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درک گریفیت، استاد پزشکی، بهداشت و جامعه شناسی 
و مدیر مرکز تحقیقات در مورد سالمت مردان در مرکز 
پزشکی دانشگاه وندربیلت، در نشویل  است. او در 
واکنشی سریع به انتخابات در ایاالت متحده، دلیل 
این تفکر خود را توضیح می دهد: »سیاست گذاران و 
متخصصان بهداشت باید کامال بپذیرند و تشخیص 
دهند که اقتصاد و کتاب های جیبی یا کیف پول افراد 
به اندازه یک بیماری همه گیر با سالمت ارتباط دارند.« 
تقریبا 30 سال پیش، جیمز کارویل در کل ستاد انتخاباتی 
بیل کلینتون، اصطالح »این اقتصاد، احمقانه است« را 
چسباند. نظرسنجی ها از انتخابات ریاست جمهوری در 
سال 2020،  به شدت نشان می دهد که مانترا کارویل 
امروز برای بسیاری از آمریکایی ها به همان اندازه صادق 
است. در روزهای پس از انتخابات، ایاالت متحده با بیش 
از100 هزار مورد جدید کووید-19، باالترین حد خود 
را ثبت کرد، با بیش از 230 هزار مورد مرگ. کووید-19 
به سالمت و رفاه مردم صدمه وارد کرده است و هنوز 
نیز ادامه دارد. با این وجود، طبق نظرسنجی خروجی 
از سوابق و احزاب، اقتصاد مهم ترین مساله مردم برای 
رأی دادن به عنوان رئیس جمهور بود. بر اساس نابرابری 

نژادی، همه گیری ویروس کرونا سومین مورد بود.

مالقات با مردم »جایی که آنها هستند«
من به عنوان متخصص و روان شناس بهداشت عمومی که 
برای کمک به افراد، به ویژه مردان، روش هایی را طراحی 
و تکمیل می کنم تا رفتارهای سالم تری داشته باشند، 
مدت هاست مجذوب راهی هستم تا بین )اولویت بندی 
بهداشت از نظر متخصصان سالمت( و )بهداشتی که 
مردم به طور روزانه با آن سروکار دارند( ارتباطی 
ایجاد کنم. بیش از یک دهه پیش، دکتر کلوئه 
برد و دکتر پاتریشیا ریکر کتابی در مورد 
تئوری انتخاب محدود خود منتشر کردند.
در این نوشته، آنها توضیح می دهند که در 
حالی که سالمت یک اولویت و هدف 
باالتری  اولویت  جهانی است، سالمت 
تامین  یا  کافی  درآمد  کسب  به  نسبت 
خواسته ها توسط پدر و مادر، کارگر یا 

شریک زندگی ندارد.
تحقیقات در مورد سالمت مردان، به ویژه مردانی 
که پدر هستند، نتایج اولویت بندی مشابهی را 
داشت. اگرچه برای برخی این امر بدیهی به نظر 

می رسد، برای خدمات دهندگان پزشکی، متخصصان 
بهداشت عمومی یا سیاست گذاران تفکر درباره بهداشت 
دین شیوه غیرمعمول است. به رغم افزایش تحقیقاتی 
که سعی در پذیرش تعریفی از سالمت، گسترده تر از 
وجود یا نبود بیماری دارد، سیاست گذاران و متخصصان 
بهداشت باید کامال بپذیرند و  تشخیص دهند که اقتصاد 
و کتاب های جیبی یا کیف پول افراد به اندازه یک بیماری 

همه گیر با سالمت ارتباط دارند. 
اگرچه درست است که اختالفاتی در میزان شدت 
احساس مردم نسبت به این موضوع در خطوط حزب 
وجود دارد، بیش از یک پنجم دموکرات ها و سه چهارم 
جمهوری خواهان اظهار داشتند بازسازی اقتصاد اکنون 
مهم تر از  ویروس کروناست.  شخصا پذیرفتن این 
مساله دشوار است اما با توجه به اینکه این همه گیری 
بر دوستان، همکاران و عزیزان تاثیر گذاشته است، 
دیدار با مردم در جایی که هستند بسیار مهم است 
و اولویت های اقتصادی همیشه اصل بوده است و بر 
دیدگاه مردم نسبت به خود و نحوه قضاوت آنها توسط 

خانواده، دوستان و دیگران تاثیر می گذارد.
بله، ما برای افرادی که بیمار می شوند و می میرند 
ابراز ناراحتی و افسوس می کنیم اما کسانی را که به 
مسوولیت های خود توجه نمی کنند، به ویژه نقش ها و 
مسوولیت هایی که اساسی هستند و ریشه در توانایی آنها 
در کمک به تامین هزینه های فرزندان و خانواده هایشان 
دارد را نفرین می کنیم. ما به عنوان متخصصان بهداشت 
عمومی باید درک کنیم رأی و موضع ما در رابطه 
با سالمت ممکن است خالف  نظر برخی ها باشد 
اما با چگونگی تمایل به ارزش گذاری برای دیگران 
بسیار مطابقت دارد. صرف نظر از جنسیت، ما برای 
بزرگساالنی که خواب، سالمت و امنیت خود را فدای 
کودکان و عزیزان خود می کنند احترام قائل هستیم. 
حتی ممکن است برخی بگویند که عضویت در یک 
خانواده یا اجتماع به معنای همین است. سوال این 
نیست که شما موافق هستید یا نه. سوال این است 
که آیا درک می کنید که این جایی است که هموطنان 

آمریکایی ما هستند؟
 اگر می خواهیم به عنوان یک کشور به جلو حرکت 
کنیم، باید درک کنیم که واقعیت های اقتصادی در همه گیر 
شدن از بین نمی روند یا کاهش نمی یابند. در صورت 

وجود، عوامل استرس زای اقتصادی افزایش می یابد.
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دکتر آنجال ام. بل، پزشک داخلی و پزشکی ورزشی 
در شیکاگو است. در این بخش، او دیدگاه خود را 
در مورد انتخابات آینده 2020 در ایاالت متحده به 

اشتراک می گذارد. 
دکتر بل از جامعه می خواهد فضایی  برای انسانیت  
میان سود خود در نظر بگیرند و از رأی دهندگان 
از  کنند که کدام یک  بررسی  به دقت  می خواهد 
آنها  نگرانی های  رفع  برای  گزینه  بهترین  نامزدها 
در مورد مراقبت های بهداشتی است. گفته می شود 
هر انتخاباتی مهم ترین انتخابات است اما احساس 
می شود این بار متفاوت است. همه گیری کووید-19 
در ایاالت متحده کانون توجه قرار گرفته، نه تنها به 
دلیل نژادپرستی، بلکه شکنندگی سیستم مراقبت های 
بهداشتی و نابرابری های آشکار آن به مرحله اصلی 

رسیده است.
در 4 سال گذشته حد تبعیض مشخص شد. گاهی 
از اینکه چگونه می توانیم خود را »ایاالت متحده« 
بنامیم شگفت زده می شوم، وقتی سخنان و اقدامات 
تفرقه انگیز از فوتبال گرفته تا بهداشت عمومی در 

همه رخنه کرده است.
امیدوارم که پوشش نقره ای این بیماری همه گیر، 
وحدت واقعی پیرامون این ایده باشد که مراقبت های 

بهداشتی با کیفیت باال حق همگان است.
 

از یک سیستم عمومی تا یک مکان خصوصی
من طی 10 سال فعالیت خود به عنوان پزشک سرپایی، 
پزشکی داخلی و پزشکی ورزشی انواع مختلف بیماران 
را دیده ام. این غنی ترین قسمت کار من بوده است.

ایجاد روابط با افرادی که روستایی، شهری، جوان، 
سالمند، طبقه متوسط، باال یا فقیر هستند، افرادی که 
مهاجرت کرده اند و تقریبا از هر قومیتی هستند یک 
امتیاز محسوب می شود. من در یک سیستم بهداشت 
عمومی بزرگ و همچنین یک مکان خصوصی کار کرده 
و چالش های هر دو را تجربه کرده ام. مزیت کار در 
یک سیستم مراقبت های بهداشتی عمومی این بود که 
حبابی محافظت شده با دسترسی به متخصصان، سوابق 
الکترونیکی بهداشتی مشترک، دسترسی به داروهای 
ارزانقیمت و توانایی درمان بیماران بدون بیمه بود. 
برخی از نکات منفی، طوالنی بودن زمان انتظار برای 
ویزیت و آزمایش بود و اگرچه داروها مقرون به صرفه 
بودند، ما در داروهایی که می توانستیم تجویز کنیم 

محدود بودیم. به نظر می رسید بوروکراسی از ابتکار 
سرباز می زند و باعث ناامیدکننده ترین قسمت های 

مربوط به مراقبت های بهداشت عمومی می شود.
قانون مراقبت ارزانقیمت در زمانی که من در یک 
سیستم بهداشت عمومی کار می کردم تصویب شد و 
برخی از این موارد را برطرف کرد. من توانستم بدون 
انتظار طوالنی مدت یک ساله که به امری عادی تبدیل 
شده بود، آزمایش های غربالگری مانند کولونوسکوپی 

را برای افراد انجام دهم.
این پوشش گسترده به بیماران این امکان را می دهد تا 
تصویربرداری های الزم مانند ام آر آی و تحت پوشش 
قرار گرفتن برای جراحی را انجام دهند که بر کیفیت 

زندگی آنها بسیار تاثیرگذار است.
بیماران جوان و جدید زیادی را دیدم و توانستم 
داروهای پیشگیرانه را به آنها معرفی کنم که باعث 
نجات جان افراد و کاهش هزینه های مراقبت های 

بهداشتی در آینده می شود.
را  بیماری  اولیه  روند  موارد  دربسیاری  همچنین 
یک  در  بود.  تغییرخوشایندی  که  دادم  تشخیص 
سیستم مراقبت های بهداشتی عمومی، اغلب بیماران 
را هنگامی می بینیم که بیماری شان پیشرفت کرده و 
هم از نظر سالمت و هم از نظر هزینه برای بیمار 

ضرر بیشتری دارد.
نکته قابل توجه در قانون مراقبت ارزانقیمت دسترسی 
به درمانگران بهداشت روان بود. در بسیاری از جوامع 
کم مصرف، پذیرفتن تشخیص افسردگی یا اضطراب 
برای بیماران چالش برانگیز و حتی انجام روش درمانی 
الزم برای آنها چالش برانگیزتر است. برای یک بار، 
جهت  از  من  و  داشت  وجود  زیادی  گزینه های 
مراقبت های بهداشتی هیجان زده شدم. متاسفانه، با 
انتقال به یک مکان خصوصی، متوجه شدم نرخ 
پایین بازپرداخت، پزشکان خصوصی را از پذیرش 
بیمارانی که از قانون مراقبت مقرون به صرفه بهره مند 

شده اند، منصرف می کند.
 این حباب مراقبت های بهداشتی عمومی مرا از 
درگیری پر سر و صدا کنونی با شرکت های بیمه 

محافظت کرده بود.

رأی دهید!
قانون مراقبت مقرون به صرفه کامل نیست اما من 
معتقدم در مسیر درست حرکت می کند. گسترش 

پوشش و گسترش مزایای بهداشتی و محافظتی 
برای زنان و افرادی که شرایط قبلی را دارند، به 

نفع همه است.
ما باید با علم هماهنگ شویم، مخصوصا هنگام شیوع 
همه گیر. ما باید سیاست زدگی ماسک ها را محکوم 
کنیم توسط رأی قاطع علیه کسانی که این پیام را 
فعال یا رد می کنند و به مراقبت های بهداشتی مبتنی 
بر شواهد برای همه رأی دهیم. سال ها طول خواهد 
کشید تا به مکانی بروید که بیشتر آنها از خدمات 
بهداشتی خود راضی باشند. با این حال، ما در یک 
دوراهی هستیم. ما باید راهی را طی کنیم که بیشتر 
مردم را متحد کند تا بتوانیم اولویت های کشور خود 

را دوباره ارزیابی کنیم.
من همه را تشویق می کنم به بزرگ ترین نگرانی های 
خود در مورد مراقبت های بهداشتی فکر کنند و آنچه 
را که نامزدها در مورد این مسائل در سطح ملی 

و محلی می گویند، بخوانند. با آگاهی، رأی دهید!
یک انتخابات همه مشکالت ما را حل نخواهد کرد 
اما یک گام کوچک در مسیر درست، بهتر از یک 

گام در جهت غلط یا بدون مسیر است.
گفته می شود هر انتخاباتی مهم ترین انتخابات است اما 

این بار متفاوت به نظر می رسد چون این گونه است.
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انتخابات سیاسی، بر سالمت تاثیر دارد
انتخابات 2020: تلفیق سیاست 

بهداشت با واقعیت اقتصادی

تحقیقات گذشته 
نشان داده هرچه 

بیشتر تالش 
کنیم نشانه های 

استرس، 
اضطراب یا 

افسردگی را 
پنهان کرده و 

نادیده بگیریم، 
سالمت روانی ما 

بدتر می شود. 
مهم است 

برای شکستن 
چرخه معیوب، 

احساسات و 
خلق وخوی منفی 
را بپذیریم، به 

خود اجازه دهیم 
مدتی با آنها 

باشیم تا آنها را 
دور کنیم

مانند  پرمخاطره،  انتخابات 
ریاست جمهوری  انتخابات 
ایاالت  در  تازگی  به  که 
متحده برگزار شد، می تواند 
به سالمت روان رأی دهندگان آسیب وارد کند. با 
یک متخصص صحبت کردیم تا نکاتی در مورد 
چگونگی کنار آمدن با شرایط پس از انتخابات 
بیاموزیم. مطالعه ای که به تازگی انجام دادیم و 
در Medical News Today چاپ شده، نشان داد 
پس از انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، 
افرادی که از نامزد بازنده حمایت کرده بودند 
بیش از ماه قبل از انتخابات روزهای ضعف 

سالمت روانی را تجربه کردند. 
بر اساس این یافته ها، محققان هشدار دادند 
انتخابات ریاست جمهوری امسال نیز ممکن 
است بر سالمت روان رأی دهندگان صدمه وارد 
کند، به ویژه با توجه به اینکه این انتخابات طی 
یک بیماری همه گیر صورت گرفته است، یکی 
دیگر از عواملی که بر رفاه مردم تاثیر می گذارد. 
نویسندگان این مطالعه پیش از انتخابات توصیه 
بهداشتی  خدمات  »ارائه دهندگان  کردند: 
می توانند به طور بالقوه در انتخابات 2020 با 
نظارت بر عالئم بالینی مربوط به وخامت سالمت 
روان و ارائه حمایت و مداخالت مناسب، به 

بیماران کمک کنند.«
افراد  MNT از دکتر متیو بولند پرسید: »اما 
برای کاهش احتمال تأثیر سالمت روان پس 

از انتخابات چه کاری می توانند انجام دهند؟«
 

تمرکز خود را از نتایج انتخابات دور کنیم
دکتر بولند به MNT گفت: »در مواردی که »تیم 
ما« در یک انتخابات پیروز نمی شود، ما اغلب 
می توانیم نتایج سخت و ناراحتی، عصبانیت/ یا 
ناامیدی را که در پاسخ به آنها احساس می کنیم 
ثابت کنیم.« وی افزود: »با این وجود، چند روش 
تا تمرکز  به ما کمک می کند  وجود دارد که 
خود را از نتایج دور کنیم. اول، قرار گرفتن در 
معرض اطالعات انتخاباتی را محدود کنید، یا 
آنها را فقط در دوزهای کم )مثال 5 دقیقه در 

روز( استفاده کنید. دوم، مشغول فعالیت های 
لذت بخشی باشید که به شما معنا می بخشد یا 
توجه شما را جلب می کند تا بتوانید توجه را 
متمرکز کنید و دور از افکار مداوم در مورد 
انتخابات باشید. سوم، صریح درباره استرسی 
که در مورد نتایج انتخابات احساس می کنید با 
کسانی که از پشتیبانی قابل اعتمادی برخوردار 
هستند صحبت کنید اما میزان صحبت خود درباره 
نتایج واقعی یا اینکه چرا از نامزدهای برنده یا 
موقعیت های سیاسی آنها بیزارید را محدود کنید.« 
شواهد علمی وجود دارد که نشان می دهد چنین 
راهبردهایی موثر هستند. تحقیقات گذشته نشان 
داده قرار گرفتن در معرض چرخه های خبری منفی 
می تواند روانیه فرد را بدتر کرده و نگرانی های 
شخصی را تشدید کند بنابراین، کاهش مصرف 

استفاده از رسانه می تواند به جلوگیری یا کاهش 
این تاثیر کمک کند.

یک مطالعه طولی از سال 2014 میالدی نشان 
داد بین فعالیت های معناداری که شخص انجام 
می دهد و گزارش کیفیت زندگی بهتر رابطه 
وجود دارد. تحقیقات گذشته نیز نشان داده هرچه 
بیشتر تالش کنیم نشانه های استرس، اضطراب یا 
افسردگی را پنهان کرده و نادیده بگیریم، سالمت 
روانی ما بدتر می شود. مهم است برای شکستن 
چرخه معیوب، احساسات و خلق وخوی منفی را 
بپذیریم، به خود اجازه دهیم مدتی با آنها باشیم 

تا آنها را دور کنیم.

جستجوی چشم انداز
بعضی افراد در صورتی که چیزی مطابق میل 

و انتظارشان پیش نرود مستعد فاجعه هستند. 
فاجعه سازی یک روند ذهنی است که در آن 
افراد بدترین نتیجه را پیش بینی می کنند، حتی 
اگر این سناریو بعید باشد. دکتر بوالند به ما 
گفت: »به طور کلی عالوه بر تمرکز بر افکار 
منفی وقتی که از نتایج انتخابات ناراضی هستیم، 
می توانیم بر افکاری نیز تمرکز کنیم که چگونگی 
نتایج آن ممکن است باعث مرگ ومیر در کشور 
یا سیستم ما می  شود.« با این حال، روش هایی 
وجود دارد که می تواند تفکر فاجعه بار و دیگر 
افکار منفی را تحت کنترل درآورد. وی توضیح 
داد: »برخی راهکارها که به شما کمک می کنند 
تفکر خود را متفاوت کنید شامل تالش برای 
جستجوی چشم انداز و زیر سوال بردن افکار 
بدبینانه یا ناکارآمدی سیستم. وقتی افکار ما از 

کنترل خارج می شوند استرس و اضطراب را 
تشدید می کنند، مهم است که درباره افکار خود 
سوال بپرسیم به جای اینکه به آنها اجازه دهیم 
کنترل را از ما بگیرند بنابراین واقعا افکار خود 
را بررسی کنید و بپرسید، آیا آنچه که اکنون فکر 
می کنم واقعا اتفاق می افتد؟ و  آیا افکار من در 
زمان های قبل که نتایج انتخابات را دوست نداشتم 
تحقق یافتند؟« دکتر بولند در ادامه توصیه های 
خود گفت: »حقیقتا سوال کردن یا تفکر می تواند 
به ما برای رسیدن به دیدگاه متعادل و کم کردن 

احساسات منفی و استرس کمک کند.« 

به انجمن خود کمک کنید
بنابراین، در حالی که نتایج انتخابات تاثیر مهمی 
در موضوعات اصلی مراقبت های بهداشتی و رفاه 

اجتماعی دارد، افراد هنوز هم می توانند در علل 
مهم آنها نقش داشته باشند.

دکتر بولند به MNT گفت: »بسیاری از مسائل 
در یک چرخه انتخابات می تواند باعث شود ما 
احساس عدم کنترل کنیم، به خصوص اگر معتقد 
باشیم کسانی که در انتخابات پیروز می شوند، 
بر این مسائل تاثیر منفی خواهند گذاشت اما به 
جای اینکه به ناامیدی اجازه دهیم ریشه بدواند، 
باید بررسی کنیم که چگونه می توانیم در آینده، 
سیاست های بهداشتی و رفاه اجتماعی داشته 
باشیم. اگر در مورد موضوعات یا سیاست های 
خاصی اعتقاد جدی دارید، یکی از راه های کنترل 
کردن احساسات، مشاهده روند کار آنهاست. به 
عنوان مثال، ممکن است به معنای داوطلب شدن 
در سازمانی برای ارتقای مورد خاصی، یا موافقت 
برای کمک به یک نامزد سیاسی یا گروهی در 

فعالیت هایشان برای انتخابات بعدی باشد.«
وی افزود: »ممکن است به معنای داوطلب شدن 
در یک سازمان سیاسی باشد که دیدگاه شما را 
درباره خدمات درمانی ارتقا بخشد یا انجمنی 
که درمان یا تشخیص بیماری خاصی را ترویج 
می دهد و نامه نگاری به نمایندگان برای ارتقای 
موضع گیری درباره خدمات درمانی.« در واقع، 
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد اقدامات 
نوعدوستانه، مانند داوطلب شدن در یک هدف 

خوب، می تواند مردم را شادتر کند.
طبق تحقیقاتی که از سال 2017 میالدی انجام شد، 
افرادی که یک عمل نوعدوستانه انجام داده بودند 
یا قصد انجام آن را داشتند، فعالیت مناطق مغزی 
آنها که مرتبط با چرخه پاداش بود افزایش یافته 
بود. نویسندگان این مطالعه می نویسند: »تعهد به 
رفتار سخاوتمندانه می تواند شادی را افزایش دهد 
و از این طریق مکانیسم عصبی فراهم می کند که 
سخاوت ناشی از تعهد را به شادی پیوند می دهد.« 
به جای اینکه به فکرهای منفی بپردازیم یا نگران 
آینده باشیم، اکنون اقدام می تواند بهترین راه برای 
حرکت به جلو باشد تا به بهبود زندگی دیگران؛ 

چه افراد و چه جامعه کمک کند.
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انتخابات پرمخاطره، مانند انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده، می تواند به سالمت روان رأی دهندگان آسیب وارد کند 

چگونه پس از انتخابات از سالمت روان خود مراقبت کنیم؟
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