
 

 خدا به نام

 : مقدمه

کرونا اولین بار در ووهان چین شناسایی شد و کم کم  ویروس

ها را درگیر ها نیز عبور کرد و برخی از کشوراین ویروس از مرز

خود نمود. این ویروس به شدت مسری که از طریق تماس با 

شود، اکنون به کشور سطح آلوده و از طریق تنفس منتقل می

 .روبرو نموده استما نیز وارد شده و اذهان عمومی را با نگرانی 

های پیشگیری احتماال در فضای مجازی مطالبی درباره روش

ای نیز درباره شایعات نگران کننده ن ویروس خوانده اید، امااز ای

این بیماری وجود دارد که ممکن است شما را بیش از پیش 

متاسفانه طی روزهای اخیر روند شیوع این ویروس نگران کند. 

شده است و همه استان های کشور و  در سراسر کشور تسریع

بیشتر شهرها، درگیر آن شده اند به نحوی که این موضوع 

تبدیل به مهمترین دغدغه و یک مساله کامالً جدی در سطح 

ملی شده است که همه امور و کارهای روزمره را تحت الشعاع 

خود قرار داده است و در عین حال بر تعداد مبتالیان و قربانیان 

شور طبق آمار وزارت بهداشت روز به روز در حال آن در ک

ترس و اضطراب در شرایط کنونی موجب  .افزایش است

شود تضعیف سیستم ایمنی بدن و سرکوب سیستم دفاعی می

 .کندو کمکی به شما نمی

 استرس کرونا تا چه اندازه خطرناک است؟

:افزایش فشار بر سیستم درمانی (1  

ترس و استرس بیش از حد باعث حساسیت بیش از حد افراد 

شود به صورتی که بسیاری از افراد عالئم بدنی خود را به می

کنند به بیماری کنند و احساس میصورت نادرست تفسیر می

روند. ها و مراکز درمانی میمبتال شده اند بنابراین به بیمارستان

ئم بیماری را نداشته رفتن به مراکز درمانی در صورتی که عال

 .باشید باعث افزایش فشار بر سیستم درمانی خواهد شد
 

 :تضعیف سیستم ایمنی (2

تضعیف سیستم ایمنی و سرکوب  سببترس و اضطراب 

 .شودهای ویروسی میسیستم دفاعی در برابر ابتال به بیماری
 

 :افزایش شایعات( 3

شود افراد شایعات می سبباضطراب و استرس زیاد بیش از حد 

را بیشتر قبول کنند و خود به شایعات دامن بزنند تا بتوانند 

 .کمی از ترس و نگرانی خود بکاهند
 

هایی برای مدیریت استرس برای مقابله با ویروس کروناتوصیه  

:دیدگاه مثبتی به وقایع داشته باشید*  

اما  باید بدانید کروناویروس جدید با اینکه شیوع زیادی دارد،

میزان کشندگی آن دو درصد است و همه مبتالیان به این 

یابند روند بلکه بسیاری از آنان بهبود میویروس از بین نمی

پس نگران نباشید و دید مثبتی داشته باشید. میزان کشندگی 

درصد، میزان  ۱۰این ویروس از میزان کشندگی سارس 

ت درصد بسیار کمتر است و اگر نکا ۳۰کشندگی مِرس 

بهداشتی را رعایت کنیم این ویروس به شما منتقل نخواهد 

 .شد

:به دنبال واقعیت باشید *  

گزارشات و اخبار مرتبط با ویروس کرونا مانند میزان شیوع، 

های معتبر نظیر مرگ و میر و اقدامات پیشگیرانه را از سایت

سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسب کنید و 

 .فضای مجازی اهمیت ندهیدبه شایعات 

 
 

 :احساسات اضطرابی خود را کنترل کنید*

پذیرد. کنترل احساسات با شناخت و آگاهی از آنان صورت می

هایی که در زمان مشکالت پیش از این در زندگی به مهارت

ها برای کنترل احساسات شما کمک کرده اند را دریابید و از آن

 .بیماری استفاده کنیدخود در این دوره بحرانی شیوع 
 

 :شیوه زندگی سالم را برگزینید*

زندگی سالم داشته باشید، پیگیر سالمت جسمی خود باشید 

طور منظم وعده به و خواب کافی و فعالیت بدنی داشته و 

غذایی مقوی مصرف نمایید. همچنین برای کنار آمدن با 

الکل و دیگر مواد مخدر  ،احساسات خود از مصرف سیگار

 .خودداری کنید
 

 :ارتباط برقرار کنید *

اینکه احساس ناراحتی و اضطراب، سردرگمی، ترس و 

عصبانیت کنید در هنگام بحران عادی است. تنهایی استرس 

کند بنابراین با دوستانی که اعتماد به نفس شما را بیشتر می

اصول پیشگیری را برند، در ارتباط باشید، اما شما را باال می

تلفن با اعضای دیگر  ،توانید از طریق ایمیلرعایت کنید. می

 .خانواده و دوستان خود ارتباط برقرار کنید
 

 :روال عادی زندگی را پیش بگیرید *

ممکن است بگویید در شرایط کنونی دست و دلتان به کار 

رود، اما برای اینکه استرس را کاهش دهید و ذهنتان به نمی

موضوعات دیگری سوق یابد، روال عادی زندگی را پیش سمت 

 .بگیرید و احساس عدم اطمینان را مدیریت کنید
 

:با فرزندان خود ارتباط برقرار کنید *  

با فرزندان خود ارتباط برقرار نمایید و با آنان به بازی بپردازید 

ها و ها و خودتان دور شود. روی فعالیتتا استرس از آن



روزانه فرزندان تمرکز کنید و زیاد درباره این بیماری های برنامه

های پیشگیرانه متناسب با سن فرزندان حرف نزنید و راهکار

 .خود را به شیوه صادقانه به آنان توضیح دهید

 :یوگا و مدیتیشن کمک کننده است*

از تمرینات آرامش ذهن، یوگا و مدیتیشن برای رسیدن به 

 .آرامش کامل بهره ببرید
 

 :ها را دنبال نکنیدبیش از حد خبر*

های بیشتر اخبار منتشر شده در شبکه ،منظور از اخبار

های مختلف سالمت ها در بخشها و باراجتماعی است، بار

نمناک گفته ایم که تنها به اخبار تایید شده و منتشر شده 

توسط صدا و سیما اعتماد کنید. اخبار، را از منابع معتبر 

های اجتماعی به سر پیگیری کرده و بیش از حد در شبکه

 .امش از شما سلب نشودنبرید تا آر
 

 :نقش ترس و استرس در مقابله با ویروس کرونا

استرس و نگرانی مداوم سیستم ایمنی بدن را ضعیف  (۱

کند. همینطور ترس باعث آسیب قلبی عروقی )افزایش می

فشار خون( و مشکالت گوارشی مانند سندروم روده تحریک 

حتی مرگ شود. این عوامل در تسریع روند پیری و پذیر می

 زودرس موثر هستند.
 

حافظه »ای به نام ترسید حافظهوقتی بیش از اندازه می (2

های خاصی از آید و به قسمتدر بدن به وجود می« ترس

زند. همین باعث می شود تا همه موضوعات مغزتان اسیب می

ساده و حتی دنیای پیرامونتان را هم ترسناک ببینید و در یک 

 کنید. کابوس پایدار زندگی
 

ترس و استرس، فرآیندهای پردازشی و واکنشی مغز را هم  (۳

ترین نمونه آن تصمیم دهند. عینیتحت شعاع قرار می

آمیزی های تحریکاحساساتی و واکنش تدهای به شگیری

است که در اولین روزهای اپیدمی کرونا در فضای مجازی 

 شاهدش بودیم.
 

میتواند سالمت همچنین احساس ترس و استرس مزمن  (4

ب طوالنی مدت آن روان را هم به خطر بیاندازد که از عواق

 افسردگی اشاره کرد.و  میتوان به خستگی

 

 :سخن پایانی

پس از اینکه ویروس کرونا وارد کشور شد، بسیاری از افراد 

های شدید شده و روحیه خود را از دست دادند. دچار نگرانی

خطرناک است، اما یک ویژگی رغم اینکه بسیار این ویروس علی

ای که باعث شده است تا افراد منحصربفرد دارد؛ به گونه

بهداشت فردی خود را کامال رعایت کنند. کرونا چیزهای زیادی 

ایجاد همبستگی ملی برای  به ما یاد داده است که مهمترین آن

باشد. بهتر است هرگز به اخبار و گریز از این بحران جهانی می

اموثق توجه نکنید و با رعایت نکات بهداشتی خود را شایعات ن

 از ابتال به کرونا بیمه کنید.
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نقش ترس و استرس در مقابله با 
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