سالمت روان

شماره هفتصدونودوهشت بیستودوخرداد هزار و چهارصد

3

اثرات اینفودمی کووید 19-بر سالمت روانشناختی و تردید در تاثیر واکسن

اینفودمی چیست؟

با همهگیری کووید،19-
ترجمه:
جهان با مشکلی روبرو شد
هدا صادقیان
که در مقایسه با سایر موارد
حقیقی
بیماریهای همهگیر بینظیر
بود .چنین رویکردی به دلیل اطالعات اشتباهی
که در چند سیستم عامل برای بیشتر مردم در
دسترس بود ،به وجود آمد .این اطالعات که در
اختیار مردم قرار میگرفت تا چگونه در مقابل
کرونا از خود حفاظت کنند مانند شمشیر برندهای
به ایجاد اضطراب و ترس بین مردم کمک میکرد.
از سوی دیگر ،این اطالعات برعکس عمل کرده
و بسیاری از مشکالت منفی را در جامعه ایجاد
کرد.اطالعاتنادرستدرموردبیماریکروناتنها
به حوزه پیشگیری و کنترل محدود نشد و حتی
در زمینه تالش برای تولید واکسن هم اثرگذار
بوده است .با پیشرفت تکنولوژی و رسانهها ،دفع
هرگونه اطالعات نادرستی که فرد قبال دریافت
کرده است که به طور آشکار برای تولید و پذیرش
واکسن ما را با مشکل مواجه میکرد ،کار بسیار
دشواری بود .باید تدابیر مناسبی بین کشورهای
دنیا برای مهار این تهدید به کار گرفته میشد تا
جهانراازچنگالاینبیماریهمهگیرراحتکند.

اینفودمی،اطالعات
درست و نادرست
افراطی است که
باعث میشود
افراد هنگام نیاز
به پذیرش یا
رد این اطالعات
و کشف حقیقت
دچار سردرگمی
شوند .اطالعات
غلطمیتواند
دو نوع متفاوت
باشد« :اطالعات
نادرست» که با
سوءنیت بین مردم
گردانده میشود
و «اطالعات غلط»
که برای گسترش
دروغ حتی بدون
نیت قبلی ایجاد
میشوند

اینفودمی چیست؟

پس از اعالم شیوع بیماری کرونا توسط اورژانس
بهداشتعمومیسازمانبهداشتجهانیونگرانی
این سازمان ،پس از مدت کوتاهی این سازمان
اعالم کرد که بیماری همهگیر کرونای جدید با
«اطالعات اشتباهی» همراه بوده است .سازمان
بهداشت جهانی از این اطالعات اشتباه به عنوان
«بیماریدوم»بهعنواناینفودمیهمراهباهمهگیری
کرونانامبردهاست.اینفودمی،اطالعاتدرستو
نادرستافراطیاستکهباعثمیشودافرادهنگام
نیازبهپذیرشیاردایناطالعاتوکشفحقیقت
دچار سردرگمی شوند .اطالعات غلط میتواند
دو نوع متفاوت باشد« :اطالعات نادرست» که با
سوءنیت بین مردم گردانده میشود و «اطالعات
غلط» که برای گسترش دروغ حتی بدون نیت
قبلی ایجاد میشوند .صرف نظر از گروه اول یا
دوم ،هر دو اطالعات نادرست مضر هستند زیرا
مساله نگرانکننده ،همهگیری بیماری و سالمت
انسان است.

تاثیر اینفودمی (اطالعات درست و
نادرست) بر بهزیستی روانشناختی

اینفودمی یک مساله بسیار گسترده است و مبارزه
با آن باید بر اساس واقعیت مورد بحث قرار
میگرفت زیرا محتوای مخرب اینفودمی نهتنها
شامل اخبار جعلی ،شایعات و نظریه توطئهوار
خواهد بود بلکه تبلیغ روشهای جعلی درمان،
وحشت ،نژادپرستی ،بیگانه ستیزی و بیاعتمادی
را نیز دربرمیگیرد .تحقیقات نشان میدهد که
تاثیر اینفودمی بر سالمت روان بسیار چشمگیر
بودهاست.درابتدایبیماریهمهگیرکرونا،جهان
در دام اطالعات نادرست قرار گرفت و هیچ
کس واقعا متوجه نمیشد که در حوزه آموزش
بهداشتچهمیگذردوآیامردماطالعاتدرست

از منابع درست یا اطالعات نادرست از منابع «شبه
درست» دریافت میکنند که مردم را به طور کامل
سردرگم میکرد.
عالوه بر این ،به دلیل سیستم اعتقادی ،فرهنگی و
سطحتحصیالت،مردمدرمعرضکسباطالعات
غلط و مغرضانه قرار گرفته و از صحت منابع
اطالعات آگاهی نداشتند .بنا به گفته یکی از
استادان داروساز بالینی ،در عصر اطالعات اشتباه
در مورد کووید ،19-وقتی خانواده یک پزشک به
او اعتماد ندارند ،آیا بیماران میتوانند به پزشک
اعتماد کنند؟ این جمله به وضوح تاثیر اینفودمی
رادربیماریهمهگیرکووید 19-منعکسمیکند.
در چنین موردی شاهد هستیم که حتی یک
متخصصمراقبتهایبهداشتیموردبیاعتمادی
خانواده قرار میگیرد و این اتفاق برای بسیاری از
متخصصان بهداشت نیز رخ داده است .میبینیم
که اطالعات غلط به شکلی ارائه شدهاند که مردم
بیش از اطالعات درست واقعی آنها را باور دارند.
روند فعلی نشان میدهد که درک عمومی مردم
درباره موضوعات و سیاستهای بهداشتی در
واقع از تجربه مستقیم پیامهای درج شده در
رسانههای اجتماعی ناشی نمیشود و مردم بیشتر
اطالعات خود را از شبکههای اجتماعی به دست
میآورند.تحقیقاتمشخصمیکندکهبخشقابل
توجهی از پیامهایی که در شبکههای اجتماعی
پخش میشود از منابع معتبر به دست نمیآیند.
از این رو ،استفاده از شبکههای اجتماعی منجر به
پیدایشسوءتفاهمبیشتردرموردکووید19-شد.
طبق نتایج به دست آمده از مطالعاتی که به
بررسی اثرات ناشی از ترس از کووید 19-و
سوءتفاهمهای به وجود آمده از طریق شبکههای
اجتماعی پرداخته است ،مشخص شدکه استفاده

هزینه اشتراک هفته نامه «سالمت»
( 48شماره در سال) 350,000تومان است.
برای دریافت هفتگی «سالمت» (بعد از کسر
 10درصد تخفیف) ،مبلغ  315هزار تومان
در وجه نشریه «سالمت» به شماره كارت

از رسانههای اجتماعی مشکل دار به طور قابل
توجهی با پریشانی روانی و بیخوابی در ارتباط
است و وقتی مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم
ازطریقشبکههایاجتماعیمانندفضایمجازی،
رسانههای سنتی و محلی و دوستان مقدار زیادی
اطالعاتغلطدربارهکووید19-دریافتمیکنند،
ناراحتی آنها افزایش مییابدکه متعاقبابه پریشانی
روانی تبدیل میشود .این آزمایش بین  1078نفر
انجام شد که95درصد از شرکت کنندگان از ترس
آلوده شدن به کووید19-رفتار خود را تغییر داده
بودند .طی گزارشی از کشور عراق نیز مشخص
شد که ترس و وحشت در مورد کووید 19-میان
کاربران شبکههای اجتماعی بیشتر بوده است و
این امر تاثیر منفی بر وضعیت سالمت روان تقریبا
نیمی از کاربران شبکههای اجتماعی در کشور
عراق گذاشته است.

تاثیر اینفودمی بر واکسن کووید19-

اینفودمیعالوهبرتاثیربربهزیستیروانشناختی،
میتوانداثراتمخربیدرپذیرشواکسنبینمردم
ایجادکندکهباعثمیشوددرانجامواکسیناسیون
نیز تزلزل ایجاد شود .در مورد تردیدی که در
تزریق واکسن در افراد جامعه به وجود میآید
میتوان به تاخیر در پذیرش یا امتناع در تزریق
اشارهدارد.طیگزارشکمیتهایمنسازیسازمان
بهداشت جهانی ،مشخص شد که افزایش تردید
درباره واکسن و اطالعات غلط منتشر شده توسط
گروه ضدواکسیناسیون برای کنترل بیماری قابل
پیشگیری خطر و تهدید جدی به شمار میرود.
این روزها مردد بودن برای تزریق واکسن یک
روند جهانی بوده و تقریبا بیشتر کشورهای جهان
چنین مشکلی را گزارش کرده اند .این معضل
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بررسی
دالیل و عوامل موثر
در فرزندکشی

یک تراژدی
تمـام عیـار

بررسیها حاکی از این
بودهاند که حدود
 75درصد والدین
فرزندکش عالئم روان
پزشکی
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6274 -1211-4007-5714
بانک اقتصادنوین واریز نمایید.

شماره فیش بانکی يا كد پيگيري آن را
همراه نام و نشانی و کدپستی  10رقمی
به تلفن  26 10 79 76اعالم نمایید.
اصل فیش بانکی يا كد پيگيري را تا پایان
دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط
تا پایان خرداد  1400است.
اشتراك شما ظرف مدت سه هفته
و با پست مطبوعات برقرار ميشود.
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قبل و بعد از تزریق
واکسنکرونا
رژیم ضدالتهاب
داشته باشید!
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برنمیگردد.رویکرد
مرحلهای
رفعمحدودیتهادر
ایاالتمتحدهودر
سراسر
جهانآغازشدامااین
قضیهبهمعنایازبین
رفتنکرونا
نبود.مسووالنبرای
شروعمجددچرخه
اقتصادیتالشمیکنند
درحالیکهبایدموج
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هایکروناویروسرا
مهارکنند..صفحه10
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درخ
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حتما آ
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پاکی
زگیکوهستانهای
بزر
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مدیریت زیست
محیطی برنامهها یا
کوهستانهای
کوهنوردی در
ویژه خود بزرگ مانند هیمالیا و
را
قراقوروم ،مسایل
دارد؛ در زیر چند
این زمینه رهنمود و پیشنهاد در
ارائه
میشود...صفحه4

رفتارها و تص
میمات ما درباره
نگهداری از مو
هایمان بهمرور زمان
باعث آسیب
دیدگی آنها میشود

تشخ
یصآسیبدیدگی
موها از
خشکی تا ریزش

آسیب
دیدگیموهادراشکال
مختلفینمایانمی
انتهای
شودکهدوشاخگی
موها (یا موخوره) و
گرهخوردگی بیش
از حد موها فقط دو
مورد از مشهورترین
و رایجترین آنها
هستند...صفحه13

وحش ایران مدت
میان مردم صدمه می هاست از خرافات رایج
خورد.
بازار پررونق انواع
اقالم
جانوری که بنا بر ادعای
فروشندگان یکی
شانس میآورد ،یکی
جنسی را فعال می محبوبیت و دیگری قوای
کند،
سود سرشاری عاید
سوداگران
میکند .امروزه این
خرافات تا جایی
پیش رفته
اند که به صورت
گونه
تهدیدی جدی برای
هاینایابجانوری
شدهاند...صفحه14

آیا
روشهای تربیتی
باید منسجم و
یکپارچه باشند؟

ن
قش تفاهم والدین
درتر
بیتدرستکودک

تفاهم میان زن و
شوهر با تفاهم میان
والدین ،تفاوتهای
بسیاری دارد اما
والدین چگونه می
تربیت
توانند بر سر نحوه
کودک به تفاهم
برسند ،بدون اینکه
دعوا یا مرافعهای
میان آنها شکل
بگیرد؟...صفحه11

امور مشتركين:

مدیریت اینفودمی

سیستماطالعاتیغلطدربارهکووید19-میتواند
به شدت برای تالش برای کنترل ،پیشگیری و
مدیریتبیماریمضرباشدوهمینامردرپذیرش
واکسن نیز قابل مشاهده است .بنابراین ضروری
است که اینفودمی به طور مناسب مدیریت شود.
رسانههابهطورمستقیموغیرمستقیمنقشمهمی
درانتشاراطالعاتدرستوغلطدارند.ازاینرو،
پایبندی به تعهدات مسووالنه ضروری میشود.
گزارشگرانواجدشرایطوحرفهایوآموزشدیده
باید در تهیه گزارشات سالمت مشارکت کنند.
خانه رسانه باید درک بررسی حقایق را داشته
باشد و اخبار جعلی ،اطالعات غلط و نادرست

انتخاب؛ احترام به خود

بهم
ناسبت31میم

روز

یک پدیده پیچیده است و به اعتماد به نفس و
خودآگاهی و آرامش وابسته است .همچنین این
مردد بودن از نظر زمان ،مکان و واکسنها متفاوت
است .به طور کلی امتناع از واکسینه شدن قابل
درک است و منجر به کم شدن تقاضا برای تزریق
واکسن میشود .از طرفی هم تردید کم لزوما
باعث زیاد شدن تمایل و تقاضا نمیشود .امتناع
از تزریق در مورد چند بیماری قابل پیشگیری از
طریق تزریق واکسن نیز از قبل وجود است مانند
هموفیلوسآنفلوانزانوع،Bواریسال،پنوموکوکو
سیاهسرفه.علیرغمواقعیتهایمشخصشدهدر
موردواکسیناسیونبیماریآنفلوانزایهموفیلوس
نوع ،Bهمچنان مهمترین مداخالت بهداشتی در
عصر ما امتناع از واکسینه شدن است اما این ترس
و تردید بحرانی است که مردم مسبب به وجود
آمدن آن هستند .با این تفاسیر اطالعات غلط
موجود نیز به شدت بر تالشهای واکسیناسیون
کووید 19-تاثیر میگذارد.

را از بین ببرد .برای بهبود کیفیت اخبار سالمت
باید بین خانه رسانه و متخصصان بهداشت تعامل
وجود داشته باشد .بیش از همه ،رسانهها باید از
طریق انتشار اطالعات مناسب و دقیق مسوولیت
توانمندسازی و آموزش گزارشگران و مسووالن
را به عهده بگیرند.
مسووالن باید سخنان خود را عالمت گذاری
کنند :سیاستمداران مسوول باید هنگام سخنرانی
عمومی اظهارات خود را عالمت گذاری کنند
زیرا اظهارات آنها جدی گرفته میشود و توسط
همه افراد جامعه دنبال میگردد .مخصوصا باید
از كم اهمیت جلوه دادن چنین بیماری همهگیر
بدون مشاوره فنی مناسب خودداری كنند .طی
بیماری همهگیر کووید ،19-بسیاری از اظهارات
دولتمردان به صورتی بود که اهمیت بیماری
همهگیر کووید19-را دست پایین جلوه داد و
زندگی شهروندان را به خطر انداخت .بسیاری از
مسووالناهمیتاینهمهگیریراجدینگرفتهو
نظراتآنهاباگفتهسازمانهایبهداشتعمومیو
دانشمنداندرتضادبود.ایناظهاراتدررسانههای
محلی و اجتماعی به اطالعات غلط و نادرست
تبدیل شد و مانند حریق گسترش یافت.
جستجوی اطالعات و تقسیم مسووالنه :نیازی
به گفتن نیست ،استفاده از اطالعات مربوط به
بیماری در زمان همهگیری بسیار زیاد است.
افراد برای برطرف کردن عطش خود درکسب
اطالعات،تاجاییکهمیتوانندبهدنبالآگاهیهای
جدید میروند و همین یافتهها را با دیگران نیز
به اشتراک میگذارند .با این حال ،ضمن انجام
این کار ،مسوولیت صحت این اطالعات برعهده
جستجوگر آن است که یافتهها را از منابع علمی
معتبر و مناسب جذب کند و عین همان اطالعات

به دست آمده را به اشتراک بگذارد .مردم همچنین
باید از شرکت در مجامع بحث و گفتوگو که در
آن اطالعات نادرست به اشتراک گذاشته میشود
خودداری کنند.
اشتراک اطالعات درست توسط مقامات
مناسب :متخصصان بهداشت عمومی ،پزشکان
ودانشمندانبایدمسوولیتاطالعرسانیرابرعهده
بگیرندوازطریقمجامعمناسبمانندمصاحبهها،
پادکستها ،تبلیغات ،وبالگها و رسانههای
اجتماعی و شبکههای مجازی اطالعات درست
را در اختیار مردم بگذارند.
اتصال موتورهای جستجوگر به سایتهای
علمیمناسب:بایدموتورهایجستجویاصلیو
برجسته مانند گوگل و یاهو در باالی صفحه وب
بهسایتهایعلمیمناسبهدایتشوند.اینامر
میتواند به جلوگیری از ورود افراد به سایتهای
گمراهکنندهوکسباطالعاتنادرستکمککند.
ارتباط همدالنه :شرایط همهگیری بیماری مانند
کووید 19-به ارتباط همدالنه احتیاج دارد زیرا
این موضوع میتواند اضطراب را از بین ببرد و
در دریافت کمک مثبت روندی سازگارانه را به
وجود آورد .با این رویکرد مشخص میشود که
مردمباسازمانهایدولتیدرتضادنیستندوبیشتر
به سمت پستها و مطالبی جذب میشوند که
شخصی،همدالنهتربودهودرموردبیماریهمهگیر
کرونا ابراز نگرانی بیشتری میکنند.
برقراری ارتباط با گروههای خاص :راهکارهای
ارتباطی خاص باید با در نظر گرفتن گروههای
اقلیتی ،طبقاتی ،نژادها و قومیتها تنظیم شود.
نقشهای اصلی گروههای خاص باید با هدف
ترویج و توسعه آگاهی ارتقا یابند تا افراد از همان
گروه با جامعه ارتباط برقرار کرده و آگاهیهای
الزم را به درستی دریافت کنند.
مطالبآموزشیجهتآموزشبهداشت:موارد
آموزشی باید به گونهای طراحی شوند که افراد را
آموزشدهندزیراهنگامشیوعبیماریمردمتمایل
زیادیبهدریافتاطالعاتازمنابعمختلفدارند.
بنابراین باید آموزش موارد بهداشتی مناسب برای
مردم از طربق رسانههای محلی صورت پذیرد.
در نهایت اطالعات رسانههای محلی به سمت
رسانههای اجتماعی سرازیر میشود و به سرعت
گسترش مییابد و در صورت صحت اطالعات
آگاهی نیز افزایش مییابد.
اطالعات به اندازه بیماری همهگیر جدی است و
میتواند حتی سریعتر از خود بیماری گسترش
یابد .از این رو ،بسیار مهم و ضروری است که با
استفاده از این اطالعات و با ارتقای سطح سالمت
و تندرستی به طور مناسب و به موقع به کمک
در پیشگیری ،واکسیناسیون و مدیریت بیماری
همهگیر کووید 19-کمک شود .با توجه به این
زمینه ،رسانهها ،چه محلی و چه اجتماعی باید در
ایجاد آگاهی ،ترویج عادتهای سالم ،در جریان
قرار دادن مردم با اطالعات دقیق و بهبود سالمت
روانی-اجتماعینقشمهمیداشتهباشند.مهمتر
از همه ،دولت باید در قسمت نظارت نقش فعالی
را ایفا کند و برای کاهش تهدیدات این بیماری
سیاستهای خاصی را بر رسانهها حاکم کند.
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در فرایند مشاوره تاکید میشود
کهقرارنیستمابهجایدیگران
ابراهیم اخوی
روانشناس و مدیر
تصمیم بگیریم ،به جای آنها
مرکز مشاوره ماوا
انتخاب کنیم و نظر خود را بر
آنهاتحمیلکنیم،بلکهالزماست
قدرت انتخابشان را افزایش دهیم .هر جا احساس انتخابگری وجود
داشته باشد ،چون به ما احساس ارزشمندی میدهد ،حال خوب هم
هست و هر جا که فشار و تحمیل خودش را نشان دهد ،با حال بد
روبرو میشویم .موقعیتهای گوناگونی هم در زندگی تجربه کردهایم
که زمینههای انتخاب بوده و االن محصول آن را به تماشا نشستهایم.
ما سالهای قبل رشته تحصیلی مورد نظرمان را انتخاب کردیم،
برای زندگی مشترکمان دست به اقدام و گزینش زدیم،
برای پذیرش و عهدهدار شدن نقش والدگری نیز
دست به اقدام زدیم ،شهر محل سکونت و
محله مورد نظرمان را یافتیم ،برای خرید
آنچه نیاز داریم ،بارها ناگزیر از یک
انتخاب بودهایم و پس از آن قدرت
انتخابگری و نیز درست و
نادرست بودن گزینشهایمان
را ارزیابی کردهایم.
اینکه در آستانه یک انتخاب جدید
هستیم .به دور از هر نوع نگاه سیاسی
و شعار ،میدانیم که بخشی از زندگی ما به
انتخاب مسوولی مرتبط میشود که تصمیمهای

کالن درباره ما خواهد گرفت و سیاستهایی را برای االن و آینده خودمان
و فرزندانمان اجرایی خواهد کرد .این یعنی فرصتی برای احترام گذاشتن
به خودمان و سهیم شدن در بهتر ساختن اکنون و آینده .انتخابات نه یک
تشریفات است و نه یک تحمیل بلکه بستری است برای نقشآفرینی
و احساس مثبت گزینشگری .اگر سهم خودمان را در این باره استفاده
نکنیم ،چه بسا خودسرزنشیهایی که سالهای بعد به سراغ ما خواهد آمد
و نگرانیهایی که مانند فرصتهای از دست رفته ،به اندوه ما منتهی خواهد
شد .چه این که امام علی(ع) یادمان دادهاند که از دست دادن فرصتها،
مای ه غمگینی است .در این میان ،افکار منفی و خطاهای شناختی که از
طریق شبکههای اجتماعی و رسانههای عمومی تقویت میشوند،
مانعی جدی برای بهره بردن از چنین سهم و نقشی است که با
کمی تامل و برخوردار بودن از مهارت تفکر نقاد ،میتوان
از آنها عبور کرد و تصمیمی تازه گرفت .طرح نو
انداختن در زندگی همیشه به فردگراییها و
تالشهای فردی ما نیست بلکه شرایط
اجتماعی،اقتصادی،سیاسیوفرهنگی
جامعهایکهخودمانخلقکردهایم،
در آن بسیار اثرگذار است و اکنون
هنگامه آن از راه رسیده است.
لحظهای عینک بدبینی ناشی از
شنیدهها،دیدههاوتجربههایمنفی
گذشته را از جلوی دیدگامان برداریم
و نگاهی نو به این مهم بیندازیم؛ شاید به
تصمیمی بهتر بینجامد.

