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 41تا  یرود و گاهیبدن باال م یبخش مرکز یدما ،یاست که به دنبال استرس و تنش روح یحالت یتب روان -

 رسد.یم زیگراد ن یدرجه سانت

 .شودیم دهیاز مردم د یروزها در برخ نیاز اضطراب ابتال به کرونا ا یناش یروان تب -

اه کنند و ناخودآگ شیسالمت خود را پا تیکه افراد مدام وضع شودیمزمن و ترس از ابتال به کرونا موجب م استرس -

از عالئم را در خود بروز  یگاه برخ لیدل نیو به هم باشنددر خود  یماریب نیا مئبه دنبال کشف عال یبه نوع

  .دهندیم

درجه هم باال  41گاه تا  ی. اما تب روانستیباال ن یلخی معموال اندکرونا بنا به آنچه متخصصان اعالم کرده تب -

 رود.یم

حرارت  شیو افزا دهندیم یرو قیها بدون لرز و تعرتب نیکشد. ایروز طول م ۳تا  1 ان،یاز آغاز تا پا یروان تب -

 . ستیاز عفونت بدن ن یدر آنها ناش

 .دارد ازین زین یبلکه درمان روانپزشک ،ستین یکاف ییبه مشاوره دارد و تنها درمان دارو ازیو درمان آن ن صیتشخ -

 رقابلیو گاه غ ندیناخوشا یامدهایو پ شوندیم لیتبد گرید ییهاموقع درمان نشوند به تبهها بگونه تبنیا اگر -

 خواهند داشت.  یدرمان

ها و ینشاط آور و گفتگو در مورد نگران یهاتیفعال ،ییگراو واقع یشیمثبت اند نیتمر ،یاز اخبار بد و منف زیپره -

 تواند به کاهش عوارض استرس کمک کند.یپنهان نکردن آنها م



 

۳ 

 

  مقدمه 

روانی ناشی از این بیماری ناشناخته و جدی بسیاری از مردم را در کشور و شرایط اجتماعی شیوع بیماری کرونا این روزها 

ن گویند. ایشنوند و سخن میخوانند و میکنند و زیاد درباره آن میدر شرایطی قرار داده که مدام به این مسئله فکر می

متوجه خود کرده تکرار و چرخش دائمی اطالعات درست و نادرست و کوچک و بزرگ در این باره همواره ذهن جامعه را 

های محیطی و روانی و جسمی نوع برخورد همه افراد جامعه با این مسئله با توجه به تجارب و زمینه است. در این میان

متفاوت شان، قطعا یکسان نخواهد بود. برخی آگاهانه به دنبال آموختن و کسب اطالع بیشتر درخصوص عالئم و شناخت 

ان آن هستند. برخی هم چنان دچار استرس و اضطراب هستند که به پایش وسواس های پیشگیری و درمبه موقع و راه

کنند. شناخت و گاه در این زمینه مواردی از تب و عالئم بیماری را در خود احساس می ،گونه عالئم سالمت خود مشغولند

ررسی و بها بکاهد. در این نوشتار به نگرانیتواند از اضطراب و های مشابه میم کرونا و تفاوت آن با سایر بیماریئدقیق عال

 .پردازیممیکرونا تب روانی و تفاوت آن با  تبیین

  تب روانی چیست؟ 

 را به عنوان یکی از تهدیدهای منحصر به فرد، برجسته کرده 1۹، کووید اخبار مربوط به بیماری کرونا ایپوشش رسانه

ک ها فقط ییگیراین امر به وحشت، استرس و پتانسیل ابتال به هیستری در میان مردم جهان افزوده است. همه که است

آن  ظاهرمکه یکی از ،شوندمینیز باعث ایجاد اختالالت روانی مانند حمالت هراس و استرس بلکه  پدیده پزشکی نیستند

رود یبدن باال م یبخش مرکز یدما ،یاسترس و تنش روح است که به دنبال یحالتتب روانی  1احساس تب روانی است.

دهد یرخ م یتنش روح ای قیعم یشوک عاطف کیحالت معموال پس از  نیرسد. ایم زیگراد ن یدرجه سانت 41تا  یو گاه

نا دچار کروم تب باال به تصور اینکه ئشود افراد سالم با مشاهده عالگاه دیده میاین روزها  تر است.عیو در زنان جوان شا

شود که یبه این افراد اعالم مرا داشته باشند و  مئکنند بدون آنکه سایر عالدرمانی مراجعه می -اند به مراکز تشخیصیشده

 دچار تب روانی هستند.

ین اختالل و دارد. ا یبررسو نیاز به  نشانه بروز اختالل و مشکل است بلکه ستین یماریب ،تبمتخصصان بر این باورند که 

باعث  یمشکالت روح یگاه ، بلکهستین یجسم یماریتب نشانه ب مشکل هم فقط جسمی نیست. به عبارت دیگر همیشه

 شوند.یبروز تب م

گیرد. تب روانی ناشی از استرس تب شدید در بسیاری از موارد علت جسمانی ندارد و از شرایط روانی بیمار نشأت می

شود. به گفته محققان، وقتی در معرض حوادث عاطفی یا استرس مزمن قرار افزایش دمای بدن می وضعیتی است که باعث

با » گوید:می در دانشگاه علوم پزشکی ژاپن تنیطب روان متخصص" تاکاکازو اوکا"دکتر  .شویدبگیرید، دچار تب روانی می

پزشک در سراسر جهان به مطالعه و پژوهش در وجود اینکه این عارضه در مقاالت مختلف معرفی شده است، تنها چند 

های اخیر شیوع بیشتری پیدا کرده است. دکتر اوکا با بیماران زیادی روبرو شده این عارضه در سال«. انداین زمینه پرداخته

ایی که آنج اند که در دانشگاه دچار استرس شده بودند. به گفته دکتر اوکا، ازاست که بسیاری از آنها از دانشجویانی بوده

های دهند و مشکل بیماران را به شیوهبسیاری از پزشکان درک کاملی از این پدیده روانی ندارند، تشخیص درست نمی

 .کنندنامعقول درمان می

                                                           
ه نام ب یسبب بروز حالت ،یقلب یها یماریو ب ابتید ،یو احتمال بروز چاق یتهوع و درد عضالن نه،یدرد س ،ینفس، خستگ یاسترس مزمن عالوه بر تنگ.  1

 .شود یم یتب روان
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کنند. افزایش درجه حرارت درجه حرارت باالی بدن و عالئم ناشی از استرس، بیماران را با مشکالت متعددی مواجه می

گیرند، تنها خواهان کاهش درجه حرارت از عالئم ابتال به تب روانی است. بیمارانی که تحت درمان قرار میبدن تنها یکی 

 .1خواهند از شر تمام عالئم خالص شوندباالی بدنشان نیستند؛ بلکه می

 

 
 

 عالئم ویروس کرونا چیست؟ 

نزا آولعالئمی شبیه به آنف .گلودرد ندارد و عالئمی شبیه به سرماخوردگی مانند آبریزش بینی، عطسه، لرزش دستان کرونا

عفونت و مشکالت خفیف تا متوسط نیز ندارد به جز چند مورد که در هم مشترک هستند معموال سردرد و تب باعث ایجاد 

  .شوددر دستگاه تنفسی فوقانی و تنگی نفس و احساس فشار در قفسه سینه می

درمانی و رادیوتراپی،  ، شیمیهاسرطانسال و به طور کلی افرادی که به دالیلی مانند انواع  ۶۰اشخاص مسن باالی

فی دارند، بیشتر در معرض ابتال به این ویروس قرار خواهند سیستم ایمنی ضعی ها و بیماری قلبی عروقی و دیابت،خونیکم

 .گرفت

 روسیشود، معموالً چند روز پس از آلوده شدن فرد به ویم -1۹COVID یماریکه منجر به ب دیجد روسیعالئم کرونا و

انجام شده عالئم  قاتیظاهر شوند. براساس آمارها و تحق رترید یافراد ممکن است عالئم کم یشود. اما در بعضیشروع م

 8/۶7(، سرفه خشک )در یدرصد افراد هنگام بستر 7/88و  رشیپذدرصد افراد هنگام  8/4۳ )در توانند شامل: تبیم

درصد موارد(  ۳.8)در  موارد(، اسهال درصد 14تا  11) در  یو درد عضالن ی، احساس خستگیدرصد موارد(، اختالل تنفس

 شده دهیدرصد موارد د 4/5۶در  نه،یعالئم، چهار روز بوده است. کدورت قفسه س ینهفتگ یباشند. به طور متوسط دوره

 یولوژیرا در راد یمشکل گونهچیه د،یبا عالئم شد مارانیدرصد از ب ۹/2و  دیشدریغ یماریبا ب مارانیدرصد از ب ۹/17است. 

درصد افراد در هنگام  2/8۳در  خوندر گردش  یهاتیکاهش تعداد لنفوس ای یتوپنیاسکن خود نشان ندادند. لنفوس CT ای

 مشاهده شد. رش،یپذ

                                                           
 1۶/7/۹۶. تبیان،  1

تب روانی

41تب باال تا 
درجه

بدون تعریق

روز طول می 3تا 1
کشد

بدون لرز
نیاز به روان 
درمانی دارد

اغلب سایر عالئم 
را با خود ندارد

برهای با تب
متعارف یا آنتی 
بیوتیک درمان 

شوندنمی

https://ana.ir/fa/tag/5578/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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تواند منجر به مشکالت یم -1۹COVID،  گریدارند. اما در افراد د فیفقط عالئم خف ایندارند،  یعالمت چیاز افراد ه یبرخ

 یانهیکه مشکالت زم یدر افراد شتریها بنشانه نیمرگ شود. ا یو حت یکاف ژنیاکس افتی، عدم درهیمانند ذات الر یجد

 1شود.یم دهیدارند، د یگرید

 

 
 درمان تب روانی 

های درمانی مربوط وجود دارد؛ اما همگی به طور کلی شبیه روش بیماری تب روانیهای درمانی متعددی برای حل روش

به اختالالت ناشی از استرس هستند که ارتباط مشخصی با تب روانی ندارند. با این حال، دکتر اوکا معتقد است که در 

ستفاده از واژه های قابل توجهی در زمینه درمان این عارضه حاصل خواهد شد. دکتر اوکا به جای اآینده نزدیک پیشرفت

 مارانیب نیتا هم مانع از انگ زدن به ا .کندبرای معرفی این عارضه استفاده می« هیپرترمی عملکردی»تب روانی از اصطالح 

به  . محققانردیگخودکار را دربر  یعصب ستمیعملکرد ناقص س نیچنمربوط به استرس و هم یشناسبیبشود و هم آس

مبتال به تب  ماری. برندیاشتباه نگ یکیزیف یهایماریرا بشناسند و آن را با ب یتب روان مئتمام عال کنندیم هیپزشکان توص

 2کند. افتیدر یروان درمان دیو با شودیدرمان نم یمتداول تب عفون یبا داروها ینروا

 

  یطب سنت یراهکارهاتب روانی و  

ون طب در مت گوید:می استادیار دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد و طب سنتی ایرانمتخصص دکتر مجید انوشیروانی، 

دنبال دچار شدن ناگهانی و شدید فرد به حاالتی مانند خشم، اندوه، ترس، هها منشأ روانی دارند و بایرانی، نوعی از تب

 ۳تا  1از آغاز تا پایان، ها در بیشتر متون طب ایرانی، مدت این تب .دهندنگرانی و حتی شادمانی، یا تفکر شدید رخ می

و  دهند و افزایش حرارت در آنها ناشی از عفونت بدن نیستها بدون لرز و تعریق روی میاین تب .روز گفته شده است

 .نیستانجام بادکش یا حجامت یا فصد برای درمان آنها اثربخش 
                                                           

1 http://drpharmo.com 
 1۶/7/۹۶. تبیان،  2
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ای شوند و پیامدههایی دیگر تبدیل میتب موقع درمان نشوند بهه ها بگونه تببنا به متون و تجربیات حکما، اگر این

 .ناخوشایند و گاه غیرقابل درمانی خواهند داشت

 Stress- induced یا  Psychogenic Feverگوناگون روانی، هایهای ناشی از استرسدر طب جدید نیز به تب

hyperthermia  بسیار  .شوندبیوتیک درمان نمی برهای متعارف یا آنتیهای عفونی، با تبشود که بر خالف تبگفته می

 1.کار نبندیدهگران ناآگاه را بهای درماندرمانی نکنید و توصیه ها هرگز خودمراقب باشید که برای درمان این تب
 

 کالم آخر 

 تواند دراما می ،برای مراعات کردن نکات پیشگیری تا حدودی الزم است ویژه بیماری کروناهب ترس از بیماری احساس

 نیب دیبا نینابرام بیماری را در خود مشاهده کند. بئصورت شدید و مزمن شدن به خود بیمار پنداری بیانجامد و فرد عال

 شتریب یگرانن جادیو از ا میکن تیرعا ار ینکات بهداشت یبا ترس منطق م؛یوترس نامعقول تفاوت قائل شو  یترس منطق

فکرات ممکن است با تزیرا  ترس نامعقول را بشناسیم و با آن مقابله کنیم. هایزمینهیم. کن یریجلوگ و دیگران خود یبرا

ضطراب و ا یبر اثر فشار روان م،یتب کن یمثال اگر تنها اندک یما پاسخ دهد. برا مارگونهیمان به افکار ببدن ،یمداوم منف

 مار،یبدن ب ی. در واقع گاهمیشویو دچار وحشت م میکنیم دایپ ودخ یمارینسبت به ب یتریلحظه به لحظه حس منف

. دقرار دار ریدرمان ناپذ یماریب کیکه در دام  کندیتصور م فردو  کندیخطرناک را جعل م یهایماریب طیهوشمندانه شرا

را  یاز مشکالت جسم یبرخ ،یتوان با آرامش روانیم کهیدر اضطراب و استرس دارند؛ درحال شهیر هایماریاز ب یاریبس

 هاگرانین مورد در گفتگو ،آورنشاط هایتیفعال ،گراییو واقع یشیاندمثبت نیتمر ،یاز اخبار بد و منف زیپره .کنترل کرد زین

 به کاهش عوارض استرس کمک کند. تواندیو پنهان نکردن آنها م
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