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سراز و   با در نظر گررفت  عوامرل زمينره   . دهد هاي جامعه ايراني را تشكيل مي درصد از بار بيماري03 باتوجه به نتايج مطالعات، اختالالت رواني تقريباً

بر سالمت روان و در شرايط جاري جامعه، در فرهنگستان علوم پزشكي نشستي برا ضورور صراضبنظران سرالمت روان و مسرووالن وزارت      ثيرگذار أت

 .گرديدسالمت روان جامعه ارائه  يشد و راهبردها و پيشنهادهاي ارتقا بهداشت درمان و آموزش پزشكي برگزار
 

 است بهداشتيوان، سايران، خدمات بهداشت روان جامعه، سالمت ر :كليدواژه

 
 مقدمه

ت کشور، يرا در جمع يوع اختالالت روانيان گذشته، شيمطالعات سال

هرا را   يمرار يدرصد بار ب 03 باًيدرصد برآورد کرده است، که تقر 32ضدود 

  ينده ايشود که در آ يم ينيب شي  مطالعات، پيوفق هم. دهد يل ميتشك

هرا و خردمات    مند مراقبرت ازيت نيرتر شده و جمعيتر و فراگ يمشكل جد

ت ير از جمع يتروجه  متأسرفانه بشرش قابرل   (. 0)شتر شونديسالمت روان ب

ضروزه سرالمت روان،    يو درمران  يها و خردمات بهداشرت   کشور، از مراقبت

ت سالمت و ي، توليوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك. محروم هستند

سالمت، و از  همه ابعاد ي ، ضفظ و ارتقايمأت يريگي، پيت هماهنگيمسوول

ژه يو هبه مسووالن، ب. دار است جمله سالمت روان جامعه و آضاد آن را عهده

ط يشرود، در شررا   توصيه مري  يدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

  بعد از سالمت را يل، توجه به اير موارد ذينظ ير عوامليو تحت تأث يجار

 .کنند يدگيصورت همه جانبه در نظر داشته و رسه ب

 

 (2-4)ثيرگذار بر سالمت روانأعوامل ت
 الت، سرواد سرالمت،   ير تحصر ير مؤثر بر سالمت روان نظ يعوامل فرد

 ؛....شغل، درآمد، محل سكونت،

 از اخرتالالت   يريشرگ يسرالمت و پ  يمؤثر بر ارتقرا  يعوامل خانوادگ

 يت فرزندان، روابط درونر يوه تربي، شير ازدواج و فرزندآوري، نظيروان

الت محرل  يط و تسره ي ، درآمد خانوار، نوع و شرايالدخانواده، شغل و

 ؛يشتيو مع ير عوامل اقتصاديسكونت، سا

 شرامل  )  ير، عوامل اقتصاديمؤثر بر سالمت روان نظ يعوامل اجتماع

از  ير آثرار ناشر  ي، ساي، سطح درآمد، تورم، گرانيكاري، بيفقرو نابرابر

مت؛ منازعرات  سرال  ياجتمراع  يهرا  کننرده   يير تعي؛ تأث....(م ها،يتحر

، التهابررات و تشررنجات  يمجرراز يفوررا يشتگي، افسارگسررياسرريس

نامناسب در صدا  ياجتماع  -يروان يرگذاريبا تأث ي؛ برنامه هاياجتماع

از  يهروا؛ عواقرب ناشر    يک و آلرودگ ير ر رسانه هرا، تراف يما و سايو س

 يها دهي؛پد(دينوپد يها يمارير بيو سا)ر ياخ کرونا در دوره يريگ همه

ت ير و سرالمندتر شردن جمع   ير نرخ بارورينظ)ت يک جمعيرافدموگ

 ؛... ساز ،  نهير عوامل زميش ساي؛ و افزا(کشور

  ا ير  يكرار يدکننرده سرالمت روان، در ر آ آنهرا ب   يتهد يعوامل شرغل

، يدرآمد ، اختالفات فاضشيت شغليمشاغل کاذب، اضساآ عدم امن

ط يشررا ، اسرترآ و  يشرغل  يها طينامناسب در مح يمنيبهداشت و ا

 زا؛ يماريب يروان

    ت ير در همه موارد، مجموعه دولت محترم و نظرام سرالمت، برا محور

 ي ، ضفظ و ارتقايت تأمي، مسوولييت غذايسالمت و امن يعال يشورا

 ييق راهبردهايدار بوده و الزم است از طر جامعه را عهده يسالمت روان

 .ر به آن اهتمام ورزندير موارد زينظ

 

 دي براي ارتقا سالمت روانراهبردهاي پيشنها

 جانبه مفاد مرتبط با سرالمت روان، در منظومره سرالمت     همه ياجرا

 سالمت؛ يکل يها استيهمه جانبه در س

 يو ارتقرا  يريشرگ يبرنامره جرامپ پ  »کردن  ييب و اجراي ، تصويتدو 

شرررامل ابعررراد ) «ت اخرررتالالت مربوطرررهيريسرررالمت روان و مرررد

 يدر اجرا ي، نگاشت نهادياهبردر يزير ، برنامهيياجرا يگذار استيس

ت يريق برر مرد  ير و نظرارت مسرتمر و دق   يبانيو پشت ي  ماليآن، تأم

 ؛(يمراقبت ها و خدمات روان

 شرت و اشرتغا ،   يبشش، مانند بهبرود مع  يرانه و ارتقايشگياقدامات پ

 ي، ارتقرا يل ازدواج، آموزش عموميها، تسه ي، رفپ نابرابرييزا اشتغا 

 ؛يانسان يروين يتوانمندسازفرهنگ و سواد سالمت، 
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 يسه فرهنگستان علوم پزشكييهيوت محترم ر*
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 و  يدرمران  يها و خدمات سالمت روان در شبكه بهداشت ادغام مراقبت

 خانواده و نظام ارجاع؛ يبرنامه پزشك

 رش و آمروزش  ت در سرطوح آمروزش و پررو   يم و تربياصالح نظام تعل

جانبه  ران از مفهوم سالمت همهيو ادراک فراگ ييآشنا دكريبا رو يعال

سرالمت   يمرتبط برا ارتقرا   يها نه مهارتيآنان در زم يو توانمندساز

 از اختالالت آن؛ يريشگيروان و پ

 سرالم   يسربک زنردگ   يفرهنگ و سواد سالمت مرردم، ارتقرا   يارتقا

 كرد اصالح روابط درون خانواده؛يبا رو يخانوادگ

 ي، ارتقررايمجراز  ينشرا  در جامعرره، کنترر  فوراها    يجراد فورا  يا 

ران، مشارکت يا ياسالم يجمهور يمايمرتبط در صدا و س يها برنامه

 يهرا  ر راهبردهرا و ارزش ي، خاصه مردم و تحقرق سرا  ينفعان اصل يذ

، در يمقام معظرم رهبرر   يسالمت، ابالغ يکل يها استيمصرح در س

 .جهت بهبود سالمت روان جامعه

 

 گيري نتيجه
نظرران سرالمت روان در    مشرترک صراضب   يدر جلسه کارشناس

، يندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيفرهنگستان و نما

 :ر گرفتاد قرينكات زيرمورد تأک

است هر برنامه اجرايي يا راهبردي در ضوزه سرالمت روان، برراي    الزم .0

فرهنگسرتان علروم   . ربط ارجراع شرود  ير و  ذ، به مراجپ مسرو يبررس

  برنامره  ي  ايمشارکت در تدو يران، برايا ياسالم يجمهور يپزشك

 کند؛ يم ياعالم آمادگ

و  يازسررنجيد براسرراآ نيررو مشرراوره با يشناسرر مراکررز خرردمات روان .3

ق ير ت آنها نظارت دقير و بر فعاليصالح دا يتوسط مراجپ ذ ياعتباربشش

 د؛يآ عمل به يتشلفات برخورد قاطپ قانون آمده، با عمل بهو مستمر 

 ينيگزيت جرا يگر، مطلقاً ظرفي  مراکز و موارد مشابه دياست ا يهيبد .2

 يدرمران  يخانواده و نظام ارجاع در بستر شبكه بهداشت يبرنامه پزشك

 يکلر  يهرا  اسرت يمفراد مررتبط از س   ياجررا . باشند يکشور را دارا نم

 يمت روان در شبكه بهداشتها و خدمات سال سالمت و ادغام مراقبت

 باشد؛ يسالمت روان م ي ، ضفظ و ارتقاي  راهبرد تأمي، مؤثرتريدرمان

و مشاوره، برا   يشناس ه قرار گرفت  خدمات روانيمه پايتحت پوشش ب .4

و  يضرور کامالً ش بار اختالالت سالمت روان در جامعهيتوجه به افزا

هرا و خردمات    مراقبتارائه  ي  استانداردهايتدو. باشد يد ميکأمورد ت

 .رديت قرار گيد در اولويز بايسالمت روان ن
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Policy Brief 

Strategies for Promotion of the Mental Health of Iranians 
 

Abstract 
Studies show that mental disorders constitute approximately 12% of disease burden in Iranian society. A meeting was held 

in the Academy of Medical Sciences with the presence of mental health experts and officials of the Ministry of Health and 

Medical Education, taking into account the background factors that affect mental health and the current conditions of the 

society and strategies and suggestions for improving the mental health of the community were presented. 
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