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  و روانشناسان همکاری با  نظارتی  نهادهای  چین در کرونا ویروس شیوع از پس

  کمک  به تا داشتند  این بر سعی( hot line)الین هات  خطوط اندازی راه با مشاوران

  برای کننده خیره اتفاقی اما کنند  کنترل را کرونا ویروس روانی بار  و بروند مردم

  در غرق خطوط این  کار شروع از پس ساعت چندین  آمد؛تنها بوجود  الین هات خطوط

  بهداشت بر  کرونا ویروس  سیاه سایه و  روانشناسان مشکل تنها این. شدند می تماس

 . نبود  چین مردم روانی

  محتوای ک بود  این مهم نکته  اما یافت کاهش ها تماس  تعداد  خطوط سایر فراخوانی با

  افسردگی به مبتال تماسهای از بود؛تعدادی شده برانگیزتر  چالش دریافتی  تماسهای

  بهداشت  در جدید اتفاق یک وقوع از ها  گزارش و  داشتند سر در خودکشی مزمن،افکار

 . میداد نشان را چین مردم روانی

  این: گفت ها تماس نوع این به پاسخ در چینی  روانشناس( Cheng Qi) چی  چنگ

 . کند می تحریک آنرا ویروس بلکه است،  شده آن  ایجاد باعث که نیست   کرونا ویروس

  یروانشناخت یها ی ماریب گرید  بر آن نیسنگ  هیسا  و کرونا  تبعات  متوجه ی حدود تا پس

  با حال.د یکن اضافه هم را( ptsd) حادثه از پس  استرس اختالل یقبل اختالالت  به. میشد

  دهید  کشور نی ا از ییها بخش در طالق یها  صف  وجود از خبر نی چ در نه یقرنط اتمام

  یمتماد  ی روزها یبرا ها زوج یاجبار شدن  ی زندان به توانیم آن لیدال  از که است شده

  اتمام از پس  که برد ی پ نکته  ن یا تیاهم به  توانی م یراحت به  پس.برد  نام شانیها  خانه در



  بهبود در مشاوران  و  روانشناسان نقش یماریب  نیا ریدرگ  یکشورها در  کرونا روسیو

  یدم یاپ ن یا گذاشت دینبا   و باشد یم گذشته  از رنگتر پر دهی د ب یآس مردم روان سالمت

  خطر به را مردم  یروان بهداشت و  شود گرید  یروان یها  یماریب  یدمی اپ به  لیتبد کرونا

  و روانشناسان نیمراجع تعداد یماریب  نی ا اتمام از پس که شودیم مشخص عتایطب.ندازدیب

  بتوان تا  داشت  برنامه کرونا از پس  دوران یبرا  دیبا  پس .ابد ی  یم شیافزا مشاوران

 . رساند دهید  بی آس مردم به  را خدمات نیبهتر

 

 : علی حاتمی گردآورینویسنده و 


