بیمبری یب توهم بیمبری! مسئله ایه است
خَدتیواراًگاری؛ ًَػی اختالل رٍاًی است کِ فرد هثتال تِ آى هذام ًگراى اتتال تِ یک تیواری سخت است.
ضایذ ضوا ّن گاّی دچار ًگراًی درتارُ اتتال تِ یک تیواری خاظ ضذُ تاضیذ اها ّستٌذ افرادی کِ ایي ًگراًی در
آًْا تیص از حذ است تا حذی کِ تِ دًثال تطخیع یا درهاى آى اختالل هی گردًذ ٍ تِ پسضکاى ٍ هراکس درهاًی
هختلفی هراجؼِ هی کٌٌذ.
الثتِ ایي ًگراًی آًْا هؼوَال تِ دًثال تجرتِ ػالئوی ضثیِ ػالئن یک ًَع تیواری خاظ تِ ٍجَد هی آیذ .هثال اگر
دچار درد ضکوی ضًَذ ،تٌْا فکری کِ هی کٌٌذ ایي است کِ ًکٌذ تِ تیواری سرعاى هؼذُ هثتال ضذُ تاضٌذ یا اگر
دست ضاى دچار تی حسی ضَد ،فکر هی کٌٌذ تِ ام اس هثتال ضذُ اًذ.
گاّی فرد حتی تذٍى تجرتِ ػالئن جسوی ّن دچار ایي حالت هی ضَد؛ هثال تِ دًثال فَت یکی از اقَام تِ دلیل
تیواری قلثیً ،گراى هی ضَد کِ ضایذ اٍ ّن تیواری قلثی دارد .ایي افراد تِ اختالل خَدتیواراًگاری هثتال ّستٌذ.
خودبیمبر اوگبری چیست؟
در یک ًگاُ ٍسیغ ،خَدتیواراًگاری در ٍاقغ ًَػی اضغراب تیص از حذ درتارُ سالهت است .خَدتیواراًگاری ًَػی
اختالل رٍاًی است کِ تا اػتقاد فرد تِ ٍجَد یک تیواری جذی در خَد ٍ ًگراًی ًسثت تِ آى ضٌاختِ هی ضَد.
تا ایي تؼریف ،خَدتیواراًگاری ضاهل هَاردی هی ضَد کِ فرد ٍاقؼا یک تیواری جسوی ّن دارد اها تیص از حذ
هؼوَل در هَرد سراًجام آى احساس ًگراًی هی کٌذ ٍ رفتارّایی را تِ دًثال ایي اضغراب در پیص هی گیرد کِ
هوکي است ترای خَد ٍ خاًَادُ اش تثؼاتی داضتِ تاضذ.
عالئم ایه اختالل چیست؟
ػالئن فیسیکی ّویطِ هَجَدًذ ٍ فرد تراساس یک ػالهت فیسیَلَشیک هاًٌذ آتریسش تیٌی ،سردرد ،درد ضکن،
سرگیجِ ،تی اضتْایی ٍ  ...کِ از قضا هوکي است ػادی تاضٌذ ،تػَر هی کٌذ دچار تیواری خاغی ضذُ ٍ آى را تِ
غلظ ،خغرًاکتر از آًچِ ّست تفسیر هی کٌذ.
ریشه مشکل کجبست؟
ایي تیواری ّن هاًٌذ تسیاری از تیواری ّا ٍ هطکالت سالهت رٍاى دالیل هتؼذدی دارد .ػَاهل شًتیک ٍ ٍراثت
در ترخی تیواراى ًقص اساسی ایفا هی کٌذ .در افراد خاًَادُ ایي تیواراى ،تیواری ّای اضغراتی ضایغ تر است.
ّوچٌیي یادگیری ّایی کِ فرد در هحیظ خاًَادُ ٍ از دٍراى کَدکی دارد ،هی تَاًذ در ترٍز تیواری ًقص داضتِ
تاضذ .هثال کَدکی کِ هادرش ًگراًی تیص از حذ در هَرد تیواری ّای سادُ اٍ دارد ،هوکي است در تسرگسالی
هذام ًگراى سالهت خَد ضَد.
گاّی ترخی رٍیذادّا در زًذگی فرد در ترٍز یا تطذیذ ایي تیواری ًقص دارد هثال اتتالی یکی از افراد خاًَادُ تِ
یک تیواری یا فَت یکی از افراد خاًَادُ تِ دلیل تیواری هاًٌذ سرعاى کِ تاػث ًگراًی تیص از حذ در هَرد ایي
تیواری هی ضَد.
یکی از دالیل ًگراًی تیص از حذ در هَرد تیواری ّا ،هغالثی است کِ در رساًِ ّای هختلف در هَرد تیواری ّا
تَلیذ ٍ پخص هی ضَد .هثال اگر تلَیسیَى ترًاهِ ّای هتؼذدی در هَرد تیواری ام اس یا سرعاى داضتِ تاضذ ،در
گرٍّی از افراد هوکي است تاػث تطذیذ اضغراب در هَرد سالهت ضَد.
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در ایران ایه بیمبری بیشتر است
در ایراى ًیس ایي تیواری ٍجَد دارد .احتواال ضیَع تیواری در کطَر ها تیطتر از کطَرّای غرتی تاضذ چرا کِ تیاى
هطکالت در قالة تیواری جسوی یا جسواًی کردى در کطَر ها تیطتر دیذُ هی ضَد تخػَظ اگر هفَْم اضغراب
سالهت را تِ جای خَدتیواراًگاری در ًظر تگیرین ،ضیَع آى قاتل تَجِ خَاّذ تَد.
همراهی دیگر اختالل هب
ایي تیواری ّوراّی زیادی تا اختالل ّای اضغراتی هاًٌذ اختالل پاًیک ٍ ٍسَاس داردّ .وچٌیي در افراد هثتال
تِ افسردگی هوکي است اضغراب سالهت ٍ خَدتیواراًگاری دیذُ ضَد.
گاّی اٍقات اضغراب سالهت ارتثاط تٌگاتٌگی تا ترس تیص از حذ از هرگ دارد .گاّی ّن خَد تیواراًگاری
هجوَػِ ای از ػالئن است کِ ّوسهاى تا یک هطکل رٍاًپسضکی دیگر هطاّذُ هی ضَد .هثال فردی تِ افسردگی
هثتال است ٍ ایي افسردگی هوکي است تا ًگراًی تیص از حذ در هَرد سالهت ّوراُ تاضذ.
درمبن اوواع مختلف دارد
ًَ ۲ع درهاى ترای اضغراب سالهتی ٍجَد دارد .رٍش درهاًی اغلی ،درهاى ضٌاختی رفتاری است .اًَاع دیگر رٍاى
درهاًی ّا هاًٌذ گرٍُ درهاًی ّن هوکي است هَثر تاضٌذ.
در ترخی از هَارد ،درهاى دارٍیی تا دارٍّای ضذافسردگی ّن تسیار کوک کٌٌذُ است .در غَرتی کِ ایي تیواری
زٍدتر ضٌاسایی ٍ درهاى ضَد  ،ػالٍُ تر احساس آراهص ٍ راحتی کِ ترای تیوار ایجاد هی کٌذ ،از غرف ّسیٌِ ّای
زیاد ترای تررسی ّای جسواًی هاًٌذ آزهایص ّا ،سًََگرافی ٍ تػَیرترداری ٍ اًذٍسکَپی ًیس پیطگیری هی ضَد.
اطرافیبن کمک کىىذ
اعرافیاى ایي تیواراى ًقص هْوی در ایجاد یا تْثَد ایي افراد دارًذ .در ترخی هَارد ،خاًَادُ تیوار تیص از حذ
ًگرى ّستٌذ ٍ تاػث تطذیذ ًگراًی اٍ هی ضًَذ ٍ حتی تِ آزهایص ّا ٍ تررسی ّای تیطتر ٍ هراجؼِ تِ پسضکاى
هؼرٍف ٍ غرف ّسیٌِ ّای تیطتر تطَیق هی کٌٌذ کِ ایي حالت اٍضاع را تذتر هی کٌذ.
ترخی از خاًَادُ ّا ًیس رٍش ًادیذُ گرفتي هطکالت تیوار را در پیص هی گیرًذ کِ ایي رٍیکرد ًیس هٌاسة ًیست
ٍ هوکي است هٌجر تِ تطذیذ هطکالت ضَد .رٍیکرد هٌغقیّ ،وراّی ٍ حوات از تیوار است ًِ ّوراّی ٍ تاکیذ
تیص از حذ رٍی ػالئن تیواری.
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