
 
 

 

یس پس از صدمه )  ( PTSDاختالل استر

یس پس از   چیست؟  PTSDیا  صدمهاختالل استر

یس پس از حادثه نویع از اضطراب است که شخص بعد از  تجربه یک حادثه ناگوار یا در   شخص   حاالتر کهاختالل استر
ن  د باشد،  حوادث تلخشاهد چنی   . از آن رنج میتر

PTSD  چی وقت تشخیص یم شود؟ 

ود، اما اگر این عالیم برای مدت بیش از یک ماه دوام   PTSDبرای بسیاری از اشخاص، عالیم   ن مت  بعد از چند هفته از بی 
یس پس از  برای آن شخص تشخیص گردد. دکتر شما یم تواند شما را قبل از اینکه   صدمهکند، ممکن است اختالل استر

 این عالیم شدیدتر شوند، به متخصص معرفن نماید. 

م نایسر از ا  PTSDحساس شر

در گذشته و حوادث آن  وجود دارد، اغلب مردم اشتباها فکر میکنند که شما    PTSDدر مورد    اشتباه بسیاریتصورات  
 پیش بروید. در حالیکه  

ی
 یم کنید. آنان شاید به شما توصیه کنند که باید از آن بگذرید و در زندگ

ی
نه یک    PTSDزندگ

 انتخاب است و نه هم نشانهء ضعف. فراموش نکنید که شما تنها نیستید.  

 PTSDمهاجرین و 

PTSD   در میان مهاجرین و پناهجویان بیشتر از بقیه اشخاص وجود دارد. به این دلیل که آنان حوادث سخت و ناگوار
ایط سخت دیگر را در کشور شان تجربه کرده اند. تج ناگوار نایسر از  ارب مانند جنگ، خشونت، آزار و اذیت، فقر، و شر

ن  دوران    نت 
ی
ن صدماتر را متحمل یم یم باشد شامل آن  فشار و خطرات روند پناهندگ . مهاجرین در کشور جدید شان نت 

، تبعیض نژادی،   گردند 
ی
هویت، مشکالت زبان، مشکالت مایل و ترس از  بحران  مانند فشار های نایسر از خشونت خانگ

 اخراج شدن از کشور جدید.  

ند.  PTSDدرصد مهاجرین از  ۴۰بیشتر از   رنج میتر

ند.  PTSDدرصد کودکان مهاجر از  ۹۰بیشتر از   رنج میتر

 ( PTSD UK)منبع: 

PTSD  :در بعضی حاالت به گونه متفاوت توصیف میگردد 

PTSD    هرگاه عالیم    –با تاخترPTSD   به این حالت    ،بعد از شش ماه از گذشت صدمه بر شما ظاهر گرددPTSD     با تاخت
 گفته یم شود.  

PTSD  دوام کند،    –   مغلق برای مدت طوالتن  و  باشد  زمان طفولیت وارد شده  حالتیکه صدمه در   مغلق  PTSDدر 
 تشخیص میگردد. 

ایکه بعد از تجربه ناگوار نایسر از والدت کودک بوجود بیآید، 'صدمه نایسر از والدت'    PTSD  –صدمه نایسر از والدت  
 گفته میشود. 



 
 

 دارد، مالحظه کنید، به آن '  PTSDرا در جریان مراقبت از شخص نزدیک به شما که تجربه  PTSDاگر شما نشانه های 
PTSD  گفته یم شود. یه'  ثانو 

 PTSD نشانه های

 کردنزنددوباره 
ی

 با آنچه در گذشته اتفاق افتاده و شامل موارد ذیل یم گردد:  ه کردن یا زندگ

 در حال حاضن اتفاق میافتد(  2تراما)احساس اینکه  1فالش بک -
 آن حادثه ناگوار را به یاد تان میآورد  تصاویری کهافکار و  -
 کابوس -
 یا حادثه  تراما اندوه شدید در دنیای واقیع یا یادآوری های نمادین از  -
 مانند درد، عرق کردن، حالت تهوع یا لرزش   جسماتن عالیم  -

 د: در حالت هشدار به ش بردن. شامل موارد ذیل یم باش 

 احساس اضطراب از یادآوری حادثه  -
ن یا عصبر شدن  -  غمگی 

 به آساتن
 'hypervigilance'هشدار مفرط یا   -
 اختالل در خواب یا کم خواتر  -
 زود رنجر یا رفتار خشن  -
 بشمول تمرکز بر امورات روزانه  –مشکل در تمرکز  -
-  

ی
 وحشت کردن و  برانگیختگ

 رفتار تر باکانه  -
 اضطراب دیگر  نشانه های -

 احساسات و خاطرات. شامل موارد ذیل یم باشد: دوری از 

 احساس اینکه باید خود را مشغول نگهدارید -
ی که شما را به یاد حادثه میاندازد  - ن  اجتناب از هر چت 
 ناتواتن در یادآوری جزئیات اتفاق  -
 کرخبر یا ضعف احسایس  -
  جسماتن ضعف  -
 ناتواتن در ابراز احساسات  -
 ناب از یادآوری خاطرات جهت اجت  الکلاستفاده از مواد مخدر و  -

ی   عقاید و احساسات. شامل موارد ذیل میگردد: دشواری در داشتر

 احساس عدم اعتماد به دیگران -
 احساس اینکه هیچ جاتی امن نیست  -
 نیم کند شما را  احساس اینکه کیس درک -
ن و مالمت کردن خویش برای آنچه اتفاق افتاده  -  مقرص دانسیر
 قهر، اندوه و گناه نهایتاحساس  -

 یم باشد؟  جسمانی دارای آثار  PTSDچرا 

 
 ( بازگشت به عقب است.Flashbackمعنی لغوی فالش بک ) 1
 صدمه روانی می باشد. (Trauma) ترامامعنی لغوی  2



 
 

است. زمانیکه ما از لحاظ رواتن    PTSDنیم دانند که عامل آن  را تجربه میکنند،    جسماتن بعضن اوقات اشخاصیکه عالیم  
 یم دهد.  واکنش نشانبه آن  فزیگتحت فشار باشیم، بدن ما طور خودکار  و به شکل 

این هورمون ها را زمانیکه دیگر مورد تهدید یا در خطر قرار نداشته    PTSDشخص با عالیم    که  مطالعات نشان داده است
 هشدار مفرط یا   مانند   PTSDو شامل برخن عالیم  باشند، تولید میکند 

ی
 یم باشد.   برانگیختگ

 فالش بک چیست؟ 

ن یک حادثه ناگوار یا احساس اینکه این حادثه در حال   اتفاق افتادن است.  فالش بک تجربه روشبن است از دوباره زیسیر
مثال دیدن یک ویدیو از حادثه، اما فالش بک محدود به دیدن تصاویر  یا زنده کردن خاطرات نیم شود. فالش بک یم  

ن باشد:   تواند شامل موارد ذیل نت 

 دیدن تصویر کامل و یا بخیسر از آنچه اتفاق افتاده است  -
 صدا، بوی، یا ذایقه مرتبط با حادثه  -
 درد یا فشار مانند  عالیم جسماتن  -
 با آن به ش برده اید تجربه احساساتر که در جریان حادثه  -

میاندازد، باعث    تراما   شاید دیده باشید که مکان ها، اشخاص یا حاالت خاص ممکن است بدلیل اینکه شما را به یاد 
فالش بک شوند. بعضن اوقات فالش بک به ندرت اتفاق میافتد. فالش بک ممکن است تنها برای چند ثانیه دوام کند 

 . ادامه یابد و یا برای ساعات یا حبر روزهای طوالتن 

PTSD  و مشکالت روچ دیگر 

 د: تجربه میگردند، شامل موارد ذیل ان PTSDمشکالت روخ دیگری که در کنار 

 انواع اضطراب های دیگر  -
-  

ی
 افرسدگ

 اختالالت دوری از اجتماع  -
 صدمه به خود  -
 افکار خودکیسر  -

ی باعث  ی  میشود؟  PTSDچی چتر

 نسبت به شخص دیگری متفاوت یم باشد.  شخص   یم شود از  تراما حاالتر که باعث 
ی
حوادث ناگوار و خطرنایک در زندگ

 گردد. مثال:   PTSDممکن باعث ایجاد 

-  
ی
 دخیل بودن در تصادف یا حادثه رانندگ

ن  -  مورد حمله خشونت بار قرار گرفیر
ن  -  مورد تجاوز و آزار و اذیت جنیس قرار گرفیر
ی  مورد آدم رباتی یا گروگان - ن  گت   قرار گرفیر
 ۲۲باشد ر جریان انجام کار دیدن اشخاص دیگری که مجروح شده اند، ممکن د -
 انجام وظیفه ایکه شما طور متواتر تصاویر اذیت کننده را میبینید و یا صداهای حادثه ناگوار را یم شنوید.  -
 والدت ناگوار کودک، خی شما خود مادر کودک باشید یا یگ از والدین که شاهد تولد هستید -
د نظایم  -  خشونت و جنگ، به شمول نتر
 بردن از یک حمله انتحاری جان سالم به در  -
 جان سالم به در بردن از یک حادثه طبییع مانند سیل یا زلزله  -
 باشد  -

ی
 تشخیص گردیدن با یک مریضن یا حالتیکه تهدید به زندگ

 از دست دادن شخض که به شما نزدیک است  -
ن اینکه حوادث ناگوار شخص نزدیک به شما را تحت تاثت  قرار داده است ) -  ( ه ثانوی یبیا آس تراما دانسیر



 
 

 تان از آن یم ترسید  -
ی
 حادثه ایکه شما بخاطر زندگ

 ه ثانوی آسیب  تراما یا 

 غت  مستقیم آن آسیب واقع شوید و   PTSD  از قرباتن هرگاه شما  
تراما یا   به آن '   مراقبت یم کنید، امکان دارد که قرباتن

 گفته یم شود. ه'  ثانوی آسیب

PTSD ؟ چیست مغلق 

یس را همزمان با نشانه    PTSD( به حالبر گفته یم شود که شما نشانه های  c-PTSDیا  (پس از صدمه   مغلق  اختالل استر
 های دیگر تجربه یم کنید. مانند: 

ول احساسات -  مشکل در کنتر
 احساس خصومت و بدبیبن نسبت به دنیا  -
 احساس دوامدار خایل بودن و نومیدی  -
 احساس صدمه داییم و تر ارزیسر  -
 نسبت به دیگر مردم احساس متفاوت بودن  -
 احساس اینکه کیس آنچه برای تان اتفاق افتاده را درک نیم کند  -
 اجتناب از ایجاد دوسبر و روابط، و یا دشواری در ایجاد آن  -
 یا مسخ واقعیت  4شخصیت زداتی  عالیم  مانند  3تجربه نشانه های تجزیه ای  -
 افکار خودکیسر  -

یس مغلق یم   انجامد: حاالت ذیل به اختالل استر

ن تراما در کودگ -  تجربه داشیر
 دوام تراما برای زمان طوالتن  -
 بوده استفرار یا نجات غت  ممکن در حالبر که  -
 تجربه چندین تراما یا صدمه  -
 توسط شخص نزدیک به شما صدمه وارد شده است -

 

یس مغلق پس از صدمه و فالش بک   عاطفی اختالل استر

بک   'فالش  از   زیاد  احتمال  به  ید، شما  میتر رنج  از صدمه  پس  مغلق  یس  استر اختالل  از  'هرگاه شما  متاثر    عاطفن ن  نت 
ن احسایس را خواهید داشت که در حالت وارد شدن صدمه داشتید، مانند ترس،   میگردید. در این نوع فالش بک، شما عی 

ن همانطور واکنش نشان خواهید داد  . شما به اتفاقات حاضن نت 
ی
م، اندوه یا شخوردگ گویا این اتفاقات باعث احساسات   شر

 ن فقط یک فالش بک است. متذکره در شما میگردد، در حالیکه ای

 

PTSD  و مشکالت خواب 

ند، در خوابیدن مشکالت دارند. شما ممکن به مشکل به خواب بروید، از طرف   PTSD  از   بسیاری از اشخاصیکه رنج میتر
سید.   شب احساس نا امبن بکنید، یا مضطرب باشید و یا از کابوس بتر

 
3Dissociative symptoms   ی از اختاللهای روانی که با تجزیه هویت فرد مشخص می شوند امجموعه. 
 . فرآیندی که در آن ها حس خود از خود تضعیف می شود  4



 
 

 درمان/ تداوی

 PTSDداروی 

ند، نسخه روزانه    PTSDبرای اشخاصیکه از    نیم گردد. هرچند، در حاالت ذیل برای شان دارو تجویز    تجویز رنج میتر
 میگردد: 

-  
ی
ن افرسدگ  در حالت داشیر

 PTSDمشکالت خواب نایسر از  -
ن  یا  در صورت ناتواتن و  -  و یا صحبت درماتن  های شفایه مشورت نگرفیر

 PTSDصحبت درمانی برای  

( دو نوع National Institute for Health and Care Excellence (NICE) )  علیم انستیتوت میل صحت و مراقبت
 پیشنهاد یم کند:  PTSDصحبت درماتن را برای 

 PTSDشناخبر یم باشد که برای    درماتن رفتار  این نویع از  .  (TF-CBT)  شناختر متمرکز بر تراما   درمانی رفتار   -
ذریعه دیدار با متخصص یا  این نوع تداوی    . انستیتوت متذکره پیشنهاد یم کند که شده استروی دست گرفته  

  . تطبیق گردد  دوره ۱۲ایل  ۸ دقیقه برای ۹۰ایل  ۶۰حد اقل هفته یک بار برای  درمانگر 
درمان جدید بوده که باعث کاهش عالیم  نوع . یک (EMDR) پردازش مجدد حساسیت زدانی منظم چشم و  -

PTSD    میگردد. این درمان شامل حرکات منظم چشم همزمان با یادآوری حادثه یم باشد. حرکات شی    ع چشم
که   EMDR UK & Ireland.  دارد   عملکرد مغز در پردازش خاطرات و تجارب در حالت خواب   آثاری همانند 

ان در این نوع تداوی در انگلستان و آیرلند یم باشد، معلوم ن و داکتر ت جامیع را در ایک نهاد تخصض محققی 
 وبسایت خویش در اختیار همه قرار داده است.  

https://www.nice.org.uk/guidance/cg26
https://emdrassociation.org.uk/
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