
 بسمه تعالی

 و روشهای مقابله  "کرونا"ابعاد روانشناختی 

اشی ن انجام می شود و بدون توجه به میزان موفقیت آنها، ابعاد روانشناختیها صرفنظر از هر اقدامی که برای کنترل بیماری 

ی از آن این اضطراب ناشیش از اپیدمیک شدن و شایع شدن یک بیماری یا اتفاق در سطح جامعه پآن اجتناب ناپذیر است.  از

لذا تبعات روانشناختی بیماری کرونا، دست کمی از خود کرونا ندارد. هر چند  ؛ کنداست که مردم را دچار وضعیت نابسامان می

که مدیریت مناسب و اطالع رسانی درست با ایجاد اعتماد از ناامنی و اضطراب ناشی از آن می کاهد ولی با این وجود ترس 

.  افراد به خاطر افزایش حساسیت نسبت به عالیم بدنی بار و بی معنایی شایع استقطعیت و اضطراب مرگ  و هراس، عدم

ای را بر سیستم درمانی تحمیل می کنند و در این میان پرسنل تیم درمان هم به دلیل فشارهای موجود، نیازمند حمایت  اضافه

 و خدمات روانشناختی  هستند.  

 وند: تشدید می بایست بررسی و درمان ش تابل پیش بینی هستند و در صوربروز واکنش های مختلف و متعدد روانشناختی ق

  واکنش های اضطرابی: 

ترس و دلهره از ابتال به بیماری ، احساس اینکه دنیا به اخر رسیده است، بی خوابی، طپش قلب، خشکی دهان، 

حاالت اضطرابی تلقین پذیری افزایش می یابد و مستعد پذیرش هر شایعه یا تهوع، تنگی نفس ، تعریق . در 

 توصیه ای می شوند. این عالیم می توانند بسیار مساله ساز شود. 

  افراد دچار حس بی پناهی، تنهایی، احساس می کنند که در برابر قدرتی قرار گرفته اند که افسردگی و نا امیدی :

کننده فکر خودکشی است. ارائه اطالعات روشن و واضح بسیار  این فکر حتی تشدیدآید. کاری از دسشان بر نمی 

 اهمیت دارد. افراد نیازمند تکیه به قدرتی قابل اعتمادند. 

 گاه افراد به شکل افراطی به مسائل بهداشتی و بیماری توجه می کنند و  :خودبیمار انگاری و رفتارهای وسواسی

ن قرار می دهند که مانع عملکرد موثر می شود. حتی این وسواس به نزدیکان هم کوچکترین عالمت را زیر ذره بی

 سرایت می کند. 

 دورشدن از واقعیت(:  سایکوز( 

می شود که حتی با رفتارهایی همراه  به شکل  توهم و هذیان در برخی افراد به شکل گسسته شدن آنها از واقعیت 

 د.  شود که که سالمتی دیگران را با خطر مواجه کن

  زیر برای کاهش اضطراب می تواند کمک کننده باشد:توصیه های 

مغز ما نسبت به محرک های تازه و ناشناخته گوش به زنگ است و آن را به شکل اغراق گونه ارزیابی می کند .   -

شنیدن صداهای پای حیوانی در تاریکی که به درک خطر و  این واکنش برای انسان ارزش تکاملی  داشته مثال

اگر بفهمیم مثال شیری نبوده زیان نمی کنیم ولی اگر متوجه نشویم جان خود را از  نجات جان کمک می کرده 



دست می دهیم. محرک های روزانه کمتر توجه ما را جلب می کند. آمار مرگ و میر ناشی از حوادث بیش از ابتال 

 ض همراه دارد بسیار اضطراب زاست. به کروناست  اما ویروس ناشناخته و تازه ای که اطالعات ضد و نقی

  

 دامات طبیعی حفاظتی و پیشگیرانه را انجام دهید : اق - -

یه های صبیماریهای ویروسی تنفسی از طریق تماس روزمره به واسطه لمس و سرفه یا عطسه منتقل می شوند. لذا به تو

 د.نک اضطراب خود سیستم ایمنی را تضعیف میعمل کنید. اگر بیمار هستید از منزل خارج نشوید.  وسواس و بهداشت 

ایمنی خود را  رید. سیستمل ضدعفونی کننده را یاد بگیشو دست یا چگونگی استفاده از وسایوزشهای الزم مثل روش شستآم

 و ورزش برای تقویتسیستم ایمنی اهمیت زیادی دارد.  و خواب مناسب سرحال نگه دارید.  تغذیه مناسب با تغذیه

ده افراطی از رسانه ها پرهیز کنید. منابع رسمی و معتبر  استفاده کنید. بازار کاسبین و شایعه سازها برای از استفا -

 کسب منافع متعدد داغ است. 

. اقدامات خوب از مهارت های سازگاری موثر گذشته خود استفاده کنید. تفاوتی در علت ایجاد اضطراب وجود ندارد  -

با دوستان، تمرین های تن آرامی ، گوش دادن به  یز موثر است مثل صحبتوضع حاضر ن قبلی برایو موثر 

 ، مطالعه و ورزش همگی برای ایجاد تعادل در سیسم بدنی شما مفیدند. موسیقی، نیایش، یوگا 

 مراقب گروههای آسیب پذیر مانند کودکان، سالمندان و  خانمهای باردار و بیماران باشید.  -

ه در دنیا رخ داده و ترسناک است اما احتمال ابتالی واقعی شما با کاربرد نکات پیشگیرانه همه گیری از این دست همیش

 اندک است. 
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