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بسیاری از افرادی که بیماری زمینه ای دارند و 
انجام داده اند،  یا بیمارانی که پیوند کلیه و… 
به جای ترس از ابتال به کووید ۱۹ الزم است 
که از عود بیماری خودشان بترسند. بنابراین با 
توجه به استرس و اضطرابی که به علت بیماری 
کرونا در جامعه وجود دارد، الزم است تعدادی 
از همکاران روانپزشک و روانشناس حتما در 

بیمارستان ها حضور داشته باشند.«
او با اشاره به ضرورت های حضور روان درمانگران 
در بیمارستان ها تاکید می کند: »بیماران با رعایت 
اصول بهداشتی و استفاده از ماسک و پرهیز از 
برای  مشکلی  هیچ  بدون  می توانند  تجمعات، 
پیگیری و درمان بیماری به بیمارستان ها مراجعه 
کنند. مردم باید به سیستم بهداشتی درمانی و 
کادر درمان که مشغول خدمات رسانی به بیماران 

هستند، اعتماد کنند.«
همچنین مرجان انصاری، روانشناس بالینی نیز 
با اشاره به جای خالی تیم های روانشناسی در 
تیم های کنترل بحران کرونا، تاکید می کند: »در 
دوران کرونا، بسیاری از افراد دچار اضطراب 
اما  هستند،  جامعه  بر  حاکم  شرایط  از  ناشی 
و سالمت  استرس  کاهش  ویژه جهت  تدابیر 
روان جامعه صورت نگرفته است. در حال حاضر 
نیز جای تیم های روانشناسی در جامعه بسیار 
خالی است. زمانی که در کرمانشاه زلزله آمد، 
تیم های روانشناسی برای کمک به سالمت روان 
مردم به آن جا سفر کردند. بنابراین امروز نیز در 
شرایط کرونا باید تیم هایی باشند تا مشاوره های 
رایگان را به مردم ارائه بدهند و یا مشاوره های 
مجازی سازمان یافته در اختیار مردم قرار بگیرد.«

مغفول ماندن حضور روانشناسان در 
ستاد مقابله با بحران کرونا

همواره در تیم مقابله با بحران برای حفظ سالمت 
روان جامعه باید از جامعه شناسان و روانشناسان 
نیز بهره برد، اما حضور روانشناسان و روانپزشکان 

در دوران بحران کرونا، مغفول واقع شد.
حمید آتش پور، روانشناس هم با انتقاد از مغفول 
با  مقابله  ستاد  در  روانشناسان  حضور  ماندن 
بحران کرونا، تاکید می کند: »متاسفانه طرح و 

برنامه های روانی و اجتماعی در تصمیم گیرهای 
یا  از سر بی مهری و  یا  ندارد که  کالن نقشی 
ناآگاهی است که از دانش متخصصان این حوزه 
در تصمیم های بحرانی استفاده نمی شود. با بروز 
بحران در جامعه، دو مساله کاهش سرمایه روانی 
و سرمایه اجتماعی ایجاد می شود. به همین دلیل، 
پیشنهاد می شود مدیران استانی از ظرفیت تیم های 
روانشناسی و جامعه شناسی برای طرح های مقابله  
روانی و اجتماعی بحران ها به ویژه بحران کرونا 

بهره مند شوند.«
می تواند  فکری  اینکه وسواس  به  اشاره  با  او 
افزایش دهد،  را  بیمارستان ها  در  بستری  آمار 
سیستم های  »پاسخگویی  می کند:  خاطرنشان 
دولتی و رسمی در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی 
و بحرانی می تواند اعتماد اجتماعی را افزایش 
اطالعات  ارائه  و  جامعه  نکردن  رها  با  دهد. 
توام با راهکار می توان سرمایه اجتماعی را در 
آن جامعه ارتقا داد. با ایجاد بحران هایی نظیر 
بیماری کرونا، افراد به دنبال کسب اطالعات از 
مجراهای غیررسمی هستند که غالبا با بزرگنمایی 
و منفی بافی همراه است. همین موضوع می تواند 
همین  کند.  فکری  وسواس  مستعد  را  جامعه 

وسواس فکری نیز با کوچک ترین 
عالمتی آنها را راهی بیمارستانها و 

مراکز درمانی می کند.«
این استاد دانشگاه ضمن پیشنهاد 
سطح  در  سیار  تیم های  ایجاد 
شهر برای کنترل افراد مشکوک 
یادآور  مهر  به  کرونا،  به 
تیم های  راه اندازی  »با  می شود: 
و  عالیم  می توان  سیار  بحران 
نشانه های افراد جامعه را پیش 
از مراجعه به بیمارستان بررسی 
کرد و از همجواری افراد سالم 
بیمارستان  محیط  در  بیمار  با 
همچنین  نمود.  جلوگیری 
حال  در  کودکان  که  آنجا  از 
اطالعات هستند،  تمام  ضبط 
با مطرح کردن موارد بحرانی 
بیماری کرونا، کودکان  مانند 
دچار اضطراب می شوند و در 

شد.  مواجه خواهیم  نگران  جامعه ای  با  آینده 
بنابراین عدم بازنشر اخبار مربوط به موقعیت های 
بحرانی اعم از بحران کرونا در مقابل کودکان 

بسیار حیاتی است.«

افزایش مشکالت روان شناختی جامعه با 
شیوع بحران کرونا

بسیاری از کارشناسان نظام سالمت تاکید دارند 
که در دوران کرونا با تشدید اختالالت روانی 
این  دلیل،  به همین  مواجه هستیم.  در جامعه 
روزها بیش از گذشته به پررنگ تر شدن نقش 
روانپزشکان و روانشناسان در جامعه نیاز داریم. 
دانشگاه  روانپزشکی  استاد  نورباال،  احمدعلی 
افزایش  به  اشاره  با  هم  تهران  پزشکی  علوم 
مشکالت روان شناختی جامعه با شیوع بحران 
کرونا، توضیح می دهد: »شواهد قبلی، تجربیات 
که  می دهد  نشان  پراکنده  اطالعات  و  گذشته 
و  روان شناختی  مشکالت  زیاد  احتمال  به 
در کشور  کرونا  اثر همه گیری  بر  روانپزشکی 
یافته است. هرچند شواهد موجود و  افزایش 
همچنین انجام تحقیقات پراکنده، نشان دهنده 
این موضوع است، اما تاکنون مستندات و مدارک 

علمی در این مورد، گزارش نشده است. به همین 
دلیل به صراحت نمی توان گفت که عالئم استرس، 
اضطراب و افسردگی تداوم پیدا می کند یا نه. 
امر واضح این است که مثال خیلی از افراد از 
ترس همه گیری کرونا جرات نمی کنند به مراکز 

درمانی مراجعه کنند.«
او با اشاره به اینکه بیماری کرونا در بین مردم 
اضطراب ایجاد کرده است، تصریح می کند: »این 
موضوع می تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف 
کند، سبب بیشتر شدن این همه گیری شود و 
آسیب پذیری افراد را بیشتر کند که این مساله 
برای مردم خطرناک است. اضطرابی که در عموم 
بر اثر شیوع کرونا به وجود آمده، سبب تضعیف 
سیستم ایمنی بدن می شود. در نتیجه آسیب پذیری 
افراد برای ابتال به بیماری های عفونی از جمله 

عفونت ویروسی بیشتر شده است.«
این روانپزشک به تشدید اضطراب در برخی 
از افراد یا بروز این عارضه بر اثر شیوع کرونا 
اشاره می کند و می گوید: »وسواس سالمت، فوبیا 
)ترس های مرضی(، حمالت ترس و وحشت و 
اختالل استرس بعد از سانحه از جمله آسیب های 
روانی است که احتمال بروز یا تشدید آنها در 
با  نیز  آینده نزدیک  این دوره وجود دارد. در 
عوارض روانی قابل توجه ناشی از شیوع کرونا 
مواجه خواهیم بود. شواهدی در زمینه حوادث 
وجود  مرس  و  سارس  مانند  قبلی  بیولوژیک 
دارد که این موضوع به صورت محسوس دیده 

شده است.«
نورباال تاکید می کند: »به نظر می رسد در کشور 
ما اثرات روانی ناشی از کرونا، بیشتر باشد. به 
این دلیل که ما ضمن داشتن عوارض کرونا، 
و  اقتصادی  تحریم های  مانند  موضوعاتی  با 
افسارگسیختگی قیمت ها نیز مواجه هستیم که 
عوارض روانی ناشی این بیماری را به صورت 

قابل توجه افزایش خواهد داد.«
بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش اختالالت 
روانی در دوران کرونا هشدار می دهند. در این 
در  روان درمانگران  پررنگ  حضور  شرایط 
بحران  مدیریت  تیم های  در  و  بیمارستان ها 
تبعات  کاهش  در  جدی  تاثیر  می تواند  کرونا 
روانی این بیماری مهلک داشته باشد. حمایت 
روانی از کادر درمان، بیماران مبتال به کرونا و 
خانواده هایشان، ضرورتی است که اهمیت آن 

کمتر از درمان های جسمی نیست.
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