
 

بالیا ما ی     ی ا   ما    ی روا    

 :چ گـو نـه   مــی   تـو ا نـیـد   بــه   د یـگـر ا ن   کــمـک   کـنـیـد 
حضور فعال داشته باشید  -حمایت عاطفی را فراهم آورید •

 .و باآسیب دیدگان ارتباط صحیح برقرارکنید

 .افراد را از دیدن جنازه عزیزانشان محروم نکنید •
 .مانع ابراز احساسات افراد نشوید •
 .سعی نکنید افراد را به زور از محل زندگی شان دور کنید •
خوب گوش دهید و خانواده و جامعـه را در ایـن امـر             •

 .دخالت دهید 
 .وصبور باشید -به احساسات افراد احترام بگذارید •
روي شرایط تمرکز نمایید و آنها را به بیـان واقـعـیـتـهـا          •

 .تشویق کنید 
 .اطالعات درست را فراهم آورید •
 .بی جا ندهیدو قول اطمینان  •
به افراد کمک کنید تا خودشان را به عنوان شرکت کننده  •

 .فعال و نه قربانی غیر فعال درآورند
روي نکات قوت آنها تاکید نمایید و در شـنـاخـت           •

 .نیازها و حل مشکالت آنها را یاري دهید
آنها را در راستاي درمان و بهبودي پـایـدار یـاري          •

 دهید 

 مرکز بهداشت شهرستان مرودشت 
 :جهت افزایش بهداشت روان کودکان توصیه میگردد

 .با کودکان ارتباط مناسب برقرار کنید •

 .هرگز کودکان را از والدینشان جدانکنید  •
در صورتی که اشیا یا لباس قابل استفاده از پدر و مادر        •

 . باقیمانده آنها را در اختیار فرزندان قرار دهید
امکانات بازي و سرگرمی را براي کودکان فراهم کنید        •

چون بازي باعث منحرف شدن توجه کودك از                 
 .استرس می شود 

 .به سوالت کودکان صادقانه پاسخ دهید  •
به کودك اجازه دهید در مورد حادثه و جزئیات آن              •

 .حرف بزند 

 .کودکان را در آغوش بگیرید و به آنها آرامش دهید  •
رفتارهایی مثل شب ادراري را در ابتدا بپذیرید و به               •

 .کودکان سخت نگیرید 
سعی کنید کودکان،  اخبار دردناك و برنامه هاي داراي  •

 .صحنه هاي ترسناك را نبینند 

 .به نیازهاي بهداشتی و تغذیه اي  کودکان توجه کنید  •

 در زندگی هر کسی ممکن است باران ببارددر زندگی هر کسی ممکن است باران ببارد

 اما اگر سیل جاري شود چه خواهد شد؟؟ اما اگر سیل جاري شود چه خواهد شد؟؟ 

:ت ه ی ه   ک ن نــد ه     
 ز ی ن ب   ع ب ا سـی 

 ک ا ر ش ن ا س   ب هــد ا شـت   ر و ا ن 

 به مناسبت هفته سالمت
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:مقدمه  
ایران از جمله ده کشور بالخیز دنیا است که عمده  ترین بالي 

در جریان بالیاي طبیعی ،خسارت ناشی از . طبیعی  آن زلزله است
آسیب هاي روانی  به مراتب بیشتر از خسارات مالی و جانی است و 

اما بازماندگان بالیا در . گاه عواقب آن تا پایان عمر باقی می ماند
صورت امداد و حساسیت هاي عاطفی و اطالعات و راهنمایی هاي 

.کافی  می توانند به زندگی عادي خود بازگردند  

 

 

 

 

 :واکنش هاي روانی پس از بالیا

افراد معموالپس از رویارویی با بالیا و حوادث مراحل مشابهـی را    
 :طی می کنندکه عبارتند از

تا دقایقی س از  سانحه ، افـراد دچـار         : مرحله شوك .1
حالت وحشت یا بهت زدگی می گردند  اگر فردي در   
این مرحله باقی بماند بالفاصله باید از محل حادثه دور   

 .شده و نیازمند ارجاع فوري به متخصص است

در ساعات اولیه رخ می دهد و :  مرحله قهرمان گرایی .2
افراد شدیدا احساس مسئولیت کرده  و کارها را انجام 

در این مرحله تـحـریـک پـذیـري بسـیـار            .  می دهند
 .باالست

یک هفته تا چـنـدمـاه      : مرحله امیدواري و فراموشی .3
پس از حادثه ، افراد حالت آرامش و  نشاط پیـدا مـی     

 .کنند

ماه پـس از وقـوع        3تا  2:  مرحله مواجهه با واقعیت .4
فاجعه بروز می کند و افراد  تازه متوجه عمق خسارتها 
می شوند که در این مرحله افراد  نیاز به حمایت هـاي    

 .روانی بیشتري دارند

سال پس از فـاجـعـه     1ماه تا  6بین :  تجدید سازمان.       5
بحران تحت کنترل درآمده و افـراد زنـدگـی        .  رخ می دهد

روزمره خود را از سر می گیرند و با توانایی ها و تجربه خود 
 .زندگی را بازسازي می کنند

 :واکنشهاي شایع هنگام وقوع بالیا

می توان گفت که  هر حادثه ، یا فاجعه اي ، مـوجـب بـرهـم       
خوردن تعادل روانی افراد می شود بنابراین افراد بسـتـه بـه      
نوع شخصیت و عمق فاجعه واکنش هاي متفـاوتـی از خـود        

 :نشان می دهند که شایع ترین آنها عبارتند از

è پرخاشگري و بروز اختالالت رفتاري. 

è اختالالت خواب و تجسم صحنه هاي حادثه. 

è  بروز احساساتی مانند اندوه، تنفر ، خشم ، ناکامی و
 .ترس

è افسردگی و اضطراب. 

è خودکشی وتحریک پذیري. 

: گروه هاي آسیب پذیرتر  

اکثر افراد در اثر شوك روحی ناشی از بالیا دچـار آسـیـب        
روانی می گردند اما برخی گروه ها مانند کودکان و سالمندان 

 .آسیب پذیرترند

: کودکان  

کودکان اضطراب و تنش را  از افراد بـزرگسـالـی کـه در           
اطرافشان هستند حس می کنند و شبیـه آنـان احسـاسـات         

 :ناامیدي را تجربه می کنند ،عالئم شایع عبارتند از 

 
 
 
 
 
 

چنین مواردي برخورد کردید تیم صورتی که با در 
:حمایت روانی اجتماعی را در جریان بگذارید   

ï اضطراب و  افسردگی زیاد. 
ï -        تحریک پذیري و عصبانیت زیاد      . 
ï  تجربه مجدد حادثه. 
ï             عالئم جسمانی مبهم بـدون وجـود بـیـمـاري

 .جسمی 
ï  عالئم روان پریشی مانند توهم و هذیان. 
ï -     کسانی که میخواهند به خودشان یا دیـگـران

 .اسیب برسانند
ï کودکانی که دچار پسرفت در رشد شده اند. 

 سنین دبستان سنین پیش از دبستان

 احساس غمگینی،اضطراب ونگرانی ترس از جدایی و بیگانگان

 انجام بازي هاي تکراري در مورد فاجعه  ترس از تاریکی و اشیا خیالی

 مشکالت خواب دیدن رویاهاي ترسناك و مشکالت خواب

 مشکالت تحصیلی برگشت به مراحل اولیه رشد

 شب ادراري و پرخاشگري پرخاشگري و رفتار بیش از حد

 بی اشتهایی و شکایات بدنی اختالل در صحبت کردن

 نوجوانی و جوانی

 عالئم بدنی مثل سردرد و درد شکم 

 مشکالت خواب و کابوس شبانه

 تحریک پذیري و نزاع با دیگران

 افت تحصیلی و روي آوردن به سیگار ویا مواد مخدر

 افسردگی و از دست دادن عالقه
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