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:راه هاي درمان

پریشی هاي روانپریشی، نشانهروانداروهاي ضد:دارو درمانی
شوند که بیمار با باعث میدهند و معموالً اسکیزوفرنی را کاهش می

داروهاي ضد . ه فعالیت بپردازدتري بکارایی بیشتر و به نحو مناسب
روانپریشی در حال حاضر بهترین روش درمان براي اسکیزوفرنی 

کنند و این اطمینان را نمی» درمان«ها این بیماري را هستند اما آن
اغلب کسانی که .آورند که دیگر شرایط بیماري باز نگرددبه وجود نمی

هاي قابل توجهی از بهبودي را پس از مصرف اسکیزوفرنی دارند، نشانه
. اندداروهاي ضدروان پریشی نشان داده

مشاوره شغلی، آموزش حرفه، : هاي توان بخشیبرنامه:بخشیتوان
هاي حل مساله و مدیریت مالی، استفاده از وسایل نقلیه مهارت

این رویکردها براي . تماعی باشدهاي اجعمومی و آموزش مهارت
محور براي اسکیزوفرنی اهمیت -هاي درمانی اجتماعموفقیت روش

هاي الزم براي زندگی موثر و بارور در خارج از چتر دارند زیرا مهارت
.سازندحمایتی بیمارستان روانی را براي بیماران ناتوان فراهم می

هاي مرتب و صحبتروان درمانی فردي مستلزم :درمانی فرديروان
پزشک، ریزي شده بین بیمار و متخصص سالمت روان نظیر روانبرنامه
مطالعات اخیر نشان داده است . شناس یا مددکار اجتماعی استروان

رفتاري که به آموزش -که روان درمانی فردي و رویکردهاي شناختی
رنی پردازد، براي بیماران اسکیزوفهاي انطباقی و حل مساله میمهارت

تواند جایگزین دارو البته، روان درمانی نمی. تواند موثر و مفید باشدمی
درمانی گردد و غالباً هنگامی موثر است که ابتدا درمان دارویی باعث 

. پریشی بیمار شده باشدکاهش نشانگان روان

غالباً بیماران اسکیزوفرنی از بیمارستان مرخص :آموزش خانوادگی
بنابراین، آموزش . گیرندفراد خانواده قرار میشده و تحت مراقبت ا

توانند انجام دهند و نیز درك اعضاي خانواده درباره کارهایی که می
.مشکالت و مسائل مرتبط با بیماري اسکیزوفرنی، بسیار اهمیت دارد
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اسکیزوفرنی



بیماران اسکیزوفرنیایی :هاي حرکتی و جدایی از واقعیتنشانه
ممکن . دهندیب از خود نشان میغالباً کارهاي حرکتی عجیب و غر

شان وضعیت عجیبی پیدا کند یا با چهره. است شکلک درآورند
. حرکات انگشتها و دست و بازو حالتهاي بدنی معینی را تکرار کنند

شوند و نظیر وضعی که بعضی از آنان بسیار برانگیخته و ناآرام می
. رونداین سو و آن سو میمرتبکنند، ماران شیدایی پیدا میبی

گیرند و به کلی فاقد پاسخ برخی نیز در نهایت کم تحرکی قرار می
ی غیرعادي    شوند و ساعتها در یک وضعیت بدنتحرك میدهی و

ممکن است بیمار با پاهاي باز و دستی که به . می مانندبی حرکت 
. دراز شده ساعتها مجسمه وار باقی بماندسوي سقف

هاي رد این بیماري داراي خاستگاهاحتمال دا:شناخت اسکیزوفرنی
تواند زیستی نیرومندي باشد، با این حال استرس و تنش محیطی می

مردمانی را که در برابر این بیماري آسیب پذیر هستند به سوي انواع 
.هاي مکرر دچار شدن به جنون سوق دهندشدید این اختالل یا دوره

ده که براي هاي خویشاوندي نشان دابررسی:دورنماي زیستی
یعنی در رنی نوعی زمینه وراثتی نقش دارد؛ ابتالء به اسکیزوف

خویشاوندان بیماران اسکیزوفرنیایی احتمال ایجاد این بیماري بیشتر 
.است

تواند هر چند رویدادهاي تنش زا نمی:دورنماي روانی و اجتماعی
با این حال در ،کامل اسکیزوفرنی شوده هايمنجر به ایجاد نشان

به این بیماري را دارند عوامل             ءدمانی که آمادگی زیستی براي ابتالمر
روانی ـ اجتماعی نقش پراهمیتی در وخامت و شدت و نیز راه اندازي 

زاهایی که عمده ترین تنش. هاي این روانپریشی بر عهده دارددوره
زاهاي برخاسته از گیرد تنشاخیراً درباره آنها بررسی صورت می

هایی که اعضاي آن هیجانات خود را به وفور خانواده. خانواده است
کنند و کنند، بیش از اندازه در زندگی یکدیگر مداخله میآشکار می

آورند و در عین حال او را از عضو دچار اختالل حمایت به عمل می
سازند، گیرند و خشم و خصومت خود را متوجه او میبه باد انتقاد می

به این ترتیب زندگی در . آورندها را فراهم میین تنشآسیب زا تر
کند، شخص را با اي که به وفور هیجاناتش را ابراز میخانواده

هایی فراتر از توان بیماران اسکیزوفرنیایی براي حل و فصل آنها تنش
.شودمواجه ساخته و در نتیجه دوره دیگري از روانپریشی تدارك می

یعنی  باورهایی که بیشتر مردم هم هستند، یانذهاین بیماران گرفتار
ترین هذیانهاي رایج. آورندآنان را برداشت غلط از واقعیت به شمار می

آنان، اعتقاد به تالش نیروهاي خارجی براي کنترل و اداره کردن افکار 
خش و انتشار پیکی هم اعتقاد بهاز انواع هذیانها. ستو اعمال آنها

طوري که براي دیگران قابل شنیدن یافتن افکار شخص است، 
ها یا مردمان معینی شخص را تهدید که گروهاعتقاد به این.نمایدمی
شخص ممکن است به دوستان و ،کشندکنند یا بر علیه او نقشه میمی

وم وابستگان خود به این معنا مشکوك باشد که می خواهند او را مسم
یا پشت سرش حرف    کنندتعقیبش می، کنند یا او را زیر نظر دارند

.نیز در این بیماري شایع است،)هذیانهاي توطئه(می زنند 
در بعضی موارد نیز اعتقاد به نیرومندي و اهمیت خویش مطرح

). هذیانهاي عظمت(شود می
اسکیزوفرنی هاي حادکسانی که گرفتار دورهاغلب:اختالل ادراك

: نمایددهند که دنیا در نظرشان متفاوت میهستند گزارش می
ممکن است احساس کنند ). صداها بلندتر هستند و رنگها تندتر(

دستها بسیار بزرگتر یا بسیار کوچکتر، : (بدنشان همان بدن سابق نیست
بعضی بیماران ).ها در صورت تغییریافتهپاها بسیار دراز، جاي چشم

.توانند خود را در آیینه تشخیص دهندنمیحتی 
گوید دست به چه معموالً صداهایی که به شخص می(توهم شنیداري 

ترین توهم شنیداري رایج) را چطور انجام دهدکاري بزند یا کارهایش
دیدن موجودات عجیب و غریب یا موجودات (توهم دیداري . است

بوي بد از بدن (سایر توهمات حسی . کمتر گزارش شده است)بهشتی
کمتر ) خود شخص، سم داشتن غذا، احساس فرو رفتن سوزن در بدن

آور هستند؛ها غالباً ترسناك و حتی هولتوهم.شودشنیده می
توانند بیماران اسکیزوفرنیایی معموالً نمی:اختالل در جلوه هیجانی

.هاي هیجانی بهنجار یا مناسب از خود نشان دهندپاسخ
یا شادمانی نشان دهند بی ی که بایستی غم و اندوه در موقعیت های

بیمار ممکن است در حالی که از رویداد . مانندبی تفاوت میاعتنا و
مردي ممکن . اندوهناکی سخن می گوید لبخند بر لب داشته باشد

است خبردار شود که دخترش گرفتار سرطان شده اما هیچ نوع پاسخ 
ي یا خموشی هیجانی ممکن است این کند. هیجانی از خود نشان ندهد

گر آشوب درونی او را پنهان کند اما به صورت طغیانهاي خشم جلوه
.شود

اسکیزوفرنی

ریزد، واقعیت گروهی از اختالالت که در آنها شخصیت به کلی در هم می
ماند شود و شخص از داشتن کارکرد در زندگی روزمره درمیتحریف می

شود ي فرهنگها دیده میکیزوفرنی در همهاس. اسکیزوفرنی نام دارند
هاي تمدن صنعتی ا و تنشههایی که گرفتار استرسحتی در فرهنگ

میزان بروز آن در زن و مرد یکسان است و معموالً در اواخر . اندنشده
شروع آن در غالب موارد بین (شود نوجوانی تا اوایل بزرگسالی آشکار می

رچسب اسکیزوفرنی به آنان داده بکسانی که.)سالگی است35تا 15
شود معموالً چند سال باید در بیمارستان بستري شوند؛ بروز بیماري می

اسکیزوفرنی در مواردي به صورت تدریجی است به این ترتیب که 
شخص رفته رفته رفتارهاي نامناسب و انزواگزینی بیشتري نشان 

و یکباره است و به در موارد دیگري آغاز بیماري ناگهانی. دهدمی
شود؛ صورت آشوب و آشفتگی هیجانی وگم گشتگی شدید آشکار می

ی معموالً شخص مدتی ي توفانبه عنوان عوامل آشکارساز این دوره
.و اشتغال فکر به خود و احساس ناامنی استانزواگزینی، گرفتار استرس

:اسکیزوفرنیمشخصات

ه ناگهانی آشکار شود یا به تدریج، هاي این بیماري صرفنظر از اینکنشانه
هاي اصلی اسکیزوفرنی را در ویژگی. سیار متعدد و گوناگون استب

هر چند در هر کسی که این ،خالصه کردتوانهاي زیر میدسته
.شودي این عالیم آشکار نمیشود همهاختالل براي او تشخیص داده می

یند تفکر اختالل پیدا در اسکیزوفرنی، هم فرا:اختالل فکر و توجه
کنار هم چیدن کلمات و عبارات نامربوط . کند و هم محتواي فکرمی

یا » آشفته گویی « که گاهی(هاي ویژه بین کلمات به هم و تداعی
ها و گفتار افراد از مشخصات نوشته) شودنامیده می» ساالد کلمات « 

ی به موضوع دیگري اسکیزوفرنیایی است؛ فکرهاي شخص از موضوع
غالب آنان نسبت به بیمار . رسندپرد طوري که نامرتبط به نظر میمی

در برابر این پرسش که چه مشکلی دارند یا به . بودن خود بینش ندارند
رسد درك و شناختی از وضع خود نظر میاند بهچه علت بستري شده

.شوند که رفتارشان غیرعادي استو کمتر متوجه میندارند


