
 
 واحد سالمت روان معاونت ردمان

 

با توجه به تأثیر استرس بر سیستم ایمنی بدن رعایت توصیه های روانشناسی 

 .برای مقابله با ویروس کرونا کمک قابل توجهی خواهد کرد
 
 پدیده کرونا هر کدام از ما چه نقشی برای خود متصور هستیم؟ رد

 

 تر.م و نه بیشخوب است بدانیم که ما فقط به اندازه سهم خودمان، می توانیم اوضاع را کنترل کنی

 
با توجه به اینکه این یک درد مشترک است بنابراین هم به خود و هم به دیگران کمک کنیم. اگر 

و نسبت به تغییر  بپذیریمباورهای درستی در خود ایجاد کنیم و واقعیت شرایط پیش آمده را 

م که بینی سبک زندگی )به خصوص در زمینه بهداشت فردی و پیشگیرانه( اقدام کنیم، آنگاه می

 روبه رو شدن با کرونا راحت تر خواهد بود.

بیماری کرونا یا هر بیماری جدیدی به علت ناشناخته بودن، ترسی ایجاد می کند. اگرچه اضطراب 

طوالنی شدن آن است واکنش طبیعی به شرایط دشوار است اما آنچه در اضطراب اهمیت دارد، 

ا تضعیف هتواند روی سیستم ایمنی تأثیر منفی داشته باشد و بدن را در برابر بیماریاضطراب می

اقداماتی که فرد مبتال به اضطراب انجام شود. های ناکارآمد میکند. گاهی نیز اضطراب باعث رفتار

کند، شامل جستجوی مداوم خبر در دهد و چرخه اضطراب خودش و دیگران را بیشتر میمی

های اجتماعی نامعتبر است، همچنین، عدم اطمینان و بزرگ نماییِ خطرات، از ها و شبکهرسانه



ی که از قبل دچار اختالل اضطراب منتشر، اختالل اضطراب های افراد مضطرب است. اشخاصویژگی

 .کنندبیماری و اختالل وسواسی جبری بوده اند، در این شرایط اضطراب بیشتری را تجربه می

 

 شست و شوی مداوم دست ها به منظور اطمینان روانی از عدم ابتال به بیماری

توانند، دست هایشان را مکررا کنند، می مردم برای اینکه از عدم ابتال به بیماری اطمینان حاصل

بشویند. این مؤثرترین روش برای پیشگیری از بیماری است. در وهله بعدی، به دنبال اطالعات 

دقیق باشند و این اطالعات را از منابع معتبر مانند، سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت و 

توانید سواالت خود را از سامانه نین، میهای علوم پزشکی دریافت کنند. همچهای دانشگاهسایت

 .بپرسند۰111رباره کرونا سواالت عمومی دیا پاسخ گویی به  ۰۹۱سالمت با شماره 

 !نشر اخبار و اطالعات نادرست، ممنوع

 ها مطمئن شوند. انتشار اخبارمردم باید توجه کنند که قبل از بازنشر اخبار و اطالعات، از صحت آن 

این بیماری، اولین و آخرین  .دهدنادرست، اضطراب اطرافیان شما و جامعه را بی دلیل افزایش می

که  شود؛ شاید جالب باشدترین بیماری نیز محسوب نمیبیماری واگیردار و همه گیر نبوده و کشنده

نفر ممکن است که جانشان را از  4تا شوند، دو بدانید از هر صد نفری که مبتالبه این بیماری می

شود، مرگ و میر باالیی ها که چندان جدی گرفته نمیدست بدهند. در ضمن، بعضی از بیماری

دارند. برای مثال، ساالنه بیش از یک میلیون نفر در جهان به علت ابتال به سل جان خود را از دست 

 .دهندمی

 تحرک کافی داشته باشید و حتی در خانه ورزش کنید

 منزل هم فعال باشید و بیکاراگر برای رعایت ایمنی ساعات طوالنی در منزل هستید، سعی کنید در 

نمانید. تحرک کافی داشته باشید و حتی در خانه ورزش کنید. برای قدم زدن و پیاده روی به 

های خلوت یا طبیعت بروید و خود را به مدت طوالنی در منزل حبس نکنید. با دوستان و مکان

کند، اما شما کمک میها به بهتر شدن حال اطرافیان خود صحبت کنید. صحبت در مورد نگرانی

 .های خود را به اخبار کرونا ویروس محدود نکنیدصحبت

هایی که قبال برای کاهش سعی کنید، بر مواردی که روی آن کنترل دارید، تمرکز کنید. از روش 

های آرام سازی و ریلکسیشن اضطراب و استرس شما موثر بوده استفاده کنید. برای مثال، روش

خود را سرگرم کنید، فیلم تماشا کنید یا هر فعالیت لذت بخشی که شما را آرام را به کار ببرید. 

 .کندمی

های روزمره برای شما سخت شده، کنید، تحت فشار زیادی قرار دارید، یا انجام کاراگر احساس می 

 .با پزشک، روانپزشک یا روانشناس مشورت کنید

سیل، زلزله، یا از دست دادن عزیزی روبرو  اکثر ما وقتی با اتفاقات و حوادث ناگواری مانند

د؛ مانند شوشویم، یا احساس کنترل روی شرایط نداریم و اوضاع برایمان غیرقابل پیش بینی میمی

 .شویممواجهه یا همه گیری ویروس کرونا، دچار استرس می



های نشانهدهیم. گاهی هریک از ما به شکل متفاوتی به استرس و حوادث ناگوار واکنش نشان می 

های پراکنده بدنی، مشکل گوارشی، احساس خستگی، کاهش اشتها، بی جسمی مانند سردرد، درد

های روانی رفتاری، مانند احساس ترس و اضطراب، درماندگی، نا آید و گاهی نشانهخوابی پیش می

ها و سترسکند با اآنچه که به ما کمک می .شودامیدی، کرختی و شوکه شدن، یا خشم تجربه می

به این معنی نیست که تحت تاثیر « آوریتاب»شود. گفته می« آوریتاب»حوادث سخت کنار بیاییم، 

، از کند چطور با مشکالت کنار بیاییمشویم، بلکه، تعیین میگیریم و ناراحت نمیمشکالت قرار نمی

، از راهکارهای باال برای افزایش تاب آوری می توان ها گذر کنیم و سالمت روانمان را حفظ کنیمآن

 استفاده کرد.
 

 لمان است یعنی مراقبت از خودمانآن قسمتی بپردازیم که تحت کنتربهتر است به  خالصه اینکه

 محکم و قوی هستیدیادتان باشد شما 
 

 در پایان سخن اینکه: اولین کاری که بعد از ریشه کن شدن کرونا ویروس انجام می دهید چیست؟

 
 




