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  چکیده

 به را جهانی بهداشت سازمان نگرانی و توجه سرعت به و شد آغاز چین ووهان در کرونا ویروس بیماري شیوع 2019 سال دسامبر از

 حاد سندرم و سارس ویروس کرونا با زیادي ارتباط که است ویروس کرونا جدید موارد  از یکی 19-کووید بیماري. کرد جلب خود

 کرونا قبلی نوع دو از ترسریع بسیار 19-کووید ویروس انسان به انسان انتقال سرعت که تفاوت این با اما. دارد خاورمیانه تنفسی

 که کردند تدوین را زیادي هايمحدودیت 19-کووید ویروس تربیش هرچه جلوگیري منظور به هادولت علت، همین به. است ویروس

 راههم به جهان مردم براي زیادي منفی پیامدهاي شرایط این. است اجتماعی گذاريفاصله حفظ و خانگی قرنطینۀ هاآن تربیش هدف

 مدت به نهخا در گرفتن قرار واقع، در. هستند خوردن اختالالت به مبتالیان ،اندگرفته قرار تأثیر تحت که هاییگروه از یکی اما داشت،

 شناختیروان مشکالت، 2019 ویروس کرونا ناشناخته بیماري با همراه استرس و اضطراب چنینهم و درمان به دسترسی عدم طوالنی،

 درمانی خدمات به دسترسی کهاین به باتوجه چنینهم. است داشته پی در خوردن اختالالت به مبتالیان براي متعددي جسمانی و

 داشته تريبیش توجه بیماران این به سالمت و بهداشت حوزة مسئوالن است الزم شده، ترکم 19-کووید ویروس گیريهمه طول در

  .باشند

  .19-کووید ،گیريهمه خوردن، اختالالت، 2019 ویروس کرونا: کلیدي هايواژ

 

  مقدمه

  محترم سردبیر
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  رانیا رشت، الن،یگ دانشگاه ،یانسان علوم و اتیادب دانشکده ،یعموم یشناسروان ارشد یکارشناس يدانشجو -2
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) 19-ید(کوو 2019 کرونا ویروس بیماري شیوع

)Coronavirus disease 2019 (COVID-19 (ووهان، شهر از 

) Wuhan, Hubei Province, China( چین کشور هوبی استان
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 سرتاسر در سرعت به 2019 کرونا ویروس بیماري. شد آغاز

همه .یافت گسترش دیگر کشورهاي از بسیاري و چین کشور

 آن از که است برجسته چنان آن بیماري این شیوع و گیري

 که یجای تا کنند؛می یاد جهانی سالمتی نگرانی یک عنوان به

)، World Health Organization( بهداشت جهانی سازمان

 اضطراري وضیعت ششمین را 2019 ویروس کرونا بیماري

 کندمی اعالم) Public health emergency( جمعی سالمت

]1[.  

 بیماري یک) 19-ید(کوو 2019 ویروس کرونا بیماري

 به انسان سرایت و انتقال میزان که است تنفسی حاد عفونی

 عادي و معمول عالئم داشتن چنینهم. دارد باالیی انسان

 دندش باعث گلو خشکی و سرفه مثل سرماخوردگی به شبیه

 کرونا ویروس بیماري حول ايمالحضه قابل اضطراب که

 ر،دیگ بیانی به. آید وجود به مبتال غیر سالم افراد در 2019

 است خاصی هايمشخصه داراي 2019 کرونا ویروس بیماري

 یفتحر هايفهم و تفسیرها ادراکات، سريیک به منجر که

 بیماري هايشناخت هاآن در و گرددمی افراد در شده

)Illness cognitions (راستا، همین در. کندمی ایجاد 

 يبرا یمختلف هايمحدودیت و اقدامات مختلف کشورهاي

-ویدکو ویروس تربیش هرچه شیوع کردن متوقف یا جلوگیري

)، Social Distancing( اجتماعی گذاري فاصله جمله از 19

 ایجاد به منجر که کردند اتخاذ دورکاري، و خانگی قرنطینه

تا  ید؛مردم گرد یسبک زندگ يبر رو ايسابقه بی تغییرات

و  یخانوادگ یلی،تحص ی،از تعامالت اجتماع یاريکه بس ییجا

  .]2[کشورها را تحت شعاع خود قرار داده است  ياقتصاد

 آمدهاي و رفت کردن محدود منظور به راستا، همین در

 ایاالت داروي و غذا اداره خرید، مراکز و هافروشگاه در مردم

) United States Food and Drug Administration( متحده

 ماهانه صورتبه را خود خریدهاي مردم که است داده پیشنهاد

 ذخیره هفته چند مصرف براي را نیاز مورد اقالم و دهند انجام

 پرتردد مراکز و شهر داخل در غیرضروري مراجعه تا کنند

 ناحس نحو به اجتماعی گذاريفاصله و آید عمل به جلوگیري

 که افرادي براي گوناگون غذایی وسایل انباشت. گردد اجرا

 یاربس ،هستند) Eating Disorder( خوردن اختالالت داراي

 قابل میزان به را هاآن استرس میزان و است برانگیزچالش

شایع جمله از خوردن اختالالت. ]3[ دهدمی افزایش توجهی

 به زنان در ویژه به و مردان در پزشکیروان اختالالت ترین

 متعددي جسمانی و شناختیروان پیامدهاي که آیدمی شمار

 رد خوردن اختالالت بالینی اشکال. کندمی ایجاد افراد براي را

 پر و) Anorexia Nervosa( عصبی اشتهایی بی بردارندة

 طوالنی در که است) Bulimia Nervosa( عصبی اشتهایی

بیماري جملهاز  یمختلف هايبیماري به ابتالء به منجر مدت

-یم جنسی مشکالت و استخوان پوکی افسردگی، قلبی، هاي

  .]4[ شود

 بعد و خوردمی غذا زیادي میزان به فرد عصبی پرخوري در

 .دهدمی انجام را پاکسازي هايدوره و زیاد بدنی فعالیت آن از

مک و هستند مناسبی بدن تصویر و وزن داراي اغلب افراد این

 در. شوندیم خود شخصی زندگی در اساسی مشکالت دچار تر

 وزن هستند عصبی اشتهاییبی داراي که بیمارانی مقابل،

 یزن خود از مناسبی بدن تصویر داراي و دارند پایینی خیلی
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 ندکمی مشکل دچار هاآن عادي زندگی روند هااین که نیستند

 شیوع زنجیرة قطع جهت در هادولت که هاییسیاست. ]5[

 و تحرك افراد از بسیاري شد باعث گرفتند 19-کووید ویروس

 خود وقت تربیش و باشند نداشته را خود گذشته بدنی فعالیت

 یک ایجاد باعث مسائل این تمامی. کنند سپري منزل در را

و  یصبع اشتهاییبی به مبتال افراد براي برانگیز چالش محیط

  .]3-6[شد  یعصب ییپراشتها

 جمله از آوراضطراب و زاتنش هايموقعیت در گرفتن قرار

یم افراد در هیجانی خوردن افزایش منجربه خانگی، قرنطینۀ

 خطر که است چرب و پرکالري غذاهاي شامل نیز معموالً. شود

 سویی از. ]7[ دهدمی افزایش را خوردن اختالالت به ابتالء

 عنوان به غذایی محصوالت برخی به محدود دسترسی دیگر،

-باشگاه در شدید هايمحدودیت و غذایی مواد احتکار نتیجه

ممکن  19-یدکوو یروسو گیريهمه هنگام در ورزشی هاي

از افراد مبتال به اختالالت خوردن؛  یارياست مورد توجه بس

 ار غذاییاز حد مواد  یشکه قبالً مصرف ب ییهابه خصوص آن

گفت، عدم  توانمی واقع در. ]2-8[باشد  کردند،می محدود

از افراد، اختالالت  یاريدر بس یو تحرك ناکاف ییغذا یتامن

  .]4-7[را به همراه خود دارد  یخوردن و چاق

 یتفعال گیرچشم کاهش از حاکی شده انجام مطالعات نتایج

 تجه در گوناگون هايویتامین مصرف افراطی افزایش و بدنی

 هااین تمامی که دارد؛ 19-کووید ویروس به ابتالء از جلوگیري

 شناختیروان و رفتاري جسمانی، مشکالت، ایجاد موجب

 تعطیلی با دیگر، سویی از. ]6-8[شده است  ايگسترده

 گیريهمه طول در شناسیروان و مشاوره مراکز از بسیاري

 اختالالت به مبتال بیماران از بسیاري 19-کووید ویروس

 علت به که جایی تا. شدند متحمل را زیادي آسیب خوردن

 مجبور بیماران این از بسیاري 19-کووید ویروس گسترش

معالجه خود را  یامرخص شوند  هابیمارستان از زودتر شدند

مدت زمان  کهینباتوجه به ا ین،چن. همیاندازندعقب ب

؛ وجود ندارد یدجد یروسواکسن کرونا و یدتول يبرا یمشخص

افراد صورت  ینبه ا تريیشب یروان یتالزم است توجه و حما

به  یريجلوگ یقابل توجه یزانعالئم به م یدتا از تشد یردگ

  .]9[ یدعمل آ

  گیرينتیجه

 سبک در ايگسترده تغییرات 2019 ویروس کرونا بیماري

 نای شودمی بینیپیش که است آورده وجود به افراد زندگی

چشم تغییرات جمله از. باشد دارادامه زیادي مدت به اتفاقات

افراد  ییغذا يکه رخ داد، اختالل در عادات و الگوها گیري

 سیروترس از ابتالء شدن به و یلاز مردم به دل یاريبود. بس

 خوردن با رابدن خود  یمنیا یستمکردند س ی، سع19-یدکوو

. دکنن ترقوي مختلف، هايویتامین مولتی و پرکالري غذاهاي

 آمد وجود هب افراد در گونهوسواس خوردن به نیاز یک واقع در

 و قرص حتی یا حبوبات سبزیجات، غالت، مصرف به اقدام که

 ضايف تأثیر تحت افراد از بسیاري. کردند گوناگون هايمکمل

 و آگاهی هیچ بدون و بودند گرفته قرار هارسانه و مجازي

 طرفی از. کردندمی مصرف را مختلف غذاهاي علمی يپشتوانه

 تصویري هايتماس و دورکاري ی،اجتماع گذاريفاصله دیگر،

 زا بسیاري گردید باعث است، مشخص افراد صورت تربیش که

 را خود ترکم و نکنند توجه خود بدنی تصویر و وزن به مردم
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 ندهآی در باعث است ممکن موارد این تمامی. کنند نگاه نهآی در

 سطوح در خوردن اختالالت ایجاد باعث دور چندان نه

شبی مطالعۀ و بررسی نیازمند که شود، مردم بین گوناگون

   .است گرانپژوهش توسط تري
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From December 2019, the outbreak of coronavirus 2019 in Wuhan, China, began and quickly attracted the attention 

and concern of the World Health Organization. COVID-19 disease is one of the new cases of coronavirus that is closely 

related to SARS coronavirus and Middle East respiratory syndrome (MERS-CoV). However, the rate of human-to-

human transmission of the COVID-19 virus is much faster than the previous two types of coronavirus. As a result, 

governments have enacted several restrictions aimed at preventing the COVID-19 virus as much as possible, most of 

which are aimed at self-quarantining and maintaining social distance. These conditions have had many negative 

consequences for people around the world, but one of the groups affected is those with eating disorders. Prolonged 

stay at home, lack of access to treatment, as well as anxiety and stress associated with the unknown disease Coronavirus 

2019 have led to numerous psychological and physical problems for people with eating disorders. Also, as access to 

health care has declined during the COVID-19 virus epidemic, health officials need to pay more attention to these 

patients. 
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