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 درصذ کَدکبى 5 تب 3اختالالت ثیص فؼبلی در هیبى ضبیؼتزیي اختالالت رفتبری دٍراى کَدکی قزار دارًذ کِ حذٍد 

 . دثستبًی را تحت تبثیزقزار هی دٌّذ

هبّیت ایي  اختالل چٌبى است کِ هَخت گسیختگی قبثل هالحظِ سًذگی کَدکبى هجتال ٍ خبًَادُ آًْب                  

کَدکبى ثِ درخبت هختلفی تحت تبثیز ثیص فؼبلی قزار هی گیزًذ ثزخی ثِ عَر خفیف اس آى هتبثز هی ضًَذ .هی ضَد

 .ٍ ثزخی دیگز دچبر اختالل ضذیذ ّستٌذ ٍ دچبر آضفتگی در توبم ػزصِ ّبی سًذگی خَیص ّستٌذ

 . هؼوَالسي ضزٍع آى حذٍد سِ سبلگی استاحتوبل اثتال ثِ ایي اختالل در پسزاى  ثیطتز اس دختزاى است ٍ

 عالئم بیش فعالی چیست؟ 

 اضکبل در توزکش، فؼبلیتْبی تحصیلی را ثب ثی دقتی اًدبم هی دٌّذ، در پیزٍی اس دستَرات دیگزاى :بی توجهی  

  .هطکل دارًذ،حَاس پزتی ٍ گن کزدى ٍسبیل در ایي کَدکبى سیبد دیذُ هی ضَد

 توزکش  کَدکبى ثیص فؼبل ،اس ًَع کن تَخِ ،کَدکبًی ّستٌذ کِ دائوب در حبل رٍیب پزداسی ثَدُ ٍ ایي هَخت 

 داًطگبُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستبری–هؼبًٍت درهبى 

  روزبهبیمارستان
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ایي کَدکبى ػالقِ ای  .ًذاضتي در ایي کَدکبى هی ضَد کِ ایي هطکل ّن در هذرسِ ثیطتز خَد را ًطبى هی دّذ 

ثزای ًوًَِ سهبًی کِ در . ثِ اًدبم تکبلیفی کِ ًیبس ثِ دقت سیبدی دارد، ًذاضتِ ٍ ثزای درس خَاًذى هطکل دارًذ

هؼلن در حبل دیکتِ گفتي ثِ ثچِ ّب است، کَدک ثیص فؼبل هوکي است ثِ سجت ًذاضتي توزکش ٍ ،کالس درس

سهبًی کِ هبدر ثِ اٍ هتٌی را  در حبلی کِ در خبًِ، . تَخِ، کلوبتی را کِ ًَضتي آى را ّن ثلذ است، خب ثیٌذاسد

دیکتِ هی کٌذ، ثِ خبعز تَخِ هبدر ثز رٍی اٍ ٍ ایي کِ کَدک تٌْب است ٍ کسی در اعزافص ًیست ثِ خَثی دیکتِ 

ایي کَدکبى در ًَضتي تکبلیف در هٌشل هطکل دارًذ ٍ ثب  . هی آٍرد   را ًَضتِ ٍ ًوزُ خَثی ّن ثِ دست

 .گَضشدّبی پطت سز ّن پذر ٍ هبدر ٍ ثب تبخیز سیبد تکبلیف خَد را اًدبم هی دٌّذ

       ثچِ ّبیی کِ دچبر ثیص فؼبلی اس ًَع پزتحزکی ّستٌذ ثچِ ّبیی ثی قزار ٍ  :(پر تحرکی)فعالیت مفرط

ایي هطکالت در هذرسِ . راُ رفتي ّستٌذ در حبل ًبآرام اًذ، کِ ّیچگبُ در یک خب ثِ ضکل ثبثت ًوی ًطیٌٌذ ٍ دائن

ًوَد ثیطتزی پیذا هی کٌذ چزا کِ ثب رفتبرّبی خَد هَخت ثزّن سدى ًظن کالس ضذُ ٍ یب اگز ثتَاًٌذ خَد را کٌتزل 

ایي کَدکبى اس اًدبم رفتبرّبی پزخغز لذت هی ثزًذ ٍ  .کٌٌذ، دائن ثز رٍی صٌذلی خَد در حبل حزکت ّستٌذ

. دیگز ایي گزٍُ اس کَدکبى ثیص فؼبل است پزحزفی هطخصِ 

هطخصِ ثبرس کَدکبى ثیص فؼبل ثب رفتبرّبی تکبًِ ای، ایي است کِ صجز ٍ تحول کوی دارًذ ٍ هیبى  :تکاوشگری 

صحجت ّبی دیگزاى هی پزًذ ٍ ًوی تَاًٌذ صجز کٌٌذ کِ صحجت ّبی عزف هقبثل توبم ضَد ٍ یب حَصلِ ایستبدى 

. داخل صف در حیبط هذرسِ ًذارًذ

هوکي است کِ کَدکبى ثیص فؼبل توبم ًطبًِ ّبی گفتِ ضذُ را ًذاضتِ ثبضٌذ، اهب ایي کَدکبى ثبیذ حذاقل هؼیبرّب را 

 داضتِ ثبضٌذ ٍ ثب تطخیص رٍاًپشضک کَدک است کِ هطخص هی ضَد کَدکی عجیؼت پزتحزکی دارد ٍ یب دچبر 

 .ثیص فؼبلی هی ثبضذ

 چه عواملی در بروز اختالل بیش فعالی سهیم اود؟

ُ ایذ،  ٍالذیي ثبػث ثیص فؼبلی ًویطًَذ اهب ضیَُ رفتبر آًْب ػلت ایدبد ثیص فؼبلی ایي ًیست کِ ضوب ٍالذیي خَثی ًجَد

ِ  قغؼی ثب هصزف سیبد هَاد قٌذی ًذاردهوکي است ثز ضیَُ رفتبر فزسًذضبى اثزثگذار ٍاکسٌْب ًیش . د، ّوچٌیي راثغ
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ُ است. هَخت ایدبد آى ًوی ضًَذ هحققبى . ػلل ایدبد آى هٌطبء سیست ضٌبختی دارد کِ ٌَّس ثِ درستی ضٌبختِ ًطذ

 .ثیبى هی کٌٌذ کِ احتوبال تزکیجی اس ػَاهل صًتیکی ٍ هحیغی ػبهل ثِ ٍخَد آهذى ایي اختالل است

 آیا بیش فعالی را می توان درمان کرد؟

ثیص فؼبلی را هی تَاى درهبى کزد ٍّذف درهبى ػجبرت است اس کبّص ػالین ثِ ًحَی کِ کَدک تب حذ هوکي 

 .آضفتگی کوتزی در سًذگی رٍسهزُ هتحول ضَد

درهبًْبی غیز دارٍیی ضبهل آهَسش دادى خبًَادُ در . درهبى ثِ ضکل درهبى دارٍیی ٍ غیز دارٍیی صَرت هی گیزد

هَرد ثیوبری ٍ هذیزیت  رفتبری فزسًذضبى ،حضَر فؼبل در هذرسِ ثزای ضکل گیزی ارتجبط هَثز ثیي خبًَادُ، هذرسِ 

ثِ خَد کَدک ّن هی تَاى هْبرت   . استرفتبری -ٍثزًبهِ ریشی آهَسضی ٍ درهبًْبی ضٌبختی ٍ پشضک ، هذیزیت 

 .ّبی اختوبػی، حل هسئلِ، هْبراحسبسبت ٍ حفؼ اػتوبد ثِ ًفس را آهَسش داد تب در درهبى خَدسْین ثبضذ

ًکتِ قبثل تَخِ آى است کِ .در درهبى دارٍیی، هقذار هصزف دارٍ ٍ ًَع آى ثبیذ تَسظ پشضک هؼبلح تٌظین گزدد

 .درهبى ّبی دارٍیی ٍ غیزدارٍیی ّوزاُ ّن تبثیز هٌبست تزی رٍی ػالین اختالل دارًذ

 درمان وکردن چه عوارضی دارد؟

ثِ .ضًَذ هی ثِ عَر کلی ایي اختالل در اکثز هَارد تب اٍایل ًَخَاًی اداهِ هی یبثذ ٍ ثؼذ اس آى ػالین ثِ تذریح کن

 9-11حذٍد ) هی یبثذ  اٍلیي ػالهتی کِ ثْجَد. درصذ افزاد تب اٍاخز ًَخَاًی اس ثیي هی رًٍذ70عَریکِ ػالین در 

در صَرتیکِ ایي .پز تحزکی است ٍلی اختالل تَخِ ٍ توزکش ٍحبالت تکبًطگزی هؼوَال تغییز ًوی کٌٌذ(سبلگی

اختالل ثِ ضکل هٌبسجی درهبى ًطَد،فزد دچبر هطکالت تحصیلی ، ضکل  گیزی اختالل ضخصیت ضذ اختوبػی، 

ثٌبثز .هصزف سیگبر، تصبدفبت راًٌذگی، ػذم ثجبت ضغلی ٍ کبّص اػتوبد ثِ ًفس ٍ ػَارضی اسایي دست  هی ضَد

ِ  ایي  کَدکبى  اقذام  کٌٌذ ایي ثِ ِ  حتوبً در دٍراى  کَدکی  ثزای  هؼبلد ِ  هی  ضَد ک   ..ٍالذیي  تَصی

؟ والدیه  چه  وقشی  در درمان  دارود

 فزسًذهبى  ٍاقؼبً ًطبًِ  ّبی  ایي  اختالل  را دارد  ِ ُ  تطخیص  ًْبیی  تَسظ  ،اثتذا ثبیذ هغوئي  ثبضین  ک ِ  ػالٍ  ث
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ِ  افزادی  ثسیبر هضغزة  ٍ ًگزاى  ّستٌذ، هوکي  است  خٌت ٍ . هتخصص  اًدبم  هی  پذیزد گبّی  ٍالذیٌی  ک

ِ  تطخیص  هغوئي  . خَش ّبی  عجیؼی  فزسًذ را دلیلی  ثز ثیص  فؼبلی  ثذاًٌذ ثٌبثزایي  در قذم  اٍل  ثبیستی  راخغ  ث

 .ثبضین  ٍ ثِ فزسًذهبى ثزچست ّبی  ًبدرست  ًشًین

 ٍرسش  کزدى، هصزف  ضَد  ِ ِ  ایي  کَدکبى  ثبیذ اس عزیق  فؼبلیت ّبی  هثجت، اس خول ثْتز است  . اًزصی  اضبف

ِ  فؼبلیت ّبی  لذتجخص  ثپزداسًذ ِ  ث ُ  داد ک ِ  سهیي ّبی  ثشرگ  ثزد ٍ اخبس ِ  . آًْب را ثزای  ثبسی  ث ِ  رٍساً یب ایي  ک

ِ  خبرج  کزد ُ  رٍی  آًْب را اس خبً ِ  اس لحبػ  . ثزای  پیبد سوی  قذری  جدر هٌشل  ًیش ثبیستی  هسئَلیت ّبیی  ک

ِ  ضَد ِ  اًزصی  ثیص  اس حذ آًبى  گزفت ِ  ایي  ٍسیل ِ  آًْب ثسپبرین  تب ث ِ  هی  کٌذ ث ِ ّب را خست ِ  خَة  است  . ثچ الجت

 .گبّی  ثزای  اًدبم  ایي  هسئَلیت ّب خَایشی  ّن  در ًظز ثگیزین

  اس آًْب سزخَاّذ  ِ ِ  کتک  ًشًین؛ سیزا رفتبرّبی  اًتقبم  خَیبً ِ  ّیچ  ٍخ ِ  ثبضین  ایي  کَدکبى  را ث ِ  خبعز داضت ث

ِ  ٍ ثب هحجت  صحجت  کٌین. سد  . ثْتز است  ثب آًبى هؤدثبً

  ّبی  رًگی  ٍ تٌقالت ثبػث  تحزیک ِ ِ  کبکبئَ، ضکالت، قَُْ، ًسکبفِ، ًَضبث گزٍّی  اس هَادغذایی   اس خول

ِ  ّب خَدداری  ضَد ِ  ثچ   . پذیزی  هی ضًَذ ٍ السم  است  تب حذ اهکبى  اس دادى  آًْب ث

 رختخَاة  ثزًٍذ  ِ ثْتز است  . خَاة  ضجبًگبّی  ایي  کَدکبى  هَضَع  هْوی  است؛ آًْب ثبیذ ضت ّب سٍدتز ث

ِ  کَدک  ثفْوبًٌذ ایي  یکی  اس  ِ  ّز عزیق  هوکي  ث ِ  ای  هٌبست  تٌظین  کٌٌذ ٍ ث ِ  گًَ ُ  را ث ِ  خبًَاد ٍالذیي  ثزًبه

ِ  ضت ّب تب دیزٍقت  ثیذار ًوبًذ ُ  اٍست  ک ِ  هی  ضَد کَدک  اس ٍسبیلی  .قَاًیي  خبًَاد ِ  تَصی  در ّویي  سهیٌ

ُ  ًکٌذ چَى  ِ  صَرت  افزاعی  استفبد  .کبهپیَتز ٍ تلَیشیَى  ث
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