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: ما  تفشي وباء الكورونا ظلفي الحجر الصحي الناتجة عن  النفسية ثاراآل

  ن في الرعاية الصحية.  والختصاصيا أن يعرفهيجب 
  

االستراتيجيات  المنشورالنفسية التي قد يسببھا الحجر الصحي، كما يذكر ھذا  االثاريرد أدناه وصف مفّصل لجميع 
  فترة.الھذه خالل  النفسية المعتمدة لالعتناء بصحة المرضى

  
أّنه عزل أفراد قد تعّرضوا لمرٍض معٍد عن باقي المجتمع، وذلك للتأكد ما إذا كانوا مصابين على ف الحجر الصحي ُيعرَّ 

تّم اعتماد الحجر الصحي كاستراتيجية ) COVID‐19آلخرين. في ظّل تفشي وباء الكورونا (العدوى عن ا أو ال ولمنع
 عزلوفرض حجر صحي جماعي في مناطق كاملة في الصين  وعليه تمّ . وباءحّد من انتشار الأن ت يمكنھاصحة عامة 

وإن كان الحجر الصحي يخدم المصلحة العامة إلى زل. االعزل الذاتي في المن كما فُِرضَ تديرھا الدولة في منشآت  أفراد
على األشخاص المعزولين وعلى أقاربھم كما ھو الحال بالنسبة الختصاصيي  نفسيةٍ  بتحدياتٍ  حدٍّ بعيد إاّل أّنه ُمرفقٌ 

تمدھا االستراتيجيات التي يمكن أن يع وعرضتأثيرات الحجر الصحي النفسية  تتّم ھھنا معالجةالصحة الذين يعتنون بھم. 
  الجسدي والنفسي خالل فترة الحجر الصحي. يناختصاصيو الصحة خالل اعتنائھم بالمرضى على الصعيد

  
  النفسية ابالحجر الصحي وآثارھ رتبطةعوامل اإلجھاد الم

  
  :ما يلي فترة الحجر الصحي فيعوامل اإلجھاد  تضمّ 

  
شراء  ويترافق معھما التخلي عن الروتين اليومي (مثل ،المرتبطان بالعزل خالل الحجر الصحياإلحباط والضجر  -١

القيام بالنشاطات المنتظمة في المنزل أو في العمل) والحّد من التفاعل االجتماعي والجسدي مع و السلع الضرورية
  اآلخرين.

واألدوية وأجھزة قياس المالبس باإلضافة إلى الكمامات وبما فيھا الطعام والماء الرعاية والمستلزمات،  محدودية -٢
  الحرارة.

وذلك بسبب سوء  نشرھامثل غياب المعلومات الصادرة عن سلطات الصحة العامة أو تأخر معلومات غير كافية،  -٣
في  الفرد التباس حول أسباب وضعأو  ،توصيات غير واضحةأو إعطاء  ،التنسيق بين المسؤولين عن الصحة والحكومة

  للشفافية. غياب ملحوظ ، أوالحجر الصحي
  لحجر الصحي.ل المخصصة فترةالتمديد ، و)أيام أو أكثر 10( حجر صحي طويل األمد -٤
ظھر من خالل زيادة القلق حول الصحة واألعراض يقد  ما، اآلخرين نقله إلىأو  بالمرض خوف من اإلصابةتال -٥

ً النساء الحوامل أھالي األطفال و ُيعتبرو .الجسدية   . الناحيةمن ھذه  األكثر تخّوفا
  
  في فترات ما بعد الحجر الصحي اإلجھاد عوامل 
وأعباء مالية أخرى غير متوقعة يمكن أن  لرعاية الصحيةتكاليف اوظھور العمل،  التوقف عنإّن الخسارة المالية.  - ١ 

  تسبب ضيقة اقتصادية اجتماعية عند ذوي الدخل المنخفض على وجه الخصوص.
بمعاملة غير  للمريض رفض الجيران والزمالء واألصدقاء وبعض أفراد العائلةُيترجم  .االجتماعية العار ةوصم -٢

باإلضافة  ،النشاطات المدرسية وأالترفيه أو العمل  مشاركته تجنبو ،هريبة تجاھخوف أو مشاعر  ظھارھموبإاعتيادية، 
ً بالعار. وي هشعرتُ  بطريقةه إلى انتقاد جماعة عرقية أو  لذين ينتمون إلىص ااشخاأل بالنسبة إلى كون الوضع أكثر تفاقما

  دينية معينة.
أيام  بضعة تتراوح بين مدةً تطلب العودة إلى العمل وإلى النمط االجتماعي الطبيعي ت". الطبيعيالعودة إلى الروتين " -٣

ً ال بأس به العتياديالعودة إلى الروتين ا طلّبتتو قد تمتد إلى أشھر.نھا إحتى أسابيع،  بضعةإلى  وإعالم المريض  وقتا
  .التي يعيشھا االضطراب واإلحباطمن حالة و هقلقمن يه األمور إذ يحّد يسّھل عل بذلك
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