
دیدگاه شما دربارۀ این بروشور
لطفًا این جا را جدا کنید

لطفًا با پاسخ به پرسش های زیر، به ما بگویید که داشتن این اطالعات به زبان اصلی تان تا چه اندازه 
مفید بود. دیدگاه شما بی نام خواهد بود و به ما کمک می کند منابع جدید و بهتری را برایتان تهیه 

کنیم و خدمات Early Intervention را بهبود ببخشیم.

١. من (لطفًا دور ١ گزینه خط بکشید) هستم: 

Early Intervention دریافت کنندۀ خدمات (a

b) دوست یا عضو خانوادۀ کسی که خدمات Early Intervention را دریافت می کند

٢. سن: ________ سال

٣. جنسیت: مرد / زن / ترجیح می دهم نگویم / سایر (لطفًا بنویسید) __________________________

۴. لطفًا با خط کشیدن دور یکی از اعداد زیر در مقیاس ١ (اصًال مفید نبود) تا ۵ (بسیار مفید بود)، 
مشخص کنید که داشتن این بروشور به زبان اصلی تان تا چه اندازه مفید بود:

۵  ۴  ٣  ٢  ١

۵. لطفًا هرگونه نظر دیگری که دارید را این جا بنویسید؛ برای مثال، اینکه کدام اطالعات را مفیدتر 
از همه می دانید و مایل هستید دربارۀ چه موضوعی بیشتر بدانید:

 

از اینکه به پرسش ها پاسخ دادید سپاسگزاریم. لطفًا این بخش از بروشور را جدا کنید و به یکی از 
اعضای EI بدهید. همچنین می توانید با استفاده از پاکت ُمهرشده و آدرس دار که برایتان ارسال شده 

است، آن را برایمان پست کنید.



کجا می توانم اطالعات بیشتری کسب کنم؟

محتوای این بروشور مبتنی بر کتابچه های «Early Intervention در روان پریشی» و «خانواده و 
 EI دوستان» است. این بروشور بر اساس بازخورد دریافتی از جوانان (٣۵-١۴ ساله) که از خدمات

استفاده کرده اند تهیه شده است. 

برای اطالعات بیشتر، دریافت نسخه هایی از این کتابچه ها و سایر کتابچه ها، اطالعات مربوط به 
محل های دریافت کمک و نیز بازخورد و مشاورۀ سایر افرادی که تجربه های مشابه داشته اند به 

وب سایت ما به نشانی likemind.nhs.uk مراجعه کنید. گرچه ترجمه ها بی نقص نیست، اما با کلیک 
روی زبان خود در بخش «Language» در سمت چپ، می توانید محتوای وب سایت را به زبان خود 

ترجمه کنید.



چه کار دیگری برای کمک به بهبود دوست 
یا خویشاوندم می توانم انجام دهم؟

وقتی افراد مشکالت سالمت روان دارند، دریافت حمایت اجتماعی واقعًا خوب از سوی خانواده و 
دوستان واقعًا سرنوشت ساز است. داشتن این حمایت اجتماعی به افراد کمک می کند تا سریع تر 
و کامل تر بهبود پیدا کنند. همچنین اینکه دوستان، خانواده و خدمات سالمت دربارۀ آنچه برای 

دوست یا خویشاوندشان کمک کننده است توافق کلی داشته باشند نیز مؤثر است. 

برخی چیزهایی که توصیه می شوند و می توانند به بهتر شدن دوست یا خویشاوند شما کمک کنند 
عبارتند از:

• گوش دادن و سعی در درک آنچه دوست یا خویشاوند شما سعی دارد به شما بگوید و اینکه چرا 
آن طرز فکر را دارد

• تشویق دوست یا خویشاوندتان به اینکه به سراغ چیزهایی که قبًال از آن لذت می بردند یا به 
سراغ سرگرمی های جدید، فعالیت های اجتماعی، دوره های کالج یا فرصت های شغلی بروند

• تشویق دوست یا خویشاوندتان به مستقل بودن 

• مثبت اندیشی و خوش بینی دربارۀ اموری که دوست یا خویشاوند شما می خواهد در زندگی انجام 
دهد 

• حفظ آرامش و صرف زمان برای خود

• سعی در اجتناب از مجادله و استرس در روابط تان با آن ها

• داشتن انتظارات واقع گرایانه و اینکه به دوست یا خویشاوندتان اجازه دهید با رویه و سرعت 
مناسب خودش بهبود پیدا کند

• پشتیبانی از دوست یا خویشاوندتان در انتخاب و استفاده از درمان های قابل ارائه 



آیا خدمات Early Intervention کارآمد 
است؟

پژوهش ها نشان داده اند که خدمات EI در مقایسه با خدمات معمول بهداشت و درمان، بهتر می تواند 
تجربه های غیرعادی و پریشان کننده را کاهش دهد و از بازگشت این تجربه ها جلوگیری کند. 

افراد دریافت کنندۀ خدمات EI معموًال در مقایسه با افرادی که خدمات سنتی تر درمانی دریافت 
می کنند، تعامل، رضایت و کیفیت زندگی بهتری دارند.

خدمات EI از آنجا که طیف گسترده ای از پشتیبانی را ارائه می دهند به نتایج بهتری منجر می شوند؛ 
پشتیبانی هایی نظیر دارودرمانی و روان درمانی اعم از صحبت دربارۀ تجربه ها و درک آن ها (مانند 

رفتاردرمانی شناختی و درمان خانوادگی)، پشتیبانی شغلی (مانند پشتیبانی برای یافتن و حفظ شغل) 
و پشتیبانی برای مشکالت جسمی مربوطه و سالمت عمومی (مانند رژیم غذایی، ورزش، دریافت 
پشتیبانی از همتایان، دسترسی به فضاهای سبز روباز). قطعًا مصرف دارو یکی از درمان های اصلی 

روان پریشی است، اما دوست یا خویشاوند شما معموًال نیاز قطعی به دارو ندارد و درمان های دیگری 
هم وجود دارند که مفید هستند؛ خدمات EI نمی خواهد افراد در بیمارستان بستری شوند. در حقیقت، 
آن ها قصد دارند تعداد افرادی که به درمان بیمارستانی نیاز دارند را کاهش دهد. کتابچۀ ما با عنوان 
«گزینه های درمان» و وب سایت likemind.nhs.uk اطالعات بیشتری دربارۀ همۀ چیزهایی که ممکن 

است مفید باشد را در اختیارتان قرار می دهند.

هماهنگ کنندۀ درمان دوست یا خویشاوند شما می تواند به آن ها کمک کند تا درمان ها و پشتیبانی های 
متناسب با عقاید و رسوم فرهنگی، مذهبی یا معنوی خودشان را انتخاب کنند و به کار گیرند.



خدمات Early Intervention چگونه با 
دوستان و خانواده کار می کند؟

خدمات EI معموًال با خانواده و دوستان کار می کند تا آن ها نیز بتوانند از شما پشتیبانی کنند. به این 
دلیل است آن ها می دانند حمایت از یک دوست یا عضو خانواده در دوران پریشانی دشوار است و 

ممکن است شما خودتان هم مشکالتی داشته باشید. دلیل دیگر این است که افراد اگر خانواده و 
دوستان حمایت گری اطراف شان داشته باشند، احتمال اینکه سریع تر از هرگونه پریشانی بهبود یابند 

بیشتر است. 

آنچه باید از خدمات EI انتظار داشته باشید: 

• به طور کلی دربارۀ سالمت روان، نقش خدمات EI، افراد فعال در این سرویس و درمان هایی که 
ارائه می دهند با شما صحبت کنند. 

• دغدغه های شما را بشنوند و به طور کلی دربارۀ چیزهای مفیدی که می توانید انجام دهید با شما 
صحبت کنند. 

• در نقش تان به عنوان خویشاوند یا دوست از شما حمایت کنند. این می تواند شامل مکالمۀ تلفنی با 
شما، مالقات با شما، دعوت تان به گروه درمان گران یا ارائۀ ارزیابی درمان گران برای کمک به رفع 

نیازهای خودتان شود.

 اگر دوست یا خویشاوند شما راضی است که اطالعات در اختیار شما قرار گیرد، خدمات EI می تواند 
موارد زیر را نیز انجام دهد: 

• دربارۀ مشکالت خاصی که دوست یا خویشاوند شما دارد و نیز پشتیبانی ها و درمان های خاصی 
که برای کمک به او در نظر دارند با شما صحبت کند. 

• شما را به برنامۀ مراقبتی و جلسات بازبینی دعوت کند 

• در صورت امکان و در جایی که احتماًال اثربخش است، مداخلۀ خانوادگی ارائه دهد. 

افراد از نظر فرهنگ، جنسیت، مذهب، قومیت، گرایش جنسی و بسیاری ابعاد دیگر با یکدیگر تفاوت 
دارند. بسیاری از افرادی که خدمات سالمت روان را دریافت می کنند گفته اند که مذهب یا معنویت 

برای مدیریت مشکالت سالمت روان آن ها کارگشا بوده است؛ اما گاهی صحبت دربارۀ این امور با 
متخصصان مراقبت بهداشتی برایشان دشوار است.

ممکن است ببینید که افراد مختلف نظرات متفاوتی دربارۀ اینکه مشکل دوست یا خویشاوند شما از 
کجا ناشی شده و چه روش هایی برای رفع آن بهتر است دارند. برای مثال، شما، خویشاوندتان یا یک 

رهبر مذهبی ممکن است تجربه هایتان را معنوی بدانید و فکر کنید که عبادت یا حمایت خانوادگی 
بهترین راه مقابله با مشکالت است، در حالیکه روانکاو ممکن است مصرف دارو را توصیه کند. 

همچنین ممکن است گاهی ببینید که توصیه هایی که به شما می دهند با ارزش های فردی تان تناقض 
دارد. برای مثال، شاید گاهی حس کنید که بهتر است همواره با دوست یا خویشاوند خود باشید تا 

حواس تان به او باشد و مطمئن شوید که حالش خوب است، اما تیم NHS ممکن است توصیه کند که 
خویشاوند شما می تواند مستقل تر باشد. 

اگر در مورد هر اطالعاتی که به شما داده می شود تردیدی دارید یا اگر شما، دوست تان یا 
خویشاوندتان مالحظات فرهنگی یا مذهبی دارد، با هماهنگ کننده درمان دوست یا خویشاوندتان 

صحبت کنید. ممکن است هماهنگ کننده درمان دوست یا خویشاوند شما همه چیز را دربارۀ 
زمینۀ فرهنگی یا معنوی شما یا آن ها نداند، اما هدف شان این خواهد بود که به دیدگاه های شما یا 
دوست یا خویشاوندتان گوش دهند، آن را درک کنند و به آن احترام بگذارند. آن ها به دوست یا 

خویشاوند شما کمک خواهند کرد که مؤثرترین درمان ها را پیدا کند و رویکرد خود را با آن شرایط 
خاص تطبیق خواهند داد. می توانید از آن ها بپرسید که چگونه جنبه های عقاید معنوی یا افرادی از 

حلقه های مذهبی/معنوی را در حمایت از دوست یا خویشاوند شما لحاظ می کنند.

تیم NHS همچنین سعی خواهد کرد که موانع زبانی را برطرف کند و اگر شما آن را مفید بدانید، 
از مترجم شفاهی استفاده کند. خدمات EI به حریم خصوصی همه احترام می گذارد و اگر شما یا 
دوست تان یا خویشاوندتان بخواهد، همه چیز را محرمانه نگه می دارد. خدمات EI بر حمایت از 

دوست یا خویشاوندتان تمرکز خواهد داشت. گاهی از آن ها خواسته می شود چیزهایی که فرد یا 
خانواده اش نمی خواهند به اشتراک گذاشته شود محرمانه بماند یا گاهی از آن ها خواسته می شود که 

اصًال با خانواده یا دوستان صحبت نکنند، اما خدمات EI معموًال به جای اینکه بپرسد آیا خانواده و 
دوستان را در پشتیبانی فرد لحاظ کند یا خیر، می پرسد که چگونه آن ها را دخیل کند.



درک تجربه های غیرعادی و پریشان کننده

تجربه های غیرعادی و پریشان کننده عبارتند از چیزهایی مانند پارانویا یا ترس از اینکه کسی شما 
را تعقیب می کند یا می خواهد شما را آزار دهد، داشتن سایر افکار عجیب یا ناراحت کننده، یا دیدن، 

شنیدن، حس کردن، بوییدن یا چشیدن چیزهایی که سایر افراد تجربه نمی کنند.

افراد ممکن است به دالیل مختلف، تجربه های غیرعادی و پریشان کننده داشته باشند. این تجربه ها 
می توانند با تجربه های معنوی مرتبط باشند. اگر مدت زیادی بی خوابی داشته باشید، دارو مصرف 

کنید، صرع داشته باشید یا استرس زیاد یا ضربۀ روانی تجربه کنید نیز ممکن است رخ دهند.  

این تجربه ها بسیار متداول هستند. ممکن است در برخی افراد از دوران نوجوانی یا اوایل دهۀ ٢٠ 
سالگی شروع شوند و برای برخی دیگر بسیار دیرتر رخ دهند.

وقتی این تجربه ها ترس آور هستند و تأثیر زیادی بر زندگی افراد دارند گاهی به آن روان پریشی 
می گویند، اما برخی این تجربه ها را دنبالۀ اضطراب های عادی قلمداد می کنند. روان پریشی صرفًا 

واژه ای است که این تجربه ها را توصیف می کند. 

گاهی مثًال اگر دوست یا خویشاوند شما وحشت زده شده باشد این وضعیت می تواند ترس آور باشد، 
اما آن ها می توانند بهبود پیدا کنند، زندگی عادی، شغل خوب، رابطه و خانواده داشته باشند. 

تجربه های غیرمعمول و استرس زا دو فاز عمده دارند. در فاز حاد، دوست یا خویشاوند شما ممکن 
است تجربۀ پارانویا داشته باشد، چیزهایی را ببیند و بشنود، افکار آشفته داشته باشد، اما بعد شروع 
به بهبود کند. در فاز بهبود، دوست یا خویشاوند شما ممکن است افکار و تجربه های مشابهی داشته 

باشد، اما این تجربه ها کمتر ناراحت کننده و تأثیرگذار هستند. 

آنچه در ادامه انجام می دهید است که اهمیت دارد! اگر فکر می کنید دوست یا خویشاوند شما این 
تجربه ها را دارد، تصمیم به اینکه با خدمات Early Intervention کار کنید گام مهمی در جهت 

کمک به او برای گذر از این تجربه ها است. 

شواهد نشان می دهد حمایتی که دوست یا خویشاوند شما در مورد این تجربیاتش در ماه ها و 
سال های حیاتی اول دریافت می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

خدمات Early Intervention چیست؟ 
 چه کاری انجام می دهند؟

خدمات Early Intervention (EI) به این منظور طراحی شده اند که به دوست یا خویشاوند شما 
کمک کنند تا تجربه های غیرعادی و پریشان کننده را مدیریت و از آن ها بهبود یابد، مثبت اندیشی 

بیشتری داشته باشد، زندگی اش را پیش ببرد و نیز احتمال بروز آن تجربه ها را کاهش دهند. 

خدمات EI بر همۀ جنبه های سالمت روحی و جسمی تمرکز دارد و به روش های بسیار گوناگونی 
پیاده می شود: پزشکی، روانشناختی، اجتماعی، فیزیکی، کمک در انجام کارها، مدرسه و کالج، خانواده 

و دوستان، روابط، مسکن، پول، مواد مخدر، الکل و سالمت. هدف آن ارائه درمان های مفید و 
پشتیبانی های همه جانبه و گسترده متناسب با زمینه های معنوی، مذهبی، فرهنگی یا خانوادگی دوست 

یا خویشاوند شما است.  

از آنجا که EI به طور فراگیر کار می کند، افراد بسیار مختلفی در این خدمات کار می کنند. 
آن ها همگی عادت دارند با افرادی که این تجربه ها را دارند کار کنند. این افراد عبارتند از 

هماهنگ کنندگان درمان، روانکاوان، روانشناسان، داروسازان، پرستاران، کاردرمان گران، مددکاران 
اجتماعی و مددکاران پشتیبانی، دوره ای و نقاهتی. می توانید اطالعات بیشتر دربارۀ این افراد خاص و 

 .likemind.nhs.uk :خدماتی که ارائه می دهند را در وب سایت ما بیابید

خدمات EI حتی اگر وضعیت فرد ظرف چند هفته بهتر شود، تا مدت سه سال پشتیبانی ارائه 
می دهد؛ چون افراد معدودی ممکن است این تجربه های غیرعادی و پریشان کننده را به مدت 

طوالنی تری داشته باشند. دریافت پشتیبانی مناسب واقعًا اهمیت بسزایی در بهبود دوست یا 
خویشاوند شما دارد. 
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تجربیات دوست یا خویشاوند 

شما و آنچه در خدمات 
Early Intervention

ارائه می شود 
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