
همه ما در بخش حوادث روزنامه ها و دیگر 
نشان  به  بارها درباره کسانی که  رسانه ها 
اعتراض در اماکن عمومی آتش افروخته اند یا 
طی یک اقدام جنون آمیز خود و اطرافیانشان را 
به آتش کشیده اند، خوانده ایم، اما نوع دیگری 
از آتش افروزی وجود دارد که به آن جنون 
آتش افروزی )Pyromania( می گویند و 
انواع دیگر  ایجاد حریق در  با  تفاوت آن 
آتش افروزی در این است که حالت دوم 
ترساندن  انتقام گیری،  مالی،  نفع  منظور  به 
دیگران یا سایر دالیل انجام می شود و از 
قبل برنامه ریزی شده اما جنون آتش افروزی 
به هیچ کدام از این دالیل نیست. در ادامه 

شما را با این اختالل بیشتر آشنا می کنیم.

نکته اول اینکه این اختالل در گروه اختالالت 
این معنی که در  به  قرار دارد؛  تکانه  کنترل 
کنترل  زمینه  در  مشکالتی  فرد  اختالل  این 
عبارت  تکانه  دارد.  رفتارهایش  و  هیجان ها 
منظور  به  عملی  انجام  به  »تمایل  از:  است 
کا هش تنش و استرس افزایش یابنده ای که در 
 نتیجه اوج گیری یک وسوسه ایجاد می شود.«
به عبارتی ساده تر، زمانی که یک فرد وسوسه 
انجام عملی را دارد تا به این طریق اضطراب، 
تنش و استرس خود را کاهش دهد، در اصل 
یک تکانه را تجربه کرده است. درست است 
که همه ما گاهی آنقدر ناراحت یا عصبانی 
می شویم که ممکن است از کوره دربرویم و 
کنترلمان را از دست بدهیم اما اغلب کنترل 
کافی روی تکانه های خود داریم ولی بیماران 
مبتال به اختالالت کنترل تکانه قدرت مقاومت 
در برابر وسوسه هایی که برای خود یا دیگری 
زیانبار است را ندارند. افرادی که تشخیص 
جنون آتش افروزی در مورد آنها مطرح می شود 
فقط در همین زمینه خاص و رفتارهای مرتبط 

با آن قادر به کنترل هیجانشان نیستند و تنها 
آتش افروختن است که تنش درونی آنها را 

کاهش می دهد.

معیارهای تشخیص جنون 
)Pyromania( آتش افروزی

ویژگی اصلی این اختالل دوره های آتش افروزی 
عمدی است که به دنبال تجربه تنش شدید یا 
برانگیختگی غیرقابل کنترل رخ می دهد؛ یعنی فرد 
قبل از اقدام به افروختن آتش، شدیدا تحت تنش 
قرار دارد و این برانگیختگی با هیچ کار دیگری 
برطرف نمی شود. این افراد پس از افروختن آتش 
از مشاهده آن احساس لذت و تسکین می کنند 
و به عواقب آن توجهی ندارند و هر اتفاقی که 
بیفتد، اغلب احساس ندامت و پشیمانی نمی کنند. 
محققان با بررسی سوابق افرادی که این اختالل 

را داشتند، متوجه شدند  در کودکی شیفتگی 
و عالقه خاصی به آتش و لوازم مربوط به آن 
و به نوعی همیشه کنجکاوی خاصی در مورد 

آتش داشته و مجذوب آن بوده اند. 

دلیل آتش افروزی در این افراد 
چیست؟

نکته جالب این است که این افراد به خاطر 
منافع مادی، زهر چشم گرفتن و انتقام گیری، 
ابراز خشم یا اعتراض به دالیل سیاسی یا پنهان 
کردن آثار یک جرم یا جنایت، جلب توجه یا 
شهرت این کار را انجام نمی دهند. حتی به 

علت اینکه تحت تاثیر مواد مخدر یا توهم زا 
هستند یا هذیان  دارند دست به آتش افروزی 
نمی زنند. تنها موردی که برای آنها مهم است، 
خود آتش است. آنها ممکن است برای اینکه به 
آتش نزدیک باشند، اوقاتی را در مراکز محلی 
آتشنشانی سپری کنند یا حتی آتشنشان شوند. 
همچنین ممکن است برای آتش افروختن از 
قبل تدارک گسترده ای ببینند. محققان متوجه 
شده اند افراد دارای اختالل آتش افروزی غالبا 
)نه همیشه( سابقه ای از اختالل مصرف الکل 
اختالل در  این  دارند.  بیش فعالی  اختالل  یا 
پسران شایع تر از دختران است و در افرادی 
که مهارت های اجتماعی ضعیفی دارند یا دچار 
اختالل یادگیری شدید هستند بیشتر از افراد 
عادی مشاهده می شود. برخی نیز دالیلی مانند 
عزت نفس پایین و اضطراب را در آن دخیل 

دانسته اند.
 معموال کودکانی که عالقه زیادی به آتش درست 
کردن دارند با الگو گرفتن از بزرگساالن دست 
به این کار می زنند. والدینی که  مواد آتش زا 
را راحت در اختیار فرزندانشان می گذارند و 
نسبت به آتش افروختن و آسیب رساندن به 
دیگران مثال در همین مراسم چهارشنبه سوری, 
خیلی  و  نمی گیرند  نظر  در  خاصی  تنبیه 
ممکن  می گذرند،  آن  کنار  از  سهل انگارانه 
به جنون  ابتال  به سمت  را  است فرزندشان 

آتش افروزی سوق دهند.

درمان جنون آتش افروزی
درمان این بیماران مشکل است چون انگیزه 
از  بعد  معموال  و  ندارند  درمان  برای  کافی 
دستگیری توسط پلیس و شک به اختالل، برای 
درمان فرستاده می شوند. روان درمانی بینش گرا 
و رفتاردرمانی بهترین روش برای این افراد است 
اما به دلیل اینکه خطر تکرار آتش افروزی وجود 
دارد، ممکن است نیاز به مراقبت دقیق باشد و 
گاهی موسسات شبانه روزی، بیمارستان های 
شبانه و سایر موسسات باید این مسوولیت 

را برعهده بگیرند.

چگونه آتش افروزی بیمارگونه )Pyromania( را از سایر انواع آتش افروزی تشخیص دهیم؟

آتش افروزی از تشخیص تا درمان
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3 پرونده سالمت شماره ششصدوشصت  شنبه نوزده اسفند نودوشش

چهارشنبه سوری و 
توصیه های طب اورژانس

ادامه از صفحه 2
8 درصد از حوادث در حال تهیه و ساخت 
مواد محترقه به وقوع پیوسته است با توجه 
به آخرین آمار حوادث، باید خود را براي 
رویارویی با آتش سوزي آماده کرد. استفاده 
از مواد آتش بازي هرگز به طور کامل ایمن 
نیست، حتی در صورتی که مراقبت کامل 
انجام گیرد. حوادث نه تنها ممکن است 
براي کسانی که در تهیه و ساخت مواد 
محترقه مشارکت دارند، رخ بدهد، بلکه 
ممکن است کسانی که به بازي و تماشا 

مشغول اند نیز گرفتار کند.
در صورت بروز هرگونه حریق یا حادثه 
ضمن حفظ خونسردي در اسرع وقت با 
شماره تلفن 115 مرکز مدیریت حوادث 
پزشکی و 125 سازمان  فوریت هاي  و 
آتشنشانی تماس بگیرید و مراتب را با 
ذکر نوع حادثه و نشانی دقیق اطالع دهید. 
در صورت آسیب دیدن چشم یا پلک ها  
هنگام آتش بازی، از مالیدن چشم ها و پلک ها 
خودداري کنید. حتما در اولین فرصت 
به اورژانس چشم پزشکی مراجعه کنید 
زیرا در بعضی مواقع آسیب هاي چشمی 
در مراحل اولیه عالئم زیادي ندارند و 
ظاهر بدي ایجاد نمی کنند اما می توانند 
حوادث ناگواري براي چشم ایجاد کنند. 
چشم فرد آسیب دیده را با یک وسیله در 
دسترس مانند لیوان هاي یکبار مصرف یا 
مقوایی که به شکل مخروط درآورده اید، 
بپوشانید. نیازي به گذاشتن دستمال، پنبه 
یا گاز روي چشم وجود ندارد. از هیچ 
گونه پماد یا قطره چشمی استفاده نکنید 
و چشم ها را نشویید زیرا استفاده از آنها 
می تواند آسیب وارده به چشم را شدیدتر 
کند. از مصرف آسپیرین، ایبوبروفن و مواد 
مشابه تا رسیدن به اورژانس چشم پزشکی 
خودداري کنید. سعی کنید مواد غذایی به 
بیمار ندهید تا در صورت نیاز به جراحی 
بتوان در اولین فرصت این کار را انجام داد. 
بیایید با رعایت نکات ایمنی و پیشگیرانه 
شور و شادي چهارشنبه سوري را با یک 

عمر غم و افسوس عوض نکنیم!

جنون آتش افروزی در سینما
 1991 سال  محصول    Backdraft فیلم    
آمریکاست که به موضوع جنون آتش افروزی 
پرداخته است. »استیون« )راسل( و »برایان 
مکافری« )بالدوین(، پسران یک آتش نشان 
شیکاگویی هستند که هنگام انجام وظیفه جانش 
را از دست داده است. »استیون« معتقد است 
»برایان« نمی داند  برای ماندن در این حرفه، چه 
زحمت هایی باید کشید و چه جان فشانی ها باید 
کرد. »برایان« را به بخشی »بی خطر« انتقال 
می دهند و مامور می شود به مامور تحقیق اداره، 
»دانلد ریمگیل« )دنیرو( که سعی دارد از چند 
و چون یک سلسله آتش سوزی سر دربیاورد، 

کمک کند...


