
  برنامه تشخيص و مراقبت اختالالت شايع روانپزشكي

از آنجاكه ماموريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تامين سالمت همه جانبه جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي آحاد 
منظور ارتقاء جمعيت ساكن در پهنه جغرافيايي جمهوري اسالمي با اولويت مناطق كم برخوردار است، لذا انجام مداخالتي به 

وضعيت سالمت مناطق مختلف كشور باعنايت به اسناد باالدستي بويژه قانون اساسي، الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، سند 
 44هاي كلي سالمت، جمعيت، اصالح الگوي مصرف، امور اداري اصل ، ابالغ مقام معظم رهبري در سياست1404چشم انداز 

  .در دستور كار معاونت بهداشت قرار گرفت است 1392هاي وزارت بهداشت از سال ت برنامهبه عنوان اولوي... قانون اساسي و 

بر اساس وظايف تعريف شده در دفتر سالمت روان، اجتماعي و اعتياد و با توجه به اهميت سالمت روان جامعه اين دفتر در 
اقدام به بازبيني و طراحي مجدد برنامه  تگانه معاونت بهداشت در طرح تحول نظام سالم 13همگام با اهداف  1393سال 

طبق آمـارهاي جهاني اختالالت روانپزشكي و .نموده است) ادغام سالمت روان(تشخيص و مراقبت اختالالت شايع روانپزشكي 
به عنوان مثال اختالل . دهدشود را به خود اختصاص ميهاي عمر كه به نـوعي با ناتواني طي ميدرصد از سـال 28عصبي 

  . شودفسردگي يك قطبي به تنهايي مسئول بيش از يكسال از هر ده سال عمري است كه در جهان با ناتواني طي ميا

هاي بهداشتي اوليه از ادغام بهداشت روان در نظام مراقبتهاي مختلفي طي كرده است، دوره در ايرانمديريت بهداشت روان 
و دوره ادغام ) 1370-1385(، دوره گسترش برنامه )1367 -1369(برنامهدوره آزمايشي اجرا شده و مراحل  1360اواسط دهه 

و  1390را پشت سر گذاشته است؛ اكنون بر اساس آخرين پيمايش ملي در سال  )تا كنون 1386(در برنامه پزشك خانواده 
ار يك اختالل روانپزشكي ساله ساكن كشور دچ 64تا  15درصد از افراد  6/23در ايران  90تا  89طي اعالم گزارش از سالهاي 

ماه قبل از بررسي هستند كه بيشتر در گروه هاي زنان، ساكنين مناطق شهري، افراد بيكار، افراد با تحصيالت كمتر و  12در 
همين نياز مبرم براي پيشگيري و مراقبت؛ كه از سالهاي . شدندافراد داراي وضعيت اجتماعي و اقتصادي پايين را شامل مي

ده با ناتواني جلوگيري خواهد كرد نياز به برنامه ريزي منسجم در مديريت اختالالت روانپزشكي با رويكرد عمر تعديل ش
برنامه تشخيص و مراقبت اختالالت روانپزشكي در اداره سالمت روان . كندهاي خود مراقبتي را ايجاب ميپيشگيري و آموزش

هنگام همچنين ارجاع به موقع در كنار پيگيري روند درمان، دسترسي سعي داشته با ايجاد ساز و كار غربالگري و تشخيص به
شناسي با هم اكنون اين برنامه با هدف شناسايي به موقع اختالالت شايع روانپزشكي و عصب. به دريافت خدمات را تسهيل كند

بي، صرع، عقب ماندگي ذهني و دوقط/ اولويت موارد با شيوع باالتر اختالل افسردگي، اختالالت اضطرابي، اختالالت سايكوز
نكته قابل تاكيد در اين برنامه ورود .دهداختالالت شايع روانپزشكي كودك و نوجوان ضمن غربالگري تحت پوشش قرار مي

اي بر عهده به اعضاي تيم سالمت است كه ارائه آموزش هاي روانشناختي را به صورت حرفه) روانشناس(روان كارشناس سالمت
  .خواهد داشت

  : اهداف كلي برنامه در كشور
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