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 پیشگفتار

پرساتاری، نوشاته شایال ویدبک می باشاد. روان  ( کتاب  2020چاپ هشاتم )  چهارم ازکتاب حاضار ترجمه بش  
مشاطبان این کتاب را دانشاجویان، دان  آموختگان، اسااتید و صااحبننران رشاته پرساتاری و گرای  های آن  

باشاد. هرچند ملل  جام  و کامل بوده و دانشاجویان ساایر رشاته های گروه علوم پزشاکی نیز می توانند از آن  می
 بهره ببرند.

یگزین طرح معاینه، تشاشی  یا درمان هی  کسای نیسات. بیماران و ادراد نیازمند مراقبت های ملال  این کتاب جا
روانشاناختی بایساتی توسات متشصاصاان امر معاینه و تحت درمان قرار گیرندا در این بین بایساتی بررسای و 

ریشبه دارویی،  شاناخت منحصار به درد هر بیمار با توجه به سان، وزن، جنس، وضاعیت دعلی و تاریشبه قبلی، تا
ناشار یا  نتایج آزمایشاات و تسات های تشاشیصای و عوامل منحصار دیگر که مشت  درد بیمار اسات، انجام شاود.

پرسااتاری برای شااش  خاا ارا ه    مترجمان در این کتاب هیبگونه توصاایه پزشااکی یا روانیزشااکی و روان
ت بهداشاتی و بیماران و نه ناشار یا اند و این کتاب صاردا یک مرج  علمی جام  اسات. متشصاصاان مراقبنکرده

 مترجم مسئول ردتار و قضاوت خوی  هستند.
با توجه به رشاد و پیشاردت بسایار ساری  علوم پزشاکی و اطالعات بهداشاتی، تمایز حرده ای مساتقل تشاشی  های 

راقبت  طبی، اندیکاسایون ها، انتشاب و دوز بندی مناسا  داروها و گزینه های درمانی الزم اسات و متشصاصاان م
بهداشاتی و بشصاوا روان پرستاران بایستی از مناب  مشتلو و بشصوا کتاب حاضر به عنوان یک منب  جهانی 

 جام  کمک بگیرند.
مراقبت های پرساتاری اختالالت روانی از جمله اختالل اساترس پس مساا ل  این کتاب به بحث در مورد   چهارمجلد  

پرداخته اسات.   اجباری و در نهایت اساکیزودرنی-وساواسای  از ضاربه، اضالراب و اختالالت اضالرابی، اختالل
جلد   دوو درمان های آنها در جلدهای بعدی کتاب منتشار خواهد شاد. توصایه می شاود که دیگر  اختالالت روانی 

 بعدی کتاب را تهیه و ملالعه نمایید.

 ساالر داسدار 
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 تروما و اختالالت وابسته به استرسور

 به استرسور  وابستهتروما و اختالالت  -1دصل 

 
 بتواند:پس از ملالعه این دصل دراگیر بایستی 

و بلناد مادت ادراد باه تروماا و   یدور  یواکن  هاا  یهاا  ییایا دااکتورهاا و پو  سااکیهاا، ر  یژگیو .1
 استرسورها را بحث کند.

 کند. یابیبلند مدت گوناگون به تروما و استرس را ارز یواکن  ها وقوع .2
 تی( و اختالل هوPTSDاختالل اساترس پس از ضاربه )  ژهی، بوهااساترساوربه تروما و   واکن   .3

 کند. و یرا توص یا هیزتج
و اختالالت   OCDو درک    یآگااه    یادزا  یجاامعاه را برا  یو اعضااا  نیخاانواده، مراقب  ماددجو،  .4

 مرتبت با آن آموزش دهد.
مرتبت باه    ی هاا     ی مبتال باه تروماا و تشااش   ان یا را در مراقبات از ماددجو   ی پرسااتاار   ناد ی درآ  .5

 . رد ی استرسورها بکار بگ 
 کند. یابیباورها و نگرش خود در مورد واکن  و پاسخ به تروما و استرس را ارزش  احساسات،  .6

 ه

 اهداف یادگیری 



 8 یاختالالت روان  یبهداشت روان: مراقبت پرستار یپرستار

 
 اختالالت استرس حاد ▪

 ادشای سازشی ▪

 اختالل تلابق ▪

 ششصیت زدایی ▪

 عدم شکودایی ▪

اختالل مشارکت اجتماعی مهار  ▪
 ( DSEDنشده )

 تجزیه  ▪

 اختالالت تجزیه ای ▪

 مواجهه درمانی ▪

 تنبیهتکنیک های  ▪

 بی  تحریکی ▪

 (PTSDاختالل استرس پس از ضربه ) ▪

 (RADاختالل پیوند واکنشی ) ▪

 خاطرات سرکوب شده ▪

 بازمانده ▪

 مقدمه 

خاارق العااده تجرباه کنناد کاه دراتر از    یباا شاادت و بزرگ  یعیوقاا  یادراد ممکن اساات در طول زنادگ
رود که  یاساترساورها انتنار م ای  کیترومات   یوقا نی. اروزمره آنها باشاد  یمعمول زندگ یاساترس ها

مسااا ال   ایا کاه در خلر مشااکالت   یکنناد، مشتال کناد، ناه تنهاا ادراد  یکاه آنهاا را تجرباه م  یکسااان  یزنادگ
که   یشاشصا  ل یقرار دهد، از قب  ریدرد را تحت تاث کیواقعه ممکن اسات   ایبهداشات روان هساتند. تروما 

 کی ایداشاته اسات  1نوع   ابتید   یتشاش دا  یکه جد یاسات، ببه ا  یدر ببگ یکودک آزار  شبهیتار  یدارا
  یگروه  ای یادی. شامار زداریناپا  نیآنژ ای  وکارد یانوارکتوس م  ل یدرد بالغ مبتال به ساندرم کرونر حاد از قب

 ل یاز قب  یعیطب  یو دجا  یسااتیمثل جنگ، حمالت ترور  کیترومات  یوقا  ریاز مردم ممکن اساات تحت تاث
ساراسار    یدر همه کشاورها  (PTSD. اختالل اساترس پس از ضاربه )رندیقرار گ یساونام ایگردباد  ل، یسا 

 (.Shalev & Marmar, 2017aشود ) یم دهیجهان د

مشاکل  ، یخواب  یکنند، به صاورت اضالراب، ب یرا تجربه م نهایچون ا  یعیکه همه مردم وقا یحال در
مردم با تجربه خود  شاتریب دهد، یانواع مشتلو واکن  ها و پاساخ ها خود را نشاان م ایساو   ، یساازگار

در  یعده ا یحت دیشاا ابند، ی یخود دسات م  یو توازن در زندگ یکنار آمده و به سال  معمول ساازگار
از ادراد به داشااتن   یرسااند. هرچند بعضاا  یم  یباالتر  یبه توان سااازگار   یوقا  نیرد  و رجوع ا  جهینت

 واژه های کلیدی 
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 دایروزمره خود مشکل پ  یزندگ یها تیاز سر گردتن دعال ایاسترس و عواطو    تیریمد  ، یمشکل سازگار
شاوند که  یا  هیتجز  لاختال ای  PTSDکنند. آنها ممکن اسات دچار اختالل تلابق، اختالل اساترس حاد،  یم

 .دصل بحث خواهند شد نیدر ادامه ا

 اختالل استرس پس از ضربه 

یک الگوی به هم ریشته ردتاری اساات که توساات ادرادی   1(PTSDاختالل اسااترس پس از ضااربه )
نماای  داده می شااود که یک واقعاه تروماتیاک را تجربه کرده، شاااهد بوده یا مواجه می شااوند، از قبیل 

در معرض واقعاه ای قرار می گیرد کاه وی را در   PTSDحملاه. شااش  مبتال باه    بالیاای طبیعی، نبرد یاا
معرض مر  واقعی یا تهدید به مر  یا جراحت جدی قرار می دهد و با ترس شادید، بی یاوری یا هراس و 

چک لیسات وقای  زندگی آمده اسات که برای بربالگری ادراد   1-1وحشات به آن واکن  می دهد. در کادر 
 ه مواجهه با نوعی از تروما، استواده می شود.دارای سابق

 دوره بالینی
شااامال تجرباه مجادد تروماا در رویاا یاا ادکاار عود کنناده و   PTSDچهاار زیر مجموعاه از عال م در  

 ,Shalev & Marmar)اسات  2مزاحم، اجتناب، شاناخت یا ادکار منوی، تدادعی بودن یا بی  هوشایاری

. درد مرتا  تروماا را در خااطرات، رویااهاا، باازتااب لحناه ای یاا واکن  باه ساارنخ هاای خاارجی (2017
مربوط به واقعه تجربه می کند و بنابراین از محرک های مرتبت با تروما اجتناب می کند. قربانی احساس 

می از می کند واکن  پذیری و پاساشگویی عمومی وی بی حس شاده اسات و نشاانه های دا می و مقاو
ادزای  هوشاایااری از قبیال بی خوابی، برانگیشتگی مورط، یاا هوشاایااری بی  از حاد، تحریاک پاذیری،  
طغیان های خشاام و عصاابانیت را نمای  می دهد. وی از دساات دادن حس اتصااال و کنترل بر زندگی 

ن، شاش   خوی  را گزارش می کند. این می تواند موج  ردتار اجتنابی یا تالش برای اجتناب از هر مکا
یا موقعیت هایی شاود که ممکن اسات خاطرات آن تروما را ماشاه کند. شاش  به دنبال راحتی، ایمنی و 
امنیت اسات اما در واق  هرچه بیشاتر با گذر زمان منزوی می شاود که موج  تقویت احسااساات منوی 

 
1 Posttraumatic stress disorder 
2 Hyperarousal 
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سات که جز یات  آمده ا  PTSDچک لیسات   2-1شاود که وی تالش می کند از آنها دوری گزیند. در کادر می
 بسیاری از عال می که مردم تجربه می کنند را ارا ه کرده است.

 چک لیست وقایع زندگی 1-1کادر 
 

تجججربجه  واقعه
 کرده ام

شججاهد 
 بوده ام

ربجطجی   نمیدانم امشنیده
 ندارد 

      بالیای طبیعی )مثل سیل، گردباد، طودان، زلزله( -1
      آت  سوزی یا انوجار -2
تصااددات حمل و نقل )مثل تصاادم ماشاین، تصاادم قایق،   -3

 تصادم قلار، تصادم قلار، سقوط هواپیما(
     

      واقعه جدی در کار، منزل یا طی دعالیت رداهی و سرگرمی -4
      مواجهه با مواد سمی )مثل مواد شیمیایی خلرناک، اشعه( -5
گردتن، کتاک، ساایلی، تجااوز جساامی )مثال مورد حملاه قرار    -6

 لگد، ضربه(
     

تجاوز با اسالحه )مثل تیر خوردن، چاقو خوردن، تهدید شادن   -7
 با چاقو یا تونگ، یا بم (

     

تجااوز جنساای )مثال زناا، اقادام باه زناا، تجااوز جنساای از هر   -8
 نوعی به زور(

     

      سایر تجارب ناخواسته یا ناخوشایند جنسی -9
مبارزه یا مواجهه در جنگ و میدان جنگ )به صاورت ننامی   -10

 یا شهروند(
     

اسااارت )مثل دزدیده شاادن، اسااارت گردتن، گروگان بودن،    -11
 زندان(

     

      بیماری یا آسی  تهدید کننده حیات -12
      رنج شدید بشری -13
      مر  ناگهانی یا خشونت آمیز یکی از نزدیکان -14
      مر  ناگهانی، بیرمنتنره یکی از نزدیکان -15
      صدمه شدید، آسی  یا مر  که به دیگری وارده کرده اید -16
      هر نو واقعه یا تجربه استرس آور دیگر -17

 . نمی شودکیی رایت  شامل حقاین سند در حوزه عمومی است و 
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 PTSD (PCL)چک لیست  2-1کادر 
 ...............................تاریخ:  .................................................................................................................................نام بیمار: 

اگر از رویدادهای قید شاده در چک لیسات وقای  زندگی برای شاما را داده اسات یا شااهد آن بوده اید، للوا  گویه های زیر را تکمیل  
کنید. اگر بی  از یکی از این وقای  برای شاما اتواق ادتاده اسات، واقعه ای را انتشاب کنید که در حال حاضار بیشاتر برای شاما مشاکل  

 ساز است.
 ....................................در تاریخ   ....................................................................................................که تجربه کرده اید: واقعه ای 

نه در  
بطور  اندکی  کل 

 متوسط 
تقریبا 
 خیلی 

بیش از 
 حد 

 5 4 3 2 1 مزاحم از تجربه استرس آور؟ خاطرات، ادکار یا تصاویر تکراری  -1
 5 4 3  1 رویاهای تکراری و آزارنده از تجربه استرس آور؟ -2
اقدام یا احسااس ناگهانی انگاری که تجربه اساترس آور تکرار    -3

 5 4 3 2 1 می شود )انگاری که دوباره واقعه را تجربه می کنید(؟

 5 4 3 2 1 واقعه استرس آور؟احساس عصبانیت شدید از یادآوری شدن  -4
داشتن واکن  جسمی )مثل ضربان قل  کوبشی، مشکل تنوس   -5

 5 4 3 2 1 کند؟یا تعریق( وقتی چیزی تجربه استرس آور را یادآوری می

اجتناب از دکر کردن یا حرم زدن در مورد تجربه اساترس آور  -6
 5 4 3 2 1 یا اجتناب از احساسات مربوط به تجربه استرس آور؟

اجتنااب از دعاالیات هاا یاا موقعیات هاا بشااطر اینکاه تجرباه    -7
 5 4 3 2 1 استرس آور را برای شما یادآوری می کند؟

 5 4 3 2 1 مشکل در بشاطر آوردن بش  های مهمی از تجربه استرس آور؟  -8
 5 4 3 2 1 از دست دادن عالقه به دعالیت هایی که قبال لذت می بردید؟ -9

 5 4 3 2 1 احساس داصله گردتن یا دور شدن از دیگران؟ -10
احساااس بی حساای عاطوی یا ناتوانی در داشااتن احساااس    -11

 5 4 3 2 1 دوست داشتن و عالقه به کسانی که به شما نزدیک هستند؟

 5 4 3 2 1 احساس انگاری آینده شما به شکلی تمام شده است؟ -12
 5 4 3 2 1 خواب ماندن؟مشکل در خواب ردتن یا در  -13
 5 4 3 2 1 احساس تحریک پذیری یا انوجار انرژی داشتن؟ -14
 5 4 3 2 1 مشکل داشتن در تمرکز؟ -15
 5 4 3 2 1 بی  از حد هوشیار، برانگیشته، مراق  یا حواس جم  شدن؟ -16
 5 4 3 2 1 احساس جا خوردن یا از جا پریدن داشتن؟ -17

 عمومی است و مالکیت کیی رایت ندارد.این سند در حوزه 
را از اختالل استرس   PTSDماه یا بیشتر پس از تروما را می دهند که این داصله    3، عال م  PTSDدر  

روز تا یک ماه طول بکشاد.  3حاد ادتراق می دهد، که ممکن اسات انواع مشاابهی از عال م تجربه شاود اما 
دارای ماهیت مزمن اسات، گرچه   PTSDا طول بکشاد. معموال  بروز عال م ممکن اسات ماهها یا حتی سااله
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عال م ممکن اسات از ننر شادت و حدت نوساان داشاته، در طی دوره های اساترس آور شادیدتر شاود. ابل  
 PTSDرا بدتر کند. به عالوه، بسایاری از مددجویان مبتال به   PTSDساایر وقای  زندگی می تواند عال م  

یا مواد نیز مبتال  به اختالالت روانی دیگری نیز از قبیل ادساردگی، اختالالت اضالرابی، ساوص مصارم الکل 
 .(Shalev & Marmar, 2017)می شوند 

PTSD   ممکن اسات در هر سانی را دهد از جمله در طی دوران کودکی. برآوردها چنین اسات که بی
  PTSDمردم در خلر از قبیال ساارباازان جنگی و قرباانیاان خشااونات و بالیاای طبیعی دچاار    %60از  
ادراد را می دهاد. شاادت و مادت تروماا و میزان    %50مااه در حادود    3شااوناد. ریکااوری کاامال در طی  می

اساات. یاک چهاارم   PTSDنزدیکی شااش  باه واقعاه از عوامال مهم و تعیین کنناده موثر بر احتماال وقوع  
می شاوند. قربانیان تجاوز جنسای یکی از باالترین نرا بروز   PTSDتمام قربانیان تجاوز جسامی دچار  

PTSD  ن را می دهد قربانیا %70را دارند و در تقریبا(Shalev & Marmar, 2017). 

 
 اختالل استرس پس از ضربه 
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 اختالالت مرتبط
واکنشای به وقای  اساترس آور اسات که موج  مشاکالتی برای درد می شاود. معموال  1انطباق   اختالل 

شش  بیشتر از انتنار در سازگاری با مشکالت و یا تلویق واقعه در زندگی خود مشکل دارد. استرسورهای  
ی، رابله ای و مرتبت با کار از شاایعترین این وقای  می باشاند. عال م در طی یک ماه را داده، بیشاتر از  مال 

ماه ادامه ندارد. در این زمان، تلابق مودقیت آمیز شااده، یا شااش  به تشااشی  دیگری حرکت می کند    6
 (Katzman & Geppert, 2017 ) مانی مودق است. . مشاوره یا درمان سرپایی رایج بوده و در 

پس از وقای  تروماتیک را داده و به صااورت تجربه مجدد، اجتناب و بی   2اختالل اسججترس حاد
هوته پس از تروما را می دهد. می تواند پی  درآمد  4روز تا  3هوشایاری مشاش  می شاود که در طی 

PTSD   باشاد. درمان شاناختی– ( ردتاریCBT)3    تواند از پیشاردت  شاامل مواجهه و درمان اضالراب می
 .(Carpenter et al., 2018)پیشگیری کند  PTSDبیماری به 

  5( DSED)  اختالل آمیختگی اجتماعی بازداری نشجدهو   4(RAD) دلبسجتگی واکنشجیاختالل  
و در پاساخ به ترومای ساوص ردتار با ببه یا قصاور ایجاد می شاود و مراقبت پاتوژنیک بی    5قبل از سان 

از حد نامیده می شاود. ببه دلبساتگی اجتماعی نامناسا  مشتل در بیشاتر موقعیت ها نمای  می دهد. 
  آسااای  از گروه منتش  مراقبینی که ببه بلور عاطوی به آنها دلبسااته اساات، ببه مبتال به بجای طل

RAD  واکن  اجتماعی و عاطوی کمینه ای به دیگران نشان می دهد، داقد عاطوه مثبت است و ممکن است
 اجتماعی ساازی بیر  DSEDبدون دلیل آشاکاری بمگین، تحریک پذیر یا هراساان باشاد. ببه مبتال به 

انتشاابی را نماای  می دهاد، تعاامال اجتمااعی باا مراقبین و باه هماان شااکال بریباه هاا را اجاازه داده یاا تحمال  
می کند. آنها درنگ در نزدیک شادن به یا صاحبت کردن با بریبه ها را ندارند، چیزی که در اکثر ببه های 

یلی شاای  هساتند که به این سان مشاهود اسات. نارساایی شادید والدی و اقامت در موساساات دو موقعیت خ
 .(Hauck, Gleason, & Zeanah, 2017)این اختالل ختم می شوند 

 
1 Adjustment disorder 
2 Acute stress disorder 
3 Cognitive–behavioral therapy 
4 Reactive attachment disorder 
5 disinhibited social engagement disorder 
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 اتیولوژی
PTSD گرچه با ساایر  و اختالل اساترس حاد از دیرباز جز اختالالت اضالرابی طبقه بندی شاده اند ،

تشاشی  های این طبقه درق دارند، امروزه آنها در طبقه مربوط به خودشاان دساته بندی می شاوند. 
را داده باشااد،   PTSDبایسااتی تروما یا واق  عامل وقوع بیماری وجود داشااته باشااد که قبل از ابتال به  

 PTSDبحث می شاوند.  14چیزی که در اختالالت اضالرابی وجود ندارد و با جز یات بیشاتر در دصال 
اختاللی اساات که با مواجهاه با یک واقعاه در ارتبااط اساات نه ویژگی های دردی، بشصااوا در جمعیات 
بالغین. به عبارت دیگر، اثرات تروما در آن زمان، از قبیل مساتقیما درگیر شادن در واقعه، تجربه جراحت 

در اکثریت ادراد اسات.  PTSDی وقوع جسامی، از دسات دادن عزیزی در واقعه از قدرتمندترین پیشاگوها
منورد یا واقعه ماشاه کننده از قبیل بالیای طبیعی، مصاداق -این مسائله بشصاوا برای ترومای واقعه

دارد. هرچند نداشاتن حمایت اجتماعی، جدایی حین تروما، ساابقه روانشاناختی قبلی یا عوامل شاشصایتی  
وقتی که قبل از وقوع تروما وجود داشاته باشاند را هر چه بیشاتر ادزای  داد،   PTSDمی تواند ریساک 

(Lies, Lau, Jones, Jensen, & Tan, 2017) به عالوه، ادرادی که بالداصاالاه پس از تجربه تروما در .
 کاه  داشته است. PTSDمشاوره پس از تروما شرکت داشته اند، ریسک 

تری نسبت به نشانگر آن است که به احتمال زیاد PTSDملالعات انجام شده روی نوجوانان مبتال به 
می شااوناد. ساان، جنس، نوع تروماا و تکراری بودن تروماا باا ادزای  نرا   PTSDبباه هاا یاا باالغین دچاار 

PTSD   در ارتباط اساات. نوجوانان مبتال بهPTSD   ،با ادزای  ریسااک خودکشاای، سااوص مصاارم مواد
متمرکز بر تروما    CBTحمایت اجتماعی ضاعیو، مشاکالت تحصایلی و ساالمت جسامی بد مواجه هساتند.  

سااودمند اساات و می توان در مدرسااه یا محیت های اجتماعی ارا ه داد. همبنین اثر مثبت بلند مدتی بر 
PTSD  و اختالالت همزمان دیگر دارد(Gutermann, Schwartzkopff, & Steil, 2017) .PTSD   ممکن

وی و ردتاری همیاری کند که نوجوانان مبتال اسات درآیند بلو  بیولوژیک را مشتل کرده و با مشاکالت عاط
 به این اختالل تجربه می کنند و به درمان مداوم یا دوره ای برای کنار آمدن با مسا ل مربوطه نیاز دارند.

می شاوند زمانی که تاریشبه ادساردگی اسااسای والدین یا  PTSDببه ها به احتمال بیشاتری دچار  
باشاد. وجود ساایکوپاتولوژی در والدین موج  ایجاد محیلی پر ساوص ردتار دوران کودکی وجود داشاته  

ختم می شاود. این ریساک ها  PTSDاساترس برای ببه می شاود و به احتمال خیلی زیادی به تشاشی   
زمانی کاه  می یابند که مشااوره پس از واقعه هر چه زودتر پس از رخداد تروما انجام شاود. مشاارکت 


