Original Article | Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2021; 29 (4): 340-348

Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care - ISSN 2676-5748

Prevalence of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) following COVID-19
Epidemic in Health Workers of Shahroud University of Medical Sciences
Hossein Ebrahimi1
1.
2.
3.
4.

, Seyedmohammad Mirhosseini2, Mohammd Hasan Basirinezhad3, Esmail Shariati4*

Associate Professor of Nursing, Center for Health Related Social and Behavioral Sciences Research, Shahroud
University of Medical Sciences, Shahroud, Iran
Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical
Sciences, Yazd, Iran
Imam Hossein Center for Education, Research and Treatment, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran

Article Info
Received: 2021/06/07;
Accepted: 2021/11/29;
Published Online: 2021/12/21
10.30699/ajnmc.29.4.340

Original Article

Use your device to scan
and read the article online

ABSTRACT
Introduction: Due to the growing prevalence of COVID-19 in the world and the increasing
workload of health care providers, health workers face many problems such as long working
hours, being away from family, and worrying about themselves and their families, which can
affect their health and consequently challenge their job performance. The aim of this study was
to investigate the prevalence of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) following the COVID19 epidemic in health workers of Shahroud University of Medical Sciences, Iran.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 228 Shahroud University of Medical
Sciences health workers were studied from July 22 to August 22, 2020. Participants included
nursing, medical, radiology, and laboratory personnel. The Demographic Information
Questionnaire and PTSD Checklist – Civilian version (PCL-C) was completed online.
Descriptive statistics and the multivariate linear regression model were used to analyze the data.
Results: Based on the results, 85.5% of people were experienced PTSD. The regression
determination coefficient (R2) was 15.1, so that men experienced 4.88 units of lower
posttraumatic stress than women. People whose relatives died of COVID-19 experienced 7/04
unit higher PTSD than others.
Conclusion: Given that a significant proportion of health workers experienced PTSD, senior
treatment center managers must include more supportive measures to reduce PTSD in their work
schedule.
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برای دانلود این مقاله ،کد زیر را با موبایل
خود اسکن کنید.

در بازة زمانی شهریور الی آذرماه  1399مورد بررسی قرار گرفتند .مشارکتکنندگان شامل ،پرسنل
پرستاری ،پزشکی ،رادیولوژی و آزمایشگاه بودند .پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و چک لیست عالئم
استرس پس از سانحه  PCL-Cبهصورت آنالین تکمیل شد .جهت آنالیز دادهها ،از شاخصهای آمار
توصیفی و مدل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد.
یافتهها :بر اساس نتایج بهدستآمده 85/5 ،درصد افراد استرس پس از سانحه را تجربه میکردند .ضریب
تعیین رگرسیونی ( )R2به میزان  15/1تعیین شد ،بهطوری که مردان به نسبت زنان 4/88 ،واحد استرس
پس از سانحه پایینتری تجربه میکردند .افرادی که نزدیکانشان بر اثر ابتال به  COVID-19فوت کرده
بودند نسبت به سایرین 7/04 ،واحد استرس پس از سانحۀ باالتری را تجربه میکردند.
نتیجه گیری :با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از کارکنان سالمت استرس پس از سانحه را تجربه
کردند ،الزم است تا مدیران ارشد مراکز درمان ،اقدامات حمایتی بیشتری جهت کاهش استرس پس از سانحه
در برنامۀ کاری خود قرار دهند.
کلیدواژهها :اختالل استرس پس از سانحه ،کارکنان سالمت ،بیماری کووید 19-

مقدمه
بیماری  COVID-19در ابتدا از شهر ووهان در چین در
نوامبر  2019آغاز شد و تا مارس  2020در سراسر جهان
گسترش یافت که با در نظر گرفتن تمام پاندمیها ،در تاریخ
جهان استثنایی است؛ زیرا چالشبرانگیزترین فاجعه در جهان
پس از جنگجهانی دوم بوده است و مشکالت بسیار گسترده
ای در حیطۀ بهداشت ،سالمت و اقتصاد سالمت ایجاد کرده
است ( .)1پاندمی ناشی از این بیماری منجر به ابتالء تعداد
قابلتوجهی از مردم شده است و علیرغم تمام تالشهایی که
Health Organization
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سازمان جهانی بهداشت ( 1)WHOو مقامات ارشد بهداشت
عمومی در سراسر جهان برای مهار شیوع  COVID-19در حال
انجام هستند ،اما با این حال این بیماری منجر به بروز استرس
در کل جمعیت جهان شده است (.)2
کارکنان سالمت اعم از پزشک ،پرستار ،کارکنان
آزمایشگاهی ،بخش تصویربرداری و نیروهای ارائۀ خدمات اولیه
در سطح اول مواجهه با بیماران مبتال به  COVID-19هستند
که ممکن است در معرض آسیبهای مختلف جسمی و روانی
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قرار بگیرند ( .)4 ,3کارکنان سالمت با توان علمی و عملی
مناسب و دانش بهروز نقش بسیار مهمی در سطوح مختلف
پیشگیری ،مراقبت ،درمان و آموزش دارند ( )5و در جایگاه
ایدهآلی برای پاسخگویی به چالشهای بیشمار پیش روی نظام
بهداشت و سالمت از جمله انواع اپیدمیها ،مهاجرت و بیماری
های نوپدید و بازپدید ،بیوتروریسم و غیره قرار دارند و به همین
جهت ،حفظ سالمت آنها بسیار اهمیت دارد ( .)6کیفیت
عملکرد کادر درمان در رویارویی با مشکالت بحرانی از جمله
پاندمی  ،COVID-19به عوامل متعددی وابسته است که اگر
مورد توجه قرار نگیرد ،منجر به ارائۀ مراقبتهای با کیفیت
پایین و آسیب به بیماران و پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش
سالمت جسمانی ،روانشناختی ،رضایت شغلی ،افزایش
فرسودگی شغلی ،کاهش کارایی و کیفیت مراقبت ختم شود
میشود (.)8 ،7
نتایج مطالعۀ انجامگرفته در چین نشان داد ،پرسنل گروه
درمان ،مراقبتکننده از بیماران مبتال به 95 ،COVID-19
درصد اضطراب شدید 28 ،درصد افسردگی و  34/3درصد بی
خوابی را تجربه کردند و اعضای کادر درمان که با موارد
مشکوک و یا تأییدشده بیماران در تماس بودند ،از حمایت
اجتماعی پایینتری برخوردار بودند ( .)9اختالل استرس پس
از سانحه ( ،2)PTSDیکی از اختالالت اضطرابی است که مواجه
شدن با حوادث آسیبزا حاصل از پاندمی ناشی از COVID-
 19مطرح است.
استرسهای شغلی حاد و مزمن که در مراکز درمانی وجو
دارد ،می تواند منجر به ایجاد اختالالت استرسی زیادی شود و
تجربۀ استرسهای روزانه و تکراری که در بین پرسنل مراکز درمان
وجود دارد ،بسیار بیشتر از سایر افراد جامعه است ( .)10بنابراین
این حالت به راحتی میتواند منجر به بروز  PTSDشود و اگر عالئم
تجربۀ استرس برای یک ماه و بیشتر باقی بماند PTSD ،رخ داده
که بهصورت واکنشهای روانشناختی و فیزیولوژیک تجربه می
شود و بر جنبههای مهم زندگی فرد نظیر ارتباط با خانواده و
کیفیت زندگی و کیفیت مراقبت اثر میگذارد (.)11
 ،PTSDسندرمی است که پس از مشاهده ،شنیدن یا
درگیرشدن با یک عامل استرسزای تروماتیک بسیار شدید رخ
میدهد .واکنش نسبت به این تجربه با ترس و درماندگی همراه
بوده و رخداد مرتباً در ذهن زنده میشود و فرد سعی میکند

Post-Traumatic Stress Disorder

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

از یادآوری آن اجتناب کند ( .)12شدت و تکرار  PTSDوابسته
بهشدت سانحهای است که شخص تجربه میکند و عالوه بر آن
مواجهۀ مزمن با استرس میتواند یک فاکتور مهم در ایجاد
عالئم  PTSDباشد (.)13
 PTSDبا گروهی از عالئم شامل درگیری ذهنی ،اجتناب
و افزایش برانگیختگی ،مانند پریشانی روانی شدید و واکنش
پذیری (تعریق ،تپش قل  ،خشکی دهان و غیره) در زمان به
یادآوری حادثه ،تالش برای دوری از تفکر ،احساسات یا
مکالمات همراه با آسیب ،دشواری در خوابیدن ،تحریک پذیری،
دشواری در تمرکز ،گوش به زنگ بودن همراه است که اگر
عالئم برای حداقل یک ماه تداوم داشته باشد PTSD ،تشخیص
داده میشود ( .)14نتایج مطالعۀ  Safaو همکاران نشان داد که
 13/3درصد پرستاران و بهیاران شاغل در بخش کووید در
بیمارستان مسیح دانشوری مبتال به این بیماری شدند و
میانگین نمرة  87/5 PTSDدرصد افراد شدید گزارش شد
(.)15
با توجه به به روند روبهرشد شیوع ویروس در دنیا و افزایش
میزان نیاز مردم به تختهای بستری جهت دریافت اقدامات
پیشرفتۀ درمانی -مراقبتی ،بار کاری ارائهدهندگان خدمات
سالمت ،بسیار بیشتر شده است .کارکنان سالمت بهواسطۀ
مراقبت طوالنی از بیماران مبتال به  ،COVID-19ضمن خطر
ابتالء بهعنوان یکی از خطرات شغلی ،با مشکالت متعدد دیگر از
جمله ،ساعات کاری طوالنی ،خستگی ،دوری از خانواده ،نگرانی از
ابتالء خود و خانواده و غیره دستوپنجه نرم میکنند که میتواند
سالمت روان و بهدنبال آن کیفیت عملکرد شغلی پرستاران را
دستخوش تغییرات نامطلوب کند .بنابراین این تحقیق با هدف
بررسی میزان شیوع  PTSDدر کارکنان سالمت دانشگاه علوم
پزشکی شاهرود به دنبال اپیدمی  COVID-19انجام گرفت.

روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعۀ توصیفی -مقطعی است که روی
کارکنان سالمت (از انتهای شهریور تا انتهای آذر  )1399پس
از شش ماه از شیوع بیماری انجام گرفت .معیارهای ورود به
مطالعه ،شامل پرسنل پرستاری ،پزشکی ،رادیولوژی و
آزمایشگاه که از ابتدای اپیدمی  COVID-19در بیمارستان
حضور داشتند و در مواجهه با بیماران مشکوک و مبتال به
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 COVID-19و انواع مختلف نمونههای آزمایشگاهی بیماران
حداقل به مدت یک ماه بودند .معیار خروج از مطالعه ،شامل
شرکت در کالسها و کارگاههای مربوط به مدیریت استرس
بود .در این پژوهش از روش سرشماری استفاده شد و برای
کلیۀ پرستاران ،پزشکان ،ماما ،پرسنل آزمایشگاه و رادیولوژی
که از ابتدای بروز  COVID-19در بیمارستان حضور داشته و
مشغول ارائۀ خدمات بودند ،پرسشنامه به صورت آنالین ارسال
شد و در مجموع  228پرسشنامه تکمیل شد.
پرسشنامۀ مورد استفاده شامل الف :پرسشنامۀ اطالعات
دموگرافیک شامل سن ،جنس ،شغل ،سابقهکاری ،نوع شیفت
کاری و تحصیالت بود .ب :چک لیست عالئم استرس پس از
سانحه  3PCL-Cبود ،این فهرست سه نسخه دارد که در این
مطالعه از نسخه  PCL-Cیا ویرایش عادی (غیرنظامی) آن
استفاده شد .این نسخه در سال  1993توسط Weathers
طراحی شد .پرسشنامه ،شامل  17سوال در طیف لیکرت پنج
ال با یک امتیاز ،خیلی کم با دو امتیاز،
رتبهای شامل پاسخ اص ً
متوسط با سه امتیاز ،پاسخ زیاد با چهار امتیاز و پاسخ خیلی
زیاد با پنج امتیاز است .حداقل امتیاز  17و حداکثر امتیاز 85
است .این فهرست  17سؤالی ،سه مؤلفه شامل  :1عالئم و نشانه
های تجربۀ مجدد حادثه آسیبزا تروماتیک (سؤال  1تا ،)5
عالئم و نشانههای کرختی عاطفی (سؤال  6تا  )12و عالئم و
نشانههای برانگیختگی شدید ( 13تا  )17است ( .)16جمع
نمرات از محدودة نمرة (  17تا  )85که میتواند از طریق جمع
نمرات عبارات  17گانه براساس معیار لیکرت باشد .نقطهبرش
برای تشخیص  PTSDنمرة  50برای نمونههای نظامی معرفی
شده است و فقط برای نظامیان اعتباریابی شده است؛ اما در
مطالعات غیرنظامی نقطهبرش این فهرست بین  35تا 50
گزارش شده است که در اکثر مطالعات غیرنظامی نقطهبرش
 35درنظر گرفته شده است ( .)17پایایی این پرسشنامه توسط
 Weathersو همکارانش بررسی شد و ضریب پایایی آن 0/97
درصد گزارش شد ( )16و همچنین در مطالعۀ انجامشده توسط
 Sadeghiو همکاران ضریب آلفای کرونباخ نسخۀ فارسی این
پرسشنامه  0/79به دست آمده است که حاکی از اعتبار
پرسشنامه است (.)18
این پژوهش در شورای اخالق دانشگاه علومپزشکی شاهرود
به تأیید رسیده است .جهت رعایت موازین اخالقی و پس از
PTSD Checklist – Civilian Version
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بیان اهداف و روش پژوهش کارکنان سالمت ،رضایت آگاهانۀ
کتبی از آنها کسب شد (جهت کسب رضایت آگاهانه در ابتدای
فرم پرسشنامۀ آنالین بخشی تحت عنوان رضایت آگاهانه
طراحی شده بود که اهداف و ضرورت ،رضایت شرکتکنندگان
در آن بیان شده بود و در انتهای آن گزین رضایت در پژوهش
وجود داشت که در صورت تأیید این کلید ،سؤاالت پرسشنامه
برای افراد به نمایش در میآمد .الزم به ذکر است که مفاد
بیانیۀ هلسینکی در این پژوهش رعایت گردید .شامل حق ورود
آزادانه به پژوهش ،عدم ورود آسیب یا زیان و ضرر  ،حفظ حق
خروج از مطالعه ،محرمانه ماندن اطالعات از جمله ،مفاد رعایت
شده در این پژوهش بود .همچنین ،پژوهشگران خود را ملزم به
رعایت اصول مطرح شده در جهت انتشار نتایج )4(COPE
کمیتۀ اخالق نشر نمودند.
لینک پرسشنامۀ آنالین اطالعات دموگرافیک و سنجش
استرس پس از سانحه  PCL-Cدر اختیار تمام پرسنل
پرستاری ،پزشکی ،کارکنان رادیولوژی و آزمایشگاه قرار گرفت
تا شرکت کنند .جهت آنالیز دادهها از شاخصهای آمار توصیفی
شامل فراوانی نسبی و مطلق ،میانگین و انحراف معیار و مدل
رگرسیون خطی استفاده شد .تمامی متغیرهای دارای سطح
معنیداری کمتر از  0/2وارد مدل نهایی رگرسیون شدند .سطح
معناداری  P-valu< 0/05در نظر گرفته شد.

یافته ها
نتایج نشان داد 55/3 ،درصد افراد تحت مطالعۀ زن و 71/1
درصد از آنها متأهل بودند .میانگین (انحراف معیار) سنی افراد
مورد مطالعه  (7/70( 34/03بود .اکثر افراد مورد مطالعه (55/3
درصد) اظهار داشتند ،بستگان آنها مبتال به  COVID-19شده
اند و روزانه بهطور میانگین (انحراف معیار)  )1/23( 1/63ساعت
اخبار و اطالعات مربوط به  COVID-19را پیگیری میکنند.
اطالعات مربوط به مشخصات دموگرافیک شرکتکنندگان در
جدول شمارة  1ارائه شده است.
براساس یافتههای این مطالعه 85/5 ،درصد استرس پس از
سانحه را تجربه میکردند؛ بهطوری که میانگین (انحراف معیار) نمرة
استرس پس از سانحه در آنها  )14/26 ( 49/96بود ،همچنین
میانگین و انحراف معیار خردهمقیاسهای سندرم استرس پس از
سانحه بیان شده است (جدول.)2
Committee on Publication Ethics
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جدول شماره  .1اطالعات جمعیتشناختی شرکتکنندگان
تعداد

درصد

متغیر
مرد

102

44/7

زن

126

55/3

مجرد

66

28/9

متأهل

162

71/1

کاردانی

20

8/8

کارشناسی

159

69/7

کارشناسیارشد

36

15/8

دکتری تخصصی

13

5/7

تکنسین جراحی

11

4/8

پرستار

138

60/5

پزشک

11

4/8

فوریت پزشکی

26

11/4

رادیولوژیست

16

7

کارشناس آزمایشگاه

14

6/1

مامایی

12

5/3

شیفت در گردش

189

82/9

شیفت ثابت

39

16/1

ابتالء به  COVID-19در بستگان درجۀ یک

بله

126

55/3

و دو

خیر

102

44/7

فوت بستگان درجۀ یک و دو بهدنبال ابتالء به
COVID-19

بله

29

12/7

خیر

199

87/3

متغیر

میانگین

انحراف معیار

سن (سال)

34/03

7/7

سابقۀ کار (سال)

9/55

6/86

جنس
تأهل

سطح تحصیالت

تخصص

شیفت کاری

جدول شماره  :2میانگین و انحراف معیار خردهمقیاس نمرۀ سندرم استرس پس از سانحه در شرکتکنندگان پژوهش
تعداد ( درصد)

متغیرها
تجربۀ سندرم استرس پس از سانحه
خردهمقیاسهای تجربه سندرم استرس پس از
سانحه

بله
خیر

)85/5( 195
)14/5( 33
میانگین ( انحراف معیار)

سندرم استرس پس از سانحه

)14/26( 49/96

عالئم و نشانههای تجربۀ مجدد تصادف

)4/32( 14/42

عالئم عاطفی و اجتنابی

)6/59( 20/76

عالئم و نشانههای تحریک شدید

)4/78( 14/7
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ضریب تعیین 5در مدل رگرسیون خطی به روش پسرو 6نشان
داد که  15/1درصد از واریانس نمرة استرس پس از سانحه افراد توسط
متغیرهای داخل مدل تبیین میشود .مدل رگرسیونی نشان داد که
مردان به نسبت زنان 4/88 ،واحد استرس پس از سانحه پایینتری
تجربه میکردند و پرسنل رادیولوژی و کارشناسان آزمایشگاه بهترتیب
 15/67و  11/23واحد نمرة استرس پس از سانحه بیشتری نسبت

به ماماها داشتند .افرادی که نزدیکانشان بر اثر ابتال به COVID-19

فوت کرده بودند نسبت به سایرین 7/04 ،واحد استرس پس از سانحه
باالتری را تجربه میکردند .به عالوه بهازای افزایش هر ساعت پیگیری
اخبار مربوط به  ،COVID-19میانگین نمرة استرس پس از سانحه
 2/74واحد افزایش مییافت (جدول.)3

جدول شماره  .3نقش متغیرهای مستقل بر سندرم استرس پس از سانحه شرکتکنندگان در پژوهش در مدل رگرسیون خطی چندگانه (با روش پسرو)
مقدار بتا β

متغیر

خطای استاندارد

مقدار t

P-value

مقدار ثابت
جنس

تخصص

فوت بستگان درجۀ یک و

زن
مرد
ماما
تکنسین جراحی
پرستار
پزشک
فوریت
رادیولوژیست
کارکنان آزمایشگاه
خیر

دو بهدنبال ابتالء به
COVID-19
پیگیری روزانه اخبار مربوط به COVID-19
بله

-4/88

2/16

- 2/25

0/02

5/55
4/54
11/62
10/23
15/67
11/23

5/77
4/11
5/94
5/20
5/31
5/48

0/960
1/10
1/95
1/96
2/94
2/04

0/33
0/27
0/052
0/050
0/004
0/04

7/04

2/69

2/61

0/01

2/74

0/73

3/73

<0/001

بحث
نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد ،شیوع  PTSDدر افراد مورد
مطالعه 85/5 ،درصد است .در مطالعهای که بهوسیلۀ  Zhangو
همکاران ( )2020و با هدف بررسی میزان شیوع استرس پس از
سانحه در کارکنان بهداشتی در وهان چین در طی شیوع
 COVID-19بود ،شیوع  20/87 PTSDدرصد ،حدود شش ماه
پس از اولین شیوع محلی  COVID-19در میان کارکنان مراقبت
های بهداشتی در بیمارستان مرکزی ووهان گزارش شد .دلیل
تفاوت در نتایج میتواند ناشی از تفاوت حجم نمونه مورد بررسی
و نقطه برش تعیین  PTSDاحتمالی در پرسشنامه PCL-C
است؛ زیرا در مطالعۀ حاضر نقطهبرش  35و در مطالعۀ مذکور،
نقطهبرش  50در نظر گرفته شده بود ( .)19در مطالعۀ  Songو
همکاران ( ،)2020نتایج نشان داد ،شیوع  9/1 ،PTSDدرصد
بوده است .دالیل احتمالی تفاوت در یافتههای بهدستآمده را

میتوان به تفاوت شیوع ،تعداد پیکهای بیماری و حجم نمونه
مورد بررسی نسبت داد (.)20
نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد ،جنسیت عاملی تاثیرگذار در
بروز  PTSDاست ،بهطوری که زنان نسبت به مردان به3طور
معناداری ،ببییشتر در معرض  PTSDهستند .در همین راستا
نتایج مطالعۀ  Tangو همکاران ( )2017که با هدف بررسی
شیوع سندرم استرس پس از سانحه در بین کارکنان بهداشتی
مواجههیافته با بیماران مبتال به آنفوالنزای مرغی  ،7Aنشان داد
از بین کارکنان و مراقبین بهداشت ،زنها نسبت به مردها بیش
تر در معرض  PTSDهستند ( .)21همچنین نتایج مطالعۀ Lai
و همکاران ( )2020که با هدف بررسی عوامل مرتبط با سالمت
روان در کارکنان بهداشتی در معرض بیماری COVID-19انجام
گرفت ،نشان داد ،کارکنان مراقبتهای بهداشتی در معرض خطر

5

7

R2
)Multivariate linear regression model (by backward method
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باالی ایجاد پیامدهای نامطلوب سالمت روان هستند و 71/5
درصد شرکت2کنندگان دچار استرس متوسط تا شدید بودند
( .)22بهطور کلی نیز ،مطالعات اپیدمیولوژیکی میزان شیوع
بیشتر اختالالت مرتبط با استرس مانند اختالل استرس حاد
( 8)ASDو  PTSDدر زنان را نسبت به مردان پس از قرار گرفتن
در معرض سانحه گزارش میکند ( .)23این یافته را میتوان به
تفاوتهای جنسیتی در پاسخهای فیزیولوژیکی و روانشناختی
به سانحه ،تفاوت در ارزیابی ،تفسیر یا تجربۀ تهدید و نیز سبک
مقابله با استرس نسبت داد.
نتایج مطالعۀ بیانگر آن بود که کارکنان آزمایشگاه و
رادیولوژی نسبت به ماماها ،بیشتر در معرض خطر PTSD
بودند .این یافته را میتوان ،اینگونه توجیه کرد که سروکار
داشتن مداوم با نمونههای آلوده در محیطهای آزمایشگاهی،
متخصصین این حرفه را به جهت ترس از ابتال ،فوت و یا انتقال
این بیماری به سایرین بهحدی از اضطراب رسانده است که خطر
احتمالی  PTSDدر آنها بهطور معناداری از ماماها که در بالین
بیماران فعالیت دارند ،بیشتر است.
همچنین از طرفی رادیولوژیستها نیز ممکن است از آنجایی
که دائماً با بیماران مشکوک به ابتالی  COVID-19جهت انجام
تستهای تشخصیصی رادیولوژیک سروکار دارند ،متحمل تنش
و استرس زیادی باشند که نهایت ًا درمعرض  PTSDاحتمالی
هستند .در همین راستا نتایج مطالعۀ  Huangو همکاران
( )2020که با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر اضطراب کارکنان
بخش رادیولوژی در مواجهه باال با  COVID-19بود ،نشان می
دهد ،سطح اضطراب کارکنان بخش رادیولوژی که در معرض
بیماران مبتال به  COVID-19بودهاند ،باال بوده است (.)24
نتایج مطالعه نشان داد افرادی که بستگان درجه  1یا  2آن
ها بهعلت ابتال به  COVID-19فوت کرده بودند ،بیشتر در
معرض  PTSDاحتمالی بودند .در همین راستا باید در نظر داشت
مرگ یکی از اطرافیان ممکن است عالئم اختالل اندوه طوالنی
مدت ( PTSD ،9)PGDو افسردگی را تسریع کند ( .)25نتایج
مطالعات نشان میدهد که مرگ ناگهانی و غیرمنتظره یکی از
عزیزان یک عامل خطر برای چندین اختالل روانی ،از
جمله ،PTSD ،اختالل افسردگی اساسی ،اختالل هراس و
اختالالت ناشی از سوء مصرف از الکل است ( .)26از آنجا که
 ،COVID-19بیماری بسیار مسری است ،برخی از افراد ممکن

Acute Stress Disorder
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است در خانوادهها یا جوامع خود خسارات زیادی را تجربه کنند.
با توجه به پیامدهای منفی اجتماعی ،روانی ،اقتصادی و بهداشتی
این بیماری ،بسیاری از افراد ممکن است اشکال مختلفی از
دست دادن را تجربه کنند (بهعنوان مثال ،از دست دادن یکی از
عزیزان خود ،از دست دادن سالمتی ،از دست دادن مال و اموال،
از دست دادن شغل ،از دست دادن روابط اجتماعی و از دست
دادن امنیت) که ممکن است روند سوگواری را پیچیده کرده و
احتمال ابتال به  PTSDو ناراحتی روانی مزمن را افزایش دهد .از
طرفی بیماری  COVID-19افراد را وادار به اعمال تغییرات قابل
توجهی در زندگی خود ،از جمله ،مراسم تشییع جنازه و نحوة
خداحافظی افراد با عزیزان فوتشدهشان کرده است که میتواند
منجر به تشدید استرس در آنها شود (. )27
طبق نتایج مطالعۀ حاضر ،میزان پیگیری روزانه اخبار مرتبط
به  ،COVID-19ارتباط مستقیم و معناداری با میزان PTSD
داشت .هم جهت با این یافته نتایج مطالعۀ  Arafaو همکاران
( )2020در عربستان سعودی نشان داد ،تماشا و مطالعۀ اخبار
مرتبط با  COVID-19در کارکنان بهداشت و درمان طی همه
گیری  COVID-19موجب افزایش دیسترس روانشناختی
(استرس ،اضطراب و افسردگی) میشود ( .)28همچنین نتایج
مطالعۀ  Mirhosseiniو همکاران ( )2020که با هدف بررسی
نقش امید در کاهش اضطراب سطح جامعه در ایران طی همه
گیری  COVID-19بود ،نشان داد هرچه میزان پیگیری اخبار
مرتبط با کرونا ویروس در افراد بیشتر باشد ،سطوح اضطراب
نیز باالتر است ( .)29همچنین در سایر مطالعات نیز چنین
یافتهای را تأیید کردهاند (.)31 ,30

محدودیتهای پژوهش:
در پژوهش حاضر ،عوامل متعددی بر پاسخگویی کارکنان
سالمت به سؤاالت پرسشنامه ،بهخصوص در مورد مسائل
شخصی و درونی افراد تأثیر داشت و به همین دلیل کنترل تمام
آنها امکانپذیر نبود .خصوصیات متفاوت روانی ،تفاوت در
تعامالت بین فردی ،تفاوت در انگیزه و تفاوتهای شخصی
واحدهای موردپژوهش عواملی بودند که در میزان استرس پس
از سانحۀ تجربهشده ،تأثیرگذار بودند و کنترل این شرایط از
عهدة پژوهشگر خارج بود.

Prolonged grief disorder
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 بدین وسیله از کلیۀ کارکنان بهداشت و درمان.است
 کمال تشکر را داریم؛،بیمارستانهای امام حسین (ع) شاهرود
که باوجود تمام مشکالت فراوان که در اجرای این تحقیق وجود
 با دقت و سعۀ صدر در پیشبرد این هدف ما را یاری،داشت
. قدردانی میکنیم،رساندند

نتیجه گیری
نتایج این مطالعه بیانگر آن بود که اکثر کارکنان بهداشت
 با توجه به. احتمالی هستندPTSD  در معرض باالی،و درمان
 در سالمت روانCOVID-19 تأثیر سوء پیامدهای منفی شیوع
 صرفاً مراقبت و حمایت معطوف، این نیاز احساس میشود،افراد
به بیماران نباشد و توجه به سالمت روان کارکنان بهداشتی به
عنوان افراد خط مقدم در مبارزه به بیماری کروناویروس صورت
 لذا انجام اقدامات و حمایتهای روانی مناسب برای این،گیرد
. ضروری به نظر میرسد،قشر از افراد

تعارض در منافع
نویسندگان اظهار داشتند که هیچ تعارض منافع واقعی یا بالقوه
.ای در طول انجام این مطالعه وجود نداشت

منابع مالی

سپاسگزاری

.ندارد

 حاصل یک طرح تحقیقاتی با کد اخالق،این مطالعه
 دانشگاه علومپزشکی شاهرودIR.SHMU.REC.1399.081
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