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با شیوع کرونا، این گروه از دانشجویان علوم پزشکی 
در معرض آسیب روانی بیشتری قرار دارند. در 
نظر بگیرید که برخی دانشجویان علوم پزشکی 
گاهی به صورت چند شیفت در مراکز درمان 
کرونا خدمت می کنند. اگر خانواده این گروه از 
دانشجویان خوابگاهی در کنار آنها حضور داشت، 
بخش زیادی از فشار روانی آنها نیز تخلیه می شد. 
درواقع آن گروه از دانشجویان علوم پزشکی که 
در خوابگاه ها زندگی می کنند و در مراکز درمان 
کرونا نیز فعالیت دارند، بیش از سایر دانشجویان 
در معرض فرسایش جسمی و روانی قرار دارند.
درصد   36 حدود  رسمی،  آمارهای  اساس  بر 
دانشجویان علوم پزشکی در خوابگاه ها حضور 
دارند. نکته قابل تامل اینجاست که حدود 60 
درصد خوابگاه ها کامال فرسوده است. همچنین 
حدود 80 درصد از خوابگاه های دانشجویی در 
دانشگاه های علوم پزشکی نیز نیازمند بازسازی 

فوری هستند.
همچنین سیما سادات الری، سخنگوی وزارت 
بهداشت هم با اشاره به اوضاع نامطلوب بسیاری از 
خوابگاه های دانشجویی، یادآور می شود: »بر اساس 
اعتبارسنجی های صورت گرفته از خوابگاه های 

دانشجویی  خوابگاه   ۱۹۱ تعداد  دانشجویی، 
دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور افزون بر 30 سال قدمت دارند. ضمن اینکه 
تعداد 8۷ خوابگاه در سطح کشور فاقد ایمنی الزم 
برای اسکان دانشجویان است که باید در جهت 
رفع این نقایص، تالش کرد. متاسفانه هیچ یک از 
خوابگاه های دانشجویی ما به لحاظ کیفی و بر اساس 
شاخص های استاندارد از جمله اصول شهرسازی، 
معماری، عمرانی، تجهیزات و تاسیسات، در سطح 

درجه یک قرار ندارند.«

این مقام مسئول، خاطرنشان می کند: »3۹ درصد از 
دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی به لحاظ 
استفاده از تجهیزات صنعتی در پخت و توزیع غذای 
در وضعیت مطلوبی به سر می برند، اما مابقی در 
سطح متوسط و ضعیف قرار دارند که باید تالش 
کرد این دانشگاه ها نیز به استانداردهای الزم دست 
یابند. همچنین متاسفانه ۲۲ دانشکده و دانشگاه علوم 
پزشکی فاقد سالن ها و فضاهای ورزشی برای 
دانشجویان هستند که این رقم نگران کننده است.«
می کند:  تصریح  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 

»شاید اگر کمی مسئوالن، نیم نگاهی به موضوع 
سال های  در  دانشجویی  خوابگاه های  احداث 
اخیر می کردند، وضعیت مان این گونه نبود. واقعا 
از  باید گفت اوضاع خوابگاه های ما در خیلی 
دانشگاه های علوم پزشکی، مناسب نیست. خیلی 
از خوابگاه های ما به لحاظ استحکام و معماری از 
استانداردهای الزم برخوردار نیستند. این آمارها 
نگران کننده است و نشان می دهد که باید برای 
احداث خوابگاه های استاندارد دانشجویی، گام های 
بزرگی برداشت و از طریق منابع مختلف مالی، 
تسهیالت بانکی و همچنین کمک خیران، فکری 

به حال خوابگاه ها کرد.«

در موج پنجم کرونا، خدمات سالمت 
روان نباید فراموش شود

اگرچه موج پنجم کرونا در حال کشتار وسیع است، 
کارشناسان سالمت می گویند باید بخشی از توان 
نیروهای ارائه خدمت صرف حفظ سالمت روان 

مردم و کادر درمان شود.
فرهاد طارمیان که سابقه مدیریت اداره مشاوره 
بهداشت  وزارت  دانشجویان  روان  سالمت  و 
را هم در کارنامه کاری خود دارد، با اشاره به 

وضعیت شیوع اختالالت روانی در جامعه یادآور 
می شود: »بررسی ها نشان داده است که بیماری ها و 
مشکالت روانی به لحاظ اقتصادی هزینه های گزافی 
بر اقتصاد جوامع تحمیل می کند و سهم بزرگی نیز 
در شاخص بار جهانی بیماری ها دارند. بر اساس 
تخمین های زده شده بین یک چهارم تا یک سوم 
مردم جهان دچار یکی از انواع مشکالت روانی 
هستند که موجب می شود نزدیک به 3۵ درصد از 
بار اقتصادی بیماری ها ناشی از این اختالالت باشد. 
به بیان دیگر در بین سایر بیماری های غیرواگیر 
مانند دیابت، سرطان، قلبی و عروقی، بیشترین 
سهم به لحاظ اقتصادی به بیماری های روانپزشکی 

اختصاص دارد.«
طارمیان با اشاره به افزایش اختالالت روانی در دوران 
کرونا، خاطرنشان می کند: »در دوران شیوع کرونا 
در چندماه اخیر، توجه سازمان جهانی بهداشت 
به عوارض روانشناختی ناشی از فراگیری کرونا 
جلب شده است. بر اساس محاسبات انجام شده 
در سطح جهان، برخی اختالالت روانی رو به 
افزایش است و این نگرانی وجود دارد که ما با 
سونامی و حجم زیادی از انواع اختالالت روانی 
روبرو شویم. به طور میانگین نیز مشخص شده 
است بین ۱0 تا ۲0 درصد از طول عمر انسان به 
دلیل ابتال به بیماری های روانی کاهش پیدا می کند. 
بر این اساس به عنوان مثال فردی که قرار است 
۷0 سال زندگی سالم داشته باشد ممکن است در 
صورت ابتال به اختالالت روانی، حتی تا ۲0 درصد 
عمر خود را در ناتوانی سپری کند یا به موجب 
مرگ از دست دهد. این مغایر با تالش کشورها 
بخصوص کشورهای توسعه یافته برای ارتقای 
میزان امید به زندگی در جوامع است. همچنین 
بر اساس محاسبات انجام شده در سطح جهان، 
برخی اختالالت روانی رو به افزایش است و این 
نگرانی وجود دارد که ما با سونامی و حجم زیادی 

از انواع اختالالت روانی روبرو شویم.«
 او ادامه می دهد: »بسیاری از خانواده ها در دوران 
شیوع کرونا در ایران و جهان داغدار شده اند که امکان 
سوگواری و تخلیه هیجانات منفی برای این افراد 
به دلیل عدم امکان تجمعات و برگزاری آیین های 
عزاداری وجود ندارد که این خود  فشارهای روانی 
را افزایش می دهد. تغییر سبک های زندگی، حضور 
بیش از اندازه در منزل، کاهش فعالیت های اجتماعی، 
تغییر نوع آموزش های مدرسه ای و دانشگاهی و... 
نیز بر این فشار روانی افزوده است. در این میان، 
ساعات طوالنِی قرار گرفتن اعضای خانواده در منزل 
و در کنار هم، می تواند تعارضات و رنجش های 

بین اعضای خانواده را افزایش دهد.«
این مقام مسئول خاطرنشان می کند: »باید در هر 
نقطه ای از دنیا این امکان فراهم باشد تا با هزینه 
مناسب، امکان دسترسی راحت به خدمات سالمت 
روان وجود داشته باشند. این میسر نمی شود مگر از 
طریق سرمایه گذاری بیشتر. سرمایه گذاری در این 
موضوع عواید اقتصادی خود را دارد. به نحوی که 
محاسبات نشان می دهد اگر یک دالر برای سالمت 
روان جامعه سرمایه گذاری کنید تا شش دالر بهره 
خواهید برد. طبق بررسی ها، حتی در جوامعی که 
درآمد مردم باال است، ۵0 درصد افرادی که دچار 
اختالالت روانی هستند به امکانات و خدمات 
سالمت روان دسترسی ندارند. این عدد در جوامعی 
که درآمد اقتصادی مردم متوسط یا پایین است به 
8۵ درصد می رسد که این نشان دهنده لزوم به 

کارگیری اقدامات فوری در این زمینه است.«

روزبهانی: 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، در آن شرایط باید 
انتظار داشت که سطح اضطراب 
تحصیلی و کاری در دانشجویان 

علوم پزشکی افزایش یابد

15 شماره ۱۹۹8 ۱4 مرداد ۱400

فرسودگی و خستگی مفرط 
کادر درمان، گریبانگیر بسیاری 

از دانشجویان علوم پزشکی نیز 
شده است. یک دانشجوی علوم 
پزشکی باید مدیریت اضطراب 

و توان کار سخت در شرایط 
پرتنش مراکز درمانی را داشته 

باشد. درواقع عالوه بر دانش 
پزشکی باید مهارت های روانی 

نیز در 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

بسیاری از دانشجویان 
علوم پزشکی در خوابگاه های 

دانشجویی زندگی می کنند. 
زندگی بلندمدت در این 

خوابگاه ها به مهارت روانی باالیی 
نیاز دارد. با شیوع کرونا، این 

گروه از دانشجویان علوم پزشکی 
در معرض آسیب روانی بیشتری 
قرار دارند. درواقع آن گروه از 
دانشجویان علوم پزشکی که در 
خوابگاه ها زندگی می کنند و در 
مراکز درمان کرونا نیز فعالیت 

دارند، بیش از سایر دانشجویان 
در معرض فرسایش جسمی و 

روانی قرار دارند


