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 مقدمه :

دچار  یدر طول زندگ یهر انسان امکان دارد

 که نیو ا شده مشکالت اعصاب و روان

 تابع عوامل ،گردد یماریمشکالت منجر به ب

باشدکه شناخت آنان هم در  یم یمختلف

موثر  مارانیو هم در درمان  ب یریشگیپ

 ماریخواهد بود. خانواده با ارتباط مناسب با ب

 نقش نسانا کیاو به عنوان  یها یازمندیو ن

دارد. در خصوص  ماریدر درمان  ب یمده اع

 به توانندیاعصاب و روان که م یها یماریب

 لیمدت  تبد یمزمن و طوالن یها یماریب

 شوند.

 

 

 :  است که نیخانواده ا فهیوظ نیمهمتر

 یرا همچون گذشته به عنوان عضو ماریب-1

 .ردیاز خانواده بپذ

 ار خود نیوالد ایفرزند ، همسر  یماریب-2

تواند باعث شود  یانکار م رایانکار  نکند ز

 کیبه  لیقابل درمان تبد یماریب کیکه 

رونده گردد و بار  شیمزمن و پ یماریب

 لیبه خانواده تحم ندهیرا در آ یادیز یروان

 در خانواده ماریوب یماریب رشیکند. پس پذ

 باشد. یدر درمان م یقدم اساس نیاول

از  شیب ماریه برا بداند ک نیا دیخانواده با-3

برد و بدون  یرنج م شیخو تیهمه  از وضع

ود رفتار خ رییکمک  روانپزشک قادر به تغ

 باشد . ینم

. دینما مارفراهمیب یآرام برا یطیمح -4

 یو سرزنشها یریبه دوراز خرده گ  یطیمح

 نسبت به انیاطراف یمنطق ریاساس و غ یب

 شیرا افزا ماریکه اضطراب و تنش ب ماریب

عالئم  دیباعث تشد یاعمال گاه نیدهد. ا یم

شدن  یو  طوالن یماریبازگشت ب یو حت

 .گرددیدوره درمان م

 را به ماریتوانند ب یم انیخانواده واطراف-5

دت و عا قیسبک و روزانه تشو تیکار وفعال

و روزمره  یجزئ یها تیفعال یدهند. حت

 یزندگ کیبه  ماریکردن ب کینزد یبرا

 خواهد بود .  دیمف یو معمول یعاد

در  یخانواده همکار گرید فیاز وظا-6

مراقب مصرف دارو  دیاست . با ماریدرمان ب

باشند تا دارو ها به موقع و به  ماریتوسط ب



 نیمع یها خیاندازه مصرف شوند و در تار

 دایو از کم وز ندیشده به پزشک مراجعه نما

 .ندینما زیقطع دارو پره  ایکردن و

از خوردن  مارانیکه اغلب ب ییاز آنجا-7

ه کنند ک یاحساس م ایکنند و  یدارواجتناب م

در  ستیبا یخانواده مندارند ، یمشکل

بخصوص در مواقع  ماریب یداروها مصرف

و مستمر داشته  قینظارت دق  یاضطرار

 ، زیباشند. * بخاطر داشته باشند که تجو

 تیقطع دارو در صالح ایکاهش و 

 یتحت  نظر او م ماریاست که ب یمتخصص

 *باشد

 یماریبا قطع داروها عالئم ب یاگر زمان-8

مصرف مجدد دارو بهتر  یبرا دیبرگشت نما

 هنکیاست که به روانپزشک مراجعه شود نه ا

 مصرف شود. یقبل  یهمان داروها

، نشانه ها و عالئم  یماریبا نوع ب ییآشنا-9

 در نحوه ارتباط تواندیخانواده م یبرا یماریب

در صورت  و  موثر باشد ماریمناسب با ب

برگشت عالئم بالفاصله به پزشک مراجعه 

 . دیننما

 

 :یاریخود یگروها لیتشک

 یماریکه ب ییخانواده ها ریسا ییبا شناسا

و  اتیتوانند از تجرب یمشابه دارند م یها

ود خ مارانیب یدر توانبخش گریکدیامکانات 

 . ندینما فایا ینقش مثبت  وسازنده ا


