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  یاسر مختاری

کرونا در کشور تقریبا چند هفته ای است به 
ساحل آرامش رسیده است، اگرچه متخصصان 
مقابله با بیماری بر این اعتقاد هستند که این 
از  برخی  اما  دارد  وجود  همچنان  بیماری 
کارشناسان اجتماعی از آغاز دوره ای به نام 
پسا کرونا نام می برند به همین دلیل بر لزوم 
برنامه ریزی برای بازسازی وضعیت اجتماعی، 

اقتصادی و روانی جامعه تأکید دارند.
از سه سال و  پاندمی کرونا در جهان پس 
نفر جانباخته  میلیون  از 6  بیش  جاگذاشتن 
و بیش از 500 میلیون نفر مبتالی ثبت شده 
عالوه بر خسارت های جانی و مالی عوارض 
کوتاه مدت و بلند مدت اجتماعی، بسیار زیادی 
را بر جای گذاشت. بر همین اساس برخی 
اختالالت  اپیدمی  از  بین المللی  نهادهای  از 

روانی در پسا کرونا خبر دادند.
از همان ابتدای شیوع این بیماری در جهان 
به دلیل نوپدید بودن ویروس شناختی از آن 
وجود نداشت و ورود آن به جوامع ترس و 
با  اضطراب بسیاری را برانگیخت در واقع 
پیدایش و ورود سرزده ویروس کووید ۱۹ 
به زندگی فردی و اجتماعی مردم،  ترس و 
به  ابتال  استرس  مهمتر  از همه  و  اضطراب 
بیماری کرونا وارد زندگی افراد شد و بدین 
طریق نه تنها این روند موجب تغییر سبک 
زندگی،  بلکه اختالالت روانی از جمله انواع 
وسواس در میان بسیاری از مردم افزایش یافت.

افزایشاختالالتروانی
دردورانکرونا

با  رابطه  در  آماری  حاضر  حال  در  اگرچه 
شیوع و بروز اختالالت روانی در زمان شیوع 
کووید۱۹ وجود ندارد چرا که پایشی در این 
رابطه صورت نگرفته است اما به گفته برخی 
از روانشناسان افزایش میزان مراجعین مختلف 
پاندمی به وضوح نشان  در سال دوم بروز 
دهنده افزایش اختالالت سالمت روان بود. 
مهدی بیاتی رئیس روانشناس و رئیس سابق 
مرکز مشاوره جهاد دانشگاهی در گفت وگویی 
با سپید اظهار کرد: »ترس و اضطراب در اثر 
این بیماری بسیار زیاد شد. تا پیش از این برای 
درمان این اختالالت روانی عموما خروج از 
خانه و حضور در جمع پیشنهاد می شد، اما 
برای مقابله با کرونا توصیه به عدم خروج 
ماندن  دلیل در خانه  به همین  بود  از خانه 
استرس و اضطراب را بیشتر کرده و این یک 

آسیب بسیار جدی است.«
وی افزود: »بسیاری از خانواده ها به دلیل مرگ 
عزیزانشان داغدار شده و همین موضوع نیز 

آسیب های روانی را برای خانواده ها به دنبال 
داشته است. از سوی دیگر به دلیل نگرانی ها 
و ترس هایی که خانواده ها به کودکان داده اند 

آن ها نیز دچار مشکالتی شده اند.«
حوصلگی،  بی  »کالفگی،  افزود:  وی 
میان  در  والدین  با  درگیری  و  پرخاشگری 
کودکان افزایش پیدا کرده است. در زمان های 
عادی برای درمان این اختالالت به والدین 
خود  کودک  با  آرامش  با  می کردیم  توصیه 
رفتار کنند و با آن ها گفتگو کنند، اما اکنون 
خانواده ها خود دچار بی حوصلگی شده و 
آستانه تحمل آن ها به شدت کاهش پیدا کرده 
است و همه این ها موجب می شود که وضعیت 
روانی خانواده ها به شدت نگران کننده باشد.«

بیاتی یادآور شد: »در حال حاضر این بیماری ها 
و اختالالت در همه مشاهده می کنیم، زنان و 

مردانی که نزد ما مراجعه می کنند این اختالالت 
را دارند. این اضطراب در زنان افزایش پیدا 
خانه  در  مردان  ماندن  حتی  و  است  کرده 
خانوادگی  تنش های  افزایش  موجب  نیز 
شده است. در پی همین مشکالت افزایش 
مراجعات به دادگاه های خانواده برای طالق 

رخ داده است.«
این گفته ها در حالی است که در اسفندماه سال 
گذشته سازمان جهانی بهداشت در هشداری 
اعالم کرد که  نرخ شیوع اختالالت روانی 
در دوران کرونا نسبت به قبل از کرونا ۱0 

درصد افزایش یافته است. همزمان با این اعالم 
هشدار سازمان نظام روانشناسی نیز اعالم کرد: 
از  بیماری، ترس  از  »پاندمی موجب ترس 
مرگ، بروز افکار منفی، ایجاد شایعات و ده ها 
پیامد دیگر شده که سالمت روان جامعه را 
مورد تهدید قرار داده است. اکنون سازمان 

نرخ  که  است  کرده  اعالم  بهداشت  جهانی 
شیوع اختالالت روانی در دوران کرونا نسبت 
به قبل از کرونا ۱0 درصد افزایش یافته است. 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
قبل از کرونا نرخ اختالالت روانی در ایران 
را 23.8 درصد اعالم کرده بود با این آمار 
اکنون نرخ شیوع اختالالت روانی می تواند 

34.5 درصد باشد.«
است:  کرده  اعالم  همچنین  سازمان  این 
خود  همراه  که  کرونا  بحران  »متاسفانه 
دانش،  بحران  چون  دیگری  بحران های 
معیشت  بحران  و  دیجیتالی  زندگی  بحران 
را داشته است، سالمت را در ابعاد مختلف 
تحت تاثیر قرار داده است  و برای سالمت 
بر  است.اکنون  کرده  ایجاد  مشکالتی  روان 
ملی  پژوهش های  و  عینی  یافته های  اساس 
چون  واختالالتی  مشکالت  بین المللی  و 
تنهایی، افسردگی، اضطراب، نگرانی، خشم، 
نا   ، وسواس  ترس،  استرس،  پرخاشگری، 
ایمنی روانی، خودکشی و آسیب اجتماعی 

 افزایش اختالالت سالمت روان در پسا کرونا
حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در گفت وگو با سپید: 
پگستاد ملی کرونا در پساکرونا، به ستاد ملی عوارض کرونا تبدیل شود
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اساس  بر  روانشناسی:  نظام  سازمان 
یافته های عینی و پژوهش های ملی و 
بین المللی مشکالت واختالالتی چون 
تنهایی، افسردگی، اضطراب، نگرانی، 
ترس،  استرس،  پرخاشگری،  خشم، 
ایمنی روانی، خودکشی  نا   ، وسواس 
 ، اعتیاد  چون  اجتماعی  آسیب  و 
هویت  مهاجرت ،  شغلی،  فرسودگی 

ناپایدار مشهود است

دلیل  به  از خانواده ها  بیاتی: بسیاری 
مرگ عزیزانشان داغدار شده و همین 
موضوع نیز آسیب های روانی را برای 
خانواده ها به دنبال داشته است. از سوی 
ترس هایی  و  نگرانی ها  دلیل  به  دیگر 
که خانواده ها به کودکان داده اند آن ها 

نیز دچار مشکالتی شده اند

سالمتروان

حاتمی: اختالالتی مانند افسردگی و 
مسائل ارتباطی بین کودکان و نوجوانان 
بیش از گذشته افزایش پیدا کرده است. 
ستاد ملی کرونا باید اکنون تمرکز خود 
را بر روی سالمت روان جامعه بگذارد.


