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ما الذي يمكن أن يساعد في حالة الصدمة:

يمكن أن تترك الصدمة جروًحا عميقة في الروح. تستغرق هذه اإلصابات وقًتا للشفاء. يمكن أن يساعدك التحدث إىل   

 معالج نفسي أو طبيب نفسي وطلب الدعم المهني. كما أن قضاء الوقت مع أشخاص آخرين واألنشطة الممتعة يمكن
أن يفيدك أيًضا                                                                                                                                                       

.
 

يسعدنا في مشروع ندا  مساعدتك عىل التحسن

ال تتردد في االتصال بنا هاتفيا

Quellen: 
https://www.deutsche-traumastiftung.de/traumata/symptome-traumata/

https://www.deutsche-traumastiftung.de/traumata/
http://www.psychotraumatologie.de/selbsthilfe/symptome.html

http://www.psychotraumatologie.de/selbsthilfe/ueberwinden.html
http://www.psychotraumatologie.de/selbsthilfe/grenzen.html

https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/psyche/trauma/symptome
https://www.degpt.de/DeGPT-Dateien/Kurzinformation.pdf

https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/psyche/trauma/posttraumatische 
-belastungsstoerung

https://www.aerzteblatt.de/archiv/153205/Posttraumatische- 
Belastungsstoerung-eine-diagnostische-und-therapeutische-Herausforderung

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/155- 
001l_S3_Posttraumatische_Belastungsstoerung_2020-02_1.pdf

في ذكريات الماضي ، يتم إحياء التجربة المؤلمة بشكل

غير مقصود في الذاكرة أو الخيال أو األحالم                  .

يمكن إثارة ذكريات الماضي ، عىل سبيل المثال ، من

خالل األفكار أو اللمسات أو أحاسيس الجسد أو األصوات

أو الروائح أو األشياء المرئية أو األشخاص أو األماكن أو

الذكرى السنوية أو تقارير الصحف أو ما شابه ذلك

 

يتم عرض  ذكريات الماضي ، عىل سبيل المثال ، من

خالل

 

األفكار والمشاعر من الموقف الصادم تعود

الخفقان

ضيق في التنفس ، شعور بضغط في الصدر

دوخة

فقدان التوجه واالرتباك

الشعور بأنك لست في جسدك                                   

عالمات محتملة

تجنب أي شيء متعلق بالتجربة الصادمة                    

الكثير من الحزن والبكاء المتكرر

شعور فوري باإلرهاق

العصبية الشديدة والتهيج

نوبات الغضب

القفز

خوف عظيم ، ذعر

مشاكل النوم والكوابيس

مشاكل التركيز والذاكرة

صعوبة التعامل مع مشاعرك

صعوبة الثقة باآلخرين

غياب ذهني

مشاعر ميتة

االنسحاب االجتماعي وفقدان المصالح

ذكريات مؤلمة

ذكريات الماضي

ما هي ذكريات الماضي؟

التجربة المؤلمة هي عندما تتعرض للعنف أو إصابة خطيرة أو وفاة ، إما كضحية أو كشاهد. الصدمة هي إصابة نفسية

تبقى بعد التجربة الصادمة.

 

التجارب المسببة  المحتملة هي ، عىل سبيل المثال ، الهروب ، والحرب ، والكوارث الطبيعية ، والحوادث ، واإلصابات

  أو األمراض الخطيرة ، وموت أو فقدان أحد األحباء ، وفقدان طفل ، والعنف الجسدي ، واالعتداء الجنسي أو االغتصاب

 والعنف العاطفي أو غير ذلك من الصعوبات

ما الذي يمكن أن يسبب الصدمة؟


