
از  پس  استرس  اختالل 
سانحه )پی تی اس دی( نوعی 
مشکل سالمت روان است 
که پس از تجربه رویدادهای 
خطرآفرین و تهدیدکننده یا مشاهده حادثه در 

فرد آسیب دیده ایجاد می شود.
از  پی تی اس دی  به  مبتال  افراد  از  بسیاری 
افسردگی،  مانند  روان  سالمت  مشکالت 
درد  سرگیجه،  سردرد،  فوبیا،  یا  اضطراب 
قفسه سینه و معده درد، کابوس و اضطراب 
در  کنترل  غیرقابل  افکار  همچنین  و  شدید 
مورد رویداد تجربه شده رنج می برند. گاهی 
سوء  مانند  مخرب  یا  خودآزاری  رفتارهای 
استفاده از مواد مخدر یا سوء مصرف الکل 

نیز بین این افراد دیده می شود. 

اثرات روانی پی تی اس دی چیست؟
افراد مبتال به پی تی اس دی در ارتباط با تجربه 
خود، افکار و احساسات شدید و آزاردهنده ای 
پیشامد  پایان  از  پس  مدت ها  تا  که  دارند 
آسیب زا همچنان باقی می ماند. ممکن است 
افراد آسیب دیده از طریق فلش بک )بازگشت 
به گذشته( یا دیدن کابوس، تجربه و خاطرات 
آسیب وارده را دوباره زنده کنند. شاید بیماران 
به سبب احساس غم، ترس یا عصبانیت منزوی 

و گوشه گیر شوند.

آیا پی تی اس دی می تواند باعث 
ایجاد سایر اختالالت روانی شود؟

ابتال به پی تی اس دی ممکن است خطر ابتال به 
سایر مشکالت سالمت روان مانند افسردگی و 
اضطراب، مشکالت مربوط به مصرف مواد مخدر 

یا الکل و اختالالت اشتها را افزایش دهد.

در صورت بروز پی تی اس دی باید 
چه اقداماتی صورت بگیرد؟

خاطرات  با  را  خود  زندگی  که  افرادی  اکثر 
تجربه رویدادهای آسیب زا می گذرانند ممکن 
است به طور موقت در سازگاری و کنار آمدن 
با مسائل مربوط به تجربه خود با مشکل مواجه 
شوند اما با گذشت زمان و مراقبت از خود، 
معموالً وضع آنها بهتر می شود اما اگر عالئم 
بدتر شوند، یا ماه ها و حتی سال ها بروز عالئم 
طول بکشند یا درعملکرد روزانه شما اختالل 
کنند، ممکن است دچار پی ت اس دی  ایجاد 
شده باشید. دریافت درمان موثر پس از بروز 
عالئم پی تی اس دی برای کاهش عالئم و بهبود 

عملکرد می تواند بسیار حیاتی باشد.

عالئم اختالالت پس از سانحه
عالئم اختالل استرس پس از سانحه ممکن 
است در عرض یک ماه پس از یک رویداد 
اما گاهی اوقات عالئم  آسیب زا شروع شود 
ممکن است تا سال ها پس از اتفاق آسیب زا 
ظاهر نشوند. این عالئم باعث ایجاد مشکالت 
قابل توجهی در موقعیت های اجتماعی یا کاری 
و در روابط فردی می شود. همچنین عالئم و 
مشکالت می توانند در توانایی شما برای انجام 

کارهای عادی روزانه تداخل ایجاد کنند.
عالئم پی تی اس دی می تواند در طول زمان از 
نظر شدت متفاوت باشد. هنگامی که فرد به طور 

کلی استرس دارد یا زمانی که اتفاق دردناکی 
را که از سر گذرانده است به خاطر می آورد، 
ممکن است عالئم پی تی اس دی بیشتری در 
او ایجاد شود. به عنوان مثال، ممکن است فرد 
آسیب دیده با شنیدن صدای مهیب یک ماشین، 
تجارب جنگی یا تصادف را دوباره به خاطر 
بیاورد یا در صورتی که مورد تجاوز جنسی قرار 
گرفته باشد، با شنیدن اخبار مربوط به تجاوز 
جنسی، خاطرات این اتفاق در ذهن او زنده شود.
عالئم پی تی اس دی به طور کلی به چهار نوع 

گروه بندی می شوند: 
خاطرات مزاحم، اجتناب و انزواطلبی، تغییرات 
در  تغییر  و  خو،  و  خلق  و  تفکر  در  منفی 
واکنش های فیزیکی و احساسی. عالئم ممکن 
است در طول زمان یا از فردی به فرد دیگر 

متفاوت باشند.

خاطرات مزاحم در اختالل پس از سانحه
عالئم خاطرات مزاحم ممکن است شامل 

موارد زیر باشد:
 خاطرات ناراحت کننده مکرر و ناخواسته از 

رویداد آسیب زا

 احیای رویداد آسیب زا به گونه ای که گویی 
دوباره اتفاق می افتد )فلش بک(

 رویاهای ناراحت کننده یا کابوس در مورد 
رویداد آسیب زا

 پریشانی شدید عاطفی یا واکنش های فیزیکی 
به چیزی که فرد را به یاد رویداد آسیب زا می اندازد.

اجتناب و دوری گزیدن
عالئم اجتناب و دوری کردن ممکن است 

شامل موارد زیر باشد:
 تالش برای اجتناب از فکر کردن یا صحبت 

کردن در مورد رویداد آسیب  زا
افرادی  یا  از مکان ها، فعالیت ها   اجتناب 

که شما را به یاد رویداد آسیب زا می اندازد.
تغییرات منفی در تفکر و خلق و خو

عالئم تغییرات منفی در تفکر و خلق ممکن 
است شامل موارد زیر باشد:

 افکار منفی در مورد خود، افراد دیگر یا جهان
 ناامیدی نسبت به آینده

 مشکالت حافظه از جمله به یاد نیاوردن 
جنبه های مهم اتفاق آسیب زا

 مشکل در حفظ روابط نزدیک

 احساس جدایی از خانواده و دوستان )انزواطلبی(
 عدم عالقه فرد به فعالیت هایی که زمانی از 

انجام آنها لذت می برد
 مشکل در تجربه احساسات مثبت

 احساس بی تفاوتی احساسی

تغییرات در واکنش های فیزیکی و عاطفی
عالئم تغییرات در واکنش های فیزیکی و 
عاطفی )که عالئم برانگیختگی نیز نامیده 
می شود( ممکن است شامل موارد زیر باشد:
 فرد به راحتی بهت زده می شود یا می ترسد

 همیشه مراقب بودن و فاصله گرفتن ازخطر 
 رفتارهای خود ویرانگر مانند نوشیدن زیاد 

الکل یا رانندگی با سرعت زیاد
 مشکل در خواب دیدن

 مشکل در تمرکز
رفتار  یا  خشم  طغیان  تحریک پذیری،   

پرخاشگرانه
 احساس گناه یا شرم شدید

برای کودکان 6 ساله و کمتر، عالئم 
و نشانه ها ممکن است شامل 

موارد زیر باشد:

 تکرار پیشامد آسیب زا یا جنبه هایی از اتفاق 
آسیب زا از طریق بازی

رویاهای ترسناک که ممکن است شامل   
صحنه هایی از رویداد آسیب زا باشد 

عوامل خطر
افراد در هر سنی ممکن است دچار اختالل 
حال،  این  با  شوند.  سانحه  از  پس  استرس 
برخی از عوامل ممکن است احتمال ابتال به 
پی تی اس دی را پس از یک رویداد آسیب  زا 
افزایش دهند.از جمله این عوامل می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد:
 تجربه آسیب شدید یا طوالنی مدت

 تجربه آسیب اوایل زندگی مانند سوء استفاده 
در دوران کودکی

 داشتن شغلی که خطر قرار گرفتن در معرض 
حوادث آسیب زا را افزایش می دهد مانند پرسنل 

نظامی یا آتشنشانی
 داشتن سایر مشکالت سالمت روان مانند 

اضطراب یا افسردگی
 داشتن مشکالت ناشی از سوء مصرف مواد 
مانند نوشیدن بیش از حد مشروبات الکلی یا 

مصرف مواد مخدر
نداشتن سیستم حمایتی خوب از سمت   

خانواده و دوستان
مشکالت  با  خونی  خویشاوندان  داشتن   

سالمت روان از جمله اضطراب یا افسردگی

انواع حوادث آسیب زا
شایع ترین رویدادهایی که منجر به ایجاد 

پی تی اس دی می شود عبارتند از:
 قرار گرفتن در معرض حمالت جنگی یا مبارزه

 آزار جسمی دوران کودکی
 خشونت جنسی

 حمله فیزیکی
 تهدید با سالح

 تصادف
نیز  دیگر  آسیب زای  رویدادهای  از  بسیاری 
مانند  شوند  پی تی اسدی  به  منجر  می توانند 
سقوط  سرقت،  طبیعی،  بالیای  آتش سوزی، 
هواپیما، شکنجه، آدم ربایی، تشخیص پزشکی 
بیماری سخت یا خطرناک، حمله تروریستی و 
سایر رویدادهای خطرناک یا تهدیدکننده زندگی.

عوارض
اختالل استرس پس از سانحه می تواند کل زندگی 
فرد اعم از شغل، روابط فرد، سالمتی و لذت 
بردن او از فعالیت های روزمره را مختل کند. 
داشتن پیتی اس دی ممکن است خطر 
سایر مشکالت سالمت روان مانند 
افکار و اعمال خودکشی را در 

فرد افزایش دهد.

رویداد  یک  گذاشتن  سر  پشت  از  پس 
عالئمی  ابتدا  در  افراد  از  بسیاری  آسیب زا، 
شبیه به پی تی اس دی مانند ناتوانی در توقف 
فکر کردن به آنچه اتفاق افتاده است را تجربه 
می کنند. ترس، اضطراب، عصبانیت، افسردگی، 
احساس گناه همه واکنش های رایج به تروما 
هستند. با این حال، اکثر افرادی که در معرض 
تروما قرار می گیرند، دچار اختالل استرس پس 

از سانحه طوالنی مدت نمی شوند.

روش های درمان اختالل پس از سانحه
راه های بسیار موثری برای مقابله و درمان اثرات 
روانشناسان  دارد.  وجود  تروما  استرس زای 
اقدامات  این  که  دریافته اند  محققان  سایر  و 

می تواند به افراد کمک کند:
 به عزیزان خود تکیه کنید. اگر برای بحث 
در مورد رویداد آسیب زا آماده هستید، در مورد 
تجربه و احساسات خود با عزیزانتان صحبت 
کنید. همچنین می توانید از آنها بخواهید که در 
انجام کارهای خانه یا سایر تعهدات به شما 
کمک کنند تا مقداری از استرس روزانهتان 

از بین برود.
دریافت کمک و حمایت به موقع ممکن است از 
بدتر شدن واکنش های استرسی طبیعی و تبدیل 
شدن آنها به پی تی اس دی جلوگیری کنند. این 
حمایت ممکن است به معنای نزدیکی فرد به 
خانواده و دوستانی باشد که به صحبت های او 
گوش می دهند و آرامش را برای فرد فراهم 
می کنند. به غیر از دوستان و خانواده، متخصص 
سالمت روان برای یک دوره درمانی کوتاه مدت 
نیز می تواند در حمایت از. فرد بیمار بسیار مفید 
باشد. چنین حمایت هایی می توانند شما را به 

مدار زندگی بازگردانند.
حمایت اطرفیان همچنین می تواند مانع بزرگی 
از روی آوردن فرد آسیب دیده به روش های 
ناسالم مقابله ای مانند سوء استفاده در مصرف 

الکل یا مواد مخدرباشد.
 با احساسات خود روبرو شوید. طبیعی است 
که بخواهید از فکر کردن به یک رویداد آسیب زا 
اجتناب کنید اما با گذشت زمان متوجه می شوید 
که بیرون نرفتن از خانه، بیش از حد خوابیدن، 
منزوی کردن خود و دوری از نزدیکان برای 
فراراز یادآوری مشکالت پیش آمده، راه های 
سالمی برای کنار آمدن با حقیقت نیستند. اگرچه 
اجتناب کردن  طبیعی است اما زیاده روی در آن 
می تواند استرس را طوالنی تر کند و شما را از 
بهبودی باز دارد. سعی کنید به تدریج به روال 

عادی زندگی خود بازگردید. 
 مراقبت از خود را در اولویت قرار دهید. 
تالش کنید تا وعده های غذایی شما مغذی باشند، 
فعالیت بدنی منظم و خواب خوب داشته باشید 
وبه دنبال راهبردهای مقابله سالم دیگر مانند 
و  آرامش  مدیتیشن،  موسیقی،  هنر،  یادگیری 

گذراندن وقت در طبیعت باشید.
 صبر پیشه کنید. به یاد داشته باشید که واکنش 
شدید به یک رویداد ناراحت کننده طبیعی است. 
نمی توان یک روزه به بهبودی رسید، صبور باشید 
و تصمیم بگیرید. با گذشت روزها، عالئم شما 

باید به تدریج رفع می شوند.
www.apa.org :منابع
www.mayoclinic.org

آیا  افرادی که دچار پی تی اس دی هستند، بیمار روان به حساب می آیند؟ 
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 چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟ 
اگرپس از یک اتفاق آسیب زا، افکار و احساسات آزاردهنده  بیش از 
یک ماه همچنان وجود داشته باشند، شدت آن کاهش نیافته باشد 
یا اگر احساس می کنید در کنترل مجدد زندگی تان با مشکل مواجه 
شده اید، با پزشک یا متخصص سالمت روان صحبت کنید. دریافت 
درمان در اسرع وقت می تواند به جلوگیری از بدتر شدن عالئم 

پی تی اس دی کمک کند.
هنگامی که فرد یک اتفاق آسیب زا مانند مرگ یا تهدید به مرگ، آسیب 
جدی جسمی و روحی یا تجاوز جنسی را پشت سر می گذارد، در 
صورت رویارویی مجدد با این حوادث یا اطالع از موارد مشابه، 

ممکن است دچار اختالل استرس پس از سانحه شود.

پزشکان مطمئن نیستند که چرا برخی افراد دچار پی تی اس دی 
روان،  سالمت  مشکالت  از  بسیاری  مانند  می شوند. 
پی تی اس دی احتماالً توسط ترکیب پیچیده ای از موارد زیر 

می شود: ایجاد 
 تجربیات استرس زا از جمله میزان و شدت ضربه ای که فرد در 

زندگی متحمل شده است.
 خطرات ارثی سالمت روان مانند سابقه خانوادگی اضطراب 

و افسردگی.
 ویژگی های ارثی شخصیت فرد که اکثراوقات از آن به عنوان 

خلق و خوی یاد می شود.
 روشی که مغز شما مواد شیمیایی و هورمون هایی را که بدن در 

پاسخ به استرس آزاد می کند، تنظیم می کند.

وقتی دچار استرس می شوید، راه های 
زیادی برای مدیریت و حتی کاهش میزان 
استرس وجود دارد. غذا می تواند یکی از 
بزرگترین دوستان یا دشمنان شما باشد 
زیرا تغذیه در افزایش یا کاهش سطح استرس بسیار نقش 
دارد بنابراین توجه به تغذیه و مواد غذایی که در زمان استرس 
مصرف می کنید بسیار مهم است. استرس می تواند نیاز شما را 
به برخی مواد مغذی مانند ویتامین C، ویتامین B، سلنیوم و 
منیزیم افزایش دهد. مقدار و کیفیت مواد مغذی و سالمت 
روده می تواند بر مدارهای عصبی بدن که احساسات، انگیزه 
و خلق و خو را کنترل می کنند، تأثیر بگذارد. مبارزه با 
استرس، با غذا روشی است که بدون مصرف مکمل های 

گرانقیمت، در دسترس همگان است. 
چای گیاهی به تقویت احساس گرما و آرامش کمک 
می کند: تحقیقات نشان داده است که مصرف یک نوشیدنی 
گرم صرف نظر از طعم، اثر تسکین دهنده دارد و احساس گرما 
و دوستی بین فردی را افزایش می دهد. برخی گیاهان دارویی 
مانند اسطوخودوس و بابونه به خودی خود اثر آرامش بخشی 
دارند. چای سبز نیز بسیار عالی است زیرا مملو از فالونوئیدها 
است و فالونوئید به سالمت مغز، محافظت از نورون ها در برابر 

آسیب های ناشی از نوروتوکسین ها، سرکوب التهاب عصبی 
و ارتقای حافظه، یادگیری و عملکرد شناختی کمک می کند.
شکالت تیره، غنی از آنتی اکسیدان: شکالت تلخ 
در رژیم غذایی، می تواند استرس را از دو طریق تاثیر 
شیمیایی و عاطفی کاهش دهد. مصرف شکالت لذت بخش 
است و این احساس به تنهایی می تواند به کاهش استرس 
کمک کند. شکالت تلخ سرشار از آنتی اکسیدان است 
و ممکن است با کاهش سطح هورمون های استرس در 

بدن به کاهش استرس کمک کند.
هستند:  ضداسترس  امگا3  چرب  اسیدهای  آووکادو، 
حاوی  بلکه  است  خوشمزه  ساالد  در  تنها  نه  آووکادو 
اسیدهای چرب امگا3 است. این اسیدهای ضروری سالم 
برای کاهش استرس و اضطراب و افزایش تمرکز و بهبود 

خلق و خو شناخته شده اند.
غالت سبوس دار راهی برای افزایش خلق و خوی 
به طور موقت سطح  مثبت: کربوهیدرات ها می توانند 
سروتونین را افزایش دهند، هورمونی که خلق و خو را 
تقویت می کند و استرس را کاهش می دهد. با افزایش 
سطح سروتونین، افراد تحت استرس، تمرکز بهتری خواهند 
داشت. مطمئن شوید که کربوهیدرات های سالم و تصفیه 

نشده مانند سیب زمینی شیرین و غالت کامل را برای 
تغذیه بهتر انتخاب می کنید و مصرف کربوهیدرات های 

ساده مانند کلوچه ها، کیک ها و غذاهای سفید از جمله 
ماکارونی بدون سبوس و نان سفید را محدود کنید.

ماهی می تواند سالمت قلب را تقویت کند و استرس 
را دفع نماید: با افزودن غذاهای دریایی به بشقاب خود، 
با استرس مبارزه کنید و از بیماری شقلبی پیشگیری کنید. 
ماهی های چرب گزینه بسیار خوبی هستند زیرا چربی 
آنها برای قلب سالم بوده و امگا3 نیز به کاهش افسردگی 
کمک می کند زیرا مواد مغذی به راحتی با مولکول های مغز 
مرتبط با خلق و خو در تعامل هستند. ماهی های چرب 
شامل ماهی تن،  هالیبوت، سالمون، شاه ماهی، ماهی خال 

مخالی، ساردین و قزل آالی دریاچه ای هستند.
شیر گرم می تواند به شما کمک کند خواب خوب شبانه داشته 
باشید و استرس را کنترل کنید: قرن هاست که نوشیدن شیر گرم 
برای داشتن یک خواب راحت به عنوان درمان خانگی به دکار 
می رود. شیر گرم می تواند تاثیر آرامش بخشی بر بدن و روان 
داشته باشد. غذاهای غنی از کلسیم بخش ضروری یک رژیم 
غذایی سالم برای سالمت استخوان ها هستند اما این ماده مغذی به 
کاهش افسردگی نیز کمک می کند. شیر و سایر غذاهای لبنی غنی 

شده 
با کلسیم 
 Dویتامین و 
به تثبیت خلق و 
خو و آرامش ماهیچه ها 

کمک می کنند.
چربی های  از  سرشار  آجیل 

عالی برای رفع استرس است: آجیل سالم، یک میان وعده 
سرشار از مواد مغذی از جمله ویتامینB، همراه با اسیدهای 
چرب سالم است. ویتامین های B بخش مهمی از یک رژیم 
غذایی سالم هستند و می توانند به کاهش استرس کمک 
کنند. بادام، پسته و گردو حتی به کاهش سطح فشارخون 
نیز کمک می کنند. پسته به طور خاص می تواند در کاهش 

سطح استرس نقش داشته باشد.
که  هستند  منیزیم  از  سرشار  دانه ها  و  آجیل  همچنین 
مزیت بزرگی به حساب می آید زیرا منیزیم با کنترل بهتر 
اضطراب مرتبط است. منیزیم برای افراد دارای سطوح 

خفیف تا متوسط اضطراب مفید خواهد بود.
مرکبات و توت فرنگی حاوی ویتامین C هستند که به مبارزه 
با استرس کمک می کند: برخی مطالعات نشان داده اند که 

سطح باالی ویتامین C ممکن است به کاهش سطح استرس 
کمک کند. خوردن میوه هایی مانند پرتقال، گریپ فروت و 

توت فرنگی برای تأثیر مناسب هستند.
پروبیوتیک ها می توانند میکروبیوتای سالم روده را تولید 
کنند و به شما در کنترل استرس کمک کنند: بهترین راه برای 
حمایت از هورمون های روده سالم، استفاده از باکتری های مفید 
به نام پروبیوتیک ها است. پروبیوتیک ها می توانند به تقویت 
سیستم ایمنی بدن، محافظت در برابر باکتری های مضر و 
بهبود هضم و جذب مواد مغذی کمک کنند. سالمت روده با 
بهبود اضطراب، افسردگی و خلق و خو ارتباط مستقیم دارد. 
باکتری های روده می توانند مولکول هایی با عملکردهای عصبی 
از جمله سروتونین و گاما آمینوبوتیریک اسید )جی ای بی ای( 

تولید کنند و بر خلق و خو تأثیر مثبت می گذارند.
غذاهای سرشار از فیبر، استرس و اضطراب را کاهش 
می دهند: غذاهای غنی از فیبر برای روده مفید هستند 
و رژیم غذایی پرفیبر ممکن است با کاهش اضطراب، 

افسردگی و استرس مرتبط باشد.
فیبر بیشتر از جمله لوبیا، نخود سبز، انواع توت ها، بادام، 
پسته، بذر کتان، دانه های کنجد و غالت کامل و مقدار 
زیادی سبزیجات مانند کلم پیچ و کلم بروکلی را به غذای 
خود اضافه کنید .همچنین فیبر، قندخون شما را متعادل 
انسولین جلوگیری می کند.  افزایش سطح  از  می کند و 
افت قندخون می تواند باعث خستگی، اضطراب، لرزش، 

تحریک پذیری و مشکل در تمرکز شود.
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