
نکته های روان شناختی در زمان همه گیری کرونا

اضطراب کرونا، مخرب تر از ویروس کرونا

خبرنگاران نقش مهمی در انتقال اضطراب به جامعه 
دارند و شواهد حاکی از این هستند که هرچه آنها از 
واقعه دورتر نگه داشته شوند، احتمال فاجعه سازی 
واقعه از سوی آنها بیشتر می شود. سیاست گذاران 
گاهی به این نتیجه می رسند که برای جلوگیری 
از گسترش هراس در جامعه برخی واقعیت ها 
را پنهان کنند. این مساله می تواند به گسترش 
شایعات مخرب دامن بزند. سیاست جداسازی 
و قرنطینه به احساس نداشتن کنترل و زندانی 
بودن دامن می زند و اگر فرد از خانواده خود جدا 
افتاده باشد، این احساس تشدید می شود. در اعمال 
سیاستی جداسازی افراد مبتال که گاهی ابعادی 
وسیع را دربرمی گیرد، سود احتمالی چنین اقدامی 
باید در برابر عوارض و تبعات آن سنجیده شود.

پیامدهای اضطراب ابتال به بیماری 
گسترش اضطراب به حساسیت افراد نسبت به 
عالئم بدنی خود دامن می زند و می تواند باعث 
شود برای عالئم خفیفی که در حالت عادی 
توجهی به آن نداشتند، به پزشک و بیمارستان 
مراجعه کنند و این باری اضافی بر دوش سیستم 

بهداشتی -درمانی تحمیل  کند. 
جنبه مهم دیگر نگاه توأم با انگ افراد جامعه نسبت 
به افراد تحت قرنطینه یا ساکن در شهرهای آلوده 
است. هر فردی که از شهر و منطقه آلوده می آید 
لزوما مبتال نیست یا حتی در صورت آلودگی 
قرار نیست در معرض رفتارهای توأم با تبعیض و 
تحقیرآمیز دیگران قرار گیرد اما این پدیده ای است 
که در چنین مواردی مشاهده می شود و می تواند 
به احساس گناه در افراد در معرض منجر شود. 

در مراحل اولیه گسترش ویروس سارس 
گروه وسیعی از عالئم روان پزشکی از 

قبیل افسردگی، اضطراب، حمله های 
هراس، بی قراری، روان پریشی 

و حتی خودکشی مشاهده 
بهداشتی،  مراقبان  شد. 
پرستاران و پزشکانی که 
در امر درمان مشارکت دارند 

هم مستعد ابتال به بیماری 
مشکالت  معرض  در  هم  و 

روان شناختی هستند. آنها همچنین 
در هراس از انتقال بیماری به نزدیکان خود 

به سر می برند. هم بیماران و هم مراقبان نیازمند 
دریافت خدمات بهداشت روان از سوی گروهی 
متشکل از روان پزشکان، روان شناسان بالینی و روان 
پرستاران هستند و آنهایی که عالئم قابل توجه 
دارند، باید درمان های اختصاصی دریافت کنند. این 
افراد مرتب باید از نظر بروز عالئم اختالل های روان 

پیگیری شوند. اطالعات مرتبط با بیماری 
مرتب باید به روز شوند تا مانع گسترش 

اضطراب و شایعات برخاسته از 
بی خبری و ابهام شوند. خدماتی از 

قبیل برنامه های تلفن همراه می توانند 
نقش مشاوره و راهنمایی برای بیماران و 

خانواده های آنها ایفا کنند. 

واکنشهایشایعروانشناختی
در همه گیری هایی از این نوع، بروز واکنش های 

روان شناختی  متعدد  و  مختلف 
قابل پیش بینی هستند و می توانند 
باعث بروز مشکالت حاد در 
در  یا  شوند  افراد  برخی 
از این  افرادی که پیش 
مبتال  به عالئم خفیف 
بوده اند، به بروز اختالالت 
توجه  نیازمند  که  حادی 
منجر  هستند،  روان پزشکی 
شوند. در ادامه به برخی از این 

واکنش های شایع اشاره می شود:
واکنش های اضطرابی: ترس و دلهره دائمی 
که گاهی با حمله های هراس همراه می شود، 
وجود فرد را دربرمی گیرد. او گاهی احساس 
می کند دنیا در حال رسیدن به پایان خود است. 
بی خوابی، تپش قلب، دل به هم خوردگی، احساس 
تنگی نفس، تعریق، سرد و گرم شدن از عالئم 
شایع بدنی همراه با اضطراب هستند. در 
حالت اضطرابی تلقین پذیری افراد باال 
می رود و مستعد پذیرش هر شایعه 
یا توصیه ای می شوند و این حال 
می تواند برای سالمت جسمی و 

روانی فرد مخرب باشد.
افسردگی: افراد دچار حس بی پناهی، ناتوانی 
و درماندگی می شوند. احساس می کنند در برابر 
قدرتی قرار گرفته اند که برای مقابله با آن کاری از 
دستشان برنمی آید. این حس حتی می تواند باعث 

پیدایش فکر خودکشی در فرد شود. دادن اطالعات  
روشن و قابل اعتماد از سوی سیاست گذاران نقشی 
مهم در کاهش درماندگی افراد دارد. در چنین فضایی 
افراد نیازمند اتکا به منابعی هستند که حس اعتماد 

را در آنها تقویت کند.
خودبیمارانگاری و رفتارهای وسواسی: فرد به 
شکلی افراطی و اغراق گونه به بدن و سالمت خود 
توجه می کند و کوچک ترین حالت و عالمت 
را زیر ذره بین قرار می دهد. این مساله ذهن را 
به شدت مشغول می کند و مانع عملکرد موثر 
فرد می شود. این وسواس به نزدیکان و خانواده 
نیز منتقل می شود که می تواند به ایجاد تنش در 

روابط بین فردی منجر شود.
روان پریشی: در برخی افراد عالئم می توانند شدت 
بگیرند، به گسسته شدن ارتباط آنها با واقعیت 
منجر شوند و به رفتارهایی دامن بزنند که سالمت 
فرد و دیگران را به شدت درمعرض تهدید قرار 
دهد؛ مثال واکنش خشمگینانه فردی که مسووالن 
را عامل شیوع بیماری می داند می تواند به بروز 

رفتارهای تهدیدآمیز نسبت به جامعه بینجامد.

توصیههاییبرایکاهشهاله
اضطرابوترسهمهگیری

خطر را بزرگ نکنید: مغز ما نسبت به محرک های 
تازه و ناشناخته حساس و گوش به زنگ است و 
آن را اغراق گونه ارزیابی می کند. این کار ارزشی 
تکاملی برای ما دارد. بهتر است صدای برخاسته 

از خش خش برگ ها را به پلنگی که کمین کرده 
نسبت دهیم تا صدای باد چون اگر درنهایت 
بفهمیم که پلنگی در کار نبوده، زیان نمی کنیم 
اما اگر آن را به باد نسبت دهیم و پلنگی در کار 
باشد جان خود را از دست می دهیم. برعکس، 
محرک های روزمره تکرارشونده کمتر توجه ما را 
به خود جلب می کنند. باید بدانیم که از نظر آماری 
احتمال مرگ ومیر در حوادث رانندگی نسبت به 
فوت شدن در اثر ابتال به کرونا بسیار باالتر است 
اما ویروس جدید محرکی ناشناخته و تازه است 
و واکنش اضطرابی بیشتری نسبت به محرک های 
خطرناک روزمره ایجاد می کند. آنفلوانزای معمولی 
مسوول بروز ۱۵ میلیون عفونت، ۱۴ هزار بستری 
و 8 هزار و 200 مرگ فقط در همین فصل در 
آمریکا بوده است. در مقایسه، ویروس کرونا تا به 
حال موارد بسیار کمتری را در سراسر جهان مبتال 
کرده است. آنفلوانزا بسیار شایع تر است و تعداد 
زیادتری مرگ ومیر در هر سال ایجاد می کند، در 
حالی که ویروس کرونا می تواند کشنده  تر باشد 
اما گستردگی ابتالی آن به اندازه آنفلوانزا نیست. 
اقدام های طبیعی و سالم پیشگیرانه انجام دهید: 
هم آنفلوانزا و هم کرونا از طریق تماس روزمره 
به  واسطه لمس، سرفه یا عطسه منتقل می شوند. 
به توصیه های پیشگیرانه مقامات مسوول به دقت 
عمل کنید، بی آنکه دچار وسواس بیش از حد 
شوید. اگر بیمار هستید، در خانه بمانید و بیرون 
نروید. اگر بیمار نیستید، دستان خود را مرتب و 

منظم بشویید. از آب نسبتا داغ استفاده کنید و مایع 
ضدعفونی و صابون به اندازه مناسب به کار بگیرید. 
در اتومبیل لوازم ضدعفونی کننده داشته باشید، 
تماس نزدیک با دیگران را محدود کنید، سیستم 
ایمنی خود را سرحال و سالم نگه دارید. یادتان 
باشد رژیم غذایی و خواب متعادل به عملکرد 
مناسب این سیستم کمک می کند و ورزش و 
تحرک بدنی، به خصوص در فصل زمستان، در 
باال بردن قدرت مقاومت شما تاثیر بسزایی دارد. 
افراطی به رسانه ها و خبرها مراجعه نکنید: از منابع 
رسمی و معتبر برای کسب اطالعات استفاده کنید. 
بازار داغ شایعات که در چنین مواردی رونق پیدا 
می کند، به هراس و سردرگمی شما دامن می زند. 
فضای مجازی تیغی دولبه است که می تواند به 

کاهش یا افزایش اضطراب منجر شود. 
از مهارت های تطابقی گذشته خود استفاده 
کنید: فرقی ندارد که اضطراب از چه برمی خیزد ، 
اقدام هایی که در گذشته مفید بوده اند اکنون نیز 
می توانند به کار بیایند. صحبت کردن با یک دوست 
مورد اعتماد، انجام تمرین های تن آرامی، نوشتن، 
گوش دادن به موسیقی، قدم زدن، کوهنوردی و... 

می توانند به تعادل روانی شما کمک کنند. 
به یاد بیاورید همه گیری از این نوع هرازگاه 
در دنیا رخ داده است. هرچند ترسناک به نظر 
می رسد، احتمال واقعی برای مبتال شدن شما 
در صورت توجه به توصیه های پیشگیرانه و 

بهداشتی بسیار اندک است.

از  جدید  نوعی  ظهور 
ویروس کرونا در ووهان 
چین و گسترش آن در خارج 
از مرزهای این کشور موجی 
از نگرانی و اضطراب را در 
مورد ابعاد این همه گیری و تبعات آن به وجود آورده که تاثیر آن بر 

سالمت روانی افراد دست کمی از پیامدهای مستقیم خود بیماری ندارد. 
در هر بالی زیستی از این قبیل، ترس و هراس، نداشتن قطعیت، ابهام 
و انگ زنی از جمله پدیده های شایع هستند و به عنوان موانعی در برابر 
مداخالت مناسب درمانی عمل می کنند. در مراحل ابتدایی واقعه ای 
از این نوع واقعیت ها هنوز روشن نیست و پرسش های زیادی ذهن 
متخصصان و جامعه را درگیر می کند؛ چه تعدادی مبتال شده اند؟ میزان 

مرگ ومیر آن چقدر است؟ دوره کمون آن تا چه زمانی می تواند باشد 
و تا چه اندازه باید نگران بود؟ آیا بستن مرزها اقدامی درست برای 
جلوگیری از گسترش بیماری است؟ لوازمی مثل ماسک تا چه حد مانع 

ابتال به بیماری می شود؟
صرف نظر از اقدام هایی که برای کنترل بیماری انجام می شود و میزان 

موفقیت این اقدام ها، آثار روان شناختی آنها اجتناب ناپذیر هستند. 

هم آنفلوانزا و 
هم کرونا از طریق تماس 

روزمره به  واسطه لمس، سرفه یا 
عطسه منتقل می شوند. به توصیه های 

پیشگیرانه مقامات مسوول به دقت عمل کنید، 
بی آنکه دچار وسواس بیش از حد شوید. اگر بیمار 

هستید، در خانه بمانید و بیرون نروید. اگر بیمار 
نیستید، دستان خود را مرتب و منظم بشویید. 

از آب نسبتا داغ استفاده کنید و مایع 
ضدعفونی و صابون به اندازه 

مناسب به کار بگیرید
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