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کرًٍا ٍیرٍس  2019اتتذا از شْر ٍٍّاى استتاى ّتَتی کشتَر
چیي شیَع یافت ٍ فقت در وتَ  2هتاُ ،وثتا اػتالم ستازهاى
جْاًی تْذاشت تِ یک تیواری ّوِگیر در سطح جْتاًی تثتذی
شذ .کٍَیذ 19-یک تیواری ػفًَی تٌفسی حتاد تتا ػال تن ا تلی
تة ،سرفِ ٍ تٌگی ًفس شتٌاختِ هتیشتَد کتِ قتذرت اًتقتا ٍ
شیَع تاالیی دارد ( .)1تتا ّوتِگیتری کٍَیتذ 19-هجوَػتِای از
هشکالت رٍاًی ،جسواًی ٍ اجتوتاػی هترتث تتا کرًٍتا ٍیترٍس
 2019در تسیاری از هردم جْاى ایجاد شذُ استت .اگتر تتِ ایتي
هشکالت تَجِ ًشَد هوکي است پیاهذّای رٍاىشتٌاختی ّوتِ-
گیری کٍَیذ 19-در جوؼیت ػوَهی تترای هتذت وتَالًی تتاقی
تواًذ ٍ تثذی تِ یک تحراى پسشکی در جْاى شَد ( .)2در ٍاقتغ،
تِ ًظر ًویرسذ کِ هقاتلِ تا کٍَیذ 19-تٍِسیلِ ٍاکسیٌاستیَى ٍ
غرتالگری خاتوتِ یاتتذ .پیاهتذّای هیتاى هتذت ٍ تلٌذهتذتی کتِ
هوکي استت تازهاًتذگاى تجرتتِ کٌٌتذ ٌّتَز تتِ تَرت دقیتا
هشخص ًشذُ است ٍ ًیازهٌذ تررسیّای وَالًیتتری هتیتاشتذ
( .)3تا تِ اهرٍز ًتایج هطالؼات وَلی حتاکی از ایتي ٍاقؼیتت دارد
کتتِ تتتی از ًیوتتی از تیوتتاراى هثتتتالء تتتِ کٍَیتتذ 19-کتتِ در
تیوارستاى تستری شتذُ تَدًتذ ،پتس از تْثتَدی دچتار ستٌذرم
کٍَیذ 19-شذُ تَدًذ ٍ تیي  3تا  6هاُ ػال ن ٍ ًشتاًگاى تیوتاری
را تجرتِ هیکردًذ (ً .)4تایج هطالؼِ هرٍری کریستوَ ٍ ّوکتاراى

(ً )2021یس ًشتاى داد در دٍراى پستا کٍَیتذ 19-شتاّذ شتیَع
اختالالت رٍاًشٌاختی ،هشکالت جسواًی ٍ تغییر ستثک غتیایی
تسیاری از هردم جْاى خَاّین تَد (.)5
ا طالح کٍَیذ 19-وَالًی یا سٌذرم کٍَیذ 19-هؼوَالً تترای
تَ یف هجوَػِای از ػال ن ٍ ًشاًِّایی استتفادُ هتیشتَد کتِ
پس از اتتالء تِ کرًٍا ٍیرٍس  2019ایجتاد هتیگتردد .هَسستِ
هلی تْذاشت ٍ هراقثت ػالی تریتاًیا ،کٍَیذ وَالًی را تِ ػٌَاى
کٍَیذ 19-ػالهتدار هذاٍم (ػال ن تیي  4تا ّ 12فتِ) ٍ سٌذرم
پس از کٍَیذ( 19-زهتاًی کتِ ػال تن تتی از ّ 12فتتِ وتَ
تکشذ) تَ یف هیکٌذ ( .)5تِ تتازگی ًیتس ستٌذرم کٍَیتذ19-
تَس سازهاى تْذاشت جْتاًی تتِ ػٌتَاى یتک ًگراًتی تتیي
الوللی هراقثتّای تْذاشتی تِ رسویت شٌاختِ شتذُ استت ٍ
ترای آى کذ استفادُ اضطراری ادر شذُ استت .وثتا تؼریتف
سازهاى جْتاًی تْذاشتت ستٌذرم کٍَیتذ 19-تتِ ػٌتَاى یتک
تیواری دارای ًشاًگاى پایتذار ٍ هتذاٍم در افترادی کتِ پتس از
هذتی کرًٍا ٍیرٍس  2019را شکست دادُاًذ ،تؼریف هتیگتردد
(ًَ .)6ع ػال ن پایذار ،شیَع ،هذت ٍ شذت آىّا پس از تْثتَدی
کٍَیذّ ٍ ،19-وچٌیي ػَاه خطتر ایجتاد کٌٌتذُ آىّتاٌّ ،تَز
تحت تررسی ّستٌذ .چٌتذ هطالؼتِ ویتف گستتردُای از ػال تن
پایذار را پس از تستری شذى در تیوارستاى ٍ ّوچٌتیي تْثتَدی
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ستترپایی گتتسارد کتتردُاًتتذ .شتتایغتتتریي ػال تتن شتتاه ستتردرد،
سرگیجِ ،اختالالت تؼاد ٍ ّواٌّگی ،هشک در تَجِ ،تورکتس ٍ
حافظتتِّ ٍ ،وچٌتتیي خستتتگی هتتسهي ،تتتی ختتَاتی ،افستتردگی ٍ
اضطراب تَد ( .)7در ایي زهیٌِ ،فرًاًتذز-دالستوٌاس ٍ ّوکتاراى
( )2021در پژٍّشی ػال ن وَالًی هذت افسردگی ٍ اضتطراب را
در تیواراى اسواًیایی تْثَد یافتِ از کٍَیذ 19-هَرد تررستی قترار
دادًذ .در ایي پژٍّ  1969هرد ٍ زى شرکت داشتٌذ کِ تتیي 6
تا  8از تستری شذًشاى در تیوارستاى هیگیشتت .تررستیّتای
اًجام شتذُ حتاکی از شتیَع  19/7 ٍ 16/2در تذی اضتطراب ٍ
افسردگی در تیواراى تْثَد یافتِ از کٍَیذ 19-داشت (.)8
سٌذرم پس از کٍَیذ 19-هتیتَاًتذ تتِ دلیت هکاًیستنّتای
هختلفی هاًٌذ سٌذرم تؼذ از تستری در تخ هراقثتّتای ٍیتژُ
تیوارستاى ،سٌذرم خستتگی ًاشتی از قرًطیٌتِ ختاًگی ،آستیة
دا وی اًذامّا یا هَارد دیگر تاشذ .در اتتذا تصَر هتیشتذ ستٌذرم
کٍَیتتذ 19-هحتتذٍد تتتِ تازهاًتتذگاى هراقثتتتّتتای تیوارستتتاًی ٍ
تیواراى تستری شذُ در تخ هراقثتّای ٍیژُ است ،اها تِ هرٍر
زهاى تررسیّای اًجام شذُ ًشاى داد افرادی کتِ در تیوارستتاى
تستری ًشذُ تَدًذ ٍ فق تِ َرت سرپایی هذاٍا شتذًذ ًیتس در
خطر اتتتالء تتِ ستٌذرم کٍَیتذّ 19-ستتٌذ ( .)3تتا ایتي حتا ،
هطالؼات تیشتری ترای تؼییي ػلت دقیا ایي ػال ن تایستی اًجام
شَد .ایي ػال ن وَالًی هذت هوکي است تأثیر قاتت تتَجْی تتر
کیفیت زًذگی داشتِ تاشذ ٍ تاػث افسای ًشتاًگاى افستردگی ٍ
اضتتطراب گتتردد ( .)5در ّوتتیي راستتتا ،کاٍاستتالى ٍ ّوکتتاراى
( )2021در هطالؼتتِای تتتِ تررستتی ستتٌذرم کٍَیتتذ 19-تتتر رٍی
 1007تیوار ترکیِای تْثَد یافتِ از کٍَیذ 19-پرداختٌتذً .تتایج
ًشاى داد  39در ذ از تیواراى حذاق دارای یک تیواری تَدًتذ ٍ
 47/5در ذ ًیس دارای ػال ن تیواری تَدًتذّ .وچٌتیي خستتگی،
کاّ ٍزى ،کیفیت خَاب پاییي ٍ افستردگی در  29/3در تذ از
تیواراى هشاّذُ گردیتذ 25/4 .در تذ از افتراد پتس از تْثتَدی
دارای هشکالت تٌفسی تَدًذ ( .)9در هطالؼِای دیگتر ،ایتَاًس ٍ
ّوکاراى ( )2021اثرات شٌاختی ،جسواًی ٍ رٍاًی تستری شذى
در تیوارستاىّای اًگلستاى را وی کٍَیذ 19-هَرد تررستی قترار
دادًذ 1077 .تیوتار پتس از  6هتاُ تْثتَدی در هطالؼتِ شترکت
کردًذً .تایج تِدست آهذُ ًشاى داد  17در ذ احساس خستتگی
تسیار شذیذی هتیکردًتذ 21 ،در تذ دارای خستتگی شتذیذی

تَدًذ 46 ،در ذ هشکالت خفیفی داشتٌذ ٍ  36در تذ احستاس
تْثَدی کاه هیکردًذ .از ورفی دیگر ،ػَاهلی هاًٌتذ زى تتَدى،
هیاًسالی ،اتتالء تِ تیواریّای هتسهي ٍ ختام هَجتة پایتذاری
ػال ن کٍَیذ 19-در افراد گردیذ (.)10
تیواراى هثتال تِ کٍَیذ19-یا افراد هشکَک تِ آى ،هؼوتَالً تتا
ترس ٍ اضطراب ػَاقة تؼذی ایي ٍیرٍس کشٌذُ هَاجٌْذ .افتراد
تحتتت قرًطیٌتتِ ًیتتس هوکتتي استتت احستتاس خستتتگی ،تٌْتتایی،
افسردگی ٍ خشن را تجرتِ کٌٌذ (ّ .)2وچٌتیي ترختی از ػال تن
شایغ ایتي تیوتاری هاًٌتذ تتة ،تتذى درد ،از دستت دادى حتس
چشایی ٍ تَیایی ،کاّ اکستیژى ختَى ،سترفِ ٍ خشتکی گلتَ،
اضطراب کٍَیذ 19-را در تیواراى تاال هیترد کِ تواهی ایي هتَارد
هوکي است سثة شک گیری پریشاًی رٍاىشتٌاختی ٍ استترس
پس از ساًحِ در ایي افتراد شتَد ( .)11در ٍاقتغ ،ستطَح تتاالی
خستگی ٍ اضطراب حا از شرای قرًطیٌِ تاػث افسای قاتت
تَجِ ًیاز تتِ هراقثتت افراوتی از ختَد هتیشتَد ،اهتا تتِ دلیت
ًاشٌاختِ تَدى کٍَیذ ،19-فرد ًاکاهیّای زیادی را در پاست تتِ
ایي ًیاز تجرتتِ هتیکٌتذ کتِ ستثة تشتذیذ تترس ،اضتطراب ٍ
افسردگی در افراد هیگردد .تِ ّویي دلی الزم است قثت از ّتر
چیسی گرٍُّای آسیةپییر هذاخالت ٍ درهاىّتای رٍاًشتٌاختی
الزم را دریافت ًوایٌذ ( .)9در ّویي راستا ،پیریاهَادا ٍ ّوکتاراى
( )2021در پژٍّشی اثرتخشی هذاخالت رٍاًشٌاختی در کتاّ
اضطراب تیواراى ٌّذی در دٍراى پسا کرًٍا را هَرد تررستی قترار
دادًذ .در ایي هطالؼِ ً 30فر هشارکت داشتٌذ کِ ً 15فر از آىّا
تحت درهاى رٍاًشٌاختی قرار گرفتٌذً .تایج پس آزهَى ًشاى داد
اضطراب تیوتاراًی کتِ هتذاخالت رٍاًشتٌاختی را دریافتت کتردُ
تَدًذ تِ هیساى قات تَجْی کاّ یافت (.)12
ًسدیک تِ دٍسا از ّوِگیتری کٍَیتذ 19-در ستطح جْتاى
هیگیرد اها ّوچٌاى ایي ٍیرٍس کشٌذُ در حا جْ است .در
ایي دٍراى تسیاری از افرادی کِ تِ کٍَیذ 19-هثتال شذًذ از ًظتر
رٍاىشٌاختی تسیار آسیة دیذًذ کِ تر رٍی ػولکترد ختاًَادگی،
اجتواػی ٍ شغلی آًْا تأثیرات تسسایی تر جای گیاشت .از ستَیی
دیگر ،تا تَجِ تِ ًق سالهت رٍاًی در افتسای سیستتن ایوٌتی
تذى ،ارتقاء کارآهذی ٍاکستي کٍَیتذ ٍ 19-تستریغ رًٍتذ درهتاى
تیواراى ،پیشٌْاد هیگردد در دٍراى پسا کرًٍا ٍیرٍس  2019تتِ
ستتالهت رٍاًشتتٌاختی افتتراد جاهؼتتِ تَجتتِ تیشتتتری گتتردد.
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The coronavirus 2019 first broke out on December 17, 2019 in Wuhan,
China, and on March 11, 2020, it was announced as a worldwide pandemic
by the World Health Organization. Despite nutritious diets and promising
vaccines, health tips such as wearing a mask, social distancing, home
quarantine, and not traveling are still the best ways to control the spread of
COVID-19.While the widespread prevalence of COVID-19, severe
restrictions, lack of definitive treatment, and the high infection and mortality
rates have led to cognitive psychological disorders among the general
population of the world. One of the epidemic consequences of COVID-19
syndrome in people who have defeated the coronavirus was psychological
disorders. Considering the role of mental health in boosting the immune
system, improving the effectiveness of the COVID-19 vaccine and
accelerating the treatment process of patients, it is suggested that in the postCOVID era, more attention be paid to the psychological health of the
community.
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