محمدرضا عابد



در ابتدا از نزدیک شدن به بیمار و دست زدن به بیمار اجتناب کنید؛
چون ممکن است این رفتار موجب تحریک بیشتر او گردد و اگر بدبین
باشد؛ موجب افزایش خشم او میشود.



باید سعی نمود احساسات بیمار را درک کرد و به او فرصت داد تا حتی
االمکان با صحبت ،مشکل خود را بیان کند .برای این منظور ،نشان
دادن همدلی و بیان احساسات بیمار مفید است.

مثالً" پرستار بگوید :عصبانی به نظر میرسید چیزی شما را عصبانی کرده
است؟

یا با پرسیدن این سؤال؛ به نظر میرسد حالتان خوب نیست ،این جمالت به
بیمار اجازه میدهد تا با صحبت کردن خود را تخلیه کند و در عین حال ،تا
حدی مشکالت خود را بشناسد.



باید به بیمار نشان دهید که او را دوست دارید و در صدد
کمک به او هستید .کسانیکه تحمل کمتری دارند ،بهتر است
با بیمار روبرو نشوند؛ زیرا عصبانیت آنها ،شعله خشم بیمار را
بیشتر میکند .بهتر است ،کسانی با بیمار روبرو شوند که مورد
اعتماد بیمار باشند.



به تنهایی نباید در مقابل بیمار خشمگین قرار گرفت .وقتی
بیمار خود را مقابل چند نفر میبیند؛ ترجیح میدهد که
تسلیم شود.



اگر بیمار شروع به گریه کردن کرد؛ به او اجازه دهید تا
احساساتش را بروز دهد.



بیمار اسکیزوفرن حساسیت فوق العاده ،به رفتارهای تحقیرآمیز دارد .لذا باید سعی کنید از برخوردهای کالمی و غیر
کالمی سرزنش آمیز پرهیز کنید.



از تجمع بیماران در داخل بخش جلوگیری کنید ،زیرا تجمع،
میزان دعوا و درگیری را افزایش میدهد.



در هنگام ویزیت حضور داشته باشید تا پرخاشگری بیمار را به
اطالع پزشک برسانید.



موقع قرار گرفتن در مقابل بیمار ،باید راه خروج را برای خود
در نظر بگیرید؛ تا در صورت حمله بیمار ،به موقع محل را
ترک کنید.



رفتار بیمار را به طور مستمر مورد مشاهده قرار دهید .از اینکه
مراقب و مظنون به نظر برسید ،اجتناب کنید .مشاهده مستمر
به منظور مداخله فوری جهت امنیت بیمار و دیگران ضروری
است.
مانند یک الگو عمل کنید و نحوه صحیح تخلیه عصبانیت و
مقابله با استرس را به بیمار نشان دهید .آموزش نحوه صحیح
ابراز خشم و عصبانیت به بیمار بسیار مهم است زیرا رفتارهای
تهاجمی نسبت به دیگران اغلب ناشی از انباشته شدن خشم
درونی است.



کلیه وسایل خطرآفرین را از دسترس بیمار دور نگه دارید.













به بیمار کمک کنید تا منبع عصبانیت و درک خود از
موقعیتها را بشناسد و نسبت به رفتار خود بازاندیشی داشته
باشد
به هنگام افزایش تنش و اضطراب بیمار در کنار او بمانید چرا
که حضور فرد قابل اعتماد به بیمار احساس امنیت میدهد و
از باال رفتن سریع اضطراب جلوگیری مینماید.
تعداد کارکنان بخش جهت کنترل موقعیت به اندازه کافی
باشد.
در صورت تجویز پزشک ،داروی بیمار را قبل از اینکه نیاز به
مهار فیزیکی باشد ،به او بدهید.
در صورتی که اقدامات فوق مؤثر واقع نشد از شیوه مهار
فیزیکی استفاده کنید.







اثرات سوء استفاده از مواد را بر بدن بیمار شرح دهید و تاکید کنید
که پیش آگهی بیماری منوط به خودداری از مصرف دارو میباشد.
بسیاری از بیماران از اثرات مخربی که سوء استفاده از مواد بر بدن
دارد ،اطالعی درستی ندارند.
بیمار را در تشخیص این که سوء استفاده از مواد در زندگی وی مشکل
ایجاد کرده است ،یاری دهید .قبل از اینکه توانبخشی شروع شود بیمار
باید رابطه بین استفاده از مواد و مسائل و مشکالت شخصی را درک
کند.
به بیمار روشهای مختلفی را آموزش دهید که وی در موقع فشار
روانی به جای روی آوردن به سوءمصرف ،میتواند از آنها استفاده کند
(مانند :ورزشهای جسمی ،روشهای آرام سازی و )...









ازهرگونه سرزنش بیمار خودداری کنید.
بیمار را به شرکت در گروههای خودیاری تشویق کنید.
به بیمار در بیان احساسات خود از طرق قابل قبول کمک
کنید.
روشهای اظهار نظر قاطعانه را به بیمار آموزش دهید .چناچه
فرد بتواند به روش قاطعانه با دیگران تعامل برقرار کند عزت
نفس وی افزایش مییابد.
از روش ایفای نقش جهت آموزش نحوه ارتباط بیماران با
سایرین استفاده نمایید.



نزدیک بیماری که سؤظن دارد ننشینید و او را لمس نکنید.
درمانگر باید به عالئم پرخاشگری رفتاری مانند :ابراز ناراحتی
از طریق چهره ،صورت برافروخته ،صدای لرزان ،محدود شدن
حیطهی توجه ،هوشیار باشد.



اگر بیمار به دلیل سؤظن و ترس از مسموم شدن ،از خوردن
غذا امتناع میکند؛ سعی کنید ابتدا خودتان مقداری از غذا را
بخورید تا ظن او نسبت به مسموم بودن غذا برطرف شود .در
موارد شدیدتر باید از غذاهای کنسرو شده به بیمار داد.



این مهم است که به طور غیر انتقادی ،با تن صدای متعادل با
بیمار صحبت کنید.



بیماری که سوءظن دارد ،اغلب رفتار دیگران را به خودش
نسبت میدهد .نجوا کردن یا رمزی صحبت کردن ممکن
است سوءظن بیشتری را تحریک کند .از این رفتارها
خودداری کنید.



تکالیف غیر رقابتی و انفرادی مانند حل جدول معما ،سرامیک
سازی ،استفاده از کیسه بوکس و دویدن برای این بیماران
مناسب است.



وقتی بیمار از توهمهای خود حرف می زند؛ نباید با نوعی
ناباوری و یا قضاوت برخورد شود .در عین حال توهم بیمار را
هم نباید تقویت کرد .پرستار باید به بیمار بفهماند که موافق
ادراکات بیمار نیست؛ مثالً" بگوید هرچند می دانم صداها
برای شما واقعی هستند ولی من هیچ صدایی را نمیشنوم.



سعی شود راهی برای برقراری رابطه با واقعیت پیدا شود.



مثالً" چیزی که به آن عالقه دارد در اختیارش گذاشته شود؛
فعالیتهای برای او در نظر گر فته شود تا بیمار بیش از حد
در دنیای خیالی خود غرق نشود.







باید بیمار را عالرغم داشتن اعتقادات غلط پذیرفت و به او حق
داد که با چنین اعتقاداتی باید وحشت زده باشد و رفتار
آزاردهنده از خود بروز دهد؛ لذا از سرزنش کردن ،مسخره
کردن ،توهین کردن و قضاوت عجوالنه باید اجتناب کرد.
از هرگونه بحث و گفتگو به منظور تغییر اعتقاد بیمار باید
اجتناب کرد.
از تأیید یا رد هذیانهای بیمار باید خودداری کرد .اگر بیمار
نظر درمانگر را در مورد افکارش جویا شود؛ میتواند به او
بگویید من چنین اعتقادی ندارم و یا قبولش برایم مشکل
است.



درمانگر برای کاهش نگرانی بیمار ،به هذیانهایش گوش دهد.



اگر بیمار هذیانهایی را بیان میکند که مسخره و خنده دار
است نباید به او خندید؛ زیرا خندیدن به بیمار ،بیانگر بی
احترامی به اوست.



هذیانها به تدریج با مصرف دارو کمتر میشود و بیمار پس از
مدت کوتاهی نسبت به افکار خود دچار تردید میشود.
درمانگر میتواند این تردید را بیشتر کند؛ باید شواهدی را که
اعتقاد هذیانی بیمار را رد میکند در اختیار او گذاشت.

افسردگی
♦پایش مکرر بیمار در اوایل پذیرش
♦ مشاهده یک به یک در صورت وجود ریسک خودکشی
♦ ایجاد سطحی از حساسیت و اطمینان با بیمار
♦ سئوال از بیمار در مورد افکار و نقشه خودکشی ،آیا قصد اجرای نقشه را
دارد
♦ پایش مصرف داروها
♦ بحث در مورد پاسخ بیمار به درمان
♦ پایش عالئم حیاتی ،مواظبت از باال رفتن فشار خون در اثر بعضی از
داروها
♦ پایش وزن ،بعضی از داروها موجب تغییر وزن بیمار میشوند
♦ پایش خواب بیمار ،سئوال در مورد کفایت و سهولت خواب شبانه ،مشکل
به خواب رفتن







برقرار نمودن ارتباط خوب با بیمار یک روش خوب در
پیشگیری از خودکشی است؛ زیرا موجب میشود بیمار
احساس کند که فرد با ارزشی است و مورد قبول واقع شده
است.
هرگونه اشیا ء نوک تیزمثل چاقو ،تیغ ،ناخن گیر ،لیوان
شیشه ای ،کمپوت ،کنسرو از دسترس بیمار دورگردد و از
ورود آن به بخش جلوگیری گردد.
ممکن است از ملحفهها به عنوان وسیله جهت حلق آویز
کردن استفاده گردد که باید سرکشی مرتب از اتاقها ،حمام،
توالت و...صورت گیرد.



هرگونه مواد شوینده بخش که در اختیار خدمات بخش
میباشد در مکانی دور از دسترس بیماران باشد.



خانواده بیماران در هنگام مالقات توجیه گردند که هیچ گونه
دارویی در اختیار بیمار نگذارند.

 بهعنوان درمانگر بایستی از نشانههای خطر خودکشی آگاه باشید که
عبارتاند از:
«ای کاش مرده بودم»
 منزوی و افسرده شدن رفتارهای جسورانه و بی پروا بخشیدن داراییهای با ارزش بروز تغییراتی در رفتار ،حاالت و ظاهر فرد سوء مصرف الکل و مواد -رنج بردن از یک تغییر در زندگی یا از دست دادن یک چیز بزرگ









تصمیم و خیال خودکشی را هنگامی که فاکتورهای زیر در
تاریخچه بیمار وجود دارد بررسی کنید :افسردگی ،سوء
مصرف مواد و الکل ،سایر اختالالت روانی ،تالش برای
خودکشی درگذشته ،طالق و جدایی اخیر ،اخراج اخیر (از
محل کار) ،داغدیدگی اخیر ،درد مزمن.
عقاید فرهنگی و ارزشهای بیمار در مورد درک او از
خودکشی را بررسی کنید.
پتانسیل و آمادگی بیمار برای خودکشی را گزارش کنید و او
را زیر نظر بگیرید.
اگر شواهدی دال بر قصد خودکشی وجود دارد فرد را به
روانشناس ارجاع دهید.









از خانواده بیمار در مورد عالیمی که نشان دهنده آمادگی
بیمار برای خودکشی هستند سئوال کنید.
باید برای بیماری که خارج از بیمارستان است و قصد
خودکشی دارد فعالیتهایی را در نظر بگیریم تا مشغول باشد
و کمتر به خودکشی فکر کند.
به احساسات بیمار در مورد بحران کنونی توجه کنیم و به آن
اهمیت دهیم (به عنوان مثال توسط روشهایی مانند انعکاس
احساسات بیمار).
با والدین و اعضای خانواده فرد مشاوره کنید تا دسترسی بیمار
را به داروهای مر گ آور و دیگر وسایل خودکشی محدود
کنند.










برای یک خواب بهتر در طول شب ،بهتر است بیمار را از
خوابیدن طوالنی در طول روز منع کرد.
برنامه منظم برای فعالیتهای بدنی ،مثل ورزش برای بیمار در
نظر گرفته شود .این کار ،موجب بهبود خواب شبانه میشود.
بهتر است داروهای آرامبخش در شب به بیمار داده شود تا در
طی روز بیمار خواب آلود نباشد.
مصرف نوشیدنیهای کافیین دار محدود شود.
برای احساس امنیت بیشتر چراغ خواب در اتاق یا سالن
روشن شود.









الگوهای خواب بیمار و مقدمات معمول به رختخواب رفتن
بیمار را بررسی کنید و آنها را در برنامه مراقبتی بیمار
بگنجانید.
وجود بیماریهای جسمی را در فردی که دچار بی خوابی
است بررسی کنید (بیماریهای قلبی عروقی ،ریوی ،معده،
هیپرتیروئیدی و .)...
سطح اضطراب بیمار را بررسی کنید و در صورت اضطراب
بیمار مداخالت مربوط به بیمار مضطرب را پیگیری کنید.
عالیم افسردگی را در بیمار بررسی کنید .وجود خلق افسرده،
عبارات ناامیدانه ،کاهش اشتها در بیماردر اختالل خواب اثر
دارند.








وجود عالیم شبانه سندرم پاهای بی قرار که قبل از شروع
خواب و یا در طول شب در بیمار اتفاق میافتد ،را بررسی
کنید .همچنین وجود حملههای هراس شبانه ،سردرد و
رفالکس را در بیمار بررسی کنید و در صورت وجود ،بیمار را
جهت درمان ارجاع دهید.
فراهم آوردن عواملی مانند ماساژ پشت ،مصرف کربوهیدارات
ها و ایجاد سکوت قبل از خواب کمک کننده است.
درد بیمار را اندکی قبل از خواب تسکین دهید.
حضور دورههای آپنه حین خواب را بررسی و مانیتور کنید.











محیط را ساکت نگه دارید (از رفت و آمد اجتناب کنید،
صدای رادیو و تلویزیون را کاهش دهید و در بخش آرام
صحبت کنید).
از صداهای آرام بخش نظیر صدای باران ،آبشار یا اقیانوس
برای القاء خواب استفاده کنید.
به الگوی دفع بیمار توجه کنید .توجه کنید که بیمار ،هنگام
بعد از ظهر مایعات کمتری دریافت کند و مطمئن باشید که
بیمار داروهای مدر خود را صبح مصرف کرده است.
بیمار را به فعالیتهای اجتماعی تشویق کنید و به افراد مسن
کمک کنید تا بیشتر در معرض شادی و لذت قرار بگیرند.
در مورد سابقه خواب بیمار و اختالل آن بررسی کنید.



محیط بیمار را از نظر امنیت محیطی بررسی کنید به عنوان
مثال وجود پله ،وسایل و ...
لیستی از فعالیتهای روزانه مورد انتظار از بیمار را تهیه کنید
و وظایف او را مشخص کنید و سپس بیمار را در اجرای این
وظایف مشارکت دهید.



تکنیکهای تن آرامی ،تسکین درد و یا استفاده از تخیل قبل
از خواب را آموزش دهید.



بر اثربخشی و ایمن بودن دارو دقت کنید و نظارت بر مصرف
دارویی فرد دچار بی خوابی را بیشتر کنید.



راهنماییهای زیر را جهت بهبود خواب بیمار به وی آموزش دهید:








فقط هنگامی به رختخواب بروید که خواب آلوده هستید.
هنگامی که نیمه شب بیدارمیشوید ،به اتاق دیگری بروید و
فعالیتهای آرامی را انجام دهید و فقط زمانی دوباره به
رختخواب برگردید که خواب آلوده شدهاید.
از رختخواب یا تخت فقط جهت خواب استفاده کنید و از
تخت برای مطالعه یا چرت جلوی تلویزیون اجتناب کنید.
هر روز صبح در زمان یکسانی از خواب بیدار شوید.
آگاه باشید که هر فرد به  ۸ساعت خواب نیاز دارد.

اختالل در مراقبت از خود
 ارزیابی اولیه از بیمار را به عمل آورید.
 از بیمار تاریخچه آسیب بگیرید.
 علل و عوامل ایجاد اختالل درانجام مراقبتهای سالمتی را
بررسی کنید.
 بیمار را به عدم وابستگی و حفظ استقالل تشویق کنید و
زمانی که بیمار قادر به اجرای فعالیت نیست ،مداخله کنید،
زیرا حفظ سالمت و امنیت بیمار از اولویتهای پرسنل درمان
است.
 وضعیت تغذیه و دریافت غذا و مایعات را مورد ارزیابی قرار
دهید.

 کارهای مستقل بیمار را مورد شناسایی قرار دهید و تقویت
مثبت کنید .تقویت مثبت موجب ارتقاء عزت نفس بیمار
میشود.
 قبل از حمام ،دمای آب را کنترل کنید.
 در صورتی که بیمار در حمام کردن مشکل دارد ،محیطی
ایمن و راحت را در حمام برای وی فراهم کنید.
بهعنوان مثال برای جلوگیری از سقوط بیمار درحمام میتوان از
کف پوشهای مخصوص حمام و قرار دادن یک صندلی در حمام
استفاده کرد.
 جهت پیشگیری از ضعف و آتروفی عضالت بیمار و افزایش
توانایی ماهیچه وی ،بیمار را در برنامههای ورزشی شرکت
دهید.









بیماری که اشتها به غذا خوردن ندارد ممکن است دچار
سؤتغذیه شود ،الزم است یک رژیم غذایی کامل در نظر گرفته
شود.
ثبت دقیق مایعات خورده شده و دفع شده در بیمار بی اشتها
به منظور بررسی وضعیت تغذیه ای بیمار ضرورت دارد.
گاهی میتوان از خانواده بیمار خواست تا غذای مورد عالقه
بیمار را برایش بیاورند (در صورتی که ضوابط بیمارستان اجازه
این کار را میدهد).
به بیمار در خوردن غذا کمک کنید .مثالً"قاشق را در دست
بیمار قرار دهید ،و به او بگویید مقداری از این غذا را بخور.











مواد غذایی را به مقدار کم و دفعات زیاد به بیمار بدهید.
در صورت لزوم ،مواد غذایی که هضم و بلع آسان تری دارد را
برای بیمار فراهم کنید.
محیط مناسبی جهت تغذیه بیمار فراهم کنید.
زمان کافی جهت تعذیه بدهید و در صورت لزوم غذا را دوباره
برای بیمار گرم کنید.
در صورت امکان به بیمار اجازه دهید نوع غذایش را انتخاب
کند.
طبق تجویز پزشک ویتامین و مواد معدنی مکمل را برای
بهبود وضع تغذیه ای بیمار به وی بدهید.









در مورد بیماران مانیک که قادر به نشستن طوالنی مدت
جهت صرف غذا نمیباشند ،میتوان غذا و آشامیدنی به بیمار
داده شود که بتواند در موقع فعالیت با خود حمل و استفاده
کند.
در مورد بیماران پارانوئید در صورت لزوم از مواد غذایی
کنسرو شده استفاده کنید و اجازه دهید که بیمار شخصاً در
قوطی را باز کند.
گزارش دقیقی از غذای خورده شده و دفع شده و مقدار
کالری دریافتی از بیمار داشته باشد .این یافتهها جهت بررسی
وضع تغذیه ای بسیار ضروری است.
بیمار را روزانه وزن کنید.

اجتناب از درمان
 علل و عوامل مربوط به عدم پذیرش درمان مثل کمبود
آگاهی ،تطابق ناموثر با بیماری و کمبود حمایت اعضاء خانواده
و  ...را شناسایی کرده و سعی در حذف آنها نمایید.
 به دالیل بیمار برای عدم پذیرش درمان فعاالنه گوش دهید.
 نیاز واقعی به دارو را به بیمار القاء کنید (به بیمار توضیحات
کامل در مورد نوع دارو و نحوه عملکرد آن ارائه دهید ).
 ارتباط میان عدم پذیرش درمان و تشدید عالیم بیماری را
برای بیمار توضیح دهید.
 نگرانی بیمار را در مورد وابستگی به دارو کاهش دهید.










به مددجویانی که به دلیل بهبود موقت ،قصد قطع دارو را
دارند ،عوارض ناشی از قطع دارو را گوشزد نمایید.
جهت اطمینان از مصرف دارو ،مدتی پس از مصرف دارو در
کنار بیمار باقی بمانید.
درمان با بیمار را بهصورت آموزش و مشارکت او در درمان
توسعه دهید.
دسترسی و استفاده از منابع حمایتی را ارزیابی کنید.
درصورت نیاز بیمار به استفاده از تجهیزات گران قیمت در
درمان ،بیمار را به مراکز کمک کننده ارجاع دهید.

 در صورت ترخیص بیمار یا ارجاع او حتماً شماره تلفنی را در اختیار او
بگذارید تا بتواند سؤاالت خود در مورد داروهای تجویز شده را بپرسد.
 به خانواده بیمار وظایف اختصاصی را که به رعایت برنامه درمانی توسط
بیمار کمک میکند ،گوشزد نمایید.
 به بیمار در مورد بیماری و اثرات سودمند درمان آموزش دهید.
 در صورتی که دلیل عدم پذیرش درمان عوارض جانبی آن است ،در
جهت کاهش این عوارض آموزش دهید.
بهعنوان مثال توصیه به مصرف دارو همراه با غذا برای کاهش عوارض
گوارشی ،مصرف داروهای خواب آور در زمان خواب برای کاهش عوارض آن
و مصرف مواد غذایی حاوی پتاسیم در صورت گرفتگی عضالنی.

به دلیل خواب آور بودن داروهای روانپزشکی احتمال خفگی به علت وجود
غذا در دهان وجود دارد.
 وجود هر گونه نان ،آجیل و سایر خوراکیها در کنار تخت بیماران
عالمت هشدار است و احتمال استفاده از آنها در هنگام خوابیدن بیمار
بایستی مورد توجه بیشتر باشد.
 در هنگام صرف غذا از خروج قاشق و نان و سایر مواد غذایی از سلف
سرویس جلوگیری گردد.
 قبل از خواب دهان بیماران مورد بازدید قرار گیرد.









در مورد بیمارانی که با بینش قصد فرار دارند (مانیک،
بیمارانیکه اقوامشان به زور مبادرت به بستری نمودن و
اختالل شخصیت) باید مراقبت بیشتری انجام شود.
در مورد بیمارانی که بدون قصد ،اقدام به فرار میکنند (مانند
عقب ماندگان ذهنی) فقط کافی است در بخش بسته بوده و
نگهبان جلوی در حضور داشته باشد.
راههای احتمالی فرار در بخشها مورد توجه و مواظبت قرار
گیرد.
سرکشی دائمی از کلیهی اتاقها و قسمتهایی که بیمار از آن
استفاده مینماید مثل حمام ،توالت صورت گیرد و از تجمع
کمک بهیاران در ایستگاه پرستاری خودداری گردد.








هرگونه دعواهای ساختگی فرصتی برای فرار سایر بیماران
فراهم میکند دقت الزم صورت گیرد.
بعضی از بیماران ممکن است با لباس مبدل با استفاده از
یک فرصت مناسب لباسهای پرسنل را برداشته و بپوشند
که باید درب رختکن بسته باشد.
اعزام بیماران به سایر بیمارستانها ،دادگاه ،پزشک قانونی،
مشاوره و...فرصتی برای فرار بیمار است ،مواظبت بیشتری
صورت گیرد.
اگر بیمار فرار کرد پس از بازگشت نباید او را سرزنش کرد،
بهتر است او را به حمام گرم و آشامیدنی گرم در زمستان
ودر تابستان آشامیدنی سرد بیمار را آرام و خستگی او را
کمتر کرد.

به دلیل استفاده بعضی بیماران از سیگار ،کبریت و فندک و نیز
عدم آگاهی بعضی بیماران بر اعمال و رفتار خود ،احتمال آتش
سوزی در بخش و یا خود سوزی وجود دارد.
 از قرار دادن کبریت و فندک در اختیار بیماران خودداری
گردد.
(توصیه به خانوادهی بیماران در هنگام مالقات).
 بیماران قبل از هر بار ورود به بخش مورد بازدید بدنی قرار
گیرند.

 عالیم افسردگی ،اضطراب و تحریک پذیری را بررسی کنید.
 حس اعتماد را در بیمار پایه ریزی کنید.
 وجود توهم را بررسی نمایید .سؤال کنید آیا شما صداهایی
میشنوید که افراد دیگر نمیشنوند؟ آیا آن صداها به شما می
گویند که به خودتان آسیب برسانید؟
گاهی اوقات این صداها بیمار را به طرف آسیب رساندن به خود و
یا دیگران هدایت میکند.
 سابقه خانوادگی سوء مصرف مواد را بررسی کنید.

خطر خودکشی را بررسی کنید:
 رفتارهای بیمار را هر  ۱۵دقیقه کنترل کنید.
 توجه داشته باشید کنترل بیمار تحت الگوی خاصی نباشد و با
فاصلههای نامنظم انجام گردد.
 محیط بیمار را امن نگه دارید و همه وسایل صدمه آفرین را از
محل دور کنید.
 از شیشه نشکن در محیط بیماری که در خطر صدمه به خود
است ،استفاده کنید.
 با بیمار قرارداد (شفاهی یا کتبی) ببندید که در زمان تجربه
افکار صدمه به خود ،پرستار بخش را آگاه کند.











هنگامی که بیمار عوامل تسریع کننده و کاهش دهنده
رفتارهای آسیب به خود را معرفی میکند او را تحسین کنید.
به بیمار اطمینان دهید که او تنها نخواهد ماند و در طول
مدت توهمات امنیت دارد و او را جهت درمان دارویی ارجاع
دهید.
اگر بیمار به بدن خود آسیب رساند مراقبت از زخمها را با
حالتی دور از لطافت و بدون توجه زیاد انجام دهید.
هنگامی که بیمار اضطراب بیش از حد را تجربه میکند از
روابط یک به یک استفاده کنید.
کارهایی که سبب کاهش اضطراب میشوند مثل ورزش،
فعالیت یا صحبت در مورد احساسات را تقویت کنید.









بیمار را از نظر وجود سابقه حمالت و پرخاشگری در گذشته
بررسی کنید.
احساسات مربوط به عصبانیت بیمار را به خوبی گوش دهید و
آنها را بشناسید.
بیمار را از نظر افزایش فعالیت حرکتی به دقت مشاهده کنید
و اگر بیمار پرخاشگری نمود ،آمادگی مداخله را داشته باشید.
اگر بیمار برای کنترل رفتار خود ناتوان است ،به جای جدا
نمودن بیمار ،نظارت فعال بر او داشته باشید.









بیمار را در برنامه مراقبتی ،مشارکت دهید و تأکید کنید که
بیمارمی تواند حق انتخاب داشته باشد.
تاکید کنید که بیمار باید قوانین بخش را بپذیرد و برای این
پذیرش ،تقویت مثبت انجام دهید و به رفتارهای آسیب زننده
و نا به هنجار توجه کمی معطوف کنید.
بیمار را در گروه درمانی شرکت دهید و از گروه درمانی برای
تغییر روشهای سازگاری با تنهایی ،کنترل تکانههای آسیب
به خود و روابط بین فردی استفاده کنید.
برتوانایی های بیمار تمرکز کنید .از بیمار بخواهید که
هنگامیکه سخنان منفی در مورد خود میگوید کلمه"توقف"
را در ذهن بیاورد و آن را با عبارات مثبت جایگزین کند.










اگر شواهدی دال بر مورد تجاوز قرار گرفتن وجود دارد ،بیمار
را به سیستمهای حمایتی ارجاع دهید.
محیط خانه را از نظر وجود وسایل خطر آفرین بررسی کنید.
اگر رفتارهای بیمار تشدید شد ،او را جهت مداخالت سالمت
روانی ارجاع دهید.
بیمار را برای مصرف دارویی دیگر به پزشک ارجاع دهید.
میزان تأثیر و عوارض جانبی داروها را ارزیابی کنید.

