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مطالعه شماره ()۱

سرشت و منش شخصیتی افراد مسموم شده با متانول در طی جهانگیری کووید۱۹-
در همــان هفتههــای ابتدایــی همهگیــری کوویــد ۱۹-در ایــران ،شــایعه شــده بــود کــه مصــرف مشــروبات الکلــی میتوانــد
از ابتــاء افــراد بــه بیمــاری کوویــد ۱۹-جلوگیــری کــرده و رویکــردی مناســب در درمــان بیماریهــای ویروســی دســتگاه
تنفســی باشــد .بــه دنبــال انتشــار ایــن شــایعه ،بیمــاران فراوانــی بــا عالئــم مســمومیت بــا متانــول بــه بیمارســتانهای
سراســر کشــور مراجعــه کردنــد بــه گونـهای کــه پــس از گذشــت حــدود چهــار هفتــه ،ایــران بــا یــک همهگیــری مســمومیت
ناشــی از مصــرف مشــروبات الکلــی مواجهــه شــد .بــر اســاس یــک گــزارش رســمی کــه در اواخــر اســفند مــاه ســال ۱۳۹۸
منتشــر شــد ،بیــش از  ۳۱۰۰بیمــار بــه همــراه  ۷۲۸فــوت ناشــی از مســمومیت الــکل در سراســر کشــور رخ داده بــود .نکتــه
قابــل توجــه ایــن بــود کــه اســتان فــارس دارای باالتریــن نــرخ مســمومیت ناشــی از الــکل در سراســر کشــور بــود .از همیــن
رو ،ایــن مطالعــه مقطعــی دو گروهــی تــاش کــرده اســت تــا بــه تببیــن سرشــت و منــش شــخصیتی افــراد مســموم شــده
در اثــر اســتفاده از الــکل در مقایســه بــا جمعیــت عــادی بپــردازد.
بــر اســاس یافتههــای ایــن مطالعــه ،نزدیــک بــه  ۳۰درصــد از افــرادی کــه بدلیــل مصــرف الــکل در بیمارســتانها پذیــرش
شــده بودنــد بیــان کردنــد کــه فکــر میکردنــد مصــرف الــکل میتوانــد از ابتــاء بــه کوویــد ۱۹-پیشــگیری کــرده و دارای
اثــرات درمانــی مؤثــری در درمــان ایــن بیمــاری اســت .در ارتبــاط بــا دالیــل مصــرف الــکل ،حــدود  ۱۵درصــد از افــراد
مســموم شــده گــزارش کردنــد کــه آنهــا بــه منظــور جلوگیــری از ابتــاء بــه کوویــد ۱۹-از مشــروبات الکلــی اســتفاده
ی کــه بیــش از  ۴۸درصــد از آنهــا مصــرف الــکل بصــورت یــک عــادت را دلیــل اســتفاده مطــرح کردنــد.
کردهانــد ،در حالـ 
میــزان الــکل مصرفــی در میــان افــراد پذیــرش شــده در مراکــز درمانــی نیــز متفــاوت بــوده اســت .در ایــن ارتبــاط ،حــدود
 ۶۰درصــد از افــراد بیــش از یکبــار در هفتــه مصــرف میکردنــد ۲۳ ،درصــد از افــراد بیــش از ســه بــار در مــاه مصــرف
میکردنــد و  ۱۶درصــد از افــراد حداکثــر شــش بــار در طــی یکســال مصــرف میکردنــد.

Source: Estedlal A, Mani A, Vardanjani HM, Kamali M, Zarei L, Heydari ST, Lankarani
KB. Temperament and character of patients with alcohol toxicity during COVID-19 pandemic. https://assets.researchsquare.com/files/rs-39758/v3/a720c7e7-64e1-40ff-a2c08825908e1e06.pdf
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فرسودگی شغلی پرستاران و عوامل مرتبط با آن در طی جهانگیری کووید۱۹-
بــر اســاس یافتههــای ایــن مطالعــه ،میــزان شــیوع فرســودگی شــغلی میــان پرســتاران حــدود  ۶۵درصــد بــود کــه بیانگــر
ایــن موضــوع اســت کــه درصــد قابــل توجهــی از پرســتاران درگیــر فرســودگی شــغلی هســتند .ایــن در حالیســت کــه
میــزان فرســودگی شــغلی در میــان پرســتاران شــاغل در اســکاتلند در طــی همهگیــری کوویــد ۱۹-حــدود  ۳۲درصــد و در
میــان پرســتاران شــاغل در ایــاالت متحــده آمریــکا حــدود  ۵۴درصــد بــوده اســت .از همیــن رو ،بــاال بــودن نــرخ فرســودگی
شــغلی در میــان پرســتاران میتوانــد زنــگ خطــری بــرای نظــام ســامت ایــران باشــد .عــاوه بــر ایــن ،حــدود  ۶۴درصــد
از پرســتاران از ســطوح مختلفــی از خســتگی عاطفــی رنــج میبردنــد .فقــدان زیرســاختهای کافــی و افزایــش وحشــتناک
مــوارد ابتــای روزانــه کوویــد ۱۹-دارای اثــرات قابــل توجهــی بــر اســتانداردهای درمانــی و نیــز عالئــم خســتگی در میــان
پرســتاران بــوده اســت.
دیگــر یافتــه قابــل توجــه ایــن مطالعــه ،رابطــه میــان تعــداد شــیفتهای یــک پرســتار در طــی همهگیــری کوویــد ۱۹-بــا
خســتگی عاطفــی پرســتار بــود .در واقــع ایــن رابطــه بــه نوعــی بیانگــر تأثیــر منفــی افزایــش فشــار کاری پرســتاران در طــی
ایــن همهگیــری میباشــد .عــاوه بــر ایــن ،یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان میدهنــد کــه پرســتاران جوانتــر (زیــر ۲۵
ســال) دارای باالتریــن میــزان خســتگی عاطفــی بودنــد ،در حالــی کــه پرســتاران ارشــد (بــاالی  ۳۵ســال) دارای کمتریــن
میــزان خســتگی عاطفــی بودنــد .در واقــع ،ایــن یافتــه میتوانــد بــه نوعــی رابطــه میــان خســتگی عاطفــی و تجربــه کاری
را نشــان دهــد .رابطــه قــوی میــان تعــداد مــوارد مــرگ مشــاهده شــده از ســوی پرســتاران بــا میــزان خســتگی عاطفــی
آنهــا ،دیگــر یافتــه ایــن مطالعــه بــود کــه الزم اســت تــا بیشــتر از ســوی مدیــران و سیاســتگذاران مــورد توجــه قــرار گیــرد.
در مجمــوع ،یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان میدهنــد کــه فرســودگی شــغلی در میــان پرســتاران در طــی همهگیــری
کوویــد ۱۹-بســرعت در حــال افزایــش اســت .از طرفــی ،افزایــش چشــمگیر خســتگی عاطفــی در میــان پرســتاران میتوانــد
زنــگ خطــری بــرای نظــام ســامت باشــد کــه نیازمنــد اتخــاذ سیاسـتها و راهکارهایــی اثربخــش در راســتای تقلیــل آن
میباشــد.

Source: Kamali M, Sadati AK, Khademi MR, Ghahramani S, Zarei L, Ghaemi SZ, Tabirazi R,
Akbari M, Shokrpour N, Mani A, Heydari ST. Burnout among Nurses during Coronavirus Disease 2019 Outbreak in Shiraz. Galen Medical Journal. 2020 Dec 26;9:1956.
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وضعیت سالمت روان در همهگیری کووید۱۹-
عوامــل متعــددی میتواننــد در افزایــش شــیوع اختــاالت روانــی در طــی همهگیــری کوویــد ۱۹-نقــش داشــته باشــند.
بــا توجــه بــه مســائل فرهنگــی حاکــم بــر جامعــه ایرانــی ،دیــدار بــا اقــوام و خویشــاوندان همــواره بــه عنــوان یکــی از
رســوم مــورد اقبــال بــوده اســت .امــا پــس از بــروز ایــن همهگیــری و انجــام قرنطینههــای خانگــی و کاهــش ارتباطــات رو
در رو ،بشــدت وضعیــت ســامت روان را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .عــاوه بــر ایــن ،کاهــش چنیــن عــادات و رســومی
میتواننــد زمینهســاز اختــاالت روانــی شــدیدتری نظیــر اســکیزوفرنی و افســردگی شــدید نیــز باشــند .از طرفــی ،مصــادف
شــدن قرنطینههــای ســختگیرانه بــا ایــام عیــد نــوروز  ۱۳۹۹نیــز در تشــدید ایــن وضعیــت بیتقصیــر نبــوده اســت.
ت اجتماعــی بــه دنبــال تعطیــل شــدن اماکــن زیارتــی ،ســینماها ،تئاتــر ،مراکــز آموزشــی و فرهنگــی نیــز
کاهــش حمای ـ 
میتوانــد دیگــر عامــل بالقــوه در تضعیــف وضعیــت ســامت روان عمــوم جامعــه باشــد .از دیــدگاه اقتصــادی نیــز بــا توجــه
بــه کاهــش ظرفیــت اقتصــادی کشــور بــر اثــر تحریمهــای بینالمللــی ،توانایــی اقتصــادی دولــت بــه منظــور تقلیــل
آثــار ســوء ایــن همهگیــری بــر کســب و کار و درآمــد مــردم چنــدان مطلــوب نبــود .در واقــع ،ایــران نتوانســت هماننــد
کشــورهای ثروتمنــد بــا تدویــن بســتههای اقتصــادی ،از عمــوم جامعــه و بويــژه اقشــار آســیبپذیر ،حمایــت اقتصــادی
مکفــی را فراهــم آورد .در نتیجــه ،همزمــان شــدن همهگیــری کوویــد ۱۹-بــا تحریمهــای شــدید ایــاالت متحــده آمریــکا
باعــث شــد تــا دغدغههــا و چالشهــای اقتصــادی جامعــه دو چنــدان گردنــد.
بــر اســاس یافتههــای ایــن مطالعــه ،توجــه بــه وضعیــت ســامت روان افــراد جــوان در طــی همهگیــری کوویــد۱۹-
بســیار حائــز اهمیــت اســت .چــرا کــه بــر خــاف شــرایط پیــش از همهگیــری ،وضعیــت ســامت روان ایــن گــروه نســبت
بــه افــراد بزرگســال و ســالمند بیشــتر تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه اســت .لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن گــروه در جامعــه،
تمرکــز بــر تدویــن سیاس ـتهایی بــه منظــور بهبــود ســامت روان جوانــان میتوانــد یکــی از اولویتهــای سیاســتگذاران
و تصمیمگیرنــدگان مربوطــه باشــد.

Source: Mani A, Estedlal AR, Kamali M, Ghaemi SZ, Zarei L, Shokrpour N, Heydari ST, Lankarani KB. Mental health status during COVID-19 pandemic in Fars Province, Iran: timely
measures. BMC Public Health. 2020 Dec;20(1):1-1. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889020-09928-3
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خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن در دوران جهانگیری کووید۱۹-
خشــونت خانگــی مفهــوم گستردهایســت کــه بــه طیفــی از رفتارهــای نابهنجــار در محیــط خانــواده اطــاق میشــود کــه
ممکــن اســت بصــورت فیزیکــی ،جنســی ،روانشــناختی و یــا اقتصــادی بــروز کنــد .افــرادی کــه تحــت خشــونت خانگــی
قــرار میگیرنــد ،بیشــتر در معــرض آســیبهای جســمی و روانــی بــوده و احتمــال ابتــاء بــه عفونتهــای قابــل انتقــال
از طریــق روابــط جنســی نیــز در میــان آنهــا بیشــتر اســت.
در ایــن مطالعــه نشــان داده شــده اســت کــه مصــرف مشــروبات الکلــی ،ســیگار کشــیدن و کمتــر بــه خــارج از خانــه رفتــن
مهمتریــن عوامــل بــروز خشــونت خانگــی در میــان مشــارکتکنندگان هســتند .در واقــع ،مانــدن بــا یکدیگــر بــرای مــدت
طوالنــی بــه دنبــال قرنطینههــا ،میتوانــد احتمــال تنــش و خشــونت را در میــان خانــواده افزایــش دهــد .یکــی از نــکات
جالــب ارائــه شــده در ایــن مطالعــه ایــن اســت کــه هنگامــی کــه افــراد از راهبردهــای اجتنــاب (مث ـ ً
ا ســکوت) اســتفاده
میکننــد ،موضوعــات بیشــتری در خانــواده حــل نشــده باقــی میماننــد و از همیــن رو ،احتمــال اســتفاده از خشــونت
بــرای حــل مســئله مــورد نظــر بیشــتر میشــود .از طــرف دیگــر ،مصــرف الــکل میتوانــد بــا ایجــاد تغییــرات خلــق و
خویــی منجــر بــه بــروز خشــونتهای خانگــی گــردد.
عــاوه بــر مــوارد مذکــور ،تــرس از ابتــاء بــه بیمــاری کوویــد ،۱۹-کاهــش فعالیــت فیزیکــی و مصــرف مــواد مخــدر از
دیگــر عوامــل بــروز خشــونتهای خانگــی در دوره بــروز جهانگیــری کوویــد ۱۹-بودنــد .در واقــع ،اســترس ناشــی از ابتــاء
بــه بیمــاری و تــرس از عواقــب ایــن بیمــاری ،باعــث شــده اســت تــا پرخاشــگری و خشــونت در خانوادههــا افزایــش یابــد.
همچنیــن ،کاهــش فعالیــت فیزیکــی میتوانــد بــا افزایــش اضطــراب و افســردگی ،تأثیــرات منفــی چشــمگیری بــر ســامت
روان افــراد داشــته باشــد.
در مجمــوع ،در طــی جهانگیــری کوویــد ۱۹-و بــه دنبــال سیاسـتهای فاصلهگــذاری اجتماعــی و قرنطینـهای ،خشــونت
خانگــی در ایــران افزایــش یافتــه اســت .ایــن پدیــده میتوانــد تأثیــرات کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت متعــددی بــر خانوارهــا
داشــته باشــد .از همیــن رو ،سیاســتگذاران بایــد برنامههــای مداخلـهای متنوعــی را بــه منظــور کاهــش اثــرات منفــی ایــن
مســئله تدویــن نماینــد.
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آگاهی و نگرش مادران باردار در خصوص جهانگیری کووید۱۹-
داشــتن ســطح قابلقبولــی از دانــش نســبت بــه عالئــم رایــج بیمــاری کوویــد ۱۹-میتوانــد بــه افــراد جامعــه کمــک
کنــد تــا بســرعت نســبت بــه ابتــای خــود آگاه شــده و مراجعـ ه بــه هنگامــی بــه مراکــز درمانــی داشــته باشــند .بــا ایــن
حــال ،چنیــن شــرایطی میتوانــد بصــورت یــک شمشــیر دو لبــه نیــز عمــل کنــد ،چــرا کــه مراجعــه بیــش از حــد افــراد
جامعــه بــه مراکــز درمانــی میتوانــد فرســودگی کارکنــان نظــام ســامت را بــه همــراه داشــته باشــد و از ســویی ،مراجعــه
دیرهنــگام افــراد مبتــاء میتوانــد منجــر بــه افزایــش مــوارد شــدید بیمــاری و در نتیجــه افزایــش میــزان مرگومیــر
گــردد .همانطــور کــه پیــش از ایــن مــورد اشــاره قــرار گرفــت ،در ایــن مطالعــه نشــان داده شــده اســت کــه بــا وجــود اینکــه
اغلــب مشــارکتکنندگان دارای ســطح دانشــی قابــل قبولــی در خصــوص همهگیــری کوویــد ۱۹-بودنــد ،امــا بســیاری
از آنهــا نســبت بــه عالئمــی کــه نیازمنــد مراجعــه فــرد بــه مراکــز درمانــی شــود ،آگاهــی چندانــی نداشــتند .از همیــن رو،
سیاســتگذاران بایــد بــا ارائـ ه آموزشهــای الزم در ایــن زمینــه ،بســتری را بــرای مراجعــه بــه هنــگام مــادران بــاردار فراهــم
آورنــد.
یکــی از یافتههــای جالــب ایــن مطالعــه ،کاهــش چشــمگیری ارتباطــات رو در رو در میــان مــادران بــاردار بــود کــه حــدود
 ۸۹درصــد از آنهــا بــه منظــور جلوگیــری از ابتــاء ،ارتباطــات رو در روی خــود را کاهــش داده بودنــد .همچنیــن ۵۰ ،درصــد
از مشــارکتکنندگان بیــان کــرد ه بودنــد کــه بدلیــل بســته شــدن مراکــز مراقبتــی دوره بــارداری ،مراقبتهــای روتیــن
ایــن دوره را یــا کاهــش دادهانــد یــا متوقــف کردهانــد .از طرفــی دیگــر ،حــدود  ۷۲درصــد از مــادران بــاردار بــه علــت
اســترس ناشــی از ابتــاء بــه ایــن بیمــاری ،مراقبتهــای روتیــن دوره بــارداری را یــا بصــورت چشــمگیری کاهــش داده و
یــا متوقــف کــرده بودنــد .وســواس بــه شســتن دس ـتها دیگــر یافتــه ایــن مطالعــه بــود کــه در میــان حــدود  ۳۰درصــد
از مشــارکتکنندگان وجــود داشــته اســت .جالــب ایــن اســت کــه بســیاری از مــادران معتقــد بودنــد کــه توانســتهاند
اســترس خــود را در طــی همهگیــری کوویــد ۱۹-بصــورت موفقیتآمیــزی کنتــرل کننــد .در مجمــوع ،تمرکــز بــر ارائ ـه
آموزشهــای اثربخــش در حــوزه کنتــرل و کاهــش اســترس میتوانــد یکــی از راهکارهــای بالقــوه در جهــت حمایــت از
مــادران بــاردار در طــی جهانگیــری کوویــد ۱۹-باشــد.

Source: Maharlouei N, Asadi N, Bazrafshan K, Roozmeh S, Rezaianzadeh A, Zahed-Roozegar
MH, Shaygani F, Kharmandar A, Honarvar B, Hemyari C, Omidifar N. Knowledge and Attitude
regarding COVID-19 among Pregnant Women in Southwestern Iran in the Early Period of its
Outbreak: A Cross-Sectional Study. The American journal of tropical medicine and hygiene.
2020 Dec 2;103(6):2368-75. DOI: https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-0608

5

