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درک بهتر تشخیص روانپریشی
Diagnose Psychose besser verstehen

 حفظ سطح عملکرد:هدف درمان

آزاد شدن دوپامین در مغز

Behandlungsziel: Funktionsniveau erhalten

Dopaminausschüttung im Gehirn

هدف داروهای دائمی

سطح عملکرد

Ziel einer dauerhaften Medikation

Funktionsniveau

عملکرد غیرطبیعی

عملکرد طبیعی

Gestörte Funktion

Normale Funktion

دوره بدون دارو

Verlauf ohne Medikamente
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Nervenzelle B
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A سلول عصبی

Nervenzelle B

Nervenzelle A

Lebensalter

خطر عود کردن

با درمان

Rückfallrisiko

mit Therapie

چه عالئمی وجود دارد؟

:نکات

بدون درمان

Welche Symptome gibt es?

Notizen

ohne Therapie

عالئم منفی

عالئم مثبت

Minus-Symptome

Plus-Symptome

• سستی

درمان با دارو

Medikamentöse Therapie

+
اقدامات روانی اجتماعی

Halluzinationen (Hören, Sehen, Fühlen(

sozialer Rückzug

Wahnvorstellungen

• کنارهگیری از تعامل اجتماعی

گزینههای درمان؟

• توهم

• از دست دادن عالقه

Wie behandeln?

Interessenverlust

• بیاعتنایی

Psychosoziale Maßnahmen

+
سایر اقدامات حمایتی

Lustlosigkeit

• مسخ احساسات
gedämpfte Gefühle

Sonstige unterstützende Maßnahmen

چه کار دیگری میتوانم انجام بدهم؟
Was kann ich außerdem tun?

) لمس، دیدن،• هذیان (صدا

Antriebslosigkeit

علتهای احتمالی کدامند؟

تابآوری فردی

 مشکالت شخصی، کار، امتحانات مدرسه،استرس

Stress, Prüfungen in der Schule, Arbeit, private Erlebnisse

Individuelle Belastbarkeiten

Was sind mögliche Ursachen?

 مشکالت شخصی، کار، امتحانات مدرسه،استرس

Stress, Prüfungen in der Schule, Arbeit, private Erlebnisse

محافظت غوطهوری
Überlaufschutz

زندگی سالم

عوامل ژنتیکی

تابآوری پایینتر

Gesund leben

Genetische Faktoren

Geringe Belastbarkeit

میزان باالی آسیبپذیری

تابآوری باال

Hohe Belastbarkeit

Hohe Verletzlichkeit

حفظ ارتباطات اجتماعی
Soziale Kontakte pflegen

اجتناب از مواد اعتیادآور
Suchtmittel vermeiden

آسیبپذیری کم

Geringe Verletzlichkeit

استرس
Stress

پیشینه زندگی

Lebensgeschichte

واژهنامه
Glossar

Plus- und Minus-Symptome

عالئم مثبت و منفی

عالئم متداول روانپریشی به عالئم مثبت (چیزی اضافه میشود) و عالئم
.منفی (چیزی کاهش مییابد) تقسیم میشود
Die typischen Erkrankungszeichen einer Psychose werden in Plus-Symptome
(etwas kommt hinzu) und in Minus-Symptome (etwas verringert sich) eingeteilt

Psychose

روانپریشی

اصطالحی عام برای اختالالت ذهنی توأم با از دست دادن حس واقعیت و
تغییر در ادراک

Überbegriff für psychische Störungen mit Realitätsverlust und
veränderter Wahrnehmung

Psychosoziale Maßnahmen

اقدامات روانی اجتماعی

یاری رساندن به بیماران برای کمک به خودشان پیش از رواندرمانی با
بهرهگیری از محیط اجتماعی اطراف بیمار

Dopamin

Erregend wirkender Neurotransmitter des zentralen Nervensystems, der für die
Steuerung körperlicher und geistiger Bewegungen zuständig ist, im Volksmund
als Glückshormon bekannt

Funktionsniveau

سطح عملکرد

 روانی و اجتماعی بدن و ذهن انسان،آستانه در دسترس بودن عملکردهای جسمی
Grenze, bis zu der körperliche, geistige und soziale Funktionen des
menschlichen Körpers und der Psyche zur Verfügung stehen

Genetische Faktoren

عوامل ژنتیکی

عوامل ارثی تعیین شده توسط ژنتیک
Erblich bedingte Faktoren

Der Psychotherapie vorgelagerte Hilfe zur Selbsthilfe unter Einbeziehung
des sozialen Umfelds des Patienten

Überlaufschutz

دوپامین

انتقال دهنده عصبی که به عنوان محرک در سیستم عصبی مرکزی
عمل میکند و مسئول کنترل اقدامات جسمی و روانی است و غالبا ً "هورمون
شادی" نامیده میشود

محافظت غوطهوری

بهبود تابآوری اندک از طریق درمان

Verbesserung einer geringen Belastbarkeit durch Behandlung

:تاریخ
Datum:

نکات

Notizen
:مراحل بعدی
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Weitere Schritte:

این سند فقط شامل مواردی از روشهای پزشکی است که به عنوان بخشی از درمان اسکیزوفرنی شناخته میشوند و نباید آن را یک توصیه برای تشخیص یا
. ادعایی مبنی بر بینقص بودن آن وجود ندارد! ممکن است سایر روشهای درمانی مهم به طور انفرادی برای هر بیمار در نظر گرفته شوند.درمان قلمداد کرد
.تصمیمگیری درباره تشخیص و درمان تنها بر عهده پزشک معالج است
، هیچگونه مسئولیتی در قبال تاثیرگذاریJanssen-Cilag GmbH ، با این حال.تمام اطالعات ارائه شده در این سند با حداکثر دقت ممکن جمعآوری شده است
 نمایندگان، بر عهده دارد که در صورت وقوع، صرف نظر از دلیل قانونی، فقط مسئولیت جبران خسارت راJanssen-Cilag صحت و بینقص بودن آنها ندارد
 یا، صدمه به اندام یا سالمت، ادعای خسارت ناشی از مرگ. کارمندان یا عامالن آن به جرم اقدام عمدی یا سهلانگاری فاحش مقصر شناخته میشوند،قانونی
.ناشی از مسئولیت ریسک اجباری از قانون فوق مستثنی هستند
Dieses Material enthält lediglich Beispiele für die im Rahmen einer Schizophrenie-Behandlung abzuklärenden medizinischen Gesichtspunkte und ist nicht als Diagnostik- oder
Therapieempfehlung zu verstehen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Patientenindividuell können weitere wichtige Behandlungsaspekte abzuklären sein. Die Entscheidung
.über Diagnose und Therapie obliegt allein dem behandelnden Arzt
Alle im Bereich dieses Dokuments zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Die Janssen-Cilag GmbH übernimmt
dennoch keine Gewähr für ihre Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Für den Ersatz von Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, haftet Janssen-Cilag nur, wenn ihr, ihren
gesetzlichen Vertretern, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
.der Gesundheit oder aus einer zwingenden Gefährdungshaftung bleiben von der vorstehenden Regelung ausgeschlossen
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