

مقدمه
همانطور که میدانید این روزها خیلی از افراد جامعه به
دلیل ترس از ابتل به ویروس کرونا دچار اضططططرابی بی
قراریی دلهرهی ترس از بیمار شطططد و یا نگرانی از مرگ
خودشا و یا عزیزا شا میشوند.
به یاد داشططته باشططیو بروز این علیو و واک ها در افراد
طبیعی اسطط ی در مواردی که شططدا این عل و م ر به
زجر روانی شدید و اف عملکرد افراد شود؛ نیاز به دریاف
خدماا سلم روا وجود دارد.
برای مدیری اضطراب ناشی از بیماری کرونا الزم اس
به دستورالعمل زیر توجه و آ را به خوبی اجرا ک ید:


عالئم و نشانههای استرس در شرایط بحران

ترس از ابتل به بیماریی حرف زد مکرر در مورد بیماریی
چک کرد مکرر عل و و ن شانههای ج سمی مثل( :تبی
دردی ت فسی سرفه کرد و غیره…) کاه توجه و تمرکزی
دل شورهی بیقراریی کلفه بود ی ا ضطرابی بیحو صلگیی
کاه اشطططت های بدخوابی و یا کو خوابیی تپ ق لبی
اح ساس ناامیدی و غمگی یی ا شتغال ذه ی در مورد مرگ
خود و یا نزدیکا
 اقدامات فردی برای کمک به خود و دیگران

 قبل از هر چیز اطلعاا و دانستههای خود را در مورد
ویروس کرونا کامل ک ید.
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اطلعططاا خود را از م ططابت معتبر علمی از قبیططل
کانالها و سططای های مرتبط با وزارا بهداشطط و
دانشططگاههای علوم پزشططکی مان د سططامانه 0404
بدس آورید.
از خود و اعضای خانوادهتا مراقب ک ید.
برای پیشططگیری از فرسططود ی و خسططتگی روانیی به
ت غذ یهی اسطططترا ح به موقتی خواب کافی و ان ام
فعالی هایی که در شما ای اد لذا و آرام میک د
توجه جدی داشته باشید.
به نکاا و د ستورالعملهای بهداشتی پایب د باشید و
آ ها را اجرا ک ید.
اجازه دهید افراد در مورد ترس ها و نگرانی های که
دارند حرف بزن د .به صحب های آ ها فعاالنه وش
دهید و به او فرصططط دهید در مورد هی اناا خود
صحب ک د.








از چک کرد مداوم اخبار و اطلعاا مربوط به این
بیماری یا هر بیماری دیگری که ممکن اسطط ذهن
شططما را در یر ک د تا حد امکا پرهیز ک ید .زیرا این
کار میزا نگرانی و استرس شما را افزای میدهد.
سبک زند ی سالو خود را دا شته با شید .مان د ان ام
کارهای روزانه در م زل و به حداقل رساند کارهای
بیرو از م زل و ان ام فعالی های سطططر رم ک ده
مثل کتاب خواند ی دید تماشططای فیلو و تلویزیو ی
د عا و ن یای ی ورزش در محیط خا نهی شط ط ید
مو سیقیی فتگو با دو ستا و ب ستگانی که به شما
آرام مید هد .ک مک به فرز ندا در یاد یری
دروس .ا قدام برای فرا یری دوره های آموزشطططی
آنلین .ریلکسططیشططن (آرام بخشططی بد ) و تمری اا
یو ا
وق بی شتری برای با هو بود با اع ضای خانواده و
به ویژه با کودکا صرف ک ید.
به هیچوجه برای کاه استرسی اضطراب و دلشوره
و بیقراری خود از ال کلی موادم خدر و یا دارو های
آرام بخ بدو دستور پزشک استفاده نک ید.

 از هر ونه برچسطططب زد و یا پی داوری در مورد
وجود اختلل روانی در افراد پرهیز ک ید.
 به افرادی که ا ضطراب دارند بگویید که ت ربه ترس
و نگرانی با تو جه به ات فاقی که اف تاده و اخ بار و
اطلعاتی که میش وند غیرطبیعی نیس .
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 از م سخره و یا تحقیر کرد افرادی که دچار ترس و
اضطططراب ناشططی از ویروس کرونا هسططت دی بپرهیزید
چو این رفتار باعث شدا رفتن و افزای استرس
و اضطراب فرد میشود.

زمان نگرانی

از افراد بخواهید سعی ک د هر روز نیو ساع را به
نگرا بود اختصاص ده د! برای این م ظور باید زما
و مکا خاصی را به ع وا "زما نگرانی" انتخاب ک ید

 چند تکنیک مدیریت نگرانی

و هر وق

بررسی احتمال موضوع نگرانی

نگرانی" به تعویق بی دازند .به خود بگوی د ساع ( ...زما

بخ عمدهای از نگرانیها در مورد اتفاقهایی اسطط که
احتمال وقوع آ ها خیلی کو اس  .معموال شکل این نوع
نگرانیها به صورا " ا ر.....چه می شود؟" ا س  .برای
مثال "ا ر مبتل به کرونا شوم چه بلیی سرم میآید؟"ی
" ا ر دیگر نتوانو سر کار برومی چه اتفاقی برای خانوادهام
میافتد؟" .واقعی این اسططط که همیشطططه امکا وقوع
چیزهای بد و وحشت اک وجود دارد ولی در اکثر مواقت این
احتمال خیلی کو اسطط  .با مراجعه به مسططت داا علمی و
م ابت موثقی در ستی پا سخ خود را وار سی کرده و پا سخ
آ ها را اصلح ک ید.

نگرانی) به آ فکر خواهو کرد و توجه خود را دوباره

نگرانی به سراغشا آمد آ را تا "زما

برای مدیریت اضطراب ناشی از بیماری
کرونا چه میتوان کرد؟

معطوف به کاری ک د که در حال ان ام آ بودند.

در صورتیکه عل و بیقراریی اضطرابی دلشورهی
ترس ...در شما و اطرافیا تا ادامه داش و یا
قادر به تحمل آ نبودید به نزدیکترین مرکز ارا ه
ده ده خدماا جامت سلم محل زند ی خود
مراجعه ک ید و از پزشکا ی مراقبین سلم و
کارش اسا سلم روا شاغل در مراکز کمک
بگیرید.
جهت اطالع و ارزیابی وضعیت خود و خانوادهتان در مقابل
بیماری کروناویروس به سامانه الکترونیکی زیر مراجعه

توجه برگردانی

فرمایید

توجه بر ردانی مبت ی بر این واقعی اس که ذهن در آ
وا حد نمی توا ند به دو چیز فکر ک د .ب ابراین ا ر افراد
ذهنشا را معطوف چیز دیگری ک دی دیگر فضایی برای
نگرانی باقی نمی ما ند .کار هایی م ثل ف عال ی فیزیکیی
ورزشی بططازی ذه یی تمرکز روی محیط اطراف و ...
میتواند توجه را از موضوع نگرانی م حرف ک د.

salamat.gov.ir
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه کنید:
http://url.qums.ac.Coronavirus
سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

http://url.qums.ac.ir/corona
سایت معاونت بهداشتی
http://iec.behdasht.gov.ir

تهیه و تنظیم :گروه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد

سایت دفتر آموزش(آوای سالمت)



منبع :بسته خودمراقبتی در سالمت روان ویزه شرایط بحران (ویروس
کرونا) .وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
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