
 

 

 

 

  

 اقدامات

 د.یقبل ازخوابیدن غذا نخور 

 دقیقه حمام گرم ۲۰ قبل ازخواب حدود 

 د.یبگیر

 به  ید ویبیدارشدن ازتخت پائین بیا بعداز

 د.یفعالیت بپرداز

  گه دارید.امن ن اطرافتان رامحیط 

 .سعی کنید تنها نمانید 

 با افکار مثبت جایگزین  افکار منفیتان را

 کنید.

 یت نیستندؤهمه زخم اه اقبل ر
از این بیماری  جانبازان دفاع مقدسبسیاری از 

رنج می برند و زندگی آنها و خانواده ایشان 

 تحت تاثیر فراوان این اختالل می باشد

 لینک کانال سروش بیمارستان:

@amozesh.kargarnejad 

 درمان

 به همراه دارودرمانی درمانیروان

، روش PTSD درمانبرای روان درمانی بهترین 

 است. درمان CBT رفتاری یا-درمان شناختی

مدت زمان ممکن است ماه ها به طول بیانجامد 

بردید به هایی که از آن رنج میدرمان به آسیب

ها، میزان بد بودن عالیم در حال میزان وخامت آن

تان دارید حاضر و مشکالت دیگری که در زندگی

که تنها یك  بستگی دارد. درمان برای افرادی

جلسه  ۲۰تا  ۱۲اند، معموالً آسیب را از سر گذرانده

دقیقه طول  ۵۰تا  ۴۵است. بیشتر این جلسات 

 .کشدمی

شناس همکاری کند. یکی که تا چه اندازه با روان 

زدایی با حرکات چشم و حساسیت هادیگر از روش

 است.پردازش دوباره 

کمك کند  تواند به بهبود اختاللدارو درمانی می

شود. اما باعث درمان کامل این اختالل روانی نمی

 PTSD در بهبود SSRI داروهای ضدافسردگی

 اثرگذار هستند

 

 

 

 
 

 بیمارستان روانپزشکی کاررگژناد
 

ختالل استرس اآشنایی با 

 (PTSD)پس از سانحه
Post-Traumatic Stress Disorder 

 

 احد آموزش رپستاریو
 رگداوری و نظارت:

 زرها خیر خواه ، کارشناس رپستاری
 A-KH-15کد بروشور:

 ۱۳۹۷ سبتتانات :اتریخ

 



 

 تت

 عالیم:

 ه، قراری، رفتارهای پرخاشگرانناآرامی و بی

 .احساس بیزاری از دیگران

 وگیری و مشکالت در روابط بین فردی گوشه 

 .به سختی انس گرفتن با دیگران

 احساسی و فقر احساس گناه و شرمزدگی، بی

هیجانی که از طریق جمع کردن خود و 

 .گیردانقباض عضالت صورت می

 های رشدی )بازگشت به رفتارهای رویواپس

 (اداری، مکیدن شست اولیه کودکان، شب

  رفتارهای تهییجی و برانگیختگی بیش از حد

)حالت گوش به زنگ بودن که به محض مواجه 

 (.شودزا شوکه میشدن با محرک تنش

 های ترسناک و خواب خواب،کابوس اختالل 

 کنی اجتناب از افکار و احساسات و حتی اما

 .کندکه وقایع ناخوشایند را یادآوری می

 زا از قبیل مزاحمت، های آسیبتکرار خاطره

 .تجاوز و... در ذهن

 ایهای تکراری پیرامون حادثهتمایل به بازی 

 (که تجربه کردند )درمورد کودکان

  اختالل در کار روزانه، مشکالت در تمرکز و

 .آموزش

 PTSD ختالل استرس پس از سانحها

 

اختالل روانی است که پس از یك رویداد ناگوار و 

زا مانند تجاوز جنسی، جنگ، تصادف آسیب

رانندگی و دیگر عواملی که جان فرد را تهدید 

رویدادی که فرد را با  .کندکند بروز پیدا میمی

مرگ، احتمال مرگ واقعی، تهدید شدن به 

جراحت جسمانی جدی و یا خشونت و تجاوز 

کند. ترس و فشار روانی که پس رو میجنسی روبه

 آید بیشاز برخورد با این رویدادها در فرد پدید می

از اندازه است و فرد توانایی کنترل شرایط را از 

 .دهددست می

 گر را نیز بهها باید سه شرط مهم دیالبته همه این

 همراه داشته باشند:

. فرد باید در معرض یك رویداد پر تنش قرار الف

 گرفته باشد.

ه یاد این رویداد بیفتد و فالش فرد باید مرتب ب ب.

 داشته باشد. (صحنه)تداعی  بك

 عالئم باید بیش از یك ماه طول بکشد. ج.

 

 


