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اســکيزوفرنی ميتوانــد بــه تنهايــی تجرب ـهای هولنــاک باشــد .متاســفانه ايــن بيمــاری اغلــب مــورد
ســوءتفاهم قــرار ميگيــرد .داســتانهای جنجالــی کــه در اخبــار و ســاير رســانهها دربــاره
اســکیزوفرنی منتشــر ميشــود تــا حــدی در بــد فهمیــده شــدن ایــن بیمــاری مقصــر اســت .برخــی
افــراد تصــور ميکننــد افــراد کــه دچــار اســکيزوفرنی هســتند خطرنــاک ميباشــند ،آنهــا معتقدنــد
ايــن افــراد بايــد بــدون هرگونــه احترامــی بــرای حقــوق و عزتشــان مــورد درمــان قــرار گيرنــد .ايــن
قبيــل برداشــتهای عمومــی باعــث میشــود افــراد از صحبــت کــردن دربــاره تجربههــای خــود و
تــاش بــرای دريافــت کمــک واهمــه داشــته باشــند .واقعيــت ايــن اســت کــه بســياری از افــراد بــا
دريافــت ابزارهــا و حمايتهــای مناســب يــاد ميگيرنــد کــه چگونــه اســکيزوفرنی خــود را مديريــت
کننــد .زمــان آن اســت کــه واقعيتهــای مربــوط بــه اســکيزوفرنی را يــاد گرفــت و آن را آنگونــه کــه
هســت بــه آن نگریســت ،يعنــی يــک بيمــاری قابــل درمــان.

اين بيماری چيست؟
اســکيزوفرنی يــک بيمــاری روانــی اســت کــه باعــث ميشــود افــراد ارتبــاط خــود بــا واقعيــت را از
دســت بدهنــد و انديشــيدن و صحبــت کــردن بــه شــيوهای منظــم و مرتــب را بــرای آنهــا دشــوار
ميکنــد( .از دســت دادن تمــاس بــا واقعيــت را اصطالحـاَ روانپريشــی ميگوينــد .روانپريشــی بخشــی
از اســکيزوفرنی اســت ولــی بــه خــودی خــود نيــز مطالعــه ميشــود .بــرای اطالعــات بيشــتر بــه
بخــش روانپريشــی مراجعــه کنيــد ).دقيقــا مشــخص نيســت کــه چــه چيــزی باعــث ايــن بيمــاری
ميشــود ولــی بــه احتمــال زيــاد اســکيزوفرنی ترکيبــی از عوامــل مختلــف از قبيــل نحــوه فعاليــت
بــدن شــما ،ســابقه خانوادگــي ،محيــط و تجربههــای زندگــی شــما اســت.

تصـور میشـود که تغـییرات در
مغز موجب چیزی مثل کوتاه شدن مدار
مغزی میشود که به عالیم اسکیزوفرنیا
منجرمیشود.

Translation and resources section provided by:

اسکیزوفرنی
چه کـسی را تحـت تاثير قرار میدهد؟
اســکيزوفرنی  ۱٪مــردم کانــادا را تحــت تاثيــر قــرار ميدهــد .بــا اينکــه
دانشــمندان هنــوز دربــاره علــل اســکيزوفرنی تحقيــق ميکننــد ولــی مــا
ميدانيــم کــه ايــن بيمــاری گروههــای زيــر را تحــت تاثيــر قــرار ميدهــد:

جوانــان :ايــن بيمــاری معمــوال در بيــن مــردان در ســنين بيــن  ۱۸تــا
 ۲۵ســالگی و در زنــان در ســنين بيــن  ۲۵تــا  ۳۵ســالگی خــود را نشــان
ميدهــد.

مــردان و زنــان :ايــن بيمــاری زنــان و مــردان را اغلــب بــه يــک ميــزان
تحــت تاثيــر قــرار ميدهــد .مــردان نســبت بــه زنــان در ســنين پايينتــری
نشــانههای ايــن بيمــاری را از خــود نشــان ميدهنــد.

خانوادههــا :اســکيزوفرنی ظاهــرا در خانوادههــا جريــان مييابــد.
اگــر يــک عضــو نزديــک خانــواده از قبيــل والديــن و يــا فرزنــدان دچــار
اســکيزوفرنی باشــند خطــر اينکــه شــما نيــز بــه آن ابتــا يابیــد بيشــتر
خواهــد بــود .بــا ايــن حــال بايــد بــه يــاد داشــته باشــيد کــه اســکيزوفرنی
چيــزی بيــش از ژنهــا را شــامل ميشــود .ژن تنهــا يکــی از چنديــن فاکتــور
خطــر بــه شــمار م ـيرود.

درباره آن چه کار ميتوان کرد؟
اســکيزوفرنی قابــل درمــان اســت .بــا اينکــه هيــچ درمانــی وجــود نــدارد
ولــی شــما ميتوانيــد يــاد بگيريــد کــه چگونــه ايــن بيمــاری را بــه صــورت
موثــری مديريــت کنيــد .يــک بخــش مهــم از بهبــود و بازتوانــی ايــن اســت
کــه در مراحــل اوليــه بــه دنبــال کمــک باشــيد .بســياری از افــراد از اينکــه
دربــاره تجربــه خــود بــا ديگــران صحبــت کننــد ميترســند زيــرا دربــاره
نــوع فکــر بقيــه در ايــن زمينــه نگــران هســتند .درمــان بــه موقــع بــه شــما
کمــک ميکنــد کــه ســريعتر و کاملتــر بهبــود يابيــد .از آنجايــی کــه
اســکيزوفرنی زمانــی شــروع ميشــود کــه فــرد هنــوز نوجــوان و يــا در اوايــل
جوانــی اســت ،ايــن بيمــاری ميتوانــد در رونــد رشــد وی اختــال ايجــاد
کنــد و در مســير دســتيابی بــه اهــداف کار و مدرســه مانــع تراشــی کنــد.
البتــه هيـچگاه بــرای دريافــت کمــک ديــر نيســت .چيزهــای مختلفــی اســت
کــه ميتوانيــد انجــام دهيــد و بــرای ايــن منظــور بــا پزشــکتان صحبــت
کنيــد تــا گزينههــای مختلــف را بــه شــما بگويــد.

دارو :بيشــتر افــراد مبتــا بــه اســکيزوفرنی ميتواننــد بــا مصــرف داروهــای
ضــد روانپريشــی درمــان شــوند .انــواع جديــد داروهــای ضــد روانپريشــی
نســبت بــه نمونههــای قديمــی آثــار جانبــی کمتــری دارنــد ولــی نکتــه
مهــم پيــدا کــردن راهبــردی اســت کــه بهتريــن حالــت را بــرای شــما دارد.
پيــدا کــردن داروی مناســب و دوز مناســب زمانبــر اســت بــه هميــن جهــت
در طــول دوره درمــان بايــد صبــور بــود .در زمــان شــروع داروی جديــد،
بهتــر اســت بــا پزشــک خــود دربــاره انتظاراتــی کــه ميتــوان داشــت و نيــز
راههــای کاهــش آثــار جانبــی آن صحبــت کنيــد.
مشــاوره :مشــاوره بخــش مهمــی از درمــان اســکيزوفرنی اســت .مشــاور
ميتوانــد بــه شــما مهارتهــای جديــدی يــاد دهــد ،بــه شــما کمــک کنــد
بــا چالشهايــی کــه تجربــه ميکنيــد روبــرو شــويد و راه خــود را بــه ســمت
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بهبــود ادامــه دهيــد .حمايتهــای مضاعــف در زمينــه مهارتهــای شــغلي،
مديريــت مالــی و نيــز مهارتهــای اجتماعــی نيــز ميتوانــد مفيــد و مثمــر
ثمــر باشــد .شــما ميتوانيــد اغلــب ايــن کمکهــا را در مراکــز بهداشــت روانــی
محلــی خــود پيــدا کنيــد .نوعــی از گفتاردرمانــی بــه نــام درمــان رفتاري-ادراکــی
بــه شــما کمــک ميکنــد بــا نشــانههايی از قبيــل تفکــر ســردرگم کنــار بياييــد.
نــوع ديگــری نيــز بــه نــام آمــوزش فــرا ادراکــی بــه شــما اطالعاتــی را دربــاره
الگوهــای فکــری موجــود در روانپريشــی ارائــه ميکنــد.
مشــاوره بــرای خانوادههــا و عزيــزان فــرد نيــز اهميــت دارد زيــرا بــه آنهــا
کمــک ميکنــد دربــاره اســکيزوفرني ،انتظاراتــی کــه بايــد از بیمــار و درمــان
داشــت ،مســير نظــام بهداشــتی ،و حمايــت از بیمــار و خانوادهشــان اطالعاتــی
کســب کننــد .آنهــا ميتواننــد يــاد بگيرنــد کــه در دوره بحــران يــا عــود
بيمــاری چــه کمکــی ميتواننــد بــه عزيــزان خــود بکننــد.

آيا من اسکيزوفرنی دارم؟

بــا اينکــه اســکيزوفرنی از يــک فــرد بــه فــرد ديگــر متفــاوت اســت
ولــی همــواره باعــث ايجــاد تغييراتــی در تواناييهــا و شــخصيت شــما
ميشــود .از آنجايــی کــه ايــن بيمــاری از يــک فــرد بــه فــرد ديگــر
فــرق ميکنــد شــما احتمــاال يــک يــا چنديــن مــورد از عاليــم زيــر را
تجربــه میکنيــد:
صداهايی ميشنوم که افراد ديگر نميشنوند.
افــکار مــن بــرای شــکلگيری بــه زمــان طوالنــی نيــاز دارد ،يــا بــه
يکبــاره و ســريع شــکل ميگيرنــد و يــا اصــا شــکل نمييابنــد.
مطمئن هستم که تعقيب ميشوم.
در بــه يــادآوری چيزهــا ،تمرکــز کــردن و يــا تصميمگيــری دچــار
مشــکل هســتم.
متفاوت عمل ميکنم و در انجام وظايف اساسی دشواری دارم.
ديگــر عالقــهای بــه صحبــت کــردن نــدارم و افــراد ميگوينــد
حرفهــای مــن را درک نميکننــد.
خيلی سريع و راحت سردرگم ميشوم.
اگــر شــما هــر يــک از ايــن عاليــم را تجربــه ميکنيــد بايــد بــا پزشــک
خــود مشــورت کنيــد .ايــن عاليــم ميتوانــد نشــانه مشــکالت روانــی و
پزشــکی ديگــر باشــد کــه پزش ـکتان ميتوانــد در تعييــن ايــن مســئله
بــه شــما کمــک کنــد .معمــوال افــرادی کــه از روانپريشــی رنــج ميبرنــد
نشــانههای نگرانــی و افســردگی را نيــز دارنــد.

بستری شدن و پیگیری:
اگــر شــما بــه ســبب اســکیزوفرنی بــه شــدت بیمــار شــدید ،نیــاز هســت کــه
بــه بیمارســتان برویــد .بعــد از مرخــص شــدن از بیمارســتان هــم ،چــک آپهــای
مرتــب توســط پزشــک و یــا تیــم بهداشــت روانــی ایــده خوبــی اســت .انجمــن
اســکیزوفرنی اســتان محــل زندگــی شــما اطالعــات خوبــی را بــه شــما میدهــد
تــا بــا اســتفاده از آنهــا مرخــص شــدن خــود را از بیمارســتان و نیــز دوره
انتقالتــان را بــه زندگــی عــادی برنامهریــزی کنیــد.
گروههــای حمایتــی :شــما تنهــا نیســتید .گروههــای حمایتــی هــم بــرای
افــراد مبتــا و هــم بــرای اعضــای خانــواده بیمــار روش خوبــی اســت تــا بــه
وســیله آن تجــارب خــود را بــا هــم بــه اشــتراک بگذاریــد و از تجــارب دیگــران
اســتفاده کنیــد.

کمــک بــه خــود :در طــول دوره درمــان و بعــد از آن ،کارهایــی وجــود دارد
کــه شــما بــه تنهایــی میتوانیــد انجــام دهیــد تــا احســاس خوبــی داشــته
باشــید .ورزش منظــم ،تغذیــه خــوب ،مدیریــت اســترس ،صــرف وقــت بــا
دوســتان و خانــواده ،حفــظ ارتبــاط بــا جنبههــای معنــوی خــود و کاهــش
اســتفاده از الــکل و ســایر داروهــا میتوانــد بــه جلوگیــری از وخیمتــر شــدن
عالیــم و عــود آنهــا کمــک کنــد .صحبــت بــا پزشــکتان ،طــرح ســئواالت و
احســاس مســئولیت در قبــال ســامتیتان نیــز اهمیــت زیــادی دارد .همــواره
بــا پزشــکتان دربــاره کارهایــی کــه بــه تنهایــی انجــام میدهیــد صحبــت کنیــد.

حقایق و افسانههای اسکیزوفرنی
اســکیزوفرنی بــر اثــر داشــتن والدیــن بــد ،ترومــای دوران کودکــی،
فقــر ،داروهــای خیابانــی و الــکل ایجــاد نمیشــود.
اسکیزوفرنی مسری نیست.
اســکیزوفرنی بــا اختــال تجزیـهای ( )dissociative disorderکــه
در گذشــته اختــال چنــد شــخصیتی نامیــده میشــد متفاوت اســت.
اسکیزوفرنی تقصیر خود فرد نیست.
افــرادی کــه اســکیزوفرنی دارنــد احتمال خودکشــی در آنهــا باالتر
اســت .در یــک مطالعــه ۲۰ ،تــا  ۴۰درصــد افــراد دارای اســکیزوفرنی،
دســت بــه خودکشــی زدنــد و  ۵درصــد نیــز ایــن خودکشــی را بــه
ســرانجام رســاندند .پــس هــر گونــه صحبــت دربــاره خودکشــی بایــد
جــدی گرفتــه شــود.

حقایق و افسانههای اسکیزوفرنی
در زیــر تعاریــف برخــی کلمــات را کــه شــما احتمــاال در ارتبــاط بــا
اســکیزوفرنی بــه آنهــا برخــورد کردهایــد را میآوریــم:

روانپریشـی :مجموعـهای از عالیـم و نشـانههای مربـوط به روش
فهـم جهان اطراف .روانپریشـی شـامل توهم ،هذیان و تفکر سـردرگم
میشـود .توهمـات چیزهایـی اسـت کـه شـما احسـاس میکنیـد ولی
واقعیـت ندارنـد .رایجتریـن توهـم ،شـنیدن صـدا اسـت .هذیانـات،
باورهـای قـویای اسـت کـه نمیتوانـد صحت داشـته باشـد .رایجترین
هذیـان عبارتسـت از بـاور به اینکه کسـی در حال تعقیب و یا تماشـای
شـما اسـت و یـا اینکه شـما توانایـی و قدرتهـای ویژهای داریـد .تفکر
سـردرگم باعـث میشـود صحبـت کـردن بـه شـیوهای کـه بـرای بقیه
قابل درک اسـت دشـوار شـود .این امـر همچنین تمرکز کـردن و کامل
کـردن فعالیتهـای روزمـره را دشـوار میسـازد .روانپریشـی بخشـی
اصلـی از اسـکیزوفرنی اسـت .روانپریشـی میتوانـد براثـر مشـکالت
بهداشـتی دیگـر ،یـک بیمـاری روانی دیگر ،اسـتفاده از مـواد و یا ترک
فـوری اسـتفاده از آنهـا ،صدمـات مغـزی و غیـره نیـز ایجاد شـود .به
اطالعـات ارائه شـده دربـاره روانپریشـی ( )Psychosisمراجعه کنید.

اختــال اســکیزو افکتیــو :یــک بیمــاری روانــی اســت کــه
شــامل عالیــم اســکیزوفرنی و یــک اختــال خلقــی میشــود.

عالیــم منفــی :عالیمــی کــه از بیــن برنــده چیزهاســت .ایــن
عالیــم در اســکیزوفرنی شــامل از دســتدادن عالقــه بــه چیزهایــی
کــه قبــا بــه آنهــا عالقــه داشــتید ،از دســت دادن احساســات و یــا
تمرکــز اســت.

عالیــم مثبــت :عالیمــی کــه افزاینــده چیــزی هســتند .ایــن
عالیــم در اســکیزوفرنی شــامل توهمــات ،هذیانهــا و یــا افــکار
عجیــب و غریــب اســت.
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توانمروانبروم؟
فرهنگیمي
اينجاچندکجا
از
منابع سالمت
وبسایت مرکز

بــرای آگاهــی از انــواع مختلفــی از منابــع خدمــات ســالمت روان در اســتان کبــک و ســایر اســتانهای کانــادا و چگونگــی دسترســی بــه آنهــا میتوانیــد بــه وبســایت
بررسی
اسکیزوفرنی مورد
منابع زیر را برای اطالعات بیشتر درباره
توانید
خانوادگی،
پزشک
صحبت با
در
http://www.multiculturalmentalhealth.ca
آدرس
میبــه
شماروان
ـالمت
منابــع سـ
فرهنگــی
کنارچنــد
مرکــز
دهید.ـن وبســایت کــه زیــر نظــر دپارتمــان
قرار در ایـ
نماییــد.
مراجعــه
روانپزشــکی اجتماعــی و بیــن فرهنگــی دانشــگاه مکگیــل طراحــی و اداره میشــود امــکان دسترســی بــه زبانهــای مختلــف از جملــه فارســی فراهــم آورده شــده
ا ست
خط بحران محلی
منابع .مفیدی که فقط به انگلیسی قابل دسترسی است عبارتند از:

خط بحران فقط برای افرادی نیست که دربحران هستند .شما میتوانید باتماس
سایر منابع در دسترس برای دریافت کمک و یا هر گونه اطالعات بیشتر در مورد سالمت روان:
با این خط به اطالعاتی درباره خدمات محلی دست یابید .همچنین اگرنیازدارید
انجمن اسکیزوفرنی بریتیش کلمبیا:
Canadian
Mental
Health
Association
باکسی صحبت کنید بااین خط تماس بگیرید .اگردرشرایط دشواری هستید
براي اطالعات درباره اسکيزوفرني و روانپريشي به وبسايت www.bcss.org
Mouvement
Santé
mentale
(فقط به
با 310-6789
وبدون انتظارویا
بگیرید
Québecتماس
فرانسه)وچهارساعته
زبانبیست
بهصورت
بريتيش کلمبيا
 1-88-888-0029در
مراجعه و يا با شماره تلفن
 QuébecوAssociation des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du
فرانسه)
(فقط به زبان
گرفتن
بوق اشغال به یک خط بحران در بریتیش کلمبیا وصل شوید( .درزمان
گروه
شامل
مرکز
این
اطالعات
بگيريد.
تماس
ونکوور
 604-270-7841در
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
این شماره شمارههای  778 ،604ویا  250رابه اول شماره ها ضافه نکنید).
vivantیکی
کودکانی که
حمایت از
های دوره
فرانسه)مراقبت
زبانخانواده،
حمایت
های
Les porte-voix du rétablissement – L'association québécoise des personnes
(ou ayant
بهبودvécu)،
un trouble
mental
(فقط به
آندسته ازمتخصصین خطوط بحران که شما با شماره  310-6789تماس
از والدینش بیماری روانی دارد و نیز دوره های آموزشی برای افراد دارای
(فقط به زبان فرانسه) Association des médecins psychiatres du Québec
میگیرید ازطرف اعضای مرکز شرکای بریتیش کلمبیا دربحث اطالعات مربوط
اسکیزوفرنی و خانواده هایشان می باشد.
به اعتیادها و بهداشت روانی»آموزشهای پیشرفته ای در زمینه خدمات ومسائل
مربوط به بهداشت روانی دریافت کرده اند.
اتحادیه بهداشت روانی کانادا ،شاخه بریتیش کلمبیا
به سایت  www.cmha.bc.caمراجعه و یا با شماره تلفن 1-800-555-8222

در بریتیش کلمبیا به صورت رایگان و یا شماره  604-688-3234در ونکوور
تماس بگیرید و اطالعاتی درباره بهداشت روانی و هر نوع بیماری روانی به دست
آورید.

شرکای بریتیش کلمبیا برای بهداشت روانی و اطالعات مربوط به
اعتیادها
براي دريافت برگه هاي حاوي اطالعات و داستان هاي شخصي افراد درباره
روانپريشي به وبسايت ر مراجعه کنيد .شما اطالعات و توصيه هاي زيادي را
درباره بيماري هاي رواني مختلف دريافت خواهيد کرد.

منابعی که به زبان های مختلف در دسترس است
برای یک هر یک از خدمات زیر اگر انگلیسی زبان اول شما نیست ،نام زبان
مورد ترجیح خود را بگویید تا به یک مترجم همزمان متصل شوید .بیش از
یکصد زبان وجود دارد.
HealthLink BC

ازطریق تماس با  811ویا مراجعه به وبسایت www.healthlinkbc.caاطالعات
رایگانی درباره مسائل غیراورژانسی بهداشتی موردنیاز برای اعضای خانواده
خودازقبیل مسائل مربوط به بهداشت روانی به دست آورید .ازطریق 811
میتوانید به یک پرستاردسترسی داشته باشید و درباره مسائلی که باعث نگرانی
است صحبت کنید .همچنین میتوانید با یک داروسازدرباره سئواالت دارویی
خود صحبت کنید.

This info sheet was written originally in English by the Canadian Mental Health Association’s
BC Division. Permission has been given for the info sheet to be translated by the trusted
agencies listed on page 1; the quality of the translation is the sole responsibility of these listed
agencies. The references for this fact sheet come from reputable government or academic
sources and research studies. The English fact sheet was produced for HeretoHelp and the
BC Partners for Mental Health and Addictions Information. The BC Partners are funded by
the Provincial Health Services Authority. For more information, visit: www.heretohelp.bc.ca

