آنچه در مجموعه آموزشهای فردی و مهارتهای اجتامعی میخوانید:
- 1راهنامی کمک در حمالت وحشتزدگی
-2زمانی که هیجانات زندگی ما را
کنرتل میکنند
-3تفاوت فرهنگی
-4اختالل خوردن
-5آنسوی سوگ
 -6غلبه بر اهاملكاری

 -7افرسدگی
 -8بیش فعالی بزرگساالن
-9پیشگیری از خودكشی
-10سازگاری در دانشگاه
-11شناخت و درمان اضطراب
-12شناخت و درمان افرسدگی
-13عبور از یک بحران یا تراژدی

-14کاهش اضطراب امتحان
-15مدیریت تنش
-16مدیریت خشم
-17مدیریت فوریتهاى بهداشتروان
-18مشکالت مالی و احساس درماندگی
-19نشانههای هشداردهنده خودکشی را
بشناسیم

بهمناسبت
هفتهخوابگا هها

راهنامی کمک در
حمالتوحشتزدگی
حمالت وحشت درمان شدنی است.
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اگر بیشرت از چند بار دچار حالت وحشتزدگی شدید یا نگرانید
که حمالت ادامه داشته باشد ،با درمانگر مشورت کنید.

 حمالت هراس یا وحشتزدگی چیست؟

 آی��ا تاکن��ون با ت��رس زی��اد ،ناگهانی وغیرمنتظ��ره مواجه
شد هاید؟
 آی��ا تاکن��ون دچار تپش قلب ،تنگی نف��س ،عرق کردن و
لرزیدن شدهاید؟
 آیا تاکنون ترسیدهاید که مبیرید یا دیوانه شوید -در حالی
که دلیل مشهودی برای ترسیدن وجود نداشته است؟
 آی��ا تاکن��ون به صورت اورژانس��ی به یک مرکز س�لامت
ی��ا اورژان��س با عالمئی ش��بیه به حملهی قلب��ی رفتهاید؟
در حالی ک��ه جوابهای آزمایش نش��ان میدهند که قلبتان
مشکلی ندارد.
 آیا از این میترس��ید که این حملهها خجالتآور باشند یا
شام نتوانید بر آنها فایق آیید؟
اگر ش�ما یکی از این تجربیات را داش��تهاید ،ممکن اس��ت از
حم�لات وحش��تزدگی رنج بربی��د .این حمالت نادر نیس��تند.
تخمین زده میشود  35-%40از افراد ،سالی یک بار و 15-%20
از مردم سالی دو بار دچار این حمالت میشوند.
بسیاری از افراد مبتال به اختالل وحشتزدگی هرگز دنبال کمک
نیس��تند ،زیرا یا از این موضوع خجالتزدهاند ،یا طلب کمک
منیکنند چون عالمئشان به عنوان حمالت وحشتزدگی تشخیص
داده نشده است.

بدون هیچ دلیل خاصی است.
عالئم میتواند شامل مواد زیر باشد:
 تپش قلب
 احساس خفگی
 تهوع
 بیحسی در بخشی از بدن
 ترس از دست دادن کنرتل
 سایر پریشانیهای جسامنی و روانی حاد
بدن و رفتار ش�ما به گونهای عمل میکنند که گویی ش�ما در
کنار یک شیر غرنده افتادهاید؛ اما شیری وجود ندارد .هرچند،
احساس��ات واقعی هستند و میتوانند بس��یار شدید و شبیه
حملهی قلبی یا سایر وقایع مخاطرهآمیز جانی باشند.
بگذارید با یک مقایس��ه روشن ش��ود که چه اتفاقی میافتد.
در افرادی که به دانهی گرده حساس��یت دارند ،سیستم ایمنی
به دانهی گرده واکنش نش��ان میدهد (که بیرضر اس��ت) به
گونهای که انگار یک ویروس است (که مرض است).
در اف��راد مبتال به حمالت وحش��تزدگی ،بدن ب��ه موقعیتهای
غیرمخاطرهآمیز واکنش��هایی نشان میدهد که گویی مخاطره
آمیز هستند .در هر دو مورد ،پریشانی حاصل از پاسخ اشتباه
بدن است.

 چه چیزهایی باعث حمالت وحشتزدگی
 اگ��ر ش�ما دچار حم�لات وحش��تزدگی میشوند؟
عوامل زیادی ممکن است باعث حمالت شوند.
هستید:
 شام منیمیرید  -حتی اگر چنین احساسی داشته باشید.
 ش�ما دیوانه منیش��وید  -حتی اگر فکر کنید که این گونه
میشود.
 ش�ما آن را س��اخته و پرداخته نکردهای��د  -حمالت هراس
واقعی هس��تند .آنه��ا فق��ط در ذهن ش�ما منیگذرند و
نشانهی ضعف نیستند.
 ش�ما میتوانید از آن خالص شوید  -حمالت هراس درمان
پذیرند.

 اگ��ر من در ح��ال مردن یا دیوانه ش��دن
نیستم ،پس چه اتفاقی میافتد؟

حملهی هراس س��یلی از احساسات جسامنی و روانی ترسناک

ژنتی��ک :احتامل ابت�لا در افرادی که بستگانش��ان به حمالت
وحشتزدگی مبتال بودهاند ،بیشرت است.
برخی مطالعات نش��ان میدهن��د ،تفاوتهایی در الگوی امواج
مغ��زی و واکنش به برخی مواد ش��یمیایی در افرادی که دچار
حمالت وحشتزدگی هستند ،وجود دارد .این احتامل یک رسی
وابستگیهای زیستی را نشان میدهد.
اس�ترس :افرادی که اخیرا ً از یک تغییر یا فقدان اساس��ی رنج
بردهاند (مرشوطی ،از دس��ت دادن شغل یا رابطه ،بیامریهای
ج��دی و یا تص��ادف) احت�مال باالت��ری برای ب��روز حمالت
وحش��تزدگی دارند .همچنی��ن افرادی که مدتی اس��ت تحت
اسرتس دامئی قرار دارند.
اس��تفاده از مواد مخدر :اس��تفاده از برخی م��واد با حمالت
وحش��تزدگی مرتبط اس��ت برخی افراد بعد از مرصف کافئین،

نیکوتین یا ماریجوانا دچار حمالت وحشتزدگی میشوند.
قطع مرصف ناگهانی قهوه بعد از مرصف مداوم چندین فنجان
در روز هم اثر مش��ابهی دارد .بعضی از داروها نیز میتوانند
باعث رشوع شدن این حمالت شوند.

 زندگی با حمالت وحشتزدگی:

بعض��ی از افراد چند حمله محدود را تجربه میکنند و دیگر
هی��چ وقت دچار آن منی ش��وند.اما ،در بیش�تر موارد حمالت
ادامه دارد .آنها به ش��دت ناخوش��ایند هس��تند و اگر درمان
نشوند می توانند به مشکالت دیگر منتهی گردند.
افرادی که مبتال هستند احتامال:
 احساس اضطراب مداوم دارند و در وحشت از بروز حمله
بعدی زندگی می کنند.
 از موقعیتهای همراه با حمله ها یا جایی که برتسند حمله
خطرن��اک یا رشم آور باش��د ،دوری می کنن��د .زندگی آنها
به واس��طه ترس از حمالت بسیار محدود می شود .ممکن
اس��ت از کالس��ها و مغازه ها دوری کنند ،تنها جایی نروند
و رانندگی نکنند.
 افرسدگ��ی دارن��د .افرسدگی مث��ل حمالت وحش��تزدگی،
یک بیامری با ایجاد تنش جس�مانی اس��ت .افرسدگی هم
میتواند خطرناک باش��د .افرسدگی درمان نشده می تواند
منجر به خودکشی شود.
 در جس��ت وجوی آرامش با الکل و مواد باشد .این مساله
می تواند با س��ایر توامنندی های عملکردی تداخل داشته
باش��د و حتی ش��دت و فراوان��ی حمالت وحش��تزدگی را
تشدید کند.
عدم تش��خیص حم�لات وحش��تزدگی ،مالقاته��ای متعدد و
هزینهب��ر ب��ا پزش��کان و اورژان��س ب��رای رفع عالی��م را در
پیخواهد داشت.

 چ��ه چی��زی میتوان��د جل��وی حمالت
وحشتزدگی را بگیرد؟

اگر شام دچار حمله شدید:
 به یاد داش��ته باش��ید که در خطر نیس��تید -هر چند این
تجربه وحشتانگیز است ،اما خطرناک نیست.
 تالش نکنید تا با حمله مبارزه کنید.
 ت�لاش نکنید ترس��تان را افزای��ش دهید -درب��اره " اگر ...

میشدها" فکر نکنید.
 ب��ه چی��زی که واقعا اتف��اق میافتد توجه کنی��د .به جای
"من احس��اس میکنم منیتوانم نفس بکشم" احساسات را
مشاهده کنید .توجه کنید اضطراب چگونه لحظه به لحظه
تغییر میکند و در عرض چند دقیقه محو میشوند.
 یک مترین کوچک به خودتان بدهید -هر سه ثانیه یک بار
از  100تا  1بشامرید .این کار توجه شام را به چیز دیگری
معطوف میکند ،تا وقتی که حمله برطرف شود.
وقتی که یک درمانگر را میبینید:
باید موارد زیر را برای بهبود در نظر داشته باشید.
 یک آزمایش برای شناس��ایی علل جس��می عالئمتان انجام
دهید.
 داروه��ا میتوانن��د نس��بتا رسیع ،حمالت وحش��تزدگی را
کاه��ش دهند .برخی از آنها میتوانند تس��کین درازمدتی
ایجاد کنند .بس��ته به خواست و شدت بیامری شام ،یک یا
چند مورد از این داروها میتوانند برای شام مناسب باشند.
 روان درمانی میتواند به کم کردن حمالت وحش��ت کمک
کند .این درمان همچنین میتواند به واکنش شام در برابر
حمله کمک کند .بنابراین حملهها شدت کمرتی میگیرند.
 برنامهریزی برای قطع مرصف کافئین و الکل و قطع رسیع
مرصف مار یجوانا
 برنامهریزی برای کاهش اس�ترس در زندگی .اگر منیتوانید
از اس�ترس دوری گزینید راههای��ی را برای مقابله و تجربه
اسرتس کمرت بیاموزید.

 نكاتی دربارهی درمان:

افرادی ک��ه درمان مناس��ب دریافت کنن��د ،میتوانند درمان
قطعی داشته باشند.
یک بهبود طوالنی ،ترکیب مناس��بی از راهکارها اس��ت .یک
برنامه درمان مؤثر نیازمند درک درست از حمالت وحشتزدگی
است .لذا پیدا کردن یک درمانگر که دربارهی درمانهای حمالت
وحشتزدگی اطالعات کافی داشته باشد بسیار مهم است.
از درمانگرتان دربارهی تجربیاتش در این حوزه سئوال کنید.
با یک روانش��ناس یا س��ایر افراد متخصص در زمینهی سالمت
روان در درمان حمالت وحشتزدگی ،مشورت کنید.

