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ور ظه نو در چند ماهه ی اخیر درمان و پیشگیری از بروز پدیده ی 
از جمله مهم ترین دغدغه های جامعه ی جه ان  و لل   19کووید

ل الخصوص کشورمان ایران بوده است که با توج ه ب ه ند ود راه   
های مناسب بحث ها در زمینه ی استفاده از درمان های ج ایگیین

ن ر هدف از ای ن ماال ه بررس   ت اهیر ه.مورد بررس  قرار گرفته اند
.درمان  در پیشگیری از بیماری مربوطه است

در حال حاضر به دلیل نبود واکسن و یا روش

وش درمانی مناسب بهترین راه حل استفاده از ر

های درمانی جایگزین نظیر هنر درمانی برای

کاهش سطح استرس و فشار های روانی افراد

ی ناشی برای جلوگیری از تضعیف سیستم ایمن

ا همچنین میتوان ب.از استرس مربوطه میباشد

استفاده از هنر درمانی از بروز اختالالت 

روانی مربوطه در هنگام قرنطینه و دوری از 

.جلوگیری نمود,افراد خانواده و دوستان 

ش امروزه پاندمی کرونا به سرعت هر چه بیشتر در حال گستر

ار این موضوع در کنار فش.در جهان و گرفتن قربانی می باشد

وارده به کادر درمانی و افراد جامعه به دلیل قرنطینه های 

استرس طوالنی و بدون ارتباط مستقیم با یکدیگر منجر به بروز

ز استرس در درا.شدید و دیگر مشکالت روانی مربوطه میگردد

ده و او را در مدت میتواند باعث تاثیر منفی بر سیستم ایمنی فرد ش

مله هنر درمانی از ج.برابر بیماری های مختلف اسیب پذیر نماید

شار روش های درمانی جایگزین برای کاهش استرس و تخلیه ی ف
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,"استرس"کلید واژه های ,برای تالیف این مااله ی مروری
بدون "سیستم ایمن ","پاندم " ,"19_کوید","هنردرمان "

ود محدودیت زمان  در پایگاه های داده ی داخل  و بین الملل  موج
اب مااالت مرتدط انتخ.در اینترنت مورد جست و جو قرار گرفتند

.مااله تدوین شد,شده و بر اساس اهداف مطالعه


