اﻧﻮاع درﻣﺎن ھﺎ )ﺗﺮاﭘﯽ ھﺎ(
در اﯾن ﺑﺧش اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ درﺑﺎره ﻣوارد زﯾر اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮔردد:
• اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف درﻣﺎن
• ھر ﻧوع درﻣﺎن ﺑرای ﮐدام ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻧﺎﺳب ﺗر اﺳت
• طول ﻣدت ﻣﻌﻣول ھر ﻧوع درﻣﺎن
اﯾن ﻓﮭرﺳت ،ﺗﻣﺎم اﻧواع درﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺻوص ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن را در ﺑر ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺟﮭت ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ ﮐدام ﻧوع
روان درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﺳﺎﺋل ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺻرف ﻣواد دارای ﺷواھد و ﻣﺳﺗﻧدات ھﺳﺗﻧد از اﯾن ﺳﺎﯾت دﯾدن ﮐﻧﯾد .ﺑرﺧﯽ از
درﻣﺎن ھﺎ ھﻧوز ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد ﭘژوھﺷﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﮐودک و ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﻣﻔﯾد واﻗﻊ ﺷوﻧد .اﮔر درﺑﺎره ﻧوع درﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﮐودک ﺷﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

درﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ رﻓﺗﺎری
Cognitive Behavioural Therapy – CBT
درﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ رﻓﺗﺎری ﭼﯾﺳت؟

 CBTﯾﮏ درﻣﺎن ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد ﺑرای اﺧﺗﻼﻻت ﻣﺧﺗﻠف اﺳت .اﯾن روش ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻣﯾزان ﻧﺎراﺣﺗﯽ ھﺎ ﮐﺎﺳﺗﮫ و ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻋﻣﻠﮑرد ﺷﻣﺎ را ﺑﮭﺑود
ﺑﺑﺧﺷد CBT .ﺑرای ﮐودﮐﺎن در ﺳﻧﯾن ﻣدرﺳﮫ و ﺟواﻧﺎن ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده اﺳت CBT .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﻓزودن ﺗﻣرﮐز ﺑر رﻓﺗﺎر ﺗﻧظﯾم و اﺻﻼح
ﮔردد ،ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل ﺣﺗﯽ از ﺳن  4ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﯾز ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﺑود.
 CBTﺑﮫ ﺷﻣﺎ آﻣوزش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ روش ﺧود در ﮐﺎرھﺎی زﯾر را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار داده و ﺗﻐﯾﯾر ﺑدھﯾد:
• ﻓﮑر ﮐردن )ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ( و
• ﻋﻣل ﮐردن )رﻓﺗﺎر(،
• ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر دادن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺷﻣﺎ )روﺣﯽ و ﺟﺳﻣﯽ(
اﯾده  CBTاﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻔﮑرات ﻣﺎ درﺑﺎره ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ،اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ دارﯾم و رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣﺎ ،ھﻣﮫ ﺑﮭم واﺑﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد CBT .ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن
ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر از اﻓﮑﺎر ،اﻗداﻣﺎت و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود آﮔﺎه ﮔردﻧد ﺗﺎ ﺷراﯾط و وﺿﻌﯾت ھﺎی دﺷوار را ﺑﺎ وﺿوح ﺑﯾﺷﺗری ﻣﻼﺣظﮫ ﮐرده و
ﻣؤﺛرﺗر واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھﻧد.
 CBTھﻣﭼﻧﯾن ﮐودک ﯾﺎ ﺷﺧص ﺟوان را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺧود رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣﻔﯾدﺗری در ﭘﯾش ﺑﮕﯾرد .آﻧﮭﺎ ﯾﺎد ﺧواھﻧد ﮔرﻓت
ﮐﮫ ﺑﺟﺎی ﭘرھﯾز از وﺿﻌﯾت ھﺎی ھراس آور )در ﻣورد اﺿطراب( ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ روﺑرو ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﻓﻌﺎل ﺗر ﺑﺎﺷﻧد )در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻓﺳردﮔﯽ(.
 CBTﺑﺻورت ﻓردی ﯾﺎ ﮔروھﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود )ﺟﮭت ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮔروه درﻣﺎﻧﯽ رﺟوع ﮐﻧﯾد(.

 CBTﺑرای ﮐدام ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻧﺎﺳب ﺗر اﺳت؟

 CBTراھﯽ ﻣؤﺛر ﺑرای درﻣﺎن طﯾف ﮔﺳﺗرده ای از ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت اﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد:
• اﻓﺳردﮔﯽ
• اﺿطراب
• دردھﺎی ﻣزﻣن
• اﺧﺗﻼﻻت ﺗﻐذﯾﮫ
• ﮐﻣﺑود ﻋزت ﻧﻔس
• ﻣﺷﮑﻼت ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت
• ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺻرف ﻣواد
• اﺧﺗﻼل وﺳواس اﺟﺑﺎری
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•

اﺧﺗﻼل و ﻋﻼﺋم اﺳﺗرس ﭘس از آﺳﯾب ھﺎی روﺣﯽ رواﻧﯽ

 CBTﺑطور ﺧﺎص ﺑرای ﮐﻧﺗرل اﺿطراب و اﻓﺳردﮔﯽ ﺧﻔﯾف ﺗﺎ ﻣﺗوﺳط ﺗﺄﺛﯾرﮔذار اﺳت .اﯾن روش ﺑﮫ اﻧدازه دارو درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣؤﺛر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد )اﮔر ﺗﺄﺛﯾر آن ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑﺎﺷد( .در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از روش  ،CBTﻣوارد ﺑﺎزﮔﺷت اﺿطراب و اﻓﺳردﮔﯽ در ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
روﺑرو ھﺳﺗﻧد ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺷود.

ﭼﻘدر طول ﻣﯽ ﮐﺷد؟

ﯾﮏ ﮐودک ﯾﺎ ﺷﺧص ﺟوان ﻣﻌﻣوﻻً  8ﺗﺎ  20ﺟﻠﺳﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ ﺧواھد داﺷت .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ھم اﻟﮕوھﺎی ﻓﮑری و رﻓﺗﺎری
را ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐرده و ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھﻧد .ھدف آن اﺳت ﮐﮫ اﺑزارھﺎﺋﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرل وﺿﻌﯾت ھﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾز آﻣوزش داده ﺷود .در
 ،CBTﺗﻣرﯾن در ﺧﺎﻧﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﻧﻘش ﮐﻠﯾدی دارد .ﮐودﮐﺎن اﻏﻠب ﺑﻌد از ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺟدﯾد و ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﻓرﺻت ﻻزم
ﺑرای ﺗﺳﻠط ﭘﯾدا ﮐردن ﺑر آﻧﮭﺎ را داﺷﺗﻧد و ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺛﺑﺗﯽ ﻣﺷﺎھده ﻧﻣودﻧد ،درﻣﺎن را ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﺑروز ﺷراﯾط ﭼﺎﻟش
ﺑراﻧﮕﯾز ﺟدﯾد ﺑﮫ ﭼﻧد "ﺟﻠﺳﮫ اﺿﺎﻓﯽ" ﻧﯾﺎز ﺧواھد ﺑود.
واﻟدﯾن ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﺟﻠﺳﺎت  CBTﻓرزﻧدان ﺧود ﻣﺷﺎرﮐت دارﻧد و ﯾﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ھر ﺟﻠﺳﮫ از وﺿﻌﯾت درﻣﺎن و ﭘﯾﺷرﻓت ﻓرزﻧد ﺧود آﮔﺎه
ﺧواھﻧد ﺷد .آﻧﮭﺎ اﻏﻠب ﻓرزﻧدان ﺧود را در ﺧﺎﻧﮫ ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺟدﯾد را ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﻧد .ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﮐودﮐﺎن
و ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر اﺧﺗﻼﻻت اﺿطراب و  OCDھﺳﺗﻧد از واﻟدﯾن آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﺧواھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻣرﯾن ﺑﭘردازﻧد ﺗﺎ اﯾن ﻓرﺻت ﺑﮫ ﻓرزﻧدان آﻧﮭﺎ داده
ﺷود ﺗﺎ ﺑﺟﺎی اﺣﺗراز از ﺗرس ھﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ روﺑرو ﺷوﻧد .ﻣﯾزان ﻣﺷﺎرﮐت واﻟدﯾن در ﻣورد ﺟوان ھﺎ ﺑﮫ ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.

رﻓﺗﺎر درﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ
Dialectical Behavioural Therapy - DBT
رﻓﺗﺎر درﻣﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﭼﯾﺳت؟

 DBTﻧوﻋﯽ درﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ رﻓﺗﺎری اﺳت .اﯾن روش ﺷﺎﻣل ﺟﻠﺳﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻓردی و ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﮔروھﯽ ﻣﮭﺎرﺗﯽ ھﻔﺗﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺣداﻗل 6
ﻣﺎه اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﮔروه ﻣﮭﺎرﺗﯽ ﺑﮫ طرﯾﻘﮫ ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل زﯾر ﺗوﺟﮫ دارد:
• ﮐﻧﺗرل ﺗوﺟﮫ )ﻣﮭﺎرت ھﺎی ذھن آﮔﺎھﯽ(
• ﮐﻧﺗرل و ﮐﻧﺎر آﻣدن ﺑﺎ ﻋواطف و اﺣﺳﺎﺳﺎت )ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺗﻌدﯾل اﺣﺳﺎﺳﺎت(
• رﻓﺗﺎر ﻣؤﺛر ﺑﺎ دﯾﮕران )ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﯾن ﻓردی(
• ﺗﺣﻣل ﻧﺎراﺣﺗﯽ ھﺎی اﺣﺳﺎﺳﯽ )ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺗﺣﻣل ﻧﺎراﺣﺗﯽ(

 DBTﺑرای ﮐدام ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻧﺎﺳب ﺗر اﺳت؟

 DBTﺑرای ﺟواﻧﺎن وﻓق داده ﺷده اﺳت و ﯾﮏ ﺷﯾوه درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن روش ﻣﻌﻣوﻻً ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ روش ھﺎی
درﻣﺎﻧﯽ ﺿﻌﯾف ﺗر را اﻣﺗﺣﺎن ﮐرده اﻧد وﻟﯽ ھﻧوز ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ روﺑرو ھﺳﺗﻧد.
 DBTﺑطور ﺧﺎص ﺑرای ﻣﺷﮑﻼت و اﺧﺗﻼﻻت زﯾر ﻣؤﺛر اﺳت:
•
•
•
•
•

اﺧﺗﻼﻻت ﺷﺧﺻﯾت ﻣرزی
ﺗﻔﮑرات ﯾﺎ رﻓﺗﺎرھﺎی ﺧودﮐﺷﯽ )ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ(
ﻣﺟروح ﺳﺎﺧﺗن ﺧود و ﺳﺎﯾر رﻓﺗﺎرھﺎی آﺳﯾب رﺳﺎﻧﻧده ﺷﺧﺻﯽ
ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت و ﮐﻧﺗرل ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت
ﻣﺷﮑﻼت اﺣﺳﺎﺳﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﻏم ﺷدﯾد ﯾﺎ ﺗرس ھﺎی ﻣﮑرر(
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•
•
•
•
•

رﻓﺗﺎرھﺎی ﺑدون اﻧﮕﯾزه ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎﺷﻧد )ﻣﺎﻧﻧد راﻧﻧدﮔﯽ ﺑدون ﻣﻼﺣظﮫ ،ﺗﻣﺎس ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﻏﯾراﯾﻣن ﻣﮑرر
و ﻏﯾره(
دﺷواری در ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎدن و ﺣﻔظ رواﺑط ﺳﺎﻟم
اﺣﺳﺎس ﭘوﭼﯽ ﻣزﻣن
ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺻرف ﻣواد
اﺧﺗﻼﻻت ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﭘرﺧوری و ﭘﺎک ﮐردن ﻣزاج

ﭼﻘدر طول ﻣﯽ ﮐﺷد؟

اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﺧص ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد وﻟﯽ ﭘژوھش ھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ  6ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل درﻣﺎن  DBTﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﺄﺛﯾر را دارد.

درﻣﺎن ﻣﯾﺎن ﻓردی
Interpersonal Therapy - IPT
درﻣﺎن ﻣﯾﺎن ﻓردی ﭼﯾﺳت؟

 IPTﯾﮏ درﻣﺎن ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺑرای ﺟواﻧﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﻓﺳردﮔﯽ و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﯾﺎن ﻓردی اﺳت .اﯾن ﺷﯾوه ﺑر رواﺑط ،دوران ھﺎی ﮔذار و اﻧﺗﻘﺎل زﻧدﮔﯽ
و ﻧﺣوه ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ روش ارﺗﺑﺎط ﮔﯾری ﺷﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕران ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت IPT .ﺑﮫ ﺟوان ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﻋواطف را ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐرده
و ﭘﯾوﻧد ﻣﯾﺎن رﺧدادھﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎت را ﺗﺷﺧﯾص دھد .اﯾن ﺷﯾوه ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﺑزرﮔﯽ در زﻧدﮔﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد ﯾﺎ ﺑﺎ ﻏم از دﺳت دادن ﻣواﺟﮫ
ھﺳﺗﻧد  -ﻣﺎﻧﻧد ﺷروع دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﯾﺎ از دﺳت دادن ﯾﮏ دوﺳت ﺧوب – ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎ و ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺟدﯾد اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد .ﺷﺧص ﺟوان ﺑﺎ
 IPTﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷود ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻗﺎﻟب ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ وی ﻣﺷﮑل ﺳﺎز ﻣﯽ ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ﻓرا ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻣﺳﺎﺋل را ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐرده و
ﺧود را ﺑﻧﺣو ﻣؤﺛرﺗری ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد.
 IPTﯾﮏ روش درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد اﺳت .اﯾن روش ﺑﺻورت ﻓردی ﯾﺎ ﮔروھﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود )ﺟﮭت ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﮔروه درﻣﺎﻧﯽ رﺟوع ﮐﻧﯾد( .ﺑرای ﻧوﺟوان ھﺎ ﻣﯽ ﺗوان  IPTرا ﺑﺎ درﻣﺎن ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ادﻏﺎم ﮐرد.

 IPTﺑرای ﮐدام ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻧﺎﺳب ﺗر اﺳت؟

 IPTﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑرای درﻣﺎن اﻓﺳردﮔﯽ ﮐﺎرﺑرد دارد .اﯾن روش ﺑرای ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻧد داﻏداری ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری و ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻣده در
ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣدرﺳﮫ ،ﻣﺣل ﮐﺎر ﯾﺎ زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺟواﻧﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.

 IPTﺑرای درﻣﺎن ﻣﺳﺎﺋل زﯾر ﻗﺎﺑل اﺻﻼح و ﺗﻧظﯾم اﺳت:
• ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺻرف ﻣواد
• اﺧﺗﻼﻻت ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺟوع و ﺑﯽ اﺷﺗﮭﺎﺋﯽ ﻋﺻﺑﯽ
• اﺧﺗﻼل دوﻗطﺑﯽ
• اﻓﺳرده ﺧوﺋﯽ

ﭼﻘدر طول ﻣﯽ ﮐﺷد؟

 IPTﻣﻌﻣوﻻً ﺑرای  8ﺗﺎ  20ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ طول ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد ،اﻣﺎ اﯾن ﺑﮫ ﺷﺧص ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻧﺷﺎن ﺑﺎﻻﺗر اﺳت ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎ
ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و واﻟدﯾن در ﺟﻠﺳﺎت در اﺑﺗدا ،وﺳط و ﭘﺎﯾﺎن دوره درﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﺧواھﻧد ﺑود .ﭘژوھش ھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳت ﮐﮫ
ﺟﻠﺳﺎت ﭘﯾﮕﯾری )ھر  1ﺗﺎ  2ﻣﺎه ﯾﮑﺑﺎر( اﺣﺗﻣﺎل ﺑرﮔﺷت ﻣﺷﮑل را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد.
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درﻣﺎن ھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ذھن آﮔﺎھﯽ
Mindfulness-Based Therapies
درﻣﺎن ھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ذھن آﮔﺎھﯽ ﭼﯾﺳت؟

ذھن آﮔﺎھﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺟﮫ ﻧﺷﺎن دادن ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﺧﺎص :ﻋﺎﻣداً و در ﻟﺣظﮫ ﺣﺎل .ھدف ذھن آﮔﺎھﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺗر ﺑﮫ واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دادن ﺑﮫ اﻓراد
ﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و در ﻋوض ﺑﮫ ﻣﺷﺎھده و ﭘذﯾرش ﺑدون ﻗﺿﺎوت ﺑﭘردازﯾم .اﯾن ﺷﯾوه ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ دھد ﮐﮫ از اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود
آﮔﺎه ﺑوده و آﻧﮭﺎ را ﺑﭘذﯾرﯾد ،اﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺗﺻل ﻧﺷده ﯾﺎ واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻧدھﯾد .اﯾن ﺷﯾوه ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﻣﺗوﺟﮫ واﮐﻧش ھﺎی ﺧودﺑﺧود ﺷده
و آﻧﮭﺎ را طوری ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺟﻧﺑﮫ ﺗﺄﻣل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﭘژوھش ھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳت ﮐﮫ ذھن آﮔﺎھﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ ﻣﻔﯾد اﺳت:
• ﺗﻐﯾﯾر دادن رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣﻧﻔﯽ
• ﮐﻧﺗرل ﻋواطف و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﭘﯾﭼﯾده
• ﮐﺎﺳﺗن از رﻧﺞ
• ﺑﮭﺑود آﮔﺎھﯽ ﺷﺧﺻﯽ
• اﻓزاﯾش ھﻣدﻟﯽ
ﺗﻣرﯾﻧﺎت ذھن آﮔﺎھﯽ در ﮐﻧﺎر اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از درﻣﺎن ھﺎ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ھﺳﺗﻧد .ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ،درﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ذھن آﮔﺎھﯽ )،MBCT
 (Mindfulness-Based Cognitive Therapyﻣﻔﮭوم درﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ را ﺑﺎ ذھن آﮔﺎھﯽ ﺗرﮐﯾب ﻣﯽ ﮐﻧد.

درﻣﺎن ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ذھن آﮔﺎھﯽ ﺑرای ﮐدام ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻧﺎﺳب ﺗر اﺳت؟
درﻣﺎن ھﺎی ذھن آﮔﺎھﯽ ﺑرای ﻣﺳﺎﺋل زﯾر ﻣؤﺛر ھﺳﺗﻧد:
• اﺳﺗرس
• درد
• اﺿطراب
• اﺧﺗﻼﻻت ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ )ﺑﮫ ھﻣراه ﺳﺎﯾر درﻣﺎن ھﺎ(
• اﻓﺳردﮔﯽ )ﺑﮫ ھﻣراه ﺳﺎﯾر درﻣﺎن ھﺎ(

ﺷواھد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺗﻣرﯾﻧﺎت ذھن آﮔﺎھﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻧﻣرات ﺑﺎﻻﺗری را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ رﻓﺎه و ﮐﺎھش اﺳﺗرس ﺑﮫ دﻓﻌﺎت ﺑﯾﺷﺗر
درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗﻣرﯾﻧﺎت ذھن آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای ھﻣﮫ ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷﻧد  -ﺟﮭت ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺻوﺗﯽ و وﯾدﯾوﯾﯽ ذھن
آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺧش ذھن آﮔﺎھﯽ ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﭼﻘدر طول ﻣﯽ ﮐﺷد؟

اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺧود ﺷﺧص و ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﺧﺎص وی ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧواھد داﺷت .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ذھن آﮔﺎھﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺻورت ﮔروھﯽ اﺟراء ﻣﯽ
ﺷوﻧد و ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗوﯾﺎ ً ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.

درﻣﺎن ﺳﺎﯾﮑودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ
Psychodynamic Therapy
درﻣﺎن ﺳﺎﯾﮑودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ ﭼﯾﺳت؟

اﯾن ﺷﯾوه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺄﺛﯾر دوران اﺑﺗدای ﮐودﮐﯽ و رواﺑط ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑر رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ ﭘردازد .ﻣﺑﻧﺎی ﺷﯾوه ﻣذﮐور ﺑر اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳﺗوار اﺳت
ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺧﺎطرات دردﻧﺎک ﮐﮫ ﭘردازش آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺿﻣﯾر آﮔﺎه دﺷوار اﺳت ﺑﮫ ﺿﻣﯾر ﻧﺎﺧودآﮔﺎه راﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﮐودﮐﺎن ﺑرای
ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن اﯾن ﺧﺎطرات و ﺗﺟرﺑﯾﺎت از ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ راھﮑﺎرھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻧﮑﺎر روی ﻣﯽ آورﻧد .ھدف درﻣﺎن ﺳﺎﯾﮑودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ اﯾن اﺳت ﮐﮫ
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ﺿﻣﯾر ﻧﺎﺧودآﮔﺎه را وارد ﺣﯾطﮫ ﺿﻣﯾر آﮔﺎه ﺳﺎزﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﮐودک ﯾﺎ ﺷﺧص ﺟوان ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت واﻗﻌﯽ و
ﻋﻣﯾق ﺧود ،آﻧﮭﺎ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده و ﺷروع ﺑﮫ درک آﻧﮭﺎ ﺑﻧﻣﺎﯾد.
درﻣﺎن ﺳﺎﯾﮑودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ ﺑﮫ اﯾن ﻣوارد ﻣﯽ ﭘردازد:
• اﻓزاﯾش ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ ﺷﺧﺻﯽ
• ﺑررﺳﯽ اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎت
• ﺗﻘوﯾت ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﺎب آوری
• اﻧطﺑﺎق ﭘذﯾری
ھدف اﯾن ﺷﯾوه درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﺳﺗن از ﻋﻼﺋم آﺷﮑﺎر و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن اﺳت ﺗﺎ زﻧدﮔﯽ ﺳﺎﻟم ﺗری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

درﻣﺎن ﺳﺎﯾﮑودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ ﺑرای ﮐدام ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻧﺎﺳب ﺗر اﺳت؟

اﯾن ﺷﯾوه درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای طﯾف ﮔﺳﺗرده ای از ﻣﺳﺎﺋل ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ﻣؤﺛر اﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد:
• اﻓﺳردﮔﯽ
• اﺿطراب
• وﺣﺷت زدﮔﯽ
• ﻋﻼﺋم ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗرس

ﮐودﮐﺎن و واﻟدﯾن ﺑﺎ اﻧﺟﺎم اﯾن درﻣﺎن ،اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﮭﻔﺗﮫ ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده را درک ﮐرده و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ راﺣت ﺗر ﮐﻧﺎر ﺧواھﻧد آﻣد .ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای
درک ﺑﮭﺗر ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺎ واﻟدﯾن و ﻓرزﻧد آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﺧواھد ﮐرد و ﺳﭘس ﺷﯾوه درﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺎ ً ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .در ﺟﻠﺳﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎن
ﺧردﺳﺎل اﻏﻠب از ﺑﺎزی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ،درﻣﺎن ﻓردی را ﺑﺎ ﮔروه درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ درﻣﺎن ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺗرﮐﯾب ﻣﯽ
ﮐﻧد.

ﭼﻘدر طول ﻣﯽ ﮐﺷد؟

اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺧود ﺷﺧص ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد وﻟﯽ ﺷواھد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺣداﻗل  12ﺟﻠﺳﮫ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل درﻣﺎن ﺳﺎﯾﮑودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ اﻏﻠب ﺑرای ﮐودﮐﺎن و
ﺟواﻧﺎن ﻣﻔﯾد واﻗﻊ ﺧواھد ﺷد.

ﮔروه درﻣﺎﻧﯽ
Group Therapy
ﮔروه درﻣﺎﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟

در ﺷﯾوه ﮔروه درﻣﺎﻧﯽ ،ﮔروه ﮐوﭼﮑﯽ از ﺑﯾﻣﺎران ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑطور ﻣﻧظم ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ دﯾدار ﺧواھﻧد ﮐرد .ﮔروه درﻣﺎﻧﯽ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
دارد .ﺑرﺧﯽ از ﮔروه ھﺎ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺟﻧﺑﮫ آﻣوزﺷﯽ دارﻧد و ﺑرﺧﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﻣرﯾن ﺗوﺟﮫ دارﻧد و ﮐﻣﺗر درﺑﺎره ﻣﺷﮑﻼت ﻓردی ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﺳﺎﯾر
ﮔروه ھﺎ از اﻋﺿﺎء ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ درﺑﺎره ﻣﺳﺎﺋل ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ھداﯾت و راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزﺧورد ﻣﻔﯾد ﺑﮭﻣدﯾﮕر
ﺑدھﻧد .ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﮔروه ھﺎ ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺧواھد ﺑود.

ﮔروه درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﮐدام ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻧﺎﺳب ﺗر اﺳت؟

ﮔروه درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای طﯾف ﮔﺳﺗرده ای از ﻣﺳﺎﺋل ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ﻣؤﺛر اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﺑرای ﺷروع ﮔروه درﻣﺎﻧﯽ ﺗردﯾد دارﻧد
اﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ در ﮔروه اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد .ﺑﻌﺿﯽ از اﻋﺿﺎی ﮔروه ﭼﻧدان در ﺻﺣﺑت ھﺎ ﺷرﮐت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻣﺎ ﻓﻘط ﺑﺎ ﺣﺿور در
ﮔروه و ﺷﻧﯾدن ﺑﺣث ھﺎ ،ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺟدﯾدی ﻣﯽ آﻣوزﻧد .ﺧﺎﻧواده ھﺎ در ﺟﻠﺳﺎت ﮔروه درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺑﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ از
ﻓرﺻت ﺻﺣﺑت ﮐردن درﺑﺎره ﻣﺳﺎﺋل ﺧود ﺑﺎ دﯾﮕران ﮐﮫ در وﺿﻌﯾت ﻣﺷﺎﺑﮫ ھﺳﺗﻧد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
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ﭼﻘدر طول ﻣﯽ ﮐﺷد؟

اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﮔروه ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.

درﻣﺎن ھﯾﺟﺎن ﻣﺣور
Emotion-Focused Therapy - EFT
درﻣﺎن ھﯾﺟﺎن ﻣﺣور ﭼﯾﺳت؟

 EFTﺑﮫ ھﯾﺟﺎﻧﺎت و ﻋواطف و روش ﻣﺎ در روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘردازد .در اﯾن ﺷﯾوه ﺑﮫ ﺷﺧص و اھﻣﯾت رواﺑط ﭘﯾﺷﯾن ھم ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﻔﮭوم و اﯾده رﯾﺷﮫ ای در  EFTاﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﺎﺋل ﺳﻼﻣت ﺟﺳﻣﯽ و روﺣﯽ ﺑﺧﺎطر ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻋواطف و ھﯾﺟﺎﻧﺎت و واﻧﻣود
ﮐردن ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧوب اﺳت ،ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﺗﺄﻣﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ آﯾﻧد EFT .ﺑﮫ اﻓراد ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺟﺎی ﺳرﮐوب ﻋواطف
ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﭘردازﻧد و اﯾن ﻧوع اﺣﺳﺎﺳﺎت را ﺣل ﮐﻧﻧد .در اﯾن روش از ﻋواطف ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﻌﻧوان ﻣﻧﺑﻊ اطﻼﻋﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷودEFT .
ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ و اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺣرک ﭼﮫ ﻋﻣل و اﻗداﻣﯽ در ﺷﻣﺎ ﺑرای روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ ﻋواطف و ھﯾﺟﺎﻧﺎت ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﯽ
ﭘردازد.
 EFTﺑﺻورت ﻓردی ،ﺑرای زوج ھﺎ و ﯾﺎ در ﻗﺎﻟب ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﺷﯾوه درﻣﺎن ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ھﯾﺟﺎن ﻣﺣور )Emotion ،EFFT
 (Focused Family Therapyدر اﺑﺗدا ﺑرای اﺧﺗﻼﻻت ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .اﻣﺎ اﺧﯾراً ﻣوارد ﮐﺎرﺑرد  EFFTﺑﮫ ﺳﺎﯾر زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز
ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
در  ،EFFTواﻟدﯾن ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ راھﻧﻣﺎی ھﯾﺟﺎﻧﺎت و راھﻧﻣﺎی ﺑﮭﺑود ﻓرزﻧد ﺧود ﺑﺎﺷﻧد .ﯾﮏ ﮐودک در  EFFTﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳن،
ﺻرﻓﺎ ً ﯾﮏ ﮐودک ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﭘﯾوﻧد ﻣﯾﺎن واﻟد و ﮐودک ،ﻧﻘﺷﯽ ﮐﻠﯾدی در درﻣﺎن دارد EFFT .ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ھرﮔوﻧﮫ ﺗرس ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﯽ ﭘردازد ﮐﮫ
واﻟدﯾن را از ﺣﻣﺎﯾت ﻓرزﻧدﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ دارد .اﯾن ﺷﯾوه ﺑﮫ ﮐل ﺧﺎﻧواده ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺧود ﺑرای دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ ھدف را ﺑﺎور ﮐﻧﻧد .در
اﯾن ﺷﯾوه ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺗﻠﻘﯽ ھﺎی ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد "دوﺳت ﻧدارم واﻟدﯾﻧم در درﻣﺎن ﻣن ﻣﺷﺎرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد" ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻏﻠب ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ
"ﻣﯽ ﺧواھم واﻟدﯾﻧم در درﻣﺎن ﻣن ﻣﺷﺎرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗرﺳم ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑرای ھﯾﭼﮑدام ﻣﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد" اﺳت.

 EFTﺑرای ﮐدام ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻧﺎﺳب ﺗر اﺳت؟
 EFTﺑطور ﺧﺎص ﺑرای ﻣﺷﮑﻼت و اﺧﺗﻼﻻت زﯾر ﻣؤﺛر اﺳت:
• اﻓﺳردﮔﯽ ﻣﺗوﺳط
• اﺛرات ﻣﺣروﻣﯾت ﯾﺎ ﺑدرﻓﺗﺎری در دوران ﮐودﮐﯽ
• ﻣﺷﮑﻼت ﻣﯾﺎن ﻓردی
• اﺧﺗﻼﻻت ﺗﻐذﯾﮫ
• ﻣﺷﮑﻼت زوﺟﯾن و رواﺑط

ﭼﻘدر طول ﻣﯽ ﮐﺷد؟

اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺷﺧص ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد وﻟﯽ  EFTﻣﻌﻣوﻻً  16ﺗﺎ  20ھﻔﺗﮫ طول ﺧواھد ﮐﺷﯾد.
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درﻣﺎن ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
Family Therapy
درﻣﺎن ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﭼﯾﺳت؟

در درﻣﺎن ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﮔروه و در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﻧﯾز ﺑﺎ ﮔروه ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺗر ﯾﺎ اﻓراد ﮐﺎر ﮐﻧد.
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ اھداف و ﻧﻘﺎط ﻗوت ﺧﺎﻧواده ﺑﺳﯾﺎر اھﻣﯾت ﻣﯽ دھﻧد .آﻧﮭﺎ ﺧﺎﻧواده را ﮐﻠﯾد ﺑﮭﺑود ﮐودک از ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت
ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ،ﻣﺻرف ﻣواد و ﻣﺷﮑﻼت رﻓﺗﺎری ﻣﯽ داﻧﻧد .درﻣﺎن ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑر اھﻣﯾت ارﺗﺑﺎطﺎت و درک ﺗﺄﮐﯾد دارد .در طﯽ
درﻣﺎن ،ﺧﺎﻧواده ھﺎ اﻟﮕوھﺎ و رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣﺛﺑت و ﻧﯾز اﻟﮕوھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣوﺟب ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺷوﻧد را ﺑررﺳﯽ و ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
درﻣﺎن ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اﻏﻠب در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﯾر ﺷﯾوه ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﻋﺿو ﺧﺎص ﺧﺎﻧواده ﺑﮑﺎر ﺑرده ﻣﯽ ﺷود.

درﻣﺎن ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑرای ﮐدام ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻧﺎﺳب ﺗر اﺳت؟

درﻣﺎن ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑطور ﺧﺎص ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل زﯾر روﺑرو ھﺳﺗﻧد ﻣؤﺛر واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود:
• اﺧﺗﻼﻻت ﺗﻐذﯾﮫ
• ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺻرف ﻣواد
• ﻣﺷﮑﻼت ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت و رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺟوﯾﺎﻧﮫ
• اﺿطراب و OCD
• ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ

ﭼﻘدر طول ﻣﯽ ﮐﺷد؟

اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺷﺧص ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .درﻣﺎن ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻣﻌﻣوﻻً  8ﺗﺎ  20ﺟﻠﺳﮫ طول ﻣﯽ ﮐﺷد.

ﺑﺎزی درﻣﺎﻧﯽ
Play Therapy
ﺑﺎزی درﻣﺎﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟

ﺑﺎزی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣﯾطﯽ ﺗوأم ﺑﺎ ﻣﮭر و ﻣﺣﺑت و ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای ﺑﺎزی در اﺧﺗﯾﺎر ﮐودﮐﺎن ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﻣﺗرﯾن
ﻣﺣدودﯾت اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﺷد اﻣﺎ در ﺣدی ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐودﮐﺎن ﻻزم ﺑﺎﺷد ،ﻣﺣدودﯾت ھﺎﺋﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﯾﮏ ﮐودک ﯾﺎ ﺷﺧص ﺟوان در ﺑﺎزی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺟرﺑﯾﺎت و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را ﺑﺎ ﺑﺎزی ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺧود ﺑﭘردازد،
آﮔﺎھﯽ ﺷﺧﺻﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑرده ،رﻓﺗﺎرھﺎی ﺧود را ﮐﻧﺗرل ﻧﻣوده ،ﻣﮭﺎرت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾﺎﻣوزد ،ﺑﺎ ﻋﻼﺋم و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﺳﺗرس و آﺳﯾب ھﺎی روﺣﯽ
ﮐﻧﺎر آﻣده و ﺣس ﮐﻠﯽ رﻓﺎه را دوﺑﺎره ﮐﺳب ﻧﻣﺎﯾد .ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﺎزی درﻣﺎﻧﯽ در ﮔروه ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺻورت ﺗﮏ ﺑﮫ ﺗﮏ ﺑﺎ ﮐودک ﮐﺎر ﺧواھﻧد
ﮐرد.
ﺑﺎزی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان ﺑﺎزی ھﺎی ﺑﺎ اﺛرات درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد:
• ھﻧر درﻣﺎﻧﯽ
• رﻗص
• ﻗﺻﮫ ﺧواﻧﯽ
• ﻧﻣﺎﯾش )ﻧﻘش اﯾﻔﺎ ﮐردن(
• ﺗﺟﺳم ﺧﻼق،
• ﻣوﺳﯾﻘﯽ
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ﮐﺎﻧون ﺗوﺟﮫ در ھرﯾﮏ از اﯾن اﻧواع درﻣﺎن ﺑر ﺑﯾﺎن ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای ﺑﮭره ﺑردن ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ داﺷﺗن ﺗﺟرﺑﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﻧﯾﺳت.

ﺑﺎزی درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﮐدام ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻧﺎﺳب ﺗر اﺳت؟

ﺑﺎزی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑرای ﮐودﮐﺎن در ﺳﻧﯾن  2ﺗﺎ  11ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .اﯾن ﺷﯾوه ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل و آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﺻﺣﺑت ﮐردن درﺑﺎره اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎرﺷﺎن را دﺷوار ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﻣﻔﯾد واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود.

ﭼﻘدر طول ﻣﯽ ﮐﺷد؟

اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺷﺧص ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .ﺟﻠﺳﺎت ھر ﯾﮏ ﺗﺎ دو ھﻔﺗﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑرﮔزار ﺷده و ﻣﻌﻣوﻻً  30اﻟﯽ  45دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ طول ﺧواھﻧد اﻧﺟﺎﻣﯾد.
واﻟدﯾن اﻏﻠب در اﺑﺗدای ﺟﻠﺳﮫ ﺑرای ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت و در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺳﮫ )ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳری ﺟﻠﺳﺎت( ﺑرای ﮐﺳب اطﻼع از وﺿﻌﯾت ﻓرزﻧد ﺧود ﺑﺎ
ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺑﺎزی درﻣﺎﻧﯽ دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

روان درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای واﻟدﯾن و ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل
Psychotherapy for Parents and Young Children
روان درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای واﻟدﯾن و ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل ﭼﯾﺳت؟

اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از روان درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای واﻟدﯾن و ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل وﺟود دارد .ﺗﻣﺎم اﯾن درﻣﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت ﭘﯾوﻧد ﻣﯾﺎن واﻟدﯾن و ﮐودک ﺗوﺟﮫ دارﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ از روش ھﺎ از ﺳﺎل ﻧﺧﺳت زﻧدﮔﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑرﺧﯽ ﻧﯾز ﺑرای دوران ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ و ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎی اول ﻣدرﺳﮫ را ﻣﯽ
ﮔذراﻧﻧد ﻣﻧﺎﺳب ﺗر ھﺳﺗﻧد.
از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی روان درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای واﻟدﯾن و ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻣل درﻣﺎﻧﯽ واﻟد-ﮐودک )Parent-Child Interaction ،PCIT
 ،(Therapyداﯾره اﻣﻧﯾت ﻓرزﻧدﭘروری ،روان درﻣﺎﻧﯽ واﻟد-ﮐودک ،راھﻧﻣﺎی ﺗﻌﺎﻣل اﺻﻼح ﺷده )Modified Interaction ،MIG
 (Guidanceو درﻣﺎن راﺑطﮫ واﻟد-ﮐودک اﺷﺎره ﻧﻣود.

روان درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای واﻟدﯾن و ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل ﺑرای ﮐدام ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻧﺎﺳب ﺗر اﺳت؟

اﯾن ﻧوع درﻣﺎن ھﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﺟﻠوﮔﯾری و درﻣﺎن ﻣﺷﮑﻼت رﻓﺗﺎری ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل و ﻧﯾز ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل در روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ
اﺿطراب ،آﺳﯾب ھﺎی روﺣﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻔﯾد واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﭼﻘدر طول ﻣﯽ ﮐﺷد؟

اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺧود ﺷﺧص و ﻧوع درﻣﺎن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧواھد داﺷت.
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اﻧﻮاع روان درﻣﺎﻧﯽ ھﺎ )ﺗﺮاﭘﯽ ھﺎ( :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﺆاﻻت ﻣﺘﺪاول
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺳؤاﻻت ﻣﺗداول ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺧواھﯾم داد .اﮔر درﺑﺎره درﻣﺎن ﺗﺟوﯾز ﺷده ﺑرای ﺧود ﯾﺎ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺳؤال ﺧﺎﺻﯽ
دارﯾد ،آﻧرا ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎس روان درﻣﺎﻧﯽ )ﺗراﭘﯾﺳت( ﺧود ﻣطرح ﮐﻧﯾد.

روان درﻣﺎﻧﯽ )ﺳﺎﯾﮑوﺗراﭘﯽ( ﭼﯾﺳت؟
روان درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از درﻣﺎن ھﺎﺳت ﮐﮫ در اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻋﻣدﺗﺎ ً "ﮔﻔﺗﮕو درﻣﺎﻧﯽ" را ﺷﺎﻣل
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐﻼﻣﯽ اﺳت .از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ  IPT ،DBT ،CBTو روان درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اﺷﺎره
ﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل روش ھﺎی ﺑﯾﺎن ﺷﺧﺻﯽ ﻏﯾرﮐﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ھﻧر ،ﺑﺎزی ،ذھن آﮔﺎھﯽ و ﺣرﮐت ﺑﺎﺷد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
اﺣﺳﺎﺳﺎت ،اﻓﮑﺎر ﯾﺎ رﻓﺗﺎر ﺧود ﻣﺷﮑل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،روان درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣؤﺛر واﻗﻊ ﺷود .در ﺟﻠﺳﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐودﮐﺎن
و ﺟواﻧﺎن ﺑﻌﻧوان روﺷﯽ ﺑرای ﻣطرح ﮐردن اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺣل ﮐردن ﻣﺷﮑﻼت ﺧود ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردن ،ﺑﺎزی ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺳﺎﺧﺗن و
واﻧﻣود ﮐردن ﺷوﻧد .روان درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای اﻓراد ،ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﯾﺎ ﮔروه ھﺎ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده اﺳت.

روان درﻣﺎﻧﯽ ﭼﻘدر ﻣؤﺛر اﺳت؟
ﺷﻣﺎر روان درﻣﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣوﺟود ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت .در اﯾن وب ﺳﺎﯾت درﺑﺎره اﻧواﻋﯽ ﮐﮫ ﺷواھدی از اﺛرﺑﺧش
ﺑودن آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﺷﮑﻼت ﺧﺎص وﺟود دارد ﺗوﺿﯾﺢ داده ﻣﯽ ﺷودhttp://effectivechildtherapy.org/content/ebp-:
options-specific-disorders
ﺷواھدی در دﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد  IPT ،DBT ،CBTو روان درﻣﺎن ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑرای طﯾف ﮔﺳﺗرده ای از اﺧﺗﻼﻻت و ﻣﺳﺎﺋل
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ در ﮐودﮐﺎن ،ﺟواﻧﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﺛﻣر ﺛﻣر ﺑوده اﻧد .ﺳﺎﯾر اﻧواع روان درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﻧﺎی ﭘژوھﺷﯽ ﮐﻣﺗری
دارﻧد اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ،ھﻧردرﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﻣﻔﯾد واﻗﻊ ﺷود ﮐﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردن درﺑﺎره
ﻣﺷﮑﻼت ﺷﺎن را دﺷوار ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﯾﮏ ﮐودک ﺧﺎص از ﯾﮏ ﺷﯾوه درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.

ﻓرق رواﻧﺷﻧﺎس ،رواﻧﭘزﺷﮏ و ﻣﺷﺎور ﭼﯾﺳت؟
رواﻧﺷﻧﺎس )ﺳﺎﯾﮑوﻟوژﯾﺳت( ﺑﮫ اﻓرادی ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺣد دﮐﺗرا آﻣوزش ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ دﯾده اﻧد .آﻧﮭﺎ درﺑﺎره ﻧﺣوه ﻓﮑر ﮐردن،
اﺣﺳﺎﺳﺎت و رﻓﺗﺎرھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از اﯾن داﻧش ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓراد در ﺷﻧﺎﺧت و ﺗﻐﯾﯾر اﻓﮑﺎر ،اﺣﺳﺎﺳﺎت ﯾﺎ رﻓﺗﺎرھﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ را در ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرده و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص و
درﻣﺎن آﻧﮭﺎ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت درﺑﺎره ﮐﺎرﺑرد دارو در درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی رواﻧﯽ آﻣوزش دﯾده ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد دارو
ﺗﺟوﯾز ﮐﻧﻧد.
رواﻧﭘزﺷﮏ )ﺳﺎﯾﮑﯾﺎﺗرﯾﺳت( ﺑﮫ ﭘزﺷﮑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ﺻﺎﺣب ﺗﺧﺻص ھﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓراد در ﮐﻧﺗرل اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ دارو ﺗﺟوﯾز ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از رواﻧﭘزﺷﮑﺎن ﻗﺎدرﻧد روان درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز اﻧﺟﺎم
دھﻧد .ﺗﻌداد رواﻧﭘزﺷﮑﺎن ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن در ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﻣﺣدود اﺳت ﻟذا ﺑﺧش ﻋﻣده روان درﻣﺎﻧﯽ ھﺎ ﺗوﺳط ﺳﺎﯾر اراﺋﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ھزﯾﻧﮫ وﯾزﯾت رواﻧﭘزﺷﮑﺎن را ﻣﯽ ﭘردازد ﻟذا ﺑﯾﻣﺎران
ھزﯾﻧﮫ ای ﻧﻣﯽ ﭘردازﻧد.
ﯾﮏ ﻣﺷﺎور ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻣﺗﻧوﻋﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣدرک ﻟﯾﺳﺎﻧس ،ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس ﯾﺎ دﮐﺗرا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﻓراد ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﺑﮕوﯾﻧد "ﻣﺷﺎور" ﯾﺎ "ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ" ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت در زﻣﯾﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ درﻣﺎن ﻣﺳﺎﺋل ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ آﻣوزش
داﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺷﺎورھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده ﺑﺎﺷد وﻟﯽ طﺑق ﻗﺎﻧون اﺟﺎزه ﺗﺷﺧﯾص ﻋوارض و ﻣﺳﺎﺋل ﺳﻼﻣت
رواﻧﯽ را ﻧدارﻧد.
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ﭘزﺷﮏ/رواﻧﺷﻧﺎس ﻣﺎ ﺑرای ﻓرزﻧدم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮔروه درﻣﺎﻧﯽ ﮐرده اﺳت ،اﻣﺎ ﻓرزﻧد ﻣن ﻋﻼﻗﮫ ای ﺑﮫ ﮔروه ھﺎ
ﻧدارد .آﯾﺎ ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺎﯾد ﺷرﮐت ﮐﻧﯾم؟
ﮔروه درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﺎﺋل ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ﻣؤﺛر واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود .ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن اﻏﻠب ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺟﻠﺳﺎت و ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی
ﮔروھﯽ ﻧدارﻧد .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻓرزﻧد ﺧود را ﺗﺷوﯾق ﻧﻣﺎﺋﯾد ﺗﺎ در ﺟﻠﺳﮫ اول ﺷرﮐت ﮐرده و ﻓﻘط ﺷﻧوﻧده ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ او ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ در ﮔروه اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ و اﻣﻧﯾت ﻧﮑرده اﺳت ،ﺣﺗﻣﺎ ً ﻻزم ﻧﯾﺳت ﻣطﻠﺑﯽ اراﺋﮫ ﮐﻧد ﯾﺎ در ﮔروه ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷد .ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن
اﻏﻠب ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ از روﻧد ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐردن ﺑﺎ ھم ﺳن و ﺳﺎﻻن و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﺎﯾرﯾن ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺷﺎﺑﮫ دارﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻟذت ﺧواھﻧد
ﺑرد.

آﯾﺎ ﻣن )واﻟد/ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧده( در روﻧد درﻣﺎن ﻣﺷﺎرﮐت ﺧواھم داﺷت؟
ﺑﮫ ﻧوع درﻣﺎن ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .واﻟدﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﺷﺎرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺷﻧوﻧده ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷﻧد و
ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد .اﮔر درﺑﺎره زﯾﺎد ﯾﺎ ﮐم ﺑودن ﻣﯾزان ﻣﺷﺎرﮐت ﺧود ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

ﺟﻠﺳﺎت درﻣﺎن ھر ﭼﻧدوﻗت ﯾﮑﺑﺎر ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﮐل دوره درﻣﺎن ﭼﻘدر طول ﺧواھد ﮐﺷﯾد؟ از ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾم اﻧﺗظﺎر ﻣﺷﺎھده ﺗﻐﯾﯾرات را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؟
اﯾن ﺳؤاﻻت را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑطور دﻗﯾق ﭘﺎﺳﺦ داد ﭼون ﺷراﯾط ھر ﺷﺧص ﺧﺎص ﺧود او ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھر درﻣﺎن ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و ﺟزﺋﯾﺎت
آن ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﺧص و ﺧﺎﻧواده او ﺗﻧظﯾم ﺷده اﻧد .اﮔر ﯾﮏ ﻧوع درﻣﺎن را اﻣﺗﺣﺎن ﮐرده اﯾد و ﺑﻌد از ﮔذﺷت  3ﺗﺎ  4ﻣﺎه ﭘﯾﺷرﻓﺗﯽ
ﺣﺎﺻل ﻧﺷده اﺳت ،ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد ﯾﮏ ﻧوع درﻣﺎن دﯾﮕر را اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد .ھﻣﯾﺷﮫ درﺑﺎره ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻧﮕراﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﻧظر ﮐودک درﺑﺎره ﻣﻔﯾد ﺑودن ﯾﺎ ﻧﺑودن درﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺗﻐﯾﯾرات ﮐودک ﺑرای دﯾﮕران و
ﺣﺗﯽ واﻟدﯾن ﻣﺣﺳوس ﻧﯾﺳت.

اﮔر ﮐودک ﻣن ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ راﺑطﮫ ﺑرﻗرار ﮐﻧد ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ درﺳت را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .راﺑطﮫ ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ و ﺷﺧص ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻋواﻣل ﭘﯾش
ﺑﯾﻧﯽ ﻣوﻓﻘﯾت ﮐﺎر اﺳت .ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ درﺑﺎره ﻣﻧﺎﺳب ﺑودن ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﮐﻧﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻓرزﻧد ﺧود ﺑﺧواھﯾد ﺑطور
آزﻣﺎﯾﺷﯽ در ﭼﻧد ﺟﻠﺳﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧد .ﺟواﻧﺎن و/ﯾﺎ واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﻌﻧوان ﮔﺎم ﻧﺧﺳت درﺑﺎره ھر ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ درﻣﺎن دارﻧد ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎس
درﻣﺎﻧﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد .اﮔر واﻗﻌﺎ ً راه ﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﺑروﯾد اﻣﺎ اﻣﯾد ﺧود را ﺑﮫ درﻣﺎن از دﺳت
ﻧدھﯾد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از روان درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم؟ ھزﯾﻧﮫ درﻣﺎن ﭼﻘدر اﺳت؟
راه ھﺎی ﻣﺗﻌددی ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از روان درﻣﺎﻧﯽ در ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ وﺟود دارد – ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ھزﯾﻧﮫ دارﻧد و ﺑرﺧﯽ ﻧﯾز راﯾﮕﺎن
ھﺳﺗﻧد.
رواﻧﺷﻧﺎﺳﺎن ﯾﺎ ﻣﺷﺎوران ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﺧود ھزﯾﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﯾﻣﮫ ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﺷﻣﺎ از ﻣﺣل ﮐﺎر
ﺷﺎﯾد اﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ را ﭘرداﺧت ﮐﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن درﻣﺎﻧﯽ ﻧرخ ھﺎی ﭘﺎﯾﯾن ﺗر ﯾﺎ ﺳوﺑﺳﯾدی اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﯾﮏ
رواﻧﺷﻧﺎس ﯾﺎ ﻣﺷﺎور ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ  www.psychologists.bc.caﯾﺎ  www.bc-counsellors.orgﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
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درﻣﺎن ھﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ از طرﯾق ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن در دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .روﯾﮑرد
آﻧﮭﺎ ﮔروھﯽ اﺳت و ﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮔروه آﻧﮭﺎ از ﻣددﮐﺎران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،رواﻧﺷﻧﺎﺳﺎن ،ﭘرﺳﺗﺎران ،ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ و
ﻣددﮐﺎران ارﺗﺑﺎطﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود .آﻧﮭﺎ زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫ وزارت ﺗوﺳﻌﮫ و ﭘﯾﺷرﻓت ﮐودﮐﺎن و ﺧﺎﻧواده ھﺎ ) Ministry of Children
 (and Family Developmentدر ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﮐودﮐﺎن ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ) (BC Children’s Hospitalﻧﯾز ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ* ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن در
ﺳراﺳر ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
• روان درﻣﺎﻧﯽ
• درﻣﺎن ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﻓردی ،ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﮔروھﯽ
• ﺑررﺳﯽ داروھﺎی ﻣﺻرﻓﯽ.
*ﻓﻘط ﺑﺎ ارﺟﺎع ﻗﺑﻠﯽ )ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی واﺣد اﺿطراری رواﻧﭘزﺷﮑﯽ ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن Child and Adolescent Psychiatry -
.(Emergency Unit
ﺟﮭت ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾدhttp://www.bcchildrens.ca/our-services/mental-health-:
services.
ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻧﯾز ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ھم ﺳن و ﺳﺎﻻن ﯾﺎ ﮔروه ھﺎی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﮐم ھزﯾﻧﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد.
ﺟﮭت ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ھرﯾﮏ از ﺧدﻣﺎت ﻓوق ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣرﮐز ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ Keltyﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﺎ
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم درﺑﺎره ﺳﺎﯾر ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺷﻣﺎ را راھﻧﻣﺎﺋﯽ
ﮐﻧﯾم.

ﻓرزﻧد ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواھد از ﻣدرﺳﮫ ﻏﯾﺑت ﮐﻧد .آﯾﺎ ھﻧوز ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم در ﺟﻠﺳﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﯾم؟
ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑر اﺳﺎس زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧد و ﺟﻠﺳﺎت را ﺑرای ﺳﺎﻋت
ھﺎی ﺑﻌد از ﻣدرﺳﮫ ،ﺷب ھﺎ و روزھﺎی آﺧر ھﻔﺗﮫ ﺑﮕذارﻧد .اﮔر ﻣﺷﮑل ﺣﺎد ﺑود ،ﺷﺎﯾد ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺑﮫ
درﻣﺎن اوﻟوﯾت ﺑدھد .در ﺻورت ﻧﯾﺎز درﺑﺎره اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ و ﻣدرﺳﮫ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﯾﺎدﮔﯾری
و ﭘﯾﺷرﻓت در ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑودن وﺿﻌﯾت ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.

ﮐودک ﻣن دﭼﺎر ﻣﺷﮑل اﺳت ،ﭼرا ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺟﻠﺳﺎت درﻣﺎن ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ﯾﺎ ﺷرﮐت در ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺻوص واﻟدﯾن را ﮐرده اﺳت؟
درﻣﺎن ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺟز ﮐودک ،ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھم در روﻧد درﻣﺎن ﺷرﮐت ﺧواھﻧد داﺷت .ﻧﻘﺎط ﻗوت
ﺧﺎﻧواده ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐودک در رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ھﺳﺗﻧد .درﻣﺎن ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﯾﮏ ﻧوع درﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻓﻌﺎل اﺳت .در اﯾن
روش اﻏﻠب از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود در طول ﺟﻠﺳﺎت و زﻣﺎن ھﺎی دﯾﮕر ﻣﺷﺎرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد واﻟدﯾن
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣﺗﯽ در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﮐودک ﻋﻼﻗﮫ ای ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﺟﻠﺳﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻧدارد ،ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﻣﻔﯾد اﻋﻣﺎل ﮐﻧﻧد.
ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺻوص واﻟدﯾن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﻣﮏ ﺧواھﻧد ﮐرد .ﺷﻧﯾدن رواﯾت ھﺎی دﯾﮕران،
ﺳؤال ﭘرﺳﯾدن و ﻋﺿوﯾت در ﯾﮏ ﮔروه ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎز و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ دارﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد واﻗﻊ ﺷود.
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ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﻣطﻣﺋن ﺷوم ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ ﻓرزﻧدم از ﺗﻣﺎم اﺑﻌﺎد و زواﯾﺎی اوﺿﺎع آﮔﺎه ﻣﯽ ﮔردد؟
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن درﻣﺎﻧﯽ اﻓرادی ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ،ﻣﺎھر و ﺑﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ھﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻻً در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت
رواﻧﯽ و ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ واﻟدﯾن ،ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺗﺧﺻص دارﻧد .اﮔر ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ از ﺗﻣﺎم اﺑﻌﺎد و زواﯾﺎی
ﺷراﯾط آﮔﺎه ﺷده اﺳت ،ﺣﺗﻣﺎ ً از او ﺳؤال ﮐﻧﯾد .ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن درﻣﺎﻧﯽ آﻣﺎده ﺻﺣﺑت و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد.
ﺑرای ﺷﺧص ﺟوان ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧد ارﺗﺑﺎطش ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻗﺎﻧون ﻧﯾز اﺳت ،اﻟﺑﺗﮫ
ﺑﺟز در ﺷراﯾط اﺿطراری .ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳؤاﻻت ﺷﺧص ﺟوان و ﺧﺎﻧواده درﺑﺎره اﺷﺗراک ﮔذاری اطﻼﻋﺎت ﭘﺎﺳﺦ
دھد .ﺑﺟز در ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﺧص ﺟوان ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ واﻟدﯾن ﯾﺎ دﯾﮕران ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره وی ﺑﮫ
ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑرﺧﯽ از ﻣﮭﺎرت ھﺎی آﻣوزش داده ﺷده در ﺟﻠﺳﺎت درﻣﺎﻧﯽ را ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻓرزﻧدم ﯾﺎد ﺑﮕﯾرم؟
ﺑﻠﮫ! ﺣﺗﻣﺎً اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ھم در ﺟﻠﺳﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻏﻠب ﻣﮭﺎرت ھﺎﺋﯽ را ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻋزﯾزان ﺧود
ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎ در ﺧﺎﻧﮫ و ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم درﻣﺎن ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ھﺳﺗﻧد .وﻗﺗﯽ واﻟدﯾن ﻣطﺎﻟﺑﯽ را ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﻓرزﻧد
آﻧﮭﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرد ،در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد اﺛر ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب و ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺧواھد داﺷت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از اﻧواع درﻣﺎن ھﺎ،
واﻟدﯾن در ﺟﻠﺳﺎت ﻓردی ﯾﺎ ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺧﺻوص واﻟدﯾن ﺷرﮐت داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﻓرزﻧد ﻣن ھم اﯾﻧﮏ ﺑﺎ ﻣﺷﺎور ﻣدرﺳﮫ دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﻧﯾﺎز اﺳت؟
اﯾن روﯾﮫ ﻣﻌﻣول اﺳت ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﻗﺑل از ارﺟﺎع ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺷﺎور ﻣدرﺳﮫ ﺧود ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧد.
در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ،ﯾﮏ ﻧوع درﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕزﯾن درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﺎور ﻣدرﺳﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷده اﺳت .در ﻣوارد دﯾﮕر ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﮐودک در اﻧواع دﯾﮕر درﻣﺎن ﻣﺷﺎرﮐت دارد ﻣﺷﺎور ﻣدرﺳﮫ در ﻣدرﺳﮫ از او ﺣﻣﺎﯾت ﺧواھد ﮐرد .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣﺷﺎور ﻣدرﺳﮫ ﺑﮭﺗرﯾن
ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎرﺷﻧﺎس درﻣﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﮐودک ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.
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ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﮐودﮐﺎن ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ) ، (BC Children’s Hospitalﻣرﮐز ﺑﮭداﺷت و ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن زﻧﺎن ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ) BC Women’s
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