
معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت کرونا در تهران:  خبـر

کلینیک های سرپایی بیماران کرونایی در تهران راه اندازی می شود 

معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران گفت: »دستورالعمل راه اندازی 
کلینیک های سرپایی بیماران کرونایی روز پنج شنبه 
19 فروردین به بیمارستان های استان تهران ابالغ شد 

تا نسبت به این کار اقدام کنند.«
به گزارش سپید، نادر توکلی در گفت وگو با ایرنا با 

بیان اینکه بخشی از بیماران کرونایی بستری، وضعیت 
بهتری را دارند، افزود: »برنامه ریزی های الزم انجام 
گرفته تا این افراد با نظر پزشکان متخصص ترخیص 
و روزانه به کلینیک های سرپایی مراجعه و داروهای 
مورد نیاز را که اغلب تزریقی است، دریافت کنند.«
مراقبت  معاینه و  افراد تحت  »این  داد:  ادامه  وی 

متخصصان عفونی هستند. بیماران کرونایی بین پنج 
تا هفت روز به داروی عمدتا تزریقی نیاز دارند. با 
این کار آنان عالوه بر معاینه و مراقبت، داروهای 

مورد نیاز خود را دریافت می کنند.«
توکلی کاهش تعداد بیماران در مراکز درمانی و ارائه 
خدمت بهتر به بیماران را از جمله اهداف این کار 
اعالم کرد و گفت: »مبتالیانی که توانایی و امکان ماندن 
در منازل را دارند، در قالب این طرح قرار می گیرند.«
وی در پاسخ به این سوال که روند بیماری در تهران 
چگونه است؟ گفت: »متاسفانه روند بیماری کرونا 

در تهران افزایشی و ادامه دار است.«
وی افزود: »آمار بیماران کرونایی در استان تهران 
از چند روز پیش صعودی شده و به نظر می رسد 

این روند همچنان افزایشی خواهد بود.«
توکلی بیان داشت: »در حال حاضر مؤثرترین راه مقابله 
به بیماری کرونا، استفاده از ماسک، شستن مرتب 
دست ها، فاصله گذاری اجتماعی و حضور نیافتن در 
تجمعات است.« وی افرود: »مراجعان روز پنج شنبه 
به بیمارستان های تهران ۷ هزار و ۶۰۰ نفر بودند که 

نسبت به روز ماقبل 1۵ درصد رشد داشته است.«
معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران ادامه داد: »بستری در استان تهران 
در روز پنج شنبه یک هزار و 1۰۸ بیمار بود که مانند 

روز ماقبل بوده است.«
توکلی تعداد کل بستری ها در بیمارستان های استان 
تهران را ۵ هزار و ۵۰۰ بیمار اعالم کرد و گفت: 
»تعداد فوتی های ناشی از کرونا در استان تهران ۵۸ 
نفر بود که این تعداد هم به دلیل شدت آلودگی، در 

حال افزایش است.«
وی تعداد ترخیص ها از بیمارستان استان تهران را ۶۸۰ 
نفر اعالم کرد و افزود: »تعداد بستری ها از ترخیصی ها 

در مراکز درمانی بیشتر است.«
در  کرونایی  »محدودیت های  شد:  یادآور  توکلی 
شهرهای قرمز از جمله تهران از روز شنبه )۲1 فروردین 
ماه( آغاز می شود.« به گفته توکلی، تعطیلی بازار، 
دورکاری کارمندان و بسته شدن مکان های فرهنگی 
و ورزشی از جمله محدودیت های کرونایی است 

که از روز شنبه اجرا می شود.

نتایج یک بررسی نشان می دهد: »پس از بحران کووید-19 مشکالت 
سالمت روان همه گیری بعدی است که جهان با آن روبرو خواهد بود.«
به گزارش سپید، بر اساس مطالعه ای که توسط مؤسسه بهداشت 
جهانی بارسلونا منتشر شده، مشکالت سالمت روان ناشی از بحران 
جهانی بیماری کووید-19 همه گیری بعدی است که جهان با آن 
روبرو خواهد بود. محققان اظهار داشتند: »سالمت روان افراد به 
طور همزمان توسط چندین مکانیسم مورد حمله قرار گرفته و 
اقدامات فوری برای مقابله با این مشکل الزم است. هزینه های 
اقتصادی جهانی ناشی از مشکالت سالمت روان به یک تریلیون 
دالر در سال رسیده است و ۸۵ درصد از مبتالیان به اختالالت 
روانی در کشورهای فقیر و با درآمد متوسط، قادر نیستند خدمات 
درمانی دریافت کنند که موجب بحران جهانی بی سابقه ای می شود.«

به گفته محققان، بیماری کووید-19 نه تنها سالمت روان بلکه 

اهداف شخصی، پویایی خانواده و نقش آنان در ثبات کاری و 
اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین از دیگر عواملی 
که این بحران را تشدید کرده می توان به تغییر نقش های خانوادگی، 
خشونت خانگی، انزوا، تنهایی، غم و اندوه ناشی از دست دادن 
خانواده یا دوستان، اضطراب عمومی، فرسودگی شغلی و استرس 
پس از حادثه اشاره کرد. همچنین در این مطالعه آمده است که 
سیستم عصبی مرکزی و محیطی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد بیماران 
مبتال به کووید-19 تحت تاثیر قرار گرفته که منجر به بروز مسائل 
مختلفی می شود. روان آشفتگی شایع ترین و حادترین سندرم 
عصبی-روانپزشکی است که در بیماران مبتال به کووید-19 مشاهده 
می شود و پس از آن اختالل افسردگی و اضطراب مشاهده می شود، 
این در حالیست که افسردگی و خستگی اختالل هایی است که 

برای مدت طوالنی تر ادامه پیدا می کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزینس اینسایدر، کارشناسان موسسه 
بهداشت جهانی بارسلونا خواستار راهکارهای مراقبت های اجتماعی 
برای مقابله با مشکالت ناشی از بیکاری،  از دست دادن اعضای 

خانواده یا دوستان و احساس تنهایی شدند.

مشکالت سالمت روان همه گیری بعدی پس از بحران کووید-۱۹

 ادامه از صفحه 5
فقط دو درصد از پاسخ دهندگان در طول ماه قبل از کووید19 از 
خانه برای خرید خارج نشده اند که پس از شیوع کرونا تا ۲۰ درصد 
افزایش یافته است. در حالی که به رغم افزایش درصد افرادی که ۴ 
بار در ماه برای خرید از خانه خارج شده اند )از ۳۵ به ۶۲ درصد(، 
درصد افرادی که ۵ بار یا بیشتر در ماه برای خرید از خانه بیرون 

می رفتند، کاهش یافته است )از ۶1 به 1۵ درصد(.
قبل از شیوع کرونا، 9۲ درصد از پاسخ دهندگان اظهار کردند 
که حداقل یک بار در طول ماه برای انجام فعالیت های تفریحی 
از منزل خارج می شدند که پس از شیوع کرونا این میزان به 1۸ 
بار  افرادی که ماهانه ۴  درصد کاهش یافت. همچنین، تعداد 
برای شرکت در فعالیت های تفریحی خانه را ترک می کردند، 
از ۴۸ درصد )قبل از کرونا( به 1۲ درصد کاهش یافت )بعد 
از کرونا(. بعالوه، تعداد افرادی که پنج بار یا بیشتر در یک ماه 
بیرون رفتند، از ۴1 به ۳ درصد کاهش یافت. میزان مشارکت 

در فعالیتهای تفریحی به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
قبل از شیوع کرونا، فقط ۴ درصد از پاسخ دهندگان در طول یک 
ماه )قبل از کرونا( برای دیدار با دوستان و خانواده خود از خانه 
خارج نشده اند که پس از شیوع کرونا به ۴1 درصد افزایش یافته 
است. با وجود این، تعداد افرادی که ماهانه چهار بار برای مالقات 
با دوستان و خانواده خود از خانه خارج می شدند، اندکی کاهش 
یافت )از ۵۰ درصد قبل از کرونا به ۴9 درصد پس از کرونا(، تعداد 
افرادی که هر ماه پنج بار یا بیشتر برای دیدار با دوستان و خانواده از 
خانه بیرون می روند، از ۴۳ درصد به هفت درصد کاهش یافته است.

هفت درصد از پاسخ دهندگان قبل از شیوع کرونا، فعالیت های تفریحی 
را به تنهایی انجام می دادند که پس از شیوع کرونا به ۲۷ درصد افزایش 
یافت. اگرچه میزان مشارکت در چنین فعالیت هایی با خانواده و 
دوستان از ۳۲ درصد قبل از شیوع کرونا به ۷۰ درصد پس از شیوع 
کرونا افزایش یافت، میزان مشارکت در این فعالیتها با دوستان از ۵۷ 
درصد به تقریباً صفر درصد کاهش یافت. هیچ تفاوتی بین داشتن 

یک دوست صمیمی در قبل و بعد از کرونا وجود نداشت.
قبل از شیوع کرونا، تنها سه درصد از پاسخ دهندگان ترک از خانه 
)نادر/هرگز یا کمتر از یک بار در هفته( را گزارش دادند که پس از 
کرونا تا ۴۳ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد افرادی که 
هر هفته خانه را ترک می کردند، از 19 درصد به ۳۳ درصد افزایش 
یافت، تعداد افرادی که هر روز خانه را ترک می کنند تا در فعالیت های 
مختلف شرکت کنند، از ۷۶ درصد قبل از شیوع کرونا به ۲۲ درصد 

پس از شیوع کرونا کاهش یافته است.
بر اساس اعالم دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی، افرادی که 
در فعالیت های مدرسه ای/شغلی و فعالیت های مولد شرکت نمی کردند، 
۶ درصد قبل از شیوع کرونا بود که پس از آن به ۷ درصد افزایش 
یافت. به رغم آن که درصد افرادی که در فعالیتهای نیمه وقت شرکت 
داشتند، از ۵1 درصد قبل از شیوع کرونا به ۶1 درصد بعد از آن 
افزایش یافت، درصد افرادی که در فعالیت های تمام وقت شرکت 

داشتند، از ۳۲ درصد به 1۰ درصد کاهش یافت.
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