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ضعروظا واقضطرابات
الظفسغئ الظاتةئ طظعا

مــن الممكــن ان تــأدي جائحــة كورونــا الــى التســبب فــي اثــارت القلــق بشــكل عــام واالجهــاد 
والضغــط النفســي والقلــق بيــن االفــراد تشــمل االســباب الشــائعة المؤديــة الــى حــدوث 

الضغوط النفسية اثناء فترة اجتياح الوبئة 

شــغ ظــض تجاغــثه اقخابــئ بمــرض ضعروظــا وتجاغــث درجــات الاثعغــش واقرجــاف طــظ المــرض غاعصــع 
المراصئعن ان تاجاغث بسخ اقضطرابات الظفسغئ.

اقضاؤاب وضعروظا
ــئ او  ــراد السائط ــاب شفصــثان اتــث اش ــئ باقضاؤ ــا اتــثا المســئئات الرئغســغئ لقخاب ــروس ضعروظ غســث شغ
اقخثصــاء ظاغةــئ لقخابــئ بةائتــئ ضعروظــا وســثم الصــثرة سطــى رؤغــئ المتغطغــظ طــظ تعلــه والاعاخــض 
طسعــط بحــضض حــثخغ بســئإ التةــر الختــغ غــآدي الــى ارتفــاع طســثل المخابغــظ باقضاؤــاب الســرغري 

سظث اقظاعاء طظ عثا العباء.
 

اسراض اقخابئ باضطراب اقضاؤاب الماسطص بضعروظا
◄ التجن المسامر.

◄ شصثان اقعامام والماسئ.
◄ اضطرابات الظعم واقضض.

◄ ضسش الارضغج والاردد شغ اتثاذ الصرارات.
◄ لعم الظفج واقجعاد وتمظغ المعت. 

العجعاس الصعري وضعروظا
ان طئالشاظــا شــغ ارحــاد اقخرغــظ وتتثغرعــط الثائــط شــغ طعضــعع الظزاشــه غةــر بالئســخ قن غاةــاوز 

تثودة الطئغسغئ لغصع شرغسه جعطه لطعجعاس الصعري الثي غخسإ اظفضاضه طظئ.
 

اسراض العجعاس الصعري الماسطصئ بضعروظا
◄ ضبرة الاسصغط.

◄ اعثار العصئ الضئغر شغ الظزاشئ الحثخغئ.
◄ اقلاجام المئالس شغ وجائض اقطان (الضماطات – الةعظاغ الطئغ – التةر الختغ ).

لةائتــئ ضعروظــا  اقزطــئ  طــع ظــروف  اغةابغــا  ضغــش ظاساطــض 
وتتسظ الختئ الظفسغئ 

1 - خــث ظفســًا سمغصــًا: إن الصغــام بعــثا اقطــر غسمــض سطــى إبطــاء جــرسئ تظفســك 
ــى ابطــاء اشــضارك واسادتــك  ــإ طمــا غسمــض سط ــات الصط ــغ تظثفــخ ضرب وبالاال

الى الطتزئ الراعظئ.
2 - أذفــى جعــاز الاطفــاز : سطغــك ان تاغــح الفرخــئ لسصطــك ضــغ غسالــب ضض 
المسطعطــات الةثغــثة الاــغ تطصاعــا وشــغ تــال اجــامر شــغ اجــاصئالعا دون 

تعصش شطظ غامضظ طظ الافضغر بحضض جطغط.
ــى  ــع؟  : اجــعا جــآال غمضــظ ان تطرتــه سط ــاذا ل ــاك ان تطــرح جــآال ط 3 - إغ
ــث ان عــثا  ــع تغ ــثا ب طــاذا ل ــى اقخرغــظ شــغ اوصــات اقزطــات غئ ظفســك او سط
ــئ  ــر شــغ ضغفغ ــى الافضغ ــرك سط ــص وغةئ ــص المطط ــر الصط ــعع طــظ افجــؤطئ غبغ الظ
الاساطــض طــع طعاصــش لــط تتــثث وربمــا لــظ تتــثث ابــثا (ق غمضــظ لســآال طــاذا 

لع ان غصعدك لافضغر إغةابغ ).
4 - اساظــغ بختاــك : جــعاًء ضاظــئ اقزطــئ الاــغ تمــر بعــا وبــاًء طبــض شغــروس 
ضعروظــا المافحــغ او اي طحــضطه اخــرى شمــظ المعــط ان تتاشــر سطــى جــقطئ 

جسثك غةإ ان تضعن ختاك عغ اولعغاك.
5 - صطــض طــظ الضاشغغــظ : ختغــح ان الصعــعة جــاجغث ظســئئ اشــراز افدرغظالغــظ شغ 
الةســط وتمظتــك حــسعرًا جــرغسًا بالظحــاط والراتــئ والغصزــئ لضظــئ ابــر طآصــئ 
غثافــغ بســث بســخ العصــئ لغتــض طتطــه اظعغــار تــام وحــسعر ضئغــر با�رعــاق 

والاعتر، غظخح باجائثال الضاشغغظ بأضعاب طظ الماء.
6 - خخــص وصاــًا لطاأطــض : بئــئ سطمغــًا ان ترضغــج سصطــك سطــى حــغء واتــث شصــط 
ــاغ  ــى الثط ــئ سط ــه طثعط ــب إغةابغ ــعد بظاائ ــض غس ــظ الاأط ــئ تمارغ ــقل طمارج خ
ــرت  ــام بالاأطــض خــقل شا ــجام باثخغــص بســخ العصــئ لطصغ وطــظ المعــط اقلا

العطع.
7 - اجــامع اضبــر : إن ضظــئ طمــظ غساظــعن طــظ افشــضار الماســارسئ الاــغ ق 

تاعصش شصث غضعن اقجاماع لحغ طرغح عع التض افطبض بالظسئئ لك.
8 - صــط بئســخ الامارغــظ الرغاضغــئ : الرغاضــئ تســاسثك سطــى الارضغــج سطــى 
الطتزــئ الراعظــئ طمــا غصطــض طــظ حــسعرك بالثــعف والعطــع ضمــا اظعــا تسمــض 

سطى ذرد الطاصئ السطئغئ. 
9 - اذعــإ إلــى الظــعم : غةــإ سطغــك بأخــث صســًط ضاشغــًا طــظ الظعم تاى غســاسغث 

جسمك صعته لطمصاوطئ.


