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مطالعه شماره )۱(

سرشت و منش شخصیتی افراد مسموم شده با متانول در طی جهانگیری کووید-۱۹

در همــان هفته هــای ابتدایــی همه گیــری کوویــد-۱۹ در ایــران، شــایعه  شــده بــود کــه مصــرف مشــروبات الکلــی می توانــد 
از ابتــاء افــراد بــه بیمــاری کوویــد-۱۹ جلوگیــری کــرده و رویکــردی مناســب در درمــان بیماری هــای ویروســی دســتگاه 
ــه بیمارســتان های  ــول ب ــا متان ــم مســمومیت ب ــا عائ ــی ب ــن شــایعه، بیمــاران فراوان ــال انتشــار ای ــه دنب تنفســی باشــد. ب
سراســر کشــور مراجعــه کردنــد بــه گونــه ای کــه پــس از گذشــت حــدود چهــار هفتــه، ایــران بــا یــک همه گیــری مســمومیت 
ناشــی از مصــرف مشــروبات الکلــی مواجهــه شــد. بــر اســاس یــک گــزارش رســمی کــه در اواخــر اســفند مــاه ســال ۱۳۹۸ 
منتشــر شــد، بیــش از ۳۱۰۰ بیمــار بــه همــراه ۷۲۸ فــوت ناشــی از مســمومیت الــکل در سراســر کشــور رخ داده بــود. نکتــه 
قابــل توجــه ایــن بــود کــه اســتان فــارس دارای باالتریــن نــرخ مســمومیت ناشــی از الــکل در سراســر کشــور بــود. از همیــن 
رو، ایــن مطالعــه مقطعــی دو گروهــی تــاش کــرده اســت تــا بــه تببیــن سرشــت و منــش شــخصیتی افــراد مســموم شــده 

در اثــر اســتفاده از الــکل در مقایســه بــا جمعیــت عــادی بپــردازد. 

بــر اســاس یافته هــای ایــن مطالعــه، نزدیــک بــه ۳۰ درصــد از افــرادی کــه بدلیــل مصــرف الــکل در بیمارســتان ها پذیــرش 
شــده بودنــد بیــان کردنــد کــه فکــر می کردنــد مصــرف الــکل می توانــد از ابتــاء بــه کوویــد-۱۹ پیشــگیری کــرده و دارای 
ــا دالیــل مصــرف الــکل، حــدود ۱۵ درصــد از افــراد  اثــرات درمانــی مؤثــری در درمــان ایــن بیمــاری اســت. در ارتبــاط ب
ــی اســتفاده  ــد-۱۹ از مشــروبات الکل ــه کووی ــاء ب ــری از ابت ــه منظــور جلوگی ــا ب ــه آنه ــد ک ــزارش کردن مســموم شــده گ
کرده انــد، در حالــی  کــه بیــش از ۴۸ درصــد از آنهــا مصــرف الــکل بصــورت یــک عــادت را دلیــل اســتفاده مطــرح کردنــد. 
میــزان الــکل مصرفــی در میــان افــراد پذیــرش شــده در مراکــز درمانــی نیــز متفــاوت بــوده اســت. در ایــن ارتبــاط، حــدود 
ــاه مصــرف  ــار در م ــراد بیــش از ســه ب ــد، ۲۳ درصــد از اف ــار در هفتــه مصــرف می کردن ــراد بیــش از یکب ۶۰ درصــد از اف

ــد. ــار در طــی یکســال مصــرف می کردن ــر شــش ب ــراد حداکث ــد و ۱۶ درصــد از اف می کردن

Source: Estedlal A, Mani A, Vardanjani HM, Kamali M, Zarei L, Heydari ST, Lankarani 
KB. Temperament and character of patients with alcohol toxicity during COVID-19 pan-
demic. https://assets.researchsquare.com/files/rs-39758/v3/a720c7e7-64e1-40ff-a2c0-
8825908e1e06.pdf

https://assets.researchsquare.com/files/rs-39758/v3/a720c7e7-64e1-40ff-a2c0-8825908e1e06.pdf
https://assets.researchsquare.com/files/rs-39758/v3/a720c7e7-64e1-40ff-a2c0-8825908e1e06.pdf
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مطالعه شماره )۲(

فرسودگی شغلی پرستاران و عوامل مرتبط با آن در طی جهانگیری کووید-۱۹

بــر اســاس یافته هــای ایــن مطالعــه، میــزان شــیوع فرســودگی شــغلی میــان پرســتاران حــدود ۶۵ درصــد بــود کــه بیانگــر 
ــن در حالیســت کــه  ــر فرســودگی شــغلی هســتند. ای ــل توجهــی از پرســتاران درگی ــن موضــوع اســت کــه درصــد قاب ای
میــزان فرســودگی شــغلی در میــان پرســتاران شــاغل در اســکاتلند در طــی همه گیــری کوویــد-۱۹ حــدود ۳۲ درصــد و در 
میــان پرســتاران شــاغل در ایــاالت متحــده آمریــکا حــدود ۵۴ درصــد بــوده اســت. از همیــن رو، بــاال بــودن نــرخ فرســودگی 
شــغلی در میــان پرســتاران می توانــد زنــگ خطــری بــرای نظــام ســامت ایــران باشــد. عــاوه بــر ایــن، حــدود ۶۴ درصــد 
از پرســتاران از ســطوح مختلفــی از خســتگی عاطفــی رنــج می بردنــد. فقــدان زیرســاخت های کافــی و افزایــش وحشــتناک 
مــوارد ابتــای روزانــه کوویــد-۱۹ دارای اثــرات قابــل توجهــی بــر اســتانداردهای درمانــی و نیــز عائــم خســتگی در میــان 

پرســتاران بــوده اســت. 

دیگــر یافتــه قابــل توجــه ایــن مطالعــه، رابطــه میــان تعــداد شــیفت های یــک پرســتار در طــی همه گیــری کوویــد-۱۹ بــا 
خســتگی عاطفــی پرســتار بــود. در واقــع ایــن رابطــه بــه نوعــی بیانگــر تأثیــر منفــی افزایــش فشــار کاری پرســتاران در طــی 
ــر ۲۵  ــر )زی ــه پرســتاران جوان ت ــد ک ــه نشــان می دهن ــن مطالع ــن، یافته هــای ای ــر ای ــری می باشــد. عــاوه ب ــن همه گی ای
ســال( دارای باالتریــن میــزان خســتگی عاطفــی بودنــد، در حالــی کــه پرســتاران ارشــد )بــاالی ۳۵ ســال( دارای کمتریــن 
میــزان خســتگی عاطفــی بودنــد. در واقــع، ایــن یافتــه می توانــد بــه نوعــی رابطــه میــان خســتگی عاطفــی و تجربــه کاری 
را نشــان دهــد. رابطــه قــوی میــان تعــداد مــوارد مــرگ مشــاهده شــده از ســوی پرســتاران بــا میــزان خســتگی عاطفــی 
آنهــا، دیگــر یافتــه ایــن مطالعــه بــود کــه الزم اســت تــا بیشــتر از ســوی مدیــران و سیاســتگذاران مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

ــری  ــان پرســتاران در طــی همه گی ــه فرســودگی شــغلی در می ــد ک ــه نشــان می دهن ــن مطالع ــای ای در مجمــوع، یافته ه
کوویــد-۱۹ بســرعت در حــال افزایــش اســت. از طرفــی، افزایــش چشــمگیر خســتگی عاطفــی در میــان پرســتاران می توانــد 
زنــگ خطــری بــرای نظــام ســامت باشــد کــه نیازمنــد اتخــاذ سیاســت ها و راهکارهایــی اثربخــش در راســتای تقلیــل آن 

می باشــد. 

Source: Kamali M, Sadati AK, Khademi MR, Ghahramani S, Zarei L, Ghaemi SZ, Tabirazi R, 
Akbari M, Shokrpour N, Mani A, Heydari ST. Burnout among Nurses during Coronavirus Dis-
ease 2019 Outbreak in Shiraz. Galen Medical Journal. 2020 Dec 26;9:1956.
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مطالعه شماره )۳(

وضعیت سالمت روان در همه گیری کووید-۱۹

عوامــل متعــددی می تواننــد در افزایــش شــیوع اختــاالت روانــی در طــی همه گیــری کوویــد-۱۹ نقــش داشــته باشــند. 
ــوان یکــی از  ــه عن ــوام و خویشــاوندان همــواره ب ــا اق ــدار ب ــی، دی ــه ایران ــر جامع ــه مســائل فرهنگــی حاکــم ب ــا توجــه ب ب
رســوم مــورد اقبــال بــوده اســت. امــا پــس از بــروز ایــن همه گیــری و انجــام قرنطینه هــای خانگــی و کاهــش ارتباطــات رو 
در رو، بشــدت وضعیــت ســامت روان را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. عــاوه بــر ایــن، کاهــش چنیــن عــادات و رســومی 
می تواننــد زمینه ســاز اختــاالت روانــی شــدیدتری نظیــر اســکیزوفرنی و افســردگی شــدید نیــز باشــند. از طرفــی، مصــادف 
ــت.  ــوده اس ــر نب ــت بی تقصی ــن وضعی ــدید ای ــز در تش ــوروز ۱۳۹۹ نی ــد ن ــام عی ــا ای ــخت گیرانه ب ــای س ــدن قرنطینه ه ش
کاهــش حمایــت  اجتماعــی بــه دنبــال تعطیــل شــدن اماکــن زیارتــی، ســینماها، تئاتــر، مراکــز آموزشــی و فرهنگــی نیــز 
می توانــد دیگــر عامــل بالقــوه در تضعیــف وضعیــت ســامت روان عمــوم جامعــه باشــد. از دیــدگاه اقتصــادی نیــز بــا توجــه 
ــل  ــور تقلی ــه منظ ــت ب ــادی دول ــی اقتص ــی، توانای ــای بین الملل ــر تحریم ه ــر اث ــور ب ــادی کش ــت اقتص ــش ظرفی ــه کاه ب
ــران نتوانســت هماننــد  ــع، ای ــوب نبــود. در واق ــر کســب و کار و درآمــد مــردم چنــدان مطل ــار ســوء ایــن همه گیــری ب آث
ــت اقتصــادی  ــژه اقشــار آســیب پذیر، حمای ــه و بوی ــن بســته های اقتصــادی، از عمــوم جامع ــا تدوی ــد ب کشــورهای ثروتمن
مکفــی را فراهــم آورد. در نتیجــه، همزمــان شــدن همه گیــری کوویــد-۱۹ بــا تحریم هــای شــدید ایــاالت متحــده آمریــکا 

ــد.  ــدان گردن ــه دو چن ــای اقتصــادی جامع ــا و چالش ه ــا دغدغه ه ــث شــد ت باع

ــد-۱۹  ــری کووی ــی همه گی ــوان در ط ــراد ج ــامت روان اف ــت س ــه وضعی ــه ب ــه، توج ــن مطالع ــای ای ــاس یافته ه ــر اس ب
بســیار حائــز اهمیــت اســت. چــرا کــه بــر خــاف شــرایط پیــش از همه گیــری، وضعیــت ســامت روان ایــن گــروه نســبت 
بــه افــراد بزرگســال و ســالمند بیشــتر تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه اســت. لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن گــروه در جامعــه، 
ــد یکــی از اولویت هــای سیاســتگذاران  ــان می توان ــه منظــور بهبــود ســامت روان جوان ــر تدویــن سیاســت هایی ب تمرکــز ب

ــد.  ــه باش ــدگان مربوط و تصمیم گیرن

Source: Mani A, Estedlal AR, Kamali M, Ghaemi SZ, Zarei L, Shokrpour N, Heydari ST, Lan-
karani KB. Mental health status during COVID-19 pandemic in Fars Province, Iran: timely 
measures. BMC Public Health. 2020 Dec;20(1):1-1. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-
020-09928-3 

https://doi.org/10.1186/s12889-020-09928-3
https://doi.org/10.1186/s12889-020-09928-3
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مطالعه شماره )۴(

خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن در دوران جهانگیری کووید-۱۹

خشــونت خانگــی مفهــوم گسترده ایســت کــه بــه طیفــی از رفتارهــای نابهنجــار در محیــط خانــواده اطــاق می شــود کــه 
ممکــن اســت بصــورت فیزیکــی، جنســی، روانشــناختی و یــا اقتصــادی بــروز کنــد. افــرادی کــه تحــت خشــونت خانگــی 
ــل انتقــال  ــه عفونت هــای قاب ــوده و احتمــال ابتــاء ب ــی ب ــد، بیشــتر در معــرض آســیب های جســمی و روان ــرار می گیرن ق

از طریــق روابــط جنســی نیــز در میــان آنهــا بیشــتر اســت.

در ایــن مطالعــه نشــان داده شــده اســت کــه مصــرف مشــروبات الکلــی، ســیگار کشــیدن و کمتــر بــه خــارج از خانــه رفتــن 
مهمتریــن عوامــل بــروز خشــونت خانگــی در میــان مشــارکت کنندگان هســتند. در واقــع، مانــدن بــا یکدیگــر بــرای مــدت 
طوالنــی بــه دنبــال قرنطینه هــا، می توانــد احتمــال تنــش و خشــونت را در میــان خانــواده افزایــش دهــد. یکــی از نــکات 
جالــب ارائــه شــده در ایــن مطالعــه ایــن اســت کــه هنگامــی کــه افــراد از راهبردهــای اجتنــاب )مثــًا ســکوت( اســتفاده 
ــونت  ــتفاده از خش ــال اس ــن رو، احتم ــد و از همی ــی می مانن ــده باق ــل نش ــواده ح ــتری در خان ــات بیش ــد، موضوع می کنن
ــق و  ــرات خل ــا ایجــاد تغیی ــد ب ــکل می توان ــر، مصــرف ال ــورد نظــر بیشــتر می شــود. از طــرف دیگ ــرای حــل مســئله م ب

ــروز خشــونت های خانگــی گــردد.  ــه ب خویــی منجــر ب

ــه بیمــاری کوویــد-۱۹، کاهــش فعالیــت فیزیکــی و مصــرف مــواد مخــدر از  ــر مــوارد مذکــور، تــرس از ابتــاء ب عــاوه ب
دیگــر عوامــل بــروز خشــونت های خانگــی در دوره بــروز جهانگیــری کوویــد-۱۹ بودنــد. در واقــع، اســترس ناشــی از ابتــاء 
بــه بیمــاری و تــرس از عواقــب ایــن بیمــاری، باعــث شــده اســت تــا پرخاشــگری و خشــونت در خانواده هــا افزایــش یابــد. 
همچنیــن، کاهــش فعالیــت فیزیکــی می توانــد بــا افزایــش اضطــراب و افســردگی، تأثیــرات منفــی چشــمگیری بــر ســامت 

روان افــراد داشــته باشــد. 

 در مجمــوع، در طــی جهانگیــری کوویــد-۱۹ و بــه دنبــال سیاســت های فاصله گــذاری اجتماعــی و قرنطینــه ای، خشــونت 
خانگــی در ایــران افزایــش یافتــه اســت. ایــن پدیــده می توانــد تأثیــرات کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت متعــددی بــر خانوارهــا 
داشــته باشــد. از همیــن رو، سیاســتگذاران بایــد برنامه هــای مداخلــه ای متنوعــی را بــه منظــور کاهــش اثــرات منفــی ایــن 

مســئله تدویــن نماینــد. 
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ــه کمــک  ــراد جامع ــه اف ــد ب ــد-۱۹ می توان ــاری کووی ــج بیم ــم رای ــه عائ ــش نســبت ب ــی از دان داشــتن ســطح قابل قبول
کنــد تــا بســرعت نســبت بــه ابتــای خــود آگاه شــده و مراجعــه  بــه هنگامــی بــه مراکــز درمانــی داشــته باشــند. بــا ایــن 
حــال، چنیــن شــرایطی می توانــد بصــورت یــک شمشــیر دو لبــه نیــز عمــل کنــد، چــرا کــه مراجعــه بیــش از حــد افــراد 
جامعــه بــه مراکــز درمانــی می توانــد فرســودگی کارکنــان نظــام ســامت را بــه همــراه داشــته باشــد و از ســویی، مراجعــه 
ــر  ــزان مرگ ومی ــش می ــه افزای ــاری و در نتیج ــدید بیم ــوارد ش ــش م ــه افزای ــر ب ــد منج ــاء می توان ــراد مبت ــگام اف دیرهن
گــردد. همانطــور کــه پیــش از ایــن مــورد اشــاره قــرار گرفــت، در ایــن مطالعــه نشــان داده شــده اســت کــه بــا وجــود اینکــه 
ــا بســیاری  ــد، ام ــد-۱۹ بودن ــری کووی ــی در خصــوص همه گی ــل قبول ــب مشــارکت کنندگان دارای ســطح دانشــی قاب اغل
از آنهــا نســبت بــه عائمــی کــه نیازمنــد مراجعــه فــرد بــه مراکــز درمانــی شــود، آگاهــی چندانــی نداشــتند. از همیــن رو، 
سیاســتگذاران بایــد بــا ارائــه  آموزش هــای الزم در ایــن زمینــه، بســتری را بــرای مراجعــه بــه هنــگام مــادران بــاردار فراهــم 

آورنــد.

یکــی از یافته هــای جالــب ایــن مطالعــه، کاهــش چشــمگیری ارتباطــات رو در رو در میــان مــادران بــاردار بــود کــه حــدود 
۸۹ درصــد از آنهــا بــه منظــور جلوگیــری از ابتــاء، ارتباطــات رو در روی خــود را کاهــش داده بودنــد. همچنیــن، ۵۰ درصــد 
ــارداری، مراقبت هــای روتیــن  ــد کــه بدلیــل بســته  شــدن مراکــز مراقبتــی دوره ب ــان کــرده  بودن از مشــارکت کنندگان بی
ــت  ــه عل ــاردار ب ــادران ب ــر، حــدود ۷۲ درصــد از م ــی دیگ ــد. از طرف ــف کرده ان ــا متوق ــد ی ــا کاهــش داده ان ــن دوره را ی ای
اســترس ناشــی از ابتــاء بــه ایــن بیمــاری، مراقبت هــای روتیــن دوره بــارداری را یــا بصــورت چشــمگیری کاهــش داده و 
یــا متوقــف کــرده بودنــد. وســواس بــه شســتن دســت ها دیگــر یافتــه ایــن مطالعــه بــود کــه در میــان حــدود ۳۰ درصــد 
ــته اند  ــه توانس ــد ک ــد بودن ــادران معتق ــیاری از م ــه بس ــت ک ــن اس ــب ای ــت. جال ــته اس ــود داش ــارکت کنندگان وج از مش
ــه   ــر ارائ اســترس خــود را در طــی همه گیــری کوویــد-۱۹ بصــورت موفقیت آمیــزی کنتــرل کننــد. در مجمــوع، تمرکــز ب
ــت از  ــوه در جهــت حمای ــای بالق ــد یکــی از راهکاره ــرل و کاهــش اســترس می توان ــای اثربخــش در حــوزه کنت آموزش ه

مــادران بــاردار در طــی جهانگیــری کوویــد-۱۹ باشــد.
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