"ثِ ًبم ذسا"

وبؾتي اظ اًگ ثيوبضي ضٍاًي
ّبًيِ ػبثسي تْطاًي  ،وبضقٌبؼ اضقس ضٍاًكٌبؾي

ثيوبضي ضٍاًي ٍاغُ اي اؾت وِ ثطاي هؼٌب ثركيسى ثِ توبم اذتالالت ضٍاًي لبثل تكريم
اؾتفبزُ هي قَز .اذتالل ضٍاًي ٍيؼيتي اؾت وِ ثب تغييطات زض ًحَُ تفىط ،ذلك ٍ ضفتبض ثيوبض
هكرم هي قَز ٍ وبّف ػولىطز ٍ وبضوطز فطز ضا ثِ ّوطاُ زاضز .زض ِ DSM-IVاًجوي
ضٍاًپعقىي آهطیىب ،ثيوبضي ٍ اذتالل ضٍاًي ضا ثِ قىل ظیط تؼطیف وطزُ اؾت;"یه الگَ یب
ًكبًگبى ضفتبضي یب ضٍاًكٌبذتي ثبليٌي وِ زض یه قرم ضخ هي زّس ٍ ثب یه هكىل (یه

ػالهت زضزًبن) یب ًبتَاًي(ترطیت زض یه یب تؼسازي اظ ػولىطزّبي هْن) ّوطاُ اؾت ٍ فطز
زض هؼطو اثتال ثِ زضز یب ًبتَاًي یب اظ زؾت زازى آظازي اؾت وِ تٌْب یه پبؾد لبثل اًتظبض ثِ
یه حبزثِ ٍیػُ ًيؿت.
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اجتوبػي( )Biopsychosocialضا هُطح وطزُ اًس .ثط اؾبؼ ایي هسل ّطیه اظ ؾِ ػبهل فَق
ًبظط ثِ ػَاهل ذبل ذَز ثَزُ ٍ ثطآیٌس آًْبؾت وِ هي تَاًس ثيوبضي ضا تجييي وٌس.
ذَقجيٌبًِ تطیي آهبضّبي ضؾوي  ،قيَع اذتالالت ضٍاًي ضا ثيؿت ٍ یه زضنس جوؼيت
ػوَهي شوط وطزُ اًس.یبفتِ ّب ًكبى هي زّس ػلي ضغن قيَع ایي اذتالالت ،تٌْب ووتط اظ ًيوي
اظ ثيوبضاى ثطاي زضهبى ثِ هطاوع ثْساقت ضٍاًي یب ضٍاًپعقه هطاجؼِ هي وٌٌس.
ثِ ََض هيبًگيي زض اذتالالت ضٍاًپعقىي افطاز  5تب 34ؾبل ثؼس اظ ثطٍظ ثيوبضي ثطاي زضهبى
هطاجؼِ هي وٌٌس ٍ ایي ثؿتگي ثِ ًَع ثيوبضي زاضز .ثطاي هثبل ایي فبنلِ ظهبًي ثيي قطٍع
ثيوبضي ٍ هطاجؼِ ثطاي زضهبى زض اذتالل افؿطزگي اؾبؾي  9ؾبل ،اذتالل زٍلُجي  7ؾبل ٍ
اذتالل اؾتطؼ پف اظ ؾبًحِ تب  23ؾبل هي ضؾس .زض حبل حبيط اوثط اذتالالت ضٍاًپعقىي
لبثل زضهبى اًس .ثطاي هثبل اذتالل افؿطزگي اؾبؾي  76تب  87زضنس ،اؾىيعٍفطًيب (زض اٍليي
زٍضُ)  77زضنس ٍ اذتالل زٍلُجي تب  97زضنس لبثل زضهبى اؾت.
ؾَال انلي ایٌؿت وِ چطا ػلي ضغن پبؾد ّبي هٌبؾت زضهبًي ثِ اذتالالت ضٍاًي ،افطاز جْت
هطاجؼِ ٍ ثْطّوٌسي ثِ هَلغ اظ زضهبًْبي ترههي ضٍاًپعقىي تؼلل هي ٍضظًس ٍ یب ثؼس اظ
هطاجؼِ اٍليِ زضهبى ضا ضّب هي وٌٌس؟ زليل ایي اّوبلىبضي ٍ تبذيط زض هطاجؼِ هي تَاًس ػسم
آگبّي اظ ًكبًِ ّبي ثيوبضي  ،لبثل زضهبى ثَزى ػالئن ٍ چگًَگي زضهبى ،ػسم پَقف ثيوِ اي
ذسهبت ضٍاى قٌبؾي ،هكىالت التهبزي ٍ  ...ثبقس .ثب ایي ٍجَز هُبلؼبت ًكبى زازُ اًس وِ
ثعضگتطیي هبًغ ثيوبضاى جْت ثْطُ هٌسي اظ ذسهبت ثْساقت ضٍاًي ٍ قجىِ ّبي حوبیتي،
تطؼ ٍ اجتٌبة اظ اًگ ذَضزى اؾت .هساذالت ظٍزٌّگبم زض اذتالالت ضٍاًي قبًؽ ثيكتطي

ضا ثطاي زضهبى فطاّن هي وٌس اهب اؾتيگوب(ثطچؿت اجتوبػي) زضهبى فطز ضا ثِ تبذيط هي
اًساظز.
گبفوي ( )2:74اًگ ضا ایٌگًَِ تؼطیف هي وٌس;"اًگ" ٍیػگي هٌفي ٍ ًبهُلَثي اؾت زض یه
فطز وِ اٍ ضا اظ زیگطاى هتوبیع هي وٌس ٍ اٍ ضا زض ًظط زیگطاى ثِ قىل هَجَزي وبهال ثس،
ذُطًبن یب يؼيف جلَُ هي زّس .اًگ ثط ؾِ ًَع اؾت;  .2اًگ هطثٌَ ثِ ظقتي ّب ٍ هؼبیت
هطثٌَ ثِ ثسى هبًٌس اًَاع هؼلَليت ّب .3 .اًگ هطثٌَ ثِ ًَالم ٍ ووجَزّبي هطتجٍ ثِ
قرهيت فطز هبًٌس اذتالالت ضٍاًي یب اػتيبز .4 .اًگ ّبي لَهي ٍ لجيلِ اي ٍ هطثٌَ ثِ ًػاز،
هليت ّب ٍ هصّت ّب هبًٌس ؾيبُ پَؾت ّب.
ثيوبضي ّبي ضٍاًي ّوَاضُ ثب اًگ ّوطاُ ثَزُ اًس .اًگ ظزى ثِ ثيوبضاى ضٍاًي ثبػث تجؼيى،
وبّف ػعت ًفؽ ،احؿبؼ ثي اضظقي،افؿطزگي ،اًعٍا ،وبّف گؿتطُ قجىِ اجتوبػي ،يؼف
زض ػولىطز فطزي ٍ اجتوبػي ،وبّف ػولىطز قغلي ،ثيىبضي ٍ هكىالت التهبزي ثطاي ثيوبض،
ذبًَازُ ٍ جبهؼِ ٍ زض اًتْب هٌجط ثِ هحطٍم قسى ثيوبض اظ حمَق فطزي ،اجتوبػي ٍ قْطًٍسي
هي قَز.
اًگ ؾجت وبّف پصیطـ زضهبًي هي قَز ٍ زض ایي نَضت فطز ثطاي ههطف زاضٍ همبٍهت
هي وٌس یب زاضٍ ههطف ًوي وٌس .اًگ هبًؼي ػوسُ زض ضاُ اضائِ ذسهبت ثْساقت ضٍاى ٍ اضتمبء
ويفيت ظًسگي ثيوبضاى ،ذبًَازُ ّبیكبى ٍ جَاهغ آًْبؾت.
ثيوبضاى ضٍاًپعقىي ًؿجت ثِ ثطچؿت ّبي اجتوبػي ثؿتِ ثِ ؾبذتبض قرهيتي ذَز ٍاوٌف
ًكبى هي زٌّس .ایي ثيوبضاى یب افؿطزُ ئ گَقِ گيط هي قًَس یب ػهجبًيت ذَز ضا ثِ نَضت
ذكن ثِ ذَز ،ذكن ثِ زیگطاى یب احؿبؼ ػسم تؼْس ثِ جبهؼِ ًكبى هي زٌّس.
تَجِ ثِ ایي ًىتِ الظم اؾت وِ اؾتيگوب یه هكىل فطزي ًيؿت ٍ هؿئلِ اي اجتوبػي اؾت
وِ ثبیس زض ؾُح جبهؼِ حل قَز .اؾتيگوب ًَػي ًگطـ اؾت ٍ ًگطـ ذَز ثِ ضفتبض هٌجط هي

قَز .ثٌبثطایي اٍليي لسم زض ضاُ وبؾتي اظ اًگ ثيوبضي ضٍاًي تغييط ٍ تهحيح ًگطـ افطاز
ًؿجت ثِ ثيوبضي ضٍاًي اؾت ٍ ایي اهط ثب تىيِ ثط آهَظـ ٍ پػٍّف اهىبًپصیط اؾت.
ثَهبى هؼتمس اؾت وِ ًساقتي آگبّي اظ ػلل ،ػالئن ٍ ضٍـ ّبي هرتلف زضهبًي ثيوبضي ّبي
اػهبة ٍ ضٍاى زض جوؼيت ٍ ػسم توبؼ فطزي ثب ثيوبضاى هي تَاًس هٌجط ثِ ًگطـ هٌفي ٍ ثِ
زًجبل آى ایجبز اؾتيگوب قَز.
اظ جولِ هساذالتي وِ ثطاي وبؾتي اظ اًگ ثيوبضي ضٍاًي هي تَاى اًجبم زاز ثِ هَاضز ظیط هي
تَاى اقبضُ وطز;
هساذالتي زض ؾُح جبهؼِ زض جْت افعایف آگبّي افطاز ٍ ثْجَز تؼبهالت ثيوبض ثب جبهؼِ ٍ
آگبُ ؾبظي افطاز اظ ًمف ترطیجي ٍاغُ ّبي ; زیَاًِ ،ضٍاًي ،تيوبضؾتبى ٍ جبیگعیٌي آًْب ثب
ٍاغُ ّبي; ثيوبض ضٍاًپعقىي یب ثيوبضؾتبى ضٍاًپعقىي.
انالح ثبٍضّبي غلٍ وِ زض هَضز ایي ثيوبضاى ٍ زضهبى آًْب ٍجَز زاضز; زاضٍّبي ضٍاًپعقىي
اػتيبزآٍضًس  .ثيوبضاى ضٍاًي ذكي ٍ جٌبیتىبضًس ٍ جبیگعیٌي آًْب ثب; زاضٍّبي ضٍاًپعقىي اگط
ثب تجَیع ٍ ظیط ًظط ضٍاًپعقه ههطف قًَس اػتيبز آٍض ًيؿتٌس .اغلت ثيوبضاى ضٍاًپعقىي
ّوبًٌس هب قْطًٍساى ػبزي ّؿتٌس ٍ هي تَاًٌس زض جبهؼِ ظًسگي ػبزي وٌٌس ٍ اظ حمَق
قْطًٍسي ثطذَضزاض قًَس .ایي ثيوبضاى ًِ ذكي ٍ ًِ جٌبیتىبضًس ٍ ثيكتط جطاین تَؾٍ افطاز
ػبزي اًجبم هي قَز.
توبؼ افطاز ثب ثيوبضاى ضٍاًي یب هطالجبى ٍ ذبًَازُ آًبى ٍ تؼبهالت اجتوبػي گؿتطزُ تط ثب
وؿبًي وِ هجتال ثِ ثيوبضي ضٍاًي ثَزُ اًس ٍ ظًسگي هفيسي زاقتِ اًس هي تَاًس ًگطـ ّبي
افطاز ضا ثِ چبلف ثىكس .ؾبذتي فيلن ّبي هؿتٌس اظ ظًسگي ایي افطاز هثل فيلن شّي ظیجب اظ
ظًسگي پطٍفؿَض جبى ًف وِ هجتال ثِ اؾىيعٍفطًي ثَزُ اؾت ،هي تَاًس زض تهحيح ًگطـ
افطاز جبهؼِ هَثط ثبقس.اظ جولِ ضاّىبضّبي زیگط ثطاي توبؼ ثيكتط ثب ایي افطاز  ،جلَگيطي

اظ گؿتطـ هطاوع ته ترههي ضٍاًپعقىي ٍترهيم تؼسازي اظ ترت ّبي ثيوبضؾتبى ّبي
ػوَهي ثِ ترت ضٍاًپعقىي اؾت.
اظ جولِ ٍظبیف هترههيي ،ضٍاًپعقىبى ٍ ضٍاى قٌبؾبى ،اػتطاو ٍ اًتمبز ثِ هُبلت ًبزضؾت
ٍ ؾَگيطاًِ ضؾبًِ ّب ٍ هُجَػبت ًؿجت ثِ ثيوبضي ّب ٍ ثيوبضاى ضٍاًپعقىي اؾت ٍ تكَیك
ضؾبًِ ّبیي وِ زض اًگ ظزایي فؼبلٌس.
هسااذالت ضٍاى قٌبذتي ٍ ضٍاًسضهبًي ثيوبضاى ثِ هٌظَض تؼسیل ثبٍضّبي ثيوبض ًؿجت ثِ ذَز،
اضتمبء ؾُح ػعت ًفؽ ٍ تَاًوٌس ؾبظي ثيوبض جْت تؿٍ ثيكتط ثط ظًسگي ٍ ثبظیبثي تَاًوٌسي
ّبي اظ زؾت ضفتِ ٍ ثبظگكت ثيوبض ثِ جبهؼِ ًمف هَثطي ضا ایفب هي وٌس.
زض چٌس زِّ اذيط ،ؾبظهبى جْبًي ثْساقت ٍ اًجوي جْبًي ضٍاًپعقىي ثب ووه الساهبت
ؾبظهبى یبفتِ ثيف اظ  37وكَض جْبى ًًْت وبؾتي اظ اًگ ثيوبضي ضٍاًي ضا ؾبهبًسّي وطزُ
اًس .زض ؾبلْبي اذيط زض وكَض هب زض ظهيٌِ اًگ ظزایي( )Destigmatizationفؼبليت ّبیي
اًجبم قسُ اؾت .تطؼ اظ هطاجؼِ ثِ ضٍاًپعقه ٍ ضٍاى قٌبؼ وبّف یبفتِ ،آگبّي ذبًَازُ
ّب ثيكتط قسُ اهب ثطًبهِ هسًٍي جْت اًگ ظزایي ٍجَز ًساضز .ثب تَجِ ثِ ؾْن ػوسُ ثبض
ثيوبضي ّبي ضٍاًپعقىي زض ؾالهت ػوَهي ٍ هكىالت ًبقي اظ اًگ ظًي  ،يطٍضت قٌبؾبیي
ثيكتط ػَاهل فطٌّگي ،اجتوبػي ،ضٍاًكٌبذتي ٍ َجي هطتجٍ ثب اًگ ٍ ایجبز ًًْت اًگ ظزایي
ضا زض وكَض ًكبى هيسّس .اهيس زاضین ثب تغييط ًگطـ ٍ ضفتبض هَجَز زض جبهؼِ ٍ اَالع
ضؾبًي ،ایجبز ًًْتي زض جْت وبؾتي اظ اًگ ثيوبضي ضٍاًي ٍ تجؼيى ّبي ًبقي اظ آى ٍ اضتمبء
ؾُح ؾالهت ضٍاًي ضا زض وكَض قبّس ثبقين.

