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اختالل خًاوذن ي وًشته چیست؟
 وَدن هجتال ثِ اختالل خَاًذى ثب ٍجَد ثْزُ هٌذی اس َّػ هٌبعت ،آهَسػ لزاردادی ٍ فزفت ّبیاجتوبػی ٍ فزٌّگی ،در خَاًذى ٍ ًَؽتي ًبتَاى اعت .گبّی ایي وَدوبى هؾىالت آؽىبری در
فحجت وزدى ٍ یب گَػ گزدى ًیش دارًذ.
 حذٍد  10درفذ اس وَدوبىًَ ،ػی اس هؾىالت یبدگیزی را دارًذ وِ در پغزاى تمزیجب عِ ثزاثز ثیؾتز اسدختزاى دیذُ هی ؽَد.

ایه افراد دارای چٍ يیژگی َایی َستىذ؟
 ایي افزاد اغلت ثغیبر خالق ّغتٌذ. احوك ٍ وَدى ًیغتٌذ. در عبسهبى ثٌذی سهبى ٍ هىبى ًبتَاى ّغتٌذ. ًوی تَاًٌذ هؼلویي را درن وٌٌذ. آًچِ هی خَاًٌذ ،درن ًوی وٌٌذ. در تلفظ ٍاصُ ّب ثِ خقَؿ ولوبت طَالًی هؾىل دارًذ. در ثِ خبطز آٍردى دعتَرات چٌذ هزحلِ ای ًبتَاى ّغتٌذ در ثِ خبطز عپزدى اطالػبت هؾىل دارًذ. در اًجبم تىبلیف ثی ًظوی دارًذ. -حذف ،جبًؾیٌی ،اضبفِ گَیی حزٍف در ولوبت در ٌّگبم خَاًذى ٍ ًَؽتي دیذُ هی ؽَد.

درمان در اختالالت خًاوذن ي وًشته بٍ چٍ صًرت است؟
 .درهبى اختالل ًبرعبخَاًی ثبیذ تَعط یه درهبًگز اًجبم ؽَد .آعیت ؽٌبعبى گفتبر ٍ سثبى ثب وبر وزدى ٍ
آهَسػ هی تَاًٌذ ثزخی اس هؾىالت ایي افزاد را وبّؼ دٌّذ.

آیا ایه افراد در آیىذٌ شغل محذيدی خًاَىذ داشت؟
 .خیزّ ،ز فزد ًبرعبخَاى الگَّبی لَت ٍ ضؼف هزثَط ثِ خَدػ را دارد .ثغیبری ار آى ّب در ثزخی سهیٌِ
ّب هثل ٌّز ،خاللیت ،طزاحی ٍ وبهپیَتز ثغیبر هَفك ّغتٌذ .آًچِ آى ّب ًیبس دارًذ ،ایي اعت وِ ؽٌبعبیی ؽًَذ
ٍ لبدر ثبؽٌذ وِ اعتؼذادّبیؾبى را در هحذٍدُ ی ٍعیغ ؽغلی ٍ حزفِ ای تؾخیـ دٌّذ.

راَىمایی َایی بٍ خاوًادٌ َا:
 وَدن خَد را ثب دیگزاى همبیغِ ًىزدُ ٍ اٍ را هَرد عزسًؼ لزار ًذّیذ. فزسًذاى دیگز خبًَادُ را هتَجِ وٌیذ وِ هؾىالت خَاّز یب ثزادرؽبى در اثز تٌجلی یب عزوؾی ًیغت. ثِ وَدن ثب تَاًبیی ّبی دیگزی وِ دارد ،اػتوبد ثِ ًفظ ثجخؾیذ تب احغبط ارسؽوٌذی وٌذ. ثِ آى ّب اجبسُ دّیذ تب لذرت اًتخبة داؽتِ ثبؽٌذ ٍ ّز وبری را تجزثِ وٌٌذ ،اس جولِ در اًتخبةٍعبیل ؽخقی حك اًتخبة داؽتِ ثبؽذ.
 ایي وَدوبى ثِ آهَسػ عبسهبى ثٌذی ؽذُ ٍ هٌبعت ًیبس دارًذ. جلغبت آهَسؽی ثبیذ حتی االهىبى لذت ثخؼ ٍ هتٌَع ثبؽذ ٍ تب جبیی اداهِ یبثذ وِ هطوئي ؽَیذوَدوتبى ؽبد ٍ پز اًزصی اعت.
 اس هؾَرت وزدى ثب هؼلوبى ٍ هتخققبى دیگز دٍری ًىٌیذ .ایي وَدوبى ًیبس ثِ هؼلن ٍیضُ ثزایآهَسػ دارًذ.
 در همبثل وبرّبی خَة ٍ پیؾزفت ّب ثبیذ پبداػ هٌبعت دادُ ؽَد. اس وَدن اًتمبد ًىٌیذ ٍ هؾَق ٍی ثبؽیذ. گبّی ثِ ًظز هی رعذ وِ فزسًذ ؽوب چیشّبیی را وِ رٍس لجل هی داًغتِ ،فزاهَػ وزدُ اعتً .گزاىًؾَیذ ،پیؾزفت وٌذ ٍ آّغتِ ،در ایي وَدوبى اهزی وبهال طجیؼی اعت.
 ّز گبُ ثب فزسًذتبى جلغِ ی آهَسؽی داؽتیذ ،عؼی وٌیذ آى را ثب فؼبلیتی ثِ اتوبم ثزعبًیذ وِ فزسًذ ؽوبدر آى هْبرت دارد ٍ اس آى لذت هی ثزد.
 -ثب ّن تلَیشیَى توبؽب وٌیذ ٍ درثبرُ ی آًچِ وِ دیذیذ ،ثحث وٌیذ.

 آگبُ ثبؽیذ وِ ثغیبری اس وَدوبى هؼبًی لغبت را در داعتبى ًوی داًٌذ .لذا ثبیذ هىث وٌیذ ٍ هؼبًی راثزای وَدن ثگَییذ.
 جلغِ ی آهَسؽی را در حبلی وِ هؾغَل وبر دیگزی ّغتیذ ،تلَیشیَى رٍؽي اعت یب ثزادر ٍخَاّزػ در اطزاف اٍ ّغتٌذ ،ثزگشار ًىٌیذ.
 ثِ وَدن در تقحیح اؽتجبّبت ٍ خطبّبیؼ ووه وٌیذ ٍ ؽیَُ ای را وِ ثبیذ اًجبم دّذ ،ثِ اٍ ًؾبىدّیذ.
 تالػ وَدوتبى را تحغیي وٌیذ .ثِ خبطز داؽتِ ثبؽیذ وِ ثزای اٍ ثغیبر عخت اعت وِ در خَاًذى ًٍَؽتي هَفك ؽَد.
 در اًتظبرات ٍ تَلؼبت اس وَدن تبى هٌطمی ثبؽیذ ٍ وَدوبى را هتٌبعت ثب عي خَدؽبى لجَل وٌیذ. ثِ وَدوتبى هغٍَلیت ّبیی در وبرّبی رٍسهزُ ی خبًِ ثذّیذ. سهبًی وِ رفتبر ثذی اًجبم هی دٌّذ ،ثِ آى ّب ثگَییذ وِ چِ احغبعی در هَرد رفتبر آى ّب داریذ. احغبط گٌبُ ًذاؽتِ ثبؽیذ .ؽوب در پیذایؼ هؾىل وَدوتبى همقز ًیغتیذ ٍ ًوی تَاًیذ اس آى جلَگیزیوٌیذ.

