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 91-یدوبهداشت روان در دوران کو

 کارشناس ارشد بهداشت روان -شیرین مشیرپور :مترجم
 دبیرخانه قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی

 انستیتو روانپزشکی تهران-دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان

 
 چیست؟ 91ید وکو

COVID-19 مبتالیان به . یک عفونت استت هه توستی یک ویروم مربوب به ویروم سرماخورد ی ایداد می شودCOVID-19  می توانند

هوع همچنین می توانند حالت ت. عالئمی از خفیف تا شدید، مشابه سرماخورد ی و آنفوالنزا مانند تب ، سرفه و مشکل در تنفس را نشان دهند

 . دارند ممکن است عالمتی از خود نشان ندهند COVID-19ی موارد ، هسانی هه در بعض. و اسهال را تدربه هنند

 

 و تأثیر آن صحبت کنم؟ COVID-19چگونه می توانم با فرزندانم در مورد 

یت لاین زمان ممکن استت برای هودهان و نوووانان بسیار اال  برانییز باشد ، هه برخی از آنها ممکن است دالیل تعطیلی مدرسه و لوو فعا

عالوه بر این ، آنها به احتمال زیاد با اطالعات از طریق رستتانه های اوتماعی و از طریق دوستتتانشتتان . های برنامه های درستتی را درن نکنند

 .برای آنها باشداضطراب و زنگ خطر  مووب بمباران می شوند هه می توانند

به عنوان . سالمتی خود و سایر اعضای خانواده نیران باشند مورد خود را احستام هنند و در همچنین ممکن استت ووانان اضتطراب والدین

 .دربزرگ را بول هنندپارا دییر نمی توانند مادربزرگ و مثال ، هودهان خردسال ممکن است نفهمند هه 

اید به هودهان بصحبت هردن با . صحبت هردن با هودهان در مورد این بیماری، از مهم ترین راهکار های هاه  استرم برای هودهان می باشد

بیذارید و د ر آن ولسه در مورد مسائل زیر  یک ولسته خانواد یقدم ،  به عنوان اولینبرای مثال . متناستب با ستن آنها اندام شتود شتکلی

 :صحبت هنید

 .ترم های آنها را تصدیق هنید •

 .فتد را توضیح دهیدخطر هلی ابتال به ویروم و اینکه در صورت بیمار شدن اه اتفاقی می ا •

 .مراحلی را هه برای حفظ امنیت خود و خود در طول این همه  یری اندام می دهید ، بیان هنید •

 .به آنها اطمینان دهید هه هودهان خردسال تمایل به ایداد یک نوع خفیف ویروم دارند

 .درباره هر  ونه سؤالی هه ممکن است داشته باشد بحث هنید •

 :است در نظر بییریدشما همچنین ممکن 

 .میزان تلویزیون و رسانه های اوتماعی فرزندانتان را محدود هنید •

 .آنها را به سوی فعالیت های روزانه ایی سوق دهید هه می تواند در آنها حس قدرا ایداد هند •

 آنالین معتبر را شتتناستتایی هنید و به آنها به عنوانبه آنها همک هنید هه اطالعات بهداشتتتی را از منابم مو ق دریافت هنند برای مثال منابم  •

 .اطالعات درست ارائه دهید

 . به آنها برای درن اهمیت فاصله اوتماعی همک هنید و آنها را برای این اندام این امر تشویق هنید •

 .نیدبه آنها همک ه( های اوتماعی یعنی ات های ویدئوی هنفرانس ، شبکه)برای برقراری ارتباب با دوستان از طریق فن آوری دیدیتال •
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 حمایت کنم؟ ،است COVID-19 که بسیار نگران بیماری همه گیر انمعزیزتوانم از چگونه می

، سعی  یا ترسیده است ا ر یکی از اعضای خانواده یا دوستی دارید هه نیران. یمپاسخ متفاوتی نشان می ده یهمه  یراین به تأ یرات ما همه 

ممکن است برخی افراد بخواهند ترم و عصبانیت خود را از این وضعیت خالی هنند . آنها  وش هنید و با آنها همدلی هنید به صحبتهایهنید 

 .، در حالی هه برخی دییر ممکن است بخواهند مشکل را حل هنند

ها معرفی منابع معتبر و مو ق را به آن. با اوازه شخص ، حقایق را به روشی ساده به اشتران بیذارید و بپرسید هه ایونه می توانید همک هنید

ن مدت در طول ای. هر اند وقت یکبار با شتخص تمام بییرید تا مطمنن شوید سطح استرم و وضعیت روحی وی بدتر نشده استهنید و 

 .سعی هنید مرتب با وی تمام بییرید و آنها را تشویق به تمام  رفتن به خود هنید

اشکالی . اطمینان حاصتل هنید و مدت زمانی را هه برای حمایت از دییران اختصا  داده اید ، محدود هنیددر عین حال ، از مراقبت از خود 

 بعضی اوقات ممکن است این پشتیبانی متقابل باشد ، در این صورت احترام به توانایی همک . ندارد هه بیوییم شما نیز نیاز به استراحت دارید

  .یکدییر مهم استبه 

 

 ترس و اضطرابمقابله با اس

ه در حالی ه. می تواند باعث استترم و اضتطراب شود زیرا زند ی بسیاری از افراد را به یکباره مختل می هند COVID-19 بیماری همه  یر

اطالع رستانی و اقدام به منظور محدود هردن شتیوع عفونت بستیار مهم است ، اما میزان اطالعات و تووه به این موضوع می تواند استرم و 

  .اضطراب را افزای  دهد

 

 :استراتژیهایی که به منظور حفظ سالمت روان خود در طول این دوران می توانید انجام دهید

هارهایی هه به مدیریت اضتطراب شتما همک می هند را شتناسایی هنید برای مثال هارهایی هه در  ذشته برای مقابله با استرم های دییر در 

عادی  می تواند روال ویروم،همه  یری های خطرنان این دوران این استتت هه این االشتت ی ازیک. مو ر بوده اندزند ی تان اندام داده اید و 

 واندام می دادند مانند ورزش هردن، متوقف هنند  خود را برای حفظ ستتالمتی روزانهافراد ممکن استتت فعالیتهای . را مختل هند زند ی افراد

 .(بیشتریا مصرف سییار به عنوان مثال ، نوشیدن الکل)د اوضاع را بدتر هند هه می توان شونددر یر فعالیت هایی ب

تان مفید باشتد و می توانید برخی از آنها را بنابر شتخصیت، فرهنگ و محل زند یتان، اعمال ت می تواند در بستیاری موارد برایاندام این نکا

 . هنید

 

 طبیعی است ،نگرانیاضطراب و  از این میزانی بپذیرید که

COVID-19 عدم اطمینان در مورد ویروم و توییراتی هه در حال آشتکار شدن . یک ویروم ودید استت و ما هنوز در مورد آن می آموزیم

این امری طبیعی است و در واقع می تواند به ما انییزه دهد تا برای محافظت . است ، باعث می شود تا بیشتر افراد همی احسام اضطراب هنند

 .خود و دییران و برای یاد یری بیشتر در مورد همه  یری ، اقداماتی اندام دهیماز 

 

 طالعات معتبر را جستجو کنیدخبار و اا 

 COVID-19 هر روز اطالعات زیادی در مورد. آ اه باشیداز روند این بیماری ، ده توسی هارشناسان و منابع معتبربا بررسی اطالعات ارائه ش 

به منابع نامو ق مثل وبسایت های ناشناخته و ات  روه ها و  روه های اوتماعیی هه افراد در آن . اما همه آنها دقیق نیستندمنتشتر می شتود ، 

 اطالعات غلی به اشتتتران می  ذارند، اعتماد نکنید و همیشتته به منابع اطالعاتی هه افراد در فیس بون، اینستتتا رام و توییتر به اشتتتران می

 .نید اون منبع آنها مشخص و معتبر نمی باشد ذارند اعتماد نک
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 با مشکالت به صورت ساختاری مقابله کنید

ممکن است عالوه بر مشکالت روزمرتان به مشکالت شما اضافه تمام مواردی هه ممکن استت در طول این شترایی همه  یر به آن بپردازید 

ی و هدام موارد بیشتر نیرانهستند هه باید برطرف شوند  حقیقی مشتکالتدر واقع اه مواردی برای قدم اول باید تشتخیص دهید هه . شتود 

 .، و اینها فقی نیرانی هایی هستند هه لزوماً در واقعیت نیستند.هستند هه لزوما واقعی نیستند و حاصل استرم و اضطراب ما می باشند

 

 باشید "..چی می شد اگر"انعطاف پذیر باشید و مواظب جمالتی مثل 

ا ر بیمار می شوم "از ومله  "اه می شود ا ر"ضتطراب ما به طور هلی باعث می شتود تا روی منفی ها تمرهز هنیم و ستواالت استترم و ا

آنها همچنین می توانند ما را به فکر در مورد سناریوهای بدترین  "ایونه می توانم مدیریت هنم؟ در شرائی فشار زیاد"یا  "ایونه مقابله هنم؟

 حالت سوق دهند

در اینکه این وضعیت بد ایونه می تواند بدتر شود، مبالوه می هنند اما اینکه در این وضعیت بد، تا اه  در موقعیتهای استرم زا ، مردم غالباً 

ز با وی هه هر ربا مشکالت مهارت های مقابلههمه ما مردمان مقاومی هستیم هه . اندازه عالی می توانند مقابله هنند، خود را دست هم می  یرند

 : برای این هار هافی است .آنها مواوه می شویم را داریم

حتی ا ر همه  .مدیریت هنید به خوبی توانستید و با آنها روبرو شتده اید در  ذشتته به موقعیتهای دشتوار یا اال  برانییزی فکر هنید هه •  

 .، شما برای مقابله با اوضاع اه هردیدنبود ایز عالی

، ستاناز خانواده ، دو هنید و ا ر احستام هردید هه نیاز به حمایت دارید ، می توانیدمقابله استترم با د هه می توانید به خود یادآوری هنی •

 .همک بییریدهمکاران یا متخصصان خود 

ید مثل نه افکار منفیرا واییزین  به خاطر داشتتته باشتتید هه ستتیستتتم بهداشتتتی حتمن به همک شتتما خواهد آمد و ستتعی هنید افکار مثبت •

 ".قطعاً این یک زمان دشوار است ، اما ما با هم از آن عبور خواهیم هرد"، ومالتی از قبیل

 .هاری هه می توانید هنیام مواوهه با اال  ها اندام دهید را دست هم نییرید •

 

 نگرانی ها و افکار اضطرابی را به چالش بکشید

ر هنید دائماً به این فکبه عنوان مثال ، ممکن است شما . می هنیم تقویت می شودستطح باالیی از اضطراب و استرم توسی روشی هه فکر  •

تی حاین افکار می توانند آنقدر قوی باشتند هه . "من نمی توانم از عهده آن برآیم"یا  "هاری نیستت هه بتوانم اندام دهم"یا  "من میمیرم" هه

 .هه آنها درست هستند شما متقاعد شوید

مدتها  رایب بعضی اوقات ما این اعتقادات را. بسیاری از آنها صرفاً اعتقادی هستند هه ما داریم. ام فکرهای ما واقعیت نیستندبا این حال ، تم •

تفاوت بسیاری بین افکار درست و یا افکاریا هه ناشی از اعتقادات ما  .و آنها را برای خود تبدیل به واقعیت هردیمنیه داشته ایم در ذهن خود 

 .شناسایی این افکار و تفکیک آنها از واقعیت می تواند از استرم و اضطراب ما هم هند. آنها عادت هردیم ووود دارد هست و به

 

 استرس های دیگر زندگیتان را کم کنید

COVID-19 سائل م. برای هاه  ستطح اضطراب خود ، به سایر منابع استرم تووه هنید. احتماالً تنها منبع استترم در زند ی شتما نیستت

 برای مقابله با این استرم ها. دییر شتامل مسائل عاطفی، اقتصادی و سالمت وسمی می تواند وزو منابع مهم استرم های روزانه شما باشد 

فکر هردن ، تمرین آرام  و مراقبه یا راهکارهای دییری هه ممکن است در  ذشته از آنها استفاده هرده باشید سعی هنید از روش هایی مانند 

 .همک بییرید، 
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 آرامش و مراقبه را تمرین کنید

رفتن نظر   زینه های زیادی برای در . استراتژی های آرام  و مراقبه می تواند به هاه  یا مدیریت میزان استرم و اضطراب شما همک هند

 ووود دارد

 مانند یو ا یا مراقبه ذهن آ اهی های ریلکس هردن روان و افکار تمرین •  

 هتاب و فیلم های آنالین در یر هردن افکار و ذهن خود به همک •

 .نظر شما لذت بخ  و آرام  بخ  باشدآرام  از طریق هر فعالیتی هه به  •

ج به به آرامی شروع هنید و به تدریسعی هنید . دوست داشته باشید آن را هروز ادامه دهیداشتد و فعالیتی را انتخاب هنید هه برای شتما مؤ ر ب

 .سمت یک تمرین منظم بروید

 

 کمک بگیرید

 ذراندن  تنها بودن می تواند مندر به. ا قطع هنیدارتباب خود را با دوستان و عزیزانتان رفاصله اوتماعی به معنای این نیست هه شما باید تمام 

یر مثبتی ارتباب با افرادی هه تأ . وقت بی  از حد به فکر هردن در مورد وضعیت فعلی شود و در نتیده باعث افزای  استرم و اضطراب شود

 .در هنیام احسام استرم دارند ، می تواند مفید باشد

 .آنها همک بییریدو از  از طریق تمام تلفنی یا ویدئویی یا پیام رسانی به این افراد دسترسی پیدا هنید •

ممکن  به عنوان مثال ، شما. رستمی ، بصورت آنالین یا تلفنی باشید هه می تواند در زمان استرم باال به شما همک هندهمک های به دنبال  •

 .ید،  روههای پشتیبانی آنالین یا منابع وامعه خود مانند موسسات مذهبی روی آور روانشنام آنالین و تلفنیاست به خطوب 

سعی هنید هنیام صحبت هردن در مورد امور واری یا رویدادها ، از افرادی هه منفی هستند ، ولو یری هنید و یا عموماً استرم و اضطراب 

 .شما را افزای  می دهند ، دوری هنید

 

 یدمهربان باش انبا خودت

فراموش  ا ر. به طور مرتب و در موقعیت های مختلف تمرین هنیمما باید آنها را . استراتژی های ذهر شده در ایندا می تواند مدتی طول بکشد

 .به خودتان سخت نییریدهردید هه هاری را اندام دهید یا فوراً احسام بهتری ندارید ، 

 

 غذای سالم بخورید

 ممکن است غذاهای راحتی راوقتی استرم داریم ، بسیاری از افراد . غذا خوردن ستالم می تواند به ما همک هند احسام بهتری داشته باشیم

 .دتا حد امکان میوه و سبزیدات بیشتری انتخاب هنید و آب زیادی بنوشی. انتخاب هنند هه در واقع برای استرم و سالمتی هلی مناسب نیستند

 

 و الکل خودداری کنید vapeاز جمله استعمال سیگار ،  -از مصرف مواد 

دا به این به نظر می رسد در ابت. استفاده می هنندموادی از ومله استعمال سییار  و افسترد ی از، اضتطراب مقابله با استترم برخی افراد برای

موز و بدن تحمل نستتبت به ا رات بی حس هننده این مواد را . هاه  استتترم همک می هند ، اما در دراز مدت می تواند اوضتتاع را بدتر هند

ه این مندر به ضرات اضافی می شود و اغلب بهبودی از استرم را ب. شتر آنها را وبران هنندتحمل می هنند و افراد باید با استتفاده بیشتتر و بی

عالوه بر این ، در افرادی هه در معرض خطر هستتند ، مصرف مواد می تواند به اعتیاد یا عود در افرادی هه در حال بهبودی . تأخیر می اندازد

. .ز متخصصین همک بییریدابر شت دوباره  رم را تدربه هرده اید ، مهم است هه قبل ازا ر در حال بهبودی هستید و است. هستند مندر شود

 :بطور هلی

  .شده پزشک خود، خودداری هنید تدویز از داروهایاز مصرف هر ماده غیر•
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 .داروهای تدویزی را طبق تدویز مصرف هنید •

  .خودداری هنیدآن خوردن الکل را هاه  داده یا از میزان مصرف سعی هنید  •

 .ا ر نمی توانید به تنهایی این هار را اندام دهید ، از متخصصین همک بییرید•

 

 مانند چایی و قهوه را به میزان متوسط نگه داریدمصرف کافئین 

شتتما و در خواب  در مخاطره قرار دادهروزمره ما باشتتد ، اما بی  از حد می تواند قلب شتتما را  زند یهافنین ممکن استتت بخ  مهمی از 

 .سعی هنید قبل از عصر مصرف را متوقف هنید تا به خواب مناسب برسید. این می تواند اضطراب را بدتر هند. اختالل ایداد هند

 

 استراحت مناسب داشته باشید و بخوابید

 در ایندا اند راهکار سریع برای. دخواب هافی می تواند به هاه  میزان استرم ما همک هند و ما را برای مدیریت بهتر استرم همک می هن

 .همک به شما در خواب خوب شب ارائه شده است

مشخص اندام شود حتی در آخر هفته و  رفتن به رختخواب و بلند شدن هر روز در یک ساعت ساعت. یک برنامه خواب  ابت داشته باشید •

 .روزهای تعطیل

 .قبل از خواب آرام  یا مراقبه را تمرین هنید •

 .اندام دهیدرا در طول روز لیت بدنیفعا •

اتاق خواب خود را خنک نیه دارید ، از هر ونه نور در اتاق خود اوتناب هنید ، از رختخواب خود برای : بهداشتتت خواب را تمرین هنید •

ب، م ستتاعت رفتن در رختخوازنی ا ر بعد . خواندن ، تماشتتای تلویزیون ، استتتفاده از تلفن و غیرههنید و نه برای هتاب استتتفاده  یدنخواب

 .نتوانستید بخوابید از تخت خود خارج شوید

ممکن است موارد دییری هه روی خواب شما تأ یر می  ذارد  -مؤ ر نیستند با پزشک خود مشورت هنید در خواب شما ا ر این راهکارها •

 .ووود داشته باشد

 .خودداری هنیدا ر هافنین یا الکل می نوشید، در اواخر روز از مصرف آنها  •

 .یر منفی دارد، بپرهیزیداز ارت زدن در طول روز، یا خواب بعد از ظهر ا ر روی خواب شب شما تا •

 

 فعال بمانید

رای هستید ، راه هایی ب در قرنطینها ر . فعالیت بدنی یک روش عالی برای هاه  استرم و اضطراب و بهبود روحیه و سالمت هلی ما است •

این خواب شبانه شما  .را دنبال هنید YouTubeبه عنوان مثال ، از پله های خود استفاده هنید یا یک فیلم ورزش در . ورزش در خانه پیدا هنید

 .را قطع می هند ، از ارت زدن در طول روز خودداری هنید
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