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تقابلمتأثیرنتیجهجسمی،بیماریبهمبتالنوجوانانوکودکاندررفتاریوعاطفیپاسخهای

.استخانوادگیوفیزیولوژیکیروانشناختی،رشدی،عوامل

ناباوریوشوکبااغلبکهاستانتقالیفرآیندیکجسمیناتوانییابیماریهربهروانیواکنش

ایموفقهایتالشباویابدمیادامهعصبانیتواندوهوغماحساسطریقازشود،میشروع

.یابدمیخاتمهبیماریپیامدهایباسازگاریدرجوانیکناموفق

منجروذاردبگتأثیرمغزبراستممکننیزبیماریفرآیندخودبامرتبطفیزیولوژیکیتغییرات

.میاندازدخطربهبیشترراکودکسازگاریکهشودرفتاریوعاطفیتغییراتبه

بیمارکودکاندررفتاریوعاطفیمشکالتبرایمهمدرمانیگزینهیکفردیدرمانیروان

ومداومروانشناختیرشدکهاستمقابلهایمکانیسمهایافزایشدرمان،هدف.استجسمی

.میکندتقویترابیماریباسازگاری

خودبیماریبهپاسخومعنیتاکندکمکبیمارانبهتواندمیاطفالمحیطدرموثردرمانیروان

.کندتقویترااجتماعیروانیعملکردوبخشدبهبودرادرمانازتبعیتکنند،درکرا



اهداف روان درمانی در کودک مبتال به بیمار جسمی

هایپزشکیمشابهکودکاندارایتشخیصایجادیکشبکهاجتماعیجدیدباسایر.1

تسهیلدرابرازعواطفمربوطبهبیماریودرمانآن.2

افزایشدرکازطریقآموزشدرموردبیماریودرمانآن.3

اجازهدادنبهکودکبرایاولویتبندیمجدداهدافکوتاهمدتوبلندمدتزندگی.4

شناساییوابالغنیازهایوالدینواعضایخانواده.5

تسهیلارتباطباارائهدهندگانمراقبتهایبهداشتی.6

ازحدمدیریتعالئمیماننداضطرابپیشبینی،حالتتهوع،درد،امتناعازدرمان،یارفتاربیش.7

نقشبیمار

تسهیلارتباطکودکبامدرسهوگروههمساالنش.8

تسهیلبحثدرموردمسائلمربوطبهترسازمرگومردن.9



MODELS OF PSYCHOTHERAPY

ردرمانیمیتواندزمانومکانیرافراهمکندکهبیمارانبتوانندبهطورموثروان•

.احساساتترس،خشمیاغمراتخلیهکنند

مدلهایمختلفیازرواندرمانیوجودداردکههرکدامپایههاینظریوتکنیکهای•

.خاصخودرادارندکهممکناستدرمحیطهایاطفالقابلاجراباشند

• Supportive Psychotherapy

• Insight-Oriented Psychotherapy

• Narrative Therapy

• Cognitive-Behavioral Therapy

• Group Therapy 



Supportive Psychotherapy

بهبرای(کهدرمانمشتریمحوریاانسانگرانیزنامیدهمیشود)رواندرمانیحمایتی•

.ودمیشحداقلرساندنسطحپریشانیعاطفیبیمارازطریقگوشدادنهمدالنهانجام

Insight-Oriented Psychotherapy

زادردناکاحساساتتااستبیمارانبهکمکبینشمحوررواندرمانیهدفمقابل،در•

مچشدروبشناسندمیشود،مطرحآنهابیماریزمینهدرکهراتعارضیادادندست

کهاحساساتیبهنسبتتاشودمیکمکبیمارانبه.(2000گرین)دهندقرارانداز

.کنندپیدابیشتریآگاهیبودند،شدهسرکوبیانشدهشناساییقبالا



Narrative Therapy

دادهاننش.کندمیتأکیدخودبیماریروایتیابیمارشخصیداستانبردرمانیروایت•

Leventhal)استمرتبطروانیسازگاریباشدتبهکهاستشده et al. 1980).

.کندبازگوراخودبیماریروایتتاکندمیتشویقرابیماردرمانگر

کمکوکنندشناساییراخودمضامینکندکمکبیمارانبهکهاستایندرمانگرنقش•

دهندییرتغهستند،پیشروندهترومثبتترکهروایتهاییبهرامنفیروایتهایتاکند

خودداستانهایتامیکندکمکبیمارانبهدرمانگر.(1994همکاران،ورابینوویتز)

.نندکتصحیحرانادرستنسبتهاییانادرستبرداشتهایوکنند«معنیسازی»را

رببیشتریکنترلاحساسکهبیمارانیکهدادهاندنشان(2004)دروتاروشوارتز•

سطوحوکنندادغامرادشوارعاطفیتجاربمیتوانندبهتردارند،خوداحساسات

.کنندگزارشراپریشانیازپایینتری



Cognitive-Behavioral Therapy

وشناساییدنبالبهکهاستمشکلمحوردرمانیک(CBT)رفتاری-شناختیدرمان•

.استناسازگارشناختهایورفتارهااصالح

•CBTوردمدرناراحتیبهمنجرکهخاصعاطفیهایپاسخبهرسیدگیبرایتواندمی

ترویجبرایهمچنینوکندمیایجاداختاللآندرماندریاشودمیبیمارییک

عالئمرفعبرایآنازتوانمیهمچنین.شودمیاستفادهترمثبتایمقابلهرفتارهای

.کرداستفادهاضطرابیاهمراهخویوخلقکنندهناتوان

عملکردبهبودودردواضطرابعالئمدادنقرارهدفبرایهیپنوتیزموآرامش•

.استگرفتهقراراستفادهموردایمنیسیستم



تحریف های شناختی رایج در بیماری های کودکان

کهباوراین
.هیچچیزنتیجهبیماریمنراتغییرنخواهدداد•

.کنترلیبربیماریخودندارم•

.جسمیجزئیازبازگشتبیماریمنخبرمیدهدعالئم•

.بیماریمنسزایرفتاربداست•

.نمیتوانممدرسهیافعالیتهایاجتماعیراازسربگیرممن•

دارممنبابقیهبچههافرق•

ترسدرمورد
پیشرفتاجتنابناپذیربیماریمن•

ناگزیربودندرد•

تبدیلشدنبهسربارخانوادهام•

دوستانتمایلیبهارتباطبامنندارند•

اطالعاتپزشکیمخفیشدهاست•

مننمیتوانمبهاهدافمبرسم•

عالئممندرجمعمراشرمندهخواهدکرد•



Group Therapy 

وسالمتیپیامدهایبهمنجرکهاسترفتارونگرشتغییراتشاملگروهیمداخالتاهداف•

النهمساتوسطانزوااحساسکاهشواجتماعیحمایتافزایشتجربه.شودمیاجتماعیروانی

.کندمیفراهمرادرمانیگروهاساسوپایهمشابه،بیماریبهمبتال

گزارشچاقیودیابتآسم،بهمبتالجوانانبرایراآموزیمهارتهایگروهمثبتاثرات•

.کردند

هایمهارتایجادبهکمکبرایرامحورمشکلهایمهارتمعموالارفتاری-شناختیهایگروه•

یمترکیباجتماعیحمایتباراآموزشیمبادالتحمایتیهایگروه.دهندمیارائهایمقابله

میودبهبرامزمنبیماریبهمبتالنوجواناندرزندگیکیفیتکهاستشدهدادهنشانوکنند

.بخشد

به)کنندمیاستفادهرشدیمناسبفعالیتهایازجسمیبیماریبهمبتالکودکانگروههای•

درمانیبازیهاییاقصهگوییهنری،پروژههایاستممکنخردسالکودکانمثال،عنوان

.(کالمیبحثبرخالفباشند،داشته



روان درمانی مرتبط با تصورات کودکان از بیماریمالحظات 

پیشنهاداتدرمانی مفاهیموباورهادربارهبیماری ( y سن(

مورددرکودکباورهایبررسی-

فتنربهنیازیااستبیمارچرااینکه

(تنبیهمثالا)داردبیمارستانبه

مطمئنتابپرسیدسوالکودکاز-
همدفمیراشدهگفتهآنچهکهشوید

کهبدانددهیداجازهکودکبه-

مورددرزیادیاحساساتداشتن

(خشمناامیدی،ترس،)تشخیص
.ندارداشکالی

بازی،طریقازاحساساتابراز-

ثالام)آفرینینقشنقاشی،وطراحی
(دکترنقشدربازی

بهتمایل-جادوییتفکرقدرتبهاعتقاد-

هکدهدمیرخزمانیتنهابیماریتعریف

اییتوان.هستندبیمارشودگفتهآنهابه
هااندامعملکرددرکدرمحدود

ازناشیهابیماریاینکهبهاعتقاد-

باتوانمیوهستندمشخصاقدامات

ازسختوسفتقوانینسرییکرعایت
.کردجلوگیریآنها

بهیابیماریبهبودیاینکهانتظار-

هسختگیرانرعایتبایاخودکارصورت

بیفتداتفاققوانین

<7



روان درمانی مرتبط با تصورات کودکان از بیماریمالحظات 

پیشنهاداتدرمانی مفاهیموباورهادربارهبیماری ( y سن(

ناشیدرماندگیواضطراببررسی-

یاهارویهازکنترلدادندستازاز

وبدنیآسیبازترسبیماری،عالئم
مرگ

ایمقابلهراهبردهایازاستفاده

باراهبردهایی)هیجانبرمتمرکز

کیبههیجانیهایپاسختنظیمهدف
(زااسترسعامل

بهنیازبرایراکودکانگیزه-
انیدبگنجخوددرشایستگیوتسلط

رفتاریهایتکنیکازاستفاده-
(پرتیحواس)

ممکانیستوضیحدرهاتواناییبرخی-
فیزیکیعلیتهای

باعثهمبیرونیعواملاینکهبهباور-

(هامیکروبمثالا)شوندمیبیماریایجاد

درکباکند،میدرمانراآنهاهمو

بدنبهبودیچگونگیازمحدودی

بابیماریازبهبودیاینکهانتظار-

داروهابهدادناجازهو"خودازمراقبت"
.تدبیفاتفاقبیماریبراثرگذاریبرای

مورددربیشتربودنمنفعلبهتمایل-

بهداشتیهایمراقبت
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پیشنهاداتدرمانی مفاهیموباورهادربارهبیماری ( y سن(

هایاستراتژیبهبازگشتبررسی-

در(جادوییتفکرمثالا)قبلیایمقابله

تیناراحیا(هارویهمثالا)استرسمواقع

بهزندگیرویدادهایدادننسبتمانند

و.خودرفتارهایواحساساتافکار،

درکهرویدادهاییبینراعلّیپیوندهای

میدهندرخزمانییافیزیکیمجاورت
کنیداستنتاج

درغلطتصوراتمورددرکودکبه-

.دهیدآموزشروشیکدالیلمورد

درکدراستممکنکهکودکیبرای

لمشکزمانمدتیاکمیتمانندمفاهیمی

واهدخآسیبکمیفقطاین)"باشدداشته
.استمهمکلماتانتخاب،"(زد

دمفیمداخلهیکتواندمیهیپنوتیزم-

بهمربوطاضطرابیادردمدیریتبرای
.باشدروشیابیماری

کافشکردنپروفرضیتفکرتوانایی-
قبلیتجربیاتازتعمیمبادانشهای

عملکردهایدرکدربیشترتوانایی-

بطمرتدالیلاینکهوبدنفیزیولوژیکی
.داردوجودبیماریبرایزیادی

درهابیماریکهموضوعایندرک-

وانمیزبعواملبینپیچیدهتعاملنتیجه
.شوندمیدرمانوایجادعامل

استقراراگرکهموضوعایندرک-
تاسحیاتیبدنپاسخباشد،مؤثردرمان

ممفاهیدرکبرایمحدودبسیارتوانایی-
پیشگیری
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پیشنهاداتدرمانی مفاهیموباورهادربارهبیماری ( y سن(

درمانبرنامهریزیدرراکودک-

بارافعالمقابله.دهیدمشارکت

مثالا)شناختیراهبردهایازاستفاده

رفتاریو(مجددبندیچارچوب
.کنیدتقویت(فعالیتآرامش،)

درمذاکرهبرایرااسترسمدیریت-

وآیندهدربیماریهایدورهمورد

ایمقابلههایمهارتتحکیمبهکمک
.کنیدبررسیبزرگسالیبهانتقالبرای

بهرهامکانانتزاعیتفکرتوانایی-

ومحوربینشدرمانازبیشترمندی

میفراهمرابیماریروایتدرکاوش
.کند

باشد،داشتهوجودتواندمیهنوزانکار-

ازبیشتریشناختیآگاهیکلیطوربهاما
مدتدرازبیماریپیامدهای

دایجاوخانوادهازاستقاللاحساسایجاد-

هویتحسکههمساالنبانزدیکروابط

ستاممکنبنابراین.کندمیتقویتراآنها

حسمجددآوردندستبهبرایتالشدر

یبندپاپزشکی،زمینهدراستقاللوکنترل
نباشد

تحصیلی،هایحوزهدرهویتتحکیم-

ایناگر.جنسیوهمساالنروابطشغلی،

ود،شقطعجسمیبیماریدلیلبهتعقیبها

بدبینیوغمگینیواکنشاستممکن
باشندداشتهبیشتری

13-17



SELECTION OF A PSYCHOTHERAPEUTIC STRATEGY

عملکردسطح،(شدنجسمانیاضطراب،درد،مثال،عنوانبه)روانشناختیمشکلماهیت:موثرعوامل•

ناختیشرشدسطحبایدارزیابی.فردیبینهایمهارتوبیماری،درکروانشناختی،بینشدرجهشخصی،

اینازوالدیندرکازجامعارزیابی،مسئولیتپذیرفتنبرایکودکتواناییوفکریظرفیتعاطفی،و

.شودشاملرابزرگترخانوادهسیستمبرآنتأثیروبیماری

کیازاحتماالاهستند،مقابلهایپاسخهایازوسیعیمجموعهدارایوهستندانعطافپذیرکهکودکانی•

اجتنابار،انکازاستفادهبهبیشتریتمایلکهبیمارانیمقابل،در.میبرندبهرهبینشمحوردرمانیرویکرد

پاسخCBTیا/وحمایتیرویکردهایبهزیاداحتمالبهدارند،سازگارکمترایمقابلهراهبردهایسایرو

رددرمانمثال،عنوانبه.باشدکودکبیماریمرحلهتأثیرتحتاستممکننیزدرمانانتخاب.دهندمی

انروبامقایسهدرباشد،داشتهحمایتیرویکردیکبهنیازاستممکنعودحیندریاتشخیصزمان

.بیماریساکتترمراحلطولدربینشمحوردرمانی

.(2006همکارانوزیگتی)استضروریداروییروانجملهازیکپارچهرویکردیکاوقات،گاهی•

روانبهپاسخعدم(1:ازعبارتندشودگرفتهنظردربایدکمکیروانگردانداروهایآندرکهشرایطی

بیقراریوجود(3؛(خوردناختالالتیاخلقیاختالالتمانند)روانپزشکیشدیدهمبودیوجود(2.درمانی

داروهابهکهاستیکدرجهبستگانازیکیشاملکهخانوادگیسابقه(4وپریشی؛روانعالئمیاحاد

.استدادهمثبتپاسخ



THERAPEUTIC USE OF PLAY 

(واکنشی)غیرمستقیمومستقیماثرات.استارتباطاصلیوسیلهبازیکودکی،دوراندر

بازیاییتوانبازیابیوکندتداخلبازیدرکودکتواناییباتواندمیجسمیبیمارییک

رایوسیلهابازی.باشددرمانیروانبهپاسخیابیماریبهبوددهندهنشاناستممکن

.یافتتسلطودرکراحتترراکودکبیماریتجربهمیتوانآندرکهمیکندفراهم

وهنریوسایلعروسک،هایعروسکیاحیواناتشاملاستممکنبازیوسایل

یماریبداستانهایازاستفادهبامنابعازفزایندهایتعدادهمچنین.باشدپزشکیلوازم

ازاستفادهبابیماریبامرتبطتعارضهایحلبرایکودکانبهکمکبرایتخیلی

استممکن.(2005تامسون؛2007آمریکاکولیتوکرونبنیاد)داردوجودجابجایی

رفیمعتسلطحسایجادوکودکزداییحساسیتبهکمکبرایواقعیپزشکیاشیاء

.شوند



SELECTED PSYCHOTHERAPY ISSUES IN PEDIATRIC ILLNESS

• Illness as a Grieving Process

یدرمانمداخلههدایتوجسمیبیماریباسازگاریفرآیندسازیمفهومبهکمکبرایسوگمدل

.استشدهاستفاده

رل،کنتاحساساستقالل،:باشدزیرهایزمینهدردادندستازشاملاستممکنجسمیبیماری

بهاعتمادخانواده،بیرونودرونهاینقشروابط،سالم،خود/بدنتصویرخصوصی،حریم

ت،حرکمانعجاودانگی،تخیالتآینده،هایبرنامهخودشکوفایی،وری،بهرهنفس،عزتنفس،

دردبدونوجودوجنسی،تمایالتابرازهایراهوقفه،بیخوابآشنا،روزمرههایروال

ابتواندمیآینده،احساسجملهازکودک،روزمرهزندگیمفروضاتازبسیاری.(1998لوئیس)

بهتجرراشدیدیهایترسوتهدیدهااستممکننوجوانان.برودبینازبیمارییکتشخیص

کههاییهغریبازگرایانهواپسترسخودشیفته،نفسعزتویکپارچگیبهتهدیدجملهازکنند،

تدسازترستایید،وعشقدادندستازترسجدایی،اضطرابکند،تکیهآنهابهبایدبیمار

-یتالفازترسوگناهاحساسهمچنینوتحقیر،ودرداز.ترسوبدن،عملکردهایکنترلدادن

.باشدگذشتهرفتاربرایمجازاتیاستممکنبیماریکهاستناخودآگاهباوراینکنندهمنعکس



Anticipatory Bereavement 

د،یابمیافزایشاطفالبیماریمختلفهایجمعیتدرمیرومرگخطرکهآنجاییاز•

دیگرانرفاهازترسوماندن،تنهاازترسدرد،ازترس:داردوجودرایجترسسه

.کودکمرگازپس(دوستان/والدین)



واکنش های عاطفی رایج به بیماری جسمی و وظایف درمانگر

وظایفدرمانگر ویژگیها هیجانی

ناسازگارییاسازگاری-

بامقابلهبرایکودک

وشناساییرابیماری
کنیدتعیین

تاکنیدکمککودکبه-

دهد،کاهشراپریشانی

مورددرراخوداحساسات

بیاورد،زبانبهبیماری
.دیابتسلطهاترسبریا/و

استبیماریبهپاسخاولیناغلب-

غرقبودناحساسبامقابلهبرای
شده

اگرباشدتطبیقیاستممکن-

وداربهپایبندیبانباشداینطور
کندایجادتداخل

تاسشایعبیماریبهبودیطولدر-

انگیزهکاهشبهمنجرتواندمی-
شوددرمانیروانبرای

انکار



واکنش های عاطفی رایج به بیماری جسمی و وظایف درمانگر

وظایفدرمانگر ویژگیها هیجانی

وکنیدشناساییرامنبع-

پردازشدرکودکبه
کنیدکمکاحساسات

باتادهیداجازهکودکبه-

خشماحساساتراحتخیال
ندکتخلیهیامتابولیزهرا

زمینهدررنجشوناامیدی-

تلفاتوکنترلازخارجاحساس
بیماریازناشی

کملدلیبهاحتماالاپذیریتحریک-

ودردبیمارستان،درخوابی
داروهاجانبیعوارض

پزشکیتیمیاخانوادهدراغلب-
شودمیبینیپیش

مخالفرفتارهایبهاستممکن-

رمنجپزشکیپایبندیعدممانند
شود

خشم



واکنش های عاطفی رایج به بیماری جسمی و وظایف درمانگر

وظایفدرمانگر ویژگیها هیجانی

اندوهیامداومافسردگی-
یدکنارزیابیرابیمارگونه

باارتباطمورددرآموزش-
بیماریعالئم

دروضعیتیبیولوژیکیپیامد-

وانعنبه)بیماریمستقیممقابل

درمانیا(هاسیتوکینمثال،
(استروئیدهامانند)

فراوانیافزایشبامرتبط-
سازیجسمانی

افسردگی/غم



واکنش های عاطفی رایج به بیماری جسمی و وظایف درمانگر

وظایفدرمانگر ویژگیها هیجانی

تاکنیدکمککودکبه-

بهراخودعاطفیواکنشهای

بیماریاسترسزایعوامل
کندتنظیم

هایدرمانوهاروش-

کاهشبرایراپزشکی

توضیحکودکغلطباورهای
دهید

آرامشبخشرویکردهایاز-

هدایتشدهتصویرسازیو
کنیداستفاده

بیماریازپیشصفتاغلب-

اقداماتمثالا)خاصموقعیت-
(والدینترکازترسیادردناک

افزایشبهمنجراستممکن-
شودشدنجسمانی

اضطراب



EVIDENCE-BASED TREATMENTS

•CBT:ریکتحرودهبیماریجملهازعمومیپزشکیشرایطازایگستردهطیفنتایج
سندرمروده،التهابیبیماریعملکردی،هاضمهسوءجسمی،اختالالتپذیر،

پلیمدانتخبیماریونوجوانانروماتوئیدآرتریتکیستیک،فیبروزفیبرومیالژیا،
.گیردمیبردرراکیستیک

•CBTو(درمانیشیمیازناشیتهوعمثال،عنوانبه)هادرماننامطلوباثراتبرای
.استمفیدپزشکیهایروشطولدرناسازگاررفتاریهایپاسخکاهشدر

برایگروهیمهارتسازیدرمانوسرطانوآسمبهمبتالجواناندردرمانیرفتار•
برآوردههشدتثبیتاثربخشیبرایرامعیارهاییچاقییادیابتآسم،بهمبتالکودکان
.میکند

همدرسغیبتهایهمچنینووالدینوکودکگزارشباقابلتوجهیبهطورشکمیدرد•
.استکمترقابلتوجهیبهطور

کهشرکتکنندگانیمزمن،خستگیسندرمبهمبتالنوجوان66رویدیگریمطالعهدر•
دادند،کاهشقابلتوجهیطوربهراخستگیشدند،انتخابCBTبهتصادفیبهطور
طیظار،انتلیستدرکنترلگروهبامقایسهدروبخشیدندبهبودرافیزیکیعملکرد

.داشتندمدرسهدربهتریحضورساله،2طوالنیتردورهیک



Hypnotherapy

احساساتکاهشنفس،تقویتتسلط،مانند)خاصاهدافشاملدرمانیهیپنوتیزم•

کاوشسن،پسرفتبصری،تصویرسازیآرامش،مانند)هاتکنیکو(ناخوشایند

میاستفادهاست،متمرکزتمرکزحالتدرکودککهزمانیدرکهاست(ناخودآگاه

Hammond)داردبرتریکودکانمیگرندرماندرداروهابهنسبتهیپنوتیزم.شود

2007; Olness et al. جراحیهایروشباکودکاندرعملازقبلهیپنوتیزم.(1987

یهاگزارشکاهشوبیمارستاندرعملازپساقامتمدتشدنکوتاهباعثانتخابی

.شودمیمعمولدرمانبامقایسهدرذهنیدردواضطراب

گیریپیدرراشکمدرددرقابلتوجهیکاهشکودکان،تحریکپذیررودهبیماریبرای•

Vlieger)دادنشانسالهیک et al. بهاستممکنخودهیپنوتیزموآرامش.(2007

آسمدربازدمیجریاناوججملهازعالئموفیزیکیپارامترهایبرمستقیمطور

.گذاردبتأثیرسرطانبامرتبطدرمانیشیمیتحتجواناندراستفراغ/تهوعوکودکان



• EDUCATION 

مدرسهازغیبتکاهشریه،عملکردبهبودمزمن،سردردهایبرایدردکاهشباعثآموزش*•

.استشدهدیابتدرمتابولیککنترلبهبودوآسمبرای

استرالیا،درسرطانبهمبتالکودکانبرادروخواهربرایهمساالنازحمایتاردوگاهیک•

گزارشراپذیرشواجتماعیشایستگیبهبودهمچنینوبیماریازترسواضطرابکاهش

.استکرده

• SOCIAL SKILLS TRAINING

متمرکزمزمنهایبیماریبهمبتالکودکانبرایاجتماعیمشکالتحلواجتماعیهایمهارت•

.استشده

• SUMMER CAMPS

،پزشکیهایبیماریبهمبتالکودکانبرایمحبوبوامیدوارکنندهمداخالتازدیگریکی•

رایبرا(آتشسوزیشنا،کاردستی،مانند)سنمناسبفعالیتهای.استتابستانیاردوهای

.دهندارائهخاصبیماریگروههایدرکودکان

فیزیکیواجتماعیفعالیتوسالمت،بامرتبطزندگیکیفیتبیماری،بهمربوطدانشدربهبود•

.استشدهگزارشنیزاردوازپس



• UNCLASSIFIED INTERVENTIONS 

شروچندینترکیبمثالا)هستندالتقاطییاکهداردوجوداجتماعیروانیمداخالت•

.کنندهمفرارابندیطبقهامکانتااندنشدهتوصیفکافیاندازهبهیا(مختلفدرمانی

• CONCLUDING COMMENTS 

مقابلهبرایهایشانخانوادهوجوانانبهکمکدرمهمینقشدرمانیروانمداخالت•

انواعبرایرشدیبهروتجربیپشتیبانی.کندمیایفاجسمیبیماریهایچالشبا

درپزشکیوعاطفیپیامدهایمورددرکودکانجمعیتهایدردرمانیروشهای

کاهشبرامروزبهتامطالعاتبیشتر.داردوجودفیزیکیبیماریهایازبسیاری

یااریبیمعالئممدیریتهمچنینوعاطفیعالئموبیماریبامرتبطنامطلوبپیامدهای

.شدهاندمتمرکزدرمانبهمربوطپریشانی



مداخالت خانواده

وکنندایجادبیماریازخوبیدرکوالدینکهاستآنمستلزمموفقسازگاری•

ودککاولیهمراقبانبهوالدینفصل،ایندر).بشناسندراآنبالقوهدرمانوعوارض

یمقیافرزندخواندهیابیولوژیکیوالدینآنهااینکهازنظرصرفکنند،میاشاره

ندگیزسبکتغییروضعیفنتیجهبقا،مورددراستممکنوالدین(.هستندقانونی

گناه،احساس.شودآشکاراضطرابصورتبهاستممکنکهباشندداشتهترس

ارائهبهالزماتکایوفرزنداندرماندرخودناتوانیدلیلبه.عصبانیتیاافسردگی

بهداشتی،هایمراقبتدهندگان

ایجادخانواده،اعضایدادنمشارکتبرایمهارتهاییبایدروانسالمتمشاور•

درماندرخانوادهاعضایجلبوخانواده،ازحمایتوهمدلیمؤثر،ارتباطروشهای

.باشدداشتهکودک



FAMILY RESILIENCY 

هایویژگیازیکیاین.استنامالیماتآمیزموفقیتتحملبرایخانوادهیکظرفیتآوریتاب•

چندین.(2006bوالش)شودمیخانوادهعملکردافزایشوشخصیرشدبهمنجرکهاستروابط

کودکجسمیبیماریبهمربوطهایچالشبامواجههدرآوریتاببااغلبخانوادگیتعاملازجنبه

.استمرتبط

یکوالدینکهاعتباریوعاطفیحمایتدرودارندمعکوستأثیرعمومااوالدینتعارضوناراحتی•

.دارندتداخلدارند،نیازآنبهبیمارکودک

DeMaso)داردوجودآنهاپزشکیتیموهاخانوادهبینکاریروابطازمختلفیانواع• and

Meyer هخانوادتابآوریمیتوانندمیشوند،مشخصاعتمادباودارندمشارکتکهآنهایی.(1996

تواناییدرمیتواننددارندنظراختالفوناکارآمدارتباطکهآنهاییکهحالیدردهند،ارتقارا

دکانکوازمراقبت.کنندایجاداختاللفرزندشانجسمیبیماریبامقابلهوپاسخدهیبرایخانواده

درودهششناساییقوتنقاطایجادبرایتالشوخانوادهآوریتاببهتوجهشاملبایدجسمیبیمار

میآنعمانودارندتداخلآمیزموفقیتسازگاریباکهباشدهاییپذیریآسیببهرسیدگیحالعین

.شوند



با بیماری منتخب تاب آوری در خانواده هایی که مقابله ای ویژگی های 
جسمی کودکان مواجه هستند

ارتباطموثرومثبتبینوالدینوهمچنینبینوالدینوفرزندان•

حمایتعاطفیوابزاریمفیدازاعضایخانواده،دوستانوهمکاران•

رویکردهاوراهبردهایحلمسئلهفعال•

استفادهموثرازمشاورهواطالعات•

امعنایبیماریکهازطریقپیونددادناطالعاتواقعیدرموردیکبیماریجسمیب•

.تجربهشخصیمنحصربهفردخودخانوادهجستجووایجادمیشود

انعطافپذیریدراستفادهازطیفوسیعیازراهبردهایمقابلهای•

رابطهکاریموثرباتیمپزشکی•



CHALLENGES OF PEDIATRIC PHYSICAL ILLNESS 

دیگرچالشهایچارچوبدرهمیشهکودکانجسمیبیماریچالشهایکهکردفراموشنباید•

دهشتجربهاسترسبنابراینومیدهدرخباشدمواجهآنباخانوادهیکاستممکنکهزندگی

.میشودبیشترخانوادهدر

براستممکنفرهنگیباورهایهمچنینوجسمیبیماریمورددراعتقادیهایسیستم•

عیینتارتباط،هایزمینهدرقوتنقاطبهخانوادهموثرمقابلهبگذاردتأثیربیماریازمراقبت

.داردبستگیعاطفیحمایتونقشپذیریانعطافمرزها،

وارتقادرویژهبهکهاستکودکبیماریهایچالشبهپاسخدرحیاتیمنبعیکپزشکیتیم•

وهانقشازروشنیدرکداشتنکاری،رابطهایناهمیتبهتوجهبا.استمفیدامیدحفظ

وردمدرمستقیموبازبحثباموثرارتباطبایدپزشکیتیم.استمهممربوطهدرمانیاهداف

کار،اینانجامدر.کندمدلسازیرابیماریدورهطولدربیماریبالقوهپیامدودوره،تشخیص،

.ردبگینظردرخانوادهوکودکعملکردبررابیماریاینتأثیردقتبهبایدپزشکیتیم



جسمی چالش های سازگاری در خانواده های دارای کودکان مبتال به بیماری های 

یادگیریدرموردبیماریووظایفموردنیازبرایمدیریتبیماری•

واکنشهایعاطفیاعضایخانوادهبهبیماریمدیریت•

حفظزندگیخانوادگیدرحینمدیریتبیماری•

حفظانتظارات،ساختارومحدودیتهابرایهمهفرزندانخانواده•

پذیرشمحدودیتهایعملکردیورشدیکودکمرتبطبابیماری•

ارتقایاستقاللوخودمراقبتیکودکبیمار•

تضمینزمانبرایخواهروبرادرهایسالم•

تضمینزمانبرایتجربیاتبزرگساالنورضایتازروابطبزرگساالن•

منابععاطفیوابزاریموردنیاز/بهدستآوردنواستفادهازحمایتها•

اخلدریاتد/پرداختنبهتعهداتمالیمربوطبهمراقبتازبیماریباهزینههایمستقیمو•
اشتغال

ایجادوحفظرابطهکاریموثرباتیمپزشکیکودک•



American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Practice Parameter 

for the Assessment of the Family

هوارزیابیروانپزشکیکودکیانوجوانبایدشاملاطالعاتتاریخیوفعلیدرموردخانواد.1اصل

.اولیهجمعآوریمیشود(های)عملکردآنباشدکهمعموالاازکودکومراقب

.شدبامراقبینارزیابیخانوادهکودکیانوجوانبایدشاملمشاهدهتعاملکودکبامراقبیا.2اصل

لمصاحبهخانوادگیمیتواندشاملمصاحبهبااعضایخانوادهفردی،گروهیازاعضا،یاک.3اصل

.خانوادهباشد

نههنگامیکهسابقهبالینیمشکالتتعاملیرانشانمیدهد،اعضایخانوادهدرتماسروزا.4اصل

.باکودکبایدباهدفایجاددرکدرستیازبافتخانوادگیرفتارهایعالمتدارمصاحبهشوند

.دمصاحبهخانوادگیبایدشاملپرسشدرموردعواملخطرخانوادهبرایاختالالتخاصباش.5اصل



American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Practice Parameter 

for the Assessment of the Family

ات،ارزیابیخانوادهبایددادههایکافیبرایپزشکارائهدهدتاساختارخانواده،سطحارتباط.6اصل

.سیستماعتقادیوعملکردنظارتیرابهطورمناسبتوصیفکند

ن،ازرابطه،وسابقهفردیوالدی/ارزیابیخانوادهباسابقهرشدخانوادگی،سابقهزناشویی.7اصل

.جملهسابقهاختالالتروانپزشکیدراعضایخانواده،افزایشمییابد

برایمواردپیچیده،پزشکبایدتکنیکهایکمکیرابرایجمعآوریوسازماندهیداده.8اصل

.هایمرتبطدرموردعملکردخانوادهدرنظربگیرد

.ارزیابیخانوادهمستلزمآگاهیحساسپزشکازتفاوتهایفرهنگیاست.9اصل

یکارزیابیجامعخانوادهبایدبهمداخالتدرمانیمنجرشودکهعملکردهایخانوادهراکه.10اصل

راارتقاءممکناستمشکالتبالینیراتسریع،مستعدیاحفظکندوعملکردهایخانوادهراکهسالمتی

.میبخشدومدیریتبیماریرابهینهمیکند،تقویتکند،قطعمیکند



INFLUENCE OF PHYSICAL ILLNESS COURSE AND PROGNOSIS

مرحلهازسیربیماریمزمن،کههریکنیازمندمهارتهاوپاسخهایمتفاوتیسه•

:عبارتندازاستبهداشتیهایازسویاعضایخانوادهوارائهدهندگانمراقبت

(.1987رولند)ترمینال(3مزمن(2بحران(1



Crisis Phase

عالئمترلکنجهتدرپزشکیهایفعالیت.استبیماریتشخیصازبعدوقبلبالفاصلهدورهبحرانمرحله•

دوهانوغماحساسآندنبالبهوشودمیمشخصگیجیوشوکبامرحلهاین.استبیماریپیشرفتو

ییرتغپذیرشوبیماریانکاربیناستممکنکهاستزمانیاین.استسالمکودکدادندستازمورددر

.باشدداشتهوجودنوسانیدائمی

مورددراطالعاتحفظوآوردندستبه(1شاملاستممکنبحرانمرحلهدرخانوادهبامقابلهوظایف•

ودوستانازحمایتبسیج(3.خانوادهاعضایوسالمبرادروخواهربهبیماریتوضیح(2.باشدبیماری

یا/و؛(افسردگییا/واضطرابمثال،عنوانبه)بیماریبهعاطفیهایواکنشمدیریت(4.گستردهخانواده

.(2000جاکوبز)خانوادهمنابعموقتمجددتخصیص(5

محوریت.استخانوادگیمشکالتسایرموقتتوقفمستلزماغلبآندرمانوکودکانجسمیبیماری*•

داشتهمهممسائلسایربابرخوردازاجتناببرایراخانوادهبهکمکنقشاستممکنجسمیبیماری

استممکنبیماریاین.استصادقدارندنشدهحلزناشوییمسائلکهوالدینیدرویژهبهامراین.باشد

.شوداستفادهوالدینتعارضیازناشوییفاصلهتنظیمبرای

.شودنوادهخادرشایستگیوانسجامقوت،نقاطبیشترشناختبهمنجرتواندببیماریاستممکنبرعکس•



Chronic Phase 

نداشتبامجددسازگاریشاملشود،میآشکاراولیهتشخیصازپسکهمزمنمرحله

عوداحتمالرساندنحداقلبههدفبانگهداریدورهیکاین.استفیزیکیبیمارییک

بهکمکبرایتوانبخشیواجتماعیحمایت.استمناسبپزشکیهایمراقبتطریقاز

ایهدورهتوانندمیهابیماری.هستندمهمعملکردرساندنحداکثربهوناتوانیکاهش

درل،مثاعنوانبه.باشندداشتهمتفاوتزمانیطولباایدورهیا/وروندهپیشپایدار،

طوالنیمدتبهبودیبهامیدآندرکهمیشوندمرحلهایواردخانوادههاسرطان،درمان

عود،مورددرترسکاهشبا.هستندآگاهآنعوداحتمالازحالعیندرودارند

.وندشتعریفمدتطوالنیبازماندگانعنوانبهایفزایندهطوربهاستممکنبیماران

یمتبدیل"برزخدرزندگی"دورهبهمزمنمرحلهباشد،کشندهنهایتدربیماریاگر

.شود



Terminal Phase

بهاین.استهمراهکودکنهاییمرگوشدنبدتربادرمانعلیرغمبیماریپیشرفتوعود

انیجسمزوال.استپزشکیتیموخانوادهبیمار،برایعاطفیبرانگیزچالشزمانیکوضوح

چالشهمهبرایعاطفینظرازمراقبتشدتوادامهمورددرگیریتصمیمبهنیازباهمراه

نوادهخابینروابطدررادشواریوپیچیدهدورهتواندمیترمینالمرحلهبهورود.استبرانگیز

.دارندرادنشقطبیوتعارضبهشدنتبدیلپتانسیلروابطاین.بکشدتصویربهپزشکیتیمو

.باشدسازمشکلتواندمیمراقبتازخوددارییاکردنمحدودبرایپزشکیتصمیمات

دمفیتواندمیدرمانگرخانوادهیکبهارجاعیا/وروانسالمتمشاورمشارکتشرایط،ایندر

پیمایشدراغلبخانوادهوپزشکیتیمبینکاریرابطهاستحکام،همزمانحالاینبا.باشد

.میشودکودکمرگدرمعنیوپذیرشبیشترینبهمنجرواستمفیدپایانیمرحلهموفقیتآمیز



لجستیکی برای خانواده هایی که با بیماری جسمی کودکان مواجه هستندمنابع 

بیمارییامشکلمرتبط-سازمانهایحمایتمتقابل•

کودکانیکهنیازهایمراقبتهایبهداشتیویژهایدارند-حمایتهایمالیدولتی•

صندوقهایمعلولیتتامیناجتماعی-حمایتهایمالیفدرال•

یانالمپیکویژه،دوومیدانینابینا-فعالیتهاییبرایجمعیتهایمنحصربهفرد•

گروههایحمایتمتقابلبرایکودکانونوجوانان•

پشتیبانیبرایدریافتیاحفظپوششبیمهدرمانی•

محلی،ایالتیوملی-فرصتهایحمایت•



ASSISTING FAMILY MEMBERS WITH EMOTIONAL AND 

BEHAVIORAL ADAPTATION

حدزابیشحمایتایجادوکودکاستقاللدرمحدودیتبهمنجرتواندمیجسمیبیماری

یماربکودکبامحدودیتهاحفظیا/وایجاددرراهنماییازمیتوانندوالدین.شودوالدین

.کنندحمایتفردیسازیبرایسنبامتناسبتالشهایازهمزمانوببرندبهره

برنامهدستاوردهاشناختبرایتوانندمیاغلبهاگردشوهاجشنخاص،رویدادهای

ایعملکردکاهشپزشکی،وخامتبهمنجربیماریدورهکهشرایطیدر.شوندریزی

تیمسویازصداقتوبودندسترسدردلسوزی،نیازمندخانوادهشود،میمرگ

باشد،مفیدخانوادهبرایاستممکنتیمپذیرشوحمایتمشارکت،میزان.استپزشکی

تیممواقعی،چنیندر.خودشاندرماندگیوناامیدیخشم،احساسزمینهدرحتی

.استکودکپزشکینتیجهپذیرشازالگوبرداریوخانوادهتجربهشاهدپزشکی



جسمیبه بیماری مبتال دارای کودکانغیر بیماری و بیماری پیش روی خانواده های وظایف 

Non-illness-related family tasks بیماریغیرمرتبطباوظایفخانوادگی

حفظارتباطاتخانوادگی.1

حفظروحیهخانوادهوحسمعنا.2

اطمینانازتوجهبهروابطوالدینوفرصتهایصمیمیت.3

توجه،تشویقونظارتبرایخواهروبرادر.4

تضمینفرصتبرایبازی،تفریحولذت.5

حصولاطمینانازمنابعمالیکافی.6

حفظارتباطباخانوادهگسترده،حمایتهایاجتماعیودوستیها.7

ادامهزندگیمعنویخانوادگی.8

بیماریهایخانوادگی،جابجایی،ازدستدادنشغلیا-رویاروییباسایراسترسهایمهمخانواده.9

تغییرشغل



جسمیبه بیماری مبتال دارای کودکانغیر بیماری و بیماری پیش روی خانواده های وظایف 

Illness-related family tasks وظایفخانوادگیمرتبطبابیماری

ایجاددرکمشترکازبیماری.1

رفعاختالفنظردرموردوضعیتیامراقبتازکودک.2

تتوسعهروالهاییکهمراقبتازبیماریراتاحدامکاندرزندگیخانوادگیگنجاندهاس.3

مسئولتعیینونظارتبروظایفبیماری،بهویژهاطمینانازاینکهکودکبیمارمیتواندو.4
.وظایفخودباشد

ایجادانعطافپذیریدرنقشهایوالدینواجتنابازتعریفسفتوسختنقش.5

ندایجاددیدگاهمشترکمبنیبراینکهمدیریتبیماریشایستگیخانوادهراایجادمیک.6

ارتباطباخواهروبرادردرموردبیماریوتجربهآنهاازبیماری.7

تجربه،برقراریارتباطومدیریتواکنشهایعاطفیبهبیماری.8

همکاریموثرباتیمپزشکی.9

دیگراطمینانازاینکههمهاعضایخانوادهوتیمپزشکیبایکدیگرآشناهستندوبایک.10
تعاملدارند



Family Psychotherapy 

است،متضادخانوادگیروابطآندرکهاستشدهتوصیفموقعیتهاییبرایدرمانیخانواده

یامیدهد،نشانخودازضعیفیرفتارییاعاطفیسازگاریبرادریاخواهریابیمارکودک

کودکبرایرضایتبخشرشدنتایجیابیماریمؤثرمراقبتکهمحدودیتهاییتعییندرخانواده

.استمواجهقابلتوجهیمشکلبامیکند،تضمینرابیمار

وابطرووالدین،ضعیفمشارکتضعیف،فرزندپروریبهپرداختنبرایخانوادهدرمانیروشهای

.شدهانددادهشرحنیزفرزندووالدینضعیف

جسمیهایبیماریدرروابطورفتاریهاینگرانیدرماندرگذشتهسال30دردرمانیخانواده

سارجنت؛1978همکارانومینوچین)استشدهاستفادهکودکانتنیرواناختالالتوکودکان

؛1974مینوچین)ساختاریخانوادهدرمانیمانندمختلفیخانوادهدرمانیتکنیکهای.(1983

درمانو،(1990اپستونووایت؛2007وایت)روایتدرمانی،(1978همکارانومینوچین

.باشدنویدبخشخانوادههااینبرایاستممکنکهداردوجود(2003مدسن)مشارکتی



Family Psychotherapy 

روانیپیامدهایوخانواده،عملکردفیزیکی،عالئمبهبودنظرازمزایاییاگرچه•

مک؛1986همکارانوگوستافسون)استشدهتوصیفخوبیبهکودکاجتماعی

وویهس؛1997سارجنت؛1994همکارانورایدن؛1992همکارانودانیل

یبرادرمانیخانوادهبرایایشدهتصادفیبالینیکارآزماییهیچ.(2002همکاران

هاینشانهاگرچه.نداردوجودکودکانمزمنجسمیهایبیماریبهمبتالکودکان

.داردوجوددرمانیخانوادهبهارجاعبرایواضحیبالینی



اندیکاسیون های ارجاع برای خانواده درمانی

ناراحتیخانوادگیمشخص•

همکاریوارتباطضعیفباتیمپزشکی•

یاخواهروبرادر/یارفتاریدرکودکبیمارو/ازکارانداختنعالئمعاطفیو•

یاخواهروبرادرمیشود/استرسزناشوییمشخصکهشاملکودکبیمارو•

مشکالتحصولاطمینانازاینکهکودکبیماربهرژیمدرمانیپایبنداست•

یاافسردگیدریکیاهردووالدین/خستگی،اضطراب،فرسودگیشغلیو•



CONCLUDING COMMENTS

یکهمیشهاین.شودمیخانوادهشاملهمیشهکودکانجسمیهایبیماریازمراقبت

بیماریهایچالشآمیزموفقیتپیمایش.استخانوادهوپزشکیتیمبینمشترکتالش

ضایترزندگییکوبیماریازمراقبتبینتعادلایجادمستلزمکودکیدوراندرجسمی

هارائشرایط،ایندر.نداردوجودتعادلاینگاهی.استاعضاهمهبرایخانوادگیبخش

ادهخانودسترسیآوری،تابمنابعوخانوادهقوتنقاطبهتوجهمحور،خانوادهمراقبت

میدرمانیخانوادهارائهوخانوادهتیمیتعارضاتدرمیانجیگریمشخص،منابعبه

.شودآنهاخانوادهوفرزندانبرایبهترینتایجبهمنجرتواند




