Copyright © 2017, Aarhus University, MedAvante-ProPhase LLC and The Feinstein Institute for Medical Research.
All rights reserved throughout the world and in all languages.

()SNAPSIﻣﺼﺎﺣﺒ� ﺳﺎدە ﺷﺪ� ﻋﺎﻟﺌﻢ ﻣﺜبﺖ و ن
ﻣﻨ�

1

Authors: Søren D. Østergaard MD PhD1,2, Mark Opler MPH PhD3,4,
Christoph U. Correll MD5,6,7
Department of Clinical Medicine, Aarhus University, Aarhus, Denmark

1

Psychosis Research Unit, Aarhus University Hospital, Risskov, Denmark
Prophase, LLC, New York, NY, USA

2

3

New York University Medical Center, New York, NY, USA

4

Division of Psychiatry Research, The Zucker Hillside Hospital, Glen Oaks, NY, USA

5

Department of Psychiatry and Molecular Medicine, Hofstra Northwell School of Medicine,
Hempstead, NY, USA

6

Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY, USA

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ارزﯾﺎﺑﯽ

7

2

ﻣﺻﺎحبهی ﺳﺎده ﺷدهی عاﻟﺊم مثبت و ﻣﻧفی 3می تواند ﺑرای ﺟﻣﻊآوری اطاﻟﻊات ،ﺟﮭت ارزیاﺑﯽ آﯾﺗمهای انتخاب شده از ﺗﻊدادی ﻣﻘﯾﺎسھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ
از PANSS-6اﻧﺗﺦاب ﺷده است و ﯾﺎ آﯾﺗمهای ﺷشﮔﺎنهی BPRS، 5رواﻧﭘزﺷﮏی رایج ،استﻓﺎده ﺷود .ﺑرای ﻣﺛﺎل آﯾﺗمهای ﮐﮫ از 4
.ﺑﮫ عنوان ﻣﮑﻣل ارزﯾﺎبیھﺎی ﻋﺎﻟﺋم منﻓﯽ در نظر ﮔرفته ﺷده اﺳت BNSSﻣﻘﯾﺎس ﻧﺷﺎﻧﮕﺎن مثبت و منﻓﯽ ،6و ھﻣﭻنﯾن ﻣواردی ﮐﮫ در  7این
را تسھﯽل کند .ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای دﺳﺗورالﻋﻣل ﻧﻣره CGI-Iو  CGI-S 8ﻣﺻﺎحبه هﻣﭻنین ﻣﯽتواند ارزﯾﺎبی اسﺗﺎندارد ﺷده بر روی ﻣﻘﯾﺎسھﺎیی ﻣﺎﻧند.ﺑﮫ ﻣﻌﯽارھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ این مقیاسها ﻣراجعه ﮐﻧﯾد
گذاری ﺻﺣﯽح
ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ﻣﺼﺎحبهی نیﻣﻪﺳﺎﺧﺘﺎر�ﺎفته در نظر ﮔرفته ﺷده است .ﺑﻧﺎبراین ﺑرای ﭘرﺳشھﺎی اﯾن ﻓرم اﺣﺳﺎس ﻣﺣدودﯾت یا اﺣساس SNAPSI
اﺟﺑﺎرﮐﮫ پرﺳشها دقﯾﻘﺎ به ﺷﯾوهای ﭘرسﯾده ﺷود ﮐﮫ ﻧوشته ﺷده است ،نداشته ﺑﺎشید .اﯾن ﻣﺻﺎحبه ﺗﻧﮫا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ راهنما در ﻧظر گرﻓتهﺷده است .اﮔر احﺳﺎس میکنﯾد
که ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳوالھﺎی بیشﺗری دارﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را در ﻧﻣرهگذاری ﻣﻧﺎسب ﺑرای آ یﺗم/ﻣﻘﯽاس مورد نظر در ﺳؤال ﮐﻣﮏ
.ﺧواھد ﮐرد ،ﺣﺗما◌ً آﻧﮭﺎ را بپرسﯾد
.ﺗوﺟﮫ ﺷود قسﻣت ایتاﻟﯾﮏ ﺷده در ﻣصاﺣﺑﮫ ﻧﺷﺎندھﻧده دسﺗوراﻟﻌﻣل است و ﻧباﯾد ﺑلند به ﻋﻧوان قﺳمتی از ﺳؤااﻟت ﺧواﻧده ﺷود
.درﻣﯾﺎن ﺳؤالهای ﻣﺻﺎحبه ﻓﺿﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑرای ﯾﺎدداشت ﺑرداری در نظر ﮔرفته ﺷده است
ن
اﺧ� .اﯾن بازه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽتواﻧد ﺑر اﺳﺎس ھدف مطالﻋﺎﺗﯽ/ارزیابی ﺑﺎلینی ﺗﻐﯽیر ﮐﻧد .در
بﺎزە زﻣﺎی که این درﺟﻪبندی به آن ارﺟﺎع دادە �ﺷﻮد :یک هفﺗﻪی ی
نظر داشته ﺑﺎشید هر جا با ["یا ﺑﺎزه زمانی جاﯾﮓزﯾن"] مواجه ﺷدید ﻣﯽتواﻧﯾد سؤالها را ﻣطابق با ﺑﺎزهی زﻣﺎنی جدید ﻣورد
.ﻧظرﺗﺎن ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد

 The

)Simplified Negative and Positive Symptoms Interview (SNAPSI
to Rater
 SNAPSI
) Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) (Overall and Gorham, 1962
) The six PANSS-6 items (Qstergaard et al. 2016 & 2017
) The Positive and Negative Syndrome Scale (Kay et al. 1987
) The Brief Negative Symptom Scale (Kirkpatrick et al, 2011
) The Clinical Global Impression – Severity and Improvement (Guy W. 1976
 Instructions

1

SNAPSI_fa_IR_25mar2019

ﻣﻘدﻣﮫ
ﺳﺎﻟم ،ﻣن (ﻧﺎم خود را ﺑﮕوﯾﯽد) ھﺳتم .ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾم  ۵۱دﻗﯽقه وﻗت ﺑﮕذارﯾم و درﺑﺎرهی ﯾﮏ ھفتهی اخیر [ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ﺻﺢبت ﮐﻧﯽم .ﻋﻠت این
ﻣﮏاﻟﻣﮫ برای ﻣن این اﺳت ﮐﮫ ﺑتواﻧم درﺑﺎرهی اینﮐﮫ شما در طول ﯾﮏ ھفتهی اﺧﯾر [یا بازه زﻣﺎﻧﯽ جاﯾﮕزین] ﭼﮫ احﺳﺎسی
.داشتھﺎﯾد ،ﻧظری داﺷته باﺷم .ﺑناﺑراین ،ﺑﯾﺷﺗر ﺳؤااﻟت بر روی ھﻔت روز ﮔذﺷته [ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن] ﻣﺗﻣرﮐز خواهد ﺑود

اﻣروز (ﻧﺎم روز هﻓﺗﮫ) است .در طول ﻣﮏاﻟﻣﮫی ﻣﺎ ،ﺳﻊی ﮐﻧﯽد درﺑﺎرهی هﻣﮫی ﭼﯾزھﺎیی ﮐﮫ از (ﻧﺎم روز ھﻔﺗﮫ [ﯾﺎ روزی ﮐﮫ ﻣطﺎبق ﺑﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﺟﺎﯾﮕزین اﺳت)] ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎ اﻣروز اتفاق اﻓﺗﺎده اﺳت ﻓﮏر ﮐﻧﯾد .ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺷروع ﮐﻧﯾم ،سؤاﻟﯽ دارﯾد؟

ﺳؤال ﺑﺎزﭘﺎﺳﺦ
ﺑﮫ ﻣن درﺑﺎرهی ﯾﮏ ھفتهی اﺧﯽر [ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎیﮔزین] خود ﺑﮕوﯾﯽد ،چه ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم دادهاﯾد ،و چه اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑراﯾﺗﺎن اﻓتاده اﺳت؟ ۱.
9

در طول ﯾﮏ ھفتهی اﺧﯾر [ﯾﺎ بازه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] چه اﺣﺳﺎﺳﯽ داشتهاﯾد؟ ۲.

رﻓﺗﺎر ﺗوھﻣﯽ/ھذﯾﺎﻧﯽ
در طول ﯾﮏ ھفتهی اﺧﯾر [یا بازه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آﯾﺎ ﺗﺟرﺑﮫی غیرﻣﻊمول ﯾﺎ ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾﺑﯽ – ﯾﺎ تجرﺑﮫای که از ﻧظر دﯾﮕران ﻏﯾر ۳.
ﻣﻌﻣول و ﯾﺎ ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب ﺑﺎﺷد داﺷﺗﮭﺎﯾد؟
.ﺑﮫ ﺳؤال  4ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود  اﮔر ﺧﯾر
ﺧﯾر
10

ﺑله

 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد در موردش ﺑراﯾم ﺗوضیح دهﯾد؟

رﻓﺗﺎر ﺗوھﻣﯽ
در طول ﯾﮏ ھفتهی اﺧﯾر [ﯾﺎ بازه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آیا اﺻواﺗﯽ ﺷﻧﯽدهاﯾد ﮐﮫ دﯾﮕران ﻗﺎدر به ﺷنﯾدن آنها نبودهاﻧد؟ ۴.
11

ﺧﯾر
ﺑله

.ﺑﮫ ﺳؤال  5ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود  اﮔر ﺧﯾر
 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد آﻧﭼﮫ را که ﺷﻧﯾدهاید ﺑرایم ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد؟

 Open

Introductory Question
Hallucinatory Behavior/Delusions
 Hallucinatory Behavior


2

SNAPSI_fa_IR_25mar2019

در طول ﯾﮏ ھفتهی اﺧﯾر [یا ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آﯾﺎ ﺻدای اﻓراد ﯾﺎ ﺳرو ﺻداهای دیﮔری ﺷﻧﯽدهاید ﮐﮫ دﯾﮕران قادر ﺑﮫ ﺷنیدن آنها ۵.
ﻧﺑودھﺎﻧد؟
.ﺑﮫ ﺳؤال  6ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود  اﮔر ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺑله

 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد آﻧﭼﮫ را که ﺷﻧﯾدھﺎﯾد ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد؟

آﯾﺎ در طول یک ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [ﯾﺎ بازه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،تﺻﺎوﯾر ﯾﺎ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ دیدهاید که دیگران قادر به دﯾدن آنها ﻧﺑودهاﻧد؟ ۶.
.ﺑﮫ ﺳؤال  7ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود  اﮔر ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺑله

 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد آﻧﭼﮫ را که دیدهاید ﺑراﯾم توﺻﯾف ﮐﻧﯾد؟

در طول ﯾﮏ ھفتهی اﺧﯾر [یا ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آﯾﺎ ﺣس ﻏﯾرﻣﻌمول ﯾﺎ ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ بدﻧتان داشتهاید (اگر نیاز ھﺳت ﯾﮏ ۷.
ﻣﺛﺎل ﺑزﻧم) :ﻣثال ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﭼﯾزی شﻣﺎ را لﻣس ﮐرده ﺑﺎﺷد ﺑدون آﻧﮑﮫ واﻗﻊ ◌ًا لﻣس ﺷده ﺑﺎﺷﯾد؟ ﯾﺎ اﯾﻧﮏه ﻣﺛﺎ ًل حس ﮐردهاﯾد که دﺳت /ﭘﺎ  /یا
.دﯾﮕر اﻧدامهای ﺑدﻧﺗﺎن در وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺑودهاﻧد که در واﻗﻊ در آن وﺿﻊ ﻧﺑودهاﻧد
.ﺑﮫ ﺳؤال  8ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود  اﮔر ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺑله

 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد آﻧﭼﮫ را که ﺣس ﮐردهاید ﺑراﯾم ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯽد؟

در طول ﯾﮏ ھفتهی اﺧﯾر [یا ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آﯾﺎ بوھﺎﯾﯽ اﺳﺗﺷﻣﺎم ﮐردهاﯾد و ﯾﺎ طﻌم و ﻣزههای ﭼﺷﯽدهاﯾد ﮐﮫ ﻏﯾرﻣﻊمول ﺑوده و ۸.
دﯾﮕران مﺗوجه آن ﺑوھﺎ ﯾﺎ ﻣزهھﺎ ﻧشده بودﻧد؟
.ﺑﮫ ﺳؤال  9ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود  اﮔر ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺑله

 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد آﻧﭼﮫ را که ﭼﺷﯾدهاید یا ﺑویﯾدهاید را ﺑراﯾم ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾد؟
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اﮔر ھر ﻧوع عالﺋﻣﯽ از ﺗوھمات در طول یک ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [یا ﺑﺎزه زﻣﺎنی ﺟﺎﯾﮕزین] وجود داشته اﺳت ،ﺳؤالهای الف ,ب و ج در ﻗﺳﻣت ۹.
.زﯾر را بپرﺳﯾد .اﮔر ﺗوهﻣﺎﺗﯽ وﺟود ﻧدارد /ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ،به ﺳؤال  ۰۱ﺑروﯾد
اﻟف .در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [یا ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،اﯾن ﺗوھمات را ﭼﻧدﺑﺎرﺗﺟربه ﮐردهاید (از ﺗوﺻﯾف ﺑﯽﻣﺎر از توھمها استفاده ﮐﻧﯾد)؟

ب .این ﺗﺟربه ﭼﮫ ﺗﺄﺛﯾری ﺑر روی شﻣﺎ داﺷﺗﮫ اﺳت؟

ج .در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [یا ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آﯾﺎ ﺑﮫ دلیل این ﺗﺟرﺑﮫ (از ﺗوﺻﯽف ﺑﯾﻣﺎر از ﺗوھمها اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯽد) کاری اﻧﺟﺎم دادهاید ﮐﮫ
در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻧﻣﯽﺧواﺳﺗﯽد اﻧﺟﺎمش دهید؟

ھذﯾﺎن
در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [یا ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آﯾﺎ ﻣﺗوجه ﭼﯾزی ﻏﯽر ﻣﻊﻣول در مورد ﺑدنتان ،ارﮔﺎنهای ﺑدﻧتان و ﯾﺎ ﻋمﻟﮑرد ﺑدنتان شده ۰۱.اﯾد؟
.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود   ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر
ﺧﯾر
12

ﺑله

 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺑﯾشتر در مورد آن ﺑﮫ ﻣن توﺿﯽح بدھﯾد؟

در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [یا ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آیا ﻧﮕراﻧﯽ در مورد ﺑﯾﻣﺎری ﺟسﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ھرﭼﯾزی که برای ﺑدﻧﺗﺎن ﺑد ﺑوده داﺷﺗﮫاید؟ ۱۱.
ﺧﯾر
ﺑله

.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود 

 ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر

 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺑﯾشتر در مورد آن ﺑﮫ ﻣن توﺿﯽح بدھﯾد؟

 Delusions

4
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 :اﮔر ﺧودتان را ﺑﺎ ﻣردم ﻣﻊﻣوﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯽد ،آﯾﺎ ۲۱.
ﺑﮭﺗر از ﻣردم ﻣﻌﻣوﻟﯽ ھﺳﺗﯾد؟
بدتر از مردم ﻣﻌموﻟﯽ ھﺳتید؟
ﻣﺎﻧﻧد ﻣردم ﻣﻌﻣوﻟﯽ ھﺳﺗﯾد؟
ﭼرا اﯾﻧطور ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد؟
آﯾﺎ شﻣﺎ استﻋداد و ﯾﺎ تواﻧﺎﯾﯾﮫای ﺧﺎﺻﯽ دارید؟ ۳۱.
ﺧﯾر
ﺑله

.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود   4ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر
 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺑﯾشتر در مورد آن ﺑﮫ ﻣن توﺿﯽح بدھﯾد؟
آﯾﺎ ﻗدرت ﯾﺎ تواﻧﺎﯾﯽهای ﺧﺎﺻﯽ دارید ﮐﮫ ﺑﯾﺷتر ﻣردم ﻧدارﻧد؟ ۴۱.
.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود   5ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺑله

 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺑﯾﺷﺗر در مورد آن ﺑﮫ ﻣن توﺿﯽح بدھﯾد؟
آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯽد ذهن دﯾﮕران را ﺑﺦوانید؟ ۵۱.
.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود   7ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺑله

 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺑﯾشتر در مورد آن ﺑﮫ ﻣن توﺿﯽح بدھﯾد؟

در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [یا ﺑﺎزه زﻣﺎنی ﺟﺎﯾﮕزین] ،آیا ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧواﻧدن ذهن دﯾﮕران را داشتھﺎﯾد؟ ۶۱.
.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود   7ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺑله

 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺑﯾشتر در مورد آن ﺑﮫ ﻣن توﺿﯽح بدھﯾد؟
در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آیا ﮐﺳﯽ ﺗواﻧﺎﯾﯽ خواندن ذهن شﻣﺎ را داﺷﺗﮫ اﺳت؟ ۷۱.
.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود   8ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺑله

 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺑﯾشتر در مورد آن ﺑﮫ ﻣن توﺿﯽح بدھﯾد؟

5

SNAPSI_fa_IR_25mar2019

آﯾﺎ ﻓرد ﻣذھﺑﯽ ھﺳﺗﯾد؟ ۸۱.
ﺧﯾر
ﺑله

.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود   9ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر
 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺑﯾشتر در مورد آن ﺑﮫ ﻣن توﺿﯽح بدھﯾد؟
آﯾﺎ رابطهی خاﺻﯽ ﺑﺎ ﺧدا دارید؟ ۹۱.

.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود   0ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر
 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﺧﯾر
ﺑله

ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺑﯾشتر در مورد آن ﺑﮫ ﻣن توﺿﯽح بدھﯾد؟
آیا ﺧداوند نﻗش ﯾﺎ ھدف ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای شﻣﺎ در نظر ﮔرﻓته اﺳت؟ ۰۲.

.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود 

ﺧﯾر
ﺑله

 ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر

 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽتوانید این ﻧﻘش ﯾﺎ ھدف را ﺑرای ﻣن ﺗوﺿﯽح دھﯽد؟
آﯾﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐنید به ﺑﯾﺷﺗر آدمھﺎ ﻣﯽشود اعﺗﻣﺎد ﮐرد؟ ۱۲.

.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود 

ﺧﯾر
ﺑله

 ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر

 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﭼرا اﯾﻧطور ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد؟
در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آیا ﮐﺳﯽ ﺑوده اﺳت که ﻗﺻد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺷﻣﺎ را اذیت کﻧد؟ ۲۲.
ﺧﯾر
ﺑله

.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود 

 ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر

 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺑﯾشتر در مورد آن ﺑﮫ ﻣن توﺿﯽح بدھﯾد؟

در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [یا ﺑﺎزه زماﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آیا ﮐﺳﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ جاﺳوﺳﯽ شﻣﺎ را ﮐرده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ طرح و نقﺷﮫای ﻋﻠﯾﮫ شﻣﺎ داشته ۳۲.
ﺑﺎﺷد؟
.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود   4ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺑله

 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺑﯾشتر در مورد آن ﺑﮫ ﻣن توﺿﯽح بدھﯾد؟
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ﺧﯾر
ﺑله

در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن] ،آیا ﭘﯾﺎﻣﯽ به ﺻورت ﺗلﭘﺎﺗﯽ ﯾﺎ از طرﯾﻖ رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد؟ ۴۲.
.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود   5ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر
 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺑﯾشتر در مورد آن ﺑﮫ ﻣن توﺿﯽح بدھﯾد؟

ﺧﯾر
ﺑله

در ﯾﮏ هﻓﺗﮫی اﺧﯾر [یا ﺑﺎزه زماﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آﯾﺎ اﺣساس ﮐردهاﯾد ﮐﮫ اﻓﮑﺎرﺗﺎن ،اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﺗﺎن یا رﻓﺗﺎرﺗﺎن تﺣت ﺗﺳﻠط خودﺗﺎن ﻧبوده و ۵۲.
ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﯾﺎ اﻟﻖای ﻓرد ﯾﺎ ﭼﯾزدﯾﮕری ﺑوده اﺳت؟
.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود   6ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر
 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽتواﻧﯽد ﺑﯾشتر در مورد آن ﺑﮫ ﻣن توﺿﯽح بدھﯾد؟

ﺧﯾر
بﻟﮫ

در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آیا احﺳﺎس ﮐردهاﯾد اﻓﮑﺎرﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺣوی به دﯾﮕران مﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت؟ ۶۲.
.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود   7ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر
 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺑﯾشتر در مورد آن ﺑﮫ ﻣن توﺿﯽح بدھﯾد؟

ﺧﯾر
ﺑله

در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آیا این احﺳﺎس را داشتھﺎﯾد ﮐﮫ اﻓﮑﺎرﺗﺎن از ذهﻧﺗﺎن ﺑﯾرون ﭘریده ﺑﺎﺷد؟ ۷۲.
.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود   8ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر
 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺑﯾشتر در مورد آن ﺑﮫ ﻣن توﺿﯽح بدھﯾد؟

/اﮔر ﺑﯽﻣﺎر در ﯾﮏ ھفتهی اﺧﯾر [ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎیﮔزین] ،ھذﯾﺎن داﺷﺗﮫ اﺳت ،سؤالهای اﻟف – د پرﺳﯾده ﺷود .اﮔر هیچ ھذیانی ﻧدارد ۸۲.
.ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﺳؤال  ۹۲ﺑروﯾد

اﻟف .در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [ﯾﺎ ﺑﺎزه زماﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین ],ﭼﮫ ﻣﻘدار درﺑﺎرهی ( ھذﯾﺎنی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﯽﻣﺎر تﺟرﺑﮫ ﺷده/توضیح داده شده ﺗوﺻﯽف
شود) ﺗﺟربه یا ﻓﮏر ﮐردهاﯾد؟
ب .ﭼﮕوﻧﮫ (ﺗوﺻﯾف ھذﯾﺎن) را ﺗوضیح ﻣﯽدهﯾد؟
ج .در ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین ],آﯾﺎ (ﺗوﺻﯾف ھذﯾﺎن) هیچ ﻋواﻗﺑﯽ ﺑرای شﻣﺎ داﺷﺗﮫ اﺳت؟
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د .آﯾﺎ ﺑﮫ دﯾﮕران درﺑﺎرهی (ﺗوﺻﯾف هذﯾﺎن) ﮔﻔﺗﮫاﯾد؟
.ﻗﺳﻣت ه ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود   8ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺑله

 اﮔر ﺑﻠﮫ

آﻧﮭﺎ درﺑﺎرھﯽ آن ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد؟
ه .در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [ﯾﺎ بازه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،ﺑﮫ دﻟﯽل (توﺻﯾف ھذﯾﺎن) ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دادهاید ﮐﮫ در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽدادﯾد؟

اﻓت ﻋﺎطﻔﯽ ،ھﯾﺟﺎﻧﯽ

13

آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺑﮫ روﯾدادی ﮐﮫ اﺧﯾراً ﺧوشﺣﺎﻟتان ﮐرده ﻓﮏر ﮐﻧﯽد؟ ﻣﯽﺗواﻧﯽد در مورد آن کمی ﺑﮫ من ﺗوضیح دھﯾد؟ ( اﮔر ﺑﯽﻣﺎر ﻧمیتواﻧد به ۹۲.
)ﭼﯾزی ﮐﮫ او را ﺧوﺷﺣﺎل ﮐرده ﻓﮑر ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺟﺎی اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ از ﻣواردی ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺧوب ﯾﺎ ھﯾﺟﺎﻧﯽ زدﮔﯽ داﺷﺗﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺑﮫ آن زمان ﺑرﮔردید و ﺗوضیح دهید ﭼرا ﭼﻧﯽن ﺣﺳﯽ داﺷتید؟

آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺑﮫ روﯾدادی ﮐﮫ اخﯾراً ﺑﺎﻋث ناراحتﯾتان شده ﻓﮑر ﮐﻧﯽد؟ ﻣﯽتواﻧﯾد در مورد آن ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﻣن ﺗوضیح دهید؟ ؟ (اﮔر ﺑﯽﻣﺎر ۰۳.
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ داشته اﺳﺗﻔﺎده
ﻧمیتواﻧد ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ او را ناراﺣت ﮐرده ﻓﮑر ﮐند ،ﺑﮫ جای اﺣساس ﻧﺎراﺣﺗﯽ ازمواردی که اﺣساس عﺻﺑﺎنیت و ﯾﺎ
ﮐﻧﯾد) ﻣﯽتواﻧﯾد ﺑﮫ آن زﻣﺎن ﺑرﮔردﯾد و ﺗوﺿﯽح دھﯾد ﭼرا چنﯾن ﺣﺳﯽ داﺷﺗﯾد؟

اﻧﻔﻌﺎل ،ﺑﯽتﻓﺎوﺗﯽ و ﮐﻧﺎره ﮔﯽری اﺟﺗﻣﺎعی
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ﺗوﺟﮫ :ﺑﮭﺗر اﺳت این ﺑﺧش فقط ﺑﺎ ﺗوجه ﺑﮫ ﮔزارشهای ھﻣراه ﯾﺎ درﻣﺎنگر ﺑﯽﻣﺎر (ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺷرح ﺣﺎل ﺻﺢیح از ﺑﯽمار دارد) اﻣﺗﯾﺎز دھﯽ شود (ﺑﮫ ﺑﺧش ﭘرﺳش از
درماﻧﮕران ،اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده و دوﺳتان ﻣراجعه ﺷود .).اگر این ﮔزارشها در دﺳﺗرس ﻧﺑود ﻣﯽﺗواﻧﯾد از سؤاالت ۲۳ - ۱۳
.ﺑرای امﺗﯽاز دھﯽ این ﻗﺳﻣت کﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد
در ﯾﮏ ھفتهی اخیر [یا ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آیا در ﻓﻊاﻟﯾتهای اجتﻣﺎﻋﯽ ﺷرکت داشته اﯾد؟ ۱۳.
ﺧﯾر
ﺑله

.ﻗﺳﻣت ج ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود 

 ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر

 اﮔر ﺑﻠﮫ

اﻟف .ﻣﯽتواﻧﯽد در مورد آن ﺑرای ﻣن ﺗوﺿﯽح ﺑدهﯾد؟

ب .در ﯾﮏ ھفتهی اﺧﯾر [ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎیگزﯾن] ،آیا ھر ﮔونه اﺑﺗﮑﺎر ﻋملی در این ﻓﻊاﻟﯾتهای اﺟتﻣﺎﻋﯽ داشتهاﯾد؟

 Blunted Affect

Social Withdrawal

8

 Passive/Apathetic
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 بﻪ ﺳؤال 

.ﺑروﯾد 

ج )ﭼرا ﻧﮫ؟

در ھفتهی اﺧﯾر [یا ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آﯾﺎ ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﺻﺣﺑت ﮐردهاید؟ ﻣﺛﺎ ًل با دوﺳﺗﺎن و آﺷﻧﺎﯾﺎن تﻟفﻧﯽ ﺣرف زده ﺑﺎﺷﯽد ،ﭘﯽاﻣﮏ ی ا ۲۳.
اﯾﻣﯾل زده ﺑﺎﺷﯽد ،ﻋﮑس ﺑرای ھم ﻓرﺳﺗﺎده ﺑﺎﺷﯽد؟ ﯾﺎ در ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [ﯾﺎ بازه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،در ﺷبکههای اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯽتی داشتھﺎﯾد؟
ﺧﯾر
ﺑله

.ﻗﺳﻣت ج ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود 

 ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر

 اﮔر ﺑﻠﮫ

اﻟف) ﻣﯽتوانﯾد ﺑﯾﺷﺗر در موردش به من ﺗوﺿﯽح ﺑدهﯾد؟

ب) در ھفتهی اخﯾر [ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آﯾﺎ شﻣﺎ ﺷروع ﮐﻧنده ﺗماﺳﯽ بودهاﯾد ،اول شﻣﺎ تﻣﺎس ﮔرﻓتید ﯾﺎ دﯾﮕران ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗماس
ﮔرﻓﺗﮭﺎﻧد؟

.ﺑروﯾد 

 بﻪ ﺳؤال 

ج )ﭼرا؟

ﺑﮫ ھم رﯾﺧﺗﮕﯽ ادرﮐﯽ
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ااﻟن ﻣﯽخواھم ﭼﻧد ﺳؤال مﺗفاوت ﺑﭘرسم .این ﺳؤااﻟت ﺟواب درست ﯾﺎ ﻏﻠط ﻧدارﻧد .هدﻓم از این ﺳؤاالت این اﺳت ﮐﮫ ﻣتوجه ﺑﺷویم ﮐﮫ شﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ۳۳.
مﯾﺗواﻧﯽد ﯾﮏ ﮐﺎر را طبقه ﺑﻧدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﮑﻧﯽد؟ سﻋﯽ ﮐنﯾد به ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺣو ﺑﮫ ﺳؤاالت ﭘﺎسخ دهﯾد و هر ﮐﺟﺎ الزم
داﻧﺳﺗﯽد ،از من بخواهید که ﺳؤال را ﺗﮑرار ﮐﻧم .ﻓرض
ﮐنﯾد ﯾﮏ وﻗت ﻣﺎﻟﻖات ﺑﺎ دکترتان دارید ،ﻣﯽﺗواﻧﯽد ﺗﻣﺎم ﻣراﺣﻠﯽ را ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯽد از وﻗﺗﯽ که در ﻣنزل ھﺳﺗﯽد تا زماﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣطب دﮐﺗر ھﺳﺗﯽد،
ﺑرای ﻣن ﺗوضیح دھﯽد؟ ﻟطﻔﺎ ً ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯽد در ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﺗوضیح دهﯾد .ﺳﻊی ﮐنﯾد حداقل در  ۶مرﺣله ﺗﻘﺳﯽﻣﺷﺎن ﮐﻧﯽد( .اﮔر اﻟزم ﺑود ،ﺑﯾﻣﺎر را
ﮐمک ﮐﻧﯽد ،ﻣﺛﺎ ًل ﺑﮕویید " ﺧوب ،ﺑﻌدش ﭼﮫ ﺷد؟" ھﻣﭼﻧﯽن اﮔر ﺑﯽﻣﺎر به ﺧوﺑﯽ ﻣﺗوجه ﻣﻧظورسؤال
):ﻧﺷد ،ﺑراﯾش ﯾﮏ ﻣﺛﺎل ﻣﻧﺎﺳب ﺑزﻧﯾد
:ﻣﺛﺎ ًل ،ﻓرض ﮐنﯾد ﻣﯽﺧواھﯽد ﺑروید ﯾﮏ ﻓﯾﻠم در ﺳﯾنﻣﺎ ﺑبیﻧﯽد ،اﺣﺗماا ًل
.اول ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽگﯾرید که ﭼﮫ ﻓﯽلﻣﯽ ﻣﯽﺧواھﯽد ﺑﯾﻧﯽد -
ﺳﻌﯽ ﻣﯽکﻧﯽد در مورد ﻓﯾﻠمها ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ایﻧﺗرﻧت ،ﺗلفن ﺑﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﺧواﻧدن روزﻧﺎﻣﮫ و ﻣﺟﻠﮫها اطاﻟﻊات کسب ﮐﻧﯽد که در ﮐدام ﺳﯾنﻣﺎها -
.و در چه ساﻧس ھﺎﯾﯽ این ﻓﯾﻠم ﭘﺧش ﻣﯽشود
.از ھﻣراه داﺷﺗن ﭘول ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺧرﯾد ﺑلیط ﻣطمئن ﻣﯽﺷوید -
Disrorganisation
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.زﻣﺎن ﺑﻧدی ﻣﯽکﻧﯽد ﮐﮫ چه وقت از ﻣﻧزل خارج ﺷوید که ﺑﮫ ﻣوقع و قبل از ﺷروع ﻓﯾﻠم در ﺳﯾنﻣﺎ ﺑﺎشید -
.ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯽن ﺧودتان ﯾﺎ ﺑﺎ وﺳﯽﻟﮫ ﺣمل و ﻧﻖل ﻋﻣوﻣﯽ به سﻣت ﺳﯾنﻣﺎ حرﮐت ﻣﯽکﻧﯽد -
.اﮔر ﺑﻠﯾط آنالین ﻧﺧریده ﺑﺎﺷﯽد ،ﺑﻠﯽط را از ﮔﯾﺷﮫ ﺗﮫیه ﻣﯽکﻧﯽد -
.وارد سالن نﻣﺎیش ﻣﯽﺷوید و صندﻟﯽ خودﺗﺎن را ﭘﯾدا ﻣﯽکﻧﯾد -
.ﻓﯾﻠم را تﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽکﻧﯽد -

*پاﺳﺦ ﺑﯽﻣﺎر ﺑﮫ ﻣرحﻟﮫ ﺑﻧدی "رفتن ﺑﮫ ﻗرار ﻣﺎﻟﻖات ﺑﺎ ﭘزشک" ( ﯾﺎ ﺗﮑﻠﯾف ﺟﺎﯾﮕزین):
:ﻣرﺣله ۱
:ﻣرﺣله ۲
:ﻣرﺣله ۳
:ﻣرﺣﻠﮫ ۴
:ﻣرﺣﻠﮫ ۵
:ﻣرﺣﻠﮫ ۶
:ﻣرﺣﻠﮫ ۷
:ﻣرﺣﻠﮫ  ۸و ﺑﯾﺷﺗر
ﺗﮑﻠﯾف ﺟﺎﯾﮕزین زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽشود ﮐﮫ اﻧﺟﺎم دسته ﺑﻧدیهای ﺗرتﯾﺑﯽ( 16مﺛﺎ ًل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯽﻣﺎر ﻧﻣﯽخواهد ﮐﮫ تواﻟﯽ ﻣراﺣل در طول *
:زﻣﺎن را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرد) یا اﮔر ﺗﮑﻠﯽف "ﻣﺎﻟﻖات ﺑﺎ دﮐﺗر" ﯾﮏ ﺳﻧﺎرﯾو مرﺗبط و قاﺑل درک ﺑرای ﺑﯽمار ﻧﺑﺎﺷد

الف) از ﺑﯽﻣﺎر ﺑﺧواهﯾد ﮐﮫ ﻣراﺣل رﻓﺗن و ﻣﺎﻟﻖات ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﺧﺎنواده (ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯽﻣﺎر زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽﮐند) را ﺗوضیح دهد .ب) ﻣرﺣﻠﮫ ﺑندی رﻓتن ﺑﮫ ﺑﺎزار ،ﺑﻖالی،
ﺧرید یا هر ﭼﯾز دﯾﮕر ج) ﻣرحﻟﮫ بﻧدی رفتن ﺑﮫ ﻣﺣلهای ﻣﻊﻣول ﮐﮫ ﺑﯽرون از ﻣﺢل زﻧدﮔﯽ بیﻣﺎر ،مﺛل رفتن ﺑﮫ
)ﮐﯾﻠﯾﻧﯾﮏ ،ﺑﯾمارﺳﺗﺎن ،ﻣرﮐز درﻣﺎﻧﯽ و ﻏﯾره .د) مرﺣﻠﮫ ﺑﻧدی رفﺗن ﺑﮫ رخﺗﺦواب .ه) ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻧدی ﺷروع یک صبح از ﻟﺢظه بﯾدار ﺷدن و
)ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻧدی اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﻧﻘلیه عﻣوﻣﯽ (ﻣﺛل ﻗطﺎر ﯾﺎ اﺗوﺑوس) ز) اﮔر ﺑﯽﻣﺎر ﺷﺎﻏل است ،ﻣرﺣﻠﮫبندی اﻧﺟﺎم وظﺎیف ﻣﻊﻣول کاری ح
.ﻣرﺣله ﺑﻧدی ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ وعدهی ﻏذایی ،اﮔر ﺑﯽﻣﺎر خودش ﺑرای ﺧودش ﻏذا درﺳت ﻣﯽکﻧد
ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﺎز17

من سؤال دﯾﮕری ﻧدارم .قبل از اﯾﻧﮏه ﮔﻔﺗﮕویﻣﺎن را تﻣﺎم ﮐﻧﯾم ،آﯾﺎ ﭼﯽزی ھﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھﯽد ﺑﮫ ﻣن بﮔوﯾﯽد ﯾﺎ از من ﺑپرﺳﯽد؟ ۴۳.

consecutive ratings

 Performing

 Open Closure
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ﺳﺆاالت ﻣﺘﺦﺻﺺﯾﻦ ﻣﺮاقبﺖهﺎی بﻪد �
اﺷی ،18اعﺿﺎی ﺧﺎنوادە یا دوﺳﺘﺎن ﺑ�ﻤﺎر

ﻣﻘدﻣﮫ
]،ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین[

ﺳﺎﻟم ،ﻣن (اﺳم خود را ﺑﮕوﯾد) ھستم .ﭼﻧد سؤال داشتم درﺑﺎرهی (نام ﺑﯾﻣﺎر را ﺑﮕویﯾد) ﮐﮫ در طول هفﺗﮫی ﮔذﺷته
ﺣﺎل وی ﭼﮕوﻧﮫ ﺑوده اﺳت؟

ھذﯾﺎن
ﺑﮫ ﻧظر شما ،آﯾﺎ ( ﻧﺎم ﺑﯽﻣﺎر را ﺑﮕویید) در طول ھﻔﺗﮫی ﮔذشته [ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،ھر گوﻧﮫ ﻋﻘﺎﯾد ﻏﯽرﻣﻊﻣول ﯾﺎ باورهای ﻋﺟﯾب و ۱.
ﻏرﯾب ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت؟ ﻋﻘﺎﯾدی شاﻣل اﯾن موارد :آزار و اذﯾت ﺷدن ،تﺣت ﻧظرﺑودن ﯾﺎ ﺗﻌﻖﯾب ﺷدن ،درﯾﺎفت ﭘﯾﺎم از رادﯾو ﯾﺎ ﺗلویزﯾون ،ﮐﻧﺗرل ﺷدن ﺗوسط ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﭼﯾزی،
ﻗدرت و توانایی خاص داﺷتن ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧواﻧدن افکار دﯾﮕران ،اﺣساس ﺷﮭرت ﯾﺎ مھم ﺑودن ،داشﺗن ﺑﯽماری
ﺟسﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﺎ ھر چﯾز ﻏﯽر ﻣﻊﻣول ﯾﺎ ﻋﺟﯾب و ﻏریب دﯾﮕری .آﯾﺎ (نام ﺑﯽﻣﺎر را ﺑﮕویید) ،در راﺑطﮫ ﺑﺎ این ﻋﻘﺎید و باورھﺎ در ھفتهی اﺧﯾر یا ﺑﺎزه[
زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن] ،ﺣرﮐت و ﮐﻧﺷﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت؟
.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود  ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر
 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﺧﯾر
ﺑله

اﻟف )ﻣﯾﺗواﯾد ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد آن ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد؟
ب) در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎیگزﯾن] ،اﯾن عقیده (ﺗوﺻﯽف کنﯾد) ،ﭼﮕونه روی (ﻧﺎم ﺑﯾﻣﺎر را ﺑﮕویید) اﺛر ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت؟

رﻓﺗﺎرھﺎی ﺗوھﻣﯽ
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ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ،آیا ( ﻧﺎم ﺑﯽﻣﺎر را ﺑﮕویید) در طول ﯾﮏ ھفتهی اﺧﯾر [یا بازه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،هیﭼﮕوﻧﮫ رﻓﺗﺎر توھﻣﯽ داشته اﺳت؟ ﺑﮫ ﺑﯽان ۲.
دﯾﮓر ،آﯾﺎ ( ﻧﺎم ﺑﯽﻣﺎر را ﺑﮓوﯾﯾد) مثال ﺻداها ﯾﺎ اﺻواﺗﯽ ﺷﻧﯾده ﮐﮫ دﯾﮕران ﻧﺷﻧﯾده ﺑﺎﺷﻧد؟ ﯾﺎ ﭼﯾزی دﯾده باشد ﮐﮫ دﯾﮕران ﻧدیده ﺑﺎشند؟ یا مزه
ای ﭼﺷﯽده ﮐﮫ دﯾﮕران ﻧﭼﺷﯽده ﺑﺎشند؟ ﯾﺎ ﺑوﯾﯽ اﺳﺗشﻣﺎم ﮐرده ﮐﮫ دﯾﮕران قادر ﺑﮫ آن ﻧﺑوده ﺑﺎشند؟ ﻣﻣﮏن اﺳت در ﯾﮏ ھفتهی اﺧﯾر ﯾﺎ ﺑﺎزه[
.زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین]( ،ﻧﺎم ﺑﯾﻣﺎر را ﺑﮕویید) در این راﺑطﮫ ﺗﺟرﺑﮫ اش را ﺑﺎ شﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ باﺷد یا شﻣﺎ ﺷﺎهد ﺗوهﻣﺎت وی بوده ﺑﺎﺷﯾد
ﺧﯾر
ﺑله

.ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود  ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر
 اﮔر ﺑﻠﮫ

اﻟف )ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد آن ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾد؟

ب) در طﯽ ﯾﮏ ھفتهی اخیر [ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎیگزﯾن] ،این ﺗوهﻣﺎت (توﺻﯾف ﮐﻧﯾد) ﭼﮕوﻧﮫ روی (ﻧﺎم ﺑﯾﻣﺎر را ﺑﮕویید) اﺛر ﮔذﺷته اﺳت؟

Care Professionals

 Health

 Hallucinatory Behavior
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اﻧﻔﻌﺎل ،ﺑﯽتﻓﺎوتی و ﮐﻧﺎره ﮔﯽری اﺟﺗﻣﺎعی
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در ﯾﮏ ھفتهی اخیر [ﯾﺎ بازه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آیا (ﻧﺎم ﺑﯽﻣﺎر را ﺑﮕوﯾﯾد) تﻣﺎﯾﻠﯽ ﻧﺷﺎن داده اﺳت که ﺑﺎ دﯾﮓران وﻗت ﺑﮕذراﻧد؟ ۳.
.ﻗﺳﻣت ب ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود  ﺑﮫ ﺳؤال  اﮔر ﺧﯾر
 اﮔر ﺑﻠﮫ

ﺧﯾر
ﺑله

اﻟف) ﻣﯽتواﻧﯽد در رابطه ﺑﺎ آن ﺑﯽﺷﺗر ﺗوﺿﯽح دهید؟
.بﻪ ﺳؤال  4بروﯾد 

ب) آﯾﺎ ﻧظری دارید که ﭼرا این ﮐﺎر را ﻧﮑرده اﺳت؟

ﺧﯾر
ﺑله

در ﯾﮏ ھفتهی اﺧﯾر [ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آﯾﺎ (ﻧﺎم ﺑﯽﻣﺎر را ﺑﮕوﯾﯾد) در ھر ﮔوﻧﮫ ﻓﻊاﻟﯾت اجتﻣﺎعی ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ اﺳت؟ ۴.
.ﺑﮫ ﺳؤال  4ﻗﺳﻣت ج ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود  اﮔر ﺧﯾر
 اﮔر ﺑﻠﮫ

اﻟف) ﻣﯽﺗواﻧﯽد آن ﻓﻊاﻟﯾتھﺎ را ﺑرای من ﺗوﺿﯽح دھﯽد؟

ب) آﯾﺎ (ﻧﺎم ﺑﯾﻣﺎر را ﺑﮕویید) ﺧودش این ﻓﻊاﻟﯾتها را ﺗرتﯾب داده بود ﯾﺎ فقط ﺷرﮐت ﮐرده ﺑود؟
.بﻪ ﺳؤال  5بروﯾد 

ج )آﯾﺎ ﻣﯾداﻧﯾد ﭼرا اﯾن ﮐﺎر را ﻧﮑرده اﺳت؟
،در ﯾﮏ ھفتهی اﺧﯾر [ﯾﺎ ﺑﺎزه زماﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،آﯾﺎ (نام ﺑﯽﻣﺎر را ﺑﮕویید) ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕری ﺻﺣبت ﮐرده اﺳت؟ تﻟﻔﻧﯽ ﭼطور؟ آیا ﭘﯾﺎمک ۵.
[یا ﺑﺎزه زﻣﺎنی ﺟﺎﯾﮕزﯾن] ،در ﺷبکههای اﺟﺗماﻋﯽ ﻓﻌﺎل بوده
اﯾﻣﯾل ﯾﺎ ﻋﮑس ﺑرای دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ آﺷﻧﺎﯾﺎن ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت؟ آﯾﺎ در ﯾﮏ ھفتهی اﺧﯾر
اﺳت؟
.ﺑﮫ ﺳؤال  5ﻗﺳﻣت ج ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود  اﮔر ﺧﯾر
ﺧﯾر
ﺑله

 اﮔر ﺑﻠﮫ

اﻟف) ﻣﯽتواﻧﯽد در این مورد ﺑﯾﺷتر توضیح دهﯾد؟
ب) آﯾﺎ این ﻣﮑﺎﻟمات و ارﺗﺑﺎطﺎت از ﺟﺎﻧب (ﻧﺎم ﺑﯾﻣﺎر را ﺑﮕویﯾد) ﺷروع ﺷده اﺳت؟
.بﻪ ﺳؤال  6بروﯾد 

ج )آﯾﺎ ﻣﯾداﻧﯾد ﭼرا اﯾن ﮐﺎر را ﻧﮑرده اﺳت؟
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آﯾﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯽد ﮐﮫ (نام ﺑﯽﻣﺎر را ﺑﮕویﯾد) در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر ۶.
ﮐﻧد و ﯾﺎ در ﻓﻊاﻟﯾتھﺎی اﺟتﻣﺎعی شرﮐت ﻧﮏند؟
ﺧﯾر
ﺑله

[ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،تﻣﺎیل داشته اﺳت که ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد و ﮔوﺷﮫ ﮔﯾری

.ﺑﮫ ﺳؤال  7ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود  اﮔر ﺧﯾر
 اﮔر ﺑﻠﮫ

آﯾﺎ ﻣﯾداﻧﯾد ﭼرا؟

آﯾﺎ ﻣﯽﮔویید ﮐﮫ (نام ﺑﯽﻣﺎر را بﮔویید) ،در ﯾﮏ ھﻔﺗﮫی اﺧﯾر [یا ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزین] ،ﭼﻧدان عالقهای ﺑﮫ بودن ﺑﺎ دﯾﮕران نداشته و ﺑﮫ ۷.
ﻟﺣﺎظ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻧزوی ﺷده اﺳت؟
ﺧﯾر
ﺑله

.ﺑﮫ ﺳؤال  8ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود  اﮔر ﺧﯾر
 اﮔر ﺑﻠﮫ

آﯾﺎ ﻣﯽتواﻧﯾد در این ﻣورد ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺿﯾﺢ دهﯾد؟

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎز
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ﻣن ﺳؤال دﯾﮕری ﻧدارم .آﯾﺎ ﻣطلﺑﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھﯽد در راﺑطﮫ ﺑﺎ (ﻧﺎم ﺑﯾﻣﺎر را ﺑﮕویﯾد) ﺑﺎ من در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد؟ ۸.
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