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 بیماران کرونا درمواجهه با  مراقبت معنوی

 الف برقراری ارتباط درمانی 

تخصل   این طب مکملل محسلوم ملی شلودن شاخه طب تسکینی وبعنوامراقبت معنوی زیر 

دواصل آن بیان می گردد که مراقبین معنوی  ی متعدد فقط ها ه جهت محدودیتلی دارد که باصو

 در مواجهه با خانواده ها وبیماران باید آنرا رعایت کنند

 شکی  دم مداخله در موضوعات پز ل اول عاص

 ریاین اگلر بیملاراه کار بدهد بنابرید یمار یا خود بیمار بامراقب معنوی در بعد معنوی خانواده ب

حتما باید به متخص  در مراقب معنوی سوال یا نیازی در حوزه پزشکی یا روان پزشکی داشت 

 ارجاع دهد  هآن حوز

 عبا مراج معنوی  م همدلی مراقباصل دو

رد نیاز به همدلی دارد همدلی به زبان ساده یعنی درک شرایط سختی که دا  وخانواده او بدلیلبیمار  

 موقعیت بیمار وخانواده وی . 

برای اینکه به بیمار وخانواده او بفهماند که موقعیت سلخت آنهلا را درک کلرده از معنوی مراقب 

 ده کند اروشهای زیر استف

ان می کند بلا شملو وگلوه بله قتی بیمار یا خانواده مطلبی را برای مراقب بیو  شنیدن فعال-1

 این واکنش وگلوه نملودن سلبب برقلراری ارتبلا  واکنش نمان دهد جه کرده وگفتار بیمار تو

 .ددرمانی خواهد ش



را نبایلد بله  گران نبلاه ......ن ،ماتی مانند شرا نگرانیکل مراقب معنوی  ن بیمار کردمحکوم ن-2

تخام نمی کنند لذا این کلمات سبب مخدوه بیمار نگرانی را ان مار وخانوادهبیزیرا  بیمار بگوید  

   درمانی می شودشدن ارتبا

 باشلدباید یک رفتار حمایتی داشته مراقب ط سخت هست در شرایوقتی بیمار  رفتار همدالنه-3

بیملاران  شلرایط د شلون گریه می کند یک دست مال کاغذی در اختیار اوقرار دهمثال اگر بیمار 

مراقلب بایلد ایلن پیدا می کند که متعددی  قصادیرفتار همدالنه م ین معنوی متفاوت استومراقب

 دهد وعمل کند.رفتار را براساس موقعیت تمخی  

مراقلب ف می کند توصیبرای مراقب معنوی ط سخت خود را وقتی بیمار شرای گفتار همدالنه-4

     ...... شاید من هو در این شرایط بهو می ریختو  واقعا شرایط سختی هست   با جمالتی مانند   باید  

 .دهمدلی خود را به بیمار ابراز کن د می توان

 اضطراب جهت کاهش  ت معنوی ب مداخال

  کرونای ذهن  

 حاللت ینا ی شودمیجاد ترس ایرد، می گ ارقرسالمتی خود و تهدید کننده برای ک رنایتی خطر موقعفرد د وقتی

معلرو   «درد روانلی»بله  روان شناسلی اضطرام در اورد.ی د موبه وجرا اضطرام  نگرانی و ، ذهنی  ناراحتی

فلرد  باشد و بلرای محافتلت ازعمول م اگر در حد شودمی یمارگونه تقسیوبه دو نوع طبیعی و ب اضطرامت اس

 ترسان اساختالل ایجاد کند، ضرر رد د فعملکر قتی دراما و د و بلکه ضروری استدمند شود، سویجاا

 ونای ذهن کرهنگام مواجهه باکار راه 

است  معنویت    ،ذهن      یمنیقویت سیستو ات  هایرکا  راهندیکی از   تقدمع   حوزه سالمتن  متخصصا  

تقای معنویت فلرد شناختی با فرایند علمی می تواند در اردعا بانگاه روابی براساس تحقیقات تجر

 تاثیر گذار باشد



استمرار یابد تا عایی برای شه خال معنوی با شه فرایند مقصود از فرایند علمی این است که شه د

 دنویت را در فرد ارتقا بخممع

 که عبارتند از : پیمنهاد می گردد اصل تحول توکل دو ارتقا معنوی افراد برای 

به ذهن فردخطور می کند دعای یا مقلب القلوم را با زبان کار منفی هنگامی که اف  اصل تحول-1

تملرین دعلا بلا ز کند متمرکلب با توجه به معنای آن خود را بردعای یامقذهن  ذهن تکرار کند و

 شدی به افکار منفی خواهد زبان ذهن سبب کو توجه

ام بلیش عرض کرونای ذهن نگرانی از آینده وروزهای بعد سبب اضطرافراد درم اصل توکل -2

بام در اختیلار ملا تمام اسل  ور ام باتوجه به اینکه برای دست یابی به نتایج  ی شود از حد آنان  م

ر به خدا اعتملاد کنلیو صحیح انجام دهیو ودر نتیجه امود وظیفه خود را به نحو یا بام پست نیس

مضلطرم ، کله افلراد  آنجلاییعتمادبخدا در نتیجه همان توکل است .املا از واین انجام وظیفه وا

د می شود هرگاه فکر نگرانلی از آینلده ذهلن آنلان را نگرانی را انتخام نمی کنند بنابراین پیمنها

کننلد هوم دعلا مف معنا و ذهن خود را درگیر ووسی بن جعفر را بخوانند ی امام مدرگیر نمود دعا

   ار نگران کننده به آینده کو گردد .توجه آنان به افکتمرکز بر دعا سبب شده این 

 

 

 

   


