بسمه تعالی
الف -توصیههایی برای مدیران و تصمیمگیران
 -1اطالع رسانی شفاف در باره میزان شیوع ،میزان افراد مبتال ،میزان مرگ و میر ناشی از ابتال به کرونا
 -2آموزش شفاف در زمینه های عالئم کامل ،عالئم اختصاصی ،تشخیص افتراقی از سایر بیماریهای مشابه مانند آنفوالنزا یا
اختالل حاد تنفسی.
 -3آموزش اقدامات پیشگیری ،فرایند مراجعه ،آدرس مراکز مراجعه موارد مشکوک ،فرایند درمان ،و فرایند بهبودی.
 -4آموزش اقدامات الزم برای ارزیابی و پیشگیری برای اعضای خانواده مبتالیان ،اقوام و افراد مرتبط.
 -5آموزشهای الزم برای کارکنان اورژانس و خدمات درمانی درباره پیشگیری ،فرایند تشخیص و اقدامات درمانی.
 -6مداخالت روانشناختی به عنوان بخشی از خدمات ارائه شده به عموم ،مبتالیان واقعی یا احتمالی ،کارکنان نظام خدمات
بهداشت و درمانی تعریف شود.
ب -توصیههایی برای عموم مردم
 -1کرونا یک نوع بیماری ویروسی همچون آنفوالنزا بوده ،ذاتاً ترسناک نیست و قابل پیشگیری و کنترل است .این یک چیز
وحشتناکی نیست .باید اصول پیشگیری را رعایت کرد ولی نباید از آن وحشت داشت.
 -2این واقعیت که اخبار زیادی در زمینه ویروس کرونا وجود دارد ،لزوم ًا به معنای این نیست که این امر تهدیدی را برای
شما یا خانواده شما ایجاد میکند .واقعیتها را باور کنید و به اطالعات حاصل از منابع رسمی اکتفا کنید.
 -3مطمئن باشید که تمامی امکانات کشور برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بکار گرفته میشود تا با کمترین حد
مبتالیان ،از این دوره عبور کنیم.
 -4مطمئن باشید که نظام خدمات بهداشتی و درمانی کشور برای ارائه خدمات به مبتالیان مجهز است تا اقدامات درمانی
برای مبتالیان احتمالی یا واقعی خدمات درمانی الزم را ارائه دهد.
 -5مطمئن باشید که با رعایت اصول بهداشتی اعالم شده از سوی نظام بهداشت و درمان کشور احتمال ابتالی خود را
میتوانید به صفر برسانید
 -6با فرزندان خود ارتباط برقرار کنید .با اطالعات صادقانه و متناسب با سن فرزندانتان با آنها بحث کنید .والدین همچنین
می توانند با تمرکز فرزندان روی برنامههای روزمره ،در کاهش اضطراب کمک کنند .به یاد داشته باشید که کودکان در
مورد چگونگی مدیریت احساسات خود در این مدت ،رفتارها و احساسات شما را الگوگیری میکنند.
 -7اطالعات مفیدی را که در وب سایتهای رسمی و معتبر پیدا کرده اید با دوستان و خانواده خود به اشتراک بگذارید .این
به آنها کمک میکند تا با اضطراب خود کنار بیایند .الزم است بدانید که طالعات خوب اطالعاتی هستن که استرس و
اضطراب شما را کاهش میدهند و از سویی دیگر راههای مناسب و مطمئن پیشگیری را آموزش میدهند.
 -8هر کسی سرفه یا سرماخوردگی داشته باشد دچار ترس از ابتال نشود .بخاطر اهمیت دادن به پیشگیری و مراقبت نباید
ترسید یا دیگران را ترسانید .معموالً اغراق موجب ترس میشود .لذا در پیشگیری و مراقبت دچار اغراق نشوید.
 -9چنانچه با عالئم تب ،سرررفه ،تنگی نفس و درد بدنی مواجه شرردید ،برای اطمینان از سررالمتی خود به نزدیکترین محل
درمانی مراجعه کنید.
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 -11درصررورتی که اطرافیان نزدیک تان مشررکوک به ابتال یا مبتال شررده باشررد ،سررعی کنید به او آرامش و اطمینان دهید تا
فرایند بهبودی تسهیل شود.
 -11در صورتی که خودتان م شکوک به ابتال یا مبتال شده با شد ،آرامش خود را حفظ کنید .عالوه بر درمانهای انجام شده،
امید شما به بهبودی ،حفظ آرامش و کیفیت خواب شما ،بهبودی شما را تسریع خواهد کرد.
 -12احترام به کرامت افراد از وظایف انسررانی و اسررالمی همه اسررت .مبتالیان احتمالی یا واقعی یا افراد مشررکوک به ابتال و
خانواده آنها به همان اندازه و حتی بیشررتر دارای کرامت انسررانی هسررتند .در همه شرررایط و احوال در مواجهه با آنها
ارزشهای انسانی و اسالمی را رعایت کرده و با احترام و ادب با آنها برخورد کنیم.
 -13در صورتی که نگرانی از ابتال در شما به حدی باشد که عالئم زیر را داشته باشید حتما آن را به پزشکتان اطالع دهید
تا مشورت الزم با روانشناس یا روانپزشک برای کمک به شما صورت گیرد:
-

اضطرابتان خیلی باالست

-

خوابتان دچار مشکل شده است

-

آرام و قرار ندارید

-

بشدت حساس ،زودرنج و عصبی شدهاید

-

ناراحتی طوالنی و یا سایر واکنش های طوالنی مدت که بر عملکرد شغلی یا روابط بین فردی آنها
تأثیر منفی می گذارد
ج -مداخالت روانشناختی

 -1ایجاد "خط تماس".
 -1ایجاد "خط تماس تلفنی" کشوری برای پاسخگویی به نگرانیها ،سواالت و مشکالت روانشناختی ناشی از
ویروس کرونا.
 -2این خط تلفن بر حسب سوال و نیاز تماس گیرنده توسط پزشک ،پرستار ،روانشناس ،روانپزشک پاسخ داده
و راهنمایی میشود.
 -3این خط تلفن شبانهروزی است .بدون اشغال بودن است .همیشه پشت خط پاسخگو وجود دارد.
 -4افراد پاسخگو برای خط تلفن آموزشهای الزم را میبینند.
 -5خط تلفن به خط اورژانس قابل اتصررال اسررت تا در صررورت وجود موارد اضررطراری اقدامات مداخلهای الزم
صورت گیرد.
 -6خط تلفن به خط "مراکز مداخالت روان شناختی" قابل ات صال ا ست تا در صورت نیاز به خدمات ح ضوری
اقدامات مداخلهای الزم صورت گیرد.
 -7هدف اصلی خط تلفن :راهنمایی افراد ،کاهش استرس و اضطراب است
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 -2فعالسازی تیمهای مداخالت روانشناختی در سطح کشور.
 -1در هر اسرررتان یک "مرکز خدمات رواشننناختی" برای ارائه خدمات مشرررورتی ،راهنمایی و مداخالت
روانشناختی الزم اختصاص داده شود.
 -2تعداد این مراکز در هر استان بر حسب نیاز و ضرورت میتواند افزایش یابد.
 -3اعضای تیم مستقر در این مراکز شامل :روانپزشک ،روانشناس ،مددکار و پرستار است.
 -4این مراکز بطور شبانهروزی برای ارائه خدامات در قالب سه شیفت کاری صبح ،عصر و شب فعال است.
 -5اعضای تیمها از متخصصان باتجربه و عالقمند انتخاب میشوند.
 -6اعضای تیم های مداخالت روانشناختی آموزشهای الزم را برای مداخله میبینند
 -7هدف اساسی مداخالت روانشناختی کاهش استرس و اضطراب و خطرات ناشی از آن است.
 -8وظایف کلی این تیمها عبارتند از:
 -1مداخله در موارد دچار عالئم روانشناختی مبتالیان،
 -2مداخله در خانواده مبتالیان،
 -3مداخله سوگ در خانوادههایی که عضوی را بدنبال ابتال از دست دادهاند،
 -4مداخله برای کاهش استرس کارکنان بهداشتی و درمانی در معرض آسیب،
 -5آموزش و کاهش آسیب روانشناسان مداخله کننده
 -6آموزش عمومی کاهش استرس جامعه خواهد بود.
 -9تیمهای مداخله در مراکز ،امکانات و مجوزهای الزم برای ارائه خدمات بصورت سیار را دارند.
 -11یک کمیته مرکزی در سطح ک شوری به فعالیتهای مراکز نظارت دا شته و حمایتها و کمکهای علمی و
تخصصی و آموزشهای الزم را ارائه میدهند.
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