
 

 آشنایی با توهم و درمان آن 

 بخش  داخلی  

 99تاریخ تدوین : تیر —واحد آموزش سالمت

اطالع دقیقی از مصرف غذا ومایعات وی داشته باشییید د  

صو ت عدم اعتماد بیما  از غذاهای کنسرو شده اسیتیدیاده 

کنید و اجازه بدهید تا خودش د ب آن  ا باز کند د  صو تی 

که بیما تان سابقه توهمات آمرانه که امر به خیودکییی و   

 می کنند  ا داشته باشد   

بایستی نظا ت بییتری به بیما  داشته و وسایل خطرناک و 

تیز و برنده  ا از اطرافش دو  نگه دا ید سعی کنید تا الگوی 

خواب بیما تان  ا با فعالیت  وزانه و تغذیه مناسی  اصیال  

 کنید 

طب سنتی موارد زیر را از عوامل تشدید و یاا 

 داند:  ایجاد توهم می

خوابیدن در روز، آب یخ، دخانیات، داروهای روان 

گردان، مدت زیادی تنها بودن، تاریک بودن محل 

زندگی یا نشستن، ترشی زیاد، فست فودها مثلل 

ساندویچ و پیتزا، خوابیدن بالفاصله بعد از غلاا، 

 افکار منفی، غصه خوردن، کم تحرکی 

 

ای زیر را کمک کنناد   طب سنتی موارد تغذیه

 :  در درمان توهم می داند

از خو دن گوشت گاو و بادمجان و قا چ و زیاد خو دن میواد 

 سرد مزاج باید پرهیز کرد  

بهتر است غذاهای سرخ کردنی  ا کمتر و پختینیی هیا و 

 آبدا ها  ا بییتر کرد 

استداده از گالب و نعنا و بها نا نج و بیدمیی،  هیه بیه  

صو ت عرق  هه سبزی  هه عطر  هه دم کردنی بسیا  مدید 

 است   عسل و زعدران نیز اثرات بسیا  مدیدی دا ند  

و زش کردن نقش بسیا  بسیا  زیادی برای د مان دا د و  

 هه بهتر که هند ندری باشد  

خوب خوابیدن هم بسیا  مهم است ولی خواب خوب نیازمند  

 بیدا ی خوب و داشتن فعالیت و نخوابیدن د  طول  وز است 

بی هدف بودن و نداشتن برنامه برای آینده هر شخصیی  ا 

بیما  می کند  فردی که صبح بیدا  شده و تا شی  هییی  

 برنامه ای ندا د به د مان نمی  سد 

 درمان اصلی توهم، درمان دارویی است . 
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 توهم چیست؟ 

توهم خود به تنهایی به عنوان بیما ی نیست بلکه به عینیوان 

ای از برخی اختالالت مو د توجه هستند از این  و از بین  نیانه

مدنظر متخصصان بالینی نیست  آنها بیا “  بردن توهم معموال

های  وانی وجود یا عیدم وجیود  عنوان نیانه شناسی بیما ی

دهند و د  صو ت وجود هنین مو د و  توهم  ا مد نظر قرا  می

و زند که  با تیخیص نوع اختالل به د مان اختالل مباد ت می

  کاهش حالت توهمی  ا به دنبال دا د  

 د مان اصلی توهم  د مان دا ویی است   

 هی  بیما  دها  توهمی ندا یم که بی نیاز از دا و باشد  

دهد  بلکه به طیو  قیطیعیی و  دا و بیما ان  ا تسکین نمی

 کند    ای د مانیان می  ییه

توهم شکلی از دگرگونی د  آگاهی است که د  آن شیخیص 

کند که با دنیای بیرونی تداوت دا د؛ یعنی  مطالبی  ا د ک می

فرد با حواس پنج گانه خود هیزی حس کند که وجود خا جی 

 ندا د  

احساس کند ی، ندر او  ا صدا می کند ولیی کسیی “  مثال

 نیست  

کسیی “  یا حس کند ی، ندر پیت سر او ایستاده ولی واقیعیا

 نیست   

یا ی، ندر  ا د  خیال خود د  حال انجام ی، کا  یا گیدیتین 

همچیین هیییزی “  ی، حرف می بیند  د  صو تی که اصال

کند  نیست   اما انسان هون دها  این حالت شده است فکر می

 آن واقعیت دا د   

کسی که دها  توهم شده است نیانگر این است که از نیظیر 

ذهنی دها  نا احتی شده است و باید از نظر  وانپزشکی د مان 

 شود   

 عالئم توهم: 

 باخود خندیدن    1

 با خود حرف زدن    2

 ایما و اشا ه و خیره شدن د  تنهایی    3

 قیافه گوش کردن به هیزی  ا به خود گرفتن    4

 تغییر سریع خلق    5

د  وسط صحبت کردن به منظو  گوش کردن به هیییزی   6

 مکالمه  ا قطع کردن 

 راهکارهایی برای خانواده:  

 

از تنها گذاشتن بیما  که باعث غیرق شیدن بیییمیا  د  
 توهماتش خواهد شد بپرهیزید  

سعی کنید تا ا تباطی دوستانه و صادقانه با بیما  بیرقیرا   
کنید تا بیما  محتوی توهمات خود  ا با شیمیا د  میییان 

 بگذا د  

سعی کنید بیما   ا از توهمات منحرف کنید و او  ا میغول 
ا تباط یافعالیت کنید با توهمات بیما تان مخالدت نکنید و 

آنها “  با سرزنش توهمات  ا  د نکنید هرا که بیما تان واقعا
  ا احساس می کند   

به او بگویید ) هرهند می دانم که صداها برای شما واقعیی 
است ولی من صدایی نمی شنوم ( هی  وقت توهیمیات  ا 
تقویت نکنید به توهمات بیما تان نخندید و به آنها دامین 

 نزنید  

صحبت کردن با اطرافیان  فعالیت و عدم تنها ماندن باعث 
 کاهش توهمات خواهد شد  

د  صو تی که بیما تان د  شرایط  وانی و جسمی قرا  دا د 
که از کا های شخصی و فعالیت های اولیه زندگی عیقی  
افتاده است  شما باید مراقبت بییتری از وی داشته باشیید  
بیما   ا تیویق کنید تا کا های شخصی و  عایت بهداشت 

  ا خودش انجام دهد  
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