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 وسواس اختالل

 بیمارستان تخصصی شهید رجائی

 

 

 

 

برای اختالل وسواسی دوگونه 

 .گردد تعریف می فکری و عملی

افکار  احساسات یاا   :وسواس فکری  -1

می که منجر باه  اوتصورات مزاحم و مد

این افکار به زور  اضطراب فرد می شود

وارد ذهن بيمار می شوند و او سعی می 

 کند آنها را از ذهن خود خارج سازد

رفتارهای تکراری که وسواس عملی:  -2

مجباور  اضطراب فرد به قصد رهایی از 

به انجام آنهاست مانند شستن چندباره 

دست، ترتيا  و دساته بنادی اشايا،     

آرایش وسواسای و یاا انجاام اعماا      

 . عرف مذهبی بيش از

 
 

  

 

 

 

 

 آلودگی،کثیفی،میکروب گرانیدرموردن

 یا سرایت کردن بیماری.

  مطمئن نبودن از کار خود و شک

  کردن به اشتباه بودن کارها.

  ،فکر کردن مدام به صداها، تصاویر

 کلمات یا اعدادی مشخص.

  تمایل به انجام دادن کارها به یک

 روش مشخص

  استحمام مکررشستن مکرر دستها یا 

  تکرار زیادتر از حد الزم دعا یا نماز

 برای محافظت از خطر

 چند بار خواندن یک مطلب از ابتدا 

 باز کردن بند کفش به صورت  بستن و

 مکرر

  بررسی کردن تکراری برخی اشیاء و

وسائل برای افزایش ایمنی )مثل قفل 

بودن گاز وچراغ  بودن در خانه، خاموش

 ها(
  
 

 

 تعریف
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از وسواسها اینمونه  

علی نقی پور)روانشناس بالینی( ر. :  سال  -تهیه و تنظیم

مسئول آموزش -پرستاریبا همکاری م. ارجمندی)كارشناس 

 7931 -به بیمار(

 دكتر مهدی شادفر) متخصص روانپزشکی( زير نظر :

 خانواده ها -گروه هدف :بیماران

 :RH.PM1.S5 كد پمفلت

 منبع :روانپزشکی كاپالن
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 تغييرات جسمی و بدنی 

 محيط 

 سابقه خانوادگی 

 استرس 
 

  
 

درمان اختالل وسواس شامل 

درمان های دارویی و غیر دارویی 

 می باشد.

 
 

:  روان درمانی  عبار ت است روان درمانی  .1

از ارزیابی عواطف و احساسات فرد و حل 

   تعارضات روحی  با احساس همدلی.

بیشترین تکیه بر درمان : رفتار درمانی .2

خارجی بیماری است و بر  عالئم رفتاری و

قوانین بازتاب های شرطی پاولف استوار 

 .است

درمانهااای رفتاااری اخااتالس وسااواس اجباااری   

 شامل پیشگیری از عادات و رویارویی است. 

پیشگیری از عادات، یک متخصص به  ٔدر مرحله

های زمانی  کند تا در بازه فرد بیمار کمک می

با شرایط تری در رویارویی با  طوالنی و طوالنی

زایی قرار بگیرد که در آن احساس اجبار  استرس

 کند که استرس برای انجام کاری را می

بااارد. در ایااان  و اضااابراب او را از باااین مااای

شاارایط، بیمااار اااابالحاو بااا خااود در یاار      

 اررد و او   شود و هرچه قادر کاه زماان مای     می

کناد،   بیشتر به انجام آن کار احسااس نیااز مای   

ل میاااال وسواساااای او همچنااااان در م اباااا

ای کااه دیگاار  کنااد تااا مرحلااه  ایسااتاد ی ماای

هاایا اجباااری باارای انجااام آن کااار خااا      

 احساس نکند.

 

 

 مانی: دردارو

داروهای رایج جهت درمان اختالل 

 وسواس شامل موارد زیر می باشد.

 ضد افسردگی ها 

 آنتی سایکوتیک ها 

   بنزودیازپین ها  
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 علت 
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 درمان

مطالعه بیشتر جهت 

به بروشور آشنایی با 

داروها موجود در بخش 

 مراجعه نمایید


