‹‹ استرس پس از سانحه ››
استرس پس از سانحه چیست؟
این نوع استرس مجموعه ای از واکنشها -احساسات ،افکار و رفتار -است که در پی وویوع نااهیان ییی رویی اد
ناراحت کنن ه که خارج از دامنه تجارب روزمره و معمول بشر است ،شکل م ایرد .به نظر م رس آنچه شکل ایری
این نوع استرس را موجب م شود ،غیر منتظره بودن روی اد است ،زیرا این روی اد اطمینان فرد را نسبت به رون طبیع
زن ا از میان م برد و ب ین ترتیب وی دیگر نم توان زن ا مینظ و باسیاختار را بیاور کنی  .رویی ادمای ماننی
سروت ،حمله یا تصادف اام اووات م توانن به بروز نشانه مای از استرس پس از سانحه منته شون .

استرس پس از سانحه چه زمان و در چه کسانی بروز می کند؟
نشانه مای استرس پس از سانحه ممکن است روزما ،مفته ما یا سال ما پس از وویوع رویی اد هامرنشیون ییا در
افرادی بروز کنن که مستقی در جریان حادثه ورار ن اشته ان  ،به عنوان مثال ،نشانه مای این اختالل ممکین اسیت در
کسان که شام وووع یی تصادف بوده ان خویشاون ان فرد آسیب دی ه یا نیرومای نجات مشام ه شون .

استرس پس از سانحه چرا اتفاق می افتد؟
استرس پس از سانحه روش است که از طریق آن ذمن و جس روی اد را پردازش م کنن تا آن را دارای مفهیو
سازن و با این کار ن هایتا به روش که کمتر آزار دمن ه است ،نسبت به روی اد واکنش نشان دمن  .این پردازش اغلب در
والب نشانه مای فیزیک  ،احساس و روانشناخت هامر م شود.

نشانه ها وعالئم استرس پس از سانحه
 یادآوری مکرر حادثه
 تغییر در وضعیت خواب (ناتوان در خوابی ن یا ارایش م او به خواب)
 رویامای مکرر درباره حادثه
 احساس اینکه ورار است آن روی اد دوباره تکرار شود
 تغییر در رفتار(ب خلق )
 واکنش مای شوک و بهت زدا
 تغییر در کارکرد موثر(کامش تمرکز)
 کامش عالوه و ارایش نسبت به دنیای خارج (احساس ج ای از دنیای اطراف و بیگانگ )

 احساس نیاز به موشیاری فوق العاده و ممیشگ
 حس آسیب پذیر بودن و در پ آن ترس نسبت به از دست دادن کنترل
 دوری از فعالیت ما ومکان مای که حادثه را به یاد م آورن
 فراموش کردن بخش مهم از حادثه
 احساس اناه به دلیل نجات یافتن از حادثه یا انجا ن ادن برخ کارما
اختالل استرس پس از سانحه با واکنش مای ناش از فق ان (داغ ی ا ) متفاوت است ،مر چن که مر دو مورد ممکن
است بام اتفاق بیافتن  .استرس پس از سانحه با افسردا نیز در ارتباط است 03 .درص از کسان که این اخیتالل در
آنها تشخیص داده نم شود ،به ت ریج افسرده م شون .

چگونه بدن ،به رویارویی با اختالل کمك می کند؟
این کار به دو روش صورت م ایرد:
 . 1بهت زدا  :در ابت ا ممکن است فرد ان ک بهت زده باش  ،زیرا ذمن به ت ریج امکیان درک رویی اد را فیرام می
سازد .بنابراین شای روی اد غیر واوع احساس شود ،اوی که اتفاو رخ ن اده است .اما ووت آنچه تجربه ش ه است در
ذمن به واوعیت نزدیی تر م شود ،فرد درباره آن با دیگران صحبت م کن ؛ به آن فکر م کن و شب ما خیواب آن
را م بینی .
 . 2فعالیت :فعال بودن م توان ان ک تسکین دمن ه باش  .از سوی دیگر انجا مرتب کارما م توان این احسیاس را
در فرد ایجاد کن که زن ا در حال بازاشت به حالت عادی است.
به رغ آنچه افته ش  ،دو روش یاد ش ه خطرات نیز به ممراه دارن  .برخ افراد با پناه آوردن به حالت بهت زدا
از یادآوری روی اد اجتناب م کنن و بنابر این مراز با آن روی اد رویارو نم شون  .از سوی دیگر فعالیت بیش از ح نیز
ممکن است توجه فرد را از این واوعیت که به کمی نیاز دارد ،منحرف سازد.

چگونه می توانید به خود کمك کنید؟
 .1ممواره با اطالعات مربوط به روی اد و تحوالت مربوط به آن در تماس باشی  .این کار آسیب وارده را در ذمن واوعی نگیاه
م دارد و کمی م کن تا با آنچه روی داده و چگونگ تا ثیر آن بر خود کنار بیایی .
 . 2دریافت حمایت مای فیزیک و عاطف دیگران م توان تسکین دمن ه باش  ،مرچن ممکن اسیت برخی بخوامنی
برای انکار آنچه روی داده است ،این حمایت ما را رد کنن  .مشارکت با کسان که تجربیات مشابه داشته ان  ،م توانی
احساس خوب ایجاد کن و با شکستن موانع روابط را نزدیکتر نمای .

 . 0از سوی دیگر ،شای اام اووات برای مقابله با احساسات خود ،بخوامی تنها باشی ؛ در این حالت تنهای (که مفهو
آن با انزوا متفاوت است) مه است.

برخی بایدها ونبایدها:
 .1احساسات خود را پنهان نکنی ؛ آنها را بیان نمایی .
 .2از صحبت کردن درباره آنچه روی داده است ،امتناع نکنی .
 .0به ممراه دیگران به بازنگری روی اد بپردازی .
 .4اجازه ن می که ناراحت شما فرصت صحبت کردن را از دیگران یا حت از خودتان بگیرد.
 .5زمان را به خواب ،استراحت ،تفکر کردن و معاشرت با خانواده و دوستان نزدیی اختصاص دمی .
 .6انتظار ن اشته باشی که خاطرات از ذمن شما برون  ،احساسات برای م ت وابل مالحظه مان اار خوامن بود.
 .7نیازمای خود را صادوانه و واضح برای دوستان ،خانواده وممکالس مایتان مطرح کنی .
 .8تالش کنی پس از وووع روی اد تا ح امکان زن ا عادی خود را حفظ کنی .
 .9دوت کنی پس از تجربه استرس مای ش ی  ،وووع تصادفات امری رایج است.

چه زمانی به کمك بیشتر نیازمند هستید؟


اار احساسات ش ی  ،مشکل ساز ش ه ان  ،طوری که تاب تحمل آنها را ن اری ؛



اار احساس م کنی میجان ما ممچنان وجود دارن و احساس سردرام ،خالء یا خستگ م کنی ؛



اار پس از اذشت یی ماه ممچنان بهت زده مستی ؛ احساس خوب ن اریی ییا نییاز داریی کیه بیرای دوری از
احساس درمان ا ممچنان فعال باشی ؛



اار ممچنان از کابوس مای شبانه و ک خواب رنج م بری ؛



اار کس را ن اری که احساسات خود را با او در میان بگذاری و از سوی دیگر به ش ت نسبت به این امر احساس
نیاز م کنی ؛



ااردر روابط خود با دیگران مشکل داری ؛



اار عملکرد شغل تان مختل ش ه است؛

شما به کمی نیاز داری و بای با مشاوران و متخصصان در این خصوص مشورت کنی و از آنها برای رفع این مشکل
یاری بجویی .

