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خالهص گزارش پنجاه و ين و پنجاه و ين جلسه شوراي آيندهن گاري و نظرهيرپدازي سالمت فرهنگستان علوم زپشكي هوري اسالمي اريان

الف ) مقدهم :
افسردگي يك بيماري رواني است كه باعث احساس غم و ناراحتي مداوم و از دست دادن عالقه ميشود .اكثر افراد
بعضي از مواقع احساس ناراحتي ،افسردگي و غم مي نمايند .احساس افسردگي و غمگين بودن واكنش طبيعي بددن بده
مشكالت زندگي و از دست دادن چيزها و كساني است كه به آنها عالقه دارد ،اما زماني كه ايدن احسداس غدم وانددو
شديد ،بي اميدي ،بيچارگي و بي ارزشي بيش از چند روز يا هفته طول بكشد فرد دچار بيماري افسردگي شد است .
بيماري افسرگي برطرز فكر ،احساس و رفتار فرد اثر ميگذارد و ميتواند باعث ابتال به انواع بيماريهداي سسدمي و
رواني شود .معموال دليل ابتال به افسردگي ،تركيبي از عوامل ژنتيكي ،سسمي ،محيطي و رواني مديباشدد ،مثدل انتلدال
دهند هاي عصبي ،هورمونها  ،عادات ارثي  ،حوادث زندگي ،آسيبها و مشكالت كودكي است.
ارزيابي سازمان سهاني بهداشت در سال  6112ميالدي نشان داد كه در سال  1991در دنيا  612ميليون نفر دچدار
اضطراب و افسرگي بودند .كه در سال  6112به  216ميليون نفر رسيد است و در دنيا  211ميليون نفر دچار افسدردگي
هستند  .پيش بيني ميشود اختالل افسردگي تا سال  6121ميالدي از رتبه  6به رتبه  6تغيير يابد بنحويكه رتبه يك در
كشورهاي توسعه يافته و در كشورهاي در حال توسعه بعد از ايدز مرتبه دوم خواهد بود .سالمت روان و افسدردگي بده
عنوان اختالل مهم و مرتبط نه تنها يك موضوع سالمت عمومي است  ،بلكه يك موضوع توسعه است .ما نياز داريم كه
از همين اآلن تالش كنيم  .در حال حاضر افسردگي به عنوان يك بحدران سهداني تللدي مديشدود 26 -66 ،درصدد
اختالالت روانپزشكي را كه به مداخله مي انجامد افسردگي تشكيل ميدهد ،در همه سنين شيوع دارد ،فزوني شديوع در
سنين زير  61سال است و  %16مبتاليان خودكشي ميكنند و نيز به لحاظ اقتصادي و فرهنگي اهميت زيادي دارد.
چالشهاي افسردگي در كشور متعدد و مهم است  .در تعريف  ،سبب شناسي ،ابزار تشخيصي ،در تشخيص ،درمان ،
عدم مراسعه بيماران به پزشك  ،برخورد با بيمه ها ،مداخالت نابجاي افراد غيرمتخصص و در انگ زدن چالشهاي سدي
وسود دارد.
افسردگي مي تواند بطور موثري پيشگيري و درمان شود  .با كاهش تنشهاي رواني استماعي و نيز مدديريت آنهدا
ميتوان از بروز اختالل افسردگي كاست  .همچنين غربالگري ،انگ زدايي از اين اختالل ،تعديل هيجان ،غم و خشم
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افراطي و نيز ترويج آموز هاي ديني و معنوي در ايجاد فضاي امن و آرام و با نشاط و اصالح سبك زندگي راهكارهاي
مناسبي در پيشگيري و كنترل اين اختالل به حساب مي آيند.
اختالل افسردگي عالمگير و رو به فزوني است و كشور ما نيز در روند افزايش شرايطي همانند سهان دارد .در سبب
شناسي آن عوامل زيستي ،رواني استماعي و معنوي درگير هستند .و افراد افسرد بداليل گوناگون از سمله انگ ،رغبتي
به مراسعه به پزشك ندارند و چالشهاي قابل توسهي در مورد افسردگي وسود دارد .علي رغم وسود مشكالت و چالشهاي
سدي ،راهكارهاي نسبتا آسان و قابل تاملي براي بهبود امور وسود دارد .امسال شدعار سدازمان سهداني بهداشدت بددليل
اهميت بيماري افسردگي و اثر آن بر سالمت روحي ،سسمي به اين بيماري تعلق گرفت و بر همين اساس قرار است در
دنيا اقداماتي صورت گيرد.
فرهنگستان علوم پزشكي سمهوري اسالمي ايران  ،در راستاي اهداف و براساس وظايف سازماني خود ،با توسه به
اهميت موضوع و پيشنهاد گرو سالمت روان ،موضوع " افسردگي  ،چالشها و راهبردهاي پيشنهادي" را در دستور كدار
سلسه پنجا و هفتم شوراي آيند نگاري و نظريه پردازي سالمت قرار داد .اين سلسده بدا هددف تبيدين وضدعيت كلدي
افسردگي در كشور و تحليل چالشها و ارائه توصيههاي كاربردي ،مراقبتي و خدماتي براي ارتلا خدمات در اين حيطه ،روز
محتدرم فرهنگسدتان و شدوراي

پنجشنبه مورخ  92/1/21در محدل سدالن استماعدات فرهنگسدتان بدا حضدور رئدي

آيند نگاري ،اعضا شورا ،برخي مديران گروههاي علمي ،اعضاي گرو بهداشدت روان و سمعدي از مسديولين و صداحب
نظران كشوري تشكيل گرديد.
پ

از ارائه گزارش استاد محترم سناب آقاي كتر نورباال عضو گرو سالمت روان فرهنگستان ،بحث و تبادل نظر

بين حاضران صورت گرفت .بدليل كمبود وقت بحث به اتمام نرسيد و ملرر شد ادامه بحثها به سلسه پنجدا و هشدتم
شورا در تاريخ  92/6/62موكول گردد .و خالصه گزارش نهايي بعد از اتمام سلسه دوم با نظدر برخدي يينفعدان شدركت
كنند در سلسه تهيه و در قالب برگه حمايت طلبي براي مسيولين كشور ارسال گردد.
در سلسه پنجا و هشتم با مرور گزارش سلسه قبل و گزارش كوتا سناب آقاي دكتر رزاقدي عضدو محتدرم گدرو
سالمت روان آغاز و با بحث و مذاكر حاضران ادامه يافت .نوشته حاضر ،پيشنوي

خالصه گزارش دو سلسده برگدزار

شد در موضوع افسردگي است كه در قالب محورهاي اصلي ،چالشها و راهبردهاي پيشنهادي بشرح ييل تنظديم شدد
است تا با مشاركت و رهنمودهاي اعضاي محترم و شركتكنندگان در دو نشست در قالب سند حمايتطلبدي تددوين و
پيگيري شود.
ب) موضوع :
افسردگي ،چالشها و راهبردهاي پيشنهادي
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ج) محوراهي اصلي مورد بحث :
 .1وضعيت سالمت روان ،اختالل افسردگي در سهان و ايران
 .6همهگير شناسي افسردگي به عنوان يك بحران سهاني
 .2سبب شناسي (سسمي ،رواني ،استماعي ،معنوي) افسردگي
 .6چالشها و راهبردهاي پيشنهادي پيشگيري و كنترل افسردگي در كشور
د) چالشهاي اصلي :
 .1ميزان باال و رو به افزايش ابتال به اختالالت رواني در كشور در مقايسهه بها بيخهي كشهورجاا

هان و نيها

فزاينده به خدمات ب داشت روان.
 .2تبديل شدن موضوع ب داشت روان و بطور ويژه افسهيديي بهه يهح بنهيان

هاني و مماهو مانهدن آن در

بينامهجاا كشور.
 .3عدم اطالع كافي ميدم ،بيماران و مبتاليان ،ارائه دجنديان خدمات سهالمت ،ييوج هاا تيريييه ار ام هه ،ا
افسيديي.
 .4عامل خطي بودن افسيديي بياا ابتال به انواع بيماري اا سمي مثل سيطانجا و بيماري اا قلبي و رفتارجاا
مخاطيهآميزا چون كشيدن سيگار ،ف اليت نسي غيي ايمن و. ...
 .5و ود تيس و ا تناب ا انگ خوردن به عنوان بزريتيين مانع بيماران

ت ميا ه و ب يهمنهدا ا خهدمات

ب داشت رواني و شبكهجاا حمايتي.
 .6در م يض انگ ا تماعي و تب يض قيار ييفتن خانواده جا عالوه بي فشار و استيس باال به لناظ بيمارا افهياد
مورد عالقه خود.
 .7عدم ا ياا بينامه كشورا مدون در خصوص پيشگييا و كنتي جمه انبه اختال افسيديي.
 .8دريافت و پ ييش بي چون و چياا ت اريف ،روش ا و شاخصجاا غيب و عدم تو ه كامهل بهه تاهاوتجهاا
فيجنگي ،داشتهجاا تمدني اييان و تاكي اسالمي خودا.
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 .9صنبتجاا تنش اا بيخي مسئولين ارشد كشور بدون تو ه به مسهايل روانهي مهيدم و پيامهدجاا ناشهي ا
انتشار آن در ام ه.
 .11تميييات سبح نديي و جنجارجا در ام ه ،تقويت انايادا بودن افياد و رشد عوامل مينهسا افسيديي.
 .11عدم ييساختجاا مناسب (نييوا انساني كارآمد) و عدم پوشش مناسب بيمهاا خدمات ب داشت روان.
پيشنهادات كلي :
 .1براي كنترل و پيشگيري از شيوع افسردگي در گرو هاي مختلف سمعيتي كشور و انگ زدايي از بيماران
رواني و تغيير نگرش سامعه ،آموزش عمومي سامعه ،ارتلاء آگاهي ،ارتلاء سطح سواد سالمت سامعه ،بهبود
نگرش و مهارتهاي زندگي راهبرد اساسي ميباشد كه بايد برنامهريزي و عملياتي شود.
 .6بايد برنامههاي توسعه آموزش مهارتهاي زندگي براي افزايش توانائيهاي رواني استماعي افراد و قادر ساختن
آنها براي رودرويي منطلي و موثر با ملتضيات و كشمكشهاي زندگي به ويژ براي كودكان و نوسوانان در
كشور طراحي و اسرا شود.
 .2آموزش و پرورش سايگا مهم و مناسبي براي پيشگيري و كنترل افسردگي است ،ايجاد و تلويت ارتباط و
همكاري اين دستگا با ساير سازمانها و نهادهاي مرتبط راهبرد اساسي در ارتلاء سالمت روان و كاهش
افسردگي به ويژ كودكان و نوسوانان است.
 .6در بحث ساختاري بايد مشاركت ساير دستگا هاي مؤثر مثل آموزش و پرورش ،صدا و سيما ،نيروهاي
انتظامي تلويت شود و همه كساني را كه در سالمت روان نلش دارند به مشاركت ترغيب شوند.
 .6طراحي و اسراي مداخالت برنامه ريزي شد و سازمان يافته در كشور در زمينه انگ زدايي و شناسايي بيشتر
عوامل فرهنگي استماعي .روانشناختي و طبي مرتبط با انگ ،با هدف تصحيح نگرش افراد نسبت به بيماري
رواني و ارتلاي سطح عزت نف

و توانمندسازي بيمار ضروري است.

 .2اسراي اسناد باالدستي مثل سياستهاي كلي سالمت ابالغي ملام معظم رهبري ،پيوست سالمت و رصد
كالن سالمت الزام آور است ،اسراي آنها راهبرد اساسي در ارتلاء سالمت روان مردم و سامعه است.
 .7پيوست سالمت و رصد كالن سالمت الزام آور و اسرايي است .لذا براي پايش و رصد كالن سالمت تدوين و
اسراي برنامههاي سامع كشوري ضروري است.
 .2در  911شهر كشور نماز سمعه اقامه ميشود ،و  911امام سمعه براي همكاري آماد اند ،لذا اساتيد و
متخصصان سالمت روان ساز و كاري بيايند كه از اين طريق آموزش اين مسائل در سبد روزانه آموزش
خانواد مردم قرار گيرد.
6

 .9پيشنهاد ميشود ساختار و وظايف سازمانها و نهادهاي مرتبط با سالمت روان بازنگري و در صورت لزوم
پيشنهادهاي مناسب اصالحي به دستگاههاي متولي ارائه گردد.
 .11در آيات قرآن و روايات عواملي كه توليد اندو و اندو زدايي ميكنند بخوبي تبيين و تشريح شد است.
تعريف همكاري و مشاركت روحانيون ،ائمه سمعه و سماعات و تلويت رويكرد آموز هاي ديني راهبرد
مناسبي براي ارتلاء بهداشت روان و كاهش افسردگي ميباشد.
 .11ائمه سمعه و سماعات و تجمعات مذهبي در باالبردن سواد استماعي و پيشگيري از افسردگي نلش اساسي
دارند ،بايد با برقراري سلسات مشترك و تعامل و آشنايي با ديدگا هاي همديگر و برنامه ريزي مشترك ساز
و كار بهر مندي از تريبون هاي مذهبي ،مساسد و نمارهاي سمعه و رسانههاي سمعي براي بهبود سالمت
رواني سامعه طراحي و اسرايي شود.
 .16سامعه ما ارزشهاي منحصر به خود را دارد ،شاخصهاي افسردگي و شادي ايران با كشورهاي ديگر متفاوت
است ،لذا الزم است شاخصهاي كشوري سالمت روان و افسردگي باز تعريف شود .
 .12الزم است گرو سالمت روان سهت تدوين يك برنامه سامع دراز مدت راسع به سبك زندگي اسالمي ايراني
و بهداشت روان كه زيربناي مسايل مهم سالمت است با مشاركت بخشهاي مرتبط اقدام نمايد.
 .16دولت ميتواند با سياستگذاري درست درمان بيكاري ،تلويت سازمانهاي مردم نهاد ،افزايش روحيه همكاري،
تلويت شبكههاي استماعي و همكاريهاي بين رشتهاي و اتخاي رويكرد پيشگيرانه اصالح ريشهاي اختالالت
رواني را در اولويت برنامههاي خود قرار دهد.
 .16دستگاههاي متولي و مجري ،مهارتهاي مورد نياز گروههاي سوان و گروههاي خاص مثل زنان و فلرا را
تعريف و برنامههاي مناسب پيشگيري و ارتلاء سالمت روان براي اين گروهها را طراحي و عملياتي نمايند.
 .12آموزش و غربالگري دانشآموزان در مدارس بسيار اهميت دارد .و نيز آموزش والدين و اولياء مدرسه ،بنابراين
پيشنهاد ميشود فرهنگستان در ايجاد و توسعه اين برنامه از طريق ايجاد هماهنگي بين وزارت آموزش و
پرورش و ساير سازمانهاي مرتبط مداخله نمايد.
 .17ملطع پيشدبستاني سايگا مناسب براي اقدامات سالمت روان به ويژ تشخيص است و بايد برنامه كشوري
مناسب اين خدمت تعريف و عملياتي شود.
 .12شيو فرزندپروري مبتني بر سبك و آموز هاي اسالمي -ايراني تعريف و دستگا متولي و پاسخگو ،ساختار و
بستههاي خدمتي آنرا تدوين و عملياتي نمايد.
 .19بين اختالالت روانپزشكي و اعتياد رابطه علت و معلولي وسود دارد .بنابراين الزم است ،هماهنگي و همكاري
بين سازمانها و نهادهاي متولي و مجري بهداشت روان و اعتياد كشور تلويت شود.
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 .61در اختالالت روانپزشكي ،آموز ها و باورهاي ديني در پيشگيري ،تحمل بيماري و كوتا كردن طول درمان
مؤثر هستند .الزم است ،همكاري با ائمه سمعه و سماعات ،روحانيون و صدا و سيما در اين زمينه به طور
عملياتي تعريف و اسرا شود.
 .61براي سلب اعتماد مردم به نظام ارائه خدمات سالمت روان و مداواگران ،سايگا مشاور ،پزشك ،روانپزشك و
روانشناس معلوم و از مداخله افراد غير ماهر در امر درمان بطور قانوني سلوگيري شود.
 .66پديد افسردگي ابعاد مختلف دارد .الزم است برنامههاي مربوط به افسردگي به گونهاي طراحي و اسرا شود
كه همه ابعاد آن مورد توسه قرار گيرد .
 .62در حال حاضر برخي الگوهاي خدمات سالمت روان و استماعي در دستگاهها و نهادهاي مختلف مثل وزارت
بهداشت ،بهزيستي و ...در حال اسرا ميباشد .تبيين و تحليل و بهر گيري از تجربيات و عملكرد آنها
راهنماي خوبي براي متوليان سالمت روان كشور خواهد بود.
 .66ضرورت تشكيل كميسيوني تحت عنوان سالمت استماعي و معنوي در مجل

بررسي و در صورت تأييد نياز

راهكارهاي ايجاد و مأموريت آن تعريف و پيشنهاد شود.
 .66براي شناسايي منابع و سلوگيري از انتشار صحبتهاي تنشزا در سامعه و عامل خطر ساز ايجاد افسردگي و
نااميدي در مردم ،الزم است ساز و كار مناسبي تعريف و براي آموزش و اعمال روشهاي مناسب
اطالعرساني برنامهريزي مناسب در كشور صورت گيرد.
 .62عضويت خبرگان سالمت روان سامعه ،در شوراي عالي فضاي مجازي كشور راهبرد مؤثر در پيشبرد
برنامههاي سالمت روان كشور است ،لذا پيشنهاد ميشود اين مهم بنحو ممكن عملي شود.
 .67الزم است در سطح دوم پيشگيري ،غربالگري الزم ،درمان براي سلوگيري از مزمن شدن ،حل مشكل بيمه،
بستري درمانهاي دارويي ،درمانهاي روان شناختي اقدامات كاربردي سدي صورت گيرد.
 .62براي فرهنگسازي ،سلب حمايت و مشاركت مسيولين ارشد كشور و دست اندر كاران نظام سالمت
راهنماهاي عملي تدوين و براي اسراي آن برنامهريزي شود.
 .69الزم است سلسات فني در فرهنگستان ادامه يابد و محصول نهايي بسته تهيه شد با رويكرد پيشگيري
بهداشت روان و اختالل افسردگي براي سازمانها ،نهادها و وزارتخانههاي مربوط ارسال شود.
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