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درمان اضطراب

خنده از سالمترين راههای جلوگيری از فشار

بعضی از موارد اضطراب اصوال بيماری نيستند و

روانی است .به هنگام خنده هورمونی ضد درد (که

بدون نياز به پزشک می تواند درمان شود .به اين

باعث احساس خوشی و سالمتی در شخص

موارد ،اضطراب طبيعی می گويند که طی آن

میشود) در مغز آزاد میشود و ميزان هورمونهای

اضطراب به خوبی توسط بيمار کنترل و برطرف

استرس زا در خون پايين میآيد.

می شود (مثل اضطراب ناشی از امتحان) .اضطراب

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

طبيعی می تواند با روشهايی از قبيل حمام گرفتن به

کمیته سالمت

دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدت طوالنی ،تنفس عميق ،صحبت کردن با

 -9ابراز هيجان بر روی کاغذ

شخصی مورد اعتماد ،استراحت در يک اتاق تاريک

نوشتن ساده هيجانات و احساسات بر روی کاغذ

و  ...تحت کنترل درآيد .گاه افراد با اضطرابهای

موجب تسکين فشارهای روانی ناشی از

شديدی مواجه هستند که با روشهای عمومی

رويدادهايی چون از دست دادن شغل ،مشکالت

چندان رفع نمی شوند .در اين صورت بايد از يک

خانوادگی و  ...میشود.

مشاور و روان درمانگر کمک بگيرند .برخی از انواع
اضطرابها نياز به دارو درمانی دارند و الزم است فرد
در کنار روشهای ديگر مثل روان درمانی از دارو
درمانی نيز استفاده کند ،که برخی از اين داروها
برای کاهش مستقيم اضطراب فرد هستند و برخی
برای رفع عللی که موجب اضطراب شده اند  ،تا
عالئم اضطراب در بيمار کاهش يابد.
در نهايت به خاطر داشته باشيد که :هر انسانی
تواناييهای منحصر به فردی دارد و شما در نوع خود
بینظير هستيد

به اميد سالمتی شما عزيزان

اضطراب

خواننده گرامی مطالب زير جهت آموزش به بيماران و

عوامل جانبی مؤثر در ابتال به اضطراب

هنگامی که افراد دچار فشار روانی می شوند ،به طور

خانواده های محترمشان تنظيم گرديده است  ،اميدد

طبق گفته های بعضی از متخصصان،تغذيهی نادرست نيز

غريزی از صحنه عمل و اجتماع کنارکشيده و به گوشه

است که مفيد واقع شود.

در ابتال به اضطراب نقش دارد :

اضطراب چيست؟

*کمبود بعضی از انواع اسيد آمينه ،منيزيم ،اسيد

همه انسان ها در زندگی خود دچار اضطراب می شوند،

فوليک و ويتامين

ولی اضطراب مزمن و شديد غيرعادی و مدشکل سداز

اضطراب میشوند.

است .تحقيقات و بررسی هدا ندشان مدی دهندد کده

* استفاده از مواد مخدر و داروهای روانگردان .

اضطراب در خانمها ،طبقات کمدرآمد و افراد ميانسال
و سالخورده بيشتر ديده میشود .اضطراب هنگامدی
در فرد بروز میکند که شرايط اسدترس زا در زندگدی

ب ،۲۱باعث تسريع در ابتال به

*برخی از ضايعه های مغزی منجر به ايجاد اضطراب در
فرد ميشوند .

فرد بيش از حد طوالنی شود يا بهطور مکرر رخ دهد ،

راههای پيشگيری از اضطراب

در اين صورت بدن فرسوده و در برابدر بيمداری هدای

 -۲رژيم غذايی سالم

جسمی و روانی (مانند اضطراب) آسيبپذير میشود.

استفاده از غذا های متنوع و حاوی انواع مواد الزم به

از عاليم اضطراب میتوان موارد زير را نام برد:

ميزان متعادل در حفظ سالمت بدن نقش اساسی دارد.

ای پناه میبرند ،در حالی که گوشهگيری باعث تشديد
استرس می شود .ارتباط با افراد و دوستان ،به خصوص
کودکان که می توانند فرد را به خنده وادارند ،باعث از
ياد رفتن نگرانی حتی برای مدتی کوتاه میشود.

 -5حمايت اجتماعی
وجود حمايت اجتماعی در زندگی هر فرد باعث
میش دو تافرد د ر مقا بل ب حر انهی ا زدن گی بریا دف اع
از خود سپری داشته باشد که به آن تکيه ک ن د.

-6انديشيدن به زمان حدال

-احساس خستگی

فعاليت بدنی به طور منظم

انديشيدن به زمان حال و کنار گذاشتن رؤياها و

-عصبی بودن و بیقراری

-۱ورزش کردن به خصوص به طور منظم يکی از راه های

آرزوها برای موقعيتهای مناسب تر آرامش ذهنی را

-ترس و نگرانی

پيشگيری و درمان اضطراب است .پياده روی تند و

افزايش میدهد

-بی خوابی يا بدخوابی

سريع به مدت  ۰۴دقيقه ميزان اضطراب را به طور
متوسط تا  ۲۰۱کاهش می دهد .به عالوه ،ورزش کردن

 -7کسب اطالعات در مورد شرايط تنش زا

-تپش قلب و تنفس نامنظم و سريع

باعث باال رفتن کارايی دستگاه تنفسی و گردش خون،

-عرق کردن

حفظ تعادل وزن و شادابی فرد می شود .ورزش هايی نيز

بی اطالعی از موقعيت فشارآور باعث استرس و

-سردرد و سرگيجه

چون يوگا در جلوگيری از اضطراب بسيار مفيدند.

اضطراب بيشتری در افراد می شود.کسب آگاهی و

-مشکل در تمرکز و حافظه

-3افزايش اعتماد به نفس

-لرزش يا پرش عضالت

 -۰اجتماعی بودن

-تکرر ادرار

اطالع از شرايط و مواردی فرد که با آنها مواجه
خواهد شد سبب میشود که کمتر دچار نگرانی و
دلواپسی شود.

