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تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

8خیلی مهماسکیزوفرنیا و سایر اختالالت سایکوتیک

ــه  ــت ک ــنجی اس ــدی در واقعیت س ــال ج ــای اخت ــه معن ــی ب ــا روان پریش ــایکوز ی س

ــه  ــایکوتیک از جمل ــاالت س ــن اخت ــود. مهم تری ــخص می ش ــان مش ــم و هذی ــا توه ب

ــم.  ــل می خوانی ــن فص ــکیزوفرنی را در ای اس

)Schizophrenia( اسکیزوفرنیا 

تقریبــاً %1 مــردم در طــول عمــر مبتــا بــه اســکیزوفرنی  می شــوند، کــه شــیوع یکســانی 

ــروع  ــن ش ــت. س ــر اس ــا بهت ــاری در خانم ه ــی بیم ــا پیش آگه ــرد دارد، ام در زن و م

ــا 35 ســال( اســت.  ــان )25 ت ــر از زن ــا 25 ســال( پایین ت اســکیزوفرنی در مــردان )15 ت

ــده  می شــود. از  ــر دی ــار  بیش ت ــل به ــن زمســتان و اوای بیمــاری اســکیزوفرنیا در متولدی

میــان مبتایــان بــه اســکیزوفرنی %50 اقــدام بــه خودکشــی می کننــد کــه %10 آن هــا 

موفــق اســت. 

�� اتیولوژی اسکیزوفرنیا

  ژنتیــک  شــیوع اســکیزوفرنی در اقــوام فــرد مبتــا بــه اســکیزوفرنی بــه 

 ــد ــش می یاب ــر افزای نســبت زی

�� در خواهر و یا برادر معمولی 8%

�� در خواهر و یا برادر دوقلوی دو تخمکی %12 و دوقلوی تک  تخمکی 47%.

�� در کودکی که یک والد یا دو والد وی مبتا است، به ترتیب %12 و 40% . 

ــه، نشــانه های مثبــت مثــل  ــه ی دوپامیــن: نشــانه های اســکیزوفرنی از جمل  فرضی

ــا افزایــش فعالیــت دوپامینــی در سیســتم لیمبیــک و نشــانه های منفــی مثــل  توهــم ب

فقــر کام و بی حرکتــی بــا کاهــش فعالیــت دوپامینــی لــوب فرونتــال ارتبــاط دارد. 

ــان  ــا هیج ــی ب ــکیزوفرنی در خانواده های ــود اس ــواده: ع ــای خان   ویژگی ه

ــری  ــه و درگی ــار خصمان ــر اســت. انتقاد گــری، رفت ــا HEE بیش ت ــاال ی ــراز شــده ی ب اب

مفــرط بیــن اعضــای خانــواده، از ویژگی هــای یــک خانــواده بــا هیجــان ابــراز شــده ی 

ــی را در  ــواده درمان ــد خان ــکیزوفرنی بای ــاران اس ــای بیم ــس در خانواده ه ــاال اســت. پ ب

جهــت کاهــش هیجانــات حتمــاً در نظــر بگیریــم.

1 کدامیـک در ارتبـاط بـا اپیدمیولـوژی اسـکیزوفرنیا 

صحیـح اسـت؟ )پره انترنـی شـهریور 98- قطـب تبریـز( 

الف پیش آگهی آن در زنان بهتر از مردان است.

ب شروع در زنان زودتر از مردان است.

ج مردان کارکرد اجتماعی بهتری دارند.

د بیش ترین سن شروع در مردان 35- 25 سالگی است.

ــه  ــال ب ــردی مبت ــا ف ــد ازدواج ب ــالمی قص ــرد س 2 ف

ــن زوج  ــدان ای ــالء فرزن ــال ابت ــکیزوفرنی دارد. احتم اس

ــی شــهریور  ــه اســکیزوفرونی چقــدر اســت؟ )پره انترن ب

ــان(  ــاه و کرم ــب کرمانش 93- قط

الف 55- 50 درصد

ب 45- 40 درصد

ج 20- 15 درصد

د 12- 10 درصد 

ــیکزوفرنیا  ــه اس ــال ب ــار مبت ــی بیم ــی در ارزیاب 3 وقت

متوجــه می شــوید کــه بیمــار تعامل هــای ابــراز هیجانــی 

باالیــی )High EE( دارد. کدامیــک از درمان هــای روانــی- 

ــود بیمــاری مناســب تر  ــرای کاهــش ع ــر ب اجتماعــی زی

ــز(  ــب تبری ــفند 94- قط ــی اس ــت؟ )پره انترن اس

Therapy  Family الف

 Behavior Therapy ب

Supportive Psychotherapy ج

Social skill training د

بانه
طبی

نشر 
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 �� تشخیص اسکیزوفرنیا

تشخیص اسکیزوفرنی براساس معیارهای بالینی زیر گذاشته می شود: 
»بیمـاری کـه بـه مـدت یک ماه حداقـل دوتا از پنج عامت تشـخیصی )گـروه A( را دارد 
+ ایـن وضعیـت ناشـی از یک بیمـاری طبی یا مصرف مواد نیسـت + باعـث افت عملکرد 
اجتماعـی و شـغلی بیمار نسـبت به قبل بیماری شـده اسـت + نشـانه های مـداوم بیماری 

حداقل شـش ماه طول بکشـد«
 عالئـم تشـخیصی اسـکیزوفرنی )گـروه A(؛ وجود حداقـل یکی از سـه عامت اول 

 الزامی اسـت
1- هذیان ها
2- توهم ها

3- گفتار آشفته مثل خروج از خط یا بی ربط گویی
4- رفتار آشفته یا کاتاتونیک

5- عائم منفی مثل عاطفه ی سطحی )Flat(، کاهش محتوای تفکر، بی ارادگی

 �� در عائــم مثبــت بــه بیمــاری چیــزی اضافــه می شــود، مثــل توهــم، هذیــان 

ــل  ــود، مث ــم می ش ــزی ک ــار چی ــی از بیم ــم منف ــره. در عائ ــی و غی ــتی تداع و سس

کم تحرکــی، بی ارادگــی، بی انگیزگــی و بی لذتــی، انــزوا و بی تفاوتــی اجتماعــی، 

ــر کام. ــدود و فق ــه ی مح عاطف

 cenesthetic در اسـکیزوفرنی عاوه بـر توهم هـای رایج، نـوع خاصی از توهم به نـام 👊

hallucination را می بینیـم کـه گیرنـده ی حسـی خاصـی در بـدن ندارد؛ بیمار احسـاس 

سـوختن مغز و یا احسـاس کشـیده شـدن خـون در عروق را ذکـر می کند.

 �� انواع اسکیزوفرنیا

اســکیزوفرنی در DSM ویرایــش چهــارم بــه انــواع مختلفــی تقســیم می شــود کــه البتــه 

 در ویرایــش پنجــم دیگــر جایــی نــدارد

 نـوع پارانوئیـد معمـواًل در دهـه ی دوم و سـوم و بـا توهم شـنوایی شـروع می شـود. 

هذیـان ایـن بیمـاران معمـواًل پارانوئیدی مثـل گزند و آسـیب، خود بزرگ بینی و انتسـاب 

اسـت. ایـن بیمـار معمـواًل جدی، شـکاک، محتـاط، در خود فرورفته و پرخاشـگر اسـت.

 نـوع آشـفته )Disorganized( یـا هبـه فرنیـک: ایـن نـوع اسـکیزوفرنیا با پسـرفت 

شـدید بـه رفتارهـای ابتدایـی، بـدون مهار و سـازمان گسـیخته و بـا شـروع زودرس قبل 

از 25 سـالگی مشـخص  می شـود. خنده هـای بی دلیـل، واکنش هـای هیجانی نامتناسـب، 

شـکلک و ادا اطـوار )مثـل سـام نظامـی(، ارتباط مختـل با واقعیـت و رفتار سبک سـرانه 

)آرایـش و پوشـش نامناسـب( از ویژگی هـای اسـکیزوفرنی نوع آشـفته اسـت. 

4 آقـای 20 سـاله ای بـا عالئـم بی ربط گویـی، تکلـم 

آشـفته، کاهـش محتـوای فکـر و بی ارادگـی از یک سـال 

قبـل بـه درمانـگاه مراجعه کرده اسـت. بیمار شـغل خود 

را از دسـت داده اسـت. سـابقه ی مصـرف مـواد و بیماری 

طبـی نـدارد. طبـق DSM-5 چـه تشـخیصی بـرای بیمـار 

مطـرح اسـت؟ )پره انترنـی شـهریور 98- قطـب شـمال( 

الف اسکیزوفرنیا

ب اسکیزوافکتیو

ج اسکیزو فرنی فرم

د اختالل سایکوتیک گذرا

اسکیزوفرنی  در  منفی  عالئم  از  زیر  موارد  همه ی   5

محسوب  می شود بجز: )پره انترنی اسفند 95- قطب شمال( 

الف فقر کالم

ب سستی تداعی ها

ج عدم لذت

د آراستگی و بهداشت ناکافی

ــه  ــه اســکیزوفرنیا، پســرفت آشــکار ب ۶ فــرد مبتــال ب

مراحــل ابتدایی تــر رشــد روانــی دارد و کالم و رفتــارش 

بی هــدف اســت. شــروع بیمــاری زودرس و از ســن 

ــه کدام یــک  ــوده اســت. ایــن بیمــار مبتــال ب ــی ب نوجوان

از انــواع اســکیزوفرنیا بــر اســاس ICD-10 اســت؟ 

)پره انترنــی شــهریور 99- کشــوری(

الف هبه فرنیک

ب کاتاتونیک  

ج ساده

د نامتمایز

بانه
طبی

نشر 
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ــاف  ــی و انعط ــرد حرکت ــال عملک ــا اخت ــک )Catatonic(: ب ــوع کاتاتونی   ن

پذیــری مومــی، رژیدیتــی )ســفتی(، بهــت )اســتوپور(، ژســت گرفتــن، پــژواک رفتــار یــا 

ــود.  ــخص می ش ــان مش ــور و هیج کام، ش

 نــوع باقی مانــده  )Residual(: عائمــی مثــل هذیان هــا، توهم هــا و رفتــار آشــفته 

پســرفت کــرده و وجــود ندارنــد ولــی عائمــی مثــل انــزوای اجتماعــی، کنــدی هیجانــی، 

تفکــر غیــر منطقــی و سســتی تداعــی باقــی می ماننــد. 

ــروع  ــخصیت و ش ــوزه ی اراده و ش ــده در ح ــال عم ــاده )simple(: اخت ــوع س  ن

ــم.  ــاری را می بینی ــکات رفت ــی مش تدریج

 �� سیر و پیش آگهی اسکیزوفرنیا

جدول زیر رو خوب یاد بگیر، که سؤال  خورش َملَسه!

پیش آگهی بد ��پیش آگهی خوب ��ویژگی

مردزنجنس
پایینباالسن شروع
تدریجیحادسیر شروع

نداردداردعوامل آشکارساز واضح
سابقه ی قبلی از نظر 

اجتماعی، جنسی و شغلی
سابقه ی بدسابقه ی خوب

عالئم دیگر
وجود عائم خلقی 
مخصوصًا افسردگی

انزوا و درخودماندگی

ازدواج نکرده، مطلقه، بیوهمتأهلوضعیت تأهل

سابقه ی خانوادگی
سابقه ی اختال 
خلقی در خانوده

سابقه ی اسکیزوفرنی در خانواده

نظام حمایتی ضعیفنظام حمایتی قویسیستم حمایتی

وجود عائم مثبتویژگی های اسکیزوفرنی

وجود عائم منفی

نشانه ها و عائم عصبی و 

نورولوژیک

سابقه ی تروما حول و حوش تولد

نداشتن هیچ بهبودی ای در سه 

سال اخیر

عودهای مکرر

ــالل  ــار اخت ــواع اســکیزوفرنیا بیم ــک از ان ۷ در کدامی

ــا عالئــم  واضــح در عملکــرد روانــی- حرکتــی همــراه ب

ــفتگی  ــان و برآش ــی، هیج ــفتی عضالن ــی، س ــت روان به

دارد؟ )پره انترنــی شــهریور 9۷- قطــب شــمال( 

الف آشفته

ب کاتاتونیک

ج نامتمایز

د باقی مانده

در  خــوب  پیش آگهــی  عالئــم  از  کدام یــک،   8

ــان دوره  ــی دی 99- می ــت؟ )پره انترن ــکیزوفرنی اس اس

ــوری(   کش

الف عودهای مکرر 

ب سابقه اختالالت خلقی در خانواده 

ج داشتن نشانه ها و عالیم عصبی )نورولوژیک( 

د شروع در سن پایین

بانه
طبی

نشر 
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�� درمان اسکیزوفرنیا

 درمان اسکیزوفرنیا چند جزء دارد:

 بســتری: در صــورت وجــود هــر یــک از ایــن مــوارد، بایــد بیمــار را بســتری کنیــم 

 1- تشــخیص دقیق تــر، 2- تثبیــت رژیــم غذایــی، 3- احتمــال خودکشــی یــا آســیب 

بــه دیگــران، 4- رفتــار آشــفته و نامتناســب و عائــم حــاد ســایکوتیک، 5- عــدم مراقبت 

ــرای  ــرپناه، 6- ب ــاک و س ــذا، پوش ــل غ ــای اساســی مث ــه نیازه ــه ب ــا توج ــود و ی از خ

برقــراری ارتبــاط حمایتــی مناســب. 

 الکتروشــوک یــا ECT درمــان انتخابــی در کاتاتونیــا، بیمــاران بــا عائم برجســته ی 

افســردگی و مــوارد مزمــن بــا پاســخ نامناســب بــه درمــان دارویــی اســت. 

ــاران، آنتی ســایکوتیک   بخصــوص  ــن بیم ــان ای ــی در درم ــی: داروی اصل  دارودرمان

ــن و  ــن، االنزاپی ــپریدون، کلوزاپی ــل ریس ــل دوم( مث ــا نس ــد ی ــک )جدی ــواع آتیپی ان

ــر  ــتراپیرامیدال و تأثی ــر اکس ــوارض کم ت ــت ع ــه عل ــه ب ــت، ک ــره اس ــن و غی کوئیتیاپی

درمانــی بهتــر بــر روی عائــم منفــی اســکیزوفرنی، جایگزیــن داروهــای قدیمــی مثــل 

کلرپرومازیــن و هالوپریــدول شــده اند. در صورتــی کــه ایــن درمــان اثــر نکــرد، اســتفاده از 

آنتی ســایکوتیک های دیگــر، تقویــت درمــان بــا لیتیــوم، کاربامازپیــن، والپــروات ســدیم 

ــد.  ــک می کن ــم کم ــا ه و بنزودیازپین ه

 �� در مصاحبــه بــا بیمــار مبتــا بــه اســکیزوفرنیا بخصــوص در بیمــاری که توهم 

دارد، بایــد خــوب گــوش بدیــم و از بحــث بــا بیمــار و متقاعــد کردنــش بــرای اثبــات غیر 

واقعــی بــودن هذیان هایــش خــودداری کنیــم، چــون باعــث تأکیــد اســتوار تر بیمــار بــر 

ــه  ــم ک ــار کنی ــه ای رفت ــد به گون ــور نبای ــود. همینط ــت آن می ش ــی و تثبی ــد هذیان عقای

انــگار توهــم بیمــار واقعیــت دارد.

)Brief Psychotic Disorder( اختالل سایکوتیک گذرا 

ــا  ــرادی ب ــان، اف ــر در زن ــالگی و بیش ت ــا 35 س ــنین 20 ت ــواًل در س ــاری معم ــن بیم ای

ــا دارای ســابقه ی  ــد و اســکیزوتایپی( و ی اختــال شــخصیت )نمایشــی، مــرزی، پارنوئی

  ــم دارد ــی مه ــه ویژگ ــاری س ــن بیم ــود. ای ــده می ش ــدید دی ــترس ش اس

ــم  ــاه عائ ــک م ــر ی ــک روز و حداکث ــل ی ــار حداق ــاه: بیم ــک م ــر از ی  دوره ی کم ت

هذیــان، توهــم و صحبــت آشــفته را دارد کــه ناشــی از دارو یــا بیمــاری دیگــری نیســت. 

 توانایی فردی بیمار پس از رفع اختال به سطح قبل از بیماری برمی گردد.

 ممکــن اســت بعــد از اســترس شــدید، زایمــان و یــا بــدون هیــچ استرســور خاصــی 

شــروع شــود.

9 بیمار 25 ساله ای را ویزیت  می کنید که از حدود سه 

است  هوشیار  اینکه  علی رغم  نمی کند،  صحبت  قبل  روز 

در  بی حرکت  و  نمی دهد  پاسخ  مصاحبه گر  دستورات  به 

گوشه ای افتاده است. نامبرده از حدود 2 سال قبل مبتال به 

اسکیزوفرنی بوده که تحت درمان دارویی است. با توجه 

به تشخیص احتمالی این بیمار، درمان انتخابی کدام است؟ 

)پره انترنی شهریور 98- قطب کرمانشاه( 

الف تشنج الکتریکی

ب تنظیم آب و الکترولیت

ج هالوپریدول

د کلونازپام

10 آقــای 50 ســاله  ای بــه شــما مراجعــه نمــوده و 

می گویــد مدتــی اســت متوجــه خیانــت همســرش شــده 

اســت و علــت آن را پوشــیدن لباس هــای رنگــی توســط 

ــر در  ــوارد زی ــک از م ــد. کدامی ــان  می کن ــرش بی همس

مــورد روان درمانــی او صحیــح اســت؟ )پره انترنــی 

ــاه(  ــب کرمانش ــهریور 95- قط ش

ــه  ــرش ب ــت همس ــورد خیان ــی او در م ــه نگران الف ب

دقــت گــوش می کنیــم.

ب بــه او می گوییــم پوشــیدن لبــاس بــه معنــی 

خیانــت نیســت و اشــتباه  می کنــد.

ــاورش را  ــودن ب ــط ب ــا غل ــم ت ــا او بحــث می کنی ج ب

بــه او اثبــات کنیــم.

د به او پیشنهاد طالق همسرش را می دهیم.

ــرگ  ــال م ــه دنب ــل ب ــی از 10 روز قب ــرد جوان 11 م

اســت.  شــده  رفتــاری  تغییــرات  دچــار  مــادرش 

بــه گفتــه ی خانــواده بی قــرار و بی خــواب اســت. 

بی ربط گویــی و پرخاشــگری پیــدا کــرده اســت. نســبت 

ــا کســی صحبــت  ــه اطرافیــان بدبیــن شــده اســت و ب ب

ــرح اســت؟ )پره انترنــی  نمی کنــد. چــه اختاللــی مط

خــرداد 98- میــان دوره ی کشــوری( 

ب سایکوزگذرا الف اسکیزوفرنیا 

د اسکیزوفرنی فرم ج اسکیزو افکتیو 

بانه
طبی

نشر 
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)Schizophreniform Disorder( اختالل اسکیزوفرنی فرم 

ــاوت در  ــذرا، تف ــایکوتیک گ ــکیزوفرنیا و س ــا اس ــال ب ــن اخت ــاوت ای ــن تف مهم تری

ــر  ــاه و حداکث ــک م ــل ی ــال اســکیزوفرنی فرم حداق ــاری اســت؛ اخت ــان بیم ــار زم معی

6 مــاه طــول می کشــد. یــک اختــال ســایکوتیک بــا شــروع ســریع همــراه بــا توهــم و 

هذیــان اســت کــه فــرد مبتــا در دوره ی بیمــاری دچــار افــت عملکــرد اجتماعی  - شــغلی  

می شــود. داشــتن حداقــل دو مــورد از ویژگی هــای زیــر در اختــال اســکیزوفرنی  فــرم 

 ــراه اســت ــا پیش آگهــی خــوب هم ب

ــت  ــا اف ــاری ی ــرات رفت ــن تغیی ــه از اولی ــم در عــرض چهــار هفت 1- شــروع حــاد عائ

عملکــرد بیمــار

2- سردرگمی و سرگشتگی در اوج دوره ی سایکوز

3- عملکرد اجتماعی و شغلی خوب قبل از بیماری

4- نداشتن عاطفه ی سطحی یا حالت عاطفه ی کند

)Schizoaffective Disorder( اختالل اسکیزوافکتیو

ــم اختــاالت خلقــی و هــم  ــر منقطــع، هــم عائ ــن اختــال در یــک دوره ی غی در ای

ــم.  ــکیزوفرنیا را می بینی ــخیصی اس ــای تش معیاره

)Delusional Disorder( اختالل هذیانی 

اختــال هذیانــی معمــواًل در 40 ســالگی و همچنیــن در زنــان شــایع تر اســت. عامــت 

اولیــه یــا حتــی تنهــا عامــت ایــن اختــال وجــود هذیانــی غیــر عجیــب اســت کــه 

ــاره ی  ــواًل درب ــا معم ــن هذیان ه ــده اســت. ای ــدار مان ــاه پای ــک م ــدت ی ــه م ــل ب حداق

موقعیت هایــی اســت کــه در زندگــی واقعــی ممکــن اســت رخ دهــد، مثــل اعتقــاد بــه 

تحــت تعقیــب بــودن، ابتــا بــه یــک بیمــاری عفونــی و بزرگ منشــی. مردهــا  بیش تــر 

ــال  ــوند. اخت ــهوانی  می ش ــان ش ــار هذی ــر دچ ــان  بیش ت ــد و زن ــان پارانوئی ــار هذی دچ

  هذیانــی ســه تفــاوت مهــم بــا اســکیزوفرنیا دارد

 معمواًل تنها عامت بیمار هذیان است.

 هذیان هــای بیمــار غیــر عجیــب اســت، درســت برعکــس اســکیزوفرنیا کــه 

ــردی در  ــب ف ــدن از جان ــارور ش ــل ب ــن دارد، مث ــر ممک ــب و غی ــای عجی هذیان ه

ــر. ــیاره ی دیگ س

 عملکــرد بیمــار معمــواًل فقــط در زمینــه ی آن هذیــان خــاص مختــل می شــود، مثــل 

ــن بیمار. ای

12 کــدام گزینــه در مــورد اختــالل اســکیزوفرنی فــرم 

ــب آزاد(  ــهریور 98- قط ــی ش ــت؟ )پره انترن ــح اس صحی

الف غالباً شروع بیماری تدریجی است. 

ب وجــود عاطفــه ی ســطحی یــا حالــت عاطفــی کنــد 

ــت.  ــوب اس ــی خ ــص پیش آگه از خصای

ج طول دوره ی بیماری بیش تر از ۶ ماه است. 

د طول دوره ی بیماری ۶- 1 ماه است. 

13 بیمـار خانـم 40 سـاله ای اسـت که از 3 ماه گذشـته 

معتقـد اسـت خانـواده در غذای او سـم می ریزنـد و قصد 

کشـتن او را دارند. توهم شـنوایی و بینائـی ندارد. عملکرد 

او در محـل کار مثـل قبل اسـت و به غیر از افـراد خانواده 

بـا بقیـه ی افـراد روابـط خوبـی دارد. سـابقه ی بیمـاری 

از اختـالل  نـدارد و سـابقه ای  جسـمی و مصـرف مـواد 

روان پزشـکی نـدارد. تشـخیص کـدام اسـت؟ )پره انترنی 

شـهریور 98- قطـب تهران( 

الف اختالل اسکیزوفرنی

ب اختالل اسکیزوافکتیو

ج اختالل هذیانی

د اختالل سایکوتیک کوتاه مدت

بانه
طبی

نشر 
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 �� انواع اختالالت هذیانی

ــا  ــردی ب ــد ف ــم می گوی ــواًل خان ــار معم ــهوانی )Erotomanic(: بیم ــوع ش  ن

ــت.  ــق او اس ــر(، عاش ــًا بازیگ ــر )مث ــی برت موقعیت

قــدرت،  می کنــد  احســاس  بیمــار   :)Grandiosity( خودبزرگ بینــی  نــوع   

ــم دارد.  ــردی مه ــا ف ــاص ب ــه ای خ ــا رابط ــت و ی ــات، هوی معلوم

ــر بی وفایــی و خیانــت شــریک  ــوع حســادت )Jealous(: هذیان هــای مبنــی ب  ن

جنســی دارد.

 نــوع گزنــد و آســیب )Persecutory(: هذیان هایــی مبتنــی بــر اینکــه فــرد )یــا 

یکــی از نزدیــکان او( بــه نوعــی مــورد رفتــار بدخواهانــه قــرار می گیــرد، دارد. 

 نــوع جســمی )Somatic(: هذیان هــای مبتنــی بــر ابتــا بــه یــک نقص جســمی 

یــا اختــال پزشــکی عمومــی دارد، مثــل هذیــان عفونــت و آلودگی.

ــر  ــهوانی، بهت ــمی و ش ــیب، جس ــد و آس ــای گزن ــی هذیان ه  �� پیش آگه

ــن  ــادت بدتری ــان حس ــس هذی ــت؛ پ ــادت اس ــی و حس ــزرگ منش ــای ب از هذیان ه

دارد. را  پیش آگهــی 
 تست تمرینی تو را فرا می خواند.

خوشبختی نامه ای نیست که یک روز، نامه رسانی، زنگ در خانه ات را بزند
 و آن را به دست های منتظر تو بسپارد.

خوشبختی، ساختن عروسک کوچکیست از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر ...
 به همین سادگی، به خدا به همین سادگی؛

اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد نه هیچ چیز دیگر ...

نادر ابراهیمی
چهل نامه کوتاه به همسرم

14 آقـای 40 سـاله ای در ارزیابـی بسـیار مرتـب و منظم 

اسـت. او فکـر می کند که یک هنرپیشـه ی بسـیار معروف 

عاشـق او اسـت و بـرای او پیام هـای عاطفـی می فرسـتد. 

او در کار خـود بسـیار موفـق اسـت. در معاینـه ی روانـی 

مشـکلی در بقیـه ی حوزه هـا نـدارد. تشـخیص او کـدام 

گزینـه اسـت؟  )پره انترنـی دی 9۷- میـان دوره ی کشـوری( 

الف اختالل تجزیه ای

ب اختالل اسکیزوفرنی فرم 

ج اختالل مانیا

د اختالل هذیان اروتومانیا

15 بدتریــن پیش آگهــی مربــوط بــه کــدام نــوع از 

اختــالالت هذیانــی زیــر اســت؟ )پره انترنــی اســفند 95- 

قطــب شــمال( 

erotomonia الف

 jealous ب

persecutory ج

somatic د
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