
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍ آى تش کشدى غلثِ ، حادثِ یادآٍسی طشیك اص

 طثیعی کاس تَاًذ هی رٌّتاى آى، تا هعمَل تشخَسد

گزضتِ ٍ پشداختي  خاطشات صدٍدى ضاهل کِ سا اش

 تتَاًیذ ضوا اگش تِ کاسّای دیگش است سا اًجام دّذ.

یذ ٍ احساساتتاى سا تاض داضتِ اهٌیت احساس دٍتاسُ

ضوا احتیاج صیادی تِ دٍسی گضیذى اص  کٌتشل کٌیذ

آى خاطشات ًاگَاس سا ًذاسیذ . دس ٍالع ، ضوا هی 

تَاًیذ دٍتاسُ خاطشات گزضتِ خَد سا تِ کٌتشل دس 

آٍسیذ ٍ تٌاتشایي هی تَاًیذ دس ساتطِ تا آًْا تٌْا 

، ًِ آًکِ آًْا  ٍلتی فکش کٌیذ کِ ضوا هی خَاّیذ

 .تِ صَست خَد تِ خَد تِ رٌّتاى ّجَم آٍسیذ

 درماوُای داريیی

قزظ َای ضذ افسزدگی باعج کاَص 

ضذت عالئم می ضًوذ ي در رفع عالئم 

افسزدگی کٍ بٍ طًر َمشمان با اضطزاب 

حضًر داروذ، مًحز ياقع میطًوذ. اس سًی 

دیگز داريَای ضذ اضطزاب َم َمشمان 

 ضًوذ.بایذ استفادٌ 

ایه داريَا بایذ تًسط رياوپشضک 

 )متخصع اعصاب ي ريان( تجًیش ضًوذ.
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)اختالل استزس بعذ اس ساوحٍ( اختاللی طًالوی 

بعذ اس اتفاقی دردواک است کٍ بٍ يسیلٍ 

َایی  َای ضذیذ، درماوذگی ي یا يحطت تزس

َماوىذ تُذیذ جسمی، مزگ غیز مىتظزٌ یکی اس 

بالیای افزاد مًرد عالقٍ ، یک تصادف، جىگ یا 

 آیذ. طبیعی بٍ يجًد می

ایه اختالل در احز حًادحی بٍ يجًد می آیذ کٍ ایه 

حًادث فزاتز اس طاقت ي ظزفیت رياوی فزد باضذ. 

حًادحی مخل سیل، سلشلٍ، جىگ ي اس دست دادن 

وشدیکان در تصادفات، کٍ مُمتزیه يیژگی آن 

اضطزاب دائمی ي گًش بٍ سوگی بیص اس حذ 

 يافسزدگی است.

 

اس غم ي واراحتی پس اس ایىگًوٍ يقایع احس

امزی طبیعی است يلی اگز ایه غم ي اوذيٌ ي 

خطم با گذضت سمان ري بٍ بُبًد وزيد ي َمزاٌ با 

مزير مکزر خاطزات ي کابًس َای ضباوٍ باضذ، 

 .بٍ آن اختالل استزس پس اس ساوحٍ می گًیىذ

 تطخیص

سٍاًپضضکاى ٍ سٍاًطٌاساى اص هصاحثِ ٍ ٍسایل 

ای کِ تشای اسصیاتی فشد جْت  ٍیژُسٌجص 

اختالالت اضطشاتی طشاحی ضذُ است استفادُ 

 کٌٌذ هی

 

 عالئن

 ّفتِ چٌذ  تاخیش یک اص تعذ تَاًذ هی عالئن
 هعوَآل آًْا. ضًَذ ضشٍع هاِّ چٌذ یا ٍ ای
 ظاّش ًاگَاس حادثِ اص پس هاُ ۶ طی دس

 غن احساس تیواساى، اص تسیاسی. هیگشدًذ
 ٍ گٌاُ احساس اضطشاب، ، افسشدگی ، عویك

 . کٌٌذ هی عصثاًیت یا

 ػالئن ػودُ ًَع سِ ، درک لاتل  احساسات ایي اس غیز تِ

 :دارًد ٍجَد  دیگزّن

 ضثاًِ تزسٌاک ّای کاتَس  

 تفاٍتی تی ٍ گشیٌی دٍری 

 تزدى سز تِ تاش آهادُ حالت در                     

 کٌٌدُ ًاراحت خاطزات هکزر هزٍر 

 دٍتارُ رٍیداد ایي کِ احساس ایي)  گذضتِ تِ تاسگطت 

 افتد هی اتفاق

 پزیطاًی احساس                               

 ضدید اضطزاب ٍ افسزدگی 

 رٍیداد یادآٍری سهاى در ضدید فیشیکی ّای ٍاکٌص 

 گزفتگی تَْع، حالت سزیغ، تٌفس ، للة تپص هاًٌد)

 (                                        تؼزیك ػضالًی،

 تَجِ ٍ توزکش کاّص 

 گذضتِ در ػاللِ هَرد ی ّا فؼالیت تِ ػاللِ دادى دست اس 

 سًدگی اداهِ تِ هیل ػدم ٍ

 دلیل تی ضدى ػصثاًی ٍ ضدى خطوگیي        

 خَاب هطکالت سایز 

 دردّای ػضالًی،  تا اغلة استزس تِ احساسی ٍاکٌص

 ّوزاُ …افسزدگی ٍ  تزس، اسْال، ضزتاى للة ًاهٌظن،

 .ّستٌد

 

 

 درمان

دسهاى ایي تیواسی ساتك تش ایي دضَاس ٍ حتی غیش 
هوکي تلمی هی ضذ،ٍلی دس یک دِّ اخیش تا 

دسهاى  پیطشفت تکٌیکْای دسهاًی سٍاى ضٌاختی،
تِ ایي ضشط کِ  ایي تیواسی هوکي ضذُ است،

 تطخیص دسست ٍ تِ هَلع دادُ ضَد ٍ سٍش سٍاى
دسهاًی هٌاسة هَسد استفادُ لشاس گیشد.ّذف اص 

ّای جسواًی ٍ احساسی،  دسهاى کاّص ًطاًِ
تْثَد عولکشد سٍصاًِ ٍ کوک تِ فشد تشای  تشای

اى هماتلِ تا ٍلایع آغاص کٌٌذُ ایي اختالل است. دسه
هوکي است ضاهل سٍاى دسهاًی )ًَعی اص هطاٍسُ(، 

 .داسٍ دسهاًی ٍ یا ّش دٍ تاضذ

دسهاًی ّای هَثش، تش سٍی آى  ّوِ اًَاع سٍاى
حادثِ ًاگَاس کِ عالئن سا ایجاد کشدُ اًذ توشکض 
هی کٌٌذ ًِ تش سٍی صًذگی گزضتِ تیواس. ضوا ًوی 

یا تَاًیذ آًچِ سا کِ اتفاق افتادُ است تغییشدّیذ ٍ 
 .فشاهَش کٌیذ

 دستاسُ دیگشی طَس تگیشیذ یاد تَاًیذ هی ضوا اها
 . کٌیذ فکش صًذگیتاى دستاسُ ٍ  جْاى ،دستاسُ آى

ضوا تایذ لادس تاضیذ آًچِ سا کِ اتفاق افتادُ است 
تا آًجایی کِ هوکي است تذٍى ایٌکِ دچاس 
ٍحطت ٍ اضطشاب ضَیذ تِ خاطش آٍسیذ . ایي 

کٌذ تا حَادث ًاگَاسی دسهاى ّا تِ ضوا کوک هی 
  کِ داضتِ ایذ سا تِ صتاى آٍسیذ .
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