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 نقش خانواده در كمك به بهبود عملكرد

 فرد مبتال به اختالل اسكيزوفرني 

 

تماعی باعث مشکالت بیشتری برای انزوای اجتماعی وکاهش عملکرد بیمار در زمینه های شغلی و روابط اج

بیمار می گردد. برای پیشگیری از انزوا و گوشه گیری، بازتوانی روانی برای بیمار ضروری است تا فعالیت 

 های عادی زندگی بیمار کمتر مختل شود.

 خانواده با انجام اقداماتی می تواند در سازگاری شخص با بیماری و همچنین حفظ و ارتقاء توانمندی های

 روانی  به او کمک کند .

  برخی از اين اقدامات شامل موارد زير می باشد:

 .به مراقبت خود از بیمار ادامه دهید. 

 بیمار شما به مراقبتهای دارويی، بهداشتی و توانبخشی روانی مستمر نیاز دارد. انجام تمام اين مراقبت ها از 

هرانتی درمانی تدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش  

مديريت امور پرستاری  –معاونت درمان   

روزبهبیمارستان   
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اعضاء خانواده در اين مراقبت نقش داشته باشند.  عهده يک نفر خارج است. از اين رو الزم است که تمام

 متناسب باشرايط آنها تعیین ومشخص شود. ،بهتر است که وظیفه و نوع مراقبت هر يک از اعضاء خانواده

  به شخص مبتالكمك كنید بیماري خود را بپذيرد. 

ا گیرند و در زمانهای  برای اين منظور بهتر است اعضاء خانواده آموزش های الزم در زمینه بیماری را فر

 اطالعات مربوط به بیماری را با حوصله به بیمارمنتقل کنند. ،مناسب و با کنترل مرحله حاد بیماری

و يا علت عالئم خود  مورد علت مصرف دارو، نام بیماری يکی از اين فرصت ها هنگامی است که بیمار در

ی کوتاه بردانش بیمار بیفزايد.در زمان انتقال تواند با پاسخ را جويا می شود. دراين لحظه خانواده می

 اطالعات،  از سخنرانی، نصیحت و ارائه اطالعات زياد در مدت کوتاه به فرد خودداری کنید.

 در شخص بیمار امیدواري ايجاد كنید. 

يادآوری اثرات درمان، پاک شدن عاليم بیماری و افزايش کارايی و بهبود روابط اجتماعی که در پی درمان 

 در فرد مبتال ايجاد می شود، از مواردی است که می تواند بیمار را به ادامه درمان امیدوار کند.

 بیمار را به ثبت عاليم بیماري و عوارض دارويي تشويق كنید. 

بیمار را تشويق و کمک کنید تا هر گونه تغییری را که در روحیه خود احساس می کند يادداشت کند. از او 

شود، اين عالئم را ثبت کند. اين  صرف يک دارو سبب بروز عالئم ناراحت کننده میبخواهیدکه اگر م

توجه باعث می شود که بیمار نسبت به بیماری خود آگاهی بیشتری بدست آورد و سعی کند آنها را با 

 خانواده و پزشک معالج خود در میان گذارد.

 بیمار را به تنظیم برنامه تشويق كنید. 

مانع تغییرات زياد  شتن و اجرای يک برنامه سبک روزانه و منظم تشويق کنید. انجام اين کار بیمار را برای نو

 به منظم شدن ساعات  و غیرقابل پیش بینی در برنامه روزانه می شود. موفقیت در تنظیم و اجرای برنامه 



3 
 

 

خواب و بیداری بیمارکمک می کند. عالوه براين سبب می شودکه بیمار در ساير فعالیتها مانند خريد 

 مايحتاج خانه،کارهای منزل، تنظیم اوقات فراغت و تفريح مشارکت فعالتری داشته باشد.

 بیمار را به مصرف منظم دارو تشويق كرده و برمصرف آن نظارت كنید. 

همکاری او را برای مصرف منظم داروها بیشتر خواهد کرد. ضمن  ،ی خودافزايش آگاهی شخص از بیمار

تشويق بیمار به مصرف منظم داروها، از دور و نزديک )بسته به میزان همکاری بیمار( بر چگونگی مصرف 

 داروها توسط بیمار نظارت کنید.

 .به بیمار براي شركت در فعالیت هاي تفريحي و اجتماعي مناسب كمك كنید 

 بر اساس سلیقه و تمايل بیمار بعضی از موارد زير می تواند مفید باشد:      

مربوط به شرکت در جلسات آموزشی  ،گردش در پارک نزديک منزل، شرکت در جلسات مذهبی و اعیاد

 مهمانی های خانوادگی از جمله اين موارد می باشد. همین بیماری، شرکت در

 خاص، اصرار نکنید.در صورت عدم تمايل بیماربه يك مورد   

  

 ثابت قدم باشید. ،در اجراي برنامه هاي تنظیم شده 

بدين منظور وظايف را میان ساير اعضاء خانواده تقسیم کنید و پیگیر باشیدکه وظايف به موقع وبه نحو  

 مطلوب انجام شوند.

 با بیمار صحبت كنید. 

د. سعی کنید جمالت کوتاه بکار بريد. از با بیمار آهسته، شمرده شمرده و با صدا و لحنی آرام صحبت کنی

 انتقاد و سخنان کنايه دار خودداری نمايید.
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 رفتارهاي مثبت را تقويت كنید. 

تشويق کنید. درانجام کارهای دشوار با وی بیمار را به خاطر رفتارهای مثبت وی، هرچند هم کوچک باشند 

 مشارکت کنید.

 .یدبه وي كمك كن ،براي استقالل بیشتر بیمار 

نظر وی را برای انجام کارهای محوله جويا شويد.  وی در نظر بگیريد و پیش از اجرا، وظايف سبک برای

د به نفس بیمار تیب اعتماوی را در برابر ساير اعضاء خانواده تشويق کنید. بدين تر پس ازانجام کارها،

 می شود.افزايش می يابد و زمینه برای استقالل و خودگردانی بیمار بیشتر مهیا 

 مراقب سالمت جسماني و رواني خود و ساير اعضاء خانواده باشید. 

از سالمت جسمی و روانی خود غافل نباشید. برای حمايت و مراقبت کافی از بیمار الزم است ساير اعضاء 

يحی، خانواده سالم، شاداب و پرانرژی باشند. از اين رو ساير اعضاء خانواده نیز الزم است از فعالیت های تفر

ورزشی و استفاده از اوقات فراغت شخصی خود برخوردار شوند. به خاطر داشته باشید که هر قدر اعضاء 

 خانواده سالم و شاداب باشند، بیشتر  و بهتر می توانند از بیمار مراقبت کنند.

 

 

 

 

 


