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 سريځه

 ټولنيزو مشاورينو، د ، روانی ټولنيزوروانی روغتيا په هکله يوښه الرښود د ډاکټرانو ډيری خوشحالی څای ده چی د د
 لپاره د وړاندی کولو خدماتود روانی ټولنيزو روغتيايی کارکونکو لپاره د ټولنيزو روغتيا ناظرينو، نرسانو، قابلو، او

 . کی وړاندی کيږی بيلوسطحو مداخلو په ګډون په بيال روانی ټولنيزو

ډاکټرسعيدعظيمی په  تابه او ی د ډاکټرعاليه ابراهيم زی په مشرکاری ډلی چ د روانی روغتيا الرښود د کړی داه زد د
 .کال په منی کی سرته ورسيده  ۱۳۸۸د هڅو ميرمن انګه مسمهال فنی مشاوريی په ډيرو تخنيکی مرسته او

برخی  ستان کی دروغتيا دچی په افغان ميرمن سارا دريو ورکشاپونو په لړ کی د الرښود د ده چی دا يادونی وړ د
 .وژباړل شوی دی ټولنی په مالی مرسته وروسته له څوځلی کتنی ترتيب او یاروپاي ه ده او دمسول

ټينګونی،  اړيکو د مداخلو، روانی ټولنيزی مشوری د دی الرښود داده چی په دوای درملنی سربيره د يوه ښه خاصه د
سره  کونکو له لومړنی روغتيايی کار لپاره اهتمامات پکی شته چی راکمولو فشارونود ټولنيزو روانی او ارامه کولو

ګډوډی لری لومړنی مرستی په خپل نژدی  مرسته کوی تر څو له هغو خلکوسره چی روانی ټولنيزی ستونځی او
 له مراجعينو له عملی پلوه پدی الرښودکی ډير په کلينيکی تظاهراتو، تشخيص، او. روغتايی مرکزکی ترسره کړی

 .حقوقو ساتنه پکی ځای شوی ده دغو وګړود د اوی څرګندی شوی اووړتي مخامخ کيدلو څرنګه د سره د

روانی ګډوديو څخه رنځ  او ستونځو په ټولنه کی له روانی ټولنيزو ډير وګړی زمونږ ٪۵۰څيړنی دا څرګندوی چی تر 
دی  والړ شته خدمات هم ټول په درملو دی ټولو وګړولپاره په پوره ډول روغتيايی خدمات شتون نلری او د .وړی 

 د په برخه کی او ټولنيزی روغتيا روانیکونکو، تعليم ورکونه د  روغتيايی کار د. چی لوړی پانګی ته اړتيا لری
ناروغيو له  وقايی په مرسته به د کارول به راټيټ کړی د درملو سره پردی سربيره چی د پلی کيدلو الرو د مشوری د

شان په  ليد وړکموالی پکی راولی همدا پانګوچی اړين ندی د وړول بستری کيدلود روانی معلوليتونو، او مزمن کيدلو
له السه يی  دی سبب شی چی خلک خپلی ټولنيزی وړتياوی وساتی او ه دښه کيدنه ب ژر وخت سره تشخيص او

 .ورنکړی 

نسټيزو ب هيواد د هغه ته يی د څخه وټاکه او روانی روغتيا يو له لومړی توبونو کال کی، ۲۰۰۳روغتيا وزارت په  د
کال کی يی هغه په  ۲۰۰۵په  خدماتو په مجموعه کی ګډون ورکړ، چی روغتيايی خدمات په کلو په لړکی لری، او

روغتيايی خدماتوپه برخه کی ګډون ومونده چی  د روغتونونو لومړی ګام کی راوسته، په هغه پسی روانی روغتيا د
 .اړتيا شته کی ساحوی روغتونونو همداسی يوه الرښود ته په واليتی او

روانی روغتيا د  د او) دولتی موسساتو کارکونکو، غير د دعامی روغتيا(کاری ډلو روانی روغتيا د زه له ټولود
ټولنی  یاروپاي د ژباړلوکی ونډه اخيستی وه مننه کوم او او مجموعی په جوړولو د تخنيکی برخی له مرستی چی د

 .ودانی ورته وايم کور او خپله ونډه درلوده ډيره مننه کوم دغی مجموعی په جوړونه کی له پيل څخه څخه چی د

څخه ډيره او ښه ګټه پورته  په لړکی لدی الرښود زدکړو نکی دوکو په پای کی پدی هيله يم چی بسټيزروغتيايی کار
 .څخه ګټه واخلی مخنيوی په برخه کی ور څخه د ګډوډيو او روانی ټولنيزو ستونځو د کړی او

                                                                        

 په درناوی

 »دليل« ډاکټر ثريا 

 هوزير پرست وزارت سر عامی روغتيا د د پالن معينه او پاليسی او د
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 وړاندوينه

خپل  ی سند په هکله څوټکی لهتخنيک يوه ډير معتبراو خوشحالی څای ده چی نن ما دا فرصت تر السه کړ چی د ډير د
 .ليکموکی  پاڼو په لومړيو دی کتاب د خهپلو څ

تاوتريخوالی څخه وروسته خپلی ټولی زيرمی په بيال  او لسيزو جګړو څلورو هيواد د دا ټولوته څرګنده ده چی زمونږ
 زيرمی په الس کی درلودی  او په تيره بيا روانی روغتيا چی ترجګړو مخکی يی هم لږ لکه روغتيا او ،کیبيلو برخو

اسالمی  افغانيستان د د .وړاندی کونی په سيستم که يی هم ګډون ندرلود له السه ورکړی دی روغتيا د هيواد د تی دح
 زير پاليسی په بنسټ په خپلو حکومت د روغتيا سکټورهم د سره د تحوالتو نورو د رامنځ ته کيدنی او جمهوری د

خدمت  څخه چی د ی ارزښتمنوالسته راوړنودد خدماتومجموعه يو بسټيزو چی د جوړښت الس پوری کړ یبناي
سيموته ده ګڼل کيږی چی روانی روغتيا په لومړی سر کی په هغه  او لری پرتوخلکو او غريبو ،ووړاندی کونه خوار

دی بنسټيزو  کی روانی روغتيا د په ورستنيوکلونو هڅو په تکل او مشرانو عامی روغتيا د د کی شامله نوه او ډير ژر
السه  کی ګډون تر روغتيا په لومړی توبونو سره دا برخه د هڅو دغو مشرانو په اللهاندو بيا د او شوه، خدماتو برخه

روغتيايی  روغتيا برخی د دا اړينه وه چی روانی روغتيا لکه نور د په هغه وخت کی دا هر څه تر سره شوه خو ،کړ
ډيپارټمنټ لپاره ډير  روانی روغتيا د کی ددا په لومړی سر  .عملی شی په خدماتو کی ګدون ومومی او مرکزونو

دی تر څنګ  د ،واری تر سره کړی کی دا کار په يو په ټولو روغتيايی مراکزو ستونځمن کار وه چی په ټول هيواد او
ډيره هڅی وکړه چی روانی ټولنيزی ستونځی هم  او درملنی قناعت ونکړ او روانی روغتيا آمريت يواځی په درملو د

 وزارت د عامی روغتيا د د او هڅو نه ستړيکيدونکو ډيپارټمنټ د چی په ډيری خوښی سره د .اړیپدی کی راونغ
روانی  د دی جوګه شوه ترڅو سره د ټولنی په مالتړ یاروپاي په تيره بيا د موسسو مرستندويو نورو تابه او مشر

همدی  د او دی ګڼه کی ونغاړو،پرمختللی روانی ټولتيزی مشوری پکی دی پ ټولنيزی مشوری پروسی چی لومړنی او
روغتيايی مراقبتونه چی په  ټولو د څواړينه وبلله چی تر  يپارټمنټ دا روانی روغتيا ډ هڅه په بنسټ د تصميم او

کړی تر څو ټول  واحد سيستم جوړ څخه کار اخيسته يو بيلو زيرموموسساتو له بيال بنسټيزو سطحوکی تطبيقونکو
 خلکو د اړتياوی او پام وړ هيواد بنسټيزی او د د زمونږ او کی زدکړی ورکړی شی،ته په دی  کارکونکو یروغتياي

وروسته دا چی په  کی تر ارزونو تخنيکی  ډلو او په کاری او په پايله کی په د بحثونو ستونځی پکی راونغښتل شی او
 قابلی، ی لکه ډاکټران،دی لپاره اړينه وه چی په بيالبيلو سطحو ک ته کوم خدمات وړاندی شی د کومه سطحه چا

 .ټولنيز روغتيايی کارکونکی لپاره ترتيب شی  او نکی،وټولنی روغتيای نظاره کو د ارواپوهان،

 ميرمن اينګه مسمهال تخنيکی مشاوره د د تخنيکی ډلی په مرسته او روانی روغتيا ډيپارټمنټ د له ډيره نيکه بخته د
افغانستان  د من سارا چی تل يو خاص زړه سرهټولنی چی په سرکی مير اروپايی د ډيپارټمنټ لپاره او روانی روغتيا د

الرښونی تدريسی کتاب لکه  د کاری ډلی غړو د زحمتونو ډيرو او لپاره لری وروسته له دريو ورکشاپونو خلکو د
اولی غږی ر تر منځ يو موسسو تطبيقونکو ټولو  ی شو تر څوداپدی توګه يی وکړ په الس کی لری او یڅنګه چی ښاي

 .دری کلنی دندی چی د روانی روغتيا په برخه کی تر سره کومه ښه الس ته راوړنه ده  د چی زما

يوه بنيادی کار په   دی رسالی په جوړونه کی زحمتونه ايستی دی او چی د غواړم چی لدی الری له ټولو هغو غړو
 روغتيا ه کی په هيواد کی بنسټ کيښود او دپه وړاندی کون خدماتو روانی روغتيا د د روانی روغتيا امريت او حيث د

 کور بع کی ډيری هڅی کړی دی مننه اوط له موسسی څخه چی په پښتو ژباړه  او (HealthNet TPO)شبکې  د
 .ودانی ورته ووايم

 

 په درناوی

 »ابراهيم زی« ډاکټر عاليه 

 برخی آمره غوښتنی کمښت د د توکو مخدرو د روانی روغتيا او د
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Uپه مسلکي ټولګه کې الندي موضوعات شامل دي : 

 قدمهوغتيا مکې د رواني ر BPHSپه  
 سايکوپتالوژی او د اقدام تخنيکونه 
  ترمنځ اړيکې او وضعيتونه واو د افراد -اجتماعی -په افغانستان کې فرهنګی 
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 روانی روغتيا په اړوند وړاندوينه د 

 بنسټيزه مجموعه کید روغتيايی خدماتو په 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د عامې روغتيا د وزارت د رواني روغتيا رياست

 ۲۰۰۸کابل  ډله 
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 ۲۰۰۸کابل  ډله 

 ارت د روانی روغتيا د رئيسې آغلېد افغانستان د اسالمي جمهوريت د عامی روغتيا د وزکې کال په منی   ۲۰۰۸د 
او په  درې کاری ګروپونو لپاره سره کښيناستل ې غړي دالند  ۲۰۰۸ –د کابل ـ ګروپ  الندې تر مشری ډاکټر عاليه

ترڅو د بی پی اچ اس په محتوياتو کی د روانی اجتماعی  وکړ ګډه يی د دې روزنيز الرښود کتاب په محتوياتو کار 
 . د يو ځای کيدو مالتړ وکړي خدماتو

 : غړي

 )MoPH(ډاکټر عاليه ابراهيم زۍ، 

 )MoPH/EU(يد عظيمي عډاکټر س

 ) HOSA(امين هللا اميری ډاکټر 

 )AKU(ډاکټر سيد عطاء هللا 

 )HealthNet TPO(ډاکټر حفيظ هللا فيض 

 )WfL(احمد فرهاد حبيب 

 )IAM(ډاکټر اريس جودی 

 )IAM(کيرسی جوکيال 

 )MoPH/EU( لمهانګه ميس

 )WHO(ډاکټر صفی هللا نديب 

 )medica mondial(سوزنه پاکلر 

 )HOSA(ديس ډاکټر فرشته ق

 )mediac mondial(رسول  حميرا 

 )HOSA(م لبيد سحوعبدالډاکټر 

 )MoPH(ډاکټر بشيراحمد سروری 

 )HealthNet TPO(ل ډاکټر پيټر وينټيوخ

 )(WLFمريم زرمتۍ 

 

 د ډاکټر سيد عظيمی: ټولګې مسؤلد 

  او انګه مسمهلپيټر وينټيوخل داکتر آيرس جوردی، داکتر : مرسته کوونکی
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 کی BPHSندنه په بنسټيزه روغتيايی خدمتونو په ټولګه يا ژروانی روغتيا پي د

I. ديشال:  
٪  څخه ډير خلک کيدلی شی ۵۰ تر. دی شونیروحي ټولنيزئ ستونځی او رواني ناروغی په افغانی ټولنه کی ډيری 

روانی ستونځی په لوړه کچه بی وسی يا معيوبيت منځته راوړی او دافغانی . ديو ی روانی ستو نځی څخه رنځ يوسی
دروانی ناروغيو دمتخصيصينو په نشتون کی ګرانه ده چې دخلکو په داسی حال کی چی . ټولنې په اوږو پيټی ګرځی

 . لپاره تخصصی خدمات وړاندی شی

ول هيواد په دټ. دی،د رواني روغتيا خدمات په هيواد کی ډير محدود دی شتهپه داسی حال کی چې په زرهاُو ناروغان 
مدارنګه دروانی روغتيا خدمات په ه. سطحه يواځی يوروغتون او يو څو بستره په عمومی روغتونونو کی شته دی

زل شی، وکه چيرته دلمړنيو څارنو روغتيايئ کارکوونکی ور.  ډير محدود دیکی   PHCلمړنی روغتيايی پاملرنه يا 
ډير په رواني ناروغيو اخته کسان ، لمړنيو روغتيايئ . دوی کولی شی چې ډيرو اخته کسانو ته خدمات وړاندی کړی

 .مراقبتونوته مخه کوی

کی،  PHCی لپاره چي دروانی روغتيايئ خدماتو اړتياوته مو دهيواد په سطحه ځواب ويلی وی په ځانګړی ډول په دد
دادغام پروسه لمړی ځل په .شوه جوړهکی  PHCکال کی دروانی روغتيا دادغام په  ۲۰۰۴يوه ستراتيژی په 

 .ننګرهارکی پيل شوه اووروسته نورو والياتوته وغځيدله

 :کچهکی د نړی په   PHCغتيا دادغام په اړه په وانی رځينی حقايق درو

 . په روانی ناروغيو يا په نشَه تو کو اخته کيدايشی وګړی٪ عام ۳۰هرکال  •
 .ر سره مشوره نه کویټډاکله  وکړوددی  ۱/۳ •
 .روانی ستونځی ولری کيدلی شی٪ دهغه ناروغانو چي لمړنيو روغتيايئ مراقبتونوته راځی ۳۰ •
 .ږیيروغتيايئ مراقبتونو کی تشخيص ک ٪ يئ په لمړنيو۵۰ •
 .اکثره يئ بستر ته اړتيا نلری •
 .٪ بسترته اړتيا لری۰.۵صرف  •

 
U لرو) مجموعی(دافغا نستان په سطحه دروغتيايئ خدماتو دعرضه لپاره دوه روغتيايئ ټولګی يا: 

مه او دريمه سطحه چی په نوموړی کی دروغتونونو دوه) EPHS: (وغتيايئ خدماتو ټولګه دروغتونونو لپارهر د .1
 .خدمات شته دی د روانی روغتيا په ګډون

کو م چي دلمړنی روغتيايئ مراقبتونه څخه عبارت ده دروانی ) BPHS(بنسټيزو روغتيايئ خدماتو ټولګه  د .2
 .روغتيا په ګډون

0UBد )BPHS (هد ولی ډالند په برخه ايروغتی ن روا د : 
  ونهه دروانی روغتيا په اړه تعليمات او عامه پوه •
 دواقعاتو پيژندنه او رجعت ورکول •
 .، ټولنيزه درملنه روانیستونځی او بيولوژيکی  یټولنيز روانی •
 :او ټولنيزه درملنه  روانیدعامو روانی ناروغيو بيولوژيکی  •
 دخفيفو او شديدوروانی ناروغيودرملنه دمخدره توکودروږديکيدلو په ګډون  •
 ه پاتی والی په ګډون ذهنی ورست  دماشومتوب ددوری روانی ناروغی د  •
 ميرګی •
 ځان خوګونه او ځان وژنه •
 بيا رغونه دټولنی په سطحه •
 دبستردننه درملنه •
 نګيرټوڅارنه او ماني •
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 نظارت •
 ورکونه راپور •

 
II .ټولنيز ی ستونځی روانی: 

پيښو سبب  ،ټولنيز، انفرادی،او يا په چاپيريال پوری اړه لری چي د غمجنو روانیټولنيز فشارونه معمو الُ په  روانی
دخلکوترمنځ . ديو کس روغتيا پدی پوری اړه لری چي څنګه په بری سره دروزکار دمسلو په وړاندی عمل کوی. کيږی

هر يو بدلون په ژوندکی که کوچنی يا . فشار اسباب يا پايلی کيدلی شی روانیعوامل د روانیستونځی، کورنی، ټولنيز،
دبيلګی په ډول واده . حتی دهغو په ګډون چي دخوښی سبب کيږی فشار په برخه کی کارکولی شی، روانیلوی وی د

 .ټيټ مالی ټولنيز حالت روانی ناروغيوته الره جوړوی. کول او ماشوم زيږول او داسی نور
U ټولنيز ی ستونځی روانیعامی : 

 کورنی شخړی •
 بی روزګاری •
 ددندی له السه ورکول •
 امنيتی ستو نځی •
 مالی ستونځې •
 مخالفتونه •
 بيکوری •
 .تهديدوونکی پيښی ژوند •
 له ټاټوبی لری کيدنه •

 
ګډوډی په ورځنيو کارونه  روانیی او دوام کولی شی، په هرصورت کی، هغه لناڅاپه پيل کيد ټولنيز ی ستونځی روانی

حاالتو کی نوموړی ستونځی له منځه ځی او کس کولی شی خپل ژوند په عادی ډول پرمخک  وپه ډير. اغيزه کولی شی
 .حاالتو کی تکراريږی او دوامداره کيږی يوسی خو په ځينی

هغه څوک چي دستونځی ره. ټولنيز ی ستونځی دروانی ناروغی برخه کيدشی يا دناروغی دپيل سبب کيديشی روانی
دروانی  ټولنيزفشارونه روانی. ټولنيزو ستونځو اغيزی کمی کړی روانیسره دمقا بلی وړتياوی زده کړی کولی شی د 

په پيل اوپرمختګ کی دپام وړ رول  depression او   ,schizophrenia, anxiety disorders لکهناروغيو 
بيو کولی شی نا خوالی، يا تبعيضی تجربی  بټولنيزو فشارونو سره مخ کيدل لکه د ژوند پيښی، دماشومتو روانید .لری

فعاليتونه ) اقدامات(لنيزټو روانیپه همدی بنسټ . دبيا مخامخ کيدلوپه وړاندی ډير کړی غبرګون اوسلوکی لوژيکی
 .ټولنيزه روغتيا کی مرسته کوی روانیاومشوری هغه ښی وسيلی او الری چاری دی چی روانی روغتيا او 

 
Uپه افغانی ټولنه  کی دستو نځی سره دمبارزی الری چاریU: 

 دقران شريف تالوت •
 لمونځ کول •
 غړو سره خبر ی کول او شريکول لهملګرو او دکورله  •
 سه کولطبی مرسته ترال •
 ښه ګټه •
 بشری مرستی ترالسه کول •
 ښه ژوند  •
 دمال صاحبانو يا ميا صاحبانو کتل •
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III. 1Bترمنځ اړيکی )جسم( د روان او ځان : 
ديو بل سره ډير .او روان سره جال دی، خو په واقعيت کی ديوی سکی دو خواوی دی) جسم(خلک فکر کوی چی ځان

له جال فکر کوو،خو دد مطلب دا ندی چي کږ ددوی په هڅه شريکوی خو مونږته جالمخونه څرګندوی، ځکه چي مون
که يو متاثره وی، هغه بل هم په هر . روان اغيزه کوی او ځينی وخت ځان په ) جسم(کله روان په ځان. دی هغه خپلواکه

فشار او دزړه  روانیورته پيداشی او مثال د خوږسر کيدی شی دمثالً که څوک غمجن وی .صورت څه نا څه متاثره کوی
 .حملوترمنځ يو منفی اړيکه شته د

 مداخالت) جسم( انځ - دروان.یکمو خطرات مداخلو روانی اوی کيفز د.یلری ګټی رډي  ړيکیا) جسم(انځ - روان
 .يږیک سببی وال هښد وښدن او. یکوی ښی اويتړو دتعامل او ت،يفيک دژوند مزاج،
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2Bروانی ناروغی 
دسالمتی هغه حالت ده چي کس خپلئ وړتياوی وپيژنی، دژوند : ی تعريفویړيواله اداره رو انی روغتيا داسندروغتيا 

 .ګټور کار وکولی شئ او په ټو لنه کی فعاله ونډه ولری.پيداکړی یچار یستونځو ته الر

Uهغه وخت يو کس ته په روانی ډول نورمال ويلی شو چئ: 

 چي کس خپلئ وړتياوی وپيژنی •
 دژوند ستونځو ته الره چاری پيداکړی شی •
 ټور کار وکولی شئګ •
 ټو لنه کی فعاله برخه ولری •

 

 :روانی روغتيا دوه اړخه لری

مثبته روانی روغتيا چي کس خپل چاپيريال وپيژنی، احساس يی کړی، ځان ورسره عيار کړی او که اړتيا وی هغه  .1
 .فکر وکړی اوديوبل سره مفاهمه وکړی. بدل کړی

 .   ی ناروغيو، نښو او له ستونځو سره سرو کار لریمنفی روانی روغتيا يا روانی ناروغتيا چی دروان .2

چي دغو بدلو نونو . فکر، درک، احساسات، حافظه، قضاوت، کړه وړه او داسی نوراغيزمن کوی: ډول ډول دندی لکه
 .ته غير نورمال کړه وړه وای

Uترمنځ توپير کولو لپاره الندی ټکی اړين دی وړونورمالو او غير نورمالو کړو د: 

کولی شی ضرررسونکی وی روانی حالت په .ستونځه چي دڅواونيو څخه ډير دوام وکړی هره:موده •
 .بيالبيلوموقيعتونوکی معاينه کړی

 .دمزاج او کړو  وړو دنورمالوبدلونونو له السه ورکول :دتلپاتی نښو او نښانو وخامت او دوام •
 .ليتونوکی ونډهپه ښوونځی، دنده، خپل منځی اړيکی ، کور او په تفريحی فعا :دنښواغيزی •

غيرنورمال کړه وړه دروانی ستونځو برخه جوړوی چي په بيال بيلو ډولونو ځان څرګندوی اوداغيزمنی شو ی 
 . برخی په موقعيت پوری اړه لری

U اداره په بنسټ روانی ناروغی یړيوالدنروغتيا د : 

 يا کړه وړه يا سلوکی دی روانی •
 لری رزښتکلينيکی ا •
 .ر يا لو ړځان خوږونکی خطر، مړينه او يا يو اړينه له السه ورکونه لکه خپلواکیفشا روانیاو د دوامداره  •
 .هرټول نه غوښتونکی ځوابونوسره په هر حالت کی مخامخ کيدل دوديزد •

فشارونو، غصی، کورنی مسّو ليتونو، ورځنی  روانیددی مطلب دادی چی هر څوک چي روانی ناروغی لری هغوی د
 .شتوستونځو په وړاندی ستو نځی لریکارونو، دښوونځی سره د مي

دوايی او غير دوايی درملنی  د ناروغيو په . ندل شويدهژد دوديزو عقا يدو له کبله په افغانی ټولنه کی روانی روغتيا لږ پي
ټولنيز مسايل روانی ناروغی ګڼل او درمل دهغو يواځينی درملنه ګڼل کيږی، چی يوه  روانی. درملنه کی مرسته کوی

دا عقا يد خلک دهغه اغيزه کوونکو په هکله د فکر کولو څخه منع کو چي دويی په . زيږوونکی نظريه دهستونزی 
او . ټولنيزو ستونځو سبب کيږی روانیژونډ، خپلو افکارو، احساساتو،کړو وړکی لرلی شی او هغه د روانی ستو نځو او 

 .جودی دی منع کویخلک دنورو غير دوايی الرو چارو څخه چي هم مرسته کوی او هم مو 
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دا اړينه ده چي روانی ناروغی د . ستونځه خو داد چی روانی ناروغان د تبعض او تعصب سره مخا مخ کييږی پاموړبله 
ټو ل روغتيايی کارکوونکی بايد دداډول کړو وړو په وړاندی . ضعيفی يا ناکامی نښه نده، او بايد پدی باندی شرم ونکړو

 .بيداره اوسيږی

I. غيو الملونهروانی نارو د: 
 :دروانی ناروغيو خطری فکتورونه په لويانو کی 

 Uبيولوژيکی فکتورونه: 

 ارثی •
 انتانی ناروغی سختیدواملرونکی او •
 خوارځواکی •
 دمغز و زخمونه او ضربه •
 دزيږيدنی نه مخکی آفات او ضربی •
 مخدرات او الکول •
 يندوکراين اختالالتءميتابوليکی او  •

 

Uټولنيز فکتورونه روانی: 

 ل کولو دمهارتونو کموالیدتعام •
 ټيټ عزت دنفس  •
 ترضيضی تجربی •
 په ژوند کی توپيرونه •
 دماشومتوب تجربی •

 

Uټو لنيز فکتورونه: 

 له السه ورکول وغړد نیندی له السه ورکول، ټکر يا تصا دمات ،مال او دکوردد: دژوندانه پيښی لکه •
بت، بيسوادی، بی امنيتی، زورزياتی ، جنسی بی ټو لنيز بدلونونه، مهاجرتونه، بيځايه کيدل، ټاټوبی پريښودل ،غر •

 .عدالتی او دوامداره جنجالونه
 

 
II .یانښن اوښی ن ويناروغی دروان: 
 
1. U حرکی کارونوکی روانیبدلون پهU : 

 .بيقراری دويری او ژور خپګان او نوروفزيکی نارامتيا يو حالت دی •
فزيکی فعاليتونه شتون ولری اود پام کولو له  ډيرزيات فعاليت داسی يو حالت دی چي په هغه کی له حد نه ډير •

 .ستو نځو سره يوځای وی لکه دماشومانوګډوډی
 psychosis e.g. mania, acuteيو سخت شکل د فزيکی فعاليت دی چي معموالً په ) تاوتريخوالی(هيجانی کيدل •

psychosis, schizophrenia. .ليدل کيږی. 
کی چي نورمال فزيکی فعاليتونه  depressionد ژورخفګان  په شدي) حرکی کراری (حرکی تاخر يا روانی •

ډيری فعاليتونه په بشپړه توګه لمنځه ځی لکه خوراک  catatoniaاو په شديد شکل کی لکه . کراريږی ليدل کيږی
 .کول، ګرځيدل، تاويدل او داسی نور

• Akathisia نارامی ده چي د  سختهantipsychotics اکيږیله کبله راپيد درملوداستعمال. 
• Tics سترګی رپول، او داسی نور. غير نورمال غير ارادی حرکات دی لکه 
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• Dystonia دسايکوسيز ضد درملو شديد جانبی عوارض دی چي معموالً ددرملني په پيل کی ډير ويرونکی وی .
ځه دستونی، ژبی اوغاړی د عضالتو ددوامداره شخوالی څخه عبارت دی پرکنسون ضد درملو په ورکولو سره لمن

 .ځی
• Compulsion معمول . ديو بيا بيا اجباری کړنی څخه عبارت دی چی د لوړی کچی ويری او وسواس له کبله وی

Compulsion چک کول، الس وينځلو، پاکولو،بيابيا حسابولو، د ځانکړو الفاظوتکرارولو، : عبارت دی له
 .ا لمونځ کولو څخهدکارونو تکرارولو ، ترتيبولو، بيابيا لمس کولواو الس وهلو، بيا بي

 
2. Uدروانی ناروغيو په لړ کی په خبرو کی بدلون رامنځته کيږی، ځينی په الندی ډول دی: په خبرو کی بدلون: 

 .ډيری زياتی خبری کول لکه په مانيا ناروغانوکی •
 کنترولولی لړی نشیکس په سرعت سره خبری کوی او دخبرو: دخبرو فشار •
 ډير لږوی منځ پانګهدخبرو: دخبرو فقر •
 .دلته دکس ژبه تړل کيږی او په ځنډ سره خبری کوی: ژبه تړی کيدنه •
 دخبرونشتون: سکوت •
 .يوه موضوع ال بشپړه شوی نوی چی بله پيل شی: دافکارو الوتنه •

 
3. Uپه افکاروکی بدلونونه: 

 .يوه غلطه عقيده ده چی  کوم بنسټ نلری او دکورنور غړی او ملګری ورسره موافق نه وی: هذيان •

 : پدی ډول دی تعام هذيانا 

o ضرر ور    کس ځانته تهديد احسا سوی لکه داسی چي څوکئ څاری يا غواړی چي :څارل او ځورونه
 .ورسوی لکه په زهر ورکولو يا جادو اوداسی نورو

o بحث الندی نيول کيږی حتی ديوه بشپړ نا پيژندل شوی لخواترکس : رجوع 
o چی کولی شی له نورو سره ګړی قدرت لریکس ځان ډيرمهم ګڼی او فکرکوی چي ځان: ځان ستر ښوونه،

 لکه ولسمشر ته صال کار کيدل مرسته وکړی،
o مغزوڅخه     له خوادمعلوماتوبهرکيدنه دهغهاوتسخيريدل يا دکمپيوټراوپرديو  رولټکن مرسته دپيريانوپه. 

له : ګیدوسواس څو بيل. متکرر، ثابت، نابللی افکار يا تصاوير دی چی د شديدی ويری سبب کيږی :وسوسه •
ه توګه نه تر سره ککړيدلو ويره، دخوږيدلو ويره، ډيرشک،دنظم او ترتيب تشويش،ددی ويره چي يو کار به سم

 .، او داسی نورکيږی

4. Uکی بدلون په حواسو يا درکU: 

 .وځيزونودرک کول چی بهرنی شتون نلری،دپنځګونوحواسوله الریلاغيرنورمد  :)hallucination( برسام •

o او داسی نور ز، پسيدل،د موټر اواز،دخلکو خبریوريدلو غلط احساس دغږ اوريدلو لکه بدا:  يدلو برسامراو. 
o دشيانو غلط تصوير ، خلک او پيښی په خالصو سترګوليدل دورځی په رڼا کی: ليدل 
o Gustatory :دخوند غلط احساس 
o Olfactory :د بوی غلط احساس لکه دسو ی غوښی، شمه 
o Somatic :دشيانو نفوذ، يا : لپاسه لکه چي په وجودکی يا په وجود وڅخهيښوغلط احساس د پروسی يا پ

 .دبريښنا جريان په السونو او پښو کی
o Tactile : غلط احساس يا درک د لمس کيدلو يا په ځان له پاسه يا ترپوستکی الندی                 

 .دشيانوګردځيدل
 

• Depersonalization : دا حالت . په خپل کنترول کی نه ویداسی احساس کول جي د کس غړی، احساسات
 .او داسی نور سايکوزسناروغيو کی ليدل کيږی لکه ژور خپکان، ويره، ميرګی،  روانیپه روانی او 
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• Derealization : داسی احساسول چي دکس خپل نږدی چاپيريال ورته غير واقعی ښکاريږی، لکه چي خوب
 .ښيږیدا حالت په نشه کی پي.وينی اويا لکه چی بدل شوی وی

5. Uپه عو اطفو کی بدلونU: 

 .خپګان، خوشحالی، ويره او داسی نور: داخلی احساس دی لکه: مزاج •
 .دمزاج ښکاره کول لکه خپه ښکاره کيدل ، اوښکی بهول، خوشحاله ښکاريدل، وارخطا کيدل اوداسی نور:عاطفه •
ه له حالت سره يوشانی توب لکه څرګنديدن( خپګان، ويره، نابرابره عاطفه : له هعاطفه عبارت د هغير نورمال •

 )نلرل
 .ډير کراره شوی حالت کی پڅه عاطفه لکه دعاطفی ښودل په  •
 .عاطفه ژر ژربدلون کوی: غير ثابته عاطفه •
 .بهرنيوبدلونونو ته هيڅ غبرګون نه ښئ: همواره عاطفه •
 خوشحالی په مانيا کی. خپګان په ژور خپګان کی:  غير نورمال مزاج •
 .غبرګون نه ښودل دتنبه په وړاندید:  بدلون په بيداری کی •

 
6. Uپه درکی دندوکی بدلون: 
دپام ساتنی ستونځی . په يوه روان عمل چي دمعلو ماتو دساتنی سبب شی ويل کيږی  هدنظر يا پام ساتن: پام ساتنه  •

 .په مرضی ويره او ژور خپګان کی ليدلی کيږی
له هيرجنتوب يا امنيزيا  هير نورمال حافظه عبارت دغ. دمعلوماتو ساتلو او په ياد راوړلو پروسی ته وايی: حافظه  •

amnesia  چي کس مهم معلومات په ياد راوړلی نشی لکه پهdissociation چی )انحراف ديوه شی نه بل ته( کی
 .دحيرانتيا داحالت په مانيا کی ليدل کيږی

داسی يو حالت دی  Disorientation. دوخت، ځای،ځان او خلکو پيژندلو ته ويل کيږی: خواه يا جهت پيژند نه  •
 . چي کس کا ل مياشت او ورځ ، موقعيت نه پيژندی او يا ديو کس اوخپل ځان دهو يت نه پيژندل دی

 
7. Uپه بيداری کی بدلون: 
بيداره اوسيدل په دی معنی ده چي کس ويښ دی او دخپل چاپريال سره په اړيکه کی دی او تنبيهاتو ته عادی ځواب  

، dissociationوحالت دی چي کس نشی کولی تنبيهاتوته په عادی ډول ځواب ووايی لکه په نا ځوابی داسی ي. وايی
Stupor کوما داسی يوحالت دی چي .داسی يو حالت دی چي کس ليږ تنبه ته ځواب وايی لکه په شديد ديپريشن کی

 .شديدی تنبه ته هم ځواب نوايی
 

8. Uپه خوب کی بدلون : 
يو کی دخوب بدلون ليدل کيږی خو ځينی ځانګړی روانی ناروغی شته چي سره له دی چي په ډيرو روانی ناروغ •

 :عام بدلون په روانی ناروغيو کی. هغويته دخوب ناروغی ويلی شو
o کله چي . مکرر خوب او دشپی راپا څيدل په ويره او نورو روانی ناروغيو کی ډيره عامه ده: ګډوډ خوب

 .چی ويره ډيره وی  ويره څرګنده وی اويا د  ژور خپګان په ګډوډی کی
o چی ډير په ژور خپګان کی ليدله کيږی: سحاروختی پا څيدل 
o دخوب کموالی په مانيا کی ليدل کيږی 
o ډير خوب کول ځينی وخت په ژور خپګان کی ليدل کيږی. 

 
9. Uپه جنسی فعاليتونوکی بدلون: 
عام . رملو دکارونی له کبلهبدلون په جنسی کړنوکی د روانی ناروغيو لکه ژور خپګان يا  د خپګان پروړاندی د د •

له . دی وکیل يدبدلونونه په سړو کی دجنسی غوښتنو کموالی، نقص په  نعوظی فعا ليت او مخکی تروخته انزال ک
 .بله پلوه په ښځو او نارينه و کی ځانګړی نارواغی شته دی

 
10. Uپه نشه ً توکيو کی بدلون: 
 .په ګډون ذکر شويوبدلونونو ډيربدلونونه پيښيدلی شی د دپورتنيو  •
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 :ځانګړی بدلونونه په نشًه توکيو کی په الندی ډول تشريح شوی دی •
o دهغونشيی توکوڅخه کاراخيستنه اودهغوخپريدنه چي روغتيا ته تاوان رسوی: مضر استعمال. 
o دنشی توکوکارونه اوخپريدنه چی له خطره ډکی پايلی لری: خطرناک استعمال. 
o داستعما ل په پايله کی را منځته کيږی ،او د هوښيارتيا،  داسی يو حالت دی چي دنشی توکيو: مسموميت

دګډوډيو . فزيولوژيکو دندو کی ګډوډی را منځته کوی روانیدرک، احساس، عاطفی، کړو وړ او يا نورو 
اغيزی په حادو فارمکالوژيکی اوزدکړی شوی ګډوډی چی په نشی توکو پوری اړه لری چی دوخت په 

انساجو ته پکي تاوان رسيدلی وی اوياهم  ه ځی خوپه استثنعا د هغو حاالتو چيتيريدو يا په درملنی سره لمنځ
 .اختال طات رامنځته شوی وی 

o اهدپام وړګډوډی يا تنګسي:ناوړه استعمال: 
 په کور، دنده اوښوونځی کی په خپله دنده ترسره کولو کی پا تی راتلل. 
 په خطرناکو فزيکی حاالتوکی د نشی توکوتل کارونه 
 رله پسی ستونځی دموادو يا تو کو په کارونه کیقانونی پ 
 توکواستعمال ءدخپل منځی ستونځو سره سره دنشی 

o  غوښتنه)Craving:(دا غوښتنه کيدلی شی .غوښتنه دنشی توکوکارونه دمخکنی تجربه شوی اغيزی لپاره ده
وخت کی چی نشی په مجبوريت بدله شی اوبهرنيواودننه نښوپه شتون کی ډيری ومومی په تيره بيا په هغو 

دا حالت دغوښتنی دډيردنی اودنشی توکودلټون څخه پيژندل کيدلی .توکوته په اسانه السرسی شتون ولری
 .شی

o  زغمل )Tolerance  : (دپرلپسی کارونی له کبله دغوښتنی وړاغيزی کموالی. 
o  نشه پريښودنهWithdrawal  :يږی، کله او درکی بدلونونوسبب ک روانیديوی لړی غيرعادی کړووړو، د

چی په وينه يا انساجو کی دتو کو غلظت کميږی په يوکس کی چاچي په دوامداره ډول نشه کړی وی داحالت 
 .رامنځته کيږی

o Dependence ديوه ټولګه درکی، سلوکی او فزيولوژيکی نښو څخه عبارت دی چي کس د شته : يا اعتياد
 .ستونځو سره سره هم نشی ته دوام ورکوی

III .ټور لګول )Stigma (یناروغی روان او: 
دژوند لپاره چي روانی  وخلکو او دهغوی دکورني ودهغ دی ، دردوونکی او ورانونکیآستګما او روانی ناروغی واقع

روانی ناروغی دی درملنی . ددرملنی او مال تړ ترالسه کولو څخه مخنيوی کوی وستګما د ناروغان. ناروغی لری
نی ناروغی لری، هغوی کومه دپوهی ستونځه نلری او کولی شی ژوند وکړی په عمومی ډول هغه خلک چي روا. وړدی

 .او دټو لنی فعاله غړی شی کله چي ددوی روانی ستونځه کنترول شی

 :ستګما په الندی ډول ښه پيژندلی شو
 له نظره غورځونه •
 وړاندوينه •
 توپيرونه •

بب کيږی چی کس په ټولنه کی ونمنل شی،او همدارنګه ستګما دی شرم، سپکاوی او نه منلو نښانی دی کومی چي ددی س
دځينوروانی ناروغانوتجربی دومره دردونکی .د تعصب، او دهغه دی رټلو او منزوی کيدلو سبب له ټولنی څخه کيږی

دی چی هغوی دژوند دډيرو اړينوکارونوترسره کونه هم پريږدی ،دبيلګی په توګه ځينی دکار لپاره وړانديز نکوی ،يا 
 . ړونی لپاره هڅه نکوی اودا هر څه دا په ګوته کوی چی دوی دډير شرم اوسر ټيټی احساس کویاړيکودجو ودنوي

Uيو څو مهم ګامونه چی له مونږسره دروانی ناروغانو د ستګما په راټيټولوکی مرسته کوی: 
 دخلکو ترمنځ عامه پوهاوی راپيداکول .1
 لدروانی نارو غی  اوروانی روغتيا په اړوند معلو مات ترالسه کو .2
 له خلکوسره په پوره درناوی چلند ترسره کول  .3
 دحقوقو او قوانينو لپاره مبارزه کول .4
 .روانی ناروغی دمعيوبوونکی ال يحو په ډول ندی پيژندل شوی .5
 دهغه خلکو ونډه چي روانی ناروغی لری په ټولنه کی بايد وستايل شی .6
پر ځای دروانی ناروغی لرلو لفظ ته ترجيح  دروانی ناروغ: په خلکو باندی له نښی يا داغ لګو لو څخه ډډه وشی .7

 .ورکړی شی
 ځينی وخت ميډيا روانی ناروغی په غلطه توګه ټولنی ته انځورکوی .8
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 حقوقی بشر اوی ناروغی روان
په ډيرو ټولنو کی . روانی ناروغان له هغی ډلی ناروغانوڅخه دی چی په ټوله نړی کی له نظره غورځول شوی دی 

خوی اويا د يوه غير اخالقی کار لپاره دتنبه په توګه ګڼل  هنی طبی مشکل نه ګڼل کيږی حتی ديوروانی ناروغی يو ريښتي
دروانی ناروغانو په بشری حقونو تيری دنړی په . حتی که درملنه هم ترالسه کوی دنو رو په پرتله ډيره ليږوی. کيږی

. سان دبشری حقونو دتيری سره ډيرمخ کيږیداک. دزدکړی پرځايونو، روغتونونو اوپه ټولنوکی: هره برخه کی پيښيږی
 .دوی اکثرآ دټو لنی څخه رټل کيږی او هغه کو مه پا ملرنه چي بايد ترالسهً کړی ورته نه ورکوله کيږی

 :دبشری تيريو يو څو عامی بيلګی
 دټولنی څخه شړل •
 داړتيا وړدرملونه شتون  •
 وږی ساتل •
 ناوړه ګته اخيستل او له نظره غورځول •
 او ټاټوبی څخه محرومول د تعليم، کار •
 دجامو، دخوب بستره، صفا اوبو اوښی بيت لخال څخه محرومول •

 
U نوښتونه چي څنګه کولی شو دبشری تيريو مخه ونيسوځينی: 
  دعامه پو هاوی دکچی پو رته بيول •
 دبشری حقونو حالت په روغتيايی مرکزونوکی ښه کول •
 دروانی ناروغانو او دهغوی دکورنی څخه مالتړکول •
 رو او غټو روانی روغتونونو بدلول په ټولنيزو خدماتو باندیدست •
 په روانی خدماتو کی دپانګی کچه لوړلول •
 بشری حقوق مالتړکویداليحو او قوانينو جوړول چي  ودهغ •

 

 :روغتيايی کارکوونکی بايد
 ی وکړیڅخه مالتړوکړی او دهغو ی د شان درناو خپلواکیدروانی ناروغانو دحقونو ساتنه وکړی اودهغوی د •
 .دروانی ناروغانو لپاره دټولو درملنو بنياد بايد دهغوی آګا هانه رضايت جوړ کړی •
 روانی ناروغان بايد ددرملنی دپالن په جوړلو کی ګډون ولری •
 دروانی ناروغانو کورنی بايد په درملنه کی ګډون ولری •
 .فيصله کوونکی با يد د درملنی له کيفيت،زيرمو اونوروامکاناتو څخه خبرشی •
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 د روانی ناروغيو درملنه
هغه خلک چی شديدی روانی . ډبری خلک چی روانی ناروغی لری دمسلکی مرستی دترالسه کولو هڅه نه کوی

په عمومی ډول مسلکی مرسته ترالسه کوی، schizophrenia and bipolar disorder :ناروغی لری لکه
 .ی ډير وخت نيسیخوځينی وخت، مخکی لدی چی سم تشخيص او درملنه ترالسه کړ

سره .جوړوی اوګواښ په دی وروستيو کلونو کی، داپيژندل شو ی ده چي روانی ناروغی په افغانستان کی غټه ستونځه
 :په بيال بيلو روانی ناروغيو کی.له دی چي روانی ناروغی وژونکی ندی خو ستر او اوږدمحاله معيوبه ونکی دی

depressionددی سره سره هغه . ړينی، معيوبيت، ناروغی او وټپی کيدل دیتر ټولو ستر سبب د مخکی تروخت م
ستګما او    دټو لنی له پلوه نه منل يا شړل  څوک چي روانی ناروغی لری معمو الّ اضافی تکليفونو سره مل وی لکه

شان وګڼل دروغتيا نړيوال روغتيا يی ګوند په دی تاکيد کوی چی روانی ناروغی هم بايد لکه د فزيکی ناروغيو پ. کيدل
 :دروانی ناروغيو دتداوی لپاره دری ډوله درملنی شته دی. شی

1. Uدوايی درملنه:U  

داډول درملنه په افغانستان کی ډيره عامه ده ډاکتران اوناروغان  ورته ترجيح ورکوی ځکه چي دوی محدود معلومات 
درمل دناروغی اعراض .کولی٪ واقعاتو کی دوايی مرسته نشی ۵۰دغيردوايی درملنی په هکله لری، کم ترکمه په 

ټو لنيز اسباب چی د نښو دشتون اوپاتی کيدلوسبب کيږی په خپل ځای پاتی کيږی  روانیکموی يايی آراموی خو 
درمل بايد په احتياط سره استعمال شی ځکه چي جا نبی عوارض لری او کولی شی چي دناروغ . اودرملنه يی نشی کولی

. له بله پلوه ځينی درمل اعتياد پيداکوی. ب کيږی چي ناروغان درمل پريږدیداحا لت ددی سب.  کړی بحالت ال خرا
 .تقريبا ټول درمل بايد اوميندوارو ميرمنوته ورنکړل شی

U عامpsychiatric درمل چې دعامی روغتياوزارت په ليست کی شتون لری: 

• Antipsychotic 
• Antidepressants 
• Anxiolytic 
• Antiepileptic can be used as mood stabilizer 
• Antiparkinson 

Uروانی ناروغيو په هکله عمومی الرښوونې د: 

 دتداوی پالن دناروغ او دهغه خپلوانو سره شريک کړی •
 .هغه درمل استعما ل کړی چې لږ جانبی عوارض ولری •
 په کم دوزيی پيل کړی •
 یکړپه کرارًه دوز لوړ •
 ی کړ په ويشل شويو دوزونو يی استعما ل کيدشیکه  •
 ی پړاو کی دجانبی عوارضو څارنه وکړیپه لمړن •
 عام جانبی  عوارض ناروغ او دهغه دکورنی غړو ته واضح کړی •
 یيوسکوښښ وکړی چې په يوه ډول درملو درملنه مخته  •
 دپوره دوز او وخت نه وروسته درمل بدلولی شی •

 
2. Uټولنيزه درملنه روانی : 

ټو لنيزی  روانیډول  ډول. درملنه ښه کيږی نیرواډير خلک چې دويری او ژور خپګان په ناروغی اخته وی په 
په هغه خلکو کی چې روانی ناروغيو سره الس او . درملنی شته چې ډيری په درملنه کی بريالی ثابتی شوی دی

ګريوان دی، ارواح پوهان او مشاورين دد ی لپاره تربيه شو ی چې دهغو خلکو سره مرسته وکړی چې روانی 
ځانه خبر شی او وکولی شی په خپلو ستونځو له ددی لپاره چې ښه . ستونځی لری  ټو لنيز ی روانیناروغی او 

ټولنيزی درملنی سمدستی کار نه کوی، خو دوخت په تيريدو سره دکس سره مرسته کوی د  روانیالسبری پيدا کړی ،
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ې بيال بيل مشوره يوه موثره درملنه دی چ. فکرکولو،کړو وړو او حتی احساس کولو  نوی الری چاری زده کړی
ډولونه لری او دبيال بيلو ناروغيو په درملنه کی ورڅخه ګټه اخيستله کيږی حتی په سختوناروغيو کی چي کله درملو 

 .ټولنيز ه درملنه به په بشپړ ډول په بله برخه کی خبری وشی روانیپه  .په مرسته يی نښی کراری شی
 
3. Uددوديزی درملنی الری چاری: 

ان کې ډيري عامي دی او دحکيمانو، مال صاحبانو او نورو لخوا ترسره کيږی چې دوی اکثره داالری چاری په افغانست 
. اکثره خلک د لوستو خلکوپه ګډون لدی ډول خدماتو څخه ګټه اخلی خو ميرمنی لدی چارو ډير کاراخلی. نارينه دی

 .دروغتيايی کارکوونکو لپاره ډيره اړينه دی چې ددی درملنو سره پيژندګلوی ولری

Uځينی دوديزه چاری او درملنی په افغانی ټولنه کی: 

 زيارتونوته تلل يا خپل ناروغان زيارتونوته بيول •
د مزار شريف په روضه کی، ميا علی : لکه( په سختو حاالتو کی دناروغانو تړل په ځنځير يا کوټه قلفی کول •

 )صاحب په ننګر هار واليت کی، بهلو ل زيارت په غزنی کی
دګل سرخ ميله په مزار :( بيول زيارتونو ته په ځانګړو ورځو او يا دخاصو ورځو په شپه لکهدروانی ناروغانو •

 )کی، دنوی کال جشن په کارته سخی کی
 دقرآن شريف دآيتونو تالوت لکه ياسين شريف •
 تعويذ يا څاښت •
 دبوټو ددرملو استعمالول دمحلی ميا ګانولخوا •
درد په وخت کی لکه تر دری شپو پوری دکورنی سره پاتی کيدل،د  دګاونډيو، دوستانو يا  خپلوانو مرسته د غم او •

 .خپلوانو لخوا دخواړه برابرول ، دجمعی دشپی دود، فاتحه او داسی نور
 ځينی دوديزډولونه دپيريانودکنټرول لپاره چی په بلخ او شمال کی رواج دی •
 ځانګړی خواړه  لکه دشهم او دغوايی دغوښی نه خوړل •
 ر سره کونه په ځانګړو ورځو کیدځانګړی کارونونه ت •
 دهغوکورونو څخه ډډه کول چې هلته څوک او س مړه شوی وی •
 

Uحل دوديزه الری چاری د: 

 دنفلی لمنځونو کول او دقرا ن شريف تالوت کول •
 ه کتنه خدمذهبی ځايونوڅ •
 تو به ويستل دپخوانيو بدو کارونواوګناهنو لپاره او دهغولپاره دبښنی غوښتل •
  schizophreniaانی ناروغانو په وړاندی لکه ستګما د سختو رو •
 .ډير سخت ناروغان په کورونو کی له کورنيوسره ساتل کيږی •
 دنارامه ناروغانو تړل يو عام کار دی •
اونور رو ا نی ناروغان چې کله ښه شی دخلکو لخوا ديوه خاص کرامت لرونکی ګڼل  Maniacsمست ليو نيان  •

 .لو ستونځو دحل لپاره هغو ی ته رجوع کویکيږی او خلک دهغودرناوی کوی او دخپ
 ځينی خلک داسی خلکو ته د برکت لپاره رجوع کوی •
 عام خلک اکثرآ ناروغان په کورکی ساتی •
نشته دی، مزمن ناروغان په  ونهځينی ناروغان په ځينو مرکزونوکی ساتل کيږی خو ددوی لپاره ځانګړی ځاي •

 .مرستون کی ساتل کيږی
 عمل ګنل کيږی ځان وژنه يو غير اسالمی •
 ی نو دهغه په اړه بايد خبری ونکړیړکه څوک خپل نږدی دوست له السه ورک •
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 ؟یشی کول کارونه ولډ هڅ لپاره ايروغتی دروانی ک کونويکلنيی ايروغت پهی کارکوونکيی ايروغت
 BPHSنه د الندی څوکاټ مونږته دروغتيايی کارکوونکوپه ګډون دی کليود رضاکارانو دندی، پوهه، او مهارتو

 : ټو لنيزه پاملرنه کی ښيی روانیپه  روانی روغتيا او 
 مهارتونه او پوهه یدند 

CHW • ژندنهيپ ساده ويښپ ايدواقعاتو  
 ليږل •
 یپوهاو عامه •
 ارنهڅويښدپ •
ی ولنټد او لوډدی مرستی انځ دخپل •

 کول مرسته سرهی ونڅه

 زټيبنس هکله په وځستونيی  ايروغتی دروان •
 معلومات

 ټکوبنسړياځی من اوخپل وديزد-زويولنټد •
 )ولينږغو(ی اويتړو ساده دخبروکولو •
 لرل معلومات هړا په بيدترت ستميسی ايدروغت •
 کول آسانه ونهړلوجوډدی مرست د •

 په بله اق او نرس
ی ايروغتی فرع

 یمرکزک

  ژندنهيپ ساده ويښدپ •
  استول اي ليږل •
 یپوهاو عامه •
 ارنهڅويښدپ •
ی ولنټلواودډدی مرستی انځ دخپل •

 کول مرسته سرهی ونڅه
 ورکول راپور او ثبتول •

 زټيبنس هکله په وځستونيی  ايروغتی دروان •
 معلومات

 ټکوبنسړياځی من اوخپل دوديز-زويولنټد •
 )ولينږغو(ی اويتړو ساده دخبروکولو •
 لرل معلومات هړا په بيدترت ستميسی ايدروغت •
 کول آسانه ونهړلوجوډدی مرست د

CHS ژندنهيپ ويښپ اود ارزونه • قابله او 
• CHW نظارت دکار 
 مشوره زهټيبنس •
  ولړجو اي آسانول کار زيلډد •
 استول اي ليږل •
 یپوهاو عامه •
 کارکولی ک مټي په •
 ورکول راپور او ثبتول •
 ساتلی کړيای منظم سره دمشاور •

 هړا په ويناروغی دروان معلومات زټيبنس •
ځی من خپل اوپه دوديز-زويولنټد پوهه ستاندرده •

 ېک کوړيا
 یاويتړوی زټيبنسی دمشور •
 لرل معلومات هړا په بيدترت ستميسيی ايدروغت •
 کارکولی ک مټي په •

 یارزون • مشاور زيولنټ روانی
 ځیي لهډ اوی  انځ: مشورهی مسلک •
 ماتيتعلی روان •
ی ک مټي په سرهی بل قا او اکتر،ډد •

  کارکول
 ثبتول •
 ارلڅ او استول اي  ليږل •
 نظارت دکاری قابل او CHS د •

 هکله په ويناروغی روان د پوهه ستاندرده •
 هړا پهی پوهن دارواح پوههی مسلک •
ځی من اوخپل دوديز-زويولنټد پوههی مسلک •

 ټبنس کوړيا
 په مداخلو زويولنټ روانیاوی مشوری مسلک د •

 معلومات هړا
 لرل معلومات هړا په تړښدجو ستميس اديدروغت •
  کارکولی ک مټي په •

MD • یارزون 
 صيتشخ •
 درملنه •
 استول اي ليږل •
 کارکولی ک مټي په •
 ثبتول اي ساتل اسناد •

 هکله په ويناروغی روان د پوههی مسلک •
 هړا پهی پوهن دارواح پوهه زيبنست •
ځی من اوخپل دوديز-زويولنټد پوهه ستاندرده •

 ټکوبنسړيا
 لرل معلومات هړا په تړښدجو ستميس اديدروغت •
 کارکولی ک مټي په •
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 کول هيتقو ايروغتی روان
کار کيږی، چې  ه کولوپه هغه کی دخلکو، کورنيو او ټولنو په تقوي چېه د هپروس هيو دروانی روغتيا تقويه کول داسی

روانی روغتيا په دی بنسټ دټولنې په ټولنيزو، انسانی او اقتصادی .رول کړی او روانی روغتيا ښه کړیټخپله روغتيا کن
ګټور .هغوی دکورنيوپه ژونداغيزه کویروانی ناروغی يا ستونځی، له بله پلوه، دی اخته کسانواو د.پانکه کی ونډه لری

کارونه چې روانی روغتياته وده ورکړی، او دروانی ستونځو څخه مخنيوی، او په وخت مداخله دروانی ناروغيو، د 
 .روغتيا، روانی روغتيا او نورو سيکتورونو ترمنځ مرستی او ملګرتوب ته اړتيا لری

Uځينی کارونه چې روانی روغتيا تقويه کویU: 

داميندواری مور ليدل په کورکی د صحی ارزونی لپاره، په : وب په لومړی دوره کی مداخلی ياکړنی لکه دماشومت •
ټولنيزو کړنو سره يوځای کول په محرومه ټولنو  روانیټولنيزفعا ليتونه، دخوارځواکی او  روانیښوونځيو کی 

 .کی
 لپاره د ودی پروګرامونه دژوندوړتياوی، دماشومانو او ځوانانو: ماشومانو سره مرسته کول لکه •
 دميرمنو ټولنيزه او اقتصادی تقويه •
دښځو، ماشومانو، معيوبينو، راستنيدونکو، بيځايه شويو خلکو لپاره او هغه : دمساعدو کسانو لپاره پروګرامونه لکه •

 .خلک چې د تاو تريخوالی او بدمرغيو له کبله اغيزمن شوی وی
 ځيوکیدروانی روغتيا دفعاليتونو تقويه په ښوون •
 دروانی روغتيا کړنو مساعدول دکارپه ځای کی •
 دتاو تريخوالی مخنيوی •
 )مدغمه کليوالی وده اوپرمختګ: لکه( دټولنی د ودی پروګرامونه •
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 یاکيروغتی روان په هيوقا
ته د کلونوپه ترڅ کی روانی روغتيا يواځی په روانی ناروغيو باندی پاملرنه درلوده، ددی لپاره چې دهغو خلکوسره مرس

خو اوس داواضح شو ی چې يواځی دروانی ناروغيودرملنه دخلکو ټولنيزی، .وکړی چی له سختوستونځوسره مخامخ ول
 دخپريدو دوقايه بسټيزه موخه دروانی ناروغيو مخنيوی  دواقعاتو،بياراغبرګيدل دناروغی.او مالی ستونځی نشی کمولی

وچی دهغه دناروغی نښی اونښانی،له خطره ډک دروانی ناروغيو په مخ نيوی سره مونږ کولی ش. کمول دی
شرايط،اوحتی دناروغی بياراګرځيدلو څخه مخنيوی وکړو اويا پکی معطلی راولو اودناروغی اغيزی په کس، 

 .دروانی ګډوډيو که درملنه ونشی دناروغ او دهغه دکورنی لپاره منفی پايلی لری .کورنی،اوټولنه راټيټ کړو
U  لويانو کیدروانی ناروغيو پايلی په: 

 خواری فقر، •
 زګارتياواو بيکاری، •
 دښځی اوميړه تر منځ ستونځی •
 فکری، فزيکی اودرکی ضرر ماشومانوته •
 فزيکی ناروغی •
 د فزيکی ناروغی څخه مړينه •
 ځان وژنه •
 

Uپه روانی روغتيا کی دری ډوله مخنيو ی شته چی په ټولوکی پوهاوی ډيرمرستندوی ده: 

ښو دمنځته راتګ کموالی دی لکه ددماغی ترضيض مخنيوی په ماشومانوکی، موخه يی د نويو پي: لمړنی مخنيوی .1
خدمات   MCH ايودين برابرول، درملنه او د ماغی انتاناتو مخنيوی ، دشخړوحلول د: دخوارځواکی ښه والی لکه

 .پوهاوی، دموراوماشوم لپاره خدمات،دځان وژنی په هکله دپوهاوی خپرول او داسی نور

ه يی د روانی ناروغيو په وخت پيژندنه او درملنه ده، لکه دروغتيای کلينيکونو بنسټ ايښودل، موخ: ثانوی مخنيوی .2
کی، دروانی روغتيا وارډ په عمومی روغتونونوکی جوړول، دروانی روغتيا  PHCدروانی روغتيا مدغمول په 

 .دخدماتوشتون په کليو او بانډوکی

کمول دی ،چی دبيارغونی ،مسلکی ټرينينګونوجوړول،دکار  موخه يی دروانی ناروغيو دمعيوبيت: ثالثه مخنيوی .3
 .حرفی،شغل دفرصتونوپه برابرولوسره ترسره کيدای شی
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3Bیارزونی ک ايروغتی روان په 
دارزونی موخه داده چې وکولی شو دناروغ په هکله بشپړه خبرتيا ترالسه کړو ترڅو وکولی شو چې دتشخيص او تداوی 

وانی حالت معاينه او دهغه دپاموړ ستونځی چې مونږته يی وړاندی کوی دارزونی دروانی ناروغ در. پالن جوړکړو
مرکه دناروغ . کله هم که کيدالی شی دناروغ کورنی او نورته هم په ارزونه کی ګډون ورکړی. اړينه برخه جوړوی

داچې څنګه . سره مرسته کوی چې مو نږ معلومات راټول کړو دناروغی داعراضو او دهغو اغيزی په ناروغ باندی
 .مرکه ترسره کړو ځانګړی اصول شته چې په بله برخه کی به پری  خبری وشی

 
Uيوه بشپړه ارزونه الندی برخی لری: 

 داوسنی ناروغی تاريخچه دی پخوانی طبی تاريخچی په ګډون •
 کورنی او شخصی تاريخچه •
• Mental Status examination دروانی حالت معاينه 
 ) Physical and neurological examination(فزيکی او عصبی معاينه  •
 تشخيص اود تداوی پالن •

دډاکتر لخوا ترسره کيږی ددی لپاره ) Physical and neurological examination(فزيکی او عصبی معاينه 
 .نوری ټولی برخی بايد دروغتيايی کارکوونکو لخو دخپلو مسوليتونو لمخی ترسره شی.  چې عضوی الملونه رد کړی

I. یک ايروغتی روان په خچهيتار: 
معلومات دناروغ څخه ترڅو چې همکاری کوی تر السه کولی شو ، که نه نو دهغه له خپلوانو او يا څوک چې ورسره  

دا ده چی ډاډه شو چی ناروغ : په لمړی ګام کی ناروغ ته دخوندی اوسيدلو ډاډورکول دی، دوهم ګام. وی اخيستلی شو
رکه کونکی په ګډون، او له ځانه تاوتريخوالی نه څرګندوی ډيرناروغان له ځانه چاته تاوان نه رسوی دځان اوم

 .تاوتريخوالی نه څرګندوی

Uپيژندلو په اړه معلومات دU: 

چی دابايد دناروغ په دوسيه کی .عمر، جنس، مدنی حالت، تعليم، دنده او داسی نور: شخصی معلومات عبارت دی له
 .ثبت شی

Uناروغ اوسنی ستونځه د )  resenting complaintThe p(: 

. دناروغ دهغه ستونځی څخه عبارت دی چی ناروغ دمرستی په لټه مجبوروی presenting complaintدناروغ 
دارزونی اړينی برخی جوړوی چی دواړه   mental state examinationدناروغ اوسنی ستونځه او روانی معاينه 

دمرکی په پيل کی خالصی . ه دخپلوانو په لمړی توبونووپوهيږواړينه ده چی دناروغ او دهغ. يوځای ارزول کيږی
اړينه برخه د الندی . پوښتنی ډيری اړينی دی ، خوپوښتنی په تيزی سره بايد په تشخيص اومالتړوشواهدومحدوی شی

 :موضوعاتو تر السه کول دی 

 دستونځی طبعيت څه ډول دی؟ •
 دنښوپيل، کراره يا ناڅاپی وه •
 نګه او ولی ډاکټر ته راغلی دی؟په دی وخت کی دا کس څ •
 اور لګوونکی فکتورونه شته؟ •
 په کړو ړو کی څه بدلون راغلی دی؟ •
 آيا دا بدلونونه ثابت دی اوکه تغيريږی؟ •
داعراضو وخامت ، دهغو سير او دهغو اغيزی په کار او اړيکو اوهمدارنګه فزيکی بدلونونه په اشتها، خوب او  •

 .جنسی غوښتنوکی
 .نه،نيټه، او وروستی پايلی دعينی حملیپخوانی حملی، درمل •
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 دپخوانی اواوسنی ناروغی تر منځ توپيرونه اونژدی توبونه  •
 .مرسته کوی چی دناروغ بصيرت دهغه دستونځو په وړاندی وارزوه سرهدستونځی بيانول دناروغ لخواه له مونږ •
اړينه دی چې دناروغی  ځينی ناروغان کيدلی شی دستونځی له شتون څخه سترګی پټی کړی، نو ددی لپاره •

 .تاريخچه دهغه دکورنی له غړو او يا نږدی ملګرو څخه واخيستله شی
 

Uروانی ناروغيو پخوانی تاريخچه د : 
: اړين معلومات عبارت دی له. پدی کی پخوانی تاريخچه بی له روانی ناروغيو يا بی له اوسنی ناروغی څخه شتون لری

وانی او اوسنی درملنی او دهغو درملو اغيزمنتوب، جانبی عوارض، موده وخت او لمړی ځل دناروغی څرګنديدنه، پخ
شميره، دبسترموده، ځای او درملنه په ځانګړی ډول لمړنی او تر : او داسی نور، پخوانی دبستر کيدو تاريخچه

 .ټولووروستنی بستری کيدنه
 

Uپخوانی طبی تاريخچه: 
فزيکی ناروغی د روانی ناروغی سبب . تيايی مراکزوته راځیپه عمومی توګه، روانی ناروغان د فزيکی نښو سره روغ

دفزيکی يا جسمی ناروغی شتون ددرملو په انتخاب اغيزه  . ژور خپګان وروسته دزړه له حملی څخه: کيدلی شی لکه
کله چې دواړه روانی او فزيکی ناروغی . روانی ناروغی دموجوده فزيکی جسمی ناروغی دوخامت المل کيږی. لری

 .وی، ددواړوشتون ښی پايلی نلری موجودی
 

Uاوسنی درمل چی ورڅخه کاراخيستل کيږی: 
آيا داسی درمل شته چې دکس روانی حالت .  ددرملو نوم او اندازه ددواړو روانی او جسمی ناروغيولپاره ياداښت کړی

ګډوډيولپاره ورکول  دهغه درملو سره شته چی ناروغ ته دروانی interactionsاغيزمن کوی؟  آيا څه متقابله اغيزه 
 شوی ده؟

Uشخصی تاريخچه : 
ماشومتو ب په هکله معلومات، دښوونځی دوره، لوړی زدکړی ، د نوی ځوانی دوران، جهاد، نظامی دوره،  د دناروغ

 .Uدنده، واده، ماشومان، مالی او ټولنيز حالت او داسی نور
مهاجرت او بيځايه کيدنه، په جهاد او جګړيزو : هردپاموړبدلون چی په ژوند کی پيښ شوی وی بايد پوښتنه وشی لکه

خدماتوکی برخه اخيستل، پخوانی قانونی ستونځی، دځان خوګونی هڅه، فزيکی معيوبيت، دژوند دملګری يادکورنی د 
ټول ناروغان نشيی توکی نه کاروی، که کارويی نو . او ترټولو اړين د نشه يی توکوکارونه. نورو غړو له السه ورکول

 :ومات بايد ترالسه شیالندی معل
 اندازه ، وخت او داستعمال طريقه •
• Tolerance :ډيرونکی اندازه چې عينی اغيزه ترالسه کړی 
 دنشی دپريښودلو اعراض •
 د نشٍه توکو په کمولو کی نا کامه هڅی  •
ت ډيره اندازه استعمال، وخت چې په ترالسه کولو او استعمال کی مصرفيږی او هغه وخ: دناوړه استعمال لوحه •

 چی دهغی دتاثيراتو څخه راوځی
ټولنيز ) لکه ژور خپګان(روانیدپوستکی انتانات دستنی په وجه، : فزيکی لکه: Complicationsاختالطا ت يا  •

 . اونور
دفشار الندی دګاډی چلول پداسی حال کی چی دنشی : ددندی له السه ورکول، قانونی ستونځی لکه: ناوسی  •

ماشومانوته پام نه کول، دميرمنی اوخاوند تر منځ : لکه( و لخوا نيونه، ټولنيزهتوکوتر اغيزی الندی وی، دپوليس
 )ستونځی

 
Uکورنی روانی تاريخچه: 
دکس داړيکو په اړه چی . کورنی تاريخچی ياداشت کړی او وګوری چې په خپلوانو کيئ څوک روانی ستونځی لری 

دکورنی دغړو دغبرګون . يکوپه ډول اغيزه کویچې دا اکثرا داړ .دکورنی ا ونورو غړو سره لری پو ښتنه وکړی
که کيدلی شی دهغه دکورنی له نورو غړو سره وګوری .  اومالتړلدی کس سره وڅيړی هتنه وکړی او دهغوی مرستښپو

 .اوله هغوی سره ددی ستونځی او درملنی په اړه خبری وکړی
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II .نهيمعا حالت روانی د (Mental status examination)   : 
 
 .یوش مرستهی ک درملنه او صيتشخ په وڅتری د ولولټرا دمعلوماتو نهيمعا حالتی نروا د 
 Mental status examination U الندی اجزاوی لری: 

 راوحاالتو سره دمخامخ کيدلو رويهټظاهری بڼه، کړه وړه، دډاک:  ظاهری بڼه او کړه وړه •
 .و معنی کیدغږلوړوالی کچه، سرعت، دمعلومات کچه، ګډوډی په ژبه ا: خبری •
 ) محدودشوی، اواره، نامناسبه:لکه: ( عاطفه) ژورخپګان، مشکوک، ډير خوشحاله: لکه( خلق : خلق او عاطفه •
 کچه ، فکراودتوليدسرعت، د نظريو تداوم  وغلط افکار، دځان وژنی افکار: فکری منځپانګه •
 خيالی تصور، او نوری درکی ګډوډ ی : درک •
 . ا پوهاوی کچه دشته ستونځی په وړاندیدکس د هوښياری ي: دپيژندنی دندی •
 او فکری تمرکز) وخت، ځای، او کس(خوا يا طرف پيژندنه ) فوری، نږدی او لری( حافظه •
 خبرتيا کچه له خپلی ستونځی څخهددکس :  Insightله خپل حالته خبريدنه يا  •

 
III .ولونهډ وډيوی ګډروان د : 

ی دروان. يږیاوسی پک ناروغی چی وی الندی زياغی ترژور ر دکلتوی ولنی ټدهغ ولډ عام پهی ناروغی روان
 ،یلر هړای پوری لوحی کينيکل پهی دناروغ اوی کو تجربه ئي کس هغهې چی لر هړای پور وښن هغه پهی لډويناروغ

 دالملونو خوی لری لوحی کينيکل اوښی ن ورتهی ناروغی روانی نځي. لرل رو افکا دغلطو اي احساس توبی ليه دنا لکه
 دی ونکړجو لهی ډکارونک عامه ،یکو ريتوپ ونهړجو لهډ ويناروغی روان د. یلر ريتوپ رډي سره بل ولهي نظره له

ICD-10   اويږی استعمال لخوی ادار والهړين ايدروغتې چ DSM-IV-TR لخوای ولنی ټتريکايسايی کايدامرې چ 
 .یدی شوړی جويږی استعمال

 
Uدی ټولګه کی پری بحث کيږی په الندی ډول دی ځينی عامی روانی روغتيا  يی ستونځی چی پ: 

 :عامی روانی ناروغی .1

 ژورخپګان •
  generalized anxiety disorder, Panic attacks and disorder, Obsessive: دويری ډولونه •

compulsive disorder, Phobia 
• Conversion disorder 
• Trauma and related problem 
 :سختی يا شديدی روانی ناروغی .2

• Acute psychosis 
• Schizophrenia 
• Mania 
 ذهنی وروسته پاتی والی: دماشومتوب ناروغی .3
 دنشه يی توکو ناوړه استعمال او اعتياد .4
5. Unexplained somatic complaints  
  Self harmځان خوږونه يا    .6
 )عصبی ناروغی( ميرګی  .7

 شروع کراره په ای ياپڅنای ش یکول اي ،یولر ولډ ديشد او متوسط ف،يخفی شی کولی ناروغی روان هره
 په ای يکو غوره ريس مزمن هګهمدارن. يږیکيږی ندګرښی څنی نو ای يکو نوسانښی ن وختی نځي. ړیوک

 بحثی پر خودلته نده،ی ناروغی روانی چی لد سرهګی ريم. یکځ من په سره دورو دنورمالو ولی ډحملو
 .یبولی ناروغی روانيی  خلک عامې چ کهيږی څک
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 روانی ضرر پيژندنه او د مداخلی تخنيکونه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د عامې روغتيا د وزارت د رواني روغتيا رياست

  ۲۰۰۸کابل  ډله 



 
36 

 



 
37 

 

 ۲۰۰۸کابل  ډله 

کال په منی کې د افغانستان د اسالمي جمهوريت د عامی روغتيا د وزارت د روانی روغتيا د رئيسې آغلې   ۲۰۰۸د  
الندې غړي د درې کاری ګروپونو لپاره سره کښيناستل او په   ۲۰۰۸ –الندې د کابل ـ ګروپ ډاکټر عاليې تر مشری 

ګډه يی د دې روزنيز الرښود کتاب په محتوياتو کار وکړ  ترڅو د بی پی اچ اس په محتوياتو کی د روانی اجتماعی 
 . خدماتو د يو ځای کيدو مالتړ وکړي

 : غړي

 )MoPH(ډاکټر عاليه ابراهيم زۍ، 

 )MoPH/EU(اکټر سعيد عظيمي ډ

 ) HOSA(ډاکټر امين هللا اميری 

 )AKU(ډاکټر سيد عطاء هللا 

 )HealthNet TPO(ډاکټر حفيظ هللا فيض 

 )WfL(احمد فرهاد حبيب 

 )IAM(ډاکټر اريس جودی 

 )IAM(کيرسی جوکيال 

 )MoPH/EU(انګه ميسمهل 

 )WHO(ډاکټر صفی هللا نديب 

 )medica mondial(سوزنه پاکلر 

 )HOSA(ډاکټر فرشته قديس 

 )mediac mondial(حميرا  رسول 

 )HOSA(م لبوحيد سعبدالډاکټر 

 )MoPH(ډاکټر بشيراحمد سروری 

 )HealthNet TPO(ډاکټر پيټر وينټيوخل 

 )(WLFمريم زرمتۍ 

 ډاکټر سيد عظيمی د: د ټولګې مسؤل

 مسمهل داکتر آيرس جوردی، داکتر پيټر وينټيوخل او انګه : مرسته کوونکی
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 د رواني روغتيا واحده تګالره

د رواني روغتيا واحده تګالره د هغو ډاکټرانو لپاره ګټه لری چې کوالی شي هغه ناروغان چې د رواني روغتيا 
هيله ده چې درملنه ښه اغيزمنه کړي او د . اجتماعی مشاوره سره يې يوځای درملنه وکړي -ستونځه لری، د روانی
 . کړيدرمل توصيه را ټيټه 

په هرصورت ام ډی او روانی . اجتماعی مشاور وګوري -ډاکټر يا روانی) MD(ناروغ کوالی شي چې لومړی ام ډی
له دې کبله موږ د . اجتماعی مشاور بايد سره يوځای کار وکړي ترڅو د ناروغ لپاره ترټوله غوره درملنه ترسره کړي

 . ډله ايز کار په هکله ځينې نظريي شاملې کړې دي

، د تغيرموندلو ستونځې او غيروصفی جسمی )ويره(، اضطراب، فوبی )ژورخپګان(يف او منځنی ډيپريشن د خف
-د رواني روغتيا او ټولنيزو ستونځو د يو المل په توګه ثابته شوې چې روانی Post traumatic stressشکايتونه، 

 . اجتماعی اقدامات بريالي دي

 . او کيدای شی ډير حساس او ګوښه شوي وي) تخريشی( د رواني روغتيا ناروغان غالباً ترينګلي

 . له دې کبله ډيره ښه ده چې د دا ډول ناروغانو سره د خبرو پرمهال د مفاهمی مهارتونه تمرين او وکاروو

مخکې له دې چې د دې ټولګې طبی اړخ ته راشو موږ غواړو چې تاسی د روانی اجتماعی مشاوره، د مفاهمې ځيني 
 . کار سره آشنا کړومهارتونو او ګډ
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4B مشورهروانی ټولنيزه 

د  د خلکو سره مرسته کويی ترڅوالره ده، چې يوه موندلو د ستونځو د حل او سرچينيو د  ټولنيزه مشاوره -روانی
پاروونکي کوالی شي چې د روانی  ټولنيز -روانی. شي برالسي  وضعيتونو  ژوند پر ستونځمنو او له انديښنو ډکو

 . شي الملناروغيو ) دوامداره(ځنډنيو  شي او کيدای شي چې په پای کې د) هيښر(ناروغيو جرړه 

وړتيا ورکړي چې کو ته چې د مرستې په لټه کې دي، موخه دا ده چې هغو مراجعه کوون ېمشاور ټولنيزې -روانید 
 . سوکالۍ وضعيت بيرته ترالسه کړی ټولنيزې -روانید 

 

 

 

دوی خپل ځانونه ښکار شوي . احساسوی انونه بې مرستی او کمزويي خلک ځنن سبا په افغانستان کې ډير •
 . په خپل ژوند د هيڅ اغيزې نه لرلو احساس کوی احساسوی او

 . هرهغه څه په ځان مني چې ورسره مخامخ شي کيدو په حالت کې، د ښکار •
و په ورځنی ژوند باندې د انو ، يرغلونو او مهاجرتومحدوديتونو او پيښو لکه جګړو دوديز-ډيری افغانان د ټولنيزو •

 . هغو د پايلو له کبله ځانونه ښکار شوي احساسوي

Uلري الندې فکټورونه ډيره مهمه اغيزه باندې د ښکار کيدلو په بهير يا پروسه : 

 

 

 

د هغې سره  رواکۍ د مودې له کبله چې لهدندو په مختلفو شرايطو کې د ژوند کولو، کورنۍ جګړې او د زو دخلک 
 .ښکار شوي بولي  سياسی وضعيت د     نونهڅه وکړي ځا

تابع  و دستور سره سم د هغوي څخه داد دود : له هغې هم ډير اړونده بيلګه يی د افغانو ښځو وضعيت کيدای شي •
 . يو حده پورې تاوتريخوالی هم بايد وزغمي او حتی تر دارۍ تمه کيږی

⇓  

U امکانات رېمشاو ټولنيزې -روانید : 

ر شوی بولي ځانونه د قدرت ښکاد هغو خلکو د اړيکو په بيا ټينګولو کې مرسته کوي چې رهټولنيزه مشاو -روانی •
 . وړتيا ورکوی چې په خپل ژوند کې په فعاله توګه ونډه واخلی او همدارنګه هغوی ته

د هغو خلکو سره د اړيکو په بيا ټينګولو کې مرسته کوالی شی چې ځانونه د ټولنيزه مشاوره -روانیهمدارنګه  •
 .له کبله  لرې او يواځي احساسوی ولني څخه د ډول ډول الملونوټ

رمنځ اړيکې مومي او ممکنه نورو اعراضو تد د جسمی، خپه کوونکو او د ستونځٻ ټولنيزه مشاوره -روانی •
 . او د حل الرې يې لټوی الملونه

خلک د هغوی له سترو  د اشخاصو د سرچينو په لټولو کې مرسته کوی او له دې کبله ټولنيزه مشاوره -روانی •
 . امتيازونو سره نښلوي

 .چې د ښو اړيکو د درلودلو وړتيا ولري •
 .تيا ولريد شخړو د حل وړ •
 چې د خپلې او د  چاپيريال سرچينې وکاروي •
 چې د اهميت وړ ژوند وکړي •

 )دودونه، ارزښتونه، سياست، جګړه، د زورواکو موده(ټولنيز فکټورونه  •
 .کسبی سلوک •
 اقليمی فکټورنه •
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Uبهير د مشاورې: 

ې د مشاور دا اړيک. ترمنځ بايد د مرستی مسلکی اړيکې ټينګې شي مراجعکې د مشاور او  ټولنيزه مشاوره -روانیپه 
 کوي دواړه هڅېهم مشاور او هم مراجع . معيينو اصولو د تعقيب په بنسټ سره تړل کيږیمهارتونو او د  د معيينو

ود په توګه مشاور بايد د قضاوت کوونکی الرښ. ومومي هالر لپاره ښه مقابلېد ستونځې سره د  يا ناروغ مراجعچې د 
موخه  د مراجع د ستونځې د حل لپاره يوه اصلي . ګڼيه د مراجع يا ناروغ څخه پورته ونبايد خپل ځان عمل ونکړي او
 . يموندل دمثبه او ښه الره 

U کار کوی؟ زه مشاورهټولني -روانیولی 

موږ ټول بايد دهغه څه لپاره . په مشوره ورکولو کې د مشاور او مراجع تر منځ انسانی اړيکې تر ټولو اړين فکټور دی
د دې لپاره چې د مشاور د زړه خواړه وګورو . چې زموږ په ژوند کې پيښيږی يا ورسره مخامخ کيږو يو شاهد ولرو

مرسته کوي چې د دا خلکو ته په دې اړه ډاډ ورکولو کې . احساساتو سره ونښلوو او تجربه يی کړو بايد هغه د خپلو
 . ه اغيزه کړې دههغوی تجربی سمې دي او د هغو په ژوند يی سخت

. جالتوب اختياروي څخه ټولنید ډير مراجعين په شا ځي او په کراره په خپلو کورنيو کې  ټولنيزو ستونځو -روانید 
د شرم د کيدای شی چې دا ستونځې . سره وځوروي ود کورنۍ نور غړي په خپلو ستونځ دوی نه غواړي چې اکثراً 

 . د بيلګې په توګه په هر ستونځمن حالت کې د کنټرول له السه ورکول. احساس سره تړلې وي

کله . يږیپه ځينو ګوډګرو شيبو کې د بيلتون ديوالونه ړنګ. بيلتون په درد پوهيږو د موږ ټول د يواځيتوب په احساس او
فعاليت کوی مراجع به بيا دا وړتيا ومومي چې د خپل ځان يا خپل ټولنيز چاپيلایر سره او  ټولنيزه مشاوره -روانیچې 

ټولنيزه  -روانیدا هغه شيبې دي چې موږ يې د . په همدې توګه د خپل ځواک او امکاناتو سره اړيکې ټينګې کړي
 . په بهير لټوو مشاوره

 

I. 19BUد مفاهمې مهارتونه 

معامله کې يواځې دا مهمه نه ده چې د څه په اړه تاسی رواني روغتيا په ستونځو اخته وي په چې د د هغو خلکو سره 
 . مفاهمه کوئ بلکه دا هم مهمه ده چې تاسی څرنګه مفاهمه کوئ

 وی چېد ناروغ سره مرسته کپه دې ډول کوالی شي د ناروغ سره مفاهمه آسانه کړی او مهارتونه شته چې  داسی ډير
 . ستاسی ورته پام دی احساس ورکړل شي چې د هغه په خبره پوه شوي ياست او يې پام وشي اوخبرو ته 

وهاوی وړتيا ولرئ او  ناروغ ته د پ) همدردۍ( دا ده چې د ناروغ سره د زړه سواندۍاو تر ټولو مهمه خبره  لومړنۍ
 . ئاو احساس د مفاهمی وړتيا ورکړ

مراجع يا ناروغ له  وړتيا ورکوي چې د و مهم مهارت دی، چې ډاکټر ته داسیي)  Being empathic( همدلی 
په افغان ټولنه کې زړه خوږی يا زړه سواندی يوه ترټوله ډيره . احساس ترالسه کړي دننه څخه  څرګند او روښانه

ډول  شخړه يز کور په خپل موريوه کله چې  ! ضرور ده چې د کورنۍ د جوړښت لپاره تل هکاريدونکې ځانګړتيا د
ماشومان هم د خپلو والدينو غوښتنې احساسوی او فکر کوي چې هغه د لوڼې د خپلو ميندو درد احساسوی، پريږدی، 

کوالی شی  یورته احساس پيدا کوی، په دې توګه هغو ته او ډيری وختونه په هغوی کې دې! دی دوی خپلې غوښتنې
دغه مهارت بايد  کله چې د ناروغ سره خبرې کوئ. ځان پوه کړيداخلی احساساتو په دنيا  مينه والو دچې د خپلو 

کيدای شي په تاسو هم اغيزه  په احساساتو پوه شئخپل ځان ناروغ وګڼئ او د زړه هڅه وکړئ چې د مراجع  .وکاروئ
داسی احساس کول (ه پيژندګلوی ولرئ د مراجع او ستونځو سره يې بشپړزړه سواندي په دې معنی نه ده چې . وکړي

 . ړه لريمشورې برياليتوب د مداخلی تخنيک د غوره ټاکنې او د مشاور په مهارتونو پورې ا ټولنيزې -روانید 
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بايد  د روغتيايی کارمن لپاره هرمهال مهمه ده چې). د مراجع کوونکی غوندی په همدا ډول حالت کې وئ چې که تاسو
 . وړتيا ولری چې د ناروغ او د هغه د ستونځو ترمنځ او د خپل ژوند او ستونځو ترمنځ توپير وکړئداسی 

U۱  (مهارت ود ځير کيدل : 

 . نيولو او څارنې بنسټ جوړوي ته د غوږ مراجعځير کيدل يا توجه کول  •
ناروغ ته ښه ځير کيدل تاسی ته ښه وضعيت درکوی ترڅو د هغه شفاهی او غيرشفاهی پيغامونو ته غوږ  ⇐

 . ونيسئ
  :مراجع کوونکی ته ځير ياست تاسو و ښودالی شئ چېډيرې الرې شته چې تاس •

 څيره ) الف

ته دا اشاره کوئ چې د هغه سره مخامخ کيدو ته  مراجعپه دې توګه تاسی وی، » پرانستې«بايد  څيرهستاسی  ⇐
 . مه ږدئد پاسه خپل السونه د خپل ټټر په مخکې يو د بل . ليوال ياست

 .ښينئکاو متمرکز ډول مراجعد  ⇐
 . ناروغ ته په عادی توګه تفهيم کړئ ه ليوالتيانارمل اوسئ او خپل ⇐
دقت سره ګوري، له دې کبله تاسی بايد هغو  په غبرګون ته واو ستاس د خپلې وينا په مقابل کې تاسو مراجع ⇐

 . ستاسو د مخ څيره يی ليږدویچې معلوماتو ته ځير شئ 

 

U۲ ( د څارنې مهارتونه : 

آواز، د هغوی اشارې او څيره تاسی ته مهم معلومات درکوی چې  یمراجع کوونکو د کاليو اغستلو ډول، د هغو د •
کاروئ چې ستاسی د احساساتو خپل هغه ادارک او پوهه و. کړيشفاهی پيغام تائيد يا رد  مراجعحتی کيدای شی د 

 . غوره پوهاوی ترالسه کړئ غ په اړهڅخه منشه اخلی تر څو د نارو
 . پوهاوی پياوړی کړي اړه ستاسو هتاسو سره مرسته وکړي چې د هغوی پ د ناروغ دقيقه او سمه څارنه به له •
ره ورته والی او غيرمتجانستوب تمرکز  به د نځ په نه سد شفاهی او غير شفاهی سلوک ترم د ناروغ يا مراجع •

دا . په ډير احتياط سره ناروغ ته تفهيم شيکيدای شي چې ستاسی کتنه يا څارنه . ناروغ څرګندونه ډيره آسانه کړي
 . به ناروغ ته زړه ورکړي چې هغه څه ووايی چې مخکې يې د ځينو الملونو له کبله د ويلو څخه ويره درلوده

۳  (Uغوږ نيولو مهارتونه د : 

ب، ترالسه غوږ نيول يواځې د هغه څه اوريدل نه دي چې ناروغ يې وايي، په غوږنيولو کې د هغو پيغامونو تعقي
 . راښکيل دي چې ناروغ يې هم په ويلو او هم په کولو تاسی ته رسوي کول او پوهيدل هم

 . ومی پريکړې ته ورسيږئپه غوږنيولو کې ستاسی موخه داده چې د الندې چارو په اړه عم •
 . يا ناروغ د څه شی سره مينه لري مراجع ⇐
 . څنګه کارويمينه ليوالتيا  يا ناروغ  خپله مراجع ⇐

تاسی د يو هدف لپاره غوږ نيسئ او هغه څه چې تاسو تاسی به په فعاله توګه غوږ نيسئ، دا په دې معنی ده چې  •
 . اوريدلې او پرې پوه شوي ياست بيرته ناروغ ته استوئ

 
 

 

 . مراجع ته ځيرکيدل داسی څرګندوی چې تاسی ناروغ ته حاضر ياست

د . مراجع د مشاور څخه غواړو چې غبرګون ورته ښکاره کړي! غوږنيول مهم دي خو کافی نه دي
 . دې لپاره چې هغه پوه شی چې دوی په ستونځه کې دي او درک شوی دي
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۴  (Uانعکاسی مهارتونه : 

تاسی د هغه نړۍ ته ځئ ! انعکاسی مهارتونه تاسی ته وړتيا درکوي چې خپل پوهاوی د ناروغ له نظره وليږدوئ •
 )زړه سوی. (وغ په څير احساس کړئد  نار ئ چې نړۍاو هڅه کو

 . يدل ساړه کوياو د بې وخته قضاوت او متمرکز کدا مهارتونه د بارو موندلو، د معلوماتو پلټنې  •
او په يو نابلل شوی ډول پوهاوی او درک انتقال کړئ،  سی ته وړتيا درکوي چې د زړه سويدا مهارتونه تا ⇐

او د خبرو جوړښت جوړوالی شئ تاسو په منعکسه مهارتونو . چې تاسی پوه شوي ياست سره څرګنده کړئ
 .له دې چې هغه په مراجع تحميل کړي پرته شی، همدارنګه د مهمو هدايتو په ورکولو کې هم مرسته کوالی

 :ن نقلولتفسير ورکول يا د بيا 

ته هغه څه بيرته په خپلو الفاظو کې وايئ چې پرې  مراجعتفسير ورکول يا بيا بيانول هغه مهارت دی چې تاسی   •
 . اصلی پيغام جوړویسره د مفاهمې پوه شوي ياست چې د ناروغ 

په غوره او غير قضاوتی توګه غبرګون ښکاره  ترڅوته اجازه درکوي  تاسو بيانول يو مسلکی مهارت دی او بيا •
 . کړئ
، او هغوی ته دا فرست »بياواوری«ته يې ويلي  وتاسچې هغه څه  ته هم اجازه ورکوی مراجعهمدارنګه  ⇐

 . هغه څه پوه شی او تحليل يې کړي چې دوی تاسو ته يوه شيبه د مخه تفهيم کړي ووپه ورکوی چې 
 :و کې الندې ټکو ټه پاملرنه وکړئلبيا بيانوپه  •

 . د مراجعه کووني د خبرو څخه په خپل درک بياکتنه وکړئ  )۱

 . ناروغ ته تفهيم کړئ شت او زړه سواندی پوهاوی اصلی اندازهد خپل بردا)  ۲

 .هغې سره ياست\کله چې تاسی د ناروغ اصلی هدف ور په ګوته کوي، هغه تا دا څرګندوئ چې تاسی د هغه ⇐

 . علومات ترالسه کړئ  چې  ناروغ ځان او خپلو انديښنو ته په کومه سترګه ګوريم  )۳

 . د معلوماتو راټولول پرته له دې چې د هغه سره نيغ په نيغه مخامخ شئ ⇐

 د يوې باوري اړيکې ټينګول)  ۴

اهميت او ارزونې څخه پرته مفاهمه شونې کوی، چې د مراجع لپاره په رښتيا چې ډير  بيا بيانول د قضاوت ⇐
 . لری

 
 :د بيابيانولو الرښوونې •

 !کړئ بيا بيانورته  ه خپلې الس ته راوړنېازمايښت وکړئ او د مراجع خبرو څخ)  ۱

 !قضاوت، شړل او مسخرې مه کوئ! درناوئ وکړئ)  ۲

 !خپل الفاظ وکاروئ)  ۳

 ! د ناروغ د څرګند شويو احساساتو بيخ ته غوږ ونيسئ)  ۴

 !مه اضافه کوئ د ناروغ د خبرو سره څه)  ۵
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 !يا د تفسير غوښتنه مه کوئ ارزونه)  ۶

 

 

 :)خالصه کول( لنډيز جوړل

 . په خبرو تمرکز کوي او ستاسی خپل درک يا نظر په کې نه شامليږی مراجعلنډيزونه د  •
 . خبرو ته په کښې اړيکې او نظم ورکړل شوی وي هغه دي چې، د ناروغترټولو ګټور لنډيزونه  •

  :د بيلګې په توګه ⇐
د هغې کړنالرې په هکله چې په ناسمه توګه د تراوسه چې تاسی څه ويلی دی داسی څرګنديږی چې تاسو : ډاکټر

چې خپل ځان په  همدارنګه تاسو داسی ښکاريږئ. ه ياستاو غصبې ميله له خوا چلند در سره کيږی  وخسرخيل
هرکله چې دا غصه . وره نه ديناوړه توګه د خپلې اندرور سره پرتله کوئ چې ستاسو کړنې د هغې څخه غ

 .موجوده وي نو ستاسی سرخوږی پيل کيږی

 : پوښتنې

 :پرانيستې پوښتنې)  ۱

 . شامليدل هڅوي د مراجعاو  علوماتو د ترالسه کولو اجازهدا ډول پوښتنې د م ⇐
تاسی پوښتلی .خبرې کویميرمنې سره د لفظې شخړې په هکله  ېچې د خپل مراجعد بيلګې په توګه، هغه 

  :شئ
 کله چې تاسی شخړه کوئ معموالً څه پيښيږی او معموالً لږ څه وروسته د شخړې څخه څه پيښيږی؟ ⇐
 تاسو چيرته شخړه کوئ؟ ⇐
 معموالً څرنګه پای ته رسيږي؟ ⇐
 . داسی پوښتنې مه کوي چې ډيرې پراخې او ځواب يې ستونځمن وي ⇐
 . ته ډير وخت ورکويانديښنو  مراجعپرانستې پوښتنې د ناستې په پيل کې ګټورې وی، ځکه د  ⇐

 : تړلې پوښتنې)  ۲

معلوماتو د ترالسه  وځوابونو ته رابولي او په بنسټيزه توګه د ځانګړ» نه«او » هو«د  مراجعدا ډول پوښتنی  ⇐
 . هم غلي کړي مراجعکولو لپاره کارول کيږي له دې کبله دا ظرفيت لري چې ډير غوريالي 

 . نه دهپه دې ډول پوښتنو کې واقعی څرګندونه شونې  ⇐
 

 U په الندی بيلګو کې يې ليدالی شئ: 
 غوښتنليک په اړه څه ويلي دي؟ د مقرريدو دآيا تاسو خپلې ميرمنې ته : ډاکټر  ⇐
 .نه، تراوسه نه: مراجع ⇐
 آيا تاسو غواړئ؟: ډاکټر ⇐
 . هو په پای کې: مراجع ⇐
 ي؟ نه کړ خوښتاسو فکر کوئ چې هغوی به دا کار آيا : ډاکټر ⇐
 . کوم هو، زه دا کار: مراجع ⇐
 آيا تاسو ته د هغې سره خبرې کول ستونځنمن دي؟: ډاکټر  ⇐
 . هو زه يې همداسی ګڼم: مراجع ⇐

ې څرګند اړخونه په منظمه توګه سره را ټول کړئ، د دې لپاره چې تاسو لنډيز جوړل تاسی ته وړتيا درکوي چې د ناست
 !او ستاسو مراجع ورته د باندې څخه کتلی شي
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تړلې پوښتنې يواځي هغه مهال وکاروئ چې غواړئ ځينې مهم واقعيتونه ترالسه کړئ يا د دې لپاره چې خپل  ⇐
 !معلومات چک کړئ

 : د ولې پوښتنې)  ۳

 . ومومي» داليل«يا » الملونه«فشار اچوی تر څو قضاوت وکړي يا دا ډول پوښتنې ګټورې نه دي ځکه په ناروغ 

 : تاسې بايد په الندې توګه پوښتنې وپوښتۍ •
 )مستقيماً (نيغ په نيغه  ⇐
 . د پيچلې ژبې څخه ډډه وکړئ ⇐
 اجمالی ⇐
 لنډ او ځانګړی اوسئ ⇐
ې تاسی پوه غبرګون مخکې له دې چې بله پوښتنه مطرح کړئ بيا بيان کړئ ترڅو ناروغ پوه شي چ مراجعد  ⇐

 . شوي ياست
⇓ 

 

 

• Uښکاره او پرانستو پوښتنو مثبې اغيزېد وخت سره سمو ، : 
 . په تمرکز او ځانګړيتوب کې د ناروغ سره مرسته کوي ⇐
 . د ناروغ سره د خپل ځان په واضح کولو کې مرسته کوي ⇐
 . د معلوماتو په ټولولو کې مرسته کوي ⇐

⇓ 

 

 

 

II. 20BUپه ډله کې کارکول 

کې منځ ته راغلی، په يوې څو مسلکيزه ډله کې د کار کولو چې په افغانستان  )BPHS(سټم د رواني روغتيا د سي •
روغتيايی کارکوونکو، قابلو، نرسانو، ډاکټرانو او روانی  )بې سواده(دا ټيم يا ډله د نالوستو! وړانديز کوي

 . مشاورينو څخه جوړ شوې ده
رمنځ ښه همغږې د ناروغ په درملنه کې د برياليتوب لری، او د دغو ټولګيو ت حدود هر ټولګی د دندو ځانګړې •

  .ځواک لري
 . هر ټولګی بايد هغه پوه او مهارتونه وکاروي چې د نورو ټولګيو له خوا يې وړانديز کيږی ⇐
يو مشاور چې د خپل ناروغ د فزيکې حالت په اړه ښه ډاډمن نه دی بايد د ډاکټر څخه د الرښوونې غوښتنه  ⇐

 . وکړي
 
 

 . اغيزې درلودالی شي) ناوړه(او منفی ) ښې(پوښتنې مثبتې  •
 . د وخت سره سمې، ښکاره او پرانستې پوښتنې به ډير شمير مثبتې اغيزې ولری •

 .ښه ډول وکارول شيټول دغه مهارتونه بايد په 
 !هغه بايد په طبيعی ډول ترسره شي

 . مهمه داده چې دغه مهارتونه بايد په سمه ترکيب سره وکارول شي
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U۱ .ځانګړتياوې ډلې د يوې : 

 . د يوې ډلې په توګه تاسی يو د بل سره تړلې دندې لري، چې همغږي، مفاهمه، ګډمسؤليت او همکاري ورته وايي

لپاره اړينه ده چې د بلې ډلې مسؤليتونه او دندې زده او پرې وپوهيږئ، بيا نو ستاسی ډله په برياليتوب همغږۍ د )  ۱
 . سره کار کوالی شی

 . کړئ چې د مختلفو ټولګيو له دندو، فعاليتونو او مهارتونو سره آشنا شئله دې کبله هڅه و ⇐
سره  هپه ناروغ وي، دا اړينه ده چې د ډلې د ټولو غړو مهارتونه او پوهيوې ډلې تمرکز د د دې لپاره چې   ⇐

 . را غونډه کړئ

د ټولو ) ټيم(و بايد چې د ډلې ي، ناړخونه سره يو ځای او په ګوته ش د دې لپاره چې د ناروغ د اړتياوو مختلف)  ۲
 . اړيکې او مفاهمه تل جارې وی نځ او د ناروغ او کورنۍ ترمنځغړو ترم

 . مفاهمه د معلوماتو او نظرياتو د ليږد او پوهيدو يو بهير دی، په دې توګه ټيم ګډ پوهاوی ته وده ورکوي ⇐
لنه کې يو د بل سره بحث او مرسته له دې کبله ټيم بايد په منظمه توګه سره وګوري، ترڅو د ناروغ په درم ⇐

 . وکړي
يو د بل د ځکه باور، درناوی، د ټيم يووالی او . د مخامخ اړيکو ټولنيزې ګټې بايد له نظره ونه غورځول شی ⇐

 . کارې تګالرې سره آشنا کيدل ټول همدلته وده مومي
چې کار اړيکه لری چې ډير زيات په يواځې توګه کارکوي او هغه څوک چې د هغه چا سره يې  هغه غړي ⇐

 . اړيکې سستوی کوالی شی چې د ټول ټيم اغيزمنتوب لږ کړي

 . ګډ دي دا بايد ډيره واضح وی، چې په کومه طريقه کې د کار مسؤليت)  ۳

په دې پوهيدل چې څوک د څه مسؤليت لری، د يو روښانه کاری چاپيلایر د رامنځ ته کيدو المل کيږی او د  ⇐
 . او مجبوروی يې چې خپل کار په پوره پاملرنې سره ترسره کړي ټيم هر غړي ته وړتيا ورکوی
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ناروغۍروانی  ېعام  

I. 21UB ژورخپګان)Depression( 

تاوان سره مخامخ شي کله ناکله هر سړی د خپګان او بدبختۍ احساس کوی، په ځانګړې توګه کله چې يو څوک د مهم 
کله يو څوک يوې ناروغۍ ته وده -کله. د نورماله برخه دهدا د ژون). چا مړينه چې مينه ورسره لريمثالً د داسی (

يعنی ژورخپګان  depressionچې دې ته . ورکوي چې په خپګان او د خوښۍ په له السه ورکولو سره متصفه وي
دا ناروغۍ د سړی د . رواني ناروغي ده چې بدن، خوی او فکر پرې اخته کيږيعقلی يا ژورخپګان يوه . وايي

. احساس، او د ځان او نورو شيانو په اړه د فکر کولو الرې اغيزمنې کويلو، او د ځان په اړه د خوړلو، ويده کيد
د نورو ناروغيو په څير دا يوه ريښتونې ناروغۍ ده چې . ینه د د ناخوښۍ او خپګان د احساس په ډولژورخپګان 

ناروغيو کې هغه ناروغي ده چې ژورخپګان په روانی . دا ناروغي د شخصيت د کمزورتيا نښه نه ده. ځوروي خلک
دا ناروغۍ ځنډنۍ کيږی او عادی فعاليتونه مختلوی . زيات د لومړنيو مراقبتونو ډاکټران ورسره مخامخ کيږی وترټول

 . کورنۍ ځورويد ناروغ همدارنګهاو د درد سبب کيږی او ناروغ او 

 کلينيکی ځانګړتياوې. ۱

له کبله روغتيايی مرکز ته مراجعه  ړيا، سرخوږی او د بدن درد  ستمعموالً ناروغ د فزيکي اعراضو چې معموالً 
په افغانستان کې خلک د ژورخپګان د . په بنسټ نه تشخيصيږي وپه ياد ولرئ چې ژورخپګان د فزيکی اعراض. کوی

 په ژورخپګان کې معموالً  .تشريح لپاره ډير الفاظ کاروي نو ډاکټران بايد په خپله کاری سيمه کې ورسره آشنا وي
 : اهميت په بنسټ په الندې توګه دي اعراض د

 خپګان او غمجن خوی •
 . د مينې او عالقې کميدل په ټوليزه توګه، يا تقريباً د ټولو فعاليتونو په اړه •
 .ستړيا او د انرژی له السه ورکول •
 د بې ارزښتۍ او ډيرې مالمتۍ احساس •
 ناهيليتوب، بې مرستيوب •
 د ځان وژنی مفکوره او هڅې •
 خوب کول، سهار وختی له خوبه ويښيدل او له حده ډير یبې خوب •
 روانی حرکی بيکراري يا تاخير •
 د اشتها کميدل يا د وزن له السه ورکول •
 د تمرکز کمزورتيا او په تصميم نيولو کې ستونځې  •
 په وړاندی غصه ود کورنې د غړو او نور •
 .ډير ځله د اضطراب اعراض هم شته وي •

Uوی نو شخص ژورخپګان نه لري که چيرې اعراض په الندې ډول: 

 )د دوه اوونيو څخه لږ(که د لنډمهال لپاره واقع شی  •
يو شخص د يو چا د مړينې وروسته چې مينه يې ورسره درلوده پورته ډير . برخه وی و وړوکه د عادی کړ •

لپاره هغه وخت په ژورخپګان بدليږی چې د ډيرې اوږدې مودې . اعراض درلودالی شی خو دا ژورخپګان نه دی
 . پاتې شي

کله چې يو څوک مهاجر شی نو په لنډمهاله ډول پورته ياد شوي . حالت سره غبرګون وی که د يو نوی انديښمن •
 . نو اعراض په خپله له منځه ځي موجود فکټور نه وي کله چې د انديښنې. دالی شياعراض درلو
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وغانو شته والۍ، ناامنه چاپيلایر، د نږدې په کورنۍ کې د ژورخپګان د نار: د ژورخپګان د خطر سره مخامخ خلک
 ټولنيز -روانیخپلوانو يا ملګرو له السه ورکول، د مخدراتو کارول، په ځانګړې توګه ترياک، هيروئين يا الکهول، 

مالي ستونځې، بې کارې، کورنۍ ستونځې، ژوند ته ګواښ کوونکې ځنډنۍ ناروغۍ، بې زړه توب او په نورو : فشار
عصبی سيسټم ناروغۍ لکه دماغی حمله  ی، د مرکزونکي او نړۍ په اړه منفی فکرونهد ځان، راتل پورې تړل کيدل،

)stroke(د پارکنسون ناروغۍ ، )Parkinson’s Disease( د درمل اخستل د بيلګې په توګه د کورني پالن ،
 .يا د وينې د لوړ فشار لپارهلپاره ) family planning(جوړولو 

 : ژورخپګان په سړيو کې ژورخپګان په ښځو او 

کيدای شي چې په يو شمير فکټورونو پورې اړه ولري لکه . ژورخپګان په ښځو کې د نرانو په پرتله ډير معمول دی
يې مهم فکټورونه  او ډير) وندلو ته ډيره مساعده ویوروسته د زيږون څخه يوه ښځه د ژورخپګان م(بيولوژيکی توپير

 . دي رنۍ شخړېد ټولنی دوديز محدوديتونه او کو

ډيري وختونه . خو بيا هم ډير نارينه ژورخپګان پيدا کوي. ژورخپګان موندلو ته مساعد نه دینارينه د ښځو په پرتله 
. کې د مخدراتو يا الکهولو د کارولو سبب کيږي ارينه ووکله ژورخپګان په ن-کله. نوموړې ناروغي نه تشخيصيږی

د ترينګلتيا، غصې او د خپګان د احساس په توګه څرګنديږی او بې هيليتوب  کله ژورخپګان په يو نارينه کې ډير-کله
 . په يو سړي کې پټ پاتې کيږی ځکه سړی نه غواړی چې هغه ښکاره کړي

 . ژورخپګان په مختلفو ډولونو را څرګنديږی، خو هر ډول يې کوالی شی ځانته ځانګړی اعراض او درملنه ولری

Uمعمول ډولونه : 

Uف او مزمن ډولد ژورخپګان خفي)mild and chronic form of depression( :Uمداخلې  ټولنيزې -روانی
هغه خلک . کوالی شي چې له ناروغانو سره په ورځنيو فعاليتونو باندې د ناروغۍ د اغيزو په کمولو کې مرسته کوی

 . چې خفيف ژورخپګان لری د شديد ژورخپګان لپاره ډير وړ دي

Uشديد ژورخپګان )ressionsevere dep( :Uاعراض يی . نيو څخه ډير دوام کویود ژورخپګان دا ډول د دوه او
کيدای شي چې د خپګان احساس، په هغو فعاليتونو کې د مينې او خوښۍ کميدل چې معموالً په زړه پورې وی او د بې 

ا او د تمرکز د د بې خوبۍ، د اشتها بدلون، شديدې ستړي کوالی شی دا ډول ژورخپګان. ارزښتوب او مالمتۍ احساس
 .شديد ژورخپګان د ځان وژنې خطر ډيروي. ستونځو سبب شي

Uد زيږون وروسته ژورخپګان)Postpartum depression( :U دا ډول ژورخپګان په هغو ښځو کې عام دی چې د
-کله. خفيف ډول اضطراب احساسوی چې معموالً د ماشوم د زيږون څخه يو څو ورځې يا څو اوونۍ وروسته پيښيږي

مور شديد اعراض ښکاره کوی لکه د خپګان احساس، غصه، اضطراب، ترينګلتوب او بې ارزښتوب چې د  کله
 . زيږون وروسته ژورخپګان بلل کيږی

Uمعمول اعراض : 

 معند غمجن خوی •
 د زړه حمالت •
 د خوښۍ وړ فعاليتونو کې د زړه پوريتوب له السه وتل •
 په خوب، اشتها، ځواک او تمرکز کې بدلونونه •
 . نی حرکی فعاليت کې کمښت يا ډيروالی لکه په بستره کې پاتې کيدل، خيزوهل يا ښوريدلپه روا •
 . مالمتي او د ځان وژنې د انديښنو احساسول ارزښتۍ، له حده ډيرېد نااميدۍ، بې  •
 د مورولۍ په اړه د بې کفايتۍ يا د ماشوم په اړه د بې پروايۍ ډير فکرونه •
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• Uژورخپګان سايکوتيک )pressionpsychotic de(:U  د ژورخپګان شديد شکل دی چې نه يواځې د

په ) delusions) (اپلتې ويل(و هذياناتيا ) hallucinations) (برساماتو(ژورخپګان اعراض لری بلکه د خياالتو 
معموالً دا ناروغان هزيانی کيږی يا داسی باور کوي چې د دوی فکر د دوی خپل نه دی يا دا . واسطه مشخصيږی

دا ډول  . ورکړې ده ک د دوی سوچونه يا فکرونه اوري، يا دوی دنده ، پيسې يا روغتيا له السهچې نور خل
ضد درمل ته د يو څو ورځو لپاره اړتيا  سايکوزسهم د ژورخپګان ضد درمل او هم د  ناروغان کوالی شی چې

 . اعراض ښه شي سايکوزولری ترڅو چې يې د 
 

• Uدوه قطبه اختالل)Bipolar disorder :(Uا خلک د ژورخپګان او مانياد(mania) کيدای . راجعه حمالت لري
قطبه يا د دوه . شی ځينې خلک د مانيا دبلې مرحلې څخه مخکې د ژورخپګان څو حملې تيرې کړي يا يی برعکس

 .اختالل د درملنی برخه وګورئدو اړخيزه 

 : ممکن خطرونه. ۲

نې هڅې، له دندې وتل، د خپلوۍ ستونځې، د مخدراتو يا د ژورخپګان خطرونه او اختالطونه ډير دي لکه د ځان وژ
 . حملې او فزيکي ناروغۍ) له حده ډيره خوشحالی(الکهولو کارول، د ټولنې څخه يواځې کيدل، د مانيا 

U پاروونکو او ژورخپګان تر منځ يوه اړيکه شته ټولنيزو -روانید : 

 يدای شی او پارونکي د ژورخپګان د حمالتو المل ک ټولنيز -روانی)   ۱

 . پاروونکو د ډيريدو سبب کيدای شي ټولنيزو -روانیژورخپګان د )  ۲

U پاروونکي چې د ژورخپګان سره اړيکه لری ټولنيز -روانیمعمولی : 

 کورنۍ شخړې، د خپلوۍ ستونځې •
 د دندی نه موندل يا د دندې له السه ورکول •
 په کارځای کې ستونځې  •
 مالی ستونځې  •

U۳  .ينهنی حالت معااد رو: 

Uد ناروغ د معاينې پرمهال ډير بدلونونه ليدل کيدای شی، لکه : 

 د ځان په اړه بې پروايي •
 کول په کراره او لږې خبرې •
 کله بی کرارې-کله) خيرروانی حرکی تأ(د فعاليت کموالی  •
 د نااميدۍ، بې چارګۍ، مالمتيا او بې ارزښتوب احساس •
 ان وژنې فکر کولد مرګ غوښتنه يا د ځ •
 تويول ژړا حمالت او د اوښکو کله د-کله •
 د ځان، راتلونکی او نړۍ په اړه منفی نظر درلودل •
 غمګينه خوی •
 کمزوری تمرکز •
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Uپه ژورخپګان ځينې اخته خلک به دا و نه منی چې دوی خپه او نااميده دي : 

 اکثراً دا خلک د هغې. شوي وي دی حتی که چيرې کوم بد څه هم پيښ دوی ښايي ووايی چې دوی روغ رمټ •
لری او ونور ناروغان ښايي دومره خپه وی چې يواځی يو څو شکايتونه . پرځای د فزکی ستونځو څخه ګله کوی

 .وی سره مخامخه د ځان وژنی د لوی خطر کله دا خلک په جدی توګ–کله . غلي يا کرار پاتی کيږی

U۴  .تشخيص: 

د فزيکی شکايتونو له کبله چې دوی يی کې څخه ډير په لومړنيو مراقبت ځايو  ٪۵۰په لومړي سر کې د ژورخپګان د 
جسمی اعراض وړاندې )  دوه ثلثه( ۲/۳د ژورخپګان د ناروغانو څه ناڅه   . وړاندی کوي، بې تشخيصه پاتې کيږی

د ټولو ناروغانو لپاره . يکوي، له دې کبله ډاکټر بايد په مسلکی مهارتونو سمبال وی ترڅو ژورخپګان تشخيص کړ
 . ترسره شيفزيکی معاينه  بايد

 . او داسی نور) anemia(، لږويني )hypothyroidism(فزيکی ناروغۍ لکه مزمن سرخوږی، هايپوتايروديزم •
 .ستونځې لکه د اضطراب ستونځې، ناڅرګند جسمی شکايتونه، د مخدارتو کارولروانی  •

Uالندې اصلی پوښتنې د ژورخپګان په تشخيص کې مرسته کوي : 

 کفايتی د احساس، غمګينوالی او نااميدۍ له کبله  ځوريدلي ياست؟د بې  کله په تيره مياشت کې •
 په تيره مياشت کې د ځينو کارونو په کولو کې د لږ په زړه پوريتوب او لږې خوښۍ له کبله ځوريدلي ياست؟ •

ته د هو ځواب ووايه، نو ډاکټر بايد د ژورخپګان د نورو   غ د دغو اصلی پوښتنو يوې يا دواړوکه چيرې نارو
ځانګړتياوو کې د پنځو څخه لږ اعراض په ګوته شول او ډاکټر د که چيرې په کلينيکی . راضو په لټه کې شياع

 . ل شيمشاور ته وليږ ټولنيز -روانیتشخيص په اړه ډاډمن نه وو، نو ناروغ بايد د الزياتو ارزونو لپاره 

U۵  .درملنه: 

 -روانیناروغان کوالی شی چې د مرستندويه اقداماتو، . يډيري ناروغان د لومړنيو مرستو په ځای کې اداره کيدای ش
د ژورخپګان ترټولو اغيزمنه درملنه د د يو بنسټ په توګه . اقداماتو يا د درمل يا نورو څخه ګټه ترالسه کړي ټولنيزو
تشخيص،  ،)اسبابو(اعراضو، الملونو  ډاکټران بايد خلک د ژورخپګان له. يداقدامات  ټولنيز -روانیورکول او درمل 

 . درملنې، د ستونځې د حل د وړتيا کمښت، بيرته راګرځيدلو، مخنيوي او د تعقيب د اهميت په اړه وروزي

Uاقدامات ټولنيز -روانی: 

په شديد ژورخپګان کې کله چې اعراض د درمل چې تردې . اقدامات اغيزمن دي ټولنيز -روانیپه ډيرو واقعاتو کې 
په . اقدامات اصلی درملنه ده ټولنيز -روانیخپګان په خفيفو او منځنيو واقعاتو کې د ژور. په واسطه له منځه والړ شي

 . اقدامات د درمل د توصيې سره يوځای شي ټولنيز -روانیستونځمنو واقعاتو کې ښه ده چې 

ده چې  سره له دې چې دا د ډاکټر دنده نه ده چې مسلکی مشوره چمتو کړی، دا د ټولو روغتيايی کارمنانو لپاره مهمه
په ژورخپګان اخته سړی فکر کوی . په ناروغ مهمه اغيزه لری او د خبرو کولو ډولبايد پوه شي چې د دوی کړه وړه 

د دغه سړي دغه ډول عقيده مهمه ده چې په ياد ولرو چې . هغې خوی او حالت به هيڅکله بدلون ونه مومي\چې د هغه
 . د ژورخپګان د ناروغۍ يو عرض يا نښه ده
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. پګان اخته خلک ځان ډير يواځي احساسوی، حتی کله چې د دوی په چاپيلایر کې نور خلک هم موجود ويپه ژورخ
دا ګټوره ده چې په ژورخپګان اخته شخص لپاره بايد داسی . ده چې د خپه شخص يواځيتوب را لږ کړودا هم مهمه 

 : لول يې اړين ديې د کورنۍ را ښکيدا په دې معنی ده چ. يکونښې ولرو چې خلک د هغه مالتړ 

 .په بله برخه کې وڅيړل شياقدامات به  ټولنيز -روانی

U اقدامات بايد په نظر کې ونيول شي ټولنيز -روانیکه چيرې د الندې شرايطو څخه يو هم موجود وی نو : 

 . ژورخپګان شديد نه وي •
 .نه وي موجودې نښې )ليونتوب(سايکوزسد  •
 . ل موجود ويپارونکی يا عام ټولنيز -روانیيو څرګند  •
 . لې وييله درلوداقداماتو مثبه پا ټولنيز -روانیمخکنيو  •
 . خدمات موجود وی ټولنيز -روانی •
 . د درمل لپاره د استطباب مضاد موجود وي •
 . د درمل سره ناروغ نه وي ښه شوی •
 . ه موجوده ویپيښټولنيزه اختالطی  -روانی •

Uبيولوژيکی درملنه. الف:U ضد درمل  د ژورخپګان لپاره د خپګان)antidepressant ( اغيزمن دي، اوسني انتی
سره له دې د ژورخپګان په درملنه کې د انتی ډيپريسانټونو ترمنځ توپير ډير لږ . ډيپريسانټ لږ جانبی عوارض لري

 : په الندنيو حالتونو کې انتی ډيپريسانټ بايد په نظر کې ونيول شي. دی

 . ی ويکړ شديده، مزمنه وی يا يې بابيړیناروغي  •
 . نښئ موجودې وي )ليونتوب(سايکوزسد  •
 . د ژورخپګان کورنۍ تاريخچه ولري •

Uډير انتی ډيپريسانټ موجود دی، د افغانستان د ضروری درملو په لست)Essential medicine list of 
Afghanistan ( شوي دی شاملکې الندې انتی ډيپريسانټونه : 

معمول جانبی . تراسيکليک انتی ډيپريسانټ دي) يلګرامه ټابليټم ۲۵ او ۱۰((Amitriptyline) اميتريپتلين  •
د ليدو خيره کيده، د معدې غيرمنظم قبضيت، بې خوبی، ګنګسيت،  وچوالي، ژبید : عبارت دي لهوارض يی ع

. دا عوارض معموالً په پيل کې ليدل کيږی او وروسته د يو څو ورځو څخه له منځه ځي. کيدل، د تبول ستونځې
 .تشريح شي رض بايد ناروغ او کورنۍ ته عوا جانبی

• Cap. Fluoxetine 20mg  دا يوSSRI \)Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (او  دی چې لږ
د سهار له خوا په يو دوز سره ورکول چې  درمل دید بې خوبه کولو له امله غوره . خفيف جانبی عوارض لري

 . يکيږ
 . رملنی موده څه ناڅه شپږ مياشتی دهدد په انتی ډيپريسانټ درملو سره  •
 . دوه انتی ډيپريسانټ يوځای ناروغ ته مه ورکوئ •
ملی ګرام يا  ۱۰-۵لکه ديازيپم  benzodiazepineيو  کله چې اضطراب متبارز وي او بې خوبی ستونځه وی •

Alprazolam  )۰٫۲۵- ۰٫۵ رکول کيدای د يو څو ورځو لپاره و) ملګرامه د لومړنيو درملو په لست کې نه دي
 . شي
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U چې بايد پوه شی د ډاکټرانو لپاره ډيره مهمه ده: 

پخپله په ژورخپګان باندی کومه اغيزه نه لری، دوی يواځی  )alprazolam(او الپرازولم )Dizepam( ډيازيپم)  ۱
 . د بی خوبۍ په کمولو سره ناروغ آراموی او د لنډمهال لپاره اضطراب کموي

دا د ډاکټر . روږدی کيدای شي alprazolamاو   diazepamهغه دا چې ناروغ په يو مهم خطر شته او )  ۲
 !!!مسؤليت دی چې روږدی توب را منځ ته نه کړي

د د المل شوی حالت په لوری بايد د خپګان د اعراضو پر ځايکله چې فزيکي ناروغی موجوده وی، درملنه  •
واقع کيږی، په داسی واقعاتو کې  يوځای پګان سره په ياد ولرئ چې ډيرې فزيکی ناروغۍ د ژورخ. وګمارل شي

کله چې ژورخپګان د لومړنی تشخيص په توګه په نظر کې . اړينه دهد ژورخپګان او همدارنګه د ناروغۍ درملنه 
 . ونيول شو نو د لومړنۍ درملنې غوښتنه يې کيږی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 سره  Fluoxetineد ژورخپګان درملنه په : الرښود
 . مليګرام کپسول په ورځ کې ورکړئ Fluoxetine ۲۰د : لومړی پړاو

 . مليګرامو ته لوړ کړئ ۴۰پړاو دوز ګټه ونه کوله دوز يی که چيرې د لومړی :  دويم پړاو
 : جانبی عوارضFluoxetine د 
 بې خوبی •
 د زړه بدوالی •
 استفراقات يا کانګې •
 د اضطراب احساس •
 جنسی کمزوری •
 سرخوږی •
 نس ناستی •

 سره  Amitriptylineد ژورخپګان درملنه په : الرښود
 . ورځ په دوه ويشل شويو دوزونو کې دی\ملی ګرام ۷۵يا  ۵۰د پيل دوز   Amitriptylineد : لومړی پړاو

مليګرامو ته لوړ ۱۵۰که چيرې يې ګټه ونه کوله دوز يی . وروسته د يوڅو اوونيو څخه يې اغيزمنتوب وارزوئ: پړاو دويم
 )مليګرام د شپی ۱۵۰مليګرام د شپی، يا  ۱۰۰مليګرامه سهار او  ۵۰(کړئ 

 : يې بدل کړئ که چيرې fluoxetineپه : دريم پړاو
• Amitriptyline ړيوروسته د شپږ اوونيو کار ونک . 
، صرعه يا د پروستات )murmurد بيلګې په توګه، دزړه غيرمنظم حرکات يا سفُل يا (ناروغ د زړه ناروغۍ ولري  •

 ضخامه، يا 
 . کلونو څخه ډير وي۶۵د ناروغ عمر د  •
 : جانبی عوارض amitriptylineد 
 ستړيا •
 د خولې وچيدل •
ناروغه د وينې د فشار د \ی ته بدلوی نو ناروغګنګسيت کله چې ناروغ خپل وضعيت د څمالستو يا ناستي څخه والړ •

 ). postural hypotension(رالويدلو له کبله ګنګسيت احساسوي 
 قبضيت •
 د ليد خيره کيدل •
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 کړي؟ډاکټران بايد څه و

U۱  .ارزونه 

 د ژورخپګان د اعراضو موندل •
 د اعراض د شدت موندل •
 مخکنۍ حملې، مودی او درملنې •
 د اعراضو اغيزد ناروغ په ورځنی ژوند باندٻ •
 او مالتړ ود کورنۍ را ښکيل کيدل •

Uترټولو مهمه دا چې د الندی موضوعاتو په اړه معلومات را ټولوي: 

 ژورخپګان په کورنۍ کې •
 فزيکي ناروغۍ •
 درمل کارول د •
 د مخدراتو لکه ترياکو، هيروئينو يا الکهولو کارول •
 د شخص شخصيت مخکې د ناروغۍ د پيل څخه •
 د ژورخپګان څخه په مخکني ژوند کې بدلونونه •
 د ځان وژنې خطر او د ځان وژنې هڅې •
 د دوديزه درملنی کارول •
 د درملنې منلو ته رضايت •

U۲  .که چيرې غتيايی مرکز ته وليږئکې يې د لوړې کچې رو سصپه الندې مواردو : 

 د اعراضو شدت زياتيږی •
 .د ځان وژنې لوړ خطر وي •
 . ورسره مترافقه فزيکی ناروغی موجوده وي •
 اقدامات اغيزمن نه وو •
 اعراض موجود ويسايکوزس د  •

U۳  .روانی روزنه او مشاوره: 

ه راتلو، د ممکنه خطر فکټورونو، د اعراضو د څرنګوالی، مودې او د وخت په تيريدو سره د بدلونونو د رامنځ ت •
پارونکو، پايلو، د ځان وژنې خطر، د درملنې مسائلو، تعقيب، عود او مخنيوي په اړه د ناروغ او  ټولنيز -روانی

مشاوره ورکول په خفيفو او منځنيو واقعاتوکې او همدارنګه کله چې  ټولنيزه -روانی. کورنې روزلو ته وايی
د انتی ډيپريسانټ درمل د پيل څخه وروسته دا مهمه ده . ګټور واقع کيږی ود ويپاروونکی موج ټولنيز -روانی

اقداماتو پړاوونه  ټولنيزو -روانیسره سم د  ونېمشاور به د الرښو ټولنيز -روانی. چې د کورنې مالتړ وهڅوو
غه به د ه. و نښلويسره پارونکو  ټولنيزو -روانیتعقيب کړي او هڅه به وکړي چې د پردې ترشا اعراض د 

 .پاروونکو د طبعيت سره سم د درملنې پالن ته وده ورکړي

 د روانی ژورخپګان درملنه : الرښود
 .ورکړئ biperidenمع ج haloperidol 5mg جمع   amitriptylineناروغ ته : لومړی پړاو
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Uپه ژورخپګان اخته شخص سره د خبرو پرمهال د روغتيايي کارمنانو لپاره ځينې الرښوونې : 

 . و هوسا کړئ ترڅو د خپلو احساساتو په اړه وغږيږياشخص ښه آرام  •
 . ساتئبه يې پټ  ټينګ ډاډ ورکړئ هغه څه چې تاسی ته وايی  •
 . په دقت او همدردۍ سره ورته غوږ ونيسئ •
 . دا په ژورخپګان اخته ده او د درملنی په اړه ورته يوڅه وواياست\ورته څرګنده کړي چې دی •
 . شخص ته هيله ورکړئ چې دغه حالت به بدلون ومومي •

Uکله چې د ژورخپګان ناروغ سره غږيږئ د ځينو څيزونو څخه بايد ډډه وکړئ : 

 .والدين نه دي\ميرمن\داسی ويل چې هغه ښه ميړهقضاوت مه کوئ، لکه  •
 . شخص ته حکم مه کوئ چې خوشحاله اوسئ •
 . ه ورپه زړه کوئ چې څه عجيب ژوند لريهغې ته تل م\هغه •
 .  شوې ده دې نيمګړتيا د ژورخپګان المل\ده شخص ته دا مه وايئ چې د •
غوږ ونيسئ او وګورئ چې هغه کومې شخص ته سمدالسه نصيحت او الرښوونه مه کوئ، خو هغه ته لومړی ښه  •

 . پايلې ته رسيږی، په ښو څيزونو ټينګار وکړئ

Uد درمل د توصيې په اړه ناورغ او کورنې ته يی څه ووايو: اړينې الرښوونې : 

که چيرې د ناروغ وضعيت . درمل خپله اغيزه پيل کړيپه ژورخپګان معموالً يو څو اوونۍ وخت نيسي چې  •
 . ه سم نه شو، ډاکټر کوالی شي چې ډوز زيات کړيوروسته د څو اوونيو څخ

کله د ناروغ خوی  دا مهمه ده چې بايد پوه. اره شيجانبی عوارض ښايی مخکی د انټی ډيپريسانټ ډوز څخه ښک •
روغتيايی کارکوونکی بايد کورنۍ په دې پوه . بدلون نه مومی په پيل کې اغيزې يواځی په بدن کې احساسوې

لو ودا بايد د درمل د بند. دا هغه نښې دي چې درمل په شخص کار کوي. ې نه ديکړي چې دغه اغيزی مضر
په بدن باندې اغيزې د وخت په تيريدو سره . جانبی عوارض معموالً خفيف او د لنډمهال لپاره وي. المل نه شي
يزې هم رمل بس کړي نو دغه اغکله چې سړی د. درمل اخلي ځينې يی تر هغه پاتې کيږی چې ترڅو کميږی، خو
 . له منځه ځي

ناروغان . دغه درملنه بايد د اوږد مهال لپاره واخستل شی، غالباً تر شپږ مياشتو يا له هغه نه هم د اوږد مهال لپاره •
دوی فکر کوی چې ښه شوي دی او نور نو درملنې ته اړتيا . ډيري وختونه هڅه کوي چې درمل ډير ژر ودروی

 . نه لري
 . تونځو لپاره هيڅ سمدالسه حل الرې نه شتهپه ياد ولرئ چې د ژوند د س •
 . د درملنی پالن د ناروغ سره وڅيړئ •
 . د ژورخپګان ضد درمل د روږدی کيدو المل نه کيږی •
 . تل مخکی له دې چې د ژورخپګان ضد درمل پيل کړئ، ناروغ د ځان وژنی د مفکوری له پلوه وڅيړئ •

Uد ځان وژنې د خطر په اړه الرښوونې : 

ده چې تل مخکی له دې چې د ژورخپګان ضد درمل پيل کړئ، ناروغ د ځان وژنی د مفکوری له مهمه خبره دا •
که چيرې ناروغ د ځان وژنی فکر . د درملنې په لومړيو دوه اوونيو کې د ځان وژنې خطر ډيريږی. پلوه وڅيړئ

ړه پوه شي او کورنۍ بايد د دغه خطر په ا. لری نو د کورنۍ د يو غړي څخه وغواړئ چې درمل تطبيق کړي
که چيرې ناروغ د . پاملرنې سره ترهغې وڅاري چې هغه په څرګند ډول ښه شي جديناروغ د نږدی څخه په 

 . قيبه کتنې بايد په پيل کې ډيرې ويځان وژنې مفکوره لري تع
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Uوښتئځينی پوښتنی الندې نيغ په نيغ و پ ؟د دې لپاره چې پوه شو چې ناروغ د ځان وژنې مفکوره لری او که نه: 

 آيا تاسی ګمان کوئ چې ژوند د ژوند کول ارزښت نه لري؟ •
 آيا تاسو مرګ غوره بولئ؟ •
 کله هم تاسو د ځان وژلو په اړه فکر کړئ؟ •
 آيا تاسو کله د ځان وژلو هڅه کړئ يا مو کله هم د ځان وژنې پالنونه درلودل؟ •
ځان وژنو د الزياتو کړووړ خطر  مخکنۍ هڅې د(همدارنګه د ځان وژنی د مخکنيو هڅو په اړه پوښتنه وکړئ  •

 ). ډيروی او تاسو ته به دا مفکوره درکړي چې هغوی به څه وکړي

U۴  .د ناروغ تعقيب 
ارزونې، د  دا تعقيب کيدای شي چې د شکايتو د. د درملنې په لومړيو اوونيو کې د ناروغ تعقيب ډير اړين دی

پاروونکو د ارزونې يا د کورنۍ  ټولنيزو -روانینې، د ورې ورکولو، د جانبی اعراضو د څاراعراضو د ښه کيدو، مش
 . د مالتړ لپاره ترسره شي

 : ويموجوده کله يو متخصص ته د ليږلو اړتيا -کله
 د ځان وژنې لوړ خطر •
 . معمولي درملنی ته په غبرګون کې پاتی راتلل •
 تشخيص ستونځمن وی •
 . ژورخپګان درملنه ستونځمنه کوی مترافقه وضعيتونه چې په هغو کې نورې ناروغۍ يا يې درملنه د •
 . معموالً بستر کيدو ته اړتيا لری) اعراض ولری سايکوزسچې د (هغه ناروغان چې روانی ژورخپګان  •
  .هغه ناروغان چې دوه قطبه ستونځې ولری، چې د ځان وژنې د لوړ خطر استاځيتوب کوي •

II. 22UBاضطراب او په روانی فشار پورې اړونده ستونځې)ess related Anxiety and str
disorders(: 

دوی په حقيقت کې په داسی حاالتو کې چې زموږ . اضطراب او ويره د انسان په ژوند کې به عادی ډول واقع کيږی
ترپ يا (ی يا جګړې پوره تمرکز او انرژي ته اړتيا وی اړينه موخه ترسره کوی، ځکه د اضطراب غبرګون موږ تيښت

لکه په يوه ټرافيکي ( ګواښ سره مخامخ ويريښتونی  زموږ ژوند د چې ویکې چمتو ک ته په داسی حالتونو) خرپ
ې زموږ په ژوند کې ستر يا په هغو حالتونو کې چ) تلل پيښه کې راګيريدل، د شپی يواځي د دښتی په سړک باندي

اضطراب د ). لکه ازموينه، د خلکو په مخکی وينا کول، د خپلې کوژدنې سره د لومړي ځل لپاره کتل( اهميت ولري
د اضطراب د اعراضو سره مخامخ . سره مخامخ کيدل تل ټول بدن راښکيلوی، د بيلګې په توګه فکر، احساس او بدن

 . چې څوک يې د اضطراب له ستونځې سره يی لريکيدل د هغه په څير نه دي لکه 

د  ورځنی ژوندشخص د ډير او که چيرې په مهمه توګه  پرتلهحالت په عادی خو کله چې اضطراب پرلپسی، شديد، د 
د اضطراب ستونځې په ټوله . بيا نو د اضطراب د ستونځې تشخيص ورته ورکوو ډيرې مودې لپاره منحصر کړي

 . و او درمل سره په برياليتوب معالجه شیاتاقدام ټولنيزو -روانیکيدای شی چې په . نړۍ کې ډيرې عامې دي

يواځې د . راضو له کبله د ډاکټر څخه دمرستې په لټه کې وید اضطراب د ستونځې ناروغ ډيرځله د اړونده جسمی اع
د . له همدې کبله دا مهمه ده چې د اضطراب ستونځې  وپيژنو. جسمی اعراضو درملنه به د شخص حالت ښه نه کړي

خو دا غيرمعموله نه ده چې مختلف ډولونه يو د بل . اضطراب مختلف ډولونه شته چې په دې فصل کې به تشريح شي
 CMDهمدارنګه ډيري وختونه د . څيري موندالی شوډ واقع کيږي ځکه خو موږ مشترکې يا ګډې کلينيکې سره ګ

 . په ځانګړې توګه د ژورخپګان اعراضستونځو اعراض د اضطراب د اعراضو سره يوځای وي، 
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31Bستونځه\حمله  ناڅاپه.  الف: 

 :بڼهکلينيکی .  ۱

 واقعه ده چې لومړی د سمپاتيک عصبی سيسټم تظاهراتيوه اضطرابی حمله د شديدو اعراضو يوه څرګنده 
ړه د پرلپسی ې د درلودلو په اد فزيکی اعراضو د حملې او د حمل چې ې لريحمل ناروغان وصفی.  راښکيلوی

دا حملې په . دقيقو څخه لږ دوام کوي ۳۰د بيلګې په توګه د  حملې معموالً ناڅاپه پيښيږی. انديښنې سره يوځای وي
 ې څخه واقع کيږی او د، معموالً دا حملې مخکې له وړاندوينيوې څخه تر څو ځله پورې واقع کيدای شیاوونې کې د 

 . ناروغ نورمال کار او دنده مختلوي

Uحملې د بهير معمول اعراض  اضطرابی د ناڅاپه: 

 عصبی اعراض.  الف
 ګنګسيت او د بې ثباتې احساس •
 کرختي •
 لړزه او رعشه •
 ضعف کول •

 تنفسی اعراض.  ب
 ا لنډيس •
 د خفه کيدو احساس •
 د مرۍ بنديدل •

 
 قلبی اعراض.  ج
  chest pain or discomfort صدری درد يا ناراحتي •
• Palpitations)يا ټکی کارډيا ونو ډيريدلټکان د  د زړه) د زړه د آوازونو اوريدل 
 خوله کول •

 
 معدی معايی اعراض.  د
 زړه بدوالی •
 د ګيډې ستونځې  •

 
 روانی اعراض.  ه
• Derealization )خپل چاپيلایر په بل ډول ليدل( 
 د کنټرول له السه ورکولو ويره، ليونی کيدل •
 د مرګ ويره مثالً د زړه د حملې درلودل •

 
 متفرقه اعراض.  و
 ساړه کيدل يا د ګرمۍ سوروالی •

ډيري اعراض کيدای شی چې د اضطرابی حملې په بهير کې موجود وی چې د مرګ څخه ويره يې مرکزی عرض 
که چيرې ناروغ د بلې حملې يا منتظره . اعراضو شدت د هر ناروغ او د هرې حملې سره توپير کوي وی خو د

کيدای شي چې د اضطرابی ستونځې ناروغان په ګڼو . اضطراب ستونځه وايي د اضطراب ويره منځ ته راشي دې ته
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يدو خوی واخلی چې د الندی چې دغه ويره د دې المل کيږی چې ناروغ د منزوی ک. ځايونو کې د حملې ويره ولري
 : چارو څخه ډډه کوی

 د کور څخه لري والی •
 )يعنی نه غواړی چې يواځی اوسی(پرته د يو شخص د ملګرتيا سره  •
هغه ځايونو ته د تګ څخه ډډه کوي چې تيښته ترينه آسانه نه وي، لکه بسونه، ودونه، جنازه يا فاتحه، مسجد،  •

 رستورانتونه او داسی نور
د خوړو څخه چې د ده په عقيده اضطراب پاروي لکله، غذا، درملونه، الکهول، کافين او داسی  د هغو څيزونو •

 . نور

ډيرې واقعات د ناروغانو ويره زياتوالی شی يا يې اضطرابی حملې پاروي لکه د يو خپلوان د مرګ د خبر اوريدل د  
نور خلک د مرګ په اړه خبرې  غ  ليدل، کله چېندې د شديد ناروزړه د حملې يا دماغی حملې له کبله، په ټلويزيون با

 .کوی، د درملتون څخه تيريدل

 :ممکنه خطرونه.  ۲

د ټولنې څخه جال کيدل، د دندې له السه ورکول، کورنۍ ستونځې، ژورخپګان او ځان وژنه،  :عبارت دي نهخطرو
  .همدارنګه د ژوند د کيفيت خرابيدل او د روغتيايی سرچينو څخه ډيره ګټه اخستل

 :د روانی حالت معاينه.  ۳

Uد روانی حالت په معاينه کې اصلی الس ته رواړنې دا دي : 

 انديښمنه او ډارنه څيره •
 . متمرکزې وی د مرګ په جزئياتوډيري وختونه خبرې په حمالتو او  •
ڼو د حملو، د زړه د حملې له کبله د مرګ، ليونی کيدلو، په عام محضر کې د کنټرول له السه ورکولو، په ګ •

 . ځايونو کې د حمالتو درلودلو په هکله فکرونه
 ) derealization(د خپل چاپير په اړه د فکر بدلون  •
 خوی، ويره ياضطراب •
 ستونځې  ود تمرکز کول •

 :تشخيص.  ۴

د اضطرابی حمالتو کالسيکه بڼه ښايي په آسانۍ سره وپيژندل شی، خو د اضطرابی حمالتو لپاره دا غيرمعمول ده چې 
د اضطرابی حمالتو تشخيص هغه وخت ايښودل . که بڼه واقع شی او له دې کبله بې تشخيصه پاتی کيږیپه کالسي

 : کيږي چې ناروغ د بياراګرځيدوکو، غير متوقع حملې ولری او د الندې ځانګړتياو څخه  لږترلږه يوه ښکاره کړي

 )د اضطراب په تمه(د بلې حملې په اړه معنده انديښنه  •
 )مثالً د يوې طبې يا روانی فاجعې د پايلې سره مخامخ کيدل(و په هکله انديښنه د يوې حملې د پايل •
 . په حمالتو پورې اړوند سلوک کې مهم بدلون •

د اضطرابی حمالتو سره تشخيصيږی د ډيرو ډاکټرانو او مشاورينو له خوا کتل شوي وی او ډيری هغه ناروغان چې 
عمومی روغتيايی  ن د نورو په پرتله ډير خوښوی چېدا ناروغا .وختونه ډير قيمتی معاينات ورته اجرا شوي وي

هغه . اخلی (Tranquilizers)مراقبت وګوری، بيړنی يا عاجلې څانګې ته مراجعه وکړي اوترانکواليزرونه 
ناروغان چې د اضطرابی اعراضو سره راڅرګنديږی بايد داسی ابتدايی معاينه ورته اجرا شی چې د دوی د لومړنيو 

 : ايتونو څخه پورته وی لکهجسمی شک
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 د اجتناب يا ځان ساتنې خوی •
 د مخدراتو د کارولو تاريخچه •
 د عضوی اسبابو د له منځه وړولو لپاره طبی تاريخچه •
 د روانی ناروغيو يوځای والی •
 په توګه، روانی، طبی خکنۍ درملنې مثالً م •
 کورنۍ تاريخچه •

 :درملنه.  ۵

په درملنه کې د درمل توصيه لکه . لپاره ډيری الری موجودې ديد ناروغانو د درملنی  د اضطرابی حمالتو
antidepressants  ،او بنزوډيازيپينanxiolytic  اقدامات شامليږی ټولنيز -روانیاو . 

Uد درمل توصيه : 

ترمنځ ده چې ښه زغمل کيږی خو اغيزه  antidepressantsاو  benzodiazepinesخوښه د ژر اغيزکوونکو  •
په چټکۍ اغيزه کوی، خو اضطرابی حملې معموالً د درمل د بس  benzodiazepinesکيږی،  يې په کراره پيل

د . کولو څخه بيرته راګرځی يعنی عود کوی، تردې چې که چيرې يې دوز په کراره سره راکم هم شي
-diazepam 5په ورځ کې يا  alprazolam 0.5-2 mg: خوږيدونکو ستونځو لپاره الندی درملونه شامل دي

20mg د روږديتوب دخطر له کبله دا غوره ده چې . په ورځ کېbenzodiazepines  په پيل کې او وروسته يی
 . بدل کړو  antidepressantپه 

U دbenzodiazepines معمول جانبی عوارض : 

 د ورځی له مخې ګنګسيت •
 د حافظې او تمرکز خرابيدل •
 تنفسی ستونځې په ځانګړې توګه په زړو اشخاصو کې •
 . و ته الره هواروالی شیقطع کول يې د صرعې حملناڅاپی  •
 روږديتوب •
) د حده زيات دوز( overdoseخپګان اغيزې په مرکزی عصبی سيسټم باندې ډيروی، کيدای شی د  و دد الکهول •

 . المل شی

منځه وړي او د ناروغ لپاره د  د اعراضو شدت را ټيټوي، حملې له Antidepressantsد ژورخپګان ضد درمل يا 
 . سره يو ځای مه توصيه کوئ Antidepressantsدوه . وند کيفيت ښه کويژ

U الندیAntidepressants )ADs (د اړينو درملو په لست کې شامل دي : 

• 40mgU-Fluoxitine 20U د ورځی 
• Amitryptaline 25-150mg د ورځې 

Uد درمل د توصيې په اړه مهمې الرښوونې : 

• Antidepressants ړئوز سره پيل کپه ټيټ ډ . 
 . وز په احتياط سره لوړ کړئ ترڅو جانبی عوارض لږ شیډ •
 . وز ته ورته دیډوز د ژورخپګان د اضطرابی حمالتو لپاره يی ډ •
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• Benzodiazepines د متوقعه اضطراب لپاره ګټور دی نه د هغې ترشا ژورخپګان ته 
 . ولري بيا ډاډ ورکولو او څرګندولو ته اړتيا -ستونځې په اړه بياد ناروغ چې ښايي  •
 . تعقيب ډير مهم دی په ځانګړې توګه د درملنې په لومړی پړاو کې •
 . يی بدل کړئ Antidepressantsکه اغيز ونه کړی نو په بل  •

په ځينو وختونو کې دغه اقدامات کيدای شی . اقدام ډير تخنيکونه په اضطرابی حمالتو کې اغيزمن دي ټولنيز -روانید 
د ځينو . اقدامات به د دې کتاب په بل فصل کې وڅيړل شي ټولنيز -روانی. من ويد درمل توصيې څخه هم ډير اغيز

 . ډيره ګټه الس ته راوړي واقداماتو يوځای کول ترټول ټولنيزو -روانیاو  Antidepressantsناروغانو لپاره د 

 ډاکټر بايد څه وکړي؟

U۱  .ارزونه : 

 )ه موجود ويکه ورسر(و او ژورخپګان د اعراضو موندل د اضطرابی حمل •
 د حمالتو د اعراضو د طبعيت، فريکانسی، وخت او د حملې موقعيت موندل •
 . تلو المل شولسد دې موندل چې اعراض کله پيل شول او کوم حالتونه د اعراضو د منځ ته را •
د مرستې غوښتنې د خوی موندل، د بيلګې په توګه د کورنۍ دغړو څخه روغتون ته د تګ غوښتنه، ډاکټر يا  •

 . سرويس ته تګ او داسی نور عاجل
 د ناروغ په ورځني ژوند د اعراضو اغيزه •
د ځان ساتنی د خوی موندل لکه په کورکې يواځی نه اوسيدل، د ګڼ ځايونو څخه ځان ساتل د بيلګی په توګه  •

 . فاتحه او داسی نوربسونه، ودونه، د جنازې مراسم، 
 پارونکو د موجوديت موندل ټولنيزو -روانید  •
 د مالتړ موندل د کورنۍ •

U ترټولو مهم معلوماتد الندې وضعيتونو په اړه : 

 همدا ډول ناروغۍ په کورنۍ کې •
 نورې فزيکی ناروغۍ •
 د مخدراتو کارول لکه ترياک، هيروئين يا الکهول •
 د سړي شخصيت د ناروغې څخه مخکې •
 مخکې د ژورخپګان څخه د سړي په ژوند کې بدلونونه •
 هڅېد ځان وژنې خطر يا د ځان وژنې  •
 د دوديزه درملنی کارول يا ګټه اخستل •

U۲  . وليږئيې په الندې مواردو کې يې د لوړې کچې روغتيايی مرکز ته : 

 .ررې وياعراض شديد وې او حملې متک •
 . د کافی درمل په توصيې سره کنټرول نه شي •
 يوځای والی شديد ژورخپګان سره •
 د ځان وژنی د خطر شته والی •
  .هنه و هاغيزمن که مشاوره •
 . کله چې مترافقه فزيکي ناروغۍ موجودې وي •

U۳  . مشاورهاو  روانی تعليمات: 
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 . درملنه کيږی يا په پيل يا پای کې يې د ډاکټر له خوا •
د اعراضو د څرنګوالی، مودې او د وخت په تيريدو سره د بدلونونو د رامنځ ته راتلو، د ممکنه خطر فکټورونو،  •

او مخنيوي په اړه د ناروغ  و، تعقيب، بابيړيځان وژنې خطر، د درملنې مسائل پارونکو، پايلو، د ټولنيزو -روانی
 .او کورنې روزلو ته وايی

Uد ناروغ او کورنۍ لپاره ځينې مهم معلومات دا دي : 

 . ې وړ ديدرملند او  اضطرابی حملې معمولې •
 shortness(يا سالنډي  ، ګنګسيت)chest pain(د ټټر درد . اضطراب معموالً د ويرې فزيکی احساس توليدوی •

of breath(  ه هم له منځه والړ شيدي، کله چې اضطراب کنټرول شي دا بنښې نه حتمی د فزيکي ناروغۍ . 
شي  به ه چې ليونید مرګ ويره، دا وير: کيږی ملهمدارنګه اضطرابی حملې د ويرونکو فکرونو يا سوچونو ال •

 . نځه الړ شي دا ويره هم له منځه ځيکله چې اضطراب له م. او کنټرول به له السه ورکړي
 . په فزيکی اعراضو باندی تمرکز کول ويره نوره هم ډيروی. روانی او فزيکي اضطراب يو بل پياوړی کوی •
هغه څوک چې د هغو حاالتو څخه خالصی مومی يا ورڅخه ډده کوی چې حملې په کې واقع شوې وی، ښايی  •

 . يواځی خپل اضطراب ځواکمن کړي
 . الن د ناروغ سره وڅيړئد درملنی پ •

Uاړينې الرښوونې: 

 . ناروغه د غيرضروری طبی مشورو څخه ډډه کوي\ناروغ •
 .  ناروغه هڅه کوي چې د خپلې ستونځې په اړه د باوری ملګرو سره خبرې وکړي\ناروغ •
 . د کورنۍ د غړو مالتړ پرته د مرستی څخه د سړی اعراض دايمی کوي •
 حملې ښتونېد اضطراب حملې دي نه د زړه ري دا •
 . درمل د اعراضو د معالجې لپاره دی او په زړه او دماغ بده اغيزه نه لري •
 . خپل کار پيل کړی دی د جانبی اعراضو پيل دا معنی ده چې درمل په اعراضو •
 . د اعراضو د ښه کيدو لپاره درمل وخت ته اړتيا لري •

U۴  .اقدام ټولنيز -روانی: 

 . وه ترضيضې پيښه کې د ترضيض د درملنې پړاوونه تعقيبيږیپه استطباب پورې اړه لری، لکه په ي •

U۵ .تعقيب : 

د منلو ارزونه، د اعراضو ښه کيدل، د : و د اقداماتو يوه اړينه برخه ده چې موخه ييتعقيب د اضطرابی حمل •
وونکو ارزونه او د پار ټولنيزو -روانیمشورې لپاره ليږل، د ځان وژنې خطر، د جانبی اعراضو څارنه، د 

 .کورنۍ مالتړ دی

 

 

 

 



 
61 

 

 (Generalized Anxiety Disorder) ستونځهاضطراب  عمومی د.  ب

 : کلنيکی ځانګړتياوې . ۱

بنسټيزه . اضطراب ناروغان د ويرې، اضطراب او يو شمير فزيکی او روانی اعراضو سره مخامخ کيږیعمومی د 
ض يی د نارامۍ، ژرستړی کيدل، د تمرکز ډيرو ورځو لپاره ويره ده، اعرا د اضطراب او هځانګړتيا يې بې حد

 . ستونځه، ترنګلتيا، عضلی شخوالی او دخوب خرابيدل دي

Uدي عمومی اعراض په الندی ډول: 

 :شناختیاو  روانی

 انديښنې او ويره •
 يند انديښنو په کنټرول که ناتوا •
 د ستونځو غير واقعی ارزونه •
 يد تمرکز کمزور •
 له حده ډير احتياط کول •

 :یروانفزيکی او 

 عضلی کشش  •
 ترنګلتيا •
 ستړيا •
 نارامي •
 بې خوبی •

 :نور اعراض

 ډډه کول •
 د څيزونو ځنډول •
 د ستونځې د حل کمزوري مهارتونه •

 ممکنه خطرونه او اختالطونه.  ۲

سره تړاو، ژورخپګان، د مخدراتو يا الکهولو کارول، ځان وژنه، په کارځای  benzodiazepineد نه تسليميدل، 
 . کې ستونځې او داسی نور

 د روانی حالت معاينه.  ۳

Uالس ته راوړنی دا دیکې  په معاينه ناروغانو د ډيري: 

 . انديښنه او نارامی، لکه د ناستی وضعيت څو څو ځله بدلوي، ګرځيدل او داسی نور •
 خوله کول، لړزه، چټګ تنفس •
 . ويداسی فکر کوی که يو څه واقع ش •
 . لپه ورځنی ژوند کې د انديښنو په اړه خبرې کو •
 ، ډار، فکرونه، د يوې بدې واقعې په تمه، د روغتيا په اړه انديښنههيرو •
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 د ويرې تظاهر  •
 په تمرکز کې ستونځې  •
 په تصميم نيولو کې ستونځې  •

 تشخيص. ۴

. د ناروغ د تاريخچې اخستلو څخه وروسته ډاکټر بايد هڅه وکړي چې اضطراب په حاد او مزمن شکل کټګوري کړي
يو پارونکی ورڅخه مخکې وی، خو اضطرابی  ونيو پورې پاتی کيږې او معموالً تر او حاد اضطراب د ساعتونو څخه

د عمومی . مزمن يا ځنډنی اضطراب د مياشتو څخه تر کلونو پورې داوم کوی. حملی د څو دقيقو لپاره پاتې کيږی
اضطراب د  د نورو طبی او روانی حالتو او د نارملې ويرې څخه په بنسټيزه توګه د) GAD(اضطراب ستونځه

د عمومی اضطراب ستونځه بايد د . اوږدې مودې او د هغې په پايله کې د ورځنيو دندو د خرابيدو له امله  تفريقيږی
اضطرابی حملو، ژورخپګان، د مخدراتو کارولو او هغو طبی حالتونو څخه تفريق شی چې د اضطراب اعراض ولری 

 . او داسی نور carcinoid syndrome، د ميترال دسام پرولپس، thyrotoxicosisلکه 

U مواردو کې وروزئناروغ په الندې: 

په اضطراب اخته ناروغان تل د خپلو ځينو اعراض څخه . د عادی اضطراب او د اضطراب د اعراضو په اړه •
 . محتاطانه او بشپړه بيان په يواځيتوب سره ډيرې وختونه د عرض ښه والی سبب کيږی. خبر نه وی

 . دو په اړهد مخامخ کيخه د ډډه کولو پرځای حالتو سره د ويرې د حاالتو څ •
 او الکهولو پورې تړل کيدل benzodiazepinesد مخدراتو،  •
 د پاروونکو سره څه وکړو •
 د ناروغې موده او پايلې •
 د استراحت يا ارامتيا ګټه •

 درملنه.  ۵

په مقابل توصيې د يا هم د دواړود درمل د توصيې او  توصيې يا ټولنيزې -روانیښايي  د عمومی اضطراب ناروغان
 . ځواب ورکړيکې 

په ورځنيو دندو کې مهم بدلون د درمل توصيه بايد په هغو ناروغانو کې په پام کې ونيول شي چې اضطراب يې 
دی، چې  benzodiazepinesچې له ټولو ډير کارول کيږی )Anxiolytic(د اضطراب ضد درمل . راوستی وي

 . ورته اغيزې لريټول بنزوډيازيپينونه سره 

 ۳-۲ مليګرامه د ورځې ۰٫۲۵ (Alprazolam)مليګرامه يا الپرازولم  ۲کوالی شی چې ) diazepam(ډيازيپم  •
وز يې هر دوه يا درې ورځې وروسته ډير شی تر څو چې اعراض له منځه کيدای شی چې ډ. ځله توصيه شي

هغه ناروغان چې ترټولو ډير د . شیتوصيه د روږدي کيدو المل کيدای  benzodiazepinesد . والړ شي
benzodiazepines دي چې د مخدراتو يا الکهولو څخه د  ړه ګټې اخستلو لپاره مساعد دې هغهڅخه د ناو

 . کارولو پخوانۍ تاريخچه لري
کيدای شی ګټه واخستل شی چې  ه، څخهمليګرام ۱۲۰-۴۰د   Propanololلکه ) β-blockers(بيتا بالکرونه  •

 . ره د عمومی اضطراب د فزيکي اعراضو د له منځه وړلو له الرې له منځه وړيانديښنې او وي
مليګرامه کيدای شی  Amitryptaline ۲۵-۱۵۰مليګرامه، يا  Fluoxetine ۲۰-۴۰د اضطراب ضد درمل لکه  •

داده غوره الره يې . ګټور واقع شی، بله ګټه يې داده چې اوږدمهاله ګټه اخستنه ٻې د روږدي کيدو سبب نه کيږی
 ته antidepressantاو د په پيل کې د يوې اوونۍ څخه لږ وخت لپاره توصيه کړو  benzodiazepinesچې 

 . ادامه ورکړو
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 : درملنه ټولنيزه -روانی. ۶

مشاور سره وګورو ترڅو ورسره د مرستی يوه اعتباری  ټولنيز -روانیناروغ بايد لومړی په يواځی توګه د  •
له دې . ونه ستونځه چې اصالً  د ويرې د ودې سره اړيکه لری په کورنۍ کې ویډيرې وخت. اړيکه ټينګه کړي

سره په دې بحث وکړي چې آيا د کورنې د غړو له را ښکيلولو سره راضی دی او که کبله مشاور بايد تل د ناروغ 
مات چمتو دا کار کيدای  شی په پيل کې ډير ګټور واقع کيدای شي، هغوی کوالی شي چې نور اضافی معلو.  نه

سر بيره پردې د کورنۍ غړي بايد په هڅو کې را ښکيل . کړي او د درملنی د پالن په جوړولو کې مرسته وکړي
شي ترڅو د ناروغ سره د ستونځې د حل په مهارتونو کې مرسته وکړی او همدارنګه د ټولنې څخه منزوی کيدو 

 . په کمول کې مرسته وکړي

 ډاکټر بايد څه وکړي؟

U۱  .ارزونه : 

 .فزيکی او روانی اعراضو موندلد عمومی اضطراب د ستونځې  •
 . د اعراضو د شدت او فريکانسی بيانول •
 کې مداخله په ورځنيو کارونو  •
 پاروونکو موندل ټولنيزو -روانید  •
 . له کبله د اصلی ويري موندل GADد  •

Uندی مواردو په اړه ترټولو مهم معلوماتد ال : 

 نځهپه کورنۍ کې د اضطراب ستو •
 ه ناروغ کې فزيکی ناروغۍپ •
 د درمل اوسنې کارول او تيره درملنه •
 د مخدراتو يا الکهولو کارول •
 د شخص شخصيت د ناروغۍ څخه مخکی •
 مخکی ژوند کې بدلونونهڅخه په د شخص د ناروغی  •
 د ځان وژنې خطر او د ځان وژنې هڅې •

U۲ .که چيرې د لوړې سويې خدماتو ته يې ليږد : 

 شدت زياتيدل ود اعراض •
 )که چيرې ژورخپګان موجود وی(د ځان وژني د خطر موجوديت •
 په فزيکی ناروغيو باندې مشکوک کيدل •
 .د مشورې بې ګټې کيدل •

U۳ .روانی روزنه او مشوره ورکول : 

روانی روزنه بايد د ناروغ او .  مشوره ورکول کيږیله هغې درمل د پيل سره سم يا وروسته د د ډاکټر له پلوه  •
 -روانیپه هغو بدلونونو چې د وخت په تيريدو منځ ته راځی، اعراضو د طبعيت، دوام او زلو د کورنۍ په رو

مشاور ته ښايي . پاروونکو، پايلو، د ځان وژنی په خطر، درملنې او تعقيب، عود او وقايه متمرکزه وي ټولنيزو
روسته د درملنی يو پالن پارونکو سره اړيکه جوړه او و ټولنيزو -روانیچې په احتياط سره د اعراضو او ممکنه 

 . جوړ کړي
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Uځينې الرښوونې : 

 . احساس د ناروغ اشتباه يا تيروتنه نه دهيا انديښنې د اضطراب  •
• GAD د درملنی وړ حالت دی. 
 .دا د کمزورۍ نښه نه ده •
 . انديښنی په ورځنی ژوند پورې اړه لری خو غيرواقعی دي •
 )بحث پرې وکړئ(د درملنې پالن د ناروغ سره وڅيړئ  •
 . کيدای شيواقع که يوه درملنه ګټوره واقع نه شی بله يی ګټوره  •
 ورځنۍ ارامتيا د فزيکی اعراض د کموالي لپاره •
 ورځنی فعاليتونه او بدنی تمرينونه •
 . اقدامات ګټور نه وي ټولنيز -روانیچې  يتوصيه کيږ درمل هغه مهال •
 . جانبی عوارض مؤقتی او د زغم وړ دي •

هغه سرچينې يا کارونه مومی چې د . ورکولو د اقداماتو پړاونه تعقيبوی د لومړنۍ مشورېاقدامات  ټولنيز -روانی
 . پاروونکو د المل په توګه ورته اړتيا وي لکه کورنۍ شخړه يا د عزت او ننګ مسائل ټولنيزو -روانی

U۴   . تعقيب 

ه کيدل، د مشورې لپاره ليږل، په د غوښتنو ارزونه، د اعراضو ښ: ید ناروغانو تعقيب د اضطرابی حمالتو په څير د
پاروونکو ارزونه او د کورنۍ  ټولنيزو -روانیدرملنه کې پرمختګ، د ځان وژنې خطر، د جانبی عوارضو څارنه، د 

 . مالتړ

32Bبې ځايه ويره يا کرکه(فوبيا .   ج(: 

37B۱ .کلينيکی ځانګړتياوې: 

38BSocial phobia: 

حاضر وی يا کله چې سړی  توګه په کوم ځای کې چې پردي خلک انګړېد ټولنی څخه کرکه د ټولنيزو کارونو، په ځ
شخص ويريږی چې خلک به داسی فکر وکړي چې ګواکې دی . ويره ده هد خجالت کيدو څخه ويريږی يوه معند

. کمزوری، بيړا يا ليونی دی او د يو ويرونکی حالت سره مخامخ کيدل د اضطراب يوه ناڅاپی حمله را پاروي
ې د دوی ويره له حده ډيره ده، خو د دوی اضطراب او د منزوی کيدو سلوک په ښکاره توګه د ناروغان پوهيږی چ

 . ځنيو فعاليتونو، کار او ټولنيز ژوند خنډ ګرځيوردوی د 

Uمعمول اعراض: 

 . له حده ډيره او معنده ويرهد ټولنيزو حاالتو څخه  •
 . د سپکاوی او خجالت څخه ويره •
 ی کيدلډير اضطرابله حده مخامخ کيدل د خلکو سره  •
 ويره په ډيره او بی دليله توګه پيژندل شوې وی •
 د حاالتو څخه منزوی کيدنه، لکه د خوړلو، څښلو يا په عام محضر کې د ليکلو څخه ډډه کول •
 د اضطراب وړاندوينه  •
يا د زړه د حرکاتو اوريدل، خوله کول، سورګرځيدل، لړزه، د خولې وچيدل،  palpitation: فزيکی اعراض •

 يړه، چټک تنفس، ګنګسيت او په شديدو حاالتو کې ضعف کولب
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Uمعمول حاالت : 

 په عامه محضر کې خبری کول يا اجراات کول •
 د وړو ډلو مناقشه •
 لو کې پوښتنه کولپه ډ •
 معرفی کيدل •
 پرديو سره ليدل يا معرفی کيدل د  •
 )لکه، خوړل، يا ليکل(د يوڅه کول چې د نورو له خوا وليدل شئ  •
 نډو تعقيبولد ټولنيزو غو •
 د ټيلفون څخه کار اخستل، د عامه تشنابونو کارول •
 د مهمو خلکو سره مخامخ کيدل •

 Specific Phobia )ويره(ځانګړې فوبيا 

ډيری ويرې يا فوبيا په ماشومتوب کې پيل کيږی، خو د وضعيت د فوبيا . دا د يو ځانګړی شی يا حالت څخه ويره ده
 . کې پيښيږی کلنۍ ۲۰په يا ډير واقعات   peakدحمالتو دويم 

Uمعمول اعراض : 

 . د ټولنيزو حاالتو څخه له حده ډيره او معنده ويره •
 د يو ځانګړی شی يا حالت په ليدلو يا وړاندويلو سره را پاريږی •
 د وضعيت يا شی څخه ډډه کول •
وچيدل، يا د زړه د حرکاتو اوريدل، خوله کول، سورګرځيدل، لړزه، د خولې  palpitation: فزيکی اعراض •

 بيړه، چټک تنفس، ګنګسيت او په شديدو حاالتو کې ضعف کول
 : ځانګړي شيان عبارت دی له •

 ، ماران)عنکبوت(غڼه : ژوی ─
 ، اوبه، توفانونهلوړه ارتفاع: طبيعی چاپيلایر ─
 د موټر چلول، الوتل، تونلونه، لفتونه، پلونه، بند ځايونه، وينه، پيچکاريانې، جروحات: ځانګړي حاالت ─

39B۲  .کنه خطرونه او اختالطونهمم : 

 وژنې او همدارنګه د منزوی کيدو په کيدای شی چې ناروغان په ژورخپګان، د مخدراتو يا الکهولو په کارولو، د ځان
 . صب، کورنيو ستونځو او د ژوند په ټيټه کچه اخته شیفکرونو، د دندی السه ورکولو، تع

40B۳  .د روانی حالت معاينه: 

 عادی بڼه •
 هوښياری •
 ه کولو يا اجتناب کولو کړه وړهد ډډ •
 په اړه انديښنه ود ويرونکو شيان •
 مخکی له مخکی اضطراب •
 د ويری ډک خوی •
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41B۴  .تشخيص: 

کله کيدای شی يو سړی د يو  -کله . د فوبيا تشخيص ستونځمن نه دی، مګر داچې نورې ستونځې ورسره يوځای وی
د مخدراتو يا . ل دی چې د فوبيا سره يوځای ویژورخپګان هغه معمول اختال. ولریګانې فوبيا  ېډول څخه ډير

 . الکهولو کارول هم معمول دي

42B۵  .درملنه: 

د درملنی پالن بايد وروسته له هغې ترسره شی چې . ويرې، شرم او ننګ له کبله ډډه کویناروغان د درملنی څخهد 
درملنه معموالً هغه وخت بريالۍ  ياوود ځانګړو فوب. په اړه بحث وشو اروغ سره د درملنی د ګټو او تاوانونوکله د ن

ويری يا فوبيا لپاره درملنه او  ېد ټولنيز. درملنه لږ کارول کيږی. سره يوځای وي مشوری ټولنيزې -روانیچې د  وی
 ټولنيزه -روانی(د يو قانون په توګه په ستونځمنو حاالتو کې د درملنی يوځای کول . توصيه ګټوره ده ټولنيزه -روانی

او  antidepressants ،benzodiazepinesد ټولنيزې فوبيا په درملنه کې . لړیه ډيره اغيز) درملنهتوصيه او 
د خفيفو او منځنيو ټولنيزو فوبياګانو لپاره بيتا بالکرونه اغيزمنه کلينيکی .  اغيزمن دي (β-blockers)بيتا بالکرونه

وړ زغمل د ښه درمل کوی، د اضطراب ضد  چټکه اغيزه Benzodiazepinesبينزوډيازيپين يا . درملنه ښکاري
ګټه اخستلو څخه وروسته  هد اوږد مهاللی، خو د درمل دی چې د ټولنيزې فوبيا په درملنه کې يې ښه اغيزمن توب ښود

 . د روږدی کيدو له کبله يی ستونځی شته

Uوزونهمعمول ډ: 

• Fluoxetine :۲۰-۴۰ د ورځی همليګرام 
• Propranolol :۲۰-۴۰  ورځی درې وختهمليګرامه در 
 مليګرام پورې ۱ – ۰٫۲۵: يا الپرازولم همليګرام ۱۰-۲: ډيازيپم •

 ډاکټر بايد څه وکړي؟

U۱ .ارزونه : 

 .د اعراضو د تاريخچې او اړونده ستونځو موندل •
 . د اعراضو د شدت موندل •
 اغيزه د ناروغ په ورځنيو کارونو •
 پاروونکو موندل ټولنيزو -روانید  •

U ترټولو مهم معلوماتد الندی مواردو په اړه : 

 همدا ډول ناروغی په کورنۍ کې •
 موجوديت فزيکی ناروغۍد کومې په ناروغ کې  •
 د درملنی تاريخچه •
 د مخدراتو يا الکهولو کارول •
 د شخص شخصيت د ناروغۍ څخه مخکی •
 د شخص د ناروغی مخکی ژوند کې بدلونونه •
 د نورو روانی ناروغيو شته والی •
 نې هڅېد ځان وژنې خطر او د ځان وژ •
 د دوديزه درملنې کارول •
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U۲  .که چيرې د لوړې سويې خدماتو ته يې ليږد : 

 شدت زياتيږی و دد اعراض •
 )که چيرې ژورخپګان موجود وی(خطر موجوديتلوړ د ځان وژني د  •
 سره يوځای وید نورو فزيکی ناروغيو  •
 . مشوره مفيده نه وی •
 نورې روانی ناروغی شته وی •

U۳  . ورکولروانی روزنه او مشوره : 

 -روانیناروغ او کورنۍ يې د اعراضو د طبعيت، دوام او دهغو بدلونونو چې د وخت په تيريدو منځ ته راځی،  •
 . پاروونکو، پايلو، د ځان وژنی په خطر، درملنې او تعقيب، عود او وقايې په اړه وروزئ ټولنيزو

Uد ډاکټر لپاره الرښوونې : 

 وړ يو حالت دیناروغ ته ډاډ ورکړئ چې فوبيا د درملنی  •
 )بحث پرې وکړئ(د درملنې پالن د ناروغ سره وڅيړئ  •
 .ډيری فوبياوې په کوچنيوالي کې وده کوی او په پای کې له منځه ځي •
 . هغه فوبياوې چې تر بلوغ پوری پاتی کيږی په نادره توګه پرته د درملنی څخه له منځه ځي •
 . و د هغوی ويره او اعراض بيخې له منځه ځيپه بشپړه توګه په ناروغۍ برالسی کيږی ا انناروغ ېډير •
ټولنيزه فوبيا په عمومی توګه وروسته د بلوغ څخه منځ ته راځی، پرته د درملنې څخه د ټول ژوند لپاره داوم  •

 . موندالی شی
د احساس پرځای د ويری له موخې يا شي سره مخامخ کيدل سړی د هغه سره عادت کوی او کيدای شی چې  •

 . مله، يا هغه ويره او ډار چې هغه يو ځل احساس کړی وو، له منځه يوسیويره، اضطرابی ح
 . اعراض په يو فوبيک حالت کې تر ولکی الندی راولي درملنه د اضطراب •
زه «کولو الرې د ناروغ سره وڅيړئ، د بيلګی په توګه ناروغ درته وايی چې  له حده ډيرې ويرې سره د مقابلې •

دا ډول احساس به په يو څو دقيقو کې له منځه والړ . لږ خلک را ټول دي د لږ ويرې احساس کوم ځکه هلته
 ».شی

د کارولو څخه ځان وساتی ترڅو د ويرې د حاالتو سره جګړه  benzodiazepinesناروغ بايد د الکهولو او  •
 . وکړي

U۴  .اقدامات ټولنيز -روانی 

 slowد مخامخ کولو په تخنيک سره . نه تعقيبویورکولو د اقداماتو پړاو اقدامات د لومړنۍ مشورې ټولنيز -روانی •
desensitization)منځ ته راځي، چې د تصور تمرين هم په کې شامل وي) په کراره د حساسيت له منځه وړل .

پاروونکو د المل په توګه ورته اړتيا وي لکه کورنۍ شخړه  ټولنيزو -روانیهغه سرچينې يا کارونه مومی چې د 
 . ليا د عزت او ننګ مسائ

U۵  . تعقيب 

د مشورې  د پرمختګ او د اعراضو د ښه کيدو ارزونه،: د الندی موخو لپاره ترسره کيږی د ناروغانو تعقيب •
 . او د کورنۍ مالتړ څارنهپاروونکو  ټولنيزو -روانیلپاره ليږل، د ځان وژنې خطر، د جانبی عوارضو ، د 
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33Bروانی ناروغۍسې اد وسو )Obsessive compulsive Disorder( 

43B۱  .کلينکی ځانګړتياوې: 

هغو د وسوسې په ناروغي کې سړی د . د وسوسې او بې ځايه فکرونو په واسطه مشخصيږید وسوسې روانی ناروغۍ
دغه .  ننباسی په کراتو کراتو په زورهيې ذهن ته چې خپل ترغيباتو د کنترول وړتيا نه لری فکرونو، نظرياتو يا 

او نه يې له نورو سره ولی ه کنترول وړ دي چې سړی په هغه سترګې نه شي پټنځورونکی، د نه منلو او  فکرونه
د کولو د بې  نه زغم وړ اضطراب المل کيږی چې سړی دې ته چمتو کوي چې د هرشيوسوسه د . شريکوي

تشريفاتی يا عادتی کارونه کوی چې د فکرونو او اضطراب شدت يمګر دا چې ځانګړ مرستيتوب احساس وکړي
ډيری وختونه د بلوغ په وخت کې په هر عمر کې واقع کيدای شی خو ) OCD( وسی رواني ناروغۍد وس. کموی

 . واقع کيږی

، ناغوښتي فکرونه يا خيالونه د شديد )معند(بيا پيښيدونکی، ټينګيدونکی : روانی عقده )Obsession(وسوسه . الف
 : اضطراب المل کيږی، ځينی معمولې وسوسې دا دي

 يا مکروبونو او چټلۍ څخه ويره) ناپاکۍ(د خيرې  •
 د يو ملګری يا د کورنۍ د غړي د ژوبلولو ويره •
 څخه ويره کولهيلو  د شخړيزو •
 له حده ډير شک کول •
 د نظم، تناظر او صحيح والی په اړه انديښنه •
 . نه ده ترسره شوې، حتی پوهيږی چې دا سمه نه ده انديښنه کوی چې يوه دنده په سمه توګه •
 .او ګناه د فکر په اړه ويرهد شريرو فکرکولو  •
 . ل کړي او که نهيا يې هنګارۍ ګُ  ؟شک کوی چې دروازه يې بنده کړې او که نه •

سلوک په ) اجباری(د کمولو پرلپسی کړه وړه، عام وسواسی د وسوسې له کبله د لوړې کچې د اضطراب : اجبار.  ب
 : الندی توګه دی

اسبابو کتل ترڅو ځان ډاډمن کړي چې هغه يې بند کړي، قفل د دروازو، روکونو، سويچونو، دوکان او د نورو  •
 ؟کړی يا يې ُګل کړی او که نه

 . وينځل او پاکول، لکه د السونو وينځل، لمبل يا د غاښونو برس کول په څو څو واره •
 د شيانو بيا ـ بيا شميرل •
 بيا تکرارول –د ځينو معيينو کلمو يا عبارتونو بيا  •
 .او دباندې تلل، د يوې څوکۍ څخه والړيدل او کښيناستل د کارونو تکرارول لکه دننه •
 شيانو ترتيب او سمبالول په معيينو طريقو سرهد  •
 . په ټاکلو څيزونو باندی څو څو ځله الس وهل •
 څو څو ځله لمونځ کول •
 . د هغو خبرپاڼو، ليکونو يا قطيو او شيانو خوندی ساتل چې نور ورته اړه نشته •
 تائيد ثابته پلټنهد بياډاډ ترالسه کولو او  •
 .په کراره د کلماتو ويل يا شميرل •

44B۲  .ممکنه خطرونه: 
ه چې د وسوسې ناروغي لک. خپله ستونځه پټوي او د شرم او ننګ له کبله د درملنې هڅه نه کوي ډيری ناروغان

(OCD) ورسره يوځای معمولي . تشخيص شی نو پرته د درملنی څخه کلونه تير شوي وي او شخص منزوی کيږی
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 کيدای شي د ځان وژني. ، فوبياګانو څخه عبارت دي)سايکوزسد ځوانۍ ( schizophreniaناروغۍ د ژورخپګان، 
 . منځ ته راشي انديښنه او که چيری ژورخپګان شديد وی ځان وژني هڅې

45B۳   .د روانی حالت معاينه: 
 پاکه او برخورداره بڼه •
 نارامي او بی کراري •
 تيا او نورو له کبله انديښنهد چاپيلایر په اړه د ممکنه کړکړ •
 د وسوسو په اړه غږيدا •
 )وهمونه( ېاو تره تکراری فکرونه، نظريات، خيالونه •
 اضطرابی خوی •

46B۴  .تشخيص: 
. د بيکاره فکرونو يا تشريفاتی کړو وړو تاريخچه را وسپړي د تشخيص بنسټيز ميتود يا الره دهيوه کلينيکی کتنه چې 

 : اړينې پوښتنې دا دي. ناروغ ډاکټر ته راشی نو تشخيص اسانه وی OCDپه ډيري واقعاتو کې کله چې د 

 آيا تاسی ډير مينځل او پاکول کوئ؟ •
 آيا تاسی شيان ډير معاينه او ګورئ؟ •
 چې تاسو غواړي د هغو څخه وتښتئ خو نشئ کوالی؟تاسی ځوروی آيا داسی فکرونه شته چې  •
 آيا ستاسو ورځني کارونه ډير وخت نيسي؟ •
 ی نظمۍ يا سره ورته والی په اړه انديښنه کوئ؟آيا تاسو د ب •
 آيا دا ستونځې تاسی ځوروي؟ •

په تشخيص کې اوږد ځنډ ډيری وختونه واقع کيږی، او هغه شرم چې د دغې ستونځې سره مل وی خلک د اعراضو 
سره ) OCD(د روانی وسوسی د ناروغۍ ډيرې ستونځې داسی ښکارې چې . په اړه د خبرو کولو څخه لرې ساتي

سره ورته والی لری، يا هم د څوځله يوځای پيښيدلو په  OCDيا د اعراضو د طبعيت په بنسټ، چې د  اړيکه ولري،
سره ځانګړې  OCDد ) سايکوزسد ځوانۍ (ورسره يو ځای رواني ستونځې لکه ژورخپګان يا شيزوفرنيا . بنسټ

د عضالتو الوتل . يوه برخه وی schizophreniaد ژورخپګان يا  OCDکيدای شی چې . پاملرنی ته اړتيا لری
(Tic disorder)  هم کيدای شی دOCD   په څير اعراض لرالی شی خو دلته غيرارادی تکراری حرکات موجود

 . سره په تفريق کولو کې مرسته کوي OCDوي چې د 

 ډاکټر بايد څه وکړي؟
U۱  .ارزونه : 
 .د اعراضو موندلOCDد  •
 . د اعراضو د شدت او مودې موندل •
 .پاروونکو موندل ټولنيزو -وانیرد  •
 د ناروغ په ورځنيو کارونو د اعراضو اغيزه •
 د ناروغ د فکرونو د سرچينې موندل •
 خالصون وموميڅخه کړه وړه چې د دا ډول فکرونو \هغه سلوک •
 شوی لد دا ډول کړو لپاره څومره وخت لګلو •

Uد الندی مواردو په اړه ترټولو مهم معلومات : 

• OCD په کورنۍ کې 
 ناروغ کې د کومې فزيکی ناروغۍ موجوديتپه  •
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 د درملکارول •
 د مخدراتو يا الکهولو کارول •
 د شخص شخصيت د ناروغۍ څخه مخکی •
 د شخص د ناروغی مخکی ژوند کې بدلونونه •
 د ځان وژنې خطر او د ځان وژنې هڅې •
 د دوديزه درملنې کارول •

U۲  .د لوړې سويې خدماتو ته يې ليږد : 
 يد وي شد اعراض که •
 موجوديتيا هڅو خطر ن وژني دد ځا •
 يوځای والیممکن د نورو فزيکی ناروغيو  •
 .نه وی لومړنۍ مشوره ګټوره •
 
 U۳  .او مشوره ورکول تعليمات  روانی : 

 -روانیهغو بدلونونو چې د وخت په تيريدو منځ ته راځی،  د اعراضو د طبعيت، دوام او دناروغ او کورنۍ يې 
 الرښوونې ځينې . وژنی په خطر، درملنې او تعقيب، عود او وقايې په اړه وروزئ پاروونکو، پايلو، د ځان ټولنيزو

 : چې بايد په نظر کې ونيول شی
• OCD  يوه عامه ستونځه ده . 
 . د درملنې وړ حالت دی •
 )بحث پرې وکړئ(د درملنې پالن د ناروغ سره وڅيړئ  •
 . په کورنيو کې په ارثی توګه موجود وی OCDکله -کله •
 . موندلو کې ملګری مرسته کوالی شي د مالتړ په •
 . پټې ستونځې د هغو درملنه ستونځمنه کوی •
 . اقدامات ډير ګټور دي ټولنيزو -روانیدرملنه او  •
 . کله  په زړه پورې هم نه وی-د درملنی پالن سره سم عمل وکړی، تردې چې که چيری کله •
 . ه وکړيپه توګه ډډو څخه د په څنګ کيدلو د الرې د مخدراتو يا الکهول •
 . د دې پرځای چې ځان يواځي کړي په ټولنيزو کارنو کې ونډه واخلئ •

U۴  .مشوره ورکولټولنيزه -روانی 

د دې لپاره چې د تخريب سلوک را لږ کړو . د ستونځې بيخ ومومئ او د نښو سره سم د درملنې پالن جوړ کړئ •
 . د حساسيت د له منځه وړلو ټول مراحل تعقيب کړي  OCDمشاور بايد د 

U۵  . تعقيب 

د پرمختګ او د اعراضو د ښه کيدو ارزونه، د مشورې لپاره : د ناروغانو تعقيب د الندی موخو لپاره ترسره کيږی
 .پاروونکو څارنه او د کورنۍ مالتړ ټولنيزو -روانیليږل، د ځان وژنې خطر، د جانبی عوارضو ، د 
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Conversion Disorder 

يا د بيسدۍ په ليونتوب ) هغه ناروغی چې پرخپلو احساستو کنټرول بايلي( يايا هستير بيسدۍمخکې دا ناروغي د 
کانورژن ناروغی يو حالت دی چې ناروغ د عصبی اعراضو سره راځی لکه کرختی، فلج يا شخ والی خو . ياديدله

 -وانیرخو د دا ناروغی د ژوند د ستونځو د غبرګون څخه منځ ته راځي . یکومه عصبی تشريح ورته نشی موندال
 شخړه کيدای شی ټولنيزه -روانی. فکټورونو او د عصبی اعراضو ترمنځ د يوځای والی طبعيت روښانه نه دی ټولنيزو

 .په پيل کې واضح نه وي، خو د ناروغ څخه د تاريخچې د اخستلو په بهير کې څرګنديږي تل

خص يی په روانی توګه نشی فشار سره پارول کيږی چې ش ټولنيز -روانیاعراض په حاد داسی فکر کيږی چې 
لکه (ډير راپور ورکړل شوی، کمزوری، فلج، کاذبې حملې، غيرارادی حرکات،  وهغه اعراض چې ترټول. بيانولی

شي، او بايد چې د کوم وستل ولکی الندې راداسی فکر نه کيږی چې اعراض تر . دي او د حسيت اختالالت) لړزه
 . ګند نه شيفزيکی يا پيژندل شوي ميکانيزم په توګه څر

U عوامل دا ديځينې د منزوی کيدو يا د ټولنې څخه د بيلتون د خطر : 

 د ماشومتوب ترضيضی تجربې •
 د هغه چا له السه ورکول چې مينه ورسره لری •
 زنا\جنسی تيری •
 تښتونه •
 کړيدل •
 )پيښې(حادثې  •
 د جګړې موده •
 د مخدارتو کارول •

47B۱  .کلينيکی ځانګړتياوې: 

د توازن او انسجام له منځه تلل، کمزوری يا حرکی اعراض کيدای شي چې . اڅرخيږودلته موږ په حرکی اعراضو ر
، د تيرولو ستونځې يا په ستوني کې د څه شی د بنديدلو احساس )د غږ خپيدل يا بيخې له منځه تلل( فلج، د غږ ستونځې

. ی او فزيولوژيکی الری نه تعقيبویمعموالً پيژندل شوې اناتوم. را ونغاړي) سلس البول(نه ټينګيدل ) ادرار(او د بولو 
شوی  فلج. د شدت له مخې مشخصيږی د اعراضو او عالئمواو ) سستوالی(کړو وړو په بې ثباتۍ، تناقض د چې 

 ۍد ټګمار.حرکت کوالی شی پام بلې خواته ويفعاليت اجرا کوی يا يې په ناڅاپی توګه کله چې ) پښه يا الس(طرف 
 : سی يا حرکي اعراضو سره يوځای ويستونځه کيدای شی چې د الندې ح

 د يو طرف يا د ټول بدن فلج\کمزوری •
 د اوريدو يا ليدو کمزوری کيدل •
 د حسيت کميدل يا خرابيدل •
 د خبرو کولو خرابيدل يا کميدل •
 ) غيرصرعوی(پرته نورې حملې  د ميرګيو څخه •
 د عضالتو شخوالی چې د عادی شخوالی سره توپير لری •
 ټکان يا د حرکاتو اختاللونه د عضالتو ناڅاپیلړزه،  •
 قدم وهلو ستونځېد  •
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اعراض معموالً د اضطراب يا . د معيوبيت د شدت کچه معموالً دومره وی چې د ورځنی ژوند فعاليتونه اغيزمن کوی
د  په افغانستان کې معمول ډولونه. رابيږید ترينګلی حالت لکه د خپلوانو مړينه يا د جګړې د حالت سره نور هم خ

 . په ډول وړاندی کيږی چې معموالً د ميرګيو دحملو سره مغالطه کيږی) د ځان کاذب شخوالی(اختالجاتو کاذبو 

48B۲  .ممکنه خطرونه او اختالطات: 

مطلوب او په زړه پورې انذار ښکاره کوی په الندی توګه دی ، ناڅاپی حمله، د پارونکو شته هغه فکتورونه چې 
ځ لنډه موده، د ذکاوت او ادراک لوړه کچه، د ځانګړې روانی ستونځې نشته والي، د تشخيص او درملني د پيل ترمن

خراب انذار د شديد معيوبيت چې د اوږدمهال لپاره وی، د . والی او ګنګوالی او ړوندوالی د لومړنيو ستونځو په توګه
ډيرې ناروغان . کلونو څخه ډير عمر، او کله چې لومړنی اعراض د اختالجاتو او فلج په توګه وړاندې شی ۴۰

يا وړاندی شوی درملنه وشی، ) psychotherapy(په توګه ورته روانی توصيه  outpatientوروسته له دې چې د 
 . پخپله ښه کيږی

U د الندې خطرونو سره ډير مخامخ کيدای شيناروغان: 

 د ځان ژوبلولو او ځان وژلو هڅې •
 د مخدراتو يا الکهولو کارول •
 په ګده )خپکۍ(د خوب ستونځې، د خپسی  •
 د بلې رواني ناروغۍ وده، لکه اضطراب يا ژورخپګان •
 په اړيکو او کار کې ستونځې  •
 په تشخيص کې غلطی •

49B۳  .د رواني حالت معاينه: 

داسی وړانديزونه شته چې غيرضروری، دردوونکی او جګړه . يو عضوی سبب په نظر کې ونيسئپه احتياط سره 
من کيدو يا سميدو المل شی له دې کبله که ممکن وی بايد چې ډډه ترې ايزه معاينه کيدای شی چې د اعراضو د ځواک

 . وشی

50B۴  .تشخيص: 

په د ناروغ . تشخيص ډيری وختونه کلينيکی دی او د تاريخچې او فزيکی اعراضو په بنسټ ترسره کيدای شی
. د دندې نمونې مخکني وظيفوی اختاللونه، د کورنۍ د غړو او ملګرو ترمنځ: الندی شيان شامل وي کې تاريخچه

حمله ډيری وختونه . پخوانۍ روانی شاليد، او پخپله د روغتون څخه خارجيدلثانوی ګټه، د درمل سره مسلکی اړيکه، 
د : دا دید ناروغ په تاريخچه کې نور جزئيات . موجود ويو بياهم  يو تدريجی ډول يی هم حاده او ناڅاپی وی، خ

ومتوب يا د شکايتو سره نږدی موده کې فزيکی يا روانی ترضيض يا د په ماش نورو رواني ناروغيو يوځای والی،
 . د فزيکی معيوبيت تاريخچهپه کورنۍ کې ناروغۍ وړاندی کول، او 

د فزيکی او وظيفوی : هغه عاليم چې د غيرعضوی تشخيص خواته الرښونه کوی د الندې پی ثباته نښو شته والۍ دی
دغه . ه والی، يا هم د اناتوميکو او فزيولوژيکو اعراضو ترمنځ نه ورته والیځانګړتياوو ترمنځ تناقض يا سره نه ورت

، )pressure sores( ونهټپ ه د بسترعيوبيت خواته ځي، ځکاعراض په نادره توګه د فزيکی بدلونونو يا م
 . نادره ده) Atrophy(او يا هم د عضالتو ضمور ) contractures( کنټرکچرونه

لکه ميرګی د ځان ښکاره . د عصبی ناروغيو ردول –تشخيص دري عناصر را ښکيلوی د ناروغۍ  conversionد 
 .هر يو يې ستونځې لري. کولو ردول، او د روانی ميکانيزم تعيينول
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 Conversion ميرګی 
د کورنی د بحث کولو څخه وروسته  د ګيډې نارامی، غيرمعمول بوی يا خوند هاله

خپګان او په خوی کې بدلون يا لفظې 
 جګړه

 ورو-ورو ناڅاپه حمله
 د نورو په موجوديت کې هرځای ځای

 معموالً وروسته د لفظي شخړې څخه فکتور نشته پيلونکی فکټور
 تدريجی توګهپه  ناڅاپه را لويدل

 نامنظم متناظرTonic-Clonic غيرارادی حرکتونه
 نه وی شته سپک ويل
 نشته شته سلس البول

 نشته یکيدای شی شته و د ژبی چيچل
د حملی په مهال سيانوزس 

 )شين اوښتل(
 نشته شته

 ښايی چې شته وي شته د حملی په مهال ټپی کيدل
 قسماً  نشته د حملی په ياد درلودل

 

تشخيص د سببی ناروغيو شته والۍ نه شي ردوالی، او تشخيص بايد په  conversionډاکټران بايد خبر وي چې د 
 . بنسټ ترسره نه شی انحصاری ډول د منفی کارونو په

51B۵  .درملنه: 
 . سره وڅيړئ د ناروغۍ پالن د ناروغ

Uدرملنه الندې پړاوونه را نغاړي: 

څرګندونه بايد د دغه حالت په ريښتونولۍ ټينګار وکړی چې عامه . بايد روښانه او سره تړلې وي. )هاله( څرګندونه) ۱
د يوې دندې په توګه . نی نه ده چې غمګالونکی ليونی دیدی او دا په دې معده، په يقينی توګه بيرته راګرځيدونکی 

د اعراضو د واضح کولو په واسطه د اسبابو په طبيعی ځان پوه کول کيدای ګټور وی خو نورو څيړنو ته اړتيا شته 
وی  د اړتيا په صورت کې بايد ناروغ تر يوې مودې پورې تر عصبی څارنې الندېد هيلې يا فکر له مخې . ده

 . ترالسه کړو چې په تشخيص باندی پوه شوی دی او که نهترڅو ډاډ 
 . فزيوتراپی هغه وخت وړ او مناسبه ده چې حرکی اعراض موجود وي)  ۲
 . سره يوځای ژورخپګان او اضطراب درملنه که چيرې موجود وي ور)  ۳
 اقدامات ټولنيز -روانی)  ۴

 ډاکټر بايد څه وکړي؟
U۱  .ارزونه : 
 .اعراضو موندل ولنې څخه د بيلتوند ټ يا dissociationد  •
 . موندل د اعراضو د شدت •
 .پاروونکو موندل ټولنيزو -روانید  •
 د ناروغ په ورځنيو کارونو د اعراضو اغيزه •
 موندلفکټورونو  ناکهد خطر •
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Uد الندی مواردو په اړه ترټولو مهم معلومات : 

• Dissociation په کورنۍ کې 
 همدا ډول ناروغی په تير وخت کې •
 راتو يا الکهولو کارولد مخد •
 د شخص شخصيت د ناروغۍ څخه مخکی •
 د شخص د ناروغی مخکی ژوند کې بدلونونه •
 د ځان وژنې خطر او د ځان وژنې هڅې •
 د دوديزه درملنې کارول •

U۲  .د لوړې سويې خدماتو ته يې ليږد : 

 وي  تشخيص مشکوک •
 ورسره يوځای نورې ناروغانې موجودې وي •
 . لومړنۍ مشوره ګټوره نه وی •

U۳  .روانی روزنه او مشوره ورکول : 

 -روانیهغو بدلونونو چې د وخت په تيريدو منځ ته راځی،  د اعراضو د طبعيت، دوام او د ناروغ او کورنۍ يې •
 . پاروونکو، پايلو، د ځان وژنی په خطر، درملنې او تعقيب، عود او وقايې په اړه وروزئ ټولنيزو

Uځينې اړينې الرښوونېU: 

 . فشار او ستونځې په اړه وغږيږيروانی چې د خپل وروستی  ناروغ پريږدئ •
 . ناروغ په اعراضو ارادی کنټرول نه لري •
 د پرمختګ لپاره مثبت مالتړ •
 . عادی فعاليتونو ته بيرته را ګرځيدلڅومره ژر چې شونی وی  •
 . د اوږدمهال دمې او د فعاليت څخه د الس اخستلو  څخه ډډه کول •
 .ولد مقابلې ډول ته وده ورک •

U۴  . تعقيب 

کيدای شی . تعقيب لپاره وهڅول شي ټولنيز -روانید  تشخيص وضع شو، بايد conversionهر ناروغ ته چې د  •
فشار يا سترس د کمولو يا اداره کولو او د فزيکی اعراضو د شدت د کمولو لپاره د يوې الرې په روانی چې د 

غو پيښو کې ګټور واقع کيږی چې ډير شديد روانی په هپه ځانګړی توګه  تعقيب دا ډول. توګه وړانديز شی
 . سندرومونه عاجلې کوټې ته د فزيکی اعراضو سره مراجعه وکړي
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III. 23BUترضيض او اړونده ستونځې: 

34Bد ترضيض پوهه: 

 

 

 

 :د هغو ترضيضی پيښو بيلګې چې د ترضيضی فشار المل کيدای شی

 :طبيعی آفتونه.  ۱

 زلزله •
 سونامی •
 )سيالب(توی  •
 طوفان •

 ولنيزې ستونځېټ.  ۲

 کورنۍ شخړه •
 ځورونه •

 جنسی تيری.  ۳

 زنا •
 جنسی تيری •

 )حادثې(پيښې .  ۴

 ټرافيکی پيښې •
 د ځان وژنې پيښې •
 د بمب چاودنې •
 د مړی د جسد ليدل •
 جګړه، د جګړې سره مخامخ کيدل •
 په وسلې سره ګواښل کيدل •
 ناڅاپی شديد مرګ •
 ته صدمه رسولموکل  \شديده صدمه يا ټپی کيدل •
 غل يا حمله او داسی نورد ځناورو ير •

⇓  

U په الندې چارو پورې اړه لرید دا ډول تجربو يا د ژوند د سړو تودو اغيزې : 

 

دا په معمولي . روانی ترضيض هغه ازميښت دی چې کله د انسان روح په بد ډول ژوبل شی يا ورټل شی
توګه هغه مهال واقع کيږی چې يو څوک د ژوند له ګواښونکی حالت، يا داسی حالت چې د ټپی کيدو خطر 

ير او وروسته د هغې څخه د بې ولری چې دومره شديد وی چې نوموړی شخص ډاروی او د پيښی په به
 . وسۍ او کمزورۍ احساس کوی

 د ازميښت يا د سړو تودو موده ⇐
 د نه وړاندوينې وړ ⇐
 په حالت باندی د کنټرول نه درلودل ⇐
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35Bد ګواښ سره غبرګون: 

• Uچې د درې (وو خامخ شو په درې ډوله غبرګون ښکاره ککله چې موږ د ګواښ يا تهديد سره مF  په ډول يې لنډيز
 ):شوی

 

 

 

Uبيولوژيکه څرګندونه : 

 . پيښو په مقابل کې دا زموږ د روح او روان عادی غبرګونونه ديد غيرنارملو  •
 : په خپل بدن کې وګورو لکهد پايلې په توګه موږ کوالی شو چې ځينې فزيولوژيک بدلونونه  •

 کارتيزول، اپينفرين، ناراپينفرين، electronد ځينو هارمونونو افرازيدل لکه  ⇐
 دلد فشار په مقابل کې د اوتونوميک غبرګون فعالي ⇐

د پورته ذکر شويو بدلونونو له الرې، د بدن عادی دنده اغيزمنه کيږی او په پايله کې په الندې سيسټمونو کې  •
 : ځينې بدلونونه راځي

 ، شاک)Palpitation(د زړه د حرکاتو اوريدل : وعايی سيسټم -قلبی ⇐
 ګنګسيت، فلج: مرکزی عصبی سيسټم  ⇐
 .اختيار تبول د ادرار احتباس، فريکوينسی، بی: بولی سيسټم ⇐
 نس ناستی، قبضيت: معايی سيسټم -معدی ⇐
 د عضالتو کمزوری، استرخا: سکليټی عضالت ⇐
 )خسافت(د رنګ تښتيدل : پوستکی ⇐

⇓  

 

 

 

 

 

 

 

 

⇐ Flight  تيښته(ترپ( 
⇐ Fight  جګړه(خرپ( 
⇐ Freeze  سړيدل(سکوت( 

دا ډول اعراضو سره پورته ذکر شوی اعراض، عالئم او غبرګونونه کيدای شی په قسمی توګه د  •
 . د پيښې څخه مخکې د سړی د روان او بدن په اشنا توب پورې اړه ولري

په اضطراری غبرګون هغه خبرتيا چې د پيښې په بهير کې د بدن او عقل له خوا را څرګنديږی د  •
 . نوم ياديږی
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 Uبيلګه:Uله دې کبله کله چې موږ د دغو ځناورو . موږ پوهيږی چې ځناور لکه ليوه خطرناک او ويرونکي دی
الره خطر څخه د وتلو  ځان لپاره دڅو د خطر زنګ ووهی او دسره مخامخ کيږو، زموږ دماغ فعاليږی تر

 . ومومی
 Uلګهيب:U تاسی د فلج کيدو احساس کوی او داسی . يو ډارونکی غږ اورئ ی قدم وهئ او په ناڅاپی توګهد شپی تاس

 . ښکارئ چې د خوځيدو وړتيا نه لرئ

 

 

U الندي ټکو پورې اړه لریپه بريالی راووځی يا پاتی کيږی يو سړی د دا ډول ازميښت څخه دا چې : 

 : د ترضيضی پيښو زغملو د خطر فکټورونه

 اقتصادی موقفاو ټيټ ټولنيز •
 بده روانی او فزيکی روغتيا •
 بد روانی وضعيت •
 ډير کوچنيتوب يا زوړوالی •
 . ، هجران او داسی نور)مرګ، طالق(مزمنې ناروغۍ، مزمن درد، روږيتوب، د ضايعاتو سره مخامخ کيدل  •

 :ا ساتندوی فکټورونهمحافظوی ي

 لټولنيز مالتړ، د ښو ټولنيزو اړيکو درلود •
 پوهه\ښوونه او روزنه •
 . تګالرې، لکه د داسی ازميښتونو سره په پرانستی او مستقيم ډول معامله کول ېد مقابل •

او يا هم آيا تاسو  هيله ده هغه څه ياد کړئ چې آيا تاسو کله د داسی حالت سره مخامخ شوي ياست؟: دنده
 خلک په دا ډول حالت کې ليدلی دي؟ څرګنده کړئ چې تاسو څه ليدلي او د څه سره مخامخ شوي ياست؟
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 د نړۍ سره مينه درلودل •
 ښه روغتيا •
 . د خپل ځان، وړتياوو او سرچينو په اړه ښه پوهه •

 :د ترضيض اعراض

 

 

 

 

 . هغه اعراض دی چې د ترضيضی پيښی څخه سمدستی وروسته څرګنديږی لنډمهال پايلې ) ۱

د زړه ضربان، د وينې لوړ فشار، په عضلو کې شخوالی، د تنفس چټک کيدل، لړزه، د : فزيکی غبرګونونه •
 . هاضمې ستونځې

نټرول د له السه ورکولو له د ک(، ډيره بې وزلي او خفګان، تيری کوونکی، شرم کول ويره: عاطفی غبرګونونه •
 . ، نه کنټروليدونکې غم يا ژړا)کبله

کې ستونځې، د فکر کولو د وړتيا نه درلودل، په سر کې تشوالی او ګډوډۍ، انديښنه  وپه تمرکز کول: فکرکول •
 . خپل ځان تورن کول، بې دريځه کيدنه) څه به شوې وای که چيرې؟؟؟؟؟؟؟؟(کول 

يا ناکراری، عصبانی، لمسول شوی يا پاريدلی، پرته د کومې موخې : ځور دا دید عاطفی حالت يو ان: کړه وړه •
 ). مخدرات او داسی نور(کړه وړه  پالن څخه اجراات کول، د بی حسۍ

هر څه د باندې څخه ګوري لکه د يو ښيښه يي ديوال څخه، داسی عقيده لري چې ): د ټولنې څخه بيلتون(انزوا  •
 . هغه رښتيا نه دي

خپل احساسات داسی نه ګني چې په ده پورې اړه لری، په غيرارادی توګه فعاليت ): راټيټيدل(ال د شخصيت زو •
 . کوي
 

• Uد لنډمهال پايلو د درملنی اصالحی فکټورونه : 

 

 

 

 

او  intrusiveکله وروسته د ترضيض څخه منځ ته راتالی شی او کيداشی چې په  -کيدای شی کله مزمن اعراض)  ۲
constrictive)اعراضو وويشل شي )و او فشار راوړونکوفضول : 

د ترضيض د ازميښت څخه دردونکو خاطراتو ناڅاپی راڅرګنديدل په هغو ځايونو کې چې : د خاطراتو په ياديدل •
، د جګړې لپاره د چمتووالی او لکه د مړينې څخه ويره، حملېسړی د هماغه ډول حالت سره مخامخ کيږی، 

 . سره تيښتې  د ټولو اړونده ځانګړتياو

هغه څه چې موږ يې ليدالی شو هغه دا ده چې په اوږدمهال کې د ترضيض سره د مخامخ کيدو په بهير  •
پيريال په اړه او د خپل ځان په کې خلک په ادارک، فکرکولو، د نورو خلکو سره په اړيکو، د خپل چا

 . اړه بدلون مومي
 . دوی تل ځانونه د خپل ځان څخه پردی احساسو او خپل ځانونه د عاطفې له پلوه بې حسه احساسوی •

 فزيکی او روانی مرسته او سرچينې ⇐
 د پيښې يو کيسه ايز ياد جوړول ⇐
 په يوې ژوندۍ قرينه کې ايښودل ⇐
 د هغه د معقولې معنی پيژندل ⇐
 . د کولو د ډول د بدلون منلد ژون ⇐
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له حده ډير ويښتوب، د تيښتې ټينګ احساس او د ):Hyper arousal syndrome(د له حده ډيرلمسون سندروم  •
جګړی لپاره چمتو والی، عصبانيت، د شپې له خوا د خپسی نيول او جسمی اعراض لکه د خوب ستونځې، د وينې 

 . د فشار لوړيدل، د زړه د آوازونو اوريدل، لړزه
د هغو خلکو او ځايونو څخه فعاله ځان ساتنه چې پيښه ورپه يادوی او منفعله ځان ساتنه د : رومد ځان ساتنې سنډ •

د ترضيض  لکه څنګه چې. هغو احساساتو څخه چې له کبله يې د شديدو احساساتو سره د مخ کيدو څخه ويريږی
 . په سختيو کې ورسره مخامخ شوی وو

 بيلتون •
 د تمرکز ټينګې ستونځې  •
• Somatization)مزمن درد، فزيکی ناروغی)د اضطراب بدلون په فزيکی اعراضو ، 

 

 

 

مياشتو پورې دوام ومومي د لويديځ تشخيصی  ۶اعراض پاتی شی او د پيښې څخه وروسته تر  ۴که چيرې دغه 
 . وايی) PTSD)Post Traumatic Stress Disorderته سيسټم سره سم ور

Uېاغيز بدې : 

 قربانی کيدنه •
 له السه ورکول په ژوند کې د هدف •
 د هويت له السه ورکول •

U المل کيږيچې دا بيا ډيری وختونو د نورو ستونځو : 

 ويره •
 ژورخپګان  •
 د ځان وژنی فکرونه او هڅې •
 په خپلوۍ او کورنۍ کې ستونځې  •
 جنسی ستونځې  •
 روږدی کيدل •
 جسمی شکايتونه •

 :ترضيض او کورنۍ شخړه

زموږ د . چه هم د کيفيت او هم د کيميت له پلوه لوړه شوې دهد جګړې د درې لسيزو په بهير کې د کورنۍ شخړو ک
 . وی PTSDتجربو په بنسټ د کورنۍ شخړې د کچې لوړيدل کيدای شی د 

 

 
 

سړی يې داسی د خپل بدن د . د دغو اعراضو يوه ځانګړتيا دا ده چې د ولکی الندی راوستلو وړ نه دي
چې دا بياهم د ډار او . په خپل سر عمل کوی. يوې برخې په توګه ګڼي، چې په رښتيا سره يی پيژنی هم نه

 . حملو المل کيږی

دا ده چې د ولکی الندی راوستلو وړ نه دي او سړی يې داسی د خپل بدن  اعراضو يوه ځانګړتيا PSTDد 
 . د يوې برخې په توګه ګڼي، چې په رښتيا سره يی پيژنی هم نه چې په خپل سر عمل کوی
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او وروسته پرې پښيمانه وی او نه پوهيږي چې دی ولي په داسی بې يو سړی چې خپل ماشومان وهی : بيلګه 
 : واکۍ سره عمل کوی او وايي

ه لکې زه زښت ډير عصبی کيږم او په يوه شيبه کې زه خپل کنټرول له السه ورکوم، او ک د ورځې په اوږدو  ⇐
چې کوم شی پرځمکه را پريوزي يا کوم څوک په زوره چغې وهی، زه خپل کنټرول له السه ورکوم او خپل 

 . ماشومان وهم
ه پخوانيو څرګندوالی شی چې د هغه عصبانيت يا غصه څرنګه د هغه ل د مشورې په بهير کې سړی ⇐

هغه کوالی شی چې راتلوونکی لمسون يا پاروني په عالئمو يا نښو پوه . ترضيضی پيښو سره اړيکې لري
 . شی او د مشاور سره د هغې ترولکی راوستلو يا کنټرول لپاره الرې په ګډه الره ومومي

ه په ژوند يږی چې نور نو د ده وروسته اعراض داسی کچې ته را کمد درملنې څخ PTSDهمدارنګه د  ⇐
 .کومه منفی اغيزه نه شی لرالی

 

 

 . تاريخی حافظه کې نه راغونډيږی دغه ناخوالی يا ټيټې ژورې د شخص په بيوګرافی  او په ⇐
 . ناخوالو په اړه کومه خاطره نه پاتې کيږی، هغه په ډول ډول برخو ويشل کيږی برسيره پردې د دغو ⇐
 . لکه چې تر اوسه هم تر ګواښ الندې ویځکه خو دا ډول خلک تل داسی غبرګون ښکاره کوی  ⇐

 . څخه وتلی وی) توازن(د فشار د تنظيم ټول سيسټم له انډول  •
موږ بايد په يو ډول سره وګورو چې د داسی ويروونکو ناخوالو  په مقابل کې دا ډول غبرګونونه د وجود نارمل  •

 . غبرګونونه دی چې د يو فوق العاده حالت په مقابل کې يې ښکاره کوي
 هخو اغيزه يی د کورنۍ اړيکی او متقابل عمل سره شکوي او خرابوی يی ځکه خو د افغانانو لپاره تر ټولو مهم •

 . سرچينه ده

 :ترضيض او د ټولنی څخه بيلتون

 . دا اعراض په کراتو کراتو د دې المل کيږی چې سړی په کورنۍ کې ګوښه شی او د ټولنی څخه ځان بيل کړي •
 . څخه يواځی کيږی) کورنيو(ه د بيلتون خواته ځي او د خپلو ډيرو مهمو سرچينودا ناروغان د ټولنې څخ •
ژوند نه يې که چيرې يو څوک احساس کوی چې خپله کورنی  يد په پام کې ونيول شی هغه دادهبله موضوع چې با •

چې . شی ترولکې الندې راوستالی، نو په جبرانی توګه هڅه کوی چې خپل بهرنی ژوند ترولکې الندی راولی
 . دغه کار په کورنۍ کې ښځې او ماشومان ژوبلوي

 :ترضيض او روږدی کيدل

ځينې خلک د دې لپاره چې نارامۍ او فشار دنننی احساس را ټيټ کړی نو د الکهولو او مخدراتو کارول پيل  •
 . کوی

Uاستول( راجع کول(: 

 ټولنيز -روانیملنې لپاره يی نو د نورې در ،تشخيص کړ PTSDکه چيرې تاسو د وروسته له ترضيضه فشار يا 
 . مشاور ته واستوئ

 

 

 . د دې اعراضو بله ځانګړتيا دا ده چې سړی احساس کوی چې ګواښونکی حالت تر اوسه هم شته دی
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5Bاختالالت( سايکوتيکې ناروغۍيا  )اختالالت( ناروغۍ عقلي شديدې( 

په بهير کې شعور  عقلي خللد . خلل داسی روانی حالت دی چې په حقيقی توګه د محيط سره تماس له منځه ځیعقلی 
په داسی  چې د عقلی خلل په ناروغ کې شتههغه پيښې (» مثبت اعراض«اعراض يې په دې ډول دي . بدلون نه مومی

منفی «او د فکر کولو نيمګړتياوې او  اوهامخيالونه،  لکه ). ېحال کې چې په نارملو اشخاصو کې نه وي موجود
په داسی حال کې چې په نارملو اشخاصو کې موجودې  چې د عقلی خلل په ناروغ کې نشتههغه پيښې (» اعراض

د خوب : ي نه ديهم شته چې ډيرې وختونه موجود وي خو د عقلی خلل لپاره ځانګړ» نور اعراض«يو شمير ). وي
 . ستونځې، پاريدل، د سلوک بدلونونه، د ټولنې څخه ګوښه کيدل او د دندو د تر سره کولو ويجاړتيا

 :) Delusions( هزيانات 

. سړی په چاپيلایر کې نه دي شريک شويهغه غلط فکرونه دي چې د کوم بل چا سره د اغيزمن ) وهمونه(اوهام 
هغې د غلطۍ لپاره نښې هم موجودې \وهمی سړی داسی ګڼي چې ګواکی د ده نظريات سم دی، تردې چې که د هغه

 : بيلګې. شخص په همدو نظرياتو ټينګار کوی. وی

نظر ، سره د دې چې داسی شواهد نشته چې د دې داسی ګڼی چې خلک غواړی هغه مړ کړی يا زهر ورکړي •
 . مالتړ وکړي

 . کې خبرې کوي ګانوپه اړه په کوڅو يا په راډيو ېهغ\داسی ګمان کوی چې هرڅوک د هغه •
بل څوک د هغه فعاليتونه  ن کې راډيويی تجهيزات نصب کړی له همدې کبلهداسی ګڼي چې خلکو د ده په ځا •

 . ترڅارنی الندی نيوالی شي
سرطان يا ايدس، په داسی حال کې چې ټول طبی معاينات  دا يوه وژونکی ناروغۍ لري لکه\متيقن وی چې دی •

 . څرګندوی چې يوه ناروغۍ هم نه لري
 . ه چې خلک پوه شی نو بيا دا حقيقت نه لریلدا ډير مشهور يا بډای دی، ک\فکر کوی چې دی •

36Bبرسامات )Hallucinations (: 

 . چې هغه رښتيا دی او يقين کوي ه څه ويني او اوري چې حقيقت نه لری،کله چې يو شخص خيال ګوری نو هغ

 :بيلګی

 . داسی شيان اوری چې بل څوک يی نه شی اوريدلی •
 . غږونه ورسره غږيږی، په هغه امر کوی •
 . ونه ویهغې په سر کې غږ\د هغه •
 . ناآشنا غږونه او موسيقی د ناآشنا ځايونو څخه راځی •
 . داسی شيان او خلک ويني چې نور هيڅوک يې نه شی ليدالی •

خو . د دغو شيانو په اړه ځان غلی نيسی ځکه هغه پوهيږی چې نور خلک ورباندی باور نه کويکله -ص کلهدا شخ
د بيلګې په توګه هغه . موجود وي ګون ښکاره کوی لکه چې په رښتياډيری وختونه هغه د دغو خيالونو سره داسی غبر

 . دلته نه وي ياواب کې چغې وهي چې هغه په رښتد يو کس سره خبرې کوی يا د هغه په ځ

 :ګډوډ فکرکول

هغې \سړی ګډوډ فکرونه کوی، کيدای شی په داسی توګه خبرې وکړي چې نور خلک پرې پوه نشی، او د هغه کله چې
کله سړی بيخې بې -کله. استدالل نه وي هيڅهغې د خبرو ترشا \کيدای شی چې د هغه. د داليلو کرښه تعقيب نه کړي

 . جوړې شوې کلمې يا نيمګړې جملې کاروي له ځانه) اپلتي وايی(حس غږيږی 



 
82 

 

 :غيرمعمول يا عجيب کړه وړه

ه چې کوم کار پيل لک. بې نظمه کړه وړه څرګند کړيسړی ) د عقلی ستونځې لرونکی(يو سايکوتيککيدای شی چې 
 . کوی، ورڅخه ګډوډيږی يا نميګړی پاتې کيږي

 : بليګې

 جامې په ناآشنا او ناوړه توګه اغوندی •
 .يان راټولويبې ارزښته ش •
 . شيان تخريبوی پرته له دې چې ځان پوه کړی چې څه واقع کيږی •
 . د ډير اوږد مهال لپاره بې حرکته او ساکن کښيني •
 . ناڅاپه خاندی په داسی حال کې چې هيڅ د خندا وړ څه واقع شوی هم نه دي •
 . پرته د کوم روښانه دليل څخه ژاړي •
د بيلګې په توګه، خواړه، کالي، (عادی توګه مناسب او موزون دی د هغو څيزونو په اړه بې پروا وی چې په  •

 )پيسې

 :منفي اعراض

 . څخه زموږ مطلب د ډيرو نارملو او عادی ځانګړو کړو وړو نشته والی دی» منفی اعراضو«د 

 : د بيلګې په توګه

خوشحاله، نوموړی شخص د بې پروايی احساس کوی، هيڅ شی داسی نه ښکاری چې هغه : د احساس نشتوالی •
 . خفه يا په غصه کړي

نوموړی شخص د يو کار کولو ته تمايل نه لری، د هيڅ کار ترسره کولو ته نه هڅول : يرکتوب نشتوالید ځ •
 . کيږی

وغۍ څخه په زړه پورې وو اوس ورسره بيخې هغه شيان چې نوموړی شخص ته مخکې د نار: د مينې نشتوالی •
 . لوانو په اړه د خبرو اوريدل، سياسی يا اقتصادی بحث کولمينه نه لری، لکه د راډيو اوريدل، د خپ

 . نوموړی شخص د اوږدمهال لپاره غلی او بې حرکته کښيني: د خوځښت نشتوالی •

Uد يو عمومی الرښود په توګه :U څخه ډير ولری، يو وو کله چې يو شخص د پورته ذکر شويو اعراضو څخه د دوه
دا تشخيص کيدای شی چې د . تشخيص وضع کړی) سايکوزس(لل ډاکټر کوالی شي چې د سايکوزس يا عقلی خ

 . نو له خوا ځواکمن شي چې د ناروغ کورنۍ يی تاسو ته وايیوناروغ د کړووړو د څارنې يا د هغو راپور

 . د سايکوزس الملونه ښه څرګند شوي نه دي خو ډير مساعدونکي فکټورنه د سايکوزس به منځ ته راتلو کې ونډه لری
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Uځينې مساعدونکي فکټورونه : 

 بيولوژيکی

يوډول مخدره مايع ( cannabis، د مخدره مواد کارول لکه، ارثی مساعد والی 
، د اميندوارۍ د بهير اختالطات، دماغی صدمه او انتانات، د عصبی ودې )ده

 . کې بدلونونه neurotransmittersستونځې، په دماغ کې په 

 روانی

 ۍ پيښېژوندد فشار څخه ډکې  

 د کورنۍ ګډوډ چاپيلایر 

 ترضيضې پيښې 

 ترجنسی تيرې الندې راتلل

 ټولنيز

 محروميت 

 بې ځايه کيدل 

 مهاجرت

 د يوې شخړې په سترګو ليدل

 تر تشدد او شخړی الندی راتلل

 : د سايکوزس مختلف ډولونه دي

منځ ته راغلی وی پکې شامليږی  هغه سايکوزس چې د مخدراتو له کبله( acute psychosisيا  حاد سايکوزس.  ۱
 )د کارولو له کبله cannabisلکه د 

  Schezophreniaشيزوفيرنيا يا مزمن سايکوزس.  ۲
 postpartumوروسته د والدت سايکوزس.  ۳

 : همدارنګه داسی حالتونه هم شته چې د سايکوزس په څير اعراض لری
 دوه قطبی اختالالت، مانيا.  ۴
 )د بحث لپاره د ژورخپګان برخه وګورئ(ک اعراضو سره ژورخپګان د سايکوتي.  ۵
 . عضوی حالتونه چې دماغ اغيزمن کوی.  ۶
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I. 24BUحاد سايکوزس: 

52B۱  .کلينيکی ځانګړتياوې: 

يوځای وي لکه د الکهولو يا مخدراتو د کارولو يا يې د حاد سايکوزس کيدای شی چې د خارجی فکټورونو سره 
کله کله حاد سايکوزس د . ه واسطه منځ ته شوی سايکوزس په نوم ياديږیدا ډول يې د مخدراتو پ. پريښودلو سره

 . سړي په ژوند کې د يو ستر فشار د ځواب په پايله کې هم وده کوی

Uد حاد سايکوزس عام اعراض مثبت دی لکه : 

 د کړو وړو شديده بې نظمی لکه پارول او يرغل •

Uغلط فکرونه لکه : 

 دسيسې جوړيدل مسموم کيدل يا د ژوبلولو لپاره يی د •
 د کوډو الندی راتلل •
 د پيريانو تر ولکی الندې راتلل، د ناپيژندل شويو ځواکونو له خوا کنټروليدل •
 شړل کيدل يا تر تيرې الندی راتلل •
مونه، لکه د آوازونو اوريدل يا د شيانو ليدل چې نور خلک يې نشی ليدالی يا داسی احساس کول چې ګواکی وه •

 . ې ګرځي او داسی نورتر پوستکی الندې يې حشر
 بې ترتيبه او بې معنی خبرې کول •
 احساساتی حالت يا د احساساتو ژر بدلوند ويرې  •

 . حاد سايکوزس يوه معموله روانی عاجله واقعه ده چې روغتيايی مرکز ته مراجعه کوي

 . ورانی دیدا د شخص او کورنۍ لپاره يی، سرګردانی، انديښنه او 

53B۲  .احتمالی خطرات: 

 تحقير •
 په مزمن سايکوزس بدليدل •
 د مخدارتو کارول •
 ژورخپګان او ځان وژنه •
 بې کاری •
 د خپلو ستونځې  •

54B۳  .د روانی حالت معاينه: 

Uپه حاد سايکوزس کې الندی اعراض معموالً موندالی شو . 

ندل، تيا، پارونه، يا د فعاليتونو لږيدل، له ځان سره خبرې کول، له ځان سره خڅيره کې بدلون لکه اللهاندپه  •
 . للږ مرسته کوونکی، ځان شاته کوکمزورې اړيکې، د سترګو د تماس کميدل، ځان ته کمزورې پاملرنه، 

، لنډه موضوع، ورو خبرې، )ډير چک فکرکول، له يوې موضوع څخه بلې ته تګ(د نظرياتو الوتنه : وينا •
 . لنډفکر

 . خيالي عقايدلو خيال، د ځورونو او بيرته ګرځولو خيالونه، د ترکنټرول الندی اوسيد: فکر •
 . وهمونه لکه د غږونو اوريدل، د شيانو ليدل، غيرعادی بوی يا تر پوستکی الندی د حشراتو ګرځيدل: ادراک •
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 ناوړه او ژربدليدونکی احساسات •
 د ذهنی فکر کولو سره ستونځې  •
 کمزوری قضاوت او ځيرکی •

55B۴  .تشخيص: 

څ تائيدونکی البراتواری او راديولوژيک معاينات نشته خو د هي. تشخيص د کلينيکی ځانګړتياوو په بنسټ والړ دی
 :بايد د سايکوزس د نورو ډولونو څخه تفريق شيسايکوزس حاد . عضوی ناروغۍ د ردولو لپاره ترسره کيدای شی

 .حمله يی ناڅاپه ده •
 . پارونکی موجود وی •
 متبارز مثبت اعراض، لکه خيالونه او وهمونه •
 پارونه عامه ده •

56B۵  .درملنه: 

توصيه هغه مهال اړينه ده چې پاروونکي موجود  ټولنيزه -روانید حاد سايکوزس درملنه د درمل په واسطه کيږی ، 
 :د درملنی په ټاکل شوی پالن کې بايد الندې موخې په نظر کې ونيول شی. وی

 .په سايکوزس سره منځ ته راغلید هغه جالتوب را کمول چې  •
 د ثانوی ناروغيو را کمول •
 اصالح کول د پايلو •

د سايکوزس ضد درمل . لپاره يوډول درمل کارول کيږی) schizophrenia(د حاد او مزمن سايکوزس 
)antipsychotic (د مزمن سايکوزس په برخه کې تشريح شوي دي . 

ن ده او په مزم) څو اوونې تر مياشتو پورې(په حاد سايکوزس کې د درملنې موده ډيره لنډه اصلی توپير يې دا دي چې 
د حاد سايکوزس د درملنی موده تقريباً يوه مياشت ده، ډيرې ناروغان په دغه موده کې . سايکوزس کې ډيره اوږده ده

 . ښه کيږی او ښايې چې دوهمه حمله پرې را نه شی

57B۶  .تعقيب: 

د  تعقيب د درملنی په لومړنيو پړاوونو کې درمل د دوز برابرولو، ترسره کولو، د جانبی عوارضو او اعراضو
 .پاملرنی مرکز ته د ليږلو لپاره مهم دی ټولنيز -روانیارزونې، د کورنۍ د مالتړ او د اړتيا په صورت کې د 

II. 25UB مزمن سايکوزس يا شيزوفرنيا)Schizophernia:( 

 که چيرې په. شيزوفرنيا يو شديد رواني اختالل دی چې د مثبتو اومنفی سايکوتيکو اعراضو په واسطه پيژندل کيږی
ی بې درملنی پاتی شي، د مهمو، اوږدمهاله اختاللونو او معيوبيتونو سبب کيدای ش وګه يې درملنه وشی يانيمګړې ت

 . اغيزمن کوی چې د انسان د دندو ټول اړخونه

58B۱  .کلينيکی ځانګړتياوې: 
د کورنۍ غړی يې ښايی . د شيزوفرنيا لومړني اعراض خفيف وی چې د شخص په کړوړو کې تدريجي بدلون راولي

عام لومړني اعراض يی دا . ې په نورو مسئلو پورې وتړي لکه د کار ستونځې، د مطالعې ستونځې او داسی نورچ
 : دی
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 د پاملرنی او تمرکز کميدل •
 د حرکت او چلولو کميدل •
 خپه خوی •
 د خوب خرابوالی •
 )انديښنه(اضطراب  •
 د ټولنی څخه بيلتون  •
 د دندی په تر سره کولو کې خراب والی •
 )ګتياترين(تخريشيت  •

نه په سترګو کيږی، مګر کله چې پوره پاخه شوي  په څو اوونيو کېمعموالً دغه بدلونونه د کورنۍ د غړو له خوا د 
کله چې اعراض سړی د يوې مياشتې څخه ډير . اعراض لکه پاريدل، خيالونه، وهمونه او داسی نور ښکاره شی
ترسره کولو وړتيا ونلری موږ بيا دغې ناروغۍ ته  وځوري او هغه د شپږمياشتو څخه ډير مهال د دندې د نورمال

په شيزوفرنيا کې هم مثبت او . په پيل کې کيدای شي چې اعراض د سايکوتيک حالت ته و نه رسيږی. شيزوفرنيا وايو
وی به داسی حال کې په حاد پړاو کې مثبت اعراض برالسي . زياتوی ياهم منفی اعراض موجود وی چې شدت يی کم 

 . برالسي ويحالت کې منفی اعراض  چې په مزمن

Uد شيزوفرنيا د مثبو وصفی اعراضو له جملې څخه دا دي : 

تعقبيه هزيان په نوم هم هر هغه هزيان چې ځان ته راجع کيږی، د : )Paranoid delusion(هذياناتپارانوئيد  •
 ه مسموم کيدل، د وژلو لپاره يی د دسيسې جوړيدل، جاسوسی او داسی نورکلياديږی، 

 . لکه د ځانګړی ځواک يا دندو درلودل ):Grandiose delusions(هذياناتوړ ل •
 .غال کوالی شياوريدلی، لوستلی، داخلوالی يا يې  خلک د ناروغ فکرونهچې نور: هذياناتد فکر د مداخلې  •
 . جسمی احساسات چې د بيرون څخه د کوم چا لخوا ورسره مقابله کيږی •
نور خلک کوالی شی د ناروغ هيله، بارونه يا مشاهدات دی چې هغه ناتو په اړه د هزي دا: د بې ارادې والی پديده •

 . د اطرافو حرکت، جسمی دندې يا احساسات کنترول کړي
 . ناروغ خپل هغه فکرونه او نظريان بيا اوري چې په زوره ويل کيږی: فکرانعکاسد  •
په کارونو يوه ی کيدای شی چې د ناروغ د اوريدلو وړ برسامومه لکه هغه غږونه چې د ناروغ په اړه خبرې کو •

 . کتنه ولري انتقادی
باريکه فکرونو کې ستونځې د بيلګې په توګه، و په د فکر په سلسله کې وقفې لکه د فکر بنديدل ا: اللد فکر اخت •

 .متلونه او عمومی ويناوې نه شي واضح کوالی

Uالندې منفی اعراض په شيزوفرنيا کې عام دي: 

 يجانی يا عاطفی آفت بې عاطفې توب يا ه •
 د خپګان د واقعو د شميرلو سره خاندي ځايه هيجانونه د بيلګی په توګه ناروغ  بې •
 anhedoniaپه ورځنی ژوند که د خوند کمښت يا  •
 د ځواک کمښت •
 د هڅولو کمښت •
 پاملرنی د مهارتونو کمښت د ځان ته •
 .ه نه کيږيد شفاهی او غيرشفاهی مفاهمې کمښت د بيلګی په توګه سترګه په سترګ •
 کموالی د خبرو اترو د بهير •
 د وړتيا لږيدلاو ادامه ورکولو د پالن شويو فعاليتونو د پيل کولو  •
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Uاعراض ممکنه نور: 

، د بې کاره شيانو ټولول، د خپل ځان سره خبرې يا خندا کول، د پيريانو سره خبرې هه خوا ديخوا سرګرداني •
کوپړۍ کې د مار شته والۍ، يا په بند کې د کوم ژوی شته والۍ، کول، غيرمعمول فزيکي شکايتونه لکه د سر په 

 . ريدلخپلوانو د پيژندلو څخه منکد بدن د غړو نشتوالۍ، د 

59B۲  .ممکنه خطرونه او اختالطونه: 

. د شيزوفرنيا عام خطرونه د ژورخپګان، ځان وژنې، د مخدارتو کارول، د خپلوۍ ستونځې او د ټولنې څخه بيلتون دي
 : د درملنې ځنډيدل الندې پايلې درلودالی شي. خيص او درملنه په ښکاره ډول دغه خطرونه کمویپه وخت تش

 په کراره او نيمګړې توګه روغيدل •
 د روانی او ټولنيزې ودې خنډ ګرځيدل •
 . له السه ورکولنيز مالتړ په اړيکو کې ستونځې، د کورنۍ  او ټول •
 . رنۍ دندو سره شليدلپه ځوانو ميندو او پلرونو کې کې د پلرنی او مو •
 د مطالعې او کارموندلو سره شليدل •
 په کورنۍ کې د فشار ډيريدل •
 بد انذار •
 ژورخپګان او ځان وژنه •
 د مخدراتو کارول •
 بې ځايه بسترې کيدل په روغتون کې  •
 ډير اقتصادی لګښت  •

Uد شيزوفرنيا بهير او پايله : 

 . یو حملو څخه روغيږپه شاوخوا کې وروسته د يوې يا څ ٪۴۵د  •
 . یو او د معيوبيت ډيروالۍ څرګندواعراض ومعندد په شاوخوا کې  ٪۲۰د  •
 . د روغوالی او خرابيدلو د مختلو درجو مشترک ډول څرګندویپه شاوخوا کې  ٪۳۵د  •

60B۳  .د روانی حالت معاينه: 

Uد شيزوفرنيا په ناروغانو کې الندې ځانګړتياوې په عام ډول ليدالی شو : 

، نه سترګه په سترګه کيدل، د )حاد(، يا پارونه )مزمن(روانی حرکی فعاليتونو کموالید : سلوک او ظاهري بڼه •
 . ځان برابرولو ستونځه، ځان ته د پاملرنی لږوالۍ

د فکر ګډوډيدل، د بيلګې په توګه د آواز ټيټيدل او د خبرو د سرعت کموالۍ يا د وينا محدوديدل، د فکر پرې : وينا •
 . سه ورکول، بې ربطه فکرونه او داسی نورکيدل، د خبرو د تسلسل له ال

 .)وهمونه(برساماتد اوريدو، ليدو او د لمس کيدو : ادراک •
 ناوړه چلندهيجانی چلند، : خوی او چلند •
فکر کولو کې ستونځې، کمزوری قضاوت، د بصيرت  په تمرکز کې ستونځې، په نازک: ندېد پيژندګلوی د •

 کموالۍ
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61B۴  .تشخيص: 

د حاد پړاو په تشخيص کې ځانګړی مثبت اعراض ګټور . ، او نادراً ناڅاپه ویالً تدريجی وید شيزوفرنيا حمله معمو
په وخت تشخيص . وی خو منفی اعراض هم کوالی شی چې موجود وی په حاد پړاو کې مثبت اعراض متبارز. دي

ه وخت تشخيص او پيژندلو پ. درملنې لپاره ناوخته رواړل کيږيډير مهم دي، خو بيا هم په ډيري واقعاتو کې ناروغ د 
 : يلرګټی الندې 

 . ټيټ حد ته راکوزوی، اضطراب او ژورخپګان مثبتو اعراضغير مرئی فشار،  •
، د پيژندلو د ستونځو، د ځانته د پاملرنې د مهارتونو له السه ورکول او داسی نور را )بيرته راګرځيدو(بابيړي د  •

 . کموي
له السه ورکول، د وګړو ترمنځ د مهارتونو له  د مالتړ نيزو شبکوټولټولنيزه بې ميلی او بدوالی، د کورنۍ او  •

 .السه ورکول او داسی نور محدودوی

62B۵  .درملنه: 

. د ناروغې په پړاو پورې اړه لري لری چې ټولنيزو او ټولنيزو الرو ته اړتيا -روانیدرمل، درملنه،د شيزوفرنيا 
 -روانی. سره تر ولکې الندې راشی antischycoticsپه مثبت اعراض  ترڅو درمل توصيه ده لومړۍ الره يې د

فشار روانی اقدامات سترس يا  ټولنيز -روانی. چې د اعراضو شدت لږ شی مشوره هغه مهال ترسره کيږی ټولنيزه
 . چانس کموی او همدارنګه د ټولنيزو مهارتونو په وده کې مرسته کوي کموی او د بابيړي

Uړې موخې په الندې توګه ديپه شيزوفرنيا کې د درملنی ځانګ : 

 هغې او د کورنې د مصؤنيت ډاډ ورکول\ناروغ ته د هغه •
 د مساعدوونکو فکټورونو ارزونه او درملنه •
 د ناروغ د سايکوتيکو اعراضو چټک له منځه وړل •
 د درملنې د يو اغيزمن او د ښه زغم وړ رژيم جوړول •
 د انتقال پړاو پيل د درملنی د جاری ساتلو لپاره •

 :(Pharmacotherapy)ل توصيه د درم

ګټه واخلی چې په ځانګړې توګه د سايکوزس د درملنی لپاره سايکوزس ډيری ناروغان ښايي چې د هغه درمل څخه  د
 : مختلف ډولونه موجود دي لکه APد . درمل په نوم ياديږی) APيا  Anti Psychotics(د سايکوزضد . جوړ شوي

• Chlorpromazine (Largactil) 
• Haloperidol (Haldol) 
• Flufenazine Decanoate injections 

U د دې لپاره چې دAP کړې وي کوالی شو چې د الندی درمل څخه يو ورډير کړو مو لږ د درمل  جانبی عوارض : 

• Biperiden  
• Trihexyphenidyl 

پيل څخه مخکی ، د هيجان چټک کنټرول د درملنی د نورو پړاوونو د  وي که چيرې ناروغ ډير نارامه او هيجانی
يا  chlorpromazine 50mg IM(څخه ګټه واخستل شی  APد زرقی په شديدو هيجانونو کې بايد  .ضرور دی
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haloperidol 5mg im( کيدای شی چې دا درمل بياځلې ورکړل شو، خو کله چې ناروغ مرستندوی شو بايد چې ،
 . فمی درمل ورته پيل شی

د مزمن سايکوزس د تر ولکی الندی راوستل او همدارنګه او دهيجانی حالت  د درمل استطبابونه د سايکوزس لنډمهاله
د درملن لوړ دوز د ډير ژر غبرګون سبب شو خو داسی شواهد نشته چې . ستونځو لکه شيزوفرنيا درملنه را چاپيروی

او  )Chlorpromazine(کلورپرومازين  .لوړ دوز سره  تل د شديدو جانبی عوارضو خطر موجود دی
haloperidol د سايکوزس د درملنې لپاره د لومړنيو درملو په لست کې ليکل شوي . 

 : د حاد هيجان لپاره زرقی درمل

 :  ئدرمل ورکړ APمخامخ کوي، نو ناروغ ته زرقی و ته خطر کله چې ناروغ هيجانی شوی وی او نور

• chlorpromazine 50mg IM  يا 
• haloperidol 5mg im 

ه دغه يرغليز سلوک ښه کوي، وروسته له هغې تاسی کوالی شئ چې هغه په فمی درمل تبديل معموالً يو يا دوه زرقون
 . کړئ

 :درمل) د خولې له الری(د سايکوزس ضد فمی 

• chlorpromazine 200mg   ه اضافه مليګرام ۱۰۰ورځو کې  ۳-۲ويشل شويو دوزونو، په هر په پيل کې په
 )مليګرامه ۶۰۰اعظمی (کړئ، 

• Haloperidol 5-15 mg وز اضافه ې يی ډورځو ک ۳-۲هر  لږ دوز سره پيل کيږی او په تدريجی ډول په
ه کار ونه کړی نو دا مهمه ده چې وز سره د يوې مناسبې مودې لپاره په سمه توګيرې په يو مناسب ډکه چ. کيږی

له الرې د که درملنه د دې له امله بريالی نه وي چې ناروغ د خولې . درمل اغيزه نه کوی ولې ومومئ چې
 .درمل ورته پيل کړئ زرقی  Flufenazineټابليټونو د خوړلو څخه ډډه کوي نو د 

 :APاوږدمهاله اغيزلرونکي 

اوږد مهال  APد اخستلو وړتيا ونلری تاسو کوالی شئ چې د ناروغ د خولې له الرې د درمل  کله چې يو
کې ) Afghan Essential Druglist(ړ به افغان ضروری درمل ل. اغيزلرونکي زرقی درمل ورته توصيه کړئ

 : په ګوته شوی APيو اوږد مهاله اغيزلرونکی 

Flufenazine decanoate (25 mg/ml) 

Uد درملنې موده: 

کيدای شي چې د بشپړې اغيزې د ښکاره کولو څخه مخکی څو . کار کوي تدريجی توګه په)AP(د سايکوز ضد درمل 
 : اوونۍ تيرې شي

 . وړی کيږیآرام او خوب ډير. شوی وی، هيجانی توب يې لږيږیوغ چې ډير هيجانی يو نار: په ساعتونو کې •
 . لږ واقع کيږی او دومره په لوړ آواز نه وی) آوازونه\غږونه(ناروغ ښه خوب کوی او برسامات : په اوونيو کې •
. ږ ټينګار کويل د خپلو نظرياتو په رښتيا والي ناروغ داسی ښکاري چې. وهمونه لږيږی: د اونيو څخه وروسته •

 . او حتی د خپلو وهمونو په اړه شک کوی
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ناروغ بايد درمل ته . معموالً د کال څخه ډير -مل د اوږد مهال لپاره واخستل شيپه مزمن سايکوزس کې بايد چې در
ناروغ او کورنۍ ته يې بايد بشپړه الرښوونه . ويهم ادامه ورکړي حتی که د سايکوزس اعراض له منځه تللي 

 . شيورکړل 

 : درمل جانبی عوارض) د سايکوزس ضد( APد 

• Chlorpromazine, Haloperidol  اوFlufenazine د . سبب شي وټول کوالی شی چې د جانبی عوارضAP 
 : انبی عوارض په الندې ډول ديترټولو مهم ج

• Parkinsonism : حرکتونه د پارکنسن ضد درمل لکه کيدای شی چې عضلي شخوالی، لړزه، په کراره
trihexyphenidyl 2-4 mg/day  ياBiperidin 2-6mg/day  سره کنټرول شي . 

• Acute dystonia )د عضالتو ) ژامه، يا ژبه(حاد عضلی سپزم، معموالً د غاړی يا مخ : )حاد عضلی سستوالی
 . په واسطه يې چاره کيدالی شيدرمل ) Antiparkinson(د زرقی بنزوډيازيپين يا د پارکنسن ضد . سپزم

• Akathisia)کيدای شي چې د ):شديده حرکی ناکراریAP  بيتا بالکر په  درمل د دوز کمولو له الرې يا د يو
 . شيسره يې چاره و Propranolol 20-40mg/3timesلکه توصيې سره 

• Tardive dyskinesia) د : )نی حرکتځنډد عضالتو د الوتلوAP  درمل يو نادر اختالط دی چې وروسته د
غيرنارمل حرکاتو په چې په مخ، شنډو، تنه او نورځايونو کې د متکررو . نې څخه منځ ته راځياوږدمهاله درمل

 . په وخت تشخيص او د درمل قطع کول ضرور دي. موجوديت سره مشخصيږی

Uمهمې الرښوونې : 

 )بحث پرې وکړئ(د درملنې پالن د ناروغ سره وڅيړئ  •
• AP ه پام کې ونيولدرمل بايد هغه وخت خوښ شي چې جانبی عوارض مو پ . 
 . څخه ګټه واخلئ APپه يو وخت کې يواځی د يو  •
 . په ورو مخ ته والړ شئ –د لږ څخه يې پيل کړئ  •
 . د ترټولو لږ ضروری دوز وکاروئ ترڅو روغتيا الس ته راوړنه وساتئ او د جانبی عوارضو مخه ونيسئ •
 . اعراض او جانبی عوارض وڅارئ •
 . څخه ګټه واخلئ APناسب دوز سره غبرګون ښکاره نه کړی نو د بل اونيو کې اعراض د م ۴که چيرې په  •
 . په اوږدمهاله درملنه کې چې اعراض له منځ والړ نه شی د ډيپو زرقيات کارول کيږی •

 د سايکوزس د درمليزی درملنې د لنډيز جدول 

 دوز جانبی عوارض د مضاد استطبابونه استطبابات درمل

Chlorpromazine 
100mg Tablets, 

25mg/ml 
injections 

سايکوزس، شديد 
شخړيز هيجان او 

په ناروغ کې سلوک 
د عضوی اختالالتو 

 سره

په  ،اميندواري
ځانګړې توګه په 

مياشتو  لومړيو درې
شديد هايپرټنشن، . کې
ګر تخريب، د ځ

په (کوچنی سن 
ماشومانو کې نه 

 . کارول کيږی

خوبوړتوب، 
، ګنګسيت  )آرامتيا(
وضعيتی (

يا  )هايپوتنشن
postural 

hypotension ،
جنسی کمزوری، د 
عضالتو حاد سپزم 

)dystonia( د ،

مليګرام په  ۲۰۰د 
دوز سره په دوه 

ويشل شويو دوزونو 
کې د ورځې دوه ځله 

 څخه يې پيل کړئ

 ومليګرام ۶۰۰تر 
يې اضافه پورې 
دوه د ورځې په کړئ 
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 پښو نارامتيا

 پارکنسونيزم

 دوزه

کله چې د : يادونه
وينی فشار ناروغ د 

راټيټيږی په ځانګړې 
توګه کله چې ناروغ 

ودريږي نو درمل 
وز کم ودروئ يا يې ډ

 . کړئ

Haloperidol 
5mg ټابليټونه 

سايکوزس، شديد 
هيجان  او شخړيز 

سلوک په ناروغ کې 
د 

delirium)هذيانات (
د (dementiaاو 

عقل زوال يا 
 سره) سايکوزس

Mania 

 

 

 

 

 

 

خوبوړتوب، 
ی ، جنس)آرامتيا(

کمزوری، د 
عضالتو حاد سپزم 

)dystonia( د ،
 پښو نارامتيا

 پارکنسونيزم

 همليګرام ۵د نيم 
ټابليت د ورځې څخه 

 ۵تر . پيل کړئ
مليګرامه پورې او 

حتی د اړتيا په 
 ۱۰صورت کې يی 

ته اضافه  ومليګرام
تعقيبيه معمول . کړئ

 ۱۰-۵وز يی ډ
مليګرامه د ورځې 

 . دی

Flufenazine 
Decanoate 

(25mg/ml امپولونه
 )د عضلی زرق لپاره

مزمن سايکوتيک 
 اختالل يا ستونځه 

د 
Chlorpromazine 

 haloperidolيا 
سره د عضالتو شديد 

 او حاد شخوالی 

ه مليګرام ۲۵د  
نيمايی امپول څخه يې 

عضلی زرق په  د
توګه پيل کړئ، 

ورځو  ۱۴وروسته د 
 همليګرام ۲۵څخه 

عضلی زرق په 
 مياشت کې ورکړئ

Biperiden 
ټابليټونه،  همليګرام۲
مګرامه آمپولونه د  ۵

 عضلی زرق لپاره

درملو د   APد نورو 
 وجانبی عوارض

 لپاره

 Parkinsonismد   
له  APلپاره چې د 

کبله را منځ ته شوی 
مليګرامه د  ۲. وي

 . ورځی

د شديدې حادې 
dystonia  ۵لپاره 

مليګرامه عضلی 
 زرق 
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 :مشورهيا  اقدامات ټولنيز -روانی

د ناروغ را اقدامات او په مناسبو فعاليتونو کې  ټولنيز -روانی. اقدامات په شيزوفرنيا کي مهم دي ټولنيز -روانی
 : له ناروغ سره په الندي چارو کې مرسته کويښکيلول 

 . ټولنيزو مهارتونو ته يې وده ورکوي •
 . د کورنۍ د عوايدو سره مرسته کوي •
 . د شخص فکر ته بدلون ورکوی •
 ډيروی ځان ته درناوی  •
 د ننګ تور کموی •
 ژوند ته نظم وربخښی •
 شخص د ټولنې سره يوځای کوي •

 :د ناروغ روزنه) الف

د . خو د سايکوزس ناروغ ډيري وختونه دا خبره نه مني. دا مهمه ده چې ناروغ بايد په دې پوه چې هغه ناروغي لري
خطرناک ډير ډارن او د روغتون غوندې ځايونه له حده  ټولنې روغتيايي کارکوونکې بايد پوه شي چې ناروغ غالباً 

د ټولنې روغتيايي کارکوونکی بايد د ملګرتيا له الرې ور نږدې شی او شيان بايد ورته په مهربانه او د پوهاوی . ګڼي
چې خپلې دندې ته بيرته والړ شي او ځان د ټولنې د يوې  هڅه وکړئ چې ناروغ و هڅوئ. نه کړيوړ الره روښا

 . په توګه وګڼي برخې

 :د ناروغ د کورنۍ ښوونه)  ب

 . د ناروغ کورنی ته الرښوونه وکړئ چې د ناروغ بيګانه سلوک او پاريدل د ناروغۍ له امله دي •
 .د درمل اهميت ورسره وڅيړئ •
 . هغوی د فشار د کمولو په اړه خبر کړئ •
داسی هم مه وايئ چې تاسو د . ه کوئهغې د سايکوتيکو عقايدو په اړه استدالل م\ناروغې سره د هغه\د ناروغ •

 . هغې د نظرياتو سره موافق ياست خو د هغو درناوی وکړئ\هغه
 . د مخالفت کولو او نيوکو څخه ډډه وکړئ •
 . کله چې اعراض شديد وي، استراحت او په شاتګ ګټور واقع کيدای شي •
مصؤنيت په احساس کې مرسته  يو ډول بيلګه د ناروغ سره د: د يو منظم ورځني ژوند الرښوونه ورته وکړئ •

 . کوي
هغو ته الرښوونه وکړئ چې داسی دنده پيدا کړي چې هغه د فکر کولو څخه لرې کړي، او هغه تشويق کړئ چې  •

 . ځان ارزښتمن وګڼي
مسلکی يا حرفوی تعليمات په يو محفوظ چاپيلایر کې مرسته . مناسبه  دنده وموميهغوي وهڅوئ چې ناروغ ته  •

 . کوالی شی
 . سو کارول ورته بد وښاياستد چر •

 : د ټولنی روزنه)  ج

يو ډاکټر کوالی شي چې . د ناروغۍ په اړه بنسټيز معلومات د ګاونډيانو او د ټولنی مشرانو لپاره ګټور واقع کيدای شی
 . د ټولنې له روغتيايي کارکوونکې څخه د دا ډول معلوماتو د چمتو کولو مرسته وغواړئ
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III. 26UBيکوزس د زيږون څخه وروسته سا)Post partum psychosis:( 

سايکوتيک بدلونونه د زيږون څخه وروسته پيښيدالی شي، کيدای شی چې په يوه مور کې شديده سايکوتيکه ناروغۍ 
 . کې را څرګنديږيد سايکوزس اعراض معموالً د زيږون په دوه لومړنيو اوونيو . وده وکړي

Uمعمول اعراض دا دی: 

 .ل او پارونه، د دريځ نه ټاکمغشوش والۍ  •
 وهمی کړه وړه •
 شاوخوا اللهانده •
 خندل يا د ځان سره خبرې کول •
 څخه سترګې پټول او پاکوالي د ځان پاملرنې •
 د ماشوم څخه سترګې پټول •
 هذيانات او بدګماني •
 . شيطان دی يا د هغه تر اغيزې الندی راغلی دیعقيده لري چې نوی زيږيدلی ماشوم داسی  •
 برسامات •
 ضرر رسولو خطر ځان او ماشوم ته د •
 بې ثباته او ناوړه احساسات •
 د ستونځې په اړه د ځيرکی نشتوالی •

وروسته له زيږون د هغه ښځې چې د سايکوزس، دوه اړخيزه عاطفی اختالل يا شيزوفرنيا تاريخچه ولري، 
ر د منځ ته راتلو خطر په کې ډير دی، همدارنګه هغه ښځې چې د پورته ذک )postpotum psychosis(سايکوزس

وا يی همدارنګه هغو ښځو چې پخ. شوي اختالل تاريخچه لری د دغه اختالل د منځ ته راتلو چانس په کې ډير دی
postpotum psychosis         اميندواريو کې يې د بيا اخته کيدو چانس ډير دیپه راتلوونکو  وي تير کړي . 

ه اړتيا لری او سمدستی طبی پاملرنې تواقعه ده چې وروسته د زيږون سايکوزس د رواني روغتيا يوه بيړنۍ يا عاجله 
د وروسته له . د کورنۍ غړي بايد تل د ناروغې سره پاتي شي. شيترڅو مور او ماشوم د خطر څخه وژغورل 

که دا کار ممکن نه وي يا کورنۍ د بستر کيدو څخه انکار . زيږون سايکوزس ناروغان اکثراً بستر کيدو ته اړتيا مومي
درمل د نسخې سره سم اخستل شوی او که نه، او غه بايد تل وساتل شی، کورنۍ بايد ځان ډاډمن کړي چې وکړي، نارو

 . شي څارلد ناروغې اړتياوې بايد په منظمه توګه و

لپاره کارول کيږی د هغه درمل په څير دي چې د حاد ) د زيږون څخه وروسته سايکوزس( PPPهغه درملونه چې د 
له دې کبله هغه ميندې . د سايکوزس ضد درمل د مور په شيدو کې افرازيږی. اخستل کيږي سايکوزس لپاره ترې ګټه

شيدو ورکولو ته ادامه ورکوي، ماشوم بايد د ګنګسيت يا بيحاله سلوک له پلوه وڅارل  ياچې ماشوم ته شيدې ورکوی 
 . دل هم حياتی اهميت لرید درمل ترټولو لږ دوز بايد توصيه شي د دې له پاره چې د اعراضو کمي APشي او د 
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IV. 27BU مانيا  :اختالل دو ه قطبی 

 :کلينيکی ځانګړتياوې

د . حملو ته وايی چې د ژورخپګان په حمالتو سره بدلون مومي hpomaniaدوه اړخيزه عاطفی اختالل د مانيا يا 
 : اعراض او عالئم په الندې ډول دي) يا د مانياک د حملې(مانيا 

 رارۍ زياتوالۍد انرژي، فعاليت او ناک •
 ی، او خوشحاليښخو له حده ډيره •
 تخريشيت له حده ډير •
 ، د يوې نظريې څخه بلې ته خيز اچولد منډي فکرونه او چټکې خبرې کول •
 د حواسو پالنه، د تمرکز ستونځه •
 د خوب لپاره لږه اړتيا •
 د يو چا په وړتيا او ځواک غيرحقيقی باورونه: وهمونه •
 کمزوری قضاوت •
 .وک لکه ډير زيات لګښت، د نوي کار او بار پيل کول، د ډيرو مخدارتو يا الکهولو کارولد خطر قبلولو سل •
 ايدز خطر \د جنسی تمايالتو زياتيدل، د اچ آی وی •
 د مخدراتو يا الکهولو يا د خوب د درمل څخه ناوړه ګټه اخستل •
 لمسوونکی، نابللی توب يا شخړه ايز کړه وړه •
 . وران ديهر شی  انکار کويل او فکر کوی چې •

63B۱  .ممکن خطرات: 

 د الکهولو يا مخدراتو څخه ګټه اخستل •
 د ځان وژنې هڅه •
 قانوني ستونځې  •
 ايدز\اچ ای وی •

64B۲  .د روانی حالت معاينه: 

Uبنسټيز بدلونونه چې ليدل کيدای شی: 

ی يدای شی، خبرلوڅ، له ډيری غصې چاودل ليدل ک)د روانی حرکی حرکاتو ډيريدل(لمسيدلی شخص ناکراره يا  •
، همکار، ښې جامې اغوندی، او ښه روغبړ کوی، په ځان ډير غره وی، ملنډې او )پيل کوي پرته له پوښتنې(

 . پيغور وايې
 ډيرې خبرې کول، د نظرياتو الوتل او د فکرونو منډه، د موضوعاتو څو څو ځلې بدلول: وينا •
اړوند د نفوذ او ځواک هذيانات کوالی شی چې په لوی ښودنه پورې پړسيدلی نظريات او  لوی ښودنه، : فکر •

 . ولری
 . نفوذ او واک څښتن دی د برسامونه لکه داسی آوازونه چې ناروغ ته وايی چې دی: ادارک •
 ، ترينګلتيا)بې ځايه خوښي(اوفوريا : اغيزه •
 پاملرنه د حواسو پالنه او لږه •
 )ناروغی نه مني(کمزوری قضاوت  •
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65B۳  .تشخيص: 

د کورنۍ  د امکان په صورت کېانيا تشخيص د اعراضو، د ناروغۍ د مودې او د دوه اړخيزه عاطفی اختالل يا م
 ی، د لوړ يا زښت ډير تخريش)hyperactivity(نيا ناروغان معموالً د ډيرفعاليتد ما. تاريخچې په بنسټ والړ دی

د  و منځی کچهد مانيا خفيف ا. کوي او د نظرياتو له الوتولو سره مراجعه لو، د خبرو چټکتياموډ، د خوب تښتيد
هغو اعراضو ته ورته دي چې په حاد روانی اعراض د مانيا په بهير کې . په نوم ياديږی) hypomania(هايپومانيا 

 . سايکوزس يا شيزوفرنيا کې ليدل کيږي

66B۴  .درملنه: 

اره درمل اړخيزه اختالل د ثبات لپه د دو). بحث پرې وکړئ(د درملنی پالن د ناروغ او د هغه له کورنې سره وڅيړي
اقدامات هغه مهال ګټور واقع کيږي چې ناروغ د درمل د اخستلو څخه وروسته  ټولنيز -روانی. اصلی رول لوبوی

stable  د مانيا لومړنۍ درملنه د . شیvalproic acid  ياcarbamazepine که ناروغ . څخه عبارت ده
يو  ناروغ په ژورخپګان اخته ښکاره شيکله چې د مانيا . يو درمل هم ورکول کيدای شی APسايکوټيک وي د 

selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI)  لکهfluxetine  توصيه کيږی، په داسی حال کې چې
valproid   ياcarbamazepine د  ته ادامه ورکول کيږی ترڅوantidepressive  ا مانيا يپه واسطه د

 . شدت څخه مخنيوی وشید هيپومانيا 

 :د درمليزې درملنې توصيه په الندې ډول ده (essential medicine list)درملونو د لست په بنسټ  د لومړنيو

 Haloperidol: توصيه کيږی APچې ناروغ له حده ډيره پارونه او خطرناکه کړه ولری کې  په لومړۍ مرحله •
5mg  عضلی، که چيرې موجود نه ويchlorpromazine ۵۰-۱۰۰  مليګرامه عضلی 

 . معاوضه کړئ) د خولې له الری(مرستندوی شو، نو عضلی درمل په فمی ې ناروغ هرکله چ •
 . يا پارونه په ولکې کې راغله نو وقايوی درملنه پيل کيدای شي agitationکه چې د ناروغ  •

Uوقايوی درملنه :Uې د اختالج ضد ځينې درمل د خوی د ثابت کولو ځانګړتيا لری او کيدای شي چې د مانيا په درملنه ک
 . وکارول شي

• Valporic acid  : په . مليګرامه ۷۵۰ – ۵۰۰د ورځېhypomania کله. کې ښايې چې لږ دوز وکارول شي-
 . کله غوره ده چې يو دوز د شپی د خوب پروخت ورکړل شی، که نه نو د ورځې دوه دوزه ورکول کيدای شی

• Carbamazepine : مليګرام  ۲۰۰کيږی او د ورځې  مليګرامه، د کوچنی دوز څخه پيل ۶۰۰ – ۲۰۰رځې ود
که نه نو د . ورځې وراضافه کيږی، دا سمه ده چې د شپی د خوب په وخت يو دوز ورکړل شی ۴هر دوه يا 

 . ورځې دوه دوزه ورکول کيدای شی

 . او دوره يې ټستونو ته اړتيا لری کولو درملو په واسطه درملنه منظمود سلوکو د ثابت 

 ډاکټر بايد څه وکړي؟

U۱  .رزوونها : 

 د مانيا د اعراضو موندل  •
 د اعراضو د شدت موندل •
 پاروونکو موندل ټولنيزو -روانید  •
 د اعراضو اغيزه د ناروغ په ورځنی ژوند باندې •
 . د خطر په غاړه اخستلو کړو وړو موندل •
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Uد الندی مواردو په اړه ترټولو مهم معلومات : 

 مانيا په کورنۍ کې •
 روغيو شته والۍد نورو  فزيکي نا په ناروغې کې •
 د درمل کارول •
 د مخدراتو يا الکهولو کارول •
 د شخص شخصيت د ناروغۍ څخه مخکی •
 د شخص د ناروغی مخکی ژوند کې بدلونونه •
 د ځان وژنې خطر او د ځان وژنې هڅې •
 د دوديزه درملنې کارول •
 آيا ناروغ بدلون موندلی او که نه •

U۲  .د لوړې سويې خدماتو ته يې ليږد : 

 يد ويکه اعراض شد •
 که د ځان وژنې خطر يا هڅې موجودې وي •
 موجوده وي ځایورسره يوفزيکي ناروغۍ که چيرې  •
 که لومړنۍ درملنه اغيزمنه نه وي •
 . که سايکوتيک اعراض موجود وي •

Uمهمې الرښوونې : 

 په خوی او کړو وړو کې بدلونونه د ناروغۍ اعراض دي •
د خطرناکو او ضرر رسونکو کړنو څخه يې مخنيوی د ناروغ سره د مخامخ کيدو څخه ډډه وکړئ مګر دا چې  •

 . وکړئ
 . اغيزمنه درملنه موجوده ده  •
 دي کورنۍ د مصؤنيت لپاره په روغتون کې بستر کيدل د ناروغ او  •
 . درملنه د راتلوونکو حملو څخه مخنيوی کوالی شی هاوږدمهال •
 . پرته له درملنې څخه ناروغ بې سره او خطرناک کيږی •
 . د دندې د له السه ورکولو، مالی ستونځو يا د جنسی کړو وړو د لوړخطر سبب کيږیمانيا معموالً  •
 . د کورنۍ د غړو نږدې څارنه ضروری دهمعموالً  •
 . درملنه د کورنۍ د ځواکمن مالتړ سره ډيره بريالۍ ده •
 . روانی فشار کوالی شی هغه خلک چې پخوا يی مانيا درلوده په شديده مانيا کې را ښکيل کړي •
 . د کورنۍ د غړو له خوا پيژندل کيدای شي بابيړي نښېناروغۍ د د  •
 . د تعقيب لپاره منظمې ليدنې ضروری دي •
 . ننګ کول او تبعيض ډير عام دی •

U۳  .روانی روزنه او مشوره ورکول : 

وړ د لناروغ او کورنۍ يې د اعراضو د طبعيت، دوام او د په هغو بدلونونو چې د وخت په تيريدو منځ ته راځی،  •
پاروونکو، پايلو، د ځان وژنی په خطر، درملنې او تعقيب، عود  ټولنيزو -روانیخطر په غاړه اخستلو کړه وړه، 

 . او وقايې په اړه وروزئ
 . پورې اړه لري توباغيزمند رواني روغتيا په پاروونکو  او دکورني مالتړ په اقدامات  ټولنيز -روانی •
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U۴  . تعقيب 

د بدلونونو، شخړو او ځان ته د ضرر رسولو  یبايد ناروغ د سايکوزس د اعراضو، د خو د تعقيب به بهير کې ډاکټر
کيږی،   stableه چې د ناروغ حالت لک. اقداماتو لپاره وڅاري ټولنيزو -روانیکړو وړو او تر ټولو مهمه دا چې د 

قيب ويزټونه يا کتنې د ناروغۍ ښايي چې ډاکټر اړتيا  و نلری چې ناروغ ډير ژر ژر وويني، خو بيا هم د ناروغ د تع
په مودې، له درملنې سره د ناروغ جوړه، د درملنی په لوازمو، د سايکوتراپی په پرمختګ او په ځانګړې جغرافيايی 

 . سيمه کې د پاملرنې په ډول پورې اړه لري

Uمهم ټکي : 

 .پوره کولد ځان وژنې څارنه، په خوی کې بدلون، د مخدراتو کارول، د خوب ډول او د درملنی  •
 .نهپه اړه د ناروغ او کورنۍ د غړو روزد ناروغۍ د طبعيت او بڼې په اړه او د درملنې د اهميت او ترسره کولو  •
 . ايښودل چې کيدای شی د ناروغ له کورنۍ سره پرې بحث وشيمحدوديتونو باندی د  د مانيا ناروغ •
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6Bناروغۍ )عقلی( د ماشومتوب دماغي 

I. 28BUتوالیذهنی وروس: 

 :کلينيکی ځانګړتياوې.  ۱

د ځيرکی معياری (دماغی تأخر د ودې يو معيوبيت دی چې په ماشومتوب کې را څرګنديږی او د ذهني دندو په کچې 
ټاکل کيږي، چې د منځنې کچې څخه ټيټ وی او په پای کې د سړي د تطابق مهم محدوديت منځ ته ) ټسټونو په واسطه

 . راوړي

ه د ځيرکی معياری ټسټونو په واسطه ټاکل کيږي چې د دماغی عمر په بنسټ د داليلو وړتيا د ذهني دندو کچ)  ۱
 )IQيا   Intelligence quotient(اندازه کوی 

 . نمبرو څخه ټيټه وی ۷۰د  IQعقلی تأخر داسی تعريف شوي چې کله )  ۲

 : لکه. ورځنی ژوند لپاره اړين دید توافق مهارتونه هغه اصطالح ده چې هغو مهارتونو ته راجع کيږی چې د )  ۳

 د ژبی پوهيدلو او منځ ته راوستلو وړتيا: د اړيکو مهارتونه •
 )وړتيا(په کور کې د ژوند کولو مهارتونه  •
 د ټولنې له سرچينو څخه ګټه اخستل •
 .ټولنيزې او روغتيايې، مصؤنيت، ساعت تيرې، او د ځان ته پاملرنې وړتياوې •
 ځان ته الرښونه کول •
 )لوستل، ليکل او حساب(می مهارتونه وظيفوی عل •
 په دنده پورې اړوند مهارتونه •

هغه ماشومان چې په عقلي . د عقلی تأخر نښې دي کولو د مهارتونو محدوديتونه ټول ټيټې نمبرې او د مطابقت IQد 
د تشخيص په حادو واقعاتو کې . خو ټول نه ،تأخر اخته دي د ودې لوړ پړاو ته د متوقع مهال څخه وروسته رسيږی

 . تشخيص د کلينيکی کتنو او تاريخچې په بنسټ والړ دی. ته اړتيا نشته IQلپاره 

Uځانګړتياوې په الندې ډول دي په عقلی تأخر کې عامې : 

 : د ودې ټاکلی پړاو ته په ځنډ رسيږی لکه •
 کښيناستل، خاپوړې کول، ګرځيدل، په زينو پورته کيدل او داسی نور: حرکی ─
 ول، د حرفونو او کلماتو ستونځمن تلفظ په ځنډ خبرې ک: ژبه ─
 . موسکا کول، د موراو پالر او نورو پيژندل او داسی نور: ټولنيز ─

 د شيدو د ماشوم د کړو وړو ادامه •
د زده کړې د وړتيا کمښت، د بيلګې په توګه په ښوونځي کې ستونځې، د نويو شيانو په زده کړه کې ستونځې او  •

 . داسی نور
 د ځيرکۍ کموالی •
 ته په پاملرنه کې ستونځې  ځان •
 د سن په پام کې نيولو سره د ذهنی ودې مارکرونو ته نه رسيدل  •
، شخړه کول )په ځای کې د تشو ميتيازو کول(د کړو وړو ستونځې لکه ، ناڅاپی غصه، سرټکول، د ځای لمدول •

 او داسی نور

Uد عقلی تأخر سره د سلوک عامې ستونځې : 
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 کی شکول، د سروهل، په غاښولد ځان ژوبلولو کړه وړه، د پوست •
 ځنګيدل، د السونو ښکته او پورته خوځول، ټاکلی غږ): يو ډول کړه وړه(کړه وړه  )stereotype( ستريوتايپ •
 د کورنۍ سره شخړې او خرابی •
 ناوړه لمس کول، له حده زيات جنسی غوښتنې، جنسی ناوړه ګټه : د جنسی سپک سلوک •
 د خوب خرابوالی •
 . ت او د کښيناستلو وړتيا نه درلودلډير فعاليت، ډير حرک •
 د پاملرني کموالی، ستونځمن تمرکز •

U څلور عمومی کټګورۍ شاملې ديکې په عقلی تأخر :Uدا کټګوريانې د هغو نمبرو په . خفيف، منځنی، شديد او ژور
 . بنسټ والړې دي چې پيژندلو د وړتيا سن معياری شويو ټسټونو په بهير کې الس ته راځي

 :تياوې چې د عقلی تأخر په کچه پورې اړه لرید ودې ځانګړ

 ژور عقلی تأخر شديد عقلی تأخر عقلی تأخر متوسط خفيف عقلی تأخر

څخه  ٪۷۵د عقلی تأخر د 
 ډير واقعات

٪  ۲۵ -۱۰د عقلي تأخر 
 واقعات 

٪  ۱۰-۸د عقلي تأخر 
 واقعات

   ۲-۱د عقلي تأخر ٪ 
 واقعات

IQ: ۵۰-۷۰ IQ :۳۵-۴۹ IQ :۲۰-۳۴ IQ  څخه کم ۲۰د . 

د پام وړ ځنډ، په ځانګړې  ساحو کې په کراره وپه ټول
 توګه په خبرو کې

ښکاره او روښانه ځنډ، ډير 
 وروسته قدم وهی

ښکاره  په ټولو ساحو کې
 ځند

کيدای شی چې غيرمعمول 
 فزيکی اعراض و نلري

ځينې غيرمعمول فزيکي 
 اعراض لري

د اړيکو ډير لږ مهارتونه 
 يا هيڅ موجود نه وي

اکثراً والدی ابنارملتی 
 موجودې وی

کوالی شی چې عملی 
 مهارتونه زده کړي

کوالی شی چې ساده 
محاوره يا اړيکی زده 

 . کړي

کيدای شي چې ورځنی 
معمول کارونه او تکراری 
فعاليتونه ورته وروښودل 

 شي

 . نږدې څارنې ته اړتيا لري

 

د لوستلو او رياضی ګټور 
مې ۶يم او ۳مهارتونه تر 

 پورېکچې 

کوالی شی چې لومړنی 
روغتيايی او د مصؤنيت 

 سلوک زده کړي

کيدای شي چې د ځان ته 
پاملرنې په اړه وروزل 

 . شي

اکثراً د ملګري پاملرنې ته 
 . اړتيا لري

کوالی شی چې د ټولنی 
 سره توافق وکړي

کوالی شي چې په ساده 
فعاليتونو او ځان پاملرنی 

 په فعاليتونو کې ونډه واخلی

ونې او څارنې ته الرښو
 . اړتيا لري

کيدای شي چې منظمو 
فزيکی فعاليتونو او 

ټولنيزې تنبه ته ځواب 
 . ورکړي

 

 

Uد عقلي تأخر ځينې الملونه دا دي : 
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او اچ آی وي او  rubella ، سفليس، cytomegalovirus ،Toxoplasmosis ،herpesوالدی انتانات لکه  •
 . داسی نور

 مياشتو کې اوږدمهاله تبه  اميندوارۍ په لومړيو درېد  •
 د اختالج ضد درمل يا الکهولو اخستل •
 . د مخکې له وخته زيږون اختالطونه، په ځانګړې توګه په هغو ماشومانو کې چې د زيږون وزن يي کم وی •
 )PKU(هايپوتايروديزم، فينايل کيتون يوريا : ميتابوليکې ستونځې •
، نيوروفبروماتوزس، ټوبيروس )Fragile X syndrome(وم سندر  Xد ماتيدونکی : جينيتيکی ابنارملتی ګانې •

 . سکليروزس او داسی نور
 او داسی نور) encephalitis(او د دماغ التهاب ) مننژيت(د دماغ انتانات لکه د سحاو التهاب  •
 (trauma)د زيږون پرمهال او يا هم وروسته په ژوند کې د سر ترضيض  •
 )ترايزومی ۲۱د (   Down syndromeکروموزومی ابنارملتيانې لکه  •

 :خطرونه.  ۲
له حده ډير فعاليت \د رواني روغتيا ستونځې لکه ځان ژوبلول، تيری، د وسواس روانی ناروغۍ، د ځيرتيا کموالی •

او د خوی اختاللونه کيدای شی چې د عقلي تأخر شخص کې پيښ شی او کله چې بې درملنې پاتې شي، کيدای شي 
 .ړو المل شيو -چې د ډيرو ستونځمنو کړو

 :تشخيص.  ۳
تشخيص په بشپړه شخصی او د کورني په تاريخچې، بشپړ فزيکی معايناتو او د ماشوم د ودې په محتاطانه ارزونه  •

 . تشخيص په ډيرو وړو ماشومانو کې ډير ځله هيريږي. پورې اړه لري

رټولو ډيرې واقع کيدونکی تيروتنې د هغو ډاکټرانو له خوا چې د عقلي تأخر امکان ترينه له سترګو لری پاتې کيږي ت
 : دا دي

 )داسی نه ښکاري چې په عقلي تأخر اخته دی ناروغ(نورمال ظاهری وضعيت  •
 . هغه ماشوم چې حرکت کوی داسی نه ښکاري چې په عقلي تأخر د اخته وي •
 . مکن نه ديپه پام کې ونيول شي، داسی ګڼي چې د ډير کوچنی ماشوم معاينه کول م اً که چيرې عقلي تأخر واقع •
 د تشخيص په پام کې نه نيول •

ځان ، د )hypotonia(ځينې ګټورې نښې دا دی، ناوخته خبرې کول، کوچنۍ انوماليانې، عموميکمزوری  د تشخيص 
تأخر يا ځنډ ډير عام دی او کيدای شی چې که يې د نورو د خبرو کولو . و عمومی ناتوانېدکولشيانو او نورو لپاره د 
 . سره پرته کړو ډير ښکاره وي خويندو او ورونو

 . د عقلي تأخر ناروغان ډيرې وختونه څوګوني او کله کله پيچلي طبی ستونځې لري

 :درملنه.  ۴
عقلي تأخر يوه رواني ناروغۍ نه ده خو د عقلي تأخر په شخص کې روانی ستونځې وده کوالی شي، د بيلګې په توګه، 

د عقلي تأخر لپاره کومه ځانګړې . ارتو کارول او داسی نورژورخپګان، اضطرابی ناروغۍ، سايکوزس، د مخد
درملنه نشته خو درملنه به په مترافقه يا سره يوځای ناروغيو تمرکز وکړي، د بيلګی په توګه، په صرعه يا ميرګيو، يا 

بايد په  مشوره ټولنيزه -روانی. فردی روزنه اود مهارتونو ښوونه ده يوه تګالره يې. ورسره يوځای روانی ستونځې
تر هغه وخته چې ممکن وی بايد د درمل له توصيه کولو څخه . خفيف و منځنی عقلي تأخر کې په پام کې ونيول شی

د نورو رواني ناروغيو . چې د ځان ژوبلولو يا پر نورو د تيري مخه ونيول شيد لنډې مودې لپاره بايد ډډه وشی مګر 
 . اقدامات لومړی په پام کې ونيول شی ټولنيز -روانیبايد په سر کې  د هرې عقلي ستونځې لپاره. لپاره درمل اړين دی

 
 



 
101 

 

 ډاکټر بايد څه وکړي؟
U۱  .ونهارز : 
 موندل ناخوالو د لومړنيو ستونځو او اوسنيو  •
 د شدت موندل د ستونځو •
 موندل) محرکاتو(ټولنيزو پاروونکو  -روانید  •
 د اعراضو اغيزه د ناروغ په ورځنی ژوند باندې  •

U مواردو په اړه ترټولو مهم معلوماتد الندی : 
 په کورنۍ کې همدا ډول ستونځه •
 د مخدراتو يا الکهولو کارول •
 ژوبلولو خطر د ځان  •
 د دوديزه درملنې کارول •

U۲  .د لوړې سويې خدماتو ته يې ليږد : 
 ې ستونځې شديد د کړو وړو •
 که د ځان وژنې خطر يا هڅې موجودې وي •
 ي ناروغۍ موجوده ویکه چيرې ورسره يوځای ممکنه فزيک •
 اغيزمنه نه ويمشوره که لومړنۍ  •
 . که سايکوتيک اعراض موجود وی •

U۳  .روانی روزنه او مشوره ورکول : 
په هغو بدلونونو چې د وخت په تيريدو منځ ته راځی، د لوړ د اعراضو د طبعيت، دوام او  ناروغ او کورنۍ يې •

، پايلو، د ځان وژنی په خطر، درملنې او تعقيب، عود ونکوټولنيزو پارو -روانیخطر په غاړه اخستلو کړه وړه، 
 . او وقايې په اړه وروزئ

Uځينې مهمې الرښوونې : 
 . د ناروغ په خپل واکۍ او ځانته پاملرنه کې مرسته وکړيپه وخت روزنه کوالی شی چې  •
 د عقلي تأخر لپاره کومه معالجه نشته  •
 . عقلي تأخر د ناروغ ګناه نه ده •
 . ناهونو سزا نه دهعقلي تأخر د ګ •
 ځينې ماشومان کيدای شی چې ډير شوخ او ډير فعال وي •
په عقلي تأخر يو اخته ماشوم کوالی شی چې ډير څيزونه زده کړي، خو د نورو ماشومانو په پرتله ډير وخت او  •

 . کوښښ ته اړتيا لري
 . د ماشوم روزنه او ښوونه ډيرې حوصلې او هڅو ته اړتيا لري •
و ماشوم  ته د يوې غلطی لپاره سزا ورکړئ، کله چې يو شی ښه ترسره کوي سوغات ورکړئ د دې پرځای چې ي •

 . و ستاينه يې وکړئ
 . خوښولو وړتيا لريدا ډول ماشومان د اړيکو د  •
 . د ډيرې ناهيلۍ او لوړ فشار احساس وکړي د په عقلي تأخر اخته ماشوم د روزلو له کبلهکيدای شی چې کورنۍ  •
نو ته بايد اجازه ورکړل شي چې د خپلې وړتيا د لوړې کچې دندې په ښوونځې، کارځای او ماشومانو او لويا •

 .کورنۍ کې ترسره کړي

U۴  . تعقيب 
تعقيب د کړو وړو د ستونځې د درملنی په پالن، عقلي اختالل او په هغو فزيکی شرايطو پوری اړه لری چې  •

 . ډاکټر يې پاملرنه کوی



 
102 

 

7B هيروئين او ترياک: روږدي کيدلکارول او د مخدراتو 

ه شوې وه، له خوا ترسر UNODCچې د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او  م کال د سروی سره سم ۲۰۰۵د 
تنه يې ترياک او  ۱۵۰۰۰۰تنه مخدره مواد کاروی چې د هغې جملې څخه  ۹۲۰۰۰۰په افغانستان کې څه نا څه 

يې  ٪۱۳نارينه ،  ٪۸۰ د مخدراتو کاروونکی  شوه چې په دغه څيړنه کې وموندل. تنه يې هيروئين کاروي ۵۰۰۰۰
يې د  ٪۱۵نو د کارونکو څخه له ټولو خطرناکه موندنه دا وه چې د هيروئيله بلې خوا . وويې ماشومان  ٪۷ښځې او 

تور ايدز او \د زرقی مخدارتو کاروونکی د اچ ای وی. تنه کيږي ۷۰۰۰زرقی هيروئينو کارونکی وو چې تقريباً 
 . ته مساعد دي )پاټايټس انتاناتوهي(زيړي 

 :کلنيکی ځانګړتياوې.  ۱

د ترياکو اوهمدارنګه نيمه مصنوعی او مصنوعی مرکباتو ته کارول کيږي چې ورته اصطالح » اوپيادونو«د 
کيدای شی د دغو آخذو سيمه چې په طبيعی ډول په د اوپيادو د آخذو شته والۍ داسی څرګندوی چې . ځانګړتياوې لري

د ترياک ډوله موادو کارول د کړو وړو د ځينو اغيزو سبب . ې موجوده ده د ترياک ډوله ماليکولونو موخې ويدماغ ک
اوفوريک او تسکينې اغيزې . ، تسکين او تنفسی انحطاط )د درد کمول(جيزيا ل، ان)کاذبه خوښی(کيږي لکه، اوفوريا 

او د فشار سره د تطابق په غبرګون کې بدلون را منځ  اوږد مهاله کارول يې زده کړې. يې د ادامه ورکولو المل کيږی
 . ته کوي

U دالندې ځانګړتياوو څخه لږترلږه  په درې وو يې پيژندل کيږید روږديتوب پړاو د کلينيک له پلوه : 

 . د مخدراتو د اخستلو لپاره قوی غوښتنه يا د وسوسې احساس •
غې د حملې، پريښودلو يا د کارلو د کچې په شرايطو د مخدراتو د اخستلو د کړو وړو په کنټرول کې ستونځې د ه •

 . کې
 د پريښودلو فزيولوژيک حالت •
 د زغم شواهد •
 د معاوضيو خوشحالۍ او په زړه پورې والی څخه پرمختلونکی ډډه کول •
 . يې په سترګو ګورېو اصرارکول سره له دې چې ښکاره تاوانونه کارولد مخدراتو په  •

 :د ترياکو پريښودل

چې د ترياکو د پريښودلو سره مخامخ کيږی کوالی شی چې د خپل معمولی دوز، د وروستنی دوز د  هغه ناروغان
د ترياکو د پريښودلو د اعراضو او د هغو . وخت او د نورو موجودو اعراضو په اړه دقيقه تاريخچه بيان کړي

 . يوه کلينيکی ستونځه ده اعراضو ترمنځ چې کيدای شی اصلی طبی يا روانی ناروغۍ منعکسه کړي، تفريقی تشخيص

 . په عمومی توګه د ترياکو پريښودل د ژوند تهديدونکو اعراضو، اختالجاتو يا وهمونو سبب نه کيږي

کيدای شی چې د شديد والګی اعراض تمثيل ) Opioid withdrawal syndrome(د ترياکو د پريښودلو سندروم 
خولوازۍ، د اوښکو بهيدلو، د ګيډې درد، د پښو درد، ، ، پرنجې)د پزې بهيدل( rhinorrheaدا سندروم د . کړي

Piloerction  ياgooseflesh )زړه )د پوستکی دانه دانه کيدل، د ويښتو پورته کيدل د ډار يا سړې هوا له کبله ،
 . بدوالی، ګانګو، نس ناستی او د حدقو په توسع سره پيژندل کيږی

المل کيږي د اعراضو حمله او مدت  withdrawal syndromeچې د ) نيم ژوند( half-lifeد اوپيادونو هغه 
 ۷۲-۳۶د پريښودلو اعراض په ترتيب سره په ) methadone(د بيلګې په توګه د هيروئينو او ميتادون . تعيينوي

ورځو   ۱۰-۷رسيږی او کيدای شې چې په ترتيب سره لږترلږه ته ساعتونو کې خپل اعظمی حد  ۹۶-۷۲ساعتونو او 
 . ورځو پورې پاتې شي ۱۴او لږترلږه 
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 : د ترياکو او هيروئينو د پريښودلو عام اعراض په الندې ډول دي

 د نبض ډيريدل د ځان درد

 ناکراری چټک تنفس

 د الړو بهيدل د خوب ستونځې 

 د پزې بهيدل د ګيډې درد

 کانګی نس ناستی

 د بيا کارولو قوی شوق  د عضالتو لړزه او دعضالتو دردونه

 ولې کولخ اضطراب 

 د حدقو لويدل ژورخپګان 

 )رعشه( لړزه پرنجی او خولوازی 

 د اشتها کموالی تخريشيت

 :خطرونه او اختالطونه.  ۲

. عام يې انتانی حاالت دي و ډيرډير اختالطونه کيدای شی چې د نارکوټيکو د ناوړه کارولو څخه منځ ته راشي، ترټول
زرقی هيروئين د وينې د . والی او په نرانو کې جنسی کمزورتيا دهکارولو اغيزې د جنسی شوق کم هد اوږدمهال

او د پوستکی . الی شيايدز په چټکی سره خپرو\ې اچ آی وید هيروئين کارونکو په ټولنه ک. ناروغيو المل کيدای شی
 . طبقاتو انتانات د هيروئين په روږدو کسانو کې عام انتان دی وژور

 بسې د پوستکی او نورو غړو لکه سږو آ •
 پنومونيا •
 په سږو کې د اوبو جمع کيدل  •
 د ځيګر عدم کفايه •
 د معايی حرکاتو بطې کيدل •
 اختالجونه •
 د تحيض له منځه تلل •
 مخکې له وخته او د ټيټ وزن نوې زيږيدلي ماشومان •
که چيرې مور مخدره مواد ) Baby withdrawal symptoms (په ماشوم کې د مخدراتو د ترک اعراض  •

 . وکاروي
 ناروغۍ لکه ژورخپګان  روانی •
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 :د روانی حالت معاينه.  ۳

 د خوځنده مرکې کولو څلور مرکزی اصول

I.  قصد او بنسټيزو د ناروغ په اصلی م سره چې ود انعکاس په ښکاره کولد هغه د خبرو د اوريدلو ته ناروغ
 .خپله غم شريکي ښکاره کړئ عواملو پوهيدلی ياست،

II.  لکه داسی . (ته وده ورکړئتوپير  و اوسنيو کړو وړو ترمنځارزښتونو ا ومهمو ساتل شويد ناروغ د تر ټولو
يا دا  –چې په هغې کې اوسنی غير روغتيايی کړه وړه د ښه توب له هيلو سره ټکر خوري  الرې ومومئ 

 )چې بايد ښه ښکاره شي
III. ورځوئد جګړې پرځای په غم شريکۍ او پوهاوی سره غبرګون ښودلو سره د ناروغ مقاومت له پامه وغ . 
IV. بدلون ممکن دی د خپل ځان د کفايت مالتړ وکړئ ناروغ ته ډاډ ورکړئ چې . 

 :تشخيص.  ۴

کلينيکی معاينات، تاريخچه، او . تشخيص مخکی د معاوضوی درمل د پيل څخه حتمی دیقطعی » روږديتوب«د  
ته ډيره مهمه ده چې خصوصی په ځوانانو کې دا زښ. مرستندويه شواهد او د څيړنو پايلې بايد په پام کې ونيول شي

 . لومړنۍ ممکنه مرحله کې تنظيم او ترتيب شیپه ارزونه بايد 

 :درملنه.  ۵

، سره له  ولو وړ دهياد ددا هم . د هر ناروغ درملنه بايد د جامع پالن يوه برخه وی چې د مشرح ارزونې پيروی کوي
و هم په مخدراتو پورې اړونده ستونځو ته تر يو چې دا د هر ډاکټر مسؤليت دی چې د عمومی روغتيا اړتياوو ته ا

ډاکټران بايد د خپل محدوديت څخه خبر وي او د اړتيا په  practitionerمعيارې حده پورې خدمات چمتو کړي، خو 
د مخدراتو . ه کله چې ځوانانو ته درملنه کویپه ځانګړې توګ. صورت کې بايد د متخصص څخه مرسته ترالسه کړي

 .ره د درملنې درې پړاوونه دی، د بريالۍ درملنې لپاره ټول درې پړاوونه بايد بشپړ شيد روږديتوب لپا

ترڅو ناروغ د  ميتودونو څخه ګټه اخستل کيږي ټولنيزو -روانیکې د  هڅونه يا تشويق چې په هغه •
detoxification)کړي چې د او د مخدره مواد اندازه تر هغې اندازې را ټيټه  لپاره چمتو شي) د زهرو لری کول
 .را څرګند شي )withdrawal symptoms(پريښودلو اعراض

• Detoxification په بشپړه توګه درول کيږی او د پريښودلو د اعراضو کنټرول  چې په دې پړاو کې مخدره توکي
 . دي ېموجود کشن لپاره ډول ډول الرې چارېفيد ترياکو او هيروئينود ډيټاکسي. لپاره توصيه شوي درمل اخلي

. په دې پړاو کې به ناروغ بيا ورغاول شی او د ټولنی سره به يوځای شي. رغاونه او د نقاهت د دورې پاملرنهبيا •
يا د بيا اخته کيدو ترټولو لوړ رقم لري، د بيا اخته کيدو  relapseمياشتې د  ۶څخه وروسته   Detoxificationد 

د ځان د مالتړ ډلې په ځانګړې توګه . ډير مهم دیپاملرنه او د کورنۍ مالتړ ټولنيزه -روانید مخنيوي لپاره 
سره يوځای کيدل د هغو خلکو لپاره چې د ) هغه ډلې چې د خپل کار له الرې عوايد الس ته راوړی(ډلو مرستو

 . مخدراتو د روږديتوب څخه خالصيږی ډير ګټور دي

ئينو د روږديتوب د راکمولو هيرو\او د ترياکو detoxification ،stabilization په مرکزونو کې د  BPHSد 
 . لپاره ځانګړې درمل نشته

د پريښودلو د حادو اعراضو را لږول دی او د ناروغانو سره د اوپيادونو د  د اوپيادونو په تدريج سره را ټيټولو موخه
 د مخدراتو پرضد د مبارزې(د مخدراتو د مخنيوی ملی الرښود . روږديتوب د اوږدمهاله درملنې ليږته ګټه کوي

 : د مخدراتو د کارولو د درملنې لپاره الندې اساسی الرې شاملې دي) وزارت

 د ټولنې په بنسټ ميتودونه يا کړنالرې •
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 کارولو معاوضوی الرې موادو د خطرناکه  •
 ډله ايزو رسنيو کمپاينونهد  •
 د ښوونځی تګالرې •
 د ژوند د اساسی مهارتونو د روزنی پروګرامونه •
 د ښوونکو روزنه •
 او ارزونه، څارنه کتنه •

و له منځه وړل د درمل په توصيې سره  د اعراضد د اوپيادونود پريښودلو  خصصی پروګرامونهد درملنی ځينې ت
يا د ) sedative hypnotics(د بيلګې په توګه د خوب راوړونکو مسکناتو . ياساسی تګالرې په توګه کارو

درملنه کې کار اخلي، د کانګو ضد درمل د څخه د بې خوبۍ يا اضطراب په )  anxiolytic(اضطراب ضد درمل 
معدی معايی د  antispasmodicsزړه بدوالي او کانګو د درملنې لپاره، انلجزيکونه د عضلی دردونو لپاره، او 

 . يدردونو لپاره کارو

Uمهم ټکي : 

ږوی را ل منفی غيرمطلوب اعراضدرمل معرفی کولو اصلی ټکی دا دی چې درمل د کړو وړو کې د  په معالجه •
 . الرې آسانه کوي ټولنيزې -روانیاو نورې 

 . سره يوځای کول دی مهارتونو ټولنيزو -روانیترټولو اغيزمنه درملنه د درمل او  •
ډيره او په دماغ کې عصبی چينلونه په درملنه کې  )major transmitter systems(لوی ترانسميټری سيسټمونه •

 . ه لريپورې اړ مهمه دنده لری چې په درمليزومداخلو
څخه بيا بيا پرې اخته کيږی، اکثرا يوه نه تشخيص شوې  ځله معالجېهغه روږدی کسان چې وروسته د څو  •

 . روانی ستونځه لری، چې درملنې ته اړتيا لري
بې ځايه شويو کيمياوی توکو د بيرته  ځينو مهمود . يناروغۍ د ناروغۍ او هم روږديتوب دماغیدواړه هم عقلی  •

هغو چينلونو د پرانستلو يا بندلو لپاره چې د روغتيا د بيرته را ګرځيدو لپاره اړين دی د د ره، په ځای کولو لپا
 . درمل توصيه مهمه ده

Uاقدامات ټولنيز -روانیUچې  رې اړه لری، تر ټولو ډيره هغه مهالپه درې واړه پړاونو پوdetoxification کمښت يا ،
سره له دې چې ځينې ډاکټران د . ياوړی پرمختګ پورې اړه لريپد کړو وړو بدلونونو په ساتنه منځ ته راشی، 

حقيقت کې د درملنی ډيرې الرې چارې مصؤنيت د مسئلو له کبله د درمل ليکولو د اړخ په اړه فکر وکړي، خو په 
 .ې ديټولنيز -روانی

Uمقابلې تګالرېله ستونځو سره الس او ګريوان دي د  اروغانو لپاره چې د مخدراتود هغو ن : 

 )يې وليکئ دا چې دوی په ورځ کې څومره مخدرات کاروي په يوه کتابچه کې(ځان څارنه  •
 و ټاکلد مخدراتو دکارلو لپاره د پول •
 د لګښت د بيو څارنه •
 . د ځان ساتلو، جرت او آرام کولو د مهارتونو زده کول •
 د نوو او معاوضوی انعامونو کارول  •
 . نج کول چې مخدراتو ناوړه ګټې اخستلو لپاره مرسته کويد هغو منفی اوتوماتيکو فکرونو پيژندل او چل •

 ډاکټر بايد څه وکړي؟

U۱  .ارزونه : 
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 کله چې مخدره مواد وکارول شی د اعراضو موندل،  •
 د پريښودلو د اعراضو موندل •
 د اعراضو د شدت موندل •
 د کارولو خوی او فريکانسی •
 ټولنيزو پاروونکو موندل -روانید  •
 غ په ورځنی ژوند باندېد اعراضو اغيزه د نارو •

Uد الندی مواردو په اړه ترټولو مهم معلومات : 

 د مخدراتو کارول په کورنۍ کې •
 په ناروغ کې فزيکی ناروغۍ •
 کارول ود نورو مخدراتو يا درمل •
 او مالی ستونځې  ټولينزې •
 د ناروغ شخصيت مخکی د روږديتوب څخه •
 د ناروغ مخکی له روږديتوب ژوند کې بدلون  •
 خطر او د ځان وژنی هڅې د ځان وژنی •
 ورسره يوځای روانی ستونځې  •

U۲  . يې ليږدمخدراتو د درملنی مرکز ته د : 

 . که د پريښودلو اعراض شديد وي •
 که د ځان وژنې خطر يا هڅې موجودې وي •
 ویيوځای ممکنه فزيکي ناروغۍ موجودې که چيرې ورسره  •
 که لومړنۍ مشوره اغيزمنه نه وي •
 . ویموجود  روانی ناروغۍ که •
 د دوديزه درملنې کارول •

U۳  .روانی روزنه او مشوره ورکول : 

د چې د وخت په تيريدو منځ ته راځی، په اړه هغو بدلونونو  د اعراضو د طبعيت، دوام او د ناروغ او کورنۍ يې •
او پاروونکو، پايلو، د ځان وژنی په خطر، درملنې  ټولنيزو  -روانی، لوړ خطر په غاړه اخستلو د خوی په اړه

 . تعقيب، عود او وقايې په اړه وروزئ

Uځينې مهمې الرښوونې : 

 . و نه ګڼل شی) مالمت(ناروغ بايد د مخدراتو د کارلو او اړونده ستونځو له کبله پړ  •
 . هڅو ته اړتيا لري ود مخدراتو کنټرول او درول اکثراً ډير •
 . د مخدراتو پريښودل يا يې کمول عقلی او فزيکی ګټی لري •
 . ری په مهال د مخدراتو کارول ماشوم هم زيانمن کوالی شيد اميندوا •
ايدز د انتان، د ځيګر ويروسی ناروغيو او د وينی په واسطه د \ل، د اچ آی ویود زرقی يا وريدی مخدراتو کار •

 . يليږديدونکو انتاناتو خطر له ځانه سره لر
 . ه راګرځيدل عام ديد مخدراتو د پريښودلو څخه وروسته په لومړيو شپږو مياشتو کې بيرت •
 . روانی ناروغۍ د مخدراتو د کارولو سره يوځای واقع کيدای شي •
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U۴  .مشوره ټولنيزه  -روانی : 

 .او تشويق يا د مخدراتو د کمولو څخه مخکې هڅونه detoxificationد  •
د روږديتوب له  ته ګوری چې ټولنيزو پاروونکو -روانید ناروغ په ژوند کې هغو : تعقيبيه پاملرنهبيارغاونه يا  •

 . کړو وړو سره مرسته کوي
 . کړئ منهترڅو د درملنې د زغم وړتيا ډاډد ناروغ او کورنۍ مالتړ وکړئ  •
 ته يې ليږل )هغه ډلې چې د ځينی السی کارونو له الرې ځانته عايد مومي(ځان مرستو ډلود  •

U۵  .تعقيب 

د بيرته راګرځيدو . لريخطر ډير زيات دو لومړنۍ مياشتې د بيرته راګرځي ۶څخه وروسته  detoxificationد 
 : فکټورونه

 پاروونکي ټولنيز -روانی •
 د مخدره موادو سره مخامخ کيدل •
 د مخدارتو سره د مبارزې ستونځمنې تګالرې  •
 عقلې ناروغۍ •
 عصبی اختالل-روانی •
 فزيکي ناروغۍ •
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8Bروږديتوب /د بنزوډيازيپينو څخه ناوړه ګټه اخستل 
9B Benzodiazepines Abuse/Dependence 

آشنا نومونه يې د . ډير توصيه کيږي وبنزوډيازيپينونه د هغو درملو له جملې څخه دي چې په افغانستان کې ترټول
 خو. ه درملنه کې ګټور ديدا درمل په لنډمهال. څخه عبارت دي) alprazolam(او الپرازولم) diazepam(ډيازيپم 

 خلک کوالی شی چې دا درمل د خپل. له اعراضو سره يوځای ویاوږدمهاله درملنه يې د روږديتوب او د پريښودلو 
ناوړه ګټه . لپاره پرته د نسخې څخه ترالسه کړي، چې بيا دغه ډول ګټه اخستل په ناوړه ګټه اخستلو بدليږی تسکين

بی  ه اضطراب،کليازيپينونه د طبی حالتونو لپاره ډاکټران کوالی شی چې بنزوډ. اخستل د روږديتوب المل کيدای شی
او ) لکه مخکې د جراحی عمليات څخه(خوبۍ، د اختالجاتو د کنټرول، د الکهولو د پريښودلو، مخکې له انستيزۍ 

 . داسی نورو حالتونو لپاره توصيه کړي

 . ستی شيجدي جانبی عوارض منځ ته راو بنزوډيازيپينونو لوړ دوزونه ډير د

Uالی شيئم منځ ته راتاعراض او عال له کبله الندې د لوړ دوز: 

 ګنګسيت او کسالت •
 پرکاليتوب •
 د ليدو خيره کيدل •
 کمزوري •
 د خبرو بنديدل •
 د همغږی کمزوري •
 )په سختی د سا ويستل( ستوځمن تنفس •
 کوما •

ه او سلوک کې د اوږمهاله ناوړه ګټې اخستلو اعراض او عالئم کيدای شي چې ډير غيروصفی وي او په ظاهری بڼ
 . د کار اجراات اغيزمن کوياړيکې او  خلکو سرهچې  بدلون هم په کې شامل دی

Uد اوږدمهاله ناوړه ګټه اخستلو عام اعراض او عالئم په الندې ډول دي: 

 اضطراب  •
 بې خوبی •
 بې اشتهايی •
 سردردي  •
 کمزوری •

وز د لږ وخت لپاره اخليپه ډيره لږه فيصدۍ کې روږديتوب او د پريښودلو اعراض منځ چې عادی ډکې هغو خلکو په 
يتوب کوالی شی چې د پريښودلو په سندروم کې منځ ته راشي او تردې چې د ناڅاپی پريښودلو له کبله روږد. ته راځي

اعراض . ځمن دید پريښودلو د اعراضو تفريقی تشخيص د اضطراب څخه ستون. يې اختالجات هم منځ ته راتالی شي
يې ژر ښکاره  مهاله اغيزې لنډورځې وروسته منځ ته راځې خو بياهم د ځينو  ۴-۳وز څخه معموالً د وروستی ډ

 . کيدای شي

 :د بنزوډيازيپينونو د پريښودلو ممکنه پايلې

 د اصلی ستونځې بيرته راګرځيدل •
 يو څو ورځې دوام مومي –راجعه اعراض  •
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U د پريښودلو سندروم)withdrawal syndrome:( 

ې کول، بې خوبي، د ډير اضطراب، لړزه، تخريشيت، ناکراري، ژورخپګان، ګنګسيت، خول: عمومی اعراض •
 )اکثراً خفيف(ټکې کارديا او لوړفشار  شپې خپسۍ، د ګيډې درد،

 .اختالجات، هذيانات، سرګردانی: جدي اعراض •
بې اشتهايې، زړه بدوالۍ، په غوږونو کې کړنګهار، د رڼا او غږ سره حساسيت، په شاوخوا کې : نور اعراض •

 .غيرواقعی ډول احساس

 :ه ګټه نه اخستونکو ناروغانو کېپه ناوړوب درملنه د بنزوډيازيپينونو د روږديت

 . که چيرې ناروغ د پورته ځانګړتياوو سره برابر وي يواځی د روږديتوب تشخيص وضع کړئ.  ۱

هغه . من کيږیکله د اوږدمهال لپاره د بنزوډيازيپينونو څخه ګټه واخستل شي ولی زيان چېناروغ په دې پوه کړئ .  ۲
 . شيد پرلپسې توصيې سره منځ ته راکيدای شی  روښانه کړئ چېستونځې 

 . تدريجې قطع کول يا پريښودل ګټور واقع کيدای شي.  ۳

اوږدمهال اغيزلرونکي په چټګۍ . نيول لکه ډيازيپمکې په پام بنزوډيازيپينونو بدلون د اوږد مهال اغيز لرونکو  •
 . سره د پريښودلو د اعراضو د رامنځ ته کولو لپاره لږ مساعد دي

د بليګی په توګه که چيرې يو ناروغ د . ورځو کې ۷-۵په هرو  ٪۱۰وز په تدريج سره لږ کړئ د بيلګې په توګه ډ •
مليګرامو ته را ټيټ  ۳۵مليګرامه ډيازيپم اخلی نو په يوه اونۍ کې يې  ۴۰را په دې خوا د ورځې څخه يو کال 

ناروغ په لومړی  که چيرې نوموړی. داسی نور رامه اومليګ ۲۵مليګرامه د بلې اوونۍ لپاره، بيا  ۳۰کړئ، بيا 
مليګرامو ته والړ شی او يوه  ۳۵څرګند کړل نو بيرته رامليګرامو سره د پريښودلو اعراض  ۳۰اوونۍ کې د 

 . مليګرامو ته را ټيټ کړئ ۳۰اوونۍ وروسته يې بيا 
 . ام کې ونيسئد ناروغ سره منظمې اړيکې وساتئ او په يو وخت کې د يوې اوونۍ درمل ليکل په پ •
 . وز کمولو لپاره اوږدمهال ته اړتيا ولريکيدای شي چې د ډ •

 . په پام کې ونيسئ ټولنيزه مشوره -روانید ټولو ناروغانو لپاره  .  ۴

 :د بنزوډيازيپينونو د ګټې اخستلو په اړه الرښوونې

 . ونه مه توصيه کوئد هغه چا لپاره چې د مخدراتو د کارولو يا روږديتوب تاريخچه لری بنزوډيازيپين •
 . وز توصيه کړئډد بنزوډيازيپينونو ترټولو ټيټ ممکنه  •
 . څخه د کمې مودې لپاره توصيه کړئاوونيو  ۴يواځې يې د  •
توصيه شی کيدای شی چې د  alprazolamپه ياد ولرئ که چيرې ناروغانو ته لنډمهال اغيز لرونکی درمل لکه  •

 .اض ښکاره کړیمنځ کې هم د پريښودلو اعر دوه ډوزونو په
 . يواځی يې د شديدو يا معيوبوونکو اضطراباتو يا بې خوبۍ لپاره توصيه کړئ •
لکه د استرخا ورکولو تخنيک يا د ژورخپګان ضد درمل هم د . د بنزوډيازيپينونو د بديلونو په اړه هم هڅه وکړئ •

 . بې خوبۍ د لنډمهاله درملنې لپاره کارول کيږي
 . اړ شويو غبرګونون په اړه الرښوونه وکړئناروغ ته د روږديتوب او ويج •
 . ماشوم د جانبی عوارضو سبب کيدای شي ينوی زيږيدل ونه هم د پالسنتا څخه تيرٻږی او پهبنزوډيازيپين •
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10Bجسمی شکايتونه مبهم  )Unexplained somatid complaints ( 

ټولو هيوادونو او کلتوري  په څيړنې هغه حياتی اعراض وموندل چې )WHO( د نړيوالې روغتيايي ادارې
خپلو شکايتو د ويلو  يی پورې د خپلو اعراضو په واسطه دد دغو ناروغانو ترنيما. ديمعيوبونکي او  عامکې مطالعاتو

و ثانوی او ثالثی سويو ته ليږل کيږيپايلې روغتيايې خدماتد يو کال وروسته معيوب پاتې کيږي، هغ ناروغان چې  څخه
 . او عامه روغتيا اهميت په ډيره لويه کچه له نظره لويدلی دی وظيفوی اعراضو کلينيکيد . نورې هم خرابيږييې 

 د وظيفوی جسمی اعراضو الملونه کوم دي؟

ره يو ځای وی، د دغو داسی څرګنده شوې چې يو شمير بيولوژيکی، روانی او ټولنيز فکټورنه د جسمی اعراضو س
دا غوره ده چې د وظيفوی اعراضو د المل په اړه  فکر زموږ په. کوي د مختلفو ناروغانو ترمنځ توپير فکټورنو ونډه

اروغ اعراض او معيوبيت هغه فکټورونه بايد وپيژنو چې د نله دې کبله اصلی خبره داده چې . بې طرفی وساتو
 .وساتي

چې  څخه راپورته شي ولوژيکو بدلونونو د زياتې برالسۍاعراض کيدای شی چې د فزي: وونکي فکټورونهڅرګند •
دا هغه وخت د ناروغ . د روانی فشار، ژورخپګان، اضطراب او کله کله د ناروغۍ او صدماتو سره يوځای وی

 . لپاره مهم کيږی چې شديد وی او د ناروغيو له ويرو سره يوځای وی يا په ناروغيو يې عقيده موجوده وي
ځينې خلک . کيدو چانس زياتوی ی فکټورونه د دا ډول اعراضو د شديدمساعدوونک: مساعدوونکي فکټورونه •

کيدای شي چې . يو د پرمختګ لپاره مساعد يا وړ وډول د اعراض) سايکولوژيکي(ښايې په بيولوژيکی يا روانی 
 . د ناروغيو ويره د پخوانيو تجربو څخه منځ ته راشی

اض او ورسره فکټورنه يا عوامل هغه دي چې اعر دائمی کوونکي: اری ساتلو فکټورونهيا د ج دائمی کوونکي •
د بيلګې په توګه له حده . ناروغان هڅه کوی چې اعراض خفيف يا تشديد کړي. معيوبيتونه ټينګ او دائمی کوی

. ډير استراحت د درد او ستړيا د کمولو لپاره کوالی شي چې په اوږدمهال کې د معيوبيت سره مرسته وکړي
پواسطه ، نه پيژندلو يا د ناروغۍ څخه د ډيرې ويرې د ناروغ د انديښنې دډاکټران هم ښايي چې د دغه حالت سره 

اعراضو ناروغانو څوګونو جسمی د د جاری ساتلو فکټورونه چې بايد . مرسته کوالی شی، لکه له حده ډيره پلټنه
 : په پاملرنه کې پري تمرکز وشی دا دي

 ژورخپګان، اضطراب، او د ويری اختالل .أ 
 د زوجيت يا کورنۍ مزمن اختالفونه .ب 
 س الندې توب يا ځان جالګڼلو د شخصيت ځانګړتياوې د ترال .ج 
 د دندې فشار .د 
 د غيرعادی ناروغيو په اړه عقيده .ه 
 )منځ ته راځی له خوا د درملنی يا تشخيص په مهال هغه فکټورنه چې د ډاکټر(فکټورنه  Iatrogenic .و 
 هره قانونی معلقه دعوی .ز 

Uورونهد ناتشريح شويو اعراضو په منځ ته راتلو کې ايتروجينيک فکټ : 

 او د يوې تشريح د چمتو کولو د وړتيا نه درلودلو څيره د بې باورۍ •
 لروغۍ د تشريحاتو په اړه د انديښنه څرګندود نا •
 . ناروغ ته په قناعت ورکولو کې پاتی راتلل چې شکايتونه د اصلی وګڼل شي •
 .پرته د مثبتو تشريحاتو د ورکولو څخه بيا ډاډ ورکول •
 هنيمګړې او مبهمه الرښوون •
 له حده زياته پلټنه او درملنه •
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67B۱  .کلنيکی ځانګړتياوې: 

نه تشريح . داً نه دي را منځ ته شويمفزيکی اعراض حقيقی يا ريښتوني دی او هغه ع USCبايد په ياد ولرو چې د 
نو د په ښځو کې د نرانو په پرتله ډير عام دی او د ډيرو روغتيايی مسلکی کسا USCشوی جسمی شکايتونه يا  

په ځانګړې توګه هغه مهال ستونځمن کيږی چې نه تشريح شوی جسمی شکايتونه . ې څخه وروسته تشخيصيږیمشور
 : ځينې نه تشريح شوی جسمی شکايتونه په الندې توګه ليدل شوي. بيا را وګرځی يا مزمن شی

 سرخوږی •
 د مال خوږ •
 پښو او بندونو خوږمټو،  د •
 زړه بدوالی او کانګی •
 نارامید ځان خوږ او د عضالتو  •
 د بلعې يا مړۍ تيرولو ستونځې  •
 د ټټر خوږ •
 د مخ خوږ •
 ډير ځلي متيازو ته تلل •
 د ګيډې خوږ •
 زړه د حرکاتو اوريدل يا ډيريدل  •
 له حده ډيره وينه ليدل، غير منظم سيکلونه : د تحيض ستونځې •

دو اعراض هم د خرابيد نه تشريح شوی جسمی شکايتونو ناروغان ډيرې ځله د ژورخپګان، اضطراب او د خوب 
 . لری

68B۲  .ممکنه خطرونه او اختالطونه: 

د ويرې رامنځ ته کيدل، د غيرضروری پلټنې او درملنې ترسره کول او د معيوبيت هڅول د طبی مشورې ممکنه عام 
په هر صورت د ناروغ د اعراضو ردول کوالی شي چې د ډاکټر او ناروغ اړيکې خرابې کړي . جانبی عوارض دي

دوی اکثراً . ته وليږئخلکو السونو په بنسټ پاملرنې څخه د بې مرستی، غيرعلمی او غيرمسلکی  وهدشوااو ناروغ د 
وکاروی  ستونځی لری او کيدای شی چې مخدره توکي  د ژورخپګان بيا ځلی اعراض او د شخصی اړيکو اوږدمهاله

 . يا ځان ته ضرر ورسوي

69B۳  .د رواني حالت معاينه: 

Uالندنې د ارزونی اصول دي:  

 د ناروغ د انديښنو او عقايدو پيژندل •
 اعراضو د تاريچې کره کتنهد بنسټيزو  •
 تشخيص په نظر کې نيول د ناروغۍ او هم د بنسټيز •
 د الس ته راوړنو له تشريح سرهمناسبه طبې ارزونه  •
 .ناروغ د غبرګون په هکله پوښتنه کول اعراضو او درملنی سره د •
همدارنګه د ملګرو، خپلوانو او نورو (رانو له خوا څه ويل شوي د دې موندل چې ناروغ ته د نورو ډاکټ •

practitioners الس ته راوړنو سره موافق دي او که نه؟ آيا هغه د روغتيايی). له خوا 
فکټورونو موندل لکه، د موراو پالر پاملرنه، په  د وګړو خپل منځيد ناروغ په وده کې د سايکولوژيکو او  •

 . وړو سره مخامخ کيدل، روانی تاريخچه ماشومتوب کې د ناوړه کړو
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 .د يو ملګري يا اعتمادی وياند سره مرکه •
 د موندلو لپاره د ازمايښتی پوښتنو کارول د روانی او ټولنيزو ستونځو •
 د خپلوانو سره مرکه په پام کې نيول •
 د مرکې څخه وروسته د يوې مؤقتی قاعدې جوړول •

70B۴  .تشخيص: 

يا » يو وايرس«يو المل ته منسوبيږی، چې کيدای شی پتالوژيک لکه  اعراض معموالً  په عمل کې بنسټيز •
موجود شواهد داسی وړانديز کوي چې بيولوژيک، سايکولوژيک . وي» روانی فشار«سايکولوژيک لکه 

 . ، د وګړو خپل منځی او د روغتايی خدماتو فکټورونه ټول مهم دي)روانی(
معند اعراض معموالً څوګونی او . يږی او دوام مومیاعراض مؤقتی دی خو ځينې يې معند ډيری بنسټيز •

او د جسمی عقلی اختاللونه لکه اضطراب، ژورخپګان، او نور اختاللونه سايکولوژيک بهير . معيوبونکي وي
ژورخپګان او اضطراب  . هغه د عضويت په کوم سيسټم پورې وتړي روښانه کوی پرته له دې چېاعراض شمير 

حل  ګنديږی، چې کيدای شي د دغه ستونځه له اغيزمنې درملنی سرهراضو سره راڅرډيرې وختونه د وظيفوی اع
 ه، لږ داسی واقع کيږي چې دغه اعراض د کومپه حيرانووکی توګه څومره چې بنسټيز اعراض ډير وي. يش

 . يويوځای ناروغي منعکسه کړي او د دې ډير امکان شته چې ژورخپګان او اضطراب ورسره 

71B۵  .درملنه: 

 -روانید نه تشريح شوی جسمی شکايتونو درملنه تقريباً . ي ديلنه او درملنه دواړه يو د بل سره تړارزو
د درملنی يا معالجې له اصلی موخو څخه يوه دا ده . ده او د روغتيايی مرکز په کچه ترسره کيدای شیمشوره ټولنيزه

يې کارمنانو څخه يې لري او هغو ته د درمل د چې د ناروغ هغو ډيرو غيرواقعی توقعاتو ته بدلون ورکړو چې روغتيا
په ډيرې پيښو کې کيدای شی اميدونه په کاذب ډول راپورته شي او ناروغ يا د معالجې او . محدوديتونه ورپه زړه کړو

په بدل کې يې ډاکټر بايد هڅه وکړي چې اجنډا پراخه کړي، او . و د پام وړ ښه کيدو هيله ولرييا هم لږترلږه د اعراض
ناروغانو په مرسته ټينګار وکړي ترڅو فردي انديښنې او د ژوند ستونځې او همدارنګه جسمی شکايتونه په ګوته د 

 . مقاومت او مقابلې را وڅرخيږیدا هم اړينه ده چې هغوی و هڅول شي چې د معالجې د لټولو پرځای پر . شي

Uد درملنې وروستنۍ موخه : 

 د ناروغ د غم، اعراضو او معيوبيت لږول •
 . د روغتيايې خدماتو او درملونو د ناوړه کارولو لږول او محدودول •

Uد درملنې اصول : 

 . تشريح کړئ چې اعراض ريښتونی دی او ډاکټر ورسره آشنا دی •
، سايکولوژيک او احساساتی فکټورنه په )سلوک(ندونه چمتو کړئ چې څرنګه د کړووړو ګيوه مثبته څر •

 . تشديديږی فزيولوژيک ډول د جسمی اعراضو په بنسټ
 . او کورنيو د انديښنو د څيړنو لپاره د موقع برابرولد ناروغانو  •
 . کول او عادی کړنو او کارونو ته د بيرته ګرځيدو هڅولد مقابلې لپاره عملی الرښوونې  د اعراضو سره •
 د ژورخپګان او اضطراب د ناخوالو پيژندل او درملنه •
 د درملنې پر پالن بحث او موافقه کول •
 او بيا کتنهتقيب  •
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U وړانديز شوي دي والس رسۍ الندې اصول ټولنيزه -روانیپه مخ پرودې هيوادونو کې د: 

 . تصديقول چې اعراض، روانی فشار او معيوبيت ريښتوني دي •
 د درملنی د کړنالری تشريح کول •
 لټولو محدودولد مرستی  •
 د جسمی شکايتونو د طبعيت تشريح کول •
 باندی راڅرخيدل) مونون(د ناروغ په تشريحي ماډلونو  •
 . څخه ډډه کول) معايناتو(د بې ځايه درملنو او څيړنو  •
 هڅول بيرته عادی فعاليتونو ته •
 د ورځنيو يادداشتونو ساتل او د پرمختګ څارنه •

 ډاکټر بايد څه وکړي؟

U۱  .ارزوونه : 

 موندل  اعراضو او نه تشريح شوی جسمی شکايتونود  •
 د ستونځو د شدت موندل •
 لنيزو پاروونکو موندلټو -روانید  •
 د اعراضو اغيزه د ناروغ په ورځنی ژوند باندې •
 اعراضو د تاريخچې بيا کتنه د بنسټيزو •

Uد الندی مواردو په اړه ترټولو مهم معلومات : 

 په کورنۍ کې نه تشريح شوی جسمی شکايتونه  •
 د ناروغ د انديښنو او عقايدو پيژندل •
 د ځان وژنې خطر يا هڅې •
 کاروليا نارکوتيک انلجزيکو هولو د مخدراتو يا الک •
 د شخص شخصيت د اوسنۍ ستونځې څخه مخکې •
 ژوند کې بدلوناوسنۍ ستونځې څخه مخکې د  •
 ونهستونځې او د مقابلې ډول ټولنيزې -روانیاوسنۍ  •
 : د نه تشريح شوی جسمی شکايتونو په اړه د کورنۍ د غړو کړه وړه يا وضعيت •

o د دوديزه درملنو کارول 
o د اعراضو سره د مقابلې په اړه د ناروغانو څخه پوښتنې وپوښتئراضو او د اع . 
o د خپلوانو سره مرکه په پام کې ونيسئ . 

U۲  .د لوړې سويې خدماتو ته يې ليږد : 

د دا ډول . کله چې نه تشريح شوی جسمی شکايتونه تشخيص شول متخصصينو ته يې د ليږلو څخه ډډه وکړئ •
 psychiatristيو  په ياد ولرئ چې. کيږيد لومړنيو مراقبتونو په مرکز کې ه ښه درملنه او ادار ړناروغانو ترټول

 . د ناروغ سره زياتی کوئد ناروغانو په ليږلو سره او د نورو اضافی طبی مشورو ترالسه کولو لپارهبل ځايه ته 
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U۳  .روانی روزنه او مشوره ورکول : 

په مخنيوی کې د ، پايلو، ټولنيزو پاروونکو -روانی، خطري فکټورنوناروغ او کورنۍ يې د اعراضو د طبعيت،  •
 . په اړه وروزئکورنۍ په رول،تعقيب، د دماغی جسمی اړيکو 

Uځينې مهمې الرښوونې : 

 . د نه تشريح شوی جسمی شکايتونو پاملرنه د درملنې څخه غوره ده •
 تاسی يې نه شی کوالی. اعراض په بشپړه توګه له منځه يوسئ هڅه مه کوئ چې •
 )بحث پرې وکړئ(داماتو پالن د ناروغ سره وڅيړئ د اق •
 .د اعراضو په درملنه ښه ځير شئ، نه د هغو د الملونو په موندلو •
 . مزمن نه تشريح شوی جسمی شکايتونه خطرناک نه دي، سره له دې چې د ډيرې نارامۍ المل کيږی •
 . اعراض ريښتوني دی، او په ژوند کې د ريښتونو ستونځو المل کيږی •
 . دا خلک د خپل احساساتی درد لپاره مرسته ترالسه کړي، اعراض ښه کيدالی شیې کله چ •
 . په مقابله او وظيفه باندی ښه ځير شي •
 . ژورخپګان او اضطراب همدا ډول جسمی اعراض لري •
 . درمل به د ستونځې په معالجه کې مرسته ونکړي او کيدای شي چې ناوړه ګټه ترې واخستل شينارکوټيک  •
 . ید سرطان استاځيتوب نه کولکه د ګيډې درد  .ورکول مناسب ډاډ •
 . منظم تمرين سړی ته د ډير ښه والی احساس وربخښي •

U۴  .اقدامات ټولنيز -روانی 

چې کله اعراض ډير يا  ئچې هغه حالت وموم وکړئهڅه : وپيژنئپه روښانه ډول  سمی اعراضو سرچينهد ج •
 . ې تعقيب کړئزيات زورونکی ستونځې سره سمد ترټولو ټولنيزو اقداماتو -روانید لږيږی او 

U۵  . تعقيب 

هم د مشورې ورکولو او هم د پرمختګ د ارزونې، د ځان وژنې د فکرونو د ارزونې، د کورنۍ د راښکيلولو او  •
 . په مقابله کې د بدلونونو لپاره ترسره کيږي
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11B ژوبلولځان )Self Harm( 

د لوړ احساساتی زوږ  ځان ژوبلول معموالً . ولو يا ځورلو عمل ته وايېخپل ځان ته په عمدی توګه د ژوبل ځان ژوبلول
د يو ځان ژوبلول د ژوند . يا د لوړ روانی فشار څخه وروسته چې د کورنۍ حادې شخړې پسی وی واقع کيږی

ې غبرګون ښکارندويي کوی، داسی غبرګون چې په پای کې د ځان د ژوندی ځانګړې حالت به مقابل کې د يو بې سار
 پرسونل له خوا بد چلندکله د روغتيايی -هغه خلک چې ځان ژوبلوی کله. اړه اتی کيدو په اړه دي نه د هغه د تباهی پهپ

. سره مخامخ کيږی، په ځانګړې توګه د هغو ډاکټرانو او نرسانو له خوا چې د کلينيکونو په عاجله خونه کې کار کوي
 BPHSهمدارنګه د . ابتکاراتو کې شامل شیکړنالرې په يايې او ځان وژلو مخنيوی بايد په روغتد ځان ژوبلولو 

د ځان ژوبلولو واقعاتو په اړه بايد پروتوکولونه جوړ شی، په . ی د الرو پرمختګ ته هم اړتيا شتهڅخه جال د درملن
 . په لرې پرتو سيمو کې چې هلته ناروغان لومړی د روغتيايی خدماتو سره اړيکې جوړویځانګړې توګه 

 . په ځانګړې توګه په ښځو کې عام دي بلول په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځځان ژو 

Uهغه عامې ستونځې چې د ځان ژوبلولو لپاره الره هواروي : 

 د والدينو سره ستونځې يا کورنۍ شخړه •
 ستونځې په ځای کې ښوونځي يا د کار  په •
 د ملګرو سره ستونځې •
 فزيکی ناروغۍ •
 ژورخپګان  •
 په ځان لږ اعتماد •
 نسی ستونځېج •
 د مخدارتو او الکهولو کارول •

72B۱  .کلينيکی ځانګړتياوې: 

کاروی، د حشراتو ضد درملو په واسطه مسمومول او په لری پرتو سيمو  خلک د ځان ژوبلولو مختلفې الرې چارې
ماشومان د خپل چاپيلایر د خلکو څخه زده کړه کوي، دوی د هغو خلکو سره . کې د ځان سوزول يو مهم المل دی

 . ژوند کوي چې مخکې يې د ځان وژنی هڅې کړې وي

Uځينې عام ميتودونه چې په افغانستان کې کارول کيږی : 

 د خاورو په تيلو د ځان سوځول •
 )ځوړندول(ځان غرغره کول  •
 ځان ډوبول •
 د حشراتو ضد درمل خوړل •
 د پوستکی يا ستونی پريکول •
 د ځان وهل په سوکانو •
 )وزد درمل لوړ ډ(د ټابليټونو خوړل  •
 د لوړ ځای څخه ځان راغورځول •

Uد ځان ژوبلولو ممکنه محرکات او الملونه : 

 د نه زغم تکليف څخه تښتيدل •
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 د نورو د کړو د بدلون لپاره •
 نورو ته د ډيرې نااميدۍ ښکاره کول •
 چې نور خلک د مالمتی احساس وکړي •
 . چې د فشار څخه ځان خالص کړي •
 د مرستې ترالسه کول •

73B۲ . الطونهممکنه خطرونه او اخت: 

Uعام خطرونه دا دي : 

 څو څو ځلې ځان ژوبلول او ځان وژنه •
 ژورخپګان  •
 د مخدراتو ناوړه کارول •
 د خپلوی ستونځې  •
 تبعيض •

74B۳  .د روانی حالت معاينه: 

ارزونې موخه د ځان ژوبلوونکو ناروغانو ترمنځ د هغو ناروغانو موندل دي چې عقلی ناروغۍ، د  ټولنيزې -روانید 
ر، ورسره يوځای ستونځې لکه د مخدراتو يا الکهولو ستونځې، او هغه خلک چې په ټولنيز بحران ځان وژنې لوړ خط

هغه خلک چې عقلی ناروغی يا د مخدراتو د کارولو ستونځه لري پياوړې او اغيزمنې روانی درملنی ته . کې واقع دي
د د ټولنيزو او سايکولوژيکو يا ستونځې ولری باي ټولنيزې -روانیاړتيا لری په داسی حال کې چې نور خلک چې 
 . روانی مرستو مختلوفو ډولونو ته الس رسی ولري

Uد ځان ژوبلوونکو خلکو په ارزونه يا معاينه کې مهمې موضوع ګانې: 

 . ژوبلوونکی يې را چاپير کړی دی پيښې چې د ځانهغه  •
 د ځان وژنې د ميل درجه او د دې حقيقت لپاره نور داليل •
 اوسنۍ ستونځې  •
 روانی ستونځې  ممکنه •
 فردی او د کورنۍ تاريخچه •
 د ځان ژوبلولو  او ځان وژنی خطر •
 د مرستې په اړه کړه وړه •

د ځان ژوبلولو څخه وروسته ارزوني يوه اصلی موخه ګڼل  .د بيا ځلی په خطر کې دید هغو کسانو پيژندل چې 
د خطر ازماينه . اندوينه کې ښه ديروغتيايی کارمنان څرنګه د خطر په وړ ي، خو دا ستونځمنه ده چې ووايوکيږ

 . کوالی شی چې په پای کې درملنه اغيزمنه کړي

پيښې موجودې وي چې پيښې د ځان وژنې هڅې نه دي خو کيدای شی چې داسی  سره له دې چې د ځان ژوبلولو ټولې
 . موخه يې ځان وژنه وي

Uدای شيد هغو ځان ژوبلولو ځانګړتياوې چې د ځان وژنې ډيره وړاندوينه يې کي : 

 . کې ترسره شوې وي) يواځيتوب(چې په بيلتون کې  •
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د اعتراض وړ وی، د بيلګې په توګه، وروسته له دې چې مور او پالر کار ته په داسی وخت کې چې دا ډول اقدام  •
 .تللي وي

 . داسی اقدامات چې د موندلو مخه نيسی •
 . مخکې له مخکی يې خلکو ته د ځان وژنې په اړه څه ويلي وي •
 .کی له مخکي په پام کې نيول شوې ويورځي مخڅو کړنه څو ساعته يا دا  •
 د ځان وژنی نوټ يا پيغام •
 د کړنې په بهير يا وروسته له هغې د خبر نه ورکول •

75B۴  .تشخيص: 

Uله احساس سره يوځای کيدای شی، په الندې توګه ديد ځان وژنې  هغه اعراض او عالئم چې : 

 ول يا د مرګ غوښتنهد ځان وژنی د احساس په اړه خبری ک •
 . بدلون نه شي ورکوالی او ښه کيږی هم نه د نااميدۍ احساس چې هيڅ شی •
 . کوم توپير په کې نه شي راوستالی بې وزلۍ احساس چې هيڅ شی •
 د کورنی او ملګرو لپاره د پيټی په څير ځان احساسول او د مخدراتو او الکهولو څخه ناوړه ګټه اخستل •
ې په توګه د مالی چارو تنظيمول، د پانګې لری کول تر څو د يو چا د ميړينی لپاره د بيلګ( د چارو منظمول  •

 ). تياری ونيسي
 د ځان وژنی د يادداشت ليکل •
د خپل ځان د خطرونو سره مخامخ کول يا د داسی خطرونو سره ځان مخامخ کول چې د وژل کيدلو خطر موجود  •

 . وي

76B۵  .درملنه: 

ځينې واقعات لکه . وارزول شي ستونځې له پلوه ټولنيزې -روانیفزيکی صدمې او هغه خلک چې ځان ژوبلوی بايد د 
د . يستر کيدو ته يې هم اړتيا وځان سوځول يا د زهرو خوړل ځانګړی پاملرنې ته اړتيا لری او کيدای شی چې ب

الل په صورت کې د رواني روغتيا د اخت. ستونځو ارزول بايد په لومړنی ممکنه وخت کې ترسره شي ټولنيزو -روانی
 ود اقدامات. وی که چيرې شديد وی  انتی ډيپريسانټ اضافه کيدای شی ټولنيزه -روانیمثالً ژورخپګان، درملنه بايد 

 .پالن بايد د ناروغ سره وڅيړل شی

ډيرې هغه خلک چې ځان ژوبلوی د خپل منځې بحران په غبرګون کې هم همدا ډول کړنه کوی او کيدای شي چې د 
خو شديدې سايکوتيکې او د . په توګه يې درملنه وشي) outpatient(ه خارج او د سراپا ناروغ روغتون څخ

ستونځې په منځ  ټولنيزې -روانیژورخپګان ستونځې د بياځلی راتلو خطر او ځان وژنې يو خطر دی، يا هم د سترو 
په ډيري پيښو کې کيدای . يکې ځای لری، لکه د جنسی تيری افشا کول کيدای شی د متخصص مشورې ته اړتيا ولر

د مستقيم شی چې د بحران په اړه اقدامات مناسب وی، د ستوځو د حل معالجه معموالً په کاهالنو کې کارول کيږی او 
د ستونځو د حلولو د تخنيکونو کارول او د مقابلې د کړنالرو عملی کول کوالی شي . والی او په آسانه پوهيدو ګټه لري

 . مهال مرسته وکړي چې په راتلونکی کې د بحران سره مخامخ شي چې د کاهالنو سره هغه
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12Bځان وژنه  )Suicidality ( 

د . خلک د خپل ژوند په ځينو وختونو کې داسی احساس کوي چې موږ د ژوند لپاره پوره څه لروزموږ څخه هم ډيری 
وونکي پيښې په غبرګون کې ترسره ډيرو خلکو لپاره د ځان وژنې فکر ډير ژر تيرٻږی، او اکثراً د يوې نوی خپه ک

خو د ځينو لپاره د ځان وژني فکرونه يا پالنونه ډير معند کيږی او د عقلی ناروغيو او د ژوند د شديدو ستونځو . کيږی
 . سر يوځای وي

 . ځان وژنه د ځان ژوبلولو يوه برخه ده خو هره ځان ژوبلونه ځان وژنه نه ده

 ژوند پای ته رسولد خپل : ځان وژنه •
 . هغه کړه وړه چې د مړه کيدو په موخه ترسره کيږی خو پايله يې مرګ نه وی: د ځان وژنې هڅه •
 په خپله د د خپل ځان وژلو نظريات: د ځان وژنې نظريه •
ځان ته تاوان رسول چې د درد يا ژوبليدو المل شي پرته له دې چې د مړينې په خپله خوښه : عمدی ځان ژوبلول •

  .هڅه وکړي

Uد ځان وژنې سره يوځای وي الندې ناروغۍ : 

او د راتلونکي په اړه  ن يو شخص ته د بدبختۍ، د ژوند ژورخپګا. د ځان وژنې ترټولو مهم المل دی: ژورخپګان •
 . د مينې له السه ورکولو احساس ورکوي

د سره له دې چې ډير خلک الکهول څښي او مخدرات خوري ترڅو : د الکهولو او مخدراتو څخه ناوړه ګټه اخستل •
 . ښه توب احساس وکړي، خو په حقيقت کې دا مواد خلکو ته د خرابوالی احساس ورکوی

 .اوږدمهال روغتيايې ستونځې •
په سايکوز او مانيا اخته خلک هم د ځان وژنې له الرې د خپل ژوند پای ته رسولو په  :شديدې عقلی ناروغي •

 . خطر کې دي

هغه مهم ټولنيز فکټورنه چې سړی خپه . کيدو کې مهمه دنده لري د عقلي ناروغيو په الملټولنيز او شخصی فکټورنه 
 : ځان وژنې ته تياروی دا ديکوی او 

 . خوښې واده اخوښه اړيکې، په ځانګړې توګه بېن •
 . شي ېفقر او اقتصادی ستونځې، په ځانګړې توګه کله چې په ناڅاپی توګه پيښ •
 د عزيز له السه ورکول •
 . ستونځې او احساسات ورسره شريک کړي د داسی خلکو نه درلودل چې خپلې •

 څرنګه بايد ومومو چې يو شخص ځان وژونکی دی؟

 . د دې لپاره چې ومومو چې آيا شخص ځان وژني او که نه ځينې پوښتنې نيغ په نيغه خو په نرمۍ سره وپوښتئ

د دې . ه ورنه کړيهغې ته د ځان وژنې يا ځان ژوبلولو نظري\د يو شخص څخه د ځان وژنې په اړه پوښتل به هغه
هغوی ته د خپلو احساساتو په اړه د فکر کولو موقع برعکس د يو روغتيايی کارکوونکی د پوښتنو ميل کوالی شی چې 

 . ورکولو سره د ځان وژنې خطر لږ کړي

Uتاسو الندې پوښتنې پوښتالی شئ : 

 آيا تاسو فکر کوی چې ژوند د ژوند کولو ارزښت نه لری؟ •



 
119 

 

 چې مړ شئ؟ آيا تاسو ترجيح ورکوئ •
 د خپل ځان د وژلو په اړه څه فکر کوئ؟ •
 څرنګه ترسره کړئ؟ځان وژنه  آيا تاسو کله فکر کړئ چې •
 آيا تاسو د ځان وژلو هڅه کړې ده او يا تاسی د ځان وژنی پالنونه لرئ؟ •

خطر په راتلونکې کې دځان وژلو  مخکنې هڅې. (همدارنګه د ځان وژنې د پخوانيو هڅو په اړه هم پوښتنه وکړئ
 ).ډيروی او تاسو ته به داسی نظر درکړي چې هغوی به څه وکړي

 د هغه شخص سره چې د ځان وژنې نظريات لري څه بايد وکړو؟

 : هغه پوښتنې چې بايد د ملګرو او کورنې څخه وپوښتل ښی

 څه پيښ شول؟ آيا دا يوه خطرناکه هڅه وه؟ •
هڅو تاريخچه لري ډير داسی ښکاری چې بيا يې آيا دا مخکې هم پيښه شوې وه؟ هغه خلک چې د ځان وژنی د  •

 . ترسره کړي
 آيا د عقلی يا روانی ناروغيو يا د شديدې فزيکي ناروغي تاريخچه شته؟ •
 ښځې څخه جال کيدل؟\هغې څوک له السه ورکړي، د بيلګې په توګه د خپل ميړه\آيا په دې وروستيو کې هغه •
 :د ځان وژنې هڅې يې کړې ویهغه پوښتنې چې بايد د هغه شخص څخه پوښتل شي چې  •
 چې خپل ژوند پای ته ورسوئ؟ ولې؟ څه پيښ شول؟ آيا تاسو غوښتل  •
آيا تاسو پالن درلود؟ تاسی د څومره مودې لپاره دغه پالن جوړ کړ؟ آيا تاسو کوم بل چا ته هم د دغه پالن په اړه  •

 څه ويلي دي؟
 .ې ساتل شوې وي ډيرې جدی ديهغه هڅې چې په ډير احتياط سره پالن شوي او د نورو څخه پټ •
ډيري خلک وروسته له دې چې هڅې يې د مړينې سبب نه دي شوی تسلي يې  تاسو اوس څرنګه احساس کوئ؟  •

 . شوي ده
 بيا هڅې کولو ته ډير مساعد دي؟  چې تسلی يې نه ده شویهغه خلک  •
دا پوښتنې د (ه السه ورکړې ده؟ آيا تاسو په دا وروستيو کې د خپګان احساس کوئ؟ آيا تاسو د ژوند سره مينه ل •

 .)ژورخپګان د تشخيص لپاره وکړئ
شخص د ښو شيانو په دا د هڅو يوه مهمه الره ده چې  کوم الملونه شته چې ژوند ته مو دوام ورکوئ؟ستاسو لپاره  •

ا د ناروغې د شدت د. ځينی خلک دومره خپه وي چې هيڅ مثبت شی نشي ليدالی. اړه فکر کولو ته راوګرځوئ
 . ده ه نښهيو

 امکان په اړه قضاوت کول د د ځان وژنې د نورو هڅو

هغه فکټورونه چې بايد ستاسو . نه دهستونځم دا چې يو شخص به بيا د ځان وژنې هڅه وکړي او که نه وړاندوينه يې
 : پام د بيا هڅو د خطر خواته  را وګرځوي په الندې ډول دي

خه د هڅې د پټولو کوښښ شوی وی او خطرناکه ميتود يا چې په هغې کې د نورو څپالن شوې هڅه جدي او  •
 .طريقه کارول شوې وي

 د ځان وژنې د فکرونو ادامه •
 د راتلونکي په اړه نااميدي •
 د شديد ژورخپګان شواهد •
 د ژوند د شديدو ستونځو او ضايعاتو شواهد •
 د ټولنيز مالتړ کمزورتيا •
 د الکهولو ناوړه کارول او شديده فزيکی ناروغۍ •
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 وژنې مخکنۍ هڅېد ځان  •
 کېاشخاصو  د ځان وژنې هڅه د لوی عمر په •

 بيا څه وکړو

 . مشاور ته واستوئ ټولنيز -روانیهغه شخص چې د ځان وژنې هڅه کړې وي هغه  •
د اړينو خپلوانو او ملګرو سره . هڅه وکړئ چې هغه ټولنيزې مسئلې و پيژنئ چې د سړی د خپګان سبب کيږي •

 . خبرې وکړئ
 ). د ژورخپګان برخې ته مراجعه وکړئ. (لکه شديد ژورخپګان درملنه وکړئوغۍ اساسی عقلي نارد  •
اوونۍ وخت نيسی ترڅو يې اغيزې څرګندې شي، په همدې وخت کې  ۴-۲د ژورخپګان درمل د : په ياد ولرئ •

 . مشوره ورکول او د کورنۍ مالتړ ډير اړين دی
چې د  ر کې دی، د خپلوانو څخه يې غوښتنه وکړئکه تاسو داسی احساس کوئ چې هغه د بيا ځان ژوبلولو په خط •

 . یهغه سره وخت تير کړي او هغه ته ډاډ ورکړي چې هغه يواځې نه د

 :د هغه چا سره چې د ځان وژنی نظريات او د ځان وژنې هڅې يې کړې وي د خبرو کولو الرښوونې

او شخصی موضوع ) حرمهم(ځان وژنه يوه حساسه . د شخص سره په خلوت کې خبرې کول په پام کې ونيسئ •
 . ته پوره وخت ورکړئ ترڅو ځان آرام احساس کړي او خپل داليل په څرګنده سره شريک کړي هغې\هغه. ده

اجازه ورکړئ چې خبرې وکړئ او شخص ته . يې بايد ووايي په ځير سره غوږ شئد هغه څه لپاره چې هغوي  •
 . د ځان وژنې د احساساتو المل کيږي ه په اړه پوه شئ چېوباسئ چې د امکان ترحده د هغه څ زيار

د مالتړ يا حمايت لپاره د کلمو په کارولو کې د سليم عقل څخه کار . شخص ته په تشويقی کلماتو ډاډ ورکړئ •
 . واخلئ

 . که چيرې شخص د ځان وژنې په لوړ خطر کې وي، نو هغه يواځي مه پريږدئ •
 . نونو په اړه په آزاده توګه پوښتنې وکړئد نظرياتو او مخکنيو هڅو او راتلونکو پالد ځان وژنې  •
شخص ته . مالتړ کوونکي او مهربانه اوسئ. د شخص د ځانګړتياوو په هکله قضاوت مه کوئ. قضاوت مه کوئ •

. ته د قضاوت او کمولو څخه ومنئاجازه ورکړئ چې د هغه يا هغې احساسات بيان کړي او هغه احساسات پر
يا ځان وژونکی ته مه وايئ چې هغه بد . ارزښت په اړه لکچر مه ورکوئمه ښکاره کوئ، د ژوند د  حيرانتيا

 . شخص دی
تاسو مه غواړئ چې شخص د هغه څخه نور هم خراب احساس وکړي چې هغه . دخپلو بيانو په اړه محتاط اوسئ •

 . يې مخکې لري
دا کار د ( مه بيانوئ په اړه د پوهاوی پرته د ډاډ ورکولو څرګندونېد هيلو وړانديز ورته وکړئ خو د وضعيت  •

مرسته موجوده ده او دغه د ځان ناروغ ته ډاډ ورکړئ چې ). نااميده کړي دې المل کيږی چې شخص الزيات
هغه درد چې هغه يې احساسو له نظره مه غورځوئ، خو د ځان وژنی د معاوضه . وژنې احساسات مؤقتی دي

 . هغې ژوند مهم دی\پوه ښی چې د هغه کوونکو الرو په اړه خبرې وکړئ او شخص ته اجازه ورکړئ چې
، د اقداماتو يوسټ چې هغه يې د ځان وژنې د بحران په »د ژوند لپاره پالن«د شخص سره مرسته وکړئ چې  •

څوک بيړنې مرستی ته اړتيا په دې پالن کې هغه څه هم شامل دي چې . مهال د تعقيب وعده کړې، جوړ کړي
وعده کوی چې د ځان وژنې هڅه به د يوې  مراجعکړي چې يو څوک کوالی شي چې قرارداد هم و. لري

 )د بيلګې په توګه يوه اوونۍ. (ځانګړې مودې لپاره نه کوی

 ډاکټر بايد څه وکړي؟

U۱  .ونهارز : 

 د اعراضو موندل  د روانی ناروغيو •
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 د اعراضو د شدت موندل •
 ټولنيزو پاروونکو موندل -روانید  •
 د باندېد اعراضو اغيزه د ناروغ په ورځنی ژون •

Uد الندی مواردو په اړه ترټولو مهم معلومات : 

 د واقع شويو ځان ژوبلولو واقعات •
 په کورنۍ کې ځان ژوبلول يا ځان وژنه، ژورخپګان يا نورې روانی ستونځې •
 مخکنۍ هڅې او پايلې يې •
 اوسنې فزيکي ناروغۍ  •
 د مخدراتو يا الکهولو کارول •
 د شخص شخصيت د ناروغۍ څخه مخکی •
 مخکی ژوند کې بدلونونهان ژوبلولو څخه د شخص د ځ •
 ټولنيزې ستونځې -روانیاوسنې  •
 د کورنې د غړو کړه وړه •

 
 

U۲  . لليږد مشورې لوړې سويې ته ټولنيزې -روانید : 

 خطر موجودې وييوه هڅه يا لوړکه د ځان وژنې  •
 که روانی اختالل موجود وي •
 که چيرې ورسره يوځای ممکنه فزيکي ناروغۍ موجوده وی •
 اغيزمنه نه وي مشورهلومړنۍ که  •

U۳  .روانی روزنه او مشوره ورکول : 

، پايلو، ټولنيزو پاروونکو -روانی، خطري فکټورنود طبعيت،  د ځان ژوبلولو او ځان وژلو ناروغ او کورنۍ يې •
او تعقيب په اړه  او تعقيب، عود، وقايې خطر، درملنې  ، د ځان وژنې دپه مخنيوی کې د کورنۍ د غړو رول

 . وزئور

Uمهمې الرښوونې : 

 ځان ژوبلول بايد کم و نه ګڼل شي •
 . سړی بايد د ځان ژوبلولو لپاره مالمت نه کړای شي •
 . د ځان ژوبلولو خطر  د لومړي هڅې څخه وروسته ډير دی •
 . د ځان وژنی د فکر يا پالنونو په اړه پوښتنه کول شخص ته دا نظريات په سر کې نه ځا په ځای کوي •
 . رنۍ غړي کوالی شی چې د ځان ژوبلولو په کمښت کې مرسته وکړيملګرې او د کو •
 . ځان ژوبلول کيدای شي چې د يوې پريشانۍ يا انديښنې سره يو غبرګون وي •
 . ځان ژوبلول ډيرې وختونه په ژوند کې د ناڅاپه او غير متوقع بدلون په واسطه منځ ته راځي •
 . وغۍ يوه برخه ويد ځان وژنې فکرونه کوالی شی چې د ډيرې شديدې نار •

U۴  . تعقيب 
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د بدلونونو، شخړو او ځان ته د ضرر  د ناروغ د سايکوزس د اعراضو، د کړو وړود تعقيب به بهير کې ډاکټر باي •
 stableه چې د ناروغ حالت لک. لپاره وڅاري ټولنيزو اقداماتو -روانیرسولو کړو وړو او تر ټولو مهمه دا چې د 

و نلری چې ناروغ ډير ژر ژر وويني، خو بيا هم د ناروغ د تعقيب ويزټونه يا   کيږی، ښايي چې ډاکټر اړتيا 
کتنې د ناروغۍ په مودې، له درملنې سره د ناروغ جوړه، د درملنی په لوازمو، د سايکوتراپی په پرمختګ او په 

هم د پرمختګ د تعقيب هم د مشورې ورکولو او  . ځانګړې جغرافيايی سيمه کې د پاملرنې په ډول پورې اړه لري
ارزونې، د ځان وژنې د فکرونو د ارزونې، د بياځلې خطر، پارونکو د ارزونې، د کورنۍ د راښکيلولو او په 

ټاکل شويو ميل لری چې د تعقيبيه ډيرې ځان ژوبلونکي ناروغان  . مقابله کې د بدلونونو لپاره ترسره کيږي
 . مالقاتونو څخه غفلت وکړي
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13B ٍميرګی)Epilepsy( 

 ۲۴غيرتنبه شويو حملوڅخه په ۲کم ترکمه  (حملو  و، متکرروتشوش دی چې د خپل سريو داعصابو ميرګی : يرګیم
په دوران کی  ميرګيو دحملې د.ی يوه روانی نه بلکه يوه عصبی ناروغی دهميرګ. په واسطه مشخصيږی )ساعته کی

دميرګيو . اضافی اعراض راپيداکيږیعصبی فعاليت ګډوډ کيږی او پايله کی دعضالتو سپزم، دشعور ضياع او 
 :دميرګيو نړيواله طبقه بندی ميرګی په دوه برخو ويشی.لری راض د افت په موجوديت پوری اړهکلنيکی اع

• Partial seisureداحملی د : اختالج نيمګړیcerebral cortex پدی کی . په يوه محراقی سيمه کی پيل کيږی
 . همدارنګه ثانوي عمومی حملې شاملې دياو    (CPS)حملې یکس نيمګړاو کمپل (SPS)حملې مګړېساده ني

 نيم کرو يا په دواړودا ډول حملی په يو وخت کې د دماغ : Generalized seizuresعمومی حملی يا  •
Cerebralhemispheresکی ثبت شوې دي. 

Uدميرګيو دحملی عام الملونه: 

 يا ستونځی تونهت څخه وروسته اخطالدوالد ، دوالدت په مهال ېدوالدت څخه مخکد اميد وارۍ يا  •
وريدی  او) cerebral hemorrhage(دماغی وعايی ناروغۍ لکه دماغی انتانات، دماغی وينتويدنه  •

 )venousthrombosis(ترومبوز
د واقعی ( amnesiaاو  هغه مهال ډيره اړينه ده  چې بيهوښی دنيم ساعت څخه ډيره وي دا: دسر ترضيض •

 .وييره دنيم ساعت څخه ډ) هيرول
 meningitis or encephalitisدمرکزی عصبی سيستم انتانات لکه  •
 neoplasmددماغ  •
 . پريښودلو اعراضاو يا د الکهولو د مم، ددرملو درملو تسد •

77B۱  .کلينيکی ځانګړتياوې: 

 :Generalized Seizuresعمومی حملی يا  .  الف
 :دی دی دوه ډولونهد. یکی پيښيږپه ډيروبرخو دماغه چې ددميرګيو عمومی حمله دغير نورمالو برقی فعاليتونو پايله د

1( Tonic clonic seizures : داحملی دشعور دضياع سبب کيږی، ناروغ په ځمکه راوليږی، دعضالتو شخوالی
 :دی حملو عمده اوصاف دا ديد. رامنځته کيږی

 تلل ګځيدل، دژبی چيچل او دخولی څخه ځرناڅاپه غو •
 دالسونو او پښو رپيدل •
 سپينيدل سترګی  •
 متيازو بې ارادی اطراح کيدلياډک  ودتش •
 حملی په مهاليدل ددشعور خراب •

او ددوی په ځان کی دپخوانيو زخمونو، د حملی سره مخامخ کيدای شی ناروغان دخو ب په وخت کی يا په تنهايی کی 
 :ډول حملی دری پړاوونه لريدا. موجودې ويسوځيدنو نښی 

I. Tonic phase : 
. خميدلو، د څنګلو په پورته کيدو او پرانستل کيدو او د مال او غاړې په شخيدو سره پيل کيږي دا پړاو د تنې په •

چی دغاړی  يتنګيدل شروع ش ساددی حالت سره ممکن چې د. دوام کوی سره وو په غځيدښپالسونو او اود
 .دعضالتو دشخوالی له کبله رامنځته کيږی
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 .کيدل، دوينی دفشار لوړيدل او داسی نور )tachycardia( ړندیاره سيستم نښی عبارت دی له دنبض ګخودک •
 دوام کوی پورېثانيو  ۲۰-۱۰دامرحله  •

 
II. کلونيک پړاو(Clonic phase): 

يږی او وخت يی ک کی  په متناوب ډول سستيږی يا شله کيږی، چې عضالت پ څخه وروسته پيل ټونيک پړاود •
 .يکو توپير

دعضالتو هر .التو له سستيدو اوپه نوبت شخيدو څخه راپيداکيږیداد عض. عمومی رپيدنه پيښيږی په دی پړاو کې •
 .يوځای ويشخوالی دقرنيئ له تقلص او توسع سره 

دوام کوی، دډکو يا دتشو متيازو غير ارادی خارجيدنه ځکه چې  دعضالتو شليدنه تر وروستي شخوالي پورې •
ثانيو پوری دوام کوی او دناروغ  ۳۰ ردعضالتو شليدنه تقريباً ت. سترخا کویعضالت ا) معصراتو(ونودسفنکتر

 .دوام کوی دقيقو پورې ۲-۱ټونيک او کلونيک صفحی د ). واقع کيدای شي اپنی(شی ينفس بنديدال
 

III. دحملې څخه وروسته پړاو : 
 

ډيري . ناروغ په کراره ويښيږي. پيل کيږی ارام وی او ساه اخستنه ېکه چې ناروغ پ بيهوښی پړاو دید دا پړاو •
ناروغانوته . يکی عام ده او دعضالتو درد پ یدردسر. وخت خوب څخه وروسته ګنګس وی لنډوخت ناروغ د

 .دحملی دوخت هيڅ هم په يادنه وی
 

2( Absence Seizures : داډول حملی د عمومی حملی)generalized seizures (دی . ړی ډول دیيوځانګ
ر لنډ وخت لپاره صرف دڅو ثانيو لپاره دی حملو کی شعور دډيه پ.  څوک نه متوجه کيږی اً ډول حملوته اکثر

. ږی اوپورته خواته تاويږیورکي دناروغ سترګی تور دلنډ وخت لپاره). ثانيو څخه ډير نه وی۳۰دد( ضايع کيږی 
او وروسته ددی ډول حملی څخه ناروغ . سره که خبری وشی کوم غبرګون نه ښييناروغ د په دی وخت کی 

والدين فکر کوی چی . په ماشومانو کی وی او نه تشخيصيږی اکثراً . رکويې يی کاوه دوام وخپل کارته چې مخک
 .چی غوږ ونيسی م خبری ته پام نه کوی او نه غواړيماشو

 : Partial Seizures. ب

ه دې پورې پ يې اعراض) تصوير وګوری ۹٫۲.( و په يوه برخه کی پيښيږیپه دی ډول حمله کی ستونځه دمغز •
دوه ډوله . ل حملو څخه رنځ وړیداډود ناروغان  ٪۵۰دميرګيو . وم ځای کې دیاړه لری چې آفت د مغزو په ک

 :لري

۱ (Simple Partial Seizure  

د بدن په يوه برخه اعراض  د حملې. يناروغ شعور په ځای ود ، کی  partial seizure Simpleپه ساده   
داډول حملی دحسی . تقبض سبب کيږی ديوګروپ عضالتو دلنډپه الس او پښو کې اکثره حمله . کی ښکاره کيږی

 .رڼاګانو ليدل ونودرڼا ګانو او رنګ: لکه سره هم پيښيږیاعراضو 

۲ (Complex Partial Seizure 

دحملی په وخت  ناروغ . نه عور تغير کوی، خو شعور پکی خراپيږیکی ش partial seizureپه کمپلکس  
يو ډول ناشنا او متکررو کړووړه ښکاره کوی خلکدا.  یاو په يو خوبجن حالت کی ښکار يخبروته غبرګون نه ښي

، ه دی ډول حملو کیپ.په نامه ياديږی automatismsدامتکرر حرکات د . دسترګو رپيدل، دخولی حرکات: لکه
د ډول حملې دا. وکړی ب کړی يا ساده اشارېتعقيان  ساده لفظی ځواب ورکوی، ساده اوامر بعضی ناروغ
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temporal lobe حملی معموالً لنډې وی له ثانيو دا. برخی راپورته کيږی مغزو له هرېا کيږی خو دڅخه راپيد
 .معموالً تر دوه دقيقو پوری دوام کوي. موميپوری دوام  تر دوه دقيقو

پيښيدونکې حملې څخه  ناشنا احساسات چی ناروغ د: سره مخامخ شيaurasښايې د ناروغيو ځينې دميرګيو  •
دا . خوبجن حالت احساس د ، بی خونده بوی ياپه ګيډه کې ناشنا احساسات: لکهمبهم وی  دا احساسات. خبروي
auras  په واقعيت کی سادهpartial seizures دی چې ناروغ شعوری حالت ساتي. 

78B۲   .اتممکنه خطرات او اختالط: 

Uدمتکرروحملو خطری عوامل عبارت دی لهU : 

 څخه کم عمر ۱۶د  •
• Remote symtomatic seizure 
 ترمنځ پيښيږي  ۸:۵۹ی چی دنيمی شپی او دسهار هغه حمل •
 چی مخکی تحريک شوی وی هغه حملې •
 .هغه ناروغان چی خور ياورور يی ميرګی ولری •
• Status epilepticus  کی د مقدماتی  ۲۴پهRemote symtomatic seizure 
• Partial seizures 
 .عقلی تأخردعصبی نقيصو موجوديت دماشومتوب څخه لکه مغزی فلج يا  •
 تغيرات EEGغيری نورمال  •

 : وروسته واقع کيدای شیدحملی په وخت يا دحملی څخههغه اختالطات چې 

 د سر، ژبی، شنډو او اننګيو ژوبليدل  •
 فشاری کسرونهد مريو دمال  •
• Aspiration pneumonia يا د استفراغ د موادو تنفس کول 

79B۳  .تشخيص: 

پړاويزه دميرګيو تشخيص يوه ګن .تشخيص سبب کيږید سم ناروغانو کې  ٪۹۰ يوه دقيقه او مفصله تاريخچه په 
 :ه کې شاملې ديونی پپروسه ده چی الندی ارز

 . کلينيکی معايناتو سره يې تائيد اړين دیتاريخچه، نيورولوژيکی او دوينی معايناتو او نورو  ناروغ پهد •
 ډول معلومولد دحملی  •
 د مرګيو د المل پيداکولو لپاره يوه کلنيکی ارزونه •
 غوره کولدرملنی  ېمناسب ېديو ټولو السته راوړنو په بنسټد •
 ده عمده وسيله دميرګيو په تشخيص کی دقيقه طبی تاريخچه •
• Electroencephalography (EEG)  تغيراتو نهخو په دی معاينه کی د. ی شیرسته کوالمدناروغی په تاييد کی 

 .موجوديت، ناروغی نشی ردولی
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U ميرګی دConversion ږ سره په تفريقی تشخيص کی مرسته کولی شیزموالندی جدول  مشابه اعراض لري سره: 

 Conversion ميرګی 

بطنی نارامی، غير معمول بوی او  ) Aura(  اورا 
 خوند

د کورني بحث څخه وروسته 
ناراحتی په خوی يا مناقشه کې 

 بدلون

 په کراره ناڅاپه  پيل

 ید نورو په موجوديت ک  هر چيرته موقعيت

معمو الًد بحث او فشارونو  نه وی ييلوونکی فکتور
 څخه وروسته

  ناڅاپه ) Fall( وليدنه 

 ,Tonic-clonic غير ارادی حرکات
symmetric 

 غير منظم

 نه وی موجودوی د خولی ځګ

 نه وی موجودوی د ادرارو  خاريجيدل

 نه وی ممکن د ژبه چيچل

د حمله په جريان کی د بدن شين 
 والی

 نه وی دویموجو

 ممکن موجودوی زخم د حملی په جريان کی

 څه نا څه نه وی د حملی په ياد لرل

   

80B۴ .  درملنه: 
 : د درملنې الرې دا دي. طريقه ده ومړۍلی په کنترول کی لدوايی درملنه دحم

 .د اړتيا پريکړه دانذارو په بنسټ کيږيددوايی درملنی  •
واصح  د درملنې په اړه status epilepticusزه لوړيږی، کورنی ته د او په کراره يی اندا غوره کيږیيودرمل  •

 .کيږي معلومات ورکول
 .عظمی حدته رسيږیاکه حملی دوام کوی ددرملو اندازه  •
ی ترڅو دوهم درمل دوهم درمل ترهغه وخته ورکول کيږ. دوهم درمل اضافه کړیکه ميرګي کنټرول نه شول  •

 .رمل ودرول شیمړی دودتداوی په توګه وساتل شی او ل
حتی کولی يږي او او دمعايناتو ترسره ک کيږی درملو کارول که ميرګی په دوه درملونو هم ځواب ورنه کړي نور •

 .سوال الندی راولوتر شو تشخيص 
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⇓ 

 .دميرګيو په درملنه کی لمړی ميتود او طريقه ده يوه درمل غوره کوليو درمل درملنه يا دپه 
 

Uټی لریګ دېپه يوه دوا درملنه الن: 
• U۸۰-۷۰Uپوری پيښی کنترولوی 
 لږ جانبی عوارض  •
 ددرملو سميت کم وی •
 interactionsددرملو ترمنځ  •
 لږ دوز اسانه او منظمه خوراک •
 ارزانه قيمت •

U کوی درملو غوره کول اغيزمن ځينی عوامل چی د: اړه لری ملو انتخاب په ډيرو فکتورونو پورېدميرګيو ددر: 

 جانبی عوارض •
 دحملی کنترول •

 U )Uessentialالندی درمل دافغانستان ددرملو په ضروری لست درملنه کی کارول کيږی،شمير درمل دميرګيو په  يو
medicine list (دي کی شامل: 

• Valproic acid : مليګرامه  ۷۵۰ -۲۵۰وزيی ډ. چی دحملو په درملنه کی پراخه اغيزه لریلمړنی انتخابی درمل
)  primary generalized epilepsies(رملدميرګيو د لومړنيو حملود وزونو داپه ورځ کی په تقسيم شويو ډ

ددی . یهم کارول کيږپه درملنه کی )  partial seizures(درمل دی او همدارنګه د  قسمی حملو لپاره غوره
 .رمل تاوان لوړ قيمت دید

•  
• Carbamazepine : د قسمی حملی)partial seizures (400-200 يی ډوز. په درملنه کی کارول کيږی mg 

 . څخه نشی لوړيدلی مليګرامه څخه په ورځ کې ۱۰۰۰د . دی
• Phenobarbital :دروغتيا . که څه هم جانبی عوارضويی استعمال کم کړی. کارول کيږیپاره ميرګيو ل داد

. دیmg/day 200-60يی ډوز . لمړنی انتخابی درمل ګڼیپه مخ پر ودې هيوادونو کی رمل د نړيواله اداره دا
 .يږیو قسمی حملو په درملنه کی کارول کی ادعموم

Uدميرګيو ددرملو لنډيز: 

Drug 
 درمل

Side Effects 
 جانبی عوارض

Adult Dosage 
 وزدغټانو ډ

Child Dosage 
 وزدماشومانو ډ

Phenobarbital 

(15 or 100 mg 

tablets; 15mg/ml 
elixir 

 خو بجن حالت

 ګنګسيت

 دموازنی خراپوالی

يږی په دورځی پيل mg ۱۵۰په 
 ۵۰دوه مساوی دوزونو، تر 

mg  په اونی کی لوړولی شو
په . ترڅو حملی کنترول شی
 g   ۲۰۰غټانوکی اعظمی دوز  

 .دی

 ۱۵تر دری کلونو پوری : پيلی
mg  دورځی يوځل دخوب په

 .وخت کی

 mg ۳۰کلونو پوری  ۳-۱۰
دلسو نه پورته . دورځی

، په  mg ۱۰۰يا  ۶۰عمرکی 
. ولوړولی ش mg ۱۵اونی کی 
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په فی  mg ۵: وزيیيهډتعقيب
کيلو ګرام وزن دبدن دورځی ه 

 وزه کیډدوه 

Carbamazepine 

(200 mg tablets) 

 ګنګسيت

 زړه بدوالی

 دخولی وچوالی

د پوستکي سرې دانې 
پدی حالت کی درمل (

او بل درمل  )بند کړئ
 غوره کړی

وکړی دورځی mg ۱۰۰پيل په 
دوه ځلی او په تدريجی ډوليی 

 ۱۰۰۰mgو د  لوړ کړی، خ
وز مه ډڅخه په ورځ کی 

 لوړوی

دورځی  mg ۵۰شروع په  
په فی کيلو  mg ۲۰دوه ځلی 

ګرام وزن دبدن يی لوړ کړی 
 وزونوکیډپه دوه 

Sodiumvalproate 

دحمل په لمړيو دری 
مياشتو کی بايد استعمال 

 .نشی

 زړه بدوالی

 لرزه

 دوزن ډيريدل

۸۰۰mg  دورځی په دوه ويشل
په  mg ۲۰۰وزونو، شويو ډ
معموله . لوړولی شو ترتيب

دی خو  mg ۱۲۰۰اندازه يی 
پوری لوړيدلی  mg ۳۰۰۰تر 
 شی

 

    

 . وروسته دوام مومي کلونو ۵-۲درملنی موده د وروستې حملې څخه د دميرګيو د

 

Uدميرګيو دښو او بدو انذارو ځانګړتياوی: 

 ېپايل ېبد ېپايل ښې

 يو ډول حمله •

 بغير داضافی ضرره وی •

 شی ٻپيل کيږيک په پایدعمر  •

حمله په يوه نارړغی پوری تړلی وی د پوره  •
 ښکيدو سره  يا تنبه شوی وی

 حمله لنډه وی •

 د حملو شمير لږ وي •

 ېملډيرې ح •

په ځانګړې ( ورسره وی اضافی عصبی ضرر •
 )توګه په د پيژندګلوۍ په دنده کې

 ویحملې  رعمر په پيل کی وی په خپل سد •

• Status epilepticus 

 شمير ډير ويد حملو  •

 نه واييدميرګيو ضد درملو ته ښه ځواب  •
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Status Epilepticus: اوږده حمله لری اوياهم ددوه په کې ناروغ حالت دی چی  وونکیددييو شديد تهژوند  د دا
 .نه راګرځیته حملو ترمنځ پوره شعوری حالت 

دقيفو  ۱۰هغه حملی چی د خولري ا نه روغيايی پا ملرنی ته اړتي ېحملی عاجلد ميرګيو اکثرپه داسی حالت کی چی 
 .يبايد په  عاجل ډول روغتون ته ويوړل شي و څخه اوږدې

دڅو دقيفو په  درمل بايد په کراره اودا. پام ورکړل شیديازي (IV)که ممکنه وی په روغتيايی مرکز کی ورته زرقی
 .کی ورکړل شی موده

Uورکړی : 

• ۵mg کلونو څخه کوچنيو ماشومانو ته نځو د پ 
• ۱۰ mgنځوڅخه تر لسو کالو پورید پ 
• ۲۰mg په غټانوکی 

يو پالستيکی که زرقی ممکنه نه وی، د. ئدا دوز وروسته د نيم ساعت څخه تکرار کړکه حمله نه وې له منځه تللې 
خو تاثير يی لنډ  کولی شی حمله ژر له منځه يوسي، Diazepam.درکتم له الری هم ورکول کيدايشی نج سرهسر
 .ورکړئ (IM)په عضله کې Phenobarbital(mg/kg 3)ه کنترول شی،کله چی حمل. وی

 

 :اميندواری حمل او مورتوب

ډيرې  .که نهاو چی آيا روغ ماشوم دنيا ته راوړلی شی  ميرګی لری معموالً په دی انديښنه کې وي هغه ميندی چی 
 .يی شالاوړنورمال ماشوم ريندې روغ م ٪۹۰. ی شیړالکيدای شی او روغ ماشوم دنياته راو ميندی اميندواره

اميدوارۍ څخه مخکې او د د اميندوارۍ په مهال خطرونه را کم دچې ندو لپاره څو احتياطی الری چاری شته يدم
 . کړي

دميرګيو ضد ځينی درمل په . بايد دډاکتر سره ددرملوپه اړه مشوره وکړی اميدواره شيچی غواړی  هغه ښځې
پدی پيژندل شوی چی په ماشوم کی د تالو، زړه، او الس  phenytoinو ا sodium valproateځانکړی ډول لکه 

 .او خپو دکوتو نقايس رامنځته کولو چانس زياتوی

 د حملې. يد د ميرګيو ضد درمل د نسخی سره سم وکاروي ترڅو د حملو مخنيوی وشیپه عمومی ډول، ميندی با
په  . لط يا غير نورمال والدت المل کيږيغد او  وده ماشوم ته تاوان رسولی شی امينداورۍ په دوران کی مخ پر

اميندواری او  .که څه هم ډيری ميندی روغ ماشومان دنياته راوړی.ځانګړی ډول کله چی حملی ډيری سختی وی
د درمل ډيره کمه  .ته شيدی ورکولی شيميندی چی دميرګيو درمل اخلی، ماشوم. والدت په عادی ډول پر مخ ځي

 .ماشومته دخطر رسولو لپاره کافی ندهجيږي او رپه شيدو کی خااندازه 

 

 :دميرګيو مخنيوی

په د ميرګيو نو په کولو سره الندی کارودکوالی شي چې روغتيايی کارکوونکو .دميرګيو دډيرو پيښو مخنيوی کيدايشی
 : کې مرسته وکړيمخنيوی 
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دماشوم دماغته د ضرر ۍ په مهال د اميندوارل لوړفشار او انتاناتو کنترود(پاملرنهد زيږون څخه مخکې بشپړه  •
 .)الی شيی کوالمل کيږي، مخنيو وروسته عمر کی دميرګيو اونورو عصبی ستونځوپه رسيدو څخه چی 

 .د مهال ستونځو مخنيوی وکړيد زيږون ترڅو زيږون د يو ماهر او تربيه شوی کس په موجوديت کې  •
 څخه مخنيویدتبی په ماشومانو کې  •
 . څخه مخنيویيا ترضيض دماغو د صدمې د •
 دپرازيتی يا انتانی ناروغيو کنترول •
 . تړل او د موټرسايکل چلولو پرمهال د اوسپنيزو خوليو په سر کول بندپه موټرو کې دکمر •

 ډاکتران بايد څه وکړی؟

U۱ .ارزونه: 

 . پلټنهموندل يا اعراضو ميرګيو د حملې څخه مخکې د حملې پرمهال اود حملې وروسته د  د •
 پلټنه خامتوداعراضو د •
 پلټنه شمير او مودېدحملی  •
 ټولنيزو فشارونو پلټنه روانید •
 باندې دناروغ په ورځنی ژونداعراضو اغيزه د •

Uالندې چارو په اړو ترټو لو مهم معلومات د: 

 ژور خپګان په کورنی کی •
 فزيکی ناروغی •
 ددرملو استعمال •
 لکاروولو هکو او الکد مخدره تو •
 دشخصيت تغير وروسته د ناروغی څخه •
 ن وژن خطر يا دځان وژنی هڅیځاد •

U۲  .بره ليول ته استولU: 

 دوامداره حملې •
 دځان وژنی خطر •
 دفزيکی ناروغيو موجوديت •
 درمل کار نه کویکه  •
 روانی ناروغی موجوديتد  •

U۳  .او مشاوره تعليمات  روانیU: 

دلونو په اړه چې د هغو بدلونونه د هغو ب، شميراو  د مودېدناروغی داعراضو دطبعيت، دحملی  ناروغ کورنۍد •
د ،تعقيب او و، درملنی ستونځو،پايليوټولنيز فشارون روانی، وممکنه خطراتدحملی ، منځ ته راځيدوخت په تيريدو 

 . په اړه و روځئمخنيوی نويو حملو د 

Uاړين معلومات: 

 .ده نه ميرګی يوه روانی ناروغی •
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 .دميرګيو ناروغان په روانی ناروغی اخته کيدايشی •
 .ب کی پيليږیماشومتوډيري پيښی په  •
 .ددرملنی پالن دناروغ سره شريک کړی •
 درملو سره کنتروليږیحملې په  •
 حملوشمير کمويد فشارونو چاره کول، روانید •
 . ښه کيږی او دحملو شمير کميږي) anxiety(او ويره ) depression(ژور خپګان وری سرهمشا •
 شپېدوخت پيښيدای شی حتی هر حملې •
 و داغ لګونه ډيره دها تعصبدخلکو په وړاندی  •
 . درملنی موده تر دری کلونو پوری دهد •

U۴  .ټولنيز خدمات روانیU: 

 . تمرکز وکړئ) که موجوده وی(اروغيواو روانی نټولنيزو فشارونه   روانیی په مرسته، دکورن •

U۵  .تعقيب: 

دکيفيت په  ،کنترولپه  ودحمل بايد تعقيب.پوره کنترول شی قيق تعقيب ته اړتيا لری ترڅو حملېدميرګيو ناروغان د •
ټولنيزو مسايلو او کورنی مرستی باندی  روانیښوالی، ددرملو په جانبی عوارضو،ددرملنی سره موافقه، 

 . وڅرخيږيرا

Uدحملی لرلو خطر راکمولو الری چاری: 

 کافی خوب کول •
 دنشيئ توکو څخه ډډه کول •
 درمل دډاکتر دمشوری سره سم اخستل •
 خستلدسفر په دروان کی کافی درمل ا •
 ه وی توصيه کړيچی ډاکتر ن د هغو درملو څخه ډډه کول •
 تبی سره حملی تنبه کيږی، دتبی ضد درمل کارولله  •
 حمله تنبه کوی ځينې وختونه ولږه •

14Bضميمه 

I. 29BUکورنۍ تاوتريخوالی په شخړو کې د بحرانی اقدامات: 

ټولنه هم . يګڼ او خپل ځانونه مالمت یم احساسورقربانيان ډيرې وختونه د تاوتريخوالي په اړه د ډير ش د تاوتريخوالی
د تاوتريخوالی موخه ) ښځه(ډيرې وختونه د قربانيانو په اړه فتوی ورکوی او داسی عقيده لريچې که يو شخص 

ده چې مشاور بايد په هيڅ له دې کبله دا ډيره مهمه . داسی يو څه کړي چې د هغې سزا وينيګرځيدلې وی، نو هغې 
شخص د تاوتريخوالی مسؤل  نکړي چې قربانی شویهم وونکړي او داسی وړانديز  لو سلوکد قضاوت کو صورت

 . دي

 :د تاوتريخوالی د قربانی شوي د مالتړ کولو اهميت

په فزيکی، جنسی او احساساتی ناوړه ګټه اخستلو  د څخه کار پيل کړئ چې کورنۍ تاوتريخوالی اوید داسی پوه •
 ). ترضيض ليدالی شي، ټپی کيدالی شي(ډيرې بدې پايلې لرالی شی د تاوتريخوالی ټول ډولونه ګډه او دا چې 

  .کړي) روڼ او واضح(ويريږئ مه او په کورني تاوتريخوالی کې خپل دريځ ډانګ پييلی  •
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 . کړو وړو نوم واخلئ دد تاوتريخوالی  ⇐
ول لپاره کارول رتسلط او کنټ د بشپړه ناهيلۍ د کړو وړو په توګه پيژندل شوی چېداسی کورنی تاوتريخوالی د  •

 . کيږی
 . سره په ګډه وپلټئ) ناروغ( مراجعد کنټرول او تاوتريخوالی دغه ډول د خپل  ⇐
 . پيښو ته ډيرمه ځير کيږئ د تاوتريخوالی ځانګړو ⇐

 . د يو مشارو په توګه ستاسی په کار کې د مراجع کوونکی مصؤنيت ډير مهم دی •
⇐ Uړه څرګنده کړئله دې کبله تاسو بايد خپله انديښنه د مصؤنيت په ا : 

 ومومئ چې تاوتريخوالی د وخت په تيريدو سره نور هم شديد شوی او که  دا هم د خطر کچه ومومئ او
 نه؟
 بايد د دې وړتيا ولری چې د راتلونکی تاوتريخوالی اخطاريه نښې وپيژني مراجع . 
  مخه ونيسئ يا  زياتيدو کړي چې څرنګه د تاوتريخوالی دسره په ګډه داسی سټراټيژی جوړه  مراجعد

 . څرنګه کوالی شئ چې د هغه تاوتريخوالی څخه ووځئ چې ال مخکې پيل شوی دی
  ورکړئ، ترڅو هغه وکوالی شي چې د تاوتريخوالی د » د اړيکو مفصل معلومات « ته  مراجعخپل

 . و سره سم له تاسو څخه پوښتنه وکوالی شیکيد تشديد
⇓  

 

 :سرچينې

 .غه وضعيت سره د مقابلې لپاره بايد تاسو د سرچينو د موندلو لپاره نوره پلټنه وکړئد د •
 کورنۍ او ملګري ⇐
 . آيا څه مهارت لري چې په کوم ځای کې يې د کارکولو لپاره وکاروئ ⇐
 آيا هغه ځانګړی استعداد لري؟ ⇐

⇓  

 

 

 

 

 

 :مصؤنيت)  الف

غاړو لپاره تل تر ټولو لومړی بايد د ټولو لوبامنيت مصؤنيت او د قربانی شوي شخص چې ډاډ ترالسه کړئ •
په ياد ولرئ کيدای شی قرباني شوی ډار شوی وی او د خپل ډاډ لپاره فردی مصؤنيت ته اړتيا . لريلومړيتوب 

 . ولري
 :)د راز ساتل(محرميت   .)أ 
 . تل د ښځې، د هغې د کورنۍ او خپلوانو محرميت ته درناوی وکړئ •

 !ژوند په خطر کې وي تاسو بايد په چټکۍ سره اقدام وکړئکه د تاسو د مراجعه کوونکي 

ستاسو ناروغه بايد په درناوي سره معالجه شی او هغه بايد ډاډمنه شی چې د هغې خبرې به اوريدل  •
 .  کيږی او درک شوې ده

هيڅکله مه هيروئ چئ دا ستاسو د مراجعه کوونکي حق دی چې خپل تصميم په خپله ونيسئ چې بايد  •
 . او تل ورته درناوی وشي وهڅول شی

 درناویاو ) د راز ساتل(مصؤنيت، محرميت : درې الرښودۍ اصول دا دي
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نه ټول (شريک کړئ  واځي اړين او اړونده معلوماترسته کې را ښکيل دی يهغو خلکو ته چې د ناروغې په م •
د دا . دا کار بايد يواځٻهغه وخت وشی چې غوښتنه يې شوې وي او پخپله ښځه ورباندی راضي وي). تشريحات

ی ، که چيرې د خلکو نومونه يا د پيژندګلوايد هيڅکله د نورو سره شريک نه شيډول واقعاتو په اړه معلومات ب
يواځی هغه مهال د دريم شخص سره شريکوالی شئ چې د د ژوندي پاتې شوي په هکله . نور معلومات ولري

 . ليکلې واضح اجازه واخلې) که ماشوم وی د مور او پالر څخه يې(ژوند پاتی شوی څخه 
 :درناوی .)ب 
 . ترسره کړئکارمندانو په موجوديت کې هر چيرې چې شونې وي،  کې په خصوصی ډول او د ورته جنس دمر •
 .ښه اوريدونکی اوسئ •
 . غيرقضايی الره مو وساتئ •
ه چې ژوندی پاتی شوی د خپلو ستونځو په اړه خبرو کولو ته چمتو نه وي، د ډيرو معلوماتو د لزغم وکړئ، ک •

 .ترالسه کولو لپاره ورباندي فشار مه راولئ
 . ويلې يواځی هغه پوښتنې وپوښتئ چې د پيښې سره تړ •
 . چې خپله کيسه په مختلفو مرکو کې بيا ځلې وواييمه مجبوروئ  ښځه •
د هغې په شخصيت يا د هغې په دود، کورنۍ يا حالت مه خاندئ او هيڅ سپکاوی مه ښکاره : غير تعصبی اصل •

  .کوي

II. 30BUتمرينونهرامتيا د ا: 
وانی فشار د په کمولو، د رارامتيا کوالی شی چې د انديښنو . ارامتيا د روانی فشار په راټيټولو کې مرسته کوی

 . اعراضو په له منځه وړولو کې مرسته وکړی او د خوب له ستونځې سره هم مرسته کوالی شي

81B۱  .د تنفس کولو تمرين: 
 . يو آرامه خونه چې لږ شور ولري انتخاب کړئ چې مداخله ونه لری •
 : ته الندې الرښوونې ورکړئ مراجعخپل  •

سره په تمرکز کولو کې مرسته  دا به له تاسو. ه وګورئخپلې سترګې پټې کړئ يا په ديوال باندې يو شي ت ⇐
 . وکړي

). د نفس ويستل(ئ، خپل تنفس وڅارئ، په ځانګړې توګه زفيرد يوې شيبې څخه وروستهخپل تنفس ته ځير ش ⇐
 . خپل زفير په کراره سره اوږد کړئ او ترهغه پورې انتظار وباسئ چې په خپله بيرون راووځو

په  څوکۍ کېخبر اوسئ چې ستاسو شا څه ډول احساس کوي، په خپله . ئځير شئ چې څرنګه احساس کو ⇐
 . څه ډول کښينئ او ساستو د پښو تلی په څه ډول د ځمکی سره تماس لري

 . خپل تنفس ته ښه ځير شئ، او سا په شعوري ډول واخلئ او ويې باسئ ⇐
اخستلو او  د تنفس .ل سا اخستلو تمرکز وکړئاوس د پوزې له الرې په ورو، ژور، منظم، او يو ډو ⇐

 . تامل يا درنګ وڅارئ د هغو ترمنځ. نظم ته ځير شئ) شهيق او زفير(ويستلو
که تاسو . کله چې تاسو نفس باسئ، داسی فکر وکړي چې د خپل بدن څخه ټولې انديښنې د باندې باسئ ⇐

که ! پاتي شئهلته : خنډ دید ټول بدن د تنفس د الرې احساس کوی چې د تنفس پرمهال د بدن کوم ځای مو 
ټټر ته مو نفس ننباسئ او بيا فشار ته اجازه ! تاسو په خپل ټټر کې د فشار احساس کوئ پر هغه تمرکز وکړئ

 . ورکړئ چې د تنفس له وتلو سره ستاسی له بدن سره ووځي
 . تاسی پريږدی يښنې، درد، فکرونه هم په کراره کرارهخيال وکړئ چې د هر نفس د ويستلو سره، اند ⇐
تاسو د دغې . تاسو نفس اخلئ، فکر وکړئ چې د هر تنفس سره تاسو نوې انرژې ترالسه کوی کله چې ⇐

 . انرژی څخه د خپل ملکيت په څير ګټه اخستالی شئ
⇓  

لومړی تمرين تشريح کړئ، بيا هغه ته د تمرين کولو الرښوونه وکړئ، په پای کې هڅه وکړئ چې په ګډه  يې  •
 . تمرين کړئ ترڅو مراجعه کوونکی پوه نه شی چې تر څارنې الندې دی

ه کړئ چې هغه دغه تمرين هره ورځ او وروسته د يو څه وخت وروسته کوالی شئ هغه په مختلفو ورته څرګند •
 . حالتونو کې چې کله ارمتيا ته اړتيا لري ګټه ترې واخلي
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82B۲  . د عضالتو د استرخا تمرين)Jacobson(: 

د  رته روښانه کړئ چې تاسو به هغهاو و. مستريح وضعيت کې کښيني څخه وغواړئ چې په مراجعد خپل  •
ئ چې څرنګه د خپل بدن ځانګړې عضالت کله چې هغه ته تمرين ورکو. قع کړئژورې ارامۍ په حالت کې وا

 . کش او خوشي کړی نو دا کار ترسره کيدای شی
 )د تنفس تمرين وګورئ(خپل تنفس په اړه د پوهيدو څخه يې پيل کړئ د  •
يو څو شيپې . پل تنفس تمرکز وکړيپه بشپړه توګه پرخڅخه وغواړئ چې خپلې سترګې پټې کړي او  مراجعد  •

 . انتظار وباسئ
 : بيا ورته الندې الرښوونی ورکړئ •

ثانيو پورې  ۱۰او همدا حالت تر  تر ويښتانو پورې ورسوئ خپلې وروځې. تروش کړي) یوچول(خپل تندی  ⇐
ځير شئ چې . بيا ارام وکړئ او هڅه وکړئ چې همدا استراحت په خپل ټول بدن کې احساس کړئ. وساتئ

همدارنګه خپل تنفس ته هم د دغه استراحت د . د خپل بدن په کومه برخه کې تراوسه هم کشش موجود دی
د بدن د دغه احساس د حسلو لپاره خپل وخت د الندی تمريناتو څخه وروسته . پايلې په توګه ځير شئ

 . ورکړئ
 ......استراحت. ثانيو لپاره څومره چې کوالی شئ کلکی کړئ ۱۰خپلې سترګې د  ⇐
. ثانيو لپاره خوله جينګه کړئ ۱۰د خپلې خولې کونجونه شاته کش کړئ او : شونډې، اننګې او ژامه ⇐

 .......استراحت
 .......استراحت. ثانيو لپاره ټيګ کړئ ۱۰خپل السونه خپلې مخې ته وغځوئ او موټي مو د  ⇐
ثانيو  ۱۰ټول ځواک سره د  السونو په خپلخپلو او هغه په خواته خپاره کړئ  خپل السونه د يو فرضی ديوال ⇐

 .......استراحت. لپاره ټيله کړئ
ثانيو يا ډير وخت لپاره د قوت په ډيريدو سره   ۱۰عضله د ) biceps(د بايسپس . خپلې څنګلې قات کړئ ⇐

 .......استراحت. قبض کړئ
منقبضې  سره لوزياتو پهثانيو يا له هغه څخه ډير وخت لپاره د زور  ۱۰خپلې اوږې تر غوږونو پورې د  ⇐

 .......استراحت. کړئ
د ناستې په وضعيت کې خپله مال د څوکۍ څخه لرې کړي، د . پورته کړئخپله مال د بسترې د غولې څخه د  ⇐

 .......  استراحت. ثانيو لپاره يی ترسره کړئ ۱۰
. ثانيو يا له هغې څخه د ډيرې مودې لپاره د ډيريدونکی قوت سره شخې کړئ ۱۰د خپلې ګيډې عضلی د  ⇐

 .......ستراحتا
ثانيو لپاره په زياتيدونکی قوت  کش  ۱۰د پنډيو په سره ټيله کولو دومره په زوره د د خپلو ورنونو عضلې  ⇐

 .......کړئ چې کوالی شئ، استراحت
ثانيو يا له هغې څخه د ډيرې مودې لپاره د ځان خواته تر خپلې  ۱۰تر ) عنق القدمين(د خپلو پښو بندونه  ⇐

 .......استراحت .وسعې پورې کش کړئ
 .......يا ډيرو ثانيو پورې را تاوې کړئ استراحت ۱۰تر د خپلو پښو ګوتې  ⇐
اوس ټول پورته تمرينونه په يو ځل ترسره کړئ، ټولې عضلی متقلصې کړئ، د يو څه وخت لپاره خپل تنفس  ⇐

يا استراحت پرمهال ودروئ، تنفس د دومره مودې لپاره ودروئ چې تاسو کوالی شئ او ب يد کش د زياتول
او احساس کړئ چې ټولې عضلې څنګه استراحت کوي او ستاسو ټول بدن په غولې کې ............ وکړئ

ستاسو اوږې د غولې سره تماس کوی او د پراختيا احساس کوی، خوله مو پرانيزئ، . څرنګه استرخا کوي
 .څخه خوند واخلئهمدته اوسئ اود دغه احساس . ژامه مو الندې پريوزي او خولوازی پيل کيږی

⇓  

هغې څخه \د هغه. د مراجعه کوونکی څخه پوښتنه وکړئ چې د ارامتيا او استراحت احساس کوي او که نه 
شو او که نه او آيا هغه په دې پوه شوه چې په خپل بدن کې يې د کوم کشش پوښتنه وکړئ چې تمرين يې خوښ 

 . د مراجعه کوونکی لپاره وړانديز وکړئ چې همدا تمرينونه په کور کې ترسره کړي. احساس کړی او که نه
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 کلتوري او د وګړو ترمنځ د اړيکو حا الت –په افغانستا ن کي ټولنيز 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 دعامي روغتيا وزارت 

 درواني روغتيا ډ يپا رتمنټ 

 ډله  – ۲۰۰۸-کابل 
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 ۲۰۰۸کابل  ډله 

سې آغلې کال په منی کې د افغانستان د اسالمي جمهوريت د عامی روغتيا د وزارت د روانی روغتيا د رئي  ۲۰۰۸د 
الندې غړي د درې کاری ګروپونو لپاره سره کښيناستل او په   ۲۰۰۸ –ډاکټر عاليې تر مشری الندې د کابل ـ ګروپ 

ګډه يی د دې روزنيز الرښود کتاب په محتوياتو کار وکړ  ترڅو د بی پی اچ اس په محتوياتو کی د روانی اجتماعی 
 . خدماتو د يو ځای کيدو مالتړ وکړي

 : غړي

 )MoPH(ر عاليه ابراهيم زۍ، ډاکټ

 )MoPH/EU(ډاکټر سعيد عظيمي 

 ) HOSA(ډاکټر امين هللا اميری 

 )AKU(ډاکټر سيد عطاء هللا 

 )HealthNet TPO(ډاکټر حفيظ هللا فيض 

 )WfL(احمد فرهاد حبيب 

 )IAM(ډاکټر اريس جودی 

 )IAM(کيرسی جوکيال 

 )MoPH/EU(انګه ميسمهل 

 )WHO(ډاکټر صفی هللا نديب 

 )medica mondial(سوزنه پاکلر 

 )HOSA(ډاکټر فرشته قديس 

 )mediac mondial(حميرا  رسول 

 )HOSA(م لبوحيد سعبدالډاکټر 

 )MoPH(ډاکټر بشيراحمد سروری 

 )HealthNet TPO(ډاکټر پيټر وينټيوخل 

 )(WLFمريم زرمتۍ 

 

 ميسمهل ډاکټر فرشته قديس، ډاکټر امين هللا اميری، انګه: ددی ټولګې مسؤلين
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 سريزه
ددي لپاره چه دخپلو مراجعينو په او ناروغا نو په نه بيليد ونکي رواني روغتيا په مسا يلو پو ه شو نو مونږ با يد د 
دوي په ټولنزو او کلتوري چا پير يا ل با ندي چيري چه د وي اژوند کوي نظر واچوو او په همدي ډول د چاپيريا ل 

 .پوه شو سره ددوي په غبرګونونو باندي

دلته څر ګند ي اړيکي د مهمول روغتيايي حا لت او په ځانګړي ډول د ضرر منونکي ګروپ لکه ميرمني او کوچنيا  
نو اود چا پيلایر پوري اړونده فکتورونو لکه دکړو وړو ستونزي ، دوديزو عملونو، کلتوري او د تيرو او روانو 

 .نکي چا پيريا ل تر منځ موجو دي دي جنګونو د پايلو ، تاو تريخوالي او مخ په خرابيدو

د يو روحي ټولنيز مشاور او د ډاکتر په صفت مونږ کوالي شو چه د خپل مراجعه کونکو او ناروغانو پدي حا التو کي 
مداخله وکړو ، بلکي مونږ کوالي شو چه دوي سره مرسته وکړو او دي ته يي وهڅو تر څو دوي پخپله هڅه وکړي 

 . داخله وکړي چه پدي حا ال تو کي م

ددغه معلوماتو د مجموعي پر بنسټ په زيړ بکس کي د پوښتني هدف دادي چه تا سي سره به مرسته وکړي چه تر څو 
په ډيره پاملرني سره دا . ټولنيز او کلتوري حا الت  چه يخپله ورسره  په خپل ژوند کي مخ شوي يا ست څر ګند کړي 

سره پدي کي مرسته وکړي چه خپل مراجعه کونکي او ناروغ با ندي ځواب کړي چه دا ژوري ځر ګندوني به تاسي 
 . ښه پوه شي 
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16Bحاالت او يکيړاځ من تر وګړو د او کلتوري – ولنيزټ 
کلونو جګړو ، بي امنيو او د ژ وند د مخ په خرابيدونکو ستونځواو مسا يلو د هر چا په رواني حالت اغيز کړي  ۳۰تيرو 

د کورني دغړو او جايدادونو له السه ورکولواو د . ي د يو نه يو ډول تاو تريخوالي سره مخ شوي ، ډيري  وګړ
هغه وګړي چه افغاننستان ته بيرته راستانه شوي د څو کلونو لپاره د اوسيدو د ارزښتونو . مهاجرتونو او فقر سبب شوي 

غاني کلتوري حا التو سره بيا توافق وکړي په ځا په يو بل ډول سيستم کي په ستونزو کي  ژوند کوي تر څو چه ددي اف
د بيلګي په ډول د ډيرو کورنيو  د مهاجرتونو او دکورنيو دغړو دالسه ورکو له کبله . نګړي ډول د کليوالو سيمو سره 

 .  تاوانونوسره مخ شوي دي 

د ارزښتو نوله بيال بيلو  دري ميلونه افغانان په پاکستان ،ايران او نورو هيوادونو کي ددوي د مهاجرت پر محال
د مها جرتونو پر مهال د توقعاتو او ذهنيتونو بدليدل کوالي شي چي د ستونځو سبب شي . سيستمونو سره مخ شوي دی 

 . تر هغه چي دغه وګړي د افغان کلتور او دود سره بيا توافق وکړي 

اتو او نړيوالي ټولني دالري د ارزښتونو د هيواد د يادونو له السه ورکول ، د غربي نړي داغيزي له کبله د مطبوع
ټول دغه مسايل په تلپاتي ډول . د ارزښتونو  د بدلون په لړ کي د ښځو او سړو د جنډر رول هم بدلون موندلي دي .بدلون

د کلتوري او ټولنيز هويت ما تيدل ، د ژوند په هکله بنسټيز غرور تردي ډير . دشخړو په منځته راتګ کي اغيزه لري
 کوي کار نه

 ) . د ارزښتونوبدلون(  

ددي پورته عواملو تر څنګ د طا لبانو درژيم پر محال فقر، تعليم ته نه الس رسي او نن ورځ دروحي فشار ټولنيز ښه 
 . سبب شوي ) distress(والي لپاره د عواملو محدوديتونه د شديد روحي فشار 

I. 17Bمسايل ولنيزټ او روحي کي افغانستان په  : 

 . ي ونډه لري او په لويه کچه ټولنيز سيستم پدي کي اغيزه لري هر وګړي پدي ک •
 . متمدنه ټولنه–دوديزه ټولنه : ټولنه  ⇐
 . تړلي کورني –غټي کورني : کورني  ⇐

 

 چي يړپيداک چه يړوکښښ کو او يړک و بحث پري کي لوډ وړو کسيزو دري په يړوک مهرباني:  دنده يا کار
 قضاوت تاسي چه لدي بي يړک تشريح کي هګبيل يو په فقط. يږکي اغيزمن ژوند ستاسي الرو بيلو بيال په هګنڅ

 يړوک

 

 :هر وګړي متکي دي او اعيزمن کيږي د  •
 په خپل اقتصادي حا لت  ⇐
 په خپل روغتيا يي حالت  ⇐
 د خپل رواني حالت په خرابوالي   ⇐
 په خپله  شخصي تاريخچي  ⇐
 خپلي زيرمي   ⇐
⇐  
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 فکتورونو دغو کي هغه په چه يږپوهي يګبيل يو پداسي هکله روپهګمل د اي وړغ د کورني د تاسي ايا: ر کا يا دنده
 وي يړک اغيزمن ژونديي ولټ ددوي اويا وي لوبولي رول لوي يو

 

دلته د اعراضو هغه لست موجود دي چه ډيري وخت په هغو وګړو کښي موجود وي کوم چي د مرستي په لټه  •
 : مراجعه کوي 

 ضعف کيدل  ⇐
 سرخوږ ⇐
 بي خوبي  ⇐
 کيدل  عصبي ⇐
 نا اميده يا نا هيلي کيدل  ⇐
 د غصي څحه ډک تها جمي کيدل  ⇐
 د بي وسي احساس  ⇐
 شکي کيدل  ⇐

 

 :   دنده يا کار
 ؟ وي شوي مخ سره حالت دداسي چه پيژني خلک هغه ايا •
 وي يړکګ پرمخت وروسته اعراضو ولډ دغه کي هغوي په چه پيژني خلک هغه ايا •
 ولي؟ لري که لري نظر کوم ايا •

 
 :ه رنځيدلو کي کوالي شي چه کلتور رول ولري دخلکو پ •

 دجګړو مستقيمي او غيري مستقيمي اغيزي )  ۱

 کلتوري محد وديتونه )  ۲

 .دزور ودونه ،دښځو او سړيو فردي نه احترام  ⇐

 :قرباني کيدل )  ۳

 دا ډيري وخت ډير څرګند. قرباني کيدل هغه حا لت دي چه په هغه کي يوکس دقرباني کيد و احساس لري ⇐
خو ډيري وخت دغه احسا س پدي ډول ليدل کيږي ،چي شخص داسي احسا س لري چه ګويا په . نوي 

 . راتلونکي کي  په خپل ژوند کي کوم ارزښت نه لرم  
په افغانستان کښي ډير ي وګړي د قرباني کيدو احسا س لري ،په تيروکلونوکي په واقعي ډول دژوند دشرايطو  ⇐

 .له داسي وا قع شوي دي او دټولنيزو محدوديتونو له کب

⇐  
 چه چيري يړپيداک هګبيل يوه داسي او ينيښک لوکيډ وړو په يښک ونوځمن پخپلو يړوک مهرباني:  دنده يا کار
 . وي شوي قرباني وکڅ
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U په افغاني ټولنه کي ارزښتونه او دود ونه: 

 دفردي و،ګټ، توقعاتو بيلو يالب د چه شي کوالي مسايل منځستون  ژوند د ولډ همدي په او کيچونهړک کورني يرډ
 را تهځ من او شي وليدل يړشخ دغه وجه په کرټ د سره تونوښارز قبيلوي يا ولنيټ د او مقرراتو ولنيزوټاو وړو وړک

 . شي

 

ته په  پاملرنه په پخوانيو ډيرو دوديزو او )  transition(د نا امني پدي ډول حاالتو کي يا د بدلون مرحلي •
باندي څرخيږي ، ځکه لږ ترلږه دغه ارزښتونه کاريږي او د تير وخت په اړه يو څه محافظوي ارزښتونو 
 .پيژندګلوي برابروي 

ددي لپاره داډيره اړينه ده چه مونږ پدي ارزښتونو بحث وکړو او په شونی ستو نځمنو مسايلو چه زمونږ خلک  •
 .ورسره مخا مخ دي په ځير سره کتنه وکړو

زښتونه چه کوالي شي د لويو زيرمو په هکله وي په يادولرو ياداچه ددوي بيا په بله اصطالح هغه کلتوري ار •
 . پيژندل کوالي شي چه د ژونددمعني په ساتلو کي دهغه شخص لپاره چه رنځيږي مرسته وکړي

Uدافغاني ټولني کليدي ټولنيز ارزښتونهU  : 

 . هغه ارزښتونه چه په افغاني ټولنه کي ددود او مذهب سره اړيکه لري •
ي ليري خپل تاريخ ته ګوري کوم چه دخلکو د فکر او احساس د طرز په تعينولو کي رول لري ،ددوي دو •

 . کوچنيان رالويږي او دغه واقعيت درک کوي
 . په ټولنه کي دډيرو خلکولخواه دا منل شوي او دټولني د موجوده اړتيا و له الري تعين او پيژندل شوي  •

 : کار يا دنده
 . يږپوهي پري تاسي چه يړکړ جو لست يو داسي تونوښارزَ  د سره کتو په ته ولنيټ انيافغ په يړوک مهرباني •
 .يړکړ جو لست يو تونوښارز کورني د دخپلي او اوپالر مور د يړوک مهرباني •
 .يړکړجو لست يو تونوښارز خپلوشخصي د يړوک مهرباني •
 ي اځ کوم په او دي يوشانته سره کي ايځ کوم په يړک مقايسه اوسره يړوک بحث تونوښارز پدغه يړوک مهرباني •

 .لري توپير سره کي
 

U د ارزښتونو بدلون او دبدلون دمرحلي پرمحال)Transition : ( 

 .دغه دبدلو ن مرحله کيدالي شي چي ډليزبدلون وي يا په ټولنه کي بدلون وي  •
وسني حاالتو کي دبيلګي په ډول دډيري دوديزي ټولني بدلون يوي عصري ټولني ته لکه چه مونږيي په ا •

 . دافغانستان په ځينو برخو کي وينو
واده، دلومړي ماشوم زيږيدل : دغه دبدلون مرحله کيدالي شي چه په يوا ځني ژوند يا په کورني ژوند کي وي  •

 .،دکورني د يوغړي دالسه ورکول، د غريبي ډيريدل او داسي نور کيداي شي 
 : دنده يا کار

 .واخلي نوم يړوک مهرباني دي؟ شوي مخ سره مرحلي ديوي دبدلون کي دوره يوه په کورني ياستاسي تاسي ايا •

 يادپالريامورکيدو دواده ولډ په يګدبيل دي؟ يړک بدل تونهښرز ا دغه مو وروسته ددوري دبدلون يا وران د اياپدغه •
 . کيدل هړ غا په مسوليتونو دنوو وروسته
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Uکي برخه لري  ځيني ارزښتونه په افغانه ټولنه کي چي ټول په هغه: 

 : چه يومذهبي شخص وي •
 )زکات او عشر(دټولنيزمسوليت احساس  ⇐
 قوي اوجدي مورال  ⇐
 دهيلی زيرمی  ⇐
 دژوند دمطلب او معني برابرول  ⇐
 دحيا شتون  ⇐
 دزړورتيا شتون  ⇐

 :ددرناوي او احترام شتون او درناوي کول نوروته •
ړي مرسته کوي ددوي دژوندي پاتي دلويو کورنيو شتون کوم چه يودبل سره مرسته کوي چيري چه هروګ ⇐

 کيدو لپاره
 درازساتني موضوع : دکورنيومسايلو ساتل په خپلو کورنيو کي  •

 دکورني درسوايي څخه دفاع کول يا د قانوني پلوه د تعقيب شتون ⇐
 دکور يا جايداد څخه دفاع کول  ⇐
 .دوي ورته اړی وي ښځوته درناوی کول ،دوي ته پاملرنه کول اودوي ته دټولو هغه شيانوبرابرول جه  ⇐
 .دکوچنيانوحقوقو ته درناوی کول اودوي ته دتعليم فرصت برابرول ⇐
 نوروته درناوی ترڅوتاسي ته درناوی وشي: نوروته درناوی ⇐
 مشرانو، ښونکو، مورپالراو ميلمنوته احترام اودهغوي قدرکول ⇐
 مشرانوته غوږ نيول بي لدي چه ددوي خبري قطع کړي ⇐
 دکشرانوودريدل کله چه مشرکوټي ته راننوزي ⇐
 لومړي په مشرانو سالم اچول ⇐
 .دمشرانوشاته تګ نه داچي دهغوي څخه مخکي الړشي ⇐

 

 : ميلمه پالنه  •
 هرشي چه ميلمه ورته اړوي دهغو برابرول : ميلمنوته درناوي ⇐
 دميلمه په مخکي غصه او دمنفي احساس نه څرګندول  ⇐
ياددوي کورته رانشي حتي که دوي ډيرکار هم  افغانان هيڅکله هم دميلمه څخه نه غواړي چه دکورهء الړشي ⇐

 تر دي چه دښمن هم په سمه توګه دپناه غوښتنه  وکړي دوي يي ژغورنه کوي : ولري يا ډير غريب هم وي 

 :کار يا دنده

ی بهرن هغه په چه ژوند هغه بل کا اود ژوندکوي اکيڼر په تونوښارز ددوديزو چه ژوند کورني هغه کي هيواد په •
 .  يړک پرتله سره هړدوا او تشريح وي يړک اغيزه يرهډ ژوند عصري

 ته هيواد خپل بيرته خهڅ هيوادونو دغربي چه خلک هغه يا کوي؟ اغيزي هڅژوند په ددوي دوديزژوند دافغانانو •
 دي؟ شوي راستانه

 ي؟و شوي مخامخ سره ستونزو اودداسي لري ژوند رنډمو چه وکڅ  يږپوهي وګبيل په وندړا په خلکو دداسي ايا •

   .يړوک بحث کي لوډ کوجنيو په نوړراو ته اوالس پايلوی شون په دهغي او ودولو زور ،په ودولو کي کوچنيوالي په •
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U تبو- Taboo : 

Taboo- عام په يا دنورو وندړا په دهغي چه کوالي نشي ءت جرا ددي يوکس چه ده موضوع يو سي دا تبو 
  :يړوک خبري هکله په دهغي کي ايځهر په کي محضر

 .  دي جدي يرډ هړا په taboo -تبو د رولټکن ولنيزټ.  لري هړا پوري تونوښرز ا يرومهوډ په ولنيټداد
Taboo   تبو د. ده خطرناکه يرهډ چي کومه لري هړا پوري موضوع شوي اومنع شوي لټر يوه په- taboo  

 . يځرګ سبب شرمټ غ يرډد چي شي لرالي پايلي خالصيدونکي نه او ي شديد يرډ  ولړسرغ خهڅ

 

 . يړکړجو يولست  taboos -تبو د کي ولنهټ افغان په يړوک مهرباني:  دنده  

 

• U  په افغان ټولنه کي ډيري تبوtaboos  ښځينه –نارينه (د جنسي اړيکو پوري اړه لري(: 
 دبکارت دالسه ورکول  ⇐
 جنسي تيري  ⇐
 بي پته کيدل  ⇐
 طالق  ⇐
 )د بي مړوخه ښځي (اميدواري  ⇐
 . سي اړيکيدخپلوانو سره جن ⇐
 لواطت  ⇐

 : شرم 

 taboo د چه کلهږ نديګرڅرا ولډ اتومات په وخت داهغه.  دي س يواحسا سپکوالي او بدنامي، احترامي، بي د شرم
 کهځ احساس شرم د.  شي الندي وښدپ تونهښارز يزټبنس يا ،مقررات قوانين ولنيزټ داچي يا وشي ونهړسرغ خهڅ

 کوي هم تصور اوددي يږپوهي پدي کوي مداخله قوي کي مقرراتو او نوتوښِ ارز په ولنيټد شخص چه يږيړراوال
 .هړا په هغي يا دهغه وايي به   هڅاو کوي فکر هڅ به  دانورخلک چه

 
شرم همدارنګه يوچاته دبل په وسيله هم پيښيداي شي ،په خپلواک ډول هم پيښيداي شي ياداچه ديوکس خپل درک  •

 . دي څوک چه د شرم سره مخ کيږي 
شتمل دي په عامه سپکاوي ځکه چه دا دټولني بنسټيز ارزښتونو، مقرراتو، نورمونو، او دکورنيو يا قبيلو ته دام •

 . زيان رسوي 

 : ر کا يا دنده

 شوي مخ ورسره خپله داچي يا يږپوهي وندړا دنوروپه سي تا  چهی تجربی داسی کډ شرم اه يړوک مهرباني •
 .   يړک تشريح ياست

 پوره او مهرباني هګاوهمدارن. يړيادراو په او يړفکروک هکله په  taboosد ودنوروا انځد يړوک مهرباني •
  . ياست شوي راستانه ته حالت نيړلوم هګنڅ چي يړوک دقت
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• U دلته ځيني اسبا ب دي چه دشرم سبب ګرځي کوم چه دخلکو د شديد روحي فشار)distress ( سبب ګرځي او په
 :ورخفګان يا دجسمي شکاياتو سبب شي ،ژ) سټريس(پاي کي ممکن دروحي فشار 

⇐ Taboos  ته زيان  رسيدل 
 فقر  ⇐
 مذهبي مقرراتو ته زيان رسيدل ⇐
 دکلتوري ارزښتونو دپامه غورځول  ⇐
 .په کورني کي له حده زيات محدوديتونه  ⇐
 )په ترتيب سره دښکته څخه پورته درناوي نه کيدل(په کورني کي دنوروله خوا درنا وي نه کيدل  ⇐
 معلوليت  ⇐
 ي تيري کول جنس ⇐
 په يوجرمي عمل کي نيول کيدل  ⇐
د بيلګي په ډول په يوه ترضيضي پيښه کي ،په محبس کي ددولتي مقاماتو له ( دکنټرول له السه ورکول  ⇐

 )اعراضو دالري   (hyper arousalلوري د وهلوټکولو الندي يا دي ته ورته اعراضو له الري  
ل ترسره کړي يا دکورني توقعات په ځانګړي ډول د ښځي ددي توان نه درلودل چه يوه دنده په بشپړ ډو ⇐

 .ماشومانو او د مورپالر په وړاندي پوره کړی 

 

U په افغاني ټولنه کي دشرم څرګندول: 

خجالت ويستل ،د سترګو او اوازټيټوالي ، دځاي څخه تيښته ،د بدن راټولول ،لړزه، دخبرو خطا کيدل او   دژبي  •
 .بند ښ 

وي لکه ته دشرم څخه په ډکه الره چلندکوي ، ته کبرجن يي ،دخلکو غزت نفس په بد يوڅوک په خبروکي مالمت •
ډول اغيزمن کوي داهم کيدالي شي چي واقع شي چي کله دوي کوښښ کوي چي د خپل ژوند ،نظرياتو، غوښتنو 

 .په هکله خبري وکړي ځکه چي د کورني مجبوريتونو له کبله چه ده ته به د رناوي ونشي

 يړلوم چه وڅتر شي وليدل ولډ په يڅده دناهيلي شي داکوالي يږکي سبب تاوتريخوالي د وخت يريډ شرم
 يځرګراو ته حالت طبعي

وهل ټکول د ښځو يامعيوبو خلکو اونوردکورني غړي چه په ناسم ډول ښځي په بدل کي : دبيلګي په ډول    •
 .ورکړي وي ،په زور واده کول ،کوچينوالي کي ودول 

په زور واده (چه ځوانان يودبل سره په مينه کي ناکام شي نوبيا اکثردوي بل چا ته واده کوي کله : نوري بيلګي  •
په عمومي ډول مونږ کوالي شو چه ووايو . يا حتي تردي چه په ډير خراب ډول پکي يوکس وژل کيږي ) کول 

ي وقار اوعزت وساتل دغه  د تاوتريخوالي يوعمل دي او ددي لپاره په تاوتريخوالي شروع کوي چه ترڅو دکورن
 . شي 

U درناوي  : 

 د رناوي دعزت سره نيغ په نيغه اړيکه لري، شرم ديو کس عزت زيانمنوي •
 :ديوشخص عزت متکي دي په  •

 تعليمي سويي  ⇐
 ټولنيز موقف  ⇐
 مذهب  ⇐
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 دکلتوري او دوديزو ارزښتونو په مراعتولو  ⇐
 دکورني ښه شهرت او اعتبار ⇐

 :کار يا دنده

 شرم او عزت چه چيرته يړپيداک يګبيل کسانو يا کورنيو هغه د او يړکو بحث لوکيډ وکاريړو په •
 .  وي شوي سبب دعمل دتاوتريخوالي

 .درلود الس پکي تونوښارز کومو چي يړک ندييګرڅاو وارزوي يښپي الندي يړوک مهرباني •

 

رڅو خپل دغه يوه کونډه چه څلورماشومان لري اوپه ښوونځي کي دصفا کاري په حيث کارکوي ت :لومړی واقعه
ماشومانو ته يوه مړي ډوډي پيداکړي ،وروسته دهغي چه دهغه ميړه مړشو، د کورني نوروغړو نوموړي دخپل دکور 

 . دناستي اومراسمو څخه ګوښه کړه ځکه چي ددي دغريبي په وجه شرميدل 

خه په بشپړ ډول ګوښه يو پالر چه څلورلورګاني دري زامن لري ډير دکورڅخه بهر نه وځي اودټولني څ :دوهمه واقعه
يوي لور يي د :  دکور په دننه کي دلته دميړه او ښځي تر منځ ډير جنګونه دي او يوبل پدي وجه مالمتوي چه. کيږي 

دانجلي کور په غوڅ ډول . د هلک کورني دجلي کور ته دمرکي لپاره راغلي وو .ګاونډي د يو هلک سره مينه درلوده 
 .دهلک سره دکوره وتښتيده دوي ځواب کړي وو باالخره انجلي 

دهلک پالرنوموړي تعقيب او باالخره يي . يوځوي دکور ديوميلمه څخه پيسي پټي کړي او دکوره وتښتيده  :دريمه واقعه
د هلک نيکه دغه قصه نورو خلکوته شروع کړه چه اوس محا ل دهلک . ونيوو او پيسي يي ميلمه ته بيرته ورکړي 

 . دپالر او نيکه ترمنځ شخړي دي 

دطالبانو درژيم پرمحال نوموړي د خپل . په پوځ کي يو پيلوټ د ژور خفګان داعراضو څخه رنځيږي  :څلورمه واقعه
وراره د واده په مراسمو کي ګډيدو ،طالبان دهغه واده ته داخل شول اوهغه يي ونيوه او با الخره هغه ء په يوه خالصه 

ومباليلو تورکړي وو دکابل په واټونو کي وګرځولو ، نوموړي ډاډ سن کي پداسي حالت کي چه دهغه مخ يي په تور
 . ووهل شو او بند ته والړو 

ړي جماع کي دهغه څخه وينه يوه ځوانه ښځه دواده په لومړي شپه دميړه له پلوه پدي طالقه شوه چه په لوم: پنځمه واقعه
 .رانغله
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     IIيکيړاځ ترمن دود او دمذهب: 

 تونهښارز کلتوري او قوانين اسالمي ولټ بايد ،خلک دي هيواد اودوديز اسالمي يو افغانستان چه ايهځ دکومه 
 دافغاني.  لري نه سمون سره مقرراتو داسالمي ـتونهښدوديزارز ولټدا چه شي ذکر بايد داهم خو.  يړک مراعت

 .  وړک يي تعقيب بايد وايي هڅ چه سرچيني تونوښارز نوځيد ولنيټ

 کلتوري داسي وخت ينيځ.  شي ايړوک توپيرځ ترمن تونوښارز اسالمي او دکلتوري دباي حيث په مشاور ديو خو
 دا چي دي عقيده پدي دوي چي کهی ځکوی پل يي دوي  يړوځ رن تري اوخلک وي نه هم مناسب يرډ چه مقررات
 . دي قوانين اسالمي

 

U په زوره ودول : 

غواړي سره واده وکړي يودبل سره بايد وګوري څوک چه ) هلک او انجلي (داسالم له نظره هره ځوانه جوړه  •
 اوخبري وکړي بيا تصميم ونيسي چي بيا دوي غواړي چي سره واده وکړي او که نه؟ 

 .اسالم انجلي ته ددي اجازه ورکوي چي خپل نظر او احساسات دخپل واده په اړوند څرګند کړي  •
دي پرځاي انجلي دشرم احساس کوي چه داسړي د: په ډيره خواشيني سره دا ډير په افغانستان کي نه پلی کيږي  •

 .ددي خوښ ندي يا حتي تر دي چي دهغي په اړوند ددي څخه نظر هم نه اخيستل کيږي 

 

 يړورک معلومات هکله په توپير يا اختالف د ته کونکي مراجعه خپل چي شي کوالي مرسته ه يرډ دا وخت ينيځ

 

 ده ينهړا يرهډ دا لپاره نوددي.  بولي مقررات دوديز يي يريډ وي اسالمي دابه چي يږکي فکر چي کوم مسايل ينيځ
 دغه چي)  هړو هړک وتريخوالي تا د( وړوک توپير سره مسايلو شرعي او و دوديز سره اودقت پاملرني يرهډ په چي

 . لري نه يکيړا سره داسالم مسايل دوديز ولډ

I. 18Bعقيدي شوي ساتل دوديزي: 
DschinnsU : 

Dschinns انسان د لغات دغه چي کوم ، ده واء ار يا شيطان قوي يرډ يو دا چي ده موجوده عقيده سيدا هکله په 
 .  دي شويړجو خهڅ اور يګلو دبي دوي. لري نه وجود ولډ ذاتي يا تينيښر په يي جسم خو لري يکهړا سره

خه ځان وژغوري نوبيا يوکس بايد ډيره پاملرنه وکړي اوددي څ: طبعيت ډير زيان رسونکي دي    Dschinnsد  •
 .دوي په وران شووکورونو ،اوبو ته نژدي ، په خاکندازونو ، تياروځايونو او هديرو کي اوسيږي 

دغه ډول ځايونو ته په ورتګ سره خلک دخطر او غم احساس د . دوي فقط په شپه کښي راڅراګنديږي  ⇐
dschinns   له کبله کوي يا نوموړي کيداي شي ددوي وجود ته داخل شي . 

د بدوحملو څخه د خلکو په ژغورلو کي مرسته کوي او په همدي ډول جرمني سکي او   dschinnsذ د تعوي ⇐
 . فلزات هم مرسته کوالي شي 

 . دداسي خطري ځايو څخه د تيريدو پرمحا ل دقرانکريم تالوت هم مونږ ژغورالي شي  ⇐
 . کيدالي شي چه مرستندويه وي  Dschinnsځيني وخت  •
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 : دواقعي يوه بيلګه 

په زور واده شوي وه ،دخسر له خوا ډيره وهل ( يوميرمن چي په خپل کور کي په ډير يو بد حالت کي وه  ⇐
د پيريانو سره په خبرو کولوبيل ) د کورني او ميړه له خوا له هغی څخه ډيره ليږمالتړکيده کيده اودهغي 

پيريانو به نوموړي په تکراري ډول ښه ساتله چه هغه ډيره ښه ښځه ده او په راتلونکي کي به هغه . کړي وه 
 . ډير ښه ژوند ولري 

ه کورني کي له هغی سره په بد ډول چلند هرتن دهغی پ: دامونږ کوالي شي ديوي زيرمي په ډول پوه کړي  ⇐
کوي الکن د هغه خپل داغيزوتوان د هغه مثبت ذهنيت او عقيدوي غبرګون دپيريانو په هکله دي څوک چی 

 .  له هغی مالتړکوي اوبيا وايي چي هغه ډيره ښه ښځه ده 
ه قرانکريم هغه همدارنګه پيريان ګوري چي هغي ته په سپينو جامو کي مړي راوړي او دهغي خسر ت ⇐

يقينا هغه به هرومرو دخسر په وړاندی څوک چي له نوموړي سره په بد ډول چلندکوي قهر او . راوړي 
 . الکن هغه ددي جراءت نشي کوالي چي دا احساسات څرګند کړي . غصه منځته راځي او پرمختګ کوي 

 .غي خسر به مړشي دخيال له الري ده:  په شکل دا قهر او غصه څرګندوي   projectionپيريان د  ⇐

 

 : وړکټ نو دا چي ده مهمه

 ب ليونتو د وروګو سره  projection د دناروغ يکهړا منطقي ينيځ چي شو کواليږ مون چي چيري کي قضيه پدي
 ) يړک مقايسه سره والي ورته داعراضو( نده عالمه

 

 

 : پيريانو پوري مربوطئ رواني ګډوډي 

 :ډی شته دیدری نوعه د پيريانو پوری مربوطی ګډو •

۱   (Dschinns –stricken     :  دپيريانوسره نيغ په نيغه اړيکه دضعف او فلج سبب کيږي 

 دپيريانو دسيوري الندي راتلل )  ۲

 دپيريانو داخليدل وجودته)  ۳

  تيښوپو هکله په موجوديت د دوي د چي لدي بي وړوک کتنه پدي دنظره ايکالوژيدس چي شو کواليږ مون •
 نشي دوي چي کوم يړک ندګرڅ ياافکار نظريات خپل شخص لري دنده ددي  dschinns لپاره ناروغانو ينوځد •

 چا له چي هړا پوري موضوع يادداسي taboo د دوي چي کهځ يړندکګرڅ کي حاالتو نورمالو په چي کوالي
 . کوالي نشي بحث پري سره

 ناروغ د پيريان لکه شي ندهګرڅرا شکل په  projection د شي کيدالي ددوي يښهو بي هږل يرهډ هګهمدارن •
 . کوي خبري سره
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  :دپيريانو دسيوري الندي راتلل دالندي ستونزو سره اړيکه لري  •

 دماشومانو دوامداره نارامي او ژړا )  ۱

 کړو وړو بدلون د)  ۲

 فزيکي ناروغي لکه دمهبل څخه وينه بهيدل )  ۳

 بي له کومه دليله تکراري ناوړه چلند )  ۴

 دمشوري سره اړيکه ياتړاو

 کي ايځيو په يي يا نشي داغداره يږيځورنځستون رواني لهی چ وکڅ هغه چي دهړو تښارز د يرهډدا يړلوم •
 .  دي خطرناکه سره دپيريانو تماس ددوي چي کهځدا يا دي شرم لپاره دکورني داددوي چي کهی ځنش بندي

  .ځی مخ په هی ښک صورت پهړدمالت خهی څدکورن اودهغهی کونک مراجعه اوله ددرک پروسه درغيدو •

 

Uله نظره کيدلU : 

 ي�ريډ لپ�اره دن�ورو او ل�ري پ�ايلي يرخطرناک�هډ ولښ�خ وګدس�تر خلک�و ن�وځيد چي ده عقيده داسي يانظر وهل وګدستر
 .   يد مضري

 
ډيري وخت دغه کتنه له قصده او غرض څخه نه وي خو دخلکو جادوګري سترګي دي چي دنورو لپاره بد مرغي  •

 .را وړي 
 . په عمده ډول داداسي فکر وي چي دکيني او نيت بدي سره تړاو لري  •
او نظربازي سترګي کوالي شي چي غټان، ماشومان ،ژوي ، او کورونو ته ضرر و رسوي الکن ډيري وړو  •

پدي وجه . کوچنيانو ته ضرررسوي ځکه چي دوي ستايل کيږي اکثره د پخوانيو بي اوالده ښځو په وسيله 
 . دادبدمرغي سبب کيږي او سترګي يي وهي 

دموټر ټکر ياغيري واضح فاجعه ، لکه دديوال ويجاړيدل ، غيري متوقع ناروغي اکثر د سترګو وهلو سره تړاو  •
 . لري 

 :کښي ژغورل  دسترګو وهلو په مقابل •
لوګي د شخص شاوخواته حرکت کوي د هغه چا په شاوخواکي ): ماڼو سپيلني (دځينو وچو موادولوګي کول  ⇐

چي کيداي شي چي دسترګو وهلو په اثر اغيزمن شي ، چي په عيني وخت کي ځيني شعرونه او نظمونه هم 
 .  وايي 

 .  مالصاحبان دقرانکريم تالوت کوي  ⇐
 .ځيني دم درود کوي  ⇐
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Uيوري کيدل س : 

 .  کوي داللت يامعني اغيزو منفي په او وي فال بد يو تل کيدل سيوري

 داتصادفا ګمان کيږي چي مثبت وي  •
 :دلته په افغانستان کي دري شکله دسيوري شته دي  •

U۱ ( پاک سيوري : 

ښه پاک سيوري باور کيږي په هغه چاچي وشي هغه به دښه او عالي ژوند خاوند شي اوپه ژوند کي به  ⇐
 . اخالق اونصيب  ولري 

 .دعامو خلکو په عقيده به داسي يوپرهيزګار شخص دسيوري الندي ژوند کوي  ⇐
دغه ډول شخص سيوري . نور بيا وايي دغه ښايسته شخص به دهغي ياهغه دپالر دسيوري الندي وده کوي  ⇐

 . ګمان کيږي چي مثبت وي 
 .يوځاي شي دايو تشويش ياهڅونه ده چي ترڅو د پرهيزګاره خلکو سره  ⇐

۲U  (  چټله يا ناپاکه سيوري:  

ناپاکه سيوري دروحاني سيوروسره تړاو لري يا اټکل کيږي چي کوالي شي ووايو چي خلک اغيز من کړي  ⇐
 .او په بدنامي منجر شي 

دبيلګي په ډول که يو بد اخالقه شخص دداسي کور څخه ليدنه وکړي چيري چي يونوي کوچني زيږيدلي وي  ⇐
وروسته فزيکي اورواني ستونزي پيداکړي چي بياوروسته خلک وايي چي پدي کوچني ناپاک نودا کوچني به 

 . سيوري شوي دي 

 ) . دپيريانو په اړه چپټر وګوري ( دپيريانو سيوري ) ۳

U دمشاوري سره تړاو : 

 .  نيسو ولډ جدي په عقايد دغه يقيناږ مون •
 السه له توان خپل کس دغه چي شو متوجه املرنهپ يرهډ په چي لرو ايتړا هګهمدارنږ مون ولډ بل په بلکي •

 .   يړوک اغيزه کي ژوند په ددوي او ايړک ونشي هڅ سره انځ يا دهغي چه يړورک ندي
 نه وجه په دوهلو وګدستر چه يړوک احساس اوناتواني احساس وسي دبي يوکس کله چي دي وخت هغه خطر •

 شيان يا حاالت شي کيداي چي ورکوي حواله عقايدو روګ جادو په ولړ ډبشپ يوپه ، يړک بدل هڅ چي يږتواني
  . يړک تر بد نورهم

 

U ډول ډول نورعقايد: 
 : دښځو په اړه  •

 جينکي اوښځي بايد لومړي دمور اوپالر بيا د مشر ورور او بيا دنورو ورونو پيروي وکړي  ⇐
 ښځي ضعيفي دي او ددي توان نه لري چي په ځان پام وکړي  ⇐
 .  ي ښځي دسړيو سره مساوي ند ⇐
 ښځي دځان سره پدي عقيده دي چي دوي مساوي ندي ⇐
 دښځولپاره دضعيفي نښه دهغه حيض دي ⇐

 : دسړيو په اړه  •
 نارينه نه ژاړی  ⇐
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 خپ�ل اوستاس�ي س�تا چ�ي ک�وم ، يړک� معل�وم عقاي�د مختل�ف س�ره احتي�اط ي�رډ په يړلوم يړوک مهرباني:  دنده يا ر کا
 .  ياست شوي مخ ورسره پلهخ تاسي چي کي اڼر په عقايدو ددغه يا دي عقايد

  ؟ کوي اغيزمن ژوند ستاسي چي کوم شته عقايد داسي نور دلته ايا

 

Uدوديزي تداوي : 

 يړن� په پيريانو د  هغه ، دي هم طبيبان دوي هګهمدارن چي دي مقامات هغه ماليان.  دي ماليان اکثر ن طبيبا دوديزه
 . کوي بياعملی اوروي يځستون يړلوم هغه.  اچوي نظر ههکل په توانونو مثبت او منفي د او خطراتو وټپ د کي

 .لکه څنګه چي خلک په دوي عقيده لري ، هغه ددي توان لري چي دکس خپل د جوړيدو قوه تحريک کړي  •
 : دلته يوڅوبيلګي لرو  •

 .يوڅه مواد سوزوي او دهغي د ايروڅخه درمل جوړوي  ⇐
 کي ور اچويپه کاغذ ليکنه کوي او تري تعويز جوړوي او په غاړه  ⇐
 په کاغذ ليکنه کوي او په اوبو کي اچوي او دا پري څښي ⇐
 په کاغذ ليکنه کوي او دژبي الندي يي کيږدي ⇐
 پرهيز ول ⇐
                             مال مرغان لري ، هغه چکچکي وهي او مرغان الوځوي بيا هغه وايي وګوره دا دوه السونو ته :  قصي  ⇐

 .ړتيا  لري چي اغيزه وکړي ا
 خپل کمربند راخلي او وهي چي پيريان مړه کړي ⇐
مال ناروغ دکټ دپاسه اچوي ،هغه سترګي پټوي او پيريانو ته وايي چي راشي : د پيريانو سره خبري کوي  ⇐

نوبياهغه پيريانو سره خبري کوي او وايي که داسړي مو نور پرينښودو زه به تاسي مړه کړم ، ناروغ را 
 .اوچتيږي او ښه کيږي 

 ه غاړه کي ور اچويپياز پ ⇐
 تور تيل راخلي او په کمه اندازه يي ناروغ ته سهار او ماښام  ور کوي ⇐
مال د اوسپني يوه ميله راخلي او په اور کي کيږدي او شخص پري سوزوي او بياورته کاغذ او تو رتيل  ⇐

 .ورکوي چي پدي زخم يي کيږدي 
 .ه سحر اميزه الفاظ وايي او په ناروغ خوروي مال يوه هګي راخلي او په هغه باندي يو څ: جنسي ضعيفوالي  ⇐

 پ�ه او وواي�ي  ياس�ت ش�وي م�خ ورس�ره تاسي چي هکله په تداويانو دوديزو د ته هريوبل يړوک مهرباني:  کار يا دنده
 .  وي طريقوشاهد دداسي يا ، يړک ورزياتي ياست شوي مخ ورسره تاسي چي طريقي هڅيو کي لست پورته

 

 :دمشاوري لپاره اړيکه 

 او ل�ري ه عقي�د کلکه پدي ناروغ چي کهځ، توانمندوي توان او قوت يدوړدجو خپل ناروغ د کارونه عملي دغه ينيځ 
 . کوي کار بيا دا نو يځرا ته الس اعتماد انځ په دوباره
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