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دفترک «: 7سالمت روان »
تؼشیف سالهت سٍاى اص دیذگاُ
ساصهاى جْاًی تْذاشت:
«احساس درًٍي خَب بَدى،
اطويٌاى اس كارآهدي ،اتكا بِ
خَد ،ظزفيت رقابت ،تعلق
بيي ًسلي ،خَدشكَفايي
تَاًاييّاي بالقَُ فكزي ٍ ّيجاًي»

سالهت سٍاى عیفی سا شاهل هیشَد وِ سمف آى سالهت سٍاى هغلَب است ٍ
وف آى ششٍع ٍ یا داشتي ػالین اختالل یا تیواسی سٍاًی است .سالهت سٍاى تش
سالهت جسوي ،اجتواعي ٍ هعٌَي اثش گزاشتِ ٍ اص آًْا تأثیش هیپزیشد.
افشادی وِ سالهت سٍاى تْتشی داسًذ سفتاسّای تَصیِ شذُ دس ادیاى سا تیشتش
ػول هیوٌٌذ وِ داسای تأثیش دٍ عشفِ هیتاشذ تِ ػثاست دیگش افشادی وِ سالهت
هؼٌَی تیشتشی داسًذ سالهت سٍاى هغلَبتشی سا ًیض تجشتِ هیوٌٌذ .اص عشفی
ّشچِ افشاد جاهؼِ سالهت سٍاًی پاییيتشی داشتِ تاشٌذ تیشتش دس هؼشض
تضّىاسی ،جشم ،هضاحوت ٍ سفتاسّای غیشهؼمَل ٍ ًاهتؼاسف اجتواػی لشاس گشفتِ ٍ
صًذگی خَد ٍ اعشافیاًش سا تِ خغش هیاًذاصد یا تِ تثاّی هیوشاًٌذ.
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ّشچِ فشد اص سالهت سٍاى تاالتشی تشخَسداس تاشذ سفتاس هؼمَلتش ٍ هٌاسةتشی
خَاّذ داشت دس ًتیجِ دس صًذگی شخصی ٍ اجتواػی خَد هَفكتش خَاّذ تَد ٍ
هَفقيت پايدارتز ٍ تَأم با ًشاط تیشتش داسد ،تِ ػثاست دیگش ًقطِ ًْايي

سالهت رٍاى هطلَب ّواى شادكاهي است یؼٌی رضايتوٌدي اس گذشتِ،
حال ٍ اهيدٍاري بِ آيٌدُ.

وضعیت سالمت روان در دنیا و کشور
عثك تشآٍسد ساصهاى تْذاشت
جْاًی دس سال 020« :5102
هیلیَى ًفش هثتال تِ افسشدگی56 ،

هیلیَى ًفش هثتال تِ اسىیضٍفشًیا
یا جٌَى جَاًی 052 ،هیلیَى ًفش
هؼتاد تِ هصشف الىل 41 ،هیلیَى
ًفش هثتال تِ صشع 54 ،هیلیَى ًفش هثتال تِ آلضایوش ّستٌذ ٍ سالیاًِ ّ 844ضاس ًفش
تش اثش خَدوشی هیهیشًذ».
تا سال  5101هیالدی (ووتش اص  02سال دیگش) افسشدگی تِ تٌْایی تاالتشیي تاس
تیواسیّا سا دس جْاى تِ خَد اختصاص خَاّذ داد حتی تیشتش اص تیواسیّای للثی،
سىتِ ،حَادث تشافیىی ،ایذص.
در ايزاى شيَع اختالالت رٍاًي حدٍد  "32/6است يعٌي تقزيباً اس ّز
ً 4فز ً 1فز هبتال بِ اختالالت رٍاًي است كِ ًياسهٌد هزاقبت است؛
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خَشثختاًِ تیش اص  %02اص ایي ػذد
هشتَعِ تِ اختالالت افسشدگی ٍ
اضغشاتی است وِ تا هشاجؼِ تِ پضشه ٍ
دسهاىّای سادُ لاتل سفغ است ٍلی تِ
دلیل ووثَد آگاّی ٍ یا تاٍسّای غلظ
افشاد هثتال هشاجؼِ پضشىی ًذاسًذ ٍ تِ
ّویي دلیل فشصتّای صیادی سا دس
صًذگی تِ خصَص دس تحصیل ،یافتي واس ٍ تشىیل خاًَادُ اص دست هیدٌّذ ٍ
صًذگی سختی سا پشت سش هیگزاسًذ وِ تثؼات آى تِ ًسلّای تؼذی ٍ تِ جاهؼِ
ًیض هٌتمل هیشَد.
عَاهل خطز هتعددي در بِ ٍجَد آهدى اختالل رٍاًي هؤثز است:
اٍلیي دستِ اص ػَاهل خغش ٍجَد طىّایی است وِ هوىي است دس یه ًسل تشٍص
وٌذ ٍ خَشثختاًِ سْوی تیشتش اص ً %51ذاسد ،اها  %81ػلل هشتَط تِ دستِ دٍم
وِ عَاهل رفتاري ّستٌذ ٍ دستِ سَم عَاهل اجتواعي ٍ هحيطي است وِ
تا هذاخلِ ٍ تشًاهِسیضی صحیح لاتل اصالح ٍ تْثَد است.
یىی اص هْوتشیي هَاًغ تَجِ تِ سالهت سٍاى اًگسدى بِ بيواراى رٍاًي است،
افشاد دٍست ًذاسًذ تِ داشتي هشىل سٍاًی خَد اػتشاف وشدُ ٍ آى سا اص عشیك
سٍاًپضشه ،سٍاًشٌاس یا هشاٍس پیگیشی ٍ دسهاى وٌٌذ ،صیشا هیتشسٌذ وِ تِ آًْا
اًگ تیواس سٍاًی صدُ شَد.
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راهکارهای ارتقای سالمت روان خود و دیگران
دس اتتذا الصم است باٍرّاي خَد را اصالح كٌين:
اٍليي باٍر دسست آى است وِ ّواًٌد
جسن ،رٍاى ًيش دچار اختالل ٍ بيواري
هيشَد ٍ ًیاصهٌذ دسهاى ٍ هشالثت است ،دس
ایي هَسد ًیض هشاجؼِ تِ هَلغ تِ پضشه خاًَادُ،
سٍاًپضشه ٍ سٍاًشٌاس تالیٌی ٍ سایش هشاٍساى
تأییذ شذُ تَسظ هشاجغ ریشتظ پضشىی ضشٍسی است .تؼْذ ٍ تثؼیت اص دستَس
پضشه تشای واهل وشدى دٍسُ دسهاى ٍ ػذم لغغ آى تِ جْت جلَگیشی اص هضهي
شذى ٍ ػَد هجذد ایي اختالالت تسیاس هْن است.
دٍهيي باٍر دسست آى است وِ دیگشاى ّن هثل ها هوىي است دچاس اختالل
سٍاًی شًَذ ٍ الصم است ّواًٌذ تیواسیّای جسوی اص حوایت ٍ استثاط صحیح
شوا تْشُهٌذ شًَذ ٍ اص اعالق ولواتی وِ هصذاق تشچسة ٍ اًگ داسد ،جلَگیشی
شَد.
سَهيي باٍر دسست آى است وِ هيتَاى اس ابتال بِ اختالالت رٍاًي
پيشگيزي كزد:
الف #پيشگيزي اس دچار شدى ديگزاى بِ اختالل رٍاًي
اٍليي اقدام :آى است وِ عَسی تا سایشیي استثاط تشلشاس وشدُ ٍ سفتاس وٌین وِ
هَجثات تٌش ٍ استشس دس آًْا ًشَین .چٌیي واسی هستلضم یادگیشی هْاستّای
استمای سالهت سٍاى فشدی است .تشای اسصیاتی خَدتاى هیتَاًیذ دس پایاى سٍص
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فْشست سفتاسّای هغلَب ٍ ًاهغلَب خَد سا تٌَیسیذ ٍ تشای تمَیت سفتاسّای
هغلَب تِ خَدتاى جایضُ تذّیذ ٍ تشای تىشاس ًشذى سفتاسّای ًاهغلَب تصوین
جذی تگیشیذ.
دٍهيي اقدام :آى است وِ دس خاًَادُ ،هحلِ ٍ جاهؼِ عَسی هشاسوت وٌین وِ
دس سفغ ػَاهل خغش اجتواػی اختالالت سٍاًی سْین شَین؛ اص لثیل ػضَیت دس
واًَىّای اجتواػی ،تشىیل گشٍُّای هحلی ٍ ششوت دس اًجوي اٍلیاء ٍ هشتیاى،
شَسایاسیّا .شوا هیتَاًیذ ایي هشاسوت سا دس تشًاهِ سٍصاًِّ ،فتگی ٍ هاّاًِ خَد
تگٌجاًیذ .ایي ًَع هشاسوت هَجة استمای سالهت سٍاى شوا ّن هیشَد.
سَهيي اقدام :اًگ ًشًيد!
ب #پيشگيزي اس دچار شدى خَدهاى بِ اختالل رٍاًي
 تَصیِّای دیي هثیي اسالم دس صهیٌِ تفىش ًیىَ ،گفتاس هؤثش ٍ سفتاس هغلَب سا
تِ واس تگیشیذ ٍ هیضاى ػول تِ آًْا سا سٍصاًِ ٍ ّفتگی اسصیاتی وٌیذ .دس سایِ
ػول تِ تَصیِّای هؼٌَی هْوتشیي ػاهل رٌّی پیشگیشی اص اختالالت
سٍاًی یؼٌی آساهش دس شوا تمَیت شذُ ٍ تا تشخَسد خَشثیٌاًِ ًسثت تِ
اتفالات صًذگی اص ایجاد تٌشّای ًاگْاًی تِ خَد ٍ اعشافیاى جلَگیشی
هیوٌیذ.
 هْاستّای صًذگی سا یاد تگیشیذ ٍ دس صًذگی سٍصاًِ تِ واس تثشیذ.
 هْاستّای فشصًذپشٍسی ٍ ّوسشداسی سا یاد تگیشیذ ٍ تِ واس تثشیذ.
 تحشن فیضیىی ،تغزیِ خَب ٍ خَاب وافی سِ ػاهل حفاظتی ٍ پیشگیشاًِ
تشای اختالالت سٍاًی است .فؼالیت جسواًی اص ًَع هتَسظ حذالل  01دلیمِ
دس سٍص تَصیِ هیشَد ،تغزیِ هغاتك ّشم غزایی تاشذ ٍ خَاب وافی تِ هذت
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 7تا  8ساػت تِ ششعی وِ خَاب آسامتخش وِ ػوَهاً اص ساػت 01شة تا 0
تاهذاد است تخش اػظن خَاب شوا سا تشىیل دّذ.
 اػتیاد تِ سیگاس ،هَاد هخذس ٍ هحشن ٍ ّوچٌیي هصشف هششٍتات الىلی
تشن شَد.
 اصدٍاج سالن داشتِ تاشیذ تشای ایي هٌظَس هیتَاًیذ هشاٍسُ تگیشیذ ٍ وتة ٍ
تَصیِّای ػلوی سا هغالؼِ وٌیذ.
فراموش نکنیم که مشارکت در خانواده ،محله و جامعه به عنوان عامل
پیشگیری از اختالالت روانی ،اول از همه برای خود ما مؤثر است.

 .0تِ چِ وسی هی گَیین اختالل سٍاًی داسد ؟
 .5چِ تاٍسّای غلغی سا هی شٌاسیذ وِ اص حضَس فشد داسای
اختالل سٍاًی تشای دسهاى ٍ دسیافت هشاٍسُ هواًؼت هی وٌذ
 .تا تاٍسّای سٌتی ٍ هحلی خَدتاى اشاسُ وٌیذ .
 .0چِ ساّىاسّایی سا تشای تْثَد ٍ استمای سالهت سٍاى افشاد
هحلِ پیشٌْاد هیدّیذ؟

دفترک حاضر بٍ مىظًر افسایش اطالعات ي اوگیسٌ شما برای داشته سبک زوذگی سالم در
محیط کار ي زوذگی شخصی تذيیه شذٌ است .ایه مجمًعٍ تًسط کارشىاسان گريٌ مؤلفٍَای
اجتماعی سالمت ،مؤسسٍ ملی تحقیقات سالمت ي ادارٌ کل سالمت شُرداری تُران تألیف شذٌ
است؛ کپی ي تکثیر بذين اجازٌ از َر وًع ممىًع است.

