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زیر نظرواحد آموزش سالمت همگانی و 
بیماری با همکاری روانشناسی بالینی 
 ،کارشناس ارشد خانم میترا جنانی 

 99اردیبهشت 

 

 

 

میدان انتظاام ،  -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

 جنب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 30411444310شماره تماس بیمارستان : 

 39303704010:شماره تماس واحد آموزش سالمت

http://www.gums.ac.ir/imamh 

 آیا ما دفاعی در برابر کرونا داریم ؟  

در پاسخ باید بگوییم درست است که هنوز واکسان 

ضدکرونا و درمان های مؤثری وجاود نادارد ولای 

انسان می تواند با افزایش آگاهی و تاالش جاهات 

کاهش استرس و افکار منفی، امید بسیار باالیی جهت 

 بهبودی اوضاع داشته باشد.

ابزار مؤثر، خودمراقبتی است.خودمراقبتی یاکای از 

مهارت های زندگی است و شامل اقدامااتای اسات 

آموختنی، آگاهانه و هدفمند که هار فاردی بارای 

خود، خانواده و دیگران انجام می دهد تا سالم بماند 

و از سالمت جسمی و روانای خاود، ماظاافاظات 

کند.خودمراقبتی به وضوح موجب افزایش کارایی و 

 مهارت های فردی افراد می شود.
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در مورد ویروس کرونا، کسی که کامالٌ بدون تارس یاا 

 اضطراب باشد، دستورات بهداشتی را رعایت 

نمی کند،دست های خود را نمی شوید، هنگام برخورد با 

 افرادی که عالئم بیماری دارند، فاصله را رعایت 

 نمی کنند. 

چنین برخوردی شجاعت نیست و نه تنها به خود فرد بلکه 

به اطرافیان هم آسیب وارد می کند. از طرف دیگر، اگر 

کسی دائماٌ ترس از ابتال به کرونا ویروس در ذهن خاود 

پرورش دهد، نمی تواند زندگی عادی خود را داشته باشد 

و حتماٌ دچار اختالل در کارکرد های روزمره می شاود، 

زیرا افکار منفی، ذهن وی را کنترل خاواهاناد کارد و 

استرس بیش از حد ایمنی و مقاومت وی را در ماقاابال 

 بیماری و عفونت، ضعیف تر می کند.

 
     ب  فس  ب      باا  ش            را  س

 
 

     سم ا ا
 

 باا  ای را  س   ا  
ترس یک احساس غریزی و ناخوشایند اسات کاه در 

مواقعی که انسان احساس خطر می کند، فعال می شود و 

به شکل های مختلف جسمانی مانند تپش قالاب، سار  

شدن صورت، گرفتگی صدا، عرق شدید و ... خودش را 

نشان می دهد. ترس یکی از احساساتی است که معموالٌ 

در ذهن پرورش پیدا می کند و در اکثر موارد هام ر  

نمی دهد اما می تواند تمام زندگی ما را تاظات تارثایار 

 خودش قرار دهد. 

اضطراب را می توان درک خطر غیرواقعی و غیر فوری و 

 یا هر تغییری که انسان تجربه 

 می کند، دانست. 

نبودن هر گونه ترس یا اضطرابی، غیرعادی و خطرنااک 

است چون ما را از تالش برای پیشگیری از خطر باز می 

 دارد.

 

 

احساس ترس زمانی که در معرض خطر هستیم به سراغ 

انسان می آید. این ترس هنگامی شدید و تابادیال باه 

استرس غیر قابل کنترل می شود که فرد احساس کاناد 

هیچ راهی برای دفاع از خود نادارد.اداماه ی چانایان 

وضعیتی استرس را به حدی خواهد رسااناد کاه فارد 

 احساس درماندگی می کند.

 

 

احساس درماندگی حالت ویژه ای است که اغلاب در 

نتیجه ی اعتقاد فرد مبنی بر اینکه رویدها در کنتارل او 

 نیستند، ایجاد می شود.


