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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

 از حد شامل:  عوارض فیزیولوژیکی استرس بیش

 لرزش، افزایش ضربان قلب، افزایش فشارخون،

مشیکی      تیویو ،   میور،،    های بیی    خوابی، سرفه   بی 

 اشتوایی، سر،ر، بی سوءهاضمه،

بنابراین ،ر شرایط کنونی کنترل استرس و اضیریرا           

 نقش بسزایی ،ر س مت جسم و روانمان ،ار،.

،ر مقابل عدم میزان برانگیختگی الزم نیز منیریر بیه             

شو،. بنیابیرایین ،ر حیال             خیالی و عدم ت ش می      بی

حاضر با وجو، هشدارهای مربوط بیه جیدی بیو،ن             

احتمال شیو  و خرر کرونا، آنچه غیرطبییییی اسیت            

 نبو، سرح الزمی از اضررا  و استرس است.

ی افیکیار بیاعی            گاهاً ت ش برای سرکو  آگاهانه    

 گر،،.  شد  گرفتن همان افکار ،ر ذهنمان می

قدم به عقب بر،ارید و به مشاهده افکیار           توانید یک   می

 خو، بپر،ازید.

افکار را مانند ابرهای ،ر حال حرکت آسیمیان و ییا         

هیا     های ،ر حال گذر خیابان ببینید و بیه آن             اتومبیل

 ی ورو، و خروج بدهید. اجازه

 

ی حال زندگیی      که ت ش کنید ،ر لحظه      و نکته آخر این   

کنید. فراموش نکنید که نگرانی، حاصل تفکر و زندگی          

های مفید ،ر  که با انرام فیالیت  ،ر آینده است ،ر حالی    

توانید این شرایط را تیا حید      ی اینرا و اکنون می      لحظه

 خوبی مدیریت کنید و پشت سر بگذارید. ممکن به
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، توصیه ما به شما این است که از کرونا نترسید

کند.  ترس و استرس سیستم ایمنی بدن را ضییف می  

  

آموزش کنترل ترس و اضررا  از لزوما  ،ر هینیگیام             

 بحران ها به شمار می آید.

ها هر کدام واکنش و برخیور،         ی مواقع که انسان     مثل همه 

فر، خو، را ،ر مقابل اتفاقا  یکسیان          متفاو  و منحصربه  

 ،هند. و مشترک نشان می

 

،ر مقابل این بحران ناشناخته یینی ویروس کرونیا نیییز             

 واکنش افرا، متفاو  است:

و کوچک شمر،ن خرر کرونا به نیحیوی           ای با انکار    عده

  عینیوان      سیی ،ر مقابله با ترس و اضررا  خو،،ارند. به         

مثال افرا،ی که با وجو، هشدارهای فراوان ،ست فیرزنید           

گیرند و به خرید عید یا مسافر  و مویمیانیی              خو، را می  

روند و حتی کسانی که مخفیانه ،ر تیاالرهیا جشین                 می

 کنند. از،واج و تولد به پا می

م حظگی نوجیوانیتیان ،ر         ممکن است ،ر خانوا،ه از بی     

مقابل عدم رعایت اصول پیشگیری و بوداشتی کرونا بیه           

ستوه آمده باشید یا نتوانید مانع از بیرون رفتن و تفریح او            

های شیمیا    شوید. نوجوان ممکن است ،ر پاسخ به نگرانی  

بگوید: مرمئن باش اگه همه کرونا بیگیییرن بیازم مین                 

 گیرم! نمی

 

 

تقویت سیستم ایمنی، مصرف غذاهای ،ارای وییتیامییین،            

استفا،ه از ماییا  گرم از جمله سیو،، رعیاییت اصیول               

ها به مد  حداقل بیست  گیری و شست و شوی ،ست    پیش

 ثانیه با صابون مفید است.

  هیا غیییرقیابیل        استرس و اضررا  ،ر مواجوه با بحران 

 اجتنا  است. 

خرر است تیا فیر،         ،هنده هشدار و اع م     نشان  استرس

جوت پیشگیری و محافظت خو، از آسییب، هیر چیه              

گونه که استرس از نظیر        تر واکنش نشان ،هد.همان      سریع

های اولیه ،ر مقابیل       تر انسان   تکاملی باع  واکنش سریع   

شیده،    بو،نشان می   حیوانا  ،رنده و افزایش احتمال زنده     

اکنون نیز ما با شنیدن ناگوانی صدای بوق اتومبیییل بیا              

،هیییییم.    سیرعییت بیییییشیتییری واکینییش نشیان مییی            

عبار  است از ییک        ،لشوره یا تشویش یا اضطراب

بیا   نگیرانیی   و هراس احساس منتشر، ناخوشایند و مبوم    

،هد و شامیل عیدم         ، که به فر، ،ست می     ناشناختهمنشأ  

اطمینان، ،رماندگی و برانگیختگی فیزییولیوژی اسیت.          

اند ییا      هایی که قب ً استرس زا بو،ه       وقو  مرد، موقییت  

است باع  اضریرا  ،ر        ها به فر، آسیب رسیده      طی آن 

ها ،ر زنیدگیی خیو، ،چیار              شو،. همه انسان     افرا، می 

شوند، ولی اضریرا  میزمین و شیدیید                اضررا  می 

 ساز است.  غیرعا،ی و مشکل

 


