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مقابله با بحران
رويارويي با حوادث غیر معمول و پیشبیني نشده استرس زيادي را به افرادي که به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت
تاثیر آن قرار ميگیرند تحمیل ميکند .افراد نسبت به حوادث غیر معمول واکنشهاي متفاوتي از خود نشان ميدهند.
اين واکنشها گاهي ممكن است چند ماه پس از حادثه بروز کنند.
بینش نسبت به احساساتي که تجربه ميکنید و انجام اقدامات مثبت ميتواند به شما در مقابله موثر با بحرانها کمك
کند .برخي از واکنشهاي معمول به بحران شامل:
 ناباوري و شوک
 ترس و اضطراب در مورد آينده
 اختالل در جهتيابي ،بيتفاوتي و خستگي عاطفي
 تحريكپذيري و خشم
 غم و اندوه و افسردگي
 احساس ضعف
 گرسنگي شديد يا بياشتهايي
 دشواري در تصمیمگیري
 گريه " بدون علت مشخص "
 سردرد و مشكالت معده
 مشكل خواب
 نوشیدن بیش از حد الكل و يا مصرف مواد مخدر
شدت بسیاري از اين واکنشها با گذشت زمان کاهش مييابد و شما دوباره فعالیتهاي روزمره خود را از سر خواهید
گرفت .نبايد واکنشهاي خودتان را با واکنشهاي ديگران مقايسه کنید.

کارهایی که میتوانید انجام دهید:
 در مورد حادثهاي که اتفاق افتاده صحبت کنید .خودداري از بیان احساسات مانع از اين ميشود که بتوانید با
آنچه اتفاق افتاده مواجه شويد .گفتگو با ديگران استرس شما را کاهش خواهد داد و متوجه خواهید شد که
ديگران نیز احساسات مشابهي را تجربه ميکنند.
 استراحت کافي و تغذيه مناسب داشته باشید و ورزش کنید .از مصرف افراطي الكل و انجام رفتارهاي پرخطر
اجتناب کنید.
 با خانواده خود وقت بگذرانید .فرزندان خود را تشويق کنید تا نگرانيها و احساساتشان را با شما در میان
بگذارند.
 به محض اينكه احساس بهبود کرديد ،فعالیتهاي معمول خود را مجدد از سر بگیريد.
 به فعالیتهايي بپردازيد که براي شما آرامشبخش و لذتبخش هستند.
 آخرين باري که توانستهايد شرايط دشواري را با موفقیت پشت سر بگذاريد را به ياد بیاوريد.
 فعالیتهايي را انجام دهید که به شما احساس مفید و موثر بودن را القا ميکند (به عنوان مثال اهداي خون و
کمك به افراد نیازمند).
 اگر احساس مي کنید که تحمل شرايط پس از وقوع حادثه براي شما دشوار است ،از ديگران کمك بخواهید.
کمك خواستن از ديگران نشانه ضعف نیست .با يك دوست ،عضوي از خانواده ،مددکار اجتماعي ،روحاني يا
فرد مورد اعتماد ديگر صحبت کنید.
 اگر احساس مي کنید مشكالت شما پابرجا هستند ،يا اگر ناراحتي شما بیش از  4-6هفته به طول انجامید،
به دنبال کمك حرفهاي باشید و از افراد متخصص کمك بگیريد .افرادي که مشكالت روانشناختي دارند و
کساني که بحرانهاي قبلي را پشت سر گذاشتهاند ،ميتوانند تحت نظر يك متخصص سالمت روان باشند.
عدم توانايي شما در مديريت واکنش به بحران و از سر گرفتن فعالیتهاي روزمره و معمول ممكن است
عالئم اختالل استرس پس از سانحه ) (PTSDباشد ،که يك بیماري درمانپذير است و بايد جدي گرفته شده
و براي درمان آن اقدام شود.
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