
 يك بيماري مهم كه از استرس شغلي نشأت مي گيرد
 

كه در هنگام فشارهاي شغلي و انجام كارهاي سخت رخ مي  تحقيقات جديد محققان حاكي از آن است كه استرس هاي زيادي
  شود.افزايش فشار خون مي تواند منجر به ،دهد

 به گزارش آريا، شهناز باشتي كارشناس اداره سالمت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اين مطلب اظهار داشت: 

  يا افرادي كه در محيط كار مورد حمايت قرار نمي گيرند، بيشتر ديده مي شود. افزايش فشار خون در مردها و
شهناز باشتي افزود: در عرصه روان شناسي و روان پزشكي، استرس را حالتي از اضطراب مي دانند كه فرد موقعي آن را تجربه مي كند 

 كه حوادث، افزون بر آن مقداري است كه او بتواند با آنها كنار بيايد.

وي تصريح كرد: استرس نوعي آشفتگي جسمي و ذهني است كه با افزايش ضربان قلب، تنفس سريع، تعريق، احساس درد در قفسه 
سينه، احساس لرزش در اندام  ها و به ويژه در دست  ها، گرفتگي عضالت پشت و گردن، سردرد، سرگيجه، احساس خفگي، احساس 

 تهوع و درد در ناحيه شكم، بي  قراري و احساس از دست دادن تعادل رواني همراه است.

وي با بيان اين كه همه استرس ها بد نيستند، گفت: بعضي استرس ها مي توانند خوشايند و لذت  بخش باشند؛ مانند ازدواج، عاشق 
باشتي ادامه   حوادث مثبت زندگي به حساب مي آيند.ءشدن، بچه  دار شدن، قبولي در كنكور، رفتن به مرخصي و تعطيالت كه جز

داد: براساس تحقيقات مشخص شده كه استرس ها مي تواند در افراد مختلف منجر به ابتال به بيماري قلبي، افسردگي و ايست قلبي 
محققان تحقيقات خود را بر روي تاثير استرس هاي كاري بر روي فشار خون متمركز كرده بودند. ، شود، البته در اين پژوهش

نشان كرد: افزايش فشار خون در افراد يكي از اصلي ترين فاكتورهاي ايست و حمله قلبي است و بسياري از افراد به اين  وي خاطر
 بيماري مبتال هستند.
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