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خالصه
سابقه و هدف :اختالالت روانی بخش عمدهای از بار بیماریهای جهانی را به خود اختصاص داده است .بطوری که  41درصد
از بار بیماریهای جهانی متعلق به اختالالت روانی می باشد .از طرف دیگر سیستم بهداشت و درمان درسراسر جهان با چالش
های عظیمی در ارائه مراقبت و حمایت ازحقوق بشرافراد مبتال به اختالالت روانی  ،عصبی واستفاده از مواد ،روبرو است .به
همین منظور سازمان جهانی بهداشت درسال های اخیر برنامه ای جهانی برای تامین سالمت روان در کشورهای عضو تدوین
کرده است که درآخرین اجالس خود درسال  2142در قاهره همزمان با تبادل نظر کارشناسان کشورهای منطقه خواستار
نهایی شدن پیش نویس آن و عمومی سازی روش ها در کشور های عضو از جمله ایران شده است .هدف کلی از این طرح
کمك به بومی سازی این برنامه جهانی ،دستیابی به شاخص های جهانی و تشویق سازمان های مرتبط و عالقه مندان به
مشارکت در اجرای آن است .همچنین استخراج و پیشنهاد های شاخص های سالمت روان در برنامه های سالمت روان کشور
و بومی سازی و کاربردی کردن این شاخص ها نیز از دیگر اهداف این طرح می باشد.
مواد وروش ها :دراین پژوهش ،عالوه برترجمه دو متن انگلیسی سازمان جهانی بهداشت (برنامه عملیاتی سالمت روان
 mhGAPو راهنمای عملیاتی افزایش مراقبت از بیماران عصبی روانی وسوء مصرف مواد)  ،دو جلسه هم اندیشی با صاحب
نظران حوزه سالمت وسالمت روان تشکیل شد وسرانجام با نظر خواهی پست الکترونیك از برخی افراد کارشناس بین المللی،
شاخص های سالمت روان برای کشور ایران ،پیشنهادگردید.
یافته ها :عالوه بر ترجمه دومتن مورد نظراز انگلیسی به فارسی ،پس از بحث وتبادل نظر کلی ،حدود بیست شاخص به شرح
زیر ،به عنوان شاخص های پیشنهادی سالمت روان جمهوری اسالمی ایران ،پیشنهاد گردید -1 .نسبت بودجه سالمت روان به
بودجه کل سالمت و -2،GNPمیزان سرمایه اجتماعی -3 ،میزان سواد سالمت روان وبهزیستس روان شناختی -1 ،میزان
شیوع نشانه های اختالالت روانی( -5،)GHQمیزان شیوع وبارکلی اختالالت روانی(  -6،)CIDIمیزان شیوع وبارکلی اختالالت
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رفتاری و روانی کودکان ونوجوانان -7 ،میزان شیوع وبارکلی معلولین ذهنی و روانی -8 ،میزان شیوع آسیب های روانی
اجتماعی از قبیل:اعتیاد ،خودکشی ،قتل ،خشونت خانگی وجرایم -9 ،میزان پوشش بیمه سالمت روان در سه سطح
پیشگیری -41،میزان بهره مندی مردم از خدمات سالمت روان -44 ،میزان بهره مندی ورضایت مندی بیماران ومعلولین از
خدمات سالمت روان وتوانبخشی -42 ،میزان پوشش خدمات سالمت روان درسوانح وحوادث -43 ،میزان پوشش خدمات
سالمت روان درگروههای آسیب پذیر(کودکان کار ،بی خانمان ها ،زندانیان ،مهاجرین  -41 ،)..میزان پوشش خدمات سالمت
روان جامعه نگر ( مراکز بهداشت روان جامعه نگر ،مراکز روزانه ،مراقبت درمنزل) -45،نسبت بیمارستان های عمومی دارای
بخش روان پزشکی به بیمارستان های موجودرکشور -46،میزان تخت های روانپزشکی به کل تخت های بیمارستانی موجود
کشور ، -47،نسبت نیروی انسانی تخصصی بهداشت روان موجود ( شامل روان پزشك ،روانشناس ،روان پرستار ،کاردرمانگر و
گفتاردرمانگر) به کل جمعیت -48 ،نسبت نیروی انسانی تخصصی بهداشت روان (شامل روان پزشك ،روانشناس ،روان پرستار،
کاردرمانگر و گفتاردرمانگر) شاغل در برنامه های دولتی به کل جمعیت  -49،متوسط روزهای بستری بیماران روانی در
بیمارستانها عمومی وتخصصی -21،میزان پژوهش های انجام گرفته در زمینه سالمت روان نسبت به سایر پژوهش های
پزشکی ازنظر تعداد واعتبار
نتیجه گیری :موضوع سالمت روان یکی از مولفه های بسیار مهم سالمت ،ودرعین حال مغفول همه جوامع ازجمله نظام
سالمت جمهوری اسالمی ایران است  .ضرورت دارد وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی  ،به راهکارهای اجرایی برای برنامه
عملیاتی سالمت روان مندرج در راهنمای کار سازمان جهانی بهداشت ونیز پیاده سازی شاخص های سالمت روان پیشنهادی
اقدام نماید.
کلید واژه ها :شاخص ،سالمت روانmhGAP ،
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بیان مسئله
تعریف سالمت :در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ” ُسالمت“ به عنوان “نه فقط فقدان بیماری یا معلولیت” بلکه” حالت
بهینه خوب بودن جسمی ،روانی واجتماعی “تعریف شده است ( .)WHO, 1946گرچه در این تعریف که قدیمی است به بعد
معنوی نپرداخته است ولی هم بر اساس دیدگاه دینی وهم براساس بسیاری از نظرات اهل فن و از جمله کارشناسان سازمان
جهانی بهداشت ،امروزه به بعد معنوی نیز اهمیت ویژه ای در شکل گیری سالمت داده میشود.
مفهوم سالمت روانی ازنظر سازمان جهانی بهداشت چیزی فراتر ازنبود اختالالت روانی است و شامل موارد زیر است:
 -4خوب بودن ذهنی  -2 ،ادراك خود کار آمدی

 -3استقالل و خود مختاری  -1 ،کفایت وشایستگی -5 ،.وابستگی بین

نسلی  -6خود شکوفایی توانمندی های بالقوه فکری وهیجانی (.)4( )WHO, 2001
تعریف اختالل روانی :حاالت قابل توجه بالینی که با تغییرات درتفکر ،خلق وهیجان ویارفتارمشخص باشد وبا ناراحتی
وتشویش شخصی ویااختالل کارکردزندگی همراه باشد به عنوان اختالل رفتاری وروانی نامیده می شود.این تغییرات در
محدوده طیف هنجارجامعه قرار نمی گیرند ،بلکه به صورت واضح غیرعادی وپدیده بیمارگونه است ومداوم یا عودکننده می
باشد (.)2
اهمیت موضوع :براساس اظهار نظر سازمان جهانی بهداشت ،درسال  4991میالدی ،از ده بیماری که بیشترین میزان ناتوانی
را در جهان سبب شده اند پنج مورد آن مربوط به بیماری های روانی (افسردگی اساسی ،سوء مصرف دارو والکل ،اختالل خلقی
دوقطبی ،اسکیزوفرنی و اختالل وسواسی -اجباری) است .وبر اساس پیش بینی های پژوهشگران بین المللی ،رتبه بار اختالل
افسردگی از رتبه چهارم در سال  4991به رتبه دوم درسال  2121میالدی ،رتبه بار حواث وسوانح از رتبه نهم در سال 4991
به رتبه سوم درسال  2121میالدی (قابل ذکر است کشور ما از این بابت درحال حاضر در وضعیت بدتری است) ،رتبه بار
عوارض جنگ از رتبه شانزدهم در سال  4991به رتبه هشتم درسال  2121میالدی (احتمال افزایش این رتبه پس از حادثه
 44سپتامبر  2114و واکنش های بعدی یشتر شده است) ،رتبه بار خشونت از رتبه نوزدهم در سال  4991به رتبه دوازدهم
درسال  2121میالدی ،رتبه بار صدمه به خود از رتبه هفدهم در سال  4991به رتبه چهاردهم درسال  2121میالدی جابجا
می شود (.)3
تاثیر عوامل مختلف روی سالمت متفاوت است براساس برآورد کمیته تعیین کننده های اجتماعی سالمت سازمان بهداشت
جهانی ،عوامل زیستی وژنتیك  ،%5نظام مراقبت از سالمت  ،%41عوامل رفتاری%31و شرایط اجتماعی %55برروی سالمت
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تاثیر گذارند ( .)WHO, 2008در جدید ترین پیش بینی سازمان جهانی بهداشت ،رتبه بار اختالل افسردگی در کشور های
توسعه یافته از رتبه چهارم در سال  2112به رتبه اول درسال  2131میالدی و در کشور های در حال توسعه از رتبه چهارم در
سال  2112به رتبه دوم پس از  HIV/AIDSدر سال 2131میالدی می رسد .رتبه بار بیماری دیابت که یك اختالل روان تنی
است از رتبه بیستم در سال  2112به رتبه یازدهم درسال  2131میالدی افزایش می یابد (.)1( )WHO, 2008
سیستم بهداشت و درمان درسراسر جهان با چالش های عظیمی در ارائه مراقبت و حمایت ازحقوق بشرافراد مبتال به
اختالالت روانی  ،عصبی واستفاده از مواد ،روبرو است .منابع دردسترس ناکافی است ،غیرمنصفانه توزیع شده وبازده آن کم
است .به عنوان یك نتیجه گیری باید گفت که گروه کثیری ازافراد مبتال به این اختالالت هیچ گونه مراقبتی را دریافت
نمی کنند  .درسال  2118سازمان بهداشت جهانی برنامه شکاف در بهداشت روان ،راهنمای عملیاتی برای اختالالت روانی،
عصبی واستفاده از مواد را به ویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط راه اندازی کرد %41 .بار کلی بیماریها مربوط به
این اختالالت است  .تقریباً سه چهارم از بار این بیماری ها مربوط به کشورهای با درآمد کم و متوسط است .منابع موجود
دراین کشورها ناکافی است و در اکثریت قریب به اتفاق این کشورها  %2بودجه بهداشتی به سالمت روان اختصاص یافته
است .این امرموجب شکاف زیاد در امر درمان در بیش از  %75کشورهای با درآمد کم و متوسط شده است (.)5
سازمان جهانی بهداشت در اجالس خود در سال  2142در قاهره همزمان با تبادل نظر کارشناسان کشورهای منطقه مدیترانه
شرقی ،خواستار نهایی شدن پیشنویس برنامه شکاف در بهداشت روان ،راهنمای عملیاتی برای اختالالت روانی ،عصبی
واستفاده از مواد آن و عمومی سازی روش ها در کشور های عضو از جمله ایران شده است.

پیشینه پژوهش
نتایج پژوهشهای سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که اختالالت روانی کامال در تمام مطالعات در کشورهای مختلف
شایع هستند .شیوع اختالل روانی مادام العمر در میان بیش از یك سوم از پاسخدهندگان در بررسی سال  2142سازمان
بهداشت جهانی در  5کشور(کلمبیا ،فرانسه ،نیوزیلند ،اوکراین و ایاالت متحدهی آمریکا) ،و بیش از یك چهارم در 6کشور
(بلژیك ،آلمان ،لبنان ،مکزیك ،هلند و آفریقای جنوبی) ،و بیش از یك ششم در  1کشور(اسرائیل ،ایتالیا ،ژاپن و اسپانیا) یافت
شد .دو کشور باقی مانده یعنی ،چین( )%43/2و نیجریه ( )%42شیوع قابل مالحظهی پایینتری را که به احتمال زیاد همره با
بی طرفی نبوده است برآورد شده است (.)6
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اختالالت روانی در ایاالت متحده شایع است .تخمین زده میشود  26/2درصد از آمریکاییهای  48ساله و باالتر -در حدود
یك چهارم بزرگساالن -از یك اختالل روانی قابل تشخیص در یك طول یكسال رنج میبرند (.)7
براساس گزارش پروژهی مطالعهی همهگیرشناسی اختالالت روانی در اروپا ) )2113( 4(ESEMeDشیوع مادامالعمر هر نوع
اختالل خلقی 41درصد  ،هرنوع اختالل اضطرابی  43/6درصد و هر نوع اختالل مصرف الکل  5/2درصد گزارش شد .اختالل
افسردگی اساسی( 2)MDDو هراس خاص( 3)SPاز شایعترین اختالالت منفرد بودند .زنان تقریباً دو برابر مردان در  42ماه از
اختالالت اضطرابی و خلقی رنج میبردند ،در حالی که مردان بیشتر از اختالل سوءمصرف الکل رنج میبردند (.)8
براساس فراتحلیل انجام شده در سال  2115جمعیت بزرگسال اتحادیهی اروپا بین سنین  48تا  65سال حداقل یك اختالل
روانی را در طی  42ماه گذشته تجربه کرده اند .شایع ترین اختالالت روانی شامل اختالالت اضطرابی ،افسردگی ،شبه جسمی و
اختالالت وابستگی به مواد گزارش شدند .شایعترین اختالالت خاص در تشخیصهای  42ماه گذشته بین نمونهها از سنین 48
تا  65سال اختالل افسردگی اساسی( ،)%6/9هراس خاص( )%6/6و اختالالت شبه جسمی( .)%6/3کم شایعترین آنها اختالالت
خوردن( ،)%1/1وابستگی به داروهای مخدر( ،)%1/5اختالل وسواسی -جبری( )%1/7و اختالالت روانپریش( )%1/8گزارش شد
(.)9
شیوع طول عمر اختالالت روانی در اروپا در یك چهارم جمعیت عمومی تخمین زده شده است .حدود  32میلیون نفر جمعیت
از  41کشور عضو اتحادیهی اروپا در سال  2117حداقل یك اختالل روانی را تجربه کردهاند ،که بیش از  22میلیون یك
اختالل اضطرابی ،بیش از  42میلیون یك اختالل خلقی و نزدیك به  3میلیون اختالل مصرف مواد را تجربه کردهاند (.)41
براساس پژوهش سال  ،2141در هر سال تخمین زده میشود که هر ساله  %38/2از جمعیت اتحادیهی اروپا از یك اختالل
روانی رنج میبرند .درحالی که در مطالعهی سال  2115این مقدار  %27/1بود .اختالالت روانی شایع شامل این اختالالت بود :
اختالالت اضطرابی( ،)%41/1بیخوابی( ،)%7/1افسردگی اساسی( ،)%6/9شبه جسمی( ،)%46/3وابستگی به الکل و دارو(،)%1
بیش فعالی بزرگساالن( ،)%5و دمانس( % 4-31بسته به سن) .در هر سال بالغ بر یك سوم جمعیت اتحادیهی اروپا از اختالالت
روانی رنج میبرند .براساس این پژوهش ،شیوع  42ماههی اختالالت اضطرابی بیشترین شیوع را در بین اختالالت داشتند
(کالً  )%41که شامل :ترس خاص( )%6/1جمعیت هراسی( ،)%2/3ترس از مکانهای بسته( )%2و اختالل پانیك ( )%4/8بود.
داده های جدید در مورد تفاوت های اختالل اضطراب فراگیر و اختالل روانی پس از سانحه بر اساس گروه سنی قابل توجه
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اولین مطالعهی برجستهای که در  6کشور اروپایی انجام شد. European Study of the Epidemiology of Mental Disorders .
.Major Depressive Disorder
3
. Specific Phobia
2
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است .باالترین میزان اختالل اضطراب فراگیر در سالمندان  65سال به باال( )%3/1و پایینترین میزان قابل توجه در گروه سنی
بین  41تا  65سال( )% 4/7بود در حالی که در مورد اختالل روانی پس از سانحه میزان آن در سنین { 41تا  31سال(،)%2/9
 35تا  )%4/3(65و  65سال به باال( })%4/4کاهش مییابد .اختالالت خلقی( ،)%7/8اختالالت شبه جسمی( ،)%6/3وابستگی
به الکل ،اپیوئید و کانابینس ( ،)%3/1اختالالت روانپریشی ( )%4/2و اختالالت خوردن (کمترین) به ترتیب بعد از اختالالت
اضطرابی دومین تا ششمین اختالالت رایج بودند (.)44
درسال  ،2118از هر  6نفر در انگلیس یك نفر از یك اختالل روانی رنج میبرد ند به عبارتی تقریباً معادل  8میلیون نفر از
جمعیت انگلیس از اختالالت روانی در رنج هستند (.)42
در سال  ،2142فرانسه با جمعیت  65میلیون نفر ،در حدود 42میلیون نفر جمعیت (حدود  )%48/1از یك یا چند اختالل
روانی رنج می بردند (.)43
در سال  ،2112بیش از  6/7میلیون نفر در کانادا با یك مشکل روانی یا یك اختالل روانی زندگی میکردند .حدود  42درصد
از جمعیت کانادا یکی از اختالالت اضطرابی را تجربه میکنند .در سال  4998حدود 3699کانادایی در نتیجهی خودکشی فوت
شدند .اختالل اسکیزوفرنی  4درصد از جمعیت کانادا را تحت تأثیر قرار میدهد .حدود  8درصد از بزرگساالن کانادا اختالل
افسردگی اساسی را تجربه میکنند و تقریبا  4درصد اختالل دوقطبی را تجربه میکنند (.)41
در یك مطالعهی فراتحلیل ( )2118شیوع متوسط از  %1/5برای اسکیزوفرنی به  %9/4برای اختالل شخصیت بود .جمعیت
هراسی و اختالل هراس خاص یا ساده که براساس پژوهشهای سامرز 4و همکارانش از سال  4981تا سال  2111انجام شده
بود شیوع یك سالهی اختالل هراس خاص را در یك بازهی زمانی از  %1/4در روستاهای تایوان به  %3/2در شهر فلورانس
ایتالیا و شیوع یکسالهی جمعیتهراسی در یك بازهی زمانی از %1/2در کرهی جنوبی و در نیجریه  %11/2و در جمهوری
روسیه  %2/8گزارش شد .شیوع یکسالهی هراس خاص در ایرلند شمالی %1/2به  %44/4در نروژ برآورد شد .یافتهها برای
اختالل افسردگی اساسی که براساس بررسیهای واریچ 2و همکارانش از سال  4981تا  2111انجام شده است نشان داد که
میزان شیوع یکسالهی اختالل افسردگی اساسی از  %1/61در تائیپی به  %45/1درآدمارتیا برآورد شده است .در مورد میزان
شیوع اختالل وسواسی -جبری که براساس  49مطالعه نتیجه گیری شد میانگین یکسالهی آن را  %4/1برآورد کرده است.
میزان شیوع شوءمصرف الکل که از  41مطالعه نتیجهگیری گردید نشان داد که در آلمان کمترین میزان مصرف یعنی  %1/4و
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.Somers
.Waraich
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باالترین میزان مصرف در نروژ  %41/6میباشد که متوسط شیوع یکسالهی آن  %5/9بود .میزان اختالالت سوءمصرف دارو در
یکسال از  %1/1در مکزیك به  %3/6در آمریکا برآورد شده است که شیوع متوسط ان  %4/8بود .باالترین میزان شیوع
اختالالت روانی در بزرگساالن در  42ماه قبل از مصاحبه (شیوع متوسط در یكسال) شامل اختالالت شخصیت(،)%9/4
وابستگی یا سوءمصرف دارو( ،)%5/9دمانس( ،)5/1اختالل افسردگی اساسی( )%5/3و هراس ساده( )%1/8؛ کمترین آنها شامل
اسکیزوفرنی( ،)%1/5اختالل دوقطبی( )%1/6است (.)45
بررسی سالمت روان در کشور لبنان در سال  ،2116براساس معیارهای  )%47( ، DSM-IVاز پاسخ دهندگان دارای این
اختالالت شایع بودند :هراس خاص( )%8.2و افسردگی اساسی( .)%1.9شیوع اختالالت اضطرابی( )%44.2بسیار شایعتر از
اختالالت کنترل تکانه( )%6.6و سو مصرف مواد( )%4.3بود .اختالالت خلقی تعدادی باالتری( )%8.7از موارد جدی که در
نتیجه ی اختالالت اضطرابی( ،)%8.1کنترل تکانه( )%4.2و سوءمصرف مواد( )%1.7پدیدار شده را توجیه میکرد .طبق این
گزارش اختالالت روانی در لبنان شایع هستند به طوری که معادل شیوع اختالالت روانی در اروپای غربی که براساس زمینه-
یابی  WMHکه در سال  2111انجام شده است .می باشد با این تفاوت که تعداد افرادی که در لبنان دچار اختالالت روانی
هستند و درمانی را دریافت نمیکنند بسیار بیشتر از کشورهای غربی است (.)46
بر اساس پژوهش در سال 2111در استرالیا ،شش اختالل اضطرابی ،سوءمصرف مواد ،اختالل شخصیت مرزی ،اپیزودهای
افسردگی اساسی و اختالل افسردهخویی بسیار شایع است .شیوع این اختالالت در مردم استرالیا  %47/8تخمین زده شده
است که  % 1/35از آنها هم احتماالً دو یا بیش از دو تشخیص از این اختالالت را داشتند .دادههای گزارش شده از استرالیا
شیوع باالیی را  PTSDرا در هر دوجنس و اختالل پانیك در زنان نشان میدهد(.)47
شیوع طول عمر اختالالت روانی براساس مطالعات همهگیر شناسی در سال  2142در کرهی جنوبی بین سنین  48تا  61سال
 27درصد گزارش شده است(.)48
بر اساس پژوهشی دیگر ،حدود  28/1درصد جمعیت تایلند در سال 2117وضعیت سالمت روان نامناسبی را تجربه می-
کردند(.)49

روند یافته های پژوهشی سالمت روان در ایران
الف -بررسی سالمت روان در ایران (نورباال و همکاران :)4378-جامعه آماری این پژوهش جمعیت باالی  45سال کشور و
حجم نمونه  35141نفر (حدود  1/114خانوارها ) می باشد .ابزار پژوهش مورد استفاده ،آزمون غربال گریGHQ-28
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بوده است .شیوع نشانگان روانی کل کشور%25/9( %24زنان و  %41/9مردان) ،شیوع اختاالل روانی استان تهران %24/2
و شهر تهران  %24/5گزارش شده است ( 21و .)24
ب -همه گیر شناسی اختالال ت روانپزشکی در ایران (محمدی وهمکاران :)4381-جامعه آماری در این مطالعه جمعیت
 48سال و باالتر کشور و حجم نمونه  25481نفر بوده است .ابزار پژوهش نیز آزمون ) ) SADSشامل  911سوال می
باشد .طبق نتایج شیوع اختاالل روانی در کل کشور %23/1( %47/41زنان و%41/8مردان) و شیوع اختاالل روانی استان
تهران  %41/29برآورد شده است (.)22
ج -بررسی سالمت روانی شهر تهران در راستای پروژه سنجش عدالت (نورباال وهمکاران :)4387-جامعه آماری شامل
جمعیت باالی  45سال شهر تهران و حجم نمونه  49371نفر گزارش شده است .ابزار پژوهش آزمون غربال گریGHQ-
 28می باشد .شیوع اختاالل روانی شهر تهران %37.9( %31.2زنان و%28.6مردان) محاسبه گردیده است (.)23
د -شیوع کلی اختالالت روانپزشکی در ایران ،نتایج پیمایش ملی سالمت روان (رحیمی موقر و همکاران:)4389-4391 ،
در این مطالعه مقطعی با نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از خانوارهای ایرانی بر روی جمعیت  61-45سال
با استفاده از ابزار ویرایش دوم مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی ( )CIDIو با حجم نمونه  7886نفر ،میزان شیوع
اختالالت روانپزشکی کشور در طول  42ماه گذشته عدد  %26/5( %23/6زنان و  %21/8مردان) برآورد شده است (.)21

بار بیماریهای روانی
اختالالت روانی بخش عمدهای از بار بیماریهای جهانی را به خود اختصاص داده است .بطوری که  43درصد از بار بیماریهای
جهانی در سال  2111متعلق به اختالالت روانی بوده است ( )25ولی متاسفانه بار جهانی اختالالت روانی و سوء مصرف مواد
بین سالهای  4991تا  2141در شرایط مطلق  38درصد افزایش یافته است ( 5/8درصد در سرانه) و کل سالهای کارافتادگی
( )DALYsاز  5/3درصد به  7/1درصد افزایش یافته است .میزان  DALYsبرای اختالالت روانی در ایاالت متحدهی آمریکا
 43درصد بین سالهای  4991تا  ،2141از  3462به  DALYs 3576در  411هزار افزایش یافته است؛ در مقابل ،میزان
 DALYsبرای تمام کشورهای توسعهیافته  5درصد از  3146تا  3469در  411هزار افزایش یافته است .این افزایش در امریکا
عمدتاً مربوط به اختالال سوء مصرف مواد ( 56درصد) و اختالل افسردگی اساسی ( 43درصد) است 487 .کشور از نظر باالترین
و بدترین بار اختالالت روانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند ،که ایاالت متحده  462امین کشور برای اختالالت روانی در
سال  2142درجه بندی گردید (.)26
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اختالالت روانی سهم عمدهای از بار بیماریهای روانی در استرالیا را در بین سال های  4999تا  ،2113به خود اختصاص داده
بودند .مطالعهی انستیتوی سالمت و بهزیستی استرالیا در مورد بار آسیبها و بیماریها نشان داد که اختالالت روانی نزدیك
به  31درصد از بار بیمارهای غیرکشنده را تشکیل میدهند و بیماری روانی به لحاظ بار بعد از بیماری قلب و سرطان رتبهی
سوم را دارد (.)27
برآوردهای روزآمد ( ) WMH-2012برای سال  2131تخمین زده شده است که علت تمام ناتوانیهای در سراسر دنیا اختالل
افسردگی تك قطبی خواهد بود .در حالی که اختالل افسردگی اساسی تك قطبی در سال  4991رتبه  1را تشکیل می داد .از
سوی دیگر اختالالت روانی و رفتار دیگر ،نظیر اختالالت مصرف الکل در جهان بار کمر شکنی را تحمیل خواهد کرد.
بررسی WMHخطر باالی اختالالت روانی را در گروه جوانان را پیشبینی کرده است .قابل ذکر است که بخشی از بار بیمار-
های روانی احتماال مربوط به وجود همزمان سایر اختالالت است (همبودی دو بیماری روانی و جسمی یا همبودی دو بیماری
روانی) .افراد دچار اختالالت روانی ناتوان کننده (به عنوان مثال :محدودیت کارکردها در سطوح جسمانی ،شخصی و اجتماعی)
کیفیت پایین زندگی را دارا هستند به طوری که خانواده و جامعهی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد (.)28
باربیماری های روانی واختالالت رفتاری وروانی در ایران پس از حوادث عمدی وغیر عمدی ،رتبه دوم را درسال  4382به خود
اختصاص داده است (نقوی و همکاران.)29( )4386 ،

شاخصهای سالمت روان
تعریف شاخص :معیاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تغییرات وقایع یاوضعیتها را اندازه گیری می کند و با استفاده از
داده های خام ،اطالعات مفیدی جهت مقایسه فعالیتها یا برنامه ها با اهداف برنامه و یا استانداردهای بین بخشهای مختلف و
استاندارهای ملی و جهانی و یا مقایسه دوره های زمانی را فراهم می سازد ،شاخص گویند .اینکه چه معیارهایی در انتخاب
شاخص نقش اصلی را دارد ،موضوعی است که پژوهشها و نظرات متفاوتی در باره آن ارایه شده است .اما آنچه مهم است این
است که :تناسب شاخص با تعریف سالمت روان ،انطباق آن با استانداردها و توافق بین المللی ،ناظر براینده نگری بودن برنامه،
قابل اندازه گیری بودن ،سادگی ارایه و تحلیل آن ،اعتبار داشتن ،حساس بودن و پایابودن از برخی ویژگیهای شاخص شمرده
می شود.
طبقه بندی شاخص ها :شاخص به تنهایی ارزشی ندارد و همچنان که گفته شد برای اندازه گیری و مقایسه و به ویژه
ارزشیابی پیشرفت برنامه است .به همین دلیل می توان انواع شاخص را برای انواع فعالیتها در یك برنامه و اطمینان به
9

دستیابی به تمام یابخشی از برنامه پیش بینی و تعریف کرد.یکی از ساده ترین طبقه بندی ها در شاخصها ،تقسیم بندی آن به
این شکل است -4 :شاخص های برونداد  -2 ،شاخص های میانجی (واسطه ای)
طبقه بندی دیگری نیز به شرح زیر ارایه شده است:
الف) ش اخصهای پایش :به شاخصهایی گفته می شود که ورودیها وفرایندهارادریك برنامه بررسی می کند .یا به عبارتی پایش به
معنی اندازه گیری منظم متغیرهادر طول زمان است .شاخصهای پایش ،خود به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
 -4شاخصهای ورودی: 4که به اطالعات مورد نیاز برای انجام فعالیتها برمی گردد.
 -2شاخص های فرایندی: 2که فعالیتهای درحال اجرارااندازه گیری می نماید .
ب) شاخصهای ارزیابی : 3شاخصهایی که خروجیها و هدف نهایی را می سنجد یا به عبارتی به اندازه گیری آنچه که در پایان
یك برنامه حاصل می شود می پردازد .شاخصهای ارزیابی ،به سه دسته زیر تقسیم می شوند:
 -4شاخص هایی که خروجی فعالیت ها را اندازه گیری می کنند
 -2شاخصهایی که پیامد فعالیتهارا نشان می دهد

1

5

 -3شاخصهایی که اثرات بلند مدت فعالیتهارا نشان می دهد

6

نمونه ای جدید از شاخص های تصویب شده سالمت روان و روانپزشکی اسکاتلند (  )2117وجود دارد که این شاخص ها به
سه دسته کلی تقسیم شده اند (.)31
 .4شاخص های مربوط به سالمت روان مثبت که به سه گروه شخصی ،مربوط به جامعه و ساختاری تقسیم می شوند.

1

Input indexes
Process indexes
3
Assessment indexes
4
output index
5
outcome index
6
Impact index
2
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 .2شاخص های مربوط به بیماری ها که هر یك از آن ها بر مبنای ابزار مشخص تشخیصی عمل می کنند.
 .3شاخص های مربوط به کار کرد سامانه های خدماتی که چندان به آن ها توجه نشده است.
 :4/4شاخص های سالمت روان مثبت ،شاخص های مربوط به فرد :آموختن و رشد  ،سالم زیستن  ،سالمت جسمی و عام ،
معنویت  ،هوش عاطفی
 :2/4شاخص های سالمت روان مثبت ،مربوط به جامعه :مشارکت  ،تعلق به شبکه های اجتماعی  ،حمایت اجتماعی  ،اعتماد ،
احساس ایمنی
 :3/4شاخص های سالمت روان مثبت ،شاخص های ساختاری :مساوات و برابری  ،پذیرفته شدن اجتماعی  ،تبعیض  ،امنیت
اقتصادی  ،محیط فیزیکی  ،زندگی شغلی  ،خشونت
 :2شاخص های مربوط به بیماری ها :هر بیماری تنها در صورت تشخیص بر مبنای یکی از ابزار تشیصی استاندارد شده نظیر
 GHQوارد آمار می شود .بیماری ها عبارت هستند از :مشکالت روان پریشی ،افسردگی ،اضطراب ،وابستگی به الکل،
وابستگی داروئی ،خودکشی،خود آزاری عمدی ،مشکالت شایع گذرا
 :3شاخص های خدمات :نیروی انسانی ،رابطه خدمات با شبکه بهداشتی درمانی ،بخش های عمومی ،خصوصی و بیمه ،تعداد
مراکز سطوح مختلف برای تشخیص ،درمان ،تداوم درمان و توانبخشی ،در صد بودجه نسبت به کل بودجه کشور و بخش
سالمتی
در گذشته یافتن شاخصهای سالمت روان بسیار مشکل بود و اکثر آنها بر نرخ خودکشی متمرکز بودند هرچند که برای بهبود
سالمت الزم بود اما کافی نبود .ارتقاء سالمت روان و پیشگیری از مشکالت سالمت از وظایف مهم ملل و سازمانهای بین
المللی است .این اهداف مستلزم استقرار شبکههای اطالع رسانی فعال و سیستمهای مؤثر و شاخصهایی برای دستیابی به
سالمت روان جمعیتها میباشد.
بسیاری از شاخصهای سالمت روان در انگلیس( ،)2118ارتباط بیشتری با محرومیت و فقر دارد و شاخصهای مطرح شده بر
روی بزرگساالن سنین  48تا  61سال متمرکز شده است .شاخصهای سالمت روان شامل :محرومیت ،نیازهای سالمت روان،
افراد شاغل با مشکالت سالمت روان ،مزایای ناتوانی ،محدودیتهای بیماری طوالنی مدت ،الکل ،دارو ،فعالیت فیزیکی ،تغذیه
سالم ،سرمایهی اجتماعی و مشارکت در فعالیت های مدنی ،تحصیل ،یادگیری و رشد ،خشونت و امنیت ،قمار بازی ،قومیت،
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وضعیت سالمت جمعیت ،استفاده از خدمات سالمت روان خاص ،مراقبتهای پرستاری و رزیدنتی ،ثبت بیماریهای شدید
روانی توسط پزشکان عمومی ،خودکشی ،مداخالت ،سودمندی مشارکت ،ثبت خود آسیبی ،گسترش ابراز وجود ،حل بحران،
مداخالت زود هنگام در سایکوز ،مراقبت روزانه ،بستری برای افسردگی و اضطراب ،بستری برای اسکیزوفرنیا ،تجویز مراقبت-
های اولیه ،بررسیهای دقیق خودکشی ،مدیریت الکتروشوك درمانی( ،)ECTکمیتهی قانون سالمت روان ،اثربخشی
مشارکت،خدمات تجربهی کاربر ،شکایات ،زمینهیابی ساالنهی تجربهی بیمار ،ظرفیت نیروی کار ،کارکنان روانشناسی بالینی،
کارکنان پزشکی ،پرستاران روانپزشکی ،کاردرمانگران -هنردرمانگران ،مشاوران و رواندرمانگران،کارگزاران تحصیالت تکمیلی،
و.)42(.....
در بررسی شاخصهای سالمت روان درسال  2142کرهی جنوبی زمینهیابی انجام شد که حاصل آن  31شاخص سالمت روان
بود که از این میان  41شاخص متعلق به نظام سالمت روان است .که  5شاخص پر اهمیت شامل :نرخ خودکشی ،میزان
افزایش درمان اختالل روانی ،بار ناشی از اختالالت روانی ،کفایت شناسایی مشکالت پروژههای سالمت روان و استخراج راه
حلهای مناسب ،شیوع سالیانهی اختالالت روانی(.)48
در سال  2111برای اولین بار به منظور بررسی وضعیت سالمت روان در تایلند شاخص سالمت روان در سطح فردی مورد
بررسی قرار گرفت .شاخصهای سالمت روان در سال  2111تایلند دارای دو نسخه بود :کامل( 66مورد) و کوتاه( 45مورد)؛ با
 1حوزه که شامل :وضعیت روانی ،ظرفیت روانی ،کیفیت روانی و عوامل حمایتی؛ و با  21زیر مجموعه .نمرات به  3گروه
تقسیم شده بودند :سالمت روان خوب ،متوسط و ضعیف .بررسی دیگر شاخصهای سالمت روان در تایلند در سال  2113در
تمام مناطق آن انجام شد .که همانند شاخصهای روانی سال  2111شامل  1حوزه بود اما به جای  21زیر مجموعه به  45زیر
مجموعه کاهش یافت.)49( .
شاخصهای سالمت روان در سال  ،2117در روسیه به صورت گسترده وبه صورت زیر گزارش شده است :نرخ خودکشی ،نرخ
مرگ ناشی از مصرف دارو ،الکل ویا نامشخص در بیماران روانی ،شیوع اختالالت اضطرابی ،افسردگ ،مستی مضر وخطرناك،
اقدام به خودکشی ،دیسترس روان شناختی ،اختالل روانی وناسازگاری در کودکان ونوجوانان ،نشاط ،سرزندگی ،آسیب روان
شناختی ،درسنین  41تا 48سالگی :حس مهارت ،اعتماد به نفس ،حمایت اجتماعی ،حوادث منفی زندگی ،بدبختی های
زندگی ،درسنین  49تا  35سالگی :تعداد برنامه های پیشگیری ،حفاضت وارتقاء سالمت ،جلوگیری از خودکشی ،وسرانجام
تعداد تختهای روانپزشکی ،تعداد مراکز درمانی سرپایی وبستری روانپزشکی برای بالغین ،کودکان ونوجوانان ،تعداد روانپزشکان
بالغین وکودك و نوجوان.)34( ... ،
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هزینههای وارده و شکافهای درمانی
مسئلهای که مهم به نظر می رسد شکاف درمانی برای درمان اختالالت روانی در سراسر جهان است که در کشورهای کم درآمد
و متوسط بین  %76تا  %85و با در آمد باالتر %35تا  51درصد بیماران روانی شدید هیچ نوع درمانی را دریافت نمیکنند .بالغ
بر دوسوم افراد مبتال به بیماریهای روانی هیچ نوع درمانی را دریافت نمیکنند چه در کشورهای پردرآمد و چه کمدرآمد .در
مطالعهای نشان داده شد که  71درصد از افراد نیازمند خدمات مراقبتهای سالمت هیچ نوع درمانی را از سوی متخصصین در
یك دورهی  42ماهه از سال دریافت نمیکنند .در سراسر جهان ،میانگین افرادی که هیچ نوع درمانی را دریافت نمی-
کنند(شکاف درمانی) بین  51تا  61درصد برای بسیاری از اختالالت روانی است .در بسیاری از موارد انگ بیماری روانی هم نیز
از سدی بر جستجوی درمان است و بنابراین یکی از شکاف های مهم درمانی میباشد .در نتیجه میتوان گفت یکی از شکاف-
های مهم در سالمت روان شکاف بین درمان و نیاز است( 5و .)32
در یك فرا تحلیل انجام شده در سال  2118که هزینههای وارده را برای هر اختالل منفرد تخمین زده است .برای اختالل
هراس اختصاصی /ساده در هر سال از  44میلیون دالر به  211میلیون دالر در هر سال برای اختالالت مصرف الکل و دارو
برآورد شده است .تنها یك مطالعه بوده که هزینه های درمان وارده از سوی اختالالت شخصیت را برآورد کرده و از آنجایی که
هیچ نوع تخمینی از درصد هزینههای درمانی این اختاللها اطالعاتی در دست نیست در جدول زیر نامشخص عنوان شده
است .در آمریکا حدود  116میلیون دالر برای درمان اختالالت شخصیت برای هر فرد مبتال هزینه میشود .کمترین هزینهی
ساالنهی درمان برای اختالل وسواس عملی -جبری است ( 41/6میلیون دالر در هر سال) .انواع هراس کمتر موجب ناتوانی می
شود ولی با این حال در جوامع شایع هستند و هزینههای نسبتا زیادی را تحمیل میکنند(جمعیت هراسی 45/7میلیون دالر
در هر سال و  44/1میلیون دالر برای هراس اختصاصی تخمین زده شده است) .در ایاالت متحدهی آمریکا برای اختاللهای
نادر مانند اختالل اسکیزوفرنی و اختالل دوقطبی برای یك سال هزینهها در حدود  71میلیون دالر در سال و بیشتر از این
بوده است چرا که این دو اختالل با ناتوانی و کار افتادگی زیادی شامل میشوند .اختالل افسردگی اساسی شیوع نسبتا باالتر و
از سطوح متوسط تا شدید را در برمیگیرد پس در نتیجه هزینههای زیادی را وارد میکند .براساس این مطالعه میتوان
استنباط کرد که اختاللهای افسردگی اساسی ( 97/3میلیارد دالر در سال) ،اختاللهای مصرف الکل ( 226/1میلیارد دالر در
سال) و وابستگی و سوء مصرف دارو ( 214/6میلیارد دالر در سال) و اختالل اسکیزوفرنی (71میلیارد دالر در سال) و اختالل
دوقطبی(78/6میلیارد دالر در سال) و دمانس باالی  65سال ( 76میلیارد دالر در سال) اختالل وسواسی-جبری ( 41/6میلیارد
دالر در سال ) اختالل پانیك ( 31/1میلیارد دالر در سال) ،اختالل اجتماع هراسی ( 45/7میلیارد دالر در سال) و فوبیای ساده

13

( 44میلیارد دالر در سال) بر ایاالت متحدهی امریکا تحمیل میکنند و به دنبال آن ناتوانی و کارافتادگی زیادی را سبب می-
شوند و در نتیجه هزینههای درمانی زیادی هم بر جامعه و سیستم سالمت روان وارد میکنند (.)45
به طور کلی هزینههای سالمت روان در فرانسه  419میلیون دالر در سال تخمین زده شده است(.)43
آژانس پژوهش کیفیت مراقبتهای سالمت در آمریکا خاطر نشان کرد که هزینههای مراقبتهای سالمت روان در امریکا 57/5
میلیون دالر در سال  2116تخمین زده شد که معادل هزینههای مراقبت در سرطان است اما برخالف سرطان بیشتر بار
اقتصادی بیماریهای روان مربوط به هزینه های مراقبت نیست بلکه مربوط به از دست دادن درآمد به خاطر بیکاری و هزینههای
اجتماعی و هزینههای غیر مستقیم دیگر که مربوط به مزمن بودن بیماری است(.)33
هزینههای مراقبت بیماریهای سالمت روان در انگلیس  415میلیون دالر در سال میباشد که بزرگترین هزینهی وارده به
 NHSمیباشد(.)31
درایران براساس نظر مسئولین اداره بهداشت روان وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،با وجود  %41بار اختالالت روانی ،
میزان بوجه سالمت روان از کل بودجه سالمت به میزان  %3می باشد که عددی قابل تامل می باشد.

نگاهی به گذشته بهداشت روان ایران
فعالیت های ساماندهی شده علمی روانپزشکی و بهداشت روان در ایران فراز وفرودی دارد که خود بحث مفصلی می طلبد
وعالقمندان را به کتاب مرجع در این زمینه راهنمایی می نماییم ( .)35ولی به اختصار بخشی از این روند براساس نگاه جناب
آقای دکتر احمد محیط به شرح زیر اشاره می شود.
"دهه پنجاه :تاسیس انجمن توانبخشی پیش از انقالب اسالمی ،تاسیس مرکز آموزش و پژوهش روانپزشکی از سوی این
انجمن در سال  4356و آغاز برنامه های دستیاری روانپزشکی و کارشناسی ارشد پرستاری روانی ،پژوهش فراگیر ملی در مورد
اپیدمیولوژی بیماری های روانی ،مفقود شدن نتایج پس از انقالب ،شروع ساختن مراکز جامع روانپزشکی و شکل گیری مفاهیم
تیم ،سطح خدماتی ،ارجاع و...
دهه شصت :انحالل انجمن توانبخشی بدون مشورت با هیچ یك از مراکز و گروه های اصلی دانشگاهی ،تآسیس انستیتو
روانپزشکی تهران ،تحول بنیادین در سامانه ارائه خدمات بهداشتی در کشور و ایجاد شبکه ،تهیه پیش نویس برنامه کشوری
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بهداشت روان در جریان یکی از کارگاه های آموزشی شبکه در کرمان ،تدوین برنامه کشوری (ملی) بهداشت روان با مشارکت
اساتید مراکز گوناگون و سازماندهی انستیتو روانپزشکی که در این برنامه ”ادغام بهداشت روان در شبکه خدمات بهداشتی“
استراتژی اصلی بود .این برنامه که به عنوان یك نقطه عطف بزرگ و موفقیت مهم در سطوح ملی ،منطقه ای و جهانی شناخته
شد؛ در آن زمان به خوبی پاسخگوی شرایط جمعیت شناختی ،اقتصادی و اجتماعی کشور بود".
اما موضوع مهم آن است که این موارد برای زمان خود ،ضروری ومفید بود وبه تعبیر ایشان" ،کشور با زمان تغییر می کند
وشرایط سال  :4357جمعیت 35 :میلیون نفر ،نسبت جمعیت شهری/روستائی  ،15در صد افراد باسواد ،32 :تعداد دانشجو:
چند صد نفر ،در صد دانشجوی زن  45تا 21در صد ،میزان طالق :نسبتاٌ کم ،میزان مرگ و میر اطفال 87 :در هزار ،تعداد
روانپزشك :حدود 421نفر ،تعداد بهورز آموزش دیده در بهداشت روان :صفر ،تعداد پزشك عمومی آموزش دیده :صفر ،علت در
صد باالی ابتال و مرگ و میر:

بیماری های واگیر دار وشرایط در سال  :1931جمعیت 75 :میلیون نفر ،نسبت جمعیت

شهری/روستائی 71در صد افراد با سواد ،88.2 :تعداد دانشجو 6 :میلیون نفر ،درصد دانشجوی زن :بیش از پنجاه درصد ،میزان
طالق :باال و رو به افزایش ،میزان مرگ و میر اطفال  28در هزار ،تعداد روانپزشك :حدود 4811نفر ،تعداد بهورز آموزش دیده
21111نفر ،تعداد پزشك عمومی آموزش دیده :هزاران نفر ،علت در صد باالی باالی ابتال و مرگ ومیر :بیماری های غیر واگیر
وبدیهی است که هر چه سرعت تغییرات بیشتر باشد زمان تطابق کم تر و و آثار استرس زای تغییر بیشتر می شود" (.)36
در هر حال به توجه به موارد پیشگفتار ،ضرورت بازنگری در تدوین شاخص ها ی سالمت روان در ایران امری حیاتی وعاجل
به نظر می رسید وانجام این طرح ،نیز درراستای تامین این نیاز انجام شده است.

هدف کلی پژوهش
درسال  2118سازمان بهداشت جهانی برنامه شکاف در بهداشت روان ،راهنمای عملیاتی برای اختالالت روانی ،عصبی واستفاده
از مواد را به ویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط راه اندازی کرد % 41 .بار کلی بیماریها مربوط به این اختالالت است .
تقریباً سه چهارم از بار این بیماری ها مربوط به کشورهای با درآمد کم و متوسط است .منابع موجود دراین کشورها ناکافی
است و در اکثریت قریب به اتفاق این کشورها  % 2بودجه بهداشتی به سالمت روان اختصاص یافته است .این امرموجب شکاف
زیاد در امر درمان در بیش از  %75کشورهای با درآمد کم و متوسط شده است .
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سازمان جهانی بهداشت درسال های اخیر برنامه ای جهانی برای تامین سالمت روان در کشورهای عضو تدوین کرده است که
درآخرین اجالس خود درسال  2142در قاهره همزمان با تبادل نظر کارشناسان کشورهای منطقه خواستار نهایی شدن
پیشنویس آن و عمومی سازی روش ها در کشور های عضو از جمله ایران شده است.
هدف کلی از این طرح کمك به بومی سازی این برنامه جهانی،دستیابی به شاخص های جهانی و تشویق سازمان های مرتبط و
عالقه مندان به مشارکت در اجرای آن است.

اهداف فرعی پژوهش
 -4ترجمه و نشر دو متن "برنامه اقدام جهانی بهداشت روان" ( 4)mhGAPو "راهنمای مداخله آن" (.2)mhGAP-IG
 -2استخراج شاخص های سالمت روان در برنامه های سالمت روان کشور.
 -3استخراج شاخص های سالمت روان از  mhGAPو دو برنامه موفق کشوری سالمت روان در دیگر کشور ها
 -1بومی سازی و کاربردی کردن شاخص های سالمت روان پیشنهادی برای کشور.
 -5کسب نظرات تخصصی ،پیشنهاد ها و انتقاد های خبرگان سالمت روان و خدمات سالمت روان در کشور در مورد برنامه
عملیاتی و شاخص های سالمت روان کشور و ارائه شاخص های نهایی.

نوع مطالعه ونحوه اجرای پژوهش
این بررسی به روش مطالعه اسنادی،مرور کتابخانه ای،نشست های کارشناسی و کسب نظر خبرگان کشوری در چند مرحله
انجام شد.
در مرحله اول برای اجرای بند یك این پروژه ، ،یکی از سندها  mhGAPکه حدود  11صفحه می باشد به به سرکار خانم
مهناز کلیشاوی کارشناس ارشد سالمت روان وزارت بهداشت ،وسند دیگر  mhGAP-IGکه حدود  424صفحه می باشد به
سرکار خانم دکتر کریمان ،روانپزشك و از کارشناسان دفتر سالمت روان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جهت
ترجمه  ،قرارداد منعقد شد ،هر دو ترجمه توسط مجری و جناب آقای دکتر بوالهری به منظور اطمینان از صحت ترجمه مورد
باز بینی قرار گرف ت و خوشبختانه در حال حاضر هردو متن ترجمه علمی شده است وفایل آن جهت هرگونه اقدام مقتضی
بعدی (درصورت صالحدید به صورت کتاب منتشرشود) به پیوست نقدیم می گردد.
1
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درمرحله دوم و برای اجرای بند  2و  3نیز از طریق مطالعه کتابخانه ای ومرور مستندات مربوط ،شاخص های کاربردی سالمت
روان در برخی کشورها و سوابق قبلی شاخص ها درایران نیز استخراج گردید که در پیشینه پژوهش آمده است .در این مرحله،
شاخص های فعلی برنامه بهداشت روان نیز به شرح زیر استخراج گردید:
 -4شاخص های بیماری ها :موارد اصلی آن شامل چهار شاخص میزان اختالالت خفیف عصبی روانی ویا روان نژندی،4
میزان اختالالت شدید روانی ویا روان پریشی ،2میزان اختالالت تشنجی ویا صرع 3و میزان اختالل عقب ماندگی
ذهنی.1
 -2شاخص های پوششی ازقبیل :نسبت جمعیت تحت پوشش برنامه بهداشت روان در مناطق شهری و روستایی ،نسبت
شهرستانهای تحت پوشش برنامه بهداشت روان ،نسبت مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش
برنامه بهداشت روان ،نسبت خانههای بهداشت تحت پوشش برنامه بهداشت روان ،نسبت بیمارستان های عمومی
دارای بخش روان پزشکی ،نسبت نیروی انسانی شاغل در برنامه بهداشت روان (بهورز ،کاردان و پزشك عمومی).
 -3شاخص های خدماتی از قبیل :میزان بیماران مبتال به اختالالت روان پزشکی تحت پوشش برنامه ،میزان بیماران
روانی تحت مراقبت و پیگیری و میزان بهبودی و عود بیماری های روانی در بیماران تحت پوشش می باشد.
درمرحله سوم جهت اجرای بند  1و 5نیز یك کارگاه یك روزه به منظور هم اندیشی ،صاحب نظران یرای تدوین پیش نویس
شاخص های سالمت روان ایران ترتیب داده شد واز  12نفر از افراد مطلع وصاحب نظر دعوت به عمل آمد که  32نفر از افراد
مدعو ازجمله شخصیت هایی چون ،جناب آقای دکتر ملك افضلی (استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و از
صاحب نظران شاخص های سالمت) ،دکتر احمد محیط (کارشناس سابق بهداشت روان سازمان جهانی بهداشت) ،جناب آقای
دکتر غالمرضا میر سپاسی (ر ییس انجمن علمی روانپزشکان ایران) ،جناب آقای دکتر سید احمد جلیلی (مشاور منطقه ای
انجمن جهانی روانپزشکان و رییس سابق انجمن علمی روانپزشکان ایران) ،دکتر اللهیاری (رییس سازمان نظام روانشناسی)،
دکتر عباسعلی ناصحی (مشاور معاون بهداشت ومسئول دفتر سالمت روانی اجتماعی واعتیاد وزارت بهداشت) ،جناب آقای
دکتر صابری زفرقندی (معاون درمان ستاد پیشگیری ودرمان اعتیاد کشور) ،دکتر بهزاد دماری ،رییس انجمن علمی پزشکی
اجتماعی ایران ،دکتر احمد علیپور رییس انجمن علمی روانشناسی سالمت ایران ،دکتر یعقوبی ،رییس انجمن علمی
روانشناسی بالینی ایران و جمعی از صاحب نظران روانپزشکی ،روانشناسی وامور بهداشتی کشور در تاریخ  4394 /44/26در

1

Neurotic Disorders
Psychotic Disorders
3
Seizure Disorders or epilepsy
4
Mental Retardation
2
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محل انستیتو روانپزشکی تهران برگزار شد و پس از طرح موضوع ،سخنرانی کلیدی جناب آقای دکتر ملك افضلی ،دکتر احمد
محیط  ،دکتر بوالهری و اینجانیب ،سه کمیسیون به اسامی زیر تشکیل شد:
الف  -کمیسیون پیشنهاد شاخص های سطح اول سالمت روان در ایران
ب -کمیسیون پیشنهاد شاخص های سطح دوم سالمت روان در ایران
ج -کمیسیون پیشنهاد شاخص های سطح سوم سالمت روان در ایران
سرنجام در جلسه جمعی ،شاخص های پیشنهادی به بحث گذاشته شد و با توجه شرایط بومی وفرهنگی ،حدود  37شاخص
پیشنهادی رصد سالمت روان به شرح زیر انتخاب گردید
 شاخصهای پیشنهادی کمیسیون  (4سطح اول پیشگیری):
 -4میزان تطابق برنامه های مصوب دولت با بهداشت روانی جامعه
 -2میزانمشاورهژنتیكزوجینقبلازازدواجوحاملگیبرای غربالگری اختالالت رفتاری و روانی
 -3میزانبرخورداریبانوانازمراقبتهایسالمتعمومیوروانیدردورانبارداری،زایمانوپسازآن
 -1نسبت بودجه سالمت روان به بودجه کل سالمت عمومی در کشور و GNP
 -5میزان رضایتمندی از زندگی در رابطه با سالمت و سبك زندگی
 -6میزانآموزشمهارت های زندگی (مدیریت خشم و استرس ،فرزند پروری)....ازطرق مختلف نظیر مراکز آموزشی و
رسانه ها
 -7میزانادراكافرادازامنیتوسرمایهاجتماعی،اقتصادیدرمنزل،مراکزآموزشی ،محیط کار و محله
 -8میزانمسائلمربوطبهسالمترواندرمحیطزیستبطورعام(آلودگیهوا-ازدحام–حقوق شهروندی)
 -9میزانادراكافرادازرضایتاجتماعی -امیدواریوآنچهزیرعنوانکلیسرمایهروان شناختی آمده است .
-41میزانآسیبهایروانیاجتماعیازقبیلاعتیاد،بیکاری-تبعیض،طالق،خشونتخانگیواجتماعی ،عدم شفافیت ،چرخش
اطالعات در نظام اداری
-44میزانآگاهیونگرشآحادجامعهوسیاستگذاراندرزمینهسالمتروان ،انگ و انگ زدایی
 شاخصهای پیشنهادی کمیسیون  (2سطح دوم پیشگیری):
18

-4میزانشیوعنشانههای روانشناختی و اختالالتروانیبر اساس آزمونغربالگری در جامعه
-2میزان شیوع اختالالت اضطرابی()Panic-Pholde-GAD-OCDدرجامعه
-3میزان شیوع اختالالت خلقی( )BMD- MDDدر جامعه
-1میزان شیوع مصرف موادمخدروالکل (اپیوم – مواد محرك -داروها)...در جامعه
-5میزان شیوع سایکوز در جامعه
-6میزان شیوع سایکوز ناشی از مصرف مواد در جامعه
-7میزان شیوع افکار و اقدام به خودکشی در جامعه
 -8میزان شیوع خشونت (فیزیکی-جنسی-کالمی)...در جامعه
-9میزاندرصدنیروهایبهداشتروان(روانپزشك-روانشناس-مشاور-مددکاراجتماعی)نسبتبه دیگر نیروهای سالمت
-41میزاندرصدمراکزارائهخدماتدرمانیسرپاییروانپزشکی(کلینیك-مطب)...نسبتبهدیگرمراکز پزشکی
-44میزاندرصدمراکزارائهخدماتدرمانیبستریروانپزشکیوتختهایبستری(اورژانس-بیمارستان) نسبت به دیگر مراکز پزشکی
-42میزان پوشش بیمه سالمت روان در سه سطح پیشگیری
-43میزان بارکلی ناشی از اختالالت رفتاری و روانی در جامعه
 -41میزان شکاف ناشی از بار کلی اختالالت روانی و میزان بودجه تخصیصی بهسالمتروان
-45میزان شیوع اختالالت شناختی(آلزایمر -دمانس) در جامعه
 شاخصهای پیشنهادی کمیسیون ( 3سطح سوم پیشگیری):
 -4میزانایجادخدماتتوانبخشیروانپزشکیمقرونبهصرفهجهتکاهشبارمالیخدماتدرمانیدولت
 -2میزان تامین خدمات توانبخشی جامعه نگر برای بیماران
19

 -3میزان تامین وآموزش نیرویانسانی الزم برای توانبخشی روانپزشکی
 -1میزانفراهمکردنامکاناتاشتغالبرایبیماراننیازمندتوانبخشیروانپزشکی،ازجملهتامینسهمیه استخدام در مراکز دولتی و
کارخانه ها
 -5میزانهمکاریسازمانهایبیمهگردرتامینهزینهخدماتتوانبخشیمبتالیان به بیماریهای روانی
 -6میزانمشارکت و مسئولیت پذیری سازمانهای ذیربط دولتی و عموم مراکز در تدوین ،مدیریت ،تامین و اجرای خدمات
توانبخشی ،روانپزشکی
 -7میزانبرخورداری بیماران دچار معلولیت روانی از امکانات تحصیلی ،ترویج واسکان مناسب
 -8میزانانگزدایی از مبتالیان به معلولیت روانی (وذهنی)
 -9میزان رضایت از زندگی در مبتالیان به معلولیت روانی
 -41میزان آگاهی توانجویان از وجود مراکز ارائه خدمات توانبخشی روانپزشکی
در این مرحله مقرر گردید در جلسه دیگری با حضور خبرگان شاخص ها ،شاخص های پیشنهادی نهایی تعیین گردند.
در مرحله چهارم در جلسه دیگری با حضور همکاران اجرایی ،بحث وبررسی به عمل آمد و تصمیم گرفته شد پس از خالصه
کردن کارهای انجام شده در جلسه دیگری با حضور صاحب نظران مجرب از نظام بهداشتی وسالمت روان ،شاخص های نهایی
پیشنهادی تدوین گردد .و به همین منظور تاریخ جلسه بعدی برای کارگاه یك روزه به تاریخ  4392/3/2تعیین گردید.
در مرحله پنجم جلسه هم اندیشی دیگری با حضور تعداد محدودتری از صاحب نظران از حوزه سالمت وپزشکی اجتماعی
وروانپزشکی وروان شناسی در تاریخ پنجشنبه  4392/3/2درمحل انستیتو روانپزشکی تهران تشکیل شد وبا ارزشیابی مجدد،
به ی ازده شاخص نهایی دست یافتیم ومقررشد این نتیجه را به افراد صاحب نظر ملی وبین المللی با پست الکترونیك ارسال
نماییم تا نظرات آنها هم اعمال گردد دراین رفت وبرگشت ،سه شاخص دیگر توسط جناب آقای دکتر محمد تقی یاسمی،
مشاور بهداشت روان سازمان جهانی بهداشت اضافه گردید وسرانجام چند شاخص دیگر از از ناحیه همکاران اجرایی وزارت
بهدشت به عنوان شاخص ،پیشنهاد گردید ودر نهایت به بیست شاخص پیشنهادی اعم از سطح اول ودوم وسوم به شرح زیر
نایل آمدیم.
شاخص های پیشنهادی سالمت روان جمهوری اسالمی ایران
ردیف

سازمان مسئول تولید شاخص

عنوان شاخص پیشنهادی سالمت روان
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فاصله زمانی

محاسبه شاخص
1

نسبت بودجه سالمت روان به بودجه کل سالمت

وزارت بهداشت با همکاری معاونت برنامه

وGNP

ریزی راهبردی ریاست جمهوری
وزارت کشورو شورای فرهنگ عمومی

2

میزان سرمایه اجتماعی

9

میزان سواد سالمت روان وبهزیستی روان شناختی

4

میزان شیوع نشانه های اختالالت روانی () GHQ

5

میزان شیوع وبارکلی اختالالت روانی()CIDI

6

7

8

3

11

11

12
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کشور
وزارت بهداشت با همکاری دستگاههای
ذیربط
وزارت بهداشت با همکاری دستگاههای
ذیربط
وزارت بهداشت با همکاری دستگاههای
ذیربط

میزان شیوع وبارکلی اختالالت رفتاری و روانی

وزارت بهداشت با همکاری وزارت آموزش

کودکان ونوجوانان

وپرورش و دستگاههای ذیربط.
سازمان بهزیستی با همکاری دستگاههای

میزان شیوع وبارکلی معلولین ذهنی و روانی

ذیربط

میزان شیوع آسیب های روانی اجتماعی از

وزارت کشوروزارت بهداشت ،بهزیستی،

قبیل:اعتیاد ،خودکشی ،قتل ،خشونت خانگی وجرایم

نیروی انتظامی وقوه قضاییه

میزان پوشش بیمه سالمت روان در سه سطح

وزارت بهداشت با همکاری وزارت رفاه

پیشگیری

وزارت بهداشت با همکاری دستگاههای

میزان بهره مندی مردم از خدمات سالمت روان

ذیربط

میزان بهره مندی ورضایت مندی بیماران ومعلولین از

وزارت بهداشت با همکاری وزارت رفاه و

خدمات سالمت روان وتوانبخشی

دستگاههای ذیربط

میزان پوشش خدمات سالمت روان درسوانح

وزارت بهداشت با همکاری جمعیت هالل

وحوادث

احمر ودستگاههای ذیربط

میزان پوشش خدمات سالمت روان درگروههای

وزارت بهداشت با همکاری وزارت کشورو

21

ساالنه

5سال

 5-9سال

9سال

 5سال

5سال

5سال

 5-9سال

 2سال

 5-9سال

 5-9سال

5سال
5سال

دستگاههای ذیربط

آسیب پذیر(کودکان کار ،بی خانمان ها ،زندانیان،
مهاجرین )..
میزان پوشش خدمات سالمت روان جامعه نگر (
14

وزارت بهداشت ،بهزیستی ودستگاههای

مراکز بهداشت روان جامعه نگر ،مراکطز روزانه،

ذیربط،

مراقبت درمنزل)
15

16

نسبت بیمارستان های عمومی دارای بخش روان

وزارت بهداشت با همکاری دستگاههای

پزشکی به بیمارستان های موجودکشور

ذیربط

میزان تخت های روانپزشکی به کل تخت های

وزارت بهداشت با همکاری دستگاههای

بیمارستانی موجود کشور

ذیربط

نسبت نیروی انسانی تخصصی بهداشت روان موجود (
17

شامل روان پزشک ،روانشناس ،روان پرستار،

وزارت بهداشت با همکاری نظام پزشکی
و دستگاههای ذیربط

کاردرمانگر و گفتاردرمانگر) به کل جمعیت

5سال

 9سال

9سال

سالیانه

نسبت نیروی انسانی تخصصی بهداشت روان (شامل
18

روان پزشک ،روانشناس ،روان پرستار ،کاردرمانگر و

وزارت بهداشت با همکاری نظام پزشکی

گفتاردرمانگر) شاغل در برنامه های دولتی به کل

و دستگاههای ذیربط

سالیانه

جمعیت
13

متوسط روزهای بستری بیماران روانی در بیمارستانها

وزارت بهداشت با همکاری دستگاههای

عمومی وتخصصی

ذیربط

میزان پژوهش های انجام گرفته در زمینه سالمت
21

روان نسبت به سایر پژوهش های پزشکی ازنظر تعداد
واعتبار

بحث

22

وزارت بهداشت با همکاری دستگاههای
ذیربط

سالیانه

 2سال

همانگونه که از مطالب قبلی استخراج می شود کشورهای مختلف جهان ،شیوع متفاوت اختالالت روانی را گزارش کرده اند و و
بالتبع بارکلی متفاوتی از نظام سالمت آنها ناشی از اختالالت روانی است ونیز شاخص های گوناگونی هم برای رصد سالمت
روان خود برگزیده اند برخی کشورها از قبیل اسکاتلند به مقوله های جامع سالمت روان پرداخته اند و برخی کشورهای دیگر
به رصد بعضی اختالالت روانی و تعدادی از رفتارها بسنده کرده اند .آمریکا وکشورهای اروپایی ،شاخص های زیادی را در
ارزیبی خود ملحوظ می دارند و در عوض برخی کشورهای آسیایی به میزان کمتری به این شاخص ها توجه نموده اند.
در کشور ما ،با وجود دستاوردهای بسیار خوب بهداشت روان در کشور ،نیاز به برنامه ریزی بر مبنای شرایط جدید جمعیتی و
تغییرات اجتناب نا پذیر سامانه سالمتی ضروری است .نکات زیادی وجود دارد که باید به آن توجه شود  ،لیکن به نظر می آید
چند نکته زیر مهم تر باشند:
 برنامه خدمات بهداشتی اولیه و بهداشت روان روستا  -محورند و اکنون ما به برنامه هائی که بیشتر شهر -محور باشند
نیاز داریم .برنامه فعلی بیمار -محور است و ما اکنون به برنامه ای انسان -محور که هم بیماران و هم غیر بیماران را
پوشش دهد.
 امروز استرس کم کم جای ویروس را به عنوان یك عامل پاتوژن بیماری های غیر واگیر می گیرد.
 مسائل بهداشت روان از اولویت های رو به رشد کشور هستند و عدم توجه به آن ها می تواند عواقب جدی به همراه
داشته باشد که نمونه هائی از آن ها را در صفحات حوادث رسانه ها می توان دید.
 تنظیم شاخص های منطقی و به کار گیری آن ها در پژوهش های مستمر می تواند نخستین قدم در نوسازی خدمات
باشد.
ما با استفاده از مرور مستندات بسیاری ازکشورها وکسب نظر متولیان وصاحب نظران کشورخودمان ،بیست شاخص ذکر شده
در جدول فوق را برای رصد سالمت روان جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد می کنیم که البته چنانچه به تفصیل بیشتر پرداخته
شود برخی از شاخص ها ،خود شامل یك مجموعه ای از چند شاخص می باشند .
نظر به اینکه شیوع اختالالت روانی در ایران از میانگین کشورهای گزارش کننده در دنیا باالتر است واز طرفی ،به میزان %41
بار کلی برنظام سالمت تحمیل می نمایند وبا عنایت به شرایط اجتماعی وفرهنگی واقتصادی خاص ،شاخص های پیشنهادی نیز
در حد میانگین از کشورهای دارای شاخص تدوین گردید تا ضمن آنکه با رصد بهداشت روان از طریق شاخص ها ،مستمراً
اوضاع سالمت روان ارزیابی می شود امکان عملی واجرایی کردن شاخص ها هم میسور باشد.
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انتظار می رود که شاخص های پیشنهادی به وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،منعکس شود تا حسب صالحدید و
تامین اعتبار مالی آن ،جهت اجرای مرحله ای وپلکانی شاخص ها اقدام نمایند.

تقدیر وتشکر
این پژوهش ،توسط معاونت علمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران تامین اعتبار شده است وبنابراین در وهله
اول ضرورت دارد از معاونت علمی فرهنگستان علوم پزشکی ،که با تصویب پروژه مارادر انجام این امر یاری نمودند صمیمانه
سپاسگزاری نمایم دروهله دوم دوم از سرکار خانم دکتر کریمان ،روانپزشك و کارشناس ارشد سالمت روان وزارت بهداشت،
درمان وآموزش پزشکی وسرکار خانم کلیشادی ،کارشناس ارشد روان شناسی که زحمت ترجمه دو متن مربوط به سازمان
جهانی بهداشت را عهده دار بودند الزم است تشکر ویژه داشته باشم.
بدیهی است این پروژه بدون اظهار نظر کارشناسی وتخصصی صاحب نظران واهل فن که اسامی آنها در بخش های قبلی آمد
میسور نمی گردید وبنابراین برخود فرض می دانم که از یکایك بزرگواران وعزیزانی که در جلسات هم اندیشی وکارشناسی اول
و دوم اعم از حضوری ،تلفنی ویا با پست الکترونیك ما را یاری دادند خالصانه سپاسگزاری داشته باشم.
از سرکار خانم سمانه امانی ،دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی که در امر پیشینه پژوهش ،سرکار خانم مشیری
پور وسایر عزیزانی که در امور اجرایی دوجلسه هم اندیشی مارا یاری دادند تشکر وسپاسگزاری می نمایم .سرانجام از سرکار
خانم فاطمه نورباال ،دانشجوی دکترای روانشناسی سالمت ،که در امر تدوین و ویراستاری وصفحه بندی مجموعه حقیر رایاری
دادند صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
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