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Написано от admin

  

  

  

  

  

Кога говорим, че агресията има  характер на заболяване? 

  

При агресията говорим за разстройство,  при което болните атакуват имуществото, свои
близки, като нанасят телесни и материални щети. Скоро след този акт, хората с това
разстройство могат да изпитват силно чувство на вина, съжаление и неудобство.

  

Домашното насилие, агресията на пътя, чупещите фенове - всичко тези групи  се
обединяват в едно разстройство с прояви на агресивно поведение.

  

Какви са симптомите при агресивно разстройство 

  

Агресивните изблици траят обикновено между 10 и 20 минути, като тези периоди водят
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до травми и унищожаване на имуществото. Подобни епизоди могат да имат ежедневно
присъствие, както и със седмици или месеци да не напомнят за себе си.

  

Агресивните епизоди могат да бъдат придружавани с:

    
    -  Изтръпване  
    -  Тремор  
    -  Сърцебиене  
    -  Болки в гръдния кош  
    -  Напрежение в главата  

  

Причини за разстройство с прояви на агресия

  

Повечето хора, които са развили това разстройство са израсли в семейства, където
насилието е бил постоянен фактор. Деца, които са изложени от малки на физическо
насилие имат по-голяма вероятност да станат и самите те насилници в една по-голяма
възраст

  

Това разстройство също така може да се предава и по генетичен път.

  

Как да диагностицираме агресия  като  разстройство ?

  

Критериите за диагностика включват:

  

Множество инцидентни, при които лицата не успяват да контролират импулсите си и
унищожават имуществото, както и нападат други лица.

  

Степенната на агресивност не е пропорционална на инцидента, предизвикал
агресивното поведение.
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Агресивността не е резултат от друго психично разстройство или влияние на
наркотични вещества.

  

Хората с разстройство с агресивни прояви могат да имат дисбаланс на серотонина и
тестостерона в мозъка.

  

Лечение на агресивно разстройство 

  

Това разстройство настъпва най-често при млади хора. Лечението включва
психотерапия, и медикаменти. Психотерапията научава болните как  да контролират
поведението си.
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