
 

 

 

 

  

احساس گنگ جدا شدن از  احساس جدايي از محيط:

چيزهای  غيرواقعي بودن، احساس خود يا از محيط اطراف

 اطراف

غيرعادی يا اغراق و باور های عقايد  :ات غير واقعيتفكر

 خود يا اطرافيان که واقعي و مستدل نمي باشد شده درباره

صد ور اينکه کسي قمثل بدبيني شديد به اطرافيان و تص

تفکرات غيرمنطقي يا باشد. را داشته  آسيب زدن به وی

رد فجادويي شبيه افکارکودکانه در يك فرد بزرگسال مثال 

کردن به ساعت زمان را  من مي توانم با نگاه": مي گويد

 "ده اممن از سوی امام زمان برگزيده ش" يا "متوقف کنم

ديدن چيزهای غير واقعي و يا شنيدن صداهايي  توهم:

 .که وجود خارجي ندارند

 

دانستن عاليم هشدار دهنده بيماری برای بيماران 

روانپزشکي فوق العاده اهميت دارد و اين آگاهي باعث 

پيشگيری از عود بيماری و مراجعه به موقع جهت درمان 

 و ادامه درمان خواهد شد. 

 عضو شویدجهت دسترسی به محتوی های آموزشی بیشتر در کانال زیر 

 

 :بیمارستان تلگراملینک کانال 

@amozesh_kargarnejad 

 

 تغييرات تغييرات خواب يا اشتها يا مراقبت از خود :

 اشتها )کاهش خواب يا افزايش خواب( عمده درخواب

يا کاهش مراقبت از  )کاهش يا افزايش غير طبيعي اشتها(

رود و به بهداشت خود بي توجه خود ) دير به ديرحمام مي 

 (شده

 

حساسيت زياد از حد  افزايش حساسيت به محرك ها :

به صداها يا لمس اشيا يا اجتناب و دوری گزيدن از 

 . مثال دريي که اين حواس را تحريك مي کنندموقعيت ها

 .اتاقي که بچه ها مشغول بازی هستند نمي تواند بنشيند

 فراوان در موقعيت های خاصترس شديد و يا اضطراب 

انجام کارهای عجيب و غريب  رفتارهاي آشفته :

رفتارهای خاص و نامشخص مانند جمع کردن آشغال 

 پوشيدن لباس های عجيب و غريب

اعمال وسواس گونه مثل  رفتار و يا افكار تكرار شونده:

شستن دست و چك کردن وسايل و يا افکار وسواسي و 

 تکرار شونده

 

 

 

 
 

 بیمارستان روانپزشکی کارگرژناد
 

 هشدار عالیمآشنایی با 

 های روانیبیماری دهنده
 

 

 احد آموزش رپستاریو
 گرداوری و نظارت:

 عاطفه ستاری ژناد، رزیدنت روانپزشکی
 A-KH-23کد بروشور:

 ۱۴۰۰ بهار



 

 تت

و نشانه ها در خودتان  در صورت بروز تعدادی از اين عاليم

دريافت خدمات مشاوره ای و يا يکي از آشنايانتان برای 

به نزديکترين مرکز خدمات روانپزشکي مراجعه  درمان

 :کنيد

اگرفردی از نزديکان شما اخيرا از نظر  :يگوشه گير

اجتماعي گوشه گيرشده و عالقه به مصاحبت با ديگران را 

و از  "رخودش استد"از دست داده و به نظر مي رسد 

 .اتاقش درنمي آيد

 

 يا تحريك پذيریکاهش آستانه تحمل  عصبي بودن:

احساس بي قراری يا شديدا عصبي پرخاشگری مداوم 

   ...بودن

 

 

افراد گمان مي کنند که بيماری های اعصاب و  بسياری از

برای آنها يا نزديکان  روان مخصوص افراد خاصي است و

هرفرد صرف آنها رخ نمي دهد اما حقيقت اين است که 

تحصيلي خود مي ی و يا نظر از موقعيت اجتماعي، اقتصاد

لذا همه افراد در سطوح  تواند به بيماری رواني دچار شود.

 مختلف مي توانند مستعد بيماری روان باشند..

و اقدام عاليم اوليه هشداردهنده يا  هانشانه  شناختن

مناسب مي تواند کمك کننده باشد چرا که مداخله درماني 

زودهنگام مي تواند به کاهش شدت يك بيماری کمك 

کند و  گاهي بروز يك بيماری روان پزشکي را به تاخير 

 بيندازد يا حتي از آن جلوگيری کند .

 

داشتن يك يا دو نشانه از اين نشانه ها به تنهايي پيش 

ردی اما اگر فبيني کننده يك اختالل روان پزشکي نيست 

چند عالمت از اين عاليم را در آن واحد دارد و اين عاليم 

رس د مشکالت بزرگي در توانايي کارکردن،برای وی 

خواندن يا برقراری رابطه با ديگران ايجاد کرده است 

 ي که افکار خودکشي يابيمارانحمايت مي باشند.  نيازمند

قصد خودکشي يا آسيب زدن به افراد ديگر را دارند نيازمند 

 .روان پزشکي هستند فوريدريافت مراقبت های 

نوسان شديد يا سريع در احساسات  :يتغييرات خلق

 غم و اندوه خيلي زياد د و گاهايازشادی 

 

اگر کسي از اطرفيان شما در محيط مدرسه  افت كاركرد :

محل کار يا هرگونه فعاليت اجتماعي ديگر به خوبي قبل 

نيست مثال نمرات ضعيف تری مي گيرد يا در انجام اموری 

که درآنها مهارت داشته ضعيف عمل مي کند و به اصطالح 

 "يك جای کارش مي لنگد "

اگر کسي در انجام کارهايش  مشكل در حل مساله :

تمرکز کافي ندارد حافظه اش  اخيرا حواس پرت شده

مختل شده و توانايي تفکر منطقي ندارد يا در کالم وی 

 پرت و پال "ايرادی هست که توضيح دادنش مشکل است 

 اصال "ويا ديگران درباره اش مي گويند که  "مي گويد 

 "انگار توی اين عالم نيست 

 

 


