
  
 داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خدهات بْداضتی درهاًی گلستاى          

 بیوارستاى طالقاًی گٌبد

 گٌبد ٍاحد آهَزش بِ بیوار بیوارستاى طالقاًی

 چگًَِ بِ استرس کَدک در کرًٍا کوک ًوایین؟                                         
 .ستزس در وَدوبى ثب ًطبًِ ّبیی گبّی ثِ ظبّز ثی رثظ در رفتبر وَدوبى ظَْر هی یبثذا

 :ظاّری استرس در کَدکاى عبارتٌد ازتعدادی از ایي عالئن 

 ثی اضتْبیی .1

 سزدرد، دل درد یب دردّبی ضىوی ثی هَرد .2

 ضبهل: الئن احسبسی ٍ رفتبریع .3

  گَضِ گیزی: در دٍراى وًٌَی ثب ٍجَد ٍسبیل ّوچَى تلفي ّوزاُ ٍ تجلت ثسیبری اس وَدوبى ثب ایي ٍسبیل سزگزم هی

 گزفتي اٍ اس خبًَادُ ضَد هی تَاًذ هٌجز ثِ گَضِ گیزی اٍ ضَدضًَذ . ایي رفتبر در صَرتی وِ هَجت فبصلِ 

 ٍاثستگی ثیص اس حذ: وَدوبى ثِ علت احسبس ًگزاًی ٍ تزس، ثسیبر ثیص اس گذضتِ ثِ ٍالذیي ٍاثستِ هی ضًَذ 

 دلَاپسی: ًگزاًی دائوی وَدوبى ثزای آًْب ثسیبر خغزًبن است ٍ هی تَاًذ تبثیزات دائوی در پی داضتِ ثبضذ. 

 استزس ثبضذ.س وزدى ضجبًِ: ثبسگطتِ ثِ رفتبرّبی سٌیي پبییي تز هبًٌذ ضت ادراری هی تَاًذ یىی اس عالئن آضىبر اس خی 

 عصجبًیت ٍ آضفتگی: پبییي آهذى آستبًِ تحول در وَدوبى هی تَاًذ ًطبًِ استزس آًْب ثبضذ. 

 ِصَرت خَاة ّبی آضفتِ ٍ وبثَس در وَدن  وبثَس ّبی ضجبًِ: ایي حبلت هی تَاًذ در اثز ًگزاًی ّبی پٌْبى وَدن ث

 .ظبّز ضَد

 اختالل در خَاة: وَدن هوىي است ثِ دلیل استزس درًٍی ًتَاًذ ثِ راحتی ثِ خَاة ثزٍد. 

 برای کاّص استرس کَدکاى چِ کٌین؟

  ًِاًجبم دّیذدر صَرت هطبّذُ عالئن فَق ٍ تغییز رفتبرّبی وَدن تبى هی تَاًیذ وبرّبی سیز را ثزای آراهص ٍی در خب: 

  اس وَدوبى تبى حوبیت وٌیذ ٍ ثِ آًْب لَت للت ثذّیذ. وَدوبى ثبیذ هغوئي ضًَذ وِ ضوب در وٌبر آًْب خَاّیذ ثَد ٍ آًْب

 داد.را تٌْب ًخَاّیذ گذاضت ٍ ّز وبری وِ السم ثبضذ در حوبیت اس آًْب اًجبم خَاّیذ 

 َیذتب حذ هوىي در وٌبر فزسًذاى تبى ثبضیذ ٍ اس آًْب جذا ًط.  

  سهبى ثیطتزی را ثب وَدن ثگذراًیذ تب عالٍُ ثز احسبس حضَر ٍ حوبیت ضوب در وٌبر خَد، سبعبت خَضی را در خبًِ سپزی

  .وٌذ

  ٍ ثب وَدوبى تبى هْزثبًبًِ صحجت ٍ رفتبر وٌیذ. اس ایجبد فضبی پز تٌص ٍ عصجی در هٌشل جذا خَد داری وٌیذ. اثزاس هحجت

 .ثب وَدوبى هْزثبى ثبضیذ .ا افشایص دّیذعطك در ثیي افزاد خبًَادُ ر

 را تب حذی وِ هَجت …ٍ عالئن آى ٍتبى در ثبرُ وزًٍب صحجت وٌیذ ٍ در حذ درن ٍ فْن اٍ، علت ثیوبری  ثب وَدوبى 

 .ًگزاًی اٍ ًطَد، تَضیح دّیذ

 راُ ّبی پیطگیزی اس اثتال را ثِ ضىلی وِ هَجت اضغزاة وَدن ًطَد، ثِ اٍ آهَسش دّیذ.  

  ِّب را تبویذ وٌیذ وَدوبى اّویت ضستي دستث 

  ِثب وَدوبى تبى ثیطتز ثبسی وٌیذ ٍ سعی وٌیذ در ایي ثبسی ّب عالٍُ ثز تخلیِ اًزصی جسوبًی وَدن، ضبدی ٍ ضَق ث

ضبداة سًذگی را در اٍ تمَیت وٌیذ. در ایي هَرد استفبدُ اس ثبسی ّبی گزٍّی استفبدُ وٌیذ تب ثب تحىین ارتجبط خبًَادگی، هحیغی 

 .ثزای ّوِ افزاد خبًَادُ ایجبد وٌذ

 تز ثذّیذ. هحیظ هٌشل را ثزای رعبیت ثزًبهِ هٌظن خَاة ٍ ثیذاری فزاّن وٌیذ ٍ اس  ثِ وَدن اهىبى استزاحت ثیطتز ٍ آرام

 ثِ وَدن اهىبى استزاحت ثیطتز ثذّیذ .ضت ثیذاری ّبی عَالًی وِ هَجت ثیخَاثی وَدن هی ضَد، خَد داری وٌیذ

 ًبهِ ّبی آهَسضی وَدن تَجِ وٌیذ. ثِ وَدن ووه وٌیذ ثزًبهِ هٌظن آهَسضی عزاحی ٍ ثز اسبس اهىبًبت هَجَد ثِ ثز

هتٌبست ثب گزٍُ سٌی وَدن، اهىبى اداهِ یبدگیزی را ثزایص فزاّن ٍ  …هبًٌذ ثزًبهِ ّبی تلَیشیًَی، وتت درسی ٍ ووه درسی ٍ 

 .ٌیذثِ ثزًبهِ ّبی آهَسضی وَدن تَجِ و .هذیزیت وٌیذ

 ثزلزار  در صَرتی وِ ٍالذیي در ثیوبرستبى ثستزی ضذًذ اس عزیك تلفي ٍ ایٌتزًت ارتجبط هستوز ثیي ٍالذیي ٍ وَدوبى ٍ 

 وٌیذ. حفظ
 




