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  وسواسیاختالالت مراقبت های                                   

  وسواسی عالئم اختالالت مشاهده در صورت خانواده و همشهریان محترم  -1

نگرانی های بی دلیل تکراری مزاحم ، باورهای غلط تکراری  مثل :) 

مزاحم ، شمردن بی دلیل تکراری چیزها ، شستن مکرر و طوالنی دست ها 

در افراد  ، و غیر عادی شدن زندگی و کار( و لباس ها، دستشویی ها و حمام های بسیار طوالنی و ...

  ببرید. شک یا روان شناسنزد روانپزنزدیک تان ، هر چه زودتر آن ها را 

 

 این مرکز به آدرس قم خیابان معلم میدان روح اله جنب سازمان انتقال خون -2

  .می باشد02357773520تلفن به شناسی روان -درمانگاه روانپزشکی 

 ز شدهیتجو حتما ً داروهایبه بیمار کمک کنید تا  -5

داروها عوارضی دارند که بتدریج  را طبق دستور بخورد.

می یابد. برای کنترل بهترعوارض با روان پزشک کاهش 

 خود مشورت کنید.

بیمار کمک کنید تا در تصمیم گیری هایش افکار منفی ، شکست ،  تردید ،  به -7

زیرا سبب افزایش اضطراب می  عجله و تغییرات ناگهانی  را راه ندهد و کار هایش را نیمه کاره  رها نکند.

  .شود

بیمار را تشویق کنید تا درباره احساس خود با  باشید وبیمار را دوست داشته  -3

رفتارهای مورد قبول را برای بیمار  علت ناراحتی بیمار را پیدا کنید. شما صحبت کند.

 توضیح دهید.

 

روان پزشک یا روان شناس به بیمار  ارائه برنامه درمانی خانواده وبا حمایت  -3

خود  وسواسیاختالل  عود تا بیمار علل ، زمان ، مکان ، شرایط و عالئم کنیدکمک 

بیمار را با مراکز مشاوره ای و  کند. کنترلرا آن ها را کشف و بتدریج با تمرین 

روان شناسی و سازمان های مردم نهاد ) سمن ( و بهزیستی معتبر و مجاز آشنا 

 کنید.

 

 –پیشگیری ثانویه   35-23کد

 آموزش به خانواده و جامعه
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امن ، آرام و حمایت گرانه نگه  گی و محل کار بیمار را صبورانه ،زند محیطخانواده و دوستان و همکاران ،  -7

 د.نبپرهیز جدا ً  سرزنش ، تمسخر ، بحث ، قضاوت بیماردروغ ، د .از ندار

، کارهای لذت بخش  معاشرت با فامیل و دوست های جدید و مسافرت وبرنامه زندگی و  اهداف و برای بیمار -2

 خالقی و روان شناسی ایجاد کنید. مفید و مطالعه کتب ا ،ساده 

 5لیوان آب  10شامل روزانه بزرگ سال تغذیه بیمار  -3

 عدد سیب و 5گرم سبزیجات یا  500لیوان شیر یا دوغ و 

گرم  20گوشت مرغ و ماهی و  قوطی کبریت 7حدود 

 ازمغزهای گردو و بادام و پسته باشد.

برای بهبود  ساعت خواب شبانه کافی داشته باشد. 2باید حداقل  بزرگ سال بیمار  -10

صدا و دمای جای خواب را -نور -خواب بیمار توصیه می شود روز نخوابد ، محل

مناسب کند، چای ، قهوه و سیگار قبل از خواب مصرف نکند، شام سبک و مختصر 

خواب تلویزیون در رخت  و ماساژ پشت قبل از خواب داشته باشد. ولرمبخورد، حمام 

 نگاه نکند.

دوچرخه سواری  وپیاده روی مثل  بیمار را به نرمش صبح گاهی و ورزش مالیم -11

 تشویق کنید. در روزدقیقه   50حداقل 

، مصرف مواد مخدر و داروهای بدون  ازدواج کردنبه باورهایی غلطی مثل  -12

 جهت درمان بیمارتان عمل نکنید. تجویز پزشک

     و پیوندموفقیت و  از مجالت مفید مثل سپیده دانایی می توانند بیمارخانواده و  -15

 ند.ناستفاده ک www.ravvan.comیا سایت ) چاپ آموزش و پرورش ( 

نماز بخواند و با اعتقادات مذهبی منطقی در او رشد کند به بیمار کمک کنید تا  -17

 خود راز و نیاز کند و همیشه به رحمت و کمک او امیدوار باشد. خدای

 

 
 روان پزشکیمرکز  –بیمارستان کامکار عرب نیا –دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 

 1535با نظارت : واحد آموزش پرستاری 

 امین شاطریان یپرستارکارشناس تهیه کننده : 

 روان پرستاری و روان شناسی و منابع : کتب روان پزشکی 
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