باورهاي اشتباه خود را دربارة سالمت روان اصالح كنيم
ثِ هٌبسجت رٍس جْبًي سالهت رٍاى السم داًستين در كٌبر هقبالتي كِ ثِ تؼزيف ٍ تجييي ايي هفَْم هيپزداسًذ ٍ سهيٌِّب ٍ ػلل را ثزرسي هيكٌٌذ ثب
چٌذ ثبٍر اضتجبُ رايج درثبرٓ سالهت رٍاى آضٌب ضَين ٍ ثب اغالح آًْب ،سًذگي سالهتتزي داضتِ ثبضين.
ثبٍر غلط  )1هطكالت ٍ اختالالت رٍاًي ّويطگياًذ ٍ درهبى سخت ،طَالًي ٍ دائوي دارًذ.
ثِ جش ثزخي اختالالت خبظ رٍاًپشضكي ،ثسيبري اس ثيوبريّب هثل افسزدگي ٍ اضطزاة ثٍِيژُ اگز هشهي ًطذُ ثبضٌذ دارٍدرهبًي سيز يك سبل ٍ
رٍاىدرهبًيّبي كَتبُ هذتي را ضبهل هيضًَذ ٍ ضبيذ ّزاس چٌذگبّي تب تثجيت كبهل ًيبس ثِ پيگيزي داضتِ ثبضٌذ.
ثبٍر غلط  )2هطكالت رٍاىضٌبختي ّويطِ ريطِ در كَدكي دارد .ايي هَضَع ّويطگي ًيست .اگزچِ گذضتِ فزد در ضكلگيزي ًگزش ٍ افكبر فزد
تبثيز دارد ،اهب ػَاهل ديگزي ًيش در ثزٍس هطكالت دخيلاًذ ،اس طزفي رٍاىدرهبًيّبي كَتبُ هذت ثب هذلّبي هطخػي ثبٍرّبي ًبكبرآهذ فزد را
تػحيح هيكٌذ ٍ ثِ فزد كوك هيكٌذ حتي ثب ٍجَد گذضتِاي ًِچٌذاى خَة ،هسئَليت سًذگي فؼلي خَد را ثزػْذُ ثگيزد ٍ سًذگي حبل خَد را
در دست خَدش داضتِ ثبضذ.
ثبٍر غلط  )3هي هيتَاًن خَدم ثِ تٌْبيي هطكالتن را حل كٌن ٍ اگز اس كسي كوك ثگيزم فزد ضؼيفي ّستن.
الجتِ در ثسيبري هَاقغ افزاد قبدرًذ هطكالت جبري سًذگي خَد را حلٍفػل كٌٌذ ٍ ثذٍى هذاخالت رٍاىدرهبًي ٍ رٍاىپشضكي ثب رٍشّبيي كِ
تقزيجبً ّوِ هيداًين قبثل كٌتزل ّستٌذ .هقبثلِ ّبيي چَى ٍرسش ،تغذيِ سبلنٍ ،قت گذراًي ثب خبًَادُ ٍ دٍستبى ،استفبدُ اس كتبةّبي خَديبري در
رٍاىضٌبسي ،سخت كبر كزدى ،پزداختي ثِ هؼٌَيت ٍ غيزُ .اهب سهبًي كِ ثب ٍجَد ايي ضيَُّب ،هطكالت حل ًويضًَذ ،قطؼبً يك يبٍري حزفِاي هَرد
ًيبس است ،ايي ثذاى هؼٌب ًيست كِ فزد ثيص اس حذ هطكل دارد ،ثيوبر است يب سست ارادُ است .فزؼ كٌيذ حيي ثبسي ٍاليجبل در حبل ضزثِ سدى ثِ
تَح ّستيذ ،در ايي ضزثِ ثِ اًگطت خَد آسيت هيسًيذ ٍ اًگطتتبى دچبر كجَدي هيضَد ،هذتي ثب آى هذارا هيكٌيذ ٍ ضيَُّبيي را كِ هفيذ
هيپٌذاريذ اهتحبى هي كٌيذ ،ثب اييحبل پس اس چٌذ رٍس هتَجِ هيضَيذ كِ اًگطت ضوب ثْتز ًطذًُ ،شد پشضك هيرٍيذ تب پس اس هؼبيٌبت هزثَطِ ٍ
حتي پزتًَگبري هذاٍاي اغلي را ضزٍع كٌذ .آيب در ايي ضزايط خَد را فزد ضؼيفي هيداًيذ؟ آيب ثزاي دريبفت ايي كوك حزفِاي ديگزاى ضوب را فزد
ضؼيفي هيپٌذارًذ؟ در ٍاقغ ػذم تَجِ ٍ هزاقجت ثِ هَقغ اس جسن ٍ رٍاى آسيتّبي جذيتزي را ثِ ثبر هيآٍرد كِ ثزاي خَدتبى ٍ اطزافيبًتبى
پيبهذّبي سختتزي خَاّذ داضت.
ثبٍر غلط ٍ )4قتي هيخَاّن ثِ خَدم آسيت ثشًن يب قػذ خَدكطي دارم يؼٌي ديَاًِ ضذُام ٍ ًجبيذ كسي ثبخجز ضَد.
فكز آسيت راسٌذى ثِ خَد ٍ افكبر خَدكطي غبلجبً ًطبًِّبيي اس ثيوبري افسزدگي يب سبيز اختالالت خلقي ّستٌذ ٍ داضتي افكبر خَدكطي ًطبًِ ديَاًِ
ثَدى ًيستٍ .قتي افسزدگي يب اختالل هَرد ًظز درهبى هيضَد ايي افكبر ًيش اس ثيي هيرًٍذ ٍ ثسيبر غناًگيش است ٍقتي فزدي ثب جذي ًگزفتي ايي
ًطبًِّب ثِ سبدگي جبى خَد را اس دست هيدّذ.
ثبٍر غلط  )5هطكالت رٍاىضٌبختي تَسط يك پشضك ػوَهي يب سبيز درهبًگزاى حَسُ پشضكي ّن قبثل درهبى است.
ثيطتز هتخػػيي ثز حَسُّبي تخػػي خَد تسلط دارًذ اهب ٍاقؼيت ايي است كِ ثبيستي ثزاي تخػعّب ارسش ثيطتزي قبئل ضذ .ثٌبثزايي ثب ّوِ
داًص ٍ تجزثِاي كِ سبيز پشضكبى ٍ درهبًگزاى حزفِاي دارًذ ،حَسُ رٍاى ثبيستي تَسط هتخػػيي ايي اهز پيگيزي ضَد .هسئلِ تطخيع اٍليِ ٍ
پزٍتكل درهبى در ثيوبريّبي رٍاىضٌبختيف رًٍذ خبظ خَد را دارد ٍ ثْتز است در غَرت ثزٍس ًطبًِّبي رٍاىضٌبختي ثِ درهبًگز هزٍثطِ هزاجؼِ
ًوبيين.
(ثزگزفتِ اس ًطزيِ "پيبم هطبٍر" دفتز هطبٍرُ ٍ سالهت ٍسارت ػلَم ٍ هزكش هطبٍرُ داًطگبُ تْزاى  .سبل )1334

