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مدول آموزشی خود مراقبتی در اختالل وحشتزدگی
دقیقه80کل زمان 



معرفی مربی

معرفی شرکت کنندگان

معرفی برنامه آموزشی
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تعریف اختالل وحشتزدگی

به حمالت وحشتزدگی غیرمنتظره ی 
عودکننده اشاره دارد
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مالک های تشخیصی

، حملد  وحشدتگدگی  . زدگی غیرمنتظره ی عودکنندهه حمالت وحشت-الف
بد   هجوم ناگهانی ترس شهیه یا ناراحتی شهیه است کد  ردرچ دنهدقی د    

ی از عالئم زیدر رو ( یا تعهاد بیشتری)اوج می رسه و در طول این مهت دهار
:می دهه

تپش های قلب یا شتاب سرعت قلب•
عرق کردن•
لرزیهن یا تکان خوردن•
احساس کمبود نفس یا خف  شهن•
احساس خفگی•



درد یا ناراحتی قفس  سین •
تهوع یا ناراحتی شکمی•
منگی یا ضعفاحساس گیجی،•
احساس سردی یا گرمی•
احساس کرختی یا مور مور•
احساس جها  )یا مسخ شخصیت( احساس عهم واقعیت)مسخ واقعیت•

(بودن از خود
احساس از دست دادن کنترل•
ترس از مردن•



ی یک یا هر دو مدورد زیدر را در  د   ( یا بیشتر ) حهاقل یکی از حمالت یک ماه-ب
:داشت  باشه

ت مثل از دس)نگرامی مهاوم در مورد حمالت وحشتگدگی دیگر یا  یامههای آنها•
(دادن کنترل، ددار حمل  قلبی شهن

ایی کد   مثدل رفتارهد  )تغییر ناسازگاران  ی قابل توج  در رفتار مرتبط با حمالت•
ز برای اجتناب کردن از حمالت وحشدتگدگی ترتیدب میههنده ماننده اجتنداب ا     

(ورزش

مثدل  )یگر این اختالل ناشی از تاثیرات فیگیولوژیکی مواد یا بیماری جسمانی د-ج
.نیست(  رکاری تیروییه

مثدل حمدالت   )این اختالل بدا اخدتالل رواندی دیگدر بهتدر توجید  نمدی شدود        -ر
و وحشتگدگی در اختالل اضطراب اجتماعی  یا در اختالل وسدواس فکدری عملدی   

.)...
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شیوع و سیر

در ایاالت متحهه(  انیک)اختالل وحشتگدگی ماه  12شیوع 

درصه در بگرگساالن و 3تا 2و دنه کشور ارو ایی ت ریبا 

  ب  زنان دو برابر بیشتر از مردان احتمال دارد ک. نوجوانان است

افگایش  شیوع این تشخیص در نوجوانی. این اختالل مبتال شونه

مخصوصا در زنان و احتماال  س ازک  تهریجی نشان می دهه

شروع بلوغ است، و در طول بگرگسالی ب  اوج می رسه 
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عوامل خطر

الل اختروان رنجورخویی و حساسیت اضطرابی از عوامل خطر مهم در ابتال ب  :خلق و خو•

.می باشنه(  انیک)وحشتگدگی 

اخددتالل بهددره کشددی جنسددی و جسددمی در از گگارشددات تجربیددات کددودکی :محیطییی•

یهن سدیگار کشد  . رایج تر از انواع دیگر اختالل هدای اضدطرابی اسدت   (  انیک)وحشتگدگی 

اد از اغلب افدر . است(  انیک)عامل خطری برای حمالت وحشتگدگی و اختالل وحشتگدگی 

بدر  عوامل استرس زای قابل شناسایی در دنه ماه قبل از اولین حمل  وحشدتگدگی خدود خ  

.می دهنه

ل اخدتال ژن هدای متعدهدی موجدب آسدیب  ددیری در برابدر       :ی و فیزیولوژیکینتیکژ•

رزندهان  در ف(   انیدک )همچنین، خطر اختالل وحشتگدگی . می شونه(  انیک)وحشتگدگی 

.والهین مبتال ب  اختالالت اضطرابی، افسردگی و دو قطبی بیشتر است



(دقیقه10)معرفی مربی و معرفی شرکت کنندگان -1

(دقیقه5)معرفی برنامه آموزشی -2

(دقیقه10)تعریف اختالل وحشتزدگی -3

(دقیقه20)مالک های تشخیصی-4

(دقیقه5)شیوع و سیر-5

(دقیقه10)عوامل خطر-6

(دقیقه10)تکنیک های روبه رو شدن و کاهش حمالت اضطراب -7

(دقیقه10( )پانیک)درمان های متداول اختالل وحشتزدگی -8

(دقیقه10)سناریو-9



تکنیکهایموثردرروبهروشدنباحمالتاضطرابی

(استراحت)تمدد اعصاب •

کنترل تنفس•

توقف تمرکز•

انحراف فکر•

سوال کردن وبه چالش کشیدن افکار•
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(پانیک)درمان های متداول اختالل وحشتزدگی 

:داروییدرمان

داروهااین.هستنهمفیه انیکاختاللدرماندرداروهاازبسیارى

وسزاناکماننههابنگودیاز یننیگوهاضهافسردگىازوسیعىطیف

عالئمکاهشدرداروهااین.گیردمىبردررااضطرابضهداروهاىسایر

نیهکمىقطعرادارووقتىاستممکن.کننهمىکمک انیکاختالل

دارواگرحتىشودمىتوصی نتیج ،در.گرددبازشماهراسعالئم

نظرمهرانیگرفتارىشناختىدرمانمثالدرمانیروانکنیه،مىمصرچ

.دهیهقرار



:رفتاریشناختیدرمان

:داردیافت سازمانههچدنهین انیکاختاللرفتارىشناختىدرمان

.هکنمىکمکهراسواضطرابماهیتدركدرشماب -1

خصمشراترسیهمىیاکنیهمىاجتنابآنهاازک هایىموقعیتازاىدامن -2

.کنهمى

برراشماهراسک هایىموقعیتوشان،فراوانىوشهتعالئم،ماهیت-3

.هکنمىارزیابىانگیگدمى

تالالتاخافسردگى،:ماننهکنهمىمشخصرا انیکباهمراهمشکالتسایر-4

.ارتباطیمشکالتیاتنهایى، رخورى،مواد،سوءمصرچدیگر،اضطرابى
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ب قبلماهیکحهودازک استایسال 27آقایبیمار
ویاست،شههددارسین قفس دردونفستنگیحمالت
.نهکراننهگیتوانهنمی.داردنگرانیشهیهاحساسودلشوره

صحن مهاومطورب روزطیدروبینهمیکابوسهاشب
 سوی.کنهمیمرورذهنشدرراخود یشماهس تصادچ

ب رفتنب حاضروشههساکنخواهرشمنگلدرتصادچاز
.نیستخودمنگل

سناریو



نکات مهم

عالئمی ک  این فرد تجرب  کرده بود د  بودنه؟

ب  نظر شما این فرد برای درمان خود د  کاری بایه انجام دهه؟



زندگی آموختنی است، آن را بیاموزیم


