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اثر بخش های اندرم ءدرباره  
 

امقا بقر    .بهداشقتی ر  داده اسقت  هقای   در سالهای اخیر در مراقبت ءتحوالت خیره کننده

پذیرفته شده در بهداشقت  اساس شواهد پژوهشی تعداد زیادی از مداخالت و راهبردهای 

. رفتاری نه تنها منفعتی ندارند بلکه ممکن است حتی مضر هم باشقند های  روان و درمان

، برخوردارنقد  الزمراهبردهای هستند که اثبات شده است در حال حاضر از استانداردهای 

خقی  بر. ار گیرندرشود این راهبردهای درمانی بیشتر در اختیار مردم ق می بنابراین توصیه

نخست اینکه ما به درک عمی  تقری  . از تحوالت اخیر پشت این تغییرات اساسی هستند

وان شناختی و هم پزشکی رسیده ایم که منجر به رشد مداخالت در آسیب شناسی هم ر

دوم اینکه روش شناسی پژوهشی ما به طور قابقل  . هدفمند دقی  تری شده است، جدید

ما خطاهای روایی درونی و بیرونی را کاهش داده  به طوری که، توجهی بهبود یافته است

و  .ایم به همین دلیل نتایج بیشتر به طور مستقیم در شرایط بالینی قابلیقت اجقرا دارنقد   

بهداشقتی و سیاسقت   هقای   مراقبقت هقای   سیسقتم ها،  دولت، سوم اینکه در سراسر جهان

نی بقر شقواهد باشقد و    گذاران تصمیم گرفته اند که کیفیت مراقبت بهبود یابد و باید مبت

 ء؛ موسسه1888، بارلوعموم است انجام آن تضمینی است) ءچون این موضوع مورد عالقه

 . (1881، پزشکی

همه جا مانع اصلی درمانگران عدم دسترسی به مداخالت روان شناختی مبتنی ، البته

و  تواننقد درمقانگران باوجقدان    مقی ها  کارگاههای آموزشی و کتاب. بر شواهد جدید است

د آنهقا در  بررفتقاری و کقار   سقالمت هقای   مراقبقت هقای   وظیفه شناس را با آخرین روش

بقه ارتبقا     "اثقربخش هقای   برنامه "جدید با نام  ءاین مجموعه .بیماران خاص آشنا کنند

این مداخالت جدید هیجان انگیز برای درمانگران خط مقدم درمان اختصاص داده شقده  

 . است

گام به گام و دقیقی های  روش کتاب کار این مجموع شاملکتاب راهنمای درمانگر و 

همچنقین ایقن مجموعقه از     .تشخیص و درمان مشقکالت خقاص اسقت   ، به جهت ارزیابی

گقامی  به درمانگران در اجرای این روشها با کمک و نظارت درمان های  و کتابچهها  کتاب

 .  رود می فراتر



کلی بر ایقن اسقت کقه درمانهقای      تواف ، در نظام مراقبت بهداشتی در حال ظهور ما

تمقام  . دهقد  مقی  ت ارایقه معمل را برای متخصصین سالترین  مسئوالنه، مبتنی بر شواهد

رین مراقبت ممکن را بقرای  مت رفتاری عمیقا تمایل دارند بهتسالهای  درمانگران مراقبت

و هدف ما این است کقه شقکاف میقان انتشقار     ، مجموعه در این .بیمارانشان فراهم آورند

 .  کنیم و این امکان را فراهم سازیم حذف اطالعات را

کتاب کار بیمار به درمقان اخقتالل وسواسقی جبقری      ءاین راهنمای درمانگر به عالوه

(OCDدر کودکان و نوجوانان )  کودکقان در ایقاالت متحقده بقه      1/8حقدود  . پقردازد  مقی

OCD قابقل تقوجهی بقر     توانقد اثقر   می این اختالل، در صورت عدم درمان. مبتال هستند

تواند باعث اضقطراب   می OCD .عملکرد روزانه و توانایی خانواده برای مقابله با آن بگذراد

پژوهشقها نشقان داده انقد کقه درمقان       .و پریشانی و کاهش کیفیت زندگی کودک شقود 

 ءبرنامقه  .دوران کقودکی اسقت   OCD( یک درمان اثربخش بقرای CBTشناختی رفتاری )

سقاله   17تقا   6و برای کودکقان سقن    CBTنما بر اساس اصول مشخص شده در این راه

بقه خقانواده و   ، و رفتارهای کودکها  عالوه بر پرداختن به نشانهاین برنامه  .مناسب است

بقه رشقد   ، و چگقونگی آن  OCD ءاز طریق  آمقوزش دربقاره   نیز کودک  ءافراد مورد عالقه

، با کمک یک درمانگر ماهر .کند می الگوهای طبیعی تر تعامالت و عملکرد خانواده کمک

و  OCDتواند کیفیت زندگی کقودک یقا نوجقوان مبقتال بقه       می درمانی جامع ءاین بسته

 .  خشدبآنها را بسیار بهبود بهای  همچنین خانواده
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