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بهداشت روان فقط به مفهوم نداشتن بيماري روانی نيست بلكه حالتی از رفاه است كه در آن فرد توانائی 

هايش را می شناسد و قادر است با استرس هاي زندگی مقابله كند ، فعاليتهاي شغلی ، خانوادگی ، اجتماعی 

 بخوبی انجام دهد و روابط اجتماعی خوبی با ديگران برقرار نمايد.يا تحصيلی خود را 

بهداشت روان به همه ما مربوط است نه فقط به كسانی كه از اختالالت روانی رنج می برند . پيشگيري از 

اختالالت روانی و حفظ بهداشت روان افراد جامعه عمده ترين هدف برنامه ادغام بهداشت روان است . ارتقاء 

فيت ر سالمتشان داشته باشند و كيبهداشت روان فرآيندي است كه مردم را قادر می سازد تا كنترل بيشتري ب

زندگی خود را باال ببرند و فرصت هايی را براي سالم تر زيستن به دست بياورند . عوامل اجتماعی نظير تغذيه 

مناسب ، ورزش ، عدم مصرف سيگار و مواد مخدر ، اجتناب از رفتارهاي جنسی پرخطر ، روابط اجتماعی 

 حفظ بهداشت روان افراد نقش بسزايی داشته باشد .  كافی و سالم و شغل مناسب می تواند در

اختالالت روانی تأثير قابل توجهی بر فرد ، خانواده وي و افراد جامعه دارد . اغلب عالوه بر رنج و محدوديت 

هايی كه اختالالت روانی براي فرد ايجاد می كند ، در فعاليت هاي اجتماعی و حرفه اي خود نيز به علت انگ 

ی روي جامعه به لحاظ نياز به مراقبت از بيماري روانی دچار تبعيض هايی می شود . تأثير اختالالت روان

بيماران بسيار مهم است. سالهاي از دست رفته عمر به علت مرگ و ناتوانی هاي ناشی از اختالالت روانی رقم 

 بااليی را به خود اختصاص می دهد. 

نگين تا بار سافراد خانواده ي بيماران روانی اغلب اولين مراقبين آنها هستند و از حمايتهاي فيزيكی گرفته 

هزينه هاي درمان و مراقبت از بيمارانشان به عهده آنهاست و اين مسأله فشار زيادي را براي خانواده ها ايجاد 

می كند . بسياري از مردم به دليل عدم آگاهی و ترس از انگ بيماري روانی ترجيح می دهند به جاي مراجعه 

انويس ها و فال گير ها مراجعه كنند . عدم مراجعه به به پزشكان و روانپزشكان به درمانگران سنتی ، دع

پزشك و عدم درمان به هنگام ، موجب می شود كه اختالل روانی مزمن شود و درمان آن دشوار تر گردد و 

 نهايتاً بيمار بيش از پيش از عوارض اختالل روانی درمان نشده در رنج خواهد بود .

سطح بندي خدمات و ارائه آنها در خانه هاي بهداشت ، مراكز نظام مراقبتهاي بهداشتی اوليه از طريق 

درمانی و بيمارستانها ، خدمات بهداشتی درمانی مورد نياز مردم را به صورت گسترده و ارزان در  -بهداشتی

اختيار آنها قرار می دهد . استفاده از اين خدمات به ارتقاء سطح سالمت ، كاهش هزينه هاي درمان و 

 و فوري به خدمات مورد نياز منجر می شود . دسترسی آسان 

در سراسر جهان اختالالت روانی و عصبی از عوامل اصلی ناتوانی و مرگهاي زودرس هستند . اين اختالالت 

 4در تمام كشورها وجود دارند و اگر درمان نشوند می توانند مشكالت بزرگی را ايجاد كنند. در هر خانواده 

الت مبتال می شود . خدمات مراقبتهاي بهداشتی اوليه بهترين راه براي حصول نفري يك نفر به اين اختال

اطمينان از اين است كه مردم مراقبتهاي بهداشت روان مورد نياز خود را دريافت می كنند. اين خدمات قابل 

 دسترس ، كم هزينه و مقرون به صرفه هستند. همچنين خدمات مراقبتهاي بهداشتی اوليه موجب می شود

 



تا از درمان مردم با شيوه اي مناسب آنها اطمينان حاصل شود . با ادغام بهداشت روان در مراقبتهاي بهداشتی 

 اوليه كيفيت زندگی براي بيماران و خانواده آنها افزايش می يابد .

به  در كشور ما آغاز شد، مزاياي زيادي 7631ادغام بهداشت روان در مراقبتهاي بهداشتی اوليه كه از سال 

 شرح زير دارد :

مردم می توانند به خدمات بهداشت روان در نزديك محل سكونت خود دسترسی داشته باشند. عالوه بر اين، 

آنها از پرداخت هزينه هاي مراجعه به متخصصين و پيمودن مسافتهاي دور براي دريافت خدامات تخصصی 

اي بهداشتی اوليه دست آوردهاي مفيدي را با اجتناب می كنند. ادغام مراقبتهاي بهداشت روان در مراقبته

 هزينه هاي كم به همراه دارد .

 داليل ادغام بهداشت روان در مراقبتهاي بهداشتی اوليه :

 شيوع و بار اختالالت روانی زياد است . -7

 مشكالت جسمی و روانی در ارتباط تنگانگ هستند. -2

 دوره درمان اختالالت روانی طوالنی است . -6

 خدمات بهداشت روان در مراقبتهاي بهداشتی اوليه براي مردم قابل دسترسی است . -4

 خدمات بهداشت روان در مراقبتهاي بهداشتی اوليه جنبه هاي حقوق انسانی را ارتقاء می دهد . -5

 خدمات بهداشت روان در مراقبتهاي بهداشتی اوليه كم هزينه و مقرون به صرفه است . -3

 روان در مراقبتهاي بهداشتی اوليه پيامدهاي بهداشتی مفيدي را به دنبال دارد .خدمات بهداشت  -1

در جهان ميليونها نفر از مردم به اختالالت روانی مبتال هستند . در اكثر مواقع اين اختالالت شناسايی و 

 د .درمان نمی شوند و در نتيجه بعنوان باري براي بيماران ، خانواده ها و جامعه محسوب می شون

 اهداف ادغام بهداشت روان در مراقبتهاي بهداشتی اوليه :

 شناسايی اختالالت روانی : -7

بين اختالالت روانی و بيماريهاي جسمی ارتباط معنی داري وجود دارد . بنابراين ارائه كنندگان خدمت می 

 اختالالت روانی بپردازند .توانند در زمان مراجعه مردم بعلت مشكالت جسمی ، در اين بيماران به شناسايی 

 فراهم كردن امكانات مشاوره و مداخالت روان درمانی :-2

افرادي با اختالالت روانی مزمن كه نياز به مداخالت درمانی دارند می توانند با استفاده از خدمات مراقبتهاي 

اران . در واقع براي بيمبهداشتی اوليه و بدون نياز به مراجعات متعدد به متخصصان تحت درمان قرار بگيرند 

آسان تر است كه خدمات مورد نياز خود را از نظام مراقبت هاي بهداشتی اوليه دريافت كنند كه هم در 

دسترس است و هم ارزان است . به اين ترتيب بار مراجعات به متخصصان كاهش می يابد و از طرفی براي 

 اي تخصصی تر و آموزش بپردازند .متخصصان نيز مفيد است زيرا آنها می توانند به درمانه

 پيشگيري از اختالالت روانی و ارتقاء بهداشت روان :-6

رشد روانی ، اجتماعی و شناختی نوزادان و كودكان به تعامل آنها با والدينشان بستگی دارد . مداخالتی كه 

 ميسر است . كيفيت اين روابط را در دوران كودكی افزايش دهد از طريق مراقبتهاي بهداشتی اوليه

 ارجاع موارد دشوار و پيچيده اختالالت روانی به متخصصان :-4



در اين سيستم پس از تشخيص و درمان اوليه بيماران ، در صورت نياز ارجاع آنان به متخصصان انجام می 

شود. اين روش چند مزيت دارد : افراد می توانند از مراجعه غير ضروري به متخصصين اجتناب كنند، در 

ليكه متخصصان كمتر در دسترس هستند و هزينه ويزيت آنها باالتر است . زمانی كه بيمار به پزشك حا

متخصص ارجاع داده می شود بيمار می تواند در هزينه هاي درمان خود صرفه جويی كند زيرا ناچار نيست 

 مبالغ بيشتري را براي يافتن متخصصان مناسب صرف كند .

 د جامعه :آموزش خانواده ها و افرا-5

بر اساس شواهد موجود ، مردم زمانی كه نسبت به بيماري خود و درمان آن اطالعات كافی داشته باشند 

بيشتر با درمان همكاري می كنند و آن را می پذيرند. داشتن اطالعاتی در باره عالئم اختالالت روانی ، 

 تاريخچه آنها و تأثيرات درمان نتيجه خوبی به دنبال دارد. 

 اخله در بحران :مد-3

مداخله در بحران می تواند از بروز دوره حاد اختالل و وخيم تر شدن آن پيشگيري كند . درزمان وقوع بالياي 

طبيعی يا خشونت ، كاركنان سيستم بهداشتی براي قربانيان اين وقايع اطالع رسانی ، آموزش ، راهنمايی و 

 درمان را انجام می دهند. 

ه مناطق روستايی و بخشی از مناطق شهري كشور ما تحت پوشش خدمات بهداشت با توجه به اينكه كلي

روان در نظام مراقبتهاي بهداشتی اوليه می باشد ، شايسته است در صورت احساس نياز به مراكز ارائه دهنده 

 ي اين خدمات مراجعه كنيم.
 


