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ﻣﮋﮔﺎن ﻣﯿﺮ اﺷﺮاﻓﯽ -ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺮﯾﻢ  ۵۳ﺳﺎﻟﻪ از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮط و ﺳﺮدردﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮی  ۵ﺳﺎﻟﻪ دارد ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ
اﺳﺖ .او ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان و ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻟﺮزش دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ او را زﯾﺮ
ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او ﻧﺎﺳﺰا و دﺷﻨﺎم داده اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدﮐﺶ ﻫﻤﺴﺮش او را ﺑﻪ ﺑﺎد
ﮐﺘﮏ و ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮش،ﻮی ﻣﺮﯾﻢ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮارداده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ازدواج دوم او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ راﺿﯽ ﺑﻪ ازدواج دوم او ﻧﺸﻮد ،ﻣﺮﯾﻢ را ﻃﻼق ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺧﻮد او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺑﺐ
ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻮدک ﺑﯿﻤﺎرش ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺧﺘﻼﻻت اﻧﻌﻘﺎدی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ“ ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ”در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮروﺛﯽ اﺳﺖ
واﺳﺎﺳﺎ در اﻧﺘﻘﺎل ارﺛﯽ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎل ۹۰۰۲ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را در اﯾﺮان،
ﺣﺪود  ۷۱۵۷ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت اﻧﻌﻘﺎدی ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﺟﺎﻣﻊ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در
ﺳﺎل  ۱۱۰۲ﺑﻪ  ۰۰۲۸ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک ﻫﻤﻮﻓﯿﻞ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﺪی و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده و اﻋﻀﺎی آن دارد ﮐﻪ ﺑﺮﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ واﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .وﺟﻮد ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﯾﺮه ﺑﺰرگ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ آن
درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،رواﺑﻂ زن و ﺷﻮﻫﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زاﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻮرد
ﻣﻼﻣﺖ ،ﺳﺮزﻧﺶ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ،رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ارﺛﯽ ﺑﻮدن آن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ زﻧﺎن اوﻟﯿﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ زوج ﺟﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده
آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه درﻣﺎدر ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺧﻮد را در ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻘﺼﺮﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮوز اﯾﻦ
اﺣﺴﺎس ﻣﺎدر ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ،ﺑﺎر اﺟﺮاﯾﯽ اﻣﻮردرﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺪوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .او ﺑﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ازﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اش ،ﺧﻮد را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺗﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮔﺎﻫﺎ”
ﺧﻮد ﻫﻤﺴﺮ دوم ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻦ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ.
درﮔﻮﺷﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﺪری ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺗﺮس از آﯾﻨﺪه ﻣﺒﻬﻢ ﻓﺮزﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﻀﻮر دارد .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺪر ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪش ﺧﯿﻠﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻀﻮر دارد .او ﻣﺪت ﻫﺎ ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او ﺑﺪود،ﮑﺸﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ؟ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮال ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﭘﺪر ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ .ﭘﺪر ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪش ﺧﯿﻠﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روﯾﺎﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﮕﺬارد در ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻀﻮر دارد و ﺑﻨﺤﻮی ﻫﻤﺴﺮ را ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ .اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت از داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎر و ﺗﺮﺣﻢ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﺟﺮا داﻧﺴﺘﻪ و
ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ.او ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ازدواج ﻣﺠﺪد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
اﻧﺪوه و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺳﺮﭘﻮش ﺑﮕﺬارد.

ﺑﺴﯿﺎری از ﭘٰﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدران ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری و اﺳﺘﺮس ﻫﺎی آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدران ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی روﺣﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮدن ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ای ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ،ﺗﺮس ،ﺧﺸﻢ ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﺗﺮﺣﻢ وﻏﯿﺮه در واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﺰرگ ﺷﺪن
در ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ درآن رواﺑﻂ ﻣﻮﺛﺮی ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در آن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺑﯿﻤﺎر ،ﺸﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ  ،ﺗﺮﺳﻮﺷﺪن ،ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و دارای ﺧﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن و اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﮐﻪ“ ﻣﻦ ﻣﺴﺒﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت و
دﻋﻮاﻫﺎی واﻟﺪﯾﻨﻢ ﻫﺴﺘﻢ ”اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﺮد؟
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻨﻬﺎ درﻣﺎن
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﻣﺮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎوره
ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ را در ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﯿﻤﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮزﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﺎزﺳﺎزی ارﺗﺒﺎط زوﺟﯿﻦ،
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ و ﮐﻨﺘﺮل اﺣﺴﺎﺳﺎت اوﻟﯿﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و
ﺑﺨﺼﻮص ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺛﺮاﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ ،ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻧﺪوه ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ،در ارﺗﺒﺎط
ﻗﺮاردادن ﻣﺎدران در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺎدرﯾﺎران و ﺧﻮدﯾﺎر ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺎدران ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎزه ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و ﻣﺎدران
ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﮔﯿﺮﺑﻮده اﻧﺪ ،اﺛﺮﻣﺜﺒﺘﯽ در روﺣﯿﻪ ﻣﺎدران در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و اﻓﺴﺮدﮔﯽ آﻧﺎن دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﭘﺪر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﻓﺮدی و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ورزﺷﯽ و
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮﻓﻖ  ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺸﻢ ،اﻧﺪوه و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﭘﺪراز ﻧﺪاﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪاﺧﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺎزده زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ
ﻣﺪاﺧﻼت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ،ﺗﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﺮوی ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﻤﺎررا ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی واﻟﺪﯾﻦ درک ﻣﺸﺨﺺ و درﺳﺘﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده و ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﭘﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ای ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ،ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻌﯿﺖ
ﺑﯿﻤﺎری و اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :
ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺪدﮐﺎری در ﺣﻮزه ﻧﻮزادان ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﺗﺎزه ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺸﯿﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ در واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ و ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ.ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
اروﻣﯿﻪ،ﺪوره ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم .
what is the hemophilia,Word of federation of hemophilia
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