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چكيده
مقدمه :اختالل تنش زای پس از سانحه ) (PTSDیکی از اختالالت روانی است که حجم زیاد مراجعه بیماران مبتال به مراکز روانپزشکی
و آمار باالی این اختالل (حدود  8درصد) در جامعه ،نشان دهنده اهمیت این بیماری است .نا آشنایی و نا آگاهی جامعه در مورد
عالئم ،عوارض ،درمان ،طرز رفتار با این بیماران و بدنبال آن مشکالت پیش آمده در اجتماع و خانواده برای این افراد موجب
شدکه دراین مقاله به توضیح مبسوط در مورد  PTSDپرداخته شود.
مواد و روشها :این مقاله حاصل یک مطالعه مروری است که بر اساس مقاالت جستجو شده از منابع کتابخانهای و منابع اینترنتی
گرد آوری شده است.
یافتهها :بیماری  PTSDبدلیل ایجاد اشکال در عملکرد اجتماعی ،افزایش فشارهای روحی و تهدید وضعیت سالمتی تاثیر منفی در
فرد ،خانواده و اجتماع میگذارد .اغلب مردم ( 50تا 90درصد) یک رویداد تنش زا را تا پایان عمر به یاد دارند ولی فقط  8درصد
آنها به این اختالل مبتال میشوند.این بیماری در دوران جنگ بسیار شایع است (جنگ ویتنام ،ایران و عراق ،بوسنی هرزگوین و
افغانستان) و همچنین در اثر اتفاقات مهم زندگی مانند فوت یک عزیز یا طالق و ضربههای عاطفی احتمال ابتال زیاد است .مطالعات
درمیان جمعیتهای در معرض خطر شیوع را به نصف یا یک سوم میرساند بطوریکه در بازماندگان جنگ و تجاوز شدگان جنسی
شیوع به  30درصد هم رسیده است.
نتیجهگیری :به دلیل اهمیت و تاثیر این اختالل در اجتماع باید به افراد روشهای مقابله با استرس و اضطراب و تقویت مکانیسمهای
دفاعی آموزش داده شود و سعی شود از همان ابتدا کودکان قوی تربیت شود تا در تند باد حوادث متزلزل نگردند.
کلمات کلیدی :اختالل تنش زای پس ازسانحه

–PTSD

مقدمه

تروما ،اختالل  PTSDاست ( .)2مرکز ملی مطالعات اختالل استرس

آخرین زیر گروه از اختالالت اضطرابی میباشد که پس از مشاهده،

پس از سانحه ( )1999بروز  PTSDرا پس از زلزله ،در  32تا 80

تجربه مستقیم و یا شنیدن یک عامل استرس زا و آسیب زای شدید

درصد افراد بالغ و  25تا  95درصد از جمعیت کودکان اعالم کرده

روی میدهد که میتواند منجر به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ

است ( .)3در این مقاله بطور مبسوط در مورد  PTSDبحث میشود.

یا وقوع یک سانحه جدی باشد )1( .در مطالعهای كه بدنبال زلزله
سال  1999تركیه بر روی 430نفر از بازماندگان زلزله انجام شد،

یافتهها

بروز ناتوانی و اختالالت روانی نظیر (PTSD) Post traumatic stress

تعریف :اختالل استرس پس از سانحه ،نوعی ناراحتی مستمر است

 disorderدیده شد .بطور معمول اولین پاسخ بازماندگان حادثه به

که پس از مواجهه با استرس شدید ایجاد میشو (.)4

1ـ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری نظامی ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،دانشکده پرستاری
2ـ مربی ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،دانشکده پرستاری ،گروه پرستاری روان
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تاریخچه  :PTSDدر  2000سال پیش از میالد ،مصریان باستان

را به استرس مربوط کنند .اگرچه این عقیده در بعضی موارد واقعا غلو

با عالیم روانی پس از جنگ آشنا بودند و یونانیان پس از وقوع

آمیز و گاهی کامال نامربوط است اما تحقیقات جدید نشان میدهد

جنگ ماراتن در 450سال قبل از میالد مسیح که بین سپاه داریوش

که حداقل در مورد  PTSDحق با مردم عادی است .بررسیهای

هخامنشی و دولت آتن روی داد ،عالئم اختالل تنش زای پس

انجام شده روی بیش از چهار هزار کهنه سرباز آمریکایی جنگ

از سانحه را در سربازان خود مشاهده کردند ( .)5تاثیر حوادث

ویتنام محققان را به این نتیجه رسانده که  PTSDمیتواند بیش از هر

تروماتیک بر روان از دیرباز توسط شاعران و نویسندگان شرح

عامل خطر دیگری ،فرد را دچار بیماریهای دراز مدت جسمانی

داده شده است .به طوری که ویلیام شکسپیر توصیف واضحی از

و مرگ زودرس کند ( .)7این مطلب به قدری اهمیت دارد که

واکنشهای تروماتیک پس از سانحه را در آثار خود بیان میکند.

حتی به پزشکان توصیه شده هنگام شرح حال گرفتن از بیماران،

ساموئل پپی در دفتر خاطرات خود واکنشهای خود را به آتش سوزی

 PTSDرا بهعنوان بخشی از شرح حال رایج بگنجانند .این محققان

بزرگ لندن در سال  1966شامل اضطراب ،بیخوابی کابوس شبانه،

عقیده دارند همانطور که باال بودن شمارش گلبولهای سفید خون

احساس گناه به خاطر حفظ جان خود و ثروتش شرح میدهد .چارلز

میتواند نشانهای از عفونت یا بیماریهایی نظیر لوکمیا (سرطان

دیکنز کابوسهای شبانه و ترسهای دائم را به عنوان پیامد حوادث

خون) باشد و یا همانطور که باال بودن تست خونی  ESRمیتواند

توصیف کرده است ( .)6سندرم  PTSDدر طول سالهای متمادی از

نشانهای از التهاب باشد و بنابراین خطر یک بیماری جدی و مرگ

شروع جنگ در میان افراد بشر اسامی مختلفی چون سندرم ناشی

را پیشبینی کند ،به همین صورت هم  PTSDکه توسط آزمونهای

از اردوگاه اسیران ،سندرم قلب سرباز و موج انفجار یا شوک گلوله

روانشناسی اندازه گیری میشود میتواند نشانهای مستقل باشد که

باران به خود گرفته است ( .)7سربازان آمریکایی بازگشته از جنگ

بیان میکند وضعیت دراز مدت سالمتی فرد در خطر جدی است.

ویتنام در سال  1975از ترس ،اضطراب و کابوسهای شبانه شکایت

بیماران قلبی نیز از اثرات  PTSDدر امان نیستند .رابرت لیهی و

داشتند و بعد از این جنگ (ویتنام) واژه  PTSDدر سال  1980در

همکارش در مطالعه خود برروی بیماران قلبی نتیجه گرفتهاند که

عالم روانپزشکی وارد شد (.)5

حدود  ۱۵درصد از افراد بعد از حمله قلبی دچار مشکالت روحی

انجمن روانپزشکی آمریکا در اولین کتابچه راهنمای تشخیصی و

بهخصوص  PTSDمیشوند که این اتفاق میتواند آنها را درگیر یک

آماری بیماریهای روان ) (DSMاز  PTSDتحت عنوان واکنش شدید

سیکل معیوب کند ،زیرا  PTSDبا ایجاد اشکال در عملکرد اجتماعی

استرس نام برده است .در دومین کتابچه ) (DSM IIاز عنوان اختالل

بیمار ،افزایش فشارهای روحی و تهدید وضعیت سالمتی باعث

موقعیتی گذرا استفاده شد و در سومین کتابچه ) (DSM IIتحت عنوان

وخیمتر شدن مشکل قلبی میشود ( .)5اگر چه  PTSDخودش به

اختالل استرس پس از ضربه طبقه بندی شده است ( .)4البته برای

طور مستقل یک عامل خطر برای سالمتی محسوب میشود اما

ضربه شرایطی تعیین کردند .1 :شدت ضربه به حدی باشد که در

ممکن است با زمینهسازی برای کسب عادتهای نادرست بهداشتی،

اکثر افراد عالیم بارزپریشانی ایجاد کند .2 .فراتر از دامنه تجارب

تهدیدکننده هر چه بیشتر سالمتی باشد .بهعنوان مثال  ۴۵درصد

معمول بشر باشد .در چهارمین کتابچه مالکهای ضربه تغییر یافت

افراد مبتال به  PTSDسیگاری هستند ( .)9همچنین بعضی از این

چراکه پاسخ به استرسور در افراد مختلف ،متفاوت است و بسیاری

بیماران برای فرار از مشکالت روحی به الکل گرایش پیدا میکنند

از استرسورها برای افراد در قلمرو تجربه طبیعی آنهاست .به همین

که این کار جدا از عوارض جسمی باعث بدتر شدن عالیم PTSD

دلیل بارزترین پاسخ ذهنی قربانی به یک رویداد تروماتیک را مالک

نیز میشود.

قرار دادند (.)8

واکنشهای شایع به تروما که تحت عنوان عالئم

اهمیت

میشود عبارتند از:
PTSD

بیشتر مردم عادت دارند بخش زیادی از بیماریهای جسمی خودشان

PTSD

بیان

1ـ ترس و اضطراب
2ـ تجربه مجدد تروما بصورت احساس تجدید تجربه ،توهم،
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جا پریدن
4ـ اجتناب و فراموشی از مکانها یا موقعیتها یا اشخاص تداعی
کننده حادثه
5ـ احساس گناه و شرم که به تصور منفی از خود و دنیای خود
میانجامد
عبدالعلی یعقوبی در مطالعه خوددر بین سربازان ،شایع ترین نشانهها
را در  6جنگ ،جهانی ا ّول ( ،)1914-1918جهانی در ()1939-1945
ویتنام ( ،)1964-1973جنگ چهارم اعراب و اسرائیل (رمضان
 ،)1973جنگ لبنان ( ،)1982و هشت سال جنگ تحمیلی را با هم
خطاهای حسی

مقایسه کرده است که نتایج این پژوهش در جدول زیر نشان داده

3ـ افزایش برانگیختگی بصورت اشکال در بخواب رفتن یا تداوم

شده است (10و.)14

در خواب ،عدم تمرکز ،گوش به زنگ بودن ،واکنش شدید از
جدول شمارة  -1مقایسة عالئم در جنگهای مختلف

ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ اول

ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم

ﺟﻨﮓ وﻳﺘﻨﺎم

ﺟﻨﮓ رﻣﻀﺎن

ﺟﻨﮓ ﻟﺒﻨﺎن

ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ

اﺿﻄﺮاب

*

*

اﻓﺴﺮدﮔﻲ

*

*

*

ﺗﺮس

*

*

*

*

ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﻮاﻃﻒ
روﻳﺎي ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ

*

ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻔﺮط

*

ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ

*

ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎي اﺣﺸﺎﻳﻲ

*

ﺳﺮدرد

*

واﻛﻨﺶ از ﺟﺎ ﭘﺮﻳﺪن

*

*

*

*

اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب

*

ﺗﻐﻴﻴﺮات رواﻧﻲ – ﺣﺮﻛﺘﻲ

*

ﻟﺮزش

*

واﻛﻨﺶ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ

*
*

*

ﺳﺮدرﮔﻤﻲ در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن

*

واﻛﻨﺶ ﺗﺠﺰﻳﻪاي

*

*

ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺟﺎﻣﻌﻪ

*

اﻋﻤﺎل ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

*

ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي

*

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

*

*

*
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تا پایان عمر به یاد دارند ولی فقط  8درصد آنها به این اختالل مبتال

PTSD

1ـ حاد :اختالل کمتر از  3ماه طول میکشد

میشوند ( .)6این بیماری در دوران جنگ بسیار شایع است (جنگ

2ـ مزمن :اختالل بیشتر از  3ماه طول میکشد

ویتنام ،ایران و عراق ،بوسنی هرزگوین و افغانستان) و همچنین در

3ـ تاخیری :عالئم اختالل بعد از  6ماه شروع میشود

اثر اتفاقات مهم زندگی مانند فوت یک عزیز یا طالق و ضربههای

تشخیص افتراقی :این اختالل با اختاللی موسوم به اختالل استرس

عاطفی احتمال ابتال زیاد است .مطالعات درمیان جمعیتهای در

حاد یا ) (ASDاز آن جایی افتراق پیدا میکند که  ASDمعموال بالفاصله

معرض خطر شیوع را به نصف یا یک سوم میرساند ( ،)13بطوریکه

پس از حادثه بروز پیدا میکند اما عارضه  PTSDیک ماه پس از

در بازماندگان جنگ و تجاوز شدگان جنسی شیوع به  30درصد هم

حادثه عالئم خود را در فرد نشان میدهد (.)11

رسیده است ( .)14هر چقدر تماس با حادثه طوالنی تر باشد و یا
نزدیکی به متن حادثه بیشتر باشد احتمال ابتال به این سندرم بیشتر

 PTSDو اختالالت همراه

است .با این وجود شواهد گردآوری شده بعد از حمالت  ۱۱سپتامبر

شایع ترین اختالالت همراه با  PTSDشامل افسردگی ،سوء مصرف

نشان میدهد که عدم حضور فیزیکی در محل یک حادثه تضمینی

مواد و الكل ،اختالالت اضطرابی به خصوص حمالت وحشت

برای مبتال نشدن به  PTSDنیست ،به همین دلیل بهنظر میرسد

زدگی ،پرخاشگری ،احساسات و افكار مربوط به خودكشی ،افكار

که نوعی استعداد شخصی نیز برای ابتال به  PTSDالزم است (.)5

پارانوئید ،اختالل شدید در عملكرد روزانه ،مشکالت خانوادگی،

سبب شناسی -1 :پژوهشها نشان میدهد افرادی که قبل از اسیب

شغلی و اجتماعی هستند .بازماندههای یك سانحه ممكن است

از نظر روان بسیار سالم هستند کمتر در معرض قرار میگیرند اما

احساس گناه كنند و این مسئله میتواند آنها را نسبت به ابتال به

اگر وقایع به قدر کافی فجیع و وحشتناک باشد حتی سالمت روان

افسردگی و  PTSDمستعد كرده یا آن را تشدید كند.

قبلی هم ،فرد را مصون نگه نمیدارد (.)12
 -2ارث :تحقیقات بر روی دوقلوهای تک تخمکی نشان میدهد

تمارض به عوارض اختالل استرس پس از سانحه

که احتمال این اختالل دراین دوقلوها بیشتر است (.)15

 PTSDزمینهای خاص برای تمارض شده است مخصوصا از زمانی

 -3تحقیقات نشان داده است قربانیان  PTSDهیپوکامپ کوچکتر

که اداره کهنه سربازان معیارهای این بیماری را منتشر کردند و اعالم

از حدمعمول دارند (15و.)16

نمودند که به این افراد مستمری تعلق میگیرد .تمارض به

PTSD

-4نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی :زندگی در محلههای شهری

واقعی اغلب به

پراز جرم احتمال قرار گرفتن در معرض حادثه را بیشتر میکند.

خصوصیات منفی بیماری تکیه میکند (بیحسی عاطفی ،بیتفاوتی

همچنین زندگی در محلههای فقیر نشین کشورهای در حال توسعه

و انزوای اجتماعی) ،در حالی که تمارض کننده بمنظور نمایش

بدلیل نبود خدمات حمایتی مطلوب ،موجب تشدید پاسخ روانی

بیشتر عالئمی مانند کابوسهای بظاهر وحشتناک و جرقههایی از

افرادبه حادثه میشود (.)13

نشانههای خاصی دارد .شخص بیمار با

PTSD

حوادث گذشته  flashbackرا نشان میدهد .در مبتالیان به

PTSD

واقعی ،کابوسها محتواهای متفاوتی با مضمونهای وحشتناک و

روند شکل گیری

حالت درماندگی را دارند ،در حالی که تمارض کنندگان بیشتر به

1ـ تحقیقات جدید بر این عقیده است که کلید حل این مسئله در

گزارش تجربه مجدد و دقیق همان رویای خاص تمایل دارند .ارائه

چگونگی ثبت خاطرات در مغز است .حافظه ما وقایع را در

PTSD

پوشههای کامال مجزا و تفکیک شده ثبت نمیکند بلکه هنگام

باید شک برانگیزتر باشد تا ارائه عالئمی مبهم و مشابه دسته عالئم

بایگانی یک اتفاق ،مغز سعی میکند بین خاطره آن اتفاق و

مربوطه (.)12

دیگر محفوظات و تجربههای زندگی ارتباط برقرار کند.

شیوع  :PTSDاغلب مردم ( 50تا 90درصد) یک رویداد تنش زا را

به همین دلیل دیدن یک منظره و تصویر یا شنیدن صدایی جدید

عالئم دقیقا منطبق با کتاب درسی ،بخصوص در رابطه با
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یا حتی چشیدن و بوییدن چیزی که ارتباطی ولو اندک با حادثه

خوب قبل از بیماری ،حمایتهای اجتماعی قوی و فقدان اختالالت

قبال تجربه شده داشته باشد میتواند با به راه انداختن زنجیرهای

روانی و جسمی میباشد.در مجموع زنها آسیب پذیر تر از مردها

از محفوظات مغزی دوباره همان حادثه را زنده کند (.)12

هستند .شرکت در جنگ و شاهد جنگ بودن بیشترین فراوانی را

2ـ علت دیگر مرور خاطرات این است كه افراد مبتال به

PTSD

نیاز دارند مفهوم آن اتفاق را برای خود تجزیه و تحلیل كنند.

در مردها و مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن باالترین فراوانی را در
زنها نشان میدهد (.)4

رویدادهای آسیبزا باعث میشوند كه این افراد باورهای
پیشینشان را زیر سؤال ببرند ( .)5برای مثال ،این كه جهان

عوامل خطر

اساس ًا مكان امنی است یا اتفاق بدی برایشان نخواهد افتاد را

ـ وجود ضربههای دوران کودکی

مسخره و غیر ممكن میدانند .آنها دربارهی ضربهی روحی

ـ اختالالت شخصیت

كه به آنها وارد شدهاست فكر میكنند تا بتوانند دركش كنند.

ـ سیستم حمایتی ناکافی

اما فكر كردن دربارهی آن خاطره باعث میشود خاطرات و

ـ ژنتیک

احساسات ناخوشایند و دردناك برگردند .و این خود باعث

ـ تغییرات استرس آمیز در زندگی

میشود كه از فكر كردن دربارهی آن واقعهی دردناك طفره

ـ مصرف الکل

بروند .این افراد به جای آرامش یافتن ،در فاصله بین به خاطر

عوامل روانشناختی :طبق نظریه فروید این اختالل موجب فعال

آوردن یا تالش برای فراموش كردن نوسان میكنند.

شدن تعارضهای حل نشده دوران کودکی میگردد .حیات دوباره

3ـ طی چند دقیقه اول پس از سانحه ،فرد دچار رعب و وحشت

ضربههای کودکی منجر به پسرفت و استفاده از مکانیزمهای دفاعی

میشود در این مرحله که بسیار کوتاه و گذراست فرد قادربه

بازگشت ،انکار و ابطال میگردد .همچنین قربانیانی که از دنیای

عکسالعمل است .سپس قهرمانگرایی شکل میگیرد که طی

بیرون نفع ثانویه کسب میکنند (جبران مادی ،افزایش توجه و

آن افراد احساس مسئولیت دارند و سعی میکنند به یکدیگر

همدردی و ارضای نیازهای وابستگی) موجب تقویت اختالل و

کمک کنند .تحریکپذیری افراد در این مرحله بسیار باالست

دوام آن میگردد (.)17

( .)5در مرحله امیدواری و فراموشی که یک هفته تا چند ماه
پس از حادثه اتفاق میافتد واکنشهایی مثل خشم ،انتقامجویی،

عوارض

PTSD

در افراد مشاهده میشود ۲ .تا  ۳ماه پس از وقوع حادثه نیز

تاثیر بر کانون خانوادگی

مرحله رویارویی با واقعیتهاست .در این زمان فرد مراحل

اختالل در عملكرد خانواده یكی از تأثیرات این اختالل است.

اولیه خسران را پشت سر گذاشته ،نتایج فاجعه را در زندگی
فردی و اجتماعیاش مشاهده میکند .به دنبال بروز استرس

یادآوری ناگهانی حادثه دردناك ،موجب خشم و عصبانیّت میشود و

خود فرد مبتال را به وحشت میاندازد .یا یادآوری صحنههای جنگ

شدید روانی ناشی از یک حادثه یا ضربه ،دستهای از عالئم در

در خواب به صورت كابوسهای شبانه و رؤیا سبب برخاستن با

فرد قابل مشاهده است که میتواند تاثیر معکوسی بر عملکرد

داد و فریاد میشود و با ایجاد ترس و وحشت در اطرافیان ،فضایی

او بگذارد (.)9

پر از رعب و وحشت را ایجاد میكند .فرد مبتال احساس دوست

سیر و پیش آگهی :این اختالل معموال» پس از ضربه ظاهر میگردد

داشته شدن نمیكند و به ع ّلت مشكل در بروز احساسات عاطفی،

تاخیر ممکن است به کوتاهی یک هفته و یا به درازای سی سال باشد.

موجب كاهش بروز احساسات اعضای خانواده میشود .از لحاظ

تقریبا»  30درصد بیماران بهبود مییابند 40 ،درصد عالئم خفیف،
 20درصد عالئم متوسط و  10درصد بدتر میشوند ( .)6پیش آگهی
خوب با شروع سریع عالئم ،کوتاهی طول مدت عالئم ،عملکرد

اجتماعی كناره گیر و تنها هیجانی كه معموالً نشان میدهند خشم

است .احساس میكند حضور و موجودیّت ندارد و به ع ّلت رفتارهای
تدافعی نسبت به سایر اعضای خانواده پرخاشگرانه برخورد میكند.

منیره عبادی و همكاران

اختالل تنش زای پس از سانحه )(PTSD
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خشونت و تهاجم نسبت به همسر موجب دوری عاطفی بیشتر با

ـ تغییر شغلهای مکرر

همسر و گاهی موجب مشكالت قانونی میشود .در فرزندان افراد

ـ افزایش مشغولیت شغلی

مبتال مجموعه عالئمی مانند پرخاشگری ،افت تحصیلی ،اشكال

ـ رها کردن شغل

در تمركز ،احساس دوست داشته نشدن ،مراقب والدین بودن ،و

 PTSDدر اطفال :مشابه بزرگساالن است اما تفاوتهایی نیز دیده

مصرف دارو و الكل مشاهده میشود .فرد مبتال به واسطه حالت

میشود .بطور مثال اطفال ممکن است برای آنکه به شدت خطر

تهییج و انزوایی كه دارد به اعضای خانواده احساس تهی بودن از

تروما پی ببرند به واکنش والدین خود نگاه کنند .اطفال ممکن است

هیجان را تحمیل میكند .بیروح بودن فضای خانه ،وجود فاصله

آسیب وارده به خود را در بازیهایشان نشان دهند .بسیاری از اطفال

عاطفی زیاد از یكدیگر ،بیدار ماندن در شب ،گذراندن ساعات زیاد

مبتال احساس میکنند که هرگز رشد نخواهند کرد و بزرگ و قوی

توجه به یكدیگر ،انزوا و گوشه گیری
در مقابل تلویزیون ،عدم ّ

نخواهند شد ،به آینده خود امیدوار نیستند و گاهی در رفتارهای

زیاد مشاهده میشود .تجربه احساس گناه و پرخاشگری موجب

خود نمایشهایی از خود تخریبی ،شکایتهای جسمی یا رفتارهای

میشود که فرد نتواند نقشهای خود را بعنوان پدر ،مادر و همسر

مقابله جویانه نشان میدهند .شیوع این اختالل در اطفال حدود

ایفا نماید .)18( .دیفازیوپاسکیوسکی نیز در تحقیقی که در کهنه

یک درصد برآورد میشود ( .)11درجات زیادی از  PTSDاطفال

سربازان آمریکایی بازگشته از جنگ ویتنام انجام داد مشکالت

در کودکانی که شاهد وقایع تهدید آمیزی مثل جنگ بودهاند یا در

در روابط بین فردی واحساس کناره گیری از دیگران را گزارش

معرض بیماری شدید مثل سوختگی ،پیوند مغز استخوان و یا بچه

PTSD

دزدی قرار گرفتهاند دیده میشود .بسیاری از اطفال دچار  ،PTSDدر

مشخص گردید که هیچ یک از بیماران به مدرک تحصیلی باالتر

نوجوانی اعمال مشابه آسیبی که برای خودشان اتفاق افتاده را نشان

نایل نشدهاند و یافتههای پژوهش کاهش درآمد و موفقیتهای شغلی

میدهند .رویاهای ترسناک و بدون مفهوم ،وحشتهای بیدلیل،

را نشان میداد ( .)20پارسون ( )1990بیان کرد که فرزندان این

انجام بازیهای تکراری و حالتهای در خود فرورفتگی از عالئم

افراد دچار پرخاشگری ،بزهکاری ،بیش فعالی ،مشکل در برقراری

اختالل استرس حاد پس از سانحه در کودکان است .در صورت

دوستیهای صمیمی هستند (12و .)28سطح افسردگی و اضطراب

درمان نشدن ممکن است به اضطرابهای شدید ،از کارافتادگی و

در فرزندان جانبازان مبتال به  PTSDدر ایران باالتر از فرزندان افراد

گاهی افسردگی و اختالالت جسمی منجر شود .در کودکان کمتر

عادی است.شایع ترین مشکالت گزارش شده توسط همسران

از  ۲سال این عارضه به صورت گریه ،بیقراری ،بیعالقگی به

سربازان جنگ ویتنام :تنهایی ،انزوای اجتماعی ،گمگشتگی ،فقدان

محیط اطراف ،کاهش تعامل با محیط ،ترس از محیط ،اشکال در

احساس مسئولیت ،استیصال ،از دست دادن هویت ،فقدان کنترل

به خواب رفتن ،توقف در مسیر تکامل مانند اشکال در راه رفتن یا

بر زندگی و سرزنش خود میباشد ( .)17فیلگی ( )1983اصطالح

حرف زدن ،بیش از حد چسبیدن به مراقبان یا مادر ،نداشتن واکنش

آسیب دیدگی ثانویه را برای همسران بیماران  PTSDبکار برد (.)21

به محرکهایی که کودک به طور طبیعی باید به آنها واکنش نشان

تحقیقات آشکار کردند که همسران بیماران ،خود نیز به درجاتی

دهد بروز پیدا کند .در کودکان ۲تا  ۶ساله عالئمی مثل پسرفت

از  PTSDمبتال بودند .بولتن ( )1999در تحقیقی که در مادرانی که

به مراحل قبلی تکلم و شروع دوباره مراحل تکلم در فرد ،کنترل

فرزندان خود را در سانحه غرق شدن کشتی ژوپیتر در سال 1988از

نکردن ادرار و شب ادراری ،تحریکپذیری ،بیقراری ،پرخاشگری،

دست داده بودند انجام داد متوجه شد همه مادران به درجاتی عالیم

ترس از محیط ،اختالل در تمرکز و در کودکان سن مدرسه نیز

 PTSDرا نشان دادهاند (21و25و.)29

همین اختالالت به اضافه افت تحصیلی ،اختالل یادگیری ،اختالل

نموده است ( .)19در پژوهشی در ایران در میان جانبازان

تغذیه و مشکالت تحصیلی بروزمی کند .واکنش والدین تاثیر
تاثیر بر عملکرد شغلی

قابل مالحظهای روی کودکان میگذارد و این واکنش میتواند

ـ بروز مشکالت شغلی

آسیبزننده یا حفاظتی باشد (.)11
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و مرخصیهای ناشی از بیماری باشید.
2ـ مراقب عصبانیت ،تحریک پذیری ،افسردگی ،عدم عالقه و

ـ آسیب حاد و شدید در لحظه
ـ آسیبهای مزمن و در گذر زمان که ممکن است ظاهرا بزرگ
به نظر نرسند

عدم تمرکز باشید.
3ـ سواالت کلی بپرسید.
4ـ اجازه صحبت کردن در مورد حادثه را به این بیماران بدهید.

درمان  PTSDدراطفال :درمان بسیار جامع و مفصلی است و شامل

جریان صحبت بیمار را قطع نکرده و به تجربیات خودتان

رویکردهایی مثل مداخله در بحران ،روان درمانی و دارو درمانی

رجوع نکنید.

است .در واقع هرچه سن کمتر باشد ،واکنشهای انطباقی کمتر
است و مشکالت ارتباطی بین والدین احتمال شدت عارضه را بیشتر

5ـ احساس بیمار را جویا نشوید و به آنها پیشنهاد نکنید که
احساساتشان را کنترل کنند.

میکند .به گفته روانپزشکان درکودکان خردسال حتیاالمکان از

6ـ سعی در کوچک جلوه دادن تجربیات تلخشان را نداشته باشید.

دارو درمانی کمتر استفاده میشود و رواندرمانی بهتر میتواند به

7ـ از آنها دوری نکنید ،آنها را سرزنش نکنید و از دست آنها

آنها کمک کند .با روشهای رواندرمانی از جمله بازسازی سانحه
اضطراب آنها کاهش پیدا میکند .همچنین طبق تحقیقات ،مشخص
شده که بازیدرمانی با تکیه بر حمایت کودک ،تشویق برای بیان
احساسات ،آموزش تکنیکهای کنترل اضطراب ،تقویت رابطه مادر

عصبانی نشوید.
8ـ فراهم نمودن شرایط جهت تمرینات آرامبخش ،ورزش ،فعالیت
و داشتن اوقات فراغت با دوستان و خانواده
درمان  :PTSDشامل روان درمانی ،گروه درمانی ودارو درمانی است.

و کودک باعث کاهش ترس ،اضطراب و پرخاشگری میشود .در

ـ روان درمانی :متخصصان بالینی نه تنها برای حل کردن مسایل

این جلسات به مادران نیز آموزش داده میشود که چگونه احساسات

هیجانی ،بلکه همچنین برای کنترل کردن واکنشهای فرد به درمانهای

خود را بیان کنند و به کودک خود اجازه دهند احساساتش را بگوید

دارویی ،روان درمانی را توصیه میکنند که شامل آموزش مدیریت

و تخلیه هیجانی شود .از طرفی مکانیزمهای آرامسازی عضالت به

اضطراب از طریق تکنیکهای بازخورد زیستی ،حساسیت زدایی

کودک اجازه میدهد کودک بهتر بتواند با استرس کنار آید (.)22

تدریجی ،آرامش آموزی ،بازسازی شناختی و آموزش مصون سازی

این اختالل هرقدر دیرتر درمان شود ،آسیبهای خود را بیشتر بر

در مقابل استرس است (.)23

فرد بهجا میگذارد.

ـ آموزش مصون سازی دربرابر استرس همان احساس تسلط بر
ترس است که شامل سه مرحله میباشد (.)24

وظایف روان پرستار در ارتباط با بیمار
1ـ به بیمار میآموزد که با احساسات و تنش همراه با خاطرات،

1ـ مرحله آموزش :که در این مرحله کشف ریشه ترس و اضطراب
صورت میگیرد.

چگونه کنار آید .شیوههایی برای آرامش بخشیدن به جسم و

2ـ مرحله ساخت :که در آن آموزش تکنیکهای مهارتهای مقابلهای

ساکت کردن درد ی که احساس میکند را به او آموزش میدهد.

(آرامش آموزی عضالنی ،کنترل تنفس ،الگو سازی پنهان،

2ـ	کمک به روبرو شدن با خاطرات به صورت تعریف مجدد

مواجهه ،توقف فکر و خود گوییهای هدایت شده) انجام
میگردد.

داستان.
3ـ آموختن شیوههایی برای تغییر افکار منفی و جایگزینی آن با

عملی در شرایط واقعی

افکار مثبت (.)5
روشهای برخورد با بیماران

3ـ مرحله کاربردی :تمرین ذهنی مواجهه با حادثه و سپس تمرین
بازسازی شناختی :تغییر افکار فرد بیمار و دنیای ذهنی او میباشد.

PTSD

1ـ مراقب هر گونه رفتار مانند کارایی ضعیف در سر کار ،تاخیر

افرادی که به خاطر نقششان در واقعهی آسیب زا بیش از حد احساس
گناه میکنند ،باید متوجه شوند که مسؤ لیتشان آن قدر که تصور

منیره عبادی و همكاران

اختالل تنش زای پس از سانحه )(PTSD

75

میشود سنگین نبوده است .بر عکس کسانی که احساس میکنند

درمان  PTSDهستند ،هنوز در بخش بزرگی از بیماران ،نشانههای

بر انچه برایشان اتفاق میافتد ،کنترلی ندارند و بنا بر این از مواجه

 PTSDپس از درمان برمیگردند .به همین دلیل باید رویکردهای

شدن با مشکالت اجتناب میکنند میتوانند یاد بگیرند احساس

درمانی گسترش داده شوند تا قادر به حذف کامل نشانهها باشند (.)26

تسلط بیشتری بر روند زندگیشان داشته باشند (.)16

وظایف فرماندهان در جنگ در برخورد با  :PTSDاز آنجا که

حساسیت زدایی تدریجی :شامل دو مرحله رویارویی و آرمیدگی

نوع تاخیری  PTSDدر بین کارکنان نظامی بازمانده از جنگ شیوع

عضالنی است .در مرحله رویارویی به منزله روبرو شدن با علت

زیادی دارد و حجم زیاد مراجعه کارکنان نظامی بازمانده از جنگ

برانگیختگی و در مرحله آرمیدگی عضالنی گفتن خاطرات حوادث

به مراکز فوریتهای روانپزشکی کشورمان گواه این مطلب است لذا

آسیب زا به بیمار در حالت آرامش عضالت میباشد (.)24

وظایف فرماندهان رادر چهار بخش میتوان تقسیم نمود (.)27

ـ گروه درمانی :گروه ،مکان مناسبی برای خودافشایی از طریق

1ـ آشنایی فرمانده با عالئم این اختالل نقش موثری در پیشگیری

الگو گیری است و حمایت اجتماعی در گروه انجام میگیرد.

از پیشرفت این اختالل دارد.

همچنین گروه به بیمار کمک میکند تا از انزوا بیرون آمده و

2ـ تشکیل گروههایی برای تبادل اطالعات در خصوص رویداد

تجربیات منحصر به فرد خود را در اختیار دیگر اعضای گروه

آسیب زاست تا فرد را قادر سازد به جریان عادی زندگی بر

قرار دهد .بسیاری از مبتالیان از مشكالت جسمی نیز در رنجند

گردد.

و این مسأله خود پیامدهای روانی را به دنبال خواهد داشت.
لذا داشتن دوستان دارای سرنوشت مشترك كه بیش از هر كس

3ـ پیگیری اوضاع روانی سربازان پس از جنگ و کمک به آنها
برای عبور از این بحران

دیگری قادر به درك آنان باشند در كاهش ناراحتیهای جسمی

4ـ ارجاع سربازان دارای عالئم به مراکز فوریتهای روانپزشکی

و روانی مؤثّر است

نتیجهگیری :بدلیل اهمیت و تأثیر این اختالل بر اجتماع پیشنهاد

دارو درمانی :دارو درمانی به تنهایی موثر نمیباشد .دارو کمک

میشود:

میکند به جای مقابله با خاطرات از آنها دوری شود و در بلند مدت

1ـ آموزش روشهای مقابله با استرس و اضطراب و تقویت

اثرات منفی از خود به جای میگذارد و شخص بیمار برای تسکین و
آرامش به دارو درمانی خود باید سالیان متمادی ادامه دهد .به همین
دلیل هیچگاه دارو به تنهایی توصیه نمیشود .داروهای توصیه شده

مکانیسمهای دفاعی افراد
2ـ شناسایی اختالل در بدو ورود بیماران به مراکز روانپزشکی با
استفاده از برگههای آزمونهای روان سنجی

نیز بسته به عالئم بیمار است .در صورتی تهییج زیاد از بنزو دیازپینها،

3ـ تشکیل مراکز باز توانی برای این بیماران

در صورت کرختی و کناره گیری اجتماعی از ضد افسردگیهای سه

4ـ ایجاد برنامههای آموزشی به زبان ساده از طریق رسانههای

حلقهای و در موارد بیقراری ،پرخاشگری و بازگشت به گذشته،

گروهی ،مطبوعات و صدا و سیما که به بیان ماهیت این عارضه

کار با مازپین و اسید والپروییک تجویز میشود (.)13

و روشهای برخورد با این بیماران بپردازد.

باورهای مذهبی ،طرز تل ّقی از مرگ و باور به جاودانگی باعث

5ـ در زمان جنگ از ورود افراد ناتوان و مستعد بیماریهای روانی

بروز تفاوتهایی در واكنشهای افراد نسبت به حوادث آسیب زا

در ارتش جلوگیری و به اعزام نیروهایی با شخصیت مناسب

و خطرات و خاطرات آسیب زا شده است .لذا در درمان  PTSDباید

و با حداکثر کارایی برای کاهش هزینههای نظامی و اقتصادی

توجه ویژهای مبذول شود (.)10
به بنیادها و باورهای مذهبی افراد ّ

اقدام شود.

طول درمان :طول درمان بسته به نوع آسیب ،میزان وخامت حال

6ـ توجه به سالمت نظام خانواده به خصوص همسران بیماران

بیمار و میزان حمایتهای اجتماعی  12تا  20جلسه که هر جلسه

دارای اختالل استرس پس از سانحه امری مهم است و میتواند

 45تا  50دقیقه طول میکشد (.)5

در برنام ه ریزی ،سیاستهای آموزشی ،مشاورهای و درمانی

با اینکه درمانهای شناختی ـ رفتاری دارای پشتوانه تجربی قوی برای

سودمند باشد.

23  شماره مسلسل1391 زمستان
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«لوگوتراپی» که خودش تجربه دهشتناک اردوگاههای آلمان نازی

 درPTSD اهم مواردی که مدیران باید برا ی جلوگیری از شیوع

را در کارنامه دارد بر این عقیده است که حتی در تاریک ترین

:میان کارکنان در نظر داشته باشند عبارتند از

لحظههای زندگی هم انسان میتواند در انتخاب نوع واکنشش به

ـ شناسائی تنشهای مربوط به مشاغل پرخطر

.سرنوشت آزادی داشته باشد

ـ اتخاذ روشهائی برای كنترل تنش كاركنان

 با وجود هر اتفاقی که با، «پاسخ مثبت به زندگی:او خود میگوید

ـ فراهم نمودن سیستم حمایتی از قبیل مشاوره

» شاید این توصیه زیبای دکتر. یک فرمان است،آن روبهرو شویم

ـ تدوین برنامههای آموزشی جهت كنترل خستگی مفرط در

 باید باورش کنند و درPTSD فرانکل همان چیزی است که بیماران
.)5( راه رسیدن به آن گام بردارند

كاركنان
 عصبشناس معروف اتریشی و بنیانگذار روش،دکتر فرانکل
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