
مداخالت روانشناختی در بحران کرونا

«2019های فوری مورد نیاز بهداشت روان در شیوع کرونا ویروس جدید مراقبت»بر اساس مقاله 

TIMELY MENTAL HEALTH CARE FOR THE 2019 NOVEL CORONAVIRUS OUTBREAK IS URGENTLY NEEDED

گردآوری 
روانشناسی بالینیارشد تیموری، کارشناس حسین 

ترجمه
ساناز پیرایرانی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

تنظیم
مرجان فتحی، دکتری روانشناسی سالمت



گام اول

(  وانروان پزشک، روانشناس، روان پرستار، سایر کارکنان بهداشت ر)تشکیل تیم های سالمت روان چند رشته ای ■

ارائه خدمات سالمت روان به به بیماران و کارکنان بهداشتی■

ارائه اقدامات درمانی ویژه روانپزشکی و سالمت روان برای بیماران مبتال به اختالالت روانی همراه■



گام دوم

ارتباط شفاف و منظم■

به روز رسانی دقیق اطالعات شیوع■

ارائه اطالعات دقیق به هر دو گروه کارکنان بهداشتی و جمعیت عمومی■

گزارش برنامه های درمانی، پیشرفت و به روز رسانی وضعیت سالمتی■



گام سوم

wechatتامین خدمات ایمن برای ارائه خدمات روانشناختی با استفاده از ابزار الکترونیکی و برنامه های هوشمند و ■



گام چهارم

کارکنان سط توها مشغول به کار هستند، متخصصان بهداشتی مراقب بیماران که در بیمارستانغربالگری مداوم بالینی ■
سالمت روان



کارکنان بهداشتی و جمعیت عمومی

مداخالت پیشنهادی

بهداشت روانآموزش ■

مراقبت به موقع■

سازگاری-تکنیک های مبتنی بر مدل استرس■

عوارض روانی احتمالی

حس خطر■

عدم اطمینان■

حمالت هراس■

اضطراب■

افسردگی■

هیجان روانی■

دلیریوم■

خودکشی■



موارد مشکوک به ابتال، بیماران کلینیک تب، خانواده و دوستان 
مبتالیان

مداخالت پیشنهادی

آموزش بهداشت روان■

نظارت بر وضعیت روانشناختی بیمار ■

سازگاری-تکنیک های مبتنی بر مدل استرس■

عوارض روانشناختی احتمالی

ترس از عواقب عفونت بالقوه کشنده ویروس■

اضطراب■

بیماریاحساس گناه در باره مسری بودن ■

بر خانواده و دوستانبیماری انگ ناشی از ■



افراد در قرنطینه

مداخالت پیشنهادی

ران و استفاده از کانال های ارتباطی ایمن بین بیما■
خانواده ها مانند ارتباطات تلفن هوشمند و 

wechat

عوارض احتمالی 
بی حوصلگی■

تنهایی■

عصبانیت■

عوارض روانی ناشی از عفونت■

بی خوابی ناشی از کورتیکواستروئیدها■

اضطراب■

پریشانی روانی■



مداخالت پیشنهادی

غربالگری مداوم بالینی■

درمان های روانپزشکی به موقع■

عوارض احتمالی 

افسردگی■

اضطراب■

خودکشی■

گروه درمان



مداخالت پیشنهادی

آموزش بهداشت روان■

مراقبت به موقع■

سازگاری-تکنیک های مبتنی بر مدل استرس■

عوارض احتمالی

ترس از ابتال■

ترس از انتشار ویروس به خانواده، دوستان و ■
همگاران

استرس پس از سانحه■

متخصصان بهداشتی



منبع

■Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently 
needed
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