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به اندازه کافی اطالعات داده نشده             افسردگی بالتکلیفی و اضطراب

درصد          تصمیم گیری پس از اولین صحبت در مورد خبر بد امکان پذیر 42

نیست

یکی از بستگان یا فرد مورد  )درصد         صحبت دوباره ای در ای زمینه 50

( عالقه



رابطه  
عاطفی  
پزشک و  

بیمار

کاهش اضطراب 
و گمگشتگی

ا ایجاد تغییر تنه
ثانیه38در 

افزایش توان 
یاداوری اطالعات 
مربوط به پیش 
اگهی و درمان



همدلی پزشک  
با بیمار کرونایی

کاهش  
برانگیختگی  

جسمانی

کاهش اضطراب

افزایش قدرت  
یادگیری



امتناع بیمار از گرفتن اطالعات. 1

عدم کفایت بیمار مبتال به کرونا. 2

اورژانس ها. 3

ایجاد آسیب روانی جدی در بیمار. 4



هر فرد این حق را دارد که  
حقایق شخصی و مربوط به 
خود را بداند و دذ مورد آینده  

خود مطابق با ارزش های الهی  
آزادانه و بدون اجبار و با آگاهی  

کامل تصمیم گیری نماید

روزهای واپسین حیات برای 
مومنان میتواند فرصت مناسبی  
برای جبران مافات رد امانات رفع 
کدورت ها وصیت کردن و حاللیت 

طلبی باشد





داغدیدگی        وقتی فرد شخص عزیزی از دست میدهد

اندوه         احساس ناشی از داغدیدگی

سوگ      تجلی احساس اندوه





دوره واکنشی. 1

حسرت و جست و جو. 2

بهم ریختگی و سازمان دهی مجدد. 3

جهت گیری مجدد و بهبود. 4

سوگ حل نشده



مرگ تدریجی    سرطان ام اس آلزایمر کرونا

نوع مرگ

چون                  )مرگ ناگهانی     اثر حادثه خشونت و بدنامی 
ایدز یا خودکشی











:درمان

در بزرگساالن             درمان شناختی رفتاری یکپارچه نگر

در کودکان و نوجوانان     کاهش عالئم سوگ طوالنی مدت و نیز                                  

استرس پس از سانحه

تعدیل عالئم افسردگی و مشکالت                                        

درونی سازی و برونی سازی

استثنا     از دست دادن فرد عزیز در اثر                                              

خودکشی 



با تشکر 

اداره مشاوره و سالمت روان دانشجویی    


