
 اوگ زدائی از بیماران رياوی

  کارشناس بهداشت خانواده، ثَْرز  آمًزش دَىدٌ :

           یت تحت پَضصجوع گريٌ َدف : 

 رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد: انتظار مياَداف رفتاری : 
 اًگ ٍ ثرچست زدى ثِ ثیوبراى رٍاًی را تَضیح دّیذ.   

  تَضیح دّیذ.  ٍاًی رااًگ زدى ثِ ثیوبراى عَاهل هَثر در 

 دالیل ثرچست ٍ یب اًگ زدى ثِ ثیوبر رٍاًی را ثیبى کٌیذ . 

 ِضرح دّیذ.  اثرات ثرچست زدى ثِ ثیوبراى رٍاًی را در جبهع 

 
   

مقدمٍ :   

عٌَاى زهبى از حیبت ثطر یکی از اًَاع ثیوبری ّب ثِ  در ّر .ثطر از زهبًی کِ خَد را ضٌبختِ است، ثیوبری را ًیس ضٌبختِ است

فقظ جبهع پسضکی ثلکِ آحبد هردم ًِ در حبل حبضر یکی ازهعضالت جذی جبهعِ  .هطکل عوذُ جبهعِ پسضکی هغرح ثَدُ است

 اختالالت رٍاًپسضکی ٍ عَارض آى است.

ثِ هعٌی آى درصذ  52درصذ از هردم دچبر اثتال ثِ اًَاع اختالالت رٍاًی ّستٌذ. ایي  52ای  الوللی در ّر جبهعِ ثر اسبس آهبر ثیي

ضَد. اهب  ًیست کِ فقظ ضبهل ثیوبریْبی حبد ضَد ثلکِ اًَاع اختالالت رٍاًپسضکی از جولِ ٍسَاس، اضغراة ٍ ... را ّن ضبهل هی

کٌٌذ ٍ ثقیِ ثِ دالیل هختلفی کِ ٍجَد دارد از  درصذ از ایي افراد ثرای درهبى هراجعِ هی 01هسبلِ ایٌجبست کِ تٌْب حذٍد 

زًٌذ ٍ اقذام ثرای درهبى سر ثبز هیهراجعِ ثِ هتخصص   

ًیست کِ احتیبج ثِ درهبى   هْویثِ عٌَاى هثبل خبًَادُ ّب اضغراة جَاًبى ٍ ًَجَاًبى را جذی ًگرفتِ ٍ تصَر هی کٌٌذ هسألِ 

هقبٍهت ثبضذ یب ٌّگبهی کِ ثرای درهبى کَدکبًطبى هراجعِ هی کٌٌذ در ثراثر اقذاهبت درهبًی ٍ دارٍیی ٍاکٌص ًطبى دادُ ٍ 

ضبى عجیعی است ثِ عَری کِ  پٌذارًذ ایي حبالت رٍحی کٌٌذ. ًوًَِ دیگر کسبًی ّستٌذ کِ عصجی ٍ افسردُ ّستٌذ ٍ هی هی

گبّی هطبّذُ هی ضَد افراد پس از هرگ یکی از عسیساًطبى تب هبُ ّبی زیبدی دچبر غصِ ٍ اًذٍُ ّستٌذ ٍ ایي گریِ کردًْب ٍ 

عٌَاى اختالل ٍ ثیوبری قلوذاد ًوی کٌٌذ ٍ آى را عجیعی هی ضورًذ.را ثِ  ثبزًگطتي ثِ زًذگی عبدی  

 اوگ ي برچسب زدن بٍ بیماران رياوی

ضبهل هسبئل گَاگَى از . دالیلی کِ ثبعث هی ضَد افراد گبّی حتی ثِ ٍجَد ضٌبسبئی چٌیي هطکالتی ثرای درهبى اقذام ًکٌٌذ

بی غلظ هی ضَد کِ هی تَاى گفت ٍحطت از ثرچست خَردى تَسظ قجیل ّسیٌِ ّبی ثبال، ترسیذى از اًگ اجتوبعی ٍ ثبٍرّ

 اعرافیبى است.



ثرچست زدى ثِ ثیوبراى رٍاًی در جبهعِ هب یک اهر عبدی ٍ در عیي حبل ًبهغلَة است. ثرچست زدى یعٌی فردی را کِ از 

ًبم ثجرین، اٍ را هسخرُ کردُ « ٍ...  دیَاًِ، رٍاًی، احوق، عقت هبًذُ» لحبػ رٍحی ٍ رٍاًی دچبر ثیوبری ضذُ ثب کلوبتی هبًٌذ 

 ٍ تحقیر کٌین ٍ ثِ ایي ترتیت فرد را کن ارزش ٍ یب ثی ارزش هی ضوبرین.

 چرا بٍ یک بیمار رياوی برچسب می زویم؟

 فکر هی کٌین ثیوبر رٍاًی خغرًبک ٍ ترسٌبک است ٍ ثبیذ از آى دٍری کٌین. -

 ثبیذ اٍ را سرزًص کٌین. فکر هی کٌین ثیوبر رٍاًی در ثیوبر ضذًص هقصر است ٍ -

 فکر هی کٌین فقظ دیگراى ثیوبر هی ضًَذ ٍ اهکبى ًذارد هب ٍ یب یکی از اعضبی خبًَادُ هب دچبر ثیوبری رٍاًی ثطَین.   -

 فکر هی کٌین ثیوبر رٍاًی ًیبزی ثِ هحجت ٍ هْرثبًی ًذارًذ. -

 ثذ.  فکر هی کٌین ثیوبر رٍاًی تب آخر عورش ثیوبر است ٍ ّیچگبُ ثْجَد ًوی یب -

 فکر هی کٌین ثیوبر رٍاًی دیگر ثرای جبهعِ ٍ خبًَدُ خَد هفیذ ًخَاّذ ثَد. -

 

 برچسب زدن چٍ تاثیری در بیماران رياوی دارد؟

 اعتوبد ثِ ًفس ثیوبر پبییي هی آیذ. -

 ثیوبر احسبس حقبرت ٍ ثی ارزضی هی کٌذ. -

 فرد را هخفی هی کٌذ.خبًَادُ ثیوبر سعی هی کٌذ ٍاًوَد کٌذ ّیچ هطکلی ٍجَد ًذارد ٍ ثیوبری  -

ثیوبر از عرف دٍستبى ٍ اعرافیبى عرد هی ضَد ٍ ثِ دلیل ایٌکِ دیگراى ثب آًْب ارتجبط عبعفی ثرقرار ًوی کٌٌذ، ّویطهِ   -

 احسبس تٌْبئی هی کٌٌذ.

 ثیوبر فکر هی کٌذ خَدش در ثیوبریص هقصر است ٍ ثٌبثرایي ّویطِ احسبس گٌبُ هی کٌذ. -

 ی ًذارد ٍ ًوی تَاًذ ثرای خبًَادُ ٍ جبهعِ اش هفیذ ثبضذ.ثیوبر فکر هی کٌذ ّیچ تَاًبئ -

ثِ دلیل تحقیر ٍ ترس از عرز تفکر دیگراى ثِ پسضک هراجعِ ًکردُ ٍ از دریبفت درهبى ٍ خهَردى دارٍ خهَدداری ههی     -

 کٌذ.

   اهکبى دارد هَجت ثیکبری فرد ضذُ ٍ هطکالت اقتصبدی ثرایص ثَجَد ثیبیذ. -

 

 



 

 : پیام های کلیدی و ههن   

 برای ایىکٍ برچسب زدن بٍ بیماران رياوی را از بیه ببریم، باید : 

 سغح آگبّی افراد جبهعِ را  در هَرد اًَاع ثیوبریْبی رٍاًی ٍ عالئن آًْب ثبال ثجرین. -

 دیذگبُ ًبدرست ٍ ثبٍرّبی غلظ در هَرد ثیوبریْبی رٍاًپسضکی را در جبهعِ تصحیح کٌین. -

 ثِ ثیوبراى رٍاًی اعویٌبى ثذّین در صَرتیکِ ثِ پسضک هراجعِ کردُ ٍ دارٍ هصرف کٌٌذ ثیوبری آًْب درهبى خَاّذ ضذ.  -

 ثِ ثیوبراى اعویٌبى ثذّین کِ هصرف دارٍّبی رٍاًپسضکی ثِ ّیچ عٌَاى اعتیبدآٍر ًیستٌذ.  -

 هراجعِ کٌٌذ. پسضکثیوبراى را تطَیق کٌین جْت ثْجَدی ثیوبریطبى ثِ  -

 صذا ًسًین.« دیَاًِ، احوق، رٍاًی، عقت هبًذُ ٍ ... » یوبراى رٍاًی را ثب کلوبت زضتی هبًٌذ ث -

 ثیوبراى رٍاًی را در ثیوبرضذًطبى هقصر ًذاًین.      -

 ّیچگبُ ثیوبراى رٍاًی را تحقیر ًکردُ ٍ آًْب را ثِ خبعر ثیوبریطبى سرزًص ًکٌین. -

، زیرا آًْب ًیس هبًٌذ ثیوبراى جسهوی ًیبزهٌهذ تَجهِ،    ثِ آًْب هحجت کبفی ثکٌینثب ثیوبراى رٍاًی ثب هْرثبًی رفتبر کردُ ٍ  -

 .ّستٌذهحجت ٍ 

 از داضتي چٌیي ثیوبراًی در خبًَادُ احسبس حقبرت ًکردُ ٍ آًْب را از دیگراى هخفی ًکٌین. -

ًَادُ ههَرد پهریرش   را در جوع اعضبی خهب  در خبًَادُ احسبس ضرم ٍ حقبرت ًکردُ ثلکِ آًْب  اىثیوبراز داضتي چٌیي  -

 را حفؼ کٌین. آًْبقرار دادُ ٍ ارزش ٍ جبیگبُ 

 هسئَلیت دادُ تب اعتوبد ثِ ًفس آًْب افسایص یبثذ. تَاًبییْبیطبىرٍاًی ثرحست  اىثِ ثیوبر -

ٍ تهب احسهبس تٌْهبئی    ًْب ّوذردی کٌین آثب اگر چٌیي ثیوبری در فبهیل ٍ آضٌبیبى ٍجَد داضتِ ثبضذ ثِ عیبدتص رفتِ  -

 ًکٌذ.اًسٍا 

ثلکِ ثِ آًْب جْت درههبى، ثْجهَدی ٍ  ثبزگطهت ثهِ      ًترسین.دٍری ًکردُ ٍ از آًْب  ،ثیوبراى رٍاًی را خغرًبک ًذاًستِ -

 جبهعِ کوک ٍ یبری ثرسبًین.  


