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جدید در شهر ووهان چین گزارش  گسترش یک بیماری عفونی, 9191درپایان دسامبر 

که توسط یک کرونا ویروس جدید شده ورسما توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان .شد

 /the novel coronavirus ourbreak in Wuhan.نام گذاری گردید 91کووید 

China2020.5.6  

 

 چه نوع بیماری است؟ 91کووید 

RNA  اری را تحت تاثیر قرار فراد مبتال به بیمابیشتردستگاه تنفسی .است 91عامل کووید

این بیماری یک نوع ویروس جدید و تغییرژنتیک یافته از خانواده کروناویروس  لعام.داده

به دلیل سرعت انتقال آن که از ویژگی های این ویروس است؛ باعث  91انتشار کووید .ها 

ماه در سراسر کشورهای  ایجاد یک وضعیت اورژانس در بهداشت جهانی در کم تر از چند

این بیماری واگیردار نه تنها سبب نگرانی هایی در ارتباط با سالمت جسمی .جهان شده است

شود  بیماریهای روانشناختی نیز میهمگانی شده است بلکه سبب بروز تعدادی از 

 

 91سالمت روان افراد مبتال به کووید 

درکشور چین  درطی  91به کوویدتال بررسی نتایج تحقیقات متعدد که برروی بیماران مب

, ترس , جمله اضطراب انجام شده تعدادی از این اختالالت روانشناختی از انتشار بیماری 

شیوع باال بی خوابی واختالل استرس پس از سانحه با درصد , تغییرات هیجانی , افسردگی 

 BrooksSK/WebseterRK/smithLE/Woodlan استاز این بیماران گزارش شده 

(9)         (9)/Wesseely/Greeberg N etal.The 

 landet2020 

 :سانحهاختالل استرس پس از 

 ت در افراد بیمار آسیب های دائمیاسدرصورت عدم کنترل این اختالل روانشناختی ممکن 

کرختی هیجان را در , ری پذیتحریک , رفتارهای اجتنابی , خاطره های مزاحم مثل هجوم 

 KesslerRC.Posttraumatic stress disorder.the burden to the.باشد پی داشته

individual and 

 sodiety2000 

 : اختالل در خواب

در شهر ووهان چین انجام شده نشان  91نتایج تحلیلی در چین در طی انتشار بیماری کووید

روانشناختی همچون اختالل اختالل در کیفیت خواب افراد وبروز اختالالت می دهد بین 

 in china. medRxiv2020.ارتباط وجوددارداسترس پس از سانحه 

 :اختالل اضطراب و افسردگی

د سالم بیشتر مشکل تنفسی به افراشاخص ارزیابی اضطراب و افسردگی درافراد بیمار با 

 .است

Analysis of psychological state and clinical(3) 

 psychological intervention model of 

 patients with COVID19.2020 

 : سالمت روان افراد در قرنطینه

افراد در قرنطینه را مورد بررسی قرار بطور کلی تمامی مطالعات که اختالالت  روانشناختی 

کاهش , استرس , افسردگی , مثل اختالل هیجان  های زیادی از آسیب روانداده اند نشانه 

خشم و , سانحهاختالل استرس بعداز , کاهش توجه , بی خوابی , تحریک پذیری , خلق 

 .کرختی عاطفی گزارش شده است

The Lancet 2020 

 

 : اختالل اضطراب و افسردگی

از بیمارستان های چین انجام شده نتایج یک مطالعه که برروی بیماران بستری در یکی 

 افراد در حال قرنطینه  به (4)استرس و عامل ایجاد کننده اختالالت روانشناختی محرک های 

 قرنطینه طوالنی دوره , ترس از آلوده شدن یا آلوده کردن دیگران  91دلیل بیماری کووید 

                                              (9) 

 شدنقرنطینه وایزوله ه گی ناشی از صلحوخستگی وبی حمایت های ناکافی  ودر نهایت 

 .گزارش شده است

 

  کارکنان مراقبت های بهداشتی ودرمانیسالمت روان 

استرس رنج می برند که , ترس , اضطراب کارکنان از برخی اختالالت روانشناختی همچون 

 .تاثیر قرار دهدکیفیت فعالیت و خدمات رسانی آنها را به شدت تحت می تواند 

Healh and quality of life 

 outcomes.The Canadian Journal of psychiatry2009 

 : سالمت روان اعضای خانواده کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانی

خانواده کادر درمان این است که نمی یکی از دالیل بروز اختالالت روانشناختی اعضای 

دارند درتماس باشند واز طرفی درمانی فعالیت و  عزیزانشان که درمراکز بهداشتیتوانند با 

مهم از جمله درمان از ترس آلوده شدن به مشکالت روانشناختی اعضای خانواده کادر 

 psychological Effect of.افسردگی بروز کندنشانه های , اضطراب , استرس 

COVID19 on Hospital staff.2020 

 

 : ودانشجویانسالمت روان دانش آموزان 

ویروس کرونا کودکان ونوجوانان یلی مدارس وقرنطینه کردن خانگی به دلیل شیوع طتع

فیزیکی انجام داده ؛الگوی خواب نامناسب  از طرفی محرک های استرس (6)کمتر فعالیت 

کمبود , افکار ناخوشایند وکسالت , منزل مانند ترس طوالنی مدت از مبتال به کرونا رزا د

کمبودفضای مناسب در خانه ودر مواردی , دوستان ومعلمان , ارتباط با همکالسی ها 

سالمت  روان کودکان اقتصادی و مالی والدین می تواتد اثرات ماندگاری بر مشکالت 

 نوجوانان داشته باشد

                                             (3) 



 

 

اختالل , حاد استرس اختالل

 The Lancet2020.ندپس از سانحه از خود نشان دهوسوگ واختالل  سازگاری

 روانشناختی در طی شیوع کرونا به دانشجویان دانشگاه از دیگر افراد مستعد بروز عالئم 

وضعیت , تحصیلی اضطراب روی آینده اختالل استرس پس از سانحه  .شمار می روند

 .دربین دانشجویان استشغلی  وکاهش ارتباطات اجتماعی 

psychiarty research2020.Archivees of Academic emergency2020  

  

 : سالمت روان مادران باردار

 طرح فاصله گذاری اجتماعی وبرخی محدودیت های تردد وقرنطینه ای از دالیل اصلی میزان

 .اضطراب ونگرانی دراغلب مادرانباردار در طول شیوع کرونا می باشد 

Archivees of Academic Emergency 

 :سالمت روان عموم جامعه 

 برخی از فاکتورهایی که در بروز عالئم روانشناختی درعموم مردم تاثیر گذلر است می توان

 وضعیت آینده شغلی ومنابع در آمد زایی افراد, به نگرانی در ارتباط با خطر ابتالی بیماری  

 .خانواده وهمچنین دوران طوالنی قرنطینگی خانگی اشاره نمود 

                                                 (4) 

 

 

 

 :کار ارائه راه

 

  سالمت روان افراد در سطوح مختلف و آسیب

  پذیرضرورز است تا با استفاده از شیوه های درمانی

  مناسب واز راه دور بااستفاده امکانات به روز نظیر

 .ارائه گردد پروتکل های درمانی مناسب استفاده, برنامه های آن الین , ویدئو کنفرانس 

 بودند 91جامعه که متاثر از کووید  های مختلف افراد شناسایی وضعیت روانشناختی گروه

 .و خشونت دارند شناسایی افرادی که خطر باالیی از اقدام به خودکشی

 International Journal ofارائه مداخالت درمانی

Biological Sciences2020  
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