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چکیذُ ی طزح
ثیبى هغئلِ:
عزطبى پغتبى یکی اس ؽبیؼتزیي اًَاع عزطبى در سًبى ثَدُ ٍ ثزٍس آى در کؾَرّبی در حبل پیؾزفت
رٍ ثِ افشایؼ اعت )1( .ثزاعبط آهبر هَجَد ایٌجیوبری1/4کل عزطبًْبی سًبى راتؾکیل هیذّذ ٍسًبى
هجتال ثِ عزطبى پغتبى در ایزاى ثِ ًغجت کؾَرّبی غزثی جَاى تز ّغتٌذ (عي هیبًگیي 47/11
عبل) ٍ ثیوبری هَضؼی پیؾزفتِ تزی دارًذ.)3( )2(.تؾخیص ٍ درهبى عزطبى ثب درد فیشیکی،
ػَارض ًبخَؽبیٌذ ،تغییزات ًبهطلَة در ظبّز فیشیکی ٍ ػولکزد ،اضطزاة ،افغزدگی ٍ چبلؾْبی
ٍجَدی ّوزاّغت( )4تحمیمبت ًؾبى دادُ کِ اضطزاة ٍ افغزدگی فزعَدگی ًبؽی اس عزطبى
پغتبى را افشایؼ هیذّذ)5( .ثزاعبط هطبلؼبت اًجبم ؽذُ هؼٌَیت اضطزاة ٍ افغزدگی ًبؽی اس
حَادث اعتزط سای سًذگی را تؼذیل هیکٌذ)6( .ثَیضُ هؼٌَیت ثب احغبط ثْجَدی ػبطفی ٍ کلی در
ثیوبراى هجتال ثِ عزطبى پغتبى ّوزاُ ثَدُ اعت ( .)7ؽَاّذ ػلوی تأییذ کٌذُ اعتفبدُ فشایٌذُ اس
هؼٌَیت درهبًی ٍ یب تَجِ ثِ هؼٌَیت در اًطجبق ثب عزطبى  ،کبّؼ ػَارض ثیوبری ٍ پذیزػ ثْتز
درهبى هی ثبؽذ .هذاخالتی کِ ثْجَدی هؼٌَی ایجبد هی کٌٌذ ثِ ثیوبراى کبًغزی اجبسُ هی دٌّذ کِ
اّذاف سًذگی ،اٍلَیت ٍ هؼٌبی سًذگیؾبى را هجذدا ارسؽیبثی کٌٌذ( .)8( )7ثیوبراى هجتال ثِ عزطبى
ثذًجبل پبعخْبیی ثزای ایي عَاالت اعبعی ّغتٌذ :چزا هي؟ هؼٌبی درد ٍ رًج چیغت؟هؼٌبی سًذگی
چیغت؟ ایي ّب در اصل عَاالت هؼٌَی ّغتٌذ ٍ هی تَاًذ عجت ارسؽیبثی هجذد دیذگبُ هؼٌَی ٍ
ارتجبط افزاد ثبخذا ثؾَد (ّ .)9ن چٌیي هؼٌَیت ٍ هذّت ثؼٌَاى ثخؾْبی هْوی اس سًذگی افزاد هی
ثبؽذ کِ ثطَر هَفمیت آهیشی در درهبًْبی عالهت رٍاى اعتفبدُ هی ؽَد( )10عالهت هؼٌَی در ّز
فزٌّگ ،هطبثك هَاسیي ؽٌبختِ ؽذُ آى فزٌّگ ،تؼزیف ٍ ثِ آى تَجِ هی ؽَد .چزا کِ ایي هَضَع
ثِ هیشاى سیبدی درًٍی ثَدُ ٍ ثِ ارسؽْب ،آهَسُ ّب ٍ فزٌّگ ارتجبط پیذا هی کٌذ .ثزای ًوًَِ ،ایوبى ثِ
پزٍردگبر ،اهزی اػتمبدی ٍ درًٍی اعت کِ ّز فزد آى را ثب آهَسُ ّبی دیٌی ٍ فزٌّگی جبهؼِ خَد هی
آهَسد ٍ هی پذیزد ٍ آراهؼ خَد را در پزتَ آى ثبس هی یبثذ .هب در ایي هطبلؼِ عؼی دارین ؽیَُ خبصی
اس هؼٌَیت درهبًی کِ هجتٌی ثز الگَی فزٌّگی ٍ دیٌی غبلت در جبهؼِ ایزاى ٍ اعالم هی ثبؽذ ،را

تذٍیي ًوَدُ ٍ آى را ثِ ؽکل یک الگَی درهبًی در ثیوبراى هجتال ثِ عزطبى پغتبى ثکبر ثزدُ ٍ اثز
آى را ثز اضطزاة ،افغزدگی ٍ ثْجَدی عالهت هؼٌَی ثیوبراى عزطبًی ثغٌجین.

رٍػ اًجبم پضٍّؼ:
ثیوبراى ًوًَِ هَرد ًظز اس ثیي سًبى هجتال ثِ عزطبى پغتبى اًتخبة هی ؽًَذ کِ ثزای درهبى ثِ
ثیوبرعتبى ؽْذا هزاجؼِ هی کٌٌذ .ثِ آسهَدًی ّب پظ اس اخذ رضبیت اس ایؾبى ثزای ؽزکت در طزح،
تَضیح کبفی در هَرد طزح ٍ رٍػ اجزای آى ٍ ًحَُ پز کزدى پزعؾٌبهِ ّب (کِ ثِ ضویوِ ّغت)
دادُ خَاّذ ؽذ .عپظ پزعؾٌبهِ ّبی هزثَطِ یؼٌی همیبط افغزدگی ثک ( Beck Depression
 )scaleهمیبط اضطزاة ثک پزعؾٌبهِ عالهت هؼٌَی  SWB-20پزعؾٌبهِ عالهت هؼٌَی اعالهی
ػٌَاى پیؼ آسهَى در اختیبر لزار خَاّذ گزفت .عپظ آسهَدًی ّب در دٍرُ هؼٌَیت درهبًی ؽزکت
خَاٌّذ کزد .پظ اس اتوبم دٍرُ ،هجذدا پزعؾٌبهِ ّب ثِ ػٌَاى پظ آسهَى پز خَاّذ ؽذ .پبعخْبی
هزثَطِ جوغ آٍری ٍ دادُ ّب تجشیِ ٍ تحلیل خَاّذ ؽذ .
هصزف کٌٌذگبى تحمیك جِ کغبًی ّغتٌذ :رٍاًپشؽکبى،رٍاًؾٌبعبى،هؾبٍراى هذّجی،جزاحبى

