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 کند؟ می سکوت که دارید فرزندی آیا

 .باشد" گزینشی سکوت" نامرئی پزشکی تشخیص است ممکن این

 

 
 چیست؟( SM) گزینشی سکوت

 برخی در تکلم توانائی عدم آن مفهوم و شوند می مبتال آن به کودکان صد در 1 که است اضطراب پزشکی های تشخیص از یکی اِم.اِس

 یا مدرسه در تکلم عهده از ولی است برخوردار کاملی تکلمی زبان از خانواده اعضای با خانه در کودک موارد اغلب در .هاست وضعیت

 ممکن کودک .کند تکلم تواند نمی اضطراب بروز بعلت ولی بزند حرف خواهد می ترجیحا ً کودک .آید برنمی اجتماعی های وضعیت سایر

 .باشد داشته دیگر کیپزش تشخیص یک با همراه اِم.اِس یا اِم.اِس فقط است

 

  .کرد مقایسه استخر دایو سکوی باالترین از پَرش با توان می را مشکل این"

  .ترسد می حد از بیش چون تواند نمی ولی بزند، شیرجه دایو یباال از خواهد می ترجیحا ً کودک
 Carina Engström  اِنگستروم کارینا درمانی تکلم پرستار

 

 گذارد؟ می کودک بر تأثیری چه پزشکی تشخیص این

 افسردگی یا مغمومیت دچار  اِم.اِس به مبتال کودکان از برخی .شود خطر بروز حتی و انزوا تفاهم، سوء باعث تواند می تکلم توانائی عدم

 تشخیص این .نیستند عادی غیر( بیمارگونه ترس) مختلف های فوبی از ناشی عالئم سایر و جدائی اضطراب خواب، های دشواری .شوند می

 به وقتی یا بگیرند، کمک نیستند قادر اِم.اِس به مبتال آموزان دانش اغلب .شود می منجر مدرسه و تحصیل در مشکالت به اغلب پزشکی

 های فشار قربانی است ممکن کودکان سایر .کنند صادر خود از عالئمی توانند نمی بروند توالت به خواهند می یا زنند می صدمه خودشان

  .شوند آزار اذیت و تمسخر یا گروهی

 طوالنی انزوای دچار دارد احتمال و بماند عقب خود ساالن و سن هم با خود اجتماعی نمو و ُرشد از است ممکن نشود درمان کودک اگر

 .شود مدت

 

  شود؟ می درمان چگونه اِم.اِس

 با زدن حرف بتدریج کودک آن در که رفتاری رمانگریرواند یا خانواده و کودک رواندرمانگری از عبارتند درمانی های روش برای نمونه

 کاهش داروهای با داروئی درمان بزرگتر کمی کودک مورد در .کند می تمرین را خود اطرافیان سایر و مدرسه کارکنان خود، دوستان

  .شود تلفیق درمانی های روش سایر با بایستی همیشه دارو البته .هستند موثر SSRI داروهای گروه از اضطراب دهنده

 درمانی، تکلم پرستار یا/و روانشناس و آموزان دانش تندرستی تیم و معلم والدین، نزدیک همکاری مدرسه، به رفتن سنین در کودکان برای

  .دارد اهمیت اِم.اِس بارۀ در آگاهی و دانش دارای درمانگران سایر یا

  .هستند مهم هنگام زود اقدامات اینرو از دارد، بهتری تأثیر موارد اغلب در درمان باشد کوچکتر کودک هرچه

 والدین به .دارید نیاز مشی خط و حمایت به شما اینکار برای ولی دهند، انجام کودک با خانه در را بسیاری کارهای توانند می والدین همچنین

  .شود ارائه حمایتی گفتگوی بایستی نیز

 

 ."یشهنم ولی بزنم، حرف بقیه مثل میخوام من مامان،" 

   ساله 8 پسر یک

 

  کرد؟ مراجعه بایستی کجا به گرفتن کمک برای

 متفاوت کشور مختلف نقاط در  درمان وضعیت اینرو از و ندارد وجود پزشکی تشخیص این برای سراسری درمانی برنامه یک هنوز

 بخش یک یا( BUP) نوجوانان و کودکان روانپزشکی درمانگاه یا( BVC) کودکان درمانگاه به توانند می والدین موارد اغلب در ولی .است

  . کنند مراجعه( logopedmottagning) درمان تکلم پذیرش
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 موارد اینگونه در که باشید داشته بخاطر .ندارد وجود اِم.اِس بارۀ در آگاهی و دانش درمانی خدمات بخش در هم و مدرسه در هم اوقات گاهی

  توانید می

 .موفقیت آرزوی با .کنید درخواست کمک دیگری بهداری ناحیه در و کرده استفاده بانتخا آزادی اصالحیه از

 
  ."است شده توزیع و تدوین ارث همگانی بنیاد حمایت با بزنید، حرف سکوت باره در" پروژه توسط اعالمیه این

 .کنیم می کار مدرسه و درمانی خدمات همکاری با" انتخابی خود سکوت" پزشکی تشخیص دادن نشان زمینه در ما

 .  کنید اطالع کسب talaomtystnad.se وبسایت در مطالب سایر از و بدهید گوش و کنید پیدا Acast در را" بزنید حرف سکوت درباره" به موسوم پادکست ترجیحا ً

 talaomtystnad @talaomtystnad# :اجتماعی های رسانه info@talaomtystnad.se: تماس
 

 


