حقایقی که هر خاوواده ای که فرزود بیمار دارد باید بداود
درک ویازهای خواهر /برادر بیمار
ایي ًَضتِ ثطای ٍالسیي ٍ وسبًی ست وِ ثب وَزوبًی سط ٍ وبض زاضًس وِ سالهتی آًبى ثب یه ثیوبضی تْسیس ضسُ است .ایي هتي
ثِ ٍالسیي ووه ذَاّس وطز وِ چگًَِ ثب زیگط فطظًساى سبلن ذَز زض ذػَظ فطظًس ثیوبض غحجت وٌٌس ٍ چگًَِ ثط ضٍی ضفتبض
آًبى تبثیطگصاض ثبضٌس .اهیسٍاضین پس اظ هطبلؼًِ ،گطاًی ّب ٍ زلَاپس ّبی ضوب زض ذػَظ غحجت ثب زیگط اػضبی ذبًَازُ زضثبضُ
فطظًس ثیوبض اظ ثیي ثطٍز.

مواجهه با شرایط فکری دیگر فرزودان
ضٌیسى ایي ذجط وِ سالهت فطظًس ضوب هَضز تْسیس ٍالغ ضسُ ،ثِ ذَزی ذَز ٍیطاًگط است .ضبیس وٌبض آهسى ثب احسبسبت
ذَزتبى ثِ سبزگی تحول هطىالت ػولی ،فیعیىی ٍ چبلص ثطاًگیع ًجبضس ٍ ثب تفىط ثِ ایٌىِ ثبیس ایي هَضَع ضا ثِ زیگط فطظًساى
ًیع ثبظگَ وٌیس ًیع غبفلگیط ضَیس .ثؼضی ٍالسیي تػَض هی وٌٌس وِ ثْتط آى است وِ زیگط فطظًساى چیعی ًساًٌس ٍ ایي ضٍش ًیع
تَسط الَام ٍ زیگط زٍستبى ًیع پیطٌْبز هی گطزز .غحجت وطزى زض ایي ذػَظ ّطچِ زض سي پبییي تطی غَضت پصیطز زض
ثلٌس هست ثِ ًتیجِ ثْتطی ذَاّیس ضسیس.

اعتماد سازی
گبّی فطظًساى ثِ اتفبلبتی وِ ضخ هی زّس اطویٌبى ًساضًس ٍ یب احسبس هی وٌٌس چیعی اظ آًْب هرفی ضسُ است زض ایٌػَضت
سؼی هی وٌٌس حمیمت ضا اظ ضٍش ّبی زیگطی وطف وٌٌس .فطظًساى هوىي است اظ ططیك استطاق سوغ ٍ ضٌیسى لسوتی اظ
غحجت ّبی ضوب ثِ اطالػبت ووی زست پیسا وٌٌس ٍ ثطای یبفتي جَاة ثب زٍستبى ذَز غحجت وٌٌس ٍ یب آى هَضَع ضا زض
ایٌتطًت جستجَ وٌٌس .ثچِ ّب هی ذَاٌّس ثطاحتی ثِ اطالػبت ثطسٌس ٍ هوىي است زض ایي ذػَظ اضتجبّبتی ضا ًیع هطتىت
گطزًس .زض اغلت هَاضز ثْتط آى است وِ حمیمت ضا اظ ٍالسیي ثطًٌَس؛ وسبًی وِ آى ّب ضا زٍست زاضًس ٍ لبثل اػتوبز ّستٌس .زض
ایٌػَضت ثچِ ّب ػىس الؼول ٍ ضفتبض ثْتطی اظ ذَز ًطبى ذَاٌّس زاز.
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بچه های سالم در خصوص خواهر /برادر بیمار خود چگووه فکر می کىىد؟
ضوب ثؼٌَاى پسض یب هبزض ثطَض غطیعی هی زاًیس وِ چِ ظهبًی ٍ چِ چیعی هَجت ًبضاحتی ٍ اضططاة فطظًستبى هی ضَزّ .وچٌیي
فطظًساى ًیع ثِ احسبسبت ضوب آگبُ ّستٌس ٍ حتی اگط ًساًٌس چِ اتفبلی زض حبل افتبزى است اظ ضٍی ًطبًِ ّب هتَجِ هیطًَس وِ
ضوب ذَضحبل ًیستیس ٍ یب ثِ اغطالح یه جبی وبض هی لٌگس .فطظًساى سبلن هوىي است ّط احسبس ٍ یب ٍاوٌطی ضا ثؼس اظ
ضٌیسى ذجط ثیوبضی ذَاّط /ثطازض ذَز ًطبى زٌّس .ضبیس غوگیي ،ػػجبًی ٍ گیج ضًَس ٍ یب احسبس گٌبُ وٌٌس ٍ یب اظ آیٌسُ
ثتطسٌس ٍ ضبیس ثرَاٌّس اظ ذَاّط /ثطازض ثیوبض ذَز حوبیت ٍ حفبظت وٌٌس .ضبیس ّن ًگطاى تغییطات آتی ّستٌس ٍ ثتطسٌس اظ
ایٌىِ ضبیس آى ّب ّن ثیوبض ضًَس.
ثسیبض هْن است وِ ثِ آًْب ووه وٌین تب احسبسبت ذَز ضا ثیبى وٌٌس .آًبى ثِ ووه ٍ پطتیجبًی ظیبزی ثطای وٌبض آهسى ثب ایي
هَضَع ًیبظ زاضًس .غحجت وطزى ٍ اذتػبظ ظهبًی ذبظ ثطای ایي هَضَع ثسیبض ووه وٌٌسُ هی ثبضس .اغلت ثچِ ّب ،ذػَغب
فطظًساى ثعضگتط هتَجِ ایي هَلؼیت جسیس ضسُ ٍ هی فْوٌس وِ ظهبى ثسیبض اضظضوٌس است .ثؼضی اظ فطظًساى ٍالؼب ًوی ذَاٌّس
ضوب ضا اشیت وٌٌس ٍ ظهبًی وِ ضوب هطغَل ّستیس وبضی وٌٌس وِ ضوب ثِ آًْب تَجِ وٌیس چَى زض ایٌػَضت احسبس ثسی
ذَاٌّس زاضت .اهب گبّی اٍلبت زض ظًسگی ذَز احسبس گٌبُ هی وٌٌس.

وگراوی در خصوص صحبت کردن با فرزودان
ثسیبضی اظ ٍالسیي اظ ایٌىِ چگًَِ هی تَاى زض ذػَظ فطظًس ثیوبض ذَز ثب زیگط فطظًساًطبى غحجت وٌٌسً ،گطاى ّستٌس .ضبیس
زلیل ًگطاًی ضوب ًَع ػىس الؼول آًْب ثبضس .ضبیس ثرَاّیس حمیمت ضا پٌْبى وٌیس ٍ ضبیس آى لسض لَی ًیستیس وِ ثتَاًیس
هٌظَض ذَز ضا ثیبى وٌیس یب هوىي است زض همبثل فطظًساى ذَز گطیِ گٌیس ٍ یب حتی ًگطاى یبفتي ولوبت هٌبسجی ّستیس وِ ثب
ووه آى ثتَاًیس ضطایط ذَاّط /ثطازض ثیوبضضبى ضا تَضیح زّیس.
زض ایي هَالغ اتفبلبت ظیبزی ضىل هی گیطز .هوىي است جلسبت هٌظن ٍیعیت ٍ هاللبت ّبی ظیبزی ثب هترػػیٌی وِ اظ هطىل
فطظًس ثیوبض ضوب آگبُ ّستٌس ،زاضتِ ثبضیسّ .وبٌّگ وطزى ایي اهَض ثب وبض ٍ ظًسگی ،سرت است ٍ پیسا وطزى ظهبًی ثطای
غحجت وطزى ثب زیگط فطظًساى ًیع هطىل ثِ ًظط هیطسس .اهب تَجِ وطزى ثِ ّوِ فطظًساى هی تَاًس اػتوبز ٍ اطویٌبًی زٍثبضُ ثِ
آًْب ثجرطس .اگط فطظًساى ثساًٌس وِ چِ چیعی زض حبل ضخ زازى است ،ثْتط هی تَاًٌس ذَز ضا ثب تغییطات ظًسگی ٍفك زٌّس.
ّوِ ایي احسبسبت ػبزی ست .حتی هوىي است ظهبًی وِ ضطٍع ثِ غحجت ثب فطظًساًتبى هی وٌیس تطس ّبیتبى ووتط ٍ ووتط
ضَز.
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یافته کلمات مىاسب
غبزق ثَزى وبض ضاحتی ًیست اهب اظ ثسیبضی اظ سَءتفبّن ّب ٍ هطىالتی وِ هوىي است زض آیٌسُ ثَجَز آیس جلَگیطی هی وٌس
ٍ هستمیوب ثِ سطاؽ ًگطاًی ّبی فطظًساى ضوب هی ضٍز ٍ هَجت اػتوبز ثیي ضوب ٍ آًبى هی گطزز .فطظًساى سبلن ضوب ًگطاى
ّستٌس وِ ضطایط جسوبًی ضجیِ ذَاّط/ثطازض ذَز پیسا وٌٌس.
اگط ًگطاى چگًَگی ضطٍع غحجت ٍ پیسا وطزى ولوبت ّستیس ثبیس ثساًیس وِ افطاز ظیبزی ٍجَز زاضًس وِ هی تَاى ثب آًْب گفتگَ
وطز (زض پبیبى ایي ًَضتِ ثِ ثطذی اظ آًْب اضبضُ ذَاّس ضس) .اگط فطظًس ثیوبض ضوب زض هطوع ذبغی ًگْساضی هیطَز هی تَاًیس زض
ایي ذػَظ اظ افطاز هترػع آى هطوع ووه ثگیطیس .ثطای ضاٌّوبیی هی تَاًیس اظ پعضه ذَز ٍ زیگط افطاز هترػع ًیع وِ اظ
هطىل ضوب آگبّی زاضًس زضذَاست ووه وٌیس .حتی غحجت وطزى ثب ثعضگبى هصّت ،هطبٍضاى ٍ ضٍاًطٌبسبى ٍ یب زیگط ٍالسیٌی
وِ تجطثِ ای هطبثِ ضوب ضا زاضًس هی تَاًس ضاّگطب ثبضس.
ضوب ّویطِ پبسد سَاالت فطظًساًتبى ضا ًوی زاًیس .اهب زض ّط ضطایطی غبزق ثبضیس ٍ اػالم وٌیس وِ ًوی زاًیس .ثطذی ٍالسیي
تطجیح هی زٌّس ثب فطظًساًطبى زض حضَض یه ضرع حطفِ ای لبثل اػتوبز ،هبًٌس یه زضهبًگط یب هسزوبض وِ جَاة ایٌگًَِ
سَاالت ضا هی زاًس غحجت وٌٌس ظیطا آًبى ،پطتیجبًی ّبی ػبطفی ٍ احسبس ذَثی ضا پیطٌْبز هی زٌّس .ثب ایي ٍجَز ّستٌس
ٍالسیٌی وِ تطجیح هی زٌّس زض ذلَت ثب فعًساًطبى غحجت وٌٌس جبیی وِ ضرع زیگطی حضَض ًساضتِ ثبضس.

یافته زمان مىاسب
ظهبًی ضا ثِ غحجت اذتػبظ زّیس وِ ّن ثطای ضوب ٍ ّن ثطای فطظًستبى هٌبست ثبضس .ظهبًی وِ ّن ٍلت وبفی ٍ ّن فضبی
هٌبست زاضتِ ثبضیس ٍ تحت ّیچ استطسی ًجبضیس ٍ شٌّتبى زضگیط چیعی ًجبضس .هوىي است ظهبى ّبی ذبظ ٍ هٌظوی ضا
ثطای غحجت وطزى ثب ذبًَازُ زض ذػَظ هَاضز هْن زض ًظط ثگیطیس .اگط زاضای ّوسط ،زٍست ٍ یب الَاهی ّستیس وِ اظ ضوب
حوبیت هی وٌس ظهبًی ضا غطف غحجت ثب یىسیگط ًوبییسٌّ .گبم ایي گفتگَ ّب هی تَاًیس ولوبت ثْتطی ضا ثطای ظهبًی وِ ثب
فطظًساًتبى غحجت ذَاّیس وطز ،پیسا وٌیس .زض ایٌػَضت هی زاًیس وِ چِ حطفی ضا ذَاّیس ظز ٍ ّیچ هَضَػی اظ زست ًوی ضٍز
ٍ گیج ًرَاّیس ضس.

یافته شیوه مىاسب
ّط ثچِ ای ثِ ضیَُ ذَز ثب هسبئل ثطذَضز هی وٌس .ثِ ضیَُ آًبى پیص ضٍیس ٍ اجبظُ زّیس زض جطیبى اهَض لطاض گیطًس .هَضَػبت
ضا ثطایطبى ثبظ وٌیس تب ّط ظهبى وِ ذَاستٌس ثتَاًٌس سَاالت ذَز ضا اظ ضوب ثپطسٌس .غبزلبًِ آًْب ضا پصیطا ثبضیس تب ثطای غحجت
وطزى تطغیت ضًَس .ثب ثچِ ّبی وَچه تط ٍ وَزوبى ثبیس ظیطوبًِ گفتگَ وطز .ضبیس ّط اتفبلی ضا ثطایطبى ثبیس تَضیح زاز .ثطای
هثبل ظهبًی وِ فطظًستبى چٌیي سَاالتی هی پطسس :چطا ثطازضم هثل هي ضبم ًوی ذَضز؟ چطا ذَاّطم ّویطِ هطیض است؟ ثِ
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آًبى اطویٌبى زّیس گطچِ ثبیس ثب ایي اتفبلبت وٌبض ثیبیس اهب ظًسگی آًْب ازاهِ زاضز ٍ چیعّبی ظیبزی زض ذبًَازُ است وِ ًوی
تَاى آًْب ضا تغییط زاز.
ّوِ اػضبی ذبًَازُ زض وٌبض ّن هی تَاًٌس سفط هٌحػط ثِ فطزی ثب ّن زاضتِ ثبضٌس .زاضتي یه ذَاّط/ثطازضی وِ ثِ ضست
ثیوبض هی ثبضس هی تَاًس ثِ ایجبز ضٍاثط ذَاّط/ثطازضی لَی ووه وٌس .ضاُ ّبی ثسیبضی ٍجَز زاضز تب فطظًس سبلن ذَز ضا زض
هطالجت اظ ذَاّط/ثطازض ثیوبضش هطبضوت زّیس .آًبى ًمص ذبظ ذَز ٍ احسبس هطبضوت ٍ هسئَلیت ضا زضن هی وٌٌس .ضبیس
ثبظی ّبی ٍجَز زاضتِ ثبضس وِ فطظًساى سبلن ثتَاًٌس ثب ذَاّط /ثطازض ثیوبض ذَز اًجبم زٌّس ٍ یب ثِ ضوب زض ًگْساضی فطظًس ثیوبض
ووه وٌٌس .تالش وٌیس سبیط فطظًساًتبى زض اهَض فطظًس ثیوبض ّوطاُ ثبضٌس ،زضثبضُ تغییطات ٍ هطالجتی وِ ذَاّط/ثطازض ثیوبضضبى
ًیبظ زاضًس ثِ آًْب تَضیح زّیس.
ثِ سبیط فطظًساى حك اًتربة زّیس تب ذَزضبى تػوین ثگیطًس تب چِ حس هی تَاًٌس زض اهَض ذَاّط/ثطزاض ثیوبض ذَز زذیل ثبضٌس ٍ
اظ آًْب ثبثت هطبضوت ضبى لسضزاًی ًوبئیس .اگط هطوئي ثبضیس وِ فطظًساى ضوب افطاز هْوی زض ظًسگی ّستٌس ٍ ثساًیس چِ وبضی
ثبیس زض ذبًِ اًجبم زٌّس ثِ فطظًستبى ووه ظیبزی وطزُ ایس .ثب هؼلوبى ٍ پطستبضاى فطظًساى ذَز ٍ ّوچٌیي زٍستبى ذبًَازگی
غویوی تبى غحجت وٌیس .ایسُ ذَثی است وِ جلسبت هٌظوی زض هْسوَزن ،هسضسِ ٍ  ...فطظًساى ذَز ثب هؼلوبى ٍ افطاز
هترػع زاضتِ ثبضیس هرػَغب آًْبیی وِ هتَجِ ّط تغییطی زض فطظًس ضوب ذَاٌّس ضس.

عکس العمل فرزودان
فطظًساى سبلن ثب تَجِ ثِ سي ٍ ضرػیت ذَز ،ػىس الؼول ّبی هتفبٍتی ضا ٌّگبم ضٌیسى ٍ سَءثطزاضت ذَز اظ هطىل
ذَاّط/ثطازض ثیوبض ضبى ًطبى ذَاٌّس زاز .ثؼضی آضام هی ضًَس ٍ هی ذَاٌّس ثب ذَزضبى تٌْب ثبضٌس ،ثؼضی ّب هی پطسٌس هی
تَاًٌس ثطًٍس ثیطٍى ٍ ثبظی وٌٌس ٍ ثؼضی ّب ّن ًبضحت ٍ ػػجبًی هی ضًَس ٍ گطیِ هی وٌٌس .ثب ضٍیت تغییطات هٌفی زض ضفتبض
فطظًساىٍ ،السیي احسبس هی وٌٌس جبیی اظ وبض ضا اضتجبُ اًجبم زازُ اًس گطچِ ایي هَضَػبت ػبزی است ٍ زض وَتبُ هست ضبیس
ثِ ًظط ثسیبض ثس ثِ ًظط ثطسس اهب ثِ هطٍض ثْتط ذَاّس ضس.

هتطجنّ :بًیِ ضیبئی
ّطگًَِ وپی ثطزاضی اظ ایي همبلِ ثب شوط هٌجغ ٍ ًَیسٌسُ هجبظ هی ثبضس.
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