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 اػکیضٍفشًی چیؼت ؟

اهکاى اتتالء تِ ايي تیواسی تقشيثاً دس توام طَل . اػکیضٍفشًی اص جولِ تیواسی ّای ؿذيذ عصثی سٍاًی اػت

هثتالياى تِ ايي تیواسی غالثاً ًیاص تِ .ػالگی اػت 03 -51اتتالءتِ آى عوش ٍجَد داسدٍلی ؿايعتشيي ػي 

ايي تیواسی دس تیي توام اقَام، دس ّوِ ی فشٌّگ ّا ٍ طثقات ..خذهات هؼتوش سٍاًپضؿکی ٍسٍاًـٌاػی داسًذ

اػکیضٍفشًی اغلة . ؿیَع تیواسی دس ّش دٍ جٌغ صى ٍ هشد تِ يک ًؼثت اػت . اجتواعی ديذُ هی ؿَد

اى ًَجَاًی ٍ اتتذای جَاًی ؿشٍع هی ؿَد ٍ فشدسادستاسٍستشيي ػال ّای صًذگی هثتال هی کٌذ ٍ دسدٍس

 .دسًتیجِ ،تحصیل ،اصدٍاج ،اؿتغال ٍ آهَصؽ هْاست ّای اجتواعی فشد هـکل داسهی ؿَد

ِ ت. کٌذ اصَالً ّش ًَع تیواسی دس اثش اختالل عولکشد طثیعی يک يا چٌذ ػیؼتن تذى تشٍص هی علت تیواسی

دس اثش ػخت ؿذى ػشخشگ ّا ٍ اختالل دس عولکشد ػیؼتن ( تاال تَدى فـاس خَى)عٌَاى هثال ّیپشتاًؼیَى

گشدؽ خَى تِ ٍجَد هی آيذ، تیواسی اػکیضٍفشًی ًیض تذًثال اختالل دس عولکشد يک ػیؼتن تِ ٍجَد هی 

اها علت دقیق ٍ . اػت دس اػکیضٍفشًی،ػیؼتوی کِ هختل هی ؿَد دػتگاُ عصثی هشکضی ٍ تِ ٍيظُ هغض.آيذ

دس تَجیِ ٍ تفؼیش علل ايي تغییشات داليل هختلفی تش .سٍؿي ًـذُ اػت  چگًَگی ايي تغییشات تِ دقت

اها آى چِ کِ هَسد تَافق عوَهی اػت ايي اختالل دس افشاد . اػاع ديذگاُ ّای هتفاٍت اتشاص ؿذُ اػت

 . سخ هی دّذ هؼتعذ ٍ تحت تاثیش عَاهل هختلف صيؼتی ، سٍاًی ٍ اجتواعی

تیواسی دس کؼاًی تیـتش ديذُ هی ؿَد کِ دس تؼتگاى دسجِ يک آًْا يعٌی تشادس، خَاّش،  :طًتیک ٍ تَاسث

 اها ايي تِ هعٌی اتتالء حتوی کؼی کِ تا فشد هثتال ساتطِ .پذس ٍ هادس تیواسی هـاتِ ٍجَد داؿتِ تاؿذ

 .خًَی داسد ًیؼت( ًؼثی)

، (اػتفادُ اص فَسػپغ تشای اًجام صايواى) ، ٌّگام صايواىًٌذ فـاس تش ػشصذهات صايواًی ها :صذهات صايواًی

طَالًی ؿذى هذت صايواى، کن خًَی هغض ًَصاد، اختالل تٌفؼی تعذ اص صايواى کِ هغض ًَصاد سا تا کوثَد 

 .اکؼیظى هَاجِ هی ػاصد اص عَاهل هْن آػیة پزيشی اػت

تَاًذ جٌیي ٍی سا هؼتعذ تِ  تشخی اص عفًَت ّای ٍيشٍػی هیاتتالء صى تاسداس تِ  :ٍساى حاهلگیعفًَت ّای د

 .ايي تیواسی ًوايذ

تغزيِ ًاهٌاػة ٍ ًاکافی دس هاُ ّای اٍل حاهلگی هی تَاًذ آػیة ّای جثشاى ًاپزيشی تِ اعصاب  :ػَء تغزيِ

 .جٌیي ٍاسد آٍسدُ ٍ اٍ سا هؼتعذ تیواسی ػاصد



د سا هؼتعذ تیواسی هی کٌذ ٍ فـاسّای سٍاًی ًیض ؿشٍع عَاهلی کِ پیؾ اص ايي رکش ؿذ فش: فـاسّای سٍحی

  :تشای سٍؿي ؿذى علت تیواسی تِ هثال صيش تَجِ فشهائیذ .تیواسی سا تؼْیل هی ًوايٌذ

تشّویي هٌَال هوکي اػت  .فشد هؼتعذ کن خًَی قلة، هوکي اػت دس اثش فـاس سٍاًی دچاس ػکتِ قلثی ؿَد

ئی هغض دچاس اختالل اػت ٍ دس هَاجِْ تا فـاسّای سٍاًی، تیواسی دس فشدی کِ اص ًظش فعالیت هَاد ؿیویا

 .اػکیضٍفشًیا تشٍص کٌذ

 

 


