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نامه به سردبیر
کرونا ویروس  )Coronavirus 2019( 2019برای اولین
در تاریخ  17دسامبر  2019شهر ووهان کشور چین شیوع یافت و
از  23مارس  ،2020این ویروس کشنده در کمترین زمان ممکن
در سراسر جهان گسترش یافت تا جایی که سازمان جهانی
بهداشت در  11مارس  2020کرونا ویروس  2019را به عنوان
سندرم حاد تنفسی  )SARS-CoV-2( 2و یک بیماری همهگیر
در سطح جهانی معرفی کرد ( .)1اولین مورد بیماری کووید19-
کشور ایران نیز در تاریخ  30بهمن ماه سال  1398در استان قم
 150کیلومتری پایتخت کشور شناسایی شد .گسترش این بیماری
کشنده در سطح جهانی آن چنان پر سرعت بود که به عنوان
بزرگترین تهدید سالمت عمومی افراد در سال  2020شناخته شد.
کووید 19-دارای عالئم بسیار متنوعی مانند تب باال ،سرفه
خشک ،بدن درد ،تنگی نفس ،دامنه گسترده شیوعشناسی ،شایعات
و اطالعات غلط در مورد منشاء بیماری ،شکست در درمانهای
مختلف و قدرت انتقال باال است که همچنان برتعداد آنها افزوده
میشود و همین باعث گردیده اضطراب و استرس قابل مالحظه-
ای پیرامون کرونا ویروس  2019در مردم جهان به وجود آید (.)2
بر اساس بررسیهای صورت گرفته در مواقعی که سالمت مردم
جامعه در خطر میافتد؛ واکنشهای روانشناختی ایجاد شده مانند
اضطراب ،افسردگی ،استرس و ترس بر روی سالمت جسمانی و
سیستم ایمنی افراد تأثیر بسزایی بر جای میگذارد ( .)3در همین
راستا ،همهگیری کووید 19-نیز باعث بروز اختالالت روانشناختی
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گستردهای از جمله اضطراب ،افسردگی ،استرس ،ترس و اندوه در
سراسر جهان شده است .همچنین افرادی که جزو گروههای
آسیبپذیرند و بیشتر در معرض ابتال به کرونا ویروس 2019
هستند (مانند جانبازان ،سالمندان ،افراد مبتال به بیماریهای
خاص) مشکالت روانشناختی بیشتری را تجربه میکنند (.)4
ایجاد فاصلهگذاری اجتماعی و قرنطینه خانگی به منظور
کنترل شیوع کووید ،19-توانایی تأمینکنندگان سالمت روانی را
به شدت محدود کرده است ،دقیقاً در زمانی که پیشگیری از وقوع
اختالالت روانشناختی در این شرایط از اهمیت باالیی برخوردار
است ( .)5مطابق با درخواستهای دولت برای ماندن در خانه و
رعایت فاصله اجتماعی از دیگران ،ارائهدهندگان خدمات سالمت
روانی به ارائه خدمات درمانی از طریق راه دور به صورت مجازی
و اینترنتی ،اغلب به عنوان مراقبت سالمت روانی از راه دور
( )Tele-Mental Healthروی آوردهاند .برای سالهای متمادی،
اداره سالمت جانبازان ()Veterans’ Health Administration
از سالمت روانی راه دور برای ارائه طیف وسیعی از خدمات (به
عنوان مثال ،غربالگری ،درمان ،تجویز و کنترل دارو) به جانبازان
که در اداره سالمت جانبازان ثبتنام کردهاند ،استفاده کرده است،
به ویژه برای جانبازان روستایی که رانندگی کردن مانعی برای
مراقبت از آنها محسوب میشود ( .)6این روشهای درمانی از
راه دور که زمانی به عنوان مراقبتهای فردی در نظر گرفته
میشدند ،اما در طی شیوع بیماریهای همهگیر مانند کووید19-
برای ارائه سالمت روانی جانبازان ،حیاتی و اساسی به شمار
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میآیند ( .)7در این راستا Connolly ،و همکاران ( )2021در
پژوهشی به بررسی مراقبت سالمت روانی از راه دور در رابطه با
جانبازان طی همهگیری کرونا ویروس  2019پرداختند .بررسیهای
انجام شده مشخص کرد استفاده از مراقبت سالمت روانی از راه
دور طی شیوع کووید 19-از  1739مورد در  11مارس به 11406
مورد در  22آوریل  2020افزایش یافت که رشدی  556درصدی
داشت 77/5 .درصد از جانبازان برای اولین بار بود که از این
سیستم درمانی استفاده میکردند .همین موضوع باعث شد مراجعه
حضوری  81درصد کاهش یابد (.)8
اگرچه کووید 19-سومین ویروس کرونا طی  20سال اخیر
است که تأثیر قابل توجهی در سالمت روانی و اقتصاد جهانی
داشته است ،اما این اولینبار در قرن  21میالدی است که تمامی
کشورهای جهان به جز قطب جنوب تحت تأثیر این ویروس
منحوس قرار میگیرند .پریشانی ،عدم اطمینان و غیرقابل پیشبینی
بودن به دلیل عدم درمان قطعی و مشخص نبودن پایان شیوع
کووید 19-منجر به ایجاد مشکالت روانشناختی زیادی مانند
افسردگی ،اضطراب و استرس شده است ( .)9عالوه براین،
تصاویری که رسانهها و شبکههای اجتماعی از تعداد بیماران
کرونایی ،آمار فوتی ،اجساد و تابوتهایی که در عمق زمین دفن
میشدند؛ در حالی که خانواده آنها نمیتوانستند با آنها خداحافظی
نمایند ،باعث ایجاد پریشانی اجتماعی گستردهای شده است ،به
همین دلیل در دسترس بودن مراقبان سالمت روانی در این دوران
از اهمیت باالیی برخوردار است (.)10
از آنجایی که جانبازان در دوران جنگ آسیبهای جسمانی و
روانی گستردهای مانند استرس پس از سانحه ،اضطراب ،افسردگی
و خودبیمارپنداری متحمل شدهاند ،از سیستم ایمنی پایینتری
برخوردار هستند و در مقابل کووید 19-جزو گروههای آسیبپذیر
تلقی میشوند .افزون بر آن ،با توجه به محدودیتهای جسمانی
و فاصلهگذاری اجتماعی امکان دریافت خدمات روانشناختی
حضوری برای جانبازان وجود ندارد؛ به همین دلیل ایجاد خدمات
روانشناختی از راه دور برای جانبازان از اهمیت باالیی برخوردار
است ( .)11در همین راستا Zhang ،و همکاران ( )2021در
پژوهشی به بررسی مراقبت سالمت روانی از راه دور جانبازان طی
شیوع کووید 19-پرداختند .بررسیهای صورت گرفته نشان داد
مراقبت سالمت روانی از راه دور به سرعت در سیستم بهداشتی
جانبازان گسترش یافت و به عنوان درمان اصلی در دوران
کووید 19-مورد استفاده قرار گرفت .همچنین تعداد بیمارانی که
به درمان اهمیت نمیدادند به  38درصد کاهش یافت .نسخههای
داروهای روانپزشکی برای بیماران جدید  21تا  50درصد کاهش

داشت ( Rosen .)6و همکاران ( )2021در مطالعهای به بررسی
مراقبت از سالمت روانی ویدیویی جانبازان طی شیوع کووید19-
پرداختند .بررسی های انجام شده نشان داد بیش از یک میلیون
تماس تلفنی و ویدیویی با اداره سالمت روانی جانبازان ایاالت
متحده آمریکا تا آوریل  2020ثبت شده است که در مقایسه با
اکتبر  80 ،2019درصد مراجعه حضوری جانبازان را کاهش داده
است ( .)12در پژوهشی دیگر Jacobs ،و همکاران ( )2021به
بررسی تفاوت استفاده از مراقبت سالمت از راه دور جانبازان در
دوران قبل و بعد شیوع کووید 19-پرداختند .بررسیهای صورت
گرفته نشان داد میزان استفاده از مراقبت سالمت از راه دور
جانبازان طی همهگیری کرونا ویروس  2019بین  5تا  10برابر
شده است .قبل از دوران شیوع کووید 19-جانبازانی که فاصله
کمی با محل ارائه خدمات سالمتی داشتند کمتر از سیستم راه
دور استفاده می کردند و بیمارانی که وضعیت سالمتی مناسبی
نداشتند مراجعه حضوری را اولویت قرار میدادند .طی شیوع
کووید 19-بیمارانی که فاصله طوالنی داشتند بیشتر از خدمات
سالمت راه دور بهره می بردند .همچنین در رابطه با سالمت
روانی از راه دور نیز طی همهگیری کرونا ویروس  2019افزایش
چشمگیری داشت (.)7
با همهگیری کووید 19-مجموعهای از مشکالت روانی،
جسمانی و اجتماعی مرتبط با کرونا ویروس  2019در بسیاری از
مردم جهان از جمله جانبازان ایجاد شده است .اگر به این مشکالت
توجه نشود ممکن است پیامدهای روانشناختی همهگیری کووید-
 19در جمعیت عمومی برای مدت طوالنی باقی بماند و تبدیل به
یک بحران پزشکی در جهان شود .تخمین تداوم اثرات طوالنی
مدت این بیماری ویروس کشنده دشوار است اما نگرانیهای اولیه
بعد از شیوع یک بیماری همهگیر شامل بروز مشکالت روانشناختی
مانند استرس پس از سانحه ،تشدید مشکالت روانی ،اجتماعی و
خانوادگی از قبل موجود است ( .)2-4به همین دلیل الزم است
عالوه بر ایجاد یک سیستم مراقبت سالمت روانی از راه دور طی
شیوع کووید ،19-میبایست پس از واکسیناسیون سراسری
مراقبت از راه دور تداوم داشته باشد و به سالمت روانی جانبازان
توجه بیشتری شود .بدین منظور ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران ،بهزیستی و سازمان نظام
روانشناسی الزم است در جهت حمایت روانشناختی جانبازان و
خانوادههای آنها تدابیری را اتخاذ نمایند.
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