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چكیده
کادر درماني بیمارستانها طي همهگیری کوويدـ 11به دلیل شبکاری ،فاصله از خانواده و اضطراب ناشي از ابتالء به کوويدـ11
فعالیت جنسي کمتری داشتند .با توجه به اين که نزديک به دوسال از شیوع کوويدـ 11در جهان ميگذرد و همچنان شاهد جهـش
اين ويروس کشنده هستیم ،بررسي رضايت جنسي کادر درماني بیمارستانها طي همهگیری کوويدـ ، 11 ،از جمله موضـوعاتي
است که الزم است به آن پرداخته شود .در واقع ،از آن جايي که رضايت جنسي با سالمت روانـي افـراد ارتطـاس مسـت یمي دارد،
الزم است بررسيهای بیشتری پیرامون عواملي که ميتواند در برانگیختگي و میل جنسي زوجین در دوران کرونـا ن ـش داشـته
باشد ،انجام شود .استفاده از مراقطتهای پزشكي و روانپزشكي راه دور از جمله راهكارهای خوبي است که ميتواند موجب رفع
مشكالت و اختالالت جنسي افراد گردد و به تطع آن سالمت جسمي و رواني خانوادهها را ارت ـاء دهـد .بـدين من ـور مـيبايسـت
آگاهي مردم به خصوص زوجیني که از عملكرد جنسي خود رضايت کافي ندارنـد ،پیرامـون ن ـش چشـمگیر فعالیـت جنسـي در
ارت اء سیستم ايمني بدن و م ابله با کوويدـ 11را باال برد تا شاهد کمترين آسیب در بین خانوادهها باشیم.
واژههای کلیدی :کوويدـ ،11کادر درماني ،رضايت جنسي ،همهگیری

282

رضايت جنسي کادر درمان

سردبیر محترم
کوويدـ 11ابتدا از شهر ووهان استان هوبي کشور چین شیوع يافت و ف ط در طول دو ماه ،ططق اعـالم سـازمان جهـاني
بهداشت به يک بیماری همهگیر در سطح جهاني تطديل شد .با شیوع جهاني کوويدـ 11و متعاقطاً رخ دادن تغییراتـي چـون تعطیلـي
مشاغل پرخطر ،ايجاد سطح اضطراری بهداشت عمومي و قرنطینة خانگي؛ به شدت روابط اجتمـاعي ،اقتصـادی و نحـون زنـدگي
کردن افراد ،تحت تأثیر قرار گرفت( .)1با گذشت محدوديتهای شديد و فاصلهگذاری اجتماعي ،کوويدـ 11موجب کاهش سـالمت
رواني ،کیفیت زندگي ،صمیمیت زناشويي ،عملكرد و رضايت جنسي بسیاری از زوجین گرديد( .)7رابطه جنسي تحت تأثیر مت ابل
عوامل اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي ،سیاسي ،مذهطي ،جسماني و رواني افراد قرار دارد .به همین علت منط ـي اسـت فـر

کنـیم

عملكرد و رضايت جنسي بسیاری از افراد در دوران پر تنش شیوع کوويدـ 11آسیب فراواني ديده باشد( .)3از ن ر خطر و میزان
انت ال کوويدـ 11در روابط جنسي نیز پژوهشهای انجام شده نشان دادند بیشترين میزان ويـروس در بـزاد دهـان وجـود دارد،
بنابراين يک بوسیدن ساده نیز در روابط عاش انه ميتواند ويروس را به ديگری من ل نمايد .با اين حال ،هیچ اطالعاتي در رابطـه
با انت ال کوويدـ 11از راه واژن و م عد وجود ندارد .همچنین در رابطه با تأثیر کوويدـ 11بـر بیهـه ،تخمـدان و میـزان بـاروری
اطالعات دقی ي به دست نیامده است و دقیق مشخص نیست چه تأثیری بر روی هورمونهای جنسي افراد بر جای ميگذارد(.)0
ططق بررسيهای صورت گرفته ،احساسات ناخوشايند به شكل قابل تـوجهي بـر روابـط جنسـي تـأثیر منفـي بـر جـای
ميگذارند .در واقع ،سالمت جنسي و باروری تحت تأثیر سالمت جسمي ،عاطفي ،رواني و اجتماعي افراد قرار دارد( .)5بـه همـین
دلیل مي توان گفت ،وضعیت روانشناختي و استرس در روابط ن ش مهمـي در انگیـزه و میـل جنسـي زن و شـوهر ايفـا مـيکنـد.
بررسيهای انجام شده نشان دادهاند که عملكرد جنسي ،ارگاسم و لذت جنسي زوجین اغلب تحـت تـأثیر آرامـش ،تـنش پـايین و
رعايت حريم خصوصي دو طرف است ،اما طي شیوع کوويدـ 11به علت محدوديتهای شديد و فاصلهگذاری اجتمـاعي ،بسـیاری
از زوجین مجطور بودند ماهها ،روزها و ساعات زيادی را در کنار يكديگر باشند و فرصتي برای خلوتگزيني وجود نداشت(.)6
يكي از گروههايي که به علت شیوع کوويدـ ،11فشار کاری و قرنطینه نتوانستند با همسـر و فرزنـدان خـود ديـدار کننـد،
کادر درماني بیمارستانها بودند .همین موضوع باعث گرديد از ن ر فعالیت و رضايت جنسي تحت تـأثیر قـرار گیرنـد و نتواننـد
نیازهای جنسي خود و همسرشان را برآورده نماينـد .در واقـع ،تـرس از انت ـال کوويدــ 11بـه خـانواده ،اضـطراب ،اسـترس و
فرسودگي شغلي پرستاران و پزشكان طي همهگیری کوويدـ 11منجر به کاهش ارتطاس آنها با همسران خود گرديـد( .)2در همـین
زمینه ،بیولت و همكاران( )8در پژوهشي تأثیر شیوع کرونا را بر عملكرد و رضايت جنسـي کـادر درمـاني مـورد بررسـي قـرار
دادند .نتايج به دست آمده نشان داد عملكرد و رضايت جنسي کادر درماني به میزان قابل توجهي کاهش يافت .هـمچنـین افـرادی
که در بخش کرونايي فعالیت ميکردند از استرس ،اضطراب و اختالل نعوظ بااليي برخوردار بودند .در مطالعهای ديگر ،دروس و
همكاران( )1به بررسي میزان رابطه جنسي کادر درماني بیمارستانهـای ايتالیـا طـي شـیوع کوويدــ 11پرداختنـد .بررسـيهـای
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صورت گرفته حاکي از کاهش چشمگیر رابطه جنسي کادر درماني در دوران کرونا داشت که بر روی سالمت روانـي و جسـمي
آنها تأ ثیرگذار بود .زنان در م ايسه با مردان از میزان افسردگي و اضطراب بیشتری برخوردار بودند که موجب کاهش رضـايت
جنسي آنها گرديد .هم چنین سن ،سطح تحصیالت ،فعالیت در بخش کرونايي ،ساب ه کاری و جنسیت با میزان رضايت و عملكـرد
جنسي افراد ارتطاس داشت.
مراجعه به روانشناس و مشاور از جمله راههايي است که ميتواند وضعیت خـانوادگي ،صـمیمیت زناشـويي و رضـايت
جنسي زوجین را بهطود بخشد ،اما از آن جايي که در دوران همهگیری کوويدـ 11که دسترسي حهوری بسیاری از بیمـاران بـه
روانشناسي قطع شد ،استفاده از خدمات مجازی و الكترونیک ميتواند کمک قابـل تـوجهي در کـاهش و کنتـرل شـیوع اخـتالالت
روانشناختي ايفا کند( .)14به عطارتي ديگر ،ايجاد فاصلهگذاری اجتماعي و قرنطینه خـانگي بـه من ـور کنتـرل شـیوع کوويدــ،11
توانايي تأمین کنندگان سالمت رواني را به شدت محدود کرده است ،دقی اً در زماني که پیشگیری از وقوع اختالالت روانشـناختي
در اين شرايط از اهمیت بااليي برخـوردار اسـت( .)11در همـین راسـتا ،ژو و همكـاران( )17بـه بررسـي وضـعیت مراقطـتهـای
روانشناسي طي همهگیری کوويدـ 11پرداختند .نتايج به دست آمده مشخص کرد در دوران همـهگیـری کوويدــ 11بـا توجـه بـه
فاصلهگذاری اجتماعي و تعطیلي بسیاری از مراکز روانشناسي ،مراقطتهای روانپزشكي به میزان قابل توجهي کاهش يافته است.
تا جايي که  18/1درصد از بیماران در مصرف داروهای خود به مشكل برخوردند و  12/7درصد نیـز مصـرف دارو را متوقـ
کردند .همچنین  70/5درصد از بیماران مطتال به اضطراب ،افسردگي و استرس نميتوانند تشخیص و درمان به موقـع را دريافـت
نمايند.
در مجموع ،با توجه به اين که نزديک به دوسال از شیوع کوويدــ 11در جهـان مـيگـذرد و هـمچنـان شـاهد جهـش ايـن
ويروس کشنده هستیم ،بررسي و ارزيابي عملكرد و رضايت جنسي افراد طي همهگیری کوويدــ 11از اهمیـت بـااليي برخـوردار
است .در واقع ،از آن جايي که رضايت جنسي با سالمت رواني افراد ارتطـاس مسـت یمي دارد ،الزم اسـت بررسـيهـای بیشـتری
پیرامون عواملي که مي تواند در برانگیختگي و میل جنسي زوجین در دوران کرونا ن ش داشـته باشـد ،انجـام شـود .اسـتفاده از
مراقطتهای پزشكي و روانپزشكي راه دور از جمله راهكارهای خوبي است که ميتواند موجب رفع مشكالت و اخـتالالت جنسـي
افراد گردد و به تطع آن سالمت جسمي و رواني خانوادهها را ارت اء دهد .بـدين من ـور مـيبايسـت آگـاهي مـردم بـه خصـوص
زوجیني که از عملكرد جنسي خود رضايت کافي ندارند ،پیرامون ن ش چشمگیر فعالیت جنسـي در ارت ـاء سیسـتم ايمنـي بـدن و
م ابله با کوويدـ 11را باال برد تا شاهد کمترين آسیب در بین خانوادهها باشیم.
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Abstract
Hospital medical staff were less sexually active during the COVID-19 pandemic due to networking, distance from family, and
COVID-19 anxiety. Given that nearly two years have passed since the outbreak of COVID-19 in the world and we are still witnessing
the mutation of this deadly virus, first of all, it is necessary to evaluate the sexual satisfaction of hospital staff during the COVID-19
pandemic. Since sexual satisfaction is directly related to a person's mental health, more research is needed on the factors that can
play a role in a couple's arousal and sexual desire during the coronation. The use of Tele-medical and psychiatric care is one of the
good solutions that can solve the problems and sexual disorders of individuals and, consequently, improve the physical and mental
health of families. To this end, we need to raise awareness of people, especially couples who are not satisfied with their sexual
function, about the significant role of sexual activity in boosting the immune system and counteracting COVID-19 to see the least
harm among families.
Keywords: COVID-19, Hospital Medical Staff, Sexual Satisfaction, Pandemic
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