
 هاسخنی با رسانه 

 پزشک دکتر مهدیه صالحی، روان

 پزشکی تهران( )انستیتو روان دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان

تاثیر قابل توجهی در ارائه اطالعات به مردم دارند. پوشش رسانه  رسانه ها  19- در حال حاضر با توجه به شیوع بیماری کوید

تواند تاب آوری جامعه را  کند. همچنین میکند و انتشار اطالعات آموزشی را تسهیل می تسهیل می ها انسجام جامعه و خانواده را 

گیری دچار احساساتی طبیعی مثل خشم و اضطراب شده اند، کمک کند. اما گاهی  و به افراد جامعه که بدنبال این همه  تسهیل کند

انگ و ترس در مورد بیماریهای واگیردار مانع دهد نشان میممکن است آسیب رسان نیز باشد. شواهد زیادی وجود دارد که 

ها و  انگ بیانگر نگرش شود و نه انگ و ترس.می پاسخ مناسب می شود.این حقیقت است که مانع از انتشار ویروس جدید

در حال   دهیم.نشان می های خاصیا گروهی با ویژگی است که نسبت به یک شخص  ایآمیز و طرد کنندهتبعیضرفتارهای 

های این بیماران و کادر درمان در معرض انگ هستند. انگ باعث خشونت و از بین رفتن  ، خانواده 19-حاضر بیماران کوید

 شود بیماران بدنبال درمان نروند یا بیماری خود را مخفی کنند.شود و باعث می همدلی می

 ارد؟ چه نقشی بر عهده د  19-گیری بیماری کوید اما رسانه در شرایط همه 

 های رایج تصحیح کنید.طریق روشن کردن افسانه  افراد را از تصورات غلط  •

 ویروس کرونا از طریق هوا منتقل نمیشود! ) برای مثال: 

 بهبود مییابند.  19-درصد زیادی از بیماران کوید

 چند روز بعد از بهبودی، فرد بیمار ناقل نیست. 

 است. نشده پیدا  19-داروی پیشگیری برای بیماری کوید

 درمان قطعی این بیماری پیدا نشده است. 

 ی افراد نیاز به پوشیدن ماسک ندارند. همه

 ( تعداد بیماران همچنان در حال افزایش است.

 را منتشر کنید.   یا وزارت بهداشت  جهانی بهداشت سازمان   منابع معتبر مثل اطالعات  •

 را منتشر کنید.اطالعات دقیق در مورد مناطق آسیب دیده و احتمال بیماری   •

 قبل انتشار اخبار آن را با متخصصین چک کنید و از صحت آن مطمئن شوید.  •

 به افراد آموزش دهید.  دسترسی به خدمات درمانیی  نحوه در مورد  •

 به مردم آموزش دهید که در صورت چه عالئمی مراجعه کنند.  •

 .ی پیشگیری و درمان اطالعات در اختیار عموم قرار دهیددر مورد نحوه  •

اری هستیم و هنوز جواب  ما در حال یادگیری راجع به بیمها اشاره کنید. ذکر کنید که به جدید بودن بیماری و ابهام  •

 دانیم.تمام سواالتمان را نمی 

 تنها حقایق را منتشر کنید. مورد منتشر کنید و نه آرامش خیال بی مورد. اخبار ضد ونقیض ندهید! نه ترس بی •

 . کند مراجعه کندتجربه می  مشکوک عالئم که فردی هر  که نیست نیاز)برای مثال: 

 .کندنمی  بستری را کسی  اجبار  به سازمانی هیچ

  اسهال،   تهوع، سردرد،  مثل غیراختصاصی  عالئم یا باشد  عالمت بی فرد است  ممکن است.  وسیع  19- کوید بیماری عالئم طیف 

این موارد نیاز به مراجعه نیست. فرد باید خود را ناقل   در  کند.  و عالئم سرماخوردگی را تجربه بویایی و  چشایی حس  نبود

 فرض کند و دو هفته خود را قرنطینه کند. 

 باشد، باید به مراکز بهداشت مراجعه کند.  نداشته  بهبودی  روز چند  بعد که نفس تنگی و  باال تب  صورت  در



 .(کنندشوند و اکثرا در خانه درمان خود را دنبال میی بیماران بستری نمیهمه

 

توانند به دنبال اخبار و مطلع شدن از مرگ و میر و در خطر افتادن سالمت روان  در مورد کودکان و آسیبی که می  •

   هشدار دهید. داشته باشند، 

 هایی در مورد آموزش بهداشت و پیشگیری از بیماری مختص کودکان ارائه دهید. برنامه •

 ی رفتار و حل مسئله را در این روزهای پرتنش آموزش دهید.ارتباط افراد را در قرنطینه ارتقا دهید. نحوه  •

 ید. آوری، نجات و پیروزی پس از شرایط سخت را نشان دههایی راجع به تاب فیلم •

 است، صحبت کنید. ها و اینکه چگونه از پس آن برآمدههای قبلی جامعه در مورد بحران از تجربه  •

 دهند را بازتاب کنید.انجام می 19- های مثبتی که افراد جامعه برای مقابله با بیماری کویدتالش •

 هابا آن  م، احساس نزدیکی بیشتریرا می شنوی   افراد  . وقتی داستانهایارائه کنیدافراد جامعه  همدلیروایت هایی از  •

 می کنیم.  

بهبود یافته اند یا کسی که عزیزی را در طی بهبودی   19- صداها ، داستانها و تصاویر افرادی را که از بیماری کوید •

 منتشر کنید.  پشتیبانی کرده

کادر درمان که مورد انگ   و  بیمار کشور را درگیر تأمل در مورد افراد مثل ورزشکاران یا بازیگران افراد تاثیر گذار  •

 ما در این برهه دشوار به حمایت این افراد نیازمندیم.هستند، کنید. 

   کشید.به تصویر می صرف نظر از قومیت و زبان اقوام را تمام مطمئن شوید که  •

لیل آلوده  به کمک رسانه لحنی مثبت ایجاد کنید. رسانه باید نشان دهنده مراقبت و همدلی باشد و افراد خاصی را به د •

 کردن دیگران سرزنش نکند. چرا که ممکن است انگ و تبعیض ایجاد کند. 

برای افتخار به سرپرستان و کارکنان مراقبت های بهداشتی که ممکن است مورد انگ باشند، کمپینگ قهرمان ایجاد   •

رسانه اعالم کنید که این  کنید. برای کسانی که در خط مقدم پاسخ قرار دارند، حمایت و تشویق ارائه دهید. از طریق 

 کنند.افراد در نجات جان مردم چه نقشی بازی می کنند و امنیت عزیزانتان را تامین می 

برخی از کارکنان بهداشت و درمان ممکن است از خانواده یا اجتماع خود دوری کنند. کارکنان را ترغیب کنید تا با   •

باشند. حمایت اجتماعی را از همکاران ، مدیران یا سایر افراد   های دیجیتالی ارتباط داشته عزیزان خود از طریق روش 

 قابل اعتماد بخواهید. 

گرفته اند" ، "افرادی که تحت درمان قرار می گیرند" ،   19-از اصطالحات مناسب استفاده کنند: "افرادی که کوید •

 جان خود را از دست دادند"  19- کویدبهبود یافته اند" ، "افرادی که بدنبال بیماری   19-"افرادی که از بیماری کوید

 .بر اثربخشی اقدامات پیشگیری و درمان و همچنین غربالگری زودرس ، آزمایش و معالجه را تأکید کنید •

 


