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 Yesterday I was clever so I wanted to change world, Today 
I am wise, so l am changing myself

Rumi



مداخالت روانی اجتماعی

نداجتماعی در شروع و سیر بیماری های قلبی نقش بسزایی دار-عوامل روانی .
مداخالت روانی اجتماعی شامل مجموعه ای از مداخالت زیر است:
رفتاری
آموزشی
روان شناختی
 اجتماعی



سواالت مهم

 اجتماعی، روان -اجتماعی، روانی)ریسک فاکتورهای بیمار کدام ها هستند
؟(شناختی

 فردی، گروهی، خانوادگی، )چه سطحی از مداخله برای بیمار مورد نیاز است
؟(سازمانی، جامعه مدار

 گیری اولیه،  پیش)بسته به طیف بیماری چه نوع مداخله ای می توانیم داشته باشیم
؟(ثانویه یا پیش از رویداد



یمشکالت مورد آماج بیماران قلب

 (سعی بر نداشتن استرس، کرختی و انزوا)استرس
اضطراب
 (همراه با فقدان حمایت اجتماعی از مهمترین عوامل مرگ و میر است)افسردگی
 تیپAشخصیت و رفتارهای زیر مجموعه آن مانند خشم و خصومت
 تیپDشخصیت
نگرانی، نشخوار ذهنی و سبک های منفی تفکر
بهبود سازگاری با بیماری
خوش بینی و بدبینی



ن،  تبیی)خوش بینی و بدبینی 
(پیامدها



پیامدهای افسردگی

تبیعت دارویی و درمانی کمتر
فعالیت کمتر
سیگار گشیدن بیشتر
رژیم غذایی نامناسب
 (انزوای اجتماعی،درآمد کمتر،آموزش پایین تر،)پیامدهای اجتماعی



درمان افسردگی





شخصیتAمداخالت برای تیپ 

تشریح جنبه های مختلف این تیپ شخصیت به بیمار
تشریح اینکه این تیپ شخصیت بر بیماری قلبی تاثیر می گذارد
 افزایش آگاهی بیمار از رفتارهای تیپAشخصیت خود
آموزش شیوه های  برای آرامیدگی روان شناختی و جسمی
ین تیپ  کمک به بیمار برای تغییر و تعدیل باورها، نگرش ها و افکار مربوط به ا

شخصیت
آموزش شیوه های سالم تر رفتار



شخصیتAمداخالت برای تیپ 

 One particularly powerful metaphor was that of a “bomb 

and fuse”

 The acronym AIAI—anger, irritation, aggravation, 
Impatience

 A second useful metaphor was that of the “self monitor”.

 A third metaphor that also proved valuable for the reduction 
of anger and hostility was that of “bait” and “hooks”.



شخصیتAمداخالت برای تیپ 

از بیمار بخواهید که ساعت نپوشد.

از او بخواهید که پیاده روی آهسته داشته باشد

از بیمار بخواهید احساسات و عواطف خود را با اعضای خانواده در میان بگذارد.

ندلبخند زدن را در ضمن یادآوری سه رویداد مثبت در روز یا گذشته تمرین ک  .



مداخالت روان شناختی

بازسازی شناختی

فعال سازی رفتاری

آموزش حل مساله

خودگویی های مثبت

توجه برگردانی و تمرکز مجدد

آموزش ذهن آگاهی



مداخالت در سبک زندگی

متعادل کردن وزن

کنار گذاشتن سیگار

مدیریت استرس

ورزش در حد متعادل

گروه های حمایتی با رهبری روان شناس



مداخالت آرامش آموزی

آرامیدگی عضالنی پیش رونده

تنفس دیافراگمی

مراقبه و ذهن آگاهی

تصویرسازی ذهنی هدایت شده

تمرین های یوگا و کشش



حمایت اجتماعی

وجود فردی که مراقب و نگران بیمار است، او را دوست دارد و فرصتی برای
(حمایت هیجانی)صمیمت فراهم می شود 

 ایجاد حس ارزشمندی )وجود فردی که ارزش و احترام برای فرد قایل است
(شخصی

وجود فردی که ارتباطات، وظایف و فرصت روابط با دیگران را ایجاد می کند
(ایجاد حس تعلق)
ند  وجود فردی که اطالعات، توصیه، ارزیابی، راهنمایی را برای بیمار فراهم می ک

(حمایت اطالعاتی)
 (حمایت ابزاری)وجود فردی که به لحاظ فیزیکی و وسایل الزم کمک می کند



می  حمایت اجتماعی نقش بسیار مه
ندگی  در تغییر رفتار، ایجاد سبک ز

ی  سالم دارد و به عنوان سپر دفاع
.  ددر برابر استرس ها عمل می کن



حمایت اجتماعی و مرگ و میر



مداخالت اجتماعی

 (نبخصوص بانوا)نقش بیمار در زندگی باید دوباره به او برگردانده شود

مهارت های افزایش صمیمت و ارتباط با اعضای خانواده

 (بیان سالم ناراحتی)مهارت های اجتماعی و جرات آموزی

تصویرسازی ذهنی هدایت شده

تمرین های یوگا و کشش



استرس مزمن

استرس کار

نارضایتی و استرس زناشویی

انزوای اجتماعی و فقدان حمایت اجتماعی

موقعیت اجتماعی اقتصادی پایین

مراقبان نامناسب

بی عدالتی ادراک شده

تجارب کودکی ناخوشایند



استرس کار و بیماری های قلبی

نسبت وظایف به
میزان کنترل

 نسبت تالش به
مادی، )میزان پاداش 

..(جایگاه و 



عوامل روان شناختی مثبت

  شادابی از نظر هیجان ها
داشتن هیجان های مثبت
 شناخت های مثبت
ارضای نیازهای اساسی

خوش بینی

حس هدف در زندگی

حمایت اجتماعی



Richard Davidson:

 “Well-being can be 
learned, but it 
requires practice. 
There is no 
substitute for 
practice.”

Thank for your attention


