
در شرایط پر استرس و بحران مانند
 شیوع ویروس کرونا چه کنیم ؟

اکثــر مــا وقتــی بــا اتفاقــات و حــوادث ناگــواری مثــل ســیل ،زلزلــه ، یــا 
از دســت دادن عزیــزی روبــرو مــی شــویم و یا احســاس کنتــرل روی 
شــرایط را نداریــم و اوضــاع برایمــان غیــر پیــش بینــی می شــود.مانند 

مواجهــه بــا همــه گیــری  ویــروس کرونــا ، دچار اســترس میشــویم . 
لــذا هریــک از مــا بــه شــکل متفاوتــی بــه اســترس و حــوادث ناگــوار 
واکنــش نشــان مــی دهیــم . اولیــن گام در مدیریــت اســترس آگاهــی 

بــه نشــانه هــای جســمی و روانــی آن اســت . 

نشانه های جسمی استرس : 

*  ســردرد ، دردهــای پراکنــده بدنــی ، مشــگل 
ــتها و  ــش اش ــتگی ، کاه ــاس خس ــی ، احس گوارش

ــی . ــی خواب ب

نشانه های روانی استرس : 

ــی و  ــدی ، کرخت ــا امی ــرس ، اضطــراب ، درماندگــی ، ن *  احســاس ت
ــه خشــم.  شــوکه شــدن وتجرب

ــا اســترس و حــوادث ســخت  ــد ب ــا کمــک مــی کن ــه م ــه ب  آنچــه ک
ــی  ــن معن ــه ای ــن ب ــود . ای ــی ش ــه م ــاب آوری « گفت ــم » ت ــار بیای کن
نیســت کــه تحــت تاثیــر مشــکالت قــرار نمــی گیریــم و ناراحــت نمــی 
شــویم بلکــه تعییــن مــی کنــد چطــور بــا مشــکالت کنــار بیایــم ، از آنهــا 

گــذر کنیــم و ســالمت روانمــان را حفــظ کنیــم . 
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استرس ویروس کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟

ــد دوری  ــی کن ــاد م ــما را زی ــترس ش ــه اس ــی ک ــت های *  از موقعی
کنیــد. بــرای مثــال کمتــر اخبــار را چــک کنیــد . خوانــدن اخبــار یــک یــا 
دو بــار در روز اســترس کمتــری دارد تــا اینکــه تمــام طــول روز اخبــار 

را ببینیــد یــا بشــنوید.
*  از جمع های پر تنش دوری کنید.

*  در مــورد نگرانــی هــا و احساســاتتان حــرف بزنیــد و از بیــان آنهــا 
ــه  ــه و خشــم را ب ــد گری ــت نکشــید اجــازه بروزاحساســاتی مانن خجال

خــود و دیگــران بدهیــد.
*  ســاعت هایــی را بــه دور از فضــای مجــازی بگذرانیــد و کارهایــی 
ــد  ــه بگنجانی ــه روزان ــت را در برنام ــش اس ــما آرام بخ ــرای ش ــه ب ک
ــا فیلمــی کــه دوســت  بــرای مثــال نیایــش کنیــد ، کتــاب بخوانیــد ، ی

ــد . ــد ببینی داری

ــر  ــای 4030 و 3115 در ه ــماره ه ــری ش ــماره گی ــا ش ب
کجــای اســتان قــادر بــه دریافــت خدمــات بهداشــتی هســتید. 
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