مشاوره کرونا

اهميت سﻼمت مردم در مواجهه با کرونا باعث شده است که پزشکان ،پرستاران و ساير کادر درمان تنها
در بيمارستانها و درمانگاهها مشغول به کار نباشند .اين افراد در هر شرايطی برای سﻼمتی مردم و
بهبود حال بيماران به مشاوره کرونا مشغول هستند .در ادامه اين نوع از خدمات مشاوره را دقيﻖتر
بررسی میکنيم.
مشاوره کرونا چيست؟
با اينکه يک سالی از همهﮔيری کرونا میﮔذرد ،اما هنوز هم آمار مرگ و مير ناشی از ابتﻼ به اين
ويروس در سراسر جهان در حال افزايش است .درست است که بيمارستانها و درمانگاهها خط مقدم
مقابله با اين بيماری هستند اما سازمانهای مختلفی در اين راستا به راهنمايی و مشاورۀ مردم میپردازند.
مشاورهای که فقط و فقط در حوزۀ بيماری کرونا انجام میشود.
مراکز مشاوره کرونا
سازمان صدا و سيما در طی يک سال اخير برنامههای آموزشی متعددی در شبکههای مختلف از جمله
شبکۀ آموزش و شبکۀ سﻼمت ارائه داده است .اما کار اصلی مشاورۀ کرونا را پزشکان پزشکی
اجتماعی ،روانپزشکان و روانشناسان انجام دادهاند .در اين مدت بيش از  ٢٠٠مرکز مشاوره در سراسر
ايران مشاوره کرونا ارائه میدهند .همچنين در حال حاضر بيش از  ۵٠٠٠نيروی متخصص وابسته به
وزارت بهداشت و درمان چنين خدماتی را در استانهای مختلف ايران مشغول ارائه میکنند.

ضرورت مشاوره کرونا چيست؟

بيماری کرونا آسيب قابل توجهی بر سﻼمت جسمی و روانی مردم وارد کرده است .همين باعث شده
است که خدمات مشاوره کرونا در راستای اهداف زير صورت ﮔيرد





افزايش آﮔاهی عمومی مردم دربارۀ بيماری کرونا
پاسخگويی به سؤاﻻت ضروری و اورژانسی مردم
کمک به درمان آسيبهای روانی کرونا مانند وسواس و افسردﮔی
کمک به بيمارانی که تحت مراقبتهای خانگی هستند.

چه افرادی به مشاوره کرونا نياز دارند؟
يکی از نکات مهم خدمات مشاورۀ کرونا قابليت استفادۀ آن برای عموم مردم است .زيرا آسيبپذيری
کرونا توجهی به سن ،شرايط مالی و سﻼمتی افراد ندارد .در اين مدت شرايط زندﮔی مردم از کودکان
ﮔرفته تا افراد مسن تحت الشعاع بيماری کرونا تغيير کرده است .هرچند آمار مرگ و مير کودکان غير
قابل انکار نيست ،اما مشاورۀ آنها برای هماهنگ شدن با آموزش آنﻼين مورد توجه والدين قرار ﮔرفت.
از طرفی افرادی که بيماری زمينهای دارند يا سن باﻻيی دارند برای محافظت در برابر کرونا توانستهاند
از خدمات مشاوره استفاده کنند.
مشاوره آنﻼين يا حضوری؟
عﻼوه بر مراکز خدمات اجتماعی ،مددکاری و روانشناسی که حضوری مردم را ويزيت کرده و مشاوره
میدهند ،مراکز مختلفی هم با همکاری پزشکان ،روانشناسان و مددکاران خدمات مشاورۀ آنﻼين در
حوزۀ کرونا را به مردم ارائه میدهند .کم نيستند افرادی که ترجيح میدهند برای دريافت راهنمايیهای
ﻻزم از متخصصان در مراکز مشاوره حاضر شوند .اما تعداد بیشماری از مردم هم خدمات مشاورۀ
آنﻼين را ترجيح میدهند.

مشاوره آنﻼين چه فوايدی دارد؟

با توجه به اهميت قرنطينگی و خارج نشدن از خانه در موارد غير ضروری ،مشاورۀ آنﻼين از محبوبيت
خاصی برخوردار شده است .اما سؤال اينجاست که مشاورۀ آنﻼين در حوزۀ کرونا چه مزايايی برای
مردم دارد؟
رعايت اصول قرنطينه
همانطور که ﮔفتيم آنچه از آغاز همهﮔيری کرونا مورد تأکيد قرار ﮔرفت رعايت اصول قرنطينه است .با
روی کار آمدن مشاورۀ آنﻼين ،روند قرنطينه با دقت بيشتری انجام میشود .کافی است که وارد سايت
مورد نظر شويد و متخصصی که آنﻼين هست انتخاب کرده و از مشاورههای او استفاده کنيد .يافتن پاسخ
سؤاﻻت مربوط به کرونا بدون خروج از خانه میتواند در مراقبت از سﻼمتی شما بسيار مفيد باشد.
قطع زنجيرۀ انتقال کرونا
خدمات آنﻼين مشاوره کرونا به مردم کمک میکند تا اصول قرنطينه را بهتر رعايت کنند .در حالی که
دربارۀ مراقبت از سﻼمتی نيز راهنمايیهای ﻻزم ارائه میشود .اين روند مثبت در حالی اتفاق میافتد که
تردد غير ضروری در خيابانها و مراکز روانشناسی و مراکز درمانی به طور قابل توجهی کاهش
میيابد .کم شدن حضور مردم در مراکزی که ريسک ابتﻼ به کرونا باﻻست ،در قطع زنجيرۀ انتقال
کرونا نقش مهمی بازی میکند.

صرفهجويی در وقت
يکی از نکات مثبتی که شما با استفاده از خدمات آنﻼين مشاوره کرونا تجربه میکنيد ،صرفهجويی در
وقت و هزينه است .بدون اينکه زمانی را برای آماده شدن و تردد در خيابانها تا مراکز مشاوره صرف
کنيد ،پاسخ سؤاﻻت خود را دريافت میکنيد .بنابراين به راحتی در وقت خود صرفهجويی میکنيد.
مقرون به صرفگی
صرفهجويی در وقت موضوعی است که در نگاه اول به نظر شما میآيد .اما عﻼوه بر خﻼص شدن از
زمان عموما ً طوﻻنی رفت و آمد و انتظار برای ويزيت شدن ،هزينهها نيز به طور غير قابل انتظاری
کاهش میيابد .ديگر نيازی نيست که هزينۀ رفت و آمد و ويزيتهای ﮔران قيمت را بپردازيد .شما
میتوانيد به راحتی و با کمترين هزينه پاسخ سؤاﻻت خود را به صورت آنﻼين از متخصصان دريافت
کنيد.
چه مواقع مشاوره کرونا پاسخگو نيست؟
درست است که مشاورۀ کرونا میتواند خدماتی را  ٢۴ساعته و در تمام کل هفته به شما ارائه دهند .اما
ﮔاهی پاسخگويی به سؤاﻻت شما با محدوديتهايی مواجه می شود .برای مثال اﮔر بيمار کرونايی شما
تحت درمان خانگی بود و بيماریاش رو به وخامت باشد ،مشاوره کرونا میتواند تا رسيدن اورژانس و
انتقال او به نزديکترين درمانگاه به شما کمک کند .بنابراين در شرايط اضطراری عﻼوه بر خدمات
مشاوره کرونا ،با نزديکترين اورژانس به منزل خود تماس بگيريد.
جمعبندی
مشاوره کرونا ﮔام مثبتی است که سازمان بهداشت و درمان در سطح جهان برداشته است .اين خدمات به
صورت آنﻼين و حضوری ارائه میشوند .اما خدمات آنﻼين کرونا به رعايت اصول قرنطينه،
صرفهجويی در وقت و مقرون به صرفگی کمک چشمگيری دارد.

