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 مقدمه

 افرادی چه و چیست روانی بیماری یا بهنجاری نا راستی به اما شنویم یم روانی اختالالت مورد در زیاد روزها این

 و شغلی زندگی در راحتی به اختالالت از برخی که دانیم می. شوند می بندی طبقه روانی بیماران عنوان به

 لومع دانشمندان و روانشناسان هم هنوز حال این با. سازند می مختل را فرد عملکرد و گذاشته تاثیر اجتماعی

 انواع و روانی اختالل تعریف با نوشته این در. اند نرسیده کامل توافق به ها بیماری نوع این تعریف مورد در انسانی

 . شویم می آشنا آن

 چیست؟ روانی اختالل

 یا رفتاری الگوی یا سندرم یک صورت به روانی اختالالت که گوید می روانی های اختالل تعریف قبولترین قابل

 یا( دردناک عالمت یک) ناراحتی با و دهد می روی فرد یک در که است شده تصور بالینی مهم تیروانشناخ

 ناتوانی و ناراحتی درد، مرگ، خطر مالحظه قابل افزایش با یا( عملکرد مهم زمینه چند یا یک در تخریب) ناتوانی

 در فرهنگی شده تایید و انتظار قابل پاسخ یک صرفا نباید آن نشانگان عالوه به. است همراه آزادی مهم فقدان یا

 .باشد عالقه مورد شخص یک مرگ مثال خاص رویدادی مقابل

 ایجاد باعث رفتار و تفکر بر تاثیر با که شود می گفته ها بیماری از گروهی به روانی های اختالل دیگر عبارت به

 است نشده شناخته خوبی به روانی های بیماری علت. شوند می وی در ناتوانی ایجاد یا مبتال فرد برای ناراحتی

 یا ایجاد در دیگران با فرد تعامل نوع و مختلف های استرس ژنتیک، عوامل که است این است مسلم آنچه ولی

 .هستند اختالالت این جمله از اسکیزوفرنیا و دوقطبی اختالل وسواس، اضطراب، افسردگی،. است موثر آنها بروز
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 روانی تاختالال با برخورد تاریخچه

. شد می برخورد بدوی و وحشیانه کامال های شیوه به بردند می رنج ذهنی اختالالت از که بیمارانی با ها قرن برای

 درمان متداول شیوه. بود رایج باور یک هستند، متافیزیکی نیروهای و شیاطین ذهنی، اختالالت علت که باور این

 از! گردد او بدن ترک به مجبور شیطان تا کنند نامناسب قدری به ار بیمار بدنی شرایط که بود این ذهنی بیماران

 شکنجه را او یا و دادند می گرسنگی او به زدند، می شالق را او دادند، می غسل جوش آب با را بیمار رو این

 . پرداختند می سالمت الهه معبد در اختالالت این درمان به باستان یونان در. کردند می

 را غذایی رژیم و استحمام استراحت، بر مبتنی درمان و دریافت اختالالت این تبیین در را مغز اهمیت بقراط

. کردند تقویت ارسطو و افالطون ، سقراط را رفتار تبین در منطقی توجیهات سوی به حرکت. بخشید توسعه

 از یکی فروید، ندزیگمو. شد آغاز پنیل فیلیپ کارهای با بیماران این با تر انسانی درمان به معطوف جنبش

 و کرد احساس را زمینه این در جامع رویکرد یک ارایه و درمانی های شیوه به نیاز که بود روانشناسانی نخستین

 .کرد ایجاد مبنا این بر را روانکاوی

 روانی اختالالت انواع

 بالینی مصاحبه از پس ها آن. دهند می انجام پزشک روان و شناس روان را شناختی روان کژکاری تایید و تشخیص

. پردازند می گوناگون های اختالل میان از اختالل تشخیص به یابند می فرد در که هایی نشانه به بردن پی با و

 نگارش که است DSM نام به کتابی پزشکان روان و شناسان روان برای درمانی و تشخیصی راهنمای بهترین

 . دارد قرار گران درمان روان دسترس در اکنون هم آن پنجم

DSM IV کند می بندی طبقه زیر شرح به اختالالت این روانی، اختالالت آماری و تشخیصی راهنمای: 

 ذهنی ماندگی عقب
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 (کتبی بیان در اختالل ریاضیات، در اختالل خواندن، اختالل) یادگیری اختالالت

 (آسپرگر اختالل رت، اختالل اوتیستیک، اختالل) رشد به مربوط نافذ اختالالت

 توجه کمبود اختالالت

 خوردن و ای تغذیه اختالالت

 (گداز تیک مزمن، صوتی یا حرکتی تیک توره، تیک) تیک اختالالت

 (زبان لکنت مختلط، بیان دریافتی زبان اختالل بیانی، زبان اختالل) ارتباطی اختالالت

 (مدفوع اختیاری بی ادراری، اختیاری بی) دفعی اختالالت

 دلبستگی اختالل انتخابی، گنگی ، جدایی اضطراب اختالل) نوجوانی و کودکی شیرخوارگی، دوران اختالالت سایر

 (ای کلیشه حرکتی اختالل واکنشی،

 دمانس و دلیریوم نسیانی، اختالالت

 مواد مصرف به مربوط اختالالت

 سایکوتیک اختالالت سایر و اسکیزوفرنی

 ...( و قطبی دو اختالالت اساسی، افسردگی) خلقی اختالالت

 ...( و سانحه از پس استرس اختالل جبری، وسواسی، اختالل هراسی، جمع فوبیا،) اضطرابی اختالالت

 (بدن بدریختی اختالل بیمارانگاری، خود تبدیلی، اختالل کردن، جسمانی اختالل) جسمی شبه اختالالت

 ساختگی اختالالت
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 (شخصیت مسخ اختالل و گانه چند شخصیت تاللاخ ای، تجزیه گریز ای، تجزیه فراوموشی) ای تجزیه اختالالت

 جنسیتی و جنسی هویت اختالالت

 خواب اختالالت

 وسواس و بیمارگونه بازی قمار افروزی، آتش جنون دزدی، جنون ای، دوره انفجار اختالل) تکانه کنترل اختالالت

 (مو کندن

 انطباقی اختالل

 گزین، دوری خودشیفته، نمایشی، مرزی، ضداجتماعی، ی،اسکیزوتایپ اسکیزویید، پارانویید،) شخصیتی اختالالت

 (جبری و وسواسی شخصیت اختالل و وابسته

 

 چیست؟ روانی اختالل آمدن وجود به علت

 محیطی، فیزیولوژیکی، ژنتیکی، های زمینه دارای توانند می و آیند می پدید گوناگونی دالیل به روانی های اختالل

 روانشناسان روانی اختالالت بروز به مربوط علل بررسی در اما. باشد زندگی ی هشیو و فردی اجتماعی، خانوادگی،

 . اند پرداخته مساله این به مختلف های دیدگاه از
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 روانکاوی دیدگاه

 و افکار شناسایی به روانی اختالل شناسی سبب در دانند، می رفتار مهم علل را هیجانات و افکار که دیدگاه این

 از زندگی اول سال پنج روانکاوی دیدگاه از. کند می تاکید هستند، اختالالت اساسی مسبب که ناآشکار هیجانات

 .است اهمیت حایز اختالالت بروز یا شخصیت سالم رشد لحاظ

 یادگیری دیدگاه

 توضیح قابل یادگیری پیوندهای با روانی اختالالت است معتقد دارد تاکید یادگیری اهمیت بر که دیدگاه این

 غیر رفتارهای بروز در ها سازی شرطی و منفی و مثبت های کننده تقویت گیری، سرمشق دیدگاه این رد. هستند

 .گیرند می قرار استفاده مورد عادی

 شناختی دیدگاه

 تشکیل در فرد ناتوانی دیدگاه این از. است متکی خود پیرامون محیط از فرد شناخت بر شناختی دیدگاه تمرکز

 .آورد می بوجود او برای را مشکالتی محیط با خود ارتباط از مناسب های طرحواره و ها شناخت

 امروزه اینحال با. است اجتماعی دیدگاه و گرایی هستی گرایی، انسان های دیدگاه رایج های دیدگاه دیگر از

 بهره ها دیدگاه این از ترکیبی از معموال و کند می خاص دیدگاه یک به مقید را خود شناس روان یک بندرت

 دو قاعدتا. نیست بینی پیش قابل درستی به شوند مبتال روانی اختالل به کسانی چه اینکه نهایت در. برد می

 طبق ایران در. دارد زمینه این در مهمی نقش پراسترس محیط در قرارگرفتن و ژنتیک  زمینه داشتن عامل

 تجربه رو روانی اختالل از نوعی مرشع طول در چهارنفر هر از یکی تقریبا شده انجام که کشوری بررسی آخرین

 و تشخیص پیشگیری، های راه و مهم روانی اختالالت که است مهم. هستند گذرا یا خفیف اکثرا البته که کند می

 .بشناسیم را آنها درمان
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 شناختی زیست دیدگاه

 بعضی ساز ببس است ممکن ژنها در نظمی بی. داند می روانی اختالل علت را بدنی های آشفتگی دیگاه این

 در آشفتگی. است عصبی دستگاه و مغز رفتار، شناختی زیست کننده تعیین دیگر. باشد غیرانطباقی رفتارهای

 بروز در تواند می نیز آنها عملکرد و غدد دستگاه. شود موجب را روانی اختالل تواند می مغز از معینی های بخش

 .باشد سهیم اختالالت از دسته این

  جسمی شدید اریبیم روحی اثرات 

 می آن درمان هم و بیماری هم. شویم می جسمی شدید بیماری یک دچار زندگی از ای دوره در ما از بسیاری

 . دهد قرار تأثیر تحت را ما احساس و فکر طرز تواند

 شویم می جسمی بیماری دچار وقتی چرا  داشت؟ خواهیم افسردگی یا اضطراب بروز صورت در احساسی چه

 و افسردگی بروز احتمال افزایش باعث است ممکن عواملی چه  است؟ بیشتر اضطراب و افسردگی وزبر احتمال

   کرد؟ توان می چه افسردگی و اضطراب مورد در  باشید؟ کمک دنبال به باید کی شوند؟ اضطراب

 عقاید ،کار ارتباطات،. دهد قرار تأثیر تحت را شما زندگی از گوشه هر تواند می جسمی شدید بیماری یک

 جسمی شدید بیماری. گیرند قرار تأثیر تحت است ممکن همگی دیگران با اجتماعی روابط چگونگی و مذهبی

 :باشد زیر دالیل به تواند می این. شویم عصبانیت یا نگرانی ترس، غم، احساس دچار ما شود باعث تواند می

 ؟داریم بیماری چه دقیقاً که دانیم نمی -

 ؟کرد خواهیم مقابله داروها جانبی عوارض یا جراحی عمل از ناشی درد با چگونه -

 /؟بود خواهد بخش اثر اندازه چه تا درمان -
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 .کنیم می خود بیماری و بدن مورد در کنترل عدم احساس -

 .کرد آن مورد در توان نمی کاری که کنیم فکر است ممکن کالً -

 . داریم دوستان و خانواده از جدایی و تنهایی احساس - 

 نگران را ها آن خواهیم نمی چون باشد، مشکل نزدیکانمان با بیماری مورد در کردن صحبت است ممکن گاهی

 مثالً،. باشد اندازه از بیش تواند می جسمی شدید بیماری یک روحی اثرات ما از برخی برای کنیم ناراحت یا

 کارهایی انجام از را ما تواند می موضوع ینا. کند افسرده و نگران بسیار را ما است ممکن قلبی بیماری یا سرطان

 خواهیم افسردگی و اضطراب بروز  هنگام در احساسی چه.  دارد باز دهیم، می انجام مان روزمره زندگی در که

 دو هر موارد، از بسیاری در. دهد می قرار تأثیر تحت را ما جسم هم و ذهن هم افسردگی و اضطراب داشت؟

 .افتند می اتفاق همزمان تأثیر،

 بروز بیماریهای جسمی میباشد. و افسردگی از موارد اختالالت شایع روانی در هنگام  اضطراب استرس،

 عالئم استرس و اضطراب

 اهمیت تشخیص عالیم استرس و اضطراب

اند. در واقع اضطراب واکنش بسیار  بسیاری از مردم در مراحل مختلفی از زندگی خود اضطراب را تجربه کرده

زای زندگی مانند تغییر محل زندگی، تغییر شغل یا مشکالت مالی است. با  بت به رویدادهای استرسعادی نس

اند و در زندگی  تر از رویدادهایی باشند که باعث ایجاد آن شده این وجود، اگر عالیم استرس و اضطراب طوالنی

توان آنها را با  کننده باشند، اما می انتوانند ناتو شخص نیز ایجاد اختالل کنند. بروز عالیم استرس و اضطراب می

کمک مناسب از متخصص پزشکی تشخیص داد و مدیریت کرد. در این راستا تشخیص زودرس عالیم استرس و 
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های کاهش اضطراب  یازده مورد از عالیم استرس و اضطراب و همچنین روش ادامهاضطراب بسیار مهم است. در 

 .دهیم را شرح می

 نگرانی مفرط -0

نگرانی مرتبط با استرس و اضطراب به  .ترین عالیم استرس و اضطراب، وجود نگرانی مفرط است از شایعیکی 

دهند. با در  رویدادهای ایجادکننده آن مربوط نیست و به طور طبیعی در پاسخ به شرایط عادی و روزمره رخ می

نی باید در بیشتر روزها و حداقل به نظر گرفتن معیارهای تشخیص عالیم استرس و اضطراب فراگیر، این نوع نگرا

 .مدت شش ماه رخ دهد و کنترل آن نیز دشوار باشد تا بتوان آن را از عالئم اختالل به شمار آورد

ها بسیار شدید هستند، و متمرکز شدن و انجام وظایف روزانه را نیز دشوار سازد. افراد زیر  همچنین این نگرانی

زای   تری دارند و دارای عوامل استرس ند، وضعیت اقتصادی اجتماعی پائینسال بویژه آنهایی که مجرد هست 56

 .زندگی هستند، بیشترین ریسک ابتالی به استرس و اضطراب فراگیر را دارند

 برانگیختگی و آشفتگی مداوم  -2

این امر  .رود محرک می کند، دستگاه سمپاتیک وی به شرایط فرا هنگامی که شخصی احساس اضطراب می

ها و خشکی دهان  کردن کف دست، لرزش دست جموعه تاثیراتی در سراسر بدن مانند ضربان باال، عرقموجب م

دهد که مغز اعتقاد دارد که خطری در حال  شود. این عالیم استرس و اضطراب به این دلیل رخ می در فرد می

شما خون را از سیستم  کند. در این شرایط، بدن وقوع است و بدن شما را برای واکنش به تهدید آماده می

کند. همچنین  هایی که برای دویدن و جنگیدن به آنها نیاز دارید هدایت می گوارشی دور کرده و آن را به ماهیچه

  .دهد ضربان قلب شما را افزایش داده و قدرت حواس شما را افزایش می
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شه در ذهن شما داشته باشد و این تغییرات بدن، هنگام بروز یک تهدید واقعی مفید هستند، ولی اگر ترس ری

حتی برخی تحقیقات حاکی از آن است که افراد  .کننده باشند توانند ناتوان حقیقت نداشته باشد، این شرایط می

مبتال به عالیم اضطراب و استرس مشابه با افراد بدون استرس و اضطراب، توانایی کاهش برانگیختگی خود را 

ضربان قلب سریع، عرق  .تری احساس کنند ا برای دوره زمانی طوالنیندارند و ممکن است اثرات اضطراب ر

کردن، لرزش و خشکی دهان همگی از عالیم استرس و اضطراب هستند و افراد مبتال به استرس و اضطراب 

 .های زمانی طوالنی تجربه کنند ممکن است این نوع از برانگیختگی را برای دوره

 احساس بیقراری  -3

ر کودکان و نوجوانان یکی دیگر از عالیم استرس و اضطراب است. هنگامی که شخصی بیقرار بیقراری به ویژه د

ای  کند. در مطالعه توصیف می "دلیلی ناخوشایند برای تحرک"یا  "تابی بی"است، اغلب آن را به عنوان احساس 

به عنوان یکی از  ها بیقراری را نفر از آن 47کودک مبتال به استرس و اضطراب مشخص شد که  821بر روی 

 .اند عالیم استرس و اضطراب خود گزارش کرده

دهد، ولی این یکی از عالیم خطری است که پزشکان هنگام  البته بیقراری در همه افراد مبتال به اضطراب رخ نمی

اید،  تشخیص به دنبال آن هستند. اگر تجربه بیقراری را در اکثر روزها به مدت بیشتر از شش ماه را تجربه کرده

این مورد ممکن است از عالیم استرس و اضطراب باشد. وجود بیقراری به تنهایی برای تشخیص استرس و 

 .تواند یکی از عالیم آن باشد اضطراب کافی نیست، اما اگر به طور متناوب رخ دهد، می

 

 

 



11 

 

 خستگی  -0

تواند تا حدی  نشانه میبه راحتی خسته شدن نیز نشانه بالقوه دیگری از استرس و اضطراب فراگیر است. این 

پذیری مرتبط است. برای برخی افراد خستگی  فعالی یا تحریک عجیب باشد، چرا که اضطراب معموال با بیش

  .تواند مزمن باشد تواند ناشی از حمله اضطراب باشد در حالیکه برای برخی دیگر خستگی می می

راب است )نظیر بیخوابی یا تنش عضالنی( و مشخص نیست که آیا این خستگی ناشی از سایر عالیم استرس اضط

تواند  یا ناشی از اثرات هورمونی اضطراب مزمن است. با اینحال مهم است توجه داشته باشید که خستگی نیز می

ناشی از عالیم افسردگی یا دیگر شرایط پزشکی باشد، ولی خستگی به تنهایی برای تشخیص استرس و اضطراب 

تواند نشانه  تواند عالیم استرس و اضطراب باشد. ولی می نگرانی مفرط همراه باشد میکافی نیست. اگر خستگی با 

  .سایر اختالالت پزشکی نیز باشد

 دشواری تمرکز  -5

 864اند. یک مطالعه بر  بسیاری از افراد مبتال به اضطراب دشواری و مشکل بودن تمرکز کردن را گزارش کرده

سوم آنها در تمرکز کردن مشکل دارند.   اب نشان داد که بیش از دوکودک و نوجوان مبتال به استرس و اضطر

تواند حافظه کاری )نوعی از حافظه که مسئول نگهداری اطالعات  اند که اضطراب می برخی مطالعات نشان داده

کوتاه مدت است( را قطع کند. این مورد ممکن است به توضیح کاهش قابل توجه در عملکرد افرادی که اغلب 

تواند عالیم ناشی از دیگر  کنند، کمک کند. از آنجا که دشواری تمرکز می های اضطراب شدیدی را تجربه می دوره

، لذا این مورد به تنهایی برای تشخیص (اختالالت سالمت روان نیز باشد )نظیر اختالل کمبود توجه یا افسردگی

 .استرس و اضطراب کافی نیست

 



12 

 

 پذیری تحریک  -6

ای تازه بر  کنند. براساس مطالعه پذیری مفرط را نیز تجربه می استرس و اضطراب، تحریکاکثر افراد مبتال به 

پذیری شدید طی  درصد افراد مبتال به استرس و اضطراب فراگیر احساسات تحریک 06بزرگسال، بیش از  5666

سال مبتال  وان و میانبزرگساالن ج .اند های که استرس و اضطراب آنها در بدترین حالت بوده را تجربه کرده دوره

پذیری بیش از دو برابر حالت عادی را گزارش  به استرس و اضطراب فراگیر در زندگی روزمره خود، تحریک

اند. با توجه به اینکه اضطراب با برانگیختگی و نگرانی مفرط مرتبط است، ولی جای تعجب نیست که  کرده

  .پذیری از عالیم رایج آن باشد تحریک

 

 التشدن عض سفت  -7

شدن  های معمول اضطراب است. البته اگرچه سفت شدن عضالت در اکثر روزهای هفته یکی از نشانه سفت

ها با اضطراب مشخص نیست. ممکن است که سفتی عضالت  ای شایع هستند، ولی علت ارتباط آن عضالت پدیده

سفتی عضالت شود و یا احساسات اضطراب را افزایش دهد، اما ممکن است که اضطراب هم منجر به افزایش 

  .عامل سومی موجب هر دو شود

سازی عضالنی، میزان استرس و نگرانی در  جالب توجه است که ثابت شده درمان سفتی عضالت با روش آرام

اند که این نوع  دهد. حتی برخی مطالعات نشان داده افراد مبتال اختالل به استرس و اضطراب حاد را کاهش می

  .شناختی موثر و کارآمد است-ان رفتاریدرمان به عنوان درم
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 آلودگی احساس خواب  -8

اختالالت خواب به شدت با استرس و اضطراب مرتبط هستند. بیدار شدن در نیمه شب و مشکالت خواب 

اند که بیخوابی طی دوران  آلودگی دو مشکل شایع گزارش شده در این زمینه هستند. برخی تحقیقات نشان داده

  .ا ایجاد اضطراب در زندگی آینده کودک مرتبط باشدکودکی ممکن است ب

اگرچه بیخوابی و اضطراب به شدت به یکدیگر مرتبط هستند، ولی مشخص نیست که آیا بیخوابی بر اضطراب، یا 

اینکه اضطراب بر بیخوابی تاثیر دارد یا هر دو مورد بر هم تاثیر گذار هستند. آنچه که معلوم است این است که 

 .یابد و اضطراب درمان شوند، اغلب اوقات بیخوابی نیز بهبود می وقتی استرس

 (حمالت پانیک)زدگی  وحشت  -9

زدگی  یکی از عالیم استرس و اضطراب که اختالل پانیک نامیده شده است، مرتبط با حمالت پانیک یا وحشت

کننده باشد. این  توانتواند نا کننده ترس شده که می است. حمالت پانیک باعث ایجاد احساسات شدید و منکوب

ترس مفرط معموال با ضربان قلب سریع، عرق کردن، لرزیدن، تنفس کوتاه و تنگی قفسه سینه، تهوع و ترس از 

تواند در انزوای رخ دهد، اما اگر به طور مکرر و غیر  مرگ یا از دست دادن کنترل همراه هست. حمالت پانیک می

 .انیک باشدمنتظره رخ دهد، ممکن است نشانه اختالل پ

 های اجتماعی اجتناب از موقعیت  -01

  :هر یک از موارد زیر ممکن است از عالیم استرس و اضطراب اجتماعی باشند

 های اجتماعی آینده احساس اضطراب یا ترس از وضعیت 

 نگرانی در این باره که ممکن است دیگران شما را قضاوت کرده و به دقت بررسی کنند. 
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 قیر در برابر دیگرانترس از خجالت زدگی یا تح 

 ها اجتناب از رویدادهای اجتماعی خاص به دلیل این ترس 

درصد بزرگساالن آمریکا را در برخی  82استرس و اضطراب اجتماعی یک مشکل بسیار شایع است، و تقریبا 

 66دود شود. در واقع ح دهد. اضطراب اجتماعی اغلب در اوایل زندگی ایجاد می مراحل زندگی تحت تاثیر قرار می

 .اند سال بوده 26درصد آنها زیر  16و ضمنا   سال 88درصد افراد مبتال زیر 

ها یا هنگام مالقات با افراد جدید آرام و ساکت  افراد مبتال به اضطراب اجتماعی اغلب بسیار خجالتی و در گروه

رط و اضطراب هستند. اگرچه ممکن است در ظاهر پریشان و آشفته نباشند ولی در درون احساس ترس مف

تواند افراد مبتال به اضطراب اجتماعی را پرافاده یا منزوی نشان دهد، ولی  تفاوتی گاهی اوقات می کنند. این بی می

  .این اختالل با عزت نفس پائین، خودنکوهی و افسردگی شدید مرتبط است

 

 های نامعقول  ترس -00

ای از هراس  تواند نشانه ی محصور یا ارتفاعات میها، فضاها های مفرط در مورد چیزهایی خاص مثال عنکبوت ترس

شود. این احساس به حدی  باشد. هراس به عنوان اضطراب مفرط یا ترس از جسم یا شرایط خاص تعریف می

  .کند شدید است که در توانایی فرد برای انجام کارهای معمول مداخله می

  :های شایع عبارتند از برخی هراس

  از برخی حیوانات یا حشراتهراس از حیوانات: ترس 

 هراس از محیط طبیعی: ترس از رویدادهای طبیعی شبیه به طوفان یا سیل 
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 هراس از خون، تزریق و آسیب: ترس از خون، تزریق، سوزن سرنگ یا آسیب 

 هراس از وضعیت: ترس از شرایطی خاص مانند هواپیما و آسانسور 

 که شامل حداقل ترس از دو مورد از موارد زیر هایی است  های باز یکی دیگر از ترس هراس از مکان

  :باشد می

 ونقل عمومی استفاده از حمل •

 بودن در فضاهای باز  •

 بودن در فضاهای محصور •

 در صف ماندن یا در جمعیت بودن •

 تنها بودن در خارج از خانه •

 

 آشنایی با اختالل استرس و اضطراب شدید

وانی است که می تواند بالفاصله پس از یک رویداد یا اختالل استرس و اضطراب شدید یا حاد یک وضعیت ر

و اختالل استرسی پس از آسیب  (ASD) حادثه آسیب زا رخ دهد. رابطه نزدیکی بین اختالل استرسی حاد

را هم تجربه می  PTSD ، اختاللASD وجود دارد. برخی افراد بعد از اختالل استرسی حاد یا (PTSD) روانی

درصد افراد پس از وقوع رویداد آسیب  80اره امور سربازان ایاالت متحده آمریکا، تقریبا های اد کنند. طبق گزارش

افراد مختلف به رویدادهای آسیب زا به گونه ای متفاوت پاسخ می دهند، اما  .شوند می ASD زا، دچار اختالل
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اهمیت زیادی در درمان دهند،  ای که پس از چنین رویدادهای رخ می آگاهی از اثرات فیزیکی و روانی بالقوه

 .استرس و اضطراب شدید دارد

با واکنشهای استرسی حاد مشخص می شود که ممکن است در ماه اول پس از قرارگیری فرد در  ASD اختالل

 ، اختالل استرسی پس از آسیب روانیASDمعرض یک رویداد آسیب زا رخ دهند. برخی بیماران مبتال به 

(PTSD)  که فقط پس از چهار هفته پس از قرارگیری در معرض تروما تشخیص داده می را نیز تجربه می کنند

شود و درمان استرس و اضطراب شدید با هدف کاستن عالئم پاسخهای استرسی حاد و پیشگیری از گسترش آن 

انجام می شود. در این مطلب، در مورد درمان اختالل استرس و اضطراب شدید و عالئم و علل ایجاد  PTSD به

 .بحث می کنیم آن

 اختالل استرس و اضطراب شدید چیست؟

تشخیص روان شناختی  ASD است. اختالل ASD تجربه اختالل روان شناختی، پس از رویداد آسیب زا، نشانه

بالفاصله پس از رویداد آسیب زا، اختالل روانی را تجربه می کند.  ASD نسبتا جدیدی است. فرد مبتال به

روز پس از  36تا  3یک وضعیت گذرا است و معموال عالئم به مدت  ASD شدید یااختالل استرس و اضطراب 

رویداد آسیب زا ادامه می یابد. اگر عالئم فرد بیش از یک ماه طول بکشد، پزشک معموال این افراد را از لحاظ 

 .ارزیابی خواهد کرد PTSD ابتال به نوع شدید و دائمی این افسردگی یعنی اختالل

 و اضطراب شدید چیست؟ عالئم استرس

  .و سایر اختالالت استرسی را تجربه می کنند PTSD ، عالئم مشابه با عالئمASD افراد مبتال به

 :در پنج گروه کلی زیر قرار می گیرند ASD عالئم
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  عالئم نفوذ افکار منفی. این کار زمانی رخ می دهد که فرد قادر به توقف مجدد رویداد آسیب زا از طریق

 .طرات، و یا رویاها نیستمرور خا

  خلق منفی یا نامناسب. فرد ممکن است افکار منفی، غم و اندوه و بی حوصلگی و خلق پایین را تجربه

 .کند

  عالئم تجزیه ای یا گسیختگی. این عالئم می تواند شامل حس تغییر در واقعیت، عدم آگاهی از محیط

 .اد آسیب زا باشدپیرامون و ناتوانی در به یاد آوری بخشهایی از روید

  عالئم اجتنابی. افراد مبتال به این عالئم عمدتا از افکار، احساسات، افراد یا مکانهای مرتبط با رویداد

 .آسیب زا دوری می کنند

  این عالئم می تواند شامل بی خوابی و سایر اختالالت خواب، دشواری در تمرکز و نگیختگی. ابرعالئم

تواند به صورت کالمی یا فیزیکی باشد، است. فرد همچنین ممکن  حوصلگی یا پرخاشگری، که می-بی

 .است دچار دلواپسی شود یا محتاط باشد و به راحتی دچار هول و تشویش ناگهانی شود

 .ممکن است به اختالالت بهداشت روانی دیگری نظیر اضطراب و افسردگی دچار شوند ASD افراد مبتال به

 

 :ستندعالئم اضطراب شامل موارد ذیل ه

 احساس وقوع فاجعه قریب الوقوع 

 نگرانی بیش از حد 

  دشواری در تمرکز 



18 

 

 خستگی 

 بی قراری 

 مواجهه با افکار رقابت با دیگران 

 :عالئم افسردگی شامل موارد ذیل هستند

 دائما احساس ناامیدی، غم و اندوه یا بی حالی می کند 

 خستگی 

 گریه غیرمنتظره 

 نی لذت بخش بودند را از دست می دهدعالقه خود را به فعالیتهایی که زما 

 اشتها یا وزن بدن تغیر می کند 

 به خودکشی یا خودزنی یا خود آسیب رسانی فکر می کند 

کنند و به همین علت آشنایی با روش درمان استرس  تمامی این عالئم، زندگی بیمار را به شدت دچار مشکل می

های درمان استرس و  بررسی علل وقوع این اختالل و راهو اضطراب شدید بسیار الزم است. در ادامه مطلب به 

 .اضطراب شدید خواهیم پرداخت

 

 

 



19 

 

 علل بروز اختالل استرس و اضطراب شدید

شوند که درمان استرس و  ASD پس از تجربه یک یا چند رویداد آسیب زا، افراد ممکن است دچار اختالل

زا می تواند سبب آسیب جسمی، عاطفی و روانی قابل اضطراب شدید در اسرع زمان را الزم دارند. رویداد آسیب 

 .توجه باشد

 :رویدادهای آسیب زای احتمالی می تواند شامل موارد ذیل باشد

 مرگ یک عزیز 

 تهدید به مرگ و یا آسیب جدی 

 بالیای طبیعی 

 تصادفات وسیله نقلیه موتوری 

 تعرض جنسی یا تجاوز جنسی، یا خشونت خانوادگی 

 جابتال به بیماری العال 

 زنده ماندن پس از یک آسیب مغزی شدید 

 

 عوامل خطرزا

با این حال، برخی افراد ممکن است خطر بیشتری  .را در هر نقطه از زندگی خود بروز دهد ASD فرد می تواند

 .برای بروز این بیماری داشته باشند
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 :شامل موارد زیر هستند ASD عوامل افزایشی خطر ابتالی فرد به

 ده عینی یا داشتن آگاهی در مورد رویداد آسیب زا تجربه قبلی، مشاه 

 داشتن سابقه از سایر اختالالت بهداشت روانی 

  سال 76داشتن سن کمتر از 

  مونث بودن 

 روش تشخیص اختالل استرس و اضطراب شدید

را تشخیص دهد. آنها سواالتی در مورد رویداد آسیب  ASD پزشک یا متخصص بهداشت روان می تواند اختالل

را در صورتی که یک فرد  عالمت یا  ASD و عالئم فردی می پرسند. متخصص مراقبتهای بهداشتی معموال زا

را طی یک ماه از وقوع حادثه بروز دهد، تشخیص می دهد. عالئمی که پس از این مدت زمان  ASD بیشتر

باشد. برای  PTSD ظاهر می شوند یا بیش از یک ماه طول می کشند ممکن است نشان دهنده بروز اختالل

 :، متخصص مراقبتهای بهداشتی نیز سایر علل احتمالی از جمله موارد زیر را بررسی خواهد کردASD تشخیص

 سایر اختالالت روانی 

 مصرف مواد 

 بیماریهای پزشکی زمینه ای 
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 روش درمان استرس و اضطراب شدید

کند تا طرح درمان مطابق با  معاینه میبرای درمان استرس و اضطراب شدید، درمانگر از نزدیک فرد بیمار را 

 PTSD بر کاهش عالئم، بهبود مکانیزمهای مقابله و پیشگیری از ASD نیازهای فردی او را ایجاد کند. درمان

 .تمرکز دارد

به عنوان درمان اولیه بیماران مبتال به استرس و  (CBT) در ابتدا رفتاردرمانی شناختی با محوریت تروما

با محوریت تروما با سایر مداخالت با  CBT شود. هیچ آزمایش بالینی در مقایسه با شنهاد میاضطراب شدید، پی

با  CBT .وجود ندارد (PTSD) یا پیشگیری از اختالل استرسی پس از آسیب ASD اثربخشی در درمان

 .اشدبا گسترده ترین شواهد اثربخشی می ب ASD محوریت تروما، گسترده ترین مورد مطالعه شده درمانی

 :برخی از گزینه های درمان استرس و اضطراب شدید، شامل موارد ذیل هستند

 رفتار درمانی شناختی (CBT)  .پزشکان معموال CBT را به عنوان درمان اولیه برای افراد مبتال به 

ASD توصیه می کنند. درمان CBT  شامل معاینه توسط متخصص بهداشت روانی آموزش دیده برای

 .ای موثر مقابله می باشدایجاد راهکاره

  ذهن آگاهی یا حضور ذهن. مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی، روشهای مدیریت استرس و اضطراب را

 .آموزش می دهند. این می تواند شامل تمرینهای مدیتیشن و تنفس نیز باشد

  دارو درمانی. متخصص مراقبتهای بهداشتی ممکن است داروهای ضدافسردگی یا ضدتشنج را برای

 .کمک به درمان عالئم فردی تجویز کند

جلسه هفتگی  5معموال باید توسط متخصص آموزش دیده در طی  ASD برای بیماران مبتال به CBTدرمان 

دقیقه ارائه شود؛ جلسات اضافی را می توان در صورت لزوم به آن اضافه کرد. معموال درمان  06تا  56به مدت 
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ه پس از قرارگیری در معرض تروما انجام می شود. این کار به فرد اجازه استرس و اضطراب شدید، حداقل دو هفت

کاهش زمان اضافی برای عالئم گذرا و سهولت برای محرکهای استرس زای پس از تروما را می دهد. شروع 

ا درمان باید نسبت به سایر رویدادهای استرس زای ناشی از تروما تنظیم شود. اگر حواس بیمار با رویدادها و ی

تجربیات مربوط به تروما مانند درد، جراحی، اقدامات قانونی، جابجاسازی یا سایر محرکهای استرس زا پرت شود، 

 .آنگاه متمرکز شدن بر درمان برای بیمار سخت خواهد شد

قراردادن فرد در معرض یادآوری مجدد حادثه به منظور شناخت آن و کاهش اثرات منفی بیماری، بخشی از 

های شناختی  س و اضطراب شدید است و زمانی اثربخش است که به عنوان تک درمان از نوع درماندرمان استر

 ارائه شود. البته، برای برخی بیماران مبتال به ASD برای درمان استرس و اضطراب شدید در بیماران مبتال به

ASDداشته باشد که این  ، ممکن است درمان استرس و اضطراب شدید با این روش به چند ماه تأخیر نیاز

 :بیماران دارای عالئم زیر هستند

  اجتناب و یا پاسخهای گسیختگی شدید، چون این عوارض ممکن است پاسخهای استرسی شدیدی که

 .ممکن است با درمان شناختی پیچیده شوند را نشان دهد

 بهینه نمی واکنش اولیه به خشم، چون خشم اغلب به تمرینات مواجهه یا در معرض قرارگیری پاسخ-

 .دهد و ممکن است به درمان شناختی پاسخ بهتری بدهد

 هایی که فرد را در معرض یادآوری مجدد بیماری قرار  واکنش شدید به غم و اندوه، چون درمان

 .مکن است سوگواری عادی را پیچیده تر کندمدهند،  می

  دارندریسک قابل توجه به خودکشی، چون این بیماران به مدیریت خودکشی نیاز. 
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برای بیماران مبتال به اضطراب و تشویش شدید یا اختالل خواب، درمان کمکی با بنزودیازپین بجای سایر داروها 

 .شود پیشنهاد می

 :برخی داروها برای درمان استرس و اضطراب شدید عبارتند از

دهد که ت بالینی نشان مییازپین و تجربیاآزمایشات غیرتصادفی درمان با بنزود -خانواده داروهای بنزودیازپین

ها ممکن است برای درمان استرس و اضطراب شدید یا اختالل خواب بالفاصله پس از یک رویداد  بنزودیازپین

 .آسیب زا مفید باشند. استفاده طوالنی مدت ممکن است زیان آور باشد

وری پس از یک حادثه پروپرانولول در خصوص درمان درمان استرس و اضطراب شدید به صورت ف -پروپرانولول 

 .آزمایش شده است و در اغلب موارد یک روش درمانی موفق بوده است

اند که  چندین مطالعه در زمینه استفاده از مورفین برای درمان استرس و اضطراب شدید انجام شده -مورفین 

ل پس از حادثه ساعت او 71دهند این ماده با کاهش نوراپی نفرین سبب کنترل درد و ناراحتی در  نشان می

 .شود می

 پیشگیری از ابتال به استرس و اضطراب شدید

اجتناب از وقوع رویدادهای آسیب زای روانی، همیشه امکان پذیر نیست. با این حال، روش هایی برای کاهش 

 .خطر بروز اختالل درمان استرس و اضطراب شدید پس از وقوع چنین رویدادهایی وجود دارد

 :رد ذیل هستندها شامل موا این روش

 مشورت با پزشک یا متخصص بهداشت روانی 

 تقاضای کمک از خانواده و دوستان 
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 درمان سایر اختالالت روانی 

 افسردگی های نشانه و عالئم

 که زمانی ولی است، زندگی از بخشی این که بدانید باید ولی باشید نداشته خوبی حال گاهی است ممکن

 این و باشید شده مبتال افسردگی به است ممکن نروند، بین از و شوند دگارمان ناامیدی و یأس مانند احساساتی

 که آنچه مانند زندگی از بردن لذت و کردن کار افسردگی، بیماری. است افسردگی های نشانه و عالئم از یکی

 را باشد شایندناخو بسیار است ممکن که ای دوره این تا کنید سعی تنها. کند می دشوار شما برای را اید بوده قبال

 درک با. شوید بهتر توانید می صورت هر در کنید، می ناامیدی احساس چقدر که نیست مهم. بگذارید سر پشت

 را بهتر احساسات به دستیابی برای قدم اولین توانید می افسردگی، های نشانه و عالئم تشخیص و افسردگی علت

 .کنید غلبه خود افسردگی بیماری بر و بردارید

 چیست؟ افسردگی های نشانه و عالئم

 افسردگی های نشانه و عالئم برخی ولی است، متفاوت دیگر شخص به شخصی از افسردگی های نشانه و عالئم

 بخشی است ممکن عالئم این که باشید داشته یاد به است مهم. هستند مشترک افراد تمام بین که دارند وجود

 نیز تری طوالنی مدت و باشند شدیدتر و بیشتر دارید که ئمیعال هرچه اما. باشند زندگی طبیعی مشکالت از

 .است بیشتر باشید، مواجه افسردگی با اینکه احتمال بمانند، باقی
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 افسردگی های نشانه و عالئم از مورد ده

 چیز هیچ و شد نخواهد بهتر هرگز چیز هیچ اینکه مورد در دیدگاهی: ناامیدی و درماندگی احساسات -8

 .بخشد بهبود را شما وضعیت دتوان نمی

 جنسی روابط یا اجتماعی های فعالیت تفریحات، ها، سرگرمی دیگر: روزانه های فعالیت انجام به عالقه عدم -2

 .کنید خوشی و لذت احساس توانید نمی دیگر. ندارد اهمیتی شما برای گذشته مانند

 6 از بیش تغییر) باشید داشته وزن افزایش یا کاهش توجهی قابل طور به است ممکن: وزن و اشتها تغییرات -3

 (.ماه در بدن وزن درصد

 .شوید بلند خواب از دیر یا و داشته بیخوابی بامداد اولیه ساعات در مخصوصا: خواب تغییرات -7

 هر و است، پائین شما تحمل سطح عصبانیت؛ حتی یا قراری، بی آشفتگی، احساس: پذیری تحریک و خشم -6

 .کنند می عصبانی را شما کسی هر و چیز

 سنگینی احساس شما بدن تمام بودن؛ خالی فیزیکی لحاظ به و تنبلی، خستگی، احساس: انرژی فقدان -5

 .کند صرف زیادی زمان آنها انجام و بوده فرسا طاقت هم کوچک وظایف است ممکن حتی و کند، می

 شدت به خطاها و ها اشتباه خاطر به را دتانخو گناه؛ و بودن ضعیف از قوی احساسات: خودبیزاری از احساس -4

 .کنید می سرزنش

 قماربازی، اختالل مواد، سوءمصرف مانند گریزگرا رفتارهای است ممکن: مسئولیت حس از عاری رفتاری -1

 .باشید داشته خطرناک های ورزش یا محابا بی رانندگی

 .بود خواهد دشوار شما  برای چیزها نآورد یاد به یا گیری تصمیم کردن، تمرکز: تمرکز عدم مشکالت -0



26 

 

 دیگر از معده و عضالت درد درد، کمر سردرد، مانند جسمی های شکایت افزایش: ناشناخته های رنج و دردها -86

 .هستند افسردگی های نشانه و عالئم

 دوقطبی اختالل و افسردگی میان تمایز

 وخو، خلق در جدی تغییرات شامل شود، می اختهشن نیز شیدایی-افسردگی اختالل عنوان با که دوقطبی اختالل

 توجه مورد اغلب لذا است، افسردگی با مشابه بسیار پائین فاز در این که آنجا از. است رفتار و تفکر انرژی، سطح

 است ممکن دوقطبی افسردگی برای افسردگی ضد داروهای مصرف. شود می داده تشخیص اشتباه و نگرفته قرار

 دچار آن در که اید کرده تجربه را فازهایی حال به تا اگر. کند  بدتر را وضعیت عمال و کرده ایجاد جدی مشکالت

 تشخیص برای ارزیابی اید، شده تکانشی رفتار و رقابتی افکار خواب، به نیاز کاهش خوشحالی، مفرط احساسات

 .دهید قرار نظر مد را دوقطبی اختالل

 افراد سن و جنسیت براساس افسردگی های نشانه و عالئم تغییر

 یا و مردان و زنان میان افسردگی های نشانه و عالئم و کند می تغییر جنسیت و سن براساس اغلب افسردگی

 .باشد می متفاوت مسن و جوان افراد

 مردان در افسردگی های نشانه و عالئم

 از اغلب آنها عوض در .کنند می اذعان ناامیدی و بیزاری-خود احساسات به کمتری احتمال با افسرده مردان

 احتمال به همچنین. ندارند تفریح و کار به ای عالقه و کرده شکایت خواب مشکالت و پذیری تحریک خستگی،

 .کنند می تجربه را مواد سوءمصرف و مسئولیت حس از عاری رفتار پرخاشگری، خشم، چون عالئمی زیاد
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 زنان در افسردگی های نشانه و عالئم

 تجربه را وزن اضافه و پرخوری مفرط، خواب گناه، شدید احساسات مانند افسردگی عالئم زیاد احتمال به زنان

 در. دارد قرار هورمونی عوامل تاثیر تحت یائسگی و بارداری قاعدگی، دوره طول در زنان در افسردگی. کنند می

 تجربه را افسردگی زایمان زا پس زنان، از مورد هفت از یکی تا شده موجب زایمان از پس افسردگی اثرات واقع

 .کنند

 نوجوانان در افسردگی های نشانه و عالئم

. باشد می( ناراحتی نه و) آشفتگی و خشم پذیری، تحریک شامل افسرده نوجوانان در حاد های نشانه اغلب

 .کنند شکایت فیزیکی های بیماری دیگر یا شکم درد سردرد، از است ممکن آنها همچنین

 مسن بزرگساالن در افسردگی یها نشانه و عالئم

 شکایت فیزیکی های نشانه و عالئم از بیشتر افسردگی عالئم و عاطفی های نشانه و عالئم بجای اغلب بزرگساالن

 به است ممکن آنها همچنین(. حافظه مشکالت و ناشناخته های رنج و ها درد خستگی، مانند مواردی) کنند می

 .کنند متوقف را خود سالمتی برای مهم داروهای مصرف و نکرده توجهی خود شخصی ظاهر

 افسردگی انواع

 را آن عالئم تا کند می کمک شما به شما افسردگی نوع دانستن. شود می ظاهر گوناگونی های شکل به افسردگی

 .کنید دریافت را درمان بهترین و کرده مدیریت
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 حاد افسردگی

 مشخص دائمی و شدید عالئمی با و است رایج رکمت متوسط یا خفیف افسردگی به نسبت حاد افسردگی

 .شود می

 کشد می طول ماه شش حدود معموال مانده باقی درمان بدون که حاد افسردگی. 

 تواند می حاد افسردگی اما کنند، می تجربه را افسردگی دوره یکبار تنها خود زندگی طول در افراد برخی 

 .باشد ده تکرار اختالل یک

 غیرعادی افسردگی

 به مابقی به نسبت نوع این. است خاص عالئم الگوی با حاد افسردگی های زیرمجموعه از یکی غیرعادی ردگیافس

 .باشد کننده کمک تواند می آن شناسایی لذا دهد، می پاسخ بهتر داروها و ها درمان برخی

 هنگام یا خوب خبرهای دریافت مثال) مثبت رویدادهای به پاسخ در غیرعادی افسردگی به مبتال افراد 

 .کنند می تجربه را موقت وقوی خلق( دوستان با رفتن بیرون

 احساس مفرط، خواب اشتها، افزایش وزن، اضافه شامل غیرعادی افسردگی های نشانه و عالئم دیگر 

 .باشد می بازوها و پاها در سنگینی

 (عودکننده خفیف، افسردگی) خویی افسرده

 احساس اوقات اغلب خویی افسرده به مبتال افراد. است "ائینپ سطح" مزمن افسردگی نوعی خویی افسرده

 .باشند داشته طبیعی حالت کوتاه های دوره است ممکن گرچه دارند، خفیفی افسردگی
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 و مشخص حاد افسردگی های نشانه و عالئم اندازه به خویی افسرده نوع از افسردگی های نشانه و عالئم 

 (.سال دو حداقل) یابند می هادام طوالنی مدت تا اما نیستند، شدید

 با این که کنند، می تجربه نیز را حاد افسردگی های دوره خویی افسرده بر عالوه افراد برخی همچنین 

 .شود می شناخته "مضاعف افسردگی" عنوان

 داشته اید بوده افسرده همیشه اینکه به شبیه احساسی است ممکن برید، می رنج خویی افسرده از اگر 

 ."هستید گونه این شما که" است دلیل بدین تنها شما پائین وخوی خلق که کنید فکر دشای. باشید

 (SAD) فصلی عاطفی اختالل

 اختالل عنوان با که شود می افسردگی نوعی به منجر زمستان در روز طول ساعات کاهش افراد، برخی برای

 افراد و زنان مخصوصا جمعیت از درصد دو تا یک حدود SAD اختالل. شود می شناخته( SAD) فصلی عاطفی

 هستید، تابستان در که آنچه با متفاوت کامال احساساتی تواند می SAD اختالل. دهد می قرار تاثیر تحت را جوان

 معموال که هایی فعالیت یا دوستان به ای عالقه هیچ بدون استرس، تنش، ناراحتی، ناامیدی،) کند ایجاد شما برای

 روزها که بهار تا و شده آغاز شوند، می تر کوتاه روزها که زمستان و پائیز در المعمو SAD (. دارید دوست

 .ماند می باقی شوند، می تر روشن

 آمیز مخاطره عوامل و افسردگی علل

 بیماری افسردگی لیکن کنند، می آسان را درمان و هستند پزشکی خاص علت دارای ها بیماری برخی اگرچه

 و دارو با را آن سادگی به بتوان که نیست مغز در شیمیایی تعادل عدم نتیجه نهات افسردگی. است تری پیچیده

 دیگر عبارت به. دهد می رخ اجتماعی و روانی بیولوژیکی، عوامل از ترکیبی دلیل به این. کرد معالجه درمان
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 اهمیت حایز یکژنت اندازه به لیکن( نباشد بیشتر اگر) مقابله های مهارت و روابط ، زندگی سبک های انتخاب

 .هستند

 :از عبارتند کند، می پذیرتر آسیب افسردگی برابر در را شما که آمیزی مخاطره عوامل

 گیری کناره و تنهایی -8

 اجتماعی پشتیبان فقدان -2

 .اند داده رخ تازگی به که زندگی در زای تنش های تجربه -3

 افسردگی به ابتال در خانوادگی سوابق -7

 عاطفی روابط و ازدواج مشکالت -6

 مالی فشار -5

 کودکی دوران در جنسی آزار و روانی روحی ضربه -4

 دارو و الکل مصرف -1

 پنهان بیکاری و اشتغال عدم -0

 مزمن درد یا بهداشتی مشکالت -86

 کند می کمک درمان تشخیص به افسردگی های نشانه و عالئم شناخت

 است ممکن مثال برای. کنید غلبه مشکل این بر تا کند کمک شما به تواند می افسردگی اصلی علل درک

 که است شغلی یافتن دارو، مصرف بجای درمان بهترین و باشد، اندازه از بیش کار دلیل به شما افسردگی
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 کنید، می ناراحتی و تنهایی احساس و هستید وارد تازه فضایی در اگر. کند راضی بیشتر را شما و باشد تر سبک

 مواردی، چنین در. بخشد بهبود بهتر را شما روحیه تواند می مشاور به مراجعه به نسبت جدید دوستان یافتن

 .شود می درمان شرایط تغییر با افسردگی

 :دهید انجام توانید می کارهایی چه بهتر احساس داشتن برای

 اما. ندارد پایانی ها سختی و دشواری طوالنی مسیر که دارید این به شبیه احساس هستید، افسرده زمانیکه

 بسیار. نمایید تثبیت و بخشیده بهبود را خود روحیه آنها دادن انجام با توانید می که دارد وجود زیادی کارهای

 اندکی روز هر کنید سعی دهید، ارتقای را خود آرامی به اینجا از و کرده شروع کوچک اهداف با که است مهم

 خودتان برای مثبت های انتخاب با توانید می اما است، بر زمان بهتر احساسات آوردن دست به. کنید اقدام بیشتر

 .یابید دست بدان

 افسردگی با مقابله

 بمانید تنها دارید دوست اگر حتی) بنابراین کند، می تشدید را افسردگی گیری کناره. کنید برقرار رابطه دیگران با

. کنید برقرار ارتباط دارید دوستشان که سانیک و دوستان با( باشید دیگران برای مسئولیتی بار خواهید نمی و

 که فردی. باشد مفید و سودمند بسیار تواند می تان احساسات درباره کسی با حضوری کردن صحبت ساده عمل

 خوبی شنونده که است کافی تنها. بخشد بهبود شما بتواند که باشد کسی نیست الزم حتمن کند می صحبت او با

 .دهد گوش دقت به شما کردن قضاوت و کردن ناراحت بدون که باشد کسی باشد،

 اینکه به برسد چه است آور دلهره تخت از آمدن بیرون حتی هستید افسرده که زمانی. باشید داشته تحرک

 های نشانه و عالئم با مقابله در ضدافسردگی داروهای با اندازه هم تواند می منظم ورزش اما. بکنید هم ورزش
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 کوچک های فعالیت با. برقصید و کنید گوش موسیقی باشید، داشته کوتاهی روی پیاده .باشد موثر افسردگی

 .دهید ارتقا را خود هوای و حال و کنید شروع

 بر مضری تاثیرات است ممکن که غذاهایی مصرف. است  وخو خُلق کننده تقویت که باشید داشته غذایی رژیم

 تصفیه های کربوهیدرات و شکر ترانس، های چربی الکل، ن،کافئی مانند) دهید کاهش را داشته شما وخوی خلق

 .دهید افزایش را 3 امگا چرب اسیدهای مانند وخوی  خلق کننده تقویت غذایی مواد(. شده

 کنید، مراقبت خانگی حیوانات از بگذرانید، طبیعت در را زمانی. کنید پیدا جهان با دوباره ارتباط برای هایی راه

 که جدیدی کار یا اید برده می لذت آن از قبال که کنید انتخاب را عادتی شوید، داوطلب انهبشردوست کارهای برای

 ارتباط جهان با دوباره چنانچه اما کنید، نمی احساس را این ابتدا در. کنید انتخاب را است بخش لذت شما برای

 .آورد خواهید دست به بهتری احساسات کنید، برقرار

 گرفت؟ بهره  ای فهحر کمک از باید زمانی چه

 آن زمان شاید نباشد، کافی زندگی سبک در مثبت تغییرات همچنین و دوستان و خانواده طرف از پشتیبانی اگر

 از دارند، وجود افسردگی برای زیادی موثر های درمان. بگیرید کمک روان بهداشت متخصص از تا رسیده فرا

 :جمله

 که است کسی گر درمان است، گر درمان یک با مشاوره شامل غلبا افسردگی برای موثر درمان: درمانی مشاوره

. دهد انگیزه شما به الزم اقدامات انجام برای و کند ارائه را مختلف زوایای از افسردگی درمان ابزار تواند می

 .شود می باعث را افسردگی بازگشت از جلوگیری برای الزم های بینش و ها مهارت مشاوره همچنین

 در تواند می اینکه ضمن. است الزامی دارو مصرف باشید، داشته آمیز خشونت یا خودکشی احساسات اگر: داروها

 طوالنی حل راه معموال و نبوده قطعی درمان ولیکن دهد، تسکین را افسردگی های نشانه و عالئم افراد برخی
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 برای تا است مهم لذا دارد، همراه به نیز دیگری اشکاالت و جانبی عوارض همچنین. باشد نمی نیز مدت

 .بدانیم را حقایق همه آگاهانه گیری تصمیم

 اختالل وسواس چیست؟

وسواس و افکار مزاحم یک فشار فکری است برای ادامه یک فکر یا یک عمل که فرد به غیر منطقی بودن آن 

کت مکرر یا ، تصور، احساس یا حروسواس را می توان یک ایده، فکر واقف است اما قادر به توقف آن نیست .

مضردانست که با احساس اجبار و وعالقه به مقاومت در برابر آن همراه است. بیمار متوجه غیرعادى و نابهنجار 

دانند که تعادل روانى  روان شناسان وسواس را نوعى بیمارى از سرى نِوروزهاى شدید مى  .بودن رفتار خود است

 . سازد زگارى با محیط دچار اشکال مى و رفتارى را از بیمار سلب می کند و او را در سا

دانند که در آن،  کنند و آن را حالتى مى  را نوعى غریزه واخورده و ناخودآگاه معرفى مى  وسواس روانکاوان نیز

اراده کند، آنچنان که اختیار و  اى خاص، که بیشتراوقات اشتباه است آدمى را اسیر خود مى   فکر، میل، یا عقیده

اش انجام دهد و بیمار  دارد که حتى رفتارى را برخالف میل و خواسته  می کند و بیمار را وامى را از او سلب 

درمان  تواند از قید آن رهایى یابد. قبل از آنکه به سراغ هرچند به بیهودگى کار یا افکار خود آگاه است اما نمى 

 . مبهتر است انواع وسواس را بشناسی برویم  وسواس

 انواع وسواس

 وسواس فکری .0

در ذهن خود به آن مشغول است و قادر به رهایی از آن ” و آن یعنی فکری که فرد علی رغم میل خود مرتبا

نیست و همیشه سعی دارد به نتیجه ای برسد که چنین نتیجه ای هیچ وقت حاصل نمی شود. در نتیجه فرد در 

وسواس فکری می تواند در ارتباط با وقایع  مسایل و امورات زندگی خود نمی تواند هیچ تمرکزی داشته باشد.
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گذشته و یا کارهایی که در حال حاضر در دست اقدام دارد را شامل شود اما هیچ وقت به هیچ نتیجه عملی 

 :نرسد. نمونه هایی از وسواس و افکار مزاحم میتوان بیان کرد عبارتند از

 :اندیشه درباره بدن

کند و در  نى بیمار متوجه بدن اوست. او مرتبا به پزشک مراجعه مى در این نوع بخشى زیادی از مشغولیت ذه

 .بدن است دست آوردن دارویى جدید براى سالمت   صدد به

 :رفتار حال یا گذشته

مشغولیت فکری در رابطه با اینکه مثال چرا در گذشته آن کار را کرده؟ آیا حق داشته است یا نه؟ و یا اینکه 

 لط است؟غدهد درست است یا نه؟ یا تصمیمات او درست یا کاری که می خواهد انجام 

زمینه اعتقادى دارد. مسایلى در زمینه خوبی و بدی، وجود خدا و  وسواسى در رابطه با اعتقادات: گاهى فکر

 .دارد پذیرش یا طرد مذهب ذهن او را به خود مشغول مى 

 :افکارافراطى

صلوات ” ر مورد مرگ نزدیکان و عزیزان، در ذهن خود مرتباافکار مداوم در مورد اتفاقات ناگوار، نگرانی د

فرستادن به این دلیل که مبادا کم باشد و یا درست صلوات نفرستاده باشم، ضرب یا تفریق اعداد در ذهن بطور 

ری که باعث فکری یعنی یک فشار حسی و یا یک حس اجبا وسواس مکرر اما بدون قانع شدن، و غیره. بنابراین

بسختی قادر به توقف آن هستند، و شاید هم ” د وسواسی افکاری را بدون نتیجه ادامه بدهد و معموالمی شود فر

 .هیچ وقت نتوانند آن را متوقف کنند در نتیجه بیشتر تسلیم آن گردند

 وسواس فکری عملی .2
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کرات با وجود  یعنی فشار فکری )اجبار( که فرد را به انجام و یا تکرار یک عمل وا می دارد. شستن دست به

اینکه می داند این عمل غیر منطقی است اما قادر به توقف آن نیست. گاهی اوقات یک فرد وسواسی ساعتهای 

عملی بسیار خطرناک است مثل وسواس اقدام به خود  فکری وسواس طوالنی در حمام می ماند. گاهی اوقات

 .کشی و دگر کشی

 : کنیم  ها و مواردى از آن اشاره مى  دهد که ما به نمونه  وسواس عملى به شکل هاى گوناگون خود را بروز مى

 :شستشوى مکرر

 .تر است این بیمارى نزد زنان رایج

 :رفتار منحرفانه

 .گونه نیاز مادى ندارند  شود که هیچ  بار برای دزدى است و در افرادى دیده مىنمونه آن اج

 :دقت وسواسى

 اش را در منظم کردن بیش از اندازه وسایل است  نمونه

 :شمردن

 .مثل شمردن پله اصرار بر این که اشتباهى در این امر صورت نگیرد

 :راه رفتن

رود و اصرار دارد که تعداد قدم ها معین و طبق  و راه مى راه رفتن اجبارى است. شخص از این سو به آن س

 .ضابطه باشد

 

http://drmandanashaban.com/Article/More/25/%D9%86%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C
http://drmandanashaban.com/Article/More/25/%D9%86%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C
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 (علل وسواس )فکری یا عملی

اگر چه عوامل ژنتیکی در همه اختالالت و بیماریهای جسمانی و روانی زمینه ساز است اما کمتر بیماری است که 

د تا بیماری بروز نماید. به اعتقاد من به خودی خود بروز نمایند مگر آنکه عوامل آشکار سازی وجود داشته باشن

از جمله عوامل وسواس و افکار مزاحم افسردگی است و خود افسردگی هم به دلیل وقایع تلخ و ناگوار زندگی، 

به نفس و کمرویی و همچنین طرز تفکر و توقعات فرد از محیط می تواند عامل بوجود آورنده اعتماد عدم 

 .وسواس باشد

می دانست. وی عقیده داشت که وقتی کودکان به خاطر وجود « احساس بی کفایتی»ی از را ناش وسواس ،آدلر

در خود باز می مانند در آنها حاال « کفایت»والدینی بیش از اندازه مسلط یا حمایت کننده، از پرورش احساس 

آورند تا برای یفات وسواسی روی می تی موسوم به عقده حقارت شکل گرفته و به طور ناهشیار به آداب و تشر

ایجاد کنند که بر آن کنترل داشته و بتوانند احساس سودمندی و کفایت کنند. آدلر بیان می « قلمرویی»خود 

تسلط داشته باشد. معموال وسواس « چیزی»خره بر شخص این امکان را می دهد تا باالدارد که عمل وسواسی به 

کند. واگر در آنهنگام شرایط براى درمان مساعد باشد  مىهمگام با بلوغ در افراد پایه گرفته و تدریجاً رشد 

آید وگرنه بیمارى سیر مداوم و رو به رشد خود را خواهد داشت تا جایى که  اى پدید مى بهبودهاى نسبى و دوره

 .آید  خود بیمار به ستوه مى

ى باالتر از همچنین بررسی هاى علمى نشان می دهد که وضع هوشى افراد وسواسی در سطحى متوسط و حت

 .حد متوسط است

بیمارى وسواس بیشتر است و  ترند امکان ابتالیشان به اند آنهایى که در زندگى شخصى حساس تجارب نشان داده

کنند این بیمارى بیشتر  که والدینشان معموالً محکومشان مى فرزندانى غلبه وسواس بر آنها زیادتر است. در بین 

 .شود دیده مى 

http://drmandanashaban.com/Article/More/17/%D9%87%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%84%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://drmandanashaban.com/Article/More/50/%D8%A8%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%BA%D9%87%D8%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
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 پیامدهای وسواس و افکار مزاحم

فردی که هجده ساعت در حمام به شستشوی خود مشغول است. چه وقت وانرژی مفیدی را از دست تصور کنید 

می دهد یا فردی به این دلیل که حتی اگر از یک متری سطل آشغال رد شود احساس می کند که ممکن است 

ازم را باید نجس یا کثیف شود هیچ وقت منزل را ترک نکند. و یا خانم خانه داری پس از یک مهمانی همه لو

بشوید. و موارد اینچنینی بسیار. په صدماتی را به خود و اطرافیانش وارد می کند بنابراین پی آمد وسواس و افکار 

مزاحم بمعنی تخریب زندگی خود فرد و اختالل و سلب آسایش و آرامش برای دیگران می باشد. و بسیار پی 

 .بدتر می کندآمدهای مخرب دیگر که شرایط بیماری را وخیم تر و 

 درمان وسواس و افکار مزاحم

و افکار مزاحم قابل درمان است. اما عواملی چون شخصیت فرد وسواسی، شدت وسواس بیمار، میزان  وسواس

انگیزه بیمار برای درمان و همچنین چگونگی بکار گیری فنون درمان توسط درمانگر و غیره میتواند در درمان 

از جمله روشهای درمانی که در درمان وسواس و افکار مزاحم بکار گرفته میشود دارو اس اثر گذار باشد. انواع وسو

 .و روان درمانی استروانشناسی درمانی، مشاوره 

 عنوان به که ها حالت بدترین افتادن اتفاق از ترس آن درمان و بیماری مورد در اغلب کننده، نگران دائمی افکار 

 و تنش حساس  قلب تپش - قلب ضربان از حد از بیش آگاهی - مرد خواهیم یا شد دخواه بدتر بیماریمان مثال

 سوء  غش احساس  سرگیجه احساس  سریع کشیدن نفس تعریق ، آرامش داشتن در توانایی عدم عضالت درد

 .اسهال و هاضمه

 

http://drmandanashaban.com/Article/More/58/%DA%86%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F
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 بعنوان یک بحران جسمی و روانی 09بیماری کووید 

 "روناویروس ک با مواجهه  گامهای کلیدی "

 دهیم؟ پاسخ کرونا بحران به موثری به طور چگونه

 :میگذرانیم نظر  از  عمیقتر  را  آنها  ادامه  در  و  میشود  ارائه  این گامهای کلیدی  ابتدا عناوین  در

 .شماست درکنترل آنچه بر تمرکز-8

 احساساتتان و افکار کردن تصدیق-2

 .بدنتان به کردن توجه-3.

 میدهید انجام آنچه اسرگرمیه و مشغله-7

 .متعهدانه کردن اقدام-6.

 گشودگی و پذیرش-5

 ارزشها-4

 منابع شناسایی-1

 فاصله گیری و ضدعفونی سازی-0
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 :شماست کنترل در آنچه بر تمرکز-0 گام

 و  اجتماعی  اقتصادی،  هیجانی،  جسمانی،:  بگذارد  تاثیر ما روی تواند می متفاوتی  های شیوه به کرونا بحران

 سیستمهای ناتوانیهای و گسترده و جدی بیماری این واقعی خطرات با( زود یا دیر) ما همۀ. روانشناختی

  در مشکالت فردی،  اقتصادی  مشکالت و فراگیر اقتصادی  بحران اجتماعی، ضررهای آن، با مقابله در بهداشتی

 رو روبه شکلی هر به بحران یک با وقتی .شد خواهیم رو روبه دیگر موارد بسیاری و زندگی مختلف های جنبه

  به طبیعی و نجاره به پاسخهایی هیجانات این. کرد خواهیم تجربه ناچار به را ترس و اضطراب میشویم،

  فکری نشخوار و  نگرانی در  شدن غرق  شرایطی  چنین  در. هستند مبهم و خطرناک برانگیزِ چالش موقعیتهای

 در است ممکن اتفاقی چه: اینکه مثال است، آسان خیلی هستند شما لازکنتر خارج که چیزهایی همۀ دربارۀ

 چه بعدش و داشت خواهد جهان یا کشورتان و جامعه یا عزیزانتان یا شما بر اثراتی چه ویروسبدهد؟  رخ آینده

 فیدم و سودمند اما است طبیعی کامالً نگرانی در شدگی غرق نوع این که این با. اینها نظیر و میافتد اتفاقی

 یا ناامید بیشتری احتمال به کنیم تمرکز است ما کنترل از خارج آنچه روی بیشتر هرچه واقع در. نیست

 و باشد کرونا با مرتبط چه -بحرانی نوع هر در کس هر که کاری مهمترین ترتیب، این به .شد خواهیم مضطرب

 در آنچه نمیتوانید شما .کنید تمرکز ستا شما کنترل در آنچه روی که است این بدهد انجام میتواند -نباشد چه

 این مدیریت در دولتی سیاستهای یا جهانی اقتصاد یا کرونا ویروس روی شما. کنید کنترل را میدهد رخ آینده

 این همۀ و کنید کنترل را خود احساسات جادویی طور به نمیتوانید عالوه به. ندارید کنترلی آشفته وضعیت

 کنترل را میدهید انجام "اکنون و اینجا" آنچه میتوانید اما ببرید؛ بین از را یعیطب کامالً اضطرابهای و ترس

 وضعیت در بزرگی بسیار تغییر میتواند میدهید انجام "اکنون و اینجا" آنچه چون .است کارهمین اصل و کنید؛

 .باشد داشته تاناطراف جامعه بر چشمگیری تاثیر همچنین و کند ایجاد میکنید زندگی او با که هرکسی و شما

 هدف پس احساساتمان؛ و افکار روی تا داریم رفتارهایمان روی بیشتری بسیار کنترل ما که است این واقعیت
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 بحران به موثرتر تا بگیریم عهده به -همینجا و االن همین – مانرا رفتارهای کنترل که است این یک شمارۀ

 .بدهیم پاسخ کنونی

)یعنی همۀ افکار و احساسات دشوارمان( و هم  میشود با دنیای درونیمان چنین اقدامی هم شامل کنار آمدن

 . رو هستیم( به شامل کنار آمدن با دنیای بیرونیمان)یعنی همۀ مشکالت واقعیکه با آنها رو

میاندازند؛  "لنگر"حاال چطور انجامش بدهیم؟ خوب، وقتی طوفان بزرگی به پا میشود، قایقها و کشتیهای بندر،

میشوند. البته لنگر انداختن باعث نمیشود  شده و غرق نکنند، به داخل دریای طوفانی کشیده چنین چون اگر

باعث محکم و استوار ماندن  اما لنگرانداختن( لنگرها آب و هوا را کنترل نمیکنند طوفان فروکش کند )یعنی

وقعیتهای بحرانی، طوفانهای به طرزمشابهی، ما نیز در م فروکش کردن طوفان میشود. کشتی در بندر تا زمان

دردناکی در بدنمان  هیجانی را تجربه میکنیم یعنی افکار نامفیدی در ذهنمان چرخ میخورند و احساسات

میگردند؛ و اگر درطوفان درونمان غرق بشویم آنوقت هیچ کار مفیدی نمیتوانیم انجام بدهیم؛ پس اولین گام 

 .این است که: لنگر بیاندازید کاربردی

 است: گام بعدیسه را برایتان توضیح میدهم که شامل  "لنگر انداختن "فرمول سادۀ حاال 

 تصدیق کردن افکار و احساساتتان.- 2گام 

 توجه کردن به بدنتان.- 3گام 

 مشغله و سرگرمی با آنچه انجام میدهید.- 7گام 

 بیایید یک به یک این گامهارا از نظر بگذرانیم:

 :احساساتتانتصدیق کردن افکار و - 2گام 

به آرامی و مهربانی آنچه در درون شما میگذرد را تصدیق کنید: افکار، احساسات، هیجانها، خاطرات، حسهای 

جریان دارد را  کنجکاوی رفتار کنید که هرآنچه در دنیای درونیتان های شدید. مثل دانشمند بدنی و میل

 .اسات خود ادامه میدهیدو در حالی که به تصدیق کردنِ افکار و احس .مشاهده میکند
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 به بدنتان توجه کنید:- 3گام 

این کار را پیدا کنید. میتوانید از  دادن به بدنتان توجه کنید و با آن ارتباط برقرار کنید. شیوۀ خودتان برای انجام

 بعضی یا تمام روشهای زیر استفاده کنید یا راه و روش خودتان را پیدا کنید:

 زمین فشار بدهید. به آهستگی پای خود را روی 

 روبه  تان کنید، اگر در حالت نشسته هستید در صندلی به آهستگی کمر و ستون فقرات خود را صاف

 جلوبا کمری راست بنشینید.

 .به آهستگی نوک انگشتان دستها را به همدیگر بچسبانید و فشار بدهید 

 را آرام باالتر بیاورید. هایتان یا گردن خود بدهید و بعد شانه به آرامی کششی به عضالت بازو 

 .به آرامی نفس بکشید 

رو برگردانید یا فرار  نیست که از آنچه در دنیای درونیتان میگذرد هدف از انجام دادن این حرکات، این توجه:

پرت کنید. هدف این است که از افکار و احساسات خود آگاه باشید، همچنان حضور  کنید یا حواستان را از آنها

یق کنید و همزمان به بدنتان توجه کنید، با آن تماس پیدا کنید و فعاالنه حرکتش بدهید. چرا؟ چون آنها را تصد

میتوانید تا حد ممکن روی  -خود را کنترل کنید با این که نمیتوانید احساسات -اقداماتی چنین دادن با انجام

 مهم است ه در کنترل شما استبه یاد بیاورید که تمرکز روی آنچتان کنترل پیدا کنید.  اقدامات بدنی

 ...با اینکه افکار و احساساتتان را تصدیق میکنید و به بدنتان توجه دارید همزمان

 داشته باشید: با آنچه انجام میدهید مشغله و سرگرمی - 0گام 

 انجام برای آگاه بشوید کجایید و توجه خود را دوباره روی فعالیتی که انجام میدهید متمرکزکنید. شیوۀ خودتان

 این کار را پیدا کنید.  دادن
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 :کنید راه و روش خودتان را پیدا یا استفاده کنید زیر تمام روشهای یا از بعضی میتوانید

 به دور وبر خودتان در اتاق نگاه کنید و به پنچ چیزی که میبینید  کنجکاوانه و بدون قضاوت و ارزیابی

 دقت کنید.

 دقت کنید. به سه یا چهار صدایی که در اطرافتان میشنوید و ارزیابی قضاوت وبدون کنجکاوانه 

 دقت کنید که چه بویی به مشامتان میرسد و مزۀ چه چیزی را در  و ارزیابی قضاوت وبدون کنجکاوانه

 میتوانید حس کنید. دهانتان

 به آنچه انجام میدهید دقت کنید کنجکاوانه و بدون قضاوت و ارزیابی 

  تمرین را با توجه کامل به تکلیف یا فعالیتی که در دست انجام دارید تمام کنید )و اگر هیچ فعالیت

 معناداری انجام نمیدهید سه گام بعدی را مطالعه کنید(.

،توجه  افکار و احساسات یعنی تصدیق آل، گامهای لنگرانداختن یعنی گامهای دوم، سوم و چهارم در حالت ایده

 ای بشود. را سه یا چهار بار انجام بدهید تا تبدیل به تمرینی دو سه دقیقه با کارتان و مشغله ،به بد

افکار و احساسات در میان سه گام ذکر شده نگذرید؛  کردن تصدیق لطفا ازگام دوم یعنی توجه:

مخصوصا وقتی که افکار و احساسات سخت یا ناخوشایندی دارید، ادامه دادن تصدیق افکار و 

پرتی  یار مهم است. اگر از این گام بگذرید، این تمرین تبدیل به یک تکنیک حواساحساسات بس

 میشود واصوال قرار نیست چنین کاریانجام بدهید

 

مهارت بسیار مفیدی است.میتوانید از آن برای  انجام دادن گامهای دوم و سوم و چهارم( )یعنی"لنگر انداختن".

قوی و حسهای بدنی دشوار استفاده کنید. با استفاده از  خاطرات، امیال مدیریت ارتباط موثر با افکار، احساسات،

آن از حالت خودکارو غرق شدن در افکار و احساسات بیرون میآیید و سرگرم زندگی میشوید. در موقعیتهای 

نشخوار فکری، نگرانی و وسواس فکری را در هم میشکنید و توجه خود  سخت، استوار و محکم میمانید، زنجیرۀ
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را روی فعالیت یا تکلیفی که انجام میدهید متمرکز میکنید. هرچه بهتر در اینجا و اکنون لنگر بیندازید، کنترل 

 .کند تر می گامهای بعدی را آسان دادن بیشتری روی اقدامات خودتان خواهید داشت که انجام

 اقدام کردن متعهدانه - 5گام 

ه ارزشهای شما آن را هدایت میکنند؛ اقدامی است که میتوانید اقدام متعهدانه به معنای اقدام موثری است ک 

انجام بدهید چون عمیقاً برای شما مهم است؛ اقدامی که حتی اگر افکار و احساسات سختی را فراخوانی کند باز 

هم انجامش میدهید. همین که با استفاده از گامهای دوم، سوم و چهارم )یعنی تصدیق افکار و احساسات، توجه 

انداختید کنترل زیادی روی اقدامات خود خواهید داشت که همین قضیه، کار  "لنگر"ه بدن، و مشغله با کارتان( ب

را برای انجام دادن اقداماتی که واقعا برایتان مهماند بسیار آسانتر میکند. در شرایط فعلی واضح است که چنین 

گیری اجتماعی و نظیر  ود: دست شستن مکرر، فاصلهاقداماتی شامل همۀ رفتارهای محافظتی در برابر کرونا میش

 های زیر را هم در نظر بگیرید: اینها؛ اما عالوه بر این اقدامات ضروری،نکته

 های سادهای برای مراقبت از خودتان، کسانی که با شما زندگی میکنند و کسانی که به طور  چه شیوه

چه اقدامات مهربانانه، مراقبتگرانه، و  ای میتوانید به آنها کمک کنید وجود دارد؟ واقعبینانه

  حمایتگرانهای میتوانید انجام بدهید؟

 ای به کسی که پریشان و ناراحت است  کلمات مهربانانه از طریق تماس تلفنی یا پیامک آیا میتوانید

 بگویید؟

 به  آیا میتوانید به کسی در انجام دادن یک تکلیف یا کارش کمک کنید؟ غذایی بپزید؟ دست کسی را

 مهربانی نگه دارید یا با یک کودک یا نوجوان بازی کنید؟

 دهنده باشید؟ یا در موارد جدیتر از آنها فرد و/یا افرادی که بیمارهستند تسکین آیا میتوانید برای 

 پرستاری کرده و کمکهای پزشکی در دسترس را برایشان فراهم کنید؟
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  صرف میکنید موثرترین شیوه فاصلهگیری اجتماعیو اگر وقت زیادی را در خانه به خاطر قرنطینه یا 

سالم  های گذران وقت چه میتواند باشد؟ شاید بخواهید برای حفظ تناسب اندامتان ورزش کنید؛ غذای

 و دیگران انجام بدهید. برای خودتان بپزید)تا حد ممکن و با توجه به محدودیتها( و اقدامات معناداری

  آشنایید، چطور  آگاهی رویکردهای مبتنی بر توجه و تعهد و یا سایرو اگر با درمان مبتنی بر پذیرش

 .را تمرین کنید آگاهی میتوانید فعاالنه بعضی از آن مهارتهای توجه

  میتوانم انجام بدهم که زندگی  چه کاری هر قدر کوچک »در طول روز به طور مکرر از خود بپرسید

و به هر پاسخی که رسیدید « مرا بهتر کند؟ جامعۀخودم و آنهایی که با من زندگی میکنند یا افراد 

 انجامش بدهید و به طور کامل سرگرمش بشوید.

 

 پذیرش و گشودگی 6گام 

و مهربان  احساسات ناخوشایند تجربه کردنِ برای در درونمان است پذیرش و گشودگی به معنای ایجاد فضایی

ترس،  است؛ احساساتی مانند قطعی کنونی، حراندر شرایط ب احساسات ناخوشایند تجربه کردن با خود. ماندن

 اضطراب، خشم، غمگینی، احساس گناه، احساس تنهایی، ناامیدی، سردرگمی و بسیاری دیگر.

هستند و ما نمیتوانیم مانع بروز آنها بشویم؛ اما میتوانیم پذیرای آنها باشیم و  این احساسات واکنشهایی طبیعی

نِ آنها بگشاییم یعنی تصدیق کنیم که اینها احساساتی طبیعی هستند و به در درونمان فضایی برای تجربه کرد

به مهربانی رفتار  اجازه بدهیم که وجود داشته باشند )حتی اگرناخوشایند باشند( و در عین حال با خودمان آنها

 کنیم.

است؛ مخصوصاً اگر نقش برای مقابلۀ خوب و موثر با این بحران ضروری  "مهربانی با خود"به یاد داشته باشید که 

در مواقع "اید:  هم داشته باشید. اگر تا به حال سوار هواپیما شده باشید این پیغام را شنیده گری مراقبت

همان ماسک اکسیژن  . خوب، مهربانی با خود"اضطراری، قبل از کمک به دیگران، ماسک اکسیژن خود را بزنید
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نید در مواردی که الزم باشداز دیگران نیز مراقبت کنید این شماست؛ یعنی اگر از خودتان به خوبی مراقبت ک

 کار را خیلی بهتر انجام خواهید داد.

 اگر کسی که دوستش دارم احساسات ناخوشایندی که من االن احساس میکنم را »بپرسید  پس از خودتان

 چه کاری هم گفت و برایشگرانه رفتار کنم به او چه خوا بخواهم با او مهربان و مراقبت من تجربه کند و اگر

 . همانگونه باشید که با آنها میخواهید رفتار کنید سپس با خودتان«  انجام خواهم داد؟

 

 شما هدایت میکنند:  ارزشهااقدامات متعهدانۀگام قبل را ارزشهای بنیادین -7گام 

این ایستادگی چه نوع  میخواهید در کنونی میخواهید به خاطر چه چیزی ایستادگی کنید؟ در مواجهه با بحران

 انسانی باشید و رفتار وکردار شما نماد چه چیزی باشد؟ میخواهید با خودتان و دیگران چگونه رفتار کنید؟ 

،پذیرش و  طبعی، صبوری، شجاعت، صداقت، مراقبتگری ارزشهای شما میتواند شامل عشق، احترام، شوخ

دادن این  هایی برای جلوه در طول روزبه دنبال شیوه باشد. شمار دیگری گشودگی، مهربانی ... یا چیزهای بی

که این  البته مادامی .متعهدانۀ شما راتعیین و هدایت کنند ارزشها باشید. به این ارزشها اجازه بدهید اقدامات

نمیرسید، کارهایی  به برخی اهدافتان بحران ادامه پیدا میکند انواع و اقسام موانع را پیش روی خود خواهید دید:

ای ندارند؛ اما حتی در مواجهه با این  حلهای ساده رو میشوید که راه را نمیتوانید انجام بدهید و با مشکالتی روبه

های مختلفی همراستا با ارزشهایتان زندگی کنید. مخصوصا میتوانید به  چالشها همچنان میتوانید به شیوه

 بپرسید: ر شرایط دشوار از خودتانبرگردید واین سواالت را د"مراقبتگری"و "مهربانی"ارزشهای 

 مراقبت کنم؟ هایی میتوانم از خودم را پشت سر میگذارم چطور و به چه شیوه وقتی این روزهای سخت 

 بگویم و چه کارهایی از سرِمهربانی میتوانم برای  ای میتوانم به خودم چه کلمات و جمالت مهربانانه

 انجام بدهم؟ خودم

 کشند رفتار کنم؟ که رنج می میتوانم با آنهایی ای به چه شیوههای مهربانانه 
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 زیستی جامعۀ خودم چه کارهایی از جنس مراقبتگری و مهربانی میتوانم  برای همیاری در ارتقای نیک

 انجام بدهم؟

  در این بحرانچه میتوانید بگویید و انجام بدهید که وقتی سالها بعد به این روزها نگاه میکنید بتوانید به

 ار کنید؟خودتان افتخ

 :شناسایی منابع - 8 گام 

 گرفتن شناسایی کنید. این منابع شامل دوستان، خانواده، همسایه ،یاری، حمایت و توصیه کمک منابعی برای 

و خدمات اورژانسی است؛ و مطمئن شویدکه شماره تلفنهای کمکهای اورژانسی و در  ها، متخصصین سالمت

همچنین با شبکه اجتماعی خود در ارتباط باشید و اگر میتوانید . یدلزوم کمکهای روانشناختی را میدان صورت

برای دیگران باشید همانطور که آنها  حمایتی به دیگران ارائه کنید به آنها بگویید؛ شما میتوانید منبع حمایتی

 میتوانند برای شما چنین باشند.

 :گیری سازی و فاصله ضدعفونی -  9گام 

را میدانید اما ارزش تکرار را دارد: دستهایتان را به طور منظم  این گام موارد از قبل شما که مطمئن هستم 

را برای هدف واالتر سالمتی  گیری اجتماعی بینانه ممکن باشد فاصله ضدعفونی کنید و تا حدی که به طور واقع

 کردن قطع گیری جسمانی صحبت میکنیم نه ازفاصله تان تمرین کنید؛ و به یاد داشته باشیدکه ما جامعه

  .هیجانی ارتباطات

است؛ پس عمیقا آن را با ارزشهایتان همراستا کنید و بدانید که  ای متعهدانه گیری اجتماعی اقدام مهمِ فاصله

دوباره و دوباره و دوباره، وقتی مشکالت ریز و  خالصه اینکه است. درواقع اقدامی در راستای رفتارهای مراقبتگرانه

 خیزند به این گامها برگردید: ما پیدا میشوند و طوفانهای هیجانی درون شما برمیدرشت در دنیای اطراف ش

 تمرکز بر آنچه در کنترل شماست -1

 نتصدیق کردن افکار و احساساتتا -2
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 توجه کردن به بدنتان- -3

 مشغله و سرگرمی با آنچه انجام میدهید -4

 اقدام کردن متعهدانه -5

 پذیرش و گشودگی- -6

 ارزشها- -7

 شناسایی منابع -8

 گیری سازی و فاصله یضدعفون- -9

 

 چگونه ایمن بمانیم و همزمان با اضطراب کنار بیایم؟

ها اضطراب ابتال به ویروس کرونا را دارند. اضطراب واکنش طبیعی به شرایط سخت و تهدید  این روزها خیلی 

روی سیستم آمیز است، اما اگر شدید و طوالنی شده و رنج ایجاد کند، زندگی را مختل میکند. اضطراب میتواند 

تضعیف کند. گاهی نیز اضطراب باعث رفتارهای ناکارآمد  ایمنی تأثیر منفی داشته باشد و بدن را در برابر بیماریها

برای مثال ممکن است باعث شود مکرراً اخبار اشتباه یا ناخوشایند را برای هم ارسال کنیم و پیامهای   میشود.

ی  م. کارهایی که فرد مبتال به اضطراب انجام میدهد و چرخهدرست و دستورالعملهای علمی را ندیده بگیری

های  ها، شبکه خودش و دیگران را بیشتر میکند عبارت است از جستجوی مداوم خبر در رسانه اضطراب

خطرات از ویژگیهای افراد مضطرب است. اشخاصی که از قبل دچار  اجتماعی نامعتبر. عدم اطمینان و بزرگنماییِ

 انددر این شرایط اضطراب منتشر، اختالل اضطراب بیماری و اختالل وسواسی جبری بودهاختالل اضطراب 

 بیشتری را تجربه میکنند. 

 با اضطراب ناشی از ابتال به بیماری چگونه برخورد کنید؟

 دستهایتان را مکرراً بشویید. این مؤثرترین روش برای پیشگیری از بیماری است. -8
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باشید و این اطالعات را از منابع معتبر مثل سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت به دنبال اطالعات دقیق  -2

 و سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی بگیرید. 

قبل از بازنشر اخبار و اطالعات از درستی آن مطمئن شوید. انتشار اخبار نادرست، اضطراب اطرافیان شما و  -3

 دلیل زیاد میکند. جامعه را بی

ترین بیماری نیز نیست. شاید جالب  گیر نیست. کشنده این اولین و آخرین بیماری واگیردار و همهبدانید  -7

باشد که بدانید از هر صد نفری که مبتالبه این بیماری میشوند، دو نفر ممکن است که جانشان را از دست 

ی دارند. برای مثال ساالنه میر باالی و بعضی از بیماریها که چندان جدی گرفته نمیشود، مرگ بدهند. در ضمن

 بیش از یک میلیون نفر در جهان به علت ابتال به سل جان خود را از دست میدهند.

اگر برای رعایت ایمنی ساعات طوالنی در منزل هستید، سعی کنید در خانه فعال باشید و بیکار نمانید.  -6

 کافی داشته باشید و حتی در خانه ورزش کنید.  تحرک

زدن و پیاده روی به مکان های خلوت یا طبیعت بروید و خود را مدت طوالنی در خانه حبس برای قدم  -5

 نکنید. 

با دوستان و اطرافیان خود صحبت کنید. صحبت در مورد نگرانیها به بهتر شدن حال شما کمک میکند ولی  -4

 صحبت های خود را به اخبار کرونا ویروس محدود نکنید. 

که روی آن کنترل دارید تمرکز کنید. از روش هایی که قبالً برای کاهش اضطراب و  سعی کنید بر مواردی. -1

سازی را به کار ببرید. خود را سرگرم کنید، فیلم  استرس شما موثر بوده استفاده کنید. برای مثال روشهای آرام

 بخشی که شما را آرام میکند. تماشا کنید یا هر فعالیت لذت

فشار زیادی هستید، یا انجام کارهای روزمره برای شما سخت شده، با پزشک،  اگر احساس میکنید تحت. -0

        روانپزشک یا روانشناس مشورت کنید.
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 دربیماران بستری به علت کرونا ویروس جدید اضطراب

 دهندگان خدمات درمانی هائویژه ار

زیادی را تجربه  اسات منفیکرونا ممکن است ترس، اضطراب یا احس بیماران با تشخیص قطعی و یا احتمالی

به دلیل قرنطینه، اضطراب به دلیل مداخالت درمانی، و نگرانی از  و خشم ،احساس تنهایی کنند. ترس ازمرگ

 و هیپوکسی؛ تب، مانند سرفه، بیماری مثالهای از این احساسات منفی است. همچنین عالیم ابتالی نزدیکان

نیاز . منجر به تشدید اضطراب و تنش بیمارمیشود وسایل حفاظتی،و استفاده از  یاعوارض داروها و شرایط بخش

نیز شرایط را برای این بیماران دشوارتر میکند. هر یک از اعضای تیم درمان میتوانند  بیماری و انگ به قرنطینه

 نقش کلیدی در کاهش این احساسات منفی و اضطرابدر بیمارداشته و روند درمان و بهبودی را تسریع کنند. 

 چگونه اضطراب بیمار را کاهش دهیم؟

در زمان انجام هر مداخله درمانی از فرصت استفاده کرده و با بیمار صحبت کنید.استفاده تیم درمان از وسایل 

حفاظتی باعث میشود ارتباط با بیمار محدود به مکالمه شود. بیمار چهره و لبخند شما را نمیبیند. با او با لحن 

 نید.صحبت ک آرام و مهربان

ویژه در دوره نقاهت، از مرگ، از عود  های بیمار بپرسید. بیماران ممکن است از عواقب بیماری به از نگرانی

 مجدد عالئم، یا رها شدن توسط تیم درمانی و خانواده نگران باشند.

 به بیمار بگویید طبیعی است که نگران و مضطرب باشد و میدانید که دوره سختی را میگذراند. 

 خواهند بود. اطمینان دهید که تیم درمانی او را رها نمیکنند وتا بهبودی درکنارش به او
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باعث کاهش حس عدم اطمینان و  روزبه بیمار بدهید، این درمورد وضعیت سالمت و درمان اطالعات درست و به

هید که چه کارهایی میشود. بیمار را در جریان روند درمانش بگذارید و با زبان ساده برای او توضیح د ترس انها

 برایش انجام میشود.

تا جاییکه امکان دارد امکان تماس با خانواده و نزدیکان را برای بیمار فراهم کنید. تماس تصویری یا صوتی با  

 ویژه در زمانهای خاصی مانند نوروز به بهتر شدن احساس بیماروسازگاری او باشرایط کمک می کند. بیمار به

باشند.بسیاری  درمان واکنشهای منفی مانندخشم و پرخاشگری داشته ست نسبت به تیمبیماران ممکن ا بعضی

و با آرامش به  این واکنش ها را شخصی برداشت نکنید از مواقع خشم افراد به دلیل ترس و اضطرابشان است.

 شما برای کمک به آنها تالش میکنیدو دلیل رفتارشان را بپرسید. بیمار توضیح دهیدکه

با اقدامات حمایتی شما کنترل نمیشود، مشاوره  و بیمارشدید است یا خلقی یکه عالئم اضطرابی،در صورت 

روانپزشکی درخواست کنید. در صورت عدم دسترسی به روانپزشک از پزشک بیمار بخواهید در صورت لزوم برای 

 ند.اضطراب تجویز کن بیمار داروی ضد

 

 

 

 کرونا گیری ویروس در همه افراد مبتال به اضطراب بیماری توصیه هایی برای

با شیوع ویروس جدیدکرونا، طبیعی و الزم است که استرس و اضطراب داشته باشیم. اضطراب طبیعی باعث 

میشود توصیه های پیشگیری را جدی بگیریم. پس با احساسها و فکرهای معمول خود نجنگید. اما گاهی این 

است. اگر  "اضطراب بیماری"ا ها شدید و طوالنی میشود، یکی از شکلهای تشدید شده این استرسه اضطراب

های بیماری مانند تب را در خود چک می کنید، هر عالمت کوچکی را به حساب بیماری میگذارید،  مکرر نشانه

 مکرر به مراکز درمانی برای آزمایش مراجعه میکنید:

https://sums.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub56/amoozeshi_file/negarani_cov.pdf#page=2
https://sums.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub56/amoozeshi_file/negarani_cov.pdf#page=2
https://sums.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub56/amoozeshi_file/negarani_cov.pdf#page=2
https://sums.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub56/amoozeshi_file/negarani_cov.pdf#page=3
https://sums.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub56/amoozeshi_file/negarani_cov.pdf#page=3
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 ای کرونا نیست. بدانید هر سرماخوردگی و سرفه 

 و خفیف میگذرد. اکثر موارد ابتال به ویروس کرونا بدون عارضه 

 خصوص که در این شرایط مراکز درمانی پرخطرترین  از مراجعه برای آزمایش دادن خودداری کنید. به

 مکانها برای ابتال به ویروس هستند.

 خاطر  طبق برنامهای که پزشک به شما داده است برای ویزیت مراجعه کنید و از ویزیتهای اضافه به

 اضطراب خودداری کنید.

 جای آن در حد الزم اقدامات پیشگیری را انجام دهید. کلی را حل نخواهد کرد، بهنگرانی مش 

 .در این شرایط همه ما با عدم قطعیت زیادی روبرو هستیم. پس دنبال اطمینان بخشی نباشید 

 های من چقدر شبیه این بیماری است؟ یا چقدر من در معرض  افکار خود را به چالش بکشید: نشانه

 هستم؟ خطر این بیماری

  تمرکز کنید.« اکنون»و « اینجا»بر 

 .با مشغول شدن به کارهای دیگر، حواس خود را پرت کنید، و روی بدن خود تمرکز نکنید 

 .تا حد ممکن به فعالیتهای عادی زندگی خود برگردید 

 .در مورد نگرانی و اضطرابخودبا اطرافیان خود صحبت کنید 
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  کارگیری روش های خودمراقبتی نتوانستید عملکرد روزمره خود اگر برای چند روز متوالی و با وجود به

ها برای شما آزاردهنده بود با پزشک، روانشناس، یا روانپزشک مشورت کنید. در  را حفظ کنید یا نشانه

 حال حاضر بسیاری از خدمات درمانی به صورت آنالین و تلفنی ارائه میشوند.

 گیری ویروس کرونا در همه« افسردگی»هایی برای افراد مبتال به  توصیه

با شیوع ویروس جدید کرونا، تجربه اضطراب و نگرانی طبیعی است. از طرفی در قرنطینه خانگی ماندن ممکن 

بدتر  حوصلگی و ترس شود، و در افرادی که از قبل افسردگی دارند ممکن است باعث است باعث غمگینی، بی

 های بیماری شود. شدن نشانه

 گرانی های خود با دوستان، خانواده، صحبت کنید. میتوانید از تماس تلفنی و تصویری در مورد حسها و ن

 استفاده کنید و با اطراقیان در تماس باشید.

  سعی کنید فعالیتهای هرچند کوچکی در منزل انجام دهید. بخصوص فعالیتهایی که قبال برایتان لذت

 است که خود را سرگرم کنید و بیکار نباشید. بخش بوده، مانند کتاب خواندن، فیلم دیدن، بازی. مهم

 بنفس پایینی در انجام کارها مانند رانندگی، بیرون رفتن و  اعتماد افراد مبتال به افسردگی، ممکن است

 تان را به خودتان یادآوری بکنید. ... دارند. توانمندیهای قبلی

 ترسی دارید در حیاط منزل یا یک تا حد امکان ورزش کنید. میتوانید در خانه ورزش کنید یا اگر دس

 مکان خلوت نزدیک به منزل قدم بزنید.

 ای برای ورزش  های غذایی منظم و برنامه نظم زندگی خود را حفظ کنید. مثال ساعت خواب، وعده

 داشته باشید.

  برای یک روز یا حداکثر یک هفته هدفهای کوچک برای خودتان تعیین کنید و برای انجام آن برنامه

 کنید.ریزی 
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 تمرکز کنید.دائم فکر نکنید چه "اینجا"و "اکنون"آگاهی استفاده کرد، و روی میتوان از روش ذهن

 خواهد افتاد؟  اتفاقی در آینده

 کنید روشهای آرامسازی را یاد بگیرید و به کار ببرید 

 ما روی مسائلی که قادر به تغییر آن نیستید،تمرکز نکنید.مثال سرعت گسترش بیماری در کنترل ش

 نیست ولی شما برانجام روشهای پیشگیری کنترل دارید. 

 فرد بهبود پیدا 98نفر مبتال به ویروس کرونا 100های مثبت مسائل توجه کنید. برای مثال از  به جنبه

 میکنند.

 گیری ویروس کرونا، دورهای کوتاه و گذرا است. به خودتان یادآوری کنید، همه 

 یا داروهایی که برای شما تجویز نشده برای مقابله با حسهای و  محرک،کافئین از الکل، سیگار، مواد

 افکار منفی استفاده نکنید.

 .تا حد امکان به اندازه کافی غذای سالم و تازه مانند میوه و سبزیجات مصرف کنید 

 

 در همه گیری ویروس کرونا« وسواس»هایی برای افراد مبتال به  توصیه

فراد اضطراب را تجربه میکنند و این مختص افراد مبتال به وسواس نیست. اما با شیوع ویروس جدیدکرونا، اغلب ا

این افراد ممکن است، واکنش شدیدتر و یا اضطراب بیشتری را تجربه کنند. اگر شما هم چنین شرایطی دارید 

 بدانید:

 .من "د طبیعی است که همه میزانی از اضطراب را داشته باشیم. به خودتان بگویی شما تنها نیستید

واقعا شرایط سختی برای "یا "ممکن است اضطراب زیادی داشته باشم و در این شرایط طبیعی است.

 همه ما است.
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  است؟ آیا شستشو را برای رعایت توصیه« تمیزکردن و شستن»توجه کنید که چه چیزی شروع کننده 

 های پیشگیرانه انجام می دهید؟ یا برای رهایی از افکار مزاحم و اضطراب؟

  کارهای توصیه شده را انجام دهید نه بیشتر نه کمتر، و سعی کنید به افکار وسواسی توجه نکنید. وقتی

آیا ". اگر فکرهایی دارید مانند اینکه"کافی است"های ارائه شده عمل کردید به خود بگویید  به توصیه

 ارید.سعی کنید آنها را کنار بگذ"مدت شستن دستم کافی بود؟ " ،"درست انجام دادم؟

  اخبار را تنها یک بار در روز از منبع معتبر پیگیری کنید. از چک کردن مکرر اخبار و خواندن مکرر

 مطالبی در مورد ویروس خودداری کنید.

 کننده است،  میزان خطر را بیش از آنچه هست تخمین نزنید. درست است ابتال به ویروس کرونا نگران

 دارند. فیف و متوسطافراد مبتال عالیم خ  اما تعداد زیاد

  سعی کنید روی موضوع کرونا و نگرانیهای آن کمتر تمرکز کنید و سعی کنید خودتان را با کارهای

 دیگری سرگرم کنید

  تمرکز کنید. در حال حاضر و اینجا همه چیز برای من مناسب است. دائم فکر نکنید "اینجا"و "اکنون"به

 چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد؟

 عدم قطعیت را بپذیرید. اضطراب ریشه در عدم تحمل ابهام دارد. شما ویروس را نمیبینید و  سعی کنید

نمیتوانید صددرصد مطمئن شوید همه چیز امن است. به هر حال ما همه چیز را نمیتوانیم کنترل 

 کنیم.

 مراقبتی  ودکارگیری روشهای خ دار بودن آن، اگر با وجود به در صورت آزار دهنده بودن عالیم و ادامه

نتوانستید عملکرد روزمره خود را حفظ کنید با پزشک، روانشناس، یا روانپزشک مشورت کنید. در حال 

 .شوند حاضر بسیاری از خدمات درمانی به صورت آنالین و تلفنی ارائه می
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 09جنبه های روانپزشکی و سالمت روان در بیماری کووید نکاتی درباره 

بستری در بخشهای کرونا در معرض استرس COVID-19سمانی، بیماران مبتال به عالوه بر شرایط نامساعد ج

توجهی هستند که منابع مختلفی دارد. منابع استرس می تواند مربوط به نگرانی از بیماری و عواقب  قابل

ی می مالی یا در برخی مناطق، انگ )استیگما( بیماری باشد. در بعضی بیماران، منشاء نگران خانوادگی، شغلی،

 ن به علت داشتن اختالل روانپزشکیخدمات دریافتی یا کیفیت آن باشد. برخی بیمارا تواند اشتغال خاطر با نوع

پذیری بیشتری برای افزایش تنش دارند. درصد کمتری از بیماران در صورت  پیش از بستری کنونی، آسیب

لی که گفته خواهد شد، کاهش سطح مواد می شوند و یا به دالی مصرف قبلی مواد، دچارعالیم ترک مصرف

تجربه می کنند. در بسیاری از موارد انکار بیماری با انگیزه  هوشیاری و اختالل در توجه ، تمرکز )دلیریوم( را

 .متناسب روانشناختی را طلب می کند های متفاوت مانع از همکاری با درمان می شود که مداخالت

 :و سالمت رواناصول و ارزشهای ارائه خدمات روانپزشکی 

بسیاری از بیماران به علت درمان سمپتوماتیک عالئم روانشناختی تحت «: آسیب نرسان»اصل طالیی  -الف

داروهایی قرار می گیرند که می تواند تداخلها و عوارض دارویی نگران کننده ای به وجود آورد . مراقبت  درمان با

 .باالست عوارض واجد اهمیت فنی و اخالقی بسیار از اینگونه

 .احترام و رعایت کرامت بیمار و اطرافیانش یک اولویت مهم است -ب

خدمات تشخیصی و درمانی از هر نوع باید بدون تبعیض و با صرف نظر از جایگاه اجتماعی، نژاد، قومیت،  -ج

به وسیله perceived discrimination) )سن، جنس و غیره انجام شود. حتی تبعیض ادراک شده  مذهب،

 .باعث افزایش استرس و افت سالمت روانی و جسمانی او گردد مار می تواندبی
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هیچ بیماری به صرف داشتن اختالل رفتاری، روانپزشکی و ناتوانی ذهنی، نباید مورد تبعیض در اقدامات  -د

د. و درمانی کووید قرار گیرد. روانپزشکان موظف به مداخله فعال برای حل مشکالت فوق الذکر هستن تشخیصی

محتمل و قطعی کووید به وسیله متخصص مربوطه در سرویسهای روانپزشکی، بیمار باید  در صورت تشخیص

بیماران کووید منتقل گردد. خدمات الزم برای این بیماران باید همانند سایر بیماران  سریعا به بخشهای بستری

و رفتارهای خطرناک در جهت جلوگیری از توجه بیشتر برای مدیریت پرخاشگری  ارایه شود. این بیماران نیازمند

پرسنل هستند. فقط در این صورت است که همکاران بخش بستری بیماران  صدمه به خود، بیماران دیگر یا

روانپزشکی به این بیماران رسیدگی کنند. برخی بیماران روانپزشکی بعلت  کووید می توانند مثل یک بیمار غیر

اطمینان از بلع داروی خوراکی دارند که این مهم باید با پرسنل   به حصول عدم پیروی از درمان دارویی نیاز

داروی خوراکی به روانپزشک اطالع داده شود. مالحظات  بخش هماهنگ شود و در صورت امتناع بیمار از مصرف

درمان اعتیاد و ...( در بیمار ECTلیتیوم، ، قابل توجهی در ادامه درمان های خاص روانپزشکی )تجویز

 .های جداگانه است لد که نیازمند تهیه و تدوین پروتکروانپزشکی مبتال به کووید وجود دار

طبق توصیه ستاد ملی کرونا هیچ بیمار مبتال نباید به علت فقدان امکانات مالی از تشخیص و درمان مناسب  -ه

 .شود محروم

قرار می گیرند باید  19بتال به کووید حفظ سالمت درمانگران از جمله روانپزشکانی که در معرض بیماران م -و

 .متناسب صورت پذیرد(PPE) نمودن دسترسی به وسایل و پوشش مراقب از خود  با فراهم

 :در موارد زیر مشاوره روانپزشکی درخواست گردد

 وجود اضطراب شدید -8

 وجود بی قراری، تحریک پذیری یا پرخاشگری -2

 عدم آگاهی به زمان، مکان یا اشخاص -3
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 .سابقه مشکالت روانپزشکی دارند یا تحت درمان داروهای روانپزشکی هستند بیمارانی که -7

بیمارانی که سابقه سوء مصرف دارو یا مواد دارند یا تحت درمان نگه دارنده با متادون، بوپرنورفین یا  -6

 .تریاک هستند شربت

 خود یا دیگران و بیمارانی که بنا به تشحیص پزشک معالج عالئم بارز روانپزشکی )افسردگی، خطر برای -5

 .دارند ( ...

 :مشاوره های سرپایی

اکثر مشاوره های سرپایی به دلیل سطح باالی اضطراب بیماران درخواست می شود. در چنین مواردی توصیه 

 :می شود

است  ( O2 sat) نخست علل جسمانی اضطراب مورد ارزیابی قرار گیرد. سر دسته آنها افت اشباع اکسیژن -8

 بود، باید از تجویز داروهای93%کمتر از O2 satیع در این بیماران دیده می شود. در صورتیکه به طور شا که

 .سداتیو خودداری گردد. برای اطالع از جزییات به فلوچارت تشخیص و درمان مراجعه فرمایید

 اضطراب اضطراب موقعیتی را ارزیابی کنید. منابع استرس متعددی برای اینO2 satدر صورت نرمال بودن  -2

 وجود دارد که در زیر فصل بیماران بستری به آن پرداخته شده است. در چنین مواردی نیز تجویز دارو ضروری

 نیست و پس از مصاحبه با بیمار و کنترل منبع استرس مورد نظر، مدیریت استرس با استفاده از روشهای غیر

 .دارویی توصیه شود

 :د اختالل پانیک، اضطراب منتشر و وسواس به موارد زیر توجه شوددر صورت بیماری قبلی روانپزشکی مانن -3

شوند که  می شود. داروها به صورتی انتخاب یا تغییر دوز داده QTcتداخالت دارویی باعث طوالنی شدن  -الف

 .مشکل جدید بالینی ایجاد نشود
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قطع  توصیه می شود بدهد.withdrawal قطع ناگهانی داروهای قبلی خود می تواند عوارض بازگیری -ب

 .داروها تدریجی باشد

 برای کنترل اختالالت روانپزشکی اضطرابی حتی االمکان در سنین باال از تجویز داروهایی که خواص -ج

 .آنتی کولینرژیک دارند، برای پیشگیری از دلیریوم پرهیز شود

 :مشاوره های بستری

های گوناگون قرار دارند  ز بستری در معرض استرسروانپزشک مشاور باید توجه داشته باشد که بیماران پس ا

 :روشهای زیر باید به آنها پرداخته شود که با

 درک منابع استرس بیماران و نیازهای آنها -8

انتقال سیستماتیک این نیازها به سیستم درمانی اعم از پزشکان، پرستاران و سایر پرسنل دخیل در  -2

 از بیماران مراقبت

 آنها به سیستم اداری و لجیستیک بیمارستان انتقال برخی از نیازهای -3

برخی منابع مهم استرس برای  انتقال برخی از نیازهای اجتماعی آنها به سیستم مددکاری بیمارستان -7

 :بیماران

 :فضای حاکم بر اتاق بیماران بستری به دالیل زیر کامال برای بیماران استرس آور است -8

 نداشتن همراه -الف

 چون برای برخی از بیماران تشخیص دقیق و شواهد« از هم کرونا بگیرند»ماران کهنگرانی برخی از بی -ب

 .منجر به این تشخیص، به طور کامل توضیح داده نشده است
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معموال  و پوشش غیر عادی پرسنل می تواند رعب آور باشد. برخی بیمارانICUفضای غیر معمول بخش یا  -ج

 .د کاری برای هم بکنند، از انتقال ویروس می ترسندبا یکدیگر حرف نمی زنند و اگر هم بتوانن

 مواجهه با مرگ بیمار هم اتاقی -د

 :راه حل های پیشنهادی

داشتن تلفن همراه جهت کاهش اضطراب شما و »موبایل در دسترس بیماران باشد و تاکید شود که  -الف

ان از آن به صورت محدود استفاده محترمتان در این بخش آزاد است. لطفا فقط جهت تماس با بستگانت خانواده

 «کنید.

بیماران سالمند و ناتوان که امکان برقراری تماس شخصی ندارند، امکانات تماس )ترجیحا تصویری( فراهم  برای

 .تیمی در بیمارستان عهده دار ارائه اطالعات )از طریق تماس تلفنی( به خانواده باشد .شود

 که تشخیص بالینی کووید دارند، در صورت اطمینان متخصص -بیماران و احتماال بیشتر  -برای هر بیمار  -ب

شما از نظر بالینی قطعا به » مربوطه، به وسیله پزشک معالج و پرستار بیمار این جمله به صراحت گفته شود: 

نحوه » پزشک یا پرستاری که این خبر را به بیمار یا همراه او می دهد، الزم است مهارتهای« مبتال هستید. کرونا

 را فرا گرفته باشد« خبر بد اطالع

 :برای ارتباط راحت تر بیماران در یک اتاق، پرستاران این جمله را به بیماران بگویند -ج

 شما مبتال به کرونا هستید بنابراین از هم اتاقی هایتان بیماری کرونای جدیدی نمی گیرید. با هم صحبت کنید»

  «.و آشنا شوید

 نگام عملیات احیاء اتاق تخلیه شود یا حداقل از پرده یا پاراوان برای محفوظ بودن بیمار بددر صورت امکان ه -د

 .حال استفاده گردد. در حداقل زمان ممکن جنازه متوفی انتقال یابد
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 یک رنگ امکان تفکیک پزشک و پرستار و کمک بهیار از یکدیگر مقدورPPEبه علت استفاده پرسنل از  -2

 زشک یا پرستار خودش را نشناسد دچار اضطراب می شود، و نمی داند درخواست و سواالتنیست. بیماری که پ

 .روزمره خود را با چه کسی باید مطرح کند

 :راه حل پیشنهادی

 همه بیماران قادر به بازشناسی صدای کادر درمان درویزیت های بعدی نیستند، بخصوص که برخی از آنها -الف

 .بار ویزیت لطفا خود را و نقش خود را به آنها معرفی کنید مشکالت شناختی دارند. در هر

 .عالوه بر ویزیتهای منظم روزانه، ویزیتهای مجازی با تبلت یا موبایل در ساعات مشخص کمک کننده است -ب

با توجه به محدودیت ارتباطات غیر کالمی با این پوشش، توصیه می شود تا از مهارتهای ارتباطی کالمی  -ج

 .تفاده شوداس بیشتر

 .نوشتن نام پزشک یا کادر درمان با حروف بزرگ روی لباس کارکنان می تواند موثر باشد -د

 فلوچارت اضطراب

اضطراب به عنوان شایعترین عالمت روان تنی در بیماران بستری مبتال به کووید مورد توجه قرار گرفته است. در 

ا تعداد قابل توجهی از بیماران مصاحبه کیفی انجام شده این فلوچارت عالوه بر مطالعه شواهد علمی، ب طراحی

با حضور متخصصین روانپزشکی، بیهوشی و expert panel)   (علمی متخصصین است و در جلسه

مورد توافق قرار گرفت و در گام بعدی از طیف وسیعی از روانپزشکان درگیر  متخصصین درگیر در درمان کورونا

 .خواهی شد شور نظربا تشخیص و درمان کووید در ک
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 راهنمای فلوچارت

برای تدبیر اضطراب  شد. در تجربه بالینی نیمی از اضطراب بیماران مرتبط با مشکالت جسمانی تشخیص داده 

 :ر گرفته شودظلطفا اولویت های زیر به ترتیب در ن

 روانشناختی -3  جسمانی شایع  -2   جسمانی خطرناک -8

است همزمان چند مشکل در بیمار وجود داشته باشد )درد شدید ، افت البته در بسیاری از موارد ممکن 

 sat O2 و حمله پانیک(. این بیماران نیازمند مداخله های چندگانه هستند. شرط انجام این مداخله

 .مداخله های سطوح پایین تر باعث وخامت در سطوح باالتر )طبق فلوچارت( نشوند ست کها ها این
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 :80کوویدبه درمبتالیان دلیریوم مدیریت

 یکی از تظاهرات مهم بالینی در بیماران بستری فوق الذکر دلیریوم است. این مسئله به علت سن باالی مبتالیان،

 هیپوکسی ناشی از درگیری ریوی ،اختالل آب و الکترولیت، محرومیت حسی ، بیماری زمینه ای، سابقه قبلی

 اخالت دارویی ممکن است رخ دهد. دلیریوم می تواند هیپراکتیو یا هیپواکتیو باشد. دراختالالت شناختی و تد

اکثریت موارد دلیریوم ناشی از هیپوکسی به صورت هیپواکتیو است . این بیماران معموال بی حرکت، خواب 

د آمادگی ساکت یا کم حرف و افسرده به نظر می رسند. روانپزشک بایunresponsive) )بی واکنش  آلوده،

این فلوچارت تاکید بر تشخیص زودتر دلیریوم و رفع علل زمینه ای )بهبود  افتراقی این موارد را داشته تشخیص

شده است. تجویز آنتی سایکوتیکها به عنوان مراحل انتهایی فلوچارت و ( اکسیژن خون و قطع داروهای سداتیو

اران ممکن است به علل مختلفی دچار دلیریوم شده است. برخی بیم با رعایت موارد احتیاط امکان پذیر شده

و...( که نیازمند مداخالت چندگانه همزمان هستند. شرط انجام  O2 sat تب، افت ، withdrawal )باشند

 .تنفس بیمار است کلیه این مداخالت مراقبت از راههای هوایی و
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 09-ی کوویدچند نکته برای مشاوره با مبتالیان و افراد در ارتباط با بیمار

 :جمعیت عمومی

ممکن است هر کسی را در هر منطقه جغرافیایی مبتال نماید. هر فردی از هر قومیت 80 -بیماری کووید -8

که مبتال شود باید تحت مراقبت و درمان های متناسب قرار گیرد. فردی که مبتال به کرونا شده  و نژادی

ناشایستی با وی شود و باید از مراقبت، حمایت  و اشتباه نکرده است و نباید برخورد است، مقصر نیست

 .و محبت کافی برخوردار شود

و  "کوویدی"، "قربانی"بیماران را با کلماتی که بار منفی و انگ دارند خطاب نکنید. کلماتی نظیر  -2

بشدت بار منفی داشته و میتواند باعث آزار بیمار و اطرافیان وی شود. این بیماران  "کوویدی خانواده"

شده اند و بعد از بهبودی به زندگی، کار، خانواده خود 80 -مبتال به بیماری کووید رادی هستند کهاف

 .افراد انگ زده شود برخواهند گشت. نباید به این

را از منابع معتبر اطالعاتی دریافت کنید. نباید هر 80 -سعی کنید اطالعات مربوط به بیماری کووید -3

 که شما را آشفته و مضطرب می کند دهید. از خواندن مکرر اخباری کنید و به آن بها خبری را باور

در شبکه های مجازی پخش می شود، الزاما واقعیت ندارد. استفاده از منابع  پرهیز کنید. هر مطلبی که

خانواده شما کمک کند تا بتوانید تصمیم بهتری برای ارتقاء سالمت  اطالعاتی معتبر می تواند به شما و

اطالعات واقعی با کاستن از ترس های کاذب، باعث می شود  . دانستن واقعیت ها و دریافتخود بگیرید

کنید. منابع اطالعاتی صحیح از طریق وزارت  که بهتر و بیشتر بتوانید از خود و نزدیکانتان مراقبت

 .بهداشت، درمان و آموزش اعالم می شود
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تی از دیگران در زمان نیاز آن ها حمایت کنید، از خودتان محافظت کنید و از دیگران حمایت کنید. وق  -7

وقتی شما نیاز داشته باشید به شما کمک خواهند کرد. برای مثال وقتی می بینید همسایه یا  آنها نیز

نیاز دارد، حتی تلفنی از وضعیت وی جویا شوید و احوالپرسی کنید و اگر می توانید  دوستی به چیزی

مکاری کردن در کنار هم بعنوان یک جامعه یا گروه باعث ایجاد ه .احتیاجاتش را بر آورده سازید

 .خواهد شد19 -همبستگی برای مقابله با گسترش بیماری کووید

از هر فرصتی برای بیان تجربیات و داستان های امید بخش استفاده کنید برای مثال تجربه افرادی که  -6

 .برای یکدیگر تعریف کنید به بیماری، سالمتی خود را به دست آورده اند پس از ابتال

تالش می کنند احترام بگذارید. به 80 -به پرسنل بهداشتی که برای مراقبت و درمان بیماران کووید -5

 .که در نجات جان شما و عزیزانتان دارند، از آنان قدردانی کنید خاطر نقشی

در شرایط  درمانی، ممکن است احساس کنید که بشدت تحت فشار هستید.-بعنوان پرسنل بهداشتی -4

احساس شما کامال طبیعی است. داشتن استرس و اضطراب و احساسات مشابه به این معنی  فعلی این

نیست که شما نمی توانید وظایف خود به درستی انجام دهید یا ناتوان هستید. همان گونه که از نظر 

نید به فعالیت های خود از نظر روحی نیز خود را تقویت کنید که بتوا علمی خود را قوی می کنید، باید

در این دوران از خود مراقبت کنید. بین شیفت های کاری خود، خوب استراحت کنید و  ادامه دهید

باشید، فعالیت فیزیکی مناسب )ورزش( کنید و در تماس با خانواده و دوستان  تغذیه مناسب داشته

ش های مضر نظیر استعمال قوی و خود را شاد نگهدارید. از رو باشید. سعی کنید روحیه خود را

بخش پرهیز کنید چرا که این قبیل روش ها در دراز  دخانیات و مصرف مشروبات الکلی یا داروهای آرام

روش مؤثری که قبال نیز برای کنترل  مدت شرایط روحی شما را بدتر خواهد کرد. سعی کنید از هر
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نکنید که کار در زمینه  فراموشاسترس ها استفاده می کردید، برای آرامش خود استفاده کنید. 

 "!بیماری کرونا، دوی سرعت نیست، یک ماراتون است"

 -درمانی که در زمینه مراقبت و درمان مبتالیان به کووید-متاسفانه برخی از پرسنل بهداشتی 

مورد بی مهری خانواده و دوستان خود قرار می گیرند و به نوعی از پرسنل  فعالیت می کنند،80

نوعی انگ علیه افراد است. این اتفاق می تواند شرایط را برای کار  مانی دوری می کنند. ایندر-بهداشتی

ارتباط خود را با خانواده و دوستان از طریق تلفن و ! پرسنل سخت تر کند. به هر حال ناراحت نشوید

حیط کار بدهید. دوستان و همکاران شما در م شبکه های مجازی حفظ کنید و اطالعات مناسب به آنان

های روحی را از آنان بگیرید. با هم  ممکن است تجربیات مشابهی داشته باشند که می توانید حمایت

 .گفتگو کنید

برای اطالع رسانی به افراد بیسواد یا کم سواد و یا افرادی که مشکالت درک و دریافت دارند، راه های  

 .و قابل فهم برای آنها ارائه شود باید پیدا کنید. آموزش ها باید به زبان ساده مناسبی را

حمایت کنید. این موضوع خصوصاً اگر فرد دچار 80 -باید بدانید که چگونه از مبتالیان به کووید -6

 .بوده و نیازمند حمایت روانی باشد اهمیت زیادی دارد بحران های روحی

 درمانی-مدیران بهداشتی

رس های مزمن و خستگی های روحی محافظت از پرسنل خود حمایت کنید و از آنها در برابر است -8

توانایی و قابلیت پرسنل شما را برای ارائه بهتر خدمات بهداشتی افزایش می دهد. به  کنید. این کار

گذراست و شما باید بر قابلیت های کاری درازمدت پرسنل خود تمرکز  خاطر بسپارید که این روزها

 .کنید
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و مرتباً اطالعات علمی به روز در اختیار آنان قرار دهید.  ارتباط مناسبی با پرسنل برقرار کنید  -2

کنید و محل کار آنان را بین محیط کاری پر استرس و کم استرس تغییر دهید.  پرسنل را جا به جا

همکار کنید تا آموزش مناسب داشته باشند و خطاهای شغلی  افراد با تجربه را با افراد کم تجربه

وسایل ایمنی را در اختیار آنان قرار دهید. در برابر  نل خود باشید وکمتر شود. مراقب استرس پرس

افرادی که خود تحت استرس بوده  پرسنل خود انعطاف داشته باشید. گاهی ممکن است الزم باشد

 داشته باشند. به پرسنل یا از طرف خانواده تحت فشار قرار گرفته اند، موقتاً برنامه کاری سبک تری

 د که هر زمانی که الزم باشد در کنار هستید و از آنها حمایت می کنیدخود اطمینان بدهی

اگر شما رهبری یک تیم را در یک مرکز بهداشتی بعهده دارید، باید اهمیت بهداشت روان را بدانید  -3

بدانند که امکان دسترسی به خدمات بهداشت روان را خواهند داشت. در حقیقت  و پرسنل باید

پرسنل را تحمل می کنند ضمن این که فشارها و استرس های  ی مشابهمدیران نیز استرس های

خود، خواهند داشت. به هر حال استرس برای همه  مضاعفی را هم بدلیل مسئولیت های مدیریتی

مراقبتی و مدل های مختلف برای  پرسنل و مدیران وجود دارد و مدیران باید از روش های خود

 .دکاهش استرس محیط کار استفاده کنن

همه پرسنل اعم از پرستاران، رانندگان آمبوالنس، مراقبین بهداشتی، پزشکان و سایر کارکنان باید  -7

 .مشاوره، کاهش استرس و حمایت روانی آشنا باشند با اصول اولیه

مشکالت اورژانس روانشناسی و عصبی پرسنل )نظیر هذیان، سیکوز، اضطراب شدید و افسردگی(   -6

نپزشکی خواهد بود. باید از پرسنل بهداشت روان در این زمینه کمک های روا نیازمند مشاوره

 .زمینه آماده باشند و کمک کنند گرفت. روانپزشکان نیز باید در این
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مراقب باشید که پرسنل خودسرانه از داروهای روانپزشکی استفاده نکنند. تجویز این داروها در   -5

 .توسط روانپزشک صورت گیرد صورت نیاز باید

 مراقب کودکان پرسنل

به بچه ها کمک کنید که راهی برای بیان احساسات خود نظیر ترس و غم را پیدا کنند. هر  -8

خود را برای بیان احساسات دارد. از روش های مختلف و نوآوری ها نظیر  کودکی روش خاص

 ارتباط با کودکان استفاده کنید. این کار به کودکان کردن برای بازی های خاص و یا نقاشی 

 .آرامش می دهد تا بتوانند با نگرانی های خود کنار بیایند

کودکان را کنار خانواده و نزدیکانشان نگهدارید و تا جای ممکن کودک را از خانواده اش جدا  -2

کودک را از خانواده اش جدا کنید، باید نزد کسی سپرده شود که بتواند از  نکنید. اگر مجبورید

ممکن است پرستار یا مشاور بیمارستان باشد. مطمئن شوید  دکودک حمایت روانی کند. این فر

والدینش حفظ  کودک با سرپرست/ که در طول مدت بستری کودک در بیمارستان، ارتباط

هایی متناسب با  شود. این ارتباط ممکن است تلفنی )بخصوص اگر تصویری باشد( و به روش

 .سن و درک کودک باشد

روتین کودک را خصوصاً در زمانی که کودک در خانه ایزوله  به خانواده توصیه کنید کارهای  -3

و برنامه های آموزشی، بازی های خانگی، موسیقی، و ... را ادامه دهند.  شده است، انجام دهند

ولی از تماس با افراد مختلف جلوگیری شود و  کودک باید ارتباطش را با خانواده حفظ کند

 .جداسازی رعایت شود

رس زیاد باشد، کودک معموالً نیاز دارد که بیشتر به والدینش نزدیک شود. به در زمانی که است  -7

موردی بیماری کووید صحبت کنید. او را نترسانید. با خانواده در کاهش  زبان کودک در
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همه اعضاء خانواده با هم نیاز به حمایت و کمک  اضطراب کودک همراه باشید. در حقیقت

 .روحی دارند

 هداشتی و افرادی که بیماری زمینه ای دارندسالمندان، پرسنل ب

سالمندان خصوصاً در شرایط جداسازی و نیز افرادی که اختالالت شناختی/روانپزشکی دارند ممکن است در  -0

بروز بیماری و یا وقتی افراد در قرنطینه هستند بیشتر دچار اضطراب، خشم، استرس، بیقراری و ناتوانی  شرایط

ی روحی و عملی به این گروه از طریق خانواده ها و یا مراقبین ارائه شود. این گروه بشدت حمایت ها شوند. باید

 .و اطمینان بخشی دارند نیاز به آرامش

اطالعات ساده و قابل فهم را در مورد آنچه اتفاق افتاده و نحوه خود مراقبتی و کاهش خطر ابتال به عفونت یا  -2

و بفهمد. هر زمان که الزم افراد قرار دهید. به گونه ای صحبت کنید که ا شدید عفونت را در اختیار این عوارض

چقدر که الزم باشد مطالب آموزشی را تکرار کنید مطالب آموزشی باید روشن، مختصر و مفید باشد.  هر باشد و

به  است از تصاویر برای قابل فهم بودن موضوع کمک بگیرید. عالئم را به سادگی توضیح دهید. گاهی ممکن

 .سالمندان نیز بیاموزید که چگونه آموزش ها را ادامه دهند خانواده و یا مراقبین

اگر فرد به دلیل بیماری زمینه ای خود تحت درمان دارویی خاصی قرار دارد، مراقب باشید که در طول  -3

 .جداسازی، داروهایش را بدرستی مصرف کند درمان یا

اند کارهای اصلی اش را انجام دهد. برای مثال تاکسی بگیرد، غذای کافی اطمینان داشته باشید که فرد می تو -7

منزل داشته باشد و امکان دسترسی به خدمات پزشکی وجود داشته باشد. باید مطمئن باشید که داروهای  در

 .هفته در منزل دارد 2زمینه ای خود را حداقل برای  بیماری
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 .در طول مدت جداسازی باید فعال باشد و حرکت کند حرکات ورزشی ساده را به افراد بیاموزید. -6

سعی کنید فرد را ترغیب کند که برنامه های روزمره اش را در مدت جداسازی ادامه دهد نظیر ورزش های  -5

شستشو، مرتب کردن خانه و وسایل، آواز خواندن، نقاشی و سایر فعالیت هایی که فرد به آنها عادت دارد.  منظم،

اعتماد و توانمند برای کمک به وی در موارد لزوم استفاده کنید. خانواده وی را ترغیب کنید که  مورد از افراد

 ای بیمار قابل استفاده باشد، حفظرا با بیمار از طریق تلفن یا شبکه های مجازی به نحوی که بر ارتباط خود

 .کنند

توسط مراقب فرد صورت گیرد. این یک بسته شخصی باید برای هر بیمار درست شود. این کار بهتر است  -4

شامل خالصه ای از اطالعات شخصی فرد، اطالعات پزشکی، داروهای بیمار حداقل برای دو هفته، غذاهایی  بسته

 .ذخیره شدن باشد، بطری آب و مقداری لباس خواهد بود که قابل

 افرادی که جداسازی را باید رعایت کنند

و اقوام از طریق تلفن، ایمیل یا شبکه های اجتماعی حفظ کنید. در ارتباط اجتماعی خود را با دوستان  -0

 ایزوالسیون هم سعی کنید کارهای روتین روزمره خود را انجام دهید شرایط

در زمانی که استرس دارید، سعی کنید روی نیازها و احساسات خود تمرکز کنید. کارهایی که دوست دارید و  -2

. مرتباً ورزش کنید، سعی کنید به مقدار کافی بخوابید و غذای سالم بخورید. شما انرژی می دهد انجام دهید به

 آینده فکر کنید. به روزهایی که خواهد آمد و شما در سالمتی به زندگی خود ادامه می دهید به

ر اطالعات در مورد بیماری و نحوه مراقبت را از منابع معتبر بگیرید. گاهی اطالعات غیر واقعی ممکن است د -3

های مختلف وجود داشته باشد که فقط باعث اضطراب و سردگمی شما می شود. به آمار توجه نکنید و  سایت

خبرهای ناراحت کنند نباشید. بر سالمت خود و مراقبت از خود تمرکز کنید. از هر آنچه شما را ناراحت و  دنبال

 !می کند بپرهیزید. اخبار گوش نکنید نگران
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 قرنطینه و بهداشت روان

 قرنطینه یعنی جدا سازی و محدودیت حرکت مردمی که بالقوه در معرض آلودگی یا یک عامل بیماری زای

گرفته اند تا زمانی که مسلم شود که مبتال به بیماری نبوده و برای دیگران آلوده کننده نیستند .  مسری قرار

کسانی است که مبتالی به یک  تعریف جداسازی کامال ً فرق دارد : جدا سازی مخصوص تعریف قرنطینه با

است از کسانی که بیمار نیستند جدا شوند . هر چند هر دوی این واژه ها به خصوص  بیماری مسری بوده و الزم

 در طول قرن ها از لغت قرنطینه بهتاکنون  . است به جای یکدیگر استفاده شوند در هنگام گفتگو با مردم ممکن

بس اما همین اخیرا ً موضوع قرنطینه و  و سپس برای طاعون استفاده می شد ومفهوم واقعی آن ابتدا برای جذام 

در این مورد دیگر تنها قرنطینه فردی  . مورد استفاده قرار گرفته است80 -قرنطینه سازی مجددا ً برای کووید

جازه داد آن کشور خارجی های مقیم ا مطرح نبوده و از قرنطینه توده ای باید نام برد که چین انجام داد ، اما به

اجازه خروج به آنها بدهد و یا  را ترک کرده و دو هفته در بازگشت به کشور خود در خانه بمانند بدون آن که

 : اطالعاتی از آنها به کشور مقصد بدهد . برای قرنطینه سازی ، مقدماتی الزم است
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ن موقعیتی قرار می گیرند . قرنطینه قرنطینه سازی همیشه یک تجربه ناخوشایند برای کسانی است که در چنی

 : عوارض روانی خیلی سنگینی در پی دارد سازی

همین که فرد احساس می کند آزادی اش سلب شده ، وضعیت این بیماری مشخص نیست و ممکن است دچار 

وضعیت  شود بسیار آزار دهنده بوده و آثار دراماتیکی در پی دارد . مواردی از خودکشی در طی اقامت در کسالت

گزارش شده و از آن شایع تر عصبانیت مردم در طی اقامت در قرنطینه است . مردم شاکی می شوند و  قرنطینه

 . عوارض که ذکر آنها رفت در تمامی قرنطینه سازی های قبلی مشاهده شده است تمامی این

 تاثیرات قرنطینه سازی اجباری

است وزن تاثیر آن و هزینه های آثار سوء روانی آن به دقت وقتی قرار به قرنطینه سازی اجباری می شود الزم 

مالحظه قرار گیرد . استفاده موفق از قرنطینه به عنوان یک اقدام بهداشتی ما را ملزم می سازد تا آنجا که  مورد

 . آثار منفی آن را کاهش دهیم می توانیم

وریت شواهدی تولید کنند که راهنمایی باید به ف80 -سیاست گزاران در مورد قرنطینه این همه گیری کووید

 : برقراری آن برای کل مردم جامعه باشد برای

 آیا مردم فرق بین قرنطینه شدن و ایزوله شدن را می دانند و اهمیت آن ها را در جای خود درک کرده اند ؟ -8

 آیا مردم به راحتی به قرنطینه شدن تمکین می کنند ؟ -2

 طینه ارزیابی شده است ؟آیا پی آمد های روانی قرن -3

 ساعت مورد آزمایش قرار داد ؟ 20آیا می توان قرنطینه سازی را برای حداقل  -7
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 پرسنل بهداشتی که مدام در تماس با بیماران هستند چگونه قرنطینه می شوند ؟ چه تعداد از آنها به دنبال -6

از  افسردگی ، اضطراب می شوند ؟ چه تعداداین اقدام دچار سندرم دیسترس می شوند ؟ چه تعداد از آنها دچار 

 آنها دچار بی قراری و بی خوابی و در نتیجه کاهش کیفیت کار خود می شوند ؟

 در هرPTSD62در یک مطالعه در کودکانی که همراه والدین خود در منزل قرنطینه شده بودند نشان داده  -5

 . برابر بیش از افراد معمول بوده است 0دوی آنها 

انجام شده که SARSسال بعد از طغیان بیماری  3مطالعه در مورد عوارض دراز مدت قرنطینه سازی  دو -4

می دهد سوء مصرف الکل و مواد مخدر در افرادی که قرنطینه شده بودند به خصوص کادر های بهداشتی  نشان

 .درمانی افزایش چشمگیر داشته است و

و درمانی پس از آن که به دلیل یک بیماری واگیر که در  یک مطالعه دیگر نشان داده پرسنل بهداشتی -1

رخ داده بود برای آن که به دنبال تماس با بیماران قرنطینه شده بودند رفتارهایشان تغییر کرده و تماس  جامعه

 بهبیماران را پس از آن به حداقلی رساندند که عمال ً بیمار از خدمت آنها بهره کامل نمیبرد . این پرهیز ها  با

 . خصوص در مورد بیمارانی بود که عطسه و سرفه می کردند

 تغییر رفتار به دنبال قرنطینه سازی تا مدت های طوالنی در مردم و کاربرد های بهداشتی و درمانی باقی -0

 .میماند

موضوعاتی مثل سن ، جنس ، تاهل ، فرزند داشتن ، سطح سواد در ارتباط با قرنطینه شدن مورد مطالعه  -86

 گرفته و ارتباط معنی داری بین این شرایط و قرنطینه شدن یافت نشده هر چند که به نظر می رسد هر یک قرار

 . از آنها می تواند تاثیر گذار باشد



75 

 

در کادرهای بهداشتی و درمانی که وظیفه مراقبت از بیماران را داشته و قرنطینه شده PTSDعوارض  -00

  .وی دیگر مردم از این افراد و حتی خانواده های آنها بیشتر واهمه خواهند داشتمراتب بیشتر بود . از س بودند به

 

 ؟چه عواملی باعث استرس در طی مدت قرنطینه سازی می شوند

یک مطالعه نشان داده  . طول مدت قرنطینه سازی هر چه طوالنی تر باشد بیشتر روان مردم را بهم می ریزد -

   .رض روانی بیشتری برای مردم در پی خواهد داشتروز عوا 86قرنطینه سازی بیش از 

 ترس از ابتالی به عفونت : مردم به شدت نگران سالمت خود شده و مدام در خواست مراقبت درمانی -

 . . از سوی دیگر مدام فکر می کنند ممکن است اعضای خانواده خود را مبتال کرده باشندمیکنند

 ، کاهش تماس اجتماعی ، عدم امکان انجام کارهای روتین واحساس یاس و نا امیدی : محدود شدن  -

 . احساس جدا شدن از محیط همه باعث دیسترس می شوند

 عدم دسترسی به مایحتاج روزانه خود باعث یاس و ناامیدی می شود و مدتها ) تا چندین ماه ( ادامه -

 .خواهد داشت

 ی شود به خصوص آنکه دائم احساس میعدم دسترسی کافی به اطالعات خود باعث استرس بیشتر م -

 .کنند با آنها با شفافیت برخورد نمی شود

 عوامل استرس زای مالی مخصوص برای کسانی که امکان متوقف کردن روزانه خود را بدون یک برنامه -

 .. دیسترس اقتصادی مردم به شدت آسیب رسان استریزی درست و حسابی از قبل ندارند

 محتاج دیگران به خصوص سایر اعضای خانواده خود می شوند . از سوی دیگر بعضی از آنهابسیاری از این افراد 

 .است کار خود را از دست بدهند ممکن
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 ؟برای تخفیف عوارض ناشی از قرنطینه سازی چه باید کرد 

گاهی اوقات قرنطینه سازی در طی مرحله حاد یک همه گیری بیماری مسری ضرورت پیدا میکند ولی  -8

قرنطینه سازی اغلب با پی آمدهای روانی شدید همراه بوده است هر چند مطالعات متعدد  نهمتاسفا

های دموگرافیک مثل سن و جنس و شغل خیلی در بروز عوارض روانی ناشی از  نشان نداده شاخص

  ). باشند ) به استثنای کادرهای بهداشتی و درمانی قرنطینه شدن تاثیر داشته

باید تا آنجا که ممکن است کوتاه بوده از سوی دیگر کوتاه کردن طول مدت طول مدت قرنطینه سازی  -2

نباید بدون شواهد علمی باشد . الزم است تا آنجا که امکان دارد طول مدت اقامت در قرنطینه  قرنطینه

برقراری قرنطینه  .مقرر شده بیشتر شود مگر آن که وضعیت همه گیری به وخامت بگراید نباید از آنچه

 کل یک شهر آن هم به مدت نا محدود برای شهری مثل ووهان به مراتب ضررش بیشتر از یکبرای 

 . قرنطینه کوتاه مدت آن هم به اندازه یک دوره نهفتگی بیماری خواهد بود

الزم است تا آنجا که ممکن است در طی مدت اقامت در قرنطینه اطالعات شفاف و صحیح در اختیار  -3

سواالت کسانی که در قرنطینه به سر می برند پاسخ درست به خصوص در  قرار گیرد . باید به مردم

 . بیماری داده شود . دالیل اقامت در قرنطینه نیز برای آنها تشریح شود مورد عالئم

تامین ذخیره کافی نیاز های حیاتی و اولیه کسانی که در قرنطینه به سر می برند اهمیت بسیار زیاد  -7

تر فراهم شود . این ذخیره ها حتی باید بیش از میزان مورد نیاز ساکنین باید هر چه سریع  داشته و

 . چنین اقدامی تا حدود زیادی در آنها احساس امنیت روانی ایجاد میکند قرنطینه باشد که

با ایجاد ارتباط هر چه بیشتر با ساکنین قرنطینه باید از ایجاد یاس و نا امیدی در آنها جلوگیری شود .  -6

آنها توصیه های عملی تر باشد به خصوص آموزش تکنیک های مدیریت استرس بسیار  برای هر چه
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بود . داشتن تلفن موبایل و امکان استفاده از موبایل و اینترنت بسیار مهم بوده و نباید  تاثیر گذار خواهد

 .وسیله لوکس تلقی کرد عنوان یک آن را به

سالمت روان داشته و با فنون مشاوره آشنایی کامل  حضور پرستارانی در قرنطینه که تجربه کافی در -5

باشند بسیار مهم است آنها همچنین باید تبحر کافی در ایجاد ارتباط با اطرافیان و خانواده فرد  داشته

 . داشته باشند قرنطینه شده

نها در نقش رسانه های عمومی بسیار در ایجاد ارتباط بین قرنطینه شدگان در داخل و اعضای خانواده آ -4

اهمیت دارد . حتی با وجود داشتن تلفن همراه هم نمیتوان از نقش تاثیر گذار فضاهای مجازی به  بیرون

 . کرد سادگی عبور

 حتی در سطح گسترده است . در قرنطینه توام با زور و فشار به مراتب دشوار تر از قرنطینه خانگی -1

 . میتواند کمک کننده باشدمواردی استفاده از گروه های حمایت کننده مردمی  چنین

کادرهای بهداشتی و درمانی نیاز به حمایت ویژه دارند . در اغلب موارد اولین کسانی که قرنطینه می  -0

کادرهای بهداشتی درمانی بوده و مدت طوالنی تری نسبت به مردم عادی در قرنطینه به سر خواهند  شوند

درتوجه شود . آنها عالوه بر اینکه نگران سالمت خود هستند بیشتر از همه باید به سالمت روان این کا . برد

و بیقراری ها و پرخاشگری های ساکنین قرنطینه را نیز پاسخگو باشند و باید احساس کنند  باید اضطراب ها

 . خدماتی و مالی قرار دارند  –روانی  تحت حمایت همه جانبه

 جدید ویروس کرونا با مرتبط اجتماعی انگ

 و آمیز تبعیض رفتارهای و منفی نگرشهای انگ. میکند« متفاوت» دیگران از را فرد یک زدن انگ

 .است"ویژگی خاص یک"افرادبا از گروهی یا فرد نسبت طردکننده
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 مثال برای .است همراه شده توجهی قابل اجتماعی انگ با بودن ابتال معرض در یا و  جدیدکرونا ویروس به ابتال

 هنگام در بعضی اند، کرده اعتراض محلهشان در بیماری این درمان برای زیمراک اختصاص به افراد بعضی

 یاافراد خاص منطقه یک ساکن افراد با نامناسبی برخورد ما از بعضی میبریم، کار به نامناسبی های واژه صحبت

 . داریم بیماری های نشانه با

  کند؟ ایجاد را انگ میزان این میتواند ویروس این چرا اما

 .میترسیم ها ناشناخته از ما استو اشناختهن چون 

 از میزان این هرچند. دهیم نسبت"دیگران" به را بیماری بودن مسری از ترس که است راحتتر گاهی چون

 های کلیشه بازتولید باعث عوامل همین دقیقا متاسفانه اما است درک قابل جامعه در ابهام و ،ترس اضطراب

 . شد خواهد زیانبار

 آورد؟ می وجود به مشکلی چه زدن انگ و انگ وجود

 ،برخالف میتواند همین که افرادمیشود از گروهی شدن منزوی ،و جامعه یکپارچگی رفتن بین از باعث زدن انگ

  .باشد بیماری شیوع بهتر هرچه کنترل ضرر تصورعموم،به

 انجام برای اشتیاق و نند،ک مراجعه درمان برای دیرتر کنند، پنهان را خود بیماری افراد: میشود باعث انگ

 نگرانی و رنج بر عالوه بیماری به مبتال افراد میشود باعث انگ.میکند کم را پیشگیرانه و بهداشتی رفتارهای

 در مبتالیان، و کرونا ویروس با رابطه در نامناسب کلمات انتخاب. گیرند قرار فشار تحت نیز روانی نظر از بیماری،

 در هم و افراد در هم کلمات انتخاب در دقت و همدلی. دارد اهمیت بسیار انگ دتولی و منفی احساسات ایجاد

 :کنیم دقت موردکرونا در صحبت زمان در نبایدها و ها باید این به .دارد فراوان اهمیت ها رسانه
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 کشورنامگذاری در خاصی شهر یا چین، مانند خاصی یه بامنطق آنرا بیماری و ویروس این از صحبت هنگام

 .یمنکن

 .کنیم استفاده ویروس کورونا بطورساده یا80 کووید آن علمی نام از

 . «کرونا قربانیان» یا« کرونایی» نگوییم مبتال افراد به

 بجای. هستند «درمان تحت یا و کردند فوت دلیل کرونا به افرادیکه»یا«به کرونا مبتال افراد» آن بگوییم به جای

 .داشته باشند داردویروس کرونا نامکا که بگوییم آنها «مشکوک» موارد

 انگ زا بسیار ،«دیگران کردن مبتال» ،یا«کردن آلوده»، «ویروس پخش کردن» عباراتی مانند از استفاده 

 ."ویروس انتشار و شدن پخش» بگوییم است بهتر. است نهفته سرزنش نوعی آن در است و

 این و سالمند افراد مراقب. هستند انگ ضمعر در ویژه به زمینهای بیماری به مبتالیان و سالمند افراد 

 افراد فقط خوشبختانه»نگوییم مثال برای. کنیم حمایت آنها از و باشیم اجتماع و خانواده در بیماران

 خطر معرض در افراد برای عبارات این.« هستند ومیر مرگ خطر در ای زمینه بیماری دارای یا سالمند

 .است ناراحت کننده

  نشانه های دارای افراد با اطرافیان، به پیشگیری روشهای آموزش و بهداشتی ایه توصیه رعایتضمن 

 کنیم تشویق درمان پیگیری و منزل در استراحت به را انها. نکنیم برخورد طردکننده و خشم با بیماری

 .بپرسیم  را حالشان و

 وسایل مجزابودن و دیگران از فرد بودن جدا کنیم یاداوری میشوند، مراقبت خانه در که بیماری افراد به 

 .است پیشگیری و مراقبت برای و کوتاه مدت برای بلکه نیست، طرد یا خشم معنی به
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 بیماری همه گیری زمان در. نزنیم دامن همسایه و آشنا و دوست ابتالی مورد در اخبار یا شایعات به 

 و مهم انگ بسیار یدبازتول و تولید چرخه ی شکستن مادر از یک هر نقش. باشیم مراقب باید همه

 به را افراد انسانی فوت شده،هویت یا ،بهبودیافته، افرادمبتال از یک هر داستان شنیدن با .است حیاتی

 هر اهل میتواند کرونا به ویروس فردمبتال .بیاوریم بیرون آمارها و اعداد پشت از آنها شناخته و رسمیت

 و بهداشتی اصول تمامی رعایت علیرغم ؛ میتواندباشد داشته سنی هر میتواند نباشد؛ یا باشد مکانی

 ویروس جدیدکرونا به مبتال افراد.باشد ما عزیزان یا ما از یک هر میتواند باشد؛ شده مبتال قرنطینه

 .باشیم هم کنار در همدالنه بگذاریم و کنار را ها کلیشه .نیستند ما از جدا"دیگرانی"
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