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چکيده
مقدمه
سالمت روان يکي از موضوعات مهم و تأثيرگذار جدي در نظام سالمت است كه در همه دنيا و ازجمله اي ران
مورد غفلت نسبي قرار گرفته است .در بسياري از كشورها ،رصد شيوع و بروز اختالالت رواني بهصورت مرتب
در طي دورههاي مختلف انجام ميگيرد .ازآنجاييكه تاكنون در كشور ما مطالعهاي جهت تعيين روند شيوع و
بروز اين اختالالت انجام نشده ،هدف از انجام مطالعه حاضر تدوين گزارشي از روند مي زان ش يوع اخ تالالت
روانپزشکي در كشور بر اساس مطالعات گذشته جهت ارائه به ذينفعان و سياستگذاران است.
روششناسي
در پژوهش حاضر به منظور بررسي مستندات و مقاالت موجود از جستجو در موتورهاي جس تجوگر اس تفاده
شده است .مقاالت بهدستآمده سپس با يکديگر مقايسه شدهاند و روند ميزان شيوع اخ تالالت روانپزش کي
بر اين اساس استخراج شده است.
يافتهها
تاكنون بهمنظور تعيين شيوع اختالالت روانپزشکي در سطح كشور سه مطالعه اپيدميولوژيک ب ا س ه اب زار
مختلف صورت گرفته است .در اين سه مطالعه كه در سالهاي  2911 ،2931و  2931انج ام ش ده ،ش يوع
اختالالت رواني به ترتيب  23/21 ،12و  19/6درصد برآورد شده است؛ اما به دليل وجود تف اوت در جامع ه
هدف و ابزار استفادهشده در اين مطالعات ،مقايسه بين آنها با اشکاالتي همراه بود؛ به همين دليل بهمنظ ور
استخراج روند اختالالت روانپزشکي از مطالعات انجامشده با ابزار و جامعه هدف يکسان در ش هر ته ران در
سالهاي  2913 ،2931و  2931نيز استفاده شد كه در اين مطالعات شيوع اختالالت به ترتيب 93/1 ،12/5
و  93/56درصد بود.
بحث و نتيجهگيري
با توجه به نتايج مطالعات انجامگرفته در كش ور اي نط ور ب ه نظ ر م يرس د ك ه مي زان ش يوع اخ تالالت
روانپزشکي به صورتي قابلتأملي رو به افزايش است .لذا الزم است ،ضمن شناخت علل و عوامل مؤثر در اين
افزايش ،هر چه سريعتر راهکارها و تدابير مناسبي جهت مقابله با آن اتخاذ گردد.
کليدواژه :سالمت روان ،اختالالت روانپزشکي ،پيمايش كشوري ،راهبردها ،پيشگيري.

