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الف) مقدهم :

توسعه يافتگي بدون توجه به تربيت دروني و تعالي روانشناختي مردان و زنان جامعه ممكن نيستت ،در ايتن مهت
زنان بدليل نقشهاي چندگانه در حيطه هاي مختلف زندگي از اهميت ويژه برخوردارند .نقش تعيين كننده در شكلگيري
شخصيت و رفتار جامعه يكي از حيطههاي تاثيرگذار آنها است .بطور كلي بهداشت و سالمت زنان و بطور خاص سالمت
رواني اين گروه تحت تاثير عوامل محيطي مثل خانواده پدري ،خانواده خود در كنتار همستر و فرزنتدان و جامعته ترار
ميگيرد .و در دوران رشد و تربيت با نقش پذيري و همانند سازي از الگوها ،ساختار رواني و شخصيت انساني آنها ساخته
ميشود .بنابراين معرفي الگوهاي سال  ،با ديانت ،مقيد به تفكر ديني در رشد صحيح رواني ،رفتتاري و شخصتيتي آنهتا
اهميت مييابد ،در اين حالت هويت اجتماعي و فردي شكل مناسب ميگيرد و رفتار و شيوه زندگي كتردن و تعامتل بتا
ديگران در جامعه را بخوبي ميآموزد .ما در فرآيند انتخاب الگوهاي مناسب فرصتهاي خوبي داري زيرا آموزههاي ديني و
اسطورههاي مذهبي به ويژه حضرت فاطمه (س) و حضرت زينب (س) به عنوان الگوهاي آرماني نوجوانتان و جوانتان و
زنان كشور دركسب نقش و هويت با ثبات و وي الگوهاي اسطوره اي نمونه هاي منحصر بفردي هستند.
در حال حاضر نبود آموزش صحيح به دختران در زمينه هاي مختلف مثل مهارتهاي اجتماعي ،ايجتاد روابتب بتين
فردي مناسب ،امكان شناخت و بروز توانائيها ،مهارتها و استعدادهاي ذاتي اين شر عظتي را محتدود كترده استت ،لتذا
شرايب و وا عيات اجتماعي موجود تالش مضاعفي را اجتناب ناپذير ميسازد تا با رويكردي كارشناسانه و تحليلي همستو
با تغييرات جوامع ،سنتهاي الهي ،وانين هستي و واعد حاك بر زندگي انسانها ،با مشاركت فعال بتراي رفتع نيازهتا و
حل مشكالت زنان ا دامات ساختارمند صورت گيرد .در حيطه سالمت روان ،نياز بته پتذيرش ،امنيتت ،حمايتت ،تقتدير
وتحسين ،احترام ،آزادي و استقالل ،عدالت ،خودشكوفايي ،ا تدار ،انضباط و شناختن نقشها و مهارتهاي ايفتاي نقتش از
اولويتهاي مه سالمت زنان است كه بايد مورد توجه ويژه رار گيرد.
در جمهوري اسالمي ايران ،زن به عنوان محور اصلي آرامش خانواده مطرح است ،در نگاه رهبر معظ انقالب ،اگر
نقش آرامش دهنده زن و امنيت بخش مرد با ه هماهنگ باشد ،محبت و عال ه بين آنها ايجاد خواهد شد و در نتيجته
اين هماهنگي و همياري است كه مشكالت بيرون خانه ابل تحمل و هردو در عرصه اجتمتا نقتش اثرگتذار خواهنتد
داشت .در وانين مدني جوامع مختلف متر ي ،سالمت رواني ،فردي و اجتماعي وظيفه دولتها است و بايد به طوري حفظ
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و تأمين نمايد كه فرد بتواند فعاليتهاي روزمره خود را به خوبي انجام دهد و با افراد خانواده و محيب خود ارتباط مناستب
بر رار نمايد .و افراد را ادر نمايد تا رفتار مناسب از نظر فرهنگ و جامعه خود را ارتقا دهند .همچنين وظيفه دولتها است
در حوزه تقنيني خالءهاي انوني را مرتفع و وانين را روز آمد كننتد .و بتراي بهبتود ستواد ستالمت ،ستبن زنتدگي و
توانمندي زنان در عرصههاي مختلف كوشش نمايند.
علي رغ آنكه زن در اسالم از مقام واال و ارزشمندي برخوردار است وين بتانوي تربيتت شتده در مكتتب ترآن
سازنده خانواده و جامعه و تاريخ تلقي ميشود و نقش و جايگاه مهمي در پيشرفت جامعه دارد .ولي بدليل عملي نساختن
آموزه ها و دستورات ديني ،توجه به نيازهاي روحي و رواني آنها مورد غفلت رار گرفتته استت ،بنحتوي كته اختتالالت
رواني در زنان مثل ساير نقاط جهان يكي از چالشهاي مه پيش روي حكومت رار دارد و نبودن برنامه هاي پيشگيري
و ارتقاء دهنده جامع سالمت هزينه سنگيني را بر كشور تحميل ميكند .بدون ترديد سياست گذاري و برنامه ريزي براي
افزايش توان سازندگي ،ظرفيتها و ابليتهاي آنها و فراه آوردن دسترسي بته ختدمات بهداشتتي ،اطالعتات و آمتوزش
راهبردهاي سنجيده براي پيشبرد ا تصاد و فرهنگ كشور است.
فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران ،با در نظر گرفتن وضعيت سالمت زنان وبويژه سالمت روان اين
گروه و اهميت بررسي و تحليل چالشهاي پيش رو و راهبردهاي موجود ،جلسه پنجاه و پتنج شتوراي آينتده نگتاري و
نظريه پردازي سالمت را به موضتو "ستالمت روان زنتان" اختصتاص داد .در ايتن جلسته كته روز پنجشتنبه متور
 59/03/03با حضور  84نفر از اعضاي محترم شوراي آينده نگاري و نظريه پردازي سالمت  ،مديران و اعضاي منتخب
گروههاي علمي فرهنگستان ،مسئولين ارشد كشوري مرتبب با سالمت زنان و استتادان و فرهيختگتان فعتال در حتوزه
سالمت روان زنان در محل سالن اجتماعات فرهنگستان برگزار گرديد .نشست راس ساعت  4صبح آغاز و پس از استما
سخنراني و گزارش سركار خان دكتر احمدي ،ائ مقام رئيس گروه علمي سالمت زنان ،جناب آ اي دكتر نورباال رئيس
گروه علمي بهداشت روان فرهنگستان و آ اي علي اسدي معاون دفتر سالمت روان وزارت بهداشت درمتان و آمتوزش
پزش كي ،حاضران در حيطه موضو و محورهاي اصلي بهداشت روان زنان به بحث پرداختند و جلسه تتا ستاعت 00/89
د يقه ادامه يافت.
ب) موضوع :
سالمت روان زنان :چالشها و راهبردهاي آينده
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ج) محوراهي اصلي بحث :
 .0سالمت روان زنان در ايران
 .2سالمت روان زنان :تنگناها و چالشهاي حال و آينده
 .0پژوهشهاي كالن سالمت روان در ايران
 .8برنامه هاي سالمت روان در نظام شبكه
د) چالشهاي اصلي :
 .0مشكالت منابع و زير ساختها ،محدوديت مراكز خاص ارائه خدمات بهداشتي به زنان و ستاعات كتار محتدود
مراكز ارائه خدمات.
 .2انگ اجتماعي و نبودن ين ساز و كار اجرايي مناسب براي كاهش انگ اجتمتاعي در زنتان داراي بيماريهتاي
رواني
 .0مشكالت اجتماعي ،ا تصادي و حقو ي خاص زنان مثل طالق ،بي سرپرستي  ،بدسرپرستي و پيچيده تر شدن
اين مشكالت
 .8تعريف نشدن سازمان تسهيل گرو هماهنگ كننتده ستازمانها و نهادهتاي موجتود بتراي ستاماندهي ختدمات
سالمت ،مشكالت اجتماعي ،ا تصادي ،حقو ي و ضايي زنان
 .9بيشتر بودن معنيدار اختالل روانپزشكي در زنان از مردان كشور فزوني آن افراد مطلقه و بيوه نسبت به افتراد
متاهل ميباشد.
 .6رشد فزاينده اختالالت رواني در سالهاي اخير در زنان و مردان كشور و شتيو اختتالالت خلقتي و افستردگي
اساسي در زنان حدود  0/9برابر مردان وشيو افسردگي در زنان  2/7برابر نسبت به مردان
 .7باال بودن رتبه بار بيماريها براي زنان به ترتيب اختالالت افسردگي اساسي ،درد پائين كمري ،حوادث جاده اي
 ،اختالالت اضطراري ،ساير اختالالت عضالني اسكلتي ،فقر آهن ،بيماري اسيمين لبي ،درد گردني ،ميگرن،
ديابت ،اختالالت مصرف دارو و اختالالت دو طبي
 .4رشد فزاينده و صعودي اختالالت رواني در سالهاي اخير در كشور به ويژه شيب افزايش بيشتر در زنان كشور
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 .5سير نگران كننده و فزاينده آمار طالق در كشور و وجود مشكل و آسيب در خانواده و دستت كت اختتالل در
روابب ميان فردي خانواده ها
 .03نبود برنامه اي جامع در حوزه سالمت روان در سطح شهري و عدم ا دام عملي مناسب در حوزه سالمت رواني
كشور
 .00نبودن ين نظام سالمت با تعريف معين و ناركارآمدي ساختار نظام ارائه خدمات موجود و جهت گيري غلتب
در تعيين و پيگيري اولويتهاي ارائه خدمت
 .02عدم جامع نگري به سالمت و ابعاد آن و ك توجهي به سالمت معنوي و كمرنگ ديدن پيشگيري نسبت بته
درمان در نظام سالمت كشور
 .00رويكرد جدا ديدن بحث سالمت زنان از سالمت مردان و ك توجهي به توانمندسازي مردان در برنامه ها
 .08مورد غفلت رار گر فتن سالمت زنان  ،ارتقا توان و ابليتهاي آنها باتوجه به نيازهاي روحي و رواني زنتان بته
عنوان مادر و محور سالمت خانواده و كاهش منزلت و شان مادري در جامعه.
 .09عدم سرمايه گذاري كافي براي تربيت دختران و ايمن كردن آنها در برابر آسيبهاي مختلف.
 .06عدم استقرار سالمت روان در جايگاه مناسب در نظام سالمت و  PHCبا رويكترد اجتمتاعي و درگيتر نبتودن
ساختارهاي اجتماعي و مردم نهاد و در سالمت روان زنان
پيشنهاداهي كلي :
 .0پرداختن به سالمت زنان به عنوان مادر و محور سالمت خانواده و توجه به نيازهتاي روحتي و روانتي آنهتا در
همه برنامه هاي سالمت و توسعه كشور بسيار با است و بايد به عنوان ين سياست و راهبرد كشتوري مهت
تلقي و اجرايي شود..
 .2الزم است نقش عوامل رواني اجتماعي در سبب شناسي شرايب موجود سالمت زنتان متورد بررستي و تعامتل
بيشتري رار گيرد.
 .0انتظار ميرود دست اندركاران نظام سالمت ،ضمن رصد انونمند برخي شاخصهاي ستالمت روان ،بتا رعايتت
كرامت انساني در برخورد با سالمت روان ،كمبودها را باسرعت بيشتري جبران نمايند.
 .8جمع آوري اطالعات پايه از وضعيت سالمت روان زنان و رصد مستمر اين تغييرات الزم است.
 .9الزم است برنامه هاي جامع كشوري براي اجراي ا دامات پيشگيرانه خاص زندگي ،غربالگري منظ از مجامع
و محيب هاي زنانه ،شناسايي افراد بيمار و ا دام جهت درمان زود درس ،ارتقا سواد سالمت و توانمندي آنها و
آموزش مهارتهاي زندگي تدوين و عملياتي شود.
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 .6براي به حدا ل رساندن آسيبهاي روابب زناشويي و سالمت خانواده ،تحكي و تقويت روابب ختانوادگي برنامته
جامعي تدوين و در سطح كشور با همكاري كليه نهادها و سازمانهاي وظيفه مند به اجرا درآيد.
 .7براي بهبود نگرش جامعه ،ارزشها ،وانين و شرايب اجتماعي و برخورداري زنان از رفتاه اجتمتاعي بايتد بتراي
اصالح وانين و مناسب كردن شرايب اجتماعي ،حمايت سياستگذاراندر اولويت رار گيرد.
 .4به عنوان راهبرد اصلي در ارتقا سالمت زنان ،بايد مشاركت مردم به ويژه زنان در التب و شتكلهاي مختلتف،
فردي ،گروهي ،انجمنها و كانونهاي سالمت محور حمايت و توسعه يابد.
 .5وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي از بستر شوراي عالي اجتماعي و ستازمان امتور اجتمتاعي در وزارت
كشور كه در انون برنامه شش توسعه ا تصادي اجتماعي كشور ايجاد ميشود به خوبي استفاده نمايد.
 .03مداخله مقام معظ رهبري در آسيب هاي اجتماعي جدي گرفته شود وبخش متولي ستالمت زنتان بايتد بتا
تحليل مشكالت در الب چارچوب و الگوهاي معين ،آسيبهاي اجتماعي همه گروهها به ويژه گروههاي در
معرض خطر را بر حسب شرايب كشور تعريف و براي اجراي اين فرآيند و تحقق اهداف آن برنامه جامع ملي
ارائه نمايد.
 .00جامع نگري به سالمت و توجه به همه ابعاد آن به ويژه بعد سالمت معنوي و ترويج آموزه هاي ديني راهبرد
بسيار مه در تامين و ارتقا سالمت روان جامعه و زنان است .و بخش متولي بايتد در اجتراي ايتن فرآينتد و
تحقق اهداف آن برنامه ساختارمند ارائه نمايد.
 .02تالش ،در جهت اجرايي كردن سياستهاي كلي سالمت ابالغي مقام معظ رهبري با تاكيد بر بند  2سياستت
اول ،از ا دامات اساسي در حوزه سالمت روان است.
 .00با استفاده از نتايج مطالعات توصيفي موجود ،الزم است وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي برنامههاي
مداخلهاي همه جانبه در خانواده ،مدرسه و جامعه را مدون و با همكاري بين بخشي عملي نمايد.
 .08بايد براي تامين نيروي انساني و ساير منابع مورد نياز خدمات بهداشت روان زنان در الب خدمات ادغام يافته
با ساير خدمات نظام سالمت سرمايه گذاري مناسب صورت گيرد و با تعريف بودجه مناستب امكتان اجتراي
برنامه هاي بهداشت باروري با تاكيد برنقش مادري و سياستهاي جديد باروري را فراه سازند.
 .09بحث سالمت زنان از سالمت مردان جدا نيست ،بايد به توانمندستازي متردان هماننتد توانمندستازي زنتان
عنايت كافي شود.
 .06برنامه هاي حمايتي از گروههاي آسيب پذير و حمايت خانواده بايد بازبيني و متوليان اجرايي و پاسخگو بطور
شفاف معين شود.
 .07دختران در معرض آسيبهاي مختلف هستند ،مسئوالن كشوري بايد روي تربيتت دختتران ،كتاهش آستيبها،
مالحظات دوران دوران بلوغ و احساس هويت و مولد بودن زنان سرمايه گذاري كنند.
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 .04براي اعتبار و پايايي بيشتر در تحقيقات مربوط به سالمت روان زنان ،پيشنهاد ميشود ،يتن ابتزار بتومي و
هماهنگ با ويژگيهاي بومي ،توسب محققان و مراكز تحقيقاتي ساخته و ارائه گردد.
 .05سالمت روان رويكرد اجتماعي دارد و جايگاه آن نظام سالمت است .پس نظام سالمت بايد رويكرد اجتماعي
پيداكند و با رويكرد ادغام يافته در  PHCو با مشاركت همه افراد و گروهها  ،كاركنان و متخصصان مربتوط
عملي شود.
 .23آموزش و پرورش مناسب ترين جايگاه بعد از خانواده براي تامين و ارتقا سالمت روان دختران و زنان كشتور
است  .پس براي كسب موفقيت و دستيابي به اهداف سالمت زنان الزم است آموزش و توانمندسازي معلمين
و كاركنان مدارس وحمايت طلبي و مشاركت همه جانبه آموزش و پرورش در ارتقا سالمت زنان سازكارهاي
مناسب انديشيده و عملي شود.
 .20الزم است جمعي از خبرگان سالمت داراي اطالعات كافي در سالمت روان در گروههاي كار كوچن تعيتين
شوند تا با مشخص كردن موضوعات خاص سالمت روان زنان ،راهكارهاي اجرايي مناسب را تبيين و معرفي
كنند.
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