سودگی با بیمار اسکیشيفزویا )(schizophrenia living with
شىبه ( " )39/70/62سالمت ريان ي بايرهاي وادرست"
عالیم اسکیشيفزوی :فشدمثتال تٍ اسکیضيفشوی ،ممکه است فاقذ عالئم ظاَشی تیماسی تاضذ .دستشخی
اصمًاسد ،تٍ علت تغییشات سفتاسی ي سفتاس عجیة ي غشیة ،تیماسی ممکه است ظاَش ضًد .ایه عالئم می
تًاوىذ ضامل گًضٍ گیشی ،اضطشاب ضذیذ ي احساس غیشياقعی تًدن ،اصدست دادن اضتُا َ،زیان ،تًَم ي
احساس تحت کىتشل تًدن تًسط ویشيَای خاسجی تاضىذ.
در اسکیشيفزوی دي وًع عالمت يجًد دارد :
.1عالیم مثبت :یعىی وطاوٍ َای کٍ ضخص پیص اص تیماسی آوُا سا وذاضتٍ ،اما تا ضشيع تیماسی تش سفتاس ي
گفتاسش تاثیش گزاضتٍ اوذ


هذیان :تايسَایی کٍ فاقذ پایٍ ي اساس ياقعی اوذ.



تًهم :ضىیذن ،دیذن  ،احساس کشدن ،تًییذن ي یا مضٌ کشدن چیضی کٍ دس ياقعیت يجًد وذاسد.



آشفتگی ي بی ارتباطی درگفتار :تیه یک جملٍ ي جملٍ دیگش َیچ استثاطی يجًد وذاسد یا ضخص
تذين ختم یک جملٍ یامًضًع ،تٍ مًضًعی دیگش می پشداصد.



رفتارهاي وامىظم ي جىًن آمیش

 -6عالئم مىفی :یعىی خصًصیاتی کٍ اص ضخص گشفتٍ می ضًوذ .مثال فشدی اجتماعی تًدٌ ،پس اص ضشيع
تیماسی گًضٍ گیش می ضًد.


گًشه گیزي



مشکل داشته درابزاس احساسات



عدم رسیدگی ي مزاقبت اس خًد



واتًاوی در لذت بزدن



عالئم شىاختی

عالئم ضىاختی یعىی مطکل دس تًجٍ ي تمشکض کشدن ،مطکالت مشتًط تٍ پشداصش اطالعات دس ضىاخت
محیط صوذگی
دس فشد مثتال تٍ اسکیضيفشوی فعالیت رَىی ي سياوی دستخًش تغییش می ضًد .دس مشحلٍ حاد تیماسی فعالیت
َای َیجاوی ،سفتاسی ،فکشی ،عملکشد طثیعی خًد سا اص دست میدَىذ .دسمان تٍ مًقع َمشاٌ تا حمایت َای
خاوًادگی عملکشدَای سياوی تیماس سا حفظ کشدٌ ي دس تاصگطت تًاواییَای سياوی اي مؤثش ياقع می ضًد .تشای
ومًوٍ داوص آمًصی کٍ مثتال تٍ اسکیضيفشوی است ،تطًس مًقت اوگیضٌ تحصیلی خًد سا اص دست می دَذ ي
اضتغاالت رَىی جذیذ اي سا ياداس تٍ اوضياطلثی ي سفتاسَای غیشعادی میومایذ کٍ تا دسمان تٍ مًقع تُثًدی
وسثی حاصل میضًد.

