
 

هؼوَالً یىی دٍ ّفتِ پیص اص اهتحاى، داًطجَیاى، والس 

ٍ واس سا تؼطیل هی وٌٌذ تا تِ هطالؼِ تیطتش جضٍُ ّا، 

یادداضت ّا ٍ وتاب ّایی تپشداصًذ وِ دس طَل چٌذ هاُ 

ایي سسوی است وِ دس ّوِ جا . سٍی ّن اًثاضتِ اًذ

ٍجَد داسد ٍ دس سٍصّای اهتحاى ٍ یه ّفتِ پیص اص آى 

تسْیالتی ( ػاً ًضدیه تِ یه هاُ طَل هی وطذوِ هجوَ)

هاًٌذ تیطتش تاص ًوَدى وتاتخاًِ ّا، سالي ّای هطالؼِ ٍ 

پاسن ّا، تشای اهتحاى دٌّذگاى فشاّن هی گشدد ٍ حتی 

دیذ ٍ تاصدیذّا ٍ سٍال صًذگی سٍصهشُ خاًَادُ ّا ًیض تحت 

   .لشاس هی گیشد «سٍصّای اهتحاى»الطؼاع 

سای یاد گشفتي یه دسس غشف هی صهاًی وِ داًطجَ ب  .

وٌذ، گاّی تیص اص یه ضة ًیست ٍ اگش تشًاهِ اهتحاًات 

طَسی تٌظین ضَد وِ تیي دسس ّا دٍ یا سِ سٍص فاغلِ 

تاضذ، دس ایي غَست تشای یادگشفتي ّن دٍ یا سِ سٍص 

تجشتِ ًطاى دادُ وِ سطح ًوشات ٍسلِ . فشغت خَاّذ تَد

سفتِ، تِ هشاتة تیطتش ّایی وِ اهتحاًص تا فاغلِ اًجام ي

اص سطح ًوشُ ٍسلِ ّایی است وِ اهتحاًص دس سٍصّای 

پیاپی اًجام هی گیشد ٍ تِ ػثاست دیگش، ًَساى ًوشُ ّا 

داسد؛ ًِ تِ همذاس  «ضة اهتحاى» تستگی تِ فشغت ّای

  .هطالؼِ دس طَل تشم تحػیلی

 

  :دوپینگ شة امتحان  

الیي ٍ تشاهادٍل دس هػشف داسٍّای سٍاى گشداى ًظیش سیت ”اخیشا 

تیي داًطجَیاى تِ خػَظ دس ایام اهتحاًات افضایص صیادی پیذا 

چٌذ فٌجاى  داًطجَّا اص پیص یىی دٍ سال  الثتِ.وشدُ است

تشای تیذاس ًگِ داضتي خَدضاى استفادُ هی  لَُْ یا چای غلیظ

وشدًذ ٍلی هتاسفاًِ ػذم آگاّی تِ هضشات استفادُ هذاٍم اص ایي 

فی دستشسی آساى،هػشف ایي هَاد سا تاال تشدُ هَاد ٍ اص طش

  .است

 

 داسٍیی ضذ دسد وِ اهشٍصُ تی سٍیِ هػشف  :ترامادول 

   :هی ضَد

ایشاى ( تذٍى ًیاص تِ ًسخِ  )OTC داسٍی تشاهادٍل جض داسٍّای

آهاس , ًیست تا ایي حال تِ دلیل خاغیت ًطاط آٍسی ایي داسٍ 

  . افضایص استدس تیي جَاًاى ایشاًی سٍ تِ  هػشف آى

روش ًىاتی ػلوی تشای , تذلیل افضایص هػشف ایي داسٍ دس ایشاى 

  :سٍضي ًوَدى ػَاسؼ هػشف آى ضشٍسی است

وٌذ ٍ  خَدش سا دس اتالص حثس هی: ّای ضة اهتحاى استشس 

تشیي هضاحوت اػتشاؼ  تِ وَچه. ضَد هطغَل دسس خَاًذى هی

سٍد یا دساص  اُ هیخَاًذ، دس اتاق س وٌذ تا غذای تلٌذ دسس هی هی

وٌذ یا دس هماتل  ّای اطشافیاى تَجِ ًوی دسخَاست تِ. وطذ هی

. ضَد ون غزا هی. گَیذ وِ دسس داسد ّا تا اػتشاؼ هی خَاستِ

ّای  ّای دسسخَاى تَدى ًیست، تلىِ ّوگی ًطاًِ ایٌْا ًطاًِ

 .اضطشاب پیص اص اهتحاى است

ش ّوِ ها پیص اص اهتحاى، دسجاتی اص ًگشاًی یا تي

هیضاى ون ایي اضطشاب ٍ ًگشاًی . وٌین سا تجشتِ هی

ٍلی . اًگیضاًذ ٍ تِ ها ووه وٌذ تَاًذ ها سا تش  هی

تَاًذ هطىل ایجاد وٌذ  ًگشاًی تیص اص حذ هی

هخػَغا اگش دس جشیاى آهادُ ساصی ٍ اًجام 

اها تشای هماتلِ تا .ّا هضاحوت ایجاد وٌذ اهتحاى

. ی ٍجَد داسداضطشاب دس ایي هَالغ ّن ساّىاسّای

اٍلیي لذم ایي است وِ هطخع وٌین اضطشاب 

  تشاثش ػذم آهادگی است یا تش ػىس واهال آهادُ

اگش آهادگی وافی ًذاسیذ، حك تا ضواست . ّستیذ

تایذ هضطشب تاضیذ، اها اگش تا ٍجَد آهادگی ٌَّص 

یا حساس ّستیذ، ٍاوٌص ضوا   ٍحطت صدُ

  .هٌطمی ًیست

تَاى اص  هی   ّا دستاسُ اهتحاى، تا تغییشدادى دیذگاُ

تشای . هطالؼِ وشدى لزت تشد ٍ واسایی سا ًیض تاال تشد

ایي هَضَع تایذ سؼی ضَد تا صیاد اص حذ تِ ًوشُ 

ًوشُ ًِ تاصتاتی اص اسصش فشدی . اّویت دادُ ًطَد

تیٌی یا  تَاًذ هَفمیت دس آیٌذُ سا پیص است، اها هی

ی تغییش دیذگاُ تایذ ایي تاٍس تِ تشا. تضویي وٌذ

ٍجَد آیذ وِ اهتحاى تٌْا یه اهتحاى است ٍ 

  .چیضّای دیگش ّن دس صًذگی ٍجَد داسد



  : چند نکته ترای کاهش اضطراب

ٍلتی . ضة لثل اص اهتحاى اًذاصُ وافی استشاحت وٌیذ (1

    .دّیذ ایذ واس آهذی خَد سا اص دست هی تسیاس خستِ

یذ تِ لذس وافی تشای اهتحاى وي ٍلتی احساس هی(2

     .ایذ، دست تِ فؼالیتی آساهص تخص تضًیذ آهادُ

   .غثح سٍص اهتحاى غزای سادُ غشف وٌیذ (3

   .لثل اص ضشٍع اهتحاى اص ّوذیگش سَال ًىٌیذ (4

سؼی وٌیذ صٍد دس هحل اهتحاى حاضش ضَیذ، ایي  (5

   .وٌذ ػول تِ آساهص ضوا ووه هی

حتی . چای غلیظ پشّیض وٌیذ اص ًَضیذى لَُْ یا (6

وٌٌذ؛ اگش سٍص اهتحاى  وساًی وِ لَُْ سا خَب تحول هی

سٍی وٌٌذ هوىي است احساس سثىی  دس هػشف آى صیادُ

   .دلْشُ ٍ دلطَسُ وٌٌذ  سش،

ضَد  اگش اًتظاس ضشٍع اهتحاى هَجة اضطشاب ضوا هی (7

ای تَجِ خَد سا اص اهتحاى  تا خَاًذى هجلِ یا سٍصًاهِ

   .وٌیذهٌحشف 

اتتذا تِ سَاالت آساًتش پاسخ دّیذ ٍ سپس سَاالت  (8

   .دیگش سا تخَاًیذ ٍ پاسخ دّیذ

ضَد ٍ اضطشاب  اگش دس حیي هطالؼِ حَاستاى پشت هی (9

  .داسیذ، چٌذ دلیمِ تِ خَد استشاحت دّیذ

اهیذ است وِ ضوا داًطجَیاى ػضیض تا هَفیت اهتحاًات تشهتاى سا  

  . تِ پایاى تشساًیذ

 عوارض جانثی 

, سشگیجِ ) تشاهادٍل هوىي است ًطاًِ ّای ضثیِ هَسفیي      -

ایجاد هی وٌذ اها ( خاسش , تؼشیك , یثَست , آلَدگی  خَاب 

احتوال تشٍص دپشیسیَى تٌفسی ًسثت تِ هَسفیي ووتش هی تاضذ 

(.  ٍ دس غَست تضسیك احتوال دپشسیَى تٌفسی تاال هی سٍد 

اًسذاد , ضؼف تٌفسی : اسیتی اص لثیل تشٍص ٍاوٌطْای حس      -

غَست ٍ وْیش   تَسم صتاى ٍ, تَسم لة ّا , سیَی 

, تٌگی ًفس : هػشف تیص اص حذ ایي داسٍ ػَاسضی اص لثیل      -

افضایص ضشتاى للة ٍ تطٌج  ,تٌفس سطحی , ضؼف تٌفسی 

اص ػَاسؼ ًادس ( حوالت ضثیِ غشع ٍ تطٌج ) حوالت ًاگْاًی         -

ٍ هی تاضذ وِ دس اثش هػشف صیاد ایي داسٍ یا هػشف داسٍ ایي داس

دس تیواساى غشػی یا تیواساًی وِ دچاس آسیة هغضی ضذُ اًذ تا 

دفغ داسٍ دچاس اختالل ) تیواساًی وِ هطىالت وثذی ولیَی 

ٍ یا هؼتاداى تِ الىل ایجاد ( گطتِ ٍ افضایص همذاس داسٍ دس خَى 

. هی گشدد 

ایشاى   داسٍّای فاسهاوَپِ: هٌثغ

سضا پَس دستگشداى : ًَیسٌذُ 

 1393: تاسیخ اًتطاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :دگانگرد آورن      

  کارشناسان اداره مشاوره     

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر        

 95-96سال                   

 

 

 



 

 


