ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﭘﺎﻧﯿﮏ اﺗﮏ
ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﭘﺎﻧﯿﮏ اﺗﮏ وﻫﻤﯿﺎری
اﻋﻀﺎ
گروه تلگرام پانیک اتک این امکان را برای مبتلایان به حمله پانیک
فراهم نموده است که گام بزرگی برای همیاری ایجاد کنند.

ـﺮام
ـﺮوه ﺗﻠﮕـ
ﮔـ
ﭘــﺎﻧﯿﮏ اﺗــﮏ
ـﺎری
ـﺮای ﻫﻤﯿـ
ﺑـ
اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪه
اﺳﺖ.

ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﭘﺎﻧﯿﮏ اﺗﮏ ﻣﺒﺎرزه ﮔﺮوﻫﯽ
ﺑﺎ ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ ﺑﻨﺎم ﭘﺎﻧﯿﮏ:
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﺣﻤﻼت ﭘﺎﻧﯿﮏ رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ؟
ﭘﺎﻧﯿﮏ اﺗﮏ رﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان درﮐﺘﺎن ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ؟و ﺣﻤﺎﯾﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ؟
اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺪل و ﻫﻤﺪرد دارﯾﺪ؟
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮐﺘﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ دارﯾﺪ؟
ﭘﺲ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﭘﺎﻧﯿﮏ اﺗﮏ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.

ﮐﺎﻓﯽ

ﻫﻤﯿﺎری در ﮔﺮوه ﭼﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺎﻧﯿﮏ.
ﺣﺲ ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن ،اﻣﯿﺪواری در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮب و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﯾﯽ
ﺑﺮ روﺣﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭼﺖ در ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﺣﻤﻼت ﻫﺮاس؛ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺑﺎﻻﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﺸﻮد.

از تجربیات دیگران استفاده کنید:
ﭘﺎﻧﯿﮏ اﺗﮏ در ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛درﻣﺎن اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻌﻨﻮی دﯾﮕﺮ
ﺑﯿﻤﺎران دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﻓﺮاد

ﮔﺮوه

ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ

ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﯿﻮﻻ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ آن را
رام و ﺷﮑﺴﺖ دﻫﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ در ﮔﺮوه از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
روﺣﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.و ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را درک
ﮐﻨﻨﺪ.

آﯾﺎ ﭘﺎﻧﯿﮏ اﺗﮏ ﯾﮏ ﻫﯿﻮﻻﺳﺖ؟!
ﺑﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ!در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ذﻫﻦ ﺧﻮد آن را ﻫﯿﻮﻻ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﺪ!
ﻫﺮ ﭼﻪ آن را ﺑﺰرگ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎر ﺑﺪاﻧﯿﺪ؛رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﻪ
ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ روﺷﯽ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﺮا

ﻣﻬﺎر ﮐﺮده و ﺷﮑﺴﺖ دﻫﯿﺪ.و دوﺑﺎره ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺜﻞ روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ از آن
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.و از زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺧﻮد و
دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دوﺑﺎره ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد و ﺳﺮاﺳﺮ اﻣﯿﺪ و ﺗﺤﺮک ﺑﺎزﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻨﺎرﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ:
ﻣﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎی درﻣﺎن را در
ﮔﺮوه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﮑﯽ را درﻣﻮرد آن از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و آن را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ.
روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎن را در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.وازﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد
را ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
از روﺷﻬﺎی ﻏﯿﺮ داروﯾﯽ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
وﯾﺪﺋﻮی ﺳﺎﯾﺖ در آﭘﺎرات:
اﯾﺮاوب  -ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ادﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ

ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوه :
ﻟﯿﻨﮏ ﮔﺮوه

ﭼﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺖ؟

ﻣـﺎ ﻣﯿﺨـﻮاﻫﯿﻢ از ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت دﯾﮕـﺮان اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻤﯿﺎری ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﻨﯿــﻢ.و ﺗــﺎ آﺧﺮﯾــﻦ ﻣﺮاﺣــﻞ راﻫﻨﻤﺎﯾﺘــﺎن
ـﺮوه
ـﺎی ﮔـ
ـﻪ اﻋﻀـ
ـﻪ روز ﺑـ
ـﻠﻤﺎ روز ﺑـ
ﮐﻨﯿﻢ.ﻣﺴـ
اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.واﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻬﺒـﻮدی و ﻏﻠﺒـﻪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﺎری ﻗـﺮن ﮐـﺎﻣﻼ
ﺑﺼﺮﻓﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿـﻢ اﮔـﺮ از اﯾـﻦ ﻫﯿـﻮﻻ رﻧـﺞ
ﻣﯿﺒﺮﯾــﺪ.و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿــﺪ ﺑــﻪ ﺑﻬﺒــﻮدی ﮐﺎﻣــﻞ
ﺑﺮﺳﯿﺪ.ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺑﺸﻮﯾﺪ.ﺗﺎ ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮ را
ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﺪ.
ﺑﺎ اﻣﯿﺪو آرزوی ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ.

