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  چکیده

هایی به علت عدم است، ترس و نگرانی افزایش حال در سرعت به که) 19-کووید( به کروناویروس مبتالیان تعداد به توجه با

هایی از جمله انگ اجتماعی گردیده است. لذا مطلب حاضر با هدف توجه به و به دنبال آن منجر به چالش آگاهی ایجاد شده

  باشد.می 19-به کووید ءانگ اجتماعی افراد با سابقه ابتال

اجتماعی آن در دسترس  -اطالعات دقیق و کاملی در ارتباط با مشکالت روانی 19-با توجه به نوپدید بودن بیماري کووید 

الم ها اعجهانی و مرکز کنترل و پیشگیري از بیماريبهداشت ها و راه کارهایی که سازمان باشد. با توجه به دستورالعملنمی

  هاي جامع براساس فرهنگ جامعه امري ضروري است.مهکرده است، اهمیت بررسی و ارائه برنا

  19-انگ اجتماعی، کرونا ویروس، کووید :کلیدي هايواژه
  

 

  :سردبیر محترم

 هايبیماري مدیریت در جهانی نوظهور هايچالش از یکی

) است 19-(کووید به بیماري کرونا ویروس پرداختن عفونی،

)، جامعه بشري 19-. با ایجاد پاندمی کرونا ویروس(کووید]1[

عالوه بر عوارض جسمی این بیماري، با عوارض روحی گسترده 

 مبتالیان تعداد به توجه با .]2[این بیماري نیز روبرو شده است 

 افزایش حال در سرعت به که) 19-کووید( این کروناویروس به

 افزایش مناطق از ريبسیا در عمومی نگرانی و اضطراب ، است

اي ههاي بارز بیماريکه از ویژگی(نگرانی  و ترس .است یافته
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 خود سالمتی نگران مردم زیرا است, درك قابل )عفونیست

هایی باعث اختالل درك نگرانی چنین متأسفانه، ولی. هستند

 -روانی هايچالش سایر به و منجر بیماري،از موارد مربوط به 

 اجتماعی -روانی و دیگر جنبه تبعیض انگ،جمله  از اجتماعی

. در این ]1، 3[است  نگرفته قرار توجه مورد شود که هنوزمی

 ردر براب سایرین به نسبت است ممکن هاگروه از میان برخی

 به .باشند پذیرترآسیب هاگیريهمه اجتماعی روانی تأثیرات

 ردتر شوند، بیشمی مبتال بیماري این به که افرادي ویژه،

چرا که  .]1، 4[هستند  بیماري این عاطفی هايآسیب معرض
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 بیماري و این ذاتی هاياسترس از این افراد فراتر

 quarantine andسازي (قرنطینه و جدا هايدستورالعمل

isolationرا  گروهی و فردي واکنش نحوه مورد در )، نگرانی

-ه کوویدب ءافراد با سابقه ابتال اخیر بررسی. کنندمی ابراز نیز،

 استرس، جمله از شماري بی عاطفی نتایج دهنده ، نشان19

 سردرگمی، ترس، خوابی،بی پذیري،تحریک افسردگی،

 نهقرنطی با ارتباط در انگ و کسالت سرخوردگی، عصبانیت،

 از پس ،این موارد، مانند انگ اجتماعی از برخی که بود،

و حتی طرد  .]1[داشت  ادامه چنانهم قرنطینه شدن برداشته

رفتار کالمی (کلمات نامناسب) و رفتارهاي ء شدن، سو

  .]5[آمیز قبل و بعد از قرنطینه را ابراز کردند خشونت

ها، انگ اجتماعی به مفهوم برچسب زدن، نگاه گیريدر همه

آمیز و یا از دست دادن امکانات مراقبتی براي افراد در تبعیض

ود خ عالوه بر تواندمیموقعیتی  چنین مواجهه یا مبتال است.

 نفیم نیز تأثیر آنها دوستان خانواده و مراقبین، مبتال، بر فرد

حتی منجر به از دست دادن فرصت بررسی بیماري و . بگذارد

  .]4[شود یا درمان می

شاخه بهداشت  در و است جهانی پدیده انگ اجتماعی یک

صرع،  ها مانند ایدز،و درمان، در ارتباط با بسیاري از بیماري

در حمایت از افراد  برخورد، ، نحوه]6[ چاقی بررسی شده است

 و ترس ایجاد از جلوگیري و بیماري با مبارزه به کمک براي

  .]7[است  مهم اجتماعی بسیار هاي ناشی از انگآسیب

) 19-با توجه به بروز بیماري نوپدید کرونا ویروس (کووید 

 رس نیست و صرفاًاطالعات دقیق و کاملی در این مورد در دست

ها و راه کارهایی توسط سازمان در این زمینه دستورالعمل

ها گفته شده جهانی و مرکز کنترل و پیشگیري از بیماري

  .] 4-5[ است 

-سازمان جهانی بهداشت انگ اجتماعی در ارتباط با کووید

 یک بیماري جدید که) الف علت اصلی سه بر را مبتنی 19

ترس از ) ب. دارد وجود زیادي هايناشناخته هنوز آن براي

 داندمرتبط کردن ترس خود به دیگران، می) ج و هاناشناخته

]4[.  

بنابراین الزم است که رویکردي همه جانبه براي مقابله با 

این چالش اتخاذ گردد. از این رو مقابله با انگ اجتماعی باید 

ح فردي، اجتماعی و سازمانی مورد توجه قرار در تمامی سطو

گیرد. باال بردن آگاهی افراد در نحوه انتقال، مراقبت و 

هاي ملی و اجتماعی پیشگیري از آلودگی، از طریق رسانه

چنین برگزاري جلسات آموزشی براي باشد. همضروري می

سازي جهت ممانعت از هاي مختلف براي آگاهکارکنان ارگان

هاي شخصی و تبعیض در احساسی ناشی از ترس هايواکنش

ارائه خدمات نیاز است. در واقع ارائه اطالعات درست و جامع 

بر کاهش انگ اجتماعی این بیماري نوپدید به همکاري تمامی 

هاي همه جانبه علل ها نیاز دارد؛ و البته نیاز به بررسیارگان

این معضل براساس فرهنگ مناطق مختلف نیز احساس 

شود. می
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