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 به نام خداوند بخشنده ومهربان

کند؟راه را برای کرونا باز می چگونه اضطراب،  

یک متخصص اعصاب و روان با اشاره به استرس ناشی از شیوع کرونا،اظهار کرده است : استرس 

ناشی از کروناویروس، میتواند منجر به تشدید مشکالت نوروتیک افراد شود یعنی اگر افرادی زمینه 

 اختالالت وسواس را داشته باشند طبیعی است با شیوع این بیماری، اختالل وسواسی آنها تشدید شود.

 

 

 

باید بدانیم زدن ماسک بدون رعایت کردن برخی اصول ونکات 

برابر پیشگیری از ویروس کرونا هیچ فایده ای ندارد. بهداشتی در  
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ای هعلت: گفتباید در خصوص عدم اعتقاد برخی افراد به استفاده از ماسک یا ابتال به کرونا، 

این رفتار ناشی از عدم آگاهی، مسائل  است ها وجود دارد؛ گاهی اوقات ممکنمختلفی برای اینگونه عقیده

. بینی باشد فرهنگی و یا بد  

اما پاک کردن  ،شده شودتواند باعث انکار تاثیرگذاری موارد توصیهاین رفتارها می

.صورت مسأله، نگرش بسیار بدی است  

در حال حاضر بیماری ناشی از کرونا فراگیر است و قابل انکار نیست و همه عواقب آن را 

تأثیرگذار چنین معضلی در سطح عملکرد افراد اخیر  هایبینند و شاید در  سالمی

.نبوده است  

بین به کرونا مبتال با اشاره به ادعای برخی افراد مبنی بر اینکه افراد خوش

اندیشی برخی افراد، نگرش غلطی بینی یا مثبتگفت: این خوشبایدشوند، نمی

 .زیادی به فرد، خانواده و جامعه وارد کندتواند آسیباست و اگر ادامه یابد می

کند، تغییر رفتار مشکل است؛ ه یک روش رفتاری عادت میای بزمانی که جامعه

تر هستند یا آگاهی بیشتری دارند اما همه مردم طبیعی است برخی از مردم محتاط

گیر اعضای خانواده تواند گریبانبیماری خطرناک است و می این باید بدانند

.و حتی منجر به فوت شود دهها شآن  

ای که هنوز رفتارهای این بیماری رفت؛ بیماریشود با خیال راحت به آغوش نمی
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.آن مشخص نیست و ممکن است در افراد سالم نیز مشکل ایجاد کند  

 مردم نباید فکر کنند که اگر تغذیه خوبی دارند و سالم و قوی هستند، دچار 

  مشکل نمی شوند.  در حال حاضر بسیاری از افرادی که سالم و بدون مشکل

اند .بیمارستانها بستری    هستند نیزدر 

 العاده شدیدای هم نداشتند، فوقبیماری در برخی از افراد که بیماری زمینهاین  

تواند عواقب سنگینی برای این بیماری ناشناخته است و می، بنابراین .بوده است

.ها داشته باشدخانواده  

های ای در خصوص تولید واکسن در ماهدرست است که خبرهای امیدوارکننده

برد بنابراین تا آخر سال آینده وجود دارد اما تا واکسن به دست ما برسد زمان می

دچار تا با رعایت نکردن،  یممواظب باش همهجاری با بیماری درگیر هستیم و باید 

.یمدهنان را از دست معزیزانشده ویانمشکل    

تواند منجر به تشدید مشکالت نوروتیک در استرس ناشی از کروناویروس، می

 افراد شود یعنی اگر افرادی زمینه اختالالت وسواس را داشته باشند طبیعی است با

تواند منجر شیوع این بیماری، اختالل وسواسی آنها تشدید شود. شیوع کرونا می

.که اضطراب یا افسردگی دارند به تشدید ناراحتی اعصاب و روان افرادی شود  
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کند و مطالعه منابع موثق بسیاری تواند به افراد کمک داشتن اطالعات صحیح می

بهترین راه مقابله با استرس این بیماری است.،   

توانند سیستم ایمنی بدن را اضطراب و افسردگی میمانندپزشکی های روانبیماری

.های عفونی ضعیف کنندو بیماریها تضعیف و بدن را در مواجهه با ویروس  

تواند به تشدید پزشکی مختلف، میتضعیف سیستم ایمنی بدن به دلیل اختالالت روان 

ای، های زمینهبیماری کمک کند و داشتن روحیه خوب، ورزش کردن، درمان بیماری

 وتواند به جلوگیری از ابتال به بیماری دریافت اطالعات صحیح و رعایت بهداشت نیز می

.قوی شدن سیستم ایمنی بدن کمک کند  

توانند از ماسک استفاده کنند یا زدن ماسک برای هایی که برخی افراد نمییکی از علت

ها تند آنها سخت است، اضطراب است؛ کسانی که اضطراب دارند به دلیل اینکه نفس آن

.کنندشود، در فضای ماسک احساس خفگی میو بیش از حالت عادی می  

ای اضطرابی و آموزش ریلکسیشن تاکید بر لزوم کاهش اضطراب،درمان بیماری زمینهبا 

کنند با زدن ماسک احساس . البته برخی هم احساس مییمکمک کن خودمانبه  نیمتوامی

توانند نفس بکشند در حالی که ماسک تنها جریان هوا را کند کنند و نمیخفگی می

.کندمی  

.شودو دیگران می نگیر خود ماارهایمان گریبانعواقب رفت یمباید بدان همه  

.ها نفر را به خطر بیندازدیک خطای انسانی ممکن است جان ده  
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تواند کل جامعه را تحت تأثیر قرار دهد بنابراین عالوه بر خطای یک نفر می                 

ن، سالمندان و محافظت از خود باید با جلوگیری از انتشار قطرات تنفسی از ابتالی دیگرا

.کنیمافراد مستعد خطرات این بیماری پیشگیری   

ترین اشتباه هنگام استفاده از ماسکبزرگ  

یکی از بزرگترین اشتباهات در صورت احساس ناراحتی هنگام استفاده از 

ماسک این است که آن را زیر بینی خود میکشند یا کامالً از صورت خود پایین 

آورده و زیر چانههایشان قرار میدهند تا کمی راحت نفس کشیده و استراحت 

 کنند.

به گفته متخصصان پس از پوشیدن ماسک و خروج از خانه به هیچ وجه نباید به 

 ماسک خود دست بزنید و آن را جابهجا کنید.

 


