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زمانـی کـه کلمـه روانپریـش را می شـنوید بـه چـه چیزی فکـر می کنیـد؟ برخی افراد به سـبب شـیوه 
نشـان داده شـدن ایـن بیمـاری در تلویزیـون و یا فیلم ها، از روانپریشـی هـراس دارند. البتـه در زندگی 
واقعـی، روانپریشـی یـک بیمـاری روانـی بسـیار جـدی و ناتـوان کننـده اسـت ولـی بـا ایـن حـال این 
بیمـاری قابـل درمـان اسـت و بسـیاری از افـراد تنهـا بعـد از یـک دوره و بـا دریافـت درمـان مناسـب، 

بهبـود می یابنـد. 

روانپریشی 

روانپریشی چیست؟
روانپریشــی اغلــب بــه عنــوان »از دســت دادن واقعیــت« و یــا »منفــک شــدن از واقعیت« تعریف می شــود. 
فــردی کــه روانپریــش باشــد چیزهایــی را تجربــه و یــا بــاور می کنــد کــه واقعــی نیســتند. ایــن حالــت 
می توانــد شــیوه اندیشــه، عمــل، احســاس و یــا ادراک شــما را تغییــر دهــد. روانپریشــی می توانــد بســیار 
ترســناک و ســردرگم کننــده باشــد و زندگــی روزانــه شــما را مختــل کنــد. ســازمان بهداشــت جهانــی، 

روانپریشــی را ســومین مشــکل پزشــکی ناتــوان کننــده در جهــان تقســیم بندی می کنــد. 
ــه خــودی  ــم. روانپریشــی ب ــا گروهــی از نشــانه ها و عالی ــک ســندرم و ی روانپریشــی عبارتســت از ی
خــود یــک بیمــاری و یــا اختــالل نیســت بلکــه معمــوال نشــانه آن اســت کــه یــک چیــز دیگــر دچــار 

مشــکل شــده اســت. 
ــد.  ــه کنی ــی را تجرب ــدار مبهم ــانه های هش ــاال نش ــما احتم ــی، ش ــم روانپریش ــروع عالی ــل از ش قب
ــن احســاس کــه  ــا ای ــودن و ی ــی، حــس متفــاوت ب نشــانه های هشــدار عبارتنــد از افســردگی، نگران

ــا شــدیدا کنــد شــده اســت.  ــه و ی ــان ســرعت گرفت افکارت

       روانپریشی می تواند نحوه فکرکردن، عمل کردن، 
و احســاس کردن تان را تغــییر دهد. می تواند خیلی 
ترسناک و گیج کننده باشد و می تواند به طور چشمگیری 

زندگی تان را مختل کند.    
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دو نوع مختلف عالیم روانپریشی وجود دارد: 
عالیم مثبت و عالیم منفی 

عالیم مثبت چیزهایی از قبیل افکار و یا رفتارها را اضافه می کند: 
  هذیانـات عبارتسـت از بـاور قـوی بـه چیـزی که صحـت ندارد. یـک هذیان 
رایـج ایـن بـاور اسـت که یـک نفـر در حال تعقیب و یا تماشـای شـما اسـت. 
  توهمـات عبارتسـت از چیزهایـی کـه شـما احسـاس می کنیـد ولـی وجـود 
بیرونـی ندارنـد. شـما می توانیـد بـا هـر یـک از حـواس پنجگانـه خـود، دچار 
توهمـات شـوید. رایج تریـن توهم عبارتسـت از شـنیدن صدایی که افـراد دیگر 

آن را نمی شـنوند. 
  صحبـت کـردن شـما نیـز بـه شـکلی غیرمنطقـی و پراکنـده می شـود کـه 

هیچکـس نمی توانـد آن را درک کنـد. 
  در انجـام دادن و کامـل کـردن وظایـف خود دچار مشـکل می شـوید و مثل 
سـابق نمی توانیـد عمـل کنیـد. در انجـام کارهای روزانـه از قبیل آشـپزی و یا 
لبـاس پوشـیدن دچار مشـکل می شـوید و یا زمانی کـه فردی اتفاقـی ناراحت 

کننـده را تعریـف می کند شـما بـه یکبـاره می خندید.
  حرکت هـای شـما بسـیار کنـد و نامناسـب و سـخت شـده اسـت و یـا بـر 

تند.  بسـیار  عکـس 

عالیـم منفـی چیزهایـی را از بیـن می برنـد مثـال شـما احتمـاال قادر به نشـان 
دادن احساسـات و یـا صحبت کردن  زیاد نباشـید و حتی انگیـزه ای برای انجام 
کار از خـود نشـان ندهیـد. نشـانه های منفـی معمـول بـر خـالف نشـانه  های 
مثبـت، ویژگی هـای خاصـی ندارنـد و می توانند شـبیه بـه عالیم یـک اختالل 
خلـق و خویـی نظیـر افسـردگی و یـا آثـار جانبی مصـرف دارو به نظر برسـد. 

عالیـم روانپریشـی معمـوال بـه علـل ایـن بیمـاری وابسـته بـوده و لـذا افـراد 
مختلـف عالیـم بسـیار متفاوتـی از خـود نشـان می دهند. فـردی کـه مبتال به 
اسـکیزوفرنی اسـت احتمـاال عالیـم مثبـت و منفی زیـادی را تجربـه کند ولی 
کسـی کـه از آسـیب مغـزی رنـج می برد احتمـاال فقـط از توهمـات و هذیانات 
رنـج ببـرد. مهمتریـن چیـزی کـه بایـد بـه خاطـر داشـت این اسـت کـه همه 

عالیـم قابـل درمان هسـتند. 
 

روانپریشی چه کسی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
حـدود سـه درصـد ازمـردم در دوره ای از زندگـی خـود روانپریشـی را تجربـه 
خواهنـد کـرد. روانپریشـی معمـوال افـرادی را کـه در اواخـر دوره نوجوانـی و 
اوایـل دهـه سـوم زندگی هسـتند تحت تاثیر قـرار می دهد. شـیوع آن در میان 
زنـان و مـردان تقریبـا یکسـان اسـت بـا ایـن حـال مـردان معموال در سـنین 
پایین تـری ایـن عالیـم را از خـود نشـان می دهنـد. خطـر ایـن بیمـاری ظاهرا 
در خانواده هـا منتقـل می شـود و افـرادی که یکـی از اعضای خانـواده مبتال به 
اختـالل روانپریشـی و یـا اسـکیزوفرنی و اختالل هـای شـخصیتی دیگـر نظیـر 

پارانویـا باشـد، بیشـتر در معـرض ابتال بـه آن قـرار دارند. 
  بیمـاری روانی: اسـکیزوفرنی یکی از معمول ترین دالیل روانپریشـی اسـت. 
سـایر اختالل هـای روانپریشـی شـامل اختـالل اسـکیزوفرنی می شـوند. افـراد 

دارای اختالل هـای جـدی دیگـر نظیـر افسـردگی یـا اختـالل دو قطبـی، احتماال 
دچار روانپریشـی شـوند. 

  سـوء مصـرف مـواد: برخـی مـواد باعـث روانپریشـی می شـوند. کوکائیـن، 
آمفتامیـن، مـاری جوانـا، مواد توهـم زا و آرام بخـش می توانند در زمان مصرفشـان 
باعـث روانپریشـی شـوند. الـکل، آرام بخش هـا و مـواد هیپنوتیـک )داروی خواب( 
نیـز زمانـی که بـه یکباره مصـرف آن ها متوقف شـود باعث روانپریشـی می شـوند. 
بیشـتر اسـتفاده کننـدگان از متامفتامین در دورهای دچار روانپریشـی می شـوند. 
  سـایر مشـکالت سـالمتی: برخـی جراحـات فیزیکـی، بیماری هـا و شـرایط 
سـالمتی از قبیـل آسـیب مغـزی یـا لوپـوس )زخم های پوسـتی( می تواننـد باعث 

ایجاد روانپریشـی شـوند. 
  اسـترس: اسـترس های شـدید نیـز می توانـد باعـث ایجـاد روانپریشـی شـود. 
در ایـن حالـت خـاص احتمـاال هیچ اختـالل و یـا بیمـاری دیگری وجود نداشـته 
باشـد. ایـن نـوع از روانپریشـی کمتر از یـک ماه طول می کشـد. اسـترس می تواند 
محرکـی بـرای ایجـاد عالیـم در افـرادی باشـد کـه در معـرض خطـر اختالل های 

روانپریشـانه قـرار دارند. 

بـا اینکـه روانپریشـی از یک فرد بـه فرد دیگر متفاوت اسـت ولـی همواره 
باعـث ایجـاد تغییراتی در توانایی ها و شـخصیت شـما می شـود. از آنجایی 
کـه ایـن بیمـاری از یـک فـرد بـه فـرد دیگر فـرق می کنـد شـما احتماال 

یـک یـا چندین مـورد از عالیـم زیر را تجربـه کنید. 
  صداهایی می شنوم که افراد دیگر نمی شنوند

   افـکار مـن بـرای شـکل گیری بـه زمـان طوالنی نیـاز دارد، یا بـه یکباره  
و سـریع شـکل می گیرنـد و یا اصـال شـکل نمی یابند. 

  مطمئن هستم که تعقیب می شوم
  در بـه یـادآوری چیزهـا، تمرکـز کردن و یـا تصمیم گیری دچار مشـکل 

هستم
  متفاوت عمل می کنم و در انجام وظایف اساسی دشواری دارم

  دیگـر عالقـه ای بـه صحبـت کردن نـدارم و افـراد می گوینـد حرف های 
مـن را درک نمی کننـد

  خیلی سریع و راحت سردرگم می شوم
اگـر شـما هـر یـک از ایـن عالیـم را تجربـه می کنید بایـد با پزشـک خود 
مشـورت کنیـد. ایـن عالیـم می توانـد نشـانه مشـکالت روانـی و پزشـکی 
دیگـر باشـد کـه پزشـک تان می توانـد در تعییـن ایـن مسـئله بـه شـما 
کمـک کنـد. معمـوال افـرادی کـه از روانپریشـی رنـج می برند نشـانه های 

نگرانـی و افسـردگی را نیـز دارنـد.

روانپریشی



چه کار می توانم بکنم؟
اگـر روانپریشـی در مراحـل اول درمـان شـود، درمـان آن بسـیار آسـان اسـت. افـرادی کـه در دوره اول 
بیمـاری روانپریشـی، درمان هـای الزم را دریافـت می کننـد سـریع تر بهبـود می یابند، مشـکالت مرتبط از 
قبیـل افسـردگی را کمتـر تجربـه می کننـد و ضمن سـپری کـردن زمان کمتر در بیمارسـتان، مشـکالت 
کاری، درسـی و یـا اجتماعـی کمتـری خواهند داشـت. بـا دریافت درمان مناسـب، بسـیاری از افـراد بعد 

از بهبـود دیگـر روانپریشـی را تجربـه نخواهند کرد. 
درمـان روانپریشـی معمـوال شـامل دریافـت دارو و مشـاوره اسـت. برخـی افراد نیز بـرای درمـان و معاینه 

باید در بیمارسـتان بسـتری شـوند. 
درمـان دارویـی: بیشـتر افـراد مبتال به روانپریشـی بـا دریافـت داروهایی موسـوم بـه ضد روانپریشـی، 
درمـان می شـوند. در چنـد سـال اخیـر ایـن داروهـا پیشـرفت کرده انـد. ایـن داروها نسـبت بـه داروهای 
قبلـی، تاثیرگـذاری بیشـتر و آثـار جانبـی کمتری دارنـد. داروهای دیگـر از قبیل داروهای ضد افسـردگی 
و نیـز داروهـای تثبیـت کننـده خلـق و خو نیـز می تواند به مشـکالت خلق و خویی ناشـی از روانپریشـی 

کمـک کند. 
مشـاوره: مشـاوره حمایتگرانـه می تواند حمایـت عاطفی الزم را ارائـه کند. درمان شـناختی-رفتاری یک 
نـوع امیـد بخـش از مشـاوره بـرای درمان روانپریشـی اسـت. ایـن روش مشـاوره به فـرد یـاد می دهد که 
چگونـه رفتـار و افـکار روی خلـق و  خـوی تاثیـر می گـذارد. درمـان خانوادگی نیـز به کل خانـواده کمک 

می کنـد با روانپریشـی یـک عضو خانـواده کنـار بیایند. 
آمـوزش: آمـوزش بخـش مهمـی  از طراحـی برنامـه درمان روانپریشـی اسـت و باید شـامل فـرد بیمار و 
خانـواده وی باشـد. آمـوزش مفیـد در این زمینـه توضیحات خوبی درباره چیسـتی روانپریشـی، اطالعاتی 
کـه مـا بایـد داشـته باشـیم، گزینه های درمانـی و مهارت هـای الزم برای رویارویـی با آن و نیـز جلوگیری 

از عـود بیمـاری و دسـتیابی بـه خدمات مورد نیـاز را ارائـه می کند. 

مدیریـت اسـترس: اسـترس می توانـد باعـث وخیم تـر شـدن عالیـم و حتـی عـود بیمـاری شـود بـه 
همیـن جهـت یادگیـری گام هایـی مثبـت بـرای مقابله با اسـترس ضـرورت دارد. این امر شـامل یادگیری 

مهارت هـای حـل مشـکل، مهارت هـای رویارویـی و مهارت هـای ریلکسیشـن اسـت. 
خـود مراقبتـی: راهبردهـای خـود مراقبتـی از قبیل تغذیه خـوب، خواب خـوب و حفظ رابطـه خوب با 

اعضـای خانواده و دوسـتان نیـز می توانـد کمک کند. 
حمایت هـای اجتماعـی و مهـارت زندگـی: فـرد مبتـال بـه روانپریشـی احتمـاال بـه کمک هایـی در 
زمینـه مهـارت پیـدا کـردن شـغل و یـا اداره امـور مالـی خود نیاز داشـته باشـد. یـک متخصـص از قبیل 
یـک پزشـک و یـا مـددکار اجتماعـی می تواند به فـرد برای مدیریـت امور روزانـه کمک کند و افـراد را به 

سـمت دریافـت خدمـات اجتماعـی مناسـب و برنامه هـای حمایتـی دولت هدایـت کند. 
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از اينجا کجا مي توانم بروم؟
در کنار صحبت با پزشک خانوادگي خود، مي توانيد به منابع زير مراجعه کنيد تا به اطالعات بيشتر درباره روانپريشي دست يابيد. 

خط بحران محلی
خط بحران فقط برای افرادی نيست که دربحران هستند. شما ميتوانيد باتماس 
با اين خط به اطالعاتی درباره خدمات محلی دست يابيد. همچنين اگرنيازداريد 

باکسی صحبت کنيد بااين خط تماس بگيريد. اگردرشرايط دشواری هستيد 
با 6789-310 بهصورت بيست وچهارساعته تماس بگيريد وبدون انتظارويا 

بوق اشغال به يک خط بحران در بريتيش کلمبيا وصل شويد. )درزمان گرفتن 
اين شماره شمارههای 604، 778 ويا 250 رابه اول شماره ها ضافه نکنيد(. 

آندسته ازمتخصصين خطوط بحران که شما با شماره 6789-310 تماس 
ميگيريد ازطرف اعضای مرکز شرکای بريتيش کلمبيا دربحث اطالعات مربوط 

به اعتيادها و بهداشت روانی«آموزشهای پيشرفته ای در زمينه خدمات ومسائل 
مربوط به بهداشت روانی دريافت کرده اند.

منابعی که به زبان های مختلف در دسترس است
برای يک هر يک از خدمات زير اگر انگليسی زبان اول شما نيست، نام زبان 
مورد ترجيح خود را بگوييد تا به يک مترجم همزمان متصل شويد. بيش از 

يکصد زبان وجود دارد. 

HealthLink BC

ازطريق تماس با 811 ويا مراجعه به وبسايتwww.healthlinkbc.ca اطالعات 
رايگانی درباره مسائل غيراورژانسی  بهداشتی موردنياز برای اعضای خانواده 

خودازقبيل مسائل مربوط به بهداشت روانی به دست آوريد. ازطريق 811 
ميتوانيد به يک پرستاردسترسی داشته باشيد و درباره مسائلی که باعث نگرانی 

است صحبت کنيد. همچنين ميتوانيد با يک داروسازدرباره سئواالت دارويی 
خود صحبت کنيد.

)Early Psychosis Intervention( مداخله اوليه در روانپريشي
برنامه اين نهاد به افرادي کمک مي کند که به تازگي عاليم روانپريشی را 

تجربه مي کنند. وبسايت اين مرکز به شما کمک مي کند به خدماتي که در 
بريتيش کلمبيا در اين زمينه مي توانيد دسترسي داشته باشيد برسيد. آنها 

همچنين اطالعاتي درباره روانپريشي،  ارزيابي و معاينه، مديريت آن و نيز 
 حمايت از فرد مبتال ارائه مي کنند. براي اطالعات بيشتر به وبسايت

 www.earlypsychosis.ca مراجعه کنيد. 

انجمن اسکيزوفرني بريتيش کلمبيا  
 www.bcss.org براي اطالعات درباره اسکيزوفرني و روانپريشي به وبسايت

 مراجعه و يا با شماره تلفن 0029-888-888-1 در بريتيش کلمبيا و
 7841-270-604 در ونکوور تماس بگيريد. 

)Kelty Mental Health( بهداشت رواني کلتي
براي دريافت اطالعات، ارجاع و حمايت از کودکان، جوانان و خانواده هايشان 

در همه زمينه هاي مربوط به اعتياد و بهداشت رواني به وبسايت اين مرکز 
به آدرس )www.Keltymentalhealth.ca( مراجعه کنيد و با در بريتيش 

 کلمبيا با شماره تلفن 1822-665-800-1 و در ونکوور با شماره
 2084-875-604 تماس بگيريد. 

شرکای بريتيش کلمبيا برای بهداشت روانی و اطالعات مربوط به 
اعتيادها

براي دريافت برگه هاي حاوي اطالعات و داستان هاي شخصي افراد درباره 
روانپريشي به وبسايت www.heretohelp.bc.caر مراجعه کنيد. شما 

اطالعات و توصيه هاي زيادي را درباره بيماري هاي رواني مختلف دريافت 
خواهيد کرد. 

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

وبسایت مرکز چند فرهنگی منابع سالمت روان
بــرای آگاهــی از انــواع مختلفــی از منابــع خدمــات ســالمت روان در اســتان کبــک و ســایر اســتانهای کانــادا و چگونگــی دسترســی بــه آن هــا می توانیــد بــه وبســایت 
مرکــز چنــد فرهنگــی منابــع ســالمت روان بــه آدرس http://www.multiculturalmentalhealth.ca مراجعــه نماییــد. در ایــن وبســایت کــه زیــر نظــر دپارتمــان 
ــه زبان هــای مختلــف از جملــه فارســی فراهــم آورده شــده  روانپزشــکی اجتماعــی و بیــن فرهنگــی دانشــگاه مک گیــل طراحــی و اداره می شــود امــکان دسترســی ب

 . ست ا

سایر منابع در دسترس برای دریافت کمک و یا هر گونه اطالعات بیشتر در مورد سالمت روان: 
Canadian Mental Health Association
Mouvement Santé mentale Québec
Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
Les porte-voix du rétablissement – L'association québécoise des personnes vivant (ou ayant vécu) un trouble mental
Association des médecins psychiatres du Québec

 )فقط به زبان فرانسه(
)فقط به زبان فرانسه(

)فقط به زبان فرانسه(
)فقط به زبان فرانسه(

http://sante.gouv.qc.ca/en/problemes-de-sante/schizophrenie/#aide-et-ressources
http://sante.gouv.qc.ca/en/problemes-de-sante/schizophrenie/#aide-et-ressources
https://amiquebec.org/schizophrenia/
http://sante.gouv.qc.ca/en/problemes-de-sante/schizophrenie/#aide-et-ressources
https://amiquebec.org/
https://amiquebec.org/
http://sante.gouv.qc.ca/en/problemes-de-sante/sante-mentale/
http://sante.gouv.qc.ca/en/problemes-de-sante/sante-mentale/
http://sante.gouv.qc.ca/en/problemes-de-sante/sante-mentale/
http://sante.gouv.qc.ca/en/problemes-de-sante/sante-mentale/
https://www.ordrepsy.qc.ca/en/
https://accesss.net/
mailto:accesss%40accesss.net?subject=



