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 هموفوبیا یا ترس از خون

با مشخصات « فوبیای خاص»هموفوبیا یا ترس از خون یک ترس خاص است. ترس از خون در فهرست جدید 

فوبیای تزریق خون در نسخه جدید دفترچه راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی قرار دارد. این فوبیا 

از افراد ممکن است  شود. البته برخیمشابه دیگر دیده نمیتواند عالیمی را ایجاد کند که در اغلب موارد می

گاهی در مورد خون احساس ناراحتی داشته باشند، اما هموفوبیا، به معنی ترس شدیدی است که از دیدن 

 شود.ها و تزریقاتی که ممکن است در آن خون نقش داشته باشد، ایجاد میخون یا دادن آزمایش

 عالیم فیزیکی

شوند. این عالیم در هموفوبیا و سایر وبیای خاص باعث افزایش ضربان قلب و فشار خون میبیشتر انواع ف

تواند به شود. افت ناگهانی فشار خون و افزایش ضربان قلب میهای ناشی از تزریق خون نیز مشاهده میترس

تواند باعث می ضعف منتهی شود که واکنش نسبتا متداول در این رابطه است. همچنین اضطراب ناشی از آن

عالیم دیگری همچون مشکالت تنفسی، احساس درد در قفسه سینه، لرزیدن، احساس تهوع در مواجهه با 

خون یا آسیب دیدگی، گرگرفتگی سرد یا گرم و تعریق شود. ترس از خون منحصر به فرد است زیرا باعث 

شود. گردد( میصب واگ ایجاد میایجاد واکنشی به نام وازوواگال )نوعی ضعف است که در نتیجه تحریک ع

درصد از افراد مبتال به ترس از خون واکنش وازوواگال را تجربه  ۸۰، ۲۰1۴براساس یک نظرسنجی در سال 

 اند. شایان ذکر است که این واکنش با فوبیاهای خاص دیگر مشترک نیست.کرده

 عالیم عاطفی

ان به احساس شدید اضطراب یا هراس، نیاز بیش تواز عالیم عاطفی که در هموفوبیا ممکن است رخ دهد می

هایی که خون در آن دخیل است، جدا شدن از خود یا ایجاد احساس غیر واقعی، از حد برای فرار از موقعیت

 حس از دست دادن کنترل و احساس مرگ یا بیهوشی اشاره کرد.

 هاعلت

های پزشکی، گاهی اوقات با هموفوبیا رس از آمپولها مرتبط است. تریاپانوفوبیا یا تهموفوبیا اغلب با سایر ترس

های پزشکی دیگری نیز دارند، از جمله ترس از پزشکان همراه است. بعضی از افراد عالوه بر ترس از خون، ترس

پزشکان. هموفوبیا ممکن است ناشی از یک تجربه منفی قبلی در مورد خون باشد. افرادی که در اثر و دندان

اند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند. با این حال ممکن ریزی شدید شدهیماری باعث خوندیدگی یا بآسیب

 است هموفوبیا ارثی باشد یا حتی در اثر عوامل ژنتیکی ایجاد شود.

 عواقب

ای از مشکالت را برای ما در زندگی ایجاد کند که ممکن است باعث ایجاد تواند طیف گستردهاین موضوع می

ندگی یا حتی برای آن خطرناک باشد. اگر از خون ترس دارید، ممکن است تمایلی به معالجه محدودیت در ز

های آن نداشته باشید ولی به این نکته توجه کنید که ممکن است همین موضوع باعث شود شما آزمایش

پزشکی ندانها دوری و از مواردی مانند جراحی و معالجه دساالنه پزشکی را به تعویق بیاندازید یا از آن

 خودداری کنید.

دیدگی را دارند، انجام هایی که خطر آسیبعالوه بر موارد فوق، ترس از خون ممکن است باعث شود فعالیت

روی، کوهنوردی، دوچرخه سواری و های خارج از منزل مانند پیادهندهید. ممکن است شما نتوانید در فعالیت
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 حتی دویدن شرکت کنید. 

تواند منجر به انزوا شود. این موارد ممکن است در شما یک ترس ن رفتارهای اجتنابی میبا گذشت زمان، چنی

اجتماعی یا در موارد شدیدتر آگورافوبی ایجاد و به روابط شما و اطرافیان لطمه وارد کرده و مشارکت شما را 

 های عادی روزمره زندگی دشوار کند. در فعالیت

 تشخیص هموفوبیا 

شناس مراجعه کنید. شایان که ممکن است هموفوبیا یا خون هراسی داشته باشید، به رواناگر مشکوک هستید 

شناس خود ذکر است، تشخیص شامل استفاده از آمپول یا تجهیزات پزشکی نیست، بلکه کافی است که با روان

شخصی و  اید، صحبت کنید. حتی سابقه سالمتدر مورد عالیم خود و اینکه چه مدت آنها را تجربه کرده

خانوادگی خود را برای کمک به تشخیص درست ارایه دهید. اطمینان حاصل کنید که هر گونه افکار و یا عالیم 

شناس خواهید در زمان مراجعه خود به روانهایی که میموجود در شما و همچنین هرگونه سواالت و یا نگرانی

 د.به او ارایه دهید را پیش از مراجعه یادداشت و ثبت نمایی

 های درمانروش

شود، بخشی از درمان برای فوبیاهای خاص همیشه ضروری نیست، مخصوصا اگر چیزی که باعث ترس می

رسد که در طول زندگی روزمره نباشد. به عنوان نمونه، اگر شخصی ترس از مار داشته باشد، بعید به نظر می

 ن فوری داشته باشد.زندگی خود دفعات زیادی با مارها مواجه شود که نیاز به درما

های دهد. یک درمانگر ممکن است شما را در معرض ترسهای درمانی، بسیار خوب پاسخ میهموفوبیا به روش

دهد. شما ممکن است تمرینات تجسم را انجام دهید یا با ترس از خونریزی روبرو شوید. درمانگر خودتان قرار 

هایی که در آنها خون وجود دارد کمک امون موقعیتممکن است به شما در تشخیص احساس اضطراب در پیر

تر از آنچه که در حین آزمایش گرایانهاین درمان این چنین است که اضطراب موجود را با افکار واقع کند. ایده

 دهد، جایگزین کند.های مربوط به مسایلی که مستلزم وجود خون است، رخ مییا آسیب

های خفیف هموفوبیایی کمک کند. شده، ممکن است به بهبود بیهوشییک روش درمانی به نام تنش اعمال 

چنین است که شما عضالت خود در بازوها، لگن و پاها را برای مدتی منقبض کنید. این ایده این درمان این

کار را تا زمانی ادامه دهید که صورتتان سرخ شده و این احساس در شما شکل بگیرد که در همان لحظه گویی 

کنندگانی که این تکنیک را مورد ریزی روبرو شوید. در یکی از مطالعات قدیمی، شرکتاست با خونقرار 

آزمایش قرار دادند، قادر به تماشای ویدیویی نیم ساعته از یک عمل جراحی، بدون ضعف کردن و بیهوشی 

 بودند.

تان ند. با این روش استرستواند به شما در این امر کمک کهای تمدد اعصاب میهمچنین به کارگیری روش

هر کاری از قبیل تنفس عمیق یا تمرین یوگا ممکن یابد. کم شده و عالیم فیزیکی ترس از خون کاهش می

تواند به شما کمک کند بخش میهای آرامشاست به کاهش فوبیاها و اضطراب کمک کند. مشارکت در تکنیک

 دهید.  تا استرس را از بین ببرید و عالیم فیزیکی را کاهش

های جایگزین نیز ممکن است مفید باشد. در های گفتاردرمانی، هیپنوتیزم و حتی درمانهمچنین سایر روش

موارد حاد، دارو ممکن است ضروری باشد. با این حال، دارو همیشه درمان مناسبی برای فوبیاهای خاص نیست 

تنها یک متخصص و روانشناس ماهر  شود. پسو شاید بتوان گفت این مورد همیشه گزینه آخر محسوب می
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 تواند شما را در روند بهبودی راهنمایی کند. می

 نتیجه

شناس مشورت کنید، به ویژه اگر این ترس باعث ایجاد اختالل در زندگی در مورد ترس از خون خود با روان

ایشات پزشکی پراهمیت شما شده یا به دلیل ترس از مشاهده یا روبرو شدن با خون باعث شود شما از انجام آزم

پوشی کنید. به جای اینکه درمان را به بعد موکول کنید، هر چه زودتر به دنبال درمان بروید، زیرا درمان چشم

 های آتی باشد.تواند در زمان حال آسانتر از سالموقع هموفوبیا می به

 

 


