
 COVID-19 یریکارکنان سلامت در همه گ انیاضطراب در م یجهان وعیش

 مجری: دکتر سیما رفیعی

تأثیر نامطلوبی بر سلامت روان جمعیت در سراسر جهان داشته است. این مطالعه برای  COVID-19 بیماری همه گیر زمینه و هدف:

بیشتری از اضطراب با هدف ارائه خدمات بهداشت روان هدفمند در بررسی سیستماتیک ادبیات موجود برای شناسایی افراد در معرض خطر 

 طی این شیوع انجام شده است

بیماری همه  در طی سراسر دینادر این بررسی سیستماتیک و فراتحلیل ، مطالعات با تمرکز بر شیوع اضطراب در میان جمعیت  روش اجرا: 

 Google و PubMed  ،EMBASE  ،Scopus  ،Web of Science (WoS) تا فوریه در 0202در ژانویه  COVID-19 گیر

Scholar  برای انجام متاآنالیز ، از مدل اثرات تصادفی استفاده شد و ناهمگنی آماری مطالعات شامل با استفاده از شاخص0202جستجو شد . 

I2 ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار R انجام شد. 

 ٪1/00نفر شامل این بررسی است. یافته ها نشان داد که شیوع اضطراب در بین جمعیت عمومی  232010مطالعه شامل  221 یافته ها:

(59٪ CI  ،7/23٪  در حالی که شیوع در افراد آلوده ٪0/12؛ ) و افراد مسن به طور  مردانبوده است که از این میان،   %9202به ویروس

( و ٪6600؛  CI  ،42.5٪ ٪59درصد ) 6/93بعلاوه اروپا بیشترین شیوع اضطراب را (.  ≥p 29/2) شته انداضطراب بالاتری داقابل توجهی 

بر این اساس بعلاوه  گزارش کردند.( ٪.1نشان داد.  (CI  ،20.3٪ ٪59) ٪0.01( و آسیا ٪3009؛  CI  ،19٪ ٪59) ٪1209پس از آن آمریکا 

 ٪15شیوع اضطراب در تکنسین های بهداشتی  .بود (Cl  ،6 / 34-34 ٪59) ٪2/06بهداشتی شیوع اضطراب در بین کارکنان مراقبت های 

(59٪ Cl ،13-73)  16و دانشجویان پزشکی٪ (59٪ Cl ،15-65) علاوه بر این ، رابطه مثبت  .بسیار بیشتر از سایر کارکنان بیمارستان بود

 Cl ٪59) ٪1000همچنین میزان شیوع اضطراب در مردان  .(p <29/2شد )و سن آنها تأیید  HCWو معناداری بین شیوع اضطراب در بین 

 .بیشتر بود (Cl  ،18.2-38.6 ٪59) ٪0000نسبت به زنان  (25.4-51.8، 

واسطه بالاخص افرادی که باز طریق شناسایی افرادی که احتمالاً در لایه های مختلف جمعیت دچار اختلالات روانی هستند  نتیجه گیری: .

، می توان مداخلات حمایتی مناسبی را با هدف ارائه خدمات بهداشت روان هدفمند در طی محیط های پرتنش و ریسک زا قرار دارندشغل در 

 .، انجام دادبرای آنان شیوع


