
  روانشناس محترم،
او قريب ده سال اسـت که ازدردهای . ان بگذارمميخواهم در مورد يکی از خويشانم مطالبی را با شما در مي

اين عوارض و دردها که مرتبًا در نقاط مختلف بدن او بروز می .  رنج می بردشباعصسيستم ا و مختلف بدن
او هميشه بعد از غذا دچار . و درد دستها می باشندر درد، درد کم درد مفاصل، سر درد پاها،: کنند عبارت از

سوء هاضمه می شود، دل پيچه های بسيار سختی می گيرد، دل درد و حّتی گاهی حال تهوع هم به او دست می 
گاهی .  می باشد که شرم دارد از آنها با ما صحبت کنداصیت خمشکال عالوه بر اينها، او دچار عوارض و. دهد

مثًال حس المسه او چنان مختل می ده و ـ، قدرت شنوائی او کم شدشده، مشکل ديد پيدا می کنهم دچار سرگيجه 
الهای اخير، در فنالند از او معاينات مختلف و ـدر س. ود که انگار تمام اعضای بدنش به خواب رفته اندـش

 اّما نشانه .تـ آمده اس به عملیفراوانی؛ از جمله راديوگرافی و عکسبرداريهای ديگر و آزمايشات خون بسيار
 خيلی خوب تمام آزمايشات خون ايج هيچ نوع بيماری در آنها يافت نشده؛ و پزشکان اظهار داشته اند که نتهای

 و نتيجه تمام ؛ خونش متعادلkolesteroliکلسترول همچنين فشار خون و ميزان چربی يا . دنـمی باش
، مرتب از  زندگانی بدالی و هم در ساعات خوشحم در زمانبا اين وجود، او ه. ی استعکسبرداريها نيز معمول

من شخصًا هيچ فردی را نمی شناسم که به اندازه او به پزشک مراجعه کرده . کايت داردـهمين دردهايش ش
 قادر به و به دليل همين بيماريها، بی حّس و بی حال شـده وت؛ ـاو خودش معتقد است که هميشه بيمار اس. باشد

 می  و کالفه بقيه اعضای خانواده واقعًا از دست او خسته،بعضی اوقات. دـف روزمره خود نمی باشانجام وظاي
 گذشته، در کشور متبوعه قبلی ما، چون دارو در دسترس نبود، او برای درمان دردهايش به هایدر زمان. شوند

 روی او عمل جراحی - هی بدون هيچ عّلت موج- حّتی يکبار هم. دـانواع معالجات و طب سنتی متوسل می ش
 به اندازه انبار چندين داروخانه، داروهای مسکن مصرف ،د که او تا حالـبه نظر می رس. صورت گرفته است

هيچ گونه توجيه   در هيچ کشوری، تا حال،وقتی برای چنين دردهائیآيا : "ؤال من اين استـس. تـنموده اس
  "؟ و روانی باشد فرد مزبور فقط ذهنییيهاست که ناراحتعلمی پزشکی يافت نشده؛ ممکن ا

 با احترام، يک خويشاوند
  

  ،پرسش کننده محترم
 ضی که موجب بروز اينشاوند شما، هيچ نقصان جسمی يا مر برای ناراحتيهای خوي بی شک و ترديد واقعًااگر

 روانی  يا وذهنیاسی آن می تواند ـ عّلت اس،ده؛ پس به احتمال زيادـود پيدا نشـهمه درد و عوارض مختلف ش
. داهر می گردند، انواع مختلفی دارنمی ظـ عوارض و عالئم جسدر واقع فقط به شکل، که اختالالت روانی. باشد

 يعنی تبديل و تغيير رويدادها يا ؛somatisaatio" وماتيزاسيونـس " اختالالتاين اختالالت را در اصطالح علمی
ن بيماری به شکل يچون نشانه های ا . می خوانند، بدنی و جسمی به عالئم و نشانه های،الت ذهنی و روانیاح

 مراجعه ی متخصص بيماريهای بدن عمومی يا هم به پزشکد، در نتيجه بيمارعوارض جسمی نمودار می گردن
. د می شـو بيشتریات بدنیـخواستار معاينات و آزمايشاز او  کايت کرده وـ از رنج و درد جسمی خود شنموده و
ذهنی و بد   حاالت، ناشی از شـرايط و، منشاء عوارض جسمی مشهود رای بيمار که يک چنينتـر اسبسيار ناد

 بر  چگونه چنين بيمارانی را؛ امروزه اين است کهکالت پزشکانـيکی از بزرگترين مش. دـروانی خود بشناس
  .جريحه دار نکنندنيز ا  ر عزت نفس آنها در عين حال، وتهک اعزام داشـ به نزد روانپزشخالف عقايد خودشان

 موجب رنج و اذيت فراوانی ت اين اختالال،طبيعتًا. ندبه خوبی روشن نيست" سوماتيزاسيون"داليل بروز اختالالت 
 اطرافيان اين بيمار نيز بايد ،از طرفی. دنبرای بيمار شده و توانائی او را در انجام امور زندگانيش کاهش می ده

 به نيروی خود به تنهائی قادر نيست تا و ؛به هيچ وجه تظاهر به رنج و درد نمی کندتوجه داشته باشند که بيمار 
  . از شدت درد و عوارضی که به آنها دچار است، بکاهد اشاراده

 يافت نشده ذهنی و روانی اختالالت درمان عوارض و ناراحتيهای جسمی ناشی ازلمی برای ـروش مسهنوزه 
 می تواند بزرگترين ،پزشک معالج خودحذاقت و تشخيص ماد و اعتقاد بيمار به اعتدر اين مواقع، عمومًا . اسـت

 دردهای خود کنار آمده و با آنها چگونه با که ين می توان به بيمار ياد دادهمچن. باشداو عامل مؤثر در درمان 
يز می کند، دردهايش ی که پزشک معالج او برايش تجوبـاز داروهای مناستفاده ـازد؛ و در حين اين کار، با اسـبس

ک در باره مسائل و مشکالت اجتماعی و روانی موجود و ـبعضی اوقات، گفتگو با پزش. را قدری تسکين هم بدهد
هور ـدت و نحوه ظـ و اثرات آنها در رابطه با ش- گذشته، می تواند بيمار را در يافتن عوامل ناراحتی خود

بروز عوارض و آغاز  آيا ، درک و شناخت اينکه و به منظوربرای پيشبرد درمان؛.  کمک نمايد- عوارض مذکور
ت که اعضای خانواده ـبهتر اس تغييرات شديد در زندگی خانوادگی وی داشـته؛زمان  ارتباطی با ،دردهای بيمار

  . با پزشک شرکت نماينداوره و مشبيمار هم همراه با وی در کفتگو
  Sirkku Suikkanen" سيرّکو سويّکانن"

  روانشناس


