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اختالتال روانی و ان

زنی به بیماران

یکی اس ػوذُ تزیي هَاًغ در راُ رسیذى ثِ سالهت رٍاى در اغلت جَاهغ اًگی است کِ جبهؼِ ثِ ثیوبراى
دچبر اختالالت رٍاًی هی سًٌذ ٍ ثبػث هی ضَد اگز فزدی احسبس کٌذ دچبر اضطزاة ،افسزدگی ،پزخبضگزی
ٍ یب احسبس سیزی اس سًذگی ضذُ ،اس تزس حزف ّبی دیگزاى ثِ پشضک هزاجؼِ ًکٌذ ٍ یب اس رفتي ثِ هزاکش
هطبٍرُ دچبر ضزم ،تزس یب خجبلت افشٍى ضَد ٍ ایي در صَرتی است کِ اگز اختالالت ٍ ثیوبری ّبی اػصبة
ٍ رٍاى را ثِ هَلغ درهبى کٌین ،فزد دچبر هطکالت ثؼذی ًخَاّذ ضذ .اًگ ًبضی اس ثیوبری ّبی رٍاى ،ثبر
ثیوبری را افشایص هی دّذ .ثیوبراى هجتال ثِ ثیوبری ّبی اػصبة ٍ رٍاى اغلت ثب دٍ هسئلِ ػوذُ رٍثزٍ
ّستٌذ .اٍل ایٌکِ ثبیستی ثب ػالئن ثیوبری خَد کِ هی تَاًذ ثزحست ًَع ثیوبری هتفبٍت ثبضذ (هبًٌذ
اضطزاة ّ،ذیبى  ،تَّن  )...کٌبر ثیبیٌذ ٍ دٍم ایٌکِ ثزداضت غلط جبهؼِ هی تَاًذ در ایي افزاد ایجبد اًگ
اجتوبػی کٌذ .درحمیمت اثتذا ثیوبر ثؼلت ػَارض ثیوبری ،احسبس ػذم تطبثك ثب آرهبى ّب ٍ خَاست ّبی
اجتوبػی کزدُ ٍ ثِ ّویي دلیل احسبس ضزم ٍ ًباهیذی هی کٌذ ٍ ثزای ججزاى ایي تفبٍت ،سؼی ثزاختفبی
ضزایط خَد ًوَدُ ٍ در ًتیجِ ثب گَضِ گیزی ٍ کٌبرُ گزفتي اس اجتوبع ،خَد را هحبفظت هی کٌذ .ایي اهز
در اًتْب هٌجز ثِ هحزٍم ضذى فزد اس حمَق فزدی ،اجتوبػی ٍ ضْزًٍذی اش هی گزدد .اًگ سدى ّوچٌیي
در خبًَادُ ّبی ثیوبراى رٍاًپشضکی ًیش یک ػبهل ثسیبر هْن ٍ استزس سا هؼزفی ضذُ است ٍ هی تَاًذ ثبلمَُ
ثز ارتجبطبت ثستگبى ثب یکذیگز ٍ ثب دیگزاى اثز سَء ثگذارد .ضذیذتزیي آثبر اًگ سدى ثِ خبًَادُ ّبی ثیوبراى،
کبّص اػتوبد ثِ ًفس ،احسبس هٌفک ثَدى ٍ هحذٍدیت در فؼبلیت ّب ٍ آسیت ثِ ارتجبطبت خبًَادگی است.
ایي در حبلی است کِ در اغلت هَارد ،خبًَادُ ّب ّشیٌِ درهبى ثیوبراى را ًیش خَدضبى هتحول هی ضًَذ.
ثیوبری ّبی رٍاًی هبًٌذ ثیوبری ّبی جسوی هی تَاًٌذ ثزای ّوِ افزاد ،صزفٌظز اس هیشاى َّش ،طجمِ

اجتوبػی یب سطح درآهذ اتفبق ثیبفتٌذ .ثیوبری رٍاًی یک ًمص ضخصیت ًیست ٍ ارتجبطی ثب ضؼیف ثَدى یب
ًذاضتي ارادُ ًذارد .ثیوبراى خَدضبى اًتخبة ًکزدُ اًذ کِ ثیوبر ضًَذّ .وبى طَر کِ ّیچَلت افزادی کِ ثِ
ثیوبری جسوی هثل سزطبى ٍ ثیوبری للجی هجتال ّستٌذ را هسخزُ ًوی کٌین ،ثیزحوبًِ است کِ ثخَاّین
افزاد هجتال ثِ ثیوبری ّبی رٍاًی را ثِ سخزُ ثگیزین.

