
 19مدیریت اضطراب در بیمار بستری مبتال به کووید 

 دکتر سیدشهاب بنی هاشم

 متخصص روانپزشکی، فلوشیپ سایکوسوماتیک، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان طالقانی  
 

اسفند   پاندمی کووید در  بیماران و کادر درمان قابل مالحظه    98از شروع  اضطراب در  این مدت حضور بروز  بوده است. در طی 

اجتماعی در  -متخصصین بهداشت روان در کنار تیم درمان موجب تهیه پروتکول و طراحی فلوچارت های مراقبت و حمایتهای روانی

قای  اجتماعی ستاد مبارزه با کرونای تهران و با حمایت جناب آ -شد. یکی از این فلوچارتها که درکمیته روانی   19دوره پاندمی کووید  

از 19دکتر محمد تقی یاسمی طراحی شد، فلوچارت »مدیرت اضطراب در بیمار بستری مبتال به کووید « است. این طراحی پس 

مشورت با اساتید و اعضای محترم هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و ایران و اعمال نظرات ارزشمند ایشان 

در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری، نسخه هشتم )شهریور   19درمان بیماری کووید    راهنمای ملی تشخیص و   5در ضمیمه  

 ( به چاپ رسید. در سخنرانی حاضر، فلوچارت مذکور را مرور می کنیم. 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 -کووید پاندمی در استرس  با مرتبط اختالالت  

اعتصام  فرناز  دکتر  

 ن تهرا  پزشکی  علوم  دانشگاه   روانپزشکی  ستادیار، اتنی  روان  فلوشیپ

 روانپزشکی   عوارض  ماندگارترین  از  یکی  بعنوان  رااختالل استرس پس از سانحه    ،   وابوال  سارس  های  اپیدمی   در  شده  انجام  مطالعات

  رنج  عالئم  از  بیماران  همچنان  بعد،  سال  سه  تا   شده،  انجام   های  بررسی  در  بصورتیکه  است  معرفی کرده   ها  اپیدمی   این  اتمام   از  پس

 از   پس  استرس  عالیم  بروز  کننده  گویی  پیش  عامل  معتبرترین  بعنوان   ترومای روانشناختی،  با  مواجهه  سطح  و  ماهیت.  اند   برده  می

  این  به  ابتال  احتمال  بیشترین  بیماران،  به   خدمات  کننده  ارائه  و پرسنل  قربانیان  های  خانواده  آن  متعاقب .  است  شده   معرفی   سانحه

و    جسمی  مزمن  های  بیماری  همزمان   وجود  تر،  درامد کم  و  تحصیالت  پایین،  یا   باال   سن  مونث،  جنس.  باشند  می  دارا  را  اختالل

  های  بررسی  در.  باشند   می  ابتال  خطر  دیگر افزایش  عوامل  از  اجتماعی،  و  روانشناختی  حمایت  فقدان  و  نوروتیک   شخصیت  ،  روانپزشکی

  و  درصد  30  درمانی،  کادر بهداشتی  میان  در  سانحه  از  پس  استرس  اختالل  عالیم  شیوع  اخیر،  ماهه  شش  در  ایران  در  شده  انجام

  دوستان  مبتال شدن  و   درمان  اول  خط   در  کردن  کار  ،  قرنطینه.  است  شده   زده   تخمین  درصد  10  سانحه،   از  پس   استرس  اختالل

  وسایل محافظتی،   به  دسترسی  محدودیت.  است  بوده  همراه  برابر  سه  دو  میزان  به  عالیم  بروز  خطر  افزایش  با  ،  19  - کووید  به  نزدیک

نمونه   در  برانگیختگی  و  اجتنابی  عالیم  بیشتر  شیوع  دالیل  از  یکی  عنوان  به  ایران،  در  کووید  بحران  با  مواجهه  ابتدای  در  بخصوص

 سانحه   از  پس  استرس  عالیم   ،   19  -کووید  بازماندگان  بین  در.  است  شده   برشمرده  چین،  در  شده  انجام   مطالعات  به  نسبت  ایرانی

  مشاهده  قابل  نقایص  و  خواب  اختالالت  همراهی با   و   دلیریوم  ،   مغزی  آسیب  هیپوکسی، سابقه سندرم دیسترس حاد تنفسی،  با   همراه

  و   و   استرس  با  مرتبط  اختالالت  شده   ذکر   شیوع  میزان  به  توجه  با .  است  بوده   اجرایی  و عملکرد  حافظه  توجه،  های   حوزه  در  شناختی

  معرض،  در  جمعیت  برای  ایمنی  سطح   افزایش  و   پایه  خدمات   ارتقاء.  گردد  توصیه می  خطر  معرض  در  افراد  غربالگری  آن،  عوارض

 بیماران  جهت  تخصصی  خدمات  و  استرس  تحت  افراد  برای  روانی اجتماعی  های  حمایت  ارائه  اجتماعی،  و  خانوادگی  های  شبکه  تقویت

  با   مربوط  ارزیابیهای  اختالل،  این  با   همراه  شناختی  عوارض عصبی  به  توجه  با.  اند   گردیده  مطرح  پیشنهادی  اصلی  مداخالت  بعنوان

 .اهمیت است حائز بیماران  عملکرد بهبود در نیز بازتوانی و  درمانی  اقدامات و حوزه این

 

 

 

 

 

 

 



 19اختالل انطباقی در بیماران مبتال به کوید 

 منصوری نازیال شاهدکتر  

 تنیپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فلوشیپ طب رواندانشیار روان

پزشکی به چشم می خورد. اختالل انطباقی در این بیماران شایع و حائز اهمیت طیفی از اختالالت روان   19در بیماران مبتال به کوید  

ین مشکالت این بیماران می باشند. ماهیت بیماری، ایزوله بودن،  است. اضطراب، افسردگی، ترس و مشکالت خواب از جمله شایعتر

استرس  عوامل  جمله  از  همه  مصرفی  داروهای  بعضی  عوارض  و  خانواده  افراد  از  اختالالت دوری  شوند.  می  بیماری محسوب  زای 

به موقع را مشخص می  پزشکی با افزایش طول مدت بستری و کاهش پذیرش درمان همراه بوده که اهمیت شناخت و مداخله  روان 

قراری و تنش می شود از جمله این موارد می توان به دیسترس تنفسی بیماران سازد. وضعیت جسمی بیمار نیز گاه باعث تشدید بی

قراری این بیماران و دردهای عضالنی ناشی از بیماری اشاره کرد. انجام مداخالت حمایتی نقش بسزایی در کاهش عالئم اضطرابی و بی

. در دسترس بودن موبایل و  تماس صوتی یا تصویری مکرر با خانواده، برخورد همدالنه کادر درمان با بیمار و برآورده ساختن  دارد

درخواست های قابل اجرای بیماران از جمله این اقدامات می باشند. تغییرات فیزیکی محیط مانند نور کافی، کاهش صداهای اضافی  

خش های ویژه نیز به کم کردن اضطراب و تنش بیماران کمک می کند. در مداخالت درمانی  محیطی و کاهش مدت بستری در ب

بیماران انجام رواندرمانی حمایتی برای بیمار با رعایت پروتکل های بهداشتی و در صورت امکان بصورت مجازی می تواند استرس این 

قراری بیمار به کار می رود  کم کردن عالئم اضطرابی، ترس و بیدوران را برای بیمار کاهش دهد. درمان های دارویی که اغلب برای  

گابالین، اوالنزاپین) با در نظر داشتن موارد قلبی( و بنزودیازپین های کوتاه اثر مانند اکسازپام و لورازپام) در  عبارتند از: گاباپنتین، پره

 صورت نرمال بودن سطح اکسیژن و دی اکسید کربن خون(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدیریت دلیریوم، در بیماران مبتال به کرونا 
 دکترمحمداربابی 

 عضوهیآت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 

در بیماران مبتالبه عفونت کرونا وبستری در بخش های بستری امکان بروز عالیم روان پزشکی همانند اضطراب، افسردگی و بی قراری 

واهد نشان می دهد شایعترین علت درخواست مشاوره دربیماران بستری مبتالبه کرونا وجود دارد. در میان همه عالیم روان پزشکی ش

کاهش سطح اشباع اکسیژن می  با  تشخیص ودرمان دلیریوم است. مصرف داروهای متعدد ومشکالت تنفسی ناشی از کرونا همزمان  

ریوم نیاز است تدابیر موثر برای پیشگیری از بروز د. به منظور تشخیص ودرمان مناسب دلینتوانند امکان بروز دلیریوم را افزایش ده

آن را درنظر گرفت وبه خوبی اجراکرد. اگرچه دلیریوم موضوعی شناخته شده در دپارتمان های روان پزشکی رابط مشاور است اما در 

زم است اشاره کرد تداخل بیماران مبتال به کرونا نیازمند راهکارهای اختصاصی در مداخالت دارویی وغیر دارویی هستند. البته ال

داروهای متعدد امکان استفاده از داروهای مرسوم در دلیریوم را محدود می کند.این مقاله به راهکارهای دارویی وغیر دارویی برای 

 درمان بیماران مبتال به کرونا که دچار دلیریوم شده اند  می پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 -کووید به مبتال بیماران در پرخاشگری

 ی حسین  حمزه  سید  دکتر

 ن   مازندرا پزشکی  علوم  دانشگاه   روانپزشکی  استاد  

 خانواده  از ویروس این . شود می ایجاد SARS-CoV-2 به ابتال دلیل به که ست تنفسی حاد  عفونی  بیماری ، 19 - کووید

 بعدتر  و چین در گیری همه موجب ویروس این. اند  شده شناخته ها   انسان کننده آلوده عنوان به  که ست هایی  کروناویروس

 تاثیر متعددی های  ارگان بر بیماری  این اما است، ویروس این اولیه ی عارضه وی،ری حاد آسیب گرچه. شد  دنیا تمام در

 و  افسردگی اضطراب، افزایش ز نی  قبلی  مطالعات  اغلب. اند آن جمله از اعصاب و گوارشی  قلبی، سیستم که گذارد می

 .اند داده نشان را ها  پاندمی جمله از مترقبه غیر  و بزرگ حوادث از ناشی خشم

 غیرمستقیم  اثرات مرکزی، عصبی سیستم عفونت مستقیم اثرات دنبال به است ممکن 19  - کووید نوروسایکیاتریک عوارض

 اولین تواند  می 19 - کووید   به ابتال ی دوره در پرخاشگری  ی مشاهده.  باشند  داروها  جانبی عوارض یا  و  بدن  ایمنی پاسخ

 داشته  وجود قبل از  که باشد  پزشکی روان اختالالت حاد عود ینهمچن.  شود تلقی اولیه پزشکی روان اختالل یک از اپیزود

 چون دیگری های تشخیص عالوه به شود؛ ختم  پرخاشگری تواند  می  کورتیکواستروئیدها با 19 -کووید  درمان. است

 و  بیماری حاد سیر مکان،  و زمان به نبودن  آگاه کنار در بیمار قراری بی شرایط در است ممکن که را هایپراکتیو دلیریوم

 از مختلفی  اعضای بر و  است سیستمی چند اختاللی 19  - کووید  که آنجایی از. داشت مدنظر  باید دید،  دار خیز و افت سیر

 تغییرات کند،  می  تغییر دستخوش را خونی و ایمنی سیستم چنین هم  و گذارد می اثر  قلب  و ها  ریه ها،  کلیه کبد، جمله

 .دارد پی در نیز را داروها  دفع و متابولیسم انتشار، ذب،ج در  تفاوت شکل به فارماکوکینتیکی

 ابتال  ی دوره  در پزشکی روان عالئم   بررسی ، 19 - کووید به مبتال بیماران در پزشکی روان عالئم ایجاد احتمال به توجه با

 بیمار روانی عیتوض معاینه  اساس بر. است مهم بیمار قبلی  پزشکی روان سوابق مورد در اطالعات کسب و 19 - کووید به

 این در و شود  می  گیری تصمیم  ر بیما داروهای  سایر دوز در تغییر یا  پزشکی روان داروهای  ی ادامه به نیاز مورد در

 .داشت ای ویژه توجه 19 - کووید  کننده  درمان داروهای عوارض و  دارویی  های تداخل به  باید راستا

 گری پرخاش پزشکی، روان عوارض  کرونا،  ، 19 - کووید: کلیدی  واژههای

 

 

 

 

 

 



 مواجهه با بیمار رو به مرگ 

 ی نصر اصفهان  یدکتر مهد

 ی متخصص روانپزشک

 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاندمی بیماری کرونا چندین ماه است که اکثر  ساکنین کشور های جهان را به خود مشغول کرده و در طی این مدت چالش های  

کرر با خطر مرگ در بیماران بستری ، شرایط  جدّی بسیاری را در سیستم درمانی ایجاد کرده است. از جمله این چالش ها مواجهه م

ویژه کادر درمان و مشکالت ناشی از عدم امکان حضور خانواده ها در کنار بیماران است. این چالش ها خود باعث بروز مشکالت  

شرایط ویژه  های مربوط به کرونا بستری می شوند  ICUمتعدد در فرایند درمان می شود. بیمارانی که در این شرایط در بخش ها و  

ای را تجربه می کنند که آشنایی با این شرایط و راهکار های مقابله با آنها می تواند تا حدودی از پیامد های ناگوار آن بکاهد.  برای 

 بررسی بیشتر موضوع به اختصار به بعضی از جنبه های این چالش ها اشاره شده و راهکار های پیشنهادی ارائه شده است. 

 طی:  مشکالت ارتبا

به دلیل سرعت زیاد انتقال بیماری مراکز درمانی شرایط ویژه ای را برای کنترل شیوع بیماری اعمال می کنند که این خود باعث بروز  

 مشکالت ارتباطی برای بیماران می شود که این موضوع خود می تواند پیامدهای ناخواسته ای داشته باشد. 

 رونا های مربوط به ک ICUبسته بودن بخش ها و   -1

 مشکالت ناشی از پوشش حفاظتی کادر درمان در برقراری ارتباط به خصوص ارتباط غیر کالمی  -2

 عدم امکان ارتباط مسقیم با بستگان و آشنایان به خصوص در شرایطی که حال عمومی بیمار رو به بدتر شدن می رود  -3

 محرومیت از اطالعات    -4

 راهکار پیشنهادی:

 ارتباط مجازی با بستگان و آشنایانایجاد امکان برقراری  -1

 دادن اطالع از وضعیت بیمار به خانواده و اطالع بیمار از حضور در بیمارستان و پیگیری های خانواده به بیمار  -2

با توجه به پوشش کادر درمان معرفی مکرر خود به بیمار  و گوش دادن به نیاز های بیمار به خصوص نیاز های مذهبی و   -3

 معنوی 

 نشان دادن تصویر افراد مورد عالقه بیمار به وی   -4

5-  

 نگرانی های بیمار: 

 ترس از مرگ -1

   ICUمشاهد فوت افراد در بخش و   -2

 سیر سریع و پیشرونده بیماری  -3

 وجود بعضی از عالئم ناراحت کننده مثل تنگی نفس  -4

 عدم اطالع از وضع اعضای خانواده  -5

 احساس گناه و قصور -6



 راهکار پیشنهادی:  

 گوش کردن به بیمار و تسهل بروز احساسات بیمارگفتگو و  -1

 ایجاد امید در بیمار و تاکید بر جنبه های مثبت وی  -2

 اطمینان بخشی به بیمار  -3

 رفع عالئم ناراحت کننده -4

 اطالع رسانی مستمر و مناسب به بیمار و خانواده  -5

 فراهم کردن شرایط برای انجام فرایض دینی و مذهبی  -6

 شکیدر صورت لزوم مشاوره روانپز -7

 نگرانی خانواده ها: 

با توجه به شرایط ویژه بخش ها و عدم امکان تماس مستقیم اعضای خانواده آنها هم به شدت نگران بیمارشان هستند و ممکن است 

 به طور مکرر درخواست مالقات حضوری کنند. این وضعیت اگر با بی اعتنایی کادر درمان مواجه شود شرایط را دشوارتر می کند. 

 پیشنهادی: راهکار

برای کم کردن تنش اعضای خانواده توصیه می شود  در طول زمان بستری، اطالع رسانی مناسب و مکرر از وضعیت بیمار  برقرار 

باشد تا خانواده به طور ناگهانی با خبری ناگوار مواجه نشود برای این منظور باید یکی از کادر های درمانی به طور مستمر در ارتباط  

 بیمار باشد و آنها را از وضعیت بیمار شان اگاه سازد. همچنین امکان برقراری تماس تلفنی می تواند کمک کننده باشد. با بستگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    19- عدم تبعیت از درمان در بیمار مبتال به کوید

 دکتر فروزان الیاسی

 ایران    ، ساری،   مازندران  پزشکی   علوم  دانشگاه   پزشکی،   دانشکده   مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری،

به کرونا نسبت  رفتاری  های   پاسخ از  ناسازگارانه  یا   سازگارانه  تواند   می  فرایند بیماری  به  بیمار مبتال    های   پاسخ   جمله  باشد. 

  کرونا،   پاندمی  دوران  در  درمان  و  بهداشتی  دستورات  از  تبعیت  مشکل.  اشاره نمود  درمان  از  تبعیت  می توان به عدم  ناسازگارانه

از درمان به عدم  .  است  شده  تبدیل  اجتماعی  علوم  دانشمندان  و  پزشکان  درمانی،  پرسنل  برای  بزرگ  چالشی  به عدم تبعیت 

  مصرف  نحوة جهانی، بهداشت سازمان تعریف گردد. طبقهای مرتبط با سالمتی یا درمانی اطالق میتطبیق رفتار افراد با توصیه

 درمان   از  تبعیت  میزان  سالمتی،  مراقبین  های  توصیه  حسب  بر  زندگی  شیوه های  در  تغییر  اجرای  یا  و  غذایی  رژیم  رعایت  دارو،

 می دهد.  نشان را

از درمان به  ها و مدل نظریه یادگیری    -2پزشکی  زیست  - 1است که شامل    دسته تقسیم شده  5ها در خصوص عدم تبعیت 

کننده منفعل  گردد که بیمار دریافتپزشکی فرض می  -ظیمی باشد. در مدل زیستخودتن  - 5شناختی    - 4ارتباطی    - 3اجتماعی  

های جمعیت شناختی بیمار مثل سن و جنسیت تمرکز دارد. در این مدل، بر عوامل  های بهداشتی است و بر روی ویژگیمراقبت

باشد. در نظریه  ده نیزبر جسم متمرکز میبیولوژی که در ایجاد بیماری نقش دارد، تاکید می شود لذا درمانهای در نظر گرفته ش

هایی مثل یادگیری اجتماعی بندورا اشاره می شود و طبق آن هم پیشایندها مانند افکار بیمار و هم  یادگیری رفتاری، به نظریه

تواند بر  یادآوری میگذارد لذا مداخالت مبتنی بر تشویق و پسایندها مثل پاداش و تنبیه در رفتار، در تبعیت از درمان تأثیر می 

بیمار تاکید می    -های ارتباطی مهم تلقی شده و بر رابطه پزشکتبعیت از درمان، تأثیرگذار باشد. در نظریه ارتباطی، مهارت

ها و انتظارات بیمار از نتایج درمان، تأثیرگذارترین عامل در تبعیت درمان  شود.  دیدگاه شناختی معتقد است که اعتقادات، نگرش

بندی بهتری در درمان خواهد داشت.  شد. طبق این دیدگاه اگر بیمار درک منطقی از سود و زیان خود داشته باشد، پایبامی

های نماید که تبعیت از درمان حاصل تجربه ذهنی بیمار از تهدید به سالمتی است و استراتژینظریه خودتنظیمی پیشنهاد می

 باشد. کند. همچنین رفتار بیمار تحت تأثیر هیجانات و تجارب ذهنی او میهدایت می  بندی به درمان رامختلف مقابله همانند پای

و خصوصیات   بیمار  به  مربوط  باشد که عوامل متعددی مانند عواملدرمان یک فرآیند رفتاری پیچیده و چند بعدی می   از  تبعیت 

بیمار شامل ا  های  دفاعی، سبک  های  شخصیتی، مکانیسم  های  سبک  فردی  انگیزهمقابله   شناختی، اختالالت   روان  های  ی، 

  در  اش توانایی  به بیمار  اعتقاد بیماری، اداره  برای بیمار انگیزش عفونت کوید،  به ابتال به بیمار اعتقاد  روانپزشکی  همبود، میزان

 وضعیت   با  مرتبط  عواملاقتصادی و    بیمار، عوامل  -مراقبتی، رابطه بین پزشک  درمان و سیستم  با  مرتبط  بیماری،  عوامل  اداره

می توان به    19باشد. از دیگر عوامل مرتبط با عدم تبعیت از درمان در بیماران مبتال به کوید  بیماری بر روی آن تأثیرگذار می

درمانهای    بودن  غیرمؤثر  به  اعتقاد   درمان،   ناشی از عدم  عواقب  و   19  کوید  بیماری  بودن  جدی  از  بیمار  عواملی نظیر عدم درک

  طوالنی  درمان  به  درمانیو نیاز  رژیم  پیچیدگی  دارو،  جانبی  عوارض  اجتماعی،  تشویق  فقدان  کافی،  اجتماعی  حمایت  فقدان  کوید،

از.  اشاره کرد  مدت   و  تحقیر  مقابل   در  دفاع  به  توان  می  درمان  از  تبعیت  عدم  بر  مؤثر  شناختی  روان  عوامل  جمله  همچنین 

 تشخیص،  یا  بیماری  یا   پزشک  به  نسبت  خشم  بیماری،   با   مرتبط  درماندگی   احساسات  با   مقابله  ، 19  - کوید  به  ابتال  استیگمای

  در   عمده  شناسی  آسیب  و   بیمار  بودن  سایکوتیک  پزشک،  و   درمان  تیم  های   توصیه  به  بیمار  اعتماد   عدم   انکار،  مختلف  درجات

ابتال  منش    سبک   اختالالت  پارانویا،  و  سایکوتیک  اختالالت  خلقی،  اختالالت  مانند   همبود  پزشکی  روان  اختالالت  به  بیمار ، 



  دوز   تجویز  یا  تجویز  عدم   ها،   بنزودیازپین  و  مواد  مصرف  سوء  اختالالت  دمانس،   یا  دلیریوم  مانند  شناختی  اختالالت  اضطرابی،

  کافی   نداشتن صبر  خانه، در   فرزندان  ماندن تنها  مثل  بیمارستان  از  خارج  واقعی   های  مسئولیت  ،   ترک   بروزعالئم  و   معادل  ناکافی 

مطالعات نشان داده اند که احتمال قطع درمان   کرد.  ناشی از بیماری اشاره  بهبودیافتگی  احساس  و  درمانی  روند  شدن  طی  جهت

 احتمال بروز هیجان  باشد.  می  خودکشی  به اقدام  مانند  عمل  این  غیرمستقیم  طور  به  در بیماران مبتال به افسردگی شایع است و

پزشکان و  و شدید در این بیماران در برخی مواقع افزایش می یابد و به دنبال آن ممکن است منجر به درگیری آنها با پرستاران

  قدرت  منبع  مقابل  در  مقابله  به  تمایل  برخی از بیماران   آنها شود.  به  نسبت  شدید  ناکامی  و  سایر کادر درمان و احساس خشم

 انسان   تجربه  از  مرکزی  و  شمول  جهان  قسمت  یک   مرگ  اضطراب.  هستند  کننده  ناتوان  اضطراب  یا  ترس  دچار  گاهی   دارند و 

   دهد . می  نشان را مرگ  اضطراب با مرتبط غیرمعمول سناریوی یک 19 - کوید و است بودن

از روان  ، از درمان جزو مواردی است که سایر پزشکان  تبعیت  انتظار  پزشکان کمک میعدم  اغلب  دارند مداخالت خواهند و 

ساز عدم تبعیت  پزشکان عوامل زمینهالزم است روان پزشکان منجر به تغییر سریع در الگوهای تبعیت از درمان بیمار گردد.روان

  شناسایی   ساز  زمینه  پزشکی  روان  اختالالت  است  الزم  از درمان را به درستی شناسایی نموده و مداخله متمرکز بر آن انجام دهند. 

  تبعیت،   عدم   زمینه  شناسایی   کند،   نمی  بیان  را  درمان  از  تبعیت  عدم  دالیل   مستقیم،  طور  به    بیمار  که  مواردی  در   .  ندشو  درمان  و

های درمانی موجود و دالیل  بیماران باید بیماری خود، انتخاب  . دهد  می   نشان  را  ساز  زمینه  فاکتورهای  با   مرتبط  کلیدی  نکات

آموزش بیمار با زبان قابل فهم برای بیمارانجام شود. همچنین الزم است پزشکان زمینه مذهبی  درمان را درک کنند. الزم است 

های بیمار در خصوص سالمتی و بیماری خودشان و فرهنگی بیماران خود را در نظر بگیرند و توجه ویژه به اعتقادات و ارزش

رغم  در بیمارستان، که بیمار قصد دارد علی  19  - به کویدداشته باشند. در زمان عدم تبعیت از درمان در بیمار بدحال مبتال  

گیری بیمار را ارزیابی  پزشک، ظرفیت تصمیمهای پزشکی بیمارستان را با رضایت شخصی ترک نماید، الزم است روانتوصیه

گیری را یمباشد و ظرفیت تصممی   19  - روانپزشکی شایع در بیماران بستری مبتال به کوید- کند. دلیریوم یک اختالل عصب

  -است.گوش دادن مسئوالنه به احساس ناکامی بیماران مبتال به کوید  کننده  کمک  بیمار  با  ارتباط  در  تهدید  درک  کند.مختل می

 بیماران   همه  برای عدم تبعیت از درمان در    ای منفردی  مداخله  رویکرد  حیاتی است و در انتها به خاطر داشته باشیم که هیچ  19

 . نمی باشد مؤثر ، 19 -کوید  به مبتال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 کووید وپاندمی روان سالمت

 افشار زنجانی   حمید  دکتر

 روانپزشکی   متخصص 

 اصفهان پزشکی  علوم   دانشگاه   استاد

  مطالعات بسیاری. است بوده  همراه عمیقی اجتماعی  و روانشناختی عمیق  تاثیرات با 19  کووید  پاندمی میدهد  نشان متعددی شواهد

  پاندمی  جریان  در  سالمت  خدمات  شاغلین  و  عادی  جمعیت  در  بیخوابی  و   افسردگی,  انتقال  از  ترس,  اضطراب,  استرس  داده  نشان

 و   مزمن  استرس,  بیخوابی  و  افسردگی,  انتقال  از  ترس,  بالتکلیفی  احساس,  اضطراب,  اجتماعی  انزوای.  است  یافته  افزایش  19  کووید

 در روانپزشکی مشکالت  سایر و  مواد مصرف و  افسردگی, اضطرابی اختالالت وتشدید ایجاد باعث میتواند اقتصادی مشکالت

 .شود کووید   باالی شیوع با  مناطق  در ساکن های جمعیت و روانپزشکی بیماریهای سابقه  با افراد جمله از پذیر آسیب افراد

  د.هستن  اجتماعی روانی فشارهای با جههامو پذیردر آسیب گروههای از سالمت خدمات شاغلین

 درمانی،  های عرصه در کسانیکه.  فرساست طاقت و سخت هستند،  هیجانی  روانی  بدنی  فشارشدید و رنج در کسانیکه از مُراقبت

 ها،  اورژانس در کار مثآل. بگیرند  قرار کارشان تاثیر تحت عمیقآ است ممکن  شاغلند انسانها به کمک برای مددکاری و پرستاری

 درنبرد  مستاصل مردان دیده،  آسیب زنان داغدار، مادران  سرطان، به  مبتال بالغین و کودکان مرگ،  حال در بیماران برای کار

 .توانفرساست زندگی، 

 )... ها یو سی  سی و  یو سی درآی یا استرس و  پرازدحام درمانی  مراکز  و کاردراورژانس  مثال(  مستقیم مواجهه

 :ازجمله داشت، خواهند شغلی استرسورهای انواع از مختلفی های تجربه بهداشتی کارکنان هم گیری همه طول در

  بامرگ  مواجه، خستگی  و   کار  اضافه  ،  پاندمی  به  مبتال  بیماران  -   با  آنها   مکرر  تماس  از  ناشی   مرگ  و  بیماری  عفونت،  گرفتن  باالی  خطر

  اند   ترسیده   کسانیکه  ازطرف  خشونت  به  تهدید   گاهی ،  زیاد  تالشهای  علیرغم   دیگران  نجات   در  ناتوانایی، گسترده  مقیاس  در  دیگران،

 استرس   ی، پاندم   به  واکنش   طول  در   اجتماعی   های  محدودیت   و   عزیزان  خانواده،   از   جدایی  پزشکی  منابع   محدودیت  خاطر   به  یا 

  دفاع  انسانها  زای  آسیب  و   دردناک  روایتهای  شنیدن  )  مستقیم  غیر  مواجهه  یا  عزیزان و خانواده  دوستان،  کردن  آلوده  بخاطر  ناخواسته

 در  تغییری  توانند  نمی   کنند  می   تقال  هرچه  که  ناامیدی  و  یاس  دچار  مردم  برای  کردن کار  یا  (پناه  بی  و  پذیر  آسیب  افراد  حقوق   از

 .آوراست رنج و  سخت عذابند،  در طوالنی  اندوه و فقر بخاطر  و کنند ایجاد خود زیستی شرایط

 .کنند  می  تالش دیده  رنج آدمهای درخدمت جان و  دل با , شاغلین (نیازمند  و دردمند  آدمهای به  رسانی خدمت) سخت کارهای  در

 کار  استرس پر محیطهای در دارند،  طوالنی  عاطفی روانی مشکالت هستند،  طوالنی های بحران درگیر  که کسانی با  داشتن وکار سر

 را   مددکاران  و  وپرستاران  درمانگران  کشنده،   یا   العالج  صعب  بیماریهای  دچار  افراد  هستند،  وفرسوده  خسته  اغلب  و کنند  می   زندگی   و

 .کند  می فرسودگی  و عاطفی  درماندگی  و  خستگی دچار بتدریج

:( CF) Compassion fatigue نبود یا  ناتوانی  از  ناشی  تنی   روانی  عمیق  آسیب  از  عبارتست  عاطفی  ماندگی   یا  شفقت  خستگی 

 .آدمها درد  و رنج با مواجهه از بعد  خود وبازتوانی بازسازی برای فرصت

 حیوانات حتی یا  و  انسانها به رسانی مدد  یا  کردن کمک شغلشان  که افرادی برای که است حالتی عاطفی   ماندگی یا شفقت خستگی



 .آید پیش است ممکن است

: (VT) Vicarious trauma کسانیکه  معنوی  باورهای  یا  بینی  جهان  در  ژرف  تغییر:  از  درمانگرعبارتست  ( نیابتی  دوم   دست)  آسیب  

  باورهای  شوند  می  متوجه  مددکاران  و  پرستاران  و  درمانگران  حالت  این  در.  دارند   وکار  سر  کشیده  رنج  و  دیده   آسیب  افراد  با  دائمآ

  نجات   و  اصالح  به  امیدشان  یا   بینند،  می  معنی  بی  و  ارزش  بی  را  زندگی  مثال.  است  کرده  تغییر  وهستی  جهان  باره  در  آنها  بنیادین

 .انگارند می ارزش  بی را خود های تالش  و ها  فعالیت حتی  یا.  شود می کمرنگ آنسانها

: Burnout و ناتوانی احساس و دارند پایین شغلی  رضایت که کارگرانی و کارکنان بدنی  و  هیجانی روانی تخلیه  و فرسودگی - 

 ایی  حرفه و  شخصی زندگی در عمیقی اثرات و شوند تجربه هم با حاالت این سه هر است ممکن. دارند کارشان در اختیاری بی

 . دآی می حساب به مددکاران و پرستاران و درمانگران برای شغلی خطرات  اینها. باشد داشته مددکار شاغلین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 -روانشناختی برای تیم درمان بیماران مبتال به کوویدمداخالت 

 دکتر فرهاد فرید حسینی

 دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

منجر به ایجاد موقعیتی بحرانی برای سیستم بهداشتی درمانی کشورها شده است و بویژه تیم مسئول مراقبت از    19پاندمی کووید  

عالئم شدید این بیماری در معرض فشار روانی غیر معمول و تجربه عالئم روانپزشکی مانند اضطراب، افسردگی و  بیماران بستری و با 

استرس می باشند. از جمله عواملی که می تواند برای کادر درمان در این شرایط آسیب زا باشد، به مواردی چون  مرگ ناگهانی افراد  

اران، عدم امکان تماس نزدیک و آرامبخشی توسط پرسنل به دلیل ترس از ابتال، شیفت کاری  مبتال، انزوا و تنهایی و فشار روانی بیم

متعدد و موقعیت بالینی ناآشنا، ترس از ابتالی خود و عزیزان و احساس تنهایی و طرد از طرف جامعه به دلیل انگ بیماری اشاره  

مان، تماس زیاد با بیماران مبتال و مهمترین فاکتور محافظتی  کرد. مهمترین ریسک فاکتور عواقب روانشناختی منفی برای کادر در

می تواند در سه    19دسترسی به وسایل حفاظتی مطمئن و ایمن می باشد. مداخالت روانشناختی برای کادر درمان بیماران کووید  

انجام شود:   استف  - 1سطح  و  فیزیکی  تحرک  مانند خواب کافی،  پرسنل  عموم  برای  مراقبت شخصی  منابع حمایت  آموزش  از  اده 

مداخالت روانشناختی پیشگیرانه برای تیم درمان مانند برگزاری گروههای حمایتی، گروه درمانی بالینت، راند شوارتز،   -2اجتماعی.  

مداخالت روانشناختی برای افرادی   - 3آموزش مدیریت استرس و ذهن آگاهی، ارتقای تاب آوری پرسنل درگیر در خط مقدم بحران.  

دیسترس آنها زیاد است که شامل بیماریابی و غربالگری فعال، ارجاع برای دریافت کمک روانشناختی تلفنی که به راحتی   که سطح

در دسترس باشد و در صورت نیاز و عالئم شدید ارجاع به روانپزشک و روان درمانگر برای مداخالت فرد ویژه. در کنار این موارد 

قای محیط کاری پرسنل و عدالت سازمانی مهم است. این مداخالت شامل جلسات منظم بازخورد مداخالتی در سطح سازمانی برای ارت

با مسئولین و مدیران که در آن مدیران شنونده و پذیرای مشکالت کارکنان باشند، تقدیر و تشویق منظم از پرسنل، ایجاد تعادل  

پشتیبانی و  آموزشی منظم  زندگی کارکنان، جلسات  و  کار  میان  بالینی،    مناسب  ناآشنای  موقعیتهای  با  مواجهه  برای  علمی الزم 

 دسترسی به منابع متمرکز بر ارتقای سالمت روان و برگزاری جلسات برای ارتقای تاب آوری پرسنل می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مداخالت حمایتی برای تیم درمان

 دکتر سید وحید شریعت

 ی متخصص روانپزشک

  رانی ا یدانشگاه علوم پزشک  استاد

پس از بروز همه گیری کرونا و تاثیرات فراوانی که روی سالمت روان کادر درمان گذاشته است، تالش های زیادی برای ارائه خدمات 

سالمت روان و ارتقای وضعیت آن در این گروه انجام شده است. این تالش ها را می توان در دو دسته کلی جای داد: اقداماتی که با  

روان قابل اجرا بوده اند و اقداماتی که باید با مدیریت خود تیم درمان شامل مدیران و هم تایان انجام می  مدیریت متخصصان سالمت  

شده است. دسته اول شامل آموزش مهارت های مقابله ای شامل مدیریت استرس و هیجان های ناخوشایند )اضطراب، غمگینی و  

ندگی شخصی، خود مراقبتی جسمی و روانی است در کنار مشاوره و روان خشم(، مدیریت برنامه کاری و ایجاد توازن بین کار و ز

غربالگری اختالالت و   حضوری انجام می شوند و باالخره)تلفنی، آنالین( و  درمانی های فردی و گروهی که به شکل غیرحضوری  

برقراری ارتباط حمایتی با کادر درمان،  ارجاع موارد برای درمان. اما از دسته دوم می توان به تامین نیازهای اساسی کادر درمان،  

حذف موقتی مسئولیت ها و وظایف غیرضروری، طراحی سیستم پاداش های مالی و غیرمالی، برنامه ریزی شیفت های کاری، چرخش  

مین  کارکنان در وظایف و مسوولیت های با سطوح پایین، متوسط و باالی استرس، حضور مستمر اتندها و سوپروایزرها در بخش و تا

امکانات الزم برای استراحت و تمدید قوا و به کارگیری مداخالت با واسطه هم تایان اشاره کرد. اما متاسفانه به دالیل متعددی استقبال  

چندانی از این خدمات نشده است. از این بین می توان اولویت نبودن سالمت روان از نظر مدیران، فرسودگی مدیران به دلیل تجمع 

آمادگی سازمان و ناآشنایی با مفاهیم مرتبط، فرسودگی کارکنان، اعتماد ناکافی به سازمان و اجراکننده مداخله یا   مشکالت، عدم

نگرانی از خودافشاگری، نگرانی از واکنش مدیران، وابسته بودن تاثیرگذاری به ویژگی های فردی و میزان وقت گذاری و دخالت مدیر  

مانی مجموعه را برشمرد. به عنوان پیشنهاد برای غلبه بر این وضعیت پیشنهاد می شود ضمن و وابستگی نتیجه کار به فرهنگ ساز

تعدیل انتظارات، رویکرد کاهش آسیب را پی گرفت و مداخالت آغازشده را با وجود موفقیت نسبی و اثربخشی محدود ادامه داد. به  

راحی و انتخاب مداخالت با مشارکت ایشان و همچنین تاکید بر  عالوه تالش برای آغاز تغییر از مدیران و اصالح نگرش ایشان و ط

 پذیرش مسئولیت طراحی و اجرا توسط خود مجموعه با مشارکت و کمک متخصصان سالمت روان ممکن است کمک کننده باشد.  

 

 

 

 

 

 

 



 19  - مالحظات روان شناختی در کوید

 دکتر احمد علی نورباال 

 تهران  استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  

می توان آن را  به عنواتن    ، 19با توجه به تاثیر قابل توجه عوامل روانی اجتماعی در بروز، تشدید و یا عود بیماری  پاندمی کوید 

یک فاجعه تروماتیک  و یک اختالل روان تنی برشمرد. که معموالً عوارض حاد و مزمن روانی آن، چون سایر بالیا،  ناشناخته می  

 ماند.  

بروز اضطراب    ، زمینه برایویروس نا شناخته  ، انسان ناشناخته  ،  موجودات ناشناخته  ، کره زمین ناشناخته  ، جهان ناشناختهدر         

ضعیف    و اضطراب منتشر همگانی،   نگرانی    فراهم می سازد. عوارض روانی حاد ناشی از کرونا شامل مواردی از این قبیل است:   همگانی

  ابتالء افراد برای    پذیریآسیبتشدید  ،    کرونابه بیماریهای ویروسی از جمله    د برای ابتالافرا  پذیریآسیبتشدید  سیستم ایمنی ،  شدن  

ویا    برای ابتالء    پذیریبیماریهای گوارشی، قلبی، ریوی، کلیوی، ناراحتی های تنفسی و غیره ، آسیب  :  بیماریهای روان تنی شاملبه  

اختالل فوبیا، اختالل وسواسی جبری، اختالل اضطراب منتشر، اختالل حمله پانیک، اختالل افسردگی، اختالل عود و یا تشدید به:  

 سترس پس از سانحه، واکنش عزاداری مرضی، وسایراختالالت روانی که همکاران به آن پرداخته اند.ا

  عوارض روانی مزمن ناشی از کرونا شامل مواردی به شرح زیر است: 

 تغیرات عمده سبک زندگی و احتمال باالرفتن اختالالت روانی، بیماری های روان تنی و آسیب های اجتماعی -1

 راجعات به سبب ترس از ابتالی به کرونا کاهش م -2

 ارایه خدمات روانپزشکی و روان شناختی کمتر و با کیفیت پایین تر به سبب تعطیلی مطب و.. ویا مجازی شدن  -3

 در دسترس نبودن و یا کم شدن برخی اقالم دارویی در درمان روانپزشکی  -4

 تصمیم های دیر هنگام  وتردید آمیزمسئولین  -5

 تمرکز بیشتر روی درمان تاپیشگیری  و اولویت های مختلف  -6

 پیام های متفاوت از دست اندرکاران -7

 تحریم ها و عوارض روانی آن   -8

 رگنمایی و مشکالت و ضعف مدیریت ها نقش دشمنان بر روی بز -9

 برای اهداف سیاسی و جناحی در آستانه انتخابات   نواقص و نارسایی ها  دستاویز قرار گرفتن  -10

 همگی موارد عوارض حاد و مزمن،  طوالنی مدت برای جامعه ما بلکه  تمامی جوامع بشری مشکل آفرین خواهد بود. 

 در سخنرانی اینجانب بنای یادآوری توصیه های روان شناختی در مدیریت کرونا می باشد که به اختصار به آن اشاره می کنم.   

 توصیه های  روان شناختی کلی سالمت روان در مدیریت کرونا: 

 ر می رود. از مهم ترین توصییه کلی به شما در حوادث نگاه روان شناختی مثبتو داشتن  حفظ آرامش و خونسردی 

 توصیه های روان شناختی اختصاصی  سالمت روان در مدیریت کرونا شامل موارد زیر است: 

نقش و   -4،  رسانه هانقش و مسئولیت   -3، دستگاه متولی تخصصینقش و مسئولیت  -2، حاکمیتنقش و مسئولیت  -1

که به صورت مبسوط در سخنرانی و   دست اندرکاران حاضر در صجنهنقش و مسئولیت   - 5، مسئولیت آحاد مردم 

 به آن اشاره شده است.  "واکس یادآور"پاورپوینت اینجانب آمده است. ودر پایان درس آموخته شخصی از کرونا تحت عنوان 



 COVID19مدیریت اختالل افسردگی اساسی در بیماران مبتال به 

 ی نیامام خم مارستانیب  تهران،   یدانشگاه علوم پزشک  یعلم   اتی، هیروان تن  پیفلوش روانپزشک،   ، ی الهام شرفدکتر  

 بامشکالت روانپزشکی متعددی درگروههای مختلف جامعه همراه بوده است.  COVID 19 پاندمی 

درصد ارزیابی شده است.مهمترین ریسک   25تا    15در چند مطالعه شیوع عالیم افسردگی متوسط تا شدید در پرسنل بهداشتی  

افزایش یافته با بیماران مبتال به کوویدبوده ، بطوریکه تماس مستقیم و پرخطر  فاکتور این   اختالالت در پرسنل بهداشتی، تماس 

ریسک بیشتری نسبت به تماسهای کم خطر تر داشته  و مهمترین عامل  پروتکتیو نیز، دسترسی به وسایل محافظتی شخصی ذکر  

 شده است. 

درصد تظاهرات نوروسایکیتریک داشته اند که اضطراب و افسردگی به  40تا  20د عفونت، حدود در فازحا در بیماران مبتال به کویید 

 در صد افسردگی را ذکر کرده اند.  28در صد اضطراب و  35گزارش شده است و در مطالعه دیگر  33و 36ترتیب 

 نگرانی از ابتال داشته اند.    درصد کودکان گزارش شده و حدود  دو سوم کودکان 20درجمعیت عمومی عالیم افسردگی در 

 همراه بوده است. child abuse قرنطینه خانگی باافزایش خشونت خانگی و 

 مالحظات در درمان افسردگی در  بیمارن کووید: 

دادن در صورت نیاز به مراقبت روانپزشکی ،ارایه خدمات بصورت تصویری و یا صوتی از طریق تلفن یا کامپیوتربر ویزیت حضوری ویا 

 متن و ایمیل، ارجحیت دارد و انتخاب صوتی یا تصویری بسته به ترجیح بیمار است.

 در مطالعات اکثر بالینگران و بیماران از روش تله مدیسین با تماس تصویری یا صوتی اظهار رضایت کرده اند. 

پزشکی همراه باشند ویا تداخالت جدی با داروهای  بسیاری از داروهایی که در درمان عفونت کووید کاربرد دارند میتوانند با عوارض روان

سایکو تروپ داشته باشند، واز طرف دیگربرخی داروهای روانپزشکی در این بیماران می توانند باعث تشدید عوارض جسمی گردند.  

 بنابراین انتخاب دارو در درمان افسردگی در بیماران مبتال به کوید از اهمیت ویژه ای برخوردار است: 

 میتوانند باعث افزایش ریسک خونریزی شوند. SSRIs ,SNRIsرمان دارویی افسردگی دربیماران با اختالل انعقادی در د

 در بیمارانی که ترکیب لوپیناویر/ریتوناویرمصرف می کنند میدازوالم و تریازوالم بدلیل تداخل دارویی کنتراندیکه هستند.

 یماران مستعد ، باعث تشنج گردد. بوپروپیون می تواند با کاهش آستانه تشنج در ب

 در بیماران با مشکل کبدی باید ازتجویز دولوکستین خودداری کرد .

 استفاده کرد. QTهای با ریسک کمتر افزایش   SSRIsدر بیماران با احتمال اریتمی باید از 

 ر به عالیم افسردگی در بیماران گردند.کلروکین ،هیدروکسی کلروکین ،ازیترومایسین ،کلشیسین و کورتیکواسترویید ها میتوانند منج

 

 

 

 

 

 

 



 COVID-19درمان اختالالت دوقطبی در بیماران مبتال به 

 دکتر عاطفه قنبری جلفایی 

 متخصص روانپزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران  

COVID-19  یک عفونت حاد تنفسی است که در اثر سندرم حاد تنفسی ویروسSARS-CoV-2  این  ایجاد می شود؛

 شناخته شد و در سطح جهان گسترش یافت.  2019ویروس در دسامبر سال 

ف  با توجه به شیوع زیاد این بیماری، عوارض روانپزشکی آن و احتمال ابتالی بیماران روانپزشکی، آشنایی با جنبه های مختل

 از اهمیت زیادی برخوردار است.  COVID-19درمانهای روانپزشکی در بیماران مبتال به 

دراری عالیم روانپزشکی، بررسی کامل همه داروها ، نظارت بر عوارض  COVID-19وظایف مهم روانپزشک در معالجه یک بیمار 

 یا سایر داروها است.  COVID-19یسه با عالئم ثانویه جانبی روانپزشکی همه داروها و افتراق بین عالئم اولیه روانپزشکی در مقا

یک بیماری چند سیستمی است که بر کبد ، کلیه ها ، ریه ها و قلب و همچنین سیستم ایمنی و خون   COVID-19به عالوه 

دفع داروهای  و تأثیر می گذارد. این تاثیرات می تواند منجر به تغییرات فارماکوکینتیکی شود که بر جذب ، توزیع ، متابولیسم 

  COVID-19روانگردان تأثیر می گذارد و احتمال ایجاد عوارض جانبی را افزایش می دهد. به همین دلیل در بیماران مبتال به 

که در حال حاضر تحت درمان با داروهای روانگردان هستند ، ارزیابی دقیق عالئم روانپزشکی فعلی و سابقه روانپزشکی گذشته،  

وضعیت جسمانی فعلی، تغییرات فارماکوکینتیک، داروهای مصرفی فعلی و تداخالت دارویی برای تصمیم گیری در مورد نیاز به  

 داروها مهم است.   ادامه یا تغییر درمان و تنظیم دوز

 می پردازیم.  COVID-19در این سخنرانی به بررسی نحوه درمان بیماران مبتال به اختالل دوقطبی و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   کیکوت یاختالالت سا تی ریمد

 ان یصالح  هیدکتر راض

  رانیا یدانشگاه علوم پزشک  اراستادی،  یروان تن  پیفلوش  ی،متخصص روانپزشک

و به دست آوردن    ی فعل  یعالئم روانپزشک  یابی، ارز  COVID-19آلوده به    مارانیدر ب  یروانپزشک-یاحتمال بروز عالئم عصب با توجه به  

-COVID  ماریب  کیدر معالجه    برخوردار است.  یفوق العاده ا  تی از اهم  COVID-19  مبتال به    مارانیاز ب  یقبل   یسابقه مشکالت روان

با    سهیدر مقا  یروانپزشک  هیعالئم اول  نیهمه داروها و افتراق ب  یروانپزشک  ینظارت بر عوارض جانبکامل تمام داروها ،    ی نی، بازب  19

 است. یداروها  ضرور ای COVID-19 هیعالئم ثانو

عالئم  مواردی از بروز  د.  سایکوتیک باش  یقبل   اختاللعود    ا ی  زودیاپ   نیاول  صورت بروزتواند به    یم  COVID-19عفونت    یدر ط  سایکوز 

به  مارانیدر بسایکوتیک   کامالً    سایکوتیکتظاهرات  بروزدر    یا  نهیزم  پاتوژنز  سمیمکان  .شده است  گزارش SARS-CoV-2 آلوده 

ن عامل  یم  لیو  ستیمشخص  پاتولوژ  یها  سمیمکان  جهینت  و  ی تواند چند  تأث  کیمختلف  اثر   CNS در  روسیو  میمستق  ریشامل   ،

درمان  عوارض جانبی( و …یپوکسی، ه  یکیاز حد ، اختالالت متابول  شیاز حد ، انعقاد ب  شیب  کیستمیس  ی)پاسخ التهاب  میرمستقیغ 

  یدروکسیو ه  دهایکواستروئیکورت  زیممکن است با تجو  وژنیو کانف  کیکوتیعالئم سا  .باشد   روسیمورد استفاده در برابر و  یی ودار  یها

 ( بروز کنند.   HCQ) نیکلروک

اند ، مشاوره روانپزشک  SARS-CoV-2که به  اختالل سایکوتیک  با سابقه    مارانیب  یبرا کمک به    یبرا  یو روانشناس  یآلوده شده 

  ی آگه  ش یپ و    ایزوفرنیبه اختالل اسک  ان یمبتالدر    ی وابستگی به نیکوتیندرصد باال  دیگری مانند بدالئل مختلف  و    با بیماران  ارتباط

توان در   ی، م  مارانیب  یروان طیشرا ی. بر اساس بررستوصیه میشود،  COVID-19شدن با عفونت    یدر صورت بستر این افراد بدتر

  ی و عوارض جانب  ییبه تداخالت دارو  یا  ژهیتوجه و  دی حالت با  نیگرفت و در ا  میروانگردان تصم  یبه ادامه استفاده از داروها  ازیمورد ن

شده باشد    هیاز حد توص  شیب  ا یشده باالتر    زیتجو  یکه دوزها  یدر موارد  یکل  هیتوص  کید. به عنوان  جلب شو  COVID-19  یداروها

 شود.   یم هی، کاهش دوز معمول و نظارت توص

ا به  سایکوتروپ  یداروها  ی  بالقوه  یمنیاز نظر مسائل  افراد مبتال  به مواردی چون   COVID-19 در   –   ییتداخالت دارو،  توجه 

 دلیریوم اهمیت زیادی دارد.خطر ابتال به و   خطر انعقاد ، خطر عفونتی، عروق  یخطر قلب،  یتنفسخطر یی، دارو

 ی تنفس  یهمراه هستند. خطر ناراحت  نیاستیو مد  نهی، قفسه س  یتنفس  یجد  یخطر عوارض جانب  شی با افزا  آنتی سایکوتیک  یداروها

هستند،   یکه از قبل دچار اختالل تنفس  یمارانیو در ب  یبیترک  تجویز بصورت،  رباالت  یدر دوزها  ژهیبه و  داروهای سداتیو  یاحتماالً برا

 .است شتریب

 داروهای آنتی سایکوتیک   داروهای   بیترکشده است.    دیی تأ   یشیضد روان پر  ی وهااز دار  یتعداد  یبرا QTc شدن  ی خطر طوالن  شیافزا

 فاصله  شیافزاعالوه بر تاثیر داروی آنتی سایکوتیک در    .کمک کنند QTc شدن  ی باالتر ممکن است به طوالن  ی تجمع  یو دوزها

QTc مستقل از طوالن  ی ، خطر قلب(شدن    یهر داروQTc  و همچن )ی  عروق   ی قلب  تیعوامل خطر مانند سن باال، وضع  ریسا  نیآنها

 .و احتمال بروز تورسادپوینت مهم هستند QTcشدن  یطوالن در، کیو ژنت یتیهمراه، اختالالت الکترولبیماریهای  ، بیمار

نسل اول و دوم    یشیضد روان پر  یهر دو گروه داروها  .ی دارندهمراه  یمنیا  ستمیبا سرکوب س  یش یضد روان پر  یداروهااز طرفی  

  ی خطر نوتروپن  .همراهی دارند خطر باالتر عفونت  احتماالً با  نسل دوم  آنتی سایکوتیکهای    ، گرچهندهستنهمراه    یبا خطر باالتر پنومون

 داروها کمتر است. ریسا یکه برا  یاست، در حال ٪0.1ها  نیازیفنوت ی( و برا٪3)در افراد مسن  ٪1حدود  نیکلوزاپ  یبرا



،  آنتی سایکوتیکها دخیل باشنددر افزایش احتمال عفونت ریه در اثر  ممکن است    یمتعدد  یها  سمی ، مکانیمنیا  یها  یاز ناهنجار  جدا

بلع  اشکال در  و    نهیو مهار سرفه(، اختالالت حرکات قفسه س  یمرکز  ی)مربوط به آرام بخش  یتنفس  ی مجار  یاز جمله کاهش پاکساز

   .( مهمندالورهیو س  یعالئم خارج هرم لیبه دل)

عوامل خطر    و دارای  که خطر آن در افراد مستعد   همراه هستند   یخطر ترومبوآمبول  ش یبا افزا  آنتی سایکوتیک  یداروها  همچنین

   ی باالتر است.قبل

زوال عقل   ،همراه  یها  یماری، ب  سن باال  .همراه است ینامطلوب  یآگه   شیو با پ   دیده می شود COVID-19 در افراد مبتال به  دلیریوم

 .رنددا موثر در بروز دلیریوم هستند و اهمیتازعوامل  ،کینرژیکول ی آنت تیبا خاص یبه طور خاص داروها ییدرمان داروتعدد و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COVID-19( در بیماران مبتال به OUDمدیریت اختالل مصرف اپیوئید)

 دکتر فرهاد ملک 

  تهران  یدانشگاه علوم پزشک  ار یاستاد،  متخصص روانپزشکی

بر حیات اجتماعی از قبیل انزوا و تنهایی، تشدید مشکالت اقتصادی و نیز اثرات اختصاصی    COVID-19اثرات عمومی مخرب پاندمی  

تواند منجر (، میOUDافیونی)مخرب آن بر ارائه خدمات سالمت خصوصاً مداخالت مربوط به پیشگیری و درمان اختالل مصرف شبه 

از پیش  OUDبه عود یا تشدید   اپیدمی  نظهای صاحببینی شده و حتی طبق برخی  در آینده نزدیک منجر گردد.    OUDران به 

کنند. بنابراین توجه مبتال شده و نیاز به بستری پیدا می  COVID-19همچون سایر افراد جامعه به    OUDهمچنین بیماران مبتال به  

این ارائه ابتدا به توصیف  به این جنبه از سالمت آنها و مدیریت علمی آن خصوصاً در مراقبت بستری بسیار حائز اهمیت است. لذا در 

افتراق آن با عالئم   افیونی و نحوه  پرداخته خواهد شد. سپس نحوه مدیریت سندرم ترک با    COVID-19سندرم ترک مواد شبه 

مورد بحث قرار خواهد گرفت که شامل دو دسته کلی داروهای آگونیست   COVID-19کمترین عوارض ممکن و تداخل با درمان  

های روانی اجتماعی اختالل مصرف اپیوئید، به این  غیرآگونیستی خواهد بود. همچنین با توجه به لزوم ارائه درماناپیوئید و داروهای 

 ها نیز اشاره خواهد شد. گروه از درمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 دیمناسب در  بحران کوو یروانشناخت یها  هیتوص

 ان یدکتر رضا باقر  

 سالمت  یروانشناس  یدکترا

 اصفهان   ی دانشگاه علوم پزشک  اریدانش

  ی علم  یهایشده است. بررس  یجد  یروانشناخت  یامدهایاز پ   یع یوس  فیسبب ط  یجسم  راتیعالوه بر تاث  19  دیکوو  یماریب  وعیش

و خانواده آنان    انی سالمندان، کودکان، مبتال  ،یمردم عاد  ،یدر پرسنل درمان  19  دیکوو  یماریب  یروانشناخت  یامدهایپ   دهدینشان م

  .متفاوت است

  ، ییترس از مرگ، احساس تنها ،یماریاضطراب نسبت عواقب ب ،یشامل وحشت زدگ  مارانیدر ب 19 دیکوو یاز آثار روانشناخت یبرخ

  یاسترس نسبت به آلودگ  ،یو بستر  نهیقرنط  یهاتیاز محدود  یبخصوص خشم ناش   یمنف  جاناتیه  ، یروانشناخت  یو فرسودگ  یخستگ

  یچالشها  نیبه همراه ا  یباشد. مشکالت جسم  یو از دست دادن استقالل م  یفرد  نیب  طرواب  تی محدود   ، یانگ اجتماع   ان،یاطراف

  .اندازد قیگذاشته و بهبود فرد را به تعو ریتواند بر عملکرد فرد و روند درمان تاث یم یروانشناخت

 ی ضرور  یریو تصو  یتلفن  یتماسها  قیاز طر  یارائه خدمات روانشناخت  یبرا  یامکانات ضرور  جادیمناسب و ا  ینامه ها  وهیش  نیتدو   لذا

ذهن   روس،یمرتبط با کرونا و  یشناخت  یهایریبه منظور سوگ CBT کردیبر رو  یتواند مبتن یمشاوره ها و مداخالت م نیاست. غالب ا

 باشد.  یکاهش افسردگ  ای یریشگیپ  یبرا یرفتار یجهت مقابله با اضطراب و فعال ساز یو درمان رفتار ی آگاه

 

 


