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Abstract 
Background and Aim: SARS-CoV-2 / COVID-19 has increased the demand for services of clinical staff. 

On the other hand, nurses' mental health is a determining factor in increasing labor productivity and, 
consequently, providing better and more effective services to patients. The aim of this study was to evaluate the 
mental health of medical staff in high-risk pandemics. 

Methods: This is a systematic review study in which researchers searched potentially qualified articles in 
PubMed, PsycINFO, Web of Science, and SID databases to review the literature. For this purpose, the keywords 
"infect ", " COVID-19 ", " pandemic ", " mental status ", " health personnel ", " health worker ", " medical staff 
", " physician ", " nurses ", "high Risk" Latin databases and their Persian equivalents were used to find related 
articles in Persian databases. After reviewing the quality of articles using the Prism manual and applying 
inclusion and exclusion criteria, 12 articles were selected and the results were reviewed 

Results: After reviewing the studies, finally, the problems of the health care staff, including lack of 
confidence in infection control methods, exposure of the medical staff to infection, and consequently the stress 
of transmitting it to their families, high perceived stress following the problems mentioned. There has been 
burnout and emotional exhaustion, insomnia and depression.  

Conclusion: Due to the existence of mental health disorders in nurses, during several pandemics in various 
countries, the need for special attention to this segment of society is determined, because if these problems are 
not addressed, the health and well-being of the country is weakened and it will not be able to deal with the 
pandemics ahead. It is recommended that preventive and mental health promotion interventions be implemented 
for nurses and medical staff in order to achieve the best quality of patient care. 
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 مرور نظام مند کی: خطر باال سکیبا ر يها یسالمت روان کادردرمان در پاندم یبررس
  

 6یآزرم هی،سم5نوده یاالزمن دی، فرش4یالله ضیف می، مر 3يمراد ی، عل*2یعقوبی ی، فائضه بن1يهومن تقو
 

  .رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،يپرستار يدانشکده  ،يارشد پرستار یکارشناس يدانشجو1
 .رانیآجا، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پرستار ،ینظام يگروه پرستار ،یمرب 2

  .رانی، تهران، ا)عج( اهللا¬هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پرستار ییدانشجو قاتیمرکز تحق ،يآموزش پرستار يدکترا يدانشجو 3 
  .رانیآجا، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،يپرستار يدانشکده  ،يارشد پرستار یکارشناس يدانشجو 4

  .رانیآجا، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک يدانشکده پرستار ،يآموزش پرستار يدکترا5
 .رانیآجا،تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،يها، دانشکده پرستار تیو فور ایها، دپارتمان سالمت در بال تیو فور ایسالمت در بال يدکترا 6

  
 دهکیچ

 یخدمت يتقاضا شیباعث افزا )SARS-CoV-2 / COVID-19( 2-دیکو- سارس ای 19-دیرکویهمه گ يماریب :فهدزمینه و 
پرستاران، عامل تعیین کننده اي در افزایش بهره وري نیروي کار و درنتیجه، ارائه ي  یسالمت روان یشده است، از طرف ینیکارکنان بال

 یخطر باال م سکیبا ر يها یسالمت روان کادر درمان در پاندم یحاضر بررس طالعهلذا هدف از م. است مارانیب هیخدمات بهتر و مؤثرتر 
 .باشد

 گاهیرا در پا طیمتون، مقاالت بالقوه واجد شرا یبررس يمطالعه از نوع مطالعات مرور نظام مند بوده که پژوهشگران برا نیا :هاروش
-infect”, “COVID يها دواژهیمنظور از کل نیبه ا.  و جستجو نمودندWeb of Scienceو  PubMed  ،PsycINFOيهاداده 

19”, “Pandemic”, “Mental Status”, “Health Personnel”, “health worker”, “Medical Staff”, 
“Physician”, “Nurses” ,   “high Risk ”یعفونت  در کادر درمان" يواژه ها دیو  از کل نیالت یاطالعات يها گاهیدر پا" ،" 

، "پزشکان"، "ستارانپر"، "19-دیکوو"، "يریهمه گ "، "یپاندم"، "یذهن تیوضع"، "پرسنل بهداشت و درمان "، "یکادردرمان
 اریمعو اعمال  زمایمقــاالت با دســتورالعمل پر ــتیفیک یپس از بررســ. مقاالت مرتبط استفاده شد افتنی يبرا "پر خطر"و  "کارکنان"
  .دیگرد یبررس جیمقاله انتخاب شد و نتا  12ورود و خروج مقاالت به مطالعه،  يها

کنترل عفونت، در  يبه روش ها نانیمشکالت کادر بهداشت و درمان شامل عدم اطم تیمطالعات، در نها یپس از بررس: ها یافته
 یدرك شده در پ يآنان،  استرس باال ياز انتقال آن به خانواده  یو به تبع آن استرس ناش یمعرض عفونت قرار گرفتن کادر درمان

  .بوده است یو افسردگ یخواب یب ،یو احساس یشغل یمشکالت ذکر شده، فرسودگ
 نیبه ا ژهیمتعدد، لزوم توجه و يدر کشور ها یپاندم نیچند یبا توجه به وجود اختالل سالمت روان در پرستاران، در ط: گیري نتیجه
شده و توان مقابله  فیکشور ضع یو بهداشت یدرمان ي هیمشکالت، بن نیشود، چرا که در صورت عدم توجه به ا یمعه مشخص مقشر از جا

پرستاران و پرسنل  يو ارتقاء دهنده سالمت روان برا رانهیشگیشود مداخالت پ یم شنهادیپ. اشترو را نخواهد د شیپ يها یبا پاندم
  .افتیدست  مارانیبه ب یخدمات رسان تیفیک نیاجرا شده تا بتوان به بهتر ،یدرمان

  
 19-دیکو ،یعفون يماریب ک،یسالمت روان، پرستار، کادر درمان، پاندم :ها کلیدواژه
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 و همکاران يتقو/  432

  1400، 3 ، شماره2 دوره                       نظامی           بهداشت یارتقامجله 

  مقدمه
-SARS( 2-دیکو-سارس ای 19- دیرکویهمه گ يماریب

CoV-2 / COVID-19 (یخدمت يتقاضا شیباعث افزا 
کادر درمان به گونه  دیجد يکار طیشرا. شده است ینیکارکنان بال

را به  میوخ طیبا شرا مارانیاز ب يادیتعداد ز ازاستیاست که ن يا
از  ریبه غ يکار يدر بخش ها ؛یبعضا ناکاف یزاتیهمراه تجه

 یناش ياسترس ها. ندینما تیریشان  مد هیاول يکار يبخش ها
در مورد  ینگران رو،یکمبود ن ماران،یب ریمرگ و م يباال زانیاز م

در مورد  ییراهنما رییخانواده و تغ ياعضا ایآلوده شدن خود 
همه . دیفزایب يتواند بر فشار کار یم یحفاظت شخص زاتیتجه

 یاحتمال ریرا در مورد تأث ییها یموارد ذکر شده نگران ي
 ،یدمیمواجهه کننده با اپ یمشکالت  بر سالمت روان  کادردرمان

مشکالت  نیا یدرك گستردگ يبرا). 2, 1(کرده است جادیا
انجام شده توسط گو و همکاران اشاره  يبه مطالعه  توانیم

مطالعه برآورد کردند که پس از  نیپژوهشگران در ا). 3(کرد
 دیکوو یدر خط مقدم مبارزه با پاندم یردرمانکاد یخدمت طوالن

 56و  یخواب یدرصد از ب 79درصد آنان از اضطراب،  53، 19
  .بردند یرنج م یدرصد از افسردگ

است که بهداشت  نیا نهیزم نیدر ا تیحائز اهم موضوع
که  یطیحاد شرا تیماه لیبه دل ینیدر کارکنان بال فیضع یروان

با توجه ). 5, 4( است عیشا يکنند، مسئله ا یمعموالً در آن کار م
حال  یدمیاز اپ یناش یاضاف یبار روان ریبه موضوع مذکور، تاث

کالن در  يها يریگ میدر تصم تیهمحائز ا یحاضر موضوع
 ینیمربوط به بهداشت روان کارکنان بال يمراقبت ها ي نهیزم
. ردیگذاران مربوطه مدنظر قرار گ استیتوسط س دیباشد که با یم

گزارش داده است ) 6(و همکاران یزلیتوسط ک زیمتاآنال کی راً،یاخ
نسبت  يمبتال، دارا مارانیبا ب میدر تماس مستق یکه  کادردرمان

خود  یگزارش مشکالت حاد روان ي نهیدر زم  1,74-1,71شانس 
آلوده در  مارانیبا ب ماًیهستند که مستق یبا  کادردرمان سهیدر مقا

در مواجهه با  یکادردرمان يرغم مقاومت باال یعل. ستندیارتباط ن
همانند  زی، اما همچنان خودشان نCOVID-19 يریهمه گ

از  یناش یننسبت به معضالت روا تشانیریتحت مد مارانیب
آن  ،یکادردرمان انیدر م گریبه عبارت د. ستندیدر امان ن یدمیاپ

از  شیقرار دارند، ب يماریدسته از آنان که در خط مقدم مقابله با ب
.  هستند یروان يها یدر معرض خطر مشکالت و ناتوان نیریسا

را   یختنامطلوب روانشنا يامدهایپ نیچن لیمطالعات متعدد دال
 زاتی، تجه)يباال بودن ساعات کار(از حد  شیب يبه فشار کار

احساس  ،یجمع يرسانه ها یاخبار منف ،یناکاف یمحافظت شخص
  . مرتبط دانسته اند) 9-7(یکاف یبانیعدم پشت

 یدمیاپ یدر ط مارینسبت به ب ینقش کادردرمان یناگهان رییتغ
 ،يدیمانند ناام یها ممکن است منجر به  بروز احساسات

انگ، ترس  د،یجد يکار طیبا شرا يدر سازگار یناتوان ،یدرماندگ
). 10(شود یکادر پزشک انیدست در م نیاز ا یو مسائل ضیاز تبع

 COVID-19روسوی ،)٪2( کم ریمرگ و م زانیم رغمیعل
از  سندرم حاد  رآنیمرگ و م زانیدارد و  م ییسرعت انتقال باال

 Severe acute respiratory syndrome یتنفس
(SARS  (انهیخاورم یو سندرم تنفس Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS  (شتریدر مجموع ب 
در  SARS یدمیمطالعات منتشر شده در زمان اپ).  11( است

موضوع داشته اند که کادر  نیداللت بر ا شیدهه پ کیاز  شیب
مانند  یدر معرض خطرات شتریب ییزمان ها نیدر چن یدرمان

مطالعات ). 13, 12(و استرس  بوده اند یاضطراب، افسردگ
همه  یروانشناخت ریتأث یابیارز يبرا ،یاز شروع پاندم يگسترده ا

در مورد  اانجام شده است، ام یبر کادردرمان 19 دیکوو يریگ
) یدر زبان فارس ژهیبه و(و نقد  یابیمطالعات موجود کمبود ارز

  .وجود دارد
مرور نظام  کیپژوهش  میمطالعه توسط ت نیدر ا جه،ینت در

 يها یو پاندم یدمیاپ یمند از مطالعات انجام گرفته در ط
، )COVID-19( 2019 کرونا روسیو يماریمختلف مانند ب

 دیحاد شد ی، سندرم تنفسH1N1يابوال، آنفلوانزا روسیو
)SARS (انهیخاورم یو سندرم تنفس )MERS (ریدرك تأث يبرا 
مذکور بر سالمت روان و اطالع   فیالط عیوس يها یدمیاپ  القوهب

 یدر ط یاز کادردرمان تیحما يبرا یگذاران نظام بهداشت استیس
  .انجام گرفته است COVID-19يریهمه گ

  ها روش
مقاالت بالقوه واجد  1400ماه سال  ریت 22در  یقاتیتحق میت

و  PubMed  ،PsycINFOيداده ها گاهیرا در پا طیشرا
Web of Science وSIDمنظور از  نیبه ا. جستجو نمود

 ,”infect”, “COVID-19”, “Pandemic يها دواژهیکل
“Mental Status”, “Health Personnel”, “health 
worker”, “Medical Staff”, “Physician”, 

“Nurses” ,   “high Risk ”نیالت یاطالعات يها گاهیدر پا 
 "، "یعفونت  در کادر درمان" یفارس يه هاواژ دیو  از کل
، "یذهن تیوضع"، "پرسنل بهداشت و درمان "، "یکادردرمان

، "پرستاران"، "19-دیکوو"، "يریهمه گ "، "یپاندم"
مقاالت مرتبط  افتنی يبرا "خطرپر "و  "کارکنان"، "پزشکان"

انجام گرفته مطالعات طبق  يها یپس از بررس. استفاده شد
  . دیورود انتخاب گرد يارهایمع

باشد،  هیاول قاتیاز تحق یگزارش دیمطالعات با: ورود يارهایمع
توسط  يداور ي وهیمجله که به ش کیدر  دیمطالعات با

شده منتشر شده  یبررس) peer-reviewed journal(انیهمتا
بوده باشد،  یفارس ای یسیبه زبان انگل دیباشد، مطالعات با

رفاه  ای انمربوط به سالمت رو يشامل داده ها دیمطالعات با
مربوط به عوامل مرتبط با سالمت  يداده ها ای یکادردرمان یروان

  .خاص باشد يها یدمیاپ یروان آنان در ط
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مطالعات متمرکز بر  ،یفیمطالعات ک یتمام: خروج يارهایمع
ها،  يریهمه گ یدر ط یروان یشانیاز پر يریشگیپ يبرنامه ها

ها مربوط  یدمیکه به اپ ياضطرار طیتمرکز بر شرامطالعات م
و حمالت  یعیطب يایبه عنوان مثال ، جنگ ها ، بال(شوند  ینم

مطالعات خارج از  ه،به متن کامل مقال ی، عدم دسترس)یستیترور
 يکه دارا یمقاالت تایو نها 2021تا  2004 یزمان يبازه 

مرتبط با سوال پژوهش بودند، از پژوهش حذف  ریغ يرهایمتغ
  .دندیگرد

داده ها توسط  گاهیابتدا، عنوان همه مقاالت از پا: يغربالگر
ورود به مطالعه را  يارهایکه مع یمقاالت. دیگرد یبررس سندهینو

. مطالعه بودند، انتخاب شدند یداشتند و مرتبط با سوال پژوهش
 يژورنال ها تیسا قیرو انتخاب مقاالت، از ط یپس از بررس

 20نرم افزار اندنوت ورژن  رمربوطه، منابع به جهت استفاده د
سپس توسط نرم افزار مذکور مقاالت مشابه . دیگرد يریبارگ

و خالصه  نیمقاالت، عناو یدر مرحله اول بررس. دندیحذف گرد
در مرحله دوم، متن کامل تمام . دیگرد یمقاالت موجود بررس

  .گردد یابیآن ها ارز تیمطالعه شده تا صالح ماندهیمطالعات باق
تورش . استفاده شد زمایپر نیدالیمقاالت از گا یابیارز يبرا

استناد  يکه دارا یدر نظر گرفته شد و مقاالت زیاستناد و چاپ ن
تمام مراحل گفته شده دوبار . شدند یابیبه دقت ارز زیباال بودند ن
انتخاب شده از ابزار  ییمقاالت نها یابیارز يبرا. دیتکرار گرد

  . استروب استفاده شد

مقاالت، اطالعات  قیپس از خواندن دق:  داده ها استخراج
استخراج  يو جمع آور يبر اساس فرم خالصه ساز ازیمورد ن

مسئول، سال انتشار،  سندهینو يفرم شامل قسمت ها نیا. دیگرد
، اطالعات  یپاندم/  یدمیعنوان مقاله، کشور مورد مطالعه، نوع اپ

 يها اسیمق العه،، نوع مط) تعداد ، شغل(شرکت کنندگان 
 یروان شناخت یاصل جیو نتا) پرسشنامه ها و ابزار مربوطه(یابیارز

داده ها،  يجمع آور يمقاالت مربوطه برا جیمورد استنتاج از نتا
هرکدام از مقاالت انتخاب شده  يبرا يخالصه ساز يفرم ها. بود
همه مقاالت، همه فرم  یمحقق پس از بررسدو .  دیگرد لیتکم

 يرو تیدر نها. داده شد شینما یکردند که در جدول لیها را تحل
 زیمطالعه ن نیپژوهشگران ا ریتناقض در مقاالت، سا يمسائل دارا
 .نظر دادند

  نتایج
 ییمقاله را شناسا 110داده،  گاهیواژه ها در پا دیکل يجستجو

مرتبط که با هدف مطالعه  ریپس از حذف موارد غ. کرد
پس از  . ماندیباق طیمطالعه بالقوه واجد شرا 45داشتند،  یناهمخوان
مطالعه حذف  20ها،  يمقاالت و حذف تکرار نیعناو يغربالگر

ورود را داشتند و  يارهایمع ردمو 12،  ماندهیمطالعه باق 25از . شد
دستور اطالعات، خواندن متن کامل در  یفیسنتز ک يبرا نیبنابرا

 ییانتخاب نها اگرامید انیجر 1در نمودار . کار گنجانده قرار گرفت
مقاالت انتخاب  يپس از مطالعه . مقاالت نشان داده شده است

  .نشان داده شد 1به دست آمد که در جدول  لیذ جیشده نتا
 

 
  مقاالت يغربالگر ندیفرآ يبرا زمایپر اگرامید انیجر. 1-نمودار
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 و همکاران يتقو/  434

  1400، 3 ، شماره2 دوره                       نظامی           بهداشت یارتقامجله 

 ها یسالمت روان کادر درمان در پاندم یمطالعه شده در رابطه با بررس يمقاله ها یبرخ یژگیو: 1جدول شماره
)نویسنده(عنوان  ردیف  

 سال انجام مطالعه
نوع  شرکت کنندگان پاندمی

 مطالعه
مطالعاتنتایج اصلی مربوط به اثرات روانی  ابزاراندازه گیري مورد استفاده  

تاثیر پاندمی مرس بر ایجاد خطر ریسک  1
در کار حرفه اي و زندگی کادر درمانی؛ 

 ساراه و همکاران،

2019عربستان سعودي،   

MERS-
CoV 

 284( کادر درمانی 516
 68پرستار،  164پزشک، 

)تکنسین  

پرسشنامه ي نگرش و عکس  مقطعی
العمل کارکنان درمانی به  

 MERSپاندمی 

اضطراب کادردرمانی غیر باال بودن 
پزشک در مقابله با پاندمی و احتمال 

)14(انتقال ویروس به خانواده هایشان  

میزان استرس درك شده ي کادر  بررسی 2
درمانی در پاسخ به پاندمی سارس، یامی 

، تایوان2004و همکاران،   

SARS 338  نفر از کارکنان
 بیمارستان روانی   

پرسشنامه ي پاسخ استرسی  مقطعی
 مرتبط با  سارس

تجربه استرس حاد و افزایش  بی خوابی 
و عدم اطمینان در مورد روش هاي 

)15(خستگی شغلیکنترل عفونت،   

بررسی میزان خطر و استرس درك شده  3
توسط پرستاران در طی پاندمی مرس، 

و همکاران،  عربستان سعودي، الهام
2016 

MERS-
CoV 

نفر از کارکنان  386
 بیمارستان

پرسشنامه ي نحوه ي ادراك  مقطعی
از قرار گرفتن در معرض 

 بیماري و عفونت  

نگرانی در مورد در معرض ویروس قرار  
گرفتن خانواده، نگرانی در مورد احتمال 
انتقال ویروس توسط آنان به خانواده 

)16(  

بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر میزان  4
کیفیت خواب کادر درمانی شاغل در خط 

، ژیاو و همکاران، 19-اول درمان کووید
2020چین،   

COVID 
- 19 

نفر از کادردرمانی  180 پرسشنامه ي بررسی میزان  مقطعی 
پاسخ استرسی، پرسشنامه ي 

مقیاس خودکارآمدي، 
پرسشنامه ي نمایه ي 

 کیفیت خواب 

حمایت اجتماعی مناسب، در طی بحران 
پاندمی سبب کاهش اضظراب و استرس 

)17(و افزایش خودکارآمدي می شود  

وع  بررسی شی 5 ptsd در میان کادر درمانی  
، تانگ و H7N9در معرض ویروس 

2017همکاران، چین،   

آنفوالنزا 
A/H7N9 

نفر کادردرمانی در  102
خط مقدم مقابله با 

 ویروس  

پرسشنامه ي مقیاس  مقطعی
  ptsdاستاندارد رتبه بندي

این عالئم در میان پرستاران بیش از   
.)18(پزشکان خود را بروز داده اند  

روانی پاندمی  ویروس  بر بررسی ابعاد  6
کارکنان بیمارستانی ، ماتسوئیشی و 

2012همکاران، ژاپن،  

A/H1N1 
 آنفلوانزا

نفرازکارکنان 1625  

 بیمارستان  
پرسشنامه ي سنجش ابعاد  مقطعی

  Iروانی حادثه 
پرستاران در مقایسه با سایر مشاغل،  

فرسودگی شغلی و سطح استرس 
.)19(باالتري را نشان داده اند  

بررسی میزان ناتوانی روانی در میان  7
کارکنان در خط مقدم درمان ابوال لی و 

 2015همکاران،چین، 

EVD 52  16(کادردرمانی 
متخصص  36پرستار  و 

)بهداشت  

پرسشنامه ي چک لیست  مقطعی
(، 90-عالئم SCL-90( 

مردان بیش از زنان  عالئم مشکالت  
روانی مانند استرس و اضطراب را نشان 

)20(دادند . 
در  یسالمت روان پرسنل پزشک يغربالگر 8

-COVID وعیزمان ش ، لیانگ و 19
2020همکاران، چین،   

COVID-
19 

نفر از کادردرمانی   59 پرسشنامه ي مقیاس میزان  مقطعی 
استرس و پرسشنامه ي 
 مقیاس  میزان افسردگی 

بین میزان استرس آنان و   -استرس باال 
سطح افسردگی افراد ارتباط معناداري 

)21(مشاهده نگردید . 
در  نیسالمت روان در چ نیخدمات آنال 9

،19- دیکوو وعیزمان ش لیو و همکاران،   
2020چین،   

SARS 1563 نفر کادردرمانی  پرسشنامه ي سنجش  مقطعی 
اضطراب،  شدت بی خوابی و 

سنجش ابعاد روانی حادثه    

افراد جوان تر، مجرد، درگیر با مشکالت 
دیگر، قرنطینه شده، آسیب زاي 

.)22(افسردگی بیشتري را نشان دادند  
بررسی اضطراب ناشی از کرونا و ارتباط  10

آن با فرسودگی شغلی رحمانی و 
1399همکاران، ایران،   

COVID-
19 

نفر از شاغلین  353
 بیمارستان

پرسشنامه ي پژوهشگر  مقطعی
 ساخته

نشانگان  وشیوع اضطراب شدید 
بین اضطراب و  -فرسودگی شغلی 

فرسودگی شغلی، ارتباط معناداري وجود 
)23(دارد  

افسردگی، استرس و اضطراب پرستاران  11
،   سربوزي و 19-در پاندمی کووید

1399همکاران، ایران،   

COVID-
19 

پرستار 125  پرسشنامه استاندارد شده مقطعی 
خود گزارش دهی استرس، 

 افسردگی و اضطراب  

افسردگی، اضطراب و استرس پرستاران  
وضعیت ، با سن د و بو در حد متوسط

رضایت از تجهیزات حفاظت  ،استخدامی
به صورت معنی داري در ارتباط   فردي

) .24(است  

بررسی نقش فرسودگی احساسی  12
پرستاران در استرس ابتال به کرونا ، رجب 

1399بیگی و همکاران، ایران،   

COVID-
19 

510 پرستار   
 

پرسشنامه ي پژوهشگر  مقطعی
 ساخته

ابتال به کرونا تأثیر مثبت و استرس 
معناداري بر فرسودگی احساسی 

در نهایت، فرسودگی . پرستاران دارد
احساسی پرستاران تأثیر مثبت و 

معناداري بر حوادث ناشی از کار نشان 
.)25(داده است  

 
 يتا ابعاد سوء به وجود آمده  میمطالعه، بر آن شد نیدر ا

متعدد  يها یرا در مواجهه با پاندم یاز استرس کادر درمان یناش
 نیبه دست آمده از مطالعات انجام گرفته در ح جینتا يبر مبنا

نشان  2که بطور خالصه در جدول  میینما يها، طبقه بند یپاندم
 .داده شده است
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 435/  خطر باال سکیبا ر يها یسالمت روان کادردرمان در پاندم یبررس

J Mil H Prom                                                 2021, Vol. 2, No. 3 

 
 شده یمطالعات بررس یابعاد مشکالت سالمت روان کادر درمان و فراوان يطبقه بند: 2جدول 

  فراوانی مطالعه  عنوان اختالل و مشکالت سالمتی  ردیف
و به تبع  یکنترل عفونت، در معرض عفونت قرار گرفتن کادر درمان يبه روش ها نانیعدم اطم  1

  آنان ياز انتقال آن به خانواده  یآن استرس ناش
5   

  3  یکادردرمان ریپرستاران نسبت به سا يباالتر بودن سطح استرس درك شده   2

  4  یشغل یو فرسودگ یکادر درمان ياسترس درك شده  ارتباط  3
  2  درك شده توسط کادر درمان یافسردگ  4

 
  بحث

سالمت روان کادردرمان در  یمطالعـه بـا هـدف بررسـ ـنیا
در شواهد ارائه شده، . خطر باال انجـام شـد سکیبا ر يها یپاندم

مطالعه  نینشان داده شد، در ا کیهمانگونه که در جدول 
و پس از  نیدر ح یکادردرمان یو روانشناخت یمشکالت روانپزشک

فوق،  يمطالعه  12در تمام . دیها استخراج گرد يریهمه گ
 ریدر گسترش سا یاساس یپژوهشگران استرس را به عنوان عامل

تفاوت مطالعه ها در . ها در نظر گرفتند یاز پاندم یناش یابعاد روان
بوده  یاز استرس در کادر درمان یناش ي رفتهیپذ ریابعاد تاث یررسب

  . است
مشکل  نینشان داده شد، اول 2که در جدول  همانطور

 يبه روش ها نانیسالمت روان که در کادر درمان، عدم اطم
و به  یکنترل عفونت، در معرض عفونت قرار گرفتن کادر درمان

, 19, 16, 14(آنان ياز انتقال آن به خانواده  یتبع آن استرس ناش
توان به  یم عاتمطال نیا جیهمراستا با نتا. بوده است) 23-26

اشاره کرد که به  2012و همکاران در سال  یشیمطالعه ماتسوئ
. در ژاپن پرداختند یکادر درمان انیعوامل استرس زا در م یبررس
 يآنفوالنزا یپاندم یمطالعه آنان اظهار داشتند که در ط نیدر ا

H1N1 در معرض عامل  يریاز قرار گ یدر ژاپن، استرس ناش
بوده  یشده توسط کادر درمان انیمسائل ب هزا، از جمل يماریب

فوق در  يتکرار اظهارات مطالعه  تیحائز اهم ينکته ). 19(است
و )  26(، سارس )25-23(19 دیمانند کوو يگرید يها یپاندم
گرفت که در  جهیتوان نت یم نیبنابر ا. بوده است)  16, 14(مرس

 مورددر  یاتفاق افتاده تاکنون، نگران يها یپاندم يعمده 
 نیزا بد يماریزا، احتمال انتقال عامل ب يماریبه عامل ب یآلودگ

از روش  نانیعدم اطم تیو در نها کانیبه خانواده و نزد وهیش
عوامل  نیتر جیکنترل عفونت آموزش داده شده، از جمله را يها

 یبه نظر م نیبنابر ا. بوده است یکادر درمان انیاسترس زا در م
 يآموزش روش ها ي نهیدر زم قیو دق بمناس یرسد اطالع رسان

 طیکنترل عفونت و بهداشت مح نیکنترل عفونت توسط مسئول
رو در جهت کاهش  شیپ يها یتواند در پاندم یم ،یمارستانیب

مشکل دوم . استرس کارکنان بهداشت و درمان موثر واقع شود
 ریپرستاران نسبت به سا يباالتر بودن سطح استرس درك شده 

رغم اظهارات  یعل. ذکر شده است) 19, 18, 14(یکادردرمان
، 19 دیکوو یپاندم نیدر ح 1399و همکاران در سال  يسربوز

 يو اظطراب درك شده   بر متوسط بودن سطح استرس یمبن
و همکاران در سال  یشیماتسوئ ي دهیاما به عق ،يکادرپرستار

 ي، کادرپرستار)H1N1)19 يآنفوالنزا یپاندم یدر ط 2012
 ریبا سا سهیرا در مقا يشتریو سطح استرس ب یشغل یفرسودگ

مطالعات انجام گرفته توسط  جینتا. تجربه نموده اند یکادر درمان
 يآنفوالنزا  نیدر ح  2017در سال ) 18( تانگ و همکاران

H7V9 بودن  شتریاز ب یحاک زینPTS )استرس پس از حادثه (
 یعبارتبه . پرستاران نسبت به پزشکان بوده است يدرك شده 

درك شده  PTS شتریب زانیم نیگرفت که ا جهیتوان نت یم
بوده است که پس از حادثه  یپاندم نیاز استرس باالتر ح یناش

باال تر بودن  ي هینظر. نشان داده است PTSخود را به صورت 
ها توسط مطالعه  یپاندم نیپرستاران در ح ياسترس درك شده 

توسط ساراه و  2019 سالدر  يانجام گرفته در عربستان سعود ي
 یم دییتا گرید يمرس، به نحو یپاندم نیدر ح) 14(همکاران

گرفتند که سطح استرس  جهیطالعه محققان نتم نیدر ا. شود
پزشک باالتر از پزشکان بوده  ریغ یدرك شده توسط کادردرمان

 يریگ جهینت نیبه پرستاران در ا یمیمستق ياگر چه اشاره . است
 انیدر م( مورد مطالعه یشغل بینشده است، اما با توجه به ترک

از  ییپزشک، به نمونه ها 264فرد مور مطالعه، پس از حذف  512
 نیکه گواه بر ا دیرس میخواه نیتکنس 68پرستار و  162 انیم

رسد  یبه نظر م. توان استنباط فوق را مطرح نمود یم) مدعا است
کادر  رینسبت به سا يکادر پرستار يدرك شده  ياسترس باال

تر پرستاران با  شیتر و ب میارتباط مستق ي نهیدرمان را در زم
 يها تیزیرغم و یچرا که عل. تحت مراقبت آنان دانست مارانیب

 یو مراقبت یخود، اما دستورات درمان مارانیپزشکان از ب يدوره ا
دارند، بر  مارانیبا ب میمستق یکیزیبه ارتباط ف اجیکه عمدتا احت

موضوع موجب در معرض  نیفلذا ا. باشد یم انپرستار يعهده 
حرفه  ریگروه از کادرمان نسبت به سا نیتر ا شیقرار گرفتن ب

با توجه به استنباط مذکور، به نظر . گردد یم یعلوم پزشک يها
 یم  يمناسب از کادر پرستار یتیرسد انجام اقدامات حما یم

ثمر  مثمرآنان  يخلق و خو و خود کارآمد طیتواند در بهبود شرا
و  ائویانجام گرفته توسط ژ ياظهارات مطالعه . واقع گردد

انجام  19 دیکوو یپاندم نیکه در ح 2020در سال ) 17(همکاران
الزم جهت کاهش  يها تیتوجه به حما تیگرفته است، بر  اهم

 شان،یا ي دهیبه عق. گذارد یصحه م یاسترس کادر درمان زانیم
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 و همکاران يتقو/  436

  1400، 3 ، شماره2 دوره                       نظامی           بهداشت یارتقامجله 

 نییخواب پا تیفیبا ک ریدرگ ینمناسب از کادر درما یجمع تیحما
 زانیتواند در کاهش م یمرتبط، م یمشکالت روح گریو د

خود  شیاسترس و اضطراب درك شده موثر بوده و موجب افزا
  .آنان گردد يکارآمد

 انیها، ارتباط م افتهیمشکل استخراج شده در قسمت  نیسوم
, 23, 19(یشغل یو فرسودگ یکادر درمان ياسترس درك شده 

ن طور که شرح داده شد، پرستاران و هما. بوده است) 26, 25
متعدد  يها یبحران ها و پاندم یبه طور مداوم در ط یکادردرمان

عمده  یطین شرایدر چن. قرار دارند ییباال یتحت فشار روان
گذاران بهداشت و درمان  استیتوسط س یمورد نگران يمسئله 

 یکادر درمان م یو احساس یشغل یفرسودگ يهر کشور، مسئله 
 يارتباط معنادار) 25(و همکاران یگیرجب ب ي دهیباشد که به عق
الخصوص پرستاران خواهد  یو عل یکادر درمان یبا حوادث شغل

، 19 دیکوو یاز پاندم یناش استرس شان،یا ي دهیبه عق. داشت
 جهینت نیا. پرستاران دارد یشغل یبر فرسودگ يمعنادار ریتاث
و همکاران در  یط رحمانانجام گرفته توس يدر مطالعه  يریگ

به . گردد یم دییتا زی، ن19 دیکوو یپاندم نیدر ح 1399سال 
 یاز پاندم یاسترس ناش نی، ب)23(و همکاران یرحمان ي دهیعق

و  میارتباط مستق یکادر درمان یشغل یو فرسودگ 19 دیکوو
استرس  زانیو م یشغل یفرسودگ نیارتباط ب. وجود دارد يمعنادار

 19 دیکوو یتنها مختص به پاندم یکادر درمان انیدرك شده در م
و  یشیانجام گرفته توسط ماتسوئ ينبوده بلکه در مطالعه 

مطالعه  ز،ین H1N1 يآنفوالنزا یپاندم نیدر ح) 19(همکاران
 انیدر م یشغل یخستگ زانیکه م دندیرس جهینت نیکنندگان به ا

پرخطر باالتر  يکارکنان بهداشت و درمان شاغل در بخش ها
 زانیمورد مطالعه، م يگروه ها ریبوده و پرستاران نسبت به سا

. ندینما یرا تجربه م يشتریب یشغل یسطح استرس و خستگ
 یپاندم نیخود ح يها یبررس یدر ط) 26(و همکاران يبا یامی

و   یفرسودگ ي نهیدر زم یمشابه جیبه نتا وان،یسارس در تا
استرس درك شده  نیو ب دندیسر یاز پاندم یناش یشغل یخستگ

از آن ارتباط  یناش یشغل یو فرسودگ یتوسط کادر درمان
امر  انیرسد، متول یبه نظر م نیبنابر ا. نمودند انیرا ب يمعنادار

 دیبا ،یپاندم جادیا نیبهداشت و درمان کشور ها در ح ستمیس
داشته و با اتخاذ  یکادر درمان یشغل یبه فرسودگ يا ژهیتوجه و

و  یروح یمناسب، در جهت کاهش خستگ یقیتشو يها میتصم
چرا که در صورت عدم انجام اقدامات . آنان گام بردارند یشغل

در دراز مدت موجب  یکادردرمان یفرسودگ نه،یزم نیمناسب در ا
 یبهداشت و درمان کشور ها در مقابله با پاندم ستمیس یفروپاش

 زین نیه در بالانجام گرفت يخطا ها یو از طرف دیها خواهد گرد
ها،  افتهیمشکل چهارم منتج از قسمت ). 27(ابدی یم شیافزا

). 28, 24(درك شده توسط کادر درمان بوده است یافسردگ
 زانیاسترس درك شده و م نیارتباط ب يمطالعات متعدد

 ي دهیبه عق. کرده اند یرا بررس یکادر درمان انیدر م یافسردگ

 زانی، م19 دیکوو یدر دوران پاندم) 24(و همکاران يسربوز
 تیبا سطح استرس درك شده، سن، وضع یکادر درمان یافسردگ

 يارتباط معنادار شانیا يلوازم محافظت فرد تیفیو ک یاستخدام
و  ویل يجا ختم نشده و در مطالعه  نیج بدینتا نیا. داشته است

ته است، سارس صورت گرف یپاندم نیکه در ح) 28(همکاران
کادر  یسطح افسردگ نیپژوهشگران اشاره به ارتباط معنادار ب

شدن به  نهیتاهل و قرنط تیمانند سن، وضع یو عوامل یدرمان
 رارتباط معنادا انیرغم ب یعل.  داشته اند روسیبه و یعلت آلودگ

در  یکادر درمان انیدر م یافسردگ زانیاسترس درك شده و م نیب
انجام گرفته  يو همکاران، اما در مطالعه  يسربوز يمطالعه 
 دیکوو یپاندم نیح 2020در سال ) 21(و همکاران انگیتوسط ل

استرس درك شده  زانیم نیگرفتند که ب جهی، پژوهشگران نت19
و درمان ارتباط  شتکادر بهدا یو سطح افسردگ یپاندم نیح

 لیشده به دل ادیرسد تفاوت  یبه نظر م. وجود ندارد يمعنادار
چرا که . دو مطالعه بوده باشد نیا یمورد بررس تیتفاوت در جمع

تنها از  یمورد بررس تیو همکاران، جمع يسربوز يدر مطالعه 
و همکاران؛ عالوه بر  انگیل يبوده اما در  مطالعه  يگروه پرستار

.  مورد مطالعه بوده اند تیاز جمع یپزشکان هم جزئ ن،پرستارا
 يپارامتر ها یلزوم بررس نده،یرسد در مطالعات آ یفلذا به نظر م

هر رشته  کیها به تفک یپاندم یدر ط یشغل یمرتبط با افسردگ
  .شود یم  یتلق يضرور يامر ،یشغل ي

مشکالت سالمت  یمطالعه فوق، بررس يها تیمحدود از
بوده  یمارستانیپرستاران و کادر درمان ب تیروان فقط در جمع

 یکارکنان مراکز بهداشت ریبه سا میمقابل تع جهیاست در نت
به انجام  هیباشد و توص ینم یمارستانیب شیپ نهیخصوصا در زم
 یم زین یتمشاغل بهداش ریسالمت روان سا نهیمطالعات در زم

 گاهیاز پا یعیوس فیط ینقاط قوت مطالعه شامل بررس. شود
 .بود یینها لیتحل يدادهها و انتخاب مقاالت گوناگون برا

  گیري نتیجه
 یبالقوه فردا هستند و توجه به سالمت مارانیپرستاران امروز، ب

و جامعه هستند از  مارانیپرستاران که خود مسئول سالمت ب
در   یکادر بهداشت و درمان) . 29(برخوردار است یبسزائ تیاهم
شده و کشور  کینوع پاتوژن پاندم يمتعدد، ورا يها یپاندم یط

مشترك  گریکدیبا  یاصو معضالت خ در مسائل ت،یمحل فعال
مطالعات اشاره شده در جدول فوق در قسمت  یپس از بررس. اند
مشکالت کادر بهداشت و درمان شامل عدم  تیدر نها ج،ینتا

کنترل عفونت، در معرض عفونت قرار  يبه روش ها نانیاطم
از انتقال آن به  یو به تبع آن استرس ناش یگرفتن کادر درمان

مشکالت ذکر  یدرك شده در پ يباال سآنان،  استر يخانواده 
بوده  یو افسردگ یخواب یب ،یو احساس یشغل یشده، فرسودگ

 زانیم نیاز پارامتر ها مانند ارتباط ب یاگر چه در برخ. است
از مطالعات  يتعداد نیدر ب یاسترس درك شده و سطح افسردگ

لعات انجام وجود داشته است، اما عموم مطا دگاهیو د جهیتفاوت نت
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متعدد به لزوم توجه  يدر کشور ها یپاندم نیچند یدر ط رفتهگ
قشر از جامعه پرداخته اند، چرا که در صورت عدم  نیبه ا ژهیو

ورود به  يمشکالت تنها رغبت جوانان در ابتدا نیبه ا ژهیتوجه و
شود،  یبهداشت و درمان کم م يبازار کار جهت ورود به رشته ها

 يبه شغل ها یپس از مدت زین تحاضر بر خدم یبلکه کادر درمان
فاصله  نیآورده و از بال يخود رو یلیتحص يمرتبط با رشته  ریغ

کشور  یو بهداشت یدرمان ي هیبن بیترت نیبد. خواهند گرفت
رو را نخواهد  شیپ يها یشده و توان مقابله با پاندم فیضع

  .   داشت
  يکاربرد جهینن
  

 شنهادیپ سندگانیمطالعه، نو نیحاصل از ا جیبه نتا تیبا عنا 
سطح  یابیارز يمنظم پرسنل درمان، برا يکنند که غربالگر یم

  نیانجام شود، هم چن یروانپزشک يها میسالمت روان با کمک ت
و  يزیو ارتقادهنده سالمت روان، برنامه ر رانهیشگیمداخالت پ

 .  انجام شود مارانیبه ب تیفیک نیراجرا گردد تا ارائه خدمات با بهت
که مقاالت آن ها  یاز تمام پژوهشگران :تشکر و قدردانی

 .شود یم یقرار گرفت تشکر و قدردان یمطالعه مورد بررس نیدر ا
مطالعه،  نیدارند در ا یاظهار م سندگانینو :تضاد منافع

 .وجود نداشته است یتضاد منافع
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