تشای تسیاسی اص افشاد کِ تِ تاصگی ًام تیص فؼالی سا

آیا انواع متفاوتی دارد؟

ضٌیذُ اًذ یا ٍالذیٌی کِ کَدک آًْا تطخیع تیص

ایي اختالل ،دس سِ ًَع هغشح است:

فؼالی ٍ ًقع تَجِ خَسدُ است ،هوکي است سَاالت
ال تیص
صیادی تِ ٍجَد آهذُ تاضذ .اص جولِ ایٌکِ اغ ً

اختالل نقص توجه بیش فعالی

هطکل دس اداهِ دادى تَجِ ٍ حفظ دقت دس عی فؼالیتْا،

فؼالی یؼٌی چِ؟ چِ هقذاس اص کَدکاى تِ ایي تیواسی
هثتال هیطًَذ؟ آیا ایي تیواسی اًَاع هختلفی داسد؟

تیٌظوی ،اجتٌاب اص کاسّایی کِ تِ تالشرٌّی ٍتفکشًیاصداسد،

ػالئن ایي تیواسی چیست؟ چگًَِ تطخیع دادُ

گن کشدى اسثاب تاصی ّا کتاتْا ٍ ٍسایلٍ ،اکٌص تیص اص

هیطَد؟ ٍ ...کِ دس ایي تشٍضَس آهَصضی سؼی دس

حذ تِ هحشکْا ٍ فشاهَضی دس فؼالیتْای سٍصاًِ.

اختالل نقص توجه بیش فعالی به چه معناست؟
اختالل تیص فؼالی ًقع تَجِ ٍ کن توشکضی یکی اص ضایؼتشیي
اختالالت دس کَدکاى است کِ تِ اختػاس ً ADHDاهیذُ
هیطَد .ایي اختالل پذیذُای ًیست کِ غشفاً دس سالّای اخیش
ظَْس کشدُ تاضذ ،تلکِ داسای یک تاسیخچِ ًسثت ًا عَالًی
هخػَظ تِ خَد است .دس عَل صهاى ،هتخػػاى ایي ًطاًگاى
سا تا ًام ّای هیل اًفجاسی ،تاصداسی اسادُ ٍ ًاتَاًی اص هْاس
اخالقی ،آسیة دیذگی هغضی اًذکً ،اسساکٌص ٍسی هغضی
اًذک ،فضٍى جٌثطیٍ ،اکٌص فضٍى جٌثطی دٍسُ کَدکی،
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تِ جضئیات ،تی دقتی دس تکالیف هذسسِ ٍ سایش فؼالیتْا،
هطکل آضکاس دس گَش دادى ،هطکل دس پیشٍی اص دستَسات،

پاسخگَیی تِ ایٌگًَِ سَاالت خَاّین داضت.

گروه مشاوران و روانشناسان

نوع نقص توجهٍ :یظگی ّای ایي ًَع ػثاستٌذ اصً :اتَاًی دس تَجِ

اختالل ًاسسایی تَجِ ٍ اختالل ًاسسایی تَجِ تا فضٍى کٌطی یا
تذٍى آى خَاًذُ اًذ .دس یک تؼشیف جاهغ ،ایي اختالل ػثاست
است اص :الگَی پایذاس تیص فؼالی ٍ یا ًقع تَجِ ،تِ عَسی کِ
ضذت آى تیص اص حذ عثیؼی یک کَدک دس عی سًٍذ سضذ
تاضذ .تشای تطخیع ایي اختالل الصم است کِ دست کن تشخی
اص ػالئن تا قثل اص سي  7سالگی تشٍص ًوایذ .ػالئن تایذ حذاقل
 6هاُ تاقی تواًٌذ ٍ ػالئن ایي اختالل دست کن دس دٍ هحل اص
تیي هذسسِ ،خاًِ ٍ هحیظ کاس ٍ  ...هطاّذُ ضَد.

ًَع تکاًطی :ایي هَسد ًیض ًطاًِّا ٍ ػالئوی داسد کِ تشخی اص
آًْا ػثاستٌذ اص :تی قشاسی ٍ ًاآساهی ،هطکل دس حفظ حالت
ًطستِ ،دٍیذى تیص اص حذ ٍ تاال ٍ پاییي پشیذىً ،اتَاًی اص
تاصی کشدى دس سکَت ،تِ ًظش هی سسذ کِ ّویطِ دس
حشکت ٍ آهذُ سفتي ّستٌذ ،صیاد غحثت هی کٌٌذ ،قثل اص
ایٌکِ سَال توام ضَد پاسخ هی دٌّذ ،هٌتظش ایستادى ٍ دس
غف ایستادى تشایطاى سخت است ،حشف دیگشاى سا قغغ
هیکٌٌذ ٍ فضَالًِ ٍاسد تحث دیگشاى هیضًَذ.
نوع مرکب ًَ :ع سَم تیص فؼالی کِ ضایؼتش ًیض ّست ضاهل
تشکیثی اص ػالئن ًَع اٍل ٍ دٍم است .ایي کَدکاى دس تَجِ
کشدى ،تیص فؼال تَدى ٍ کٌتشل تکاًص ّای خَد دچاس
هطکل ّستٌذ .الثتِ گاّی توام کَدکاى تی تَجِ ّستٌذ ٍ یا
ایٌکِ تیص اص حذ فؼالیت هی کٌٌذ ٍ حشکات تکاًطی داسًذ
اها دس ایٌگًَِ کَدکاى ،تیص اص حذ است.
ًَع دیگش،اختالل ًقع تَجِ تیص فؼالی اکتساتی ثاًَیِ است کِ
دس آى کَدک ًطاًِ ّا سا تؼذاص  6سالگی دس اثش ضشتِ یا تیواسی
دستگاُ ػػثی هشکضی ًطاى هیذّذً.کتِ هْن آًکِ ،ػالئن تیاى
ضذُ دس تاال ًثایذ دس اثش فطاس سٍاًی ٍ استشع ایجاد ضذُ تاضذ.

شیوع این اختالل چقذر است؟
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ٌَّص هطخع ًطذُ است.
علت اختالل چیست؟

ارائه دهنذه خذمات در زمینههای:
درمان :روان درمانی انواع اختالالت افسردگی ،اضطرابی ،وسواس،
ترس مرضی ،استرس و...
مطاوره :خانواده ،کودک ،نوجوان ،فردی ،زناضویی ،ازدواج ،ضغلی،
تحصیلی و...
سنجص و ارزضیابی :انجام آزمونهای معتبر هوش ،ضخصیت،
خودضناسی ،روابط زناضویی و...
آموزش:

برگساری

دورههای

احتوال تطخیع ایي اختالل دس پسشاى  3تشاتش دختشاى است
(دس تشخی هٌاتغ تا  9تشاتش رکش کشدُ اًذ) ٍلی ػلت ایي تفاٍت

سپیذار

آموزضی

ایي اختالل حذٍد  8-01دسغذ کَدکاى سا هثتال هی کٌذ.

مهارتهای

زنذگی،

فرزنذپروری ،مهارتهای پیص از ازدواج و...

پظٍّطگشاى ٍ داًطوٌذاى ،تا تِ حال ًتَاًستِاًذ ،تِ عَس قغؼی
هطخع کٌٌذ کِ ػلت اغلی ایي اختالل چیست؛ اها تشخی
هغالؼات تیاى هیذاسًذ کِ ػَاهل طًتیکی ،صیستی ،سٍاًی ٍ
اجتواػی هیتَاًٌذ دس پیذایص ایي اختالل تأثیش گزاس تاضٌذ.
آیا مشکالت و بیماری دیگری نیز دارنذ؟
کَدکاى هثتال تِ تیص فؼالی ًقع تَجِ ،تٌا تِ هاّیت تیواسی
خَد دچاس هطکالت فشاٍاًی اص هٌظش گًَاگًَی ّوچَى فشدی،
خاًَادگی ،تحػیلی ،اجتواػی ٍ ...هیطًَذ هاًٌذ افت تحػیلی،
هطکالت استثاعی تا ّوساالى ،دسٍغگَیی ٍّ ...وچٌیي ّوشاّی
ٍ تِ اغغالح ّوثَدی ایي اختالل تا سایش اختالالت هاًٌذ

ارتباط با ها

ًافشهاًی هقاتلِ ای ،تکاًطگشی ،اضغشاب ٍ ..تش هیضاى هطکالت

آدرس 3هوداى 81 ،هتری پیشاهٌگیً ،بش کَچه حقیقت،

آًاى هی افضایذ .ایي ًطاى اص آى داسد کِ اگش ایي اختالل دسهاى

پالک ( 43هحَطه شٌهاز ،به سوت فلکه پیشاهٌگی)

ًطَد ،پیاهذّای فشاٍاًی سا تشای فشد ٍ خاًَادُ ٍی خَاّذ
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داضت.
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تا کی نزد پزشک و روانشناس برویم؟
ٍاقؼیت ایي است کِ ،سیش ایي اختالل تسیاس هتغیش است.هوکي
است ػالئن تا ًَجَاًی یا جَاًی اداهِ یاتٌذ ،هوکي است دس سي
تلَؽ فشٍکص کٌٌذ ،یا هوکي است کِ تیص فؼالی ًاپذیذ ضَد،

هٌتظر حضَر گرم شوا هستین.

اها پاییي تَدى فشاخٌای تَجِ ٍ هطکالت کٌتشل تکاًِ ،ضایذ تا
سشاسش ػوش اداهِ یاتذ .تػَست دقیقتش ،هؼوَالً ایي کَدکاى تا
افضایص سي تْتش هیضًَذ اها تذیي هؼٌا ًیست کِ کاهالً دسهاى
هیطًَذ.

چرا دارو بایذ بخورنذ؟
سایجتشیي داسٍ تشای کَدکاى هثتال داسٍیی است تِ ًام سیتالیي.
هذت اثش ایي داسٍ  4تا  6ساػت است؛ تٌاتشایي تایذ ایي داسٍ
یک یا دٍ تاس دس سٍص هػشف کشد .آًچِ کِ اثثات ضذُ ایي
است کِ استفادُ اص داسٍّای هحشکی ّوچَى سیتالیي هَجة
کاّص تیص فؼالی ،افضایص تَجِ ،کاّص تکاًطگشی ،کاّص
سفتاسّای هٌفی ،تْثَد تؼاهل اجتواػی ٍ افضایص هَفقیت
تحػیلی ،تا حذٍد  81- 71دسغذ هی ضَد .ایي یؼٌی ّیچ جای
ضکی تشای استفادُ اص ایي داسٍ تاقی ًوی هاًذ.
نقش ما والذین چیست؟
تضسگ کشدى ّش کَدکی تِ آهَصش ٍالذیي ًیاص داسد .اها کَدک
تیص فؼال ًیشٍی ٍیظُای سا هیعلثذ .هتخػػاى تَغیییِ هیی
کٌٌذ کِ ٍالذیي تِ غَست گشٍّی هَسد آهَصش قشاس گیییشًیذ.
ٍالذیي هی آهَصًذ کِ چگًَِ پاسخ هٌاسثی تِ سفتاسّای کَدک
تذٌّذ ٍ تذٍى جٌجال ٍ تِ آساهی ًظن ٍ اًضثاط سا تیِ اجیشا
تگزاسًذ .اگش تِ ػٌَاى ٍالذیي کَدکً ،قص خَد سا تِ خَتی دس
هقاتل ّوِ کساًی کِ دس دسهاى کَدک ضشکت داسًذ ،هیاًیٌیذ
هؼلواى ،پضضک ،سٍاًطٌاع ٍ حتی سایش اػضای خاًیَادُ اییفیا
کٌیذ ،ضوا هْوتشیي ٍ تْتشیي هذافغ کَدک ّستیذً .تیجِ اییي
حوایتْا ٍ آهَصضْا ایي است کِ هی تَاًیذ تِ کَدک تیص فؼال
خَد کوک کٌیذ تا تِ سَی هَفقیت گام تشداسد.
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