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اّرژاًسِای رّاًپسشکی

روانپزشک                            _دکتر ماه منیر حقیقی  
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه     
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تعریف اورژانس های رفتاری

 علل اختالالت روانی

  اختالالت روانپزشکی

اسکیزوفرنی

اختالالت خلقی

اختالالت اضطرابی

 اختالالت سوماتوفرم

دلیریوم

اختالالت شخصیت

خودکشی

خشونت وپرخاشگری



اورژانس های رفتاری 

:موارد اختالل رفتاری یا روانی شامل فعالیت هایی هستند که 

 تداخل داشته باشد...( خوردن ، خوابیدن ،) با اعمال اصلی حیات .

 ادامۀ حیات یا خوب بودن حال بیمار یا سایرین را تهدید کند.

 از انتظارات جامعه یا موارد عرف در جامعه خیلی دور است.



دالیل ّ عْاهل تغییر رفتار

استرس های موقعیتی–بیماری های روانی1)

قند خون پایین دردیابتی ها های طبی      بیماری ( 2

هیپوکسی                             

جریان خون ناکافی به مغز                             

آسیب به سر                              

سرما یا گرمای شدید                             

عفونت های مغز یا پرده های مغز                                

یا مواد مخدرالکل ( 3



 مشکالت  روانی ممکن است:

.شدیدا ناتوان کننده و نیازمند بستری باشد •

.بدون بروز عالیم خارجی بیمار آنها را تحمل کند •

 اختالالت روانی بیش از ترکیب همه مشکالت دیگرمربوط به
.می کند  ناتوانسالمتی افراد جامعه را 

، عدم دلیل متداول مداخلۀ پرسنل اورژانس در بیماری روانی
.توسط بیمار است مصرف داروهای روانپزشکی 



علل اختالالت رّاًی 

1997از اجتماعی  -روانی  -مدل زیستی  

 ( Bio psycho social )

(ارگانیک ) عوامل بیولوژیک 1.

عوامل روانی 2.

عوامل اجتماعی3.

 هر یک ازعوامل فوق برعوامل دیگرتاثیرمی گذارد.



اختالالت رّاًپسشکی  
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(اسکیسّفرًی)اختالالت سایکْتیک 

اختالالت خلقی

اختالالت اضطرابی 

(سْهاتْفرم)اختالالت رّاًی باتظاُرات جسوی

اختالالت شخصیتی

اختالالت شٌاختی 

اختالالت ًاشی ازهصرف هْاد

کٌترل تکاًَاختالالت 

اختالالت اًطباق

اختالالت تجسیَ ای

اختالالت خستگی

اختالالت خْردى

جٌسیاختالالت  9



 

:دوعنصرتشخیصی همه اختالالت روانی

اختاللعالیم بیماری یا-1

     ویاازدست رفتن عملکرد اختالل باعث بیماری یا-2
.برای فرد می شودرنج و عذاب چشمگیر 

 یا  موادعالیم نباید ناشی از اثرات فیزیولوژیکی مستقیم
.باشد بیماری داخلی 
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اختالالت سایکوتیک

اختالالت نوروتیک

معیارهای تشخیصی اختالالت روانی

DSM    





اسکیسّفرًی
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ذهن ، فکر:  فرنیشکاف یا گسستگی            :  اسکیزو

زن= مرد %               1حدود   : شیوع 

:  شاه عالمت

با واقعیتدررفتاروازدست دادن ارتباط تغییرواضح 

14



ادراک •

فرایندی روانی که از طریق آن محرکهای حسی به آگاهی راه   
.می یابند 

ادراک حسی کاذب بدون وجود محرک خارجی : توهم 

(توهم در اختالالت روانی  شایعترین) شنوایی •

بینایی•

چشایی•

بویایی•

المسه•



تفکر •

جریان و فرم فکر1)

حاشیه پردازی–

تفکر مماسی–

پرش افکار–

سست شدن تداعی ها–



هحتْی تفکر 2)

عقیدۀ نادرستی که بر استنباط غلط ( :   Delusion)هذیان •

شخص ازواقعیت بیرونی متکی است و با زمینۀ هوشی و 

.فرهنگی اوهماهنگ نیست وبا استدالل اصالح نمی شود 

هذیان پارانویا•

هذیان گزند و آسیب•

هذیان خود بزرگ بینی•

هذیان انتساب•



:عالین      

هاهذیان  -1

( اغلب شنوایی ) توهمات  -2

یا شدن ازرشته کالم خارج ) نیافته آشفته وسازمان تکلم  -3

(انسجامعدم 

و کاتاتونیکنیافته رفتارشدیدا سازمان  -4

، فقرتکلم ،( فقدان احساس)عاطفه کند ) عالیم منفی  -5

....(انزوای اجتماعی ، بی لذتی ، بی انگیزگی 
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تشخیص اوایل بزرگسالی بیشترافراد دچاراسکیزوفرنی ، در 

می شوند. داده

عالمت فوق ، که هرکدام درمدت زیادی 5ازعالمت 2حداقل *

.وجود داشته باشد ماهه  6ازماه وبیش ازیک دوره ی 
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اختالال ت خلقی

21



احساس  بطورذهنیهیجان نافذ ومستمر که   ( :( Moodخلق 

.می شود  و توسط  فرد گزارش می شود 

    

Euthymiaطبیعی   –

Depressedافسرده      –

Elevatedباال          –

Irritableتحریک پذیر    –

Maniaشیدا              –

Melancholiaمالیخولیا         –

Mood swing     نوسان خلق–



افسردگی( 1

جمعیت % 15-10یکی ازشایعترین اختالالت روانپزشکی ، 
(  برابر مردان 2زنان . ) رامبتال می کند 
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معیارهای تشخیصی افسردگی ماژور

افسردهخلق  -1

واضح عالقهکاهش  -2

(درصدی  5تغییر) دار یاافزایش وزن معنی کاهش   -3

خوابی یا پرخوابیبی  -4

یا کندی سایکوموتوراضطراب  -5

بی ارزش بودن یااحساس گناه بسیارنامتناسباحساس  -6

توانایی تفکر یاتمرکز یابی ارادگیکاهش  -7

مکرر به خودکشیتصمیم به مرگ بصورت فکرکردن  -8

 انرژیخستگی یاازدست دادن احساس  -9

24



خلق افسرده حداقل یکی ازعالیم باید )ازعالیم فوق عالمت  5

(                             باشد فقدان لذت وعالقه یا 

 ای                                          هفته  2طی دوره ی

.ها است خودکشی % 50افسردگی عامل حدود * 
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اختالل دّ قطبی ( 2

های افسردگیدوره یا بدون با ( سرخوشی)یک دوره ی مانیک حداقل •

 .معموال بیماران قبل از شروع دوره ی مانیک چندین دوره ی افسردگی دارند *

%1، حدود نیست  شایع •

.در دوران بلوغ یا اوایل بزرگسالی ایجاد میشود معموال •

.درمردان اتفاق می افتدغالبا •

دو قطبی دچاراختالل از بیماران دچار افسردگی ماژور در نهایت بعضی •
.میشوند 
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معیارهای تشخیصی اپیزود مانیک
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.اعت تحشیک پزیش یا  تاالخهق یک ْفتّ ای طی یک دٔسِ ی  

 (:عالمت 4خلق تحریک پذیر است اگر ) عالمت  3ایندوره حداقل طی 

خود بزرگ بینی یا (حداعتماد به نفس بیش از )به خود بسیار زیاد ارزش  -1

نیاز به خواب کاهش  -2

( کالم سریع وزیاد یا فشار تکلم ) پرحرفی  -3

(درحال دویدن هستند افکار ) افکار پرش  -4

فرد فورا به محرکهای بیرونی بی اهمیت یا بی ارتباط جلب توجه ) پرتی حواس  -5
(میشود 

یا بیقراری سایکوموتور( یاجنسی نظر اجتماعی شغلی از ) فعالیت هدفمند افزایش  -6

ولخرجی ، )بیش از حد به امور لذت بخش که عواقب ناراحت کننده دارد پرداختن  -7
 ..... ( سرمایه گذاری احمقانه و 
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:درمان 

.یک محیط آرام و محافظت کننده حفظ •

.پرهیز از مقابله با بیمار •

.اگر افکار خودکشی دارد هرگز تنها نماند •

.ارزیابی و درمان مشکالت طبی زمینه ای •

سایکوزداروهای ضد : است اگرسایکوتیک •
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اختالالت اضطرابی
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حولَ پاًیک
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:    اضطراب های جنرالیزه با احساس حمله ی پانیک تفاوت 
.حمالت پانیک است ماهیت حاد  

.بی دلیل هستندمعموال  -1:   پانیکهای حمله 

دقیقه بعدازشروع به اوج 10درعرض  -2                       
.رسندمی                           

.ساعت ازبین می رونددرکمترازیک  -3                       
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 یا پانیک واضطراب ممکن است شبیه یک بیماری قلبی

سردرگمی پرسنل اورژانس نظربرسد وباعث به تنفسی 

.شود

 باشد بیماری های داخلی می رد کردن تشخیص پانیک با.

بیشتردرجوانان* برابرمردها       3 -2زن ها *
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 یا اضطراب درصحنه پانیک کلید تشخیص:

دربیمارشرح حال وسابقه ی این وضعیت داشتن  -1

بودنوتنفسی بیماریهای قلبی ازطیف سنی موردانتظار برای خارج  -2

 هستند و بعضی  هایپرونتیالسیونپانیک شبیه عالیم ازعالیم بسیاری
پاراستزی ناشی ازپانیک که به میزان دارند مثل ازآنها باهم ارتباط 

(کارپوپدال -وپا اسپاسم های دست . )زیادی ناشی هایپرونتیالسیون است
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معیارهای تشخیصی حملۀ پانیک

 4آن که طی( احساسی زیاددیسترس ) شدیدناپیوسته ی ترس یاناراحتی دورۀ 
 10درعرض وشودمی شروع ناگهانی یا بیشترازعالیم زیربطور عالمت

:می رسددقیقه به اوج 

طپش قلب یا افزایش سرعت ضربان قلب (1

سینهناراحتی درقفسه ی درد یا احساس ( 2

تنگی نفس یا خفگی احساس ( 3

احساس خفقان( 4

پاراستزی ( 5
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تعریق( 6

(لرزش) ترمور( 7

گرگرفتگییا لرز ( 8

درشکمیااحساس ناراحتی تهوع ( 9

درسر،غشسرگیجه،سبکی احساس ( 10

(جداشدن ازخود)دادن واقعیت یا ازدست دادن شخصیت ازدست ( 11

شدنازدست دادن کنترل یادیوانه ترس ( 12

ازمردنترس ( 13
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:درهاى

.دهید همدلی نشان عمدتا ساده وحمایتی ،-1

.شود طبی ارزیابی ودرمان شکایت  -2

.اگرهایپرونتیالسیون دارد او را آرام کنید  -3

لورازپام ، : شدید وناتوان کننده درصورت عالیم داروی آرامبخش  -4
دیازپام
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اختالالت سوماتوفرم       
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عالیم جسمانی مشخص میشوند که علت فیزیولوژیک با 

.ندارند واضحی 

 

 .این اختالالت به عوامل روان شناختی مربوط هستند 

دارند که این باوردچار اختالالت سوماتوفرم هستند افرادیکه 
. هستندو واقعی  عالیم جدی 
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:اًْاع اصلی 

(: سوماتیزاسیون ) جسمی شدن اختالل 

. مشغولیت فکری با عالیم جسمانی داردبیمار 

: ( انگاری بیماری خود ) هیپوکندریازیس 

.یک بیماری جدی و خطرناک عنوان تشدید یافته عالیم جسمانی به تعبیر 

: )body dysmorphic disorder  اختالل بدریختی بدن(

فرد عقیده دارد که در ظاهر بدن خود نقصی دارد.

: (pain disorder) اختالل درد

.با هیچ اختالل جسمی قابل توجیه نیست بیمار دچار درد معموال شدیدی است که

: )conversion ) اختالل تبدیلی 

. را درگیر میکند سیستم عصبی دست دادن عملکرد که معموال از 
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:عصبی درگیری سیستم های مربوط به نشانه 

ارادی حرکات  -1

کارکرد حسی  -2

کوری -1:       هاترین نشانه شایع 

کری -2                               

فلج -3                              
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. است بین نوجوانان و بالغین بیشتر در 

برابر مردان 2زنان 

هوش و افراد متعلق به ، کم سواد ، کم جوامع روستایی در 
        . اقتصادی پایین شایعتر است –گروه های اجتماعی 

         

قابل توجهی با این همراهی اختالل افسردگی و اضطرابی 
.دارد اختالل 
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جعیت زمانی در طول عمرشان دچار برخی نشانه های این اختالل کل 1/3

میشوند که البته شدت آن به حدی نیست که برای تشخیص 

.کفایت کند اختالل 

زیبابی تفاوتی –نفع ثالثیه  –نفع ثانویه  –نفع اولیه 

. آورد درنمی آن را بیمارادای نشانه ها عمدا ایجاد نمیشود و 

(تمارض نیست  )
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.میباشد عوامل استرس زا شروع یا تشدید نشانه متعاقب تعارض یا دیگر 

از کمتر ظرف چند روز یا %( 90 -100)نشانه های اولیه اکثر بیماران 
.یکماه برطرف شود 

.دیگری را تجربه نکنند دورۀ ممکن است % 75

. دیگری را تجربه می کنند دورۀ هنگام استرس % 25

.بیشتر طول بکشد پیش آگهی بدتر است هرچه 
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دلیریْم
.ازتفکرآشفته وسازمان نیافته مشخص می شودشروع نسبتا سریعی با 

: دچاربیماران این 

عدم توجه   -1

اختالل در جهت یابی -2 

هوشیاریتیرگی کلی  -3 

.، هستند در حافظه نقص  -4 

.گیجی است ، عالمت دلیریوم شاه 
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. موارد ممکن است دچار توهمات بینایی شوند یعضی 

(  چندین ساعت یا چند روز)نسبتا سریع ، شروع ی دلیریوم مشخصه 
.آن است و ممکن است برگشت پذیر باشد

:ازموارد زیر باشدمی تواند ناشی دلیریوم 

بیماری داخلی -1

ازحد مواد مصرف بیش  -2

مواد محرومیت  -3

علت های متعدد -4
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اختالالت شخصیت

51



ٔ سفتاسی تا دٔايی ُْی اعت اص تجاسب دسٌٔ راختالل شخصیت عثاست 

 :کّ

  َیغتْای فش ُْگی يُطثق تشيالک

  داسدغیش قاتم اَعطاف َفٕری

 شٕدَٕجٕاَی یا جٕاَی ششٔع يی اص

 کُذطٕل صياٌ تغییش ًَی دس

 شذٌ کاسکشدْا یش يی شٕدٔيختم خٕشُٕدی فشد تاعث َا  .
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:  شودتقسیم می ( کالستر)دسته اختالالت شخصیت به سه •

پارانویید ، است از سه اختالل شخصیت عبارت « A»ی دسته •

اسکیزویید ، اسکیزوتایپی

.به نظر می رسندغریب و نا متعادل مبتال به این اختالالت اغلب افراد 
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       است از چهار شخصیت عبارت « B»دسته ی•

نمایشی ، ( borderline)مرزی ، ( antisocial)ضد  اجتماعی 

(histrionic ) و خودشیفته(Narcissistic) ؛

.اندنمایشی ، نامتعادل و هیجانی مبتال به این اختالالت اغلب افراد 

54



است از اختالالت شخصیتی دوری گزین عبارت « C»دسته ی •

(avoidant ) ، وابسته(dependent ) ،جبری -وسواسی

.  رسندنظرمی به مضطرب و هراسان اغلب افراد مبتال به این اختالالت  
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اختالل شخصیتی پاراًْییذ

اعتمادی وشکاکیتی نافذ و فراگیر نسبت به دیگران به طوری که بی 
. انگیزه های افراد را شرارت آمیز تلقی کند

شک داشته باشد که دیگران دارند اورا استثمار کافی ، دلیل بدون 
.می گذارندکاله یا سرش می رسانند ، به وی ضرر کنند ، می 

دائم ذهنی اش شکی اثبات نشده در مورد وفا داری یا قابل مشغولیت 
.اعتماد بودن دوستان و اطرافیانش باشد

از این که اطالعاتی را که به دیگران می دهد ناموجه دلیل ترسی به 
از اطمینان کردن به ببرند ، مغرضانه بر ضد خودش به کار 

.دیگران اکراه داشته باشد
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در پس اظهار نظرهای بی غرضانه یا اتفاق های بی خطر، معانی تحقیر 
.کننده یا تهدید کننده ی پنهانی بیابد

همیشه دلخور و نا خوشنود باشد یعنی ، اگر کسی توهین کرده باشد ، صدمه 
.ای رسانده باشد ، یا بی احترامی کرده باشد ، هیچ وقت اورا نبخشد

با کوچکترین چیزی احساس کند به شخصیت یا اعتبارش لطمه وارد شده  

باشد، حال آنکه دیگران چنین معنایی را در آن چیزها به طور آشکار 

.نیابند ، فورا واکنشی خشمگینانه نشان دهد یا به مقابله بپردازد

.مکررا و بدون هیچ دلیل به وفاداری همسر یا شریک جنسی اش شک کند
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اختالل شخصیت اسکیسّئیذ

احساسات و هیجان از روابط اجتماعی و محدود بودن طیف گسستگی 

شدهابراز های 

نه میلی به برقرار کردن روابط صمیمی و نزدیک داشته باشد و نه از 

.عضویت در یک خانوادهجمله گونه روابط لذت ببرد از این 

.همیشه فعالیت های انفرادی را ترجیح دهدتقریبا 
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به داشتن روابط جنسی با کس دیگر هیچ عالقه ای نداشته باشد یا 

.بسیار کمی داشته باشدعالقه 

.از کارهای معدودی خوشش بیایدفقط کاری لذت نبرد یا ازهیچ 

بستگان درجه اول هیچ دوست صمیمی یا مورد اطمینانی نداشته بجز 
.باشد

.برسددیگران بی اعتنا یا بی تفاوت به نظر خرده گیری به تمجید یا 

از خود ( flat)سردی هیجانی ، بی اعتنایی ، یا حالت عاطفی تخت 

.نشان دهد
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اختالل شخصیت اسکیسّتایپی

در روابط اجتماعی وبین فردی که مشخصه ی آن بروز رنج نواقصی 

و مشقتی حاد در روابط صمیمانه و کاهش قابلیت داشتن این روابط 

استرفتار بودن ادراکی و نیز نا متعارف یا و نیز تحریفات شناختی 

.نه هذیان های انتساب به خودخود ، انتساب به افکار 
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اعتقادات عجیب یا افکار جادویی که بر رفتار اثر بگذارند و با هنجار 

های برآمده از خرده فرهنگ فرد همخوانی نداشته باشند مثل 

حس ششم، در پاتی ، تله بینی ، اعتقاد به غیب بودن ، خرافاتی 
کودکان ونوجوانان به صورت تخیالت یا اشتغاالت ذهنی غریب

جسمیتجارب غیر معمول ادراکی از جمله خطاهای ادراکی 

با ای ، حاشیه پردازانه، استعاره مبهم ، مثال ) تفکر و تکلمی عجیب 

(.یا قالبیتفصیل مفرط ، و شرح 

بدگمانانهیا فکر شکاکیت 
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حالت عاطفی نابجا یا محدود

خود هبیا مخصوص عجیب ، نامتعارف ، یا وضع ظاهری رفتار 

بجز بستگان درجه اولاطمینان ، دوستان صمیمی یا مورد فقدان 

نیابد شدن هم کاهش آشنا با طوری که مفرط در میان جمع به اضطراب 

این اضطراب بیشتر به ترس توأم با بدگمانی فرد مرتبط است نه ؛ 
به قضاوت منفی در مورد خود
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ضذ اجتواعیاختالل شخصیت 

به صورت الگویی نافذ اعتنایی به حقوق دیگران وتجاوز به آن ها بی 
سالگی شروع شده باشد که  15و فراگیر وجود داشته باشد و از 

:است عالمت اش وجود الاقل سه تا از موارد زیر که 

اجتماعی توأم با احترام و توجه به هنجارهای نتواند به هماهنگی با فرد 
انجام مکرر اعمالی ضابطه مند دست یابد وعالمت آن رفتارهای 

.باشد که به خاطر آن ها مستوجب دستگیریباشد 

، داشتن دروغ گفتن های مکرربودن که عالمتش فریبکار و حقه باز 
برای رسیدن به نفع کاله سر دیگران گذاشتن اسم های مستعار، و

.شخصی یا لذت است 
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.یا ناتوانی از برنامه ریزی و پروراندن نقشه ای در سربودن تکانشی 

.کندبه طوری که مکررا جنگ و دعوا بودن پذیر و پرخاشگر تحریک 

.به سالمت وامنیت خود ودیگرانپروایی، بی اعتنایی توأم با بی 

شغل ثابتی از پذیرش مسؤلیت سر باز زدن، به طوری که هیچ وقت نتواند همواره 
.برآیدتعهدات مالیش داشته باشد با از عهده 

داشتن برخورد بد با آن دیگران ، رساندن به صدمه پشیمانی نکند، یعنی به احساس 
.را توجیه کندکارها این اشد یا ببی تفاوت ها، یا سرقت اموالشان بی اعتنا یا 
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اختالل شخصیت هرزی

به صورت الگویی که مشخصه اش تناوب بی ثبات بودن روابط فردی 
.آرمانی نمایی و بی ارزش نمایی: میان دو قطب افراطی است

اختالل و اشکال در هویت 

مثال خرج کردن پول ، روابط جنسی ، سوء مصرف )تکانشی بودن 

(.مواد ، بی مالحظه رانندگی کردن
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.خود زنی های مکرربه صورت مکرر، یا به خود کشی تهدید 

مثل )به صورت واکنش پذیری آشکار خلقثباتی در حالت عاطفی بی 

شدید وحمله ای اضطراب ، تحریک پذیری، یا مالل ]اپیزودیک[ که چند  
(.هم بیش از چند روزیبندرت ساعتی طول بکشد وخیلی 

.پوچی مزمناحساس 

مثال تند خوشدن )یا دشواری در تسلط بر خشمخشم  متناسب وشدید بودننا 
(.نزاع کردن های مکرردائم ، های پیاپی، خشمگین بودن 

صورت گذرا و در موقع فشار به ( پارانوئید)افکار بد گمانانه بروز 
(.استرس)روانی 
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اختالل شخصیت ًوایشی

مفرطبودن و توجه طلبی احساساتی 

وناراحت باشد ودر رنج نیست ، موقعیت هایی که مرکز توجه در •

.مشقت به سر برد 

رفتار نا متناسب به صورت اغوا گری دیگران ، تعاملش با مشخصه •
.جنسی یا تحریک کنندگی جنسی باشد
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.ابراز احساساتش به سرعت تغییر کند و سطحی باشد

.از تظاهر جسمی خود برای جلب توجه دیگران استفاده کندهمواره 

.نما ونمایشی باشد و در ابراز احساسات مبالغه کندخود 

.، یعنی به راحتی تحت تأثیر افراد یا موقعیت ها قرار گیردالقاپذیر باشد

.را خودمانی تر از آنچه واقعا هستند، بپردازندروابط 
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اختالل شخصیت ّابستَ

نیازی نافذ،فراگیر وافراطی به مراقبت شدن، که به سلطه پذیری، 

.وابستگی و ترس از جدایی بینجامد

بدون توصیه و اطمینان بخشی فراوان دیگران، در گرفتن تصمیمات 
.روز مره مشکل داشته باشد
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نیازمند این باشد که دیگران مسؤلیت اکثر مسائل عمده زندگی اش را 
.بر عهده بگیرند

به خاطر ترس از برخوردار نشدن از حمایت یا تأید دیگران، درابراز 

ترس واقعگرایانه از : نکته. مخالفت با آن ها مشکل داشته باشد
.عقوبت رانباید به حساب آورد

در رسیدن به به طرح ها و برنامه ها یا انجام امور به اتکای خودش و 

به دلیل فقدان اعتقاد به )بدون کمک دیگران، مشکل داشته باشد 
(.قضاوت ها یا توانایی های خود، نه به دلیل فقدان انگیزه وانرژی
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در کسب حمایت و پشتیبانی دیگران بیش از حد معطل بماند، تا جایی 

که حتی حاضر شود کارهایی را که خودش خوش نمی دارد انجام 

.دهد

در تنهایی احساس درماندگی یا ناراحتی کند، به دلیل ترس مبالغه آمیز 

.از نداشتن قدرت مراقبت از خود

با ختم یک رابطه صمیمانه، فورا به جست و جوی رابطه ای دیگر 

.برآید تا آن را منبع مراقبت و حمایت از خودش قرار دهد

ذهنش به طرزی غیر واقعگرایانه به این اندیشه مشغول باشد که مبادا 
.برای مراقبت از خودش تنهایش بگذارند

71



جبری -اختالل شخصیت ّسْاسی 

اشتغال ذهنی به نظم و ترتیب، کمال طلبی، وتسلط به امور ذهنی و بین 

فردی به بهای از دست دادن انعطاف پذیری و کارایی

ذهنش به جزئیات، قواعد، فهرست ها، ترتیب، سامان یافتگی، یا برنامه 

ها و جدول زمانی امور به قدری مشغول  باشد که رشته اصلی 
.امور را از دست بدهد
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به قدری کمال طلبی از خود نشان دهد که نتواند تکلیف محول شده را 
مثال نتواند طرحی را به طور کامل اجرا کند و به )به اتمام برساند 

های بیش از حد دقیقی که  ]استاندارد[پایان برساند، چون مالک 

(.دارد، قابل پیاده کردن نیستند

به شکلی افراطی خود را وقف کار و بهره وری کرده باشد، به طوری 
اگر ضرورت )که نتواند به تفریح و روابط دوستانه اش بپردازد 

(.های آشکار اقتصادی در میان باشند، نباید به حساب آورده شوند

بیش از حد با وجدان، اخالقی، وتقواپیشه باشد و در مورد مسائل 
اگر به دلیل .)اخالقی و ارزشی به هیچ وجه انعطاف پذیر نباشد

(.هویت فرهنگی و مذهبی فرد باشد نباید به حساب آورد
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نتواند چیز های کهنه و از رده خارج یا بی ارزش را دور بیندازد، 

.ولو هیچ گونه ارزش عاطفی هم نداشته باشد

از تفویض وظایف خود به دیگران یا کار کردن با آن ها ابا داشته باشد، 

مگر آن که آن ها به روش او برای انجام امور کامال تسلیم شده 
.باشند

در پول خرج کردن چه برای خودش چه برای دیگران خست بورزد، 

.یعنی پول را چیزی بداند که باید برای روز مبادا پس انداز شود

.سرسختی ویکدندگی از خود نشان دهد
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اختالل شخصیت ًاهعیي

این طبقه به آن دسته از اختالالت شخصیت مربوط است که با مالک 

.  های هیچ یک از اختالالت معیین شخصیت منطبق نباشد

نمونه آن وجود خصایص بیش از یک اختالل شخصیت معین است که 

با مالک های کامل هیچ یک از اختالالت شخصیت منطبق 

، اما در مجموع موجب رنج و عذاب («شخصیت مختلط»)نباشد

بالینی چشمگیر یا مختل شدن حد اقل یکی از حوزه های مهم 
.کارکرد نظیر حوزه اجتماعی یا شغلی شده باشد
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وقتی بالینگر به این نتیجه رسیده است که اختالل شخصیت معینی در 

کار است اما در هیچ یک از طبقات اختالالت شخصیت نمی گنجد، 

اختالل شخصیت پرخاشگر . باز می توان از این طبقه استفاده کرد

منفعل و اختالل شخصیت افسرده نمونه هایی از این وضعیت 
.هستند
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اختالل شخصیت پرخاشگر هٌفعل

داشتن مواضعی منفی گرایانه و مقاومتی منفعالنه در برابر ملزومات 

عملکرد با کفایت، به صورت الگویی نافذ و فراگیر

در انجام درست وظایف روزمره اجتماعی وشغلی به شکلی انفعالی 

.مقاومت کند

از این شاکی باشد که دیگران خوب درکش نمی کنند و قدرش را نمی 
.دانند
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.عبوس و اهل جر و بحث باشد 

.را مورد انتقاد یا تمسخر قرار دهد( authority)به شکلی نامعقول منابع قدرت  

.نسبت به افراد ظاهرا خوشبخت تر ابراز حسادت و ناراحتی کند

.دایما از بدبختی خودش به نحو مبالغه آمیزی ناله و شکایت کند

.به تناوب، گاه مخالفت جو و متخاصم باشد و گاه متاسف و منفعل 
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اختالل شخصیت افسردٍ

الگوی نافذ و پایدار شناختها و رفتارهای مبتنی بر افسردگی که از 
اوایل بزرگسالی شروع شده و در زمینه های گوناگونی وجود داشته 

باشد

ویژگی های معمول خلق غالب عبارتند از اندوه، دلتنگی، افسردگی، 
فقدان شادی، ناخشنودی

ادراک خویشتن حول محور های بی کفایتی، بی ارزشی و عزت نفس 
.پایین دور می زند

نسبت به خود عیب جو و موهن است و در همه حال خود را مقصر 
.می بیند
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.دایم در فکر و خیال و مستعد نگران شدن است

.منفی کار، عیب جو و نسبت به دیگران نقاد و موشکاف است

.بدبین است

.مستعد احساس گناه و پشیمانی است

منحصرا طی حمله افسردگی اساسی پیدا نشده باشد یا با اختالل 
.بهتر قابل توجیه نباشد( دیس تایمی) افسرده خویی 
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خْدکشی

Suicide
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جٓت اص تیٍ تشدٌ خٕد اَجاو  آگاْأَّ  فعاالَّاقذايی کّ فشد تّ صٕست  «خْدکشی»

.يیذْذ

سفتاسْای خٕد آصاساَّ، کّ دس آٌ فشد قصذ صذيّ [ Para-suicide]« شبَ خْدکشی

ياَُذ تشیذٌ . صدٌ آگاْاَّ تّ خٕد سا داسد، ٔنی يعًٕال قصذ کشتٍ خٕد سا َذاسد

پٕعت، عٕصاَذٌ دعت تا عیگاس

 که در مورد آن وجود دارد کمتر از میزان واقعی  ننگ اجتماعیخودکشی به دلیل
.گزارش می شود



ساالنه حدود یک میلیون انسان جانشان را به دلیل خودکشی از دست میدهند.

 در صد هزار نفر میباشد 16میانگین آمار جهانی.

 نفر در سال میباشد؟ 100,000نفر در  4تا  3در ایران این عدد بین

 چهار هزار و پنجاه و پنج نفر علت مرگشان از طرف پزشکی  92در سال
.قانونی خودکشی اعالم شده است

 میانگین خودکشی در استان آذربایجان غربی تقریبا دو برابر میانگین کشوری
.است

 برابر این ارقام تخمین زده می  100تا  10تعداد اقدام به خودکشی حدود
.شود
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عوامل خطرساز 

 ٍدس يشداٌ پظ اص . يیضاٌ خٕدکشی يُجش تّ فٕت، تا افضایش عٍ تیشتش يیشٕد: ع

.عال تّ أج يیشعذ 55عال تّ أج يیشعذ ٔ دس صَاٌ پظ اص  45

.می شود بیشتر موفقمیشود ولی خودکشی  کمترجهت خودکشی با افزایش سن تالش 

 تشاتش  4تشاتش تیشتش اص صَاٌ دساثش خٕدکشی يیًیشَذ، ٔنی صَاٌ 4يشداٌ : جُغیت

.تیشتش دعت تّ خٕدکشی يیضَُذ



(درهردوجنس تقریبا دو برابر سیاه پوستان ) در سفیدپوستان بیشتر است : نژاد

مسلمان< یهودی < کاتولیک < پروتستان : مذهب

.متاهلها استمجرد ها دوبرابرمیزان خودکشی منجربه مرگ در: وضعیت تاهل

میزان خودکشی منجربه مرگ به   جدا شده ، طالق گرفته ،  بیوه در افراد     

.افراد متاهل میرسدبرابر  5تا  4

داشتن فرزند خردسال درمنزل ریسک خودکشی را پایین می آورد.

 خطر خودکشی باالتر استهمجنس گرایان در.

به . بیماریهای طبی و جراحی خطر خودکشی را باال میبرند: سالمت جسمی
.خصوص اگر با درد همراه بوده و یا مزمن و یا ترمینال باشند
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بیسوادي یا در حد دیپلم: سواد•

پزشک ، پلیس ، هنرمندان،  ) شاغل,  بیكار,   دارزنان خانه:  شغل•

(حقوقدانان

ارتبا ط معنی دار با فصول مختلف سال شناسایی نشده: شرایط اقلیمی•
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سایرعوامل خطرساز 

سابقه پرخاشگری یا تکانشگری

سابقه خانوادگی خودکشی

سابقه آزار جسمی یا جنسی در کودکی

احساس ناامیدی

 ی ، مال،  اختالف با والدین، اختالف با همسر) حوادث استرس زا

از دست دادن های اخیر، هرگونه تغییر در ،  قانوني،  شغلي،  تحصیلي

...... (وضعیت 

ذخیره کردن قرص ، داشتن سالح یا مواد مرگبار

ضعیف بودن احتمال نجات فرد

داشتن فانتزی ذهنی مبنی بر ملحق شدن به فرد فوت شده

 باالترین میزان خطر برای بیمارانی است که )بیان نقشه ارتکاب به خودکشی

(نوعی طرح بسیارمرگباررا تدوین کرده ودرمورد آن به دیگران گفته اند
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يشكالت سٔاَي دس اقذاو كُُذگاٌ ایشاَي

%70-% 50          سابقه اختالل رواني           •

%40    نوعي اختالل شخصیت              •

%85   افسردگي                               •

%40    سابقه اختالل رواني در خانواده    •

%30اعتیاد                                     •
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رایجترین روشهای خودکشی به ترتیب شیوع :

                                                 57اسلحه%

                                19دارزدن ، خفه کردن%

  

 12         ( مسمومیت با خوردن) سمی جامدومایع مواد%

  5      (مسمومیت با مونو اکسید کربن ) مواد سمی گازی%

  

 1/2از ارتفاع                                    پریدن%

  

 5/5روشها                                        سایر%



 و  خوردن دارودر میان اقدام به خودکشی های نا موفق ، شایعترین روشها
.است بریدن مچ دست

 خشن میزان باالی خودکشی موفق در مردان به دلیل استفاده از روشهای
.استتر 

: عوامل موثر در انتخاب روش خطرناك

افسردگي شدید•

سابقه اقدام مكرر•

نا امیدي شدید•

جنس•

در دسترس بودن وسایل خطرناك•
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 قثال قصذحذاقم َیًی اص افشادی کّ يٕفق تّ خٕدکشی يی شَٕذ 
دس يٕسد قصذ کشتٍ  ْشذاسْای ٔاضحی% 75ایُکاسساکشدِ اَذ ٔ 

.خٕدشاٌ اسائّ کشدِ اَذ

 تغیاسی اص قشتاَیاٌ دس نحظۀ آخش ععی تّ آگاِ کشدٌ دیگشاٌ اص
قصذشاٌ يی کُُذ ، تصٕس يی شٕد اغهة آَٓا ٔاقعا ًَی خٕاُْذ 

:تًیشَذ تهکّ اص خٕدکشی تّ عُٕاٌ ساْی تشای 

جهة تٕجّ•

دسیافت کًک•

تُثیّ کشدٌ دیگشاٌ •

.اعتفادِ يی کُُذ   



  یا  بیمارستانبیمارانی که اقدام به خودکشی کرده اند را باید در

.   ارزیابی کرد مرکز روانپزشکی

    میتواند   “  هستند جلب توجهفقط به دنبال “ این تصور که آنها
.بیمار شودمرگ منجربه

  در صحنۀ اقدام به خودکشی همۀ مشاهدات به ویژه نقشه برای

.خودکشی و گفته های بیمار و همراهان را ثبت کنید



  واقعی مشکلانگیزه اشهرچه باشدفردی که اقدام به خودکشی می کند 
.دارددرماندارد و نیازبه بعضی از انواع کمک ها یا 

  خطر زیادیدرمعرض می کند بعدا  نا موفقفردی که اقدام به خودکشی 
رساندن به او خواهد یاریدر صورت عدم  موفقبرای اقدام به خودکشی 

.بود

  بیمار و در نظر گرفته شود  جدیهر عمل خودکشی یا ژست آن با ید
.شود منتقل باید برای ارزیابی به بیمارستان





ارزیابی

 ایمنی شما بیشترین اهمیت را دارد ، مراقب باشید قربانی مکانیسم خودکشی بیمار
(مونوکسید کربن ، برق گرفتگی ) نشوید 

ممکن است حتی این افراد خود را از پنجره . ارزیابی را در محیطی امن انجام دهید
.به بیرون پرت کنند

در برخورد با بیمار است مسالۀ اولیهمربوط به اقدام به خودکشی  آسیب های طبی.

 حتی اگر بیماربهتربه نظرمی رسد اورا منتقل ) به بهبودی های سریع اعتماد نکنید
(.کنید 



هرگز بیماررا تنها نگذارید.

وسایل خطرناک را ازدسترس خارج کنید.

مراقب رفتارتان باشید )نشان ندهید  وحشت یا انزجاردرحال مراقبت از بیمار

! (، حاالت و حرکات شما با بیمارسخن می گویند 

 نکنید اقدام به خودکشی رخ داده را انکار کنیدسعی.

  در مورد آنها  ،به بیمار به دلیل اقدام به خودکشی شوک روحی وارد نکنید

.بحث نكنید جروقضاوت نكنید و با آنها 

 به دقت به بیمار گوش دهید و شکایات و احساسات او را بپذیرید

(.واقعی برآورد نکنید را کمترازمیزان میکند بیمارحس آنچه )



هسایل قاًًْی

خودکشی منجر به مرگ یک علت عمده شکایت علیه پزشکان است.

 باید برای تمامی بیماران در معرض خطر، ارزیابی کامل خطر

.اجرا شده باشدصورت مکتوب خودکشی و برنامه درمانی دقیقی به 
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خشونت وپرخاشگری



:تعریف

(یا خود)اعمال عمدی جهت آسیب وارد کردن به دیگران 

.کتک زدن، تجاوز جنسی، زورگیری و سرقت، و قتل هستند: شامل

:میزان شیوع و بروز

.میلیون مورد در سال در آمریکا 8

در مردان و          85در  1احتمال مقتول شدن در تمام عمر، حدود 

.در زنان است 280در  1

.بیش از زنان قربانی اعمال خشونت آمیز میشوندمردان 

.بیشتر از میانسالی است جوانیدر 

101



 ، علت، مسیر درمان . آن استتعیین علت نخستین اقدام در ارزیابی رفتار خشن

.را مشخص می کند

 بزرگترین اشتباه در مراکز درمانی، نادیده گذاشتن یک بیماری عضوی به

.  عنوان علت اختالل روانی است

30-5  هستند که اختالل جسمی درصد مراجعین اورژانس روانپزشکی ، دچار

:موجب همه یا بخشی از عالیم روانی آنها است 

ضربه مغزی─               

(ازجمله الکل)سوء مصرف دارو  ─               

سکته مغزی─               

اختالالت متابولیک─               

.اخذ سابقه دقیق در این زمینه ها ضرورت دارد  
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اختالالت سٔاَپضشکی ٔاتغتّ تّ خشَٕت

تغییرات شخصیت بدنبال آسیب •

لوب فرونتال یا تمپورال

دمانس، دلیریوم•

اختالالت شخصیت بخصوص •

مرزی و آنتی سوشیال و پارانویید

مصرف الکل یا سایر مواد به •

خصوص شیشه ، سوءمصرف 

استروییدهای آنابولیک

سایکوز به ویژه همراه با وجود •
هذیانهای پارانویید و توهمات 

شنوایی آمرانه با مضمون خشونت 
آمیز

بعضی ازاپیزودهای مانیا•

بعضی ازاپیزودهای افسردگی با •

بیقراری

اختالل انفجاری متناوب•

عقب ماندگی ذهنی•
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يشاقثت اص خٕد -اسصیاتی ٔ يذیشیت دسياَی 
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 قبل از مالقات با بیمار پرخاشگر، حتی االمکان به خوبی انها را بشناسید
.سابقه قبلی خشونت را جویا شوید( اخذ اطالعات از همراهان)

نباید وسایل مهار کننده را بالفاصله باز کرد.

مراقب خودتان باشید.

بیمار باید قبال اسلحه خود را به . هرگز با یک بیمار مسلح مصاحبه نکنید
.حراست بیمارستان تحویل دهد

مثالً دسترسی به )به ایمنی محیط فیزیکی  .مصاحبه باید در محیط امن باشد
.توجه کنید( در، اشیاء داخل اطاق 

 از قرار گرفتن در محلی که راه فرارتان مسدود باشد یا بیمار بتواند آن را
.مسدود کند، خودداری کنید
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 هرگز با بیماری که ریسک خشونت دارد به تنهایی ویا دراتاق دربسته
. از افراد دیگر بخواهید که حضور داشته باشند. مصاحبه نکنید

در . نگرانیتان را به مسئولین اورژانس و سایر کارکنان اطالع دهید
.جایی بایستید تا دیگران بتوانند شما را ببینند

 از نزدیک نشستن یا بیش ازحد نزدیک شدن یا تماس چشمی طوالنی با
.بیمار پرخاشگر بخصوص بیمار پارانوئید خودداری کنید

 مواجهه یا مخالفت نکنیدسایکوز حاد با بیماران.

 حداقل درهر شرایطی به فاصله بیشتر از یک دست از بیمار فاصله
.داشته باشید

هرگز به بیمار پشت نکنید.
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سعًی تشخٕسد کُیذ.

ياَُذ )دسصٕست َیاص تّ نًظ تیًاس  .اص حشکات َاگٓاَی اجتُاب کُیذ

.قثم اص اقذاو تّ تیًاس تٕضیح دْیذ( گشفتٍ َثض فشاس خٌٕ

اص َٕشتٍ َٕت دس حضٕس تیًاس خشٍ خٕدداسی کُیذ.

دس صٕست تشط ٔاحغاط خطش ٔ تشٔص . تّ احغاعتاٌ اعتًاد کُیذ

.خشى قشیة انٕقٕع تشط، يصاحثّ سا ختى کُیذ

ًْیشّ آيادِ فشاس تاشیذ.
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به گونه ای بدون تهدید به بیمار نزدیک شوید.

 به بیمار اطالع دهیم که در صورت لزوم از دارو یا مهار فیزیکی یا

.اتاق انفرادی استفاده خواهد شد

تیم مهار فیزیکی را آماده داشته باشید.

 کار مهار فیزیکی را به کسانی واگذار کنید که دراین مورد آموزش

.دیده اند

108



َشاَّ ْای خشَٕت قشیة انٕقٕع

به هم فشار دادن دندانها

مشت کردن دستها

تهدید کالمی

 گام برداشتن عصبی

  فریاد زدن

 پرتاب کردن اشیاء

(مهم)آژیتاسیون سایکوموتور

انجام اخیر اعمال خشن

حمل اسلحه یاچاقو یاهرگونه ابزارآسیب رسان

مصرف اخیر الکل یا مواد

سایکوز پارانوئید و توهمات آمرانه
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اسصیاتی خطش خشَٕت

اعمال خشونت سابقه قبلی بهترین عامل پیش بینی خشونت، •

.است

 24تا  15، مرد: دموگرافیکریسک فاکتورهای توجه به •

.، حمایتهای اجتماعی اندک، سوشیواکونومیک پایینسال

شدید روانی مانند اختالفات عوامل ایجاد دیسترس توجه به •

.زناشویی، طالق، از دست دادن اخیر عزیزان
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:ارزیابی تشخیصی کامل •

تغیی درآنها میتواند دراثرمصرف مواد یا ترک آنها   :عالئم حیاتیبررسی •
.باشد

فیزیکیمعاینه •

روانپزشکیشرح حال •

مصرف مواد، خودکشی یا آسیب به خود، سایکوز

o برای کنترل اعمال خشونت آمیز احتمالی برنامه درمانی تعیین

oممکن است بستری روانپزشکی الزم باشد.

oو دستگاه قضاییپلیس  اطالع به
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 قربانیان مورد نظر بیمار را باید از تداوم احتمال خطر

.خشونت از جانب بیمار آگاه کرد

  رازداری شامل اعمال خشونت آمیز بر علیه جان افراد

.دیگر نمیشود
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:روشهای مهار بیمار 

 آرام کردن کال می

مهار فیزیکی

مهار شیمیایی
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آرام کردى کالهی

 است که  اولین روشیاستفاده از تکنیک های کالمی معموال

باید به کاررود وبه دلیل عدم نیاز به تماس بدنی با بیمار   

.است خطرترین روش بی

 اگر پرخاشگری      : نیست “  بی پایان“ ارتباط کالمی

بوضوح کاهش یافت برای جدا شدن از بیمار آماده باشید و 
.دوباره با طوالنی کردن صحبت ، اورا پرخاشگر نکنید
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  Physical Restraintهِار فیسیکی 

 مهار فیزیکی زمانی بکار برده می شود که بیمار نسبت به خود و

دیگری چنان خطرناک است که تهدیدی جدی به شمار می رود و به 

.گونه ای دیگر قابل کنترل نباشد

غالباً بیماران پس از آن که مدتی در مهار فیزیکی ماندند آرام می گیرند.
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مهار فیزیکی بیماران فقط باید توسط افراد آموزش دیده انجام شود. 
نفر برای مهار کردن بیمار حضور  4نفر یا حداقل  5بهتر است 
.اندام کنترل شود 4که سروهرداشته باشند

 مهارهای چرمی مطمئن ترین و بی خطرترین انواع مهار فیزیکی
.است

به بیمار توضیح دهید که چرا او را مهار می کنید.

 باید یکی از اعضا تیم درمانی در معرض دید بیمار قرار داشته و
به بیماری که مهار می شود اطمینان دهد ، این امر در رفع ترس 

.از درماندگی و ناتوانی و فقدان کنترل به بیمار کمک می کند
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 فقط همانقدرکه نیروبرای مهارالزم است استفاده  کنید،هرگز باعث

.بیمار نشوید درد ایجاد

 عمل کنید ، یک راه حل  سرعتوقتی تصمیم به مهار گرفته اید به

بیماراست،تاخیر یا تردید به بیمار   کردن غافلگیربرای مهارموثر

.اجازۀ واکنش می دهد

117



بیمار در حالی که پاهایش ازهم باز گذاشته شده مهار می شود.

 مهار باید طوری گذاشته شود که در صورت لزوم تزریقات وریدی را

.بتوان به آسانی انجام داد

 سر بیمار باید کمی باالتر از سطح بستر باشد تا احساس آسیب پذیری او

.را کم کند و ضمناً احتمال آسپیراسیون را کاهش دهد

مرتباً باید مهارها از نظر ایمنی و راحتی امتحان شود.

 مکرر اندام بسته شده را برای  عروقی–ارزیابی های عصبی باید

.  اطمینان از گردش خون کافی انجام داد و ثبت کرد 
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.تحریک محیطی باید به حداقل برسد•

.بیمار باید حداقل زمان ممکن در مهار فیزیکی باشد•

با یک   مهار شیمیایی بالفاصله بعد از مهار فیزیکی معموال •
.آنتی سایکوتیک یا بنزودیازپین انجام میشود

 همیشه بطور کامل دلیل استفاده از مهار را در پرونده یادداشت
همه درمان های انجام شده و پاسخ بیمار به درمان ضمن . نمائید

.مهار فیزیکی را شرح دهید



مهار شیمیایی

 

در موارد اورژانس بنزودیازپین ها وآنتی سایکوتیک ها کاربرد دارند.

 (همراه با بیپریدین ) میلی گرم عضالنی  5هالوپریدول

 میلی گرم عضالنی 2لورازپام

25  میلیگرم کلرپرومازین عضالنی با کنترل فشار خون سیتولیک

100بیشتر از 

 دقیقه باید فاصله باشد 30تا  20بین تجویز داروها حداقل.
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 می توان در صورت نیاز دارو را هرنیم تا یکساعت با کنترل عالیم

.حیاتی تا کنترل بیمار و رفع رفتار خشونت آمیز تکرار نمود

 در صورت آرام بخشي سریع و عوارض اکستراپیرامیدال مراقب

.استفاده از داروهای ضد جنون باشیم

 میلیگرم هالوپریدول آرام     50اکثر بیماران قبل از رسیدن به دوز

.می گیرند
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 تجویز بنزودیازپین ها در کسانی که سوء مصرف بنزودیازپین دارند

و مبتال به اختالل شخصیت می باشند ممکن است باعث مهار 

.گسیختگی و خشونت شوند

 از تجویز آنتی سایکوتیک در بیماران اپیلپتیک حتی االمکان

.خودداری کنید
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 ٔ ِدس يٕاسدی کّ تیًاس حاضش تّ ًْکاسی دسياَی َیغت، یا خإَاد

حًایت اجتًاعی يُاعثی جٓت َظاست تش دسياٌ َذاسد یا دس ششایطی 

اعت کّ تشای خٕد یا دیگشی خطشآفشیٍ تاشذ َیاص تّ دسياٌ دس حیٍ 

 . داسد بستری
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......پایاى 


