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  ن یا .باشدیم بالینی متخصصان اتو نظر تمرین دستورالعمل نیبهتر ات،از تحقیقزیر تلفیقی  راهنمای

  رهبران   ومدیران    ،ریزانبه برنامه    یرساناطالع نیست بلکه هدف آن    هاهیتوصاز    یاریعتمام راهنما لیست  

ان در مراحل اولیه  کنبرای کمک به کار توانندیم  احتمالا ازمانی وروانشناختی است که س یندهای فرآ تیم

 . باشند یا نباشند   ،کنندهکمک  پاسخ به کرونا مفید و

  اضطراب  ، یریپذک یتحر و عصبانیت  ازجمله عادی  یهاواکنش کارکنان ممکن است طیف وسیعی از 

  خواب و  مشکالت، پرخوریسیگار و  وین، افزایش مصرف مشروبات الکلی پای ق، خلافتهیش یافزا

  ، یآورتاب   تیتقو   دارادامه و    گسترده هدف از پاسخ به استرس فعال  طوربه .  تجربه کنند  فرسودگی شغلی را

 . است   سانحه از پساسترس    اختالل به  ابتال  خطر کاهش و یفرسودگ کاهش

  ه یاول  مداخالت  بر امروز به تا قات یتحق  شتریب و است محدود نهیزم نیا در یفعل قاتی تحق تیف یک و تیکم

له پیشگویی  مسئ  نیا  از   دیبا   ما   ن،یبنابرا.  است  متمرکزشده  بحران  گذشت  از  پس  و  بزرگ   واقعه  کی  از  پس

  ، راهنما نیا در  ، داشته باشد.دارادامه  بحران به کمک ی برا را ده یفا ن یشتریب است ممکن کنیم آنچه را که 

  در مداخله  هرگونه یاثربخش  یابیارز  یبرا.  است  شدهاستفاده  متخصصان نظر و ر یاخ  قاتی تحق  از نیهمچن

 www.traumagroup.org منابع در سایت همه. بود خواهد لزم بیشتر قاتیتحق  ،مدتیطولن

 . باشند ی مدر دسترس 

   

 دها یبا

به همه کارکنان ارائه   روزبه دقیق و ات اطالع وخوب  تیف یباک حاصل کنید که ارتباطات  نان یاطم . 1

به بهترین شکل ممکن برای   هاآن صادقانه مطالب را بیان کنید تا کارمندان با زبانی صریح و  به  .شودیم

 انجام دهند آماده باشند.  شوند و روروبه  قرار است آنچه 

 

کارکنان   شوند.  جاجابه به کارهای کم استرس تر  پراسترسچرخشی از کارهای  صورتبه  کارکنان .2

" به ارائه پشتیبانی، نظارت  یادوستانه " سیستم های  نیچن کمک کنند.  خود تجربهکم به همکاران  باتجربه 

عضوی   ا ی  و   کارکنانی که تحت استرس شدید هستند  یبرا   . کنندی مایمنی کمک    یهاه یروبر استرس و تقویت  

 اجرا کنید.  ترمنعطف یهابرنامه ،قرارگرفته آوراسترس حادثه   ریتأثتحت  هاآناز خانواده  

 

خواب، استراحت، غذا و ایمنی   ازجملهاصلی فیزیولوژیکی کارکنان  یازهاین حاصل کنید که  نانی اطم .3

. از کارکنان پشتیبانی کنید تا  شودی مرده برآو (شخصی  ت تجهیزات محافظاسب به دسترسی من ازجمله)

http://www.traumagroup.org/


  از اهمیت برای سایرین  این رفتارها توسط کارکنان ارشد    بودن  الگوخود مراقبت کنند.    کنند و از  استراحت 

 برخوردار خواهد بود.  زیادی

 

 هات یموقعدر این  هاآنو مواردی که ممکن است  رسانب یآسبالقوه  یهات یموقعکارکنان در مورد  به .4

و آگاهی   برای انطباق با این شرایط  هامهارت توسعه روبرو شوند شامل ارتباط صادقانه در مورد حقایق، 

در مورد اثربخشی این نوع از   شواهد آموزش مناسب اراِئه دهید.روان  سالمتبه از موضوعات مربوط 

در مورد کارکنان   خصوص به امیدبخش بوده  ردیگی مبا آسیب صورت مداخالتی که قبل از روبرو شدن 

 مانند دانشجویان سال آخر پزشکی و پرستاری.  شوندی مجدیدی که برای کمک به سیستم اضافه 

مفید یا غیرمفید  ز  که چه چی  باشید و به بازخوردهای آنان  ریپذانعطاف مورد نیازهای حمایتی کارکنان    در  . 5

اطمینان   سریع به دست مدیریت برسد.  هاام ی پبازخورد منظم ترتیب دهید تا  سم یمکان . یک پاسخ دهید است

را به کارکنان   شرا ندارید دلیل امکان اجرای آن ییجا اگرو  دیکنیمعمل  بازخوردها اساس بردهید که 

 بگویید. 

باشند توجه کنید. این ممکن است به دلیل تجربیات از قبل موجود    ریپذب یآسکارکنانی که ممکن است    به  .6

  و  حال حاضر  فشارهایو   هادلهره قبلی یا  یهادادنیا از دست   هاب یآس روان،  سالمتبه مربوط   یا مسائل

ومکانیزم پشتیبانی اضافی   د یکن فکرکارکنان  نیا  بهچگونگی نظارت به بهترین نحو  مورد درفقدان باشد. 

 ایجاد کنید.  هانآ  یبرارا نیز  

پشتیبانی خوب   یهاستم یستشویق کنید. و اجتماعی  همسالنا به استفاده از پشتیبانی گروه ر رکنانکا . 7 

استفاده کنند. ممکن است کارکنان احساس گناه   هاآن از ، فعال طوربه کارکنان باید ،کافی نیست  یی تنهابه

  ی هات یحماپس در مورد افزایش . قرار دهند فشارتحتخانواده خود را با این موضوع  نخواهندو کنند 

فرد در محل کار  کهیهنگام دهدی ماجتماعی توسط گروه همکاران در محل کار فکر کنید. شواهد نشان 

احتمال کمتری به مداخالت رسمی نیاز    با  دارد  زاب یآس خود حمایت گروه همکاران را پس از تجربه واقعه  

  حادثه و آسیب   درباره   دهیدآموزش   ا ی  آگاه   کارمند  کی   داشتن  بخشی مداخالت همسالن از اثر  نیا   . کندمی  پیدا  

  از  یناش که شودی م یناش  یمشترک سرنوشت احساس و یهمراه فاقت،ر از شتریب بلکه  ،شودی نم یناش

 . است  آسیب  مشترک  تجربه

و مدیران   گروهن اعضای محکم بی تسهیل کرده و سعی کنید ارتباطات حمایتی را  گروهانسجام  .8

را تشویق کنید که به   هاآن  ومی هم باشند. وقت بدهید تا درکناریکدیگر و حا به کارمندان.برقرارکنید

باید از یک رویکرد منسجم و   هاگروه رهبران وبه کووید بپردازند. مدیر  ربطی ب یهامباحثه و  هات یفعال

بسیار با   ،کارکنانکه انسجام بین  دهدی مشواهد نشان  -در این جمع هستیم همه ما -رند یبگ الگودلسوز 

  ی وندهایپ   با   ، فرد  هر  یامقابله ممکن است بیشتر از سبک    گروهیک    یآورتاب سالمت روان ارتباط دارد و  

 . در ارتباط باشد گروهبین اعضای 

 

  نظر  در کسب اطالعات را  تری عیطب یهاروشمشخصی از روز،  یهاساعتیا  شیفت ها  انیپا  در .9

  که  یافراد  یهاگروه  در ای  سرپرست ای ریمد و کارمند  کی نیب جداگانه  طوربه  است ممکن نیا . دیریبگ

  ات ی تجرب و کنند  صحبت  توانند ی م که  است  کارکنان ی برا یفرصت نیا. رد یبگ صورت کنند ی م کار باهم



  ی کس  کهباشد    یاگونه به   دینبا   جلسات   نیا.  کنند  تی تقو  را  یاجتماع  انسجام  و  تیحما  و  کنند  پردازش  را  خود

  را هافرصت  نیا که است  مهم  هاسازمان ی برا. کند  صحبت  خود احساسات ا ی افکار درباره شود مجبور

  ن یا  ارائه،  صورت  در.  ریخ  ا ی  کنند   شرکت  آن  در  که  رندیبگ   م یتصم  باشند  آزاد   کارکنان  اید ب  اما  کنند،  فراهم

 هاآن   یکاوریر  و  استراحت  زمانبه    تا  شود  ارائه(  ازآنپس   نه)طول شیف کاری کارکنان و    در  د یبا  جلسات

 .نکند تجاوز

  اگر ،وجودنیباا . ندیا یب کنار زااسترس تجارب با توانندی م و هستند مقاوم مردم اکثر که دیکن درک  .10

  داشته  ختیروانشنا ای  یستیبهز خدمات به انکنکارارجاع  یبرا یکم آستانه د،یهست هاآن نگران

 . چگونه و شدهگرفته  تماس یکس چه با  د یدانی م که د یشو مطمئن..د یباش

  ،دهیدآموزش  یدرستبه  ،دهندی م ارائه را یروان ی بانیپشت  نوع  هر که یافراد  که دیکن حاصل نانی اطم  .11

  نان یاطم .  دیکن   جادیا  را  نظارت  ی برا  مناسب   ی نیبال  نظارت  یساختارها.  هستند   ی نیبال   نظارت   تحت   و  صالح

 .است شواهد  بر  یمبتن ی روان مداخله هرگونه که  دیکن حاصل

.  دیدهرا ادامه  کارمندان از ی بانیپشت و  نظارت یطورجد به  بحران،به فروکش کردن  شروع  از  بعد  . 12

 ارجاع دهید.  شواهد  بر ی مبتن یروان یهادرمان به  را کارکنان لزوم، صورت در

 دها ینبا

که در   ی اجلسه بازگویی شناختی یا بازگویی استرس سانحه بحرانی یا هر نوع مداخله تک  یهاروش  .1

وجود دارد   یشواهد آن کارکنان مجبور به صحبت در مورد افکار و احساساتشان هستند را پیشنهاد نکنید.

انحه را افزایش  استرس پس از ساختالل  احتمال ابتال به یحت ایبوده  اثری بمداخالت  نیا دهدی مه نشان ک

 .دهدیم

  

 

تأثیر   هان یاندهید، زیرا  را پیشنهاد"قدرت ذهنی" آموزش مانند  یراختصاصیغآموزشی  یهابرنامه  .2

ترک درمان  و احتمال ندارند اختالل استرس پس از سانحهمشکالت سالمت روان یا مثبتی در کاهش 

 بیشتری دارند. 

 

  ی لیمداخله خ  اما  ، خوب ت ی. اگرچه به ن د یکنخیلی عجله ن ی شناختروان  میمداخالت مستق  پیشنهاد ی برا . 3

"نظارت فعال"  از nice یهادستورالعملمضر باشد.  تواندی مافراد  یعیمقابله طب  یدر سازوکارها زود

مدت   نیبعدازا ن. اما اگر کارکناکنندی مقبل از مداخله دفاع و ضربه بزرگ  کیماه اول پس از  ی در ط

 .ارجاع دهید یشناختروان، به خدمات دهندی معالئم استرس را نشان 

  در  دی با ی شناختروان مداخله  هرگونه. دپیشنهاد ندهی ی شناختروان درمان یبرا را  نشده د ییتأ  یهاروش . 4

 .شود انجام  نظارت تحت و متخصص  توسط   و مناسب زمانکی

 : کووید  به آسیب پاسخ کارگروه درباره



است.   شدهل یتشک د یکوو وع یبه ش آگاهانه  یهاپاسخ ی کمک به هماهنگ ی برا د یکووبه آسیب کارگروه پاسخ 

به رهبری و  و  حادثهبه  یاجتماع یپاسخ روان یهاکننده هماهنگ ، یروان بیما از متخصصان آسگروه 

 traumaticکالج لندن و کلینیک    کارمندان دانشگاه   کاری توسط   گروه  است.   شدهساخته   nhs  ائتالف 
stress  که در بیمارستانST pancras و ائتالف  باشد ی مNHD ر یاز سا ما .شودی م هماهنگ  

.  میسپاسگزار اریهستند، بس میکار سه که در این  NHS یهاائتالف  ریخود در سا  یو علم ینی همکاران بال

باشد.   د ی، مفاندده یدب یآس دیکوو مبتالبه  مارانیهمکاران ما که در مراقبت از ب یکار برا  ن یکه ا م یدواریام

 کالج دانشگاه لندن  -  نگزیل یدکتر جو ب ییراهنما  سندگانینو
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