
تروما یا آسیب روانی چیست؟
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چه چیزی می تواند در موقعیت تروما کمک کننده باشد:
 

تروما می تواند زخم های عمیقی در روان فرد ایجاد کند. این آسیب ها برای بهبودی به زمان نیاز دارند. صحبت با روان

درمانگر یا روانشناس و جستجوی حمایت حرفه ای می تواند کمک کننده باشد. گذراندن وقت با افراد دیگر و انجام

فعالیت های لذت بخش و دلپذیر نیز مفید خواهد بود.

ما خوشحالیم که در پروژه NEDA به شما کمک می کنیم تا احساس بهتری داشته باشید!
با کمال میل منتظر تماس شما هستیم !

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

بازگشت افکار و احساسات ناشی از موقعیت

آسیب زا

تپش قلب

تنگی نفس، احساس فشار در قفسه سینه

سرگیجه

از دست دادن جهت یابی، سردرگمی

احساس عدم حضور در بدن خود

در فلش بک ها، تجربه آسیب زا ناخواسته در حافظه،

تخیل یا رویاها زنده می شود. فلش بک ها می توانند

به عنوان مثال، با افکار، تماس فیزیکی، احساسات بدن،

صداها، بوها، محرک های دیداری، افراد، مکان ها،

سالگردها، گزارش های روزنامه یا موارد مشابه ایجاد

شوند.

فلش بک ها به عنوان مثال توسط عالئم زیر نشان داده

می شوند:

نشانه های احتمالی

اجتناب از هر چیزی که مربوط به تجربه آسیب زا باشد

غم زیاد، گریه مکرر

احساس ناگهانی غرق شدن در احساسات

عصبی شدن شدید و تحریک پذیری

کج خلقی

پرش افکار

ترس زیاد، وحشت

مشکالت خواب، کابوس

مشکالت تمرکز و حافظه

مشکل در کنار آمدن با احساسات

مشکل در اعتماد کردن به دیگران

غیبت ذهنی

احساسات مرده یا بی حسی

کناره گیری اجتماعی، از دست دادن عالیق

خاطرات ناراحت کننده

فلش بک ها

فلش بک چیست ؟

یک تجربه آسیب زا زمانی اتفاق می افتد که فرد به عنوان یک قربانی یا به عنوان شاهد، با خشونت، آسیب جدی یا

مرگ مواجه شده باشد. تروما یک آسیب روانی است که پس از یک تجربه آسیب زا در فرد باقی می ماند.

 

تجارب احتمالی محرک برای مثال می تواند شامل: مهاجرت، جنگ، بالیای طبیعی، تصادفات، جراحات یا بیماری های

جدی، مرگ یا از دست دادن یکی از عزیزان، از دست دادن فرزند، خشونت فیزیکی، آزار یا تجاوز جنسی، خشونت

عاطفی و یا سایر تجربیات دشوار باشد.

چه چیزی می تواند باعث ایجاد تروما شود؟

Was ist ein Trauma?Farsi


