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  : فیتعر

اسكيزوفرنيا يا روان گسيختگي مجموعه اي 

از اختالالتي است كه با آشفتگي در 

گفتار،ادراك )توهم( ،تفكر)هذيان(، عاطفه، 

اراده و افت فعاليت هاي اجتماعي مشخص 

 مي گردد.  

 عالئم :

عالئم در بيماران اسكيزوفرنيا ممكن است 

بسيار متنوع باشد برخي دچار رفتارهاي 

اشتغال ذهني و انزوا  نابهنجار ، اعياجتم

قرار و پر  طلبي مي شوند .  برخي بي

سروصدا بوده و يا رفتارهاي ناگهاني و غير 

 منتظره از خود نشان مي دهند.

ترين حالت از نظر خلق و عاطفه شايع

 واكنش كاهش عاطفي در اسكيزوفرنيا،

لذت، هيجانات  عدم احساس،هيجاني، فقدان 

مختل و  ب، تمركزبسيار و خشم، اضطرا

افت اقدامات اجتماعي مي باشد. اين بيماران 

دچار اختالل در درك به صورت: توهمات 

شنوايي كه شايعترين نوع توهم است) بيمار 

از يك يا چند صدا كه معموال تهديد آميز، 

زشت و موهن است، شكايت مي كند.گاهي 

اين صداها به صورت آمرانه است و به وي 

كاري مي دهند( گاهي توهم دستور انجام 

 بينايي ديده مي شود.

اختالل در محتواي فكر به صورت انواع  

هذيانات كه گاه بسيار متنوعند مانند :هذيان 

هاي گزند و آسيب )فكر مي كند افرادي قصد 

اذيت و آزار وي را دارند(، هذيان بزرگ 

رسالتي است و  رايمنشي(تصور مي كند دا

هذيان جسمي و يا شخصيت مهمي است ( ، 

كنترل )تصور مي كند از طريق ماهواره و 

وي را كنترل مي كنند(. گاه  مخفييا دوربين 

بيمار هذيان انتساب دارد و تصور مي كند 

رسانه هاي مختلف در مورد او صحبت مي 

كنند . در مراحل حاد ممكن است كنترل 

اين  %50 اندكي بر رفتار خود داشته باشند

ودكشي ميكنند و خودكشي بيماران اقدام به خ

در اثر احساس پوچي، افسردگي  و توهمات 

 تسريع مي شود .  مرانهآ

بيماران در بازگشت به سطح قبلي  اين

عملكرد ناتوان بوده، بدين صورت كه 

تخريب با گذشت زمان اتفاق مي افتد و 

سال طول 5انحطاط وضعيت رواني معموال 

مي كشد. خطر خودكشي در بين جوانان 



ص در مراحل اوليه كه بينش كافي به بخصو

بيماري خود ندارند بيشتر است  ودر كل 

 ،عبارتست از: بي هدفي يمارانزندگي اين ب

 بستري شدن هاي مكرر و فقر.

اين بيماران زندگي تقريبا  يک سوم معموالا 

ديگر عالئم قابل  يک سوم طبيعي دارند و 

دچار  يک سوم باقيماندهمالحظه اي دارند و 

 بستري شدن هاي به ل بارز بوده و نيازاختال

 (%10مكرر دارند )

  

 درمان :

بستري شدن در بيمارستان به علت -1

مواردي ازقيبل موارد زير مي باشد  : شروع 

، بررسي افكار خودكشي و  يدرمان داروي

ديگر كشي ، رفتارهاي اجتماعي ضعيف كه 

بيمار در برآورده ساختن نيازهاي اوليه خود 

 )غذا، لباس و محل زدگي( ناتوان است.

 دارو درمانی -2

و درمان هاي رواني  درمانی الكتروشوك-3

، گروه درماني، رفتار درماني اجتماعي مانند

ي حمايتي است درمان خانواده درماني و روان

. 

 

 

 


