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 مقدمه 

ــه دارای ابعــاد جســم، روان و  ــده ای اســت ک انســان  موجــود پیچی
روح می باشــد. بــه منظــور فهــم ایــن پیچیدگــی و کمــک بــه شــناخت 
ــط  ــزا توس ــورت مج ــه ص ــاد ب ــن ابع ــک از ای ــر ی ــان ه ــتر انس بیش
ــق و  ــورد تحقی ــف م ــته های مختل ــمندان رش ــان  و دانش متخصص
بررســی قــرار گرفته اســت )در مــورد روح بــه علــت اینکــه خــارج از درک 
ــه  ــر بررســی و مطالع ــت آن کمت ــه ماهی ــا توجــه ب ــا می باشــد و ب م
صــورت گرفته اســت(. امــا ایــن تفکیــک فرضــی، بــه معنــای کارکــرد 
مجــزا و عــدم تأثیــر ایــن ابعــاد بــر هــم نیســت و در واقــع عملکــرد 
ــاد و  ــن ابع ــک از ای ــر ی ــامت ه ــه س ــان ب ــتی انس ــه و بهزیس بهین
همچنیــن ارتبــاط متقابــل آن هــا وابســته اســت به طــوری کــه اختال 
ــه مشــکات روانشــناختی شــود  ــد منجــر ب در بعــد جســمی می توان
)یــک مثــال ســاده از آن بیمــاری تیروئیــد اســت کــه ممکــن اســت 
اضطــراب یــا افســردگی ایجــاد نمایــد(. از طــرف دیگــر همــان طــور که 
همــه شــاهد آن هســتیم امروزه پزشــکان منشــأ بســیاری از مشــکات 
جســمانی را از روان و بــه اصطــاح از اعصــاب می داننــد. تعــداد زیادی 
ــده درد، مشــکات گوارشــی،  ــرای ســردرد، مع ــه ب ــی ک از مراجعه های
ــه  ــم ب ــرد ه ــورت می گی ــی و ... ص ــای عضان ــو، درده ــت و م پوس

ــود. ــبت داده می ش ــاب نس اعص
ــت  ــه ماهی ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــان می ده ــا نش ــج پژوهش ه نتای
ــیاری از  ــرای بس ــا ب ــن درمان ه ــان ثمربخش تری ــدی انس ــد بع چن
بیماری هــای روانشــناختی، درمان هــای ترکیبــی )روان درمانــی و 
دارو  درمانــی( اســت کــه موجــب تســریع و پایــداری درمــان می شــود 
زیــرا دارو درمانــی بهبــود  ســریع تر نشــانه ها و روان درمانــی تغییرهــای 

ــد. ــاد می کن ــان را ایج ــت درم ــار و تثبی ــا در رفت پای
ــی؛  ــناختی و داروی ــای روانش ــی درمان ه ــد همراه ــم فوای ــی رغ عل
ــکار  ــا اف ــان ب ــاق درم ــکان در ات ــان و روانپزش ــاوران، روانشناس مش

3 بازگشت به فهرست



W O R L D
MENTAL HEALTH DAY

10 October 2021
1400 مهرمـــاه   18

W O R L D
MENTAL HEALTH DAY

ــرای مصــرف داروهــای روانپزشــکی مواجــه  غلــط و مقاومت هایــی ب
می شــوند. همیــن امــر منجــر بــه کاهــش ســرعت جلســات درمــان و 
بهبــودی مراجــع در بهتریــن حالــت و یــا بدتــر از آن تــرک درمــان، عدم 
ــه همیــن منظــور  مصــرف دارو و شــدت یافتــن بیمــاری می شــود. ب
ــوال ها  ــن س ــی از رایج تری ــه برخ ــی ب ــخ گوی ــرای پاس ــزوه ب ــن ج ای
ــا مصــرف داروهــای روانپزشــکی نوشــته شده اســت کــه  ــاط ب در ارتب
مشــاوران، روانشناســان و روانپزشــکان در طــی جلســات روان درمانــی 

بــا مراجعانشــان بــه طــور متعــدد بــا آن هــا مواجــه شــده اند.
ــرف  ــا مص ــاط ب ــتباه در ارتب ــج اش ــکار رای ــوال ها و اف ــه س در ادام
داروهــای روانپزشــکی بــه صــورت عنــوان ذکــر شــده  و جــواب و فکــر 
ــد  ــما می توانی ــت. ش ــح داده شده  اس ــوان توضی ــر عن ــب در زی مناس
ــتقیمًا  ــا مس ــاهده عنوان ه ــزوه و مش ــت ج ــه فهرس ــه ب ــا مراجع ب
ــه  ــد امــا توصی ــه مطالعــه ی پاســخ ســوال مــد نظــر خــود بپردازی ب
ــی دانــش  ــه طــور کل ــا ب ــد ت می شــود کــه کل جــزوه را مطالعــه کنی
شــما در مــورد داروهــای روانپزشــکی افزایــش یابــد و بتوانیــد عــاوه 
بــر خودتــان بــا دادن اطاعــات و راهنمایی هــای مؤثــر بــه ســایر افــراد 
پیرامونتــان نیــز کمــک کنیــد. افــزون بــر ایــن بــه دلیــل پیوســتگی 
موضــوع و ارتبــاط برخــی از ســوال ها، مطالعه پاســخ ســایر مــوارد هم 
می توانــد دیــد وســیع تری بــه شــما در ارتبــاط با مســئله مــورد نظرتان 
بدهــد. پیشــنهاد می شــود اگــر ســوال شــما در مجموعــه ســوال های 
مطــرح شــده در ایــن جــزوه نبــود و یــا اگــر بــا مطالعــه جواب هــا و 
مطالــب ذیــل هــر عنــوان، ســوال شــما بــه درســتی پاســخ داده نشــد 
ــا  ــر اســت کــه ســوالتان را در جلســه حضــوری از روان درمانگــر ی بهت
روانپزشــک  بپرســید تــا آن هــا بــه طــور اختصاصــی بــه ســوال شــما 

پاســخ دهنــد.
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ــدی 1   ــوارض ب ــا ع ــن داروه ــه ای ــد ک ــه می گوین هم
ــد:  دارن

درد معـده، تهـوع، اسـتفراغ، زردی چشـم ها، زردی پوسـت، ایجاد 
یرقـان، اسـهال، بی اشـتهایی،  درد و حساسـیت قسـمت بـاالی شـکم، 
زخم هـای دهانـی، خارش، کهیـر، گیجـی و خواب آلودگی، ادرار کـدر، ادرار 
دردنـاک، کاهش حجـم ادرار، کاهش گلبول های خونی و حتی ایجاد تب 
که در شـدیدترین حالت سـمیت کبدی و کلیوی هم ایجاد می شـود. این 
عـوارض مربوط به یکی از شـایع ترین قرص هایی اسـت که توسـط همه 
بـه فراوانـی به عنـوان نـوش داروی دردهای مختلف اسـتفاده می شـود، 
بلـه ایـن عوارض مربـوط به مصرف اسـتامینوفن اسـت! اما آیـا تا کنون 
کسـی بـه دلیـل عـوارض ایـن دارو مانـع مصرف شـما شده اسـت؟ یا به 

شـما در مورد مصرف آن هشـدار داده اسـت؟
 به نظر می رسـد بخشـی از افکار و باورهای مربوط به عوارض داروهای 
روانپزشـکی ادامـه ی افکار به جا مانـده از زمان های گذشـته در مورد علل 
بیماری هـای روانشـناختی )عواملـی مانند تسـخیر شـیطان، عفریت ها، 
جن هـا، دیوهـا، سـحر و سـایر عوامـل ماورائی( اسـت که در ایـن دوران 
بـه صـورت افزایـش اغراق آمیز عـوارض این داروها و چه بسـا حتی منع 

افراد از مراجعه به روانشـناس و روانپزشـک مشـاهده می  شود. 
برخـی از افـراد بعد از تجویز نسـخه به مطالعه عـوارض داروها پرداخته 
و با مشـاهده ایـن عوارض از مصـرف آن خـودداری می نمایند حال آنکه 
همـه آنچـه در خصـوص عوارض ایـن داروها بیان می شـود، بـدان معنا 
نیسـت که شـما بـه همه ایـن مـوارد دچـار خواهید شـد. ایـن عوارض 
بـرای همـه افـراد بروز نمی کنـد بلکه ممکن اسـت در افـراد مختلف خود 
را بـه شـکل های متفاوتـی نشـان دهد بـه همیـن دلیل تمـام مجموعه 
مـوارد احتمالی در قسـمت عوارض بیان می شـود و این بـه معنای ظهور 
قطعـی همه آن ها در شـما نیسـت. شـما قرار نیسـت تمام عـوارض دارو 

را یکجا نشـان دهید!
بـرای انتقـال بهتـر موضوع یـک خاطره از میـان مجموع مـوارد متعدد 
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در ایـن زمینـه بیـان می کنم. به طور مثـال یکی از مراجعانم بعـد از ارجاع 
بـه روانپزشـک و مصرف دارو، در جلسـه بعدی عنوان کـرد که داروهایش 
را مصـرف نمی کنـد بـه ایـن دلیل کـه یک روز پـس از مصـرف آن ها بعد 
از بلنـد شـدن از تخت غش کرده بـود. در مراجعه مجدد او به روانپزشـک 
مشـخص شـد کـه ایـن عارضه بـا توجه بـه دوز پاییـن تجویز شـده جز 
عـوارض هیـچ یک از داروهای ایشـان نیسـت. با توصیه روانپزشـک، در 
آزمایـش خـون معلـوم شـد کـه ایـن حادثه بـه دلیـل کم خونی شـدید 
قبلـی اتفـاق افتـاده و بـر خاف بـاور مراجـع ارتباطـی با شـروع مصرف 

نداشته اسـت.  داروهایش 
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به نظر شـما آیا اگر نسـخه ای برای معده درد تجویز شـده بود و ایشـان 
بعـد مصـرف آن هـا زمین می خـورد آیـا اولین علـت در نظـرش مصرف 
داروهـای معـده اش می بـود؟ از طرفـی اگـر بنـا بـه توصیـه روانشـناس 
مجدداً به روانپزشـک مراجعه نمی کرد شـاید همیشـه با مصرف داروهای 
روانپزشـکی به دلیل عوارض آن مخالفت کرده و چه بسـا تجربه و نظرش 
را بـرای راهنمایـی دیگـران نیـز بیـان می نمـود! در نتیجه لطفـًا در مورد 
عـوارض داروهـای روانپزشـکی به جـای افـراد اطرافتان )حتـی آن هایی 
کـه خودشـان داروهـا را مصـرف کرده انـد( بـا روانپزشـک مشـورت کنید 
چـون چنانکـه در مثـال فوق مشـاهده کردیـد در برخـی از مواقـع، دلیل 
عـوارض لزومـًا مربـوط بـه مصرف داروهـا نیسـت و این عـوارض نیز در 

همه یکسـان نمی باشـد.
البتـه توضیحـات بـاال بـه معنای رد عـوارض ایـن داروها نیسـت چون 
ایـن امر سـاده انـگاری بیش نمی باشـد و نمی توان منکر عـوارض جانبی 
آن هـا شـد اما نکته مهم این اسـت که ایـن دارو ها مانند تمـام داروهای 
دیگـر از نتایـج مطالعـه و آزمایش هـای مختلفـی ایجـاد شده اسـت و 
زمانـی بـه عنـوان دارو به صـورت عمومـی توزیع و توسـط روانپزشـکان 
تجویـز می شـود که ماننـد سـایر داروها منافع آن نسـبت بـه عوارضش 
بیشـتر باشـد. درواقـع درمان دارویـی مانند ترازویی اسـت کـه باید بین 
کفه هـای عـوارض و فوایـدش تـوازن ایجـاد شـود. مصرف درسـت و به 
جای داروها طبق تجویز روانپزشـک، پیامدهای مثبت بیشـتری نسـبت 
بـه عـدم مصـرف آن هـا به دنبـال خواهـد داشـت. هـدف از طـرح این 
مطالب این اسـت که کسـی بـه دلیل باورهای اشـتباه از فوایـد و درمان 

 سـریع تر بی بهـره نماند.

بــا توجــه بــه ارتبــاط موضوعــی توصیــه می شــود جــواب ســوال دوم 
و ســوم را نیــز مطالعــه کنید.
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ــار 2  ــده دچ ــز ش ــای تجوی ــرف داروه ــد از مص بع
ــرگیجه،  ــواب، س ــکات خ ــی )مش ــوارض جانب ع

چاقــی و ...( شــده ام: 
هماننــد هــر داروی دیگــری، داروهــای اعصاب نیــز دارای اثــرات جانبی 
هســتند. برخــی از عــوارض جانبــی شــایع داروهــای روانپزشــکی شــامل 
خشــکی دهــان، افــت فشــارخون، لــرزش، یبوســت و ... اســت. نکتــه 
مهــم ایــن اســت که بــه محــض مشــاهده اولین عارضــه ســریعًا مصرف 
داروهــا را قطــع نکنیــد. گاهــی در هفته هــای اول مصــرف دارو، عوارضی 
ــاهده  ــان و ...( مش ــکی ده ــرگیجه، خش ــی، س ــواب آلودگ ــد خ )مانن
می شــود کــه بــا ادامــه مصــرف و تطبیــق بــدن بــا دارو ایــن عــوارض 
بــا گذشــت زمــان بــه تدریــج کاهــش یافتــه و یــا رفــع می شــود. البتــه 
بهتــر آن اســت کــه در صــورت ادامــه عــوارض بــرای مــدت طوالنــی و 
یــا غیرقابــل تحمــل بــودن آن مجــدداً بــه روانپزشــک مراجعــه کنیــد 
یــا از طریــق تمــاس تلفنــی دســتور مصــرف جدیــدی بگیریــد تــا مقــدار 
دارو یــا نــوع آن تغییــر کنــد. توجــه داشــته باشــید کــه علــی الخصوص 
در شــروع مصــرف و یــا تغییــر دوز دارو، ممکــن اســت دچــار عــوارض 

موقتــی شــوید کــه پــس از ســازگار شــدن بــدن کاهــش می یابــد.
گاهـی اوقات با وجـود عوارض جانبی خاص، طبق نظر روانپزشـک نفع 
بیشـتر فـرد در مصرف همان دارو اسـت )به طور مثـال عوارض بلندمدت 
آن دارو نسـبت به سـایر داروهای همان خانواده کمتر و یا اثربخشـی آن 
بهتـر و  سـریع تر اسـت(. در این صورت اگـر نظر روانپزشـک ادامه مصرف 
همـان دارو اسـت بهتـر اسـت بـرای کاهـش ایـن عارضـه برنامه ریـزی 
مجزایـی انجـام دهید. به طور مثـال اگر مصرف قرص باعث چاقی شـما 
شده اسـت در مرحلـه اول این مسـئله را با روانپزشـک مطـرح کنید تا در 
صـورت امـکان دارو را عـوض نمایـد امـا اگر صاح دید ایشـان بـه ادامه 
مصـرف همـان دارو بود بهتر اسـت با انجام ورزش، توجـه به رژیم غذایی 
یـا مراجعـه بـه متخصـص تغذیه از میـزان ایـن عارضه بکاهیـد و توجه 
نماییـد که شـاید بـرای بهبود و کاهش نشـانه های بیماری روانشـناختی 
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تحمـل برخـی از ایـن عـوارض قابـل توجیه باشـد. حتی گاهـی می توان 
برنامه ریـزی بـرای کاهـش وزن را به بعـد از کاهش نشـانه های ناراحتی  
و گذرانـدن دوره مصـرف موکـول کرد. الزم به ذکر اسـت که بـر خاف باور 

عمـوم مـردم چاقی عارضه تمام داروهای روانپزشـکی نیسـت. 
از طرفـی یکـی از مـوارد شـایع قطع مصـرف داروهـای روانپزشـکی در 
دانش آمـوزان، دانشـجویان و افـراد شـاغل افزایـش میـزان خـواب و در 
نتیجـه اختـال در تحصیـل و کار آن هـا اسـت. توصیـه می شـود اول به 
روانپزشـک اطـاع دهیـد، تا در صـورت نیـاز دوز مصرفی، نـوع دارو و یا 
زمـان مصـرف آن در شـبانه روز را بـرای شـما تغییر دهد. گاهـی هم این 

عـوارض بـه صـورت موقتـی اسـت و بـا ادامه مصـرف رفع می شـود.
 پــس از مشــورت در صــورت نیــاز بــه اســتفاده ی همــان دارو، در نظــر 
ــام  ــری و انج ــت و یادگی ــما اس ــامت ش ــا س ــت ب ــه اولوی ــد ک بگیری
ــرد در گــرو ســامت روان می باشــد. شــما  ــه تمــام عملکردهــای ف بهین
ــز مشــاوره  ــراد مربوطــه در مراک ــا اف ــه مشــاور مدرســه ی ــد ب می توانی
دانشــگاهتان اطــاع دهیــد تــا در صــورت لــزوم در ایــن مــدت تدابیــر 
ــای  ــت و راهنمایی ه ــود و از حمای ــی ش ــما پیش بین ــرای ش ــی ب خاص
آنــان در ایــن زمینــه بهره منــد شــوید. گاهــی بهتــر اســت کــه مــدت 
ــوان  ــا ت ــع آن ب ــس از رف ــا پ ــد ت ــار بیای ــوارض دارو کن ــا ع کوتاهــی ب
بیشــتر و عملکــرد بهتــری بــه راهتــان ادامــه دهیــد. توجــه کنیــد که به 
ــد منجــر  ــان  اختال هــای روانشــناختی می توان ــن درم ــق انداخت تعوی
بــه ایجــاد تغییرهــای ســاختاری در بــدن و ســخت تر شــدن درمــان در 

آینــده  شــود.

البتـه بـه طـور کلـی مهم تریـن توصیه این اسـت کـه در صـورت بروز 
عـوارض یـا عائـم جانبـی ناراحت کننده یا مشـکل سـاز با روانپزشـک 

مشـورت کنید.
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ــته 3 ــاد و وابس ــا معت ــه قرص ه ــه ب ــم ک می ترس
شــوم:

یکــی از باورهــای غلط درخصــوص مصرف داروهــای اعصاب 
ایــن اســت کــه برخــی از افــراد فکــر می کننــد اگــر بــرای کســی ایــن  
داروهــا تجویــز شــود، حتمــا بایــد تــا آخــر عمــر آن  را مصــرف کنــد و 
ایــن داروهــا اعتیــادآور اســت. البتــه برخــی از داروهــای روان  پزشــکی 
اگــر بــه صــورت مــداوم مصــرف شــوند، می  تواننــد وابســتگی و تحمــل 
دارویــی ایجــاد کننــد در حالیکــه بیشــتر داروهایــی کــه امــروزه مصــرف 
ــی در هــر حــال قطــع مصــرف آن هــا  ــه نیســتند ول ــد اینگون می گردن
اگــر بــه ســرعت انجــام گیــرد، می توانــد بــا عوارضــی ماننــد احســاس 

بی قــراری و عصبــی بــودن همــراه گــردد. 
ـــه  ـــرانه و بی برنام ـــرف خودس ـــع از مص ـــتر مواق ـــاالت  در بیش ـــن ح ای
داروهـــا بـــه وجـــود می آینـــد. بنابرایـــن داروهـــا نبایـــد خودســـرانه 
مصـــرف و یـــا قطـــع شـــوند؛ چـــون اواًل بایـــد نـــوع بیمـــاری فـــرد 
ـــوان  ـــه عن ـــز شـــود )ب ـــای آن دارو تجوی ـــر مبن تشـــخیص داده شـــود و ب
ـــز  ـــدون تجوی ـــواب آور ب ـــراب و خ ـــد اضط ـــای ض ـــر داروه ـــه اگ نمون
ـــرد  ـــت ف ـــن اس ـــود، ممک ـــرف ش ـــی مص ـــدت طوالن ـــرای م ـــک ب پزش
ـــا  ـــن داروه ـــه ای ـــد از آن ک ـــد و بع ـــدا کن ـــتگی پی ـــن دارو وابس ـــه ای ب
ـــان الزم  ـــًا زم ـــد(. ثانی ـــته باش ـــی نداش ـــاس خوب ـــرد، احس ـــرک ک را ت
ـــی  ـــت، در برخ ـــاوت اس ـــناختی متف ـــای روانش ـــان بیماری ه ـــرای درم ب
از بیماری هـــا رونـــد بیمـــاری طوالنـــی اســـت و بـــه همیـــن علـــت 
ـــت  ـــر آن نیس ـــل ب ـــر دلی ـــن ام ـــت. ای ـــر اس ـــان  ب ـــز زم ـــان آن نی درم
ـــار  ـــد بیم ـــت مانن ـــت درس ـــاد شده اس ـــا معت ـــن داروه ـــه ای ـــرد ب ـــه ف ک
ـــای  ـــش مدت ه ـــرل بیماری ـــرای کنت ـــد ب ـــه بای ـــارخون ک ـــه فش ـــا ب مبت
ـــته  ـــه داش ـــد توج ـــی بای ـــور کل ـــه ط ـــد. ب ـــرف نمای ـــی دارو مص طوالن
ـــا  ـــد و ب ـــرف کنی ـــک مص ـــر روانپزش ـــر نظ ـــا را زی ـــه داروه ـــید ک باش
ـــا مصـــرف  ـــا ب ـــد ت ـــی را اســـتفاده نکنی ـــر داروی ـــان ه ـــه اطرافیانت توصی

ـــوید. ـــته نش ـــا وابس ـــه داروه ـــرانه ب خودس
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مــادرم )معلمــم، خالــه ام، دوســتم و ...( بــه مــن 4 
ــاز  ــی( و نی ــی )نوجوان ــو جوان ــه ت ــد ک می گوی

ــی: ــرف کن ــن دارو مص ــن س ــت در ای نیس

در بـاور عمـوم مـردم نوجوانـی و جوانـی دوران طایـی عمـر اسـت که 
فرد در حال سـپری کردن شـادترین زمان و در دوران اوج سـامتی اسـت 
بـه همیـن خاطر برخـی مصرف داروهـای روانپزشـکی را بـرای نوجوانان 
و جوانـان امـری غیـرالزم و بیهـوده می داننـد. امـا روی دیگـر سـکه این 
اسـت کـه نوجوانـان و جوانان با فشـارهای روز افزون جامعـه برای قبول 
مسـئولیت و اتخـاذ مهم تریـن تصمیمـات زندگیشـان احاطـه شـده اند. 
افـراد در ایـن دوران  بـا تغییرهای زیـادی در ابعاد مختلـف زندگی مواجه 
می شـوند و چالش هـا و مسـئولیت های متعـدد و جدیـدی در تحصیل، 
روابـط اجتماعـی و دیگـر زمینه های زندگـی تجربه می کننـد. این تغییر و 
تحوالت منجر به افزایش اسـترس، مشـکات  سازشـی و رفتـاری در آنان 
می شـود. بـه همیـن خاطر بـر خاف بـاور عموم، بسـیاری از نشـانه های 
اختال هـای روانشـناختی در دروان نوجوانی و جوانی ظاهر می شـود لذا 
بسـیار حائـز اهمیـت اسـت کـه این نشـانه ها هر چـه  سـریع تر پیگیری 
شـود و با تشـخیص و درمان زود هنگام از تأثیر بیشـتر آن ها بر عملکرد 

فـرد و وخیم شـدن بیماری جلوگیـری کرد.
ابتـای کـودکان بـه اختال هـای  از  افزونـی  امـروزه آمـار روز  حتـی 
رواشـناختی وجـود دارد و در صورتـی که اسـتفاده از داروها بـرای درمان 
اختال هـای کـودکان الزم یا مفید شـناخته شـود نباید از آن هـا اجتناب 
کـرد. درمـان مناسـب و موفـق اختال در کودکـی می توانـد از پیامدهای 

بیمـاری جلوگیـری کـرده و آینـده بهتـری را برای کـودک فراهـم آورد.
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نمی دانــم آیــا داروهایــی کــه بــرای مــن تجویــز 5 
شده اســت بــا داروهــای دیگــری )بــه طــور مثال 
ــرف  ــه مص ــد و ...( ک ــارخون، تیروئی ــرص فش ق

ــر؟ ــا خی ــل دارد ی ــم تداخ می کن
در ایـن زمینه بهتر اسـت که هنـگام مراجعه به روانپزشـک بیماری های 
جسـمیتان را ذکـر کنید و برای جلوگیری از فراموشـی سـایر داروهایی که 
مصرف می کنید نام آن ها را روی کاغذ نوشـته و به همراه داشـته باشـید. 
همچنیـن می توانید از پزشـک داروسـاز نیز تداخـل داروهایتان را سـوال 
کنیـد و در صـورت لزوم مجدداً به روانپزشـک مراجعه یـا با تماس تلفنی 

موضـوع را پیگیری کنید.

بعــد از گذشــت مدتــی از مصــرف داروهایــم دچار 6 
ــان  ــرف هم زم ــا مص ــده ام، آی ــرماخوردگی ش س
ــکم  ــخه روانپزش ــا نس ــرماخوردگی ب ــای س داروه

ــد؟ ــاد می کن ــم ایج ــکلی برای مش
در ایـن زمینه نیز مانند سـوال قبلی توصیه می شـود کـه از طریق تماس 

تلفنی با روانپزشـک یا سـوال از دکتر داروساز عمل کنید.
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نگــران اطــاع بقیــه از مصــرف داروهــای اعصاب 7 
ــری  ــه فک ــن چ ــه م ــع ب ــه راج ــتم و اینک هس

ــرد؟ ــد ک خواهن
توصیـه اول مـا بـه شـما آگاهـی از برخـی ریشـه های افـکار منفـی 
پیرامـون بیماری هـای روانشـناختی و داروهای روانپزشـکی اسـت که به 
نظـر می رسـد ناشـی از باورهای غلـط اولیـه و قدیمی پیرامـون علل این 
بیماری ها اسـت )در جواب سـوال اول ذکر شـده اسـت(.  اگر این نگرانی 
شـما مربـوط به نظـر اعضـای نزدیـک خانواده تان اسـت، بهتر اسـت در 
مـورد نظرشـان برای مصـرف دارو از آن ها سـوال کنید )جواب سـوال آخر 
را نیـز بخوانیـد( و درصـورت لزوم با مراجعه به فهرسـت سـوال ها پاسـخ 

مناسـب را مطالعه کنید.
اگـر ایـن نگرانـی مربـوط به نظـر دوسـتان و آشـنایان دورتر اسـت در 
نظـر بگیریـد که پیامـد و عواقب عدم مصـرف داروها برای شـما به دلیل 
آگاهـی احتمالـی آن هـا چـه می تواند  باشـد؟ نتیجـه آگاهی دیگـران در 
مورد مصرف داروهای روانپزشـکی برای شـما چیسـت؟ چه می شـود اگر 
آن هـا متوجـه شـوند؟ این پیامدهـا در بدتریـن حالـت و بهترین حالت 
چیسـت؟ و چـه کاری می توانیـد در ایـن زمینـه انجام دهید؟ حـاال واقع 

بینانه تریـن نتیجـه احتمالـی را در نظر بگیرید.
توجه کنید که نظرات آن ها چقدر می تواند در زندگی شما اثر گذار باشد؟ 
آیا بهبود حال شما ممکن است فکر آن ها در مورد مصرف دارو ها را تغییر 
دهد؟ آیا نتیجه مصرف نکردن داروها در زندگی و عملکرد هر روزه شما 
بیشتر است یا آگاهی دیگران از مصرف قرص ها؟ آیا این افراد خیرخواه 
شما و خواهان حال بهتر و پیشرفت شما هستند یا خیر؟ اگر دلسوز شما 
هستند آیا نظر آن ها برگرفته از صاحیت و دانش مربوطه در این زمینه 

است یا برگرفته از افکار غلط و دالیل بدون پشتوانه؟
اگـر بـا مطالعه پاسـخ این پرسـش و نیز جـواب دادن و تفکـر پیرامون 
پرسـش های بـاال بـاز هـم بـا ایـن سـوال درگیـر هسـتید بهتر اسـت در 

جلسـه ای حضـوری ایـن مسـئله را با روانشـناس مطـرح کنید.
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قـرص  8  کـه  فامیل هایـم  و  دوسـتان  از  برخـی 
اعصـاب می خورنـد خوب نشـدند پس مصرف 

ایـن قرص هـا بـرای مـن هـم فایده نـدارد:
) اگر این دارو برای دوستم مؤثر بوده، برای من هم خوب است(

اگــر جملــه بــاال در مــورد شــما صــادق اســت پــس شــما را بــا یکــی از 
خطاهــای فکــری معرفــی شــده توســط آرون تی بــک )ســردمدار رویکرد 
شــناختی بــه افســردگی( بــه نــام اســتنباط دلبخواهــی آشــنا می کنیــم، 
ــا مــدارک  شــیوه ای از تفکــر کــه در آن افــراد بــه صــورت شــتابزده و ب
انــدک بــه نتیجه گیــری دســت می زننــد، بــدون آنکــه شــواهد کافــی 
بــرای نتیجــه مــورد نظــر آنــان وجــود داشــته باشــد. آیــا ایــن خطــا در 

تفکــر شــما نیــز رخ داده اســت؟ 
حــاال می خواهیــم ســایر دالیلــی کــه در مــورد این ســوال مطرح اســت 
را برشــمریم. اختال هــای روانشــناختی درســت بــه ماننــد اختال هــای 
جســمانی بــه طبقه هــای متعــدد بــا پیش آگهــی، درمــان و پیامدهــای 
ــد  ــود چن ــه وج ــد ک ــه کنی ــه توج ــوند. البت ــیم  می ش ــی تقس متفاوت
نشــانه  ی مشــابه در دو فــرد دلیلــی بــر وجــود اختــال یکســان در آن ها 
نیســت و تشــخیص اختــال نیازمنــد دانــش تخصصــی و ریزبینی هــا 

خــاص اســت.
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بعــد از تشــخیص متخصــص و دریافــت تشــخیص  همــان اختالــی 
کــه در دوســت یــا اطرافیــان شــما وجــود دارد بــاز هــم بایــد بدانیــد که 
در دو فــرد بــا اختــال یکســان بــا توجــه بــه نشــانه های ناراحت کننــده، 
ســن، جنــس، ســایر بیماری هــای دیگــر و ... داروهــای متفاوتــی نیــاز 
اســت و حتــی نتیجه هــای متفاوتــی از درمــان هــم مشــاهده خواهــد 
شــد. در ضمــن یکــی از عوامــل مؤثــر بــرای تأثیــر مناســب درمان هــای 
دارویــی مصــرف منظــم و بــه موقــع، مراجعــه مجــدد بــه روانپزشــک در 
فواصــل تعییــن شــده، کنتــرل شــرایط اســترس زا و مدیریــت عــوارض 
داروهــا بــه جــای قطــع مصــرف اســت. پــس صــرف شــنیدن اینکــه 
داروهــا بــرای یکــی از آشــنایانتان اثربخــش نبوده اســت بــه ایــن معنــا 
نیســت کــه بــرای شــما نیــز مفیــد نخواهــد بــود. لطفــًا درگیر اســتنباط 

ــوید! دلبخواهی نش
از طــرف دیگــر تأثیــر داروهــا بــر افــراد متفــاوت بــوده و بــه سیســتم 
ــرای بیماری هــای  ــر دارو ب ــن اث ــرد بســتگی دارد. بنابرای ــزی هــر ف مغ
روانشــناختی در افــراد مختلــف متفــاوت اســت. درمــان بــا داروهــای 
روانپزشــکی بــه صبــر نیــاز دارد تــا داروی مناســب بــرای درمــان شــما 
مشــخص شــود. چنانکــه قبــًا ذکــر شــد عائــم بســیاری از بیماری هــای 
روانشــناختی بــا هــم مشــابه اســت، امــا درمــان آنهــا متفــاوت اســت 
ــر  ــد. پــس اگ ــرد دیگــری را مصــرف نکنی ــن خاطــر، داروی ف ــه همی ب
احســاس افســردگی می کنیــد و خواهــر یــا دوســتتان هــم بــه دلیــل 
ــما از داروی  ــد، ش ــرف می کن ــی مص ــردگی داروی خاص ــه افس ــا ب ابت
تجویــز شــده بــرای او اســتفاده نکنیــد. چــه بســا مشــکل شــما بــا یک 
ــه داروی اعصــاب  ــا روان درمانــی حــل شــود و اصــًا ب دوره مشــاوره ی

نیــاز نداشــته باشــید.
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ــردم،  9  ــتجو ک ــت جس ــم را در اینترن ــام قرص ن
ــا  ــه ب ــت ک ــری اس ــاری دیگ ــه بیم ــوط ب مرب
ــن  ــرای همی ــت ب ــاوت اس ــن متف ــاری م بیم

ــردم: ــرف نک ــا را مص داروه

قـرص آسـپرین هـم بـه عنـوان مسـکن بـر درد اثـر دارد و هـم بـرای 
کاهـش تـب و یا پیشـگیری از لخته شـدن خون و سـکته در سـالمندان 
بـه کار می رود. گاهی داروهای روانپزشـکی هـم در دوزهای مختلف برای 
اختال هـای متفاوتی اسـتفاده می شـود. یـک دارو با توجه به مشـترک 
بـودن علت هـای زیسـتی زیربنایـی )نـوع انتقال  دهنده و مناطـق مؤثر( 
می توانـد در اختال های روانشـناختی مختلفی مورد اسـتفاده قرار  گیرد. 
همچنیـن برخـی از داروهـا هم بـرای اختال هـای روانشـناختی و هم 
برخـی از بیماری هـای جسـمی مثـل تپـش قلـب، صـرع و ... اسـتفاده 
می شـود که بـا توجه به نـوع بیماری کـه دارو برای آن تجویز شده اسـت 

نتیجه هـای متفـاوت و متناسـب با بیمـاری مشـاهده می گردد.
از طـرف دیگر لطفـًا با اینترنت تخصص نگیرید و نسـخه تجویز نکنید! 
چـرا کـه اگـر اسـتفاده از اینترنت پاسـخگوی کامـل نیازهای مـا در تمام 
زمینه هـا بـود دیگر سـال های طوالنی تحصیل، دانشـگاه و تجربه، چیزی 
جـز تلـف کـردن وقـت نبـود. گرچـه مطالعـه و افزایـش اطاعـات از هر 
طریقـی توصیه می شـود اما در درجه اول اسـتناد به مطالـب دارای منبع 
معتبـر و علمی و در درجه بعدی واقع نگری نسـبت به میـزان اطاعاتمان 

نیـز حائز اهمیت اسـت. 

توصیـه می شـود بـا در نظـر گرفتـن مـوارد فـوق نگرانی هـای خاص 
خـود را در جلسـه حضـوری بـا روانپزشـک مطـرح کنید. 
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ــرای 10  ــده ب ــز ش ــرص تجوی ــه ق ــدم ک ــه ش متوج
مــن بــا قــرص دوســتم )همســر، پــدر و ...( کــه 

بیمــاری متفاوتــی دارد یکــی اســت: 
در پاسخ عنوان شماره هشت و نه توضیحات مربوطه بیان شده است.  

نــام داروی تجویــز شــده را در اینترنــت جســتجو 11 
کــردم و بــا مطالعــه ی عــوارض ذکــر شــده قــرص 

را مصــرف نکــردم )یــا قطــع کــردم(:  
به توضیحات ذیل عنوان اول و نهم مراجعه کنید.

اگر دارو بخورم یعنی آدم ضعیفی هستم: 12 
جسـمی  بیماری هـای  ماننـد  روانشـناختی  بیماری هـای 
ممکن اسـت هر کسـی را درگیر کنـد. از طرفی قبـول بیماری 
و تـاش بـرای درمـان نیـاز بـه شـجاعت دارد. هـر چنـد دارو نمی توانـد 
شـرایط محیطـی کـه می توانـد عامـل بیماری هـای روانشـناختی باشـد 
را تغییـر دهـد، امـا می توانـد عائـم بیمـاری را کاهـش دهـد و بـه فرد 
کمـک کنـد تا با کم شـدن رنـج نشـانه های بیمـاری رونـد روان درمانی را 
بـا سـرعت بیشـتری طی کند. پـس بر خاف نظـر برخی از افـراد مصرف 
داروهـای روانپزشـکی نـه تنهـا نشـان دهنده ی ضعـف فرد نیسـت بلکه 
نشـان دهنده ی فـردی اسـت که بـا پذیرش و بررسـی شـرایط کنونی اش 

در حـال سـپری کـردن بخـش طبیعـی از روند درمان اسـت.

ــا را 13  ــم قرص ه ــود عائ ــا بهب ــوان ب ــا می ت آی
قطــع کــرد؟ 

بعضی از مواقع افراد در پی کاهش نشانه های آزاردهنده ی 
بیمـاری و گاهی بـه خاطر وجود عـوارض داروها، مصرف قرص هایشـان 
را قطـع می کننـد. نکتـه قابـل ذکـر این اسـت کـه دارو درمانی نیـز مانند 
تمـام درمان هـای دیگـر دوره ای اسـت و همـان طـور کـه یک فـرد مبتا 
بـه بیماری جسـمی بـرای کنتـرل یا درمـان به صـورت منظم به پزشـک 
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مراجعـه می کند بـرای اختال های روانشـناختی نیـز بایـد دوره ی درمان 
کامـل شـود و در ایـن دوره مراجعـه منظم به روانپزشـک انجام شـود. به 
طـور مثال توصیه می شـود کـه درمان بـا داروهای ضدافسـردگی حداقل 
بـه مـدت 6 مـاه ادامـه یابـد. از طـرف دیگر قطـع مصـرف داروهای ضد 
افسـردگی قبل از پایان سـه ماه تقریبًا همیشه به برگشت عائم افسردگی 
منجر می شـود )سـادوک، سـادوک و روئیـز،1394(؛ قطع مصـرف داروها قبل از 
پایـان دوره درمـان در تمـام بیماری هـای روانشـناختی می تواند احتمال 

عـود نشـانه های بیمـاری را افزایش دهد.
همچنیـن از آن جایی که قطع مصرف ناگهانـی داروها می تواند عوارض 
جسـمی و روانشـناختی به دنبال داشـته باشـد توصیه می شـود که قطع 
مصـرف هـر دارویی )مانند شـروع مصرف آن( با مشـورت روانپزشـک به 

صـورت تدریجـی و با برنامه خاص صـورت گیرد.
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ـــم 14  ـــرف قرص های ـــم مص ـــی می  توان ـــه زمان چ
را قطـــع کنـــم؟  )روانپزشـــکم بـــه مـــن گفتـــه کـــه 
ـــان  ـــس مصرفش ـــورم پ ـــم را بخ ـــه قرص های ـــد همیش بای

ـــدارد( ـــده ای ن فای

اولیـن نکتـه این اسـت که بایـد نوع اختال تشـخیص داده شـود زیرا 
بسـته بـه نـوع اختـال مدت هـای متفاوتـی به طـور پیش فـرض برای 
درمـان بـا داروهـا در نظـر گرفته می شـود. طول مـدت درمان بـه عوامل 
متعـددی ماننـد نوع و ماهیت بیماری، سـابقه ی دوره هـای قبلی بیماری 
در خود فرد و یا سـابقه وجود بیماری در افراد نزدیک خانواده و همینطور 
شـرایط شـغلی، اجتماعی و محیطی فرد بسـتگی دارد. در شرایط خاصی 
شـاید نیاز باشـد برای ثبات شـرایط روانـی، برای مدتی طوالنـی و گاهی 

همواره دارو مصرف شـود.
باید توجه کرد که توصیه به مصرف طوالنی مدت داروهای روانپزشـکی 
بـه معنـای بی فایده بـودن مصـرف این قرص ها نیسـت همـان طور که 
درمـان یـک فرد مبتا بـه دیابت شـامل مصرف مداوم انسـولین اسـت 
برخـی از اختال هـای روانشـناختی نیز همین طور هسـتند. پس معنای 

درمـان و مدت آن بـرای اختال های مختلف متفاوت اسـت. 
از طرفـی درمـان بـا داروهـای روانپزشـکی نیـاز بـه طـی کـردن دوره 
درمـان دارد و هـر گونـه قطع مصـرف داروها به محض کاهـش یا بهبود 
نشـانه ها، احتمـال بازگشـت بیمـاری را افزایـش می دهـد. در این زمینه 

شـما می توانیـد بـا سـوال از روانپزشـک از نظر ایشـان آگاه شـوید.

مطالعه پاسخ عنوان شماره سیزدهم نیز توصیه می شود.
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ــا 15  ــوردم امـ ــم را خـ ــه قرص هایـ ــک هفتـ یـ
فایـــده ای نداشـــت:

قــرار نیســت دارودرمانی بــرای بیماری های روانشــناختی 
بافاصلــه اثرگــذار باشــد بــه طــور مثــال گاهــی ظهــور اثــر درمانــی قابل 
ــد  ــول می کش ــه ط ــار هفت ــی چه ــه ال ــردگی س ــای افس ــه داروه توج
)ســادوک، ســادوک و روئیز، 1394(. همچنین برخی از داروهای ضد افســردگی 

از خانــواده بازدارنده هــای انتخابــی بازجــذب ســروتونین بــا گذشــت دو 
هفتــه در نشــانه ها اثــر می گــذارد )گنجــی، 1395(.

قابــل ذکــر اســت کــه مــدت زمــان الزم بــرای مشــاهده ی اثربخشــی 
مطلــوب داروهــا بســته بــه نــوع دارو هــای مصرفــی و نــوع بیمــاری فرد 
متغیــر اســت. پــس لطفــًا بــرای مشــاهده اثــر معنــادار در عائــم خــود 
حوصلــه بــه خــرج دهیــد و تــا جلســه تعییــن شــده بعــدی بــه مصرف 

داروهــا ادامــه دهیــد و از قطــع خودســرانه داروهــا بپرهیزیــد. 
در برخــی از بیمــاران چنــد هفتــه طــول می کشــد تــا دارو اثــر کنــد و 
در دســته دیگــری الزم اســت چنــد بــار داروهــا عــوض شــوند تــا داروی 
مناســب بــرای فــرد مشــخص شــود. همچنیــن پاســخ هــر فــردی بــه 
دارودرمانــی متفــاوت اســت، بنابرایــن بیمــار و خانــواده وی بایــد صبــور 

باشــند و توصیه هــای روانپزشــک خــود را دنبــال کننــد.
ــک در  ــزی روانپزش ــتورالعمل تجوی ــت دس ــدم رعای ــر ع ــرف دیگ از ط
مصــرف داروهــا یکــی از مهم تریــن دالیــل عــدم موفقیــت درمان هــای 
دارویــی اســت. زمانــی کــه داروهــا را بــر طبــق دســتور توصیــه شــده 
مصــرف نکنیــد، ســطح آن در خــون شــما بــه مقــدار کافــی نمی رســد 
و اثــر آن کــم می شــود. داروهــا زمانــی مؤثــر هســتند کــه بــه انــدازه 
مــورد نیــاز مصــرف شــوند. اگــر شــرایطی بــرای شــما پیش آمده اســت، 
کــه در مــورد ادامــه مصــرف دارو تردیــد پیــدا کرده ایــد، بهتــر اســت بــا 

روانپزشــک خــود مشــورت کنیــد.

مطالعه پاسخ عنوان شماره سیزدهم نیز توصیه می شود.
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پــس از مدتــی از مصــرف قرص هــا انــگار 16 
اثــرش کــم شــده و دیگــر مثــل ســابق مؤثــر 

ــت: نیس
این یکی از مواردی است که برخی از مصرف کنندگان داروهای روانپزشکی 
با آن مواجه می شوند. گاهی مصرف طوالنی داروهای روانپزشکی و عادت 
به تغییرهای ایجاد شده و نیز تمایل به کاهش بیشتر و حتی حذف کامل 

تمام نشانه های بیماری منجر به سوء تعبیر اثر داروها می شود. 
همـان طـور کـه قبـًا نیـز ذکـر شـد معنـای درمـان بـرای بیماری های 
روانشـناختی مختلف متفاوت اسـت و این معنا می تواند در طیفی شامل 
حـذف تمام نشـانه های آزار دهنـده تا کاهش برخی از نشـانه ها و کنترل 

شـدت بیماری قـرار گیرد. 
گاهـی تغییـر شـرایط زندگـی، مواجهـه بـا موقعیت هـای اسـترس زا و 
اتفاقـات ناگـوار در رونـد درمـان مداخلـه می کنـد و شـاید نیاز باشـد که 
دوز داروهـا بـه طـور موقت افزایـش یافته یا نـوع دارو تغییر کنـد. البته 
چـه بهتر اسـت که بـا پیش بینی چنیـن موقعیت هایی )سـوگ، افزایش 
اسـترس کاری، ایـام امتحانـات و ...( با مراجعه پیشـگیرانه عـاج واقعه 
قبـل از وقـوع کنیـد و یا در جلسـات روان درمانـی به کمک روانشـناس از 
قبـل آموزش هـای الزم را ببینید و تدابیری برای این شـرایط بیندیشـید.
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ــک 17  ــه پزش ــری ب ــمی دیگ ــکل جس ــرای مش ب
مراجعــه کــردم و بعــد از گفتــن نــام داروهــای 
ــن  ــه م ــان ب ــورم ایش ــه می خ ــی ک اعصاب

ــم: ــه کــرد کــه ایــن داروهــا را مصــرف نکن توصی
)مسـئول داروخانـه بـا دیدن نسـخه به من گفت کـه این داروهـا عوارض 

دارنـد و آن هـا را مصرف نکنم(

ــود(  ــه ش ــوان اول و دوم مطالع ــد )عن ــر ش ــم ذک ــتر ه ــه پیش چنانچ
ــابه  ــی، مش ــای داروی ــایر درمان ه ــد س ــکی همانن ــای روانپزش داروه
ترازویــی اســت کــه بایــد بیــن کفه هــای عــوارض و منافــع آن تــوازن 
ــق نظــر  ــه مصــرف داروهــا طب ایجــاد شــود. در صورتــی کــه هــر گون
متخصــص و بــا توجــه بــه وضعیــت بررســی شــده بیمــار تجویــز شــود 
ــی  ــا بررس ــک ب ــه روانپزش ــرا ک ــد چ ــد ش ــاد خواه ــادل ایج ــن تع ای
وضعیــت شــما و در پــی شــنیدن صحبت هــا و میــزان ناراحتــی  شــما 
بــه تشــخیص نــوع داروهــا و دوز مــورد نیــاز بــرای کاهــش نشــانه ها 
رسیده اســت.حال آنکــه ســایر افــراد در دیگــر تخصص هــا کــه دانــش 
کافــی در ایــن حیطــه علمــی را ندارنــد و مهم تــر از آن، از حــال شــما و 
مــواردی کــه شــما را آزار می دهــد اطــاع ندارنــد ممکــن اســت فقــط 
بــا در نظــر گرفتــن عــوارض داروهــا بــدون در دســت داشــتن اطاعــات 

کافــی بــرای شــما اظهــار نظــر کننــد.
 شــما مختاریــد تــا از بیــن نظــر و توصیــه فــردی کــه بــه صحبت های 
شــما گــوش داده اســت و تخصــص الزم را نیــز دارد و فــردی کــه بیــش 
ــن  ــص در ای ــد تخص ــده و فاق ــم کام نش ــما ه ــا ش ــه ب ــد دقیق از چن
زمینــه اســت یکــی را انتخــاب کنیــد! مواظــب باشــید کــه شــما نیــز در 
تلــه باورهــای اشــتباه دیگــران راجــع بــه مصــرف داروهــای روانپزشــکی 

ــد. ــره نمانی ــد و درمــان  ســریع تر بی به ــد و از فوای نیفتی

توصیه می شود مطالب زیر عناوین شماره اول و دوم نیز مطالعه شود.
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می خواهـــم ازدواج کنـــم و نگـــران هســـتم 18 
ــه  ــن زمینـ ــا در ایـ ــرف قرص هـ ــه مصـ کـ

مشـــکلی برایـــم بـــه وجـــود آورد:

ــردی  ــر ف ــی ه ــا در زندگ ــایندترین رویداده ــی از خوش ازدواج یک
اســت امــا از طــرف دیگــر بــه دلیــل نیــاز بــه ســازگاری بــا تغییرهــای 
ــترس زای  ــای اس ــی از رویداده ــدد یک ــای متع ــراوان و مهارت ه ف
زندگــی نیــز بــه حســاب می آیــد، چنانکــه ایــن رویــداد در فهرســت 
طبقه بنــدی شــده رویدادهــای اســترس زای زندگــی میــزان اســترس 
ــاف  ــر خ ــه ب ــت. در نتیج ــاص داده اس ــود اختص ــه خ 50 از 100 را ب
ــرای  ــی ب ــوان راه حل ــوان ازدواج را به عن ــراد نمی ت ــی از اف ــاور برخ ب
درمــان بیماری هــای روانشــناختی لحــاظ کــرد بلکــه ممکــن اســت 
ــدم  ــا ع در صــورت نداشــتن ســامت جســمانی و روانشــناختی و ی
ثبــات نســبی شــرایط روانشــناختی از طریــق درمان هــای الزم، حتــی 

ــاری ســوق دهــد. ــه ســمت تشــدید نشــانه ها و بیم ــرد را ب ف
یکــی از گام هــای ضــروری بــرای آمادگــی جهــت ازدواج برخــورداری 
از ســامت نســبی و ثبــات شــرایط روانشــناختی اســت کــه گاهــی 
ایــن شــرایط در برخــی از افــراد بــا کامــل کــردن دوره درمــان دارویــی 
و روانشــناختی و گاهــی بــا  نیــاز بــه مصــرف همیشــگی مقــداری از 
دارو مشــخص می شــود. پــس مصــرف داروهــای روانپزشــکی بــرای 
ــرای آمادگــی جهــت  برخــی از افــراد یکــی از پیــش نیازهــای الزم ب
ازدواج اســت. البتــه توصیــه می شــود در ایــن زمینــه با روانشــناس و 
روانپزشــک مشــورت کــرده و همچنیــن از تخصــص و راهنمایی هــای 

مشــاوران پیــش از ازدواج نیــز بهره منــد شــوید.
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ــاردار 19  ــوم )ب ــاردار ش ــده ب ــم در آین می خواه
هســتم یــا بچــه شــیر می دهــم( بــرای همین 

ــورم: ــاب بخ ــرص اعص ــم ق نمی خواه

ــن دوران  ــرای مصــرف داروهــای روانپزشــکی در ای ــری ب تصمیم گی
ــع و خطــرات آن بســتگی  ــه تشــخیص روانپزشــک و بررســی مناف ب
دارد. عــدم مصــرف دارو و درمــان نکــردن اختال هــای روانشــناختی، 
خطــر ناتوانــی مــادر در نگهــداری از نــوزاد و یــا حتی آســیب رســاندن 
بــه نــوزاد را افزایــش می دهــد. بنابرایــن، پیــش از آنکــه بــا توجــه 
بــه کلیشــه های فکــری رایــج در جامعــه در مــورد مصــرف دارو 
ــک  ــک روانپزش ــا ی ــد، ب ــری کنی ــیردهی تصمیم گی ــارداری و ش در ب

مشــورت کنیــد.
بــه طــور کلــی، مصــرف برخــی از داروهــا در بــارداری ایمــن اســت و 
بــا خطــرات کمــی بــرای مــادر و جنین همــراه اســت. در صــورت لزوم 
روانپزشــک تــاش می نمایــد ایمن تریــن دارو را بــا پایین تریــن 
ــرای افــراد تجویــز  ــرای ســه ماهــه اول، ب ــر، خصوصــًا ب میــزان مؤث
ــارداری قــرص اعصــاب بخصوصــی را  ــد. بنابرایــن، اگــر قبــل از ب کن
مصــرف می کردیــد، بافاصلــه بــا روانپزشــک خــود ماقاتــی داشــته 
باشــید تــا در مــورد ادامــه رونــد درمــان شــما تصمیــم مناســب گرفته 

شــود.
تصمیم گیــری بــرای ادامــه یــا تغییــر دارو بــه تثبیــت خلــق و خــوی 
شــما بســتگی دارد. در صــورت قطــع ناگهانــی و ســرخود دارو، احتمال 
عــود بیمــاری و تشــدید عائــم وجــود دارد. ایــن موضــوع در مــورد 
ــع  ــتری دارد و قط ــت بیش ــده اهمی ــرفته و پیچی ــای پیش اختال ه

ــود. ــه نمی ش دارو توصی
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بعــد از کامــل کــردن دوره مصــرف دارو و قطع 20 
ــد  ــال بع ــد س ــکم چن ــر روانپزش ــر نظ آن زی
ــرف  ــس مص ــرد پ ــود ک ــم ع ــاره بیماری دوب

ــت: ــده اس ــا بی فای داوره

یکــی از مشــکاتی کــه برخــی از مبتایــان بــه بیماری هــای 
روانشــناختی بــا آن مواجــه می شــوند عــود نشــانه ها اســت. 
بازگشــت نشــانه های ناراحت کننــده بعــد از اتمــام دوره دارودرمانــی 
بــه معنــای بی فایــده بــودن مصــرف داروهــای روانپزشــکی نیســت 
و عوامــل متعــددی در ایــن زمینــه اثرگــذار هســتند. از عوامــل مؤثــر 
ــرف  ــدم مص ــناختی، ع ــال روانش ــوع اخت ــه ن ــوان ب ــود می ت ــر ع ب
ــی و  منظــم داروهــا، موقعیت هــای اســترس زا، تغییــر شــرایط زندگ

ــرد. ــده و ... اشــاره ک رویدادهــای ناراحــت کنن
در برخــی از اختال هــای روانشــناختی احتمــال عــود بیماری بیشــتر 
اســت و در نتیجــه هنــگام مواجهــه بــا شــرایط ســخت و اســترس زای 
زندگــی، بــه احتمــال بیشــتری بازگشــت نشــانه ها تجربــه می شــود. 
در چنیــن مــواردی توصیــه می شــود عائــم هشــدار  دهنــده بیمــاری 
ــراد اختصاصــی اســت شناســایی شــود و  ــک از اف ــرای هــر ی ــه ب ک
ــال دریافــت کمــک باشــد. شــما  ــا تظاهــر آن هــا شــخص بــه دنب ب
ــر  ــال ه ــت اخت ــانه های بازگش ــن نش ــاهده اولی ــا مش ــد ب می توانی
چــه  ســریع تر بــا روانشــناس یــا روانپزشــک خــود ایــن عائــم را در 
میــان بگذاریــد. البتــه بهتــر اســت کــه در جلســات روان درمانــی بــا 
ــز  ــی موقعیت هــای چالش برانگی ــه پیش بین ــل ب ــناس از قب روانش

ــد. ــن شــرایطی آموزش هــای الزم را ببینی ــرای چنی ــد و ب بپردازی
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ــم 21  ــری دارو برای ــداد کمت ــل تع ــال قب ــد س چن
تجویــز شــده بود بــرای همیــن داروهــای 
ــوردم: ــتری دارد را نخ ــداد بیش ــه تع ــد ک جدی
 ) اگر دارو بخورم هر چه بگذرد باید داروهای بیشتری مصرف کنم(

تجویــز داروهــای روانپزشــکی بســته بــه شــرایط فــرد در هــر زمانــی 
متفــاوت خواهــد بــود. احتمــال دارد در طــول دوره درمانی نیاز باشــد 
تــا نــوع و دوز دارو بــرای یافتــن داروی مناســب تغییــر کنــد. ایــن امر 
ــت،  ــناختی اس ــای روانش ــان بیماری ه ــد درم ــی از رون ــش طبیع بخ
چــرا کــه هیــچ وقت فقــط یــک گزینــه درمانــی وجــود نــدارد. ممکن 
اســت بــرای درمــان یــک اختــال واحــد، نــوع و تعــداد متفاوتــی از 
داروهــای روانپزشــکی مفیــد باشــد بــه عبــارت دیگــر بــرای رســیدن 

بــه یــک مقصــد مســیرهای متفاوتــی وجــود دارد. 
ــه  ــًا ب ــز شــده لزوم ــداد بیشــتر داروهــای تجوی ــر تع از طــرف دیگ
معنــای عــوارض بیشــتر و یــا شــدید بــودن اختــال در شــما نیســت. 
ــن  ــت ممک ــما شده اس ــی ش ــث ناراحت ــه باع ــی ک ــه عائم ــته ب بس

ــر باشــد. ــی از داروهــا مؤث اســت ترکیــب متفاوت
یکــی دیگــر از باورهــای غلــط در مورد مصــرف داروهای روانپزشــکی 
نیــاز بــه افزایــش مصــرف داروها در طــول زمان اســت. البتــه چنانچه 
قبــًا هــم ذکــر شــد )مطالعــه عنــوان شــماره ســوم توصیــه می شــود( 
ــکی  ــای روانپزش ــی از داروه ــه برخ ــرانه و بی برنام ــرف خودس مص
می توانــد وابســتگی و تحمــل دارویــی ایجــاد کنــد، پــس از مصــرف 

بــدون تجویــز داروهــای روانپزشــکی بپرهیزیــد.
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ـــر 22  ـــواده، همس ـــان )خان ـــت اطرافی ـــا مخالف ب
و ...( خـــود، بـــرای مصـــرف داروهـــای 

روانپزشـــکی چـــه کنـــم؟

مخالفــت خانــواده و یــا همســر بــرای مصــرف داروهای روانپزشــکی 
یکــی از موانعــی اســت کــه برخــی از افــراد در راه بهبــود خــود بــا آن 
ــل و نظــرات آن هــا را در  ــدا دالی ــر اســت ابت مواجــه می شــوند. بهت
ایــن رابطــه جویــا شــوید چــرا کــه آن هــا نیــز بــه زعــم خــود بهبــود 
ــکار و  ــر اف ــا ممکــن اســت درگی حــال شــما را خواســتار هســتند ام
باورهــای اشــتباه در مــورد مصــرف داروهــا باشــند. پــس ابتــدا دالیل 
ــس از شــنیدن نظــرات  ــد پ ــان را بپرســید. شــما می توانی مخالفتش
ــه را  ــخ مربوط ــرده و پاس ــه ک ــت مراجع ــه فهرس ــددًا ب ــا مج آن ه
مطالعــه کنیــد و یــا اینکــه بــه همــراه آنــان بــه مطالعــه ایــن جــزوه 
بپردازیــد. بیشــتر مواقــع کلیشــه های ذهنــی رایــج در جامعــه دلیــل 
مخالفــت  بــا مصــرف داروهــای روانپزشــکی اســت کــه در ایــن جــزوه 
ســعی شده اســت تــا بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــود. برطــرف کــردن 
ســوءتفاهم ها نســبت بــه دارو و روشــن کــردن منافــع آن می توانــد 

از مخالفــت خانــواده بکاهــد.
ــه مصــرف  ــواده نســبت ب ــدگاه خان ــه دی ــی ک ــن از آن جای همچنی
ــق  ــما مواف ــواده ش ــا خان ــر و ی ــر همس ــت اگ ــم اس ــیار مه دارو بس
شــروع دارودرمانــی نیســتند، ضــروری اســت کــه آن هــا نیــز در رونــد 
درمــان وارد شــوند و بــا روانپزشــک یــا روانشــناس صحبــت نماینــد 
تــا آگاهــی بیشــتری نســبت بــه ایــن موضــوع پیــدا کننــد. معمــواًل 
روانپزشــک می توانــد خانــواده را آگاه ســازد کــه داروهای روانپزشــکی 
نیــز هماننــد داروهایــی هســتند کــه بــرای بیماری هــای جســمی بــه 
کار می رونــد و پــس از اتمــام درمــان بــدون آن کــه خطــر وابســتگی 

بــه وجــود آیــد می تــوان داروهــا را قطــع کــرد.

27 بازگشت به فهرست



W O R L D
MENTAL HEALTH DAY

10 October 2021
1400 مهرمـــاه   18

W O R L D
MENTAL HEALTH DAY

منابع:
سادوک، ب. سادوک، و. و روئیز، پ. )1394(. خاصه روانپزشکی )جلد اول(. ترجمه فرزین رضاعی. 

تهران: ارجمند.
گنجی، م. )1395(. آسیب شناسی روانی براساس DSM - 5 )جلد اول(. تهران: ساواالن.

Kenny, M. A., & Williams, J. M. G. (2007). Treatment-resistant depressed patients show 
a good response to mindfulness-based cognitive therapy. Behaviour research and 
therapy,45.5(3), 617-625

     

بــا ایــن حــال، اگــر همســر یــا خانــواده شــما بــا مصــرف داروهــای 
اعصــاب و روان موافــق نیســتند و بــه هیــچ وجــه حاضــر بــه تغییــر 
نظــر خــود نمی باشــند، توصیــه می شــود ســامت خــود را در اولویــت 
قــرار دهیــد و کار صحیــح را انجــام دهیــد. الزم نیســت همــه از رونــد 
ــما  ــه ش ــت ک ــز آن اس ــن چی ــوند. مهم تری ــر ش ــما باخب ــان ش درم
ســامت خــود را بــه دســت آوریــد. توجــه کنیــد کــه بهتریــن فــردی 
کــه می توانــد بــه شــما کمــک نمایــد خودتــان هســتید. پــس شــاید 
ــدام  ــری و اق ــه تصمیم گی ــن زمین ــی در ای ــه تنهای ــه ب ــد ک ــاز باش نی
نماییــد امــا بدانیــد کــه شــما در ایــن راه تنهــا نیســتید و می توانیــد 
ــراد  ــب اف ــه دور از تعص ــه و ب ــای آگاهان ــا و کمک ه از راهنمایی ه

متخصــص در ایــن زمینــه اســتفاده کنیــد. 
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