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 « اختالالت اضطرابی »

 

با عووار   برابر مردان دیده میشود. این اختالالت 2از شایعترین اختالالت روانپزشکی در جمعیت عمومی هستند و در زنان 

 زیادی همراهند و اغلب مزمن شده اند و نسبت به درمان مقاوم هستند.

 دسته بیماری را شامل میشوند: 5

ی اب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع و یا از دست دادن کنترل که گواهاس: حمله حاد شدید اضطرراختالل ه .1

سوته ملول بهمراه با بازار هراسی )آگورافوبیا( همراه است، یعنی ترس از تنها بودن در اماکن عمومی و شلوغ و در 

 سالن سینما و یا فروشگاههای بزرگ.

 یت خاص، مقل ترس از سگ از گربه، و یا تورسی(: ترس افراطی از یک موضوع، شرایط یا موفقضفوبیا )ترس مر .2

 از سوار شدن به آسانسور.

عی جمعیت هراسی و یا فوبیای اجتماعی: ترس مفرط از تحقیر شدن یا خجالت کشیدن در موقعیتهای مختلف اجتما .3

 نظیر صحبت کردن در جمع، سخنرانی کردن، ادرار کردن در توالتهای عمومی وصحبت با جنس مخالف.

د واس جبری: وجود وسواسهای فکری یا عملی مکرر و شدید که رنج و عذاب قابل مالحظه را برای فوراختالل وس .4

ه فورم سوو شغلی بیمار، تأثیر منفی میگذارد. بوه به بار می آورد، سبب اتالف وقت میشوند و در زندگی خانوادگی 

  .است

 . (و عود کننده و غیرارادی می باشد مزاحمفکری )اول، وسواس فکری 

 (.ملل کنترل شیرگاز و درب حیاط و یا شمارش وسایل)دوم، وسواس شمارش و کنترل کردن 

 .(و شخص بدفعات اقدام به شستشو می نماید)سوم، وسواس شستشو برای برطرف کردن نجسی و یا کلیفی 

ی (= عبارتسوت از مجموعوه اShell shock( و یا بیماری موو  انفجوار )PTSDاختالل استرس پس از سانحه ) .5

توی از عالئم که در پی مواجهه با حوادث آسیب زای زندگی پیدا میشود ملل سیل، زلزله، انفجارات زمان جنگ و ح

 فرد دائماً واقعه را در خواب و بیداری تجربه میکند. .اتومبیلدست دادن یک عزیز در یک حادثه 

هوار سوختی مبه یا فعالیت در اکلر روزها کوه اختالل اضطراب منتشر: اضطراب و نگرانی مفرط درباره چندین واقع .6

 میشود و حوزه های مهم زندگی فرد را مختل می سازد.

 الشمومعده ناحیه  ددر ،بیمار با عالئم جسمی ملل طپش قلب، تنگی نفس ،اضطراب عالئم جسمی و روانی دارد و اغلب

  پزشکان داخلی و قلب مراجه میکنند.به  .رفتن سردل و احساس ادرار داشتن

 .مهمترین عالئم روانی اضطراب عبارتند از بیقراری، سرگیجه، لرزش بدن، گر گرفتگی و نگرانی نسبت به آینده

نود تفاوت بین ترس و اضطراب: اضطراب هشداری است که باعث هشیاری بیشتر فرد میشود و باعث میشود که فرد بتوا

 موز مضطرب، بیشتر درس میخواند(.برای مقابله با خطر اقداماتی انجام دهد )بطور ملال دانش آ
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سخ بوه به خطری معلوم، بیرونی، معین و با منشاء غیرتعارضی ایجاد میشود، در صورتیکه اضطراب در پاترس در پاسخ 

 تهدیدی نامعلوم، درونی، مبهم بوجود میآید و از تعار  منشاء گرفته است. 

میگیرنود در  باشد. اختالل تمرکز را مردم با فراموشی اشتباهیق می رتالل در تمرکز و تعاز دیگر عالئم مهم اضطراب، اخ

 صورتیکه فراموشی در سنین باال و یا بدنیال ضربه به سر ایجاد میشود.

  .یق در افراد مضطرب زیاد است بطوریکه آب از سر و صورت و انگشتان وی می چکدرتع

 ر مردان است.است که در زنها تقریباً دو براب %10-17شیوع اختالالت اضطرابی 

 ، کابوس دیدن.دندان ساییدرار شبانه )شب ادراری(، ا -عالئم اضطراب در کودکان= همان عالئم قبلی+ ناخن جویدن
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