هقدهِ :
ىرکسی در زندگی روزمره ممکن است باحوادث طاقت

عالئن اختالل استرس پس از سبًحِ کداهٌد؟

احساس غم عمیق  ،افسردگی  ،اضطراب  ،احساس گناه ،

فرسا  ،ترسناک وخارج از کنترل روبروشود .اغلب مردم

عصبانیت  ،بیقراری  ،ناآرامی  ،دوری گزینی وبی تفاوتی ،

اما چنین تجربیات تلخی در برخی از افراد  ،واکنشی ار

یادرخواب بطور مداوم پیش چشم تان تکرار شود .

بکشد  .این واکنش ار اختالل استرس پس از سانحو یا

عضالنی  ،اسيال  ،ضربان قلب نامنظم  ،ترس  ،نوشیدن

 ،بعداز مدتی بدون ىیچ کمکی با آن کنار می آیند

ایجاد می کند کو ممکن است ماىيا یا ساليا طول

 PTSDمی گویند.

کابوس در خواب  ،ىمچنین حادثو ممکن است در طی روز
بیمار واکنش احساسی بو استرس رابو صورت دردىای
بیش از حد الکل و مصرف موارد مخدر

وداروىا از جملو

مسکن ىا بروزمی دىد.

ىر حادثو ای کو در آن احساس خطر کنیم  ،زندگی

مان در معرض تيدید باشد یا شاىد حوادث مرگباربرای

دیگران باشیم می تواند باعث ایجاد اختالل استرس پس
از سانحو شود  .برای مثال می توان حوادث شدیدجاده

شدن می تواند آغاز گر اختالل استرس پس از سانحو

باشد.

اختالل استرس پس از سبًحِ کی شرٍع هی شَد؟

چگًَِ بداًن کِ بریک حبدحِ تلخ غلبِ کردُ ام ؟

وقتی کو شما:

-1بی آن حادثو فکر می کنید ،بدون آنکو مضطرب گردید
-2احساس تيدید شدن نداشتو باشید

اختالل استرس پس از سانحو می تواند پس از یک
تاخیر چند ىفتو ای ویاچند ماىو شروع شود.

دچبر شدُ ام ؟

اگر شما یک حادثو تلخ از نوعی کو قبال " توضیح داده شد

راداشتو اید:

-آیا شما یادآوری خاطرات واضح وزنده وکابوس شبانو

آوردن آنيا می شوند ،اجتناب کنید؟

-آیاگاىی اوقات دچارکرختی می گردید؟

-آیادچاراضطراب وبیقراری بدون دلیل می گردید؟

-آیا احساس افسردگی یا خستگی می کنید؟

اگراین عالئم کمتر از  6ىفتو بعداز حادثو است ودر حال

بيبود می باشند این ممکن است یک واکنش طبیعی تلقی

گردد  .اما اگر این عالئم بیشتر

از  6ىفتو بعداز حادثو

ة خَدم کوک کٌن ؟
چگًَِ هی تَاًن ُ

-2درباره اتفاقی کو افتاده است باکسی کو اعتماد دارید ،

چگًَِ هی تَاًن بفْون کِ بِ اختالل استرس پس از سبًحِ

-آیا شما سعی می کنیداز چیزىایی کو باعث بو

آیا احساس می کنید کو کنار آمدن بادیگران سخت می باشد؟

-1بو زندگی روزمره تان بازگرید.

-3دراوقات نامناسب بو آن فکر نمی کنید.

دارید؟

-آیا احساس می کنید کو خلق شما قابل کنترل نیست ؟

باپزشکان مشورت کنید.

ای  ،درگیریيای نظامی  ،دزدی  ،زورگیری  ،بو

گروگان گرفتو شدن  ،حمالت تروریستی واسیر جنگی

مخدر مصرف می کنید؟

طول کشیده باشد ودر حال بيبود نباشد بيتر است

کدام حَادث ببعج ایجبد اختالل استرس پس از
سبًحِ هی شًَد؟

-آیا بیشتراز حد معمول می خور ید؟ می نوشید ویامواد

خاطر

صحبت کنید.

-3تمرینات آرام بخش ار انجام دىید.
 -4بو سرکاربرگردید.

-5بصورت منظم بخورید و ورزش کنید

-6بو محلی کو حادثو اتفاق افتاده است  ،برگردید.

-7لحظاتی راباخانواده و دوستان صرف کنید.

چگًَِ خبىٍ ادُ  ،دٍستبى ٍ اطر افیبى هی تَاًٌد بِ

-8با احتیاط رانندگی کنید  .زیراممکن است تمرکز تان

بیوبری کِ دچبر اختالل ٍاسترس پس از سبًحِ شدُ

ضعیف باشد.

است کوک کٌٌد؟

-9باپزشکتان مشورت کنید.

-10خودتان رابو خاطر عالئم این بیماری سرزنش
نکنید.

-11احساسات خودرابازگوکنید.

-12انتظارنداشتو باشید کو خاط

 ،تاخیر  ،مر خصی ىای ناشی از بیماری وتصادف

باشید.
رات سریعا " از بین

بروند .زیراآنيا ممکن است مدتی باشما باشند.

-13خودتان رابیش از اندازه خستو نکنید.
آیب ایي بیوبری قببل درهبى است ؟

برای درمان این بیماری از درمانيای دارویی و

روانشناسی استفاده می شود .

-1مراقب ىر گونو تغییر رفتارمانندکا ار یی ضعیف در سرکار
ات

-2مراقب عصبانیت  ،تحریک پذیری  ،افسردگی  ،عدم
عالقو وعدم تمرکز باشید.

-3منتظر باشیدفردی کو حادثو ناگواری راپشت سرگذاشتو
است  ،داستانش رابرای شما بازگو کند.

-4اجازه دىید بیمار صحبت کند و جریان صحبت وی
راقطع نکنید.

-5سع ی در کوچک جلو ه

مرکز آمىزشی وردمانی رازی ارومیه

اختالل استرس پس از سبًحِ
یب  PTSDچیست ؟
تْیِ ٍ تٌظین :

دادن تجربیات تلخ شان

نداشتو باشید  .مانند:
" ایي خیلی ّن بد ًیست  ،هطوئٌب" " .......
 -6بو آنيا پیشنياد نکنید کو فقط احتیاج بو کنترل
احساساتشان دارند.
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