
 ت روانمپنجمین روز از هفته سال

پنجمین روز از هفته سالت روان با حضور خانم دکتر شفیعی، آقای دکتر پرورش و با سخنان خانم دکتر هادی با 

بیش فعالی آغاز گردید. ایشان ضمن خیر مقدم به حاضرین، در باره تشخیص و راه های  –موضوع بی توجهی 

 درمان موضوع مورد بحث صحبت نمودند. 

کودکی فقط بیش فعالی داشته ، دارای کم تمرکزی بوده ویا هردو را داشته یاشد. مطالعه رفتارهای امکان دارد 

 کودک از جمله نحوه انجام تکالیف درسی و یا نقاشی توسط روانپزشک، در تشخیص نوع آن موثر است.

پیش بینی نکتد. این نقص نقص در ساختارهای مغز سبب می گردد تا کودک بیش فعال، خطرات پیش رو را 

گاهی سبب عدم امکان برنامه ریزی مانند درس خواندن، ارتباط با بقیه مانند زمانی که بر اثر هیجانات بوجود آمده 

 قادر به کنترل عصبانیت و خشم خود نمی گردد و همین امر باعث ایجاد خطر برای خود و یا دیگران می گردد.

بیش  فعالی اختاللی است که در سن کودکی مشاهده می گردد   –کم توجهی  در ادامه خانم دکتر شفیعی گفتند:

کاهش توجه یا             -1این اختالل با ویژگی های زیر همراه است:  ولی می تواند تا بزرگسالی ادامه داشته باشد.

اک انجام حرکات تکانش گری یعنی بدون فکر کارهای خطرن -3پرتحرک شدن )بیش فعالی(،  -2بی توجهی، 

. ایشان درصد شیوع این  بیماری را در کودکان دبستانی و میدهد پس بهتر است کودک را نزد روانپزشک ببریم

 درصد اعالم  نمودند که گاهی تا بزرگسالی هم  ادامه دارد. 8تا  5مهدکودک 

کار خود دقت     یعنی کودک به جرئیات :بی توجهی -1عالئم این بیماری در سه دسته تقسیم بندی می گردد: 

مثل زمانی که در هیچ ، بیش  فعالی )پرتحرکی( -2نمی کند مانند عدم رنگ آمیزی کامل و درست نقاشی خود، 

حرکات تکانشگری: بدون تفکر کاری را انجام میدهد و به  -3نمی نشیند، آرام و ساکت  طوالنی مدت، محیطی

 مهم ترین عامل بیش فعالی ژنتیکی است.  نتیجه خطرناکی آن نمی اندیشد.

آقای دکتر پرورش ضمن معرفی دو کتاب به نام های مادر کافی و چگونه با کودکم رفتار کنم برای حاضرین، بابت 

. ایشان خودمراقبتی را اینگونه توصیف کردند: خود مراقبتی یعنی شخصی از موضوع خودمراقبتی صحبت نمودند

و فردی خود بر اساس دانش خویش محافظت نماید. الزمه داشتن سالمت روان را،  سالمت جسمی، روانی، شغلی

مدیریت  ، از جمله: می تواند از خود مراقبت نمایدگوناگون درک لزوم درمان بیماری ها ست. هر فرد به روش های 

 و ......... بیماری های خود، کنترل خود، کالس های آرامش ذهن مانند ، ورزش استرس، پذیرش ناتوانی های


