
  امین جاللوند

تب تند کرونا، خیال پایین آمدن ندارد. این روزها 
یکی از عمده دغدغه ها و نگرانی های مردم، ترس 
از ابتال به کرونا است. تبعات روانی کرونا، دست 
کمی از عوارض جسمی این بیماری مهلک ندارد. 
کرونا،  درمان  مراکز  از  بسیاری  در  بخصوص 
بیماری کرونا  شاهد عوارض و تبعات روانی 
هستیم. به همین دلیل نیز برخی کارشناسان نظام 
سالمت تاکید دارند که حداقل در مراکز درمان 
کرونا باید از توان روانپزشکان و روانشناسان 

بهره برد تا بار روانی این بیماری کمتر شود.
بسیاری از بیماران مبتال به کرونا که در مراکز 
درمانی بستری می شوند، روحیه خود را می بازند. 
همچنین بسیاری از اعضای کادر درمان نیز به 
طوالنی،  و  سخت  شیفت های  گذراندن  دلیل 
فرسودگی  و  اضطراب  مفرط،  خستگی  دچار 
می شوند. بنابراین حضور مشاوران، روانشناسان 
و روانپزشکان در مراکز درمان کرونا می تواند 
هم به بیماران مبتال به کرونا کمک کند و هم 

فشار روانی کادر درمان را کاهش دهد.
افزون بر این، بسیاری از اعضای خانواده افراد مبتال 
به کرونا نیز درگیر اضطراب زیادی می شوند که 
حضور روان درمانگران می تواند به این خانواده ها 

نیز کمک کند.
واقعیت این است که بیماری کرونا، فقط یک 
بیماری جسمی نیست. در همین دوران کرونا، 

خیلی ها دچار وسواس شستشو و وسواس فکری 
محبوس  خانه ها  در  را  خود  عده ای  شده اند. 
کرده اند و طبق یافته های علمی نیز میزان ابتال 
به افسردگی و اضطراب در دوران کرونا افزایش 
پررنگ  حضور  دالیل،  همین  به  است.  یافته 
روان درمانگران برای کنترل بحران کرونا، بیش 
از گذشته احساس می شود. با این وجود، در اغلب 
مراکز درمان کرونا شاهد هستیم که بحث سالمت 
روان بیماران مبتال به کرونا، خانواده هایشان و 

کادر درمان، مغفول مانده است. 

ضرورت های حضور روان درمانگران در 
مراکز درمان کرونا

بسیاری از روان درمانگان نسبت به مغفول ماندن 
روان درمانی در مراکز درمان کرونا، انتقاد دارند 
و می گویند که هنوز تبعات روانی بیماری کرونا، 

جدی گرفته نشده است.
مسلم صمدیاری، روانشناس بالینی در گفتگو 
با سپید به همین خال و کمبود اشاره می کند و 
می گوید: »حضور روانشناسان و روانپزشکان در 
مراکز درمان کرونا هنوز به عنوان یک اولویت 
ضروری مطرح نشده است، زیرا هنوز این باور 
وجود دارد که بیماری کرونا یک بیماری جسمی 
است. واقعیت این است که اگر بیمار مبتال به 
کرونا از روحیه خوبی برخوردار باشد و خودش 
افزایش  نیز  درمان های جسمی  تاثیر  نبازد،  را 

خواهد یافت. این نکته مهمی است که خیلی 
به آن توجه نمی شود.«

بیماری های  از  بسیاری  »در  می کند:  تاکید  او 
صعب العالج نیز تجربه نشان داده است که حضور 
در  حتی  می تواند  روانپزشکان  و  روانشناسان 
فرآیند درمان جسمی بیمار هم موثر باشد. اینها 
یافته های علمی و اثبات شده است. در بیماری 
کرونا هم دقیقا چنین شرایطی وجود دارد. یک 
بیمار مایوس، افسرده و مضطرب که به کرونا 
مبتال شده است، قربانی راحت تری خواهد بود 
تا بیماری که روحیه جنگندگی اش را حفظ کرده 

و امید به زندگی را در خود تقویت می کند.«
صمدیاری با اشاره به وضعیت نامطلوب کادر 
درمان از نظر سالمت جسمی و روانی، خاطرنشان 
می کند: »هفت ماه تالش طاقت فرسا در مراکز درمان 
کرونا، قطعا موجب آسیب روانی به کادر درمان 
شده است. کادر درمان هر روز با بیمارانی روبرو 
هستند که به دلیل کرونا فوت می شوند. دیدن این 
میزان باال از مرگ ومیر به سالمت روانی کادر درمان 
آسیب می زند. از سوی دیگر، کادر درمان به دلیل 
فشار کاری باال، دچار یک خستگی مفرط جسمی 
و روانی هم شده است. ترکیب این فشار جسمی 
و روانی با یکدیگر، توان کادر درمان را تضعیف 
کرده است. کادر درمان به نسبت سایر شهروندان، 
روزهای سخت تری را می گذرانند و به همین 
دالیل، حمایت روانی از آنها بسیار واجب است.«

او تصریح می کند: »در اغلب کشورهای موفق 
در حوزه درمان کرونا، تالش کرده اند که از توان 
تبعات  مهار  برای  روانپزشکان  و  روانشناسان 
کرونا بهره ببرند، ولی ما هنوز از این تجارب 
درمانی  پروتکل  باید  نگرفته ایم.  درس  موفق، 
مشخصی برای حمایت روانی از کادر درمان 
و بیماران مبتال به کرونا وجود داشته باشد و 
ابالغ شود.  مراکز درمانی  به  پروتکل هم  این 
نباید به حضور روان درمانگران در مراکز درمان 
کرونا به عنوان یک امر فانتزی و غیرضروری 
نگاه شود، بلکه باید این اقدام را نوعی فرآیند 
پیشگیرانه و ضروری برای کاهش تبعات کرونا 

در نظر گرفت.«

لزوم حمایت روانی از بیماران در 
بحبوحه کرونا

برخی از فعاالن نظام سالمت نیز اعتقاد دارند که 
باید روانشناسان و روانپزشکان در بیمارستان ها 
حضور فعال داشته باشند تا به بیماران غیرکرونایی 

نیز در شرایط اضطراب آور فعلی کمک کنند.
علیرضا فروغی، متخصص رادیولوژی هم نسبت 
به عوارض و خطرات رها شدن درمان بیماران 
غیرکرونایی هشدار می دهد و می گوید: »الزم 
است همکاران روانپزشک و روانشناس حتما 

در بیمارستان ها حضور داشته باشند. 
ادامه در صفحه 10 

جای خالی روان درمانگران درمراکز درمان کرونا
با توجه به افزایش اختالالت روانی در دوران کرونا، بسیاری از کارشناسان بر ضرورت 

حضور روان درمانگران در بیمارستان ها و در تیم های مدیریت بحران تاکید دارند

9 شماره 1756 3 مهر 1399


