How to get rid of PTSD
accident or trauma powerful of complications after the incident with The Post Traumatic Stress, as
natural as opposed to the usual; the remaining effects of the incident stuck killed this person and fails to
get rid of them and move forward in his life for a long time exceed one month, and are the
consequences of the trauma represented by the hallucinations and nightmares related to the incident,
to avoid people or places or whatever raises in his mind that anniversary, insomnia and tension
permanent. If you or one of your relatives who suffer from this disorder following article may help in the
development of steps to get rid of it
How a person knows that he is suffering from this disorder? Psychiatrist in this case depends on taking a
history of illness of the person, about the period following the nasty event had a negative impact on his
life as a doctor resort to question the person a few questions regarding the incident and that it may
become difficult for the patient to remember the details, especially albeit from childhood events . And
the other information relating to the collection of patient work, study and the impact of this disorder on
his life. May accompany PTSD some other psychiatric disorders such as depression, anxiety, and
sometimes alcohol or drug addiction
What are the treatment options available for PTSD? Several types of psychological therapies and
treatments of mental and behavioral show effectiveness in treating patients with this type of
neurological disorders. Exposure therapy is a dedicated type of behavioral treatments that are applied
in this case where it is exposing the patient slowly and gradually to the events and memories of her
relationship shocked causing disorder, and help them overcome the fear associated with the recall and
restore these events. Or the patient is exposed to a range of visual effects or sensual to help him
launch his feelings toward the event. Be the overarching goal of treatment is to encourage the patient to
remember the details of the event, and to express his grief properly and help him move forward in his
life. The drug therapy is used in this case includes a range of different categories of drugs,
antidepressants, sedatives and sometimes used for the treatment of epilepsy control outrage associated
with the case of drugs.

!كيــف تتخلــص مــن اضــطراب مــا بعــد الصــدمة؟

معظمنـــا يتعـــرض لصـــدمات عاطفيـــة تؤثـــر عليـــه بالســـلب و قـــد يـــدخل فـــي دائـــرة
االحبـــاط و االكتئـــاب ..اعـــرف كيـــف تتغلـــب علـــى الصـــدمات العاطفيـــة مـــن خـــالل ھـــذه
..الســطور
التوابع الزالزل؛ يعاني بعض األشخاص ممن تعرضوا لحادث مروّع أو صدمة نفسية قوية كمــا تلــي
مـــن مضـــاعفات بعـــد الحـــادث فيمـــا يتمثـــل بإضـــطراب مـــا بعـــد الصـــدمة ،حيـــث بعكـــس
الطبيعـــي والمعتـــاد؛ تبقـــى آثـــار ذلـــك الحـــادث عالقـــة بحيـــاة ھـــذا الشـــخص ويفشـــل
تتجاوز شھر ،وتتمثل تبعات فـــي التخلـــص منھـــا والمضـــي قـــدما فـــي حياتـــه لمـــدة طويلـــة
الصدمة متمثال ً في ھلوسة وكوابيس متعلقة بالحادث ،تجنب األشخاص أو األماكن أو كل ما يثير
فـــي ذھنـــه تلـــك الـــذكرى ،األرق والتوتـــر الـــدائمين .إن كنـــت أو أحـــد أقربائـــك ممـــن
يعــانون مــن ھــذا اإلضــطراب فقــد يســاعدك المقــال التــالي فــي وضــع خطــوات التخلــص
.منــه
كيف يعرف الشخص أنه يعاني من ھذا اإلضطراب؟ يعتمد الطبيب النفسي في ھذه الحالة على
أخذ التاريخ المرضي للشخص ،حول الفترة التي تلت تعرضه لحدث قوي أثر تأثيراً سلبيا في حياته،
حيـــث يلجـــأ الطبيـــب إلـــى ســـؤال الشـــخص بضـــعة أســـئلة بخصـــوص الحـــادث والـــذي قـــد
ض تـــذكر تفاصـــيله الســـيما وإن كـــان مـــن أحـــداثيصــبح مــن الصـــعب علـــى المـــري
الطفولـــة .ويتـــم جمـــع المعلومـــات األخـــرى المتعلقـــة بعمـــل المـــريض ودراســـته ومـــدى
تــأثير ھــذا االضــطراب عــل حياتــه .قــد يصــاحب إضــطراب مــا بعــد الصــدمة بعــض
.اإلضــــطرابات النفســــية األخــــرى كاإلكتئــــاب والقلــــق وأحيانــــا إدمــــان الكحــــول أو المخــــدرات
ارات العالج المتاحة إلضطراب ما بعد الصدمة؟ أنواع عدة من العالجات النفسية ما ھي خي
والعالجات الذھنية السلوكية تظھر فعاليتھا في عالج المصابين بھذا النوع من اإلضطرابات
العالج بالتعرّض ھو نوع مخصص من العالجات السلوكية التي يتم تطبيقھا في ھذه العصبية.
عـــريض المـــريض ببـــطء وبالتـــدريج ألحـــداث وذكريـــات لھـــا عالقـــةالحالـــة حيـــث يتـــم ت
بالصـــدمة المســـببة لالضـــطراب ،ومســـاعدته علـــى تخطـــي الخـــوف المصـــاحب لتـــذكر
أو يتــــم تعــــريض المــــريض لمجموعــــة مــــن المؤثــــرات البصــــرية أو .وإستعادة ھــذه األحــداث
الج ھو الحســية لمســاعدته علــى إطــالق مشــاعره تجــاه الحــدث .يكــون الھــدف األشــمل لــع
تشجيع المريض على تذكر تفاصيل الحدث ،والتعبير بشكل سليم عن حزنه ومساعدته على
كمــا يشــمل العــالج الــدوائي المســتخدم فــي ھــذه الحالــة مجموعــة المضي قدماً في حياته.
مــــن الفئــــات المختلفــــة مــــن العقــــاقير كمضــــادات اإلكتئــــاب والمھــــدئات وأحيانــــا
.م بنوبــــات الغضــــب المصــــاحبة للحالــــةتســـتخدم أدويـــة عـــالج الصـــرع للتحـــك

