
  اهميت بهداشت روان

اين به دليل مشكالت روزمـره جوامـع بشـري و    . شيوع بيماري هاي رواني در حال گسترش است

 ) آه بخوبي آنترل و مهار شـده انـد  (هاي عفوني آاهش نقش ساير بيماري ها بخصوص بيماري 

جهـان مـي   سازمان بهداشت جهاني افسردگي را دومـين بيمـاري شـايع     ي آهطوره ب.مي باشد

  .داند

ارتبــاط تنگــاتنگي بــا ... هــاي جســمي مثــل آســم ،آوليــت روده اي ،ســرطان و خيلــي از بيمــاري 

  .فشارهاي رواني دارند

 بيماري. مي شوند باعث تاثير بسيار شديد بر فرد و خانواده او) جنون (هاي رواني شديد  بيماري

اخـتالل در آـارايي و عملكـرد فـرد مـي       هاي رواني خفيف با وجود گذرا  بودن و شدت آم ، باعـث 

وبـاالخره ،بيمـاري هـاي روانـي بـر خـالف       . شوند و بيمار را از ادامه زندگي روزمره ناتوان مي آنند

باعـث زيـان هـاي شـديد فـردي ،      ) آـه اغلـب بـر فـرد بيمـار مـؤثر اسـت        ( بيماري هاي جسـمي  

ميليـون نفـر در    ٥٠٠  مروزهبطور تخميني ا. دناجتماعي ، عاطفي ، سياسي و اقتصادي  مي شو

ميليون نفـر اخـتالالت شـديد     ٥٠  اختالالت رواني هستند آه از اين عدهانواع دنيا مبتال به يكي از 

 ٥٠    ميليون نفر عقـب مانـدگي ذهنـي ،    ١٢٠ ميليون نفر اختالالت خفيف رواني ، ٢٥٠   رواني ،

بـراي بسـياري از آنـان درد و رنـج      .د ميليون نفر به دمانس مبتال مـي باشـن   ٣٠ميليون نفر صرع و 

     .شرم ، غفلت و مهمتر از همه مرگ هنوز باقي مانده است و آمبود مراقبت ها ، ننگ

های خاص خود، ازجمله واقع شدن در شاهراه قاچاق مواد مخدر؛ جمعيت کشور ما به دليل ویژگی

ييرات سریع فرهنگی ، با رشد ی جنگ ؛ زلزله ؛ مهاجرت ؛ رشد سریع تکنولوژی و تغجوان ؛ تجربه

جنسی، شيوع ایدز و خشونت  هایبندوبارییب هایی مانند اعتياد، طالق، فحشا و روزافزون آسيب

های اخير به مباحث سالمت و بهداشت روان، همين امر باعث شده است تا در سال. مواجه است

مت و بهداشت روان جزو های مربوط به پيشگيری و ارتقای سالتوجه روزافزون شود و برنامه

  .های مهم مسوولين قرار گيردسياست

  برنامه آشوري بهداشت رواني ايران 

به تصويب وزارت  ١٣٦٧برنامه آشوري بهداشت رواني ايران تنظيم و در سال  ١٣٦٤در سال 

هدف از  .بهداشت رسيده و اولين مرحله آزمايشي آن در شهررضا، شهرآرد، هشتگرد شروع شد

برنامه آشوري بهداشت رواني رسيدن به حداقل خدمات رواني براي همه مردم آشورمان تا سال 

در برنامه آشوري بهداشت رواني . خود بدست نيامداين هدف به موقع . بود) ١٣٧٩( ٢٠٠٠

استراتژيهاي اصلي در رسيدن به اين هدف ادغام بهداشت رواني در مراقبتهاي بهداشتي اوليه ، 

زش بهداشت رواني به آارآنان بهداشتي ، وارد نمودن درس بهداشت رواني به آموزشهاي آمو

  .دانشگاهي آارآنان بهداشتي و تمرآز زدايي در خدمات روانپزشكي تعيين گرديده است



خوشبختانه مراحل آزمايشي برنامه در دو سال اوليه شروع برنامه با موفقيت روبرو شد و سپس 

در . آشور و در هر استان در چندين منطقه يا شهرستان و روستا به اجرا درآمداستان  ٢٤برنامه در 

آليه مناطق  ١٣٨١تا سال  در منطقه ي آوار آغاز شده و ١٣٦٩استان فارس برنامه از سال 

  .استان تحت پوشش برنامه قرار گرفت روستايي

نهاي بهداشتي با برنامه در مراحل اجرايي برنامه در هر شهرستان ابتدا مربيان بهورزي و آاردا

مدت ديده ، ه آشوري بهداشت رواني آشنا شده ، سپس بهورزان و پزشكان عمومي آموزش آوتا

بهورزان موارد شناسايي شده از نيازمندان بهداشت رواني را به آاردانهاي بهداشتي و پزشك  آنگاه

ت خود شبكه وسيع عمومي ارجاع داده، پزشكان عمومي و سطوح تخصصي بعدي با درمان و نظار

به  ١٣٨٠جمعيت تحت پوشش اين برنامه تا اوايل سال . خدمات بهداشت رواني را تكميل مي نمايند

و توسط سازمان جهاني  ١٣٧٥ميليون نفر رسيده و ارزشيابي اين برنامه در سال  ١٢بيش از 

ر سطح بهداشت نشان داد آه گرچه برنامه مشكالت چندي دارد اما با موفقيتهاي بسياري د

  .آشوري و بين المللي روبرو شده است

 


