،توهین و یا کتک کاری می شود .آیا تاکنون همسر شما:
اغلب

همیشه

هیچ وقت به ندرت گاهی
 .4شما را کتک زده است











 .9به شما توهین کرده است











 .9شما را به آسیب تهدید کرده است











 .1سر شما فریاد زده است











امتیاز باالتر از 40
بر اساس

خشونت خانگی

دستورالعمل نمره

(همسر آزاری)

دهی

از مراجعین سالمند سئوال شود:
 .4آیا کسی در اطرافتان وجود دارد که موجب رنجش و ناراحتی شما میشود؟

 53به باال

 .6آیا در خانه از کسی میترسید؟

پاسخ مثبت به
سوال سوم

سالمند آزاری

 .9آیا تا به حال توسط یکی از اعضای خانواده کتک خورده اید؟
در صورتی که
 5تا  48سال

سن مراجع وتعداد سالهای تحصیلی وی پرسیده شود

سن و تحصیالت

بازمانده از

فرد با هم متناسب

تحصیل

نباشد
همه گروههای سنی
از  5سال به باال و
مادران

از مراجعین زن که سابقه متأهل بودن دارند ،سوال شود:
آیا در یکسال اخیر تجربه طالق (یا در معرن طالق) ،جدایی یا فوت همسر داشته است؟

گروههای سنی از 43

از مراجعین سرپرست خانوار سوال شود:

سال به باال و مادران

آیا شاغل است؟

پاسخ مثبت

پاسخ منفی

طالق یا جدایی یا
فوت
بیکاری***

از همه مراجعین سوال شود که آیا در خانواده آنها موارد ذیل وجود دارد؟
همه گروههای سنی
از  5سال به باال و
مادران

فرد دارای معلولیت جسمی
فرد مبتال به بیماری
فرد مبتال به

،روانی****

خاص*****

اعتیاد******

فرد زندانی
فقر*******

توضیحات:
*وجود عالیم زیر می تواند نشان دهنده سوء رفتار جسمانی با کودک باشد:

 .4وجود هرگونه خونمردگی و شکستگی در کودک زیر یک سال
 .6وجود کبودی هایی شبیه اثرات انگشت ،شالق یا نیشگون
 .9سوختگی هایی شبیه آتش سیگار
 .1ضایعاتی شبیه سوختگی با آب جوش
 .2عالئم گاز گرفتن
 .2تورم و دررفتگی مفاصل

پاسخ مثبت به
یکی از مشکالت
مذکور

خانواده آسیب
پذیر
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 .1وجود مناطق طاسی در سر ناشی از کشیده شدن موها
 .8آثار ضربات شالق
 .3پارگی لجام لب
 .40کبودی چشمان
 .44مشاهده صدمات متعدد در مراحل مختلف بهبود

**در سواالت غربالگری همسر آزاری هر آیتم از  4تا  6امتیاز می گیرد


پاسخ به گزینه هیچ وقت ()4



پاسخ به گزینه بندرت ()6



پاسخ به گزینه گاهی ()9



پاسخ به گزینه اغلب ()1



پاسخ به گزینه همیشه ()2

بنابراین حداقل امتیاز این مجموعه سالالواالت  1و حداکثر آن  60می باشالالد .امتیاز باال تر از  40به
عنوان مثبت تلقی

می شود.

***شاغل :تمام افرادی که در طول هفته فبل از غربالگری ،حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی
از قبیل مرخصی به طور موقت کار را ترک کرده باشند ،شاغل محسوب میشوند.
شاغالن به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغاالن میباشند.
بی اکار :افرادی که  1روز پیش از غربالگری حداقل یک ساعت کار نکردهاند و دارای شغلی نیز نبوده اند
در صورت داشتن دو شرط ذیل بیکار

محسوب می شوند:

 .4در  90روز گذ شته برای ج ستجوی کار ،اقدامات م شخ صی را نظیر ثبت نام یا پیگیری در
موسالالسالالات کاریابی ،پرس و جو از دوسالالتان ،تماس با کارفرمایان ،مطالعه آگهی های
استخدامی و ...انجام داده

باشند.

 .6آماده به کار با شند ،یعنی طی یک دوره دو هفته ای شامل  1روز گذ شته و  1روز آینده
آمادگی شروع کار را داشته باشند ،همچنین افراد ذیل بیکار
-

درانتظار شروع کار جدید هستند ،یعنی برای آنان کاری مهیا شده و قرار است در آینده به
آن کار مشغول شوند و نیز آماده

-

محسوب شده اند:

به کار هستند.

در انتظار بازگشت به شغل قبلی و نیز آماده به کار هستند .منظور از «در انتظار بازگشت
به شالالغل قبلی» این اسالالت که فرد قبالً دارای کار بوده و به دالیلی کار خود را از دسالالت
میدهد ،پیوند رسمی شغلی ندارد ولی در انتظار بازگشت به شغل

خود به سر میبرد.

ک سانی که مح صل ،دان شجو ،سرباز و خانهدار ه ستند و فاقد معیارهای ذکر شده برای بیکاری می
باشند ،بیکار محسوب نمیشوند.
دارای درآمد بدون کار :کسانی که درآمدهالای مستمالری مانند حقوق بالازنشستگی ،حقوق وظیفه ،درآمد
امالک و مستغالت ،سود سهام و  ....دارند ،دارای درآمد بدون کار

محسوب میشوند.

****معلولیت جسامی  -روانی :معلولیت عبارتسالالت از محدودیت های دائمی در زمینه های مختلف
ج سمی ،ح سی یا ذهنی _ روانی که شخص مبتال به آن را در زندگی روزمره در مقای سه با سایر افراد
جامعه دچار مشالکل یا محدودیت جدی سالازد .اشالخاص معلول ،افرادی هسالتند که عملکرد جسالمانی،
توانایی های ذهنی و یا سالمتی روانی آنها به احتمال قریب به یقین به مدت بیش از شش ماه از آنچه
استاندارد سن آنهاست انحراف داشته و به همین دلیل برای آنان در زندگی روزمره مشکالتی را بوجود
می آورد.
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*****بیماری های خاص :به آن دسالالته از بیماری ها گفته میشالالوند که صالالعب العالج بوده و قابل
درمان نمی با شند و الزم ا ست بیماران تا آخر عمر تحت مراقبتهای خاص قرار گیرند و ضرورت دارد
این بیماران به طور مسالتمر تحت درمان قرار داشالته باشالند .بیماری هایی نظیر ، MSدیالیز ،هموفیلی،
تاالسمی و نارسایی مزمن کلیه از جمله این بیماری

ها هستند .

******اعتیاد :عبارت از تعلق یا تمایل غیر طبیعی و مداومی ا ست که برخی از افراد ن سبت به بع ضی
از مواد مخدر  ،محرک یا الکل پیدا می کنند .منظور از اعتیاد استفاده غیر طبی و مکرر دارو یا مواد است
که به ضرر خود مصرف کننده با دیگران می باشد
*******تعریف فقر :در اینجا منظور از فقر مواردی اسالالت که خانواده تحت پوشالالش سالالازمانهای
حمایتی از قبیل سازمان بهزیستی ،کمیته امداد ،نهادهای خیریه و ....

می باشند.

بیماریابی بر اساس شناسنامه سالمت دانشآموزی
با توجه به تداوم رفتارها و عوامل خطرزای مرتبط
با بی ماری ها از دوران کودکی و نوجوانی تا سالالالنین
بزرگسالالالی ،تدوین یک نظام مراقبت در سالالنین کودکی
و نوجوانی میتواند دادههای مبتنی بر شالالالواهد را در
اختیار م ستولین و سیا ستمداران در امر بهدا شت و
سالالالالمت قرار دهد .این نظام همچنین قادرخواهد بود
روند رفتارها و عوامل خطرزا را در طول زمان ثبت
نماید و زمینهای برای فعالیتهای جهتدار پیشالالگیری
ابتدایی و اولیه از بیماریهای سالالالنین بزرگسالالالالی به
ویژه بیماریهای غیرواگیر در سالالالطح کشالالالور فراهم
آورد .از آنجایی که بسالالیاری از رفتارهای ت ثیرگذار بر سالالالمت و سالالبک زندگی در سالالنین کودگی و
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نوجوانی شکل میگیرد این سنین بهترین فر صت ممکن برای سرمایهگذاری سالمت در جهت بهبود و
رشد شاخصهای سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی است.
با توجه به روند رو به فزونی بسالالالیاری از رفتارهای پرخطر درمیان کودکان و نوجوانان مانند
افزایش گرایش به قلیان و سیگار و کاهش سن م صرف ،روشهای ناکارآمد برای مقابله با هیجانات و
کنترل بروز احساسات ،در صورت ابتال به برخی از مشکالت روان شناختی و مصرف مواد ،شناسایی
به موقع امکان درمان مرثر را فراهم کرده و از مزمن شالالدن اختالل و عوارن آن برای دانش آموزان و
خانوادهها کاسته میشود.
طرح تحول نظام سالالالالمت در برنامه های بهداشالالالتی در مسالالالیر طراحی نظامی پویا و کارآمد با
غربالگری به هنگام مشالالکالت ،سالالرمایهگذاری ویژهای برای بیماریابی در گروه سالالنی کودک و نوجوان
انجام میدهد که شالالناسالالایی اختالالت روانپزشالالکی و مصالالرف مواد همچنین عوامل خطر مشالالکالت
اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین اولویتها در این برنامه خواهد بود.
در روند تحقق این مسالالیر کارشالالناس مراقب سالالالمت خانواده در کنار بیماریابی اولیه در فراخوان
عمومی ،همگام با طرح مدارس مروج سالالالمت و به کمک ابزار شالالناسالالایی «شالالناسالالنامه سالالالمت دانش
آموزی» بر ا ساس د ستورالعمل ب سته خدمت گروه سالمت خانواده ،موارد غربالگری شده را بر طبق
فرآی ند ارجاع و بر حسب شناسایی نوع مشکل ،به پزشک و کارشناس سالمت روان ارجاع خواهد داد.
از نکات مهم در پیگیری و ارجاع موارد شالالناسالالایی شالالده بر اسالالاس شالالناسالالنامه سالالالمت ،ارجاع
دانش آموز و والدین آنها به کارشناس سالمت روان و یا پزشک مرکز برای دریافت خدمات میباشد.
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نمونهای دیگراز ستواالت بیماریابی اختالالت روانپز شکی برای کار شناس مراقب سالمت خانواده

جهت مطالعه بیشتر
عالئم اختالالت
فردی که هر چند وقت یکبار در بیداری یا خواب دچار حمله تشنج یا غش میشود ،بیهوش
شده ،دست و پا میزند و کف از دهانش خارج میشود.
کودکی که در سن مدرسه گاهی مات زده شده و چند لحظه به جایی خیره میشود ،لب و
زبانش را به حالت غیر ارادی حرکت داده یا میلیسد.
کودکی که به دنبال تب شدید دچار تشنج میشود.
کودک در  1تا  2ماهگی گردن نمیگیرد ،در 40تا  46ماهگی نمینشیند ،در  4تا  4/2سالگی راه
نمیرود ،در  6تا  9سالگی حرف نمیزند ،در  9تا  1سالگی جای خود را شبها خیس میکند.
دانش آموزی که از نظر درسی از همه ضعیف تر است ،مرتب مردود میشود و یا از مدرسه
اخراج شده است ،مشکالت بند  1را هم داشته است.
فرد بزرگسالی که رفتار کودکانه دارد ،هوش او کمتر از دیگران است ،شغل ندارد ،قادر به
یادگیری کار جدیدی نیست ،مشکالت بندهای  1و  2را داشته است.
فردی که توهم و هذیان و گفتار غیر منطقی دارد ،صداهایی را میشنود که دیگران نمیشنوند،
چیزهایی را میبیند که دیگران نمیبینند ،سوء ظن دارد ،فکر میکند دیگران میخواهند او را
بکشند یا همسرش دارد به او خیانت میکند (برای این افکار هیچ گونه شواهدی موجود نیست)،
رفتارهای عجیب و غریب دارد ،شکلک در میآورد ،به درو دیوار خیره میشود ،با خودش
حرف میزند یا میخندد.
فردی که خیلی غمگین و بی حوصله است ،تنهایی را دوست دارد ،گریه میکند ،مشکالت خواب و
اشتها دارد ،گاهی اوقات نمیتواند کارهایش را انجام دهد ،افت تحصیلی دارد ،از مدرسه غیبت میکند.
از زندگی ناامید است ،افکار خودکشی دارد یا به خودکشی اقدام میکند.
فردی که بدون دلیل خوشحال و پرحرف و پرتحرک است ،بی خوابی شدید دارد ،کارهای زیاد
بی هدفی انجام میدهد ،هیچوقت از بی خوابی و پر کاری خسته نمیشود ،خود را مهم میداند،
مدام آواز و شعر میخواند ،خیلی زود عصبانی یا خندان یا گریان میشود.
فردی که اضطراب دارد و بیقرار است.
فردی که عصبی و پرخاشگر است.
فردی که وسواس دارد.
فردی که بدون وجود بیماری جسمی دچار دردهای پراکنده بدنی است.
به طور مداوم و بی دلیل دچار تشویش ،دلهره و نگرانی میشود؟
از موارد زیر دچار احساس ترس و وحشت میشود:
تاریکی ،ارتفاع ،آب ،حیوانات ،مکانهای بسته ،صحبت کردن در جمع
در موارد زیل دست به اعمال تکراری میزنید و آنها را با وسواس و حساسیت زیاد انجام میدهد:
نظافت و شستشو ،شمارش اعداد و وسایل ،مرتب کردن وسایل و نظم دادن به آنها ،چک کردن
بسته بودن شیر گاز و درب منزل
قبالً دچار حادثهای شده است که اکنون از یادآوری صحنههای آن دچار وحشت میشود یا
راجع به آن کابوس میببیند؟
به دردها ،مشکالت و بیماریهای جسمانی مبتال است که پزشکان علت جسمی برای آن نیافته
اند و علت آن را عصبی میدانند؟

بله

خیر

فصل سوم شناسايي گروههاي هدف و ارزيابي خانوار
عالئم اختالالت
احساس غمگینی ،اندوه و ناامیدی میکند؟ زیاد گریه میکند؟
گوشه گیر است و با کسی ارتباط برقرار نمیکند؟
بیدلیل و بیش از حد خوشحال است؟ زیاد حرف میزند و زیاد میخندد؟
عصبی و پرخاشگر است؟
به خودکشی فکر میکند؟
قبالً به خودکشی اقدام کرده است؟
دست به رفتارهای خشونت آمیز میزند که موجب آسیب به خود یا آسیب به دیگران میشود؟
با خودش حرف میزند؟
صداهایی را میشنود که دیگران نمیشنوند یا چیزهایی را میبیند که دیگران نمیبینند؟
معتقد است که دیگران او را تعقیب میکنند و قصد کشتن او و یا آسیب رساندن به او را دارند؟
معتقد است که رئیس جمهور ،امام ،پیغمبر یا شخص مهمی است؟
قبالً به خودکشی اقدام کرده است؟
دست به رفتارهای خشونت آمیز میزند که موجب آسیب به خود یا آسیب به دیگر میشود؟
قادر نیست امور شخصی خود را انجام دهد؟ (غذا خوردن ،نظافت کردن خود ،لباس عون کردن
و ) ...

تا کنون دچار حمله تشنج شده است که به دنبال آن غش کند و بیهوش شود (حمله صرع)؟
تا کنون پیش آمده که فرزند خردسال برای چند لحظه حالت بهت زدگی داشته باشد و به
یک نقطه خیره بماند و هشیاری خود را در آن لحظات از دست بدهد؟
فرزند خردسال از نظر مراحل رشد (سینه خیز رفتن ،چهار دست و پا رفتن ،راه رفتن ،حرف زدن

) مطابق با سن خود و مانند همساالن خود است؟
فرزند خانواده بیش از اندازه پر انرژی و فعال است و مدام جست و خیز میکند؟
فرزند خانواده کارهای زیر را انجام میدهد:
آزار حیوانات ،تخریب وسایل ،دزدی ،دروغگویی ،فرار از مدرسه یا منزل ،آتش افروزی،
زورگویی ،کتک کاری ،پرخاشگری و خشونت ،ناخن جویدن
فرزند شما لکنت زبان یا تیک دارد؟
فرزند خانواده (بعد از سن  9سالگی ) ادارو مدفوع خود را کنترل میکند؟
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خالصه فصل
گروههای هدف در برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد عبارتند از  :مبتالیان
به اختالالت روانپزشکی و مصرف مواد ،خانوادهها و افراد در معرض عوامل خطر مشکالت
اجتماعی ،خانواده بیماران و در پارهای از موارد عموم جامعه که باید کلیه خدمات الزم به
این گروهها ارائه شود در این میان گروههای آسیبپذیر افرادی هستند که به دلیل مشکالت
فردی ،خانوادگی و اقتصادی بیشتر از سایر افراد مستعد ابتالء به اختالل و مشکالت این
حوزه میباشند و توان مقابله آنها با استرسهای روزمره زندگی شان کمتر است .همچنین
برخی از گروههای سنی مانند کودکان و نوجوانان و سالمندان و یا دورههایی از زندگی
مانند مادران باردار و شیرده گروههای وی ه هدف به شمار میآیند .کارشناس مراقب
سالمت خانواده باید بر اساس فرم غربالگری اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد و فرمهای
جمعیت شناختی ،افراد مشکوک را شناسایی کنند و آنها را بر حسب نوع موارد تشخیص
داده شده به پزشک و یا کارشناس سالمت روان در مرکز سالمت جامعه ارجاع دهند .نظام
بیماریابی و ارجاع بیماران نشاندهنده مراحل مختلف ارائه خدمات توسط تیم سالمت در
سطوح مختلف مراقبتهای بهداشتی اولیه است .

فصل سوم شناسايي گروههاي هدف و ارزيابي خانوار
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تمرین خارج از کالس
 گروههای هدف در برنامه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد را تعریف کنید.
 گروههای آسیبپذیر در برنامه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد چه افرادی هستند؟
 برای غربالگری و شناسایی افراد مشکوک به ابتالء به اختالل روانپزشکی و مصرف مواد
چه اقداماتی باید انجام دهید؟
 در چه مرحلهای افراد را به پزشک ارجاع میدهید؟
 چه مواردی از اختالالت و مشکالت اجتماعی را باید ارجاع فوری بدهید؟

تمرین در کالس درس
 از افراد کالس بخواهید که با روش بارش افکار گروههای آسیبپذیر در برنامههای حوزه
سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد را ذکر کنند.
 با روش ایفای نقش یک نفر در نقش فرد مراجعهکننده و یک نفر در نقش کارشناس مراقب
سالمت خانواده باشد و کار بیماریابی با اجرای یک نمونه از پرسشنامهها توسط
کارشناس مراقب سالمت خانواده انجام شود.

فصل چهام برقراري ارتباط با گروههاي هدف در برنامههاي حوزه ....

فصل چهارم

برقراري ارتباط با گروههاي هدف
در برنامههاي حوزه سالمت روانی،
اجتماعی و اعتیاد
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اهداف فصل
پس از مطالعه این فصل انتظار میرود بتوانید:

 تعریف ارتباط را بیان نمایید.

 نتایج حاصل از ارتباط مؤثر و ا رتباط ناموثر را نام ببرید.
 اهداف گوش دادن فعال را برشمارید .

 اصول کارآمد سازی ارتباط را توضیح دهید.
 با موانع ارتباط مؤثر آشنا گردید.

واژگان کلیدي
 برقراری ارتباط
 بازاريابی اجتماعی
 توانمند سازی شناختی
 گوش دادن فعال
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عناوین فصل


مقدمه



برقراری ارتباط برای ارتقاء سالمت



طبقهبندی گروه های هدف برای ارائه خدمات حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و



اعتیاد
تعریف ارتباط



عناصر اصلی ارتباط



گوش دادن فعال



توصیههایی برای کارآمدتر کردن ارتباط کالمی



موانع برقراری ارتباط مؤثر
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مقدمه
برقراری ارتباط در برنامههای سالالالمت به مفهوم
به کارگیری راهکارهایی به منظور آگاه سالالالازی و
تاثیر بر ت صمیمات فرد و جامعه برای ارتقاء سالمت
است .در دهههای اخیر فضای پیچیده تبادل اطالعات
دچار تغییرات چ شمگیری شده ا ست .عالوه بر این،
مسائل و معضالت در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی
و اعتیاد ،شالالالکلهایی کامالً متفاوت به خود گرفتهاند.
در این شرایط در برقراری ارتباط باید تمامی تالش خود را بر این نکته متمرکز نماییم که آنها بتوانند به
صورت داوطلبانه و با احساس ایجاد ارزشی افزوده در خود اقدام به ارتقاء سالمت نمایند .این موضوع
موجب می شود تا افراد با کسب آگاهیهای الزم تمایل پیدا کنند تا از خدمات برنامه بهره مند شده و در
آن مشالالالارکت کنند .به تعبیر دیگر برقراری ارتباط به مفهوم بازاریابی اجتماعی و فردی در مداخالت
سالمت است .

برقراری ارتباط برای ارتقاآ سالمت

ارتقای سالالالمت مسالالتلزم توانمندسالالازی فردی و اجتماعی و یا به تعبیر زیمرمن " توانمند سالالازی

شناختی" است .

توانمندسازی شناختی مجموعهای از باورها و رفتارهایی است که افراد میتوانند بر اساس
آنها بر محیط زندگی خود تأثیر بگذارند
بنابراین توانمند سازی فردی برای بهبود و ضعیت سالمت کافی شمرده نمی شود  .توانمند سازی
اجتماعی و تعامل جمعی برای رسیدن به این هدف از اهمیت اساسی برخوردار است  .توانمندی اجتماعی
که براسالالاس تفاهم افراد شالالکل میگیرد ،مسالالتلزم ایجاد مهار تهایی برای افزایش و بهبود کیفیت ارتباط
متقابل افراد اسالالالت  .مهارت هایی مثل  :برقرای روابط مرثر ،مهارت مذاکره و خود ابرازی که همگی
موجب بهبود تعامل اجتماعی افراد میشالالود  .به طور کلی شالالرکت در اقدامهای جمعی موجب تقویت
توانمندی اجتماعی و روان شناختی میگردد.

طبقهبندی گروههای هدف برای ارا ه خدمات حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
حال که دریافتیم سالالالمت روانی و اجتماعی موضالالوعی برای تمامی افراد جامعه با هر ویژگی اسالالت
باید به نکتهای دیگر در زمینه ارائه خدمات توجه نماییم .این مو ضوع طبقهبندی افراد با نیازهای م شابه
برای دریافت خدمات معین است .در اغلب موارد درک نیاز به خدمات از طریق مشاوره با افراد صورت
می پذیرد .با این وجود همواره افرادی خاص از جام عه که ت حت شالالالرایط ویژه ای ز ندگی میکن ند در
معرن مخاطرات سالالالالمت بوده و به خدمات تقریب ًا یکسالالالانی نیاز دارند .رویکردهای مختلفی برای
طبقهبندی گروههای هدف برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد میتوان پیدا کرد؛ اما آنچه
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که در این ک تاب مورد تاکید قرار میگیرد انتخاب گروه های هدف بر دو مبناسالالالت .مبنای نخسالالالت،
طبقهبندی گروههای هدف براساس اختالالت شایع روانپزشکی ،مصرف مواد و مشکالت اجتماعی است.
این رویکرد در محتوای اصالاللی فصالالل  2مورد اشالالاره قرار گرفته اسالالت و شالالامل طبقهبندی افراد در
گروههایی نظیر مبتالیان به افسالالردگی و اضالالطراب ،اختالالت دو قطبی ،انواع اختالالت مصالالرف مواد و
مشالالکالت اجتماعی اسالالت .مبنای دوم ،انتخاب گروههای هدف براسالالاس گروههای سالالنی اسالالت .در این
رویکرد ،گروههای سنی واجد قرار گرفتن در د ستههای افراد در معرن مخاطرات و بیماریهای خاص
تلقی می شوند .این رویکرد برای ارائه ب ستهای از خدمات ادغام یافته مختلف به یک حیطه سنی همواره
مورد نظر ارائهدهندگان خدمات است.
طبقهبندی گروههای هدف برای برنامه حوزه سالالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد بدان لحاظ ارزشالمند
ا ست که به ارائهدهندگان خدمات سالمت این امکان را میدهد که با حجم کمتری از فعالیت و پیگیریها
و با رویکردی نظام دار واجدین شرایط برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد را شناسایی
نموده و آنها را تحت پوشش خدمات قرار دهند.
بدین منظور جداول ود ستورالعملهای م شخ صی طراحی شده ا ست که با ا ستفاده از آنها میتوان
این اقدام را به صورتی سازمان دهی شده و کارآمد انجام داد.

مروری بر مهارتهای الزم برای برقراری ارتباط
ارتباط از مولفههای اصالالاللی زندگی اجتماعی اسالالالت .مهارت برقراری ارتباط مرثر یکی از مهمترین
پیشبینیکنندههای سالمت روابط بین فردی است .

تعریف ارتباط
ارتباط عبارت است از فرایند ارسال و دریافت پیام
ارتباط مرثر :
 تنها وسیلهی انتقال اطالعات بین افراد میباشد.
 تنها راه نشان دادن احساسات به دیگران است.
 بهترین راه تصحیح سوء تفاهمها است.
 پیش شالالالرط هر نوع آموزش مرثر و در نتیجه
الزمهی رشد یک اجتماع است
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یک ارتباط نامرثر :
 باعث ایجاد سوء تفاهم میشود.
 منجر به نارضایتی ،احساس تنهایی و تعارن در افراد خانواده و جامعه میگردد .
 در طول زمان میتواند اعتماد به نفس فرد را مختل کند و احساس درماندگی و در نتیجه آسیبهای
روان و اجتماعی ایجاد نماید .
 توانایی فرد برای مقابله با مشکالت زندگی را کاهش بدهد.

عناصر اصلی ارتباط (کالمی و غیر کالمی )
ارتباط وجوه مختلفی دارد .به طور ضمنی اشاره شد که ارتباط متضمن دو عنصر اصلی است .این
دو عنصر عبارتند از عناصر کالمی و عناصر غیرکالمی ارتباط.

عناصر کالمی ارتباط شامل آن وجهی از ارتباط است که اختصاصاً به محتوای کالمی و فرایند بیان
کالمی مربوط میگردد.
منظور از محتوای کالم ،آن چیزی اسالالت که بر زبان میآوریم .برای مثال جذاب بودن محتوای کالم،
تهدید آمیز نبودن آن ،شالالور برانگیز بودن موضالالوع صالالحبت ،غم افزا نبودن نظایر آن ،باعث تسالالهیل
ارتباط می گردد .توجه به ابعاد فرهنگی و حتی خرده فرهنگی در محتوای کالم یکی از مهمترین عوامل
در افزایش کارآمدی ارتباط میباشد .
فرایند برقراری ارتباط کالمی شالالامل چگونگی شالالروع صالالحبت ،نحوه جمله بندی ،زمان بندی ارتباط
کالمی ،مالحظات موقعیتی و بالخره چگونگی جمع بندی و ختم ارتباط میباشد.
عناصالالر غیرکالمی ارتباط شالالامل آن وجهی از ارتباط هسالالتند که اختصالالاصالالاً به جنبههایی غیر از
محتوای کالمی و فرایند بیان کالمی مربوط میگردند .در این مقوله میتوان به تن صالالالدا ،آهنگ صالالالدا،
تماس چشالالالمی ،حاالت چهرهای و حرکات بدنی ،یعنی آنچه که عناصالالالر غیرکالمی ارتباط مینامیم نیز
استفاده میکنند.

گوش دادن فعال
شالالنیدن و گوش دادن دو مقوله متفاوت هسالالتند .شالالنیدن عمل
ادراک اصوات میباشد .این عمل غیرارادی بوده و فقط به دریافت
محرک شنیداری اطالق میگردد.
گوش دادن فعالیتی انتخابی ا ست که شامل دریافت و تف سیر
محرکهای شالالنیداری میباشالالد .این عمل رمزگردانی اصالالوات به
معانی را نیز در بر دارد .
گوش دادن به دو طبقه اصالاللی تقسالالیم میشالالود  :گوش دادن
فعال و گوش دادن غیر فعال .گوش دادن غیرفعال از نظر کیفیت،
کمی باالتر از شالالنیدن اسالالت و زمانی رخ میدهد که گیرنده پیام،
انگیزه زیادی برای گوش دادن دقیق ندارد .گوش دادن به مو سیقی ،تلویزیون ،گوش دادن ا ز روی ادب،
نمونه هایی از گوش دادن غیرفعال هسالالالتند .از آنجا که در گوش دادن غیرفعال تنها بخشالالالی از ذهن ما
درگیر توجه کردن میباشالالد ،لذا هنگام گوش دادن به دیگران ،احتمال پرت شالالدن حواس (یعنی تفکر در
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مورد چیزهای دیگری غیر از مو ضوع ا صلی ) وجود دارد .بهترین راه برای حل این م شکل ،گوش دادن
فعال یعنی گوش دادن هدفهمند میبا شد .بنابراین گوش دادن فعال را میتوان گوش دادن هدفمند معرفی
کرد .اهداف گوش دادن فعال عبارتند از :
 کسب اطالعات
 گرفتن راهنمایی
 درک راهنمایی
 درک دیگران
 حل مشکالت
 فهمیدن احساسات دیگران
 حمایت عاطفی دیگران
روشهای مرثر برای گوش دادن فعال شالامل  :توجه به فرد مقابل ،پرسالیدن سالرال ،بازخورد دادن،
بازگو کردن و خالصه سازی میباشد.
برای گوش دادن فعال شنونده باید پیامهای مختلف را شنیده ،معانی را درک کرده و سپس با ارائه
بازخود مطمتن گردد که برداشت وی صحیح بوده است.

توصیههایی برای کارآمد تر کردن ارتباط کالمی
هنگام صحبت کردن :
 مطمتن شالالوید که شالالنونده فرصالالت سالالرال کردن یا اظهار نظر
کردن را دارد.
 سعی کنید خود را جای شنونده قرار دهید و اح سا سات او را
در نظر بگیرید.
 آنچه را میخواهید بگویید ،واضح بیان کنید .
 به شنونده نگاه کنید .
 مطمتن شوید که آنچه میگویید با تن صدا و زبان بدنی شما
هماهنگی دارد.
 تن و آهنگ صدای خود را تغییر دهید.
 مبهم صحبت نکرده و بیان جزئیات زیاد موضوع را پیچیده نکنید.
 از دیدن عالیم آشفتگی در شنونده غفلت نکنید.
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هنگام گوش دادن :
 سوال بپرسید تا کامالً متوجه شوید که موضوع چیست.
 موضوعات را آن طوری که فهمیده اید خالصه کنید.
 گوش کنید و از قضاوت درباره آنچه که گوینده میگوید پرهیز کنید.

موانع ارتباط مؤثر
تا کنون درباره چیزهایی صالالالحبت کردیم که میتوانند .موجب برقراری ارتباط مرثر شالالالوند .در این
قسمت توجه شما را به موانعی جلب میکنیم که راههای ارتباط را بسته و مانع از برقراری ارتباط مرثر
میشوند .برخی از پیامها مانع از برقراری ارتباط مرثر میشوند .این نوع پیامها در زیر ذکر شده اند :
 دستور دادن ،هدایت کردن ،ابالغ کردن
 اخطار ،تهدید ،هشدار دادن
 موعظه و نصحیت
 توصیه ،پیشنهاد یا راه حل ارائه دادن
 وادار سازی از طریق ا ستدالل ،سخنرانی یا بحث
کردن
 قضالالالاوت کردن ،انت قاد کردن ،م خال فت کردن و
مقصر شمردن دیگران
 اسالالم روی هم گذاشالالتن ،مسالالخره کردن و تحقیر
کردن
 تفسیر ،تحلیل و تشخیص پزشکی و روانشناسی روی هم دیگر گذاشتن
 وارسی ،بازجویی و بازپرسی
 پرت کردن حواس ،عون کردن صحبت و گول زدن

خالصه فصل
برقراری ارتباط با هدف ترغیب افراد و گروههای هدف برای ورود به برنامهها و مشارکت فعال
و همه جانبه آنها در برنامهها صورت میگیرد .به منظور برقراری ارتباط در برنامههای حوزه
سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد باید مهارت برقراری ارتباط مؤثر را آموخت .کسب این
مهارتها نیازمند برخورداری از دانش و نگرشهای الزم در این زمینه است؛ اما برخورداری از
این مهارت نیازمند تمرکز ،تمرین مکرر و تجربه با بهرهگیری از شیوههای علمی است.

فصل چهام برقراري ارتباط با گروههاي هدف در برنامههاي حوزه ....
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تمرین در کالس درس
 با ایجاد امکان بحث و گفتگوی مشااارکتی در کالس درس در زمینه بازاریابی اجتماعی
برای سالمت روانی و اجتماعی مباحثه کنید .در این مباحثات رو شن نمایید که "ا سا ساً
چگونه میتوان مردم را تشااویق نمود به صااورت داوطلبانه و بدون هیچ گونه اجبار از
خدمات حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد بهره مند شوند؟"
 در قالب تیمی که تشااکیل داده اید روشاان نمایید که "چرا طبقهبندی گروه های هدف
ضرورت مییابد .

 به نظر شما کدامیک از مهارتهای نام برده شده در این ف صل برای برقراری ارتباط با
گروههای هدف از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ دالئل خود را ذکر کنید .

 با ا ستفاده از روش ایفای نقش ،نمونههایی از روشهای برقراری ارتباط با افراد را اجرا
نمایید .در هر بار از ایفای نقش ،گروهی از همکالساایان میتوانند ناظر ایفای نقش بوده
و اشااکاالت را پس از اجرای آن بازگو نموده و دوباره ایفای نقش با گروهی دیگر تکرار
شود.

تمرین در خارج از کالس
با مراجعه به سااایر منابع در دسااترس در یکی از زمینههای زیر تحقیق نموده و نتایج را در
جلسااه بعدی به سااایرین انتقال دهید .در این زمینه ممکن اساات شاانوندگانی که به آنها ارائه
گزارش مینمایید خود نظراتی در مورد مطالبی که ارائه میدهید دا شته با شند .عالوه بر این
شما میتوانید در زمینه سایر موضوعاتی که مربی معرفی میکند اقدام به مطالعه و گردآوری
مطالب نمایند .

 فن بیان و سخنوری
 مهارت مدیریت و رهبری
 برقراری ارتباط بین فردی

فصل پنجم مروري بر اختالالت شايع روانپرشكي ،مصرف مواد و ...
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اهداف فصل
پس از مطالعه این فصل انتظار میرود که بتوانید:
 -1اختالالت و مشکالت شایع حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد را نام ببرید.
 -2عالیم و نشانههای شایع و مهم هر اختالل یا مشکل را نام ببرید.
 -3تعریف و توصیفی از هر یک از اختالالت و مشکالت شایع بیان کنید.
 -4گروههای در معرن خطر و عوامل مرثر در پیدایش اختالالت و مشالالکالت حوزه سالالالمت
روانی ،اجتماعی و اعتیاد را بیان کنید.
 -5ضرورت شناسایی و نحوه غربالگری اختالالت و مشکالت شایع را بیان کنید.
 -6موارد و نحوه ارجاع افراد شناسایی شده به سطوح باالتر را بیان کنید.

واژگان کلیدي
 اختالالت خلقی
 افسردگی
 اختالالت دو قطبی
 خودکشی
 اختالالت سایکوتیک
 اختالالت مصرف مواد
 خشونت خانگی
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عناوین فصل
 اختالالت خلقی :افسردگی
 اختالالت د قطبی
 ا رژانسهای ر انپزشكی :خودكشی
 اختالالت اضطرابی
 اختالالت سايكوتیک
 صرع
 عقب ماندگی ذهنی
 اختالالت كودكان نوجوانان


اختالل بیش فعالی كمبود توجه



اختالالت سلوك



شب ادراری



بی اختیاری مدفوع

 عادات خاص :شست مكیدن ،ناخن جويدن.... ،
 اختالالت مصرف مواد


مواد افیونی



مواد محرك



الكل



ساير مواد

 مصرف مواد در بارداری
 كاهش آسیب ناشی از مصرف مواد
 خشونت خانگی
 سوء رفتار با كودك
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اختالالت خلقی:
اختالالت خلقی به طور کلی به دوگروه ع مده اختالالت افسالالالردگی و اختالالت دوقطبی تقسالالالیم
می گردند .در اختالالت افسالالالردگی در مدت زمانی که چند هفته یا چند ماه طول میکشالالالد ،فرد از لحاظ
هی جانی وخلقی بیش از حد غمگین ،بی عال قه و ناام ید اسالالالالت .در اختالالت دوقطبی فرد عالوه بر
دورههایی از افسالالالردگی دورههایی به نام مانیا را نیز تجربه میکند در حالت مانیا فرد در مدت زمانی
که ممکن است چند روز (حداقل  1روز) تا چند هفته طول بکشد بیش از حد سرخوش ،شاد ،پرانرژی یا
تحریکپذیر است.
توجه :بیماری که حداقل یک دوره مانیا را تجربه کرده اسالالالت هر چند در حال حاضالالالر در حالت
افسردگی باشد همچنان مبتال به اختالل دوقطبی محسوب میشود.

افسردگی:
مقدمه و تعاریف:

اف سردگی اختالل شایعی ا ست .از ن شانههای مهم وکلیدی آن خلق و روحیه اف سرده در اکثر اوقات
روز و تقریباٌ همه روزها و یا بی عالقگی و بی لذتی در تقریباٌ اکثرفعالیتهای روزمره است .شخصی که
دچار افسردگی بیمارگونه می شود ،احساس غمگینی و بی حوصلگی میکند و اغلب کاهش واضح عالقه
مندی و لذت بردن ازهمه یا تقریب ٌا همه فعالیت ها را در اغلب روزها گزارش میکند .بیمار ممکن اسالالالت
بگوید احسالالاس اندوه ،ناامیدی یا بی ارزشالالی میکند .کاهش انرژی و خسالالتگی اغلب موجب میشالالود که
بیماران نتوانن د وظایف و کارهای خود را به خوبی گذشالالالته انجام دهند .در موارد شالالالدیدتر افکار آزار
دهنده ای چون احسالالالاس گناه ،تنفر از زندگی ،آرزوی مرم و گاه افکار مربوط به خودکشالالالی در این
بیماران مشالالاهده می گردد .افسالالردگی معموالً به دنبال اسالالترسهای بیرونی مانند نبود حمایت اجتماعی
مناسب ،بیکاری ،وجود کشمشکشهای مداوم و تنش زا در زندگی فعلی و خانوادگی آشکار میشود.
نشانههای افسردگی:

بیماران مبتال به افسردگی ،عالوه بر خلق افسرده ،دچار کاهش انرژی و عالیق و بی حوصلگی نیز
میگردند .عالیم دیگر اف سردگی شامل :اختالل در خواب مثل کاهش یا افزایش خواب ،اختالل در ا شتها
م ثل پرخوری یا کم خوری ،اختالل در حاف ظه و تمرکز ،اختالل عملکرد جنسالالالی (بی میلی یا ناتوانی
جن سی) ،اح ساس گناه ،عالیم ج سمی متعدد مثل سردرد ،درد مفا صل و ع ضالت ،سوزش یا درد معده
و ...که هیچ دلیل یا تشالالالخیص طبی دیگری ندارند و معموالً در مراجعه به پزشالالالک به عنوان درد های
عصبی در نظر گرفته میشود.
توجه:

این نکته حائز اهمیت میبا شد که بدانیم در ب سیاری از موارد با توجه به شرایط فرهنگی ک شور ما،
فرد اف سرده بیش از اف سردگی ،از عالئم بدنی و ج سمانی شکایت دارد که علی رغم مراجعات متعدد به
پز شکان بهبودی نیافته ا ست و به عنوان دردهای ع صبی شناخته می شوند .در زیر تعریف و تو ضیح
بیشتر نشانههای افسردگی شرح داده شده است:

81

بسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد

خلق افسرده :احساس غمگینی ،بی حوصلگی ،پوچی ،زود گریه کردن ،کاهش واضح عالقه یا لذت از
اموری که قبالٌ مورد عالقه فرد بوده است ،مثال ها:
 فردی که قبالٌ از شالالرکت در جشالالنها یا مهمانیها لذت میبرده ،اکنون رغبت و عالقهاي به این گونه
امور نشان نميدهد .فرد گوشه گیری از جمع و تنهایی را ترجیح میدهد.
 فرد عالقهاي به انجام تفریحات مورد عالقه خود که در گذشته انجام میداده ،نشان نميدهد.
 چیزی موجب خوشحالی ،نشاط و اشتیاق در فرد نميشود ،بازی با بچه ها ،گردش ،سفر و...
توجه :خلق افسرده در کودکان و نوجوانان ممکن است به صورت تحریک پذیری یا بی
قراری زیاد باشد

خ ستگی و کاهش انرژی :خ ستگی زودرس و ک سالت در انجام فعالیتهای معمول فرد ممکن ا ست
بدون انجام کار سنگین نیزاحساس بی رمقی و خستگی زیاد نسبت به گذشته احساس کند.
اح ساس بیارز شی یا اح ساس گناه :کاهش اعتماد به نفس ،سرزنش خود ،اح ساس گناه شدید و
عذاب وجدان بدون علت واضح یا منطقی.
کاهش یا افزایش خواب :مشالالکل در به خواب رفتن ،بیدار شالالدنهای مکرر طی خواب ،بیدار شالالدن
زودتر از همیشه ،خواب آلودگی در طول روز
کاهش توانایی انجام فعالیتهای روزمره :افت واضالالح کارایی و توانایی فرد در فعالیتهای شالالغلی،
تحصالالالیلی ،اجتماعی که منجر به غیبت از کار ،تحصالالالیل ،گوشالالاله گیری از جمع یا ناتوانی از انجام امور
منزل یا شخصی فرد شود.
نشانه های اشاره شده باید در اکثر اوقات روز و تقریباٌ همه روزها وجود داشته باشد تا به
عنوان نشانههای افسردگی در نظر گرفته شود .نشانههای اشاره شده باید در اکثر اوقات روز
و تقریباٌ همه روزها وجود داشته باشد تا به عنوان نشانههای افسردگی در نظر گرفته شود.

گروههایی که در معرض خطر بیشتری برای ابتال به افسردگی قرار دارند:

 زنان به ویژه پس از زایمان (افسردگی پس از زایمان)
 سالمندان
 افراد مبتال به بیماریهای جسمی مزمن مثل دیابت ،صرع و بیماریهای قلبی -عروقی
 افراد دچار سوءمصرف مواد یا الکل
 افرادی که مرم یا جدایی از همسر ،سوم عزیزان ،شکستهای عاطفی ،تحصیلی ،شغلی را تجربه کردهاند.
 افرادی که دارای سابقه خانوادگی بیماری روانپزشکی به ویژه افسردگی هستند.
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غربالگری و ارزیابی افراد خانوار:

کارشناسان مراقب سالمت خانواده کلیه افراد تحت پوشش برنامه ادغام بهداشت روان را با استفاده
از فرم غربالگری اختالالت ارزیابی نموده و موارد شنا سایی شده بر ا ساس راهنمای غربالگری برای
تشخیص افسردگی به پزشک ارجاع میدهد.
ارجاع بیماران:

افراد یا به صالالالورت مراجعه حضالالالوری یا پس از غربالگری فعال جمعیت تحت پوشالالالش ،توسالالالط
کار شنا سان مراقب سالمت خانواده شنا سایی می شوند .چنانچه فردی بر ا ساس د ستورالعمل واجد
شرایط ارجاع شناخته شود برای تشخیص قطعی و در صورت نیاز برای درمان ارجاع میشود.
توجه :تشخیص قطعی وجود اختالل (بیماری) روانپزشکی و نوع آن به عهده پزشک است و
غربالگری فقط افراد مشکوک و پر خطر را شناسایی مینماید.

درمان افسالالردگی شالالامل درمانهای دارویی (نظیر فلوکسالالتین ،سالالیتالوپرام ،سالالرترالین نورتریپتیلین،
آمیتریپتیلین ،ایمی پرامین و )...و درمانهای غیر دارویی (م شاوره ،روان درمانی و )...ا ست که تو سط
پزشک و در مواردی بر حسب صالحدید پزشک توسط کارشناس مراقب سالمت خانواده و بر اساس
راهنمای درمان اختالالت برای بیمار اجرا خواهد شد.

نشانهها و عالیم

تشخیصاحتمالی

غمگینی ،بی عالقگی
احساس خستگی و کاهش انرژی
کاهش توانایی انجام فعالیتهای
روزمره

افسردگی

احساس بی ارزشی یا احساس گناه
کاهش یا افزایش خواب

طبقه بندی

اقدامات

افسردگی شدید
(قصد جدی برای آسیب به
خود یا دیگران)

ارجاع فوری به
پزشک

افسردگی خفیف تا متوسط
(عدم وجود قصد جدی برای
آسیب به خود یا دیگران)

ارجاع غیر
فوری به
پزشک

افزایش یا کاهش اشتها

توجه :از فردی که ن شانهها وعالیم اف سردگی را دارد حتماٌ راجع به افکار خودک شی به همراه ق صد
جدی برای آسیب به خود یا دیگران ستوال کنید:
 آیا هیچ گاه شده از زندگی خسته شوید و به مرم فکر کنید؟ آیا اخیراٌ به خودکشی فکر کردهاید؟
 چنانچه پا سخ مثبت ا ست ،این عالمت را به عنوان یک اورژانس روانپز شکی در نظر گرفته و بیمار
را ارجاع فوری به پزشک دهید.
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مراقبت و پیگیری بیماران توسط کارشناسان مراقب سالمت خانواده:

افرادی که در غربالگری کارشناس مراقب سالمت خانواده مشکوک به بیماری روانپزشکی شناسایی
شده اند پس از ارجاع به پز شک (پز شک خانواده) ،تشکیل پرونده و تایید ت شخیص تحت درمان ،مراقبت
و پی گیری قرار میگیرند.
در مواردی که عالیم از شدت کمتری برخوردار هستند و قصد خودکشی نیز وجود نداشته است ،به
صورت ماهانه توسط کارشناس مراقب سالمت خانواده پی گیری و مراقبت انجام خواهد شد .در موارد
شدید پی گیری هفتگی در ماه اول توصیه میشد.
مواردی که باید در پیگیری بیماران افسرده توسط کارشناسان مراقب سالمت خانواده اجرا شود:

 آموزش بیمار و خانواده وی درباره بیماری با ت کید بر اهمیت و ضرورت درمان و پی گیری
 پی گیری مصرف منظم داروها مطابق با دستور پزشک،
 پی گیری عالیم افسردگی :غمگینی ،کاهش انرژی ،خستگی ،مشکالت خواب و اشتها
 بررسالالی عوارن جانبی داروها و در صالالورت لزوم ارجاع بیمار به پزشالالک (عوارن شالالایع :تهوع،
اسالالهال یا یبوسالالت ،سالالوء هاضالالمه ،خشالالکی دهان ،خواب آلودگی ... ،که در هفته اول پس از شالالروع
داروها ممکن است بیشتر بروز کند).
 پیگیری مراجعات بیمار به پزشک طبق زمانبندی تعیین شده از سوی پزشک (ماهانه)
پیگیری در مورد بیماران زیر باید درفواصل کوتاه حداکثر هفتگی انجام شود:

 -1بیمارانی که افکارخودکشی یا اقدام به خودکشی داشته اند.
 -2بیمارانی که دسالالتورات دارویی را مطابق تجویز پزشالالک اجرا نکرده یا پذیرش کافی برای درمان و
پیگیری ندارند.
 -3شرایط نامناسب خانوادگی و فقدان حمایت الزم از سوی خانواده و نزدیکان.
 -4کارشالالناس مراقب سالالالمت خانواده چنانچه در پی گیریهای خود موارد فوق را شالالناسالالایی نمود
ضالالالمن آموزش به بیمار و خانواده تالش خواهد نمود که بیمار سالالالریع تر و زودتر از موعد مقرر
توسط پزشک مربوطه ویزیت شود.

در صورت مشاهده و اطالع از فکر ،قصد یا اقدام به خودکشی ،بیمار باید ارجاع فوری به پزشک داده شود.
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نکاتی که کارشناسان مراقب سالمت خانواده باید به خانواده و بیمار آموزش دهند:
 افسالالردگی بیماری شالالایع و قابل درمانی اسالالت به گونه ایکه بعضالالی به آن سالالرماخوردگی اعصالالاب
میگویند.
 اف سردگی یک بیماری ا ست که ن شانه ضعف اراده یا تنبلی نبوده و صرفا با تو صیههای عمومی
مانند مسافرت رفتن یا تفریح کردن برطرف نمیشود.
 بهبودی از افسردگی به تدریج ظاهر خواهد شد.
 مصرف داروهای ضد افسردگی با تجویز پزشک خطر جدی برای بیمار ندارد.
 مصرف داروهای ضد افسردگی اعتیاد آور نیست و عوارن ماندگاری برای بیماردر بر نخواهد داشت.
 شایع ترین عوارن داروها در اوایل مصرف عبارتند از خواب آلودگی خفیف ،سوءهاضمه ،اسهال
که با ادامه درمان و مصرف دارو همراه غذا تدریجاٌ بهبود مییابد.
 قبل از قطع داروها حتما باید با پزشک مشورت شود.
 گاهی الزم است دارو برای جلوگیری از عود مشکل حداقل برای یک دوره شش ماهه مصرف شود.
 دارو باید هر روز استفاده شود و حتیاالمکان خانواده بر مصرف دارو نظارت داشته باشد.
 فرد اف سرده را نباید تنها گذا شت ،باید به کارهای ساده و روزمره سرگرم شود و مورد توهین و
انتقاد قرار نگیرد و اگر افکار نومیدی ،پوچی ،خودک شی ،و بیقراری و شرایط نگرانکنندهای دا شت
الزم است به پزشک ارجاع فوری شود.

اختالالت دوقطبی:
مقدمه و تعاریف:

اختالل دوقطبی یک بیماری روانپزشالالالکی اسالالالت که باعث نوسالالالانات شالالالدید در خلق و روحیه فرد
می شود ،این اختالل به ا سامی دیگری همچون اختالل مانیک -دپر سیو ،مانیا ،بای پالر ،Bipolarشیدایی
نیز نامیده می شالالود .این اختالل در بعضالالی موارد جنبه ارثی و خانوادگی دارد و چنانچه یکی از والدین
مبتال به این بیماری باشد احتمال دچار شدن به این اختالل در فرزندان افزایش مییابد.
علل و عالیم اختالالت دوقطبی:

بیمار مبتال به اختالل دوقطبی ممکن اسالالت در زمانهایی احسالالاس خوشالالحالی و نشالالاط بیش از حد
داشالالالته باشالالالد ،انرژی و فعالیت زیادی از خود نشالالالان دهد که به نظر اطرافیان و نزدیکانش غیر عادی
برسد و تصور کند قادر است هر کاری را هر چند بزرم و ناممکن انجام دهد .احساس خستگی نمیکند
و نیاز به خواب در او کم میشالالالود .به این حالت «مانیا» گفته میشالالالود .در عین حال همین بیمار ممکن
ا ست در زمانهای دیگری به شدت اح ساس غمگینی و اف سردگی دا شته و حو صله انجام هیچ کاری را
نداشته باشد که این حالت همان « افسردگی» است .بیماران دوقطبی بین این دو حالت مانیا و افسردگی
تغییر حالت میدهند .و دورهای نیز ممکن ا ست بهبودی کامل دا شته با شند و به زندگی سالم خود با یا
بدون دارو ادامه دهند.
سایر عالیم اختالل دوقطبی (حالت مانیا):

 تحریک پذیری ،عصبانیت و پرخاشگری
 پرحرفی
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 بی خوابی
 ولخرجی و انجام کارهای پر خطرمثل رانندگی پر سرعت ،روابط جنسی متعدد و...

توجه :همه این عالیم یک دوره یک تا چند هفتهای باید ادامه داشته باشد و مشاهده این حاالت در
چند ساعت و چند روز نمیتواند بیماری دوقطبی تلقی شود.

غربالگری و ارزیابی افراد خانوار:

کارشالالناسالالان مراقب سالالالمت خانواده با اسالالتفاده از فرم غربالگری فرد یا اعضالالاء خانوار را مورد
ارزیابی قرار داده و مطابق جدول اقدامات الزم را انجام میدهند .چنانچه فردی اخیراٌ دچار سالرخوشالی
و ن شاط غیر عادی ،ع صبانیت و پرخا شگری بیش از حد شده ا ست و سایر عالیمی همچون بی خوابی
شدید همراه با افزایش انرژی ،پر حرفی و افزایش فعالیتهای فرد به مدت حداقل یک هفته وجود داشته
با شد و به گونهای با شد که در زندگی وکارهای فرد ایجاد اختالل نموده و از نظر اطرافیان نیز پدیدهای
عادی و همیشالالگی برای آن فرد تلقی نشالالود احتمال اختالل دوقطبی(مانیا) مطرح اسالالت در این حالت در
مورد قصد یا اقدام بیمار برای آسیب به خود یا دیگران بپرسید .و در صورت احتمال خطر جدی در این
مورد بیمار را ارجاع فوری به پزشالالک دهید .بیمارممکن اسالالت همزمان دچار عالیمی از توهم یا هذیان
(سایکوز) نیز باشد که در این صورت باید ارجاع فوری به پزشک انجام شود.

طبقه بندی

اقدامات

عالیم و نشانه ها
سرخوشی بیش از حد یا تحریک

قصد آسیب جدی به

ارجاع فوری به

پذیری ،عصبانیت وپرخاشگری

خود یا دیگران

پزشک

بی خوابی
پر حرفی

تشخیص احتمالی

احتمال اختالل
دوقطبی(مانیا)

فعالیت و انرژی زیاد بدون احساس
خستگی

.4

توهم 4یا هذیان6

ارجاع فوری به
پزشک

فقدان توهم و هذیان

ارجاع غیر فوری به

یا قصد آسیب

پزشک

توهم :ادراک بدون وجود محرک (مانند شنیدن صداهایی که دیگران آنها را نمیشنوند و دیدن
چیزهایی که دیگران آنها را نمیبینند) .

.6

هذیان :فکر یا باور غلط که فرد به آن اعتقاد دارد و برای او قابل تردید نیست و منطبق بر زمینه تحصیلی،
فرهنگی و اجتماعی او نیست؛ (مانند اینکه فرد معتقد است که یک مقام رده باالی کشوری یا جهانی است
یا فکر میکند اشخاصی او را تعقیب میکنند و میخواهند به او صدمه بزنند).
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توجه:
از فردی که نشالالالالا نه های مان یا دارد حت م ٌا راجع به اف کار
خودکشالالی یا قصالالد جدی برای آسالالیب به خود یا دیگران سالالتوال
کنید .چنانچه پاسخ مثبت است ،این عالیم را به عنوان یک اورژانس
روانپزشکی در نظر گرفته و بیمار را ارجاع فوری به پزشک دهید.
پیگیری و مراقبت بیماران مبتال به اختالالت دوقطبی:

بیمار مشالالالکوک به اختالل دوقطبی پس از ارجاع به پزشالالالک و تایید تشالالالخیص ،ممکن اسالالالت جهت
برسالالیهای تکمیلی ،شالالروع درمان یا نیاز به بسالالتری در بخش روانپزشالالکی،توسالالط پزشالالک به سالالطح
تخ ص صی باالتر ارجاع داده شود .چنانچه عالیم شدید نبا شد و نیاز به ب ستری وجود ندا شته با شد
روانپز شک درمان دارویی با داروهایی نظیر لیتیم ،سدیم والپروات ،کاربامازپین و ...را شروع نموده و
بیمار را با پسالالالخوراند الزم برای پی گیری مجدد ٌا به نزد پزشالالالک باز میگرداند .نوبت اول پی گیری
درهفته اول پس از بازگشالالالت از ارجاع توسالالالط کارشالالالناس مراقب سالالالالمت خانواده انجام میشالالالود.
پیگیریهای بعدی کارشناس مراقب سالمت خانواده به صورت

اورژانسهای روانپزشکی
خودکشی :

خودک شی به معنای خاتمه زندگی به د ست خودفرد ا ست .اگر ک سی د ست به خودک شی بزند ولی
زنده بماند به این رفتار اقدام به خودکشی میگوییم .پدیده افکارخودکشی در بسیاری از اقشار مردم از
جمله (جوانان ،مردان ،زنان و افراد مسالالالن) دیده میشالالالود .که عدم پیشالالالگیری از آن میتواند اقدام به
خودکشالالی را بهمراه داشالالته باشالالد .خودکشالالی یک مشالالکل پیچیده اسالالت که علل یا دالیل متعددی دارد.
خودکشالالی در نتیجه تعامل عوامل متعدد زیسالالت شالالناختی ،ژنتیک ،روانشالالناختی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و
محیطی بوجود میآید .تو ضیح این مو ضوع که چرا برخی افراد ت صمیم به خوک شی میگیرند در حالی
که برخی دیگر در شرایط یکسان یا حتی بدتر از آن چنین کاری نمیکنند مشکل است .با این حال بیشتر
خودک شیها قابل پی شگیری ه ستند .اقدام به خودک شی ،ن شاندهنده ناراحتی شدید هیجانی و یا بیماری
روانپز شکی ا ست .خودک شی و اقدام به خودک شی عواقب هیجانی شدیدی بر خانواده و دو ستان دارد.
برای خودکشالالی علل مختلفی ذکر گردیده و عوامل متعددی را در اقدام به آن مرثر دانسالالتهاند .مهمترین
این عوامل عبارتند از:
علل روانی :بیماریهای روانی به ویژه افسالالالردگی ،اعتیاد ،سالالالایکوز ،اختالل دوقطبی (بیماریهای
شدید روانپزشکی) .علل روانشناختی مانند شکست عاطفی ،تحصیلی یا هر شکست دیگر ،استرسها
علل جسمی :بیماریهای جسمی مزمن (مثل سرطان ،صرع ،ایدز ،بیماران دیالیزی).
علل اجتماعی :مثل تنها زندگی کردن ،فقدان حمایت خانوادگی و اجتماعی و همچنین عوامل فشالالالارزا
(مانند طالق ،بیکاری ،فقر ،از دست دادن نزدیکان ،شکست در کار یا تحصیل ،ازدواج تحمیلی و اختالفات
زناشویی). ..
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درمان کافی بیماریهای روانپزشالالکی میتواند از خودکشالالی پیشالالگیری کند و برخی درمانها برای
اختالالت روانپزشکی با کاهش رفتارهای خودکشی همراه هستند.
باورهای غلط درباره خودکشی:
باور غلط
کسی که حرف خودکشی را میزند به آن عمل
نمیکند این فقط یک تهدید یا بلوف است.
پرسش درباره خودکشی سبب تلقین به
خودکشی میشود.

باور درست
حرف خودکشی و تهدید به آن را همیشه جدی
بگیرید.
پرسش درباره خودکشی سبب کاهش اضطراب
بیمار شده و احساس میکند که او را درک میکنید.

توجه :شالالناسالالایی هر مورد فکر یا اقدام به خودکشالالی توسالالط کارشالالناس مراقب سالالالمت خانواده
م ستلزم ارزیابی دقیق و تخ ص صی تو سط پز شک یا روانپز شک میبا شد .بیمار پس از ارجاع به سطح
تخصالالصالالی و دریافت پسالالخوراند از متخصالالص ،توسالالط کارشالالناس مراقب سالالالمت خانواده و پزشالالک
خانواده بر اساس تشخیص و اختالل زمینهای پیگیری میشود.

 نکات کلی در برخورد با فردی که از خودکشی صحبت میکند:
 صحبت در خصوص خودکشی را جدی بگیرید و همدلی نشان دهید.
 فعاالنه گوش دهید و عالقمندی خود را طی مصاحبه نشان دهید.
 از سرزنش و پند و اندرز اجتناب کنید.
 به فرد فرصت دهید تا آزادانه احساسات وعقاید خود را ابراز نماید.
 راجع به افکار خودکشی ،اقدام یا برنامه برای اقدام به خودکشی به صراحت بپرسید.
 فرد را تنها نگذارید و به وی بگویید که منابع دریافت کمک (ارجاع به پز شک ،روانپز شک
و  )....وجود دارد .دسترسی بیمار برای دریافت اینگونه خدمات را تسهیل نمایید.
 در تمامی مراحل از پیگیری درمان ،مراجعه منظم به پزشالالالک یا مصالالالرف دارو اطمینان
حاصل نمایید.
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پیگیری و مراقبت :
یکی از بهترین راهها برای پی بردن به افکار خودکشی این است که از خود فرد مستقیماٌ سرال کنیم.
بر خالف باور عمومی صحبت درباره خودک شی باعث ایجادافکار خودک شی در شخص نم ی شود .در
حقیقت این افراد تمایل دارند راجع به موضوع خودکشی به صورت واضح و روراست صحبت کنند.
سوال کردن درباره افکارخودکشی آسان نیست .بهتر است به تدریج فرد را به سمت موضوع ستوال
هدایت کنید .برخی از ستواالت مفید عبارتند از:
آیا احساس میکنید از زندگی کردن خسته شده اید؟ زندگی ارزش زنده ماندن ندارد؟
آیا احساس میکنید میخواهید به زندگی خود خاتمه دهید.

شخص را هرچه سریعتر به پزشک ارجاع دهید.
با خانواده تماس بگیرید و حمایت آنها را جلب کنید.

از سایر اورژانسهای روانپز شکی به طور خال صه میتوان به حمالت ا ضطرابی حاد(پانیک) ،عالیم
سایکوز حاد ،پرخاشگری و مسمویت با داروها یی چون لیتیم و ...اشاره نمود .در خصوص پرخاشگری
به عنوان یک اورژانس روانپزشکی ،کارشناسان مراقب سالمت خانواده باید به نکات زیر توجه نمایند:
خطر خشونت را ارزیابی کنید:
بررسی افکار ،برنامه یا قصد جدی برای انجام رفتار پرخاشگرانه
قابلیت دسالالترسالالی به ابزار خشالالونت ،اجرای طرح و احتمال سالالوءاسالالتفاده از دیگران برای اجرای
خشونت را در نظر بگیرید.
مواردی که با احتمال خطر باالتری برای خشونت و پرخاشگری همراه است :
 جنس مذکر
 سن  42تا  61سال
 وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین
 سابقه قبلی رفتارهای پرخاشگرانه ،سوء مصرف مواد ،سایکوز
اقدامات فوری در مقابله با بیماران پرخاشگر:

 محیط را آرام سازید.
 وسایلی را که میتوانند به عنوان سالح استفاده شوند دسترس نباشند.
 از دیگران کمک بگیرید.
 رویکرد تهدیدکننده یا تحقیرکننده نداشته باشید.
 از آنجا که مشالالکالت جسالالمی و روانی متعددی میتواند باعث بروز رفتارهای پرخاشالالگرانه شالالود
ارجاع به پزشک توصیه میشود.
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اختالالت اضطرابی
مقدمه و عالیم:

همه انسالالانها به طور طبیعی گاه اضالالطراب را در زندگی خود تجربه میکنند .اضالالطراب اگر در حد
طبیعی باشالالد حتی خوب هم هسالالت چرا که باعث افزایش آمادگی و جنب و جوش و در نهایت پیشالالرفت
فرد می شود ،ولی اگر شدید شود مثال با عالیمی مثل تپش قلب ،وح شت و بی قراری همراه با شد و در
نتیجه فرد را به دردسر بیاندازد و برای او م شکل در ست کند ،غیرطبیعی ا ست و نیاز به توجه و درمان
دارد .در یکی از انوع اضطراب ،فرد مبتال برای مدتی طوالنی (چند ماه) اح ساس دل شوره و نگرانی دارد.
احساس دلشوره و نگرانی عالمت اصلی این نوع اختالل است و افراد مبتال در بیشتر اوقات شبانه روز
بدون دلیل خاصی از احساسهایی مثل دلشوره ،تشویش ،نگرانی و اضطراب شکایت دارند .نگرانی حتی
در ظاهر این افراد هم مشالالالخص اسالالالت و در بسالالالیاری از مواقع احسالالالاس بی قراری هم وجود دارد.
فرامو شی ،زود خ سته شدن و ع صبانیت هم از دیگر عالمتهای این نوع بیماری ا ضطربی ا ست .به این
بیماری اختالل اضالالطرابی منتشالالر گفته میشالالود ،چون عالیم اضالالطرابی در بیشالالتر اوقات همراه بیمار
هستند و او را راحت نمیگذارند.
بیماری وسواس یکی دیگر از بیماریهای اضطرابی است که تعداد زیادی از افراد جامعه به آن مبتال
هستند .شایع ترین نوع از این بیماری وسواس به آلودگی یا نجاست است که در اثر این وسواس بیمار
شروع به شستن یا آب کشیدن بیش از اندازه میکند .وسواس ممکن است به شکل شک کردن هم بروز
کند که بیمار را وادار به چک کردنهای تکراری و غیر ضروری مینماید .مثال فرد مرتب شک میکند که
درب را بسته یا نه ،یا اینکه نکند شیر گاز را باز گذاشته باشد ،و بعد در اثر این افکار چندین بار میرود
و چک میکند ببیند آیا درب ب سته ا ست یا شیر گاز به در ستی ب سته شده یا نه؛ شک بیش از حد در
رکعتها یا سالالایر جزئیات نماز و دیگر آداب مذهبی هم از این گونه وسالالواسها هسالالتند .انواع دیگری از
وسالالواس هم وجود دارد که در اینجا توضالالیح داده نمیشالالود ،مثل فکرهای مزاحم و ناراحتکنندهای که
برخالف میل فرد به ذهن او هجوم میآورند و بیمار نمی تواند از دسالالالت آنها رهایی یابد .از جمله این
افکار میتوان به افکار کفرآمیز یا افکار جنسی یا فکر آسیب زدن به دیگران اشاره کرد.
اضالالطراب اجتماعی یا ترس از صالالحبت کردن در جمع هم یکی از انواع اختالالت اضالالطرابی اسالالت که
بی شتر در نوجوانان و جوانان دیده می شود .این افراد وقتی بخواهند جلوی افراد ناآ شنا حرف بزنند یا
کاری انجام دهند ب سیار م ضطرب می شوند و ممکن ا ست نتوانند این کار را به در ستی انجام دهند .به
این بیماری اضطراب اجتماعی گفته میشود.
نوع دیگری هم از اختالل اضالالطرابی وجود دارد که در اثر بروز یک حادثه بسالالیار شالالدید و خطرناک
مثل زلزله ،جنگ یا ت صادف ایجاد می شود که به آن اختالل ا سترس پس از سانحه میگویند .برای مثال
در جریان دفاع مقدس و همچنین در زلزله بم این اختالل در بسالالیاری از هموطنانمان ایجاد شالالده اسالالت.
در این موارد بیمار برخالف میل خود ،مرتب به یاد آن حادثه میافتد و بسالالالیار ناراحت و مضالالالطرب
میشود .عصبانیت ،پرخاشگری و اضطراب زیاد از عالیم این اختالل هستند.
در طبقهبندی قبلی اختالالت روانپزشالالکی که در شالالبکه سالالالمت کشالالور اسالالتفاده میشالالد ،اختالالت
ا ضطرابی در د سته اختالالت خفیف روانی جای میگرفتند .البته این م ساله به معنی کم اهمیت بودن این
بیماریها نیست.
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غربالگری و ارزیابی افراد :

اختالالت اضطرابی بسیار شایعند و از آنجا که قابل درمان هستند ،تشخیص و درمان آنها بسیار مهم است.
ب سیاری از این بیماران را میتوان با پر سیدن سراالت غربالگری اختالالت روانپز شکی شنا سایی و اقدامات
الزم را مطابق جدول برای ارجاع به پزشک و تشخیص قطعی و شروع درمان انجام داد.

عالیم و نشانه ها

تشخیص احتمالی

اقدامات

طبقه بندی

اضطراب و دلشوره
بیقراری و نگرانی

احتمال آسیب جدی به خود یا

ارجاع فوری به

شست و شو یا چک کردن

دیگران

پزشک

بیش از حد

احتمال اختالالت

افکار مزاحم

ضطرابی

ترس از صحبت در جمع

نبودن احتمال آسیب جدی به

ارجاع غیر فوری

عصبانیت ناگهانی

خود یا دیگران

به پزشک

بیخوابی یا خواب منقطع
پیگیری و مراقبت:

برای درمان اختالالت اضالالالطرابی هم میتوان از داروها اسالالالتفاده کرد و هم میتوان از روش های
غیردارویی کمک گرفت .هر دو نوع درمان در بهبود این اختالالت مرثر هستند و بسته به شرایط موجود
و صالحدید پزشک از آنها استفاده میشود.
در برخی موارد از دارو در درمان اختالالت اضالالطرابی اسالالتفاده میشالالود ،ولی بسالالیاری از بیماران
ممکن ا ست نگران با شند که نکند داروهای روانپز شکی اعتیادآور با شند .بنابراین دو ست ندارند که از
دارو اسالالتفاده کنند و به همین دلیل ترجیح میدهند که درمان را رها کنند یا اصالالال برای درمان مراجعه
نکنند .باید توجه دا شت که این اعتقاد در بی شتر موارد در ست نی ست و بی شتر این داروها ا صال باعث
واب ستگی نمی شوند و در صورتی که تحت نظر پز شک و به در ستی ا ستفاده شوند این نگرانی موردی
پیدا نمیکند .به عالوه ،درمان های غیردارویی هم برای اضالالالطراب وجود دارد که در موارد اضالالالطراب
خفیف تر میتوانند به درمان کمک کنند.
اختالالت اضالالالطرا بی کو تاه مدت نیسالالالت ند ،ب نابراین در مان آن ها هم کو تاه مدت نخوا هد بود .قطع
زودهنگام درمان منجر به عود بیماری و افزایش مشکالت بیمار میگردد.

 اختالالت اضطرابی بسیار شایع هستند و انواع مختلفی دارند.
 هم دارو و هم روان درمانی در درمان اختالالت اضطرابی مرثرند.
 بیماران نگران وابسته شدن به داروها هستند.
 بی شتر داروهای روانپز شکی اعتیادآور نی ستند و با م صرف در ست
آنها زیر نظر پزشک وابستگی اتفاق نمیافتد.
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آموزش به بیمار و خانواده او درباره بیماری و روش های درمان آن ،به درمان این اختالالت نیز
کمک میکند .این آ موزش توسالالط کارشالالناس مراقب سالالالمت خانواده یا کارشالالناس سالالالمت روان انجام
میشالالود .آموزش باعث میشالالود که بیمار کمتر به فکر قطع کردن خودسالالرانه داروهای خود بیافتد و
همچنین خانواده بیمار یاد بگیرند که چگونه باید با بیمار خود برخورد کنند تا اسالالالترس کمتری به او
وارد کنند و به بهبود بیمار کمک کند.
بیمار مشکوک به اختالل اضطرابی پس از ارجاع به پزشک ،بسته به نوع و شدت بیماری ممکن است
تو سط پز شک (خانواده) به سطح تخ ص صی باالتر ارجاع داده شود و یا درمان او تو سط خود پز شک
خانواده آغاز گردد .نوبت اول پیگیری درهفته اول پس از بازگشالالت از ارجاع توسالالط کارشالالناس مراقب
سالمت خانواده انجام میشود .پیگیریهای بعدی کارشناس مراقب سالمت خانواده به صورت ماهانه و
فعال انجام میگردد.
مواردی که باید در پیگیری بیماران توسط کارشناسان مراقب سالمت خانواده اجرا شود:
 .4آموزش بیمار و خانواده وی درباره بیماری با ت کید بر اهمیت و ضرورت درمان و پیگیری
.6

پیگیری مصرف منظم داروها مطابق با دستور پزشک

.9

پیگیری عالیم بیماری

 .1بررسی عوارن جانبی داروها و در صورت لزوم ارجاع بیمار به پزشک
 .2پیگیری مراجعات بیمار به پزشک طبق زمانبندی تعیین شده از سوی پزشک (ماهانه)
کار شناس مراقب سالمت خانواده چنانچه در پیگیریهای خود موارد فوق را شنا سایی نمود ضمن
آموزش به بیمار و خانواده تالش خواهد نمود که بیمار سریع تر و زودتر از موعد مقرر تو سط پز شک
مربوطه ویزیت شود.
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اختالالت سایکوتیا
مقدمه و عالیم:

این اختالالت در دسته بندی که قبال در شبکه سالمت کشور به کار میرفت بخشی از اختالالت شدید
را ت شکیل میدادند .البته غیر از اختالالت سایکوتیک اختالالت دیگری هم در د سته اختالالت شدید طبقه
بندی میشالالد که در سالالایر قسالالمتهای کتاب به آنها پرداخته میشالالود .افرد مبتال به این اختالالت دچار
رفتارها و حالتهای خا صی می شوند که برای سایرین عجیب و غیرمعمول ا ست و افراد عادی تقریبا
هیچ گاه در زندگی خود این حاالت را تجربه نمیکنند .مثال این بیماران ممکن ا ست صدای فرد یا افرادی
را ب شنوند که وجود ندارند و دیگران آنها را نمی شنوند یا چیزها یا ک سانی را ببینند که افراد عادی آنها

را نمیبینند .به این حالت "توهم" گفته میشالالالود .نشالالالانه مهم دیگر این اسالالالت که بیماری که توهم دارد
ممکن اسالالالت با خودش حرف بزند یا بی دلیل و بیهوده بخندد یا کارهایی انجام دهد که توهمش به او
میگوید .بنابراین خیلی وقتها رفتار این بیماران عجیب و غیرمعمول به نظر میرسالالد .مثال ممکن اسالالت
آ شغال جمع کنند ،لباس خود را جلوی دیگران یا در جای نامنا سبی در بیاورند یا به دیگران حمله کنند.
همچنین ممکن اسالالت این افراد اعتقادات نادرسالالت و گاه عجیب و باورنکردنی داشالالته باشالالند .مثل اینکه
ک سی بی دلیل معتقد با شد فرد یا گروهی ق صد ک شتن یا صدمه زدن به او را دارند یا به ق صد صدمه
زدن یا کشالالالتن او را تعقیب میکنند (هذیان بدبینی یا سالالالوءظن هذیانی)؛ یا مثال معتقد باشالالالد که دیگران
درباره او حرف میزنند یا او را م سخره میکنند؛ بگوید با خدا و پیغمبر و بزرگان مذهبی رابطه نزدیکی
دارد یا قدرت و مقام خا صی به او داده شده ا ست (هذیان بزرم من شی) .به این اعتقادات نادر ست که
فرد بدون دلیلی به آنها باور دارد و برای شالالما و دیگران هم قابل قبول نیسالالت" ،هذیان" گفته میشالالود.
البته هذیان انواع دیگری هم دارد ولی شایعترین موارد آن همین انواع هستند.






توهم و هذیان از عالیم اصلی این بیماریها هستند.
رفتار بی دلیل و بی هدف و گفتار آشفته هم از نشانههای این اختالالت هستند.
تمام این بیماران نیاز به بررسی و درمان فوری و جدی دارند.
معموال درمان این بیماران درازمدت است.
قطع زودهنگام داروها باعث عود بیماری میشود

رفتارهای بیدلیل و بی هدفی که دلیل انجام آنها غیرقابل فهم اسالالالت یا براسالالالاس فرهنگ جامعه
نامتنا سب به نظر میر سد و همچنین حرف زدنی که نامفهوم و بیربط به نظر میر سد هم از جالالالالالمله
عالیم این بیماریها در نظر گرفته میشود .گاهی اوقات هم ممکن است این بیماران گوشه گیر ،کم حرف
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و به همه چیز بی توجه باشالالند و حتی به نظافت و کارهای شالالخصالالی خود هم دقت نکنند .معموالً افراد
مبتال به اختالالت سایکوتیک خود را بیمار نمیدانند و معتقدند که کامال سالم ه ستند .بنابراین هر ک سی
که هر یک از عالیم توهم ،هذیان را دا شته با شد یا رفتار و گفتارش عجیب و نامفهوم به نظر بر سد باید
از نظر وجود اختالالت سایکوتیک برر سی شود .وجود این عالیم ب سیار مهم ا ست و ن شان میدهد که
بیمار نیاز به بررسی و درمان جدی دارد و هر چه زودتر باید برای تشخیص و درمان او را نزد پزشک
فرستاد .در صورتی که مشکل بیمار مورد توجه و درمان قرار نگیرد ممکن است شدیدتر شود و بیمار
و اطرافیان را دچار عوارن زیادی نماید .به همین دلیل است که این بیماری یکی از انواع اختالالت شدید
روانی محسوب میشد .بیماریهای مختلفی ممکن است باعث ایجاد توهم و هذیان شود ،بنابراین درمان
این بیماران ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد.
غربالگری و ارزیابی افراد:

کار شنا سان مراقب سالمت خانواده با ا ستفاده از فرم غربالگری خانوارهای تحت پو شش را مورد
ارزیابی قرار میدهند و مطابق جدول اقدامات الزم را انجام میدهند .در صالالورتی که بیمار دچار هر یک
از عالیمی باشد که در مقدمه توضیح داده شد ،مانند توهم (مثل شنیدن صداهایی که دیگران نمیشنوند)
یا هذیان (مثالً معتقد باشد دیگران دنبال او هستند و قصد آسیب زدن به او را دارند) یا رفتارهای عجیب
و غیرمعمولی انجام دهد یا تکلم نامفهوم و بی ربطی داشالالته باشالالد ،احتمال ابتال به اختالالت سالالایکوتیک
در او زیاد است و باید برای بررسی و بر اساس جدول بررسی و ارجاع گردد.

عالیم و نشانه ها

تشخیص
احتمالی

طبقه بندی
قصد آسیب جدی به

توهم

خود یا دیگران

اقدامات
ارجاع فوری به پزشک

هذیان

احتمال اختالل

پرخاشگری شدید

ارجاع فوری به پزشک

رفتارهای بیهدف و عجیب و غریب

سایکوتیک

فقدان قصد آسیب یا

ارجاع غیر فوری به

پرخاشگری شدید

پزشک

تکلم بی ربط و نامربوط
پیگیری و مراقبت :

درمان اصالاللی اختالالت سالالایکوتیک درمان دارویی اسالالت و معموالً الزم اسالالت این بیماران برای چند
سال به طور مرتب دارو م صرف کنند .یکی از مهمترین م شکالت در درمان این اختالالت این ا ست که
ب سیاری از بیماران قبول ندارند که بیمار ه ستند و بنابراین از خوردن دارو خودداری میکنند یا پس از
مدتی که عالیم بی ماری فروکش کرد ،داروی خود را قطع میکن ند .قطع زودهن گام دارو معموالً با عث
میشود که بیماری پس از چند هفته یا چند ماه دوباره عود کند.
آموزش به بیمار و خانواده او درباره بیماری و تداوم درمان آن ،به درمان این اختالالت بسیار کمک
میکند .تو صیههایی در زمینه تداوم درمان تو سط کار شناس مراقب سالمت خانواده و آموزش تکمیلی
خانواده و بیماران توسط کارشناس سالمت روان انجام می شود .آموزش باعث می شود که بیمار کمتر
به فکر قطع کردن خودسالالرانه داروهای خود بیفتد و همچنین افراد خانواده بیمار یاد میگیرند که چگونه
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باید با بیمار خود برخورد کنند تا استرس کمتری به او وارد کنند و به بهبود بیمار کمک کند.
مواردی که کارشالالناس مراقب سالالالمت خانواده باید در پیگیری بیماران انجام دهند (عالوه بر موارد
کلی ذکرشده در فصل سوم) عبارتند از:
 -1آموزش بیمار و خانواده وی درباره بیماری با ت کید بر اهمیت و ضالالالرورت درمان و همچنین
رعایت احترام و حقوق انسانی بیمار
 -2پیگیری مراجعه به موقع بیمار به خانه بهداشت و به پزشک
 -3پیگیری مصرف منظم داروها مطابق با دستور پزشک
 -4پیگیری چگونگی کنترل و بهبود تدریجی عالیم بیماری
 -5بررسی عوارن جانبی داروها و در صورت بروز عوارن ،ارجاع بیمار به پزشک
پیگیری در مورد بیماران زیر باید در فواصل کوتاه حداکثر هفتگی انجام شود:

 -1بیمارانی که افکارخودکشی ،آسیب به دیگران یا اقدام به خودکشی دارند.
 -2بیمارانی که با وجود چند جلسالاله پیگیری و آموزش هنوز هم دسالالتورات دارویی را مطابق تجویز
پزشک اجرا نکرده یا پذیرش کافی برای درمان و پی گیری ندارند.
 -3شرایط نامنا سب خانوادگی و فقدان حمایت الزم از سوی خانواده و نزدیکان که با وجود پیگیری
و آموزش کارشناس مراقب سالمت خانواده بهبود نیافته است.
کار شناس مراقب سالمت خانواده چنانچه در پیگیریهای خود موارد فوق را شنا سایی نمود ضمن
آموزش به بیمار و خانواده تالش خواهد نمود که بیمار سریع تر و زودتر از موعد مقرر تو سط پز شک
مربوطه ویزیت شود

صرع
صرع یک نوع حالت حمله و تشنج تکراری است که به دلیل اختالل در کارکرد سلولهای مغزی بروز
میکند ،و یکی از قدیمی ترین ،شایعترین و درمان پذیرترین اختالالت ع صبی شناخته شده در جهان و
از جمله ک شور ما ست .صرع به ا شکال مختلف مانند کم شدن یا از بین رفتن ناگهانی هو شیاری ،مات
زدگی ،افتادن ،ت شنج و حرکات تکراری وکوتاه مدت اندامها ظاهر می شود.با توجه به اینکه عموم مردم
اطالعات نادرست در مورد این بیماری دارند با این اختالل خوش خیم و درمان شونده برخورد درستی
نمی شود .این امر موجب خ سارت زیادی بر افراد مبتال و خانوادهها می شود .به خاطر دا شته با شیم که
افراد مبتال به صالالرع در بهره هوشالالی ،حافظه ،تحصالالیل ،شالالخصالالیت و مهارتهای هنری با دیگران فرقی
ندارند و قرار اسالالت در این بحث به کسالالانی کمک کنیم که گاه با یک ارتباط و مشالالاوره صالالمیمی ،یک
آموزش کوتاه و یا تجویز یک قرص در روز به زندگی سالم ،شاد و موفقی برگردند.
علل صرع :

صرع به سبب عوامل مختلفی مانند صدمه مغزی ،عفونت و عوامل ارثی ،صدمات حین تولد و دوران
کودکی ،ایجاد میشالالود .همچنین مننژیتها و انواع التهابهای عفونی یا ناشالالی از بیماری فشالالار خون و
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نارسالالایی عروقی مغزی همگی میتوانند باعث ایجاد صالالرع شالالوند .داشالالتن اطالعات الزم در این زمینه
میتواند در پیشگیری و درمان صرع مرثر باشد.
آموزش سالمت روان و برخی نکات مهم در صرع:

.4

افرادی که مبتال به صرع ه ستند و یا آ ستانه ت شنج پائینی دارند ( سابقه ت شنج دارند) باید به هر
پزشالالالکی که برای درمان مراجعه می کنند مشالالالکالت خود را به طور کامل بیان کنند .چرا که با
مصرف برخی داروها ممکن است دچار حمله صرع شوند .گاهی واکنش داروئی بین داروهای ضد
صرعی که بیمار م صرف میکند و داروهای دیگر و گاهی آنهائی که سطح داروهای ضد صرعی
را پائین میآورند ممکن است موجب بروز صرع میشوند.

.6

ا صل اول و ا صلی در درمان صرع م صرف مرتب دارو ،خودداری از قطع ناگهانی و خود سرانه
دارو و تحمل عوارن خفیف داروهاست.

.9

صرع درمان دارد و اغلب بیماران صرعی قادر به ادامه زندگی معمولی ،ازدواج ،بارداری ،و کار هستند.

.1

برای آموزش بیماران و خانواده آنها جلب مشالالارکت افراد صالالرعی مفید اسالالت .آنها برای آموزش
الگوی خوبی هسالالالتند و نقش مرثر ی دارند .افراد متبال به صالالالرع که اعتماد به نفس خوبی دارند،
تحصالالالیل کرده اند یا کار و زندگی و ازدواجی موفقی دارند بهترین کسالالالانی اند که در آموزش
بهداشت روان همیار شما خواهند بود.

.2

در پیگیری موارد مصروع اگر صرع مداوم باشد و یا همراه عوارن جسمی و روانی شدید ،الزم
است پیگیری هفتگی و در غیر این صورت پیگیری ماهیانه صورت پذیرد.

.2

در پیگیری افراد مصالالروع الزم اسالالت همه آموزشهای بهداشالالت روان ،آموزش بهداشالالت روان در
صرع و موارد پیگیری کلی در برنامه بهداشت روان به اجرا در آید.

.1

کودکان را برای نوازش و غیره تکانهای شالالال دید ندهید .مراقب پرتاب شالالالدن ،سالالالقوط و به ویژه
ت صادف در رانندگی با شید .در اتوموبیل با رانندگی محتاطانه و ب ستن کمربند و گذا شتن کودکان
در سالالاک کودک از وارد آمدن ضالالربه به سالالر و جمجمه کودک با هدف پیشالالگیری از صالالرع و
ضایعات مغزی دیگر و عقب ماندگی ذهنی جلوگیری نمایید.

.8

ا سالالتفاده از تمهیدات ایمنی در مشالالاغل ،ایمنی در خانه و به ویژه اسالالتفاده از کاله ایمنی در موتور
سالالواری ،دوچرخه سالالواری ،رعایت ایمنی در حین کار در ارتفاع و کارگاهها ونیز در کوهنوردی و
سایر ورزشها را به همه توصیه نمایید.

درمان دارویی:

در درمان دارویی صرع طول دوره درمان طوالنی مدت خواهد بود .در اغلب موارد در صورتی که
بیمار به مدت  9تا  2سال هیچ حمله ت شنجی ندا شته با شد ،پز شک ت صمیم به کاهش تدریجی و نهایت ًا
قطع دارو خواهد گرفت .هدف از درمان داروئی ،قطع یا به حداقل رسالالانیدن تعداد حمالت تشالالنج ،بدون
ایجاد عوارن جانبی جدی و خطرناک میباشالالد .در درمان دارویی صالالرع بایسالالتی بین کنترل صالالرع و
عوارن داروئی تعادل برقرار گردد .مصرف منظم داروها از اصول بنیادی در درمان صرع میباشد.
داروهای رایج ضد صرع عبارتند از فنوباربیتال ،فنی توئین ،کاربامازپینو سدم والپروات میبا شد.
این داروها مانند سایر داروها عوارضی دارند که اگر تجویز درست پزشک همراه مراقبت دقیق بیمار و
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کارکنان بهداشتی باشد نباید نگران عوارن دارویی شد .عوارن دارویی مربوط به تمام داروهای ضد
صرع نی ست و یک داروی خاص ممکن ا ست در فردی هیچ عار ضهای ایجاد نکند .ممکن ا ست یک دارو
در فردی مثال عارضالاله پوسالالتی خارش و کهیر بدهد یا اختالل گوارشالالی پیدا کند ،ولی فرد دیگر با همان
دارو عارضهای نداشته باشد .در بعضی موارد شروع مصرف دارو به میزان کم و افزایش تدریجی آن
(تا رسیدن به مقدار مناسب) سبب تحمل بدن و یا کاهش بروز عوارن دارویی می شود .در هر صورت
اگر پز شک از عوارن دارو مطلع شد ولی باز هم دارو را تجویز کرد م صرف دارو الزامی ا ست و قطع
خودسرانه آن میتواند عواقب جبران ناپذیر و خطرناکی داشته با شد .باید توجه دا شت که روش اصلی
و انتخاب اول در درمان صرع ،دارو درمانی است.

معلولیت ذهنی:
مقدمه و عالیم:

همه ما با این اختالل آشالالالنا هسالالالتیم و در طول عمر خود افرادی را دیده ایم که دچار عقب ماندگی
ذهنی هستند .توانایی ذهنی این افراد نسبت به متوسط هم سن و ساالن خود پایین تر است ،بنابراین در
زمی نه های مختلفی م ثل یادگیری م طا لب درسالالالی ،برقراری راب طه با دیگران ،توا نایی های حرکتی و
مهارتهای عادی روزمره مشکل دارند.
شنا سایی معلولیتهای ذهنی شدیدتر ا صال کار د شواری نی ست ،چون این افراد ن سبت به دیگران
تواناییهای بسیار پایین تری دارند ،اما شنا سایی موارد خفیف تر به این سادگی نی ست و نیاز به انجام
آزمونهای هو شی دارد .کودکانی که دچار معلولیت ذهنی ه ستند معموالً از همان سالهای اول عمر از
بقیه کودکان قابل تمایز هسالالتند .این افراد رشالالد کندتری دارند و دیرتر به راه میافتند یا حرف زدن یاد
میگیرند .موارد شالالالدید ممکن اسالالالت هیچ وقت نتوانند به خوبی حرف بزنند .اعضالالالای خانواده معموالً
میتوانند موارد شدیدتر را حتی قبل از رسیدن به سن مدرسه شناسایی کنند ،ولی موارد خفیف تر تنها
پس از ورود به مدر سه م شخص می شوند .زمانی که کودک قادر نی ست همپای دیگر کودکان مطالب را
یاد بگیرد .باید توجه داشت که کودکان مبتال به معلولیت ذهنی در همه درسها نسبت به دیگران ضعیف
ترند .البته ممکن ا ست در برخی درسها خیلی ضعیف تر با شند و در برخی دیگر ضعف کمتری دا شته
باشالالند .این برخالف کودکان مبتال به اختالل یادگیری اسالالت که تنها در برخی درسها ضالالعف دارند نه
همه درس ها.
غربالگری و ارزیابی افراد:

مواردی مثل تاخیر در رشد کودک و یادگیری مهارتهای مختلف مثل راه رفتن ،حرف زدن ،شمردن
و غیره که در فرم غربالگری ذکر شالالده اسالالت ،احتمال وجود معلولیت ذهنی را مطرح میکند .هر کودکی
که از نظر این نکات عقب تر از سایر کودکان با شد و یا به خوبی سایرین نتواند این کارها را انجام دهد
باید از نظر وجود معلولیت ذهنی بررسی شود.
پیگیری و مراقبت:

از آنجا که بسالالیاری از افراد مبتال به معلولیت ذهنی ،دچار بیماریهای جسالالمی یا روانی دیگری هم
هستند الزم است از این نظر هم مورد توجه و در صورت لزوم درمان قرار گیرند .به عالوه خانواده این
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افراد نیاز به آموزش و حمایت دارند تا بدانند چگونه باید ب ا کودکان خود برخورد کنند .باید بدانیم که
اگرچه این بیماران دیرتر از بقیه مطالب را یاد میگیرند ولی در صالالالورتی که آموزش مناسالالالبی دریافت
کنند ،هنوز قادر هسالتند بسالیاری از مطالب را به خصالوص در مورد بهداشالت فردی ،روابط اجتماعی و
سایر احتیاجات روزمره خود بیاموزند .توصیههای آموزشی توسط کارشناس مراقب سالمت خانواده
و آموزشهای تکمیلی توسالالط کارشالالناس سالالالمت روان به خانوادهها ارائه میگردد .متاسالالفانه معلولیت
ذهنی درمانی غیر از آموزشهای ذکرشالالالده ندارد .فشالالالار بیش از حد به کودکان برای یادگیری و تنبیه
آنان کمکی نمیکند و برعکس باعث ایجاد مشکالت بیشتری میشود.

اختالالت کودکان و نوجوانان:
اختالل بیش فعالی و کم توجهی:

اختالل بیش فعالی و کم توجهی ،یکی از شایع ترین اختالالت دوران کودکی است که تقریبا  2درصد
کودکان سالالنین مدرسالاله را تحت ت ثیر قرار میدهد .ویژگیهای عمده این اختالل شالالامل تحرک و فعالیت
بیش از حد ،و مشالالکل توجه و تمرکز میباشالالد .گرچه موارد فوق رفتارهایی اسالالت که تمامی کودکان،
مواقعی آنها را نشالالالان میدهند ،اما کودکان بیش فعال به درجهای عالیم فوق را نشالالالان میدهند که با
عملکرد طبیعی آنها در منزل ،مدر سه و ارتباط با هم ساالن و اطرافیان تداخل ایجاد میکند .این کودکان
به طور مکرر توسالالالط والدین ،معلمین و اطرافیان به دلیل رفتارهای ناپخته و تکانشالالالی خود سالالالرزنش
میشالالالوند که منجر به ت ثیرات سالالالوء بر اعتماد به نفس آنها میگردد.اکثر اوقات زمانی که این کودکان
وارد مدرسه میشوند ،تشخیص داده میشوند.
این کودکان اکثر اوقات در حال حرکت و جنب و جوش هسالالالتند و به نظر میرسالالالد هیچگاه خسالالالته
نمی شوند .لحظهای آرام و قرار ندارند .اگر قرار با شد لحظهای بن شینند ،مرتب وول میخورند ،حتی در
خواب نیز ممکن اسالالت بی قراری و وول خوردن آنها را ببینیم .آنها مرتب در حال دویدن ،راه رفتن ،باال
و پایین رفتن روی مبلمان و صالالندلیها و  ...هسالالتند .در مهد کودک آنها نمیتوانند روی صالالندلی آرام
نشسته و تکالیف خود را انجام دهند ،بلکه وسط کالس این سو و آن سو میدوند.کودکان بیش فعال در
رعایت نوبت و انتظار کشالالیدن برای رسالالیدن به چیزی مشالالکل دارند ،وسالالط صالالحبت دیگران میپرند و
نمیتوانند صبر کنند تا صحبت طرف مقابل به اتمام بر سد .در نتیجه در کالس درس نمیتوانند حواس
خود را به گفته های معلم بدهند .به نظر میرسالالالد اصالالالال گوش نمیدهند و زمانی که باید به محتوای
صالالحبتهای معلم توجه کنند ،مشالالغول انجام کار دیگری هسالالتند یا با چیزی بازی میکنند .در دروسالالی
مثل دیکته که نیاز به توجه و تمرکز بیشتری دارد ،معموالً مشکالت بیشتری را نشان میدهند.
در صورتی که عالیم درمان نشود افت درسی و عدم پیشرفت تحصیلی ،آینده شغلی این کودکان را
تحت ت ثیر قرار میدهد .بنا به دالیل فوق ،اختالل بیش فعالی الالالال ال کم توجهی باید درمان شالالود هدف از
درمان کاهش عالیم این بیماری اسالالالت تا حدی که کودک آشالالالفتگی کمتری را در زندگی روزمره خود
متحمل گردد و عملکرد تحصالیلی و ارتباطی کودک بهبود یابد .درمان این کودکان شالامل دو دسالته کلی
درمانهای دارویی و غیر دارویی است.
اختالل سلوک:

دو ویژگی مهم اختالل سوک شامل رفتارهای پرخاشگرانه و تخریبی و نقض قوانین و حقوق دیگران

فصل پنجم مروري بر اختالالت شايع روانپرشكي ،مصرف مواد و ...

97

است سایر خصوصیات این اختالل عبارتند پرخاشگری نسبت به افراد یا حیوانات ،بی اعتنایی ،بد دهنی،
تخریب اموال ،فریبکاری و دزدی ،نقض قوانین ،دروغگویی مسالالالتمر ،گسالالالتاخی ،قلدری کردن ،تهدید یا
ترساندن دیگران ،فرار از منزل یا مدرسه.

سهیل پ سر بچهای  46ساله ا ست که موقت ًا از مدر سه اخراج شده و تو سط ناظم مدر سه به روانپز شک
ارجاع شده و یادداشت زیر را همراه او فرستادهاند:
«راستگویی در وجود سهیل نیست و زمانی که در حین خالفکاریهای واقعی گیر میافتد همه چیز را انکار

میکند و ظاهر آدمهای مظلوم و بیگناه را به خود میگیرد .او معتقد اسالالالت که ما به او گیر میدهیم .وقتی که
او را از همه چیز محروم میکنیم ،برخورد او با ما رقتآور می شود .این پ سر شدیداً به کمک احتیاج دارد .در
ظاهر او هیچ دوستی ندارد .رفتارهای خشونتآمیز او مانع از این میشوند که سایر دانشآموزان او را دوست
داشته باشند .مشاور مدرسه او را مورد آز مایش قرار داد و نتایج نشان دادند که هوش او معمولی است ولی
کارآمدی او در مدرسه فقط در حد کالس سوم و درجات پایین کالس چهارم است».
رفتار ضد اجتماعی سهیل از مدر سه ابتدایی آغاز شد و الگویی از دعوا کردن ،دروغ گفتن و دزدی کردن در
او برای سالها ادامه داشته است.

راهکارهای درمانی:
درمان اختالل سالاللوک نیازمند رویکردی جامع اسالالت که شالالامل اسالالتفاده از روشهای داروئی ،روان
درمانی ،مداخالت خانواده و آموزش شیوههای فرزند پروری می با شد و تو سط متخ ص صین مربوطه
انجام خواهد شد .در اینجا آنچه برای کارشناسان مراقب سالمت خانواده اهمیت دارد شناسایی و ارجاع
کودکان و نوجوانانی است که عالیم فوق را داشته و ممکن است از این اختالل رنج ببرند.
آنچه باید به والدین آموزش داده شود:
 به والدین در مورد ضرورت پیگیریهای درمانی و مداخالت داروئی آموزش دهید
 به والدین در ایجاد قواعد ،حد و مرزهای روشن و واضح برای کودکان آموزش دهید.
 به والدین توصیه کنید تا روشهای انضباطی مانند تنبیه بیش از حد یا تنبیه بدنی را متوقف کنند.
 به والدین توصیه کنید که بر دوستیهای نوجوانان نظارت داشته و با والدین دوستان فرزندشان
در تماس باشند.
نکته :توصیهها توسط کارشناس مراقب سالمت خانواده و آموزشها توسط کارشناس سالمت روان
ارائه خواهد شد.
سایر اختالالت کودکان :

الف -شب ادراری:
به عدم کنترل ادرار بصالالورت غیر ارادی یا ارادی نا متناسالالب باسالالن گفته میشالالود به طوری که با
سطح تکامل و سن کودک متنا سب نبا شد .شب ادراری تا حدود  2سالگی طبیعی تلقی می شود .بعد از
سن  2سالگی چنانچه حداقل دوبار در هفته بمدت  9ماه اتفاق افتد یا این که بروز آن باعث ا ضطراب و
افت عملکرد شالالدید شالالود غیر طبیعی تلقی میشالالود .شالالیوع اختالالت هیجانی و رفتاری در این کودکان
بیشتر از جمعیت عمومی است.
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ب -بی اختیاری مدفوع:
به دفع نامتناسب مدفوع بصورت غیر ارادی یا تعمدی در محلهای نامناسب در کودکان باالتر از  1سال
اطالق میشالالود .ممکن اسالالت همراه یبوسالالت باشالالد .کودکانی که دچار بی اختیاری مدفوعند در ارتباط با
هم ساالن دچار م شکل بوده و اعتماد به نفس پائینی دارند .حتما“ باید از ت شویق صحیح و منا سب برای
زمانهایی که کودک مدفوع خود را کنترل دا شته و آن را در محل منا سبی دفع کرده ا ست ،ا ستفاده شود.
عالوه بر موارد فوق توجه به نکات زیر در کنترل مدفوع این کودکان مهم ا ست .اوج بهبودی برای پ سران
در سن  2سالگی و برای دختران در سن  8سالگی میبا شد از این سنین به بعد کاهش تدریجی بیماری
وجود دارد تا سن  42سالگی که بیماری در هر دوجنس به طور کامل ناپدید میشود.
در صورت وجود مشکالت دفعی به والد آموزش دهید:
 شب ادراری:
 این اختالل در اکثر موارد خود محدود شونده است اما به دلیل عوارن و تاثیراتش نیازمند
درمان است.
 کودک عمدا اقدام به اینکار نمیکند.
 هرگز کودک را بخاطر این اتفاق تنبیه بدنی نکنند.
 پیگیری درمان و انجام روشهای رفتاری و داروئی توصیه شده از اهمیت زیادی برخوردار است.
 بیاختیاری مدفوع:
 کودک را بخاطر این رفتار تنبیه بدنی نکند.
 در موارد احتباس مدفوع همراه با یبوست به لزوم استفاده از ملینها در رژیم غذائی تاکید کنید.
 در خصوص پیگیری درمان آموزش دهید.
 به طور مرتب و منظم 60 ،دقیقه پس از صرف هر وعده غذا ،کودک به مدت  40دقیقه روی
دستشویالی بنشیند تا حرکات رودهای او افزایش یابالد.
 از تشویق ،پاداش و جایزههای ویژه برای دفع مناسب مدفوع کودک استفاده کنیم.
 از پیامدهای تنبیهی مناسب استفاده کنیم و به روشهای نامناسبی چون تنبیه فیزیکی،
سرزنش ،تحقیر و شماتت و مقایسه کودک با دیگران متوسل نشویم.
ج -عادات خاص شست مکیدن ،ناخن جویدن و:...
کودکان در سالالنین مختلف ممکن اسالالت رفتارهای عادتی خاصالالی را نشالالان دهند از جمله این رفتار
میتوان به جویدن و یا کندن پوسالالت اطراف ناخن اشالالاره نمود .گاهی اوقات این رفتارها به دلیل وجود
اختالل روان پز شکی خا صی ا ست مثل اختالالت ا ضطرابی و اف سردگی .با اینحال در ب سیاری از مواقع
این رفتارها صرفا عادتی بوده و ن شاندهنده اختالل خا صی نمیبا شد و م شابه سایر رفتارهای عادتی
باید در مورد آنها برخورد نمود.

اختالالت مصرف مواد:

اختالالت مرتبط با مواد به دو دسته کلی طبقهبندی میشوند:
 اختالالت القاءشده توسط مواد

فصل پنجم مروري بر اختالالت شايع روانپرشكي ،مصرف مواد و ...

99

در مورد اینکه این رفتار نوعی عادت است به والدین آموزش دهید

 به والدین آموزش دهید که موقعیتهای بروز رفتارها را شناسائی نموده و از پیش برای کاهش
رفتار برنامهریزی نمایند.

 در مورد رفتار به کودک تذکر ندهند و رفتار عادتی را نادیده بگیرند.

 بصورت غیر مستقیم با تغییر موقعیت دفعات بروز رفتار را کاهش دهند.
 کودک بخاطر رفتار مورد تنبیه ،سرزنش یا تحقیر قرار ندهند.

 رفتارهای جایگزینی را در نظر گرفته و در صورت انجام آنها کودک را مورد تشویق قرار دهند.
 در صورتیکه رفتار همچنان ادامه یافت با متخصصین حوزه روان پزشکی مشورت نمایند.
 اختالالت مصرف مواد
منظور از اختالالت القاء شده تو سط مواد ،عالیم و ن شانههای ج سمی یا روانپز شکی ه ستند که در
اثر مسمومیت یا محرومیت از مواد در فرد ایجاد شده و با رفع عالیم مسمومیت یا محرومیت یا حداکثر
در عرن  1هفته پس از آن فروکش میکند .این اختالالت شامل موارد زیر میشوند:
 مسمومیت
 محرومیت
 اختالالت روانی القاءشالالالده در اثر مواد شالالالامل اختالالت سالالالایکوتیک ،دوقطبی و اختالالت مرتبط،
اختالالت افسالالالردگی ،اختالالت اضالالالطرابی ،وسالالالواس-اج بار و اختالالت مرتبط ،اختالالت خواب،
کژکارکردیهای جنسی ،دلیریوم و اختالالت عصبی ،شناختی
منظور از اختالل مصرف مواد یک الگوی مشکلآفرین مصرف مواد است به طوری که منجر به اُفت
کارکرد یا زجر قابل توجه بالینی برای فرد می شود .در طبقهبندی اختالالت روانپزشکی  40کالس برای
مواد روانگردان پیشبینی شده که شامل موارد زیر میشوند:
 الکل
 تنباکو
 حشیش
 داروهای آرامبخش و خوابآور
 کافتین
 مواد استنشاقی
 مواد افیونی
 مواد توهمزا
 مواد محرک
 سایر مواد
بر حسالالب درگیری با هر یک از کالسهای مواد (به جز کافتین) یک اختالل مصاارف مواد مطرح
میشود .خصوصیت اصلی اختالل مصرف مواد از دست دادن کنترل بر روی مصرف و تداوم مصرف
علی رغم مواجهه با مشکالت سالمتی ،خانوادگی ،شغلی و قانونی مرتبط است .در اختالل مصرف مواد،
م صرف مواد به اولویت ا صلی زندگی فرد تبدیل می شود .در واقع میتوان گفت در اعتیاد م صرف مواد
تبدیل به تنها منبع ک سب لذّت و ر ضایت در زندگی فرد می شود .مواد در مغز از طریق سی ستمهایی اثر
خود را اعمال میکند که در اصل برای پاسخ به محرکهایی طراحی شدهاند که کارشان حفت بقای گونه
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محسوب می شود .دراختالل مصرف مواد رفتارهای موادجویانه برای فرد به صورت غیرعادی «ارزش
بقاء» پیدا میکند .این موضالالوع فرد را به لغزش و عود تا مدتها پس از قطع مصالالرف مواد آسالالیبپذیر
میکند و اساس طبیعت مزمن و عودکننده اختالل مصرف مواد را تشکیل میدهد.
طبیعت مزمن و عودکننده این اختالل باعث شالالالده این بیماری با سالالالایر بیماریهای طبی عودکننده
همچون افسالالردگی ،آسالالم ،فشالالار خون و دیابت مقایسالاله شالالود .شالالباهتهای این بیماریها جالب توجه
هستند .در تمام این بیماریها ژنتیک ،انتخاب شخصی و عوامل محیطی نقش مشابهی در سبب شناسی
و سالیر بیماری دارند .میزانهای عود و پایبندی به دسالتورات درمانی در تمام آنها مشالابه هسالتند .در
تمام این بیماریها درمان قطعی وجود ندارد و میزان موفقیت در درمان ارتباط مستقیم با میزان پایبندی
به درمان دارد .بیماران دارای سن باالتر ،شغل ،خانواده و روابط بینفردی پایدار با احتمال باالتری از
د ستورات درمانی پیروی میکنند .بهترین نتایج درمانی زمانی حا صل میگردد که درمانهای دارویی با
مداخالت روانی ،اجتماعی ترکیب شوند.
عالئم و نشانههای اختالل مصرف مواد در چهار دسته به شرح زیر قابل طبقهبندی است:
 ناتوانی فرد برای کنترل رفتار مصرف مواد
 اُفت کارکرد اجتماعی
 تداوم مصرف علیرغم مواجهه با مشکالت جسمی و روانشناختی
واب ستگی ج سمی به صورت تحمل (نیاز به م صرف مقادیر بی شتر ماده برای ر سیدن به اثر قبلی) و
محرومیت (تجربه حاالت خماری در صورت کاهش یا قطع مصرف ماده)
ت شخیص اختالل م صرف مواد یک ت شخیص بالینی بوده که بر ا ساس م صاحبه ت شخی صی تو سط
پز شک گذا شته می شود .آن گونه که پی شتر گفتیم غربالگری اولیه درگیری با م صرف الکل ،سیگار و
مواد (فصالالل  9را ببینید) با اسالالتفاده از یک رویکرد همدالنه (فصالالل  1را ببینید) به شالالناسالالایی افرادی که
مصرف اخیر مواد ( 9ماه گذشته) داشتهاند کمک میکند.
کارشناس مراقب سالمت خانواده الزم است عالیم و نشانههای اختالالت مصرف مواد را بداند تا در
صالالورت مشالالاهده عالئم در مراجعه کنندگان ،غربالگری اولیه را انجام و در صالالورت نیاز فرد را جهت
انجام غربالگری تکمیلی و خدمات مربوط به اختالل مصرف مواد به پزشک یا کارشناس سالمت روان
ارجاع دهد .کارشالالناس مراقب سالالالمت خانواده همچنین باید با عوارن سالالالمتی ،خانوادگی و اجتماعی
م صرف مواد آ شنا با شد تا بتواند پس از غربالگری اولیه در صورت مثبت شدن بازخورد متنا سب با
شرایط فرد ارایه و مراجع را جهت مراجعه به کار شناس سالمت روان برای غربالگری تکمیلی ترغیب
نماید.
بر اسالالالاس شالالالیوع و اهمیت ،اختالل مصالالالرف نیکوتین ،مواد افیونی ،مواد محرک و الکل در ادامه به
تفصیل معرفی میشوند.
نیکوتین

استفاده از محصوالت تنباکو عامل اصلی بیماری و مرم مرتبط با مواد و یک مشکل اصلی سالمت
عمومی است .تدخین مستمر انواع تنباکو عامل خطرزا برای شماری ازمشکالت سالمت جدی و طوالنی
مدت مثل فشالالالار خون باال ،دیابت و آسالالالم اسالالالت .کودکان کسالالالانی که انواع تنباکو را تدخین میکنند
درمعرن خطر افزایش یافته مجموعهای از مشکالت مثل عفونتهای تنفسی ،آلرژی و آسم هستند .زنان
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بارداری که سالالالیگار میکشالالالند در معرن خطر باالتر سالالالقط ،زایمان زودرس و تولد فرزند با وزن کم
هسالالتند .گرچه بیشتر مردم تنباکو را به صالالورت تدخینی مصالالرف میکنند ،اسالالتفاده از انواع تنباکو به
روشهایی به غیر از تدخین مثل جویدن یا انفیه همچنین با خطر افزایش یافته بیماری همراه است .نهایتاً،
مواجه با دود تنباکو در محیط ( سیگار ک شیدن منفعالنه) همچنین خطر این م شکالت سالمت را درمیان
کسانی که خودشان سیگار نمیکشند افزایش میدهد.
خطرات همراه با مصرف انواع تنباکو (به ترتیب از شدت کمتر تا شدت بیشتر) عبارتند از:
 پیری زودرس ،چین و چروک صورت
 سالمت پایینتر و دیر خوب شدن سرماخوردگی
 عفونت تنفسی و آسم
 فشار خون باال ،دیابت
 سقط ،زایمان زودرس و کودکان با وزن کم هنگام تولد در زنان باردار
 بیماری کلیوی
 بیماری انسداد مزمن راه هوایی شامل آمفیزم
 بیماری قلبی ،سکته ،بیماری عروقی
 سرطانها
مواد افیونی:

به طور معمول ،ک سی که به مواد افیونی واب ستگی دارد مجبور می شود مقدار ماده م صرفی خود را
به تدریج افزایش دهد و در صالالالورت عدم مصالالالرف و یا کاهش مقدار ماده مصالالالرفی ،فرد دچار عالئم
ناخوشایندی میشود که به آن عالئم ترک یا محرومیت میگویند.
عالئم ترک معموالً  2تا  8سالالاعت پس از آخرین نوبت مصالالرف ظاهر میشالالود و تا حدود  40روز
باقی میماند نظیر:
 دردهای استخوانی و عضالنی
 دل پیچه و اسهال
 آبریزش از چشم و بینی
 بیخوابی
 بیقراری
 عصبانیت
 خمیازههای فراوان
مواد افیونی م ضعف د ستگاه اع صاب مرکزی ه ستند .مواد افیونی غیرقانونی شایع مورد م صرف
شالالامل تریاک ،شالالیره ،سالالوخته ،هروئین و ...میشالالوند .گرچه ترکیبات افیونی همچنین میتواند توسالالط
پزشک و عموماً برای درمان درد تجویز شود .داروهای افیونی همچون کدئین ،دیفنوکسیالت ،ترامادول
و ...اگر با مدت بیشالالتر یا دوز بیشالالتر از آنچه پزشالالک تجویز نموده مصالالرف شالالوند ،میتوانند منجر به
اختالل مصرف مواد افیونی شوند.
مواد افیونی را میتوان به صالالالورت تدخینی ،تزریقر عضالالالالنی یا وریدی ،خوراکی ،زیرزبانی یا به
صالالورت شالالیاف مقعدی اسالالتفاده نمود .تزریق منجر به ورود ناگهانی ماده و شالالروع سالالریع اثرات ماده
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افیونی می شود .این حالت با خطر باال بیشمصرفی (اُوردوز) کشنده یا غیرکشنده همراه است .عالوه بر
این تزریق مواد افیونی در کشالالور ما شالالایعترین راه انتقال عفونتهایی همچون اچآیوی و هپاتیت سالالی
بوده و یک معضل بهداشتی مهم محسوب میشود.
خطرات همراه با مصرف مواد افیونی (به ترتیب از شدت کمتر تا شدت بیشتر) عبارتند از:
 خارش ،تهوع و استفراغ
 خوابآلودگی ،یبوست ،خرابی دندان
 دورههای قاعدگی نامنظم
 دشواری در تمرکز و به یاد آوردن چیزها
 افسردگی ،کاهش میل جنسی ،ناتوانی جنسی
 مشکالت مالی و درگیری با قانون
 دشواریهای ارتباطی
 مشکل در حفت شغل و زندگی خانودگی
 تحمل و وابستگی ،عالیم محرومیت
 عفونتهای منتقله از راه خون مثل اچآیوی و هپاتیت سی
 بیشمصرف و مرم ناشی از نارسایی تنفسی
مواد محرک:

شایعترین ماده محرک مورد مصرف در کشور ما متآمفتامین با نام خیابانی شیشه است .مصرف
مواد محرک دیگر نظیر قرص اکسالالتیسالالی و کوکائین با شالالیوع کمتری دیده میشالالود .این دسالالته از مواد
اثرات محرک روانی بر د ستگاه اع صاب مرکزی دا شته و م صرف آنها میتواند منجر به طیف و سیعی
از مشالالکالت سالالالمت جسالالمی و روانی شالالود .شالالواهد فزایندهای وجود دارد که مصالالرف محرکهای
آمفتامینی به سلولهای مغز آ سیب میر سانند .به عالوه ،مصرف طوالنی مدت دوز باالی آمفتامین یک
عامل خطر برای سوءتغذیه است که آن نیز میتواند منجر به آسیب دایمی به سلولهای مغز شود.
بر خالف این باور غلط نزد برخی مصالالالرفکنندگان ،مصالالالرف مواد محرک نیز همچون مواد افیونی
اعتیادآور اسالالالت به این معنا که مصالالالرف آن بعد از مدتی منجر به اجبار به مصالالالرف میگردد و فرد
علیرغم مواجهه با مشالالکالت جسالالمی ،روانپزشالالکی ،خانوادگی و اجتماعی ناشالالی از مصالالرف نمیتواند
مصرف خود را قطع کند.
یکی از بارزترین عوارن نا شی از م صرف مواد محرک حاالت جنون ( سایکوز) القائ شده نا شی از
مصرف است که خود را با عالئم مثبت جنون مثل هذیان و توهم نشان میدهد.
مصرف مواد محرک با خطر افزایش یافته رفتارهای پرخطر جنسی همراه است به طوری که احتمال
ابتالء به عفونتهای منتقله از راه جن سی همچون سوزاک ،سیفلیس و اچآیوی را چندین برابر افزایش
میدهد.
م صرف محرکهای آمفتامینی همچنین با شیوع باالی م شکالت اجتماعی شامل م شکالت ارتباطی،
م شکالت مالی ،م شکالت مرتبط با کار و تح صیل همراه ا ست .نو سانهای خلقی همچنین با م صرف
م ستمر محرکهای آمفتامینی همراه ا ست و برخی م صرفکنندگان بدتر شدن م شکالت سالمت روان
مثل افسردگی و تحریکپذیری را در طول زمان گزارش میکنند.
خطرات همراه با مصرف محرکهای آمفتامینی (به ترتیب از شدت کمتر تا شدت بیشتر) عبارتند از:
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 دشواری خواب ،از دست دادن اشتها و کاهش وزن ،کم آبی شدید بدن ،کاهش مقاومت به عفونت
 قفل شدگی فک ،سردرد ،درد عضالنی
 نوسانات خلقی -اضطراب ،افسردگی ،بیقراری ،شیدایی ،هول ،بدبینی
 لرزش ،ضربان نامنظم قلب ،تنگی نفس
 دشواری در تمرکز و به خاطر آوردن چیزها
 رفتاری تهاجمی و خشن ،کودکآزاری ،همسرآزاری
 رفتارهای پرخطر جنسی ،عفونتهای منتقله از راه جنسی
 جنون بعد از مصرف مکرر دوزهای باال
 آسیب دایمی به سلولهای مغز
 خونریزی مغزی ،مرم ناگهانی ناشی از مشکالت قلبی ،عروقی
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الکل:

مصالالرف الکل یک عامل خطرزا برای طیف وسالالیعی از مشالالکالت سالالالمتی بوده و یک علت اصالاللی
بیماری ،اُفت کیفیت زندگی و مرم زودرس ا ست .م صرف الکل خطر ابتالء به مجموعهای از بیماریهای
غیرواگیر همچون سیروز کبدی ،سرطانها ،بیماریهای گوار شی و ...و واگیر همچون سل و اچآیوی
را باال می برد .م صرف الکل همچنین یک عامل مهم برای ت صادفات و سوانح در سطح جهانی مح سوب
میگردد .م صرف الکل با هر سطحی با بروز م شکالت خانوادگی و اجتماعی همراه ا ست و شامل قطع
روابط با خانواده و دوستان و دشواری در حفت تحصیل و کار میشود .مصرف الکل در بارداری خطر
ناهنجاریهای مادرزادی ،مشکالت یادگیری و رفتاری و نقص تکامل مغزی مرتبط است.
مصرف الکل های آلوده به متانول عوارن و پیامدهای شدید سالمتی نظیر نابینایی ،نارسایی کلیه و
مرم به دنبال دارد .این موضوع اهمیت پرهیز از مصرف الکل در هر سطحی را مطرح مینماید.
در صالورت بروز وابسالتگی فیزیولوژیک متعاقب مصالرف مسالتمر الکل فرد در سالطح قطع مصالرف
دچار عالئم و ن شانههای محرومیت می شود .عالیم محرومیت از الکل شامل لرزش ،تعریق ،ا ضطراب،
تهوع ،ا ستفراغ و ا سهال ،بیخوابی ،سردرد ،ف شار خون باال ،توهم و ت شنج می شوند .در برخی افراد
محرومیت از الکل با عوارن شدید همچون ت شنج و بروز حالت سر سام (دلیریوم) خاصی همراه است
که به آن دلیریوم ترمنس گفته میشالالود .به دلیل این عوارن شالالدید محرومیت از الکل میتواند کشالالنده
باشد.
خطرات همراه با مصرف الکل (به ترتیب از شدت کمتر تا شدت بیشتر) شامل موارد زیر است:
 سردرد و کسالت صبح روز بعد ،رفتار تهاجمی و خشن ،تصادفات و آسیب
 کاهش عملکرد جنسی ،پیری زودرس
 مشکالت گوارشی ،زخم معده ،ورم لوزالمعده ،فشار خون باال
 اضطراب و افسردگی ،دشواریهای ارتباطی ،مشکالت مالی و شغلی
 مشکالت خانوادگی ،اجتماعی و قانونی
 دشواری در به خاطر آوردن چیزها و حل مسائل
 ناهنجاری و آسیب مغزی در کودکان متولدشده از زنان باردار
 سکته ،آسیب دایمی مغز ،آسیب عصب و عضله
 سیروز کبدی و التهاب لوزالمعده (پانکراتیت)
 نابینایی ،نارسایی کلیه و مرم در اثر مصرف الکل آلوده به متانول
 سرطان دهان ،گلو و سینه ،خودکشی
مصرف تزریقی

مصالالرف تزریقی مواد با خطر باالی آسالالیب همراه اسالالت .در واقع تزریق مواد خطرناکترین طریقه
مصرف مواد به حساب میآید .آسیبهای ناشی از تزریق مواد شامل موارد زیر است:
تزریق مواد ،خطر وابسالالالتگی را افزایش میدهد .تزریق هروئین با خطر افزایش یافته بیشمصالالالرفی
(اُوردوز) همراه ا ست .برخی م صرف کنندگان مواد شی شه ،آن را به صورت تزریقی ا ستفاده میکنند.
تزریق مواد محرک خطر جنون (سایکوز) ناشی از آن را به صورت قابل مالحظهای باال میبرد.
تزریق مواد به پوست و رمها آسیب میرساند .تزریق مواد باعث ایجاد زخم ،خونمردگی ،التهاب و
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آبسه در محل تزریق میگردد .تزریق در گردن ممکن است منجر به سکته مغزی شود.
ا شتراک و سایل تزریق ( سرنگ ،سر سوزن ،مالقه ،فیلتر و ) ...باعث انتقال عفونتهای منتقله از راه
خون مثل اچآیوی ،هپاتیت بی و سی میشود.
غربالگری و ارزیابی افراد
شناسایی موارد احتمالی در معرن ابتالء و مبتالء به اختالالت مصرف مواد توسط کارشناس چند
روش ممکن است اتفاق بیفتد .این روشها عبارتند از:
 غربالگری اولیه درگیری با مصرف الکل ،سیگار و موادغربالگری مرثرترین روش برای شالالالناسالالالایی به موقع افراد در معرن خطر ناشالالالی از مشالالالکالت
مصرف مواد ،به شمار میرود .کارشناس مراقب سالمت خانواده پس از انجام غربالگری اولیه درگیری
با سیگار ،الکل و مواد ،در صورتی که پا سخ به سرال 4ب مراجع نیز مثبت با شد ،موارد زیر را ملحوظ
نمایید:
 به او اطمینان دهید که علت مراجع وی کامال محرمانه خواهد ماند.
 با او بدون حضالالور دیگران صالالحبت کنید و همه اصالالول مربوط به حقوق بیمار را در ارتباط با وی
رعایت کنید.
 فرصت بیان نگرانیها و احساسات را به فرد بدهید.
 با استفاده از مطالب ارایه شده در این فصل در خصوص عوارن مصرف سیگار ،الکل و مواد وی
را آگاه نمایید.
 او را به مراجعه به پزشک /کارشناس سالمت روان تشویق کنید.
غربالگری اولیه درگیری با مصالالرف الکل ،سالالیگار و مواد در صالالورتی که با رعایت مهارتهای پایه
م شاوره ،حریم خ صو صی و رازداری انجام شود ،میتواند افراد م صرفکننده اخیر را به تفکیک نوع
ماده شالالناسالالایی کند .این غربالگری باید در فراخوانهای دورهای (هر پنج سالالال) و در افرادی مبتالء به
مشکالت سالمت روان و برخی از مشکالت اجتماعی به صورت موردی انجام گردد (فصل  9را ببینید).
در صورت مثبت شدن غربالگری اولیه مراجع باید برای غربالگری تکمیلی به کار شناس سالمت
روان ارجاع گردد.
درخواست کمک از طرف خانواده
در مواردی اعضای خانواده به مرکز سالمت شهری مراجعه نموده و برای درمان یک عضو خانواده
مبتالء که از مراجعه درمانی امتناع مینماید ،درخوا ست کمک مینماید .م شاورههای اخت صا صی برای
اعضالالالای خانواده میتواند در راغبسالالالازی فرد مبتالء به مراجعه مرثر واقع گردد .در این گونه موارد
کار شناس مراقب سالمت خانواده باید فرم غربالگری اولیه درگیری با م صرف الکل ،سیکار یا مواد را
برای فرد تکمیل یا به روز نماید و در فرم مربوطه قید نماید که منبع شرح حال اعضای خانواده بودهاند.
سپس اعضای خانواده باید برای ارزیابی بیشتر به کارشناس سالمت روان مرکز ارجاع گردند .متناسب
با نتایج ارزیابی ،کارشناس سالمت روان مرکز ،مداخالتی را ارائه خواهد داد و یا اعضای خانواده را به
پزشک ارجاع خواهد نمود.
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درخواست کمک از طرف خود فرد
در صالالالورتی که فردی برای ترک سالالالیگار ،الکل یا مواد به مرکز مراجعه نماید ،کارشالالالناس مراقب
سالالالالمت خانواده باید پس از تکمیل یا بهروزرسالالالانی فرم غربالگری اولیه او را بر اسالالالاس نتیجه و
فلوچارت ارئه خدمت ارجاع نماید.
پیگیری و مراقبت
پس از ارجاع موارد احتمالی در معرن خطر یا مبتالء به اختالل مصالالالرف مواد پیگیری افراد مبتالء
به منظور مراجعه به کار شناس سالمت روان یا پز شک جهت غربالگری تکمیلی باید به صورت هفتگی
انجام گردد.
بازخورد نتیجه غربالگری تکمیلی باید از طرف کارشناس سالمت روان به کارشناس مراقب سالمت
خانواده منتقل گردد.
پیگیری در ماه اول به صورت هفتگی و سپس هر دو هفته یک بار در ماههای دوم و سوم و سپس
ماهانه تا پایان سال اول توصیه میگردد.
توصیههایی که جهت پیشگیری از عود باید به بیمار و خانواده ارائه گردد:
 -1تاکید بر پیگیری طوالنی مدت درمان حداقل به مدت یک سال
 -2توصیه به مشاوره درباره مراجعه به پزشک در هنگام بروز عوارن داروها
 -3تاکید بر پرهیز از ارتباط با دوستان مصرفکننده مواد
 -4تشویق به مشارکت در فعالسازی رفتاری
 -5توصیه به خانواده برای حمایت از درمان طوالنی مدت
 -6توصالالیه به خانواده برای مراجعه به مراکز درمانی در هنگام بروز عوارن و فوریتهای مرتبط با
درمان اختالالت مصرف مواد
پیگیری افرادی که سابقه مصرف اخیر مواد به صورت تزریقی دارند اهمیت باالیی دارد .هدف اولیه
برای این افراد راغبسالالالازی برای دریافت مداخله درمانی و قطع مصالالالرف تزریقی مواد اسالالالت ،اما در
صالالورتی که در پیگیریها بیمار موفق به قطع مصالالرف تزریقی نشالالده باشالالد ،باید آموزشهای کاهش
آسیب الزم ارایه و دسترسی به وسایل کاهش آسیب از طریق کارشناس مراقب سالمت خانواده تسهیل
گردد.
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مصرف مواد در بارداری

کلیه کارکنانی که در مراقبتهای دوران بارداری شالرکت دارند ،نقش مهمی در کاهش سالوءمصالرف
مواد حین بارداری دار ند ،زیرا خانم های باردار از کارک نان مراق بت سالالالال مت به عنوان بهترین منبع
اطالعات خود نام میبرند و بی شتر تمایل دارند به تو صیههای ای شان عمل کنند .برخی از مادران که به
پرهیز از مصالالالرف مواد دسالالالت پیدا کردهاند ،اغلب اظهار می دارند که در دوران بارداری نیاز به کمک
داشالالتهاند ،ولی نمیدانسالالتند چگونه و از چه کسالالی در این زمینه کمک بخواهند .بسالالیاری از زنان باردار
حتی اگر هیچ وقت م صرف مواد خود را فاش نکنند با دریافت تو صیهها و آموزشهای کارکنان مراقبت
سالمت خانواده مصرف مواد را در دوران بارداری کم میکنند.
اولین تماس مادر باردار با نظام مراقبت سالالالالمت به هر شالالالکل و هر جایی که رخ دهد ،حتی در
اورژانس و اتاق زایمان ،فرصالالالت مناسالالالبی برای ارائه خدمات سالالالالمت به وی اسالالالت .غربالگری و
اطالعرسانی به تنهایی ممکن است برای مادر باردار وابسته به مواد کافی نباشد .لیکن کیفیت ارتباط بین
فرد باردار و سیستم بهداشتی ،درمانی عامل مهمی برای نگهداری او در نظام مراقبت است.
همان گونه که پی شتر گفتیم یکی از خ صو صیات ا صلی اختالل م صرف مواد آن ا ست که در اثر آن
م صرف مواد تبدیل به اولویت ا صلی زندگی فرد می شود و فرد به سایر جنبههای مهم و واجد اولویت
زندگی خود همچون سالمتی و ...بیتوجه می شود .اغلب زنان باردار از یک سو به علت الگوی بیماری
خود و از سویی دیگر ترس از تبعات منفی ناشی از فاش شدن مصرف مواد ،از خدمات مراقبت بارداری
استفاده نمیکنند .اختالل مصرف مواد اثرات منفی جدی بر سیر بارداری و سالمت نوزاد دارد و یکی از
عوامل دخیل در مرگ ومیر دوران بارداری محسوب میگردد.
برخی زنان وابسته به مواد افیونی نشانههای اولیه بارداری شامل خستگی ،سردرد ،تهوع و استفراغ
را به عالئم نا شی از پرهیز مواد افیونی ن سبت میدهند .در نتیجه ،شروع بارداری میتواند باعث شود
این بیماران مصالالرف مواد افیونی خود را افزایش داده تا عالیمی را که به پرهیز نسالالبت میدهند ،تخفیف
دهند و با این کار جنین را در معرن سطوح افزایش یافته این مواد قرار میدهند.
زنان باردار مصالالرفکننده مواد در معرن خطر باالی سالالوء تغذیه هسالالتند ،اغلب مراقبت بارداری
کافی نمیگیرند و در محیط پر از خ شونت و ا سترس زندگی میکنند .در میان زنان بارداری که مواد را
به صورت تزریقی استفاده میکنند خطر عوارن پزشکی مثل بیماریهای عفونی ،اندوکاردیت ،آبسه و
بیماریهای منتقله از راه جنسی افزایش مییابد.
غربالگری اولیه درگیری با مصرف الکل ،سیگار و مواد در بارداری

غربالگری و آموزش زنان باردار باعث باال رفتن میزان آگاهی ای شان از خطرات نا شی از م صرف
مواد می شود و ممکن ا ست از احتمال مصرف مواد در حاملگیهای بعدی پیشگیری کند .حتی در زنانی
که مشالالکل مصالالرف ندارند ،پرسالالش و آموزش در این مورد ،فرصالالت خوبی برای انتقال آموزشهای
پیشگیرانه درباره مصرف مواد فراهم میآورد.
کارشناس مراقب سالمت خانواده الزم است به موارد زیر توجه نماید:
 با پرهیز از نگرش و برخورد قضالاوتگرایانه سالعی کنیم مشالکل فرد را درک نموده و با آن همدلی
نماییم.
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 بدانیم مواد از سایر عوامل روانی ،اجتماعی و اقتصادی جدا نیست.
 کارکنان مراقبت بارداری متعهد ه ستند که خدمات مراقبت را به طور یک سان به همه مراجعان ارائه
نمایند.
 توجه داشته باشیم که اختالل مصرف مواد یک مقوله مرتبط با بیماری و سالمتی است ،نه مقولهای
ارزشالالالی و اجتماعی ،بنابراین در مراقبت بارداری نیز باید به آن به عنوان یک مشالالالکل سالالالالمتی
نگریسته شود.
 محیطی امن که متضمن حفت اسرار بیمار است را برای زن باردار فراهم کنیم.
 به احساسات و درک مراجع احترام بگذاریم.
 درک کنیم که در میان گذاشتن مشکل مصرف مواد برای مادر باردار امری دشوار است.
 بسیاری از زنان مصرفکننده مواد مشکالت و محدودیتهای اجتماعی متعددی دارند که کمسوادی
می تواند یکی از آنها با شد .بنابراین تمام اطالعات عالوه بر شکل نو شتاری باید شفاه ًا برای زنان
(و همسران یا شرکای جنسی آنها) توضیح داده شود تا مطمتن باشیم که اطالعات را فهمیده است.
غربالگری اولیه درگیری با مصالالرف الکل ،سالالیگار و مواد در دوران بارداری باید در اولین مراقبت
بارداری و پس از آن در سه ماهههای بعدی ،هنگام زایمان و شیردهی تکرار شود.
در زنان باردار با نتیجه غربالگری اولیه منفی:
 بازخورد مثبت ارایه دهید.
 منافع پرهیز از مصرف مواد و خطرات مصرف مواد در دوران بارداری را مرور کنید.
 غربالگری را در پایان هر سه ماهه ،بعد از زایمان و در دوران شیردهی تکرار کنید.
در زنان باردار واجد غربالگری اولیه مثبت
 افراد شناسایی شده و یا مشکوک به مصرف مواد را به پزشک مرکز ارجاع دهید.
 در صورتی که احتمال خطر جدی و یا م سمومیت فرد با مواد وجود دا شته با شد الزم ا ست ارجاع
فوری داده یا با پزشک مرکز تماس گرفته شود.
پیگیری و مراقبت مادر باردار مبتال به اختالل مصرف مواد:

به دلیل اهمیت مصالالالرف مواد در دوران بارداری کلیه موارد مثبت در غربالگری اولیه درگیری با
مصرف الکل ،سیگار و مواد باید به پزشک مرکز ارجاع شوند.
پز شک مرکز در صورت نیاز برای درمان اختالل م صرف مواد درمان الزم را ارایه داده و یا بیمار
را برای دریافت خدمات درمانی به جایگاه های اخت صا صی یا تخ ص صی درمان اختالالت م صرف مواد
ارجاع میدهد.
در هر کدام از این حاالت ارجاع همارز به کارشالالالناس سالالالالمت روان توسالالالط پزشالالالک مرکز انجام
می شود .کارشناس سالمت روان مرکز غربالگری تکمیلی برای تعیین سطح درگیری اختصاصی با هر
یک از مواد و همچنین تعیین طریق مصالالرف (تزریقی/غیرتزریقی) را انجام میدهد .کارشالالناس سالالالمت
روان همچنین ارزیابی تکمیلی از نظر حمایتهای اجتماعی و صالالالالحیت سالالالرپرسالالالتی را انجام و نتایج
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ارزیابی را برای انجام ارجاعات الزم به پزشک مرکز منتقل مینماید.
در این گونه موارد پیگیری هفتگی برای مراجعه به پزشالالالک و سالالالپس پیگیری برای دریافت برنامه
درمانی بر اساس بازخورد ارجاع دریافت شده از جانب پزشک توصیه میگردد.
در صورت شناسایی مادر باردار مبتال به اختالل مصرف مواد ارایه آموزشهای زیر در پیگیریهای
کارشناس مراقب سالمت خانواده یا ماما توصیه میگردد:
 به وی بگویید که سالمت او و فرزندش برای شما اهمیت دارد.
 به او بگویید که میدانید و معتقدید که هر مادری میخواهد که فرزندش سالالالالم باشالالالد و او نیز
میتواند با قطع مصرف مواد ،به سالمت فرزندش کمک کند.
 ت کید کنید بالفا صله پس از پرهیز م صرف مواد ،فواید پرهیز آغاز می شوند و هر چه زودتر اقدام
به قطع مصالالرف مواد نماید پرهیز مواد برایش آسالالانتر خواهد بود .هیچ وقت برای پرهیز مصالالرف
مواد دیر نیست.
 در صورت اختالل مصرف مواد افیونی ،او را از مزایای درمان نگهدارنده آگاه سازید.
 بارداری و بچه دار شالالالدن باعث بروز تغییراتی مهم و گاه تنش زا میشالالالود که میتواند مادران
مصرفکنندهی مواد را مستعد قبول درمان و آموزشهای پیشگیرانه برای مادر و کودک نماید.
 در این دوران ،آگاه سالالازی مادر از ضالالرورت دریافت آموزش مهارتهای فرزند پروری ،به عنوان
یک اقدام پیشگیرانه دارای اهمیت بسیاراست.
 باید توجه داشالالت این مادران برای تابآوری بهتر در برابر مصالالرف مواد و پرهیز از خشالالونتهای
رفتاری و نیز ت مین امنیت عاطقی و روانی نوزاد ،نیازمند آموزش و حمایت اجتماعی و توجه ویژه
هستند.
درمان نگهدارنده با داروهای آگونیسالالت (متادون و بوپرنورفین) در حال حاضالالر هزینه
اثربخش ترین روش درمان اختالل مصالالرف مواد افیونی در بارداری به حسالالاب میآید و به
عنوان درمان استاندارد وابستگی به مواد افیونی در دوران بارداری توصیه میشود.
 مادرانی که در دوران بارداری تحت درمان نگهدارنده بوده اند باید بدانند منافع تغذیه نوزاد با شیر
مادر از مضرات آن بیشتر است.
شیردهی میتواند در ایجاد پیوند میان مادر و کودک مفید باشد و بصورت بالقوه
شدت سندرم پرهیز نوزادی را کاهش دهد.
کاهش آسیب ناشی از مصرف مواد:

منظور از کاهش آسالالالیب مجموعه سالالالیاسالالالت ها ،برنامه ها و مداخالتی اسالالالت که هدف آن کاهش
آ سیب های سالمتی یا اجتماعی نا شی از م صرف مواد بوده ،بدون آن که لزوم ًا بر قطع م صرف مواد
متمرکز با شد .برا ساس گزارشهای دورهای وزارت بهدا شت ،از بین کل موارد ابتال به عفونت اچآیوی
که از سال  4922تاکنون به ثبت رسیده است ،بیش از  %21به علت اعتیاد ترزیقی مبتال شدهاند .مصرف
تزریقی مواد با عوارن شدید سالمتی همچون مرم ناشی از بیشمصرفی (اُوردوز) ،عفونتهای منتقله
از راه خون ،عفونت محل تزریق ،شدت باالتر اعتیاد ،تخریب گستردهتر در کاکردهای فردی ،بینفردی و
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اجتماعی و ...همراه است .کارکنان نظام سالمت باید در نظر داشته باشند که تماس با کسانی که مواد را
به صالالورت تزریقی مصالالرف میکنند ،هرچند کوتاه مدت یک فرصالالت مناسالالب برای برقراری ارتباط و
انتقال اطالعات و آموزشها است.
در برخورد با ک سانی که مواد را به صورت تزریقی م صرف میکنند یک رویکرد سل سله مراتبی به
شرح زیر باید پیگیری شود:
.4

اگرمعتاد انگیزه و آمادگی کافی برای ورود به درمان دارد ،او و خانوادهاش را تشویق کنید موضوع
را با پزشک مرکز درمیان گذارند.

.6

اگر انگیزه و امادگی کافی برای ورود به درمان ندارد ،بیمار را از خطرات ناشی از تزریق مواد آگاه
کرده و او را ت شویق کنید به جای تزریق از سایر روشهای مصرف مواد نظیر مصرف تدخینی یا
خوراکی استفاده کند.

.9

درصالالورتی که فرد آمادگی و انگیزه کافی برای کنار گذاشالالتن تزریق را ننداشالالته باشالالد ،خطرات
ا ستفاده از سرنگ م شترک همچون ابتال به عفونتهای اچآیوی و هپاتیت سی را به بیمار یادآور
شوید و آنها را تا آنجا که ممکن است به استفاده از روشهای تزریق ایمنتر تشویق کنید.

.1

در صورتی که قبال رابطه جن سی م شکوک دا شته ویا از سرنگ م شترک ا ستفاده کرده ا ست او را
برای آزمایشهای ضالالروری به پزشالالک مرکز سالالالمت جامعه ارجاع دهید چرا که ممکن اسالالت به
هپاتیت یا ایدز مبتال شده باشد.

.2

بیمار و خانواده او را با مشالالالورت و موافقت پزشالالالک مرکز بهداشالالالتی درمانی تشالالالویق کنید برای
دریافت خدمات م شاوره تخ ص صی به مراکز م شاوره رفتاری موجود در شهر ستان ویا ا ستان
مراجعه کنند.
بنابراین در برخورد با کسالالانی که مواد را به صالالورت تزریقی مصالالرف میکنند ،کارشالالناس مراقب

سالالالالمت خانواده باید آنها را برای دریافت خدمات درمانی برای قطع مصالالالرف تزریقی به کارشالالالناس
سالالالمت روان ارجاع دهد .در صالالورتی که علیرغم ارجاع و پیگیری مراجع به رفتار پرخطر تزریق خود
ادامه دهد ،کارشالالالناس مراقب سالالالالمت خانواده باید پیام های کاهش آسالالالیب را به فرد ارایه نموده و
دسترسی او را به وسایل کاهش آسیب تسهیل نماید.
پیامهای مهم آموزشهای متمرکز بر کاهش آسیب مصرف مواد به این شرح است:
 بهتر است تزریق نکنید .برای این کار ورود به یک برنامه درمانی به شما کمک زیادی میکند.
 اگر تزریق میکنید:
 همیشه از وسایل تزریق تمیز استفاده کنید.
 همیشه از وسایل تزریق نو استفاده کنید.
 وسایل تزریق را با دیگران به صورت اشتراکی استفاده نکنید.
 محل تزریق را تمیز کنید.
 دستهای خود را بشویید.
 محل تزریق را بشویید.
 هر بار در یک محل جدید تزریق کنید.
 آرام تزریق کنید.
 وسایل تزریق را بعد از استفاده در سیفتی باکس بریزید.
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 اگر مواد محرک مصرف میکنید ،نکات زیر خطرات سایکوز ناشی از متآمفتامین را کاهش میدهد.
 از تزریق و تدخین اجتناب کنید.
 از مصرف هر روزه اجتناب کنید.
 اگر شالالما مواد افیونی خصالالوص الاً مواد افیونی کوتاه ار مثل هروئین مصالالرف میکنید ،نکات زیر به
شما کمک میکند خطر بیشمصرف را کاهش دهید.
 از مصرف همزمان مواد دیگر خصوصاً آرامبخشها و خوابآورها اجتناب کنید.
 مقدار کمی مصالالرف کنید .همیشالاله وقتی یک ماده جدید میخرید اول یک مقدار اندک از ماده را
تست کنید تا از مقدار خلوص و قدرت آن اطالع پیدا کنید.
 در جایی مواد مصرف کنید که دیگران هم حضور داشته باشند.
 از تزریق در محلهایی که اگر بیشمصرف کردید کسی نیست به کمکتان بیاید اجتناب کنید.
 شماره تلفن اورژانس را حفت باشید.در ارتباط با دیگران
 عالوه بر آن که باید همی شه از و سایل تزریق ا ستفاده شده تو سط دیگران اجتناب کرد ،نباید
وسایل خود را در اختیار سایر مصرف کنندگان مواد قرار داد
 شاید شما تصور کنید قرن دادن سرنگ ،سرسوزن یا سایر وسایل تزریق ،کمک به دیگران
به حساب میآید اما باید توجه داشته باشید که قرن دادن وسایل تزریق دسته دوم میتواند
عفونتهای باکتریایی و ویروسی را به دیگران منتقل نماید
 به هیچکس اجازه ندهید از وسایل تزریق مصرف شده توسط شما استفاده کند.
 بهترین کمکی که شما میتوانید به یک مصرفکننده تزریقی بدهید کمک به او برای تهیه وسایل
تزریق استریل و ارائه آموزشهای برای مصرف ایمن تر است.
 اگر همسر شما مواد را به صورت تزریقی مصرف میکند:
 همسرتان را تشویق به استفاده از وسایل تزریق ایمن کنید
 در روابط جنسی خود حتما از کاندوم استفاده کنید
 جهت انجام تست ابتال به ایدز به مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنید.
 جهت انجام خدمات مشاوره تخصصی به پزشک یا کارشناس سالمت روان مراجعه کنید.
پیشگیرى اولیه از مصرف مواد :

راهبردهای کالن پی شگیری از م صرف مواد شامل دو بخش ا ست ،یک :جلوگیری از ورود و عر ضه
مواد به داخل کشور (کاهش عرضه) دو :پیشگیری از گرایش به مصرف مواد (کاهش تقاضا).
با وجود تالشهای فراوانی که در دههها اخیر ،توسالالط سالالازمانهای بینالمللی و ملی در کشالالورهای
مختلف در زمینه کاهش عرضالاله مواد در ابعاد گوناگون انجام شالالده ،به نظر میرسالالد که به طور کلی
پیشگیری از اعتیاد از طریق کاهش عرضه با توفیق چندانی همراه نبوده است.
چنانکه براسالالاس گزارشالالات سالالازمان ملل متحد( ،)6044سالالاالنه مقامات امنیتی ،نظامی و انتظامی
ک شورها تنها موفق به ک شف و ضبط  60تا  90در صد مواد مخدر تولید شده در سطح جهان شدهاند.
این گفته بدان معنا ا ست که سوداگران مرم  10تا  80در صد از مح صوالت تولیدی خود را همچنان به
د ست م صرفکنندگان میر سانند .لذا ت کید میگردد ،باید به سیا ستهای کاهش تقا ضا و پی شگیری
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اولیه توجه بیشتری گردد.
از سالالوی دیگر ،تحقیقات متعدد نشالالان دادهاند که م صرف زودهنگام هرگونه مادهای مىتواند براى
مصالالرفهاى بعدى و ظهور رفتارهاى ضالالد اجتماعی در آینده یک عامل خطر جدی به حسالالاب آید ،حال
آنکه پیشااگیر اولیه به جوامع فرصاات م دهد که مشااکالت مربوط به مواد را پیش از آنکه آغاز
شوند ،متوقف سازند و رفتارهاى سالم را مورد حمایت قرار دهند.
از زمانى که م صرف مواد به عنوان رفتار چندعاملی شناخته شده ا ست ،این مو ضوع به عنوان
ضرورتى اجتنابناپذیر به نظر ر سیده ا ست که راهبردها پی شگیرانه متعدد و متنوع نیز برح سب
هر یک از وضعیتها ،خاستگاهها و خط سیرهایى که رفتار اعتیادى در آن نمود و بروز مینماید ،مورد
توجه و کاربرد قرار گیرد.
برحسالالالب نوع و سااطوح مداخله و عوامل خطرآفرین ،مرثرترین راهبردهاى مداخلهاى در چهار
حیطه قرار میگیرند .این حیطهها عبارتنداز:
 4ال فرد
 6ال خانواده
 9ال گروه همسال
 1ال جامعه که شامل حیطههاى فرعىتر مدرسه ،محیط کار و محله است.
نتایج تحقیقات اخیر نشالالالان دادهاند ،زمانى که برنامه هاى پیشالالالگیرى بیش از یک حوزه را در یک
برنامهی جامع تحت پوشش قرار مىدهند ،مداخالت کارآمد بیشتر خواهند داشت.
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عمدهترین اهداف پیشگیرى اولیه از مصرف مواد کدامند؟

در مباحث نظرى و ادبیات پی شگیرى از م صرف مواد ,مهمترین اهداف پی شگیرى اولیه از م صرف
مواد عبارتند از:
 4ال شناخت علل مصرف مواد و تدوین یک برنامه مداخلهای برای رفع آن
 6ال کاهش عوامل مخاطرهآمیز و پرخطر
 9ال آگاهسازى افراد جامعه ,خصوصاً افراد در معرن خطر از خطرات و مضرات مصرف مواد
 1الالالالال افزایش مقاومت فرد در مقابل و سو سههاى مواداز طریق آموزش مهارتهاى زندگى نظیر مهارت
خودآگاهی ،حل مستله و کنترل هیجانات منفی ،تفکر نقاد،امتناع ورزی وارتباط اجتماعى
 2الالالال تقویت فعالیتهاى جایگزین مصرف مواد ،به منظور ارضاى نیازهاى روانی – اجتماعی افراد مانند
تقویت برنامههای تفریحی و ورزشی برای رقع نیازهای هیجان طلبی و لذت جویی
 2الالالالال م شاوره و مداخله حین بحران و حوادث تنش زای زندگى از جمله م شکالت دوران انتقالی زندگی
مانند زمان بلوغ ،فشارهای عاطفی ،اقتصادی ،طالق والدین و مهاجرت
 1ال ارتقاء سطح آگاهى فرهنگى ،تقویت باورهای معنوی و اعتقادات مذهبى و اخالقى در جامعه
 8ال وضع ،اصالح و تقویت قوانین و مقررات کارآمد و مرثر در مبارزه با مواد
 3الالال ال درمان واب ستگی به مواد با هدف جلوگیرى از ا شاعه و سرایت م صرف مواد و پیامدهای آن در
اطرافیان و جامعه
چگونه برای پیشگیرى از مصرف مواد برنامه ریزی کنیم؟

پیش از تدوین برنامههاى معطوف به پیشگیرى از مصرف مواد پاسخ به چند پرسش زمینهاى حائز
اهمیت ا ست .در واقع یک رویکرد و برنامه پی شگیرانه از م صرف مواد مىباید قبل از تدوین ،پا سخگوى
چند سرال زمینهاى مهم باشد .این سراالت عبارتند از :
الف ا مداخالت پیشگیر باید بر چه کسانی تمرکز یابند؟
 افراد و گروههایى که به روشنى تعریف شده باشند.
مداخالت پیشالالگیرى زمانى مرثر خواهند بود که بر جمعیتى متمرکز گردند که به روشالالنى با سالالن،
جنس ،نژاد ،قومیت ،ملیت ،فرهنگ ،میزان درآمد و مکان جغرافیایى تعریف شالالالده باشالالالند .این تعریف
م شخص به مداخالت امکان م دهد تا مهمترین عوامل خطر محافظت کننده م صرف مواد و نیازها
خاص جمعیت هدف را مورد هدف قرار دهند و این کار را به طریقى سالالازماندهى نمایند که براى گروه
مخاطب قابل درک ،قابل پذیرش و متناسب باشد و بدین ترتیب این مداخله کارآمد خواهد بود.
 مداخالت پیشگیرى از مصرف مواد زمانى مرثر و کارآمد واقع مىشوند که بیشترین تمرکز خود را
بر افراد جوان جامعه (از کودکى تا جوانى) قرار دهند
 خطرناکترین دوره برای آ سیب پذیری جوانان در برابر م صرف مواد مراحل انتقالی بزرم و تغییر
مقاطع تحصیلی( ورود به راهنمایی ،دبیرستان ،دانشگاه و گاه یک محیط کار پرخطر)است.
 یک مداخله پیشالالگیرانه باید عالوه بر جمعیت هدف (به عنوان مثال نوجوان) گروه همسالالال ،خانواده
بویژه والدین و سالالایر بزرگسالالاالن ت ثیرگذار مانند معلم و مربی ورزش را نیز مخاطب قرار دهد تا
کارآمدى آن افزایش مىیابد.
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ب ا مداخالت پیشگیرانه باید بر چه موضوعاتی تمرکز نمایند؟
4الالالالال انواع عمده م صرف مواد :مداخالت پی شگیرى بهتر ا ست به منظور جامعیت بی شتر و کنترل بهتر،
ا شکال متعدد م صرف مواد که ممکن ا ست در جمعیت هدف رایج با شد ،را مورد هدف قرار دهند .به
عنوان مثال یک مداخله جهت کنترل و پیشگیرى از مصرف مواد مخدر ممکن است این ماده را کاهش
دهد ،اما مواد جایگزینی مانند مواد محرک و الکل در جمعیت هدف مورد غفلت قرار گرفته باشند.
 6الالال عوامل خطرساز و عوامل محافظتکننده :مداخالت پیشگیرى زمانى کارآمدتر خواهند بود که در هر
سطحى که اجرا مىگردند (همگانى  ،Universalانتخابى  Selectiveو یا موردی  )indicativeبر مهمترین
عوامل خطر و عوامل محافظتکننده جمعیت هدف تمرکز یابند .تحقیقات نشان دادهاند که عوامل خطر
و محافظت کننده در حوزهها مختلف فرد ،خانواده ،مدرسااه و اجتماع وی گ تعامل و تجمع
دارند .یعنى هر چه تعدادآنهادر جمعیت هدف بی شتر با شد،آ سیبزایى یا حفاظت کنندگى آنها بی شتر
مىگردد .لذا توجع به این عوامل مىتواند در افزایش کارآمدى مداخالت پیشگیرانه مرثر واقع شود.
 -9انتظارات و نیازهای ج سمی و روانی فرد از م صرف مواد :نیازهاى افراد ،انگیزهها و انتظارات آنها
ممکن اسالالت نقش مهمى در مصالالرف مواد در جهت هدف داشالالته باشالالند که توجه به آنها کارآمدى
مداخالت را افزایش مى ده ند .به عنوان م ثال ممکن اسالالالالت افراد به انت ظار آن که مواد اختالالت و
اح سا سات ناخو شایند آنها مثل تنش ،ا ضطراب ،اف سردگ  ،تنهای  ،چاقی و کمرویی را کاهش
مىدهد ،به م صرف مواد روى مىآورند و یا انتظارات آنها از م صرف مواد این با شد که اح سا سات
خوشایندی مثل لذت ،خالقیت ،تهیج ،تمرکز و رهایی ذهنی از مشکالت در آنها ایجاد مىکند .این قبیل
نیازها ،انتظارات و انگیزه ها بدون شالالالک به طور پیچیده اى با عوامل خطر یا عوامل محافظت کننده
تعامل مىنمایند و لذا توجه به آنها و معرفى جایگزین هاى مناسالالالب ،مداخالت روانشالالالناختی و یا
درمانهای روانپزشکی براى برآورده ساختن آنها ضرورى است.
 -4اطالعات درسالالالت درباره پیامدهای مصالالالرف مواد :مداخالت پیشالالالگیرانه مىتوانند با ارائه اطالعات
صحیح ،منا سب ،علمی ،داراى تنا سب فرهنگى و سنى با نیازها و انگیزههاى آنان از م صرف مواد و
داروها پیشگیرى نمایند .این اطالعات به اشکال گوناگون (تیزر ،پوستر ،کالس هاى بحث آموزشى و
سخنرانی) و به گروه هاى مختلف (خانواده ،محله ،گروه همساالن و  )...ارائه مىگردد.
 -5نگرشها و هنجارهاى ضالالد مواد :گاه دادن اطالعات به تنهایى براى پیشالالگیرى از سالالوءمصالالرف ماد
کافى نیست ،بلکه باید سعى در تغییر نگرش ،ارزشها و هنجارهاى فرد ،خانوادهها ،گروه همساالن و
جامعه نمود ،تا به افزایش کارآمدى برنامههاى پیشالالالگیرى منتهى گردد.این مسالالالتله به ویژه در آغاز
شالالیوع یک ماده جدید و تغییر الگوی مصالالرف از یک ماده مخدر به ماده محرک و الکل به عنوان یکی
از مهمترین مداخالت پیشگیرانه مورد ت کید است.
 -6مهارت ها اجتماعی :اماایجاد ارزشها و نگرشهاى ضالالد مواد نیز به خودى خود براى پیشالالگیرى
مصالالرف مواد کافى نیسالالتند .یک رویکرد کامالً اثبات شالالده در زمینه پیشالالگیرى از مصالالرف مواد،
آموزش و تقویت همگام مهارت ها زندگ در ارتباط با افزایش اعتماد به نفس ،توانای کنترل
هیجانات منفی ،برقرار ارتباط ،حل مسااأله و تعارضااات ،و تکنیکها رد مواد مىباشالالد .اینها
ابزارهایى ه ستند که به نوجوان امکان مىدهد ،رفتارهایش را بویژه زمانى که با موقعیتهاى پرخطر
روبرو مىشود ،ساماندهى کند.
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ج ا مداخالت پیشگیر از مصرف مواد چه زمان بایداعمال شوند؟
 4ال به اندازه کافى مقدماتى و پیشگیرانه باشند.
مداخالت پیشگیرانه زمانى کارآمدتر خواهند بود که خیلى زودتر از آنکه مصرف مواد بخواهد شکل
بگیرد ،اع مال شالالالو ند .ب نابراین براسالالالاس گروه هدف این مداخالت مى توان ند از خیل م قد مات م ثل
مراقبت هاى پیش از تولد (براى نوزادى که مادر معتاد دارد) تا مقدمات مثل مداخالت در محیط های
بهدا شتی،مهدکودکها و دب ستان برای کودکان و نوجوانانى که در ری سک کمترى از م صرف مواد قرار
دارند،اعمال گردند.
 6ال به اندازه کافى پایایی داشته باشند:
به نظر مىرسالالالد مداخالت پیشالالالگیرى زمانى کارآمد خواهند بود که به اندازه کاف و ط زمانها
مختلف تقویت شالالوند .یک مداخله کوتاهمدت ممکن اسالالت از مصالالرف مواد پیشالالگیرى نماید،اما نمىتواند
نوجوانان را براى مدت طوالنى در برابر مصرف مواد واکسینه نماید.
عوامل محیط متعدد مثل در دسالالترس بودن مواد در محله ،فشالالار از سالالوى دوسالالتان ،همچنین
عوامل فردى مثل خطرپذیرى نوجوانان و میل به تجربه مواد و سالالایر عوامل مىتوانند مقاومت نوجوان
رادر برابر مواد علیرغم آنچه آموخته اسالالت بشالالکند .بنابراین مداخالت پیشالالگیرى باید م ستمر و مداوم
باشد.
د ا مداخالت پیشگیر از مصرف مواد در چه محیطهایی باید انجام شوند؟
فعالیت ها و موقعیت ها سااالم و عار از مواد مى توانند به نوجوانان کمک نماید که به سالالالوى
مصالالالرف مواد نروند.این فعالیت ها معموالً با افرادى مثل خانواده ،گروه همسالالالال ،همکاران و سالالالایر
بزرگتر ها صالالالورت مى گیرد و معموالً در موقع یت هایى م ثل مراکز خد مات ب هداشااتی-در مانی،
مدارس،اجتماعات دینی و تفریحی ،محل کار و سالنهای ورزشی اجرا می شوند .یعنى با عار نمودن
این موقع یت ها از مواد و آ گاهی بخشالالالی به خانواده ,جوا نان و نوجوا نان و نیز آموزش و نقو یت
مهارتهای فرزندپروری خانواده و مهارتهای اجتماعی افراد را حمایت مىکنند تا به م صرف مواد گرایش
پیدا نکنند.
ها ا مداخالت پیشگیر مصرف از مواد چگونه باید اعمال شوند؟
 4ال تعاملى

)(Interactive

تحقیقات نشان دادهاند که رویکردها یکطرفه و پندآموز اثربخش کمتر نسبت به رویکردهای
که بر مشااارکت و تعاملی دارند .نوجوانان زمانى که مىتوانند با معلم ،والدین ،پلیس ،دکتر و  ...و یا
همسالالالاالنى که سالالالعى دارند دانش ،نگرش و رفتار ضالالالد مواد را در آنها تقویت نمایند ،در یک بحث و
گفتگوی تعاملی و با برنامه م شارکتی پی شگیرانه مانند برگزاری چ شنواره و یا نمای شگاه فعالیت
میکنند ،به احتمال بیشترى یاد مىگیرند و آنچه یاد مىگیرند را پذیرفته و به آن عمل مىکنند .به عبارت
دیگر رویکردهایى که مساتلزم تعامل و مشاارکت نوجوانان اسالالت بیشالالتر آنها را قانع مىسالالازد تا از
مصرف مواداجتناب کنند.
 6ال

چند وجهى )(multimodal
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مداخالت پیشالالالگیرى زمانى که از اسااترات ی ها چندگانه مثل سااخنران ( که البته تنها برای
گروههای بزرم بصورت کوتاه مدت با هدف آگاهی بخشی انجام گیرد)،کارگاه آموزشی ،بحث گروه ،
نمایش ونقد فیلمها ویدئوی و توزیع پمفلت و سی دی آموز شی در سطوح و راهبردهای مختلف
استفاده مىکنند ،کارآمدتراز آنهایى هستند که تنها یک رویکرد را بکار مىگیرند.
 9ال توأم با خطمشىهاى اجتماعى
با استفاده از انواعى از خطمش ها اجتماع ضد مواد مثل وضع قوانین ،مصوبات ،هنجارها
رسم و غیررسم و اجرا سختگیرانه آنها که کل جامعه را در بر مىگیرد ،مىتوان از مصرف مواد
پی شگیرى نمود .تحقیقات ن شان داده که مداخالت پی شگیرانهاى که بر فرد یا گروه هاى در معرن خطر
ت کید دارند به تنهایى نمىتوانند در این زمینه مرثر باشالالالند .بلکه زمانى کارآمدى آنها افزایش مىیابد که
با این قبیل خطمشىهاى اجتماعى توأم گردند و از سوى جامعه نیز مورد حمایت قرار گیرند.

برنامههای پیشگیری مبتنی بر خانواده
-1برنامه پیشگیری در دوران نوزادی واولیه کودکی(5-2سال)

شواهدی وجود دارد که ن شان میدهد اختالل در م سیر تکامل ر شدی بوی ه در دوران نوزادی و
اولیه کودکی خطر بروز رفتارهای مخرب بسیار باال میبرد ،مگر اینکه مداخالت مثبتی انجام میگیرد.
نخستین تعامالت کودک در خانواده و پیش از رفتن به دبستان آغاز میشود .رشد مهارتهای زبانی
خاص سن و دیگر کارکردهای رفتاری و ادراکی مانند خود کنترلی ،میل به تعامل و مهارتهای اجتماعی،
بیش از هر جا در خانه و با حمایت خانواده امکانپذیر است.
به ت کید سنداستانداردهای پبشگیری (  ( UNODC,2011اولویت تدوین این برنامه برای خانوادههای
مناطق حاشالالیه نشالالین و دارای پایگاه اقتصالالادی -اجتماعی پایین جهت دسالالتیابی به تکامل رشالالدی و
شایستگی روانی اجتماعی متناسب با سن این کودکان است.
برنامههای اثر بخش در دوران اولیه کودکی دارای ویژگیهای ذیل هستند:
 باعث بهبود مهارتهای ادراکی ،اجتماعی و زبانی کودکان میشوند.
 جلسات آموزشی والدین به طور متوالی برگزار میشوند.
 توسط مربیان آموزش دیده ارایه گردد.
 به خانوادهها در حل دیگر مسائل اجتماعی-اقتصادی کمک میکنند.
 -2آموزش مهارتهای فرزندپروری:

بر نا مه پیشالالالگیری مبتنی بر خانواده به عنوان یکی از مهم ترین مداخالت اثر بخش دوره اول یه
نوجوانی باید با ارتقا کارکردهای مؤثر خانواده به تقویت روابط خانوادگی و مهارتهای قرزندپروری
مثیت والدین بیانجامد.
مهمترین اهداف آموزش مهارتهای قرزندپروری
 ایجاد فضای امن عاطفی
 وضع مقررات برای رفتار قابل قبول
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 پایش اوقات فراغت فرزندان و الگوی دوستیابی فرزندان
 کمک به آنها در کسب مهارت اخذ تصمیمهای منطقی
 ارائه الگوهای رفتاری برای فرزندان در برابر مصرف مواد و دیگر رفتارهای پر خطر
وی گیهای یک برنامه اثربخش فرزندپروری
 سازماندهی به گونهای است که حضور در کالسها برای والدین راحت و خوشایند باشد.
 جلسات متعدد باشد(حدود  40جلسه یا بیشتر).
 شامل فعالیتهایی مستقل برای والدین ،فرزندان و مشترک برای تمام خانواده باشد.
 ارائه آن توسط افراد آموزش دیده باشد.

برنامههای پیشگیری مبتنی بر مدرسه
 -1برنامه بهبود محیط کالس درس:

این برنامه که در دوره ابتدایی اجرا میشالالود ،دارای شالالواهد اثربخشالالی قراوانی در مصالالونیت این
کودکان از انواع آسیبها در دوران نوجوانی است( .( UNODC,2011
یک برنامه اثربخش بهبود کالس درس باید ویژکیهای ذیل را داشته باشد:
 تقویت توانایی معلمین در مدیریت و نظم دادن به کالس
 حمایت از کودکان در ایفای نقش اجتماعی خود به عنوان دانش آموز
 دارای راهبردهایی برای برخورد با رفتارهای نامطلوب هستند.
 دارای راهبردهایی برای تایید رفتارهای مطلوب هستند.
 معلمین به انتظارات بازخورد میدهند.
 شامل مشارکت فعال دانش آموزان هست.
 کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و ایذائی زود هنگام را موجب میشود.
 -2آموزش مهارتهای فردی و اجتماعی به دانش آموزان

حمایت از رشااد مهارتهای اجتماعی در کالس درس میتواند باعث پیشالالالگیری از مصالالالرف مواد
قانونی و غیر قانونی در طول دوره کودکی میانه و نوجوانی شود .بر اساس شواهدآموزش مهارتهای
تاب آوری ارائه شده به کودکان  40ساله یا کمتر میتواند باعث کاهش رفتارهای ناهنجار شود.
این برنامه جهت اثربخشی باید به ویژکیهای ذیل را داشته باشد:
 این آموزش ها باید بر عوامل محافظی چون تعهد به مدرسالالاله،بهبودعملکردتحصالالالیلی ،عزت نفس،
سالمت ذهنی ،مهارت تاب آوری تاثیرگذار باشد.
 باعث بهبود مهارتهای فردی و اجتماعی متعدد میشود.
 به شکل مجموعهای از جلسات ساختارمند ارائه شده و اغلب در طی چندین سال ،جلسات مکمل نیز
به آنها اضافه میشود.
 توسط آموزشدهندگان یا تسهیلگران آموزش دیده ارائه میشوند.
 جلسات عمدتا به صورت تعاملی برگزار میشوند.
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 -3سیاستگذاری در مدرسه

 سیاستهای مقابله با غیبت دانش آموزان از مدرسه
 شمول همگانی برنامهها در مدرسه برای دانش آموزان ،معلمان ،کارکنان ،والدین
 کاهش میزان و قابلیت دسترسی به سیگار ،الکل ،و مواد دیگر
 برخورد با رفتارهای پرخطر ،نه با تنبیه بلکه با اقدامات مثبت همچون ارائه یا ارجاع برای م شاوره،
درمان و سایر خدمات مراقبت بهداشتی یا روانشناختی و اجتماعی
 ثبات و سرعت در اعمال سیاستها شامل اقدامات تشویقی برای تبعیت از مقررات و سیاست ها
 افزایش فعالیتهای جذاب و عالقمندی دانش آموز به مدرسه و کارکنان آن

برنامههای پیشگیری مبتنی بر اجتماع
برنامه های اجنماع محور جزو اثربخش برترین برنامه ها اسالالالت .اولین قدم ها در برنامه ریزی یک
برنامه جامعه محور پیشگیری از مصرف مواد شامل موارد ذیل است:
 ابتدا مواد مصاارفی اختصاااصاای آن جامعه و عوامل خطر و محاف  ،دیگر مشالالالکالت کودکان و
نوجوانان را در یک جامعه شناسایی میشود.
 مشارکت اجتماع محلی و حمایت طلبی از ذینفعان جلب میشود.
 بر مبنای اسالالالتراتژی های برنامه های پیشالالالگیرانه مبتنی بر پژوهش،برنامه ها واهداف کوتاه مدت
تدوین میشود.
 اهداف بلندمدت را بر اساس برنامهها و منابع موجود در آینده طرح ریزی میشود.
 پایش وارزشیابی در طول برنامه و همراه با پیشرفت برنامه وجود داشته باشد.
 حمایت از اعمال سیاستهای مربوط به محدودیت دسترسی به سیگار ،مواد و الکل
 با مشارکت خانوادهها و مدارس
 همکاری مراچع علمی در اجرا ،پایش و ارزشیابی برنامههای مبتنی بر شواهد
 ارائه آموزشها و منابع کافی به جامعه
 پایداری ابتکارات اجنماع محور در میان مدت (برای مثال ،بیش از یک سال)

خشونت خانگی
تعریف خشونت خانگی و انواع آن:

خشونت خانگی عبارت است از خشونتی که بین افراد خانواده و شرکای زندگی رخ میدهد که اغلب
و نه همواره در درون منازل اتفاق میافتد .خشالالونت خانگی شالالامل کودک آزاری ،همسالالرآزاری و آزار
سالمندان است .در این متن تنها به خشونت علیه همسر (همسرآزاری) پرداخته میشود.
هم سرآزاری به صورتهای مختلفی مانند خ شونت روانی و کالمی ،خ شونت اقت صادی ،خ شونت
جنسی و خشونت جسمانی اِعمال میشود.
هم سرآزاری ج سمانی به َا شکال مختلف از جمله پرتاب ا شیاء به سمت هم سر ،حملهی فیزیکی به
ا شکال مختلف ( سیلی ،م شت ،لگد ،کمربند و  )...یا جلوگیری از د ستیابی هم سر به خدمات بهدا شتی ،در
میان خانوادهها رایج است.
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چرخهی همسرآزاری و مراحلی که قربانی خشونت طی میکند

خشونت خانگی معموالً چرخهی مشخصی را طی میکند:
 .4افزایش تدریجی تنش در خانه .6 .بروز همسالالالرآزاری  .9عذرخواهی مرتکب و اطمینان دادن به
قربانی در جهت عدم تکرار خشونت .ولی پس از مدتی باز تنش باال میگیرد و چرخه تکرار میشود.

افزایش تنش

عذرخواهی

در خانه

مرتکب

بروزرفتار
خشونتآمیز
(همسرآزاری)
چرخهی خشونت خانگی

قربانی خشالالونت نیزاز لحاظ آمادگی برای تغییر ،سالاله مرحله را طی میکند و کارکنان بهداشالالتی باید
مشخص کنند قربانی در کدام مرحله است:
مرحله ی اول  :قربانی ،شالالالرمندگی ،تنفر از خود و انکار را تجربه میکند .در این مرحله کارکنان
بهداشتی باید هویت و جایگاه انسانی زن را به او یادآوری کنند تا آگاهی جدیدی در او شکل بگیرد.
مرحله دوم :قربانی واقعیت خشالالونت را پذیرفته اسالالت ،در این مرحله کارکنان بهداشالالتی میتوانند
دسترسی او به منابع موجود را تسهیل کنند .
مرحله سوم  :یعنی پذیرش مداخله و درمان ،که امکان برنامهریزی طرح درمانی وجود دارد.
پیامدهای همسرآزاری در خانواده:

همسر آزاری عالوه بر اثرات سوء بر قربانی خشونت ،فرزندان را هم دچار مشکالت جدی میکند.
الف .قربانی
 عالئم افسردگی  :مانند احساس بی ارزشی و ناامیدی ،کاهش اعتماد به نفس.
 عالئم اضطرابی :ترس از فضای بسته یا گذرهراسی ،حمله پانیک ،اختالل استرس پس از سانحه
 رفتارهای آسیبزننده به خود مانند اقدام به خودکشی
 گرایش به سوءمصرف مواد یا داروها
 اشکال در روابط اجتماعی ،دوستیابی و اعتماد به دیگران
 شکلگیری رفتارهای انفعالی ال پرخاشگرانه :احساس اجبار برای خشنود کردن دیگران ،تسلیمپذیری
و پرهیز از هرگونه مقابله ،عدم بیان خواستهها و نیازهای خود.
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ب .فرزندان
 ترس ،استرس ،بیخوابی ،شب ادراری ،اختالالت انطباقی و اضطرابی ،نقصهای شناختی و عاطفی،
مشکالت تحصیلی ،کمبودهای اجتماعی و رفتارهای تهاجمی.
 %60-10 نوجوانانی که رفتارهای خشالالن تکرارشالالونده دارند ،در خانههایی رشالالد کردهاند که مادر
کتک میخورده است.
 افزایش احتمال ارتکاب همسرآزاری در پسران و خشونت پذیری دختران در بزرگسالی
موانع آشکارسازی همسرآزاری توسط زنان:
زنان به دالیل زیر تال شی برای آ شکار کردن خ شونت و جلوگیری از آن انجام نمیدهند .شنا سایی
این دالیل موجب درک و ایجاد رابطه بهتری با زن خشونت دیده خواهد شد:
 تحمل به خاطر فرزندان
 عالقه به همسر و زندگی مشترک
 ترس از همسر و تشدید خشونت
 عذرخواهی خشونتکننده بعد از خشونت
 امید به بهبود خودبخودی اوضاع
 ترس از آبروریزی و واکنش دیگران
 جلوگیری از دخالت دیگران در زندگی مشترک
 نداشتن استقالل مالی یا اجتماعی
 باور به اینکه با مدارا و محبت میتوان رفتار خشن همسر را تغییر داد
 نداشتن حامی و پشتیبان و عدم اطالع از وجود منابع حمایتی در جامعه
 نگرانی از قضاوت کارکنان بهداشتی در مورد آنها
 عدم اعتماد به نظام بهداشتی در مورد رازداری و توانایی در کمک به آنان
 سرال نکردن کارکنان نظام بهداشتی در مورد همسرآزاری از مراجعین
شناسایی موارد همسرآزاری

برای برقراری ارتباط درست با قربانیان خشونت ،باید به دالیل آنها برای تحمل رابطه خشونتآمیز
توجه کرد .اگرچه این دالیل ممکن اسالالالت از دید کارکنان تحمل قربانی را توجیه نکند ،به دلیل اهمیتی که
برای وی دارد باید به آن احترام گذاشت .این دالیل عبارتند از:
 تحمل به خاطر فرزندان
 عالقه به همسر و زندگی مشترک
 ترس از همسر و تشدید خشونت
 عذرخواهی خشونتکننده بعد از خشونت
 امید به بهبود خودبخودی اوضاع
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 ترس از آبروریزی و واکنش دیگران
 جلوگیری از دخالت دیگران در زندگی مشترک
 نداشتن استقالل مالی یا اجتماعی
 باور به اینکه با مدارا و محبت میتوان رفتار خشن همسر را تغییر داد
چگونه زنانی را که مورد همسرآزاری قرار دارند شناسایی کنیم؟
باید از همهی زنان در این مورد سااؤال کرد .با این حال مشالالالاهدهی عالئم زیر در زنان باید توجه
کارکنان بهداشتی را به احتمال وجود همسرآزاری جسمانی جلب کند:
 آ سیبهایی که با تو ضیح بیمار در مورد نحوهی ایجاد شان همخوانی ندارد مثل کبودی پای چ شم
در اثر برخورد به درب
 آسیبهای نواحی صورت ،سروگردن ،گلو ،قفسهی سینه ،شکم و ناحیهی تناسلی
 آسیبهایی که بیشتر در مرکز بدن قرار دارند خصوصاً نقاطی که با لباس پوشیده میشوند
 کبودیهایی که در مراحل مختلف بهبودیاند (با رنگهای مختلف)
 بیمار با دالیل مختلف به مراکز بهداشتی مراجعه میکند
 ندادن شرح حال درست یا طفره رفتن از معاینه
 اشاره به خُلقوخوی تند یا خشم شوهر
 از صحبت در حضور همسر در مورد علت مراجعه خودداری میکند
 هرگونه صدمه در دوران بارداری (یکسوم صدمات در بارداری به صورت سقوط یا افتادن است)
 بیمار درمانهای طبی خود را پیگیری نمیکند
شیوه برخورد با قربانیان همسرآزاری:
باید توجه داشالالت که صالالحبت در مورد خشالالونت برای قربانیان کار بسالالیار مشالالکلی اسالالت و نیاز به
فراهم شدن فضای مناسب دارد.
از دیدگاه زنان خ شونتدیده ،برقراری ارتباط ،همدلی (درک موقعیت و اح ساس آنان) و شنیده شدن
حرفهایشان در اولویت قرار دارد.
هنگام م صاحبه بهتر ا ست ضمن گوش دادن به صحبتهای مراجع و توجه به شکایات او ،با تکان
دادن سر و استفاده از عباراتی مانند “خیلی اذیت شدید”“ ،میفهمم”  ...،ارتباط مناسب را برقرارکنید.
میتوانید از جمالت حمایتکننده زیر استفاده کنید:
خو شحالم که مو ضوع را با من در میان گذا شتید؛ میخواهم کمکتان کنم؛ نگران سالمتیتان ه ستم؛
شما مقصر نیستید؛ و من میتوانم شما را به متخصصینی معرفی کنم که راهنماییتان کنند.
جمالتی که در این موقعیتها نباید به کار بُرد:
سهم شما در این دعوا چه بود؟ شما که میدان ستید ع صبانی ا ست چرا با او جروبحث کردید؟ چرا
زودتر به من نگفتید؟ چرا همان بار اولی که کتکتان زد ،ترکش نکردید؟

نباید زن کتک خورده را در ایجاد خشونت مقصر دانست.
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بایدها:
 باید رازدار با شید .هر صحبتی با قربانی باید بدون ح ضور اع ضای خانواده و به طور خ صو صی
انجام شود.
 باید موقعیت و احساس قربانی را درک و به آن توجه کنید.
 باید به قربانی بگویید مقصر نیست و کتک زدن تحت هیچ شرایطی کار درستی نمیباشد.
نبایدها:
 نباید راز بیمار را برمال کنید
 نباید خطرخ شونت را ناچیز شمرده و د ست کم گرفت :نیاید ت صور کنیم حال که سالها ست در
چنین وضعی زندگی کرده ،پس موضوع چندان هم جدی نیست
 نباید قربانی را با سالالراالتی نظیر «چرا ترکش نمیکنی؟ چرا در این رابطه ماندهای؟ چرا به او اجازه
میدهی چنین رفتاری با تو داشته باشد؟ چرا زودتر به من نگفتی؟» سرزنش کرد و مقصر دانست.
 نباید به ا ستقالل و آزادی قربانی بیتوجهی کنید :تو صیههایی نظیرطالق ،ترک خانه ،ا ستقالل او را
زیر سرال میبرد و نباید انجام شود.
 نباید قربانی بودن را عادی جلوه دهید،مثال بگویید ،همه زنان کتک میخورند.
 نباید با مرتکب خشونت برخورد کرد و یا قربانی را به درگیری با او تشویق کرد.
شیوهی ارجاع
افراد شناسایی شده و یا مشکوک به خشونت را به فرد مستول پیگیری زنان خشونت دیده در مرکز
بهداشتی ال درمانی و یا به پزشک مرکز ارجاع دهید.
در صورتی که احتمال خطر جدی برای زن خ شونت دیده وجود دا شته با شدالزم ا ست ارجاع فوری
داده یا با فرد مستول تماس گرفته شود.
پیگیری موارد
این موارد نیازی به ثبت و پیگیری ندارد ،مگر مواردی که پزشالالالک مسالالالتقیماً دسالالالتور پیگیری داده
با شد .ولی م شکل فرد را به خاطر ب سپارید و در مراجعات بعدی در احوال پر سی و ارایه سایر خدمات
بهداشالالتی عالقه و حمایت خود را برای کمک به وی از طریق مرکز بهداشالالتی درمانی یا دیگر روشالالهایی
که مرکز به شما توصیه کرده است نشان دهید.

پیشگیری از بدرفتاری با کودکان
تعریف بدرفتاری با کودک :

آزار کودکان مستلهای همهگیر در نسلهای متوالی جامعهی بشری است .هر چند این مشکل در اکثر
فرهنگها وجود دارد اغلب مواقع شالناسالایی نمیشالود .مطالعات در مورد میزان و شالیوع کودک آزاری
ناکافی است .کودک آزاری چه عمدی و چه غیرعمدی مشکل مهم و عمدهای در همه دنیاست .تخمینهای
جدید  WHOن شان میدهد که سالیانه  10میلیون کودک  0-41ساله در تمام دنیا از کودک آزاری رنج
میبرند و نیاز به توجه و مراقبت بهداشالالالتی و اجتماعی دارند .باال رفتن آگاهی و دانش در مورد رشالالالد
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طبیعی کودک و همچنین اثرات منفی کودک آزاری بر شالالخص ،خانواده ،و اجتماع توجه بیشالالتری را به
این مستله جلب کرده است .این تظاهرات و نشانههای رفتاری ،جسمی ،و هیجانی در کودکان بر اساس
دوره رشدی آنان و شدت کودک آزاری متفاوت است.
انواع بدرفتاری با کودک :

کودک آزاری و غفلت
هر فردی ممکن اسالالت با وارد کردن آسالالیب و یا عدم اقدام برای دور کردن آسالالیب از کودک او را
مورد آزار یا غفلت قرار دهد .این وضالالالعیت ممکن اسالالالت در خانواده ،مرسالالالسالالالات نگهداری و یا در
موقعیتهای مختلف اجتماعی رخ دهد .کودک آزاری به وسالالیله افراد آشالالنا و به ندرت توسالالط غریبهها
صورت میگیرد.
کودک آزاری جسمی
آزار بدنی شامل رفتارهایی از قبیل کتک زدن ،تهدید کردن ،پرت کردن ،م سموم کردن ،سوزاندن ،با
آب جوش سالالالوزاندن ،در آب فرو بردن ،خفه کردن و دیگر انواع آسالالالیب رسالالالاندن به کودک اسالالالت.
آ سیبها ی ج سمی ممکن ا ست به صورت منت شر و همزمان با رفتارهایی با شد که فرد آ سیب زننده در
جستجوی درمان نشان میدهد( .اختالل ساختگی)
کودک آزاری عاطفی
آزار عاطفی نوعی اختالل هیجانی و دائمی است که منجر به عوارن و آسیبهایی در تکامل هیجانی
کودک می شود .این وضعیت ممکن است منجر به احساس بیارزشی و دوست داشتنی نبودن در کودک
شالالود به او احسالالاس کند که فرد بیکفایتی اسالالت و تنها در صالالورت برآوردن درخواسالالتهای شالالخص
دیگری ارزشالالمند اسالالت .این حالت باعث میشالالود که کودک دائماً وحشالالتزده باشالالد و احسالالاس کند در
معرن خطر است.
کودک آزاری جنسی
آزار جن سی عبارت ست از مجبور کردن کودک برای اینکه شریک یک فعالیت جن سی با شد ( صرفنظر
از اینکه کودک از این فعالیت آگاهی داشالالته باشالالد یا خیر) .این نوع سالالوء رفتار شالالامل تماس جسالالمی،
رفتارهای همراه با دخول مثل تجاوز و رفتارهای سالالطحیتر اسالالت مانند فعالیتهای غیر تماسالالی مثل
مجبور کردن کودک برای تماشا و یا تولید هرزهنگاری و با تماشا کردن یک فعالیت جنسی .روش دیگر
وادار کردن کودک برای رفتارهای جنسی غیر معمول است.
غفلت
غفلت نوعی کوتاهی مداوم در بر آوردن نیازهای جسمی یا روان شناختی کودک است به گونهای که
منجر به اختالل جدی در و ضعیت سالمت و ر شد کودک شود .این و ضعیت میتواند مراقبی را شامل
گردد که از فراهم کردن غذای کافی ،لباس و محافظت کودک ناتوان اسالالالت و یا در آن کوتاهی میکند .و
یا زمانی که در دسترسی کودک به مراقبتهای طبی مناسب نقص وجود داشته باشد.
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مداخالت
مداخالت تمامی جنبههای اولیه ال ثانویه و ثالثیه مربوط به پدیده کودک آزاری را شامل میشود.
پیشگیری اولیه تالش برای متوقف کردن رخ داد کودک آزاری تو سط مداخالتی است که تمام جامعه
را در بر میگیرد (برای مثال آموزش فرزندپروری)
پیشالالالگیری ثانویه طراحی مداخالت برای افرادی اسالالالت که بیشالالالتر در خطر آزار دیدن قرار دارند
(والدینی که خودشان در کودکی آزار شدهاند).
پی شگیری ثالثیه :مداخالتی ا ست که پس از کودک آزاری صورت میگیرد تا دوباره این اتفاق نیفتد
(برای مثال آموزش مراقبت از والدینی که فرزندشان مورد آزار قرار گرفته است).
به طور کلی مداخالت زود هنگام موفقیتآمیزتر ،و نتایج مثبت در پی شگیری اولیه و ثانویه ن سبت به
انواع ثالثیه بیشتر است.
مداخالت به شرطی مرثرند که مداوم و چند جانبه طراحی و اجرا شوند.
هنگام کار با کودک و خانواده باید:
 به کودکان با دقت گوش داد و نظر آنان را درک کرد
 اجازه داد والدین و سایر افراد خانواده به صورت عملی در مورد سالمتی کودکان درگیر باشند
 از آن جایی که تجارب اولیه منفی والدین ارتباط بعدی آنان را با دسالالالتاندرکاران تحت ت ثیر قرار
میدهد ،بنابراین یک برنامه ساختار یافته برای مداخالت آتی طراحی کرد
 ب سیاری از خانوادهها از اینکه بیان کردن م شکالت به درگیریهای قانونی منجری برای شان شود
میترسالالند .بنابراین یک تصالالویر مثبت (البته واقعی) از خدمات ارائه کرد تا آنها را تشالالویق کند به
خواستها ،کمکها و نیازها دسترسی داشته باشد .خانوادهها نیازمند آنند که اطالعات کاملی داشته
باشالالالد از این که چطور میتوانند به خدمات دسالالالترسالالالی یابند و وقتی درخواسالالالت کمک دارند چه
انتظاری داشته باشد.
 در ارزیابی و ضعیت کودک آزاری باید کلیت م شکل را در نظر بگیریم نه فقط آنچه به صورت یک
واقعه رخ داده اسالالت .موضالالوع کلیتر سالالالمتی و رشالالد کودک ،شالالرایط خانواده گسالالترده و محیط
اجتماعی اوست که اهمیت دارد.
روشهای شناسایی بدرفتاری جسمی :
نکات زیر بهنگام گرفتن شرح حال کودک میتواند ما را در شناسایی کودک آزاری جسمانی یاری دهد:
 نامتناسب بودن و تغییر یافتن صحبت اطرافیان درباره علت جراحت
 مبهم بودن صبحت اطرافیان
 وجود سابقه جراحت مکرر در گذشته
 عدم تناسب جراحت با شرح حال ارائه شده از سوی اطرافیان بخصوص از نقطه نظر تعداد زخمها،
شدت ،وسیله مورد استفاده و ....
 وجود آثار کبودی در بدن بدون ارائه توضیح منطقی درباره علت ایجاد آن
 سوختگیهای ناشی از گذاشتن سیگار روی بدن کودک
 ت خیر بی دلیل در مراجعه جهت دریافت خدمات درمانی بخصالالالوص در مورد شالالالکسالالالتگی ها،
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دررفتگیها و یا سوختگیها
 انکار یا کوچک جلوه دادن درد و عالیم کودک حتی با وجود ضالالالربه مغزی ،کودک غالب ًا زمانی به
بیمارستان یا مراکز بهداشتی درمانی آورده میشود که دچار تشنج شده باشد
 وجود بحران در خانواده ،وجود موقعیت های بحرانی همچون از دسالالالت دادن عزیزی در خانواده،
جدایی والدین از یکدیگر ،بیکاری ،ورشکستگی و مقرون بودن خانواده ،از جمله عواملی هستند که
میتوانند قبل از وقوع کودک آزاری در خانواده وجود داشته باشند.
 وجود عوامل محرک ،همچون رفتارهای خاص کودکان که فضالالای خانواده را برای اعمال خشالالونت
آماده میکند نظیر گریههای طوالنی مدت در شب ،نخوردن غذا ،شب ادراری و در کودکان بزرگتر
دزدی یا دروغگویی
 وجود تاریخچه کودک آزاری در والدین  :اکثریت والدین کودک آزاده دردوره کودکی توسط پدر یا
مادر خود مورد کودک آزاری قرار گرفته و اغلب آن خاطرات فراموش شده یا سرکوب شدهاند.
 داشالالالتن انتظارات غیرواقعی از کودک همراه با عدم آگاهی از دوران رشالالالد و تکامل کودک .والدین
غالباٌ از کودکان خود انتظار عشق و محبت را دارند .وقتی کودک گریه میکند یا غذا نمیخورد ،آنها
احساس میکنند از طرف کودک خود طرد و تنبیه میشوند.
 شیوههای فرزندپروری سخت و بدون انعطاف که خود موجب افزایش ا سترس و تنش در خانواده
میگردد.
 انزوای اجتماعی و عدم معاشالالالرت با اقوام و دوسالالالتان .در این خانواده وقتی کودک آزاری اتفاق
میافتد ،والدین معموالً اجازه کشف این مسایل را به کسی نمیدهند.
 نسبت دادن مسائل به عوامل خارجی .والدین کودک آزار معموالً مشکالت خود را به عوامل خارجی
نسبت میدهند تا عوامل درونی
 وجودسطح باالی اضطراب در والدین
 وقوع اتفاقات مکرر برای کودک و سابقه بستری شدن در ماههای اولیه زندگی
اغلب این اطالعات از منبع دیگری غیر از والدین کسالالالب میگردد .زیرا بیشالالالتر والدین کودک آزار،
مشکل کودک را کوچکتر جلوه داده و خود را مستول نمیدانند .
نحوه ا رجاع موارد شناسایی شده:

در صورت م شاهده عالیم و شواهد دال بر احتمال کودک آزاری ج سمانی ،کودک و خانواده وی را
جهت بررسالالی ،اقدامات درمانی و مراقبتی به پزشالالک مرکز بهداشالالتی درمانی روسالالتایی ،شالالهری و یا
بیمارستان ارجاع دهید.

خالصه فصل
در این ف صل ضمن مرور اختالالت و م شکالت شایع حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد ،طبقه
بندی ،عالئم و ن شانههای شایع آنها مطرح شد .در مورد هر اختالل تو ضیحات مخت صری ارائه گردید و
شاارائط ارجاع بیماران به سااطوح باالتر شاارح داده شااد .با مرور این مطالب شااما نگرش مناسااب تری
نسبت به غربالگری ،مداخالت و مراقبت از افراد دارای اختالالت و مشکالت کسب کردید.
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تمرین در کالس درس
 با اجرای ایفای نقش شناسایی اختالالت و مشکالت شایع را به کمک فرم غربالگری تمرین
کنید( .در هر بار ایفای نقش ،گروهی از همکالسیان میتوانند ناظر ایفای نقش بوده و
اشکاالت را پس از اجرای آن بازگو نموده و دوباره ایفای نقش با گروهی دیگر تکرار شود).
 نحوه ارجاع بیماران به پزشک (فوری یا غیر فوری) راتمرین کنید.
 نحوه مراقبت و پیگیری هریک از اختالالت و مشکالت شایع به عنوان مثال در مورد یک
بیمار افسرده تمرین شود.
 آموزشهای بیمار و خانواده در مورد اختالالت و مشکالت شایع حوزه سالمت روانی،
اجتماعی و اعتیاد به روش ایفای نقش تمرین شود.

تمرین در خارج از کالس
با مراجعه به جمعیت تحت پوشش غربالگری ،ارجاع ،مراقبت و پیگیری را عمالً تمرین کرده،
نتایج را در فرم های مربوط ثبت نمایید .در جلسااه حضااوری بعدی مراجعات و نحوه انجام
خدمات مربوطه تشااریح میشااود و نظرات گروه در مورد عملکرد کارشااناس مراقب سااالمت
خانواده مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
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اهداف فصل
پس از مطالعه این فصل انتظار میرود بتوانید:
 -4مراقبت و پیگیری افراد مبتال به اختالالت ومشکالت حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و
اعتیاد را انجام دهید.
 -9اهداف مراقبت و پیگیری از افراد مبتال به اختالل روانپزشکی ،مصرف مواد و مشکالت
اجتماعی را بیان کنید.
 -9بازتوانی افراد مبتال به اختالل روانپزشکی ،مصرف مواد و مشکالت اجتماعی را بیان کنید.
 -1مفهوم عود بیماری روانپزشکی ،مصرف مواد یا مشکالت اجتماعی را توضیح دهید.

واژگان کلیدي
 پیگیری
 مراقبت
 ثبت و گزارشدهی
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عناوین فصل


مراقبت و پیگیری افراد مبتال به اختالالت روانپزشااکی ،مصاارف مواد و مشااکالت
اجتماعی



اهداف مراقبت و پیگیری از افراد مبتال به اختالالت روانپزشااکی ،مصاارف مواد و
مشکالت اجتماعی



بازتوانی افراد مبتال به اختالل روانپزشکی ،مصرف مواد و مشکالت اجتماعی



عود بیماری روانپزشکی ،مصرف مواد یا مشکالت اجتماعی



افراد تحت درمان مبتال به اختالل روانپزشکی ،مصرف مواد یا مشکالت اجتماعی



داستان



فرآیند ثبت و گزارشدهی آمار اختالالت روانپزشااکی ،مصاارف مواد و مشااکالت
اجتماعی
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مراقبت و پیگیری افراد مبتال به اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد و مشکالت اجتماعی:
برخی از اختالالت روانپزشالالکی ،مصالالرف مواد ومشالالکالت اجتماعی ،دوره درمان و مراقبت طوالنی
دارند (مانند بیماریهای روانپزشالالکی مزمن ،بیماریهای سالالایکوتیک ،صالالرع ،وابسالالتگی به مواد افیونی،
سالالوء رفتار با کودک و خشالالونت خانگی) .پیگیری و مراقبت افراد مبتال به این اختالالت و مشالالکالت (که
ممکن است سالها طول بکشد) ضروری است .این افراد الزم است هر چند وقت یکبار (مطابق با دستور
پز شک و یا کار شناس سالمت روان) به مراکز ارائهدهنده خدمات بهدا شتی و درمانی مراجعه کنند .آنها
باید داروهای خود را طبق نظر پز شک و یا روان شناس داروهای خود را م صرف کنند و یا در جل سات
آموزش و مشاوره شرکت نمایند و به طور خودسرانه فرآیند درمان و مراقبت خود را قطع نکنند.

تعریف مراقبت :
مراقبت عبارت ا ست از پا سخ به تمام جنبههای ج سمی ،ذهنی و روانی یک فرد در طول دوره درمان
و رسالالیدگی مسالالتمر به همه جنبههای مختلف افراد تحت پوشالالش یک برنامه سالالالمت .طبق این تعریف
بیماران تحت درمان و نیز آنها که بهبود نسبی یافتهاند باید تحت مراقبت قرار گیرند .بهبود نسبی بخشی
از دوره درمان مح سوب می شود که جهت پی شگیری از عود بیماری ،فرد باید تحت مراقبت قرار گیرد.
پیگیری و آموزش بخشی از مراحل مراقبت است.
 دفعات زمانی مناسالالب برای مراقبت و پیگیری افراد دارای اختالالت روانپزشالالکی ،اختالل مصالالرف
مواد و مشکالت اجتماعی به شرح زیر است :
 -1اختالل سالالایکوتیک ،اختالالت کودکان و نوجوانان ،اورژانسهای روانپزشالالکی (موارد ارجاع فوری):
در ماه اول شناسایی ،هفتهای یکبار و از آن پس ماهی یکبار
 -2اختالل اضالالطرابی ،اختالل خلقی ،اختالل شالالبه جسالالمی ،صالالرع ،سالالایر اختالالت روانپزشالالکی :ماهی
یکبار
 -3عقب ماندگی ذهنی در ماه اول شناسایی یک بار و از آن پس هر  2ماه یک بار
 -4افراد دارای اختالل م صرف مواد نیاز به پیگیری منظم دارند .تواتر و فوا صل این پیگیری بر ح سب
سطح درگیری (متو سط یا باال) با نظر کار شناس سالمت روان و پز شک تعیین میگردد .به طور
کلی ،پیگیری در ماه اول به صورت هفتگی و سپس هر دو هفته یکبار در ماههای دوم و سوم و
سپس ماهانه تا پایان سال اول تو صیه میگردد .همچنین به دلیل اهمیت م صرف مواد در بارداری،
پیگیری هفتگی با نظر پزشک و کارشناس سالمت روان توصیه میگردد.
 -5افراد دارای مشکالت اجتماعی از قبیل خشونت علیه همسر ،نیاز به پیگیری منظم دارند ولی تواتر و
فواصالالل این پیگیری بسالالته به مورد و با تشالالخیص کارشالالناس سالالالمت روان یا پزشالالک مربوطه
می باشد.
 -6موارد مشکوک به کودک آزاری 16 ،ساعت پس از ارجاع کودک به پزشک ،پیگیری از پزشک مرکز
صورت گرفته و سپس پیگیری درمان درهفتههای  46-8-1و سپس  9ماه بعد صورت پذیرد.

اهداف مراقبت و پیگیری از افراد مبتال به اختالالت روانپزشررکی ،مصرررف مواد و مشررکالت
اجتماعی:
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الف  -برای افراد تحت مراقبت:

افرادی که تشالالخیص بیماری روانپزشالالکی ،مصالالرف مواد یا مشالالکالت اجتماعی برای آنها داده شالالده
اسالالت و تحت درمان پزشالالک یا روانپزشالالک یا روانشالالناس قرار دارند ،تا زمان بهبود کامل باید توسالالط
کارشناس مراقب سالمت خانواده تحت مراقبت و پیگیری مستمر باشند و خدمات زیر را دریافت نمایند:

-1
 -2نظارت بر مصرف دارو طبق زمان و میزان تعیین شده توسط پزشک
 -3بررسی عوارن دارویی
 -4توجه به نحوه مصالالرف دارو (دقت در زمینه عدم قطع دارو یا تغییرمقدار مصالالرف آن بدون نظر
ارائه آموزش سالمت روان به بیمار ،قربانی خشونت و خانواده آنها

پزشک)

-5
-6
-7
-8
-9

توصیه به بیمار برای مراجعه به پزشک در موعد تعیین شده
استمرار درمان و همکاری با کارشناس سالمت روان و پزشک
توجه به وضعیت بیمار و یا قربانی خشونت از نظر بهبود و یا وخامت
توجه به اختالالت توأم
بررسالالی انجام توصالالیههای درمانگر توسالالط بیمار ،قربانی خشالالونت و فرد مرتکب خشالالونت
درصورت درمانهای غیردارویی و مشاوره

 -11تشویق بیمار به انجام فعالیتها ی روزمره و کمک به حفت کارکرد وی
 -11آموزش به خانواده ها در مورد رف تار و برخورد صالالالحیح آن ها با بی مار یا فرد قر بانی یا
اعمالکننده خشونت
ب – برای بیماران یا افراد بهبود یافته :

این افراد یا بیماران بالفاصله پس از تشخیص بهبودی توسط پزشک یا روانشناس ،از نظام مراقبت
حذف نمی شوند بلکه افراد و بیماران بهبود یافته تا مدتی پس از بهبودی -مدتی که پزشک یا روان شناس
تعیین میکنند -باید توسالالط کارشالالناس مراقب سالالالمت خانواده تحت مراقبت قرار گیرد تا از عدم عود
بیماری وی و مشکل اجتماعی و همچنین بهبودی کامل اطمینان حاصل شود .در مدت مراقبت کارشناس
مراقب سالمت خانواده باید به و ضعیت بیمار توجه دا شته با شد و چنانچه متوجه بازگ شت عالئم ویا
م شکالت شد ،اورا به روان شناس یا پز شک ارجاع دهد .کار شناس مراقب سالمت خانواده باید برای این
بیماران پیگیری و مراقبت را با اهداف زیر انجام دهد:
 -1ارائه آموزشهای الزم به فرد و خانواده او
 -2کنترل عالئم و مشکالت به لحاظ آگاهی از عود
ج –برای بیماران و افراد امتناع کننده از درمان:

برخی از بیماران ،قربانیان و افراد از م صرف دارو ،ادامه درمان ،همکاری با پز شک و یا کار شناس
مراقب سالمت خانواده و سایر درمانگران خود امتناع میکنند .این مو ضوع در مورد افراد با م شکالت
اجتماعی هم صالالادق اسالالت و گاهی حاضالالر به پذیرش و ادامه درمان نیسالالتند .اینها افرادی هسالالتند که
توسط کارشناس مراقب سالمت خانواده غربالگری شده اند و اختالل یا مشکالت آنها توسط پزشک یا
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کارشناس سالمت خانواده تشخیص داده شده و در پایگاه سالمت شهری در پرونده خانوار و فرمهای
مربوطه ثبت گردیدها ست و جزء افراد تحت پو شش پایگاه سالمت شهری مح سوب می شوند .این قبیل
افراد به دلیل ترس از عوارن دارویی یا به علت ترس از انگ بیماری روانپز شکی ،اختالل م صرف مواد
و یا م شکل اجتماعی از ادامه درمان خودداری میکنند .برخی از افراد نیز ترجیح میدهند به کلینیکها یا
مطبه ای خ صو صی مراجعه کنند .در این شرایط کار شناس مراقب سالمت خانواده باید تالش کند تا
آموزشهای الزم را به بیماران ،افراد دارای مشالالالکل و خانوادهای آنها بدهد و مشالالالارکت آنها را برای
ادامه درمان و دریافت مراقبت جلب نماید .با توجه به این که برای این دسالالته از افراد خدمات آموزشالالی،
مراقبت و پیگیری ارائه میشالالود بنابراین جزء بیماران تحت پوشالالش پایگاه سالالالمت شالالهری محسالالوب
میشوند و در آمار ماهیانه ثبت میگردند.
در افراد مبتالء به اختالالت مصرف مواد ارجاع فرد به کارشناس سالمت روان جهت ارایه مداخالت
انگیزشالالی با هدف افزایش آمادگی و تعهد مراجع جهت شالالروع و تداوم برنامه درمانی کمککننده خواهد
بود .در صالالورتی که فرد تمایل به مراجعه نداشالالته باشالالد ،ارجاع خانواده وی به پزشالالک یا کارشالالناس
سالمت روان به منظور ارایه توصیه و مشاورهها الزم توصیه میگردد.
پیگیری و مراقبت در بیماران و افراد امتناع کننده از درمان با اهداف زیر صورت میگیرد:
 -1ترغیب بیماران و افراد دارای مشکل به مراجعه به مرکز و دریافت ادامه درمان و مراقبت
 -2ارائه آموزشهای الزم به بیمار ،افراد دارای مشکل و خانواده آنها
بازتوانی افراد مبتال به اختالل روانپزشکی ،مصرف مواد و مشکالت اجتماعی:

گاهی این افراد به دلیل وضالالعیت بیماری یا مشالالکل اجتماعی شالالان نمیتوانند عملکرد و فعالیتهای
عادی و طبیعی خود را دا شته با شند و به دلیل شرایط پیش آمده دچار اح ساس ی س ،ناتوانی و کاهش
اعتماد به نفس می شوند .گاهی اوقات نیز بیماری و م شکل اجتماعی بر روی عملکرد ذهنی و حافظه آنها
ت ثیر میگذارد و یا در فرد موجب کاهش سالالالرعت و دقت در انجام کارها میشالالالود .به این دالیل ممکن
ا ست این افراد دچار اح ساس سرخوردگی شوند و خود را ضعیف و ناتوان بدانند .در چنین شرایطی
ک ارشالالالناس مراقب سالالالالمت خانواده و خانواده فرد باید به او کمک کنند و او را به انجام کارها و
مسالالالتولیت های روزمره زندگی تشالالالویق نمایند .کارشالالالناس مراقب سالالالالمت خانواده باید به این افراد
آموزش های الزم را بدهد تا بتوانند در حد توان فعالیتهای زندگی را از سر گیرد و از اجتماع و فعالیتها
و روابط اجتماعی کنارهگیری نکنند .این امر موجب میشالالالود که این افراد سالالالریعتر بهبود پیدا کنند و
همچنین موجب افزایش اعتماد به نفس آنها میگردد و سبب می شود که بیمار ن سبت به خود و دیگران
احساس خوبی داشته باشد و به دلیل بیماری و مشکالت خود را ناتوان احساس نکند.
عود بیماری روانپزشکی ،مصرف مواد یا مشکالت اجتماعی:

گاهی اوقات به دالیل زیر بیماری روانپزشکی ،اختالل مصرف مواد و یا مشکالت اجتماعی فرد بهبود
یافته ،مجدداً عود میکند و پس از طی یک دوره بهبود ،دوباره عالئم قبلی در فرد ظاهرمی شود:
 -1دوره درمان برای بهبود کامل فرد کافی نبوده است و باید مدت بیشتری تحت درمان قرار گیرد.
 -2مقدار دارو برای بیمار یا مداخالت روانشالالناختی برای مشالالکالت اجتماعی کافی نبوده یا نوع دارو
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برای درمان بیماری او مناسب نبوده است.
 -3فرد بهبود یافته در معرن شرایط ا سترس زا و ا ضطراب آور شدید قرار میگیرد و این شرایط
موجب کاهش توان مقابله او شالالده و بیماری روانپزشالالکی ،اختالل مصالالرف مواد و یا مشالالکالت
اجتماعیاش دوباره عود میکند.
افراد تحت درمان مبتال به اختالل روانپزشکی ،مصرف مواد یا مشکالت اجتماعی:

منظور از درمان یعنی درمان دارویی و درمان غیردارویی (روان درمانی) .بنابراین بیماری که فقط
درمانهای غیر دارویی دریافت میکند باز هم تحت درمان محسوب می شود .در واقع مالک تحت درمان
بودن ،فقط مصرف دارو نیست .در نتیجه پیگیری ،مراقبت و آموزش باید برای بیمارانی که تحت درمان
غیردارویی هستند نیز انجام شود.

داستان :
کارشناس مراقب سالمت مرکز بهداشتی درمانی سپیدار یک روز برای مراقبت از یک بیمار
که  6ماه قبل بهبود یافتهبود به منزل او رفت .این بیمار یک کودک  3ساله به نام سعید ا ست
که به اختالل بیش فعالی و کمبود توجه مبتال بود .او به مدت یک سالالال تحت نظر پزشالالک قرار
داشت .پس از مصرف مرتب داروهای تجویز شده توسط پزشک حال او بهبود پیدا کرد و بنا
بر ت شخیص پز شک دیگر نیازی به م صرف دارو ندا شت .اما چون به تازگی اختالل او بهبود
یافتهاسالالت طبق دسالالتور پزشالالک باید مدتی پس از بهبود ،تحت مراقبت باشالالد تا بیماریش عود
نکند .مدت سه ماه بود که عالئمی از بیماری وی توسط اعضای خانواده او مشاهده نشده بود.
اما یک روز که کار شناس مراقب سالمت خانواده به منزل بیمار رفت تا و ضعیت بهبود او را
ارزیابی کند متوجه شد که عالئم اختالل او مجددا ً بروز کردها ست به طوری که کودک بیقرار
بود ،مدام حرکت میکرد ،آرام و قرار نداشالالت و نمیتوانسالالت حتی برای مدت کوتاه در یک جا
بنشالالیند .مادر سالالعید هم این موضالالوع را ت یید کرد و گفت که چند روز اسالالت که دوباره عالئم
بیماریش ظاهر شده و سعید آرام و قرار ندارد و مدام در حال شیطنت و بازی است و کمی هم
پرخاشالالالگری میکند .به درس و مشالالالق اهمیت نمیدهد و نمیتواند روی یک موضالالالوع تمرکز
دا شته با شد و مدام حوا سش پرت می شود .کار شناس مراقب سالمت خانواده با م شاهده این
و ضعیت ،ضمن ارائه آموزشهای الزم ،از مادر سعید میخواهد که سعید را در اولین فر صت
نزد پزشک ببرد.

فرآیند ثبت و گزارش دهی آمار اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد و مشکالت اجتماعی:

بر اسالالالاس فرم ثبت ،کارشالالالناس مراقب سالالالالمت خانواده اطالعات آماری افراد مبتال به اختالل
روانپز شکی ،م صرف مواد و م شکالت اجتماعی را بر ح سب نوع اختالل ،سن و جنس فرد و و ضعیت
اختالل یا مشالالکل به صالالورت ماهیانه ثبت میکند .قابل ذکر اسالالت که پس از بیماریابی اولیه و یا تعیین
مشکل توسط کارشناس مراقب سالمت خانواده ،فرد به پزشک عمومی مرکز یا کارشناس سالمت روان
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ارجاع می ش ود و پس از ت شخیص پز شک یا کار شناس و بر ا ساس قلوچارت مربوطه (ف صل سوم
کتاب) م شخ صات اختالل یا م شکل فرد در فرم ثبت اختالالت روانپز شکی و م شکالت اجتماعی تو سط
کار شناس مراقب سالمت خانواده ثبت می شود .بنابراین ثبت نوع اختالل ،بر ا ساس ت شخیص پز شک
است نه بر اساس بیماریابی کارشناس مراقب سالمت خانواده.
اطالعات ثبت شده در مرکز جمعبندی می شود سپس اطالعات به مرکز بهدا شت شهر ستان ار سال
میگردد .در مرکز بهداشت شهرستان آمار مراکز سالمت جامعه جمعآوری میشود و پس از جمعبندی
تو سط کار شناس بهدا شت روان شهر ستان به مرکز بهدا شت ا ستان (واحد بهدا شت روان دان شگاه)
ار سال میگردد .در مرکز بهدا شت ا ستان پس از جمعبندی اطالعات مراکز بهدا شت شهر ستانها آمار
جمعبندی شده توسط کارشناس بهداشت روان دانشگاه در نرم افزار مربوطه ثبت میگردد و به سایت
پورتال معاونت بهدا شتی به دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد ار سال میگردد .در نهایت اطالعات
دانشگاههای ک شور در دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد تو سط کار شنا سان مربوطه جمعبندی و
تجزیه تحلیل میشود و گزارش کشوری سالیانه تهیه میگردد.
ثبت مشخصات بیمار در فرمها :

پس از تشخیص اختالل یا مشکلر فرد توسط پز شک ،کارشناس مراقب سالمت خانواده نوع اختالل
یا مشکل فرد و مشخصات آن را در فرمهای زیر طبق دستورالعملهای مربوطه ثبت میکند:
 فرم ثبت مراجعات بیمار یا افراد دارای مشکل اجتماعی
 فرم پیگیری بیماری یا مشکل
 فرم ارجاع و مراقبت بیماران و افراد دارای مشکل اجتماعی
 فرم ثبت آمار اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد و مشکالت اجتماعی
 فرم رضایت شرکت در تیم درمان جهت افراد دارای مشکالت اجتماعی
 فرم پیگیری و فرم ثبت مراجعات بیمار باید در پرونده خانوار نگهداری شود.

فصل ششم مراقبت و پيگيري در برنامههاي حوزه سالمت روان ،اجتماعي و اعتياد

خالصه فصل
پس از اینکه کارشناس مراقب سالمت افراد مبتال به اختالل روانی و یا اختالل مصرف مواد
و یا یکی از مشکالت اجتماعی را شناسایی و به پزشک ارجاع کرد پزشک فرد ارجاع شده را
ارزیابی میکند و در صورتی که او دچار اختالل یا مشکل باشد ،نوع آنرا تعیین میکند و
توصیههای درمانی الزم را به فرد ارائه میدهد از این مرحله به بعد کارشناس مراقب سالمت
خانواده وضعیت بیمار را از نظر ادامه درمان و مصرف منظم داروها طبق دستور پزشک
پیگیری میکند و آموزشهای الزم را به بیمار و خانواده او میدهد و در صورت وخیم شدن
حال بیمار اورا مجددا ً به پزشک ارجاع میدهد و در صورت امتناع بیمار از ادامه درمان،
آموزشهای الزم را به بیمار و خانواده او میدهد.
در مورد بیماران بهبود یافته جهت پیشگیری از عود اختالل یا مشکل ،کارشناس مراقب
سالمت خانواده باید آنها را تحت مراقبت قرار دهد.
آمار بیماران و افراد دارای مشکل در فرم ثبت اختالالت روانپزشکی ،اختالالت مصرف مواد
و مشکالت اجتماعی توسط کارشناس مراقب سالمت خانواده ثبت میشود و در پایان هر
ماه فرم آمار به مرکز سالمت جامع ارسال میشود.
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تمرین خارج از کالس
 -4اهداف مراقبت و پیگیری بیماران مبتال به اختالل روانپزشااکی ،مصاارف مواد و دارای
مشکالت رفتاری را ذکر کنید .
 -9مراقبت و پیگیری برای چه افرادی باید صورت گیرد؟
 -9فرآیند ثبت و گزارشدهی اختالالت روانپز شکی ،م صرف مواد و م شکالت اجتماعی را
توضیح دهید .
 -1منظور از بیمار تحت درمان چیست و چه خصوصیتی دارد؟
 -6به چه وضعیتی ،عود بیماری گفته میشود؟

تمرین در کالس درس


با روش ایفای نقش یک نفر در نقش بیمار و یک نفر در نقش کارشناس مراقب سالمت
خانواده باشد و کارشناس مراقب سالمت خانواده برای پیگیری وضعیت بیمار به درب



منزل او برود و با او صحبت کند .
کارشناس مراقب سالمت خانواده در کالس وضعیت چند نفر از افراد دارای مشکالت
اجتماعی تحت پوشش خود را توضیح دهد و اقداماتی را که برای پیگیری و مراقبت آنها
انجام دادهاست را بیان کند .

فصل هفتم آموزش در برنامههاي حوزه سالمت رواني ،اجتماعي و اعتياد
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اهداف فصل
پس از مطالعه این فصل انتظار میرود بتوانید:
 اهداف آموزش سالمت در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد را توضیح دهید
 نگرشها وآگاهیهای منفی و مثبت مردم در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد را
توضیح دهید.

واژگان کلیدي
 آموزش سالمت

فصل هفتم آموزش در برنامههاي حوزه سالمت رواني ،اجتماعي و اعتياد

عناوین فصل:


آموزش در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد



چند مبحث مهم آموزشی در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
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آموزش در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
اهداف آموزش به افراد در گروهها را میتوان در موارد زیر خالصه کرد :

 آشنایی مردم با اختالالت روانپزشکی
 تغییر بالالاورهالالای غلط جالالامعالاله در مورد اختالالت
روانپزشکی و درمان آن
 تغییر رف تار در جام عه نسالالال بت به بی ماران مبتال به
اختالالت روانپزشکی و کمک به بازتوانی بیماران
 آشالالالنایی جامعه با روشهای پیشالالالگیری از اختالالت
روانپزشکی
 آشنایی با مداخالت پیشگیری از مصرف مواد
 ارتقاء مهارتهای عموم مردم در برخورد با م سائل و
مشکالت زندگی
 ارتقاء مهارتهای عموم مردم در زمینه تربیت صحیح فرزندان
 ارتقاء مهارتهای ارتباطی بین والد و کودک
 آشنایی جامعه با فاکتورهای خطر و فاکتورهای محافظتی ابتالء به آسیبهای اجتماعی
به طور خالصالاله میتوان گفت هدف از آموزش در حوزه سالالالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد عبارت
اسالالت از ارائه پیامهای بهداشالالتی با هدف ارتقاء آگاهی مردم در زمینه سالالالمت روان و اعتیاد و بهبود
کیفیت زندگی است و همچنین برحذر داشتن آنها از خطراتی است که سالمت آنها را تهدید میکند.
عدم آگاهی مردم در خ صوص اختالالت روانپز شکی و م شکالت رفتاری منجر به بروز واکنشهای
غیرتخصالالالصالالالی برای رفع مسالالال له می گردد .از جم له باور های غلط در زمی نه اختالالت رف تاری و
روانپزشکی ،مراجعه به دعا نویس ،سرزنش و نصیحت یا ...برای حل مشکل میباشد .نبود آگاهی منجر
به ت خیر در شالالروع درمان و تشالالدید عالئم میگردد .ارائه آموزشهای مناسالالب به جامعه نه تنها مانع
تشالالدید عالئم میگردد ،بلکه تا حدودی نیز بر بهبود سالالریعتر و عوارن کمتر اختالالت و مشالالکالت اثر
میگذارد.
بیشالالتر مردم نمیدانند که امروزه بسالالیاری از اختالالت روانپزشالالکی درمان دارند و در بسالالیاری از
موارد قابل پیشالالگیری هسالالتند .اسالالتفاده از درمانهای دارویی و روانشالالناختی میتواند از عود بیماری
جلوگیری نموده و به بهبود بی مار ک مک ن ما ید .همینطور ارا ئه آموزش های م ناسالالالالب نیز از عوا مل
پیشگیریکننده از ایجاد اختالالت و کاهش آسیب میباشد.
مردم به دلیل ترس از انگ بیماری روانپز شکی و آ سیبهای اجتماعی جهت درمان و یا م شاوره به
مراکز درمانی مراجعه نمیکنند و بیماری و م شکالت خود را از دیگران مخفی میکنند و یا از داروهای
اعصاب و روان به بهانه اینکه اعتیاد میدهند میترسند یا انتظار دارند که با یک بار مراجعه به پزشک و
یک بار دارو گرفتن ،بیماری از بین برود .با ارائه آموزشهای سالمت روان و ارتقاء سطح سواد سالمت
آنها میتوان به ا صالح باورهای غلط ،ارتقاء سواد سالمت روان جامعه ،پی شگیری از اختالالت رفتاری
و روانپزشکی و کاهش آسیبهای اجتماعی پرداخت.

چند مبحث مهم آموزشی در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
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آنچه در زمینه اختالالت روانپزشکی باید بدانی
 افرادی که مبتال به اختالالت روانپزشالالالکی هسالالالت ند ،حتی هن گام بی ماری نیز احت یا جات و
نیازمندیهای مشالالابه سالالایر افراد دارند؛ آنها نیز نیازمند توجه ،مهربانی و پذیرش از سالالوی
دیگران ه ستند .لذا شای سته ا ست در برخورد با بیماران ش ن و منزلت آنان را به عنوان یک
انسان نگه داریم.

 اکثر رفتارهای غیرعادی فقط از لحاظ کمیت با رفتار عادی تفاوت دارند .بیماران مبتال به
اختالالت روانپزشکی معموالً همان روشهای را بکار میبرند که اشخاص عادی مورد استفاده
قرار میدهند ولی با شدت خیلی بی شتر .این روشها رفتار و عملکرد خود فرد را تحت ت ثیر
قرارمیدهند و رفتار او را از روال عادی خارج میکنند .

 هر فرد ممکن اسالت دچار اختالالت روانپزشالکی گردد .افرادی که آسالتانه تحمل پایینتری در
مقابل مشالالکالت داشالالته و مهارتهای مقابلهای ضالالعیفتری داشالالته باشالالند ،امکان ابتالی آنان
افزایش مییابد.
 بیماران مبتال به اختالالت روانپز شکی هرگز نباید از کمک خوا ستن برای درمان بیماریهای
خود احسالالاس شالالرمندگی و خجالت کند .زیرا همانطور که انسالالان مسالالتول اکثر بیماریهای
جسمانی خود نیست به همان نسبت نیز مستول اختالالت روانپزشکی خود نیز نمیباشد.
 به بیماران مبتال به اختالالت روانپزشالالالکی چه در دوره بیماری چه پس از بهبودی میتوان
مستولیت و کار متناسب با توانایی بیمار داد .در بعضی از بیماران الزم است کسی بر کار آنها
نظارت و سرپرستی داشته باشد.

 ب ستری کردن بیماران روانپز شکی در بیمار ستان به جز در موارد خاص (که پز شک تجویز
میکند) ضرورتی ندارد .اگر بیمار داروهایش را بطور مرتب و زیر نظر پز شک معالج ادامه
دهد و خانواده و اجتماع حمایت الزم را از او داشالته باشالند ،روند بهبودی سالرعت بیشالتری
میگیرد.
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آنچه در زمینه برخورد با فرزندانمان باید بدانیم

 با تو صیف رفتارهای منا سب کودک به او توجه مثبت ن شان دهید .این کار موجب تقویت و تکرار
رفتارهای مناسب از سوی کودک شما میگردد.
 کارهای ا شتباه فرزندتان را در صورتی که به او صدمه ای وارد نمی شود ،نادیده بگیرید .نادیده
گرفتن رفتارهای نامناسب منجر به از بین رفتن آن رفتار میگردد.
 به رفتارهای مناسالالب کودکتان پاداش دهید .فراموش نکنید که پاداش باید بالفاصالالله بعد از رفتار
مناسب داده شود تا کودک رابطه بین رفتار مناسب و پاداش را متوجه شود.
 رفتارهایی که میتوان نادیده گرفت عبارتند از  :جلب توجه به شالالکل نامناسالالب ،پافشالالاری بر انجام
کاری که والدین موافق نیسالالتند ،گریه کردن برای جلب توجه ،قشالالقرق راه انداختن ،جین زدن ،بحث
کردن
 دستورات ارائه شده به کودکان باید کوتاه ،روشن و بصورت قاطعانه بیان شود.
 پدر و مادر خوب بودن ،اتفاقی نیسالالالت .با افزایش دانش و مهارت های خود در زمینه فرزندپروی
میتوان به یک پدر یا مادر خوب تبدیل شد.
 زمان خاص برای گفتگو با فرزندتان اختصالالاص دهید .فضالالایی برای بیان راحت و آزادنه هر آنچه
در ذهن فرزندتان میگذرد.
 در فعالیتها و سرگرمیهای فرزندتان شریک شوید .این کار موجب ا ستحکام روابط پدر و مادر
با فرزند میگردد .
 فهرستی از رفتارهای مثبت کودکتان را تهیه کنید .هدف از این کار تقویت رفتارهای مناسب کودک
است.
 پاداش میتواند ب صورت کالمی :ت شویق و تمجید ،فیزیکی :بغل کردن و بو سیدن و فعالیتی :بازی،
خواندن داستان یا قدم زدن در پارک میشود.
 در صورت سرپیجی کودک از د ستور ،یک پیامد منفی برای او در نظر بگیرید .مثل :محرومیت از
دیدن کارتون مورد عالقه
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برنامه آموزش مهارتهاي زندگی
برنامه آموزشی مهارتهای زندگی برطبق تحقیقات گسترده قبلی در کاهش رفتارهای پرخطر
(هاوکینز ،)6008 ،مهارت مقابله با بیماریهای مزمن مثل سرطان (فوکوی ،)6008 ،افزایش عزت
نفس و ابراز وجود (ساجدی و همکاران ،)81 ،کاهش مصرف دخانیات (سورن سن،)6046 ،
کاهش استرس و اضطراب (حاجی امینی ،)88 ،پیشگیری از جرم و جنایت (گرشام و همکاران،
 ،)6001رشد سالمت روانی ،ارتباطهای فرد ،موفقیت تحصیلی ،شغلی و اجتماعی (دوران و
اسمیت ) 6001 ،میشود.
به طور کلی مهارتهای زندگی ،مهارتهایی هستند که برای افزایش تواناییهای روانی اجتماعی
افراد آموزش داده میشوند و فرد را قادر میسازند تا بطور مرثر با مقتضیات و کشمکشهای
زندگی روبرو شود .آموزش مهارتهایی چون حل مساله و تصمیم گیری ،تفکر خالق و انتقادی،

روابط بین فردی ،خودآگاهی ،همدلی و مهارتهای مقابله با استرس در مدارس کشور بویژه
مقاطع حساس دبستان و راهنمایی که همزمان با شکلگیری شخصیت و رشد تفکر شناختی
کودک و دوره حساس نوجوانی در این گروههای سنی میباشد ،میتواند به میزان زیادی از
آسیبهای روانی – اجتماعی آتی پیشگیری کند.
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آنچه در زمینه مهارتهای زندگی باید بدانیم



با شالناخت نقاط قوت و ضالعف ،احسالاسالات ،تواناییها ،خواسالتهها و نیازها خود ،میتوانیم با مشالکالت و
تصمیمات پیش رو بهتر برخورد نماییم.



با کمک و همدلی میتوانیم خود را جای دیگران قرار دهیم و درک کنیم که او چگونه احساس ،اداراک یا فکر
میکند و چه تفسیری از وقایع دارد و رویدادها و محیط اطرافش را چگونه میبیند.



بی توجهی به احساسات دیگران و بیان کردن موضوعات شخصی مشابه به جای گوش دادن به فرد مقابل
باعث ایجاد سوء تفاهم در روابط بین فردی میگردد .به جای بیشتر صحبت کردن ،بیشتر شنونده باشید.




ارائه راه حل به دیگران بدون اینکه از ما درخواست کرده باشند موجب آسیب زدن به رابطه میگردد.
حل م سائل زندگی یک مهارت ا ست که همه ان سانها به آن نیازمند ه ستند .برای حل م سائل زندگی در ابتدا
مشکل را بپذیرید و آن را انکار نکنید .به آنچه که اتفاق افتاده به عنوان یک مستله نگاه کنید نه به عنواین یک
مشکل الینحل.




جرات مندی یعنی دفاع از حقوق خود بدون اینکه حقوق دیگران پایمال شود.
ان سانها به سه دلیل از گفتن " نه " خودداری میکنند :ترس از د ست دادن رابطه ،اح ساس گناه از رنجیدن
و ناراحت شدن دیگران و اح ساس مهم و باارزش بودن در مواقعی که درخوا ستی از آنها می شود .توجه
داشته باشید که وظیفهی شما نیست که به هر قیمتی مشکالت دیگران را حل کنید یا همه را از خود راضی
نگه دارید.



بین جراتمندی و پرخاشالالگری تقاوت وجود دارد .هدف پرخاشالالگری برنده شالالدن به بهای زیرپا گذاشالالتن
حقوق و احسالالاسالالات دیگران اسالالت .در حالیکه در جراتمندی شالالما از حقوق خود دفاع میکنید بدون اینکه
حقوق دیگران را زیر پا بگذارید و به آنها آسیب برسانید.



فرد خشمگین به هنگام خشم همه چیز را فراموش میکند .بر اعصابش فشار وارد میکند .عضالتش منقبض
می شود .دراین هنگام بهترین راهکار ترک موقعیت میباشد .پس از آن باید با افکار تشدیدکننده خشم خود

مقابله کنید .مثال اگر از دست خودتان عصبانی هستید به یاد آورید که هیچ کس در دنیا کامل و بدون اشتباه
نیست.



در مواقع مواجه با ا سترس _ زمانیکه درگیر م شکلی شدید که فراتر از توانایی شما برای سازگاری با آن
است _ عامل ایجادکننده استرس را شناسایی کنید و برای حل آن از دیگران کمک بگیرید.
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عمده ترین باورها و نگرشهای غلط درباره اثرات و پیامدهای مصرف مواد کدامند؟

تا دهه اخیر بخش مهمی از برنامههای پی شگیری از م صرف مواد ،بر مو ضوع ک سب دانش و تغییر
نگرش افراد جامعه تکیه داشالالته اسالالت .بسالالیاری از این برنامهها در سالالطوح همگانی و با اسالالتفاده از
ظرفیتهای رسالالانه ای ،موادی چون سالالیگار ،الکل و حشالالیش را که به آنها «مواد دروازه ای» میگویند،
مورد هدف قرار داده و ت کیدشان بر اطالعرسانی در مورد پیامدهای مصرف مواد است.

البته این اصاال را هم باید در نظر گرفت که در بساایاری از موارد ،دادن اطالعات به تنهایی برای
پی شگیری کافی نی ست و مداخالت جدی و پایدار دیگری نیز در این مورد الزم ا ست که در ادامه این
بخش مورد بحث قرار گرفته اسااات .در بخش ذیل ،ابتدا پاسااخ یک سااؤال و سااپس مروری بر
نگرشهای غلط رایج در بین افراد جامعه خواهیم داشت.

یا سؤال مهم :آیا ادامه مصرف یا وابستگی به مواد یا رفتار عمدى است یا اختیارى؟
ت صمیمگیری برای م صرف مواد در باراول ،اکثراً اختیارى ا ست ،اما پس از مدتی توانایى فرد براى
کنترل خود به طور جدى مختل می شود .مطالعات ت صویربردارى مغز این افراد ن شان میدهد تغییراتی
که پس از مصالالرف مواددر بخشهایی از مغز مربوط به قضالالاوت ،تصالالمیم گیرى ،یادگیرى و حافظه و
کنترل رفتار رخ داده است ،در این مستله دخالت جدی دارد.
 با یک بار مصرف مواد ،کسی معتاد نمیشود!
تحقیقات نشالالان داده اسالالت مواد اعتیادآور به محض ورود به سالالیسالالتم عصالالبی (حتی برای بار اول)
برخی مراکز ع صبی را در مغز مختل میکنند .علت این م س له همان قطع تر شح برخی عوامل شیمیایی
در مغز اسالالت .افراد مصالالرف کننده مواد (پس از مصالالرف) با وسالالوسالاله به دنبال جایگزینی برای همان
عوامل از د ست رفته ه ستند و این بیقراری و میل به م صرف تا زمان م صرف مجدد ادامه مییابد که
این زمینههای اولیه وابستگی است.

پس میتوان گفت:
حتی یک بار مصرف مواد نیز میتواند فرد را وابسته کند.
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 مصرف تفننی مواد صناعی مثل "شیشه" کسی را معتاد نمیکند!
بسالالالیاری از جوانان که مصالالالرف این مواد را آغاز میکنند ،بر این باورند که مصالالالرف تفننی مواد
جدیدی مثل شیشه و یا قرصهای اکستیسی (اِکس) به اعتیاد نمی شود و گمان میکنند میتوانند سالها
مواد را مصالالرف کنند و خوب و سالالرحال باقی بمانند  .همین طرز تفکر و باور غلط ،زمینه سالالاز اعتیاد
است.

 مواد صناعی مانند شیشه چون مرفین ندارد ،پس اعتیاد هم ندارد!
این نگرش که فقط مواد مرفین دار و یا مواد بر گرفته از خانواده تریاک ،اعتیاد آور هسالالالتند و بقیه
مواد که صناعی ه ستند و مرفین ندارند ،اعتیاد آور نی ستند ،ا شتباه ،غلط و گمراهکننده ا ست .م صرف
شیشه نیز حالت اجبار به مصرف در مصرفکنندگان ایجاد میکند و اعتیادآور است.
 کپسولهای خارجی ،قرصهای مارکدار و آمپولهای بستهبندی شده ،مواد مخدر یا محرک نیستند
و اعتیاد ایجاد نمیکنند!
تغییر شالالالکل مواد اعتیادآور و تبلیغات فریبنده درباره اثرات این داروها در درمان چاقی و ایجاد
الغری سالالالریع ،انرژی زایی ،افزایش قدرت ذهن و تمرکز ،نشالالالاط و شالالالادابی یکی دیگر از ترف ند های
تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد اسالالت که مواد خود را بیخطر ،حتی گیاهی و مفید جلوه بدهند .اما نباید
به تبلین های غیرمجاز اعتماد کنیم ،بلکه باید بدانیم هر دارویی هر چند با منشالالا گیاهی میتواند مضالالر و
اعتیادآور باشد و مصرف دارو فقط با تجویز پزشک مجاز است.
 مواد افیونی مانند تریاک ،فرد را جوان نگه میدارد ،قند خون و فشالالالار خون باال را درمان میکند و
تقویت کننده قوای جنسی است!
این باورها پایه علمی و صالالالحیحی ندارد .چه بسالالالیارند افرادی که با مصالالالرف این مواد ،در روابط
زنا شویی دچار م شکل شدید شدهاند .م صرف تریاک هیچ ت ثیر مثبتی بر روی قند خون ،کل سترول و
تریگلیسالالیرید ندارد ،بلکه افراد مصالالرفکننده تریاک در مقایسالاله با افراد مشالالابه خود کلسالالترول و تری
گلی سیرید باالتری دارند .معتادان فراوانی ه ستند که به دنبال سکته مغزی با قند خون و ف شار خون باال
در بیمارستانها بستری شدهاند.
 می توان هر چیز را در زندگی یک بار تجربه کرد!
برخی افراد بر این باورند که هر خطری ارزش یک بار تجربه کردن را دارد .حال باید از آنان پرسید
که اگر سوزنی آغشته به ویروس هپاتیت ب یا اچآیوی داشته باشیم ،حاضرند آن را یک بار وارد بدن
خود کنند؟ باید بدانیم که حتی یک بار مصرف مواد ،میتواند اعتیاد آور باشد.
 مواد همیشه از سوی یک آدم خالف کار با چهرهای خطرناک به من تعارف میشود!
باید بدانیم که داستان آغاز اعتیاد این طور نیست .معتادان بسیاری وجود دارند که اولین بار مواد را
از یک دو ست صمیمی یا یکی از ب ستگان و اع ضای درجه یک خانواده دریافت کردهاند .این ت صور که
افراد ذکر شالالالده هیچ وقت بد مرا نمی خواهند و اتفاقی برای من نخواهد افتاد ،یکی از عوامل اولیه ایجاد
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کننده اعتیاد اسالالت .البته ذکر این نکته الزامی اسالالت که در بسالالیاری از موارد ،افراد پیشالالنهاددهنده نیز به
علت ناآگاهی سالالعی میکنند این مواد را به نزدیکان خود پیشالالنهاد دهند اما غافلند که این به معنای آغاز
اعتیاد است و ناخواسته نزدیکان خود را به بیماری مبتال میکنند.
در پیشنهاد مصرف هر ماده یا دارو بدون تجویز پزشک ،به هیچکس اعتماد نکنید .باید بدانید که هر
کس مصرف آنها را به شما پیشنهاد کند ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،در حال ایجاد مشکل برای شماست.

 معتادینی وجود دارند که کارتن خواب و بیچاره ن شده اند و حتی برخی از آنان از نظر اقت صادی و
اجتماعی جایگاه خوبی دارند!
باید بدانیم هر فرد معتاد در هر جایگاهی که قرار گرفته اسالالت ،اگر معتاد نبود در جایگاهی به مراتب
بهتر قرار داشالالالت .باید بدانیم ،مواد در زندگی هر انسالالالانی نقش ترمز و بازدارنده از موفقیت را دارد.
تجربه نشان داده است که هیچ کس با مصرف مواد حتی یک پله نیز باال نرفته است.
 هرگز مصرف کنندگان سیگار و الکل معتاد نمیشوند!
هیچ یک از مصالالالرف کنندگان مواد به یکباره و مسالالالتقیماً به سالالالراغ مواد اعتیادآور از جمله تریاک،
حشالالیش ،هروئین ،شالالیشالاله و یا سالالایر مواد اعتیادآور خطرناک و خانمان برانداز نرفتهاند .آنها ابتدا از
سیگار و یا الکل آغاز کردهاند.
پرهیز از شروع مصرف سیگار و الکل اثر محافظتی در برابر گرایش به مصرف سایر مواد دارد.
 اعتیاد مختص سنین نوجوانی و جوانی است!
هیچ کس از احتمال افتادن در دام اعتیاد در امان نیسالالت .این معضالالل ،سالالن ،جنس ،مدرک تحصالالیلی،
طبقه اجتماعی ،وضعیت اقتصادی و  .....نمیشناسد.
مصرف الکل باعث کاهش هوشیاری و قضاوت است و عواقب خطرناکی دارد.
 مصرف الکل مرغوب اعتیاد و عوارن ندارد و استرس را کم میکند!
همه انواع مواد و الکل دارای عوارن و اثرات نامطلوب ه ستند .م صرف الکل با هر میزان خطر ابتال
به سرطانها را افزایش میدهد.
 چون جوانها سرگرمی و تفریحی ندارند ،مواد و الکل مصرف میکنند!
مصرف مواد و الکل یک خطر جدی است نه تفریح و سرگرمی.

148

بسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد

آنچه باید در اجرای مداخالت حوزه پیشگیری
از مصرف مواد مورد توجه قرار داد.

ارتقا میزان تاب آوری فرد مهمترین هدف در مداخالت پیشگیری از مصرف مواد است.
ارتقا دانش و آگاهی در جامعه در باره عامل تابآورى در مقابل مصالالرف مواد ،بر مبناى
این اعتقاد بنا گردیده ا ست که عدهاى در معرن خطر یا عوامل خطرآفرین قرار مىگیرند ،اما
متاثر از آن عوامل نگردیده و اختاللى را تجربه نمىکنند  .در واقع ،عوامل تابآوری باعث
مى شوند ،افراد در شرایط دشوار با وجود عوامل خطرزا از قابلیتها و ظرفیتهاى موجود در
دستیابى به موفقیت و شکوفایى در زندگى بهره گرفته و از چالشها سربلند بیرون آیند.
عوامل خطرزا شامل فقدان یا ضعف روابط مبتنى بر اح ساس امنیت عاطفی ،کا ستى در
سالالازگارى اجتماعى ،داشالالتن والدین و اطرافیان معتاد ،وجود نگرش مثبت به مواد ،مقبولیت
م صرف در خانواده و دو ستان ،عدم ارتباط مثبت با مدر سه و اجتماع و دا شتن شخ صیت
پرخا شجو و یا ضد هنجارهای مثبت اجتماعی جامعها ست .در مقابل ،مهمترین عوامل محافت
شامل برخوردارى از مهارتهاى زندگى ،ارتباط با گروههاى هم سال مثبت ،موفقیت تح صیلى
در مدرسالالاله ،نظارت مرثر والدین ،پیوندهاى مثبت و روابط مبتنى بر احسالالالاس امنیت در
محیطهاى کار و زندگى فرد میباشند.
برخى از عوامل تابآور که تاثیرات عوامل خطرآفرین را به حداقل کاهش مىدهند عبارتند
از :داشتن تصویر مثبت از خود و برخوردارى از عزت نفس باال،توانایى کنترل زندگى،احساس
م ستولیت و تعلق به اجتماع ،وجود ارزشهاى اخالقى و معنوى در محیط زندگى فرد و نظایر
آن.
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 مداخالت پیشگیرى از مصرف مواد باید در برگیرنده
آموزش این مهارتها مشتمل بر  2حوزه است:
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آموزش مهارتهاى زندگى باشند .

الف ال آموزشهاى افزایش خودآگاهى و عزت نفس
ب ال آموزش تفکر خالق و تفکر نقادانه و مهارت نه گفتن
ج ال آموزش قابلیت برقرارى ارتباط مرثر و ارتباط بین فردى سازگارانه
د ال آموزش مهارت حل مستله
هال ال آموزش مدیریت هیجانها و کنترل فشارهاى روانی
اجراى برنامههاى آموزشالالالى مهارتهاى زندگى ،تاثیرات کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدتی
چون ایجالالاد دانش ،تغییر نگرش ،بهبود سالالالالمالالت روان ،تمالالایالت رفتالالار مثبالالت ،تغییر در
خودکارآمدى ،بهبود توانایی هاى روانى-اجتماعى ،بهبود فضالالالاى کالس ،بهبود رفتارهاى
مدرسالاله ،بهبود ارتباط بین دانشآموزان ،و ارتباط دانشآموزان و معلّمها ،بهبود حضالالور در
مدرسه و عملکرد تحصیلى ،ایجاد تغییرات معنىدار بر رفتار سالمت و رفتارهاى اجتماعى دارند
که با جلسههاى تقویتى و یادآورى ،تغییرات ایجاد شده طى

زمان حفت و ابقاء مىشود.
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 افراد مصرفکننده مواد ،برای توجیه کار خود و ت یید خودشان عالقه دارند دیگران به
خصوص دوستان و گروه هم سن و سال را نیز به مصرف مواد وادار کنند.
 نتایج مطالعات نشان میدهد ،بسیاری از افرادی که در دام وابستگی به مواد گرفتار
شدهاند ،برای مقابله با استرسها ی خود از روشهای ناسالمی مانند مصرف سیگار ،الکل
و سایر مواد استفاده کردهاند ،در حالی که این مواد نه تنها در دراز مدت استرس را از
بین نمیبرند ،بلکه موجب تشدید استرس و مشکالت جسمی روانی و اجتماعی غیر قابل
جبرانی میگردند.

 گاهی اوقات استرس زیاد و عدم کنترل بر هیجانات منفی ،در برابر موقعیتهایی که
دیگران را دچار تنش و ناراحتی نمیکند ،میتواند عالمت شروع یک اختالل و یا بیماری
باشد ،که در این حالت مراجعه به یک روانشناس یا روانپزشک بهترین راه حل است.
 نه گفتن در موقعیت صحیح ،نشاندهنده قدرت شماست .ممکن همه افراد مثل شما جرأت
آن را نداشته باشند ؛تا آنجا که میتوانید کوتاه ومحکم سخن بگویید .از توجیه و توضیحات
مفصل اجتناب کنید.

 راهنمایی مراجعین جهت امتناع از مصرف مواد و آگاه سازی جامعه در باره مضرا ت
مصرف مواد و تشویق مراجعین و اطرافیان جهت در پرهیز از رفت و آمد با دوستان و
افراد واجد رفتارهای پرخطری چون سوء مصرف مواد و شرکت در مهمانیهای مشکوک
یکی از مهمترین اقدامات مورد انتظار از کادر بهداشتی است.

فصل هفتم آموزش در برنامههاي حوزه سالمت رواني ،اجتماعي و اعتياد

 مرثرترین مداخالت پیشالالگیری از مصالالرف مواد داراى بخش هایى متمرکز بر خانواده
میباشند.
اغلب مطالعات به عمل آمده ،تاثیر مثبت والدین و خانواده ها به ویژه در سال های کودکی
که تاثیر و نفوذ والدین بیشتر از دوستان و همکالسی هااست را نشان میدهند.
 -1برنامههای پیشگیری از مصرف مواد برای والدین الزم است در مراحل مختلف رشد
کودکان به عمل آید.
 -2برنامههای پیشگیری میتوانند در طول دوران کودکی و نوجوانی و حتی قبل از تولد
باارایهاطالعات در زمینه عوارن مصرف مواد و نیز دسترسی والدین به مشورت الزم،
مهارت های ارتیاطی و تربیتی آنان را بهبود بخشند.

-3

سطح و شدت انجام فعالیت ها به سطح عمومی خطرات مربوط به گروههای موردنظر
بستگی دارد .برگزاری برنامه ها میتواند به شکل همگانی برای عموم جامعه،انتخابی
برای گروه های در معرض خطر و یا موردی برای یک والد آساایب دیده با هدف
توسعه مهارت هاو ارایه مشورت انجام میگیرد.

 -4برنامههای آموز شی بایستی در سطح جوامع محلی و درطول چند سال انجام شوند
تا به صورت بخشی از زندگی روزمره جامعه درآمده و به شکل یکباره و بدون تداوم
انجام نگیرند .در صورتی که والدین متوجه شوند یک برنامه پیشگیری به صورت مناسب
جاافتاده و سابقه خوبی نیز دارد به آن روی خواهند آورد.
 -5محوریت برنامههای فرزندپروری بر تقویت مهارتهاى تربیتى والدین و کارکردهای
آنان در ایجاد ف ضای امن عاطفی ،نظارت و مراقبت از فرزندان ،افزایش آگاهی و دانش
درست درباره پیامدهای مصرف مواد،انتقال ارزشهای اجنماعی مطلوب و سیاستهاى
خانواده در قانونگذارى برای رفتارهای فردی و اجتماعی اعضای خوداست.
 -6همچنین اعمال قوانین انضباطى در خانواده که نه سختگیرانه باشد و نه سهلانگارانه
باشالالالد و وجود گروههاى همتای مثبت در ارتیاطات خانوادگی و تعامل آنها با هم،
اثربخشى مداخالت پیشگیرانه را باال مىبرد.

-7

شالالالواهد علمی نشالالالان داده اسالالالت که فعالیتهاى متمرکز بر کل اعضالالالای خانواده
ب سیاراثربخش تراز برنامههایی که فقط متمرکز بر والدین و یا تنها متمرکز بر کودکان
هستند ،میباشند.

-8
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برنامه آموزش خودمراقبتی
مطالعهای در سال  4986نشان داد که بخش عمده سالهای از دست رفته عمر در کشور ما به
سبب مرم زودرس و معلولیت ناشی از حوادث ،بیماریهای روانی و اختالالت رفتاری و
همچنین بیماریهای قلبی است .همینطور مطالعهای در انگلستان نشان داد که حدود  60درصد
از مراجعات به پزشکان و مراکز درمانی ،مربوط به بیماریهای جزیی است در حالی که بخش
عمدهای از این بیماریها توسط خود مردم قابل مراقبت است.
خودمراقبتی عملی است که در آن هر فردی از دانش ،مهارت و توانایی خود به عنوان یک منبع
استفاده می کند تا به طور مستقل از سالمت خود مراقبت کند .البته این تصمیم گیری میتواند
شامل مشورت و کسب کمک تخصصی یا غیر تخصصی از دیگران نیز میباشد .اگرچه
خودمراقبتی فعالیتی است که مردم برای تامین ،حفت و ارتقای سالمت خود انجام میدهند ،ولی
گاهی این مراقبت به فرزندان ،خانواده ،دوستان ،همسایگان ،هم محلیها و همشهریان آنها نیز

گسترش مییابد.
خودمراقبتی در بیماری های مزمن تا حد زیادی استفاده از منابع نظام ارائه خدمات سالمت را
کاهش میدهد به طوری که  10درصد مراجعه به پزشکان عمومی و  41درصد مراجعه به
پزشکان متخصص را کاهش میدهد.

فصل هفتم آموزش در برنامههاي حوزه سالمت رواني ،اجتماعي و اعتياد

153

پیام شماره 1
در صورت وجود هر یک از شرایط زیر در خود منا سب ا ست در اولین زمان ممکن به پز شک عمومی
مراجعه کنید:
 اگر اح ساس اف سردگی میکنید یا چون گذ شته زندگی و فعالیتهای روزمره لذت بخش نی ست و
این حالت بیش از  6هفته طول کشیده است.
 اگر آستانه تحمل شما کاهش یافته و زودتر از معمول حتی با موضوعات نسبتا کم اهمیت از کوره
در میروید.
 اگر به خودکشی فکر میکنید ،اما فعال تصمیم یا برنامهای برای اقدام به خودکشی ندارید.
 اگر مدتی است که چون گذشته نمیتوانید از پس انجام شغل یا کارهای روزمره خود بر بیایید.
 اگر تمایل جنسی شما کاهش یافته و یا در رابطه جنسی چون گذشته لذت نمیبرید یا دچار مشکل
هستید.
 اگر مدتی اسالالت دچار بی خوابی شالالدهاید و یا خواب شالالبانه خوبی ندارید به گونهای که طی روز
احساس کسالت یا خواب آلودگی دارید.
 اگر شروع به مصرف مواد کرده اید ،حتی اگر یک بار یا تفننی بوده باشد.
 اگر بدون دلیل و یا به میزان زیادتری از آن چه نسبت به اتفاقی که افتاده دچار دلشوره و استرس
هستید.

پیام شماره 2


در صورت وجود هر یک از شرایط زیر مناسب است فورا به یک مرکز درمانی مراجعه کنید:



اگر اقدام به خودکشی کرده اید حتی اگر با روشی که به نظر کم خطر باشد.



اگر به صورت تصادفی از داروهای روان پزشکی به میزان زیاد به اشتباه استفاده کرده اید.

پیام شماره






برای داشتن خواب خوب رعایت نکات زیر توصیه میشود:
پرهیز از مصرف شبانه نوشیدنیهایی چون چای و قهوه
مصرف شام سبک
پرهیز از تماشای زیاد شبانه تلویزیون یا کار با کامپیوتر و تلفن همراه
پرهیز از خواب طی روز یا حداکثر اکتفا به یک چرت کمتر از نیم ساعته پیش از ساعت  9بعد از ظهر
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پیام شماره
4
تربیت فرزندان یک مهارت اسالالالت و باید آموخته شالالالود .برای شالالالرکت در دورههای فرزند پروری
میتوانید به کارشناس سالمت روان در مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایید.

پیام شماره

دوران بارداری و پس از زایمان ،دوره ای ا ست که ممکن ا ست فرد را م ستعد م شکالت اع صای و
روان چون افسردگی و اضطراب نماید .این مشکالت برای سالمت مادر و جنین یا نوزاد مشکالت جدی
ایجاد میکند .در نتیجه حتما الزم است در صورت وجود آن به روان پزشک مراجعه نمایید.

پیام شماره
6
در صورتی که مورد خ شونت فیزیکی در خانواده قرار گرفتهاید حتما در اولین فرصت ممکن بعد از
رسیدگی به مشکالت جسمی احتمالی ،به پزشک عمومی مراجعه نمایید.

پیام شماره
7
در صورتی که دچار بیماری روانپز شکی ه ستید ،هرگز داروی خود را شخ صا قطع نکنید و مرتب
طبق توصیه پزشک معالج جهت ویزیت دورهای مراجعه نمایید.
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آنچه در زمینه اختالل مصرف مواد باید بدانیم
عوارض اختالل مصرف مواد
-

فردی (جسمی و روانی)

عارضههای جسمی
اختالل مصرف مواد بر حسب نوع ماده با عوارن جسمی متعددی همراه است .برای مثال مصرف
مواد افیونی باعث ایجاد حالت تحمل و محرومیت در صالورت عدم مصالرف ،،ناتوانی جنسالی ،یبوسالت،
بیماریهای گوارشالالی و ...میشالالود .اگراعتیاد از نوع تزریقی باشالالد ممکن اسالالت فرد رابه بیماریهای
عفونی همچون اچآیوی وهپاتیت دچارکند .مصرف مواد محرک نظیر متآمفتامین (شیشه) با عوارن
ج سمی شدیدی همچون سکته مغزی ،سکته قلبی ،نار سایی قلبی ،ف شار خون باال ،سوءتغذیه ،تحلیل
ع ضالت بدن ،پو سیدگی دندانها و ...همراه ا ست .م صرف مواد محرک با خطر باالتر رفتارهای پرخطر
جنسی و ابتالء به عفونتهای منتقله از راه جنسی نظیر اچآیوی و سیفلیس همراه است.
عارضههای روانی
اختالل مصالالرف مواد ممکن اسالالت موجب اختالل درخواب ،افسالالردگی ،مشالالکل درتصالالمیمگیری و
اختاللهای روانی خفیف و شدید شود .شیوع اختالالت خلقی نظیر اف سردگی در افراد مبتالء به اختالل
مصالالرف مواد افیونی دو برابر جمعیت عمومی اسالالت .افراد مبتالء به اختالل مصالالرف مواد محرک در
معرن خطر باالی ابتالء به جنون القاءشده در اثر مصرف ماده هستند .جنون القاءشده در اثر مصرف
متآمفتامین با خطر باالی پرخاشگری و تهاجم همراه است.
خانوادگی
بنا به تعریف در اختالل م صرف مواد ،تالش برای تهیه ،م صرف و رهایی از اثرات م صرف ماده به
اولویت اصالاللی زندگی فرد مبتالء تبدیل میشالالود و در نتیجه سالالایر موضالالوعات مهم زندگی همچون
خانواده در درجه اهمیت پایینتری قرار میگیرد .مصرف مواد مخدر نه تنها به فرد مصرف کننده ،بلکه
به هرکس که با اودرتماس باشالالالد نیز آسالالالیب میرسالالالاند .نیاز فرد به مصالالالرف مداوم مواد موجب
بروزم شکلهای اقت صادی ،کاهش درآمدخانواده ،افزایش هزینه ،ناب سامانی واز هم پا شیدگی خانواده،
طالق ،خشونت درخانواده (خشونت نسبت به همسر و آزار کودکان) و همچنین محدود شدن معاشرت
سالم خانواده با دیگران میشود وتربیت فرزندان را دچار اشکال میسازد.
اجتماعی ،اقتصادی و شغلی
اعتیاد خسارات بسیاری را برجامعه واجتماع تحمیل میکند ودرعملکرد شغلی دشواریهای فراوان
پدید می آورد .اعتیاد ممکن اسالالت موجب طرد شالالدن فرد از جامعه ،بیکاری ،غیبت از کار ،کاهش میزان
کارآیی ،اخراج از کار و بروز حوادث حین کار و رانندگی شود .شیوع فقر ،بیکاری ،افزایش بروز جرم
در جامعه همچون دزدی ،فحشا و قتل از جمله عارضههای اجتماعی اعتیاد است.
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خالصه فصل
هدف از آموزش سالمت در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد ارشاد و راهنمایی و آ شنا
ساختن مردم به ا صول بهدا شت و روابط در ست ان سانی و برحذردا شتن آنها از خطراتی
ا ست که سالمت آنها را در این حوزه تهدید می کند .آموزش سالمت روان به صورت آموزش
انفرادی و چهره به چهره ،آموزش گروهی و پر سش و پا سخ یا بحث عمومی ارائه می شود.
این آموزش برای همه افراد مفید اساات اما برای برخی گروه های در معرض خطر از اهمیت و
فوریت باالتری برخوردار ا ست ،لذا بهتر ا ست که ابتدا گروههای آ سیب پذیر و افراد کلیدی تر
جامعه را آموزش داد.
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تمرین در کالس درس
با روش ایفای نقش یک نفر در نقش بیمار و یک نفر در نقش مشاور باشد ومشاور مراحل مشاوه
را انجام دهد .در این شرائط سایر دانش آموزان به عنوان تماشاگر باید نقائص و نقاط قوت این
ایفای نقش را بگویند تا افراد بعدی بتوانند آن را به نحو بهتری انجام دهند.

تمرین در در خارج از کالس
 -4مشاوره را تعریف کنید و اصول آن را توضیح دهید.
 -9به نظر شما چگونه ارتباط مناسب و مؤثر در مشاوره به دست میآید .شما کدام یک از
عوامل تأثیر گذار بر ارتباط را مهم تر میدانید؟ چرا؟

159

فصل هشتم مشاركت اجتماعي

فصل هشتم

مشارکت اجتماعی

161

بسته آموزشی کارشناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد

اهداف فصل
پس از مطالعه این فصل انتظار میرود بتوانید:
 مراحل آموزش در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد را به گروهها توضیح دهید.
 ارکان اجرای برنامه آموزش در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد به گروهها و اهمیت
هر یک را توضیح دهید.

 هر یک از مراحل مختلف اجرای برنامه آموزشی در این حوزه سالمت را توضیح دهید.
 مفهوم مشارکت جامعه در برنامهریزی و راه اندازی عملیات ارتقاء سالمت روانی اجتماعی
را بازگو نمایید.

واژگان کلیدي
 آموزش
 گر ههای هدف



مشاركت جامعه
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مقدمه و بیان هدف
هدف برنامه آموزش سالمت در حوزه روانی ،اجتماعی و اعتیاد به گروه ها ،ایجاد فرآیندی است که
در طی آن افراد و جامعه به تواناییهایی د ست یابند که بتوانند سالمت روانی و اجتماعی خود را ارتقاء
دهند و از ابتالء به اختالالت رفتاری و روانپزشالالکی و همچنین اختالل مصالالرف مواد مصالالون بمانند .به
منظور تحقق این هدف افراد و گروههای مختلف جامعه اعم از گروههای رسالالالمی نظیر نهادهای مختلف
مستقر در جامعه مانند سازمانهای تعلیم و تربیت ،دهداری ،شورای اسالمی و نیز گروههای غیررسمی
نظیر زنان خانهدار ،دانش آموزان و  ...باید بتوانند در مراحل ذیل گام بردارند :
 شناسایی نیازهای سالمت در حوزه روانی ،اجتماعی و اعتیاد در خود و افراد جامعه
 ایجاد تمایل به حل مشکالت سالمت در حوزه روانی ،اجتماعی و اعتیاد
 برنامهریزی به منظور حل مشکالت سالمت در حوزه روانی ،اجتماعی و اعتیاد و اجرای آنها
 ارزیابی برنامهها و ارتقاء مستمر کیفیت اجرای آنها
براسالالاس موارد فوق میتوان چنین برداشالالت کرد که اسالالاسالالاً نخسالالتین گام در ارتقاء سالالالمت ،آگاه
سالالازی جامعه به نیازهای واقعی و حقوق خود در زمینه سالالالمت اسالالت .این آگاه سالالازی عمدتاً از دو
محور آموزشهای فردی و مشاوره و نیز آموزشهای جمعی به گروههای رسمی و غیررسمی فعال در
جامعه تحقق میپذیرد .در محور آموزش فردی ،ارائهدهنده خدمات سالالالالمت به عنوان مشالالالاوری عمل
میکند که تالش مینماید با مشالالارکت مشالالتری خدمات ،مشالالکل سالالالمت را موشالالکافی نموده و راه حلی
برای آن پیدا نماید و یا او را به دلیل پیچیدگی خاص م شکل به سطح باالتری ارجاع دهد .در محوردوم
یعنی آموزش سالمت به گروههای ارائهدهنده خدمات یکی از دو نقش زیر را ایفا میکند:
الف -انتقال پیامهای سالالالمت به جامعه و ایجاد برنامهریزی مشالالارکتی برای اجرای برنامهای خاص
از برنامههای سالمت
ب -هماهنگی برای اسالالالتفاده از ظرفیت های باالتر آموزش سالالالالمت برای گروه های اجتماعی نظیر
استفاده از ظرفیتهای معتمدین و روحانیون ،پزشکان ،نهادهای تربیتی و ...
آنچه در ادامه مطالب این فصالالالل خواهد آمد مجموعه روشهایی را به شالالالما ارائه خواهد نمود که با
بهرهگیری از آنها میتوانید اقدام به برقراری آموزشهای جمعی با گروهها نموده و مشالالارکت جامعه را
در ارتقاء سالمت سازماندهی نمایید .

ارکان اجرای برنامه آموزش سالمت در این حوزه به گروه ها
اساساً در اجرای برنامه آموزش سالمت برای گروهی از افراد باید دو ویژگی اصلی را مراعات نمود:
 -1طراحی یک برنامه آموزشی اثربخش که از الگویی روشن تبعیت میکند .
 -2تنظیم محتوای آموزش بر مبنای ارزشها و اهداف برنامه سالمت
از آنجا که شما با اصول آموزش بهداشت ،آموزش بهداشت به افراد ،آموزش بهداشت به گروهها و
روشهای جلب مشارکت مردم و روشها و شیوههای آموزشی آشنایی الزم را دارید در اینجا توصیه
می شود به منظور درک مناسب تر برنامه آموزش در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد با گروهها
مروری بر مباحث گذشته داشته باشید .با این فرن که شما بر مباحث پیش گفت تسلطی مناسب دارید
در ادامه مطالب این فصالالالل بر محور دوم از ارکان اجرای برنامه آموزش در حوزه سالالالالمت روانی،
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اجتماعی و اعتیاد متمرکز میشالالویم و تالش میکنیم تا با تکیه بر اهداف و فرآیندهای برنامههای حوزه
سالالالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد بتوانید اقدام به اجرای یک آموزش گروهی نمایید .مراحل مختلف این
آموزش به شرح ذیل در ادامه مطالب این فصل آمده است.

مراحل اجرای برنامه آموزش در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد به گروهها :
مراحل مختلف اجرای برنامه آموزش سالالالالمت در
حوزه سالالالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد میبایسالالت در
درجه نخست رویکردی منطقی و نظامدار داشته باشد.
این رویکرد نظامدار موجب میشود تا هر یک از عوامل
مختلف به درسالالالتی و به طرز مرثری نقش خود را ایفا
نمایند .در این میان نقش کارشالالناسالالان مراقب سالالالمت
خانواده به عنوان متولی سالالالمت ،نقشالالی اسالالاسالالی و
کل یدی خوا هد بود .این نقش بدان ج هت کل یدی تلقی
میشود که کارشناسان مراقب سالمت خانواده در خط
مقدم ،شالاهد مشالکالت سالالمت و درک عوامل مرثر بر
آن هستند و بیش از هر فرد دیگر قادرند سایر عوامل انسانی را برای تنظیم فعالیت ها ،هدایت نمایند .در
ادامه مطالب با مرور برنامه و ساختار پیشنهادی به درک مناسب تری از این موقعیت برای حل مشکالت
سالمت در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد پی خواهید برد .
این مراحل به شرح ذیل معرفی میشوند:
 -1تحلیل نیازهای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد جامعه
 -2برنامهریزی برای راه اندازی عملیات ارتقاء سالالالمت در حوزه سالالالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد با
بهرهگیری از مشارکت جامعه
 -3برنامهریزی آموزشی برای گروههای هدف
 -4اجرای بر نا مه عمل یاتی ارت قاء سالالالال مت و اجرای
بر نا مهریزی آموزشالالالی در حوزه سالالالال مت روانی،
اجتماعی و اعتیاد
 -5ارز یابی مسالالالتمر ن تایج بر نا مه ارت قاء سالالالال مت و
آموزش های ارائه شالالالده در حوزه سالالالالمت روانی،
اجتماعی و اعتیاد
 -6ارزشیابی نتایج برنامه و ارتقاء و توسعه مستمر آن
در ادامه شرح تفصیلی هر یک از مراحل آمده است.
 -1تحلیل نیازهای سالمت در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد جامعه:

تحلیل نیازهای سالمت در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد جامعه برا ساس اخذ اطالعات از
منابع مختلف صورت میپذیرد .این منابع میتوانند یکی از موارد ذیل باشند:
الف -ابالغ قوانین ،دسالالتورالعملها و یا یک برنامه سالالالمت از سالالوی واحدهای باالتر؛ در این زمینه
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ممکن ا ست برنامه یا د ستورالعمل ار سالی ناظر به اجرای خدماتی از سالمت در حوزه سالمت روانی،
اجتماعی و اعتیاد باشد که نیازمند آموزش گروهی و یا مشارکت مردمی است.
ب -وجود شااواهدی که داللت بر بروز یک مشااکل سااالمت در حوزه سااالمت روانی ،اجتماعی و
اعتیاد در جامعه تحت پوشااش دارد ،به عنوان مثال ممکن اسالالت بنا به دالیلی خاص در یکی از مناطق
تحت پوشالالالش میزان بروز اعتیاد باال رفته باشالالالد ،در چنین شالالالرایطی ارائهدهنده خدمات ممکن اسالالالت
یافتههای خود را در مورد بروز اعتیاد به سالالطوح باالتر گزارش نموده و با همکاری آنها اقدام به اجرای
برنامههایی خاص نماید.
ج -وقوع بحرانها یا تغییرات خاص در محیط که منجر به بروز مشااکالت خاص شااود؛ در این
زمی نه حوادثی نظیر زلزله ،تغییرات سالالالریع فرهنگی اجتماعی ،م ناز عات قومی و قبیله ای و  ...میتوا ند
منجر به بروز مشکالت در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد شود.
در تمامی موارد ا شاره شده در فوق ،کارمند بهدا شتی میبای ست به منظور ارزیابی منا سب نیازها
اقدام به تحلیل آنها نماید .در این توصیف میبایست کیفیت مشکل موجود ،گستره آن در جامعه ،عوامل
مرثر بر بروز مشکل ،افرادی که از آن آسیب میبینند و تعداد آنها به درستی روشن شود.
یک موضالالوع بسالالیار مهم در برنامهریزی آموزشالالی برای گروهها این اسالالت که به صالالورتی روشالالن
اطالعات گروه هدف معلوم شود .در این شرایط گروههای مختلف اجتماعی اطالعاتی متفاوت در حوزه
سالالالالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد دارند .به عنوان مثال چنانچه در جامعه تحت پوشالالالش با مواردی از
آسیبهای اجتماعی ناشی از اشتغال کودکان مواجه باشیم میتوانیم چند گروه هدف را آموزش دهیم و
یا از آنها برای مشارکت در برنامهای دعوت به عمل آوریم .به طور قطع سطح سواد و اطالعات اجتماعی
صاحبان کار ،معلمین رو ستا ،صاحبان حرفه یا صنایع ،خانواده کودک و  ....متفاوت ا ست ،لذا چنانچه
در برنامهریزی جایگاهی را برای آموزش یا مشالالالارکت هر یک از گروه های فوق در برنامه های حوزه
سالمت روانی ،اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد کودکان انتخاب کرده اید میبایست محتوای آموزش خود
را به صالالورت جداگانه و با محتوایی متفاوت تنظیم نمایید .در این شالالرایط به یاد داشالالته باشالالید که ارائه
اطالعات غیر ضالالروری و نیز اطالعاتی که در حوزه فهم گروه هدف نبوده و یا خود از آنها آگاه باشالالند
نه تنها ضرورت ندارد بلکه موجب کسالت فراگیران شما از گروههای هدف میشود.
یک داستان از نیازسنجی آموزشی در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد:
«کار شناس مراقب سالمت خانواده رو ستای اکبرآباد در م شاهدات اخیر خود متوجه شده ا ست که
تعدادی از سالمندان روستا عالئم افسردگی دارند .او برای تکمیل اطالعات خود با آنها مصاحبههایی را
ترتیب میدهد و در می یابد عواملی نظیر تنهایی ،از د ست رفتن سالمت ج سمی و فرامو شی برای آنها
شرایط ناگواری را به وجود آورده ا ست .کار شناس مراقب سالمت خانواده که اطالعاتی را از قبل در
زمینه مراقبت از سالالالالمندان دارد ،میداند یکی از جنبه های مهم آسالالالیب به گروه سالالالالمندان ،فقدان
مراقبتهای جسمی و تنهایی آنهاست .لذا برای آن که برنامهای همه جانبه از ارزیابی نیازهای آموزشی
را ترتیب دهد اقدام به گردآوری اطالعات بیشتر در زمینههای ذیل مینماید.
 -1معلومات سالمندان در زمینه مراقبت از خود و میزان بهره مندی آنها از خدمات مختلف سالمت و
خدمات اجتماعی
 -2اطالعات اطرافیان سالمندان در زمینه نیازهای این گروه
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 -3ارزیابی نهادهای اجتماعی مستقر در روستا در زمینه امکان حمایت از سالمندان
با اطالعات به دست آمده روشن است کارشناس مراقب سالمت خانواده میتواند برنامههای مختلفی
را در جهت ارتقاء سالمت روانی سالمندان هماهنگ نماید.
 -2بر نا مه ریزی برای راه ا ندازی عمل یات ارت قاآ سررال مت در حوزه سررال مت روانی ،اجت ماعی و اعت یاد با
بهرهگیری از مشارکت جامعه:

برنامههای حوزه سالالالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد بیش
از سالالالایر بر نا مه های دیگر برای اجرا ن یازم ند مشالالالارکت
اجتماعی هستند .دلیل این موضوع آن است که حوزه سالمت
روانی ،اجتمالالاعی و اعتیالالاد بالاله میزان بالالاالیی تحالالت ت ال ثیر
ویژگیهای اقتصالالادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه و خانواده
اسالت .بر این اسالاس میبایسالت برای ارتقاء سالالمت در این
حوزه از مشالالالارکت جامعه و توانمندی های موجود در آن
بهره جسالالالالت .این توانم ندی ها در گروه های رسالالالمی و
غیررسالالالمی جام عه وجوددارد .در حال حاضالالالر ن هاد های
مختلف رسالالالمی نظیر سالالالازمان های دولتی و غیردولتی در
زمینه مسالالائلی نظیر سالالوء مصالالرف مواد ،خشالالونت خانگی،
کودک آزاری ،افسالالردگی و اضالالطراب در گروههای مختلف هدف جامعه ،تبعیضهای جنسالالی و حقوق
اجتماعی فعالیت مینمایند .قوانین و دسالالتورالعملهای در دسالالترس این گروهها و نیز میثاقهای مختلفی
که برای احقاق حقوق اجتماعی و سالمت روانی در د سترس این سازمان ها ست خود منبعی ارز شمند
برای ارتقاء سالالالالمت در حوزه سالالالالمت روانی ،اجتماعی اسال الت .از سالالالوی دیگر ارائهدهندگان خدمات
میتوانند با ا ستفاده از ظرفیتهای جامعه تحت پو شش اقدام به ا ستفاده و سازماندهی با بهرهگیری از
گروههای غیررسمی نمایند .تشکیل جلسات با معلمین روستا ،گروههای مختلف زنان ،شاغلین کارگاهها
و  ...میتواند ظرفیت های جدیدی برای اجرای برنامه های حوزه سالالالالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد و
ارتقاء حقوق اجتماعی ایجاد نماید .
مراحل مختلف برنامهریزی برای سالالالمت روانی اجتماعی با بهرهگیری از مشالالارکت جامعه ،شالالامل
مشالالارکت در شالالناخت مشالالکالت ،مشالالارکت در یافتن راه حل ،مشالالارکت در اجرای عملیات ،تسالالهیل در
مشارکت و نهایتاً مشارکت در ارزشیابی است .
داستان یک مشارکت اجتماعی در برنامه سالمت روانی اجتماعی؛
« کار شناس مراقب سالمت خانواده محله ح سین آباد در م شاهدات خود مواردی از کودک آزاری و
بهره کشی از کودکان در انجام کارهای شغلی را در جامعه تحت پوشش مشاهده نموده است .او ضمن
مشورت با پزشک و کارشناسان مربوطه در مرکز سالمت جامعه و مرکز بهداشت شهرستان اقدام به
تشکیل تیمی برای ارزیابی موضوع نموده است .افراد تیم تشکیل شده عبارتند از؛ مدیر دبستان ابتدایی
محله و یکی از دبیران دبیرسالالتان که در زمینه علوم تربیتی و روانشالالناسالالی تحصالالیل نموده ،روحانی
مسجد ،رییس و یکی از اعضای شورای اسالمی چند تن از معتمدین محله ،پزشک مرکز سالمت جامعه.
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مستولیت این تیم را رئیس شورای اسالمی محله به عهده میگیرد .کارشناس مراقب سالمت خانواده به
عنوان هماهنگ کننده ،دبیر جلسه بوده تا متعاقباً با مشورت با سایر اعضای گروه اقدام به انتخاب سایر
اعضا برای تیم نماید و کار خود را برای حل مشکل آغاز کند .
اعضالالای تیم در نخسالالتین جلسالاله خود دو نفر از بانوان محله را که دارای تحصالالیالت دانشالالگاهی در
رشالته جامعه شالناسالی و نیز مددکاری اجتماعی هسالتند به عنوان سالایر اعضالای تیم انتخاب مینمایند.
اعضالالای تیم مطمتن هسالالتند که با ارزیابی جنبههای مختلف موضالالوع میتوانند راه کاری مرثر برای حل
مشالالالکل انتخاب نموده و آن را تا حد باالیی حل نمایند .آنها در مباحثات و فعالیت های خود برای حل
مشالالالکل مراحل متعددی را در طول زمان مورد ارزیابی ،طراحی ،اجرا و ارزشالالالیابی قرار دادند که از
حوصله این کتاب خارج است و تنها به خالصهای از آنها اشاره میشود .این مراحل عبارت بودند از:
 -1ارزیابی تعداد و کیفیت وقوع مشکل کودک آزاری و بهره کشی از کودکان
 -2ارزیابی وضعیت اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی کودکان گروه هدف و خانوادههای آنها
 -3طراحی برنامههای مختلف به منظور؛
 ارزیابی سالمت جسمی و روانی کودکان مورد نظر و ارتقاء آن
 آموزش به خانوادهها و اطرافیان
 حمایت از خانوادهها از طریق سازمانهایی نظیر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)
 جلب حمایت آموزش و پرورش و مدارس و نهضالالالت سالالالوادآموزی برای تحصالالالیل کودکان و
خانوادههایشان
 ارزیابی نتایج برنامه در زمینه میزان بروز مشالالکل و وضالالعیت بهره مندی جامعه از برنامههای
مختلف حمایتی در زمینه موضوع
نکته حائز اهمیت در تشالالکیل جلسالالات تیم این بود که اوالً اعضالالای گروه با بهرهگیری از حمایتهای
علم ی و تجربی اع ضای مختلف توان ستند با رو شی منا سب اقدام به تنظیم فعالیتها نمایند به نحوی که
اجرای برنامه منجر به بروز حسالالاسالالیت و آسالالیب به آبروی هیچ کس در روسالالتا نشالالد ،ثانیاً گروه در
جل سات مختلف خود و برای ک سب راهنماییها و جلب م شارکت واحدهای شهر ستان از کار شنا سان
ادارت ذیربط در جلسات دعوت به عمل آورد».
 -3برنامهریزی آموزشی برای گروههای هدف:

اجازه دهید موضالالالوع برنامهریزی آموزشالالالی برای گروههای
هدف را با یک داستان آغاز کنیم.
« کارشالالالناس مراقب سالالالالمت خانواده محله حسالالالین آباد در
بررسالالیهای خود متوجه شالالد که تعداد قابل توجهی سالالالمند در
مح له وجود دارد که برخی از آن ها د چار بی ماری آلزایمر (زوال
عقل ) و افسردگی هستند .او در مواجهه با این افراد در مییابد که
اصالالاللی ترین عا مل افسالالالردگی در این گروه ،آ گاهی از گاهش
روزافزون یاد آوری خاطرات میباشالالالد .که این امر خود موجب
کاهش احساس لذت آنها از زندگی میگردیده است.
کارشالالناس مراقب سالالالمت خانواده محله براسالالاس آموزشهایی که دیده اسالالت میداند که مداخالت
اصلی برای کاهش این مشکل عبارتند از:
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 -1آگاه نمودن خانواده و اطرافیان بیمار در زمینه مشکل او
 -2ویزیت پزشک از بیمار و خانواده او و ارائه مشاورهها و اقدامات درمانی مورد نیاز
برای اطمی نان از این که کارشالالال ناس مرا قب
سالمت خانواده به درستی موارد ابتال به آلزایمر و
افسالالالردگی را پیدا کرده اسالالالت ،در درجه نخسالالالت
شالالرایط مالقات سالالالمندان با شالالکایت فراموشالالی و
افسالالالردگی را با پزشالالالالک فراهم میک ند .در این
مالقاتها فرد سالالالالمند همراه با نزدیک ترین فردی
که امکان مراقبت سالالالالمند را دارد به نزد پزشالالالک
مراجعه میکند .حال پس از اطمینان از تشالالالخیص
صالالالحیح موارد مبتال به آلزایمر کارشالالالناس مراقب
سالالالالمت خانواده برنامه را برای آموزش اطرافیان
بیمار سالالالالمند مهیا میکند .این برنامه شالالالامل چند
جلسالالاله منظم اسالالالت که در آن کارشالالالناس مراقب
سالمت خانواده ،پزشک و یک نفر از کارشناسان سالمت روان مرکز بهداشت شهرستان حضور دارند.
کار شناس مراقب سالمت خانواده میتواند برای برخی از جل سات از معتمدین محلی و یا دبیران شاغل
در محله که در زمینه سالمت روانی و اجتماعی آشنایی دارند نیز دعوت به عمل آورد.
شیوه مورد نظر کارشناس مراقب سالمت خانواده در این آموزش گروهی استفاده از روش بحث و
گفت و گوی م شارکتی ا ست .برخی از جل سات با حضور پز شک و برخی دیگر بدون حضور وی انجام
میشالالود .در شالالیوه بحث و گفت و گوی مشالالارکتی فراگیران و آموزشدهندگان اقدام به تبادل اطالعات
مینمایند .در این شرایط کار آموزشدهنده این ا ست که فراگیران را در جهت ارائه پا سخی منا سب به
ستواالت مهم و کلیدی و یا سراالتی که جمع مطرح میکنند راهنمایی کند.
برای شروع نخ ستین مباحثه ،اولین ستوال را پز شک محله مطرح میکند .ستوال این ا ست«:به نظر
شما بیماری آلزایمر چی ست؟» افراد فراگیر بردا شتهای متفاوت خود از این بیماری را عنوان میکنند.
پزشالالالک و کارشالالالناس مراقب سالالالالمت خانواده نکات کلیدی هر یک از تعاریف را یادداشالالالت و نهایتاً با
بهرهگیری از تعاریف و اصالالالالح اشالالالکاالت آنها اقدام به تعریف بیماری میکنند .این امکان در جریان
مباحثه وجود دارد که هر یک از فراگیران اقدام به تو صیف عالئم و ن شانههای بیماری در سالمند خود
نمایند .در جریان این مباحثات گاه پیش میآید که برخی از اطرافیان بیمار از سختی زندگی با سالمند و
رنجهای او صالالحبتهای فراوانی میکنند .در این شالالرایط کارشالالناس مراقب سالالالمت خانواده و پزشالالک
میدانند که سالمندان مبتال به بیماری آلزایمر تمایل زیادی برای تحرک ندارند ،اح ساس ارزش نمیکنند،
عواطف زیادی ندارند ،ممکن است زیاد بخوابند یا دچار اختالل جدی در خواب باشند ،ممکن است دارای
عواطف غیرطبیعی بوده و بی جهت عصالالابی شالالوند یا گریه کنند .آنها این عالئم را به فراگیران توضالالیح
می ده ند .فراگیران نیز اطال عات و ت جارب خود در این زمی نه مبادله میکن ند و در این حین پزشالالالک و
کار شناس مراقب سالمت خانواده اطالعات الزم را منتقل میکنند .اطالعاتی که ب سیار ا سا سی و حیاتی
است .بخش مهمی از این اطالع ات ایجاد توان سازگاری برای افراد خانواده برای ارائه خدمت به سالمند
و نیز مراجعات به موقع به پزشک و کارشناس مراقب سالمت خانواده است.
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کار شناس مراقب سالمت خانواده در این جل سه اطالعات جدید و قابل توجهی را به فراگیران منتقل
کرده است .بخشی از این اطالعات شامل موارد ذیل است.
 -1زمان مراجعه به پز شک و خود کار شناس مراقب سالمت خانواده و نیازهایی که در این مراجعات
مرتفع خواهد شد.
 -2آموزش برای داشتن محیطی آرام و با لذت بیشتر برای سالمند ،کاهش سروصدا در محیط زندگی
سالمند ،زندگی با چهرههای آ شنا ،دا شتن توقعاتی منا سب از سالمند ،نحوه تغذیه و پایش مداوم
عالئم بیماری در وی
 -3چگونه مراقبین سالمند از خود شان نیز مراقبت کنند تا خ سته ن شوند و چگونه از حمایتهای الزم
از سوی سایر افراد و نهادهای جامعه بهره مند شوند.
برای آنکه این مباحثات تاثیراتی پایدار داشالالته باشالالد ،کارشالالناس مراقب سالالالمت خانواده و پزشالالک
جلسات آموزشی را با بهرهگیری از امکانات موجود در محله به طور مداوم انجام میدهند».
در این دا ستان شما دریافتید که کار شناس مراقب سالمت خانواده و پز شک روش بحث و گفت و
گوی مشالالارکتی را برای آموزش انتخاب نمودند .شالالما نیز میتوانید این روش یا هر روش دیگری را به
فراخور امکانات خود ترتیب دهید .دقت کنید که آنچه که بیش از هر چیز در ترتیب آموزش مهم اسالالالت،
ایجاد تاثیر پایدار آن ا ست .به همین منظور مجدداً تو صیه میکنیم تا ف صول مربوطه را در کتاب مبانی
بهداشت و کار در محله را مجدداً مرور نمایید .
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براسالالاس آنچه که در فوق به آن اشالالاره شالالد میتوان به طور خالصالاله مراحل برنامهریزی و
اجرای آموزش را موارد ذیل دانست:
 -1تهیه برنامه آموز شی شامل مراحل ،دفعات ،موضوعات و اهداف آموزش ،افراد فراگیر ،افراد
آموزشدهنده و ت سهیل کنندگان آن ،محل اجرای آموزش ،و سایل و ابزار مورد نیاز و روش
و شیوههای آموزش
 -2مستندسازی تمامی موارد فوق به صورت متنی خالصه شده
 -3تعیین نحوه ارزشیابی فراگیران در مورد آموزشها
 -4تعیین نحوه ارزشیابی تاثیرات آموزش بر زندگی سالمند
 -5ارتقاء مستمر کیفیت و استانداردهای آموزشی
 -6ارائه گزارش به سطوح باالتر و سایر نهادها و دریافت کمکهای آنها
واضالالح اسالالت هر یک از مراحلی که در فوق آمده نیازمند دانش ،تجربه و تمرین اسالالت .شالالما در
طول زمان این فر صت را خواهید دا شت که با بهرهگیری از منابع علمی در د سترس و سایر کتب
آموزش اقدام به ارتقاء عملکرد خود نمایید .آنچه بیش از هر چیز در چنین تجاربی ارزش دارد در
درجه نخست تمرین و ممارست خود شماست و در درجه دوم ارزشمندی کار شما و نتایج آن .به
طور حتم اگر چنین مو ضوعاتی به در ستی و با بهرهگیری از منابع علمی و با مهارتی کامل به اجرا
برسالالد ،شالالما نقش اصالاللی خود را در تحقق سالالالمت که همانا رفاه کامل جسالالمی ،روانی و اجتماعی
جامعه است ،ایفا کردهاید.

خالصه فصل
هدف برنامه آموزش سالمت به گروهها ایجاد فرایندی است که در طی آن افراد جامعه بتوانند
سالمت روانی ،اجتماعی خود را ارتقاء دهند .برای اجرای این آموزش الگوی مشخصی موجود
ا ست که از ارزیابی نیازهای واقعی جامعه شروع می شود .متعاقب طراحی و اجرای آموزش
باید نتایح را به طور مسااتمر ارزشاایابی نمود و بر اساااس آنها مجدداً اقدام به برنامه ریزی
آموزشی کرد .
فرایند مشارکت مردم در برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و سوء مصرف مواد یکی
از راهکارهای اصلی و مؤثر توسعه این برنامه در جامعه است .اجرای این برنامه نیز نیازمند
بهره گیری از الگوی مشخص علمی و عملی است .

تمرین در کالس درس
 در قالب دو یا سه گروه تقسیم شده و هر کدام با هماهنگی یکدیگر اقدام به ایفای نقش
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تمرین در خارج از کالس درس
با مطالعه سااایر منابع در هر یک از زمینههای زیر گزارشاای علمی را در کالس درس ارائه
دهید.

 اصول سخنرانی
 اصول کار مشارکتی
 اصول آموزش به بزرگساالن

فصل نهم حمايتهاي رواني ،اجتماعي در حوادث و باليا
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اهداف فصل
پس از این مطالعه انتظارمی رود بتوانید:

 با مفاهیم مربوط به سالمت روان در بالیا آشنا شوید.
 عالئم و واکنش های روانی و رف تاری را که درمواج هه با اسااترس بروزمی ک ند،
بشناسید.
 گروه های آساایب پذیر را شااناساااائی کرده وتفاوت واکنش های روانی و رفتاری
درکودکان وبزرگساالن را بدانید.
 وظیفه اصلی خود را در منطقه آسیب دیده بشناسید.
 بدانید والدین باید چگونه با کودک آسیب دیده رفتارکنند.
 اگر به عنوان امدادگر به منطقه آسیب دیده رفتهاید ،چگونه باید رفتار کنید.
 بدانید ،چگونه باید مراقب سالمت روان خود باشید.
سوگ ومراحل آنرا ب شنا سید ومطالبی درباره چگونگی برخورد با سوگ را در کودکان

بدانید.
بدانید پس از وقوع حوادث وبالیا چگونه میتوانید درحل مشااکالت محله خودمشااارکت
داشته باشید ومردم را نیزبه این مشارکت دعوت کنید.

واژگان کلیدي
 آموزش
 بحران ،بال
 واکنشهای روانی
 گروههای آسیبپذیر
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عناوین فصل:


تعاریف و مفاهیم



مراحل مختلف واکنشهای روانی و رفتاری پس از بالیا



واکنشها وعالئم روانی در گروههای آسیب پذیر



چه کسانی را باید به تیم حمایت روانی – اجتماعی ارجاع دهید.



توصیههائی برای والدین کودکان آسیب دیده



با ورود به منطقه حادثه دیده ،به عنوان امدادگر چه باید کرد




نکاتی درباره سوگ
چگونه باید ازخود مراقبت کرد؟
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مقدمه:
ایران یکی از  40کشوراصلی بالخیزدنیاست و در سالهای اخیربیش از  480000نفر در این بالیا که
بطور عمده زلزله بوده ا ست ،ک شته شدهاند .درجریان بالیای طبیعی آ سیبهای روانی به افراد مثل یک
کوه عظیم یخ ا ست که ق سمت اعظم آن زیر آب قرار دارد و دیده نمی شود .مرم و مجروحیت ج سمانی
در بخشهای بیرونی آب قرارگرفته ولی معلولیالالالالالت و عواقب روانی حوادث که گاهی تاپایان عمر باقی
میماند بدنه اصلی این کوه یخ را تش ال الکیل میدهد و دراکثرمواقع موردغفلت قرارمیگیرد .این زخمهای
روانی گرچه پنهان ه ستند ولی موجب رنج وناتوانی وافت کارکرد ب سیاری از ان سانها می شوند .دراین
ف صل ازکتاب شما با مفاهیمی که دررابطه با بهدا شت روان دربالیای طبیعی وجود دارد و واکنشهایی
که افراد مختلف به اسالالترس نشالالان میدهند آشالالنا میشالالوید و درپایان در زمینه مداخالت ،توصالالیه ها،
بایدها و نبایدهائی که عموم مردم شایسته است آگاهی داشته باشند ،مطالبی ذکرخواهدشد.

تعاریف و مفاهیم
آسیب دیده :شخصی ا ست که دراثر حادثه ای ازادامه زندگی سالم خود چه از نظر ج سمانی و چه
از نظر روانی ،خانوادگی و اجتماعی محروم گردیده است.
بحران :رویداد یا موقعیتی اسالالت که در آن امکانات و منابع موجود فرد برای تحمل و سالالازگاری با
شرایط ممکن است کافی نباشد و موجب بروز واکنش های عاطفی و رفتاری مختلفی شود.
ا سترس :هرگاه فشالالاری برشالالخصالالی وارد میآید واکنشالالی در او ایجاد میشالالود این واکنش عالئم
جسالالمانی و روانی دارد که تغییراتی در فرد ایجاد میکند .به این واکنش غیر اختصالالاصالالی که نسالالبت به
محرک بوجود میآید استرس میگوئیم.
تیم حمایت روانی -اجتماعی :مقصالالالود تیمی اسالالالت که خدمات روانی -اجتماعی را تحت نظارت
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی انجام میدهد.
بال :اختالل زی ست محیطی وروانی اجتماعی که ازتوانائی جامعه برای مقابله بام شکالت فراتربا شد.
راههای مختلفی برای طبقه بندی بالیا وجوددارد ولی ازنقطه نظرپیشالالالگیری وآمادگی میتوان بالیا رابه
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دوگروه تقسیم کرد:
بالیای طبیعی :بالیایی که سالالبب یا علت وقوع آن خارج از اختیار انسالالان میباشالالد و فهرسالالت آن
درزیر آمده است.
زلزله ،سیل ،آتشفشان ،طوفان وگردباد ،سقوط بهمن ،خشکسالی وگرمازدگی ،آتش سوزی جنگلها
و...
بالیای غیرطبیعی (ان سان ساخته) :بالیایی که به طور م ستقیم یا غیرم ستقیم من شاء وقوع آن در
کنترل انسان میباشد ،مثل :جنگ ،تصادفات ،سقوط هواپیما ،و حوادث هستهای

مراحل مختلف واکنشهای روانی و رفتاری پس از بالیا:
ت صورکنید که شما وخانواده تان قربانی یک بالی طبیعی ،همچون زلزله ،سیل و...ه ستید .وقتی در
مقابل چنین فشالالار شالالدیدی قرارمی گیرید چه اتفاقی برایتان میافتد؟ در این شالالرایط چه احسالالاسالالات
واف کاری را تجر به میکن ید؟ چگو نه رف تار خواه ید کرد؟ انسالالالان ها در رو یارویی با بال یا وحوادث
واکنشهائی را از خود بروز میدهند که میتوان آنها را به  2مرحله تقسیم کرد.
مرحله تماس یا ضااربه :این مرحله در چنددقیقه پس ازحادثه بروزمی کند .اکثرافراد دچارترس
ووحشت شدیدی میشوند.
مرحله قهرمان گرائی :درسالالاعات اولیه وقوع حادثه بروزمی کند .دراین مرحله بین مردم همبسالالتگی
ایجاد میشود.افراداحساس میکنند بایدکاری انجام دهند ،به طور داوطلبانه درامدادرسانی کمک میکنند،
مرح له شاااادمانی وفراموش کردن غم :یک هف ته تا چ ند ماه پس از حاد ثه بروز میک ند .همز مان
بارسالالیدن نیروهای کمکی افراد امیدوارمی شالالوند و ممکن اسالالت حالت آرامش ونشالالاط ،سالالرخوشالالی
وشادمانی دارند.
مرح له مواج هه باواقع یت 6 :الی  9ماه پس ازوقوع حاد ثه بروزمی ک ند.دراین مرح له افراد تازه
متوجه وسعت خسارات وفقدان هایشان می شوند .مجدداً روحیه خودرا ازدست میدهند ،نا آرام ،خسته
ودرمانده میشوند.
تجدید سازمان :که  2ماه تا  4سال پس ازوقوع حادثه بروزمی کند .افراد شروع به باز سازی روانی
خودوبازسازی زندگی خودمی کنند و بتدریج درک میکنند که باید متکی به خودباشند.
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واکنشها وعال م روانی در گروههای آسیب پذیر:
پس ازهر فاجعه یا بال افکار ،احسالالالاسالالالات یا رفتارهائی دربین افرادی که آسالالالیب دیدهاند یا شالالالاهد
صحنههای دردناکی بودهاند جریان پیدا میکند .این افراد نگرانیهایی درموردتنها شدن ،امنیت ،سالمت
خود واشالالخاص موردعالقه خودداشالالته و خواب آشالالفتهای دارند ،دائماً صالالحنههای دردناکی که دیدهاند
دربیداری یا درخواب بصالالالورت کابوس به سالالالراغشالالالان میآید .اما وجوداین عالئم به معنی وجود یک
بیماری نیست .مراقب باشیدافرادی را که درجریان بالیا دچارچنین واکنشهائی شدهاند را بیمار یا مبتال
به بیماری روانپزشالالالکی تلقی نکنیم .این عالئم واکنشالالالی طبیعی به یک حادثه کامالًغیرطبیعی اسالالالت
ودربسیاری ازموارد درطول زمان کاهش مییابد وازبین میرود.
مراقب باشید افرادی را درجریان بالیا دچارواکنشهائی روانی شده اند بیماریا مبتال به بیماری
روانپزشکی تلقی نکنیم .این عالئم واکنشی طبیعی به یک حادثه کامالً غیرطبیعی است
ودربسیاری ازموارد درطول زمان کاهش مییابد وازبین میرود.
کودکان:

خیلیها فکرمی کنند که« کودکان زود همه چیز رافراموش میکنند» یااینکه« کودک که چیزی نمیفهمد
وحتی اگر دچارضالالربه شالالدیدی هم شالالود زود بهبودی پیدا میکند» .این طرز فکرباعث میشالالود توجه
کمتری به کودکان شود .افت تحصیلی یا امتناع ازرفتن به مدرسه درفرزند خود را رفتاری عمدی یا دال
برلجبازی تلقی کنند.
کودکان ممکن است درسنین مختلف واکنشها وعالئم متفاوتی را نشان دهند.
سنین پیش ازدبستان ( 4-6سال):
 ترس از جدائی و چسالالبیدن بیش ازحد به والدین -ترس از غربیهها و بی اعتمادی به دیگران -ترس
ازتاریکی
 خودداری ازتنها خوابیدن -ترس ازا شیای خیالی ،حیوانات  -دیدن رویاهای تر سناک -برگ شت به
رفتارهای مراحل اولیه ر شدی مثل شب ادراری ،انگ شت مکیدن -فعالیت بیش ازحد وپرخا شگری-
اختالل درصحبت کردن ،سکوت یا لکنت زبان
کودکان دبستانی ( 5-44سال):
 احساس غمگینی  -انجام بازیهای تکراری -مشکالت خواب -اضطراب ونگرانی درموردسرنوشت
اعضاء خانواده  -مشکالت تحصیلی  -بی اشتهائی -شب ادراری -پرخاشگری  -شکایتهای بدنی
مثل  :دردشکم ،سردرد
نوجوانی وجوانی(49-48سال):
 عالئم بدنی مثل دردهای شکمی ،سردرد ،ناراحتیهای پوستی ،دردهای نامعلوم ،مشکالت خواب
وکابوس ،نزاع با دیگران وتحریک پذیری ،افت تحصیلی ،روآوردن به سیگار یا موادمخدر ،طغیان
و سرکشی درخانه ومدرسه ،افسردگی یا غمگینی ،از دست دادن عالقه به تفریح یا فعالیتهای
گروهی با دوستان
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زنان:

مرم و میر زنان درکشورهای درحال توسعه دراثربالیا ازمردان بیشتراست .بهطورکلی زنان عالئم
و واکنش های روانی بیشالالالتری بعد ازوقوع بالیا دارند .زنان معموالً نقش اصالالاللی مراقبت ازفرزندان را
برعهده دارند وکمتراحتمال دارد به خاطر فرزندان خودهنگام بروز بالیا ،محل حادثه راترک کنند .پس از
وقوع بالیا امنیت آنان بیشتر مورد تهدید قرارمی گیرد.
باید تاکید کرد که پس از بالیا فرصتهائی نیز وجود دارد که زنان بتوانند گروههای اجتماعی تشکیل
داده وازحمایتهای بیشتری برخوردار شوند.
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سالمندان:

در صورت بروز بالیا ،سالمندان درمعرن خطر بی شتری قراردارند .اف سردگی درآنها معموالً نادیده
گرفته میشود چون عالئم آنها با افراد جوان تر فرق دارد ،به عنوان مثال فراموش کاری یا حواس پرتی
درآنها ممکن است عالمتی ازافسردگی باشد که گاهی به حساب پیری گذاشته میشود ومورد غفلت قرار
میگیرد.

چه کسانی را باید به تیم حمایت روانی – اجتماعی ارجاع دهید؟
در صورتی که با افرادی با شرایط ذیل مواجه شدید ،آنها را به تیم حمایت روانی -اجتماعی ارجاع
دهید .افرادی که:
اضطراب شدید دارند( :احساس نگرانی ،دلشوره ،انتظار وقوع حوادث بد درآینده طپش قلب ،تنگی نفس)
افساردگی دارند( :احسالالاس غمگینی وبی عالقگی به زندگی ،ناامیدی ،لذت نبردن از زندگی ،فکر زیاد
راجع به مرم و مردن خود و دیگران )...
تجربه مجدد حادثه دارند( :به این صورت که انگار دوباره همان فاجعه دارد تکرارمی شود).
عالئم روانپریشی دارند :در افرادی که دارای زمینه مساعد هستند در شرایط پراسترس ممکن است
عالئم روانپریشی ظاهر شود مثل  :توهم و هذیان
کسالالانی که دچار عالیم محرومیت از مواد هسالالتند یا کسالالانی که تحت درمان با داروهای آگونیسالالت
(متادون ،بوپرنورفین یا تنتور اُپیوم) بودهاند :این افراد در بالیا به دلیل عدم دسالالترسالالی به مواد یا دارو
دچار عالیم و نشانههای محرومیت شده و باید برای دریافت درمان به پزشک ارجاع داده شوند.
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توصیهها ی برای والدین کودکان آسیب دیده
 به کودکان فر صت داده شود راجع به اح سا سات ،افکار ،نگرانیها و تر سهای خود با شما حرف
بزنند
 برای شناخت این ترسها بهتراست هرچه سریعتر با کودک ارتباط برقرارکنیم.
 به سراالت کودک صادقانه پاسخ داده و ،به نیازهای بهداشتی وتغذیه ای آنان توجه کنیم.
 رفتارهایی مثل شب ادراری را در ابتدا باید بپذیریم
 درصالالورتیکه کودک از رفتن به مدرسالاله یا حضالالور در جمع کودکان خودداری کند به تیم حمایت
روانی -اجتماعی معرفی کنیم.
کودکان درشرایط بحران وپس ازوقوع حوادث ناگوار بیش ازهرزمان دیگری نیاز به بازی
وتفریح دارند.

با ورود به منطقه حادثه دیده ،به عنوان امدادگرچه باید کرد؟
با آسالالیب دیدگان ارتباط صالالحیح برقرارکنیم ،به افراد اطالعات درسالالت بدهید و از گفتن مطالبی که
اطمینان ندارید خود داری کنید ،افراد را ازدیدن جنازه عزیزانشالالالان محروم نکنیم بگذارید واقعیت مرم
عزیز خود را بپذیرند .مانع ابراز احساسات افراد نشویم ،افراد را تشویق کنیم که درمراسم تشییع جنازه
وبه خصوص نماز میت شرکت کنند.
آنها را به شرکت در فعالیتهای اجتماعی ،ورز شی و باز سازی ت شویق کنیم .کودکان را از والدین
جدا نکنیم.
به نیازهای تغذیه ای وبهداشالالتی کودکان درتمام سالالنین توجه کنید .امکانات بازی وسالالرگرمی برای
کودکان فراهم کنید.
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نکاتی درباره سوگ :
بازماندگان حوادث غیرمترقبه ممکن ا ست تعدادی از ب ستگان یا عزیزان خود را ازد ست داده با شند.
به دنبال آن همه افراد معموالً واکنشی که سوم نام دارد را پشت سرمیگذارند .یک فرد سوگوار ممکن
است موارد زیر را تجربه کند:
 انکار فقدان  :دراین مرحله فرد ،از دسالالالت دادن عزیزان خود را باور نمیک ند " .مطمتنم که ز نده
است".
" او نمرده".
 درک فقدان  :در این مرحله فرد کم کم به این نتیجه میرسد که عزیزش را ازدست داده ،ممکن است
شیون و زاری سردهد ،بی تابی کند ".کمرم شکست ،دیدی عزیزم ازدست رفت".
 اح ساس ترک شدن وا ضطراب :فرداح ساس میکند که تنها مانده وک سی راندارد وا ضطراب زیادی
در مورد آینده پیدا میکند.
 خ شم :در این مرحله ع صبانیت فرد ن سبت به خود ،اطرافیان وحتی گالیه و شکایت ازخدا م شاهده
میشود.
 اح ساس گناه :در این مرحله فرد شدیداً دچار اح ساس گناه شده وخودرا به خاطر اتفاقی که افتاده
مقصر میداند و سرزنش میکند " .چرا نتونستم کاری برایش کنم"
 افسردگی شدید  :ناراحتی وغمگینی فرد تا حدی است که حتی در حضور دیگران هم ازبین نمیرود.
فرد ناامید است وحتی ممکن است اقدام به خودکشی کند" .دیگه نمیخواهم زنده باشم".
 مرحله بازسازی :در صورت حل شدن سوم وگذشتن از این مراحل فرد قادر خواهد بود به جامعه
بازگشته و زندگی عادی خود را از سرگیرد.

چگونه باید ازخود مراقبت کرد؟
درجریان انجام وظیفه به عنوان امدادگر شالالما ممکن اسالالت فشالالارهای زیادی را متحمل شالالوید .این
فشار روانی ممکن است عالئم ذکر شده زیر را در شما ایجاد کند.
عالئمی که نشان میدهد دچار فرسودگی شده اید ،خستگی مفرط،ازدست دادن روحیه ،عدم توانائی
برای تمرکز ،عالئم بدنی مثل سر درد ،بی خوابی ،ناکارآمدی و...

برای رفع این عالیم چه باید کرد؟
آموزش افراد قبل از امدادگری برای کنترل اسالالالترسهایی که در جریان بالیا و حوادث غیرمترقبه با
آن روبرو خواهند شد میتواند از ایجاد چنین م شکالتی پی شگیری کند .بنابراین یادگرفتن مهارت کنترل
استرس و کنترل هیجانات شدید مثل خشم میتواند درحل اینگونه مشکالت مفید باشد.

خالصه فصل
هدف از آموزش حمایت های روانی اجتماعی در بالیا و حوادث غیر مترقبه راهنمایی و
آشاانائی با مداخالت روانی اجتماعی قبل ،حین و بعد از حادثه اساات .آشاانائی با عوارض
ناشاای از حوادث طبیعی و غیر طبیعی و واکنشهای که افراد پس از حادثه نشااان میدهند،
گروههای آ سیب پذیر که شامل کودکان ،زنان و سالمندان میبا شند در شرایط بحران در
معرض خطر بی شتری قرار دارند ،از این رو شنا سائی و مداخله روانی اجتماعی برای این
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خانم (ز) 12 ،ساله یکی از کارشناسان مراقب سالمت خانواده است که با تیم حمایالت روانی  -اجتماعی
همکاری میکند .اودر جریان زلزله نوه و دامادش را ازدست داد .دختر و دو پسرش نیز به شدت
مجروح شده بودند .چند ماه پس از حادثه زلزله ،اوکه هر پنج شنبه بر سر مزار عزیزانش برای تجدید
خاطره وسوگواری میرفت متوجه خانمی شد که به طرز غیرطبیعی شیون میکرد هر از گاهی نیز
خندههای عجیبی از خود سر میداد .پس از اینکه ازخانواده آن فردجویاشد متوجه گردید که آن زن
همسر و فرزندش را از دست داده وشب پیش از وقوع زلزله به دلیل بیماری مادرش به خانه او در
کرمان رفته بوده و پس از اینکه خود را به بم رسانده متوجه مرم آنان شده است .خانواده آن زن
برای اینکه کمتر عذاب بکشد وی را از بم خارج کرده وبه کرمان بردهاند و سعی میکنند که هر چیزی
که او را به یاد همسر و فرزندش میاندازد ،پنهان کنند .با اینکه خانواده او را ازآمدن به مزار عزیزانش
منع میکنند ولی او دائماً بیقراری میکند ودوست دارد به آنجا برود .خانم (ز) پس ازمعرفی خود و
توضیحاتی پیرامون مس له سوم عزیز یعنی همان چیزی که دردورههای آموزشی درباره آن آموخته
بود و ارائه بروشورهای آموزشی به خانواده آن زن سعی کرد خانواده مذکور را برای دریافت مداخالت
تخصصی به تیم حمایت روانی  -اجتماعی ارجاع کند.

تمرین در کالس درس
با روش ایفای نقش دو نفر نقش تیم سااالمت روان را ایفا میکنند و تعداد دیگری حداقل 8
الی  49نفر به عنوان گروه کودکان یا بزرگ ساالن در نقش آفراد آ سیب دیده در چادر یا کانکس
حضااور دارند که با هدایت و کمک تیم سااالمت روان مراحل مربوط به عالیم و نشااانه های
استرس ،واکنشهای روانی و روشهای کنترل افکار مزاحم را در جلسه تمرین میکنند.
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 -4تکنیکهای فرزندپروری ،دکتر سعید جهانشاهی فرد ،انتشارات کتاب ارجمند،
 -6اصول و روشهای کاربردی در فرزندپروری (دوران شیرخواری و خردسالی) ،انجمن روانپزشکی
کودک و نوجوان با همکاری انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر
 -9با کودک بدقلق چه کنیم؟ ،دوگانجی و کندل ،ترجمه سالالالولماز جوکار و یاسالالالمن بانکی ،انتشالالالارات
ارجمند ونسل فردا
 -1راهنمای جامع والدین در تربیت سالالالم کودک ،ریچارد ابدین ،ترجمه دکتر انوشالاله امین زاده ،نشالالر
ارجمند و نسل فردا
 -2مجموعه کتاب های سالالالفید (بچه ها و مهارت های زندگی) ،ترور رومین ،ترجمه شالالالهرزاد فتوحی،
انتشارات فنی ایران
 -2آموزش مهارتهای زندگی (ویژه دانشجویان) ،دکتر فتی ،دکتر موتابی و همکاران ،انتشارات دانژه
 -1متن آموزشالالی در زمینه شالالناسالالایی ،پیشالالگیری و درمان سالالوء رفتار جسالالمانی در کودکان (برای
پزشکان عمومی) .دکتر بهروز جاللی و سید عباس باقری یزدی
 -8متن آموزشالالی در زمینه کودک آزاری جسالالمانی (برای کارشالالناسالالان و کاردانان بهداشالالتی ) .دکتر
کتایون خوشابی و سید عباس باقری یزدی
 -3متن آموزشالالی پیشالالگیری از خود کشالالی برای کارکنان آموزش و پرورش (مدیران ،کارشالالناسالالان،
پرسالالنل( .دکتر سالالید مهدی حسالالن زاده دکتر الله حبیبی کوهی دکتر میترا حفاظی عیسالالی کریمی
کیسمی ،معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (اداره سالمت روان).
-40

متن آموز شی پی شگیری از خود ک شی برای پز شکان عمومی ،کار شناس و کاردان مراقبتهای
اولیه بهدا شتی ،بهورز و رابطین بهدا شتی .دکتر سید مهدی ح سن زاده ،دکتر الله حبیبی کوهی،
دکتر میترا حفاظی ،عی سی کریمی کی سمی .معاونت بهدا شت وزارت بهدا شت ،درمان و آموزش
پزشکی (اداره سالمت روان).

-44

متن آموزشی پیشگیری از خود کشی برای عموم مردم .دکتر سید مهدی ح سن زاده ،دکتر الله
حبیبی کوهی ،دکتر میترا حفاظی ،عیسالالی کریمی کیسالالمی .معاونت بهداشالالت وزارت بهداشالالت،
درمان و آموزش پزشکی (اداره سالمت روان).

 -46متن آموزشالالالی پیشالالالگیری از خودکشالالالی برای مدیران رسالالالانههای گروهی دکتر سالالالید مهدی
ح سنزاده ،دکتر الله حبیبی کوهی ،دکتر میترا حفاظی ،عی سی کریمی کی سمی .معاونت بهدا شت
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (اداره سالمت روان).
 -49نحوه برخورد پرسالالنل اورژانس با بیمار اقدامکننده به خودکشالالی .دکتر سالالید مهدی حسالالن زاده،
دکتر الله حبیبی کوهی ،دکتر میترا حفاظی ،عیسالالالی کریمی کیسالالالمی .معاونت بهداشالالالت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (اداره سالمت روان).
 -41دفتر مقابله با مواد و جرم سالازمان ملل متحد .توانمندسالازی والدین ،آموزش مهارتهای زندگی
با تمرکز بر پیشگیری از مصرف مواد در خانواده.4930 ،
-42

محمدخانی شالالهرام ،نوری ربابه .پیشالالگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر خانواده ،سالالتاد مبارزه با
مواد مخدر ریاست جمهوری.4934 ،

منابع براي مطالعه بيشتر
-42

185

اسالالتانداردهای برنامه های پیشالالگیری از مصالالرف مواد ،دفترمقابله با مواد و جرم سالالازمان ملل
متحد .وین ،اتریش ))UNODC,2013

 -41محسالالنی تبریزی ،علیرضالالا و همکاران ،اسالالتراتژیهای تحقیق محور پیشالالگیری از سالالوءمصالالرف
موادمخدر ،مرکز آموزشی و پژوهشی سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی
و توانبخشی4930 ،
 -48طارمیان ،فرهاد ،حقایقی درباره زندگی سالم و بدور از مواد( نکات علمی) وزارت علوم تحقیقات
و فناوری دفتر مرکزی مشالالالاوره با همکاری معاونت دانشالالالجویی و فرهنگی مرکز مشالالالاوره
دانشجویی4983 ،
 -43نوری ،ربابه ،باورهای شایع و ا شتباه در مورد اعتیاد و مواد ،مرکز م شاوره دان شگاه تهران با
همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در ایران4981،
 -60رادفر رامین ،ز ارعی ربابه،پیشالالگیری از سالالوء مصالالرف مواد در کودکان و نوجوانان ،سالالازمان
بهزیستی استان اصفهان ،مرکز تخصصی پیشگیری از اعتیاد روزبه
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پیو ست  :1وئایف پیشبینی شده برای کار شناس مراقب سالمت خانواده در حوزه سالمت
روانی ،اجتماعی و اعتیاد
 فرآیند بیماریابی و شناسایی افراد مشکوک به اختالالت روانپزشکی ،مصرف مواد و در
معرض مشکالت اجتماعی بر اساس دستور العمل غربالگری اولیه
 ارجاع افراد شناسایی شده به پزشک تیم و در مواردی به کارشناس سالمت روان بر اساس
فلوچارت شرح خدمت
 ارجاع گروه های هدف به کارشناس سالمت روان جهت دریافت آموزش مهارتهای
توانمندسازی
 ارجاع موارد فوری (اورژانسهای جسمی و روانپزشکی) به پزشک بر اساس دستورالعمل
های حوزههای اختالالت روانپزشکی ،اعتیاد و مشکالت اجتماعی
 تکمیل فرمهای ارجاع و تنظیم فرمهای دوره های آموزش عمومی برگزارشده در برنامههای
حوزه سالمت روان ،اعتیاد و اجتماعی
 پیگیری بیماران تشخیص داده شده و یا افراد نیازمند توانمندسازی اجتماعی در چهارچوب
برنامههای حوزه سالمت روانی ،اجتماعی واعتیاد
 ثبت داده های آماری ،خدمات ارائه شده و ارسال آنها در قالب گزارش های دورهای (هر سه
ماه) به سطوح باالتر
 پیگیری خدمات ارائه شده بر اساس دستور پزشک و برنامههای آموزشی روانشناختی بر
اساس درخواست کارشناس سالمت روان
 تکمیل شناسنامه سالمت دانشآموزی و شناسایی دانش آموزان درمعرض خطر اختالالت
روانپزشکی ،مصرف مواد و مشکالت اجتماعی
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پیوست  :9دستورالعمل ارجاع هم سطح از کارشناس مراقب سالمت به کارشناس
سالمت روان
موارد ارجاع از کارشناس مراقب سالمت به کارشناس سالمت روان :
افراد واجد شرایط دریافت آموزش مهارت های فرزندپروری :
 –1کلیه والدین ( پدر و مادر ) کودکان  46-6سال که برای ارزیابی یا دریافت یکی از خدمات به پایگاه
مراجعه نموده اند .
 –6والدینی که در مراجعه به پایگاه موارد بدرفتاری با کودک ،تنبیه فیزیکی ،خشونت در رفتار آنها نسبت
به کودکشان مشاهده شده است .
 – 9والدینی که از رفتار کودک خود به نوعی شکایت دارند .
افراد واجد شرایط دریافت آموزش مهارت های زندگی :
 - 4کودکان  48-2سال
 - 6بزرگساالن  20-43سال
که در رفتار آنها خشم ،عدم توانایی در حل مسائل شخصی و یا خانوادگی ،مشکل در تصمیم گیری ،عدم
توانایی در مدیریت استرس ،مشکل در برقراری ارتباط بین فردی مالحظه شود.
نحوه ارجاع :
اقدامات کارشناس مراقب سالمت :
 شناسایی افراد نیازمند دریافت آموزش مهارت های فرزندپروی و یا مهارت های زندگی
 توجیه مخاطبین شناسایی شده از طریق اطالع رسانی ،ارائه پیام و آشنایی با خدماتی که در سطح
اول نظام ارائه خدمات در راستای توانمندسازی افراد ارئه می گردد .
 ثبت اسامی داوطلبین دریافت آموزش و تشکیل گروه های حتی االمکان همگن
 مکاتبه با م ستول مرکز سالمت جامعه منطقه مورد نظر جهت اطالع ر سانی به کار شناس سالمت
6

روان
 اخذ زمان برگزاری دوره آموز شی از کار شناس سالمت روان ( زمانی که تعداد داوطلبین دریافت
آموزش ،به  40تا  42نفر رسید این اقدام صورت می پذیرد)
 پیگیری برگزاری کارگاه آموزشی برای مخاطبین داوطلب
 ثبت م شخصات کارگاه های برگزار شده و انعکاس به کار شناس سالمت روان بصورت ماهیانه و
بر اساس فرم گزارش آماری
اقدامات کارشناس سالمت روان :
 تعیین و انعکاس زمان برگزاری کارگاه حداکثر  1روز پس از دریافت مکاتبه کارشالالالناس مراقب
6گروه های همگن به گروه های اطالق می گردد که از نظر سطح تحصیل ،سن و شرایط اجتماعی در شرایط یکسان میباشند
.
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سالمت خانواده
 مراجعه به پایگاه در زمان تعیین شده و برگزاری کارگاه
 ارزیابی کیفی کارگاه از طریق اجرای پیش آزمون و پس آزمون
 جمع آوری و جمع بندی گزارش کارگاه های برگزار شده در پایگاه های تحت پوشش و انعکاس به
مرکز بهداشت شهرستان
نکته  :استانداردهای دوره آموزش مهارت های زندگی و فرزندپروری بر اساس دستورالعمل های تدوین
شده در دفتر سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت خواهد بود که در بسته آموزش کارشناس
سالمت روان تعریف شده است .
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پیوست  :4پیشگیری از خودکشی
آموزش افراد کلیدی جامعه
دراین خدمت هدف آموزش افرادکلیدی جامعه برای شناسایی اولیه افراددرمعرضخطر وپرخطراقدام
به خودکشالالی میباشالالد وسالالپس تالشالالبرایارجاع اینافراد ودریافت خدمات تشالالخیصالالی ودرمانی اسالالت.
گروهمخاطب برایآموزش ارائه شده درآینم افراد کلیدی در سطح جامعه میباشد (که این افراد دربرنامه
پیشگیریازخودکشی تدوین شده توسطدفترسالمتروانی اجتماعی واعتیاد وزارت بهداشت تعریفشدهاند
از قبیل معلمین،روحانیون محلی)..،روش د ستر سی بهمخاطبین دریافتکننده آموزش از طریق همکاری
بین بخ شی با سازمان مربوطه خواهد بود طول مدت الالالالموزش برایافراد کلیدی جامعه یک جل سه و هر
جلسالالاله آموزش حدود دوسالالالا عت می باشالالالد (دوره های باز آموزی برای افراد کلیدی جام عه ال زم
ا ست)مبنای آموزش محتوایی ا ست که تو سط دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد وزارت بهدا شت
تهیه شالالده اسالالت.مربی آموزشدهنده فردی اسالالت که معیار های تعیین شالالده برایفعالیت در جایگاه کار
شنا سان سالمت روان را دارا می با شد(دارای حداقل مدرککار شنا سی ار شد در یکی از گرا یشهای
روانشالالناسالالی بالینی یا عمومی اسالالت)این کارشالالناسالالان آموزشهای بدو شالالروع خدمت را مبتنی بر
کاریکولوم آموزشی تدوین توسط وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی طی نموده وموفق به کسب
مدرک پایان دوره شده است.
در هر منط قه برخی افراد کل یدی همچون رو حانیون،معل مان و یا افراد معت مد دیگری وجود دار ند
کهمیتوانند در اطالع ر سانی و فعالیت هایپی شگیری از خودک شینق شیمرثر دا شته با شند .بهورز بایداین
افراد را شناسایی و همکاری آنان را برای آموزش جامعه جلب نمایند.ضمن دعوت این افراد به پایگاه،با
کمککاردان ،کارشناس بهداشت روان و پزشکمرکزبهداشتیدرمانی مطالب زیر را با آنها در میان بگذارد:
 .4بر خطر افزایشخودکشی و ضرورت پیشگیری از آن ت کیدنماید.
 .6عالئم و نشانههای اقدام به خودکشی را توضیح دهد.
 .9کاهشدسترسی آسان به سموم و دفع آفات،نفت و نحوه نگهداری آن را بیاننماید.
 .1علل و عواملیکه افراد جامعه رادر معرن خطرخودکشی قرار میدهد،بیاننماید.
 .2پیامدها و خطرات ناشی ار خودکشی را یادآورینماید.
 .2برای حل مشکلبیماران ویاپیداکردن شغل و افزایشباورهایمذهبی از این افراد کمک بخواهد و نتایج
حاصل از اینکار را برای آنان توضیح دهد.
 .1به آنها متذکر شود کهم ستولیتپی شگیری از خودک شی بر دوش همه افراد جامعه ،به ویژهم ستولین
جامعه قرار دارد.
 .8ضمن تشریحباورهای غلط در مردم،نسبت به زدودن باورهای غلط از آنان کمکبگیرد.
برنامههایی که درباره ارتقاءمهارتهای افراد کلیدی جامعه ،سالالازمانها ،و مرسالالسالالات از جمله افراد
مذهبی و کسالالالانی که در مدارس ،زندانها ،بازداشالالالتگاهها و مراکز بهزیسالالالتی جوانان ،محلهای کار و
خانههای سالالالمندان کار میکنندمیتواند شالالناسالالایی و ارجاع افراد در معرن خطر خودکشالالی را بهبود
بخشند.
نمونه این کار در نیروی هوای آمریکا و ارتش نروژ و زندانهای متعدد و ندامتگاهها و محلهای کار
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متعدد انجام شد که باعث کاهش میزان خودک شی در میان پر سنل این مکانها شد .البته چون در مورد
این برنامهها ارزیابی کافی انجام ن شده ا ست ما باید برنامههای موجود را ارز شیابی کنیم ،و هر آنچه
در مورد اثر بخشی آموزش این افراد فرا بگیریم ،بتوانیم در جهت تدوین برنامههای جدید به کار بندیم
افراد کلیدی جامعه)(Gatekeepers

برنامههای پی شگیری از خودک شی برای افراد کلیدی جامعه شامل طیف و سیعی از مداخالت برای
جامعه و مراقبینسازمانها است که تماسشان با جمعیت آسیبپذیر فرصتی را برای شناسائی افراد در
معرن خطر فراهم می کند و آنها را به سالالالمت ارزیابی و درمان بهتر هدایت میکند .این افراد شالالالامل
روحانیون  ،دارو سازها ،مراقبین افراد م سن ،کارمندان و ک سانی که در مو س سات مثل مدارس ،زندانها
و ارتش کار میکند
آموزش ،شامل آگاهی از عوامل خطر ،تغییر سیا ست برای ت شویق افراد برای ج ستجوی کمک ،در
دسترس بودن منابع و تالش برای کاهش استیگمای مرتبط با جستجوی کمک ((help seekingمیباشد.
برخی از ک شورها که برنامههای پی شگیری از خودک شی را در مر س سات اجرا کردهاند مثل ارتش
نروژ ،نیروی هوائی امریکاموفقیتهای را در کاهش میزان خودکشی گزارش کردهاند.
عالوه بر آموزش این افراد ،این برنامه ها همچنین باعث ارتقاء سالالالطح آگاهی سالالالازمانها به طور
گ سترده در زمینه بهدا شت روان و خودک شی و د ستیابی آ سان به خدمات بهدا شت روان می شوند.
وقتی که نقش افراد کلیدی به طور ر سمی م شخص شود و امکانات درمانی مثالً در ارتش به آ سانی در
دسالالترس باشالالند ،آموزش این افراد در جهت کاهش رفتارهای خودکشالالی کمککننده خواهد بود .در این
راسالالال تا بر نا مه هایی برای دیگرافراد کل یدی با ارز یابی مواردی م ثل میزان ار جاع و میزان در مان
روانپزشکی پیامدهای حد وسط ( )intermediate outcomesباید اجرا گردد.
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افراد در خطر وپرخطر برای اقدام به خودکشی
وقتی که افراد میگویند "من از زندگی خسالالتهام"یا"دیگر چیزی در زندگی وجود ندارد"،اغلب به آنها
توجهی نمیشود یا برای آنها افراد دیگری با شرایط سختتر مثال زده میشوند.
اولین تماس با فرد م ستعد خودک شی ب سیار مهم ا ست .اغلب تماسها در کلینیکهای شلوغ،خانه یا
محلهای عمومی رخ میدهد که در این محلها داشتن یک گفتگوی خصوصی ممکن است مشکل باشد.
.4

قدم اول یافتن مکان مناسبی است که در آن گفتگویی آرام و به طور خصوصی بتواندانجام شود.

.6

قدم بعد اختصاص دادن زمان کافی است .بیماران مستعد خودکشی برای کاهش دردهای درونی
خود نیاز به زمان بیشتری دارند و با دادن فرصت بیشتر به آنها باید از نظر ذهنی آماده شوند.

.9

مهمترین کار گوش دادن مرثر به آنها است .گوش دادن مرثر قدم مهمی در کاهش دادن نا امیدی
آنهاست.
هدف،پرکردن فاصلهای ا ست که در اثر نا امیدی ایجاد شده و امید دادن به شخص است که شرایط

او میتواند به نحو بهتری تغییر کند.
اینگونه ارتباط برقرار کنید
 با توجه به فرد گوش دهید.خونسرد باشید.
 احساسات فرد را درک کنید.
 با احترام و پذیرش به صحبتهای فرد گوش کنید.
 به ارزشها و عقاید بیمار احترام بگذارید.
 با بیانی روشن و قابل اعتماد صحبت کنید.
 توجه ،عالقه و مهربانی خود را به فرد نشان دهید .
 به احساسات فرد دقت کنید.
اینگونه ارتباط برقرار نکنید
 مرتباً صحبتهای فرد را قطع کنید.
 هیجانی یا شوک زده شوید.
 خودتان را خیلی گرفتار نشان دهید.
 به گونهای با بیمار برخورد شود که وی را فاقد عقل ،اراده یا تصمیم گیری تلقی کنیم.


 بیمار را سرال پیچ کنید.

اظهارات مداخله آمیز یاغیر واضح بدهیدmake intrusive or unclear remarks.

برای اینکه ارتباط راحت تری با فرد داشالالالته باشالالالید ،با وی آرام ،باز ،با مهربانی و پذیرش و بدون
قضاوت برخورد کنید.

با مهربانی به فرد گوش دهید
احترام بگذارید
همدلی داشته باشید
با اعتماد برخورد کنید
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خودکشی – باورهای غلط و واقعیت
واقعیت

باورغلط

کسالالانی که راجع به خودکشالالی صالالحبت میکنند بیشتر کسانی که خودکشی میکنند هشدارهای
خودکشی نمیکنند

قاطعی در مورد تصالالمیم به خودکشالالی از خود
نشان میدهند

افرادبا افکار خودکشی قطعاً قصد مرم دارند

بسیاری از آنها دودل هستند

خودکشی بدون هشداررخ میدهد

این افراد به ا ندازه کافی نشالالالا نه هایی ازخود
بروز میدهند

بهبودی پس از یک بحران به این معنا ست که خطر بسالالیاری از خودکشالالیها در زمان بهبودی رخ
خودکشی برطرف شده است

میدهد وقتی که فرد انرژی کافی برای این کار
را دارد و میخواهد افکار نا امیدانه را به افکار
مخرب تبدیل کند

خودکشی قابل پیشگیری نیست

بسیاری از خودکشیها قابل پیشگیری است

وقتی ک سی م ستعد خودک شی ا ست،او دائم در این افکار خودکشالالالی ممکن اسالالالت برگردند اما آنها
فکر است

دائمی نیسالالالت ند و در برخی از افراد هرگز بر
نمیگردد

چگونه شخص با افکار خودکشی را شناسایی کنید
نشانههایی که با ید در رفتار یا سابقه قبلی شخص جستجو کنیم

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11

رفتارهای کنارهگیری از جامعه ،ناتوانی از برقراری ارتباط با خانواده و دوستان
بیماریهای روانپزشکی
الکلیسم
اضطراب
تغییر در شخصیت ،تحریک پذیری ،بدبینی ،افسردگی
تغییر در عادات خوردن یا خوابیدن
اقدام قبلی به خودکشی
احساس گناه ،بیارزشی یا خجالت
فقدان مهم و جدید مانند مرم،طالق ،جدایی
سابقه فامیلی خودکشی

پيوستها
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 -11تمایل ناگهانی برای سر و سامان دادن به امورشخصی یا نوشتن وصیتنامه
 -12احساس تنهایی،بیچارگی یا نا امیدی
 -13یادداشت درمورد خودکشی
 -14مشکل در سالمت جسمی،بیماری جسمی
 -15اشارههای مکرر درمورد مرم یا خودکشی
چگونه خطر خودکشی را ارزیابی کنیم
وقتی کارکنان مراقبتهای بهداشتی شک به رفتارهای خودکشی مشکوک میشوند موارد زیر باید
بررسی شوند.
 افکار و احساسات فعلی فرد درباره مرم یا خودکشی
 نقشه فعلی فرد برای خودکشی
 ساختار حمایتی شخص (خانواده و دوستان)
بهترین راه برای پی بردن به افکار خودکشی در یک فرد این است که در مورد خودکشی از اوسوال کنیم.
برخالف باور عمومی سر ال درباره خودک شی باعث کا شته شدن افکار خودک شی در سر شخص
نمی شود .در حقیقت این افراد خوشحال میشوند راجع به موضوع خودکشی و سراالتی که با آن دست
و پنجه نرم میکنند به صورت واضح و مستقیم صحبت کنند .
چگونه سؤال بپرسید؟
سر ال کردن درباره افکارخودک شی آ سان نی ست .بهتر ا ست به تدریج بیمار را به سمت مو ضوع
سرال هدایت کنید.
برخی از سراالت مفید عبارتند از:
 آیا احساس غمگینی میکنید؟
 آیا احساس میکنید کسی به شما توجه نمیکند؟
 آیا احساس میکنید زندگی ارزش زنده بودن ندارد؟
 آیا احساس میکنید میخواهید مرتکب خودکشی شوید؟
کی سؤال کنید؟
 وقتی شخص احساس میکند طرف مقابلش درکش میکند.
 وقتی شخص با صحبت درباره احساساتش احساس راحتی میکند.
 وقتی شخص درباره احساسات منفی اش مثل تنهایی یا بیچارگی صحبت میکند.
چه سؤالی بپرسید؟
 -4برای اینکه بفهمید فرد تصمیم قطعی برای خودکشی دارد
آیا قصد دارید به زندگیتان خاتمه دهید؟
آیا در مورد اینکه چگونه اینکار را انجام دهید فکری کردهاید؟
 -6برای اینکه متوجه شوید که فرد آیا ابزاری برای خودکشی دارد باید این سراالت را بپرسید
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آیا قرص ،اسلحه یا ابزار دیگری در اختیار دارید؟
آیا این ابزار هروقت که بخواهید در دسترس شما هست؟
 -9برای اینکه متوجه شوید آیا آن شخص زمان م شخ صی را برای خودک شی در نظر گرفته ا ست این
سراالت را بپرسید
تصمیم گرفتهاید کی به زندگیتان خاتمه دهید؟
تصمیم دارید کی برای آن برنامهریزی کنید؟

تمام این سؤاالت باید با احتیاط ،توجه و مهربانی پرسیده شوند
چگونه شخص مستعد خودکشی را مدیریت کنید؟
افراد کم خطر

فرد با افکار خودکشالالی مانند "نمیتوانم ادامه دهم"ایکاش مرده بودم" دارد اما نقشالالهای برای اینکار
نکشیده است.
کارهایی که باید انجام دهید:
 ازلحاظ هیجانی وی را حمایت کنید
 با افکر خودک شی کار کنید .هرچه شخص وا ضحتر راجع به فقدان،تنهایی،و بیارز شی صحبت کند
کمتر دچار بحران هیجانی میشالالود .وقتی بحران تمام میشالالود شالالخص در این فکر فرو میرود که
چکار کند .این مراحل ب سیار مهم و سرنو شت ساز ا ست ،همانطور که هیچ کس انتظار ندارد فردی
که تصمیم برای مرم گرفته بتواند تصمیم خود را عون کند و مجدداً برای زندگی تصمیم بگیرد
 بر تواناییهای مثبت فرد ت کید کنید از طریق صحبت با او درباره اینکه آن شخص مشکالت قبلیاش
را چگونه بدون خودکشی حل کرده است .
 فرد را به کارشناسان بهداشت روان یا پزشک ارجاع دهید.
 در فاصلههای زمانی منظم با فرد مالقات داشته باشید.
افراد با خطر متوسط

فرد افکار خودکشی و طرح و برنامهریزی برای اینکار دارد ولی تصمیم فوری برای خودکشی ندارد.
کارهایی که باید انجام دهید
 از لحاظ هیجانی وی را حمایت کنید .با اح سا سات خودک شی بیمار کار کنید و بر تواناییهای مثبت
فرد تمرکز کنید و مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.
 از دودلی وی اسالالالتفاده کنید ،کارکنان بهداشالالالتی باید بر دودلی فرد تمرکز کنند و تمایل برای زنده
ماندن را در وی تقویت کنند.
 راههای دیگر به غیر از خودک شی را شرح و ب سط دهید حتی اگر آنها راه حلهای ایدهآل نبا شند به
این امید که شخص حداقل به یکی از آنها را توجه کند.
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 قراردادی با فرد ببندید و از وی قول بگیرید که وی بدون تماس با کارکنان بهداشالالالتی وبرای مدت
زمان معینی خودکشی نخواهد کرد(قرارداد عدم خودکشی).
 فرد را به روانپزشک،مشاور یا پزشک ارجاع دهید و هرچه سریعتر برای او وقت مالقات بگیرید.
 با خانواده،دوستان ،وهمکاران فرد تماس بگیرید و حمایت آنها را جلب کنید.
افراد پرخطر

فرد برای خودکشی نقشه قطعی دارد ،ابزار آن را در اختیار دارد و تصمیم دارد فورا" آن را عملی سازد.
کارهایی که باید انجام دهید
 شخص را تنها نگذارید،پیش او بمانید.
 به آرامی و مهربانی با او صالالحبت کنید ،قرص،چاقو ،اسالاللحه و سالالموم نباتی را از دسالالترس او دور
کنید(دورکردن ابزار خودکشی).
 با او قراردادی ببندید(قرارداد عدم خودکشی).
 سریعاً با پزشک یا کارشناس بهداست روان تماس بگیرید،آمبوالنس را خبر کنید و شرایط بستری
شدن وی را فراهم کنید.
 به خانواده خبر دهید و حمایت آنها را جلب کنید.
ارجاع دادن فرد مستعد خودکشی
کی ارجاع دهید

وقتی که شخص موارد زیر را داشته باشد
 بیماری روانپزشکی
 سابقه قبلی اقدام به خودکشی
 سابقه فامیلی خودکشی ،الکلیسم ،یا بیماری روانپزشکی
 بیماری جسمی
 نداشتن حمایت اجتماعی
چگونه ارجاع دهید

 کارکنان بهداشتی باید باصرف زمان کافی علت ارجاع شخص را توضیح دهند.
 برای او وقت مالقات بگیرید.
 برای فرد توضالالیح دهید که ارجاع کردن او به این معنا نیسالالت که کارکنان بهداشالالتی میخواهند از
دست فرد خالص شوند یا فراموشش کنند.
 پس از مشاوره فرد را مالقات کنید.
 به صورت دورهای با او مالقات داشته باشید (.ارتباط خود را با او حفت کنید)
چه کارهایی انجام دهید و چه کارهایی انجام ندهید؟
چه کارهایی انجام دهید

 گوش دهید،همدلی نشان دهید و آرام باشید؛
 حمایتکننده و مراقب باشید؛
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 موقعیت را جدی بگیرید و میزان خطر را ارزیابی کنید؛
 درباه اقدامهای قبلی خودکشی سرال کنید؛
 راههای دیگر به غیر از خودکشی را شرح و بسط دهید؛
 درباره نقشه خودکشی سرال کنید؛
 با فرد قرارداد عدم خودکشی ببندید به این ترتیب برای او فرصت زندگی ایجاد کنید؛
 دیگر حمایتها را شناسایی کنید؛
 ابزار خودکشی را ازمیان بردارید؛
 اقدامی انجام دهید،به بقیه خبردهید و کمک بگیرید؛
 اگر خطر باالست،در کنار او بمانید؛
چه کارهایی انجام ندهید

 وضعیت را نادیده بگیرید؛
 شوک زده یاوحشت زده شوید؛
 بگویید همه چیز درست میشود؛
 با فرد درجهت انجام این کار(خودکشی) بحث کنید؛
 مشکل را ناچیز جلوه دهید؛
 قسم بخورید که به کسی چیزی نمیگویید؛
 فردرا تنها بگذارید؛
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افردایکهاخیراً اقدامبهخودکشیکردهاند

اقدام به خودکشالالی لزوماً به معنای این نیسالالت که فرد میخواهد بمیرد؛ بلکه در بسالالیاری از موارد
نشانه این است که فرد نمیداند برای حل مشکالتش چه کاری انجام دهد.
پس میتوان با کمک به پیدا کردن راه حلهای منا سب فرد را در زنده ماندن و لذت بردن از یک زندگی
دلخواه یاری رساند.
اگر چه اقدام به خودکشی هم برای خانواده و هم برای خود فرد اقدامکننده ترسناک و پریشانکننده
ا ست ،بدون چاره نی ست .پز شکان و کار شنا سان میتوانند به شما کمک کنند برای اقدامکننده کارهای
الزم را انجام دهید .با بردن اقدامکننده به خودک شی نزد پز شک یا کار شناس بهدا شتروان به او کمک
کنید تا بتواند تصمیم درستی بگیرد وزنده بماند ،آنطور که زندگیش را بهتر از قبل بسازد.
در این خدمت هدف پیشالالگیری از خودکشالالی مجدد اسالالت وگروه هدف افرادی هسالالتند که اقدام به
خودکشی کردهاند ولی منجربه فوت نشده است.
روش دسالالترسالالی به مخاطبین از طریق مراکز بهداشالالتی و درمانی و درمانگرانی میباشالالد که فرد
اقدامکننده به خودکشی را برای دریافت خدمات درمانی به انجا مراجعه میکنند و یا در پارهای از مواقع
در فرآیندهای ارائه خدمت به صورت فرصتطلبانه توسط کارشناس سالمت روان شناسایی میگردد.
این افراد بر ح سب نیاز و برا ساس صالحدید تیم درمانگر در جل سات م شاوره شرکت خواهند کرد
کار شناس ارائهدهنده خدمت فردی ا ست که معیارهای تعیین شده برای فعالیت در جایگاه کار شنا سس
المت روان را دارا میبا شد (دارای حداقل مدرک کار شنا سی ار شد در یکی از گرای شهای روان شنا سی
بالبنی و یا عمومی است) این کارشناس آموزشهای بدو شروع خدمت را مبتنی بر کاریکولوم آموزشی
تدوین شده تو سط وزارت بهدا شت و درمان و آموزش پز شکی ،طی نموده و موفق به ک سب مدرک
پایان دوره شده است.
اقدام به خودکشی یکی از مشکالت نسبت ًا شایع در افرادی است که احساس میکنند نمیتوانند برای
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مشالالکالت خود راه حلمناسالالبی پیدا کنند .این افرادبدلیل نا امیدی تصالالمیم میگیرند به زندگی خود خاتمه
دهند.
وقتی فردی اقدام به خودکشالالالی میکند و زنده میماند ،پس از انجام کارهای اولیه پزشالالالکی نیاز به
زمان دارد تا بتواند با احسالالالاسالالالات خود در مورد کاری که کرده کنار بیاید .این افراد بعد از اقدام به
خودک شی اح ساس سردرگمی ،تنهایی ،شرم ،ع صبانیت ،گیجی ،نا امیدی و ناتوانی میکنند .ممکن ا ست
هنوز افکار خودک شی دا شته با شند ،بخ صوص به خاطر اینکه دیگران این عمل آنها را محکوم میکنند.
به یاد داشالالالته باشالالالید که ساارزنش و جر و بحث با این افراد فقط مشااکل آنان را بدتر میکند .فرد
اقدام کننده نیاز به حمایت دارد تا بتواند راه های مناسالالالبی برای حل مشالالالکالتی که منجر به اقدام به
خودک شی شدهاند ،پیدا کند .خانواده در این میان میتواند کمک مرثری با شد .اگرچه در بع ضی موارد
فرد اقدام کننده به خودکشالالی از خانواده عصالالبانی اسالالت ،با اینحال بیش از هر زمان دیگری به آنها نیاز
دارد .کارهایی که شما به عنوان یکی از اعضای خانواده میتوانید برای او انجام دهید از این قرار است:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

فرد اقدامکننده را تشویقکنید مراجعات منظم به پزشک و کارشناس بهداشت روان داشته باشد.
یکی از اعضای خانواده حتماً در ویزیت های پزشک یا کارشناس همراه او برود.
اگر بیمار عصبانی است اجازه دهید صحبت کند و حرفهای او را به دل نگیرید.
با بیمار جر و بحث نکنید .حل مشکالت احتیاج به زمان دارد.
با پزشک و کارشناس همکاری کنید و کارهایی را که آنها میگویند انجام دهید.
به خاطر اقدام به خودکشی او را سرزنش نکنید.
در صورتی که بیمار با اع ضای خانواده م شکالتی دارد به او اجازه دهید مدت کوتاهی در منزل
یکی از بستگان یا دوستانی که خودش میخواهد زندگی کند تا پزشک و کارشناس فرصت داشته
با شند روی م شکالت بیمار و خانواده شما کار کنند و بیمار آماده شود دوباره با شما زندگی
کند .توجه داشالالالته باشالالالید که این کار یک راه حل موقتی اساات و فقط برای کمک به بیمار در
شاارایط بحرانی انجام میشااود و همکاری شالالالما در این زمینه تا حد زیادی به بیمارتان کمک
خواهد کرد .پس از رفع بحران او متوجه خواهد شد که شما چه کمک بزرگی به او کرده اید.

-8

م سئولیت دادن داروی بیمار را– اگر با شالالما زندگی میکند -خودتان بعهده بگیرید نه بیمار.
الزم اسالالالت هر بار فقط مقداری از دارو را که باید بخورد به او بدهید ،مثالً دو قرص هر روز
صبح.

-9

هر گونه وسایلی که میتواند برای اقدام به خودکشی به کار رود مثل چاقو ،یا مواد سمی مثل
حشااره کش یا آفت کش ،انواع داروها ،مواد سااوختنی مثل بنزین یا نفت ،و یا هر چیزی که
ممکن ا ست بیمار از آن برای اقدام به خودک شی ا ستفاده کند از د سترس بیمار دور کنید .الزم
این وسایل در جایی باشد که بتوان در آن را قفل کرد.

 -11آرامش خود را حفت کنید .تمام آنچه در اینجا به شما گفته می شود برای حمایت و مراقبت از فرد
اقدامکننده ا ست و به این معنی نی ست که بیمار شما حتماً دوباره اقدام به خودک شی میکند .ولی
الزم است تمام نکات ایمنی را به دقت رعایت کنید تا آرامش بیشتری داشته باشید.
 -11اگر اقدامکننده نمیخواهد در مورد اقدام به خودکشی حرف بزند او را سرال پیچ نکنید.
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 -12اگر اقدامکننده میخواهد ،اجازه دهید در اتاقی تنها باشد اما در اتاق را قفل نکند.
 -13از جر و بحث در حضور اقدامکننده خودداری کنید.
 -14در جل سات پز شک و کار شناس شرکت کنید و سعی کنید راه حل منا سبی برای م شکالت پیدا
کنید.
 -15از انداختن تقصاایر به گردن همدیگر خودداری کنید .این کار هیچ کمکی به شالالالما یا اقدامکننده
نمیکند .هر کسالالی ممکن اسالالت اشالالتباه کند اما نکته مهم این اسالالت که بخواهید واقعاً برای رفع
مشکالت خانواده کاری انجام دهید.
 -16اگر فرد اقدامکننده شما را به خاطر اقدامش به خودکشی سرزنش میکند ،با او جر و بحث نکنید.
او در و ضعیتی نی ست که بتواند کامالً منطقی فکر کند .میتوانید نظرات و اح سا سات خود را در
جلسه با پزشک یا کارشناس در میان بگذارید.
 -17هر سرالی در مورد مشکالت ایجاد شده داشتید از پزشک و کارشناس بپرسید.
 -18پز شک در صورت لزوم فرد اقدامکننده را ب ستری میکند .ب ستری برای کمک به بیمار و اجرای
درمان مرثر است .بنابراین با موافقت کردن با بستری ،از بیمارتان حمایت کنید.
 -19اقدامکننده را ت شویق کنید تا درمان را تا آخر ادامه دهد ،حتی اگر بعد از مدتی اف سردگیش خوب
شده باشد .ادامه درمان تا رفع کامل مشکل امری مهم و ضروری است.
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فلوچارت ارائه خدمات پیشگیري و درمان سوءمصرف مواد
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