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 بيماری دماغی چيست؟
(What is mental illness?) 



انواع بيماری های دماغی چيست؟ی دماغی بيمار  
بيماريهای دماغی دارای  انواع و درجات شدتی 

بعضی از نمونه های عمده . مختلفی می باشند
، اضطراب، )افسردگی(تشويشات : عبارتند از

شيزوفرنی، اختالالت خلقی دو جناحی، 
اختالالت در شخصيت و اختالالت در غذا 

.خوردن

 ديده شده بيماری  دماغی که به شکل زيادی
. اختالالت اضطرابی و افسردگی  می باشند
هرچندکه افراد  تند مزاج قوی  ترس  و يا 

مان های مختلف احساس می غمگينی را در ز
بيماری دماغی زمانی بروز می کند که نمايند، 

اين احساسات به صورت  بسيار ناراحت کننده 
وشديد بروز کرده و سبب ايجاد اشکال در 

شغل، لذت بردن از : زانه، مثلفعاليت های رو
.  اوقات فراغت، و حفظ روابط گردد

در حد نهايت، افرادی که مبتال به اختالل 
هستند ممکن ) افسردگی( تشوشات عصبی 

است قادر به  خارج شدن ازبستر خواب نبوده 
و يا از نظر جسمی نمی توانند از خود مراقبت 

افرادی با نمونه های مشخص اختالل . کنند
ضطرابی ممکن است که نتوانند از خانه خارج ا

شده، و يا ممکن است که برای کاستن ترس 
های خويش نياز به يک سلسله مراسم اعتقادی 

.داشته باشند

کمترين انواع بيماری های دماغی ديده شده که 
ممکن است با بيماری های روانی مرتبط 

اين بيماری شامل شيزوفرنی و اختالل .باشند
افرادی که از . ی دوجناحی می باشدخلق و خو
اختالل عصبی رنج می برند توانايی  عوارض

درک و حس واقعيت را از دست می دهند و 
توانايی آن ها . درک آن ها از دنيا متفاوت است

در درک افکار، احساسات، و دنيايی که ما را 
احاطه کرده  به شدت تحت تاثير قرار می 

.گيرد
 

حدود يک نفر از هرپنج نفر  استراليايی  مبتال 
به بيماری دماغی می باشند، و بيشترين ما 

.درحيات خويش بيماری دماغی را گذشتانده ايم  

بيماری دماغی يک اصطالح عمومی است که 
به  گروهی از بيماری ها اطالق می شود، مانند 
بيماری های  قلبی که به گروهی از امراض و 

 که قلب را تحت تُآثير قرار می بی نظمی ها 
.دهند اطالق می گردد  

 يک مشکل صحی است که به بيماری دماغی
روش , طور موثری برروی احساسات فرد

تفکر،  رفتار و روابط فرد با سايرين تاثير می 
اين بيماری براساس ضوابط معياری . گذارد

 اختالل اصطالح.  تشخيص داده می شود
الت صحی نيز به   در مورد اين مشکدماغی

.کاربرده می شود  
 

  روش تفکر، مشکالت سالمت دماغی
احساسات و رفتارهای فردی  را به ميزانی 

کمتر ازبيماری دماغی نيز اخالل می کند؛ اما 
مشکالت صحت دماغی بيشتررايج  بوده و 

شامل بيماری دماغی ای می باشند که ممکن 
است به طور موقت و در نتيجه  عکس العمل 

. در برابرفشار های عصبی بروز نمايدفرد  
 

مشکالت صحت دماغی به اندازه بيماری 
دماغی شديد نمی باشند؛ ولی ممکن است که در 

اثر عدم برخورد مناسب به امراض دماغی 
.تبديل شوند  

بيماری دماغی سبب ايجاد رنج بسيار برای 
. افراد مبتال، بستگان و دوستان آن ها می شوند

ه اين مشکالت رو به رشد به نظر می رسد ک
سازمان صحی با عطف به   معلومات . باشند

يکی از ) افسردگی( جهانی،تشوشات عصبی
بزرگ ترين مشکالت سالمتی جهانی تا سال 

. خواهد گرديد2020  
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بيماری دماغی با سايربيماری ها فرقی ندارد و 
هيچ فردی را بخاطر بيماری دماغی  اش نمی 

. توان سرزنش نمود
دی که مبتال به بيماری دماغی هستند ممکن افرا

است در معرض خطر استفاده از مشروبات 
و اين .الکلی مضر و يا ساير مواد مخدر باشند

موضوع امر تداوی را پيچيده تر می سازد، به 
طوری که کنترل موثر استفاده از مشروب و 

.  ساير مواد مخدر بسيار مهم است
ال به بعضی خطر خودکشی برای افرادی که مبت

از انواع بيماری های دماغی می باشند، 
خصوصا بالفاصله پس از تشخيص بيماری و 
.  يا مرخص شدن ازشفاخانه بسيار زياد است

داستانهای خيالی، سُو تفاهمات و 
حقايقی در مورد بيماری های 

: دماغی
افسانه های بريشان کننده ، سُو تفاهمات وکليشه 

 بيماری دماغی را ها  و نگرش های منفی که
اين موارد سبب  ننگ، تبعيض و . احاطه کرده

 و بستگان و مراقبت -جدايی افراد مبتال 
کنندگان از فردی که مريضی  دماغی دارد ، 

.می شود
:پرسش های معمول در مورد امراض دماغی

آيا بيماری دماغی گونه ای از ناتوانی های 
ذهنی و  يا آسيب های مغزی می باشد؟

: ،  اين بيماری ها همانند ساير تکاليفی مثلخير
. امراض قلبی، تکليف شکر، و آسما می باشند

 رايج مثل همدردی و حمايت هايی که  عنايتاما
 می شود به ئهبه  مبتاليان مريض جسمی ارا 

.مريضان دماغی نمی شود
 

آيا بيماری دماغی غير قابل تداوی ومادام 
العمر می باشند؟

. خير

ناراحتی های  روحی ضمنی  ممکن است با 
اوهامی از قبيل عقايد کاذب در مورد شکنجه و 
آزار، گناهکار بودن، و شکوه و عظمت داشتن 

و هم جنين ممکن است که با . در گير باشد
ديدن، شنيدن، استشمام کردن، و : اوهاماتی مثل

ارد، در گير يا چشيدن مزه هايی که وجود ند
. باشد  

ناراحتی های روحی ضمنی ممکن است سبب 
. ايجاد  وحشت و يا  پريشانی در سايرين گردد
 درک وشناخت اين رفتار از جانب افرادی که 

. با آن آشنايی ندارند، مشکل می باشد  
 

.تداوی بيماری های دماغی  
اکثر بيماری های دماغی را می توان درمان 

ی اوليه و عوارض شناخت نشانه ها. نمود
بيماری های دماغی و دسترسی به تداوی موثر 

هر چه تداوی  سريع تر آغاز . و مهم است
. گردد نتايج بهتر حاصل می شود  

بيماری های دماغی ضمنی در دوره های 
بعضی . مختلف زندگی فرد می آيند و می روند

از مردم فقط يک دروه از اين بيماری را تجربه 
ور کامل بهبود حاصل می می نمايند و به ط

ولی در مورد گروه ديگر اين بيماری در .کنند
تمام دوران زندگي شان دوباره بازکشت  می 

.کند  
دارو؛ روش های روان :تداوی  موثر شامل

درمانی  تشخيص و حمايت  
اجتماعی،احيای مجدد نا توانی های ، _روانی

دوری از عوامل خطرآفرين مثل مشروبات 
در و آموزش مهارت های الکلی و مواد مخ

 کنترول  خودی باشد
امکان اينکه عوارض بيماری های دماغی در 

بيمار فقط باقوت  اراده از بين برود وجود 
و اين پيشنهاد درهر حال سودمند نمی . ندارد
. باشد  

 

  تداوی صحيح و زود، بسياری در صورت

افرادی که دارای بيماری دماغی هستند همانند
افرادی که مبتال به تکاليف جسمی  می باشند 

.حمايت و مراقبت دارندنياز به   
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ذير پهر فردی در برابر بيماری دماغی اسيب 
.می باشد  

بسياری از مردم مايلند که به آن ها گفته شود که 
شما دچار شکست عصبی شده ايد، تا بيماری 

.دماغی  
اگرچه ، صحبت واضح در مورد بيماری 

دماغی  بسيار مهم است، زيرا سبب کاهش ننگ 
ی شده و سبب می گردد و شرم ناشی لز بيمار

که مردم زودتر جهت تداوی تکليف خود اقدام 
.نمايند  

آيا افرادی که بيماری دماغی دارد ، معموال 
خطرناک می باشند؟

صور غلط، زير بنای بعضی از اين ت. خير
افرادی که مبتال . کليشه بندی های نادرست است

به بيماری دماغی  هستند، ندرتا خطرناک می 
حتی افرادی که مبتال به شديد ترين نوع . باشند

بيماری های دماغی هستند در زمان دريافت 
تداوی و حمايت متناسب، ندرتا خطرناک می 

.باشند  

ال به امراض دماغی را آيا بايد  افراد مبت
ازجامعه جدا نمود؟

بسياری از افرادی که به بيماری دماغی . خير
مبتال هستند خيلی زود بهبود می يابند و حتی به 

ولی بعضی نياز . بستری شدن نيز نياز ندارند
دارند که مدت کوتاهی را برای تداوی در 

.شفاخانه بستری شوند  
 

از مردم به طور کامل بهبود يافته وعاليم 
.ی  از مريضی  رانشان نمی دهندضمنی بعد  

در مورد سايرين، ممکن است که بيماری 
دماغی دردوره های مختلف  زندگيشان بروز 

و اين . کرده و به تداوی متداوم نياز داشته باشند
: درست مشابه با سايربيماری جسمی مانند

بيماری  .تکليف شکر و امراض قلبی می باشد
يد جهت دماغی همانند ساير بيماری ها با

برخورداری از زندگی کامل تحت کنترل قرار 
.بگيرد  

 اگرچه بعضی از مردم به دليل ابتال به بيماری
دماغی متداوم دچار ناتوانی می گردند، ولی 

بسياری از کسانی که مدت های زيادی در طول 
زندگی  خويش ازاين تکليف به عذاب بوده اند، 

.رثمری می باشندپدارای زندگی   
 

د با بيماری دماغی به دنيا می آيند؟آيا افرا  
ذيری در مورد بعضی از انواع پآسيب . خير 

بيماری های دماغی، مثل اختالل دو جناحی 
. خوی و عادت می توانذد منشُا ارثی داشته باشد
اما افرادی که سابقه بيماری دماغی را در بين 
اعضای خانواده  خويش نداشته اند نيز به اين 

. می گردندبيماری ها مبتال  
 

 نقش 

ه ی اخير انکشافات موجود در امرتداوی در ده
گويای اين امر است که اکثريت افراد مبتال به  
بيماری دماغی در بين جامعه  خويش زندگی 

نموده اند، و نيازی به  جداکردن و منزوی 
نمودن اين افراد مطا بق با آنچه که در دوران 

.گذشته رواج داشته است، نمی باشد  

داليل زيادی در بروز بيماری دماغی
فشار های : اين عوامل عبارتند از. دارند

،محروميت، شکست در )استرس(عصبی
ارتباطات، اذيت و آزار های جسمی و جنسی، 

بيکاری، کناره گيری از جامعه، و ساير تکاليف 
دانش و اطالعات ما در . جسمی و يا معلوليت

.و به رشد استمورد امراض دماغی ر  
 

 آيا هر فردی به بيماری دماغی مبتال می شود؟
در حقيقت ممکن است که  يک نفر از . بله
نج نفر استراليايی در مراحلی از زندگی پهر

.خويش مبتال به مريضی دماغی  باشد  
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يه  حمايت هايی با کيفيت طمينان از ارا ا• 
 و خدمات درمانی برای افراد مبتال به عالی 

.دماغی جهت تسريع بهبود از بيماریمريضی 

حمايت فعال خانواده ها و مراقبت کنندگان از   •
   مبتاليان امراض دماغی، کسانی که آشفتگی، 

پريشانی وعاروننگ  ناشی ازابتال به بيماری   
.های دماغی را متحمل شده اند  

مورد بررسی قرار دادن تبعيض در همه    •
تغال، تحصيل، و تهيه ابعاد زندگی؛ از قبيل اش

.و تدارک اجناس، خدمات، و ساير تسهيالت 

تشويق انجام تحقيقات جهت کمک برای   •
درک نحوه  تُاثيربيماري دماغی  بر روی مردم 

و يافتن راه هايی جهت ممانعت و يا تداوی 
.موثر

 
 

تعداد بسيار کمی ازافرادی که مبتال به بيماری 
واقع علی رغم ميل دماغی می باشند بعضی م

باطنی خويش، نياز به مراقبت های شفاخانه 
. دارند  

 
يشرفت های موجود در امر تداوی بستری شدن پ

در شفاخانه را کمتر و کمتر معمول می سازد، و 
ميزان کمتر از يک در هزار نفر به اين نوع 

.تداوی نياز دارند  
 

در مورد  ننگ و عار ناشی ازبيماری 
ز دست ما بر می ی ای چه کاردماغ
 آيد؟

 
در مورد بيماری های دماغی همانند ساير  •  
 ها و يا مسايل صحی  بايست فکر  بيماری  

 شو د  و مطرح بحث قرار گيرد
 

 صحبت کردن به طور آشکار در مورد  •
.بيماری دماغی هنکام مالقات با افراد   

باعث تعجب می باشد که تعداد بسياری از افراد 
ی دماغی شايع از قبيل تشو شات مبتال به مريض

.و اضطراب می باشند) افسردگی( عصبی  
 

آموزش جامعه جهت غلبه بر کليشه بندی   •
 های منفی براساس تصورات غلط

 ايجاد نگرش ها و شيوه های تفکری مثبت در 
.طول دوران کودکی  و جوانی  

 
:  حمايت از پيشرفت مجادله عليه مرض  •

 فشار های روحی آموزش راه های مقابله با
.درروابط، موقعيت ها و وقايع) استرس(  
 

کمک به دوستان و اعضای خانواده ی فرد   •
مبتال به مريضی دماغی جهت دريافت مراقبت 

.و تداوی هر چه سريع تر  
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)بروشور(در مورد اين جزوه  برای دريافت کمک به کجا می 
: توان مراحعه کرد  

 
 
 
 
 

 اين بروشور بخشی از يک سلسله بروشور    
های منتشر ه در موردبيماری دماغی می باشد 

که بودجه  آن توسط دولت استراليا وتحت 
ی ملی صحت دماغی، تامين می ژعنوان استرات

.گردد  

  
  دکتر خانوادگی   -
  مرکز صحی جمعيت   -
 جمعيت-

 
ساير بروشورهای  اين مجموعه به شرح زير    مرکز صحت دماغی

:می باشند  برای کسب اطالعات بيشتر در مورد خدمات   
رس         دلطفا أ موجود،    تکليف روحی چيست؟- 

 Community Help and Welfare  اختالل اضطرابی چيست؟-
Services 

 

الل جنون ادواری چيست؟ اخت-   
چيست ) افسردگی(  اختالل تشويشات عصبی-   ساعته سرويس عاجل 24و شماره تلفن های 

.يدا نماييدپرا در راهنمای تلفن محلی خود    اختالل در غذا خوردن چيست؟-  
چيست؟) اسکيزوفرنی (  شيزوفرنی -    
 

 جهت
 احتياج داشتيد با شماره ترجمان شما به اگر
ت ترجمان   با خدما131450 تلفن
.تماس بگيريد) TIS(تلفنی  

 
 کپي های رايگان به ساير زبان  دريافت

 ها با سازمان صحت و سالمت روح وروان
 تماس   شماره تلفناين با چند فرهنگی استراليا 

:بگيريد  

 
  

  با 
 
 
 
 
 

 پکا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(02)98403333 
Multicultural Mental Health Australia 
www.mmha.org.au 
 
ی های رايگان و مجانی تماتی اين بروشور

:ها را می توانيد ازمحل زير دريافت نماييد  

جهت دريافت خدمات مشورتی فوری
 تماس 131114اتی شماره تلفن اطالع

شماره تلفن اطالعاتی می تواند ساير .  بگيريد
ی ديگری شماره تلفن و اطالعات و کمک ها

 را نيز به شما ارايه دهد
.(Lifeline) 

 
 Mental Health and Workforce 

Division of the Australian 
Government 
Department of Health and Ageing: 
GPO Box 9848 
CANBERRA ACT 2601 
Tel 1800 066 247 
Fax 1800 634 400 
www.health.gov.au/mentalhealth 

اطالعات بيشتر را می توانيد از سايت های
.زير به دست آوريد  

www.mmha.org.au 
www.mifa.org.au 
www.auseinet.com 
www.healthinsite.gov.au 
www.ranzcp.org 
www.sane.org 

Insert your local details here 
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