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 ٍاحد پیشگیری                                                            ادارُ قلب ٍ عرٍق                
 

چگًَِ هي تَاًن استرس را کٌترل کٌن ؟ 

تشخي اص افشاد تِ . ضواتا ایداد تغييشات هثثت دس ضيَُ صًذگي خَدتاى ،هي تَاًيذ قلة سالن تشي داضتِ تاضيذ  

ب تشٍص هطنالت تؼضي اص ضشایط تِ گًَِ اي پاسخ هي دٌّذ مِ سة

سالهتي دس آًْا هي ضَد، دس ًتيدِ هوني است مٌتشل تْتش 

تشاي هثال فشدي مِ دس ضشایط دضَاس . احساسات مول مٌٌذُ تاضذ 

احساس فطاس هي مٌذ، هوني است ضشٍع تِ سيگاس مطيذى ًوایذ یا 

. هػشف آى سا تطذیذ ًوایذ ، صیاد غزا تخَسد ٍ ٍصى ٍي افضایص یاتذ 

. ّاي سضایت تخص تش پاسخ تِ فطاس سٍاًي ،دس حفظ سالهتي ضوا مول مٌٌذُ استپيذامشدى ساُ

 

استرس چیست ؟ 

حالتي مِ سثة تشٍص استشس دس یل فشد . استشس پاسخ تذى ضوا تِ تغييشات است ٍاهشي تسياس فشدي هي تاضذ

ساًٌذگي احساس تشاي هثال یل فشد هوني است ٌّگام . هي ضَد، هوني است دس فشد دیگش استشس صا ًثاضذ 

تشخي چيضّا . فشد دیگشي هوني است دس ٌّگام ساًٌذگي، احساس لزت ٍ آساهص ًوایذ . فطاس ٍ سفتي تذى ًوایذ 

.  مِ سثة ایداد تشس دس تشخي اصافشاد هي ضًَذ هاًٌذ تاالسفتي اص مَُ ،هوني است دس سایشیي لزت تخص تاضذ 

.  چشا مِ افشاد تا ینذیگش هتفاٍت ّستٌذ  است«  استشس صا»یا « تذ»ّيچ ساّي ٍخَد ًذاسد مِ تگَیين یل چيض 

غحثت مشدى دس یل خوغ یا هطاّذُ اص ًضدیل یل هساتقِ فَتثال هي تَاًذ . یستٌذالثتِ ّوِ استشسْا تذ ى

ًنتِ . هوني است صًذگي تذٍى استشس خستِ مٌٌذُ تاضذ . استشس صا تاضذ اها هي تَاًذ سشگشم مٌٌذُ ّن تاضذ 



است مِ استشس تِ ضنل هطلَتي مٌتشل ضَد چشا مِ هوني است پاسخ ّاي غيش سالن تِ آى، هٌدش  مليذي ایي

. تِ تشٍص هطنالت سالهتي دس تشخي اص افشاد ضَد 

 

استرس سبب هي شَد کِ شوا چِ احساسي داشتِ باشید ؟ 

 هوني است سثة احساس تشس ، ػػثاًيت ، ّيداى یا فقذاى دٍست ٍ یاٍس دس ضوا ضَد . 

 ى است سثة ضَد مِ تِ سختي تِ خَاب تشٍیذ هول. 

  هوني است سثة دسد دس سش ، گشدى ، فل ٍ پطت ضوا ضَد. 

  دخاًيات ٍ هطشٍتات النلي، پشخَسي یا سَ هػشف داسٍ ضَد  هػشفهوني است هٌدش تِ ػاداتي چَى. 

 هوني است ضوا ّيچ گاُ آًشا حس ًنٌيذ اها تذى ضوا اص آى سًح تثشد. 

 

ٍاًن با استرس کٌار بیاین ؟ چگًَِ هي هي ت

هي تَاًذ ًاساحت ( هاًٌذ هطنالت ضوا تا سئيستاى، آهادُ ضذى یا ًگشاًي تشاي ػشٍسي فشصًذتاى )حَادث تيشًٍي 

تلنِ ٍامٌص داخلي ضوا تِ  استاها تِ خاطش داضتِ تاضيذ مِ ایي ًيشٍي خاسخي ًيست مِ هْن . مٌٌذُ تاضذ 

هاهي حَادث خاسخي صًذگي خَد سا مٌتشل مٌيذٍلي هي تَاًيذ سٍش مٌتشل ضوا ًوي تَاًيذ ت. اّويت داسد ،آى

: دس ایٌدا تشخي اص ساُ ّاي هطلَب مٌاس آهذى تا آًْا رمش ضذُ اًذ. احساسي ٍ سٍاًي آى ّا سا تغييش دّيذ

 15  دقيقِ دس سٍص سا تِ آساهي ٍ سامت تٌطيٌيذ، ػويقا ًفس تنطيذ ٍ دس هَسد یل تػَیش آساهص  20تا

.  فنش مٌيذ  تخص

  ضشٍسي ًيست مِ ضوا ّوِ هطنالت . سؼي مٌيذ چيضّایي سامِ ًوي تَاًيذ تغييش تذّيذ سا تپزیشیذ

 .دس هَسد هطنالت خَد غحثت مٌيذ ٍ تِ خاي ضشایط تذ تِ هَاسد خَب فنش مٌيذ . صًذگي خَد سا حل مٌيذ

  قذم . آًچِ سا مِ اص آى لزت هي تشیذ اًدام دّيذ . تِ طَس هٌظن دس فؼاليت ّاي خسواًي ضشمت مٌيذ

خاسج ًوَدى تٌص ّا اص . صدى، ضٌا ، دٍچشخِ سَاسي یا دٍیذى تِ هٌظَس فؼاليت ػضالت تضسه هٌاسة هي تاضٌذ

 .تذًتاى سثة هي ضَد مِ احساس تْتشي داضتِ تاضيذ 



 دس غَست پيشٍي اص سایش ادیاى الْي هػشف النل سا .م النل هػشف ًنٌيذ هطاتق دستَس غشیح اسال

 .تيص اص حذ غزا ًخَسیذ ٍ سيگاس ًنطيذ . هحذٍد مٌيذ

 

چگًَِ هي تَاًن زًدگي آراهتری داشتِ باشن ؟ 

  هثال . اص تشخي چيضّا اختٌاب مٌيذ . دس هَسد چيضّایي مِ هوني است ضوا سا ًاساحت مٌٌذ، فنش ًنٌيذ

تشي سا تا افشادینِ ضوا سا ًاساحت هي مٌٌذ، سپشي مٌيذ ٍ یا اص ساًٌذگي دس ساػات اٍج تشافيل پشّيض مٌيذ ٍقت من

. 

  ضوا هي تَاًيذ تا سئيس خَد دس هَسد . دس هَسد هطنالت فنش مٌيذ ٍ سؼي مٌيذ آًْا سا حل مٌيذ

هي مٌذ تا ٍي غحثت مٌيذ ٍ ّوسایِ تشاي ضوا هضاحوت ایداد سشٍ غذاي هطنالت هحل ماس غحثت مٌيذ، اگش 

 . صهاًي مِ ماستاى صیاد است اص مسي مول تگيشیذ 

 هثثت تاضيذ ٍ ًِ هٌفي .  سٍش هَاخِْ تا ضشایط دضَاس سا تغييش دّيذ. 

  خْت اًدام اهَس تِ خَدتاى ٍقت تيطتشي تذّيذ . صیاد فنش ًنٌيذ. «ًِ»یاد تگيشیذ مِ تگَیيذ. 

 

چگًَِ هي تَاًن بیشتر یاد بگیرم ؟ 

اگش هثتال تِ تيواسي قلثي هي تاضيذ یا قثال دچاس سنتِ . تا پضضل ، پشستاس یا هطاٍس سالهتي خَد هطَست مٌيذ 

هغضي ضذُ ایذ،چَى ایي تيواسي ّا صهيٌِ اسثي داسًذ هوني است اػضاي خاًَادُ ضوا ّن دس هؼشؼ خطش اتتالء تِ 

 .ا خْت ماّص هيضاى خطش هْن است ایداد تغييشات دس ضيَُ صًذگي آًِ. ایي تيواسي ّا تاضٌذ 

ضوا هي تَاًيذ اص متاتچِ ّا ٍ تشٍضَسّاي ػلوي خْت اًتخاب صًذگي سالوتش ٍ ماّص هيضاى خطش ، مٌتشل  

داًایي تَاًایي است تٌاتشایي تيطتش تياهَصیذ ٍ تيطتش صًذگي .تيواسي ٍ هشاقثت اص افشاد هَسد ػالقِ تاى استفادُ مٌيذ 

. مٌيذ

 

 



دٌّدُ حولِ قلبي یا سكتِ کداهٌد ؟ عالین ّشدار 

 

عالین ّشدار دٌّدُ حولِ قلبي  

تا احساس دسد ٍ ًاساحتي خفيف  تشخي اصحوالت قلثي ضذیذًٍاگْاًي ّستٌذ،اهاامثشآًْا تِ آّستگي آغاص ضذُ ٍ

: ّستٌذّوشاُ ٍیل یا تؼذادتيطتشي اص ػالین صیش 

 ٌِاحساس ًاساحتي دس قفسِ سي . 

 ًَاحي فَقاًي تذى احساس ًاساحتي دس سایش. 

 ٌِتٌگي ًفس تا یا تذٍى احساس ًاساحتي دس قفسِ سي . 

 تؼشیق سشد ، تَْع یا احساس سثني سش. 

عالین ّشدار دٌّدُ سكتِ هغسی  

 احساس ضؼف یا تي حسي ًاگْاًي دس غَست ، تاصٍ یا پا تَیژُ دس یل طشف تذى. 

  غحثت مشدى تِ ضنل هشتثط ٍ  تياى خوالت ًاماّص سطح َّضياسي ، هطنل دس دسك هفاّين یا

 . ًاگْاًي

 هطنل ًاگْاًي دس دیذ یل یا ّش دٍچطن . 

 اختالل دس ساُ سفتي ، سشگيدِ ، ػذم تؼادل یاػذم ّواٌّگي ًاگْاًي . 

  سشدسد ضذیذ ًاگْاًي تذٍى ػلت هطخع. 

ب تيطتشي هي ّشچِ صهاى تيطتشي تگزسد، هغض آسي. سؼي مٌيذ دس هَسد سنتِ هغضي آهَصش ّاي الصم سا تثيٌيذ

تواس تگيشیذ ٍ دس غَستينِ ػالین سنتِ هغضي یا حولِ قلثي سا تدشتِ مشدُ ایذ، فَسا تِ تيواسستاى  115تا .تيٌذ 

. هشاخؼِ مٌيذ 

آیا پرسش یا تَضیحي از پسشك خَد دارید ؟ 

: تشاي هثال. دقایقي سا تشاي یادداضت سَاالت خَد دس هالقات تؼذي خَد تا پضضنتاى اختػاظ دّيذ
 



 دٍستاى ٍ اػضاي خاًَادُ هي چگًَِ هي تَاًٌذ تِ هي مول مٌٌذ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


