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 اضطراب

 
 ملیحه سعادت -نگار ناظریان: گرد آورندگان

 با نظارت دکتر کورش شهبازي
روابط عمومی و انتشارات بیمارستان آتیه: طراحی و چاپ  

 :پیام بهداشت روانی 
 

اگر فردي آموزش ببیند که در هر جا و هر مکان و هر 
موقعیت، علیرغم هر فکري که در ذهنش است آرامش 
جسم خود را حفظ کند هرگز احساس نگرانی، ترس و 
اضطراب به وي دست نخواهد داد و اگر دست دهـد    
کوتاه مدت خواهد بود همچنین اگر فرد به اندیشـه     
نگران کننده عادت داشته باشد به دنبال آموزش فن    
آرام سازي است و انجام این فن در اکـثـر مـوارد      
احساس بهبودي در پی خواهد داشـت و شـخـص         

به عبارت دیگر   .  برافکار منفی خود فائق خواهد آمد 
آرام سازي جسم یا تن که شامل تمامی عضالت بـدن  

 .می شود در آرام سازي روان، نقش بسزایی دارد



 تعریف اضطراب
اضطراب یک حالت تنش، ترس، بیم و وحشت، در معرض 

 .فنا و هالکت بودن است
اضطراب را می توان پاسخ انطباقی و به هنجار در برابر 

تهدید تلقی کرد که اورگانیسم را براي گریز یا ستیز 
 .آماده می کند

 

 علل بوجود آمدن اضطراب
 

 ژنتیک -1
 فشار روانی محیط -2

 

 عالیم اضطراب
نگرانی مفرط که به سختی مهار می شود و فرد نمی تواند -1
 .این نگرانی تسلط پیدا کند بر
 زود خسته شدن -2
 اختالل در الگوي خواب فرد مبتال -3
 تنیدگی عضالنی -4
 دشواري در تمرکز، احساس کارنکردن مغز -5
 تحریک پذیري -6
 بی قراري -7

 

 شایع ترین تظاهرات جسمی
لرزیدن، بی قراري، سردرد، تعریق مفرط، تپش         -1

 قلب، عالیم مختلف گوارشی
 :1نکته

مطلب بسیار مهم این که فرد مبتال به اضطراب همیشه 
گوش به زنگ است که از روي تحریک پذیري و زود از 

 .جا پریدنش معلوم می شود
 

 

 :2نکته 
مبتال یان به اضطراب اشتباهاً به خاطر مشکالت جسـمـی    

زمانی .  سراغ پزشکان متخصص داخلی و عمومی می روند
فرا می رسد که فرد به خاطر اسهال مزمـن بـه سـراغ          

 .متخصص داخلی می رود
از این مرحله به بعد به دلیل عدم درمان قطعی به پزشکان 

 .مختلف روي می آورد
 

 :هشدار
اضطراب را بایستی بیماري جدي به حساب آورد و آن را 

 .درمان کرد زیرا می تواند بسیار ناتوان کننده باشد
 

 
 درمان

 .بیمار را به پزشک متخصص اعصاب و روان ارجاع می دهیم -1
 روانکاوي -2
 

دارو درمانی طبق دستور پزشک معالج که می توان از  -3 
 .و دارو هاي سه حلقه اي نام برد  SSRIدسته دارو هاي 

 

 :توجهات 
 حضور دائمی در کنار بیمار -1
 تشویق بیمار به تخلیه هیجانات و احساسات درمانی -2
 جلب اعتماد و اطمینان بیمار -3
 کشف استرسورها -4
 کمک به بیان حاالت اضطرابی و یافتن راه حل هـاي   -5 

 مناسب براي مدارا با اضطراب
 

 :پیشگیري
 شناخت عالیم اضطراب -1
 درمان به موقع و مناسب -2
 روان درمانی توسط متخصص مربوطه -3
شناسایی و مراجعه به مراکز کاهـش اسـتـرس         -4
 )یوگا،آرام سازي عضالنی و مراقبه(

آشنایی با مراکز مداخله در بحران نظیر صـداي      -5
پنج شنبـه و        8-21در تهران از ساعت  1480(مشاور 

  )8-19:30جمعه ها 
 

در صورت بروز مشکالت ناشی از اضطـراب در هـر         
ساعت از شبانه روز می توانید با اورژانس بیمارستـان    

تماس و مراجـعـه     )  روان پزشکی ( آتیه یا بخش بهار 
 . داشته باشید

 82722096-8: شماره تلفن بخش اورژانس
 82723244-5: شماره تلفن بخش بهار


