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 اسکیزو فرنیا

 

اختالل اسکیشٍ فزًی یا ضیشٍ فزًی اس تیواریْای هشهي رٍاًپزضکی است کِ در ّز سٌی ٍ در ّز دٍخٌس ٍ در تواهی 

 .فزٌّگ ّا اهکاى تزٍس دارد

اسکیشٍفزًثا تِ علت اختالل در عولکزد هغش ایداد هی ضَد ٍ عَاهل رٍاًی، اختواعی ٍ صًتیک در اتتال آى ًقص 

 .دارًذ

 :عالیم بیماری

در ایي حالت فزد ًوی تَاًذ رضتِ هٌغقی افکارش را دًثال کٌذ ٍ ایذُ ّای اٍ در ّن  :(سز در گوی)تفکز گیح ٍ هثْن 

 .ریختِ است ٍ یا تِ سختی قاتل فْن تَسظ دیگزاى هی تاضذ

ضخص هوکي است در توزکش، دًثال کزدى هکالوِ ٍیا یادآٍری هسایل .ایي ٍضعیت اهکاى هحاٍرُ راسخت هی کٌذ

 داًطگاُ علَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هعاًٍت درهاى 

  روزبهبیمارستان
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 .هطکل داضتِ تاضذ

 .رفتار فزد هثتال تِ اسکیشٍ فزًیا هوکي است آضفتِ ٍگاّی عدیة ٍ غزیة تِ ًظز تزسذ:رفتار ساسهاى ًیافتِ 

 .تِ هعٌای دیذى ٍ ضٌیذى یااحساس چیشّایی کِ ٍخَد خارخی ًذارًذ:تَّن 

تِ هعٌای اعتقاد هحکن ًسثت تِ هَضَعی کِ ٍاقعیت ًذارد ٍ تا ارائِ ّیچ دلیل یا تَضیحی اس تیي              :ّذیاى 

 احساس تی تفاٍتی ٍ عذم تٌاسة عَاعف ٍ احساسات تا ضزایظ سهاًی ٍ هکاًی حاکن تز سایز عالین هثل .ًوی رٍد

 .هَقعیتی کِ فزد در آى تِ سز هی تزد،اًشٍا علثی ٍ اختٌاب اس تواس تا افزاد دیگز ٍ تی اًگیشگی هی تاضذ

ِ ّا تایذ در هقایسِ تا سغح قثلی ِ ّا ٍ عالین حذ اقل ضص هاُ اداهِ داضتِ تاضٌذ ٍ ایي ًطاً کارکزد  الثتِ تایستی ایي ًطاً

ِ ای را ایداد کزدُ تاضذ  .فزد در کار، رٍاتظ اختواعی ٍ هزاقثت اس خَد، ٍخاهت قاتل هالحظ

 :عالیم ذکر شده در صورت بروز

 تزای تطَیق تیوار خْت هزاخعِ تِ پشضک تا اٍ صحثت کٌیذ ٍ تِ عالیوی . سزیعاً تِ پشضک هزاخعِ کٌیذ

 .چَى تی خَاتی، تی قزاری ٍ غوگیٌی کِ هعوَال تزای تیوار آسار دٌّذُ است اضارُ کٌیذ

 در صَرت هقاٍهت تیوار اس دٍستاى اٍ یا افزادی کِ هَرد اعتواد ٍی ّستٌذ کوک تخَاّیذ. 

 دقت کٌیذ کِ ّوَارُ صحثت کزدى تا تیوار تٌْا راُ صحیح تزقزاری ارتثاط تا اٍ ٍ خلة اعتواد ٍی است .

 : درمان

 .                                                            اسکیشٍفزًیا تیواری هشهٌی است کِ تا دارٍ قاتل کٌتزل هی تاضذ

 دقت کٌیذ کِ دارٍّا هوکي است عَارض ًاخَاستِ ای ّن داضتِ تاضٌذکِ تاعث عذم رغثت تیوار تِ هصزف دارٍ ٍ 

 .در ًتیدِ عذم تْثَد اٍ  هی گزدد، اها ایي عَارض تِ هزٍر سهاى ٍ یا تا  هصزف دارٍ رفع هی ضًَذ

 :نحوه برخورد صحیح با بیماران مبتال به اسکیسو فرنیا

 تا ایي تیواراى هثل ّز تیوار دیگز تا احتزام رفتار کزدُ ٍ آًْا را رعایت ًواییذ. 

 اس رفتارّایی کِ تاعث تطذیذ افکار تذتیٌاًِ آًْا هی گزدد خَدداری کٌیذ. 
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 ٍلی اگز تیوار ضوا تٌْایی را تِ حضَر در خوع . اس حضَر تیوار در خوع دٍستاى ٍ آضتایاى استقثال کٌیذ

 .تزخیح هی دّذ اصزار تِ حضَر در خوع صحیح ًیست

 لذا تَصیِ هی ضَد اسدٍاج تیوار تا پس اسکٌتزل عالین تیواری هسکَت .اسدٍاج تاعث تْثَد تیواری ًوی ضَد

دقت کٌیذ در اسدٍاج، خاًَادُ عزف . گذاضتِ ضَد ٍ در ّز صَرت تا هطَرت پشضک هعالح صَرت گیزد

 .هقاتل را در هَرد ساتقِ تیواری آگاُ ًواییذ 

 در صَرتی کِ تیوار قصذ هسافزت دارد هزاقثت کٌیذ تا تِ هیشاى کافی دارٍ ّوزاُ داضتِ تاضذ.  

  :ودر پایان توجه داشته باشید که

 .سالهت خسوی ٍ رٍحی ضوا تِ عٌَاى خاًَادُ تیوار، تِ اًذاسُ تیوارتاى اّویت دارد  پس هزاقة سالهتی خَد تاضیذ

 

 

 


