
اهمیت تشخیص و مراقبت از بیماریهای روانپزشکی 
ــردم  ــروزه ۲۵% م ــت ام ــی بهداش ــازمان جهان ــرآورد س ــب ب برحس
جهــان دچــار یکــی از انــواع اختــاالت روانــی ـ عصبــی ـ 
رفتــاری هســتند. )بــه جــز اعتیــاد بــه مــواد مخــدر, الــکل و ســایر 
ــا 36  ــف از 9 ت ــق مختل ــا در مناط ــور م ــار درکش ــن آم ــوارد(. ای م
ــی ســامت روان  ــش مل ــج پیمای ــق نتای ــر اســت. طب درصــد  متغی
ــال  ــد اخت ــا چن ــک ی ــه ی ــت کشــور ب بیــش از ۲3درصــد از جمعی
روانپزشــکی مبتــا هســتند. همچنیــن ۲0-1۵درصــد مردمــی کــه 
بــه علــت بیماری هــای جســمی بــه درمانگاه هــا، مراکــز بهداشــتی، 

ــد. ــه می کنن ــتان ها مراجع ــی و بیمارسـ ــای خصوصـ مطب ه
متاســفانه بیــش از 6۵ درصــد از ایــن جمعیــت هیــچ گونــه خدمــات 
ــف نشــان  ــای مختل ــد. بررســی ه ــی کنن ــت نم روانپزشــکی دریاف
مــی دهنــد کــه باورهــای غلــط در مــورد بیمــاری روانــی )%4۲,6( 
ــده  ــی )۵0,9%(  موجــب گردی ــه ســامت روان ــدادن ب ــت ن و اهمی
اســت کــه بخــش اعظمــی از جمعیــت کشــور بــا وجــود مشــکات 
ــه  اخــذ  ــج ناشــی از آن  ب روانپزشــکی و روانشــناختی و تحمــل رن
خدمــات ســامت روان اهتمامــی نشــان ندهنــد.  ایــن امــر موجــب 
ــا پــس از گذشــت زمــان اندکــی ایــن مشــکات  ــده اســت ت گردی
در فــرد مزمــن گردیــده و  درمــان و ادامــه آن را بــا مشــکل جــدی 
مواجــه ســازد. خوشــبختانه نهضــت بهداشــت روانــی در نیــم 
ــا  ــاری ه ــن بیم ــورد ای ــات در م ــط و خراف ــکار غل ــر، اف ــرن اخی ق
ــی،  ــای روان ــاری ه ــه اّوال بیم ــان داده ک ــته و نش ــار گذاش را کن
قابــل پیشــگیری بــوده و ثانیــا در صورتی کــه ماننــد ســایر بیمــاری 
ــه  ــد ب ــرار گیرن ــان ق ــت درم ــخیص داده و تح ــع تش ــه موق ــا ب ه
همــان نســبت از مزمــن شــدن و عــوارض آن هــا کاســته خواهــد 
ــکات  ــه مش ــت از جمل ــای نادرس ــاور ه ــود ب ــن وج ــا ای ــد.  ب ش
ــد نســبت  ــه ماســت کــه بای ــرا روی ارتقــای ســامت روان جامع ف
ــی  ــته آموزش ــن بس ــرد. در ای ــت ک ــاح آن هم ــناخت و اص ــه ش ب
ــه  ــه را ب ــن زمین ــت در ای ــای نادرس ــاد باوره ــم ابع ــاش می کنی ت
صــورت اجمالــی بررســی نمــوده و در جهــت اصــاح آن در جامعــه  

هم داســتان و هم راســتا شــویم

تعریف سالمت روان ) تعریف سازمان جهانی بهداشت(  :
ســامت روان، عبارتســت از: قابليــت ارتبــاط مــوزون و هماهنــگ 
ــردي و اجتماعــي و حــل  ــط ف ــر و اصــاح محي ــا ديگــران, تغيي ب
تضادهــا و تمايــات شــخصي بــه طــور منطقــي, عادالنــه و 
مناســب. نتيجــه آنکــه مفهــوم بهداشــت روانــي عبــارت خواهــد بود 
از تاميــن رشــد و ســامت روانــي فــردي و اجتماعــي، پيشــگيري از 

ابتــاء بــه اختــال روانــي, درمــان مناســب و بازتوانــي آن. 

مــا در مــورد بیمــاران 
ــه رفتار  ــکی چگون روانپزش

؟  کنیــم می 
بيمـاری  روحی و روانـی يک بيماری  
از دسـته بندی  بلکـه  واحـد  نيسـت 
 ( بسـيار  اختـاالت  از  گسـترده ای 
(تشـکيل  شـديد  و  خفيـف  طيـف 
می شـود. مانند اضطراب، افسـردگی، 
اسـکيزوفرنی ، اختاالت شـخصيتی 
و اختـاالت غذايـی و... کـه هرکدام 

کيفيـت زندگـی و سـامتی افـراد بيشـماری را می توانـد در جهان، 
کشـور و جامعـه مـا تحـت تاثير قـرار داده و لـذت زندگـی را از بين 
ببـرد. در ايـن ميـان مواجـه بـا ايـن جمعيـت مبتا بـا کلماتـی مثل 
»ديوونـه«، »روانـی«، »خل و چـل«  و... از جمله دردهايی هسـتند 
کـه لکـه ننـگ بيماری هـای روحـی و روانـی را زنـده نگه داشـته  و 
نمـک بـر زخـم اسـت کـه شـدت درد را مـی افزايـد. ايـن کلمـات 
بيماری هـا  ايـن  بـه  افـراد مبتـا  موجـب خـوار و خفيـف کـردن 
می شـوند. بسـياری از مـا بـدون قصـد آسـيب رسـاندن ايـن کلمات 
را بـر زبـان می آوريـم. همانطـور کـه هیچوقـت افـرادی که 
بـه بیماری هـای جسـمی مثـل سـرطان و بیماری هـای 
قلبـی مبتـا هسـتند را مسـخره نمی کنیـم، بی رحمانـه 
اسـت کـه بخواهیم افـراد مبتا بـه بیماری هـای روحی 

و روانـی را مسـخره کنیم.

برچســب زدن و ایجــاد انــگ بیمــاری بــا ســالمت 
روان چــه مــی کنــد؟ 

ـــه از  ـــردی ک ـــه ف ـــه، ب ـــی اینک ـــب زدن  یعن برچس
ـــی  ـــاری و ناتوان ـــار بیم ـــی دچ ـــی و روان ـــاظ روح لح

ـــم: ـــی گویی ـــت م ـــده اس ش
- روانی، عقب مانده، دیوانه، احمق، کودن و... 

- جهـت درمـان تمایـل و رغبـت نشـان نمی دهـد و بـا درمانگران 
)پزشک،روانپزشـک، روانشـناس و مشـاور( همـکاری نمی کنـد. 

همچنیــن 
ــکلی  ــچ مش ــد هی ــود کن ــد وانم ــی کن ــعی م ــار س ــواده بیم - خان

ــد. ــی کن ــی م ــرد را مخف ــاری ف ــدارد و بیم ــود ن وج
- بیمــار فکــر مــی کنــد هیــچ توانائــی نــدارد و نمــی توانــد بــرای 

خانــواده و جامعــه اش مفیــد باشــد.
بیــکاری  موجــب  دارد  امــکان   -
ــادی  ــکات اقتص ــده و مش ــرد ش ف

ــد.  ــود بیای ــش بوج برای

در نتیجــه بیمــاری در او 
ــن  ــده، مزم ــه دوان ریش
ــان  ــکان درم ــده و ام ش
ــن  ــادی از بی ــد زی ــا ح ت

مــی رود....؟! 

کـه  ایـم  کـرده  سـئوال  خـود  از  تاکنـون  آیـا 
چـرا بـه یـک بیمـار روانـی برچسـب می زنیـم؟  

متاسفانه فکر می کنیم که ...
-  بیمار روانی خطرناک و ترسناک است و باید از آن دوری کنیم.

ـــد او را  ـــت و بای ـــر اس ـــدنش مقص ـــار ش ـــی در بیم ـــار روان -  بیم
ـــم. ـــرزنش کنی س

ـــا  ـــا و ی ـــدارد م ـــکان ن ـــوند و ام ـــی ش ـــار م ـــران بیم ـــط دیگ -  فق
ـــویم.  ـــی بش ـــاری روان ـــار بیم ـــا دچ ـــواده م ـــای خان ـــی از اعض یک

-  بیمار روانی نیازی به محبت و مهربانی ندارند.
- بیمـــار روانـــی تـــا آخـــر عمـــرش بیمـــار اســـت و هیچـــگاه 

بهبـــود نمـــی یابـــد. 
- بیمار روانی دیگر برای جامعه و خانوده خود مفید نخواهد بود.

آیا می دانید تاثیر این گونه کلمات چیست ؟ 
- فرد مورد تمسخر قرار می گیرد، تحقیر می شود ! 

- احساس کم ارزشی و یا بی ارزشی می کند !؟
ــه  ــود و ب ــی ش ــرد م ــان ط ــتان و اطرافی ــرف دوس ــار از ط - بیم
دلیــل اینکــه دیگــران بــا آنهــا ارتبــاط عاطفــی برقــرار نمــی کننــد، 

همیشــه احســاس تنهائــی مــی کنــد.
ــا  ــی رود، ب ــرو م ــود ف ــد، در خ ــی کن ــاب م ــت انتخ ــه ازل - گوش

ــد و...  ــی کن ــی نم ــکاری و همراه ــان هم اطرافی
ــت و  ــر اس ــش مقص ــودش در بیماری ــد خ ــی کن ــر م ــار فک - بیم

ــد. ــی کن ــاه م ــاس گن ــه احس ــن همیش بنابرای
- بـه دلیـل تحقیـر و ترس از طـرز تفکر دیگران به پزشـک مراجعه 

نکـرده و از دریافـت درمان و خوردن دارو خـودداری می کند.
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 ارتقای سامت روان
 با اصاح سبک زندگی و توسعه خود مراقبتی 

بــرای اینکــه برچســب زدن بــه بیمــاران روانــی 
را از بیــن ببریــم، بایــد : 

ـــای  ـــواع بیماریه ـــورد ان ـــه را  در م ـــراد جامع ـــی اف ـــطح آگاه - س
ـــم. ـــاال ببری ـــا ب ـــم آنه ـــی و عائ روان

- دیـــدگاه نادرســـت و باورهـــای غلـــط در مـــورد بیماریهـــای 
ــم. ــح کنیـ ــه تصحیـ ــکی را در جامعـ روانپزشـ

ــه  ــه بـ ــان بدهیـــم در صورتیکـ ــاران روانـــی اطمینـ ــه بیمـ - بـ
پزشـــک مراجعـــه کـــرده و دارو مصـــرف کننـــد بیمـــاری آنهـــا 

درمـــان خواهـــد شـــد. 
ــای  ــرف داروهـ ــه مصـ ــم کـ ــان بدهیـ ــاران اطمینـ ــه بیمـ - بـ

ــتند.  ــادآور نیسـ ــوان اعتیـ ــچ عنـ ــه هیـ ــکی بـ روانپزشـ
ـــه  ـــان ب ـــودی بیماریش ـــت بهب ـــم جه ـــویق کنی ـــاران را تش - بیم

ـــد. ـــه کنن ـــک مراجع پزش
ــه،  ــد » دیوانـ ــتی ماننـ ــات زشـ ــا کلمـ ــی را بـ ــاران روانـ - بیمـ

ــم. ــدا نزنیـ ــده و ... « صـ ــب مانـ ــی، عقـ ــق، روانـ احمـ
- بیماران روانی را در بیمارشدنشان مقصر ندانیم.

- هیچـــگاه بیمـــاران روانـــی را تحقیـــر نکـــرده و آنهـــا را بـــه 
خاطـــر بیماریشـــان ســـرزنش نکنیـــم. 

- بـــا بیمـــاران روانـــی بـــا مهربانـــی رفتـــار کـــرده و بـــه آنهـــا 
محبـــت کافـــی

- بکنیـــم، زیـــرا آنهـــا نیـــز ماننـــد بیمـــاران جســـمی نیازمنـــد 
توجـــه، محبـــت و مراقبـــت هســـتند.

- از داشـــتن چنیـــن بیمارانـــی در خانـــواده احســـاس حقـــارت 
نکـــرده و آنهـــا را از دیگـــران مخفـــی نکنیـــم.

- از داشـــتن چنیـــن بیمـــاران در خانـــواده احســـاس شـــرم و 
حقـــارت نکـــرده بلکـــه آنهـــا  را در جمـــع اعضـــای خانـــواده مــــورد 
ـــم. ـــگاه آنهـــا را حفـــظ کنیـــ ـــرار داده و ارزش و جای پذیـــــرش قــ
ـــئولیت داده  ـــان مس ـــب تواناییهایش ـــی برحس ـــاران روان ـــه بیم - ب

ـــد. ـــش یاب ـــا افزای ـــس آنه ـــه نف ـــاد ب ـــا اعتم ت
- اگـر چنیـن بیمـاری در فامیـل و آشـنایان وجـود داشـته باشـد بـه 
عیادتـش رفتـه بـا آنهـا همدردی کنیـم تا احسـاس تنهائـی و انـزوا نکند.
ـــرده و  ـــا دوری نک ـــته، از آنه ـــاک ندانس ـــی را خطرن ـــاران روان - بیم
ـــت  ـــودی و  بازگش ـــان، بهب ـــت درم ـــا جه ـــه آنه ـــه ب ـــیم. بلک نترس

ـــانیم. ـــاری برس ـــک و ی ـــه کم ـــه جامع ب

عمده ترین باورهای غلطی که در ارتباط با اختالالت 
روانی در جامعه ما شایع است، عبارتند از:

ـــه  ـــک مراجع ـــا روانپزش ـــناس ی ـــاور، روان ش ـــه مش ـــس ب ـــر ک ـ ه
ـــت. ـــه اس ـــد دیوان کن

ـ بیمار مبتا به اختاالت روانپزشکی خطرناک است.
ـ داروهای روانپزشکی اعتیادآور است.

ـ مشاوران و روان شناسان رازدار نیستند.
ـ مشاوران و روان شناسان فقط نصیحت می کنند.

ـ اگر به روان شناس یا روانپزشک مراجعه کنم، فاجعه خواهد بود.
ـ اگـــر بـــه روان شـــناس یـــا روانپزشـــک مراجعـــه کنـــم برایـــم 

پرونـــده ســـازی خواهـــد شـــد.
ـ داروهای روانپزشکی فرد را چاق می کند.

ـ داروها باعث می شود تمام روز بخوابم.
ـــرا  ـــا م ـــم حتم ـــه کن ـــا روانپزشـــک مراجع ـــناس ی ـــه روان ش ـــر ب ـ اگ

ـــرد. ـــد ک بســـتری خواه

سالمت روان  
اصالح  باورهای نادرست

 و بهبود مراقبت از بیماران روانپزشکی

گروه کارشناسان سالمت روانی اجتامعی و اعتیاد
 و گروه آموزش و ارتقای سالمت 
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چه باید کرد؟
ـــا  ـــا را ب ـــته و آنه ـــرام گذاش ـــاران احت ـــانی بیم ـــت انس ـــه کرام 1- ب

ـــم.  ـــاب کنی ـــه خط ـــن محترمان عناوی
۲- زمینـــه هـــای تحقیـــر و مســـخره آنهـــا را از بیـــن بـــرده و 

خودمـــان نیـــز چنیـــن نکنیـــم.
ـــی کمـــک نمـــوده  ـــاران روان ـــودی بیم ـــان و بهب ـــد درم ـــه رون 3-  ب

ـــم.  و آنهـــا را مـــورد حمایـــت و مراقبـــت مســـتمر قراردهی
ـــه  ـــبت ب ـــا را نس ـــواده آنه ـــی در خان ـــاران روان ـــرش بیم ـــا پذی 4- ب

ـــم.  ـــرم کنی ـــودی دلگ ـــان و بهب درم
ـــور و شـــکیبا  ـــودی آنهـــا صب ـــه درمـــان، مراقبـــت و بهب ۵-  در زمین

ـــا جـــدی باشـــیم  ـــان آنه ـــداوم و اســـتمرا درم ـــوده و در ت ب
6- آنهـــا را در کارهـــای بـــی خطـــر و ســـاده مشـــارکت داده و 
مســـئولیت پذیـــری و خـــود اتـــکای شـــان را افزایـــش دهیـــم. 
ــره و  ــای روزمـ ــت هـ ــای فعالیـ ــه هـ ــکان زمینـ ــا حدامـ 7- تـ

ــم ــت کنیـ ــهیل و تقویـ ــا را تسـ ــی آنهـ اجتماعـ
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