
 از سردرد با مدیریت استرسپیشگیری 

ها به کنترل بهتر تواند سردرد یا میگرن برخی افراد را تشدید کند. شناسایی و مدیریت علت استرسی استرس میتجربه

 کند.استرس و در نتیجه پیشگیری از سردردها کمک می

 میگرن و استرس سردرد،

هاست که میتواند منجر به میگرن و سردید تنشی شود. افراد مبتال به استرسهای عاطفی یکی از شایع ترین نوع استرس

زا یک سری میگرن عمدتا بیشتر احساساتی هستند و بیشتر تحت تاثیر اتفاقات استرس زا قرار میگیرند. طی یک اتفاق استرس

شناخته  "پاسخ جنگ و گریز"وان شود که تحت عنترکیبات شیمیایی از مغز شما به منظور مقابله با آن موقعیت آزاد می

 انجامد.شود. ترشح این ترکیبات منجر به اثراتی بر عروق خونی میشود که نهایتا به سردرد میمی

همچنین یک عامل مهم در سردردهای تنشی است. سردردهای تنشی میتوانند اپیزودیک یا مزمن باشند. سردردهای استرس 

شوند. این سردردها معموال با مسکن های بدون نسخه درمان زا تحریک می های استرستنشی اپیزودیک توسط موقعیت

شوند. استرس های روزانه مثل شغلهای پر استرس میتوانند منجر به سردردهای تنشی مزمن شوند. درمان سردردهای می

 اهنده اضطراب میشود.تنشی مزمن معموال شامل مدیریت استرس، مشاوره و استفاده از داروهای ضد افسردگی یا داروهای ک

 چیست؟استرس 

استرس پاسخ شما به هر تغییری ست که نیاز به قضاوت یا پاسخ شا دارد. مهم است که بدانید استرس کامال قابل کنترل 

 گردد.زا ناشی میهای استرسدهی شما به موقعیتاست چرا که استرس از چگونگی پاسخ

 شوند؟چه چیزهایی موجب استرس می

واند ناشی از هر چیزی باشد که نیاز به پاسخ شما به محیط را داشته باشد. بدن شما از طریق فیزیکی، ذهنی و تاسترس می

ها داریم، در نتیجه علل دهد. هر کدام از ما راهی متفاوت از سایرین برای مقابله با این موقعیتاحساسی به این وقایع پاسخ می

 استرس در افراد مختلف، متفاوت است.

 شایع استرس: علل

 از دست دادن یک فرد عزیز •

 ازدحام •

 سنگینترافیک  •

 مواجهه ها •

 ازدواج •

 بارداری •



 مهلت ها •

 قانونیمشکالت  •

 دست دادن شغلاز  •

 مهاجرت •

 تصادفات •

 طالق •

 جدیدشغل  •

 بازنشستگی •

 مالیمشکالت  •

 هابیماری  •

کند. زمانی مه این به ما کمک میعالئم هشدار دهنده ی استرس تان آگاهی ندارید، توجه به زمانی که از علت دقیق استرس

 دهد، سپس میتوانید قدم به قدم آنها را کاهش دهید.ها را بشناسید، میتوانید بفهمید بدنتان چگونه به آنها پاسخ مینشانه

 ی استرس چیست؟عالئم هشدار دهنده

 کند.بدن شما یک سری عالئم فیزیکی، احساسی و رفتاری ناشی از استرس ایجاد می

 احساسی ناشی از استرس شامل موارد زیر است:عالئم 

 خشم •

 توانایی در تمرکزعدم  •

 حس ناکارآمدی •

 ناراحتی •

 تغییرات مود متناوب •

 عالئم فیزیکی ناشی از استرس شامل موارد زیر است:

 خم شدن پشت •

 دستعرق کردن کف  •

 مزمنخستگی  •

 یا کاهش وزنافزایش  •

 عالئم رفتاری ناشی از استرس شامل موارد زیر است:

 واکنش بیش از حد •



 با تاخیرعمل  •

 الکل یا مواد مخدرمصرف  •

 روابطقطع  •

 مدام شغلتغییر  •

 توانم با استرس مقابله کنم؟چگونه می

 دارند که از کنترل شما خارج است.سطح توقعات خود را کاهش دهید. بپذیرید که اتفاقاتی وجود  •

 دیگران کمک بخواهید.از  •

 شرایط را بر عهده بگیرید.مسئولیت  •

 را حل کنید.مسائل  •

های احساسی را بیان کنید. به جای خشمگین شدن صحبت کنید و احساسات، نظرات و اعتقادات خود را موقعیت •

 بیان کنید.

 احساسی خود را کنترل کنید. حمایتی روابط •

 عاطفی خود را حفظ کنید. آرامش •

 تالش کنید منشا استرس را تغییر دهید. •

 را از منشا استرس دور نگه دارید.خود  •

 داشتن را بیاموزید.آرامش  •

 معقول بخورید و بیاشامید. •

 های بد را متوقف کنید.کشیدن یا سایر عادتسیگار  •

 ط.ر منظم ورزش کنید.به  •

 حد سالم از اعتماد به نفس را حفظ کنید.یک  •

 چه زمانی برای کنترل استرس نیاز به کمک دارم؟

 هر زمان یکی یکی از موارد زیر را تجربه کردید، باید برای کنترل استرس خود به دنبال کمک باشید:

 کاهش چشمگیر عملکرد در مدرسه یا محل کار •

 زیاداضطراب  •

 الکل یا مواد مخدرسومصرف  •

 روزمرهدر مقابله با نیازهای زندگی ناتوانی  •

 های نامعقول ترس •

 در مورد غذاها و ترس از چاقی بدون هیچ ارتباط معقول با وزن واقعی بدن وسواس •



 چشمگیر در خواب و عادات غذاییتغییرات  •

 بیماری فیزیکی مقاوم •

 خودکشی یا اسیب به دیگرانافکار  •

 خودزنی یا رفتارهای خطرناک •

 مود یا رفتار خارج از عرف  •

 به کجا مراجعه کنم؟ برای کنترل استرس خود

وی میتواند به شما کمک کند متوجه شوید که استرس تان ناشی از چیست: اختالالت اضطراب یا پزشک تان:  •

 تواند شما را به یک متخصص سالمت روان ارجاع دهد.شرایط پزشکی یا هر دو؟ و می

به نزدیکترین اورژانس تصادفات و وقایع مراجعه کنید یا با یک مرکز پاسخگو تماس  شرایط اضطراری است:اگر  •

 بگیرید.

 تکنیکهای آرامش بخش برای میگرن و سردرد:

 پیش از آنکه توسط پزشک ویزیت شوید این سوالها را درباره ی سردرد و میگرن هود در نظر داشته باشید:

 به بهبود سردرد خود میتوانم استفاده کنم؟های آرامش بخشی برای کمک از چه تکنیک

برای  آرام شدن و مقابله با میگرن و سر درد، شما در ابتدا باید با الگوی تنفس خود آشنا شوید و آن را به گونه ای که آرام 

دارند نفس  شود. افرادی که اضطراب دارند تمایلشوید تغییر دهید. الگوی تنفسی شما معموال با تغییر در احساسات عوض می

 خود را حبس کنند و با شدت باال صحبت کنند . در حالی که افراد افسرده تمایل دارند با صدا و شدت پائین صحبت کنند.

این قسمت تعدادی ورزش آرامش بخش آورده شده است. ابتدا، اظمینان حاصل کنید که در یک محیط ارام و عاری از در 

ال راحت است و از نظر ذهنی در موقعیت خوبی هستید. تالش کنید افکار منفی و عوامل مخل هستید، پوزیشن بدنتان کام

 نگرانی ها را کنار بگذارید:

اگر تنفس شما کوتاه و با عجله ست، سرعت آن را با تنفس های عمیق و آهسته کم کنید. آهسته  تنفس ریتمیک: •

ن کار را برای بازدم تکرار کنید.حین بازدم به بشمارید و سپس همی 5دم و بازدم انجام دهید. در طول دم اهسته تا 

این فکر کنید که بدنتان در چه حالتی ریلکس است. شناخت این تغییر به شما برای ریلکس شدن بیشتر کمک 

 کند.می

تصور کنید یک نقطه دقیقا زیر ناف شماست. نا آن نقطه نفس بکشید، شکم خود را از هوا پر کنید. تنفس عمیق:  •

بگذارید هوا در شکم شما باال بیاید سپس آن را خارج کنید. با هر بازدم طوالنی و آهسته شما باید احساس آرامش 

 بیشتری داشته باشید.



یک محل ارام پیدا کنید که بتوانید چشمانتان را ببندید و تنفس آهسته خود را با تصورات خود  با تجسم:تنفس  •

شوند. با یک ریتم بدنتان در یک پوزیشن آرامش بخش است و تنش ها از بدنتان خارج میهمراه کنید. فکر کنید که 

شود. سپس تصور تان منتقل میطبیعی اما عمیق نفس بکشید. تصور کنید که نفس شما از نای به ریه ها و شکم

دهید، و تصور کنید که هر گردد. به تنفس ادامه دهید و هربار دم را افزایش کنید که نفستان از همین راه خارج می

کنید  به این بیاندیشید که کمی بیشتر به دور از تنش کشید. هر باز که باز دم کیبار با آرامش بیشتری نفس می

 هستید.

تان منعطف کنید. چند نفس عمیق بکشید، اهسته بازدم خود را به خود و تنفس افکار ریلکس شدن عضالت: •

جو کنید. به سردرد خود یا سایر نقاطی که دچار کشیدگی یا گرفتگی هستند،توجه کنید. بدن خود را با ذهنتان جست

توانید اجازه دهید این تنش ها دور شوند.یک یا دوبار  سر خود کنید. سریعا این مناطق را رها کنید. تا جایی که می

های خود را به عقب و جلو  را به آرامی به صورت دورانی  بچرخانید و اگر درد گرفت متوقف کنید.چندین بار شانه

آمد را برای چند ثانیه مرور کنید. یک ی عضالتتان کامال شل شوند. یک فکر خوشحرکت دهید. اجازه دهید همه

 .نفس عمیق دیگر بکشید و آهسته بازدم کنید.حاال شما باید احساس آرامش کنید

تان همراه کنید. نوعی از موسیقی را ورزشهای آرامش بخش را با موزیک مورد عالقهبا موسیقی آرام شوید:  •

بخشد یا برایتان آرام کننده است. برخی افراد گوش کردن به صدایی که انتخاب کنید که خلق شما را بهبود می

 دانند.راهکارهای آرامش بخش را توضیح میدهد، کمک کننده می

ن و بدن است. این روش یک روش اثبات شده برای ایجاد یک هماهنگی بین ذه شدن تجسم ذهنی:ریلکس  •

ی میگرن و سردرد خود . آنچه درباره"فرار ذهنی" – آموزد تصاویر آرامش بخش در ذهنتان ایجاد کنید به شما می

توانید گوئید را شناسایی کنید. تالش کنید که افکار مثبت را ارتقا دهید. با گفتم حرف های مثبت شما میبه خود می

 توانید به خودتان بگوئید در زیر آورده شده است:ند جمله ی مثبت که شما میبا افکار منفی مقابله کنید.چ

 توانم کنترل کنم را کنار بگذارم.من باید مسائلی که نمی .1

 سالم، سرزنده و قوی هستم.من  .2

 در دنیا وجود مدارد که من نتوانم مدیریتش کنم.چیزی  .3
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