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در  همواره  سنا  انتشاراتی  علمی  موسسه  که  شاکریم  را  خدا 

مسیر همیاری به عالقمندان ادامه تحصیل در مقاطع ارشد و 

دکتری توانسته منابع الزم و کافی را تهیه نماید.

رشته مشاوره در مامایی رشته جدید و آینده داری است که با 

توجه به اضافه شدن درس اختالالت روان پزشکی در مامایی به 

آن برخی از داوطلبان، نگران نموده است.

سرکار  و  طهماسبی  امین  آقای  جناب  همت  به  خوشبختانه 

خانم محدثه قدیمی کتابی جامع و مفید در این درس نگارش 

شده است امیدواریم این کتاب را استفاده و در صورت داشتن 

هرگونه پیشنهاد ما را مطلع کنید.

 این اثر حاصل تالش یک زنجیره از افرادی است که برای 
ً
مسلما

آن از نگارش گرفته تا تایپ، صفحه آرایی، طراحی، لیتوگرافی و 

چاپ زحمات زیادی کشیده اند و از فروش هر نسخه از کتاب، 

این افراد کسب درآمد می کنند. لذا از خوانندگان بخاطر اینکه 

از حقوق این افراد با کپی نکردن این کتاب چه بصورت فایل و یا 

کپی کاغذی حمایت می کنند متشکریم.

 

مدیریت مؤسسه علمی انتشاراتی سنا »سامانه نوین آموز«

دکتر منیره ملکی - دکتر هادی طغیانی

مقدمه ناشر



جا به جایی تمرکز از بیماری های عفونی به عوامل روان شناختی 

را دومین انقالب در سالمت عمومی می دانند. امروزه در مورد 

بیماری ها، حوزه ای میان رشته ای بوجود آمده است که در آن 

روانشناسان، پزشکان و دیگر متخصصان سالمت، در همکاری 

ابداع  با یکدیگر، درمان ها و راهبردهای پیشگیرانه ای  نزدیک 

می کنند.

زیست شناختی،  عوامل  که  است  شده  اثبات  خوبی  به  امروه 

از  اعم  اختاللی،  تداوم هر  و  ایجاد  اجتماعی در  و  روانشناختی 

اختالل روانی و فیزیکی، دخالت دارند. 

 
ً
از اینرو به ندرت پیش می آید که یک ناکارآیی جنسی، منحصرا

با عوامل  روانشناختی یا فیزیکی مرتبط باشد. در اغلب موارد، 

ترکیب ظریفی از این دو عامل دخالت دارد.

امیدواریم شما متخصصان آینده حوزه سالمت بتوانید در کار 

خود، این تعامل پیچیده را مورد توجه قرار دهید.

ما در این کتاب تالش کردیم مطالب و نکات مهم و کنکوری را 

بطور خالصه برای شما بیان کنیم. 

با آرزوی موفقیت 

محدثه قدیمی روان شناس بالینی

مقدمه مؤلف
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اختالالتروانپزشکی
ناتوانی� و عوارض مرگومیر، باعث و هستند شایع بسیار روانی بیماریهای

قابلتوجهیدرجامعهمیشوند.
یکچهارمزناندرمقطعیاززندگیدچارافسردگیباتظاهراتبالینیمیشوند.�
اماشایدبیشازنیمیازآنهاتشخیصدادهشوند.�
بیشترازنیمیازبیمارانیکهخودکشیمیکنند،درعرضسهماهقبلازایناقدام�

بهپزشکغیرروانپزشکمراجعهکردهبودند.
معیارهایتشخیصیوطبقهبندیفعلیاختالالتروانپزشکی،برپایةشواهدو�

مدارکتجربیاستوارهستندکهپایاییورواییآنهابهاندازهشواهدومدارکی
استکهدراکثردرمانهایطبیمورداستفادهقرارمیگیرند.

برایاختاللهایروانپزشکی،درمانهایمؤثریوجودداردواستفادهازآنهادر�
طببالینیآساناست.

انجمن� توسط )DSM( روانی اختاللهای درمانی و تشخیصی دستنامه
بیماریهای فعلی دستهبندی برای شد، منتشر و تهیه آمریکا روانپزشکان

روانپزشکی.
کاربردسیستمDSMقابلیتاعتماد)پایایی(قابلمقایسهباسایرسیستمهای�

تشخیصیدرپزشکیدارد.
DSMIV-PC:چاپویژةمتخصصانمراقبتهایاولیهکهازروشهایسادهتر �

بهرهگرفتهاست.
تشخیصدقیقبرایدرمانموفقیتآمیزضروریاست،فرقینداردکهدرمان�

توسطمتخصصزنانانجامشودیاروانپزشک.
پزشکنبایدبهنتیجهگیریهایتشخیصیشتابزدهبپردازدوالزماستاقدامات�

درمانیراسریعشروعنکند.

درتصمیمبرایارجاع،عواملزیرتعیینکنندههستند:
ماهیتوشدتاختالل�
علموتجربهمتخصصزنان�
زمانقابلدسترسیبرایمتخصصزنان�
ترجیحبیمار�
میزانراحتیمتخصصبابیمارواختاللموجود�
قابلیتدسترسیبهمتخصصبهداشتروان�
درصورتوجوداحتمالخودکشی،دیگرکشییاسایکوزحادبایدارجاعفوریبه�

متخصصروانپزشکداد.
ضروریاستکهدالیلارجاعرابراساسعالئمونشانههاومیزانعذابخود�

بیمارتوضیحدهیم.
درصورتشکبهیکاختاللجسمانیکردنمتخصصبایدبهجایبیاناین�



مشکالتشایعروانپزشکی  3فصل اول
فرضیهکهعالئمدارایاساسروانشناختیهستند،بردشواریزندگیبااین

عالئمدرنبودتشخیصودرمانقطعیتکیهکند.
بهاینبیماراننگوییدکهمشکل»درکله«شماست.�
بحثآزاددربارةتکانههایآسیبرساندنبهخودودیگران،بهبیمارانکمک�

میکندتاکنترلخودرادوبارهبهدستآورند.
عالئمبیمارانسایکوتیکمیتواندبرایخودشانهمتحملناپذیرباشد،بنابراین�

نیازبهدرمانحتمیاست.
مددکاراناجتماعی،روانشناسانوروحانیونعالوهبرروانپزشکان،اختالالت�

روانیرادرمانمیکنند.
نبایدبدوندادناطالعقبلیوکسبرضایتمراجع،ویرابهروانپزشکارجاع�

دهیم.
مگرآنکهبیماربهطورحادسایکوتیکباشدیاموارداورژانسخودکشیودیگر�

کشیداشتهباشید.
روانپزشکانتنهامتخصصینسالمتروانیهستندکهازجنبهطبینیزآموزش�

دیدهاند.
از� پیشگیری به مربوط مستقیم و رایگان محلی تلفنی خطوط از بودن بهروز

خودکشیوسایرمراجعمربوطبهزنانکتکخوردهوآنهاییکهممکناستبه
فرزندانخودآسیببرسانند،مهماست.

عفونتهایایدزوهیپوتیروئیدیسممیتواندباعالئمروانپزشکیتظاهرکنند.�
تمامیبیمارانبایدازنظر،افسردگی،اضطراب،خشونتدرمنزلوسوءمصرف�

موادغربالگریشوند.
خلق)mood(کیفیتهیجانیتجارببیماراست.�
ممکناستخلقبهصورتمرضیباال←مانیا؛�
پایین←افسرده؛�
یابینایندودرنوسانباشد←اختالالتدوقطبییاشیدایی-افسردگی�

مشخصاتمانیا)شیدایی(:
خلقدرسطحباال.1
خودبزرگبینی.2
صحبتکردنسریع.3
افزایشانرژی.4
کمخوابی.5
تحریکآمیزبودن.6
درسنینباروری،افسردگیدرخانمها←دوتاسهبرابرآقایاناست.�
باالترینمیزانبروزافسردگی←درگروهسنی25تا44سالاست.�
بیماراندرامرپذیرشاینموضوعکهازافسردگیرنجمیبرندوازگفتنآنبه�


