
اورژانس های رفتاری



 رفتار:

  به معنی فعالیت و اعمال قابل مشاهدۀ فرد

 موارد اختالل رفتاری یا روانی شامل فعالیت هایی هستند که:

 حیات یا سالمتی بیمار یا سایرین را تهدید کند.

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

 اورژانس های رفتاری:

حاالت اضطراری و خطرناک  از رفتارها و اعمال فرد



دالیل و عىامل تغییر رفتار

بیماری های روانی و 1)

استرس های موقعیتی

های طبی   بیماری ( 2

    قند خون پایین دردیابتی ها

   هیپوکسی

   جریان خون ناکافی به مغز

    آسیب به سر

   سرما یا گرمای شدی

      عفونت های مغز یا پرده های مغز

یا مواد مخدراثرات الکل ( 3



همه گیرشناسی اختالالت روانی

.جمعیت دچار بعضی از انواع مشکالت روانی هستند % 20

 این مشکالت ممکن است:

.شدیدا ناتوان کننده و نیازمند بستری باشد 

.بدون بروز عالیم خارجی بیمار آنها را تحمل کند 

،  اختالالت روانی بیش از دیگرمشکالت مربوط به سالمتی

.موجب ناتوانی افراد جامعه میگردد  

، شایعترین دلیل مداخلۀ پرسنل اورژانس در بیماری روانی

عدم مصرف داروهای روانپزشکی توسط بیمار است که منجر به عود بیماری یا 
.تشدید عالئم می شود 



علل اختالالت روانی 

اجتماعی -روانی  -مدل زیستی  

 ( Bio psycho social )

.I (ارگانیک ) عوامل بیولوژیک

.II عوامل روانی

.IIIعوامل اجتماعی

.هر یک ازعوامل فوق برعوامل دیگرتاثیرمی گذارد 



عىامل بیىلىژیکی1.

استعداد ژنتیکی

(تومورها)تغییرات شیمیایی،مولکولی حتی آناتومیکی درمغز

عفونت ها

.حتی بیماری های روانی خالص ازمغزمنشا می گیرند 

 :با این حال توجه داشته باشید که

هرگز فرض نکنید بیمار دچار وضعیت روانی یا دارای 
رفتارغیرعادی، 

:مبتال به وضعیت یا بیماری روانی خالص است مگر اینکه 

.را رد کنید سوء مصرف مواد و بیماریهای داخلی  کامال     



عىامل روانی ( 2

، سبک شخصیت فرد

  حوادث ترومایی دوران کودکی....



عىامل اجتماعی( 3

وضعیت اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی

 (خانواده ) سیستم های حمایتی

 حوادثی نظیر:

 ، از دست دادن شغل

،سرمایه

،فقر

تبعیض و

جنگ

نقش معنویت چیست؟



سرنخهایی که نشان میذهذ  علت تغییر رفتار، بیشتر جسمانی است تا 

روانی

شروع نسبتا ناگهانی عالیم

توهمات بینایی

اختالل حافظه ، هوشیاری ، آگاهی

مردمکهای گشاد،تنگ، نا مساوی یا واکنش به نورمتفاوت

ترشح بزاق زیاد

عدم کنترل ادرار و مدفوع

استشمام بوهای غیرعادی درتنفس بیمار



حتی اگر همۀ سرنخ ها اشاره به نوعی مشکل روانی داشته 

باشد ،

. باید بیماررا از نظر وجود یک علت جسمی ارزیابی کنید 

:تصورات غلط در مورد بیماران روانی 

 همه بیماران رفتار عجیب یا غیر عادی نشان می دهند.

 همه بیماران  وضعیت ناپایدار دارند و خطرناک هستند.

 بیماری آنها قابل عالج نیست.



ارزیابی و مراقبت بیماران دچار 

اورژانس های رفتاری



ارزیابی و مراقبت بیماران دچار اورژانس های رفتاری

.مشابه سایر بیماری های داخلی است  



تفاوت ارزیابی و مراقبت بیماران دچار اورژانس های رفتاری با سایر 

:بیماریهای داخلی 

  در اورژانسهای رفتاری:

.شروع می کنید  ارزیابیرا همزمان با  مراقبت1)

نیز الزم معاینۀ وضعیت روانی عالوه بر شرح حال و معاینۀ جسمی 2)
.است  

 ملموس و قابل رویتمراقبتهای اورژانسی برای مشکالت جسمی 3)
هستند واغلب نتایج مثبت تالش هایتان را می توانید فورا ببینید ولی 

.فوری مراقبت مشکل است سنجش نتایج در مشکالت روانی ورفتاری 

.مهم هستند مهارت های بین فردی  4)



مراقبت های شما چه نقشی دارند؟

(حمایت ، اطمینان خاطر، ایجاد آرامش و گاهی مهار بیمار)  

  بیشتر از وسایل تشخیصی نیاز است به:

مهارت های بین فردی و اجتماعی

 مهارت های ارتباطی و همدردی شما

.بیشتر از داروها مفید خواهد بود 



ارتباط
 فرایندی است مداوم و دو جانبه که

به وسیلۀ آن از طریق عالیم و نشانه ها و رفتارهای خاصی ا

 طالعات منتقل می شود  .

:دو نوع ارتباط 

کالمی•

غیرکالمی•

 رفتارانسانها معنی دار بوده و تحت تاثیراحساسات و افکارمی باشد

ارتباط درمانی  بین درمانگرو بیمار به منظوردرمان

یک هنر است  



ارزیابی صحنه



 از بیشترین اهمیت برخورداراست ایمنی صحنه تعیین

 اغلب بیماران  به شما حمله نخواهند کرد  ولی برخی ممکن است رفتار تهاجمی
نشان دهند پس 

 ، رویکرد به هر بیمار را برای حفاظت خود از آسیب

 انجام دهید احتیاط با.

:ارزیابی صحنه همچنین شامل مشاهداتی که مربوط به مراقبت از بیمار

 شواهدی از مصرف مواد

 داروهایی که اشاره به بیماری زمینه ای یا سوء مصرف مواد
دارند

  (از بین بردن اموال و وسایل)نشانه های خشونت

 مسمومیت باco



اگر نمی توانید ایمنی خود را تضمین کنید

  قبل ازورود به محل از پلیس کمک بخواهید.

 قبل ازورود به صحنه محل بیماررا مشاهده کنید.

 همیشه بین بیمارو یک درباز قراربگیرید.

 هرگزحالت دفاعی خودرا پایین نیاورید وپشت خود را به

بیمارنکنید

 اگر وسایل خطرناکی را درصحنه مشاهده می کنید درصورت

.امکان آنها را محتاطانه ازمسیر خارج کنید 



، در صورت داشتن اسلحه خارج از محل خطر بمانید

  متر و برای تفنگ مقدار بیشتری فاصله بگیرید  6-7برای چاقو.

 قبل از نزدیک شدن به بیمار معین کنید آیا شما و همکارتان می

توانید موقعیت را به تنهایی اداره کنید

 تعداد بیماران را مشخص کنید فرض نکنید فقط یک بیماروجود

دارد 

 درورود به صحنۀ خودکشی مراقب باشید قربانی مکانیسم خودکشی

بیمارنشوید

......(وسایل برقی در آب ، باز بودن گاز )  



ارزیابی اولیه



 بیماریهایچون بسیاری ازاورژانسهای رفتاری ناشی از 

یا همزمان با آنها هستندداخلی 

  شوید اورژانسهای منجر به مرگ باید سریعا  مشکوک  به.

  را ارزیابی کنید وگردش خون  ،  تنفس، راه هوایی

 در صورت نیاز مداخله را انجام دهید.

 تحت نظرگرفتن بیماررا ادامه دهید تا

 سرنخهایی ازبیماری زمینه ای بیابید.



  بیمار باشید رفتارهای ظاهری  حین ارزیابی  مراقب:

...(  حالت دستها و پاسخهای احساسی مثل خشم ، ترس ، گیجی ) 

 بیماررا به دقت مشاهده کنید و مراقب نشانه های حالت صورت

.  تهاجم وحمله باشید 

      هرفردی که بیمار را دچار بیقراری می کند یا صحنه را به هم

.می ریزد بیرون ببرید 



شرح حال و معاینۀ جسمانی



 تحت درمان قرا گرفتند موارد تهدید کنندۀ حیات وقتی

.برای گرفتن شرح حال و معاینۀ جسمی اقدام کنید 

 انجام می شود بنابراین گفتگوقسمت اعظم معاینه توسط

.مهارتهای بین فردی بسیار اهمیت دارد  

بحران بیرون ببرید و محل بیمار را از

 را به حداقل برسانید مزاحم مصاحبه موارد.

 متمرکز کنید مشکل فوری فعلی سواالت و ارزیابی خود را روی.



 توسط بیمار داشته داروهای مصرف شده توجه خاصی روی
:باشید 

(کمک به تعیین اینکه اورژانس رفتاری است یا طبی )     

 درصورت تمایل بیماردریک اطاق خلوت با اومصاحبه کنید.

 جواب داده می شود خیریا  بلهاز پرسیدن سواالتی که با یک
بپرهیزید 

 روش شرح بیمارمی تواند درطی ارزیابی به شما کمک کند.

 قسمتهایی از آنچه بیمارمی گوید  تکراریا بیان مجدد با

 به او نشان دهید در حال گوش دادن به او هستید.



 دهید و هیچکدام را نادیده نگیرید  گوشبه پاسخ سواالت او با دقت

 نشان دهید و همکاری او را جلب کنید  عالقهبه آنچه می گوید.

 از ژستهایی استفاده کنید که بیماررا تشویق به همکاری کند :

...(متوجه ام )تکان دادن سر، واکنش های گفتاری )

 خوب را با بیمارحفظ کنید تماس چشمی.

 نشان دهید  همدلیاحساسات بیمار را بشناسید و .

(Empathy)



وقت صرف کنید ،

 ، با سرعت از پاسخهای او عبورکردن

  ، قطع کردن سخنانش

یا ظاهرعجول داشتن

.باعث می شود او خاموش شده و به سواالت شما پاسخ ندهد 

، تهدید نکنید

  و(  با اعتماد به نفس برخورد کنید) اطمینان خاطر ایجاد کنید

 صادق وحرفه ای عمل کنید

یادتان باشد بیمار هم به نوعی شما را ارزیابی می کند



 با صدای آرام و اطمینان دهنده مستقیما رو به بیمار صحبت کنید

 به او توضیح دهید که چه کسی هستید و در آنجا چه می کنید

 مودب و با نزاکت باشید.

بیمار را تشویق به گفتن ماجرای خودش کنید

.ولی اینکار را با زور انجام ندهید  

 ، خودتان را در سطح بیمارقراردهید

 ایستادن باالی سرش ممکن است باعث ترس و وحشت او شود.

 فاصلۀ ایمن و مناسب را حفظ کنید

( .متر 1حریم حدود )



 درظاهرخود اجتناب کنید ،   قضاوتاز بروز

 به بیماراحترام بگذارید  .

 نگویید دروغ هرگز به بیمار.

 نکنید وتحقیر و  تهدیدبیماران آشفته را

  نکنید جروبحث  با آنها.

 درصورت تمایل بیمار،افراد خانواده یا دوستان قابل اعتمادش را

بیاورید 

 بیمار را تنها نگذارید.



مىفق باشیذ


