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 "یاضطراب بیمار"ه افراد مبتال ب یتوصیه هایی برا

کزًٍا، طثیعی ٍ السم است کِ استزس ٍ اضطزاب داضتِ تاضین. ذجذی تا ضیَع ٍیزٍس اگیزی ٍیزٍس کزًٍ ِدر ّو

ّا ٍ فکزّای هعوَل خَد  ستَصیِ ّای پیطگیزی را جذی تگیزین. پس تا احسا ضَد یاضطزاب طثیعی تاعث ه

 ًجٌگیذ

 یاضطزاب تیوار" ّا سّای تطذیذ ضذُ ایي استز لضَد، یکی اس ضک یّا ضذیذ ٍ طَالًی ه بگاّی ایي اضطزااها 

 .است"

گذاریذ،  یّای تیواری هاًٌذ تة را در خَد چک هی کٌیذ، ّز عالهت کَچکی را تِ حساب تیواری ه ِاگز هکزر ًطاً 

 :کٌیذ یتِ هزاکش درهاًی تزای آسهایص هزاجعِ ه هکزر

 .ای کزًٍا ًیست ِزهاخَردگی ٍ سزفذاًیذ ّز ست

گذرد یاکثز هَارد اتتال تِ ٍیزٍس کزًٍا تذٍى عارضِ ٍ خفیف ه. 

 ْا تزای ًخصَظ کِ در ایي ضزایط هزاکش درهاًی پزخطزتزیي هکا ِاس هزاجعِ تزای آسهایص دادى خَدداری کٌیذ. ت

 تِ ٍیزٍس ّستٌذ اتتال

 خاطز اضطزاب  ِّای اضافِ ت تیت هزاجعِ کٌیذ ٍ اس ٍیشیدادُ است تزای ٍیش ای کِ پشضک تِ ضوا ِطثق تزًاه

 کٌیذ خَدداری

جای آى در حذ السم اقذاهات پیطگیزی را اًجام دّیذ ًِگزاًی هطکلی را حل ًخَاّذ کزد، ت 

 در ایي ضزایط ّوِ ها تا عذم قطعیت سیادی رٍتزٍ ّستین. پس دًثال اطویٌاى تخطی ًثاضیذ

ّای هي چقذر ضثیِ ایي تیواری است؟ یا چقذر هي در هعزض خطز ایي  ًِطاًد را تِ چالص تکطیذ: َافکار خ

 ؟ّستن تیواری

توزکش کٌیذ" ىاکٌَ" ٍ"  اایٌج" تز. 

تا هطغَل ضذى تِ کارّای دیگز، حَاس خَد را پزت کٌیذ، ٍ رٍی تذى خَد توزکش ًکٌیذ. 

ذیگزدزت ّای عادی سًذگی خَد تتا حذ هوکي تِ فعالی. 

تا اطزافیاى خَد صحثت کٌیذ دخَ بدر هَرد ًگزاًی ٍ اضطزا. 

 اگز تزای چٌذ رٍس هتَالی ٍ تا ٍجَد تِ کارگیزی رٍش ّای خَدهزاقثتی ًتَاًستیذ عولکزد رٍسهزُ خَد را حفظ

تسیاری اس  در حال حاضزّا تزای ضوا آساردٌّذُ تَد تا پشضک، رٍاًطٌاس، یا رٍاًپشضک هطَرت کٌیذ.  ًِطاً کٌیذ یا

 .ذًضَ یدرهاًی تِ صَرت آًالیي ٍ تلفٌی ارائِ ه خذهات

 
 

 




