
هشدارهای کارشناسان سالمت

در موج پنجم کرونا شاهد هستیم که کادر درمان 
و بسیاری از دانشجویان علوم پزشکی، بیش از 
سایر شهروندان تحت فشار جسمی و روانی قرار 
گرفته اند. به طور کلی در این دوران سخت، بار 
اختالالت روانی در همه جوامع افزایش یافته 
است. با تشدید موج پنجم کرونا انتظار می رود 
که عالوه بر درمان بیماری های جسمی حاصل 
از کرونا، حفظ سالمت روان افراد در معرض 
خطر، بخصوص دانشجویان علوم پزشکی در 

اولویت قرار بگیرد.
بسیاری از دانشجویان علوم پزشکی در مراکز 
درمانی فعالیت دارند و در دوران کرونا با فشارهای 
جسمی و روانی سنگینی مواجه هستند. فرسودگی 
و خستگی مفرط کادر درمان، گریبانگیر بسیاری 

از دانشجویان علوم پزشکی نیز شده است. 
اغلب دانشجویان علوم پزشکی در زمره شاگرد 
اول های کنکور بوده اند. اغلب آنها از نظر هوش 
تحصیلی در وضعیت مطلوبی قرار دارند، اما برای 
تبدیل شدن به فردی ماهر و مجرب در حوزه علوم 
پزشکی، فقط داشتن هوش تحصیلی کافی نیست.
مدیریت  باید  پزشکی  علوم  دانشجوی  یک 
اضطراب و توان کار سخت در شرایط پرتنش 

مراکز درمانی را داشته باشد. درواقع عالوه بر 
در  نیز  روانی  مهارت های  باید  پزشکی  دانش 
دانشجویان علوم پزشکی تقویت شود تا بدون 
خطر ابتال به اختالالتی مثل اضطراب و افسردگی 
بتوانند همزمان هم درس بخوانند و هم در مراکز 

درمانی به بیماران خدمت کنند.
محمد روزبهانی، روانشناس در گفتگو با سپید 
به اهمیت حفظ سالمت روان دانشجویان در 
و  می کند  اشاره  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
می گوید: »دانشجویی که قرار است در آینده به 
عنوان حافظ سالمت مردم خدمت کند، خودش 
باید در وهله اول از سالمت روانی کامل برخوردار 
باشد. واقعیت این است که بسیاری از دروس در 
رشته های علوم پزشکی در زمره دروس سخت 
برای یادگیری هستند که انرژی و زمان زیادی را 
از دانشجو می گیرد. در همین شرایط اگر مثال قرار 
باشد یک بیماری نفسگیر مثل کرونا هم اضافه 
شود و دانشجویان نیز موظف به کار در مراکز 
انتظار  باید  باشند، در آن شرایط  درمان کرونا 
داشت که سطح اضطراب تحصیلی و کاری در 

دانشجویان علوم پزشکی افزایش یابد.«
او ادامه می دهد: »اگر تولیت نظام سالمت نتواند 

این افزایش اضطراب در بین دانشجویان علوم 
هم  صورت  آن  در  کند،  مدیریت  را  پزشکی 
سطح کیفی درمان تنزل پیدا خواهد کرد و هم 
سالمت جسمی و روانی دانشجویان به خطر 

خواهد افتاد. دانشجویان علوم پزشکی همچون 
توان بالقوه نظام سالمت هستند که اگر سالمت 
روان آنها به خطر بیفتد، آینده ارائه خدمات در 

نظام سالمت نیز به خطر خواهد افتاد.«
روزبهانی خاطرنشان می کند: »حفظ سالمت روان 
دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی، نباید 
فقط به دوران کرونا محدود باشد، زیرا قبل از 
دوران کرونا نیز سالمت روان دانشجویان علوم 
پزشکی با مخاطرات جدی همراه بود. مدیران 
دانشگاه های علوم پزشکی باید به صورت فعاالنه 
به دنبال غربالگری دانشجویان باشند و موارد بروز 
اختالل روانی را قبل از حاد شدن آن شناسایی 
کنند. درواقع دانشگاه نباید صرفا منتظر مراجعه 
دانشجویان باشد، بلکه باید خودش پیشقدم شود 
و به صورت فعاالنه در جهت حفظ سالمت 

روان دانشجویان علوم پزشکی فعالیت کند.«
او تاکید می کند: »قطعا درمانگری که خودش 
درگیر اختالالت روانی حل نشده باشد، نمی تواند 
درمان استانداردی به بیمارانش ارائه دهد. در 
دانشگاه های علوم پزشکی باید این موضوع مهم 
به دانشجویان آموزش داده شود که بازگو کردن 
مشکالت روانی در نزد مشاور، روانشناس و 
روانپزشک، بسیار حیاتی است. نباید دانشجو 
از ترس اینکه به او برچسبی زده شود، به روان 
علوم  دانشجوی  باید  نکند.  مراجعه  درمانگر 
پزشکی، طوری آموزش ببیند که برای سالمت 
اهمیت  اندازه سالمت جسمی اش،  به  روانش 
قائل شود و حفظ سالمت روان را برای تداوم 
تحصیل و کار درمانی، یک ضرورت حیاتی بداند.«

دانشجویان خوابگاه ها باید زیر چتر 
حمایت روانی باشند

مباحث ایمنی، سرانه ورزشی و خدمات رفاهی 
در بسیاری از خوابگاه های دانشجویی در وضعیت 
مطلوبی قرار ندارد که همین کمبود امکانات می تواند 
بر سالمت روان دانشجویان تاثیر بگذارد. افزون بر 
این، تالش چندانی هم برای حفظ سالمت روان 

در خوابگاه های دانشجویی نشده است.
از خوابگاه های دانشجویی، مشاور و  بسیاری 
روانشناس مقیم ندارد، در حالی که این محیط های 
دانشجویی به شدت مستعد بروز اختالالت روانی 

از جمله افسردگی و اضطراب است.
در  پزشکی  علوم  دانشجویان  از  بسیاری 
خوابگاه های دانشجویی زندگی می کنند. زندگی 
بلندمدت در این خوابگاه ها به مهارت روانی 
باالیی نیاز دارد تا دانشجو بتواند با محیط جدید، 
خو بگیرد و بر اضطراب و تنهایی اش غلبه کند. 
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دانشجویان علوم پزشکی 
درمعرض آسیب های روانی

کاهش کیفیت ارائه خدمات درمانی در صورت نادیده گرفتن سالمت روان دانشجویان علوم پزشکی

در موج پنجم کرونا شاهد 
هستیم که کادر درمان و بسیاری 

از دانشجویان علوم پزشکی، 
بیش از سایر شهروندان تحت 

فشار جسمی و روانی قرار 
گرفته اند. به طور کلی در این 

دوران سخت، بار اختالالت روانی 
در همه جوامع افزایش یافته 

است. با تشدید موج پنجم 
کرونا انتظار می رود که عالوه بر 

درمان بیماری های جسمی حاصل 
از کرونا، حفظ سالمت روان 

افراد در معرض خطر، بخصوص 
دانشجویان علوم پزشکی در 

اولویت قرار بگیرد
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