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 دهيچک
 اتخاذ ..ثر استؤو تبعات معنوی، اجتماعي و اقتصادی آن روی سالمت روان افراد جامعه م است قرار تأثیر تحت جوامع بشری را ،91-يدوكو دنیاگیری

 و مسالوونن  سالالمت،  نظام مشترك دار اولويت وظايف از جامعه، آحاد روان سالمت ارتقای و ،حفظ تأمین، برای شواهد، بر مبتني مدبرانه راهبردهای

 .است شده ارائه مورد 91 در راهبردها در اين خالصه سیاستي اين. باشد مي مردم
 

 91-ريزی راهبردی، سالمت روان، كوويد برنامه :ها واژه كليد

 

 مقدمه

سالالمت،   ی كلالي هالا  سیاسالت  3اين خالصه سیاستي در راستای بند 

ارائاله شالده    91-يالد وابالغي مقام معظم رهبری، با توجه به همه گیری كو

. ، جامعه و آحاد آن را تحت تأثیر قرار داده است91كويد  دنیاگیری .است

ی هالا  ی معمول در تهديدها يا بحالران ها ترس؛ نگراني؛ استرس؛ كه واكنش

تالل در واقعي هستند، و عوارض و نیز عواقبي نظیر مشكالت عاطفي؛ اخال 

و خالدمات سالالمت روان؛ تعلیلالي يالا كالاهش فعالیالت مراكالز         ها مراقبت

فرهنگي، آموزشي و مراسم مذهبي و معنوی، كاهش ديد و بازديدها و ابراز 

های عمومي، اختالل جدی  ها، كاهش تفريحات و ورزش هعواطف در خانواد

ر ی اجتماعي به منظالو ها محدوديت ؛در اقتصاد و معیشت اقشار كم درآمد

درمالاني و   -ناپذير بهداشالتي  گذاری فیزيكي و ساير اقدامات اجتناب فاصله

طالور   هها، سالمت روان جامعه را بال  تبعات معنوی، اجتماعي و اقتصادی آن

پزشالكي،   وجود و يا سالابقه اخالتالل روان  . جدی تحت تأثیر قرار داده است

تالوجهي اسالت،    قابال   عامال  خلالر  ، 91-كوويالد برای درگیری و ابتالی به 

، احتمالال ابالتال و درگیالری باله اخالتالنت      91-كوويالد ابتالی باله  ازطرفي 

، با احتمال بالانتری از  جهان پساكرونا. برد بان مي يندهپزشكي را در آ روان

قبی  فقر، خشونت، اعتیاد،  ی اجتماعي ازها اختالل رفتاری و رواني، آسیب

اتخالاذ  در جامعاله اسالالمي ايالران،     .ها مواجاله اسالت   خودكشي و نظاير آن

ی ديني و معنوی اسالمي و شالواهد  ها راهبردهای مدبرانه مبتني بر ارزش

و ارتقای سالمت روان آحالاد جامعاله، از وظالايف     ، برای تأمین، حفظعلمي

 . اولويت دار مشترك نظام سالمت، مسوونن و مردم مي باشد

سالمت روان  یارتقاهدف از اين خالصه سیاستي، تأمین، حفظ و 

تحكالیم بنیالان   ؛ ايرانالي  -اسالالمي   سالم ج سبک زندگيجامعه با تروي

و  ، خالانوادگي تالنش آفالرين در زنالدگي فالردی     عوامال  رفالع  ؛ خانواده

و ارتقالالا اسالالالمي هالالای اخالقالالي و معنالالوی  تالالرويج آمالالوزش ؛اجتمالالاعي

 . است های سالمت رواني شاخص

 

 راهبردها و اقدامات
ع ی دينالي، قرآنالي و راويالي، در جمیال    هالا  محوريت تعالالیم و آمالوزش   .9

 بويژه در امر آموزش رسمي و منابع درسي ی سالمت روان،ها فعالیت

 نشاط، امید، از مشحون اجتماعي فضای ايجاد برای جانبه تالش ملي و همه .2

 آوری تالاب  با همراه عمومي، اعتماد و اجتماعي بیني،افزايش مشاركت خوش

 جامعه و ها افراد، خانواده نیاز ومورد انتظار مورد كارآمدی، خود و

، ها تعمیق، تعمیم و گسترش شبكه بهداشتي درماني كشور در آموزش .3

 و خدمات بهداشت روان ها ، مراقبتها پژوهش

گیری از ظرفیت عظیم بسیج مردمي، مساجد و مراكز فرهنگالي،   بهره .4

 مالردم  یهالا  سازمان ی عمومي، وها نیروهای نظامي و انتظامي، رسانه

 صنوف و اقشار همه از داوطلبان و نهاد

-مشالالاوره) و خالالدمات بهداشالالت روان هالالا سالالعه و تعمالالیم مراقبالالتتو .5

طريق شبكه بهداشتي درماني و نظام  ، از(پزشكي روان و شناختي روان

بستری، و بالا   و سرپايي درمان ارجاع، با استفاده از ظرفیت كام  مراكز

 ای بیمه كام  پوشش

 عمومي رساني اطالع در شفافیت .6

ت روان عموم مالردم، اولويالت اقشالار    تأمین نیازهای پايه و اضلراری سالم .1

 ، و مجموعه آموزش و پرورشنوجوانان ،به كودكان جه ويژهتوپذير و  آسیب

ديالدگان، و حمايالت    ی اجتماعي ويژه و فوری به آسیبها ارائه حمايت .8

و مراكالز   هالا  و خالدمات و نیالز برناماله    ها ضروری از مراكز ارائه مراقبت

 آموزشي و پژوهشي سالمت روان
 

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 .بندی و در معاونت علمي تنظیم شده است اين سند محصول مذاكرات علمي انجام شده در فرهنگستان علوم پزشكي است كه توسط هیوت ريیسه جمع* 
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پیمايش ملالي   ، خاصهحوزه سالمت روانضروری های  پژوهشتقويت  .1

  بهبوديافته و ،سوگوار ،پذير آسیب یها گروه غربالگری سالمت روان

گیری و  در تداوم همه نظارت مستمر و رصد كالن سالمت روان جامعه .91

 بعد از آن

هشدارهای ضروری به مالردم، اتخالاذ راهبالرد بازدارنالده از عالوارض و       .99

 های ساير مشكالت داخلي و موفقیت عواقب، جلوگیری از بزرگنمايي

 ايجاد اجتماعي نظیر آفرين رواني تنش كشورها، پیشگیری از اقدامات

 مسووننهو اظهارات غیر نومیدی و سأي فضای

 ی عاطفي و رواني بالا اقالداماتي نظیالر مراسالم    ها توجه بیشتر به جنبه .92

 شدگان فوت برای مجازی

 و فقیالدان  و نیالز  هالا  صحنه در حاضر سالمت كادر تقدير و داشتگرامی .93

 سالمت،  مدافع شهیدان

و تأكیالد  از كرونا  يناش ياجتماع -يروان  يمسا يبررس تهیكم تيتقو .94

 های ناشي از كرونا عاطفي و جبران آسیب -ی روانيها بر تقويت جنبه

ی رارساني عمومي، ب ی اطالعها ساير ظرفیتو  4131خط  یساز فعال .95

پزشكان  پزشكان، روان توسطمردم  انتؤس به ييپاسخگو راهنمايي و

ی شبكه شاد بالرای  ها ه از ظرفیتاستفاد، دهيد شناسان آموزش و روان

 ها و نظاير آن ها آموزش خانواده

مقابلاله بالا اخالتالنت رفتالاری و     و  نظام سالمت، برای پیشالگیری آمادگي  .96

و تقويالالت  هالالا فعالیالالت افالالزايش بالالای اجتمالالاعي، هالالا نیالالز آسالالیب و ،روانالالي

  .و سالمت معنوی سالمت اجتماعي ،روان سالمت ی مرتبط باها حمايت

پزشكي در زمالان كرونالا ونیالز پسالاكرونا،      از اختالل روانمقابله با انگ  .91

  كوويالد پزشكي برای بیماران سرپايي و بستری  و مداخله روانمشاوره 

كالادر سالالمت،   و حمايت ارزيابي مستمر  شناختي، واجد عالمت روان

سالاير  از  ،پیشگیری و مداخله در مالورد فرسالودگي شال لي    ،شناسايي

 .است حوزه سالمت روان ضروريات
 

Policy Brief 

Mental Health During and After COVID-19 Pandemic
* 

 
Abstract 
The pandemic of COVID-19 has affected human societies and its spiritual, social and economic consequences affect 

the mental health of individuals. Considering strategies based on evidence for ensuring, maintaining and promoting 

the mental health of individuals is one of the priorities in tasks which is common between health system, officials and 

people. In this policy summary, these strategies are presented in 17 issues. 
 
Keywords: COVID-19, Mental Health, Strategic Planning 
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* The backbone of this document is scientific discussion in Academy of Medical Sciences. The conclusion is made by the Board of Directors and the Vice President of Academy sets it. 
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