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 ياستيسخالصه 

 *سالمت روان در جهان و ايران پساکرونا و ارائه راهکارهاي ارتقاي آن
 

 

 چکيده
در اين خالصه سياستي راهبردها و راهكارهاي ارتقا . ثير قرار داده استأ، عالوه بر سالمت جسمي، سالمت رواني افراد را تحت ت03-گيري کوويد همه

 .شود ارائه مي 03-گيري کوويد سالمت روان پس از همه
 

 03-کوويد، بهداشت سياستسالمت روان،  ،رتقا سالمتا :ها كليد واژه

 

 مقدمه
اي انستاني را در سراستر    در دوسال گذشتته فاجهته   03-گيري کوويد همه

نگاهي مختصر به ابهتاد روانتي اجتمتاعي ايتن پديتده      . جهان ايجاد کرده است

بلكه عتوارض   ؛رو نيستيم گ روبهدهد که ما فقط با عوارض ناشي از مر نشان مي

و مهلوليت جسمي مزمن، عوارض رواني حاد و عوارض و مهلوليت رواني مزمن 

غفلتت از ايتن ابهتاد    . ستت  ا به عنوان عواقب اين بيماري بر جامهه تحميل شده

نهايتت رفتاه و ستالمت روانتي     در باعث سقوط سترمايه اجتمتاعي و نشتاط و    

يت    0933م پزشكي در بهمن ماه ستال فرهنگستان علو. ده استشاجتماعي 

اين  با توجه به اهميت موضتو   . منتشر کردخالصه سياستي با همين مضون 

 .کند ي را ارائه مييو با بررسي ابهاد مختلف آن، راهكارها و پيشنهادها

راهكارهاي کلي ارتقاي سالمت رواني اجتماعي جامهه بتا استتناد بته    

ستالمت روان جامهته بتا تتروي       يارتقا)هاي کلي سالمت  سياست 9بند 

بنيتان ختانواده؛ رفتو عوامتل      ايراني؛ تحكيم تسب  زندگي سالم اسالمي  

ي هتا  آفرين در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي؛ تتروي  آمتوز    تنش

 (اخالقي و مهنوي

هاي رواني فردي و اجتماعي، برختورداري از   کاهش تنش: پيشگيري .0

آوري، ختود   يني، اميدواري، تتا  ب با نگاه خو فضاي اجتماعي همراه 

کارآمدي، نشاط و شادماني، برخوردار از شفافيت، صتداقت، اعتمتاد و   

ويتهه در زمينته    ي زنتدگي بته  ها آموز  مهارت سرمايه اجتماعي باال،

مهارت ارتباطي با استتفاده از ررفيتت    مديريت استرس و خشم و نيز

 هاي بهداشتي درماني؛ شبكه

زدايتي، ارزيتابي    غربتالگري، انتگ  : راقبت فعال مبتالياا  م .2

اي سالمت روان در کنار سالمت جسمي، ارجتا  زودرس   دوره

پزشكي، تقويت خدمات درمتان   بيماران به مراکز درماني روان

اي ختتدمات  ژانتتس، ستترپايي و بستتتري، پوشتتش بيمتته   اور

پزشكي، آموز  برختورد علمتي اصتحا      شناختي و روان روان

بيل خودکشي يماران رواني از قرسانه در مواجهه با اقدامات ب

 و غيره؛

بخشتي، کاردرمتاني و پيگيتري     خدمات تتوان : مراقبت موارد مزمن .9

 .بيماران مزمن رواني

 

 قداماتراهکارهاي اجرايي و ا
الگو قرار دادن رو  و منش مقام مهظم رهبري در رعايتت مصتوبات    .0

ن ي مستوول از ايت  هتا  ها و نهاد ستاد ملي کرونا و لزوم تبهيت دستگاه

 ؛مصوبات

زيرمجموعته مستتقيم ستتاد    تشكيل کميته سالمت رواني اجتمتاعي   .2

 ملي کرونا؛

 مقابله با کرونا از مجموعه نظام؛ انتشار پيام واحد در .9

ي بهداشتتتي و هتتا بخشتتي عمتتومي مستتتمر از دستتتورالهمل  آگتتاهي .0

 ؛ها و تريبون ها رسانه پيشگيري و اولويت دادن به آنها، توسط همه

ن از دستورات و ضوابط اررات انضباطي براي متخلفتدوين و اجراي مق .5

 ي بهداشتي؛ها دستورالهملو 

 ي نارر؛ها نظارت بر حسن اجراي مقررات با همكاري دستگاه .6

ن، بتراي  اي دريتافتي از متخلفت  هتا  اختصاص درآمد ناشتي از جريمته   .7

 ديده؛ ي پيشگيري و نيز افراد آسيبها اقدام

رها در مبتارزه بتا کرونتا در    نمايي مشكالت ديگر کشتو  پرهيز از بزرگ .8

 ؛ها سطح رسانه

استفاده از تجار  موفق ساير کشورها که در پيشگيري از کرونا موفق  .3

 اند؛ بوده

 ؛ي مختلف پزشكي و سالمتها توجه به نظرات کارشناسي گروه .01
 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .بندي و در مهاونت علمي تنظيم شده است شده در فرهنگستان علوم پزشكي است که توسط هيوت رييسه جمواين سند محصول مذاکرات علمي انجام * 
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 خالصه سياستي

 ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /901

رهتاي پيشتنهادي   پيشگيري از فرسودگي شتللي و استتفاده از راهكا   .00

 علمي در اين راستا؛

شتدگان، بته منظتور     فتوت  توصيه به تروي  مراسم مجازي براي همته   .02

 نشده و سوگ مرضي؛ عوارض سوگ ابرازجلوگيري از بروز 

ي هتا  تدارک تمامي اقالم دارويي، امكانات و تجهيزات مورد نياز درمان .09

 پزشكي؛ روان

شتناختي و مشتاوره    پزشتكي، روان  پوشش کامل بيمه ختدمات روان  .00

 سرپايي و بستري؛

ي حتوزه ستالمت روان، از قبيتل    هتا  ضرورت توجه بيشتر به پتهوهش  .05

بهبتود يافتته، ستوگوار و     پيمايش ملي، غربالگري سالمت روان افتراد 

 سيب پذير، وارزيابي فرسودگي شللي؛آ

روانتي   ي بيشتتر هتا  پرهيز از هرگونه اقدامي که منجر به ايجاد تتنش  .06

 س و نوميدي درجامهه شود؛أاجتماعي، و يا ايجاد فضاي ي

بيني،  تال  براي ايجاد فضاي اجتماعي مشحون از اميد، نشاط، خو  .07

آوري و ختود   ي باال، همراه بتا تتا   مشارکت اجتماعي و اعتماد عموم

 مورد انتظار و نياز آحاد جامهه؛ کارآمدي،

بينانه و  برقراري و تداوم فضاي بيم و اميد واقو ،تال  در جهت تهادل .08

 نمايي و نااميدي؛ پرهيز از شهار زدگي و غرور، سياه

 رساني عمومي؛ صداقت و شفافيت حداکثري در اطال  .03

اقشتار و صتنو      ي مردم نهاد و داوطلبان از همهها حمايت از سازمان .21

 فهال در حوزه کرونا؛

 مي در جهت ارتقاي سرمايه اجتماعي؛تقويت اعتماد عمو .20

ارتقاي جايگاه ستالمت روان و ستالمت اجتمتاعي در ستاختار نظتام       .22

 المت از نظر تشكيالت و اعتبارات؛س

 ؛ها زدايي و تفويض اختيار ستاد به استانتمرکز .29

و تقدير عملي از کادر پزشكي و داوطلبان سالمت حاضر  گرامي داشت .20

 .نيز فقيدان و شهيدان مدافو سالمت در صحنه و

 

 پيوست
 تحليل وضعيت جهاني و ايرا 
گيتري   دهد که بيشترين آستيب همته   مطالهات گسترده جهاني نشان مي

شتيو  بتاالي عوارضتي    . کرونا در قسمت سالمت روان مردم جهان بوده استت 

را  و خستگي متزمن، کتاهش تمرکتز و حافظته، شتيو  بتاالتر       همچون اضط

مطالهتات  . افسردگي، اختالالت خوا  در صدر عتوارض ناشتي از کرونتا استت    

بسياري طي دوسال گذشته انجام شده که بروز بيشتر ايتن عتوارض را پتس از    

هتا بتيش از آقايتان و     سفانه شيو  اختالالت در خانمأمت. ده استکرييد أکرونا ت

شتيو  افستردگي و   . ي ستني استت  هتا  ن جتواني بيشتتر از ستاير رده   در سني

اند بيشتر از ستاير   بروز بيشتر بيماري را تجربه کردهاضطرا  در کشورهايي که 

ست و شيو  مطالهتات داخلتي هتم بتروز بتاالتر ايتن عتوارض را در        ا کشورها

بتروز بيشتتر    هتا  ي ايتن آستيب  ها نشانه. دهد جمهوري اسالمي ايران نشان مي

برخي عوامتل هتم ايتن    . ستافردي، خانوادگي و اجتماعي نامطلو  فتارهاي ر

 .دکرتوان به اين موارد اشاره  ازجمله آنها مي. کند را افزون مي ها آسيب

 ؛ومير بيماري کيد بر نرخ باالي مرگأها و ت پوشش مداوم رسانه .0

 ؛نمقصر دانستن بازماندگان يا اعضاي خانواده در انتقال بيماري به ديگرا .2

 ؛ديگران سرايت بيماري بهترس و اضطرا  خود فرد مبتال در  .9

 ؛مرگ اعضاي نزدي  خانواده و احساس گناه در بازماندگان .0

 ؛عدم برگزاري مراسم تشييو و تدفين و ختم فوت شدگان .5

 ؛خستگي و فرسودگي شللي ناشي از شرايط کرونا .6

و  نمتايي دشتمنان داخلتي    آفريني و ستياه  سأسوء استفاده از طريق ي .7

 ؛خارجي از اين پديده

. شتود  ي روزانه توجه متي ها به آمار فوتي تنهاسفانه در ارائه آمارها أمت

تر به ترتيب در ذيل آن قترار   که اين قله کوه يخ است و موارد مهم حاليدر

 .گيرند مي

علتت کتاهش ررفيتت    ه ي جامهته، کته بت   هتا  افزايش نرخ ساير مرگ .0

علت ترس ه يري بيماران بي سالمت و مراجهه تاخها پاسخگويي نظام

 .افتد ي مملو از بيماران کرونايي اتفاق ميها از بيمارستان

ي ابراز نشده، که به علت همدلي نكردن آشنايان در اثتر تترس از   ها سوگ .2

افتد و اطرافيتان   ابتالي به کرونا در مواجهه با اقوام فرد فوت شده اتفاق مي

 .کند ابراز نشده ميفرد فوت شده را دچار عوارض حاد و مزمن سوگ 

متدت  ه صدمات مربوط به عوارض ناشناخته بيماري کرونا که اغلب بت  .9

عوارضي مانند اختالالت عروقي، اختالل حتس  . مانند طوالني باقي مي

الالت متزمن تنفستي، درد متزمن    بويايي و چشتايي و شتنوايي، اختت   

سينه و ساير موارد، همگتي ختود زمينته ستاز بتروز اختتالالت        قفسه

 .ي و اضطرا  هستندافسردگ

Policy Brief 

Mental Health in the Post-Corona Era and Recommendations to Improve it
*
 

 
Abstract 
In addition to the Covid 19 pandemic has affected mental health.as well as physical health. This policy brief presents 

strategies and activities to promote mental health after the Covid 19 pandemic. 
 
Keywords: COVID-19, Health Policy, Health Promotion, Mental Health 
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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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