
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :اختالل هراس

ػثارت است اس تزٍس خَد تِ خَدی،هىزر  

ٍ غیز هٌتظزُ حوالت ّزاس وِ درفَاصل هتوایش تِ 

صَرت اضطزاب یا تزس تَام تا ػالئن فیشیىی هختلف 

هاًٌذ تپص للة،تؼزیك ،لزسش،تٌگی ًفس،درد لفسِ 

 سیٌِ،سزگیجِ ٍ تزس اس هزي یا ًاتَدی لزیة الَلَع 

ْاًی تظاّز هیٌوایذ.حوالت اضطزاب تِ طَر ًاگ

آغاس ٍ در ػزض دُ دلیمِ ظاّز ٍ در ووتز اس یه 

ساػت تزطزف هی ضَد. دفؼات ٍ ضذت حوالت اس 

یه تار در ّفتِ تا چٌذ تار در ّفتِ هی تاضذ. 

تیوار در فَاصل تیي حوالت فالذ ػالئن هی تاضذ ٍ 

یا هوىي است، دچار اضطزاب اًتظار در هَرد 

د تِ حولِ ای دیگز تاضذ.اٍلیي حولِ هؼوَال خَ

خَدی ٍ تِ ًذرت ًیش تِ دًثال ّیجاى،خستگی 

 جسوی،فؼالیت جٌسی ٍ ضزتِ رٍحی ًِ چٌذاى

 

ضذیذ ظاّز هی گزدد.در ضوي حولِ،تیوار ًگزاى 

 هزي ًاگْاًی در اثز هسائل للثی یا تٌفسی است.

 سیر و پیش آگهی:

 40-30اختالل ّزاس اختاللی هشهي است. حذٍد

درصذ در پیگیزی دراس هذت تْثَد هی یاتٌذ 

درصذ تیواراى هوىي  80 – 40.افسزدگی در 

است ػالئن را تغییز دّذ.ایي تیواراى هوىي است 

در هَرد افىار خَد وطی صحثت ًىٌٌذ ٍلی در 

 هؼزض خطز تاالیی تزای ارتىاب تِ آى لزار دارًذ.

 درمان:

ثز تزیي درهاى ّا در ّزاس دارٍ درهاًی ٍ هَ

درهاى ضٌاختی ٍ رفتاری هی تاضذ ٍ اگز تِ 

 صَرت تزویثی تاضذ،تاثیز تیطتزی خَاّذ داضت.

ایي تیواراى هوىي است دچار اختالل خَاب ضًَذ 

وِ تایستی تِ آًْا تَصیِ وزد وِ هحیطی آرام 

داضتِ تاضٌذ ٍ لثل اس خَاب دٍش تگیزًذ. 

اًٌذ ٍرسش یه تا دٍ ساػت لثل فؼالیت تذًی ه

اس خَاب ٍ اجتٌاب اس هصزف لَُْ ،چای ،سیگار 

ٍ تحث پیزاهَى هسائل استزس سا تسیار هْن 

 است.

تِ تیوار تَصیِ وٌیذ وِ ٌّگام ّزاس در حالت ًیوِ 

ًطستِ لزار گیزد. تیوار تایذ تىیِ دادُ ٍ ضاًِ ّایص تِ 

صٌذلی یا پطتی تچسثذ تا تٌفس راحت تز صَرت 

رٍی پذیزد. تِ فزد آهَسش هی دّین وِ دستص را 

ضىوص گذاضتِ ٍ تا تٌفس،دستص را تاال ٍ پائیي 

تثزد.تِ ػثارتی تِ فزد ووه هیىٌین وِ افىارش را 

هٌحزف وٌذ.در صَرتی وِ تیوار طَالًی هذت دچار 

حوالت ّزاس هی ضَد تایذ در یه ویسِ پالستیىی 

تٌفس وٌذ. ایي تیواراى اس ایي ّزاس دارًذ وِ سهاًی 

تذ ٍ وسی ًثاضذ وِ تِ حولِ ای تزای آًْا اتفاق تیف

آًْا ووه وٌذ.فزدی وِ دچار حولِ ّزاس هی ضَد تِ 

دلیل احتوال تزٍس حولِ اس تیزٍى رفتي اس خاًِ هی 

تزسذٍ اجتٌاب هی وٌذ ّوچٌیي اس تٌْا تَدى  ٍ در 

 ایي حالت

 



 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

*تیوار تا چٌذ ساػت پس اس ضَن، تایذ در 

تختص استزاحت وٌذٍ اگز تیوار تِ خاًِ هی رٍد 

تِ  تا چٌذ ساػت اس اًجام وارّایی وِ ًیاس

 َّضیاری دارد تپزّیشد.

 **اس هایؼات فزاٍاى استفادُ وٌذ.

***در صَرت داضتي سزدرد تا ًظز پشضه اس 

 هسىي استفادُ وٌذ.

تیوار را اس اًجام وارّایی وِ ًیاس تِ -5

َّضیاری ٍ دلت دارد)هثل راًٌذگی ٍ...( تاس 

 داریذ.

 

 هٌاتغ هَرد استفادُ:

-پالىرٍاًپشضىی وا-رٍاى پزستاری وَضاى-1

 سادٍن

 تیوارتْیِ وٌٌذُ: سَپزٍایشر آهَسش تِ 

 تیوارستاى راسی  –ارٍهیِ : جادُ سلواس 

 32722932تلفي 

 

 
دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی 

 درمانی آذربایجان غربی

 مرکس آموزشی  ودرمانی رازی ارومیه 

 

هراس اختالل  

 
 

 

هزدى هی تزسذ.تِ ایي تیواراى تایستی تَصیِ وزد 

وِ درهاى ّا را اًجام دٌّذ ٍ تحت ًظز رٍاًپشضه ٍ 

درهاًی ّوشهاى رٍاًطٌاس تاضٌذ.رٍاى درهاًی ٍ دارٍ 

هَثز است. رٍضْای آراهساسی ٍ آهَختي ًحَُ ًفس 

 وطیذى تِ صَرتی وِ تیاى ضذ هَثز هی تاضذ.

 آموزش در رابطه با نحوه دارو دادن:

اسهصزف الىل ٍ -1

هخذر)تزیان،حطیص،ٍغیزُ(تَسط تیوار 

 خَدداری ضَد."اویذا

در صَرتی وِ تیوار ضوا اس دارٍی لیتیَم هصزف -2

رصین غذاّای پز ًوه ّوزاُ تا هایؼات هیىٌذ اس 

 فزاٍاى استفادُ ًوایذ.

در صَرتی وِ تیوار ضوا دارٍّای ولَساپیي ٍ یا -3

وارتاهاسپیي هصزف هیىٌذ یا هزاجؼِ تِ پشضه 

هزتَطِ آسهایص گلثَلْای خَى اًجام هی دّذ ٍ 

در صَرت تزٍس تة تاال،گلَدردٍ آتزیشش تیٌی "ضوٌا

 دّیذ. ٍ چطن حتوا تِ پشضه اطالع

اگزتیوار ضوا ًیاس تِ ضَن دارد تایذ هَارد سیز -4

 رػایت ضَد:

 


