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گزارش علمی اولین وبینار بین المللی مراقبت معنوی با محوریت مرگ و سوگ در پاندمی بیمااری ویارو  

 ای با رویکرد بین حرفه (19-کرونا)کووید

ناا و در مدیریت کروتهران  مسئول کار گروه سوگیاران دانشکده پرستاری و ماماییاستاد و به گزارش دکتر مرضیه حسن پور،  

سومین وبینار از سلسله وبینارهای مرگ و سوگ کارگروه سوگیاران این  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران نویسالمت معگروه عضو 

اولین وبینار بین المللی مراقبت معنوی با محوریات مارگ و ساوگ در "، المللی با عنواندر سطح فراسازمانی کشوری و بین بار

 ایبا رویکرد بین حرفه (19-پاندمی بیماری ویروس کرونا)کووید

(The 1st  "International Webinar on Spiritual Care: Centered on Death and Grief during the Coronavirus 

Pandemic (Covid-19), an inter professional approach, 29th October 2020, Mashhad-Tehran, Iran)  
هاای علمی و همااهنگی دبیریبه هران در مدیریت کرونا تدانشکده پرستاری و مامایی  کارگروه سوگیاران ریزی علمیبرنامهبا  

 باا دکترای تخصصی پرستاری و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهاران ،دکتر مرضیه حسن پور های اجراییو همکاری المللیبین 

 میزباانی و پشاتیبانیهمچناین  ،دکتر محماود ززادیمشهد متخصص روانشناسی های اجرایی و همکاری لمی دبیر عهمکاری 

دفتار ساالمت  همکااری ،دکتر محمود طباطباایی(جت االسالم حدبیر اجرایی ) دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

            ملبااورن و داغااداری همکاااری مرکااز سااوگ  ،بهداشاات، درمااان و زمااوزش پزشااکی کشااور رواناای، اجتماااعی و اعتیاااد وزار 

(The Australian Centre for Grief and Bereavement(ACGB), Melbourne, Australia و مرکز سالمت و مراقبت تسکینی کلاوری سایدنی )

بعاد از ههار  1:30 صبح تا ساعت 8، از ساعت 1399زبان  8روز پنجشنبه ( در Calvary Health Care in Sydney, Australia) استرالیا

 به وقت ایران برگزار گردید. 

 دو سخنران کلیدی از کشور اساترالیاحسن پور، استاد دانشکده پرستاری و مامایی تهران،  دکتر مرضیه به دعو در این وبینار 

ساخنران کلیادی از چهار و  ، ((Christopher Hall و دکتر کریستوفر هال Professor Elizabeth Lobb )پروفسور الیزابت الب 

)پروفسور علیرضای نیکبخت نصرزبادی استاد و رییس دانشکده پرستاری و مامایی تهران، دکتر علی اسدی معااون  داخل کشور

المت فنی مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزار  بهداشت، دکتر مریم عباسپور روانپزشک و کارشناس دفتار سا

روانی اجتماعی و اعتیاد وزار  بهداشت، و دکتر کیوان محمادی متخصاص داخلای و فلوشایب قلاش دانشاگاه علاوم پزشاکی 

دکتار  به ایراد سخنرانی پرداختند. عالوه بر این در این برنامه دبیران علمی برنامه دکتر مرضیه حسن پاور از تهاران و اصفهان(

ب زقاای حجات ناادبیار اجرایای وبیناار جهمچناین  رای برنامه را به عهده داشتند.از مشهد هدایت علمی و اجمحمود ززادی 

ساخنرانی افتتاحیاه برناماه را  با ایاراد )مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی مشهد( االسالم دکتر محمود طباطبایی

متخصصاین باالینی، نفر از  365بیش از رنامه گفتنی است این وبینار با استقبال بی نظیری روبرو شد و در این ب بعهده داشتند.

جامعاه پرساتاری، علوم پزشاکی از قبیال بیهوشای، مراقبات ویاوه، روانشناسای، مختلف رشته  50دانشجویان و اساتید بالغ بر

شناسی، مددکار  اجتماعی، مشاوره، سالمت روان، مامایی، بهداشت بااروری، روانپزشاکی، دندانپزشاکی، فیزیولاوکی، کودکاان، 

-غیرپزشکی از جمله رشاتههای رشتههای پزشکی، علوم سالمت، طش مکمل، طش سنتی، و سایر تخصص جراحی و وزادان؛ ون

در فضای این وبینار  شرکت داشتند. های زبان خارجی، شیمی، زمار، طالب و روحانیون، سوگیاران و سوگواران، از سراسر کشور

  مشااااااااهد بااااااااه زدرس اسااااااااکای روم دانشااااااااکده مجااااااااازی دانشااااااااگاه علااااااااوم پزشااااااااکی

griefinternationalwebinar/2http://skyroom.online/ch/rahmanph   باا مشاارکت فعاال ساخنرانان و  اجرا گردیاد. جلساا

وبیناار دکتار مرضایه بندی  مطالش توسط دبیران علمای معارفه، تشکر و قدردانی، پرسش و پاسخ و جمع  ،مشارکت کنندگان

 هدایت گردید. و فارسی به دو زبان انگلیسی حسن پور و دکتر محمود ززادی

http://skyroom.online/ch/rahmanph2/griefinternationalwebinar
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در ابتدا پس از تالو  زیاتی از قرزن مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی، فرازهایی از بیانا  رهبار جمهاوری 

 میالد پیامبر اکارم)ص( و هفتاه وحاد ، رگداشتدر بز ص()بخشی از فیلم حضر  محمدپخش  ،اسالمی ایران

مشاهد و دبیار  پزشاکی علاوم دانشاگاه رهبری نهاد طباطبائی، مسئول دکتر محمود والمسلمین االسالم حجت

سخنرانان  گویی به، و خوش زمدالملل وبینارهای دبیران علمی و رابطین بین، ضمن تشکر از تالشاجرایی وبینار

تبیین مفاهیم مرتبط با سوگ و داغداری در متون دینی، اهمیت توجه و همادلی  به ندگان وبینارمهمانان و شرکت کن ،کلیدی

 . پرداختندگیری کرونا با داغدار را در دین مبین اسالم بخصوص در دوره همه

 

و با بیان شاعری از ساهراب استاد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، حسن پور، دبیر علمی، و سپس دکتر 

از ایاران و  اریناکنناده در وبشارکت به مهماناانبه دو زبان فارسی و انگلیسی ضمن خوش زمدگویی ری سپه

 مسائولین و همکاارانو تشاکر از  ساخنرانانهفته وحد  به معرفی  و میالد پامبر اکرم)ص( و تبریکاسترالیا 

 محتارم رئایس ناینهمچ)دکتار طباطباایی و دکتار ززادی(،  مشاهددانشگاه علوم پزشکی دفتر نهاد رهبری 

نیکبخت نصرزبادی( و مسئولین دفتار ساالمت روان وزار  بهداشات)جناب زقاای  پروفسوردانشکده پرستاری و مامایی تهران)

سرکار خانم دکتر رسولیان و سرکار خانم دکتر  در انجمن روانپزشکی ایران ، همکاراندکتر اسدی، و جناب زقای دکتر حاجبی(

سوگیاران دانشکده پرستاری و مامایی تهران)دکتر ززاده ملکیان، دکتر وحید شاریعت، کارگروه اعضای همچنین  ،خادم الرضایی

مرتضی کریمی، دکتر امیر زرامی، خانم معصومه مقبلی، خانم فاطمه قربانی، خانم ثریا نجاتی، و گلیادا رجبای، همچناین  دکتر

های رایگان به داغاداران و همکااری در و محمد صالح پور عمران در ارائه مشاوره ،دانشجویان همکار خانم طوبا حسینی عزیزی

نان نحوه زشانایی خاود باا ساخنراو  ،را معرفی سخنرانان داخل و خارج ند، همچنینپرداخت سوگیاران(و تجارب پروکه مداخله 

بیمااری  متوفیاان در پانادمیزمار روزافزون  با اشاره به سپس را بیان نمودند. اهداف وبینارخارجی و چگونگی دعو  از زنان، و 

ارتقاا   تیبازماندگان و مدافعان سالمت و در نها سالمتاهمیت توجه به ، و جهان ، استرالیا( در ایران19-کووید#)ویروس کرونا

های پیچیده و حل نشده و اثرا  روانشناختی و تبعاا  زن بار و لزوم اقداما  پیشگیرانه در جهت کاهش سوگ سالمت جامعه

 .قرار دادندمورد تاکید مطرح و بازماندگان را 

 دیاده ساوگ وپو درماان باا  مراقبات میتا ودافعان ساالمت ما ییافزادانشزشنایی و حسن پور هدف از برگزاری این وبینار را 

 ه شادندیو شان اقبتینیازهای مر نیدر حال مرگ، همچن مارانیب هایارتباط و تعامل مناسش تواًم با احترام با خانواده یرقرارب

امعه به ران جسوگوا یصداهمچنین شنیده شدن ، زن هایسوگ و چالش و مارانیمدافعان سالمت در مواجهه با مرگ ب یصدا

ا ساوگ در دوره و اقداما  انجام شده در ایران و جهان در رابطاه با نمسئولی توسط (19-دیکرونا)کوو روسیو یرگیهمه دنبال

 . عنوان کردپاندمی کرونا 

ه علمای اجرایای از پیشان بیان ومردم استرالیا و روحیه حمایتگرانه  انسان دوستیمهربانی، های برجسته ویوگی اشاره بهبا وی 

ران گروه سوگیااز  های وی در دوره پاندمی کرونااز حمایت قدردانیو  ،رئیس مرکز سوگ ملبورن استرالیا ،دکتر کریستوفر هال

ر تبط با ساوگ دمر سوگیاران در وبینارهای علمی متعدد کارگروه مشارکت دادن مسئولاختیار قرار دادن مطالش علمی و  دربا 

  ایراد سخنرانی دعو  بعمل زوردند. ایشان جهت معارفه و زینه، از زن مرکز بدون دریافت ه 2020سال 

ماان داخال و مه انبا تشکر و خوش زمادگویی باه ساخنراننیز وبینار  دومدبیرعلمی  جناب زقای دکتر محمود ززادی،ادامه در 

روان المت دفتار سا ف معااونتهرانا یدانشکده پرستاری و ماماییس رئدانشگاه علوم پزشکی مشهد و نهاد در مسئولین  خارج،

یه مرضدکتر  ینارو رابط بین المللی وب علمی از حمایت و زحما  بی شائبه دبیرمانان شرکت کننده و تشکر مه، بهداشت زار و

 ساوگ از قبتمرا در اخیر تحوال "عو  نمودند تا به دو سخنرانی دکتر کریستوفر هال تحت عناویناز مخاطبین د ، حسن پور

 ند. ده گوش فرا "استرالیا سوگ مرکز در شواهد بر مبتنی سوگ زگاهانه مراقبت ارائه " و 19"-کووید گیری همه در
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در برناماه اول،  ا، از شاهر ملباورنرئیس مرکز سوگ و داغداری استرالی، (Dr. Chris Hall)دکتر کریستوفر هال

 پردازی و شواهد علمی کاه درضمن تشکر و ابراز خرسندی از شرکت در این وبینار به شرح روند تکاملی نظریه

ی در ایشان با توضایحاتدانشمندان بوده است، پرداختند.  توجه در رابطه با سوگ مورد اخیر در جهان هایدهه

ند نظریه دلبستگی جان بالبی، نگاه کوبلر راس به بحا  ساوگ، و نظریاه همان های مختلف سوگتئوری مورد

-ای نیز به اناوا  ساوگ و تفااو عالوه بر این اشارههای درمانی سوگ پرداختند. دوگانه سوگ، بیشتر به جنبه

 ن تجربه میشاود،اشاره کردند سوگ یک پدیده طبیعی است که پس از فقداوی های زن از منظر نظریه پردازان به نام داشتند. 

وی باه بافتاار باشاد. همچناین و یک تجربه چند وجهی از نظر احساسی، جسمی، شناختی، رفتاری، بین فردی و معناوی مای

اجتماعی پرداختند. در ادامه دکتر هال بیان کردند که سیستم خانوادگی و  سیستم فردی، سوگواری سیستمی بصور  سیستم

بایاد ماورد درماان تدریجی بخودی خود درمان میشود، و گاهی پیچیده میشود و حتماا  این غم و اندوه طوالنی گاهی بصور 

را به خود اختصاص میدهند، بیاان  هااز سوگ های پیچیده درصد کمیاینکه سوگ اشاره بهبا  (،Chris Hall)قرار گیرد. دکترهال

شود، باید مورد بررسای باالینی و درماان قارار میهای پیچیده که بیشتر اوقا  با اختالال  خواب همراه کردند، این نو  سوگ

کاه  تاکیاد نمودنادهاا ، و با اشاره به پاووهشاستندهای عادی خیلی مفید ندرا برای سوگ ایشان فایده درمانیگیرند. بنابراین 

ست. ایشاان باا نشاان همراه داشته ا های سوگ نه تنها مفید نبوده، بلکه گاهی اتالف هزینه را نیز بهگاهی برخی از این مشاوره

باه  ، و اشااره باه نکاا  حماایتی درماانی در ساوگهاامعرفی برخی از گایادالین گروهی و همچنینهای دادن برخی از نمونه

 ساوگ زگاهاناه مراقبات ارائاه"دوم، باا عناوان،  سخنرانیدر  (،Chris Hall)دکترهالدر بخش اول خاتمه دادند. خود سخنرانی 

ایشان باا تاکیاد ، با ارائه یک گزارش از مرگ و میرها در استرالیا برنامه را زغاز کردند. "استرالیا وگس مرکز در شواهد بر مبتنی

میلیاون دالر بودجاه اختصااص داده  5.5(، دولت استرالیا برای بحا  ساوگ 19-بر اینکه در دوره پاندمی ویروس کرونا)کووید

در اساترالیا و  ساالیان پایشاز ، زماوزش و پاووهش را ورهگیری و خدما  مرکز سوگ در سه حوزه مشاااست، چگونگی شکل

 کنندگان تبیین نمودند. برای مشارکتها در دوره کرونا را تقویت فعالیت

مهام بیاناا   بندی نکا با جمع ، روانشناس دیگنیتی تراپ و مجری دوم علمی برنامهززادی محمود بخش دکتر انتهای ایندر 

عاالوه گان کننندمشارکتکنندگان را مطرح و دکتر هال به ابهاما  و سواال  توسط شرکتهای مطرح شده پرسش ،دکتر هال

 اسکای روم بصور  شفاهی نیز پاسخ دادند.  اتاق گفتگوی فضایبر پاسخ دهی در 

 

 هایبیماری تخصص فوق دستیار داخلی و هایبیماری محمدی، متخصص کیوان دکتر در ادامه برنامه، زقای

هاا اصفهان که از مدافعان سالمت در جبهه مقابله با بیماری کروناا مااه پزشکی علوم دانشگاه زعروق ا و قلش

ارائه نموده و داغدار یگانه فرزند و تنها دختر دلبناد  دورهبه مردم در این بصور  داوطلبانه ای خدما  ارزنده

( بودند، تجربه خاود از ایان حادثاه 19-( در اثر ابتال به بیماری کرونا)کوویدفرشته زسمانی خود)ویانای عزیز

دکتر محمدی در بیان تجارب دردناک خاود اینگوناه بیاان  کنندگان به اشتراک گذاشتند.ناگوار را با شرکت

 یافتاده است. بعد از هجوم فکرها یسخت گذشت تا درک کنم واقعا چه اتفاق یلیروز اول خ چند "کرد که:

کناار ماا بماناد )از نظار  یشاتریشد انجام داد کاه ماد  بیچه مبودم که  نیا ریدرگ شتریگوناگون بود، ب

بارهاا مارور  ،یجگرگوشاه ا  نباشا یبارا یو قادر به انجام کار ی( چقدر دردناک است درمانگر باشیپزشک

در  کیهر  یرا شک کردم و هزاران اگر و اما در ذهن داشتم که برا رادا یکردم، مقاال  را جستجو کردم، ا

 میورهاا باه کال زنادگرم نیاکام ا کم !است یرحم یشغل ب طبابت"وی افزود:  "!ودمب یپاسخ یجستجو

 دینادادن هار کادام شاا ایاکه با انجام دادن  یفراوان یاگرها !قبل از تولدش یو حت انایبودن و یهانکرد، تمام زما دایپ میتعم

 جاهیباه ادراک نت دیبعد از مرگ شاا م،یکنیاست که م ییهامحصول انتخاب یگرفت، زندگیبه خود م یگریسرنوشت شکل د

انتخااب را  کیاگذاشته، اونجاست که تماام ابعااد  گرانیکه رفتار ما بر سرنوشت خودمون و د یریتاث م،یبرس مانیکارها یینها

           !"یو چه زموزش دردناک میفهمیم
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، دبیر ردکتر مرضیه حسن پو داد، وتجربه دکتر کیوان محمدی، به جلسه رنگ و بوی سوگ 

درخواست نمودند تا با قیاام در هار از شرکت کنندگان ، یبا روشن کردن شمع علمی وبینار

هماه باه روح پااک کجا کاه هساتند یاا باا قارار دادن دسات راسات روی قلاش خودشاان 

همچناین روح پار فتاوح جهاان و ، استرالیا و سایر نقااط جانباختگان پاندمی کرونا در ایران

نماوده و  ادای احتارامباالخص روح پاک و معصومانه ویانای عزیاز، شهدای مدافع سالمت و 

های داغدار و بخصوص داغدار مدافع سالمت سخنران مدعو جناب زقای مراتش همدلی و همدردی خود را با بازماندگان، خانواده

 را التیام بخشند.  این عزیز و سعی کردند تا بصور  واقعی دردهای سوگنمایند، ابراز دکتر محمدی 

 

با بیان پیشینه زشنایی خاود باا پروفساور لیاز الب در مرکاز تحقیقاا   وبینارحسن پور دبیر علمی  در ادامه پروفسور مرضیه 

ن زمان و همچنین در دوره زهای ایشان در و حمایت 2006تا  2005استرالیا در سال  Perthمراقبت تسکینی و سرطان شهر 

 .Prof) الب الیزابات پرفساور ن مختصری از سوابق علمی اجرایای ایشاان ضامن قادردانی از سارکار خاانمپاندمی کرونا و بیا

Elizabeth Lobb)، اساترالیا، از ایشاان جهات معارفاه و ایاراد  تسکینی از سیدنی مراقبت و روانشناسی طش تخصصی دکترای

(، و تجرباه خااص ساوگ در ایان 19-کوویاد)کرونا بیماری ویروس  گیریهمه زمان در سوگواری"سخنرانی خود تحت عنوان 

 دعو  نمودند.  "دوره، و نیازهای مراقبتی حمایتی تیم مراقبت و درمان و سوگواران

 

ضامن تشاکر و قادردانی و اباراز  از شهر سیدنی اساترالیا ،(Prof. Elizabeth Lobb) بالدر این ارائه پروفسور لیز 

اینکه چگونه افراد در در دوره پاندمی ، و عوامل خطر در سوگ عادی به بیان ضور در این وبینارحخرسندی از 

کنند، عوامل تشدید کننده زن در ایان دوره خااص کادام اسات و باه سوگ را تجربه می (Covid-19#) کرونا

های واقعی، نشاان دادناد ایشان با ارائه برخی از کیسبازماندگان چگونه باید کمک کنیم، پرداختند. همچنین 

اقاداما  توانند اهمیت داشته باشند. ایشان اشاره کردند که چگوناه حتای، ن ریسک فاکتورها چقدر میکه ای

تواند بسیاری از افراد داغدیده را منزوی و فاقد حمایات اجتماعی می فاصلهگیر مانند ت عمومی برای کنترل بیماری همهشبهدا

رونا نشان دادندکه چگونه بیماردرخانه فو  کرده است و چه نیازها با معرفی یک کیس واقعی در ایام بحران بیماری ک ویکند. 

تاا حاد  19-و تدابیر حمایتی و مراقبتی الزم بوده برای مرگ زرام و با وقار او بعمل زید تا بازماندگان در این دوره بحرانی کووید

 درمان را مورد تاکیاد قارار دادناد. ممکن سیر طبیعی سوگ را طی کنند. همچنین اهمیت مراقبت از پرسنل و کادر مراقبت و

 .شرکت کنندگان در این بخش سواال  مهمی مطرح نمودند

ضمن جمع بندی نکاا  مهام  در پایان سخنرانی لیز الب زقای دکتر ززادی دبیر و مجری علمی دوم  برنامه، 

ور الب از پروفسا صحبت ایشان با مطرح نماودن ساواال  شارکت کننادگان در اتااق گفتگاوی اساکای روم

ای اشااره نماود کننادهتوان به سوال شرکتدرخواست نمودند تا پاسخ دهند. از جمله سواال  مطرح شده می

پزوفساور ،  و در پاسخ "کنند؟افراد داغدار در استرالیا چگونه برای درخواست کمک اقدام می، "که سوال کرد

د افراد داغدار با کماک فضاای مجاازی، گوگال، با اشاره به تنو  خدما  سوگ در استرالیا، بیان کردن لیز الب

 کنند. ، حضوری برای درخواست کمک اقدام میهای حمایتیشبکه

 

 رئایس و اساتاد پرستاری، تخصصی نصرزبادی، دکترای نیکبخت علیرضا زقای پروفسور جناب در ادامه برنامه

مدگویی و تشاکر و قادردانی از ضمن عرض خوش ز ،تهران پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده

مسئولین دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشاکی مشاهد، مسائول و اعضاای کاارگروه ساوگیاران دانشاکده 

پرستاری و مامایی تهران در مدیریت کرونا، مسئولین دفتر ساالمت روان وزار  بهداشات درماان و زماوزش 

حجات االساالم جنااب دکتر ززادی، و جناب زقای حسن پور، مرضیه پزشکی و زحما  دبیران علمی و اجرایی وبینار پروفسور 

دکتار جنااب زقاای دکتر عباس نواد، سرکار خانم دکتر اسدی و جناب زقای دکتر طباطبایی، همچنین سخنرانان کلیدی زقای 
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خود را باا  خنرانیدکتر محمدی و سایر شرکت کنندگان و مهمانان در برنامه، سو جناب زقای پروفسور الب، سرکار خانم هال، 

سالمت، به خوبی با اشاره به روایا  معصاومین، بخصاوص صاحیفه ساجادیه ایاراد  و عافیت مفهوم دو به معناگرا عنوان نگاهی

باشاد، و ابعااد ساالمت جسامی، روانای، نگر میدر این سخنرانی ایشان بیان نمودند که مفهوم عافیت یک مفهوم کل .فرمودند

نگر باید به تمام حوزه سالمت وارد شود، تاا ماا بتاوانیم باا شود. ایشان اشاره کردند این نگاه کلل میاجتماعی و معنوی را شام

نگرانه، به سمت عافیت حرکت کنیم. ایشان با تاکید بر اینکه در ادعیاه معصاومین از خداوناد طلاش عافیات شاده این نگاه کل

نیاز ماورد تاکیاد دیان مباین اساالم عالوه بر متون علمای نگرانه است، به اهمیت این موضو  اشاره کردند که این سالمت کل

نیکبخات  پروفساورپاندمی کرونا باید مورد توجه ماراقبین ساالمت قارار گیارد.  مباشد و لذا بیش از پیش و بخصوص در ایامی

خااص باه حاوزه مارگ و اهمیت توجه اثرکرونا،  وطنان درزمار روز افزون مرگ هم نصرزبادی در پایان سخنان خود با توجه به

زماادگی دانشاکده پرساتاری و  ،اهمیت مراقبت مبتنی بر شواهد علمی همچنینسوگ و ارائه خدما  به بازماندگان در کرونا و 

ای و تحقیقا  و مشاوره سوگ با رویکرد باین حرفاهملی مرکز و راه اندازی تهران را برای تاسیس دانشگاه علوم پزشکی مامایی 

 مطرح نمودند.ستای پروکه مداخله سوگیاران و برزیندهای مورد انتظار این وبینار در را المللیبین

روان  اشتبهد MPH پزشکی، زموزش بالینی، یروانشناسمتخصص ، اسدی علی دکتر زقای نابدر بخش پایانی برنامه برنامه ج 

باا کماک  کشاور، در دو بخاش پزشاکی زماوزش و درمان بهداشت، وزار  اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت دفتر و معاون فنی

ه بزار  بهداشت خانم دکتر مریم عباس نواد، روانپزشک و کارشناس دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وسرکار همکارشان 

 وزار  وساطت( 19-کوویاد)کرونا بیمااری پانادمی در داغادار هاایخاانواده بارای سوگ انجام گرفته مداخال  و بیان اقداما 

 پرداختند. ایران کشور در پزشکی زموزش و رماند بهداشت

کارشناس دفتر سالمت روان وزار  بهداشات در سخنران مهمان، و سرکار خانم دکتر مریم عباس نواد، ابتدا 

، 19- دیاکوو یمااریاز ب یبازماندگان ناش یخدما  مشاوره در سوگ برا یهاسرفصلسخنرانی خود به بیان 

اقداما  انجام ، توجه هستند؟ ازمندین 19-دیکوو یماریاز ابتال به ب یناش انیمتوفچرا خانواده اینکه  از قبیل

در ماورد  یشانهاداتیپ ازقبیال واکنش سوگ  تیریاقداما  مددر بخش اول واکنش سوگ  تیریشده در مد

 وهیدر ماورد شا یداتشانهایپ، ننادیرا بب یمتاوف کریدارند پ لیکه خانواده تما یموارد یبرا ییها هیتوص، دادن خبر فو  وهیش

 ی پرداختند.متوف یخاکسپار

معاون فنای دفتار ساالمت روان وزار  ضامن  ، سخنران مهمان برنامه وجناب زقای دکتر علی اسدی سپس 

و ساخنرانان  از استرالیا کریستوفر هاال و الیزابات الب، ان مهمان برنامهخوش زمدگویی و قدردانی از سخنران

و جنااب زقاای دکتار  جناب زقاای دکتار نیکبخات نصارزبادی، مامایی تهران از دانشکده پرستاری و کلیدی

ابراز همدردی با جناب زقای دکتر محمدی در داغ فرزناد  محمدی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، همچنین

علوم پزشاکی از زحما  تیم و دبیران علمی و اجرایی در دانشگاه  از سراسر کشور، کنندگانخوش زمدگویی به شرکتو عزیز، و 

پشتکار و پیگیاری شابانه زحما ، باالخص از  ،مشهد، دفتر نهاد رهبری جناب زقای دکتر طباطبایی و جناب زقای دکتر ززادی

روزی دبیرعلمی و رابط بین المللی برنامه دکتر مرضیه حسن پور، مسئول کارگروه سوگیاران دانشکده پرستاری و مامایی تهران 

از قبیال واکانش ساوگ  تیریبخش دوم اقاداما  مادبه ایراد سخنرانی خود در خصوص و نمودند،  قدردانی در مدیریت کرونا

 یابیاارز ای یعنیمرحله 5مشاوره سوگ  ندیفرز؟ ستیسوگ چ یمشاوره یاهداف اختصاصی، مشاوره سوگ در بازماندگان متوف

سازگارشادن باا  ،یابیابازی، ابیار زمدن با سوگ و معناکنا، درک فقدان شیو افزا دادیرو ریپذانعطاف یابیارزی، و مشاوره مقدمات

زماار  اخارین دکتار اسادی ضامن ارائاه .پرداختناد ی،بدون متوف یروند سوگ، بازگشت به زندگ یابیارزی، و بدون متوف یزندگ

وانشناساان و در مراکز بهداشاتی و مراقبتای درماانی توساط ربه بازماندگان قربانیان ویروس کرونا ارائه شده  ایخدما  مشاوره

تحت نظار  دفتر سالمت روان وزار  بهداشت درماان و های علوم پزشکی سراسر کشور و در دانشگاهمتخصصین سالمت روان 

( و اینکاه 19-)کوویاد گیری بیماری ویروس کروناای به بازماندگان داغدار در همه، اهمیت ارائه خدما  مشاورهش پزشکیزموز
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توانناد تجرباه درد هاای ساوگیاری مایای و همدلی از متخصصین سالمت روان و گروهی مشاورههاچگونه زنها با دریافت کمک

همه سخنرانان داخل و خارج در ایان وبیناار و  و پیام مرگ عزیزانشان را بصور  سازمان یافته معنا دهند، را مورد تاکید قرار دادند.

 دگان و مدافعان سالمت بودن اعالم نمودند.خود را همبستگی ملی و در کنار هم بودن و در کنار بازمان

و رابطاین  در پایان ضمن پاسخگویی سخنرانان داخل و خارج به سواال  شرکت کنندگان و بح  و تبادل نظر، دبیاران علمای

نجمان جهاانی بین المللی وبینار دکتر حسن پور مسئول گروه سوگیاران و عضو فدراسیون جهانی نیدکب و دکتر ززادی عضو ا

  .نشناسان به جمع بندی و بیان نکا  مهم در وبینار پرداختندروا

ر زمیناه دو اطالعاا   ادل داناشباالمللی که عالوه بر زشانایی و تبا توجه به برزیندهای مورد انتظار از برگزاری این وبینار بین

ناه ساوگ، و ته دنیاا در زمیسازی با مراکاز پیشارف(، شبکه19-سوگ و مراقبت سوگ در پاندمی بیماری ویروس کرونا )کووید

و در ساطح  اندازی مرکز سوگ و داغداری مجازی و انجام تحقیقاا  مشاترک ملایمراقبت تسکینی انتهای عمر در راستای راه

ر ر چند کوچک دهگیری کرونا بود تا گامی های داغدار و همچنین مدافعان سالمت در همهبین المللی جهت حمایت از خانواده

یاان و هاای متوفها در سالمت جامعاه بخصاوص خاانوادههای حل نشده و تاثیر این نو  سوگتبعا  سوگجهت پیشگیری از 

ملای مرکاز  سیتاسا توان باه خروجای ایان وبنیاار در راه انادازی ومی مدافعان سالمت در بحران بیماری کرونا برداشته شود.

م دانشاکده باا اعاالم زماادگی رئایس محتار تهاران یزشکدر دانشگاه علوم پ یا حرفهنیب کردیسوگ با رو و مشاوره قا یتحق

 .  پرستاری و مامایی تهران پرفسور علیرضا نیکبخت نصرزبادی اشاره نمود

باا  راسر کشور بودندهای مختلف از سنفر از متخصصین رشته 365در این وبینار نیز که بالغ بر  شرکت کنندگاندر پایان برنامه 

-اماهزماندهی، برناسکای روم قدردانی خود که حاکی از رضایت زیاد زنان از ساا اتاق گفتگویر های کتبی بسیاری دارسال پیام

و عاالی  ا فاوق العاادهها، سخنرانان و برگزارکنندگان بود را ابراز داشتند و این برنامه علمای رریزی، و محتوای علمی سخنرانی

باراز ای دکتار محمادی ری با سخنران مدعو سوگوار برنامه جناب زقااهای تسلیت بسیااین با ارسال پیامبرعالوه ارزیابی نمودند

 همدلی و همدردی نمودند.

و  رشتیبان وبینااپاجرایی و  علمی و تیم ،سخنرانان ،از شرکت کنندگان دبیر علمی دکتر محمود ززادیمجدد  با قدردانیبرنامه 

باا  مبساتگیو ه حسن پاور در خصاوص مهرباانیمرضیه دکتر وبینار و رابط بین الملل دبیر علمی  بیان شعری از موالنا توسط

 ایی و مشااورههاای همادلبه دریافت کمک بازماندگانو دعو  از بخصوص در مقابله با کرونا و حمایت از داغدیدگان،  یکدیگر

رایگاان باه  ایمعرفای خادما  مشااورهو با  بهداشت کارگروه سوگیاران و خدما  ارائه شده از سوی دفتر سالمت روان وزار 

ران تها اری و مامااییهای داغدار از مرگ عزیزان در پاندمی کرونا توسط کارگروه سوگیاران دانشکده پرستبازماندگان و خانواده

خادما  مشااوره  ،(fnmgriegcovidو پیی  اسنیاگاگما س سیوگیاران   021-61054010)صدای سوگیاران  در مدیریت کرونا

س ساید قای مهنادز راه اندازی شده توسط "آی پموسه"یادبود فارسیثبت صفحه  معرفی و در نهایت وزار  بهداشت،  4030

در ایای وبیناار دست اندرکاران علمی اجر مسئولین و شرکت کنندگان،  سخنرانان،کلیه و تشکر و قدردانی از ، علیرضا حسینی

 و نهااد رهباری در دفتار ، و خانم مقادسرضازادهرحمانپور، نجف زاده،  انزقای)دانشگاه علوم پزشکی مشهددفتر نهاد رهبری و 

سئولین رواباط مو تهران  دانشکده پرستاری و ماماییو گروه سوگیاران  رئیس ینهمچن ،(شان در دانشکده مجازیسایر همکاران

 ان وزار دفتار ساالمت روهمکااران ، و عطاری شایما اکبریان و خانمحسین زقای  نعمومی دانشکده پرستاری و مامایی تهرا

 به کار خود پایان داد.  8/8/1399 شنبهپنجروز  بعداز ههر 1:30 ساعت بهداشت و مراکز استرالیا،

 

 و تنظیم: تایپ ،تدوین

 مرضیه حسن پورپروفسور 

 پمسگاریاسگاد  و دکگمای تخصصسدبیم علمس و رابط بین الملل وبیاار،  

  شگاه علوم پزشکس تهماندان و عضو گموه سال ت  عاوی  ا اسسدانشکده پمسگاری و  نئول کارگموه سوگیاران 
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 تهران در مدیریت کرونا  کارگروه سوگیاران دانشکده پرستاری و مامایی 

 بمنا ه، روانشااس و دسگایگس تماپ از دانشگاه علوم پزشکس  شهد دوم با همکاری دکگم  حمود آزادی، دبیم علمس

29/8/1399 

 


