
 :درمان اسکیزوفرنی 
گرچه داروهای ضد روانپريشی  تكيه گـاه اصـلـی      
درمان اسكيزوفرنی است و روان درمانی به بهـبـود   
بالينی كمك شايانی می نمايد و تركيب اين دو درمان 

 .سودمند تر از فقط يك نوع درمان است
بستری كردن بيمار در درمان دارويی، تضمين امنيت  
بيمارو برقراری پيوندی موثر بين بيمـار و نـظـام          
حمايتی اجتماعی بسيار موثر است و در مراحل حـاد  

 .بيماری بسيار حائز اهميت است

 :به طور كلی درمان اسكيزوفرنی شامل 

 درمان دارويی-۱

 روان درمانی -۲

 درمان با الكتروشوك می باشد-۳

 

خالصه روانپزشکی کاپالن و سادوك: منابع  

 اختالالت روانی و مراقبت هاي پرستاري

معصومه بابایی -نگار ناظریان: گرد آورندگان  
 با نظارت دکتر کورش شهبازي

روابط عمومی و انتشارات بیمارستان آتیه: طراحی و چاپ  

 اسكيزوفرنی
)روان گسيختگی(  

 تهران، شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و  : آدرس
 شهید دادمان،  بیمارستان آتیه  
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اسکیزوفرنی در لغت به معنی اسکیزو یعنی آشفتگـی،  
 .پریشانی و فرن یعنی روان تعریف می شود

سندرمی بالینی شامل   )  روان گسیختگی( اسکیزوفرنی 
آسیب شناسی روانی متغییر اما عمیقاً ویرانگر است که    
شناخت، هیجان، ادراك و سایر جنبه هاي رفـتـار را      

 . درگیر می نماید
بروز این تظاهرات در افراد مختلف و در طـول زمـان         
متغییر است و تاثیري شدید و دیر پا دارد، معموالً قبـل از   

 .سالگی شروع می شود و تا آخر عمر پایدار می ماند 25 
 

 :نکاتی مهم در اسکیزوفرنی
نکته مهم در تشخیص اسکیزوفرنی این است که کامـالً    
مبتنی به شرح حال روانپزشکی و معاینه وضعیت روانی 

هیچ گونه روش بررسی آزمایشگـاهـی بـراي      .  است
  .تشخیص اسکیزوفرنی وجود ندارد

 

به طور کلی در اسکیزوفرنی چند عالمـت از       
 :عالیم زیر دیده می شود

شنیدن صداي افکار، شنیدن صداهایی که با هم بحث می   
کنند یا نظر می دهند، پخش شدگی افکار،  ادراك هـاي  

افکار هذیانی ناگهانی، احساس گم گشتگـی،    هذیانی،
تغییرات خلقی به صورت افسردگی یا سـرخـوشـی و      

 ...احساس ضعف روحی و 

 در برخی اسکیزوفرنی به صورت هذیان هاي خود 
بزرگ بینی و همه توانی است که جایگزیـن احسـاس    

  .حقارت در فرد بیمار می شود
ظاهر عمومی بیماران اسکیزوفرنی طیف وسیعی دارد    
که یک سري افراد کامالً ژولیده و سراسیمه هستنـد و     
جیغ و فغان می کنند و در نوع دیگر فـردي بسـیـار     

  -وسواسی است و کامالً آراسته، ساکت و بی حرکت مـی   
 که   باشد و  در بین این دو قطب نیز افرادي دیده می شوند 

حراف هستند و وضعیت هاي عجیب و غریب به خود می 
گیرند که معموالً در پاسخ به توهم هاي درونـی ایـن     

 .رفتارها دیده می شوند
در برخی بیماران اسکیزوفرنی اغلب سر و وضع بـدي   
 دارند به طوري که نمی توانند استحمام کنند، لباس  هایی
 می پوشند که براي فصلی که در آن هستند گرم است، 
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 .ش و د 
 

 :شیوع اسکیزوفرنی در جامعه
میزان و بروز شیوع اسکیزوفرنی در سراسر جـهـان         

 تقریبا یکسان است و از هر صد نفر یک نفر دچار این 
 

 

بیماري می شود و فقط نیمی از این بیماران تـحـت      
شیوع اسکیزوفرنی در مردان    .  درمان قرار می گیرند

و زنان مساوي است ولی شیوع و سیر بیمـاري در دو     
جنس متفاوت است به طوري که در مردها زودتـر از     

 .زن ها شروع می شود
توزیع سنی اسکیزوفرنی در زنان دو وجهی است یعنی 

سالگی اولین دوره بروز این بیـمـاري      35تا  25در 
است و سپس در میانسالی به نقطه اوج خود می رسـد  

سالگی بروز پیـدا     30ولی در مردان اسکیزوفرنی تا 
 .می کند

سوء مصرف مواد مخدر در اسکیزوفرنی شایع است، به 
خصوص سوء مصرف الکل خطر بسـتـري شـدن را         

  .عاليم روانپريشي شودافزایش  
 

 :تاثیر عوامل ژنتیک در اسکیزوفرنی
در برخي و شايد در تمامی انواع اسكيزوفرنی عوامل   
ژنتيك دخالت دارند و بخش اعظم استعداد ابتال بـه       
اسكيزوفرنی مربوط به عوامل  ژنتيكی است به طـور     
كلی در افرادی كه خويشاوندان درجه اول و دوم آنها 

اسكيزوفرنی دچار اسكيزوفرنی يا اختالالت مرتبط به    
می باشند احتمال ابتال به اسكيزوفرنی باالتر از سـايـر      

  .افراد جامعه می باشد
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