
 

  

در چندهفته اول از انتشار خبر   فاز دوم بحران

اپیدمی بیماری در کشور شروع که  حالت ترس 
شدید  و اضطراب و یاس و ناامیدی و در مواردی 
شوکه شدن و حتی انکار شیوع بیماری مطرح بوده 
ونگرانی نیاز های اولیه و اقالم بهداشتی را بدنبال 
داشته است. با هرج مرج در انتشار اطالعات 

شاهد تشدید نگرانی  جامعه بوده ایم. ناخوشایند 
بمرور زمان با گذشت چند هفته اول وارد فاز بعد 

 خواهیم شد. 

که فاز امیدواری است مسئولین و مردم فاز سوم 

از حالت  شوک وانکار آن خارج شده ودر فکر راه 
چاره، مراقبت بهداشتی بهتر محافظت خود، قرنطینه 

تادها و هماهنگی نسبی در منازل ،سازماندهی بهتر س
های بین المللی بهداشتی برای ارسال کمک ها 

  خواهیم بود.

  فاز پس از کنترل بیماریست.  فاز چهارم

 

یکی از موارد مهم مداخله حمایتهای اجتماعی: 

در بحران کرونا حمایتهای اجتماعی در بر آورده 
شدن نیازهای اولیه اقالم بهداشتی برای افراد و 

ایت بهداشت در سطح جامعه برای مراکز درمانی ورع
خاموش کردن شعله های بحران است حمایتهای 
اجتماعی را  در ابتدا آوردیم که بدانیم بدون  بر آورده 
شدن نیازهای اولیه و اساسی جامعه تقویت مهارت 
های روانشناختی و حمایتهای روانی چندان موثر 

 نخواهد بود.

ماعی عرصه های مختلف  بهداشتی  اجتافراد در
باید دست به دست هم داده، همچنین دولتهای 
مختلف و سازمانهای بهداشتی بین المللی به  دور 
از سیاستهای جاری  منطقه ای  وجهانی بهم دیگر 

  در رفع آالم افراد مبتال کمک نمایند.

: ابتالء جهانی  به ویروس کرونا یکی از تاریخچه

بحرانهای بهداشتی است که فقط چند ماه از شیوع 
آن که از شهر ووهان چین آغاز شده است  میگذرد .  
بشر هم در طول تاریخ با این نوع از بالها  زیاد 
 درگیر بوده  و آنها رابهر شکل از سر گذرانده است. 

ثه ای ناگوار بحران  عبارت از حاد بحران کرونا 

و بزرگ مانند ابتال به ویروس  کروناست که  کنترل 
حتی سازمانهای بین  آن مستلزم کمک دیگران

 این کنترل بمرور زمان انجام میشود.البته و المللی

مرحله اولیه مقابله با یک بحران به مدتها  فاز اول
قبل از آن بر میگردد که افراد و گروهها در این 

ته باشند مثل کارهایی که در زمینه امادگی داش
زمینه زلزله  در برنامه ستادهای بحران انجام میشود 
تا آمادگی افراد حفظ و واکنش های روانی به زمان 

  وقوع کمتر و کنترل بهتری صورت گیرد. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بنا م خدا

کلیات حمایت روانی  در بحران کرونا 

 برای مراجعین و افراد جامعه

 
 عزیز / همکار گرامیهموطن 

 با سالم و آرزوی سالمتی  همه شما عزیزان  

این  روانپزشکتوسط همکار  ذیل مطالب 

برای حفظ  و ارتقاء سالمت روان شما   مرکز

تالش های مسئولین و مردم   باتهیه شده  تا 

  از بحران کرونا  عبور کنیم.

: ابتالء جهانی  به ویروس کرونا از  مقدمه

اشتی است که  فراگیر شدن آن  بحرانهای بهد

ریشه کنی آن ودر جامعه اپیدمی نامیده  شده 

 یا گروه  یا دولت است  هم فراتر از توان یک  
 



 

 سایر گروههای آسیب پذیر 

در مورد سایر گروههای آسیب پذیر مانند معلولینی که 
با  در خانه نگهداری میشوند ،  افراد سالمند ،افراد

وبیماران روانی ممکن ومزمن  بیماریهای زمینه ای
است  استرس اضافی بجز بیماری خود را تحمل کنند  
لذا سعی شود  ضمن اجرای کلیه توصیه ها  در 
خصوص آنان از مراقبت  دقیق تری بهره مند شوند  
نگرانی  در خصوص داروهایشان نداشته باشند و اینکه  
در بحران بسر میبریم دچار  مسامحه در مراقبت 

و  سواالتشان در حد مقدور پاسخ دهید.. به  نشوند
 اطمینان بخشی  بیشتری دریافت نمایند. 

 

  سالمت روان عموم جامعه

سالمت روان خود شما به عنوان افراد بزرگسال هم    
ممکن است در معرض آسیب در اثر اخبار متناقض، 

خربی بد و ناخوشایند قرار گرفته ومی تواند تاثیر م
روی تعادل روانی تان بگذارد وباید برای حفظ آن از 

متخصصین و مهارتهای توصیه های استاندارد 
 .استفاده نمایید روانشناختی

 

دفتر مشاوره سالمت روان  بیمارستان  رازی  دانشگاه 

 علوم پزشکی تهران
 

 واکنش های روانی گروههای آسیب پذیر 

بیماری گفته میشود این به غلط اگر چه    
ن  و افراد باالی  پنجاه سال مخصوص بزرگساال

 دامات بهداشتی خصوصا بهداشت رواناق است ولی
  پذیر توصیه میشود .برای همه گروههای آسیب

 سالمت روان کودکان در بحران  کرونا  

عالیم سالمت روان در کودکان  ممکن است  
بصورت انتقالی از رفتار  والدین در رفتارها و دقت 

ر واکنش های آنان شکل بگیرد. لذا  والدین و د
افراد بزرگتر  در خانواده هم  در خصوص  رفتار 
های خود در مقابل فرزندان دقت الزم را بخرج 

عالیم ممکن است بصورت مشکالت این دهند.
ترس از جدایی و مرگ والدین، اشکال خواب، 
اشکال در تحصیل ، شکایت بدنی،  ودر سنین 

ت اضطراب و افسردگی و بی رغبتی بصورنوجوانی ،
به درس باشد. بهم خوردن سیکل  روزانه رفتن به 

تعطیلی مدارس می تواند اختالالت بامدرسه  
گیری افت تحصیلی، اختالل خواب ، یاددر

پرخاشگری را بهمراه داشته باشد. در برخورد با 
فشارهای فرزندان که مدرسه شان تعطیل شده 

. تفریحات و ل باشددرسی و تکالیف باید حداق
ی مشاهده کانالها منزل داخلسرگرمی های سالم 

و به دور از پرخاش  طنز، بازیهای سالم و مجازی 
 در محتوای بازیها توصیه می شود. 

 نقش  رسانه ها  واطالع رسانی
اطالع رسانی در مراحل اولیه  بحران  و به هنگام      

انسانی افراد و به اندازه وظیفه اخالقی و حرفه ای و 
و دولتها در هشیار ساختن عموم جامعه  بیماران  و 
اطرافیان آنها،  پرسنل بهداشتی درگیر در  در خدمت 

 از این بیماری است. رسانی  به آنان
اطالع رسانی غلط و انفجاری و با حجم زیاد در 
فضاهای رسانه ای رسمی و غیررسمی و مجازی 

امعه و کنترل همانقدر مضر است و به روان جمعی ج
اوضاع  توسط مسئولین خدمات بهداشتی آسیب می 
زند که عدم اطالع رسانی  به هنگام اثر سوء  در 
کنترل  و پیشگیری  آن دارد.  البته ممکن است 
انگیزه این اطالع رسانی های غلط نیز از سوی  افراد 
عامه و گروهها قصد تخریب هم نباشد ولی در نهایت 

راب و دلهره  و یاس در بین باعث اثر تشدید اضط
مردم  وتضعیف سالمت روان و سالمت کلی افراد 

ه به عنوان شنونده یا بینند همه مارافراهم نماید. لذا 
که حتی برای حفظ  سالمت خبرهای بد و ناخوشایند 

روان خود و فرزندان و افراد دیگر جامعه این اخبار 
ندهید. ناخوشایند را  باز نشر و  به دیگران انتقال  

اطالع رسانی اطمینان بخش  استفاده از رسانه برای 
آموزش دانش آموزان  و حتی دانشجویان  ولزوم سر 
گرمی در  منزل با توجه به قرنطینه  بهداشتی خانواده 

هاتداوم صحیح و انتشار اخبار امید بخش ضروری  
 بنظر میرسد.

 
 



 


