
 در برابر ویروس کرونا مدیریت استرس

 دکتر اکرم دوستی 

 با توجه به شیوع کرونا و با ماندن در خانه، بیشتر افراد جامعه در شرایط استرس زا و مضطربی به سر میبرند.

 

 استرس چیست؟ 

 استرس یک نوع واکنش انسان در مقابل تغییرات و حوادث زندگی است.

 افراد متفاوت است:روشهای مقابله با استرس در 

به واکنشهایی گفته میشود که در آن جنبه هیجانی مهم تر است و فرد در مقابله با  :*مقابله هیجان مدار 

مانند درد و دل کردن با اطرافیان، سرگرم کردن خود با بازیهای  استرس با ابراز هیجان واکنش نشان میدهد

 فکری، دعا کردن، ورزش و ...

: در این مقابله فرد سعی دارد منبع تولید استرس را برطرف سازد مانند تمرکز فکری در *مقابله مسئله مدار

 جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری یا حل مسئله، مشاوره با افراد ذیصالح و...

 استرس در زمان شیوع بیماری مسری بصورت ذیل است:

 *ترس و نگرانی در مورد سالمتی خود و دیگر افراد خانواده

 در الگوی خواب و تغذیه *تغییر

 *بدتر شدن بیماریهای مزمن فرد

 *مصرف الکل، مخدر و داروها

 

 راهکارهای مدیریت استرس

 ایجاد سبک زندگی سالم*



 

 *کمک گرفتن از روشهای تمدد اعصاب مانند یوگا، تمرین تمرکز، تکنیک های آرام سازی، نیایش و...

 *پذیرفتن تغییرات به عنوان جزئی از زندگی

 استفاده مفید از زمان *

 *ورزش کردن

 *تقویت معنویت در زندگی

 و هیجانات بصورت روزانه *ثبت افکار و احساسات

*شفا دادن کودک درون و انجام کارهایی که در کودکی شما را خوشحال می ساخت مانند نقاشی، رنگ 

 کردن تصاویر،تماشای کارتون و بازی ماروپله و...

 شوخ طبعی*

 و ....*مثبت اندیشی 

 برای مقابله با استرس ویروس کرونا عالوه بر راهکارهای فوق میتوانید:

 بد و ضد ونقیض را دنبال نکنید*اخبار 

و سبزیجات، ورزش کردن و خواب کافی، دروی از *از بدن خود مراقبت کنید با خوردن غذاهای سالم و میوه 

 الکل و دخانیات و...

، شستشوی دستها، ضد عفونی محیط و وسائل، حفظ فاصله  *پروتکل های بهداشتی را رعایت کنید

 اجتماعی، ماندن در خانه و...

 *با دیگران ارتباط برقرار کنید با تلفن یا تماس تصویری

*برنامه ریزی داشته باشید و در این برنامه سرگرمی، یادگیری چیزهای تازه، انجام کارهای ناتمام، فعالیت 

 بدنی و... لحاظ کنید.



 

 


