
 راهنمای خویشاوندان

 یکی از نزدیکانت دچار بیماری روانی استکه تو برای هایی و آگاهیاطالعات 

 

یکی از  هنگامی که ، بخوانید همچنان. چه هستندو اختالالت سالمت روان  های روانیو بیماریعالیم که بخوانید  راهنمایی جزوهاز این 

 چهایی را خوب است بدانید و هچیز روانی یکی از آنها هستید، چه سالمتشود و یا اینکه نگران روانی می بیماری دچارنزدیکان شما 

 آورده شده است. تماس   رید. در پایان جزوه نشانی های مهموتوانید به دست بیارا می یهایحمایت

 

 یاتمحتو

 ای روانیهو بیماری عالئم

 

 بیماری روانی چیست؟. 1

 ؟می شود دچارچرا انسان به بیماری روانی 

 توانید سالمتی روانی تان را تقویت کنید. چگونه می

 

 اطالعات برای شما.آگاهی و . 2

 شوند؟افتد که نزدیکان ما مریض میچه اتفاق می

 ؟ دبهتر با شرایط کنار بیایی دتوانیچگونه می

 بیاورید؟توانید کمک و حمایت به دست از کجا می

 

 های روانیعالیم و بیماری

 ؟بیماری روانی چیست

زند، حالش خوب از او سر می لغیر معموروانی دارد، رفتار اختالالت  فردیبیماری روانی، بیماری ذهن و روان آدمی است. هنگامی که 

 پریشان شده است.  ش گفت که  خاطرنیست و ممکن است همیشه غمگین و ناراحت و پریشان خاطر باشد. در چنین حالتی می توان 

 .افسردگی، اختالل دوقطبی )افسردگی شیدایی( و اسکیزوفرنی )روان گسیختگی( اند از:عبارتبه طور نمونه بیماری های روانی 



ترس و س احسااضطراب و اند از شخص بیمار، عالیم روانی دارد. این عالیم نشانه های بیماری است. عالیم بیماری به طور مثال عبارت

 گردد. هم دل دردیو  سر دردیمانند  فیزیکی عوارض باعث . بیماری روانی ممکن استوحشت

اگرچه هنوز تشخیص بیماری روانی نشده باشند.  تشخیص به این معنا است که   ،افراد ممکن است عالیم و عوارض روانی داشته باشند

 داکتر طب یا پزشک ، نام مشخصی برای عالیم و عوارض روانی فرد گذاشته باشد.

تشخیص شوند. می راحت تر ،عوارض و عالیم شان مشخص می شودو نام ترسید. بیشتر افراد بعد از این که دلیل باز تشخیص نباید 

 همچنان برای شخص بیمار کمک می کند که کمک و حمایت درست در یافت کند.

 با وجود بیماری روانی شاد و خوشبختانه بگذرد. ،تواندشوند. زندگی نیز میدرمان قابل دسترس است و بیشتر بیماری ها درمان می

 

 شود؟چرا انسان به بیماری روانی دچار می

 

و محل محیط گناه هیچ کسی نیست و نباید هم از آن خجالت کشید. تقصیر و روان همه افراد ممکن است بیمار شود. بیماری روانی 

 روانی تاثیر دارند. های ، راه و روش زندگی و ژن های افراد در ابتال به بیماریسکونت

توانند باعث فردی دشوار و استرس و فشار شدید می بین  ط. روابگرددبیمار خویش زندگی فرد ممکن است در اثر شرایط و وضعیت 

 بیماری شوند.

ها عالیم و عوارض روانی داشته باشند،  گپدرو مادربزربیماری روانی ممکن است از طریق ژن ها به ارث برده شوند. اگر پدر و مادر و یا 

 نیز مشاهده شوند. رجوان تاین موارد ممکن است در نسل های جدیدتر و 

 و یا مواد مخدر نیز به بیماری روانی گرفتار گردد.  الکلآور مانند  نشه فرد ممکن است در اثر استعمال زیاد مواد 

، با هم  هم شرایط زندگی تاثیر می کنند. بروز عالیم و عوارض روانی در افراد مختلفدر ابتالی افراد به بیماری روانی هم ژن ها و  اًثراک

د. بیماری ممکن است زود ظاهر شود ولی به آهستگی انکشاف کند. وقتی که فرد بیمار می شود، خوب است فکر کرد که هستنمتفاوت 

 توانند در این مرحله بیمار را همیاری کنند.توان آن را درمان کرد. نزدیکان فرد میت گرفته است و چگونه میأبیماری از کجا نش

 

 قویت کنید. چگونه می توانید سالمت روانی تان ت

 به اندازه کافی استراحت کنید. •

 خوب غذا بخورید. •

 ورزش کنید •

 راحت و آسوده خاطر باشید. •

 با نزدیکان و دوستان تان مصاحبت کنید. •

 

 



 اطالعات برای شما

 شود؟چه اتفاق می افتد، وقتی که یکی از نزدیکان شما بیمار می

، زندگی گذارد. هنگامی که یکی از نزدیکان شما مریض می شودنزدیکان او تاثیر میبیماری روانی روی زندگی شخص بیمار و همچنان 

 کند. فرد بیمار نزدیک به شما ممکن است عضو خانواده، قوم و خویش و یا دوست شما باشد.شما نیز تغییر می

ب است به روشنی گفته شود که بیماری بیماری روانی عضو خانواده، بیشتر اوقات بحرانی برای تمام خانواده است. برای کودکان، خو

گذارد. البته باید توجه داشت که کودک چند ساله است و تا چه اندازه او روانی چیست و چگونه بیماری نزدیکان ما روی زندگی او تاثیر می

 مساله را درک می کند.این 

را در  ، خشم و شرمنمقصر بودندوه، نگرانی، ناامیدی، و متنوعی مانند غم و ا  بیماری فرد نزدیک به شما، ممکن است احساسات متفاوت

 شما برانگیزاند. ممکن است  شما را خوب خسته بسازد. 

تواند میاما اگر بدانید که این گونه احساسات برای انسان ها در حاالت بحرانی و یا شرایط سخت کامال عادی و معمول است، حالت تان 

که در حاالت بحرانی چه مسایلی اتفاق می افتد، این باره در داشتن آگاهی برد. بهتر شود. عادت کردن به شرایط جدید زمان زیاد می

 مریض دارید، کمک کند.خویشاوند و دیگرانی را که شما  تواندیم

ظر  این مراحل برای همه یکسان نیست و ممکن است از ن شامل چهار مرحله است.که  بخوانیددر مطلب بعدی راجع به مراحل بحران 

 . گرددباشد و یا دوباره تکرار  طوالنی ترزمانی کوتاه تر و یا 

 

 مراحل بحران

 مرحله شوکه شدن .1

 

چه اتفاق افتاده   ،تواند بفهمدنمیبه درستی  او شوکه می شود. خستمی آید، فرد در قدم نحادثه تلخی پیش هنگامی که 

. در ناحیه باشد شده یو کرخت یبیحس یت زیاد کند و یا دچارفعالکار و ، تکان شدیدی خورده باشد. ممکن است او است

، شوک ایام. در . مرحله شوک به طور عموم چندین روز طول می کشدتند گردد شضربان قلبو یا  شکم احساس درد کند

 به کمک نیاز داشته باشد.رفتن به مغازه، و یا ختن غذا هیه و پتمانند در انجام امور روزمره  فرد ممکن است 

 

 مرحله واکنش .2

 

کند که اول قبول نمیهمیشه در قدم فرد هستند. فرد بسیار شدید العمل های ات و عکس، احساسواکنش هدر مرحل

، است، و احساس ترس نزدیک به او مریض شخص ، چرا بیندیشداو ممکن است  شخص نزدیک به او مریض شده است. 

کسی در باره  که او با  هنگام مهم است ندر ایاین مرحله ممکن است چندین ماه طول بکشد.  بودن کند. مقصراندوه و 

 صحبت کند.و چه احساسی دارد،  افتاده استاین که چه اتفاق 

 



 درک و فهممرحله  .3

تواند در باره آن  و می وضعیت چگونه استداند که او می .می پذیرد که چه اتفاق افتاده است، فرد درک و فهمدر مرحله 

او به  گرفتگیدل رنج و  روانی دارد. بیماریشود که فرد نزدیک به او این مساله برایش عادی میگفتگو کند. بحث و 

روی تواند می شخص نزدیک به او چگونهبیماری روانی داند که و می بیندیشد. فرد می تواند به آینده بهبود می یابدتدریج 

 .بگذاردتاثیر  آن

 

 جهت یابی مجددمرحله  .4

مانند روزهای اول اما  ،روددور نمیبیماری شود. زندگی عادی مینزدیک به شما بخشی از فرد ، بیماری مرحله ندر ای

  اًاکثر. ، اما زندگی ادامه دارداگر چه شخص نزدیک به او مریض استداند که گردد.  فرد میاحساس نمیبسیار ناخوشایند 

 .خشدبقوت و امید می برای فرد قرار دارند، مشابه کسانی که در شرایط مصاحبت و گفتگو با 

 

 

 بیایی با شرایط کنار ر بهت یچگونه می توان

 دشواروضعیت برای تو نیز اما به هر صورت به یاد داشته باش که  ،کمک کنی خود راخواهی بیمار نزدیک میطبیعی است که و  خوب

 است.

که   ش با محتاط. بیمار نزدیک به خود نیستی مسئول . تو به تنهایی را تحمل کنی همه بارکه . الزم نیست مواظب سالمتی خود نیز باش 

 دچار بیماری خواهی شد.خود نیز   هو گرن. قرار نگیریاسترس بار خستگی و زیر  بیش از حد 

. همچنان بخوانید که بیمار را درک کنیدبا شرایط کنار بیایید و وضعیت قادر می سازد بهتر چه چیزی شما را بخوانید که در مطلب بعدی 

 بیاورید. به دستتوانید کمک از کجا می

 

 کند مک میکآگاهی  دانش و 

-داند و یا نمیخود نمی بیمار روانی، . اغلب اوقات، ممکن است او کمک شما را قبول نکندمی خواهید شخص بیمار را کمک کنیداگرچه 

 .، ممکن است او خشمگین گرددخواهید او را کمک کنیدوقتی که میکه او مریض است.  پذیرد

این گونه اطالعات را به طور مثال انجمن  و همیاری را بپذیرد. ، کمک که شخص بیمار کندکمک میاطالعات درست آگاهی و  اًاکثر

 جزوه آمده است.در پایان این  فینفامی . اطالعات بیشتر در موردکنندارائه می فینفامیهای 

دارد.   وجودو درمان آن  )طب روانی(  اختالالت روانپزشکیاطالعاتی در مورد  ،تاینترندر  Mielenterveystaloدر صفحه انترنتی 

 www.mielenterveystalo.fi: آن استنشانی 

 

http://www.mielenterveystalo.fi/


 تنها نمان

. در باره وضعیت خود با تنها نیستیتو مواجه است، خوب است به یاد داشته باشی که با اختالالت روانی  تووقتی که یکی از نزدیکان 

تا حمایت و اطالعات بیشتر در   ، گفتگو کنمبتال به بیماری روانی دارندبا دیگر کسانی که نزدیکان  دیگران صحبت و تقاضای کمک کن. 

 مورد به دست بیاری.

 مشوره هایی برای شما

 تنها نمان •

 .درباره بیماری اطالعات کسب کن •

 مواظب باش که خود سالم باشی. •

 شو. فینفامیمانند انجمن های حمایتی  شامل •

 می توانی کمک بگیری.  (Kriisipuhelin)شرایط بحرانیمراکز صحی محلی و یا شماره تلفن به طور مثال از  •

 رید. وبیا توانید کمک و حمایت به دست میاز کجا 

 فردی است که یکی از نزدیکانخویشاوند بیمار روانی کند. خویشاوندان و نزدیکان بیماران روانی را کمک میسازمانی است که  فینفامی

 باشد.نزدیکان خود میو یا این که نگران سالمت روانی یکی از  عالیم و عوارض روانی دارد او

همیاری گروهی  ،فینفامیفعالیت . مهمترین سراسر فنالند فعالیت دارددر  فینفامی. حامی و پشتیبان شما هستندفینفامی متخصصین 

 . به اشتراک بگذارندیش را با یکدیگر تجارب و حمایت خو ،توانندمیدارای شرایط مشابه  افراد . همیاری گروهی بدین معنا است که است

 گیرند.کمک می  با آنها دارند،مشترک و مشابه تجارب، احساسات و افکار  افراد دیگری نیز این که شنیدناز بیشتر افراد  

 توان به دست آورد.راجع به مسایل زیر نیز اطالعات بیشتری میبه طور مثال  ،از فینفامی

 ت روانمشکالت سالم •

 اختالالت سالمت رواندرمان  •

 کمک هزینه اجتماعی •

 شان نخویشاوندابه بیماران روانی و حمایت  •

 کند:ارائه میبرای شما  فینفامی

 اطالعات و مشاوره •

 همیاری گروهی •

 گروه های گفتگو و مصاحبت •

 آموزشگاه ها •

 غتتفریح در اوقات فرا •

 داوطلبانهفعالیت های  •



توان از میفعالیت ها را گونه این اطالعات بیشتر در باره گردد. موارد استثنایی جداگانه اعالم میرایگان است.  فنینفامیکارکرد های 

-انجمن های محلی این سازمان را میبه دست آورد.  فینفامیانجمن های محلی  و یا www.finfami.fi فینفامی اینترنتیسایت 

 پیدا کنید. www.finfami.fi/jasenyhdistyksetوانید از نشانی ت

در با ما تماس بگیرید. توانید ، همیشه میپرسشی داریدوضعیت خود و یا نزدیکان خویش اگر در مورد پشتیبان شماست.  فینفامی

 حرمانه است.ممیشه ههمه تماسها و گفتگوها  فینفامی

 

 همی  با. اطالعات. حمایت. امید

در باره اختالالت سالمت به زبان ساده اطالعاتی را  دچار بیماری روانی شده است،ت یکی از نزدیکانبرای تو که ، این جزوه راهنمایی

 کند.پیشکش می روان

 تماس بگیرید.

 فینفامی –ان روانی خویشاوندان بیمار اتحادیه مرکزی

Mielenterveysomaisten keskusliitto - FinFami 

Meritullinkatu 4 B 10 00170 Helsinki 

 2739 464 050شماره تلفن 

 info@finfami.fi) پست الکترونیک(:  ایمیل

 www.finfami.fiنشانی سایت: 

. با این انجمن ها در نشانی زیر  موجود استاین سازمان  اینترنتیسایت در  ،فینفامیهمه انجمن های محلی راه های تماس با و نشانی 

 www.finfami.fi/jasenyhdistyksetآشنا شوید: 

 

 برگزیده ها:

 

 .باشد انهخوشبختشاد و بیماری روانی نیز تواند با میزندگی 

 خجالت کشید. از آنو نباید  گناه و تقصیر هیچ کسی نیستبیماری روانی 

 کند.بسیاری تغییر میی شود، زندگیمار میوقتی که فردی ب

 اما زندگی ادامه دارد.  ،مریض است  نزدیکان اماگرچه یکی از 

 حمایت کنینزدیکان بیمارت را تا بتوانی  مواظب خود باش 

 در باره وضعیت خود با دیگران صحبت و تقاضای کمک کن.. تو تنها نیستی

  کند.پیشکش می، حمایت و امید اطالعات، خویشاوند و نزدیک بیمار روانی داریبرای تو که  فینفامی

http://www.finfami.fi/
http://www.finfami.fi/jasenyhdistykset
mailto:info@finfami.fi
http://www.finfami.fi/
http://www.finfami.fi/jasenyhdistykset

