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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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عالوه بر صحبت با پزشک خانوادگی خود، شما می توانید به منابع زیر نیز مراجعه کنید تا به اطالعات بیشتری درباره روانپریشی دست یابید. 

انجمن اسکیزوفرنی کبک 
برای اطالعات درباره روانپریشی و اسکیزوفرنی به وبسایت های: 

http://sante.gouv.qc.ca/en/problemes-de-sante/schizophrenie/#aide-et-ressources
مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن 4125-251-514 و یــا 2323-888-866-1 تمــاس بگیریــد. اطالعــات ایــن مرکــز شــامل  https://amiquebec.org/schizophrenia و
گروه هــای حمایــت خانــواده، مراقبــت هــای دوره بهبــود، حمایــت از کودکانــی کــه یکــی از والدینــش بیمــاری روانــی دارد و نیــز دوره هــای آموزشــی بــرای افــراد 

ــد. ــان می باش ــکیزوفرنی و خانواده هایش دارای اس
 

خط بحران منطقه شما
خطــوط بحــران فقــط بــراي افــرادي نیســت کــه در بحــران بــه ســر مي برنــد. شــما مي توانیــد بــراي دریافــت اطالعــات یــا در صورتــي کــه فقــط بــه فــردي بــراي 
صحبــت کــردن نیــاز داریــد، بــا خدمــات محلــي تمــاس بگیریــد. اگــر آشــفته هســتید، در هــر ســاعت شــبانه روز بــا APPELLE 277-3553-866-1 تمــاس بگیریــد 
تــا بــدون بــوق اشــغال یــا انتظــار، بــه یــک خــط بحــران کبــک وصــل شــوید. خطــوط بحرانــي کــه از طریــق ایــن شــماره وصــل مي شــوید آموزش  هــاي پیشــرفته اي 

در زمینــه خدمــات و مســائل ســالمت روان دریافــت کرده انــد. 

خط ارتباط سالمت کبک 
ــراي هــر یــک  ــاره ســالمت ب ــاره درب ــگان درب ــه اطالعــات غیراضطــراري رای ــراي دسترســي ب ــا ب ــد ی ــا شــماره 811 تمــاس بگیری در هــر ســاعت از شــبانه روز، ب
ــن  ــق شــماره 811، شــما همچنی ــد. از طری ــد کنی ــاره ســالمت روان، از ســایت https://amiquebec.org بازدی ــات درب ــه اطالع ــواده خــود از جمل از اعضــاي خان

ــد. ــا صحبــت کنی ــاره داروه ــک داروســاز درب ــا ی ــش هســتید، ی ــاره عالئمــي کــه نگران ــک پرســتار درب ــا ی ــد ب مي توانی

اَمی کبک
براي اطالعات و منابع در خصوص سالمت روان یا هر گونه اختالل رواني، از سایت /https://amiquebec.org بازدید کنید.

یــا بــا شــماره 1448-486 (514) تمــاس بگیریــد. بــرای دریافــت حمایــت یــا ســرویس ســالمت روان و یــا بــرای پیــدا کــردن روان درمانگــری کــه بــا او احســاس 
ــد: ــر تمــاس بگیری ــع زی ــا یکــی از مناب راحتــی داشــته باشــید می توانیــد ب

 )SSSUIC( و یا مرکز متمرکز خدمات بهداشتی و اجتماعی دانشگاه )SSSIC( مرکز متمرکز خدمات بهداشتی و اجتماعی
برای پیدا کردن اطالعات تماس برای کلینیک پزشک خانوادگی، مرکز SSSIC و یا مرکز SSSUIC به صفحه زیر مراجعه کنید:

 http://sante.gouv.qc.ca/en/problemes-de-sante/sante-mentale/
Finding a Resource

نظام روانشناسی کبک
برای پیدا کردن روانشناس و روان درمانگر به زبان های مختلف به وب سایت نظام روانشناسی کبک /https://www.ordrepsy.qc.ca/en مراجعه نمایید.

مرکز چند فرهنگی منابع بهداشت روانی کبک
ــه آدرس  ــی آن ب ــه ســایت اینترنت ــی(، ک ــات بهداشــتی و اجتماع ــری خدم ــدار براب ــای فرهنگــی طرف ــه گروه ه ــه ACCESSS )اتحادی ســازمان موســوم ب
ــی و  ــات اجتماع ــری خدم ــت دسترســی و انطباق پذی ــال تقوی ــه دنب ــه ب ــی اســت ک ــازمان اجتماع ــش از یکصــد س ــب از بی ــه ای مرک www.accesss.net اتحادی
ــه موضــوع و  ــژادی مســتقر در کبــک اســت. هــدف مــا ایــن اســت کــه از از طریــق حساســیت بخشــیدن ب ــرای گروه هــای فرهنگــی و ن مراقبت هــای بهداشــتی ب
ــژادی و فرهنگــی افزایــش دهیــم و توانایــی انطبــاق دادن خدمــات اجتماعــی  ــاره نیازهــا و ویژگی هــای خــاص گروه هــای ن ارتقــاء آمــوزش ، ســطح آگاهــی را درب
ــت بحــث شــیوه های  ــاری و تقوی ــری از بیم ــر جلوگی ــی ب ــا در راســتای بینــش مبتن ــای م ــم.  فعالیت ه ــاال ببری ــی ب ــای جمعیت ــن گروه ه ــرای ای و بهداشــتی را ب

زندگــی ســالم اســت.
accesss@accesss.net :)تلفن رایگان: 1106-774-866-1   تلفن: 1106-287 (514)    فکس:  7443-287 (514)      آدرس رایانامه )ایمیل

از اینجا کجا مي توانم بروم؟ 
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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
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