اختالل بيش فعالي
همراه با نقص توجه

بيش فعالي

يكي از شايع ترين
اختالالت روانپزشكي
در كودكان است ،كه

با كودك بيش فعال خود چكار
كنم ؟

به اختصار ADHD
ناميده مي شود.

عاليم بيش فعالي:
 مشكل در توجه
 فعاليت بيش از
اندازه
 انجام عمل قبل از
فكر كردن به آن

تاريخ 51/31/39 :
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منابع :پرستاري كودكان ونگ
مارلو

مورد تاييد پزشكان:آقايان دكتر هاشمي وطارميها
و خانم دكترجليل القدر

خي ي از هالدي كه كودك ش ان
دنمي
داار بيش فعالي
دان د بايد ارون ه ب ا اه ب رخ ورد
ك د بران ل اي مش ك ل ب ا م ا
مر ا ه ب ا ي د












كودكتان الگوي رفتار
شماست.پي اگر مي خواه ي د
او صدايش را بلند ن ك ن د.خ ود
شما هم صداي ت ان را در ح د
معقول ن گ ه داري د.
احس اس دس ت داده از رف ت ار
او به خودت ان را ص ادق ان ه اب راز
كني د.
فرزند خود را تش وي ق ك ن ي د.
كودك خود را با ديگران
مقايسه نك ن ي د.
در مقابل او بنشينيد تا به
حرفهايت ان ت وج ه ك ن د،ن ه
اين ك ه او را ب ه زور وادار ب ه اي ن
كا ر كن ي د.








به سخنان او گوش دهيد.
به قولي كه به كودك خود مي ديد
بيشتر از هر قول ديگري پايبند
باشيد.تا به شما بي اعتماد نشود.
به او بفهمانيد با داد و فرياد كاري از
پيش نمي برد.
خواسته هايتان را راحت و صريح و
با ماليمت باز گو كنيد.
بگذاريد تا مسووليت كارهايش را
خودش به عهده بگيرد.
از تشويق و تنبيه به موقع استفاده
كنيد.
به او ارزش دهيد و نشان دهيد كه
براي شما اهميت دارد.
در هنگام صحبت با كودك با او
ارتباط چشمي داشته باشيد.



محيط خانه را بازسازي
كنيد.فعاليت ها و شلوغي ها و
تماس هاي غير ضروري را
كاهش دهيد و تلويزيون را
خاموش كنيد.



به كودك خود اجازه دهيد انرژي
اضافي خود را با انجام بعضي از
ورزش هاي فيزيكي تخليه كند.



يك ساختار زماني ثابت را براي
غذا خوردن -انجام تكاليف-
تلويزيون نگاه كردن-بيدار شدن
و بخواب رفتن تنظيم كنيد.

