« چرا بيشتر مردم از مراجعه به روانپزشكان و
روانشناسان اکراه دارند ؟»
امروزه در سايرکشورها به خصوص کشورهاي غربي
مردم به راحتي مراجعات متعددي به روانپزشكان و
روانشناسان دارند حتي شايد به يک فرهنگ تبديل
شده باشد .خوشبختانه در کشور ما نيز فرهنگ
عمومي به سمت اين حالت در حال حرکت است و اين
مساله کم کم بين مردم درك شده است که باالخره
مغز نيز مانند قلب ،کليه ،کبد و سيستم گوارش
مي تواند بيمار ميشود و براي رفع کسالت آن بايد به
متخصص آن مراجعه کرد  .بيماري هاي اعصاب و روان
جدا از ديگر بيماري هاي پزشكي نيست ،در
بيماري هاي گوناگون بدن  ،عموم اشكاالت در سطح
سلولي اتفاق مي افتد .براي مثال اگر ديابت يا مرض
قند ايجاد شود يک اشكال در ترشح و عملكرد
انسولين در سطح سلولي بدن است .در بين سلولهاي
مغزي نيز مواد بيوشيمي وجود دارد که وقتي تعادل
اين مواد به هم مي خورد موجب بروز بيماري هاي
متعددي مي شود که با درمان هاي گوناگون ما اين مواد
بيوشيمي را به حالت تعادل مي رسانيم.عموما در بيشتر
بيماري ها درمان قطعي نداريم .براي مثال فرد تا زماني
که قرص قند خود را مي خورد و رعايت برخي اصول را
مي کند قند او کنترل مي شود .ولي اين دستور که بايد
دارو را بخورد وجود دارد .در بيماري هاي اعصاب و
روان نيز وضعيت به همين منوال است و شايد وضعيت
بهتر باشد .ممكن است يک فرد ديابتي ،فشار خوني،
قلبي ،کليوي و  ...تا آخر عمر دارو بخورد ولي

خوشبختانه در درمان اغلب بيماري هاي اعصاب و روان

وسواس ،پرخاشگري و خشونت ،اختالالت شخصيت،

يک دوره درماني وجود دارد و اگر درمان به طريقه

اختالالت جنسي و خواب را برطرف کنند و سالمت را

صحيح انجام شود مي توان پس از مدتي دارو بنا به نظر

به فرد بازگردانند .با وجود اين ،برخي از اين داروها

پزشک کم و يل قطع کرد .را قطع کرد .افرادي که از

مانند داروهاي خواب آور ،ضداضطراب ،رخوت زا،

بيماري ها يا اختالالت رواني رنج مي برند ،براي درمان
بسيار محتاط عمل مي کنند .آنها از اين که خانواده و
اطرافيانشان به آنهابرچسب ديوانگي بزنند ميترسند و

داروهاي انرژي زا و محرکيا مسكن و آرامبخش و نيز
داروهاي هورموني که ورزشكاران سوءمصرف مي کنند

سعي مي کنند بيماري خود را پنهان کنند ويا باآن

اعتيادآورند و اگر خارج از دستور پزشک مصرف

بسازند .اين در حالي است که همين افراد اگر

شوند ،مي توانند در فرد وابستگي شديد رواني و

جسمشان مريض شود ،به سرعت به پزشک مراجعه

جسمي ايجاد کنند ،در حالي که پزشک نحوه مصرف و

مي کنند و خود را درمان مي کنند .شايد نتوانيم روح را
جراحي کنيم ،اما مي توانيم آن را پيش دکتر ببريم و از
راه هايي که دارو هم يكي از آنهاست ،درمانش کنيم.

قطع مصرف اين داروها را خوب مي داند و طوري آنها
را تجويز مي کند که احتمال اعتياد به آنها به حد اقل

بي ترديد مي توان گفت بيماري هاي روانپزشكي مانند

برسد .لذا مصرف داروهاي روانپزشكي را بايد مدام با

ساير بيماري هاي جسمي درمان پذيرند و براي درمان

روانپزشک معالج تنظيم و کنترل کرد .يكي از

آنها مي توان از دارودرماني يا درمان هاي غير دارويي

اشتباهات رايج اين است که بيماران نسخه را خود

مثل مشاوره ،رواندرماني ،درمان هاي تحريک مغزي
مثل الكتروشوك درماني يا انواع درمان هاي طبيعي و
متناوب سود جست .متاسفانه برخي خانواده ها يا

سرانه تمديد مي کنند يا آن را براي افراد ديگري که
فكر مي کنند بيماري مشابه آنها را دارند تجويز

بيماران که نگرش بسيار منفي نسبت به مصرف

مي کنند .اين عمل گاه پيامد هاي غير قابل جبراني

داروهاي روانپزشكي دارند ،خود را از درمان با اين

دارد .عوارض ناشي از استفاده نامناسب از داروهاي

داروها محروم مي کنند .اين نگرش صحيح نيست و

روانپزشكي متعددند و شامل بروز اختالالت حرکتي،

تنها بايد از مصرف خودسرانه داروها پرهيز کرد.يكي از
سواالت رايجي که معموال مردم،به خصوص مبتاليان به
ناراحتي هاي روانپزشكي مي پرسند ،احتمال اعتياد به

خواب آلودگي مفرط ،اختالالت جنسي ،افت فشار
خون ،ضعف تنفسي ،يبوست ،بند آمدن ادرار،

داروهاست .دارو هاي روانپزشكي مي توانند به خوبي

مشكالت گوارشي ،تاري ديد ،سردرد و سرگيجه و

انواع افسردگي ،شيدايي ،اضطراب ها و ترس ها،

ضعف و سستي هستند .اين عوارض با تجويز مناسب و

وسواس ،پرخاشگري و خشونت ،اختالالت شخصيت،

کافي داروها به ندرت بروز ميکند .انتخاب نوع دارو

بايد متناسب با نوع بيماري و خصوصيات بيمار باشد تا از

 -4از آنجايي که طول درمان در اختالالت روانپزشكي

بروز عوارض جلوگيري شود .بيشترين عوارض داروهاي

حداقل  6ماه مي باشد بديهي است که در صورت احساس

روانپزشكي در زنان شامل تغيير وزن ،تغيير حاالت
حرکتي و عوارض پوستي مختلف است که پزشک با ارائه
اطالعات صحيح در مورد دارو و نوع بيماري به بيمار

بهبودي از قطع خودسرانه دارو اجتناب کرده و چنانچه
مايل به قطع دارو هستيد حتماً با پزشک مشورت نمائيد

مي تواند از ترس و اضطراب بيمار بكاهد و از تصميمات

چرا که داروها بايد به صورت تدريجي قطع شوند؛بديهي

عجوالنه بيمار در مورد مصرف يا عدم مصرف دارو و مدت

است که قطع ناگهاني داروها سبب بازگشت بيماري

زمان مصرف آن ممانعت به عمل آورد.داروهاي

 -5از آنجايي که مصرف همزمان داروهاي روانپزشكي با

روانپزشكي بر مهارت هاي شغلي و عملكرد مردان
تاثيرگذار است که روانپزشک با دانش اطالعاتي در مورد
شغل و نحوه زندگي مرد بيمار مي تواند بهترين گزينه
در اين مورد به او بدهد .زنان سالمند ،باردار و شيرده و

 -6الزم و ضروري است به منظور پيشگيري از تداخل

کودکان دوز داروي کمتري را بايد مصرف کنند.

دارويي  ،اگر تحت درمان روانپزشک هستيد و براي ساير

درمان طوالني است و اثرات درماني داروها  3يا  4هفته

اختالالت جسماني به ديگر همكاران پزشک مراجعه مي
کنيد،يادآوري فرمائيد که ساير همكاران پزشک از تجويز

پس از شروع درمان بروز مي کند نبايد انتظار بهبودي

داروي روانپزشكي خودداري نمايند.

سريع داشت.

 -7تجويز داروهاي روانپزشكي به هيچ وجه نفي کننده

 -2با توجه به ترشح برخي داروها در شير و مضر بودن

مشاوره و رواندرماني نيست بلكه دارودرماني و

در دوران حاملگي،در صورت شيردهي يا حاملگي حتماً
پزشک خود را مطلع نمائيد.
 -3با توجه به تفاوت هاي فردي  ،ممكنن اسنت دارو
عوارض جانبي داشته باشد.در صورت بروز عوارض جانبي
دارو با پزشک مشورت کرده يا از مرکز اطالعات دارويني
اطالعات بگيريد.
خواهد شد.

کمیته سالمت

جانبي شود درصورتي که داروي ديگري مصرف مي کنيد

دارويي را براي او پيشنهاد کند و آگاهي هاي الزم را نيز

 -1از آنجايي که مدت درمان روانپزشكي يا زمان پاسخ

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

ساير داروها ممكن است باعث تداخل دارويي و اثرات

حتماً به پزشک اطالع دهيد.

لطفا به نكات زير توجه فرماييد :

دانشگاه علوم پزشکی ایران

رواندرماني مكمل يكديگرند.
 -8مصرف داروهاي اعصاب و روان با تجويز پزشک
وابستگي نمي آورد مگر آنكه خودسرانه مصرف شوند.
 -9داروي روانپزشكي صرفاً براي شما تجويز مي شود از
پيشنهاد آن به ديگري بدون تجنوينز پنزشنک جند ًا
خودداري کنيد.

عولرض داروهای روانپزشکی

