الدعم النفسي واالجتماعي
لألشخاص المصابين
بفيروس كوفيد 19 -

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن تأثير الوباء العالمي على الصحة
العقلية واالهتمامات النفسية واالجتماعية لألشخاص.فمنالمفترضأنتكونتدابيرالسالم
ةمثاللعزاللذاتيوالحجرالصحيقدأثرتعلىاألنشطةالمعتادة لألشخاص وعاداتهم وسبل
عيشهم ،مما قد يؤدي إلىزيادةالشعوربالوحدةوالقلقواالكتئابواألرقواإلفراط في تناول
الكحوألوتعاطيالمخدراتوإيذاء النفسأوالسلوكاالنتحاري (منظمة الصحة العالمية،
.)2020

وقدأدتعملياتاإلغالقفيجميعأنحاءالعالمإلىزيادةحاالتالعنفالمنزليألنضحاياا

لعنفيضطرون للبقاءفيمكان واحد مع مرتكبي العنف ضدهم بدون وجود أية فرصة
للهروب.كما أن وصمة العار والتمييز ضد الشخص أو األشخاص الذين ثبتت إصابتهم
بفيروس كوفيد 19 -هو مصدر رئيسي آخر من مصادر الضيق بالنسبة لهم ،باإلضا
فةإلىمشاكاللصحةالبدنيةوالعقليةالموجودةبالفعل .وقدأشارتدراسةحديثةأجرتهاجمعيةالط
بالنفسيالهنديةإلىزيادةبنسبة  20بالمائةفياألمراضالعقليةفيالبالدمنذتفشيفيروس كورونا.
ومنالمفهومأنهفيمثلهذهاألوقات،قديشعرالناسبالخوفوالقلقواإلرهاقمنالتنبيهاتالمتغيرةباس
تمراروالتغطيةاإلعالميةالمكثفة المتعلقة بانتشارفيروس كورونا .لذلكتعدالتدخالتالنفس
يةاالجتماعيةمهمةلالستمرار في توعيةالسكانومساعدتهمعلىاتباعالنصائحواالستراتيجي
.ات الالزمة في مجااللصحةالعقليةلالعتناءبأنفسهمورعاية األشخاصاآلخرينفيالمجتمع
يقصدبالتدخالتالنفسيةواالجتماعيةاالستراتيجيات التيتتعامل معاإلجهادالمفرطالذياليمك
نالسيطرةعليهوالقلقواإلثارةالمفرطةالمستمرة .ويعمألخصائيوالصحةالعقليةمثلعلماءالنف
سواألطباءالنفسيينواألخصائييناالجتماعيينالنفسيين على مساعدةالمرضىوالمجتمعبشكل
عامعلىفهمالتأثيرالمحتملللفيروسومساعدةالمرضىوالمجتمعاتواألسرعلىالتعاملمعالمخا
طرالمحتملة للفيروسعلىالصحةالبدنيةوالعقلية .وقد قامت مؤسساتالصحةالعقليةالمحلي
ةوالوطنيةبنشرخدماتالمساعدةالنفسية على نطاق واسع،بمافيذلكاالستشارةأوالتدخلعب
رالهاتفوعبر اإلنترنتومن خالل التطبيقات اإللكترونية،وذلك استجابةلتفشي فيروس
كوفيد ،-19حيثإنتوافرمعلوماتشفافةومالئمة فيالوقتالمناسب هوأمرضروريلضبط
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.النفس والتحكم في االنفعاالتألفراداألسرةوللحفاظ على الهدوء بين السكان بشكل عام
ومن أجل تلبية هذه الحاجة الملحة،خصصت الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث خطلم
ساعدةاألشخاصالذينثبتتإصابتهمبفيروس كوفيد،-19حيثيتمتقديمالدعمالنفسيواالجتماعي
لهممن خالل االستشارات التي تقدمعنبعد .وألن مرضى كوفيد-19يخضعون للعزل
والحجر الصحي،فإنهم يواجهون مجموعةكبيرةمنعوامل القلقوالمخاوفالمتعلقةبصحته
مبمافيذلكعدماليقينمنالتعافيواألمراض

المصاحبةوصحةورفاهيةأقربائهموأحبائهمواأل

منالماليوماإلىذلك،ممايؤديإلىالشعوربالوحدةواليأسواإلحباط .وقد قامت الهيئة الوطنية
.إلدارة الكوارث بتعيينمستشارينمتطوعينواالستعانة بهملتقديمالمشورةللمرضىعبرالهاتف
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الهدفمنالتدخلهوتقديمالدعمالنفسياالجتماعياألساسيلألشخاصالذينثبتتإصابتهمبفيروسكوفيد
،19منخالالالستشارات عبرالهاتفأو “الحديثالمتعاطف” منقبالستشاريينمؤهلينوذوي خبرة.
ويستلزممثلهذاالحديثالمتعاطفأوالمشورةوجودعناصرمحددةلإلسعافاتاألوليةالنفسيةواالجتما
عيةمثل :االستماعدونإصدارأحكام؛منح الشعور بالطمأنينةوتوفير المعلوماتالعامة؛والتشجيع
علىالمساعدةالذاتيةواستراتيجياتالدعماألخرى
هذهاالستشارة،التيتقدمعن بعد،ال تستلزم أيتقييمأوعالجنفسي ،وال تسعى لتحقيقأهدافاإلرشا
دالنفسيواالجتماعيالتقليديمثل:تقديمالمساعدةالعمليةلتلبيةاالحتياجاتالعاجلة؛والمساعدةفيتوفير
.الدعماالجتماعي؛والمساعدة على التواصل مع الهيئات التي تقدم خدماتاإلحالة

التنفيس عن مخاوفهم وإحباطاتهم

”اإلصغاء“

تخفيف مشاعر القلق وزرع األمل

التحدث بكلمات تبث الراحة
والطمأنينة

الهــدف مــن التدخــل
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يعتبر هذاالتدخلفريدا ً مننوعهوال نظير لهفيالبالدألنهعبارة عنخطمساعدة “عكسي” حيثاليقو
ماألشخاصالذينثبتتإصابتهمبفيروس كوفيد19 -باالتصالبخطالمساعدة،ولكنيتماالتصال بهمب
دالًمنذلكلمتابعةحالتهمالنفسيةواالجتماعيةومنحهم بعض الراحة من خالل إعطائهم المشورة
الالزمة .فيمعظماألحيان،يشعراألشخاصالذينثبتتإصابتهمبالفيروس باالرتياحلتلقيمثلهذهالمكا
لمةالتييعدهمالمتصل خاللهاباالستماعلمشكالتهمواألفكار التي تراودهممع الحفاظ علىالسرية
التامة .وفيالحاالتالتييطلبفيهاالشخصمعاودةاالتصاألويبدي حاجتهإلىمزيدمناالستشارات،تقوم
الهيئة الوطنية إلدارة الكوارثبترتيبذلك
وقدتماختيارالمتطوعينلهذهالخدمةاالستشاريةبعدعمليةفحصشاملةتضمنتالتحققمنحصولهم
على المؤهالتوالخبراتالمناسبة .وهؤالءالمتطوعونهمفياألساسمناألطباءالنفسيينوعلماءالنف
سالسريريينواالستشاريينواألخصائييناالجتماعيينالنفسيين .وهم يقدمون االستشارةعن بعد
منأماكنمختلفةمنالبالد .وباإلضافة إلى تحدثهم للغتين اإلنجليزية والهندية،يتحدثهؤالءاالستشا
.ريونمجموعةمتنوعةمناللغاتاإلقليمية،ممايمكنهممنالتواصلبشكلفعالمعالمستفيدين
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وقد تمتقديماإلرشاداتالالزمةلالستشاريينحوالإلجراءاتالتشغيليةواألخالقياتوإرشاداتالصح
ةالعقليةالصادرةعن الهيئة الوطنية إلدارة الكوارثووزارةالصحةورعايةاألسرة،والتييجب
االلتزامبهابدقةأثناءتقديمالخدمة .وعنداالنتهاءمنتقديمالخدمةيتم منحهمشهادةتقدير
صالهذا الغرضيتمتثبيتهعلىالهوا
يتمتقديماالستشارةمنخاللتطبيقللهاتف الجوالمصممخصي ً
تفالمحمولةلالستشاريين .حيث يضمنتطبيقالهاتفالجوالعدمظهوررقمالمريضلالستشاريو
كذلك عدم ظهور رقماالستشاريللمريض .وتقوم الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث بحمع
بياناتاألشخاصالذينثبتتإصابتهم بكوفيد-19فيالهندوإرسالها إلىالتطبيقالمثبتعلى الهاتف
الجوال لالستشاري .وعندما يتصل االستشاري بأي شخص ثبتت إصابته بفيروس
كوفيد -19من خالاللتطبيق،ال يكشفالتطبيقإالعنالمعلوماتاألساسيةالمطلوبةلتقديمالمشور
ةللشخص .حيث اليكشفلالستشاريعنرقمهاتف المريض ،ممايضمنسريةبياناتالمرضىوكذ
.لكاالستشاريين

الشكل رقم  :1تطبيق االتصال على الهاتف
الجوال مخصص لالتصال
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يقدم هؤالء االستشاريون الدعم النفسي واالجتماعي للمرضى في شكل مواد تثقيفية
حول فيروس كوفيد-19ومواساة المرضىباإلضافة إلى تمكينهم من التنفيس عن
مشاعرهم وإعطائهم جرعة من األمل .وتشمل أنواع المشكالت المختلفة التي يناقشها
:األشخاص المصابون بفيروس كوفيد -19مع االستشاريين ما يلي
• الحيرةبشأنالمدةالمحددةللعزألوالحجرالصحي
• القلق بشأن إجراء االختبار
• القلق بشأن عدم فهم نتيجة االختبار
• المخاوف حول الصحة الشخصية ورفاهية األسرة
• االنزعاج بسبب الحجر الصحي
• المخاوف المتعلقة بما يخبئه المستقبل
• القلق من وصمة العار والتمييز الذي يمكن أن تواجهه األسرة
• قلق أفراد األسرة بسبب الخطورة العالية لسن المريض
• مشاعر الوحدة الناتجة عن االنفصال عن األقرباء واألحباب
• المخاوف المرتبطة بأفراد األسرة الذين لم يدخلوا المستشفى
• عدم تمكن العاملينفي الخطوط األمامية بمجال الصحةمن مقابلة أسرهم
• عدم االتصال باألسرة نتيجة مشاكل االتصال عبر الهاتف
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نبذة عنحالة ألحد المرضى
رجل يبلغ من العمر  65عاما ً يعيش في العزل بعد تشخيصه
.بفيروس كوفيد19 -

تمهيد
•

النتائج والفوائد التي عادت على
المريض
•
•
•

•

التحدث إلى شخص أصغى إليه مما خفف عنه بشكل كبير ومكنه من
التعبير عما يشعر به وكأنه قد مأل الفراغ الذي بداخله .شعر المريض
.باالمتنان ألن شخصا ً ما قد تفهم وضعه وأجاب على تساؤالته
مناقشة بعض ما يعانيه من مشكالت جعله يفكر بطريقة أكثر
روحانية وتسامياً .شعرالمريضباالهتماموالرعايةوليس فقط
.شخصيسألعنحالتهفيرتابةتوحي بالمسئولية الزائفة
ً
كامل،إالأنهكان قريبا ً من
علىالرغممنأنهلميكن “عال ًجاوجوديًا”
ذلك،حيثأنه لم يتعامل فقط معمخاوفهبشأنوضعهالحالي،ولكنهأخذأيضًافي
االعتبارتجاربهالسابقةبطريقةشاملة .وكانتالنتيجةالعالجيةللمناقشة ُمرضي
.ةللمريض

•
•

تمتشخيصالمريضبفيروس كوفيد-19وبعدالعالجفيالمستشفىُ ،
طلب منه
.عزلنفسهفيالمنزل
عانى المريضمنأعراضخفيفةإلىمتوسطةالضطرابمابعدالصدمة،وارتف
.اع طفيف فيضغطالدموالسكري
عانىمنقلقالعزلةوأعراض خفيفة إلى متوسطة الضطرابمابعدالصدمة.
وكان سريع الغضب واالنفعالبسببالمتابعاتالمتعددةمنمختلفالمؤسساتال
.حكومية
ُ
طلبمنهعزلنفسهمماأدىإلىتفاقموضعه

الطريقة المتبعة
•
•
الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث| التحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث

•

5

بدأاالستشاريبتقديمنفسهعلى أنه من الهيئة الوطنية إلدارة الكوارثواعتقدالمريضأنها إحدى ال
.مؤسساتالحكوميةالتيتستفسرعنصحتهوتحاولتتبعالمخالطين األساسيين والثانويين له
ومعذلك،تمكناالستشاري منإقناعالشخصبأنه يمثلخطمساعدةال يتبع جهة معينة
ويمكنهتقديمالمساعدةالنفسيةواالجتماعية له .فوجئالشخصفيالبداية،ولكنهبدأبعد
ذلكفيالتحدثومشاركةتجاربهمع كوفيد.-19وهذا بدوره أدى إلى تسليط
الضوءعلىجوانبالعزلةالوجودية التي يعيشها المريضوالسيل الهائل من األخبارالمتضاربةال
تيكانيسمعهاكليوم .ومنذأنتم توجيهالمريضللعزل الذاتيطبيا ً واجتماعياً،شعرأنعالمهاالجتماعي
.قد أصبحفار ً
غافجأة
وكان وهو في الخامسة والستين من العمريرغبفيتجنبالصورالنمطيةالسلبيةالمرتبطةبالشيخو
خة .كانمنالواضحأن الوضعالحالي يسبب له ضغطا ً شديداً .وعندما تماالتصال به،كانالمري
ضيعانيبالفعلمنصدمةبسببتشخيصه باإلصابة بفيروس كوفيد-19وكانيردعلىالمكالماتالواردة
سئلعنوضعهالحالي
.إليه من مؤسسات مختلفة .وغضبعندما ُ

يحتفظهؤالءاالستشاريونبسجللألنواعالمختلفةمنالمشاكاللنفسيةواالجتماعيةوغيرهامنالمشاكاللتي
يواجهونهاويقدمونهاإلى الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث يومياً .وعلىالرغممنأنخطالمساعدةهذاقد
صالتقديم المساعدةالنفسيةواالجتماعية،إال أنالهيئة الوطنية إلدارة الكوارثتتواصل
تم إنشاؤهخصي ً
معحكومةالواليةإلبالغهابالمشكالتالتييواجههاالمرضى .وفي بعض األحيانتدخلت الهيئة الوطنية
ضاوتواصلتمعالسلطاتالمختصةلحلبعضالمشكالتالحرجةالتييواجههاالمرضى
إلدارة الكوارث أي ً

المشكالت التي يواجهها المرضى
عدم الوضوح بشأن البروتوكوالت
التي تتبعها الوالية في العزل أو
الحجر الصحي
عدم الوضوح بشأن فرص اإلصابة
بعد التعافي من المرض

المرضى المسنون الذين يحتاجون
إلى المساعدة في روتين حياتهم
اليومية
النساء الحوامل الالئي
يحتجن إلى رعاية ما قبل
الوالدة
األشخاص متحدي اإلعاقة الذين
يحتاجون إلى المساعدة
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المرضى الذين يعانون من أمراض
مصاحبة ويحتاجون إلى أدوية ألمراض
أخرى

توفيرالغذاءالمناسبلألطفال

توفيرمنتجاتالصحة الشخصية
للمرأة
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منح األمل والمشاعر اإليجابية

التعبير عن السعادة
لتلقي االتصال

التعبير عن االرتياح
بعد اإلفصاح عن
المخاوف

تبادل استراتيجيات
إيجابية في مواجهة
المرض

بث المشاعر
اإليجابية بشأن
إمكانية الشفاء

التذكير باإليمان
باهلل

التركيز على دعم
األسرة

تولي الهيئة الوطنية إلدارة
الكوارثأمر الحاالت المتقدمة
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كانت “سيما” (تمتغييراالسم) ،وهيمريضةعمرها  23عا ًمامنواليةماديابراديش،فيمرحلةمتقدم
ونظرالكونهامصابةبفيروسكوفيد،-19فقدتموضعهافيمركزللحجرالصحيألكثرمن
ةمنالحمل.
ً
شهر .أُجري لها اختبار كوفيد -19أربعمراتولكنلميتمإطالعها علىنتائجاالختبار .وبعدأنتعافتم
نالمرض،كانتمتلهفةللعودةإلىالمنزل.وقدتمفحصالحالةوتولتمسؤوليتهااإلدارةالمحليةوالهيئة
الوطنية إلدارة الكوارث .وقدحقق تدخل الهيئة نتائج مثمرة وخرجتالسيدةمنالمركزعلىالفور،
وأعربت عن سعادتها البالغةوامتنانها العميق
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من مفكرة استشاري…

فتاة تبلغ من العمر  30عاما ً ثبت إصابتها بفيروس كوفيد.-19سبق وأن تحدثت إليها لبعض الوقت.
.وكانت قد خرجت لتوها من المستشفى ثم خضعت للحجر الصحي في المنزل
أخبرتني كيف راودهما (هي وزوجها) الشعور بأنهما يجب أن يخضعا للفحص ألنهما كانا يشعران
بحمى خفيفة وضيق في التنفس .وذكرت أنها حتى اآلن عندما تفكر في تلك األيام أو في كوفيد -19فإنها
تشعر بضيق في التنفس .وروتبعضاألمثلة األخرى على حالة القلق التي كانت تعيشها .واسيتُها بالقول
يحدثكثيرالدرجةأنهيؤثر
إنالوضعصعبللغايةومنالطبيعيأنيساورهابعضالقلق وسألتُهاعماإذاكانهذاال يزال
ً
سلبا ً علىأدائها ألعمالها اليومية .قالت بأن تقييمها لدرجة القلق هو  7على ،10ممايؤثرعلىأدائهااليومي.
ومن ثم،سألتها عن ماضيها .فذكرتأنها كانت دائما ً شخصية تميل إلى القلق وعندما يحدث ذلك تشعر
.بالفزعوضيق النفس
طلبتمنهاأن تشاركنيأفكارهاحواللوضعالحاليلفيروسكوفيد -19وسألتها“ :ماذافعلتِعندماشعرتِبضيقفيالتن
فس؟” أجابت قائلة“ :ذهبتعلىالفورإلجراء الفحص” .فقلت لها“ :لقدفعلتِماشعرتأنهصحيح،وتصرفتِبنا ًءعلىم
شاعرك،واتخذتِاإلجراء المناسبفيالوقتالمناسب،ومن ثمتعافيتِ” .وشجعتهاعلىتقديرنفسهاالتخاذاإلجراءات
.المناسبةفيالوقتالمناسب
طلبتُ منها أن تطرح أسئلة مثل« :ما الذي يجعلني قلقة؟»« ،بماذا أشعر عندما أكون قلقة؟»« ،هل
»أفكاري دائما ً صحيحة مثل هذه المرة؟
كانت إجابتها على السؤال األخير «ال» .أخبرتها بالتشوه المعرفي الذي قد نشعر به جميعا ً في بعض
.األحيان عندما نرى العالم إما أبيض أو أسود ونغفل جميع المناطق الرمادية
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كان يجب التعامل مع اعتقادها بأن شعورها بالقلق يعني أن شيئا ً غير سار سوف يحدث ،وذلك من
خالل تدوينيوميات ألفكارها .وقد أمكن من خالل ذلك مساعدتها على فهم مصدر المشكالت والعمل
على معالجته .أوضحتُ لها أيضا ً كيفية استخدام التنفس العميق وتمرينات االسترخاء لتهدئة نفسها عندما
.تشعر بالقلق
.كانتممتنةللدعموالتوجيه ،وقالتأنهاشعرتبتحسنمنخالاللتحدثوأنها ستتابعبالتأكيدالتمارينالتياقترحتها عليها
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حتى األسبوع الثالث من يوليو ،تحدث أكثر من  50استشاريا ً ألكثر من  10500مريض بفيروس
كوفيد .-19وتتعاون الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث حاليا ً مع معهد تاتا للعلوم االجتماعية فيمومباي من أجل
توفير تدريب االستشاريين المتطوعين واإلشراف عليهم بشكل منتظم ،باإلضافة إلى توثيق وتحليل التعليقات
الواردة منهم .إن إجراء التحليالت والتوثيق على هذا النحو يمكن أن يوفر فهما ً جيداًللحالةالنفسيةواالجتماعي
سالتصميموصياغةتد
ةلمرضى كوفيد ،-19وهو مجال لم يتطرق إليه البحث من قبل.ويمكنأنيشكلهذاالفهمأسا ً
خالتالرعايةالنفسيةواالجتماعيةفي المستقبل
لم يكنالتواصالالستباقيمعمرضى كوفيد-19وتزويدهمبالرعايةالنفسيةواالجتماعيةاألوليةمفيدا ً فقط
بالنسبة للمرضى،ولكنه وفر أيضاًمعلوماتمهمةللمنظومة بأكملها من أجل التعامل مع وباء كوفيد-
19واتخاذخطواتتصحيحية .وتعمل الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث اآلنعلىتعميم هذه التجربة على نطاق وا
سع،بالشراكةمعالمؤسساتذاتالخبرةفيمجااللرعايةالنفسيةواالجتماعية،ونظامإدارةالصحةالعامة،وكذلكموفري
خدماتالتكنولوجيا
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