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سالمـــت روان 

Mental health care for all: let's make it a reality

مراقبـــت ســـالمت روان بـــرای همـــه:
ـــم ـــل کنیـ ـــت تبدی ـــه واقعی ـــد آن را ب بیایی
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مراقبت های سالمت روان برای همه:
بیایید آن را به واقعیت تبدیل کنیم

سلامتی نبود بیماری یا ناتوانی نیست بلکه بهزیستی کامل جسمی، 
روانلی و اجتماعلی در نظلر گرفتله می شلود. با ایلن حال سلامت روان 
بخش نادیده گرفته شلده تاش های جهانی برای بهبود سلامت است. 
در سلالهای اخیلر، به طلور فزاینده ای بله نقش مهم سلامت روان برای 
دسلتیابی بله اهلداف تحلول جهانلی اذعان شلده اسلت. برآورد شلده 
بحلران بهداشلت روان جهانلی می تواند تا سلال2020 ، شلانزده تریلیون 
دالر بلرای جهان هزینه داشلته باشلد که بلا افزایش اختلاالت روانی در 

جهلان هیچ کشلوری از ایلن امر مصلون نخواهد بود.
)WFMH( دکتللر دنیلللز، رئیللس فدراسللیون سللامت روان جهانللی
می گویللد: »اکنللون بیللش از هللر زمللان دیگللری سللرمایه گللذاری بیشللتر 
در زمینلله سللامت روان ضللرورت دارد تللا اطمینللان حاصللل شللود کلله 
هملله افللراد در همه جللا بلله مراقبت هللای سللامت روانی دسترسللی 
دارنللد. سللامت روان یللک سللرمایه گذاری اسللت نلله هزینلله بنابرایللن 

بایللد بللرای جلوگیللری از فاجعلله بیشللتر در اولویللت قللرار گیللرد.
 سلامت روان بله انلدازه سلامت جسلمی بلرای بهزیسلتی ضروری 
اسلت و می تلوان آن را هلر روز از طریلق تعاملات و نحوه رفتار بلا افراد 
دیگلر کسلب کلرد و یلا از دسلت داد. بله خاطلر داشلته باشلیم ممکلن 
اسلت فردی بیماری روانی نداشلته باشد اما دارای سلامت روان ضعیفی 
باشلد کله مانع بهلره وری و رشلد فردی-اجتماعی می شلود و این چالش 

پیامدهایلی را بلرای کل جامعله در بر خواهد داشلت.
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بسلیاری از اختلاالت روانلی بلا هزینله کلم قابلل درمان هسلتند با 
ایلن وجلود شلکاف بیلن افلرادی که بله مراقبلت نیلاز دارند املا به آن 
دسترسلی ندارنلد در مقایسله با افرادی کله به آن دسترسلی دارند زیاد 
اسلت. بنابرایلن افزایش سلرمایه گذاری بلرای آگاهی بخشلی در حوزه 
سلامت روان در جهلت ارتقلاء درک افلراد و انگ زدائلی، دسترسلی بله 
مراقبلت سلامت روان، درمان هلای مؤثر و شناسلایی درمانهلای جدید 

بلرای اختلاالت روانی ضلرورت دارد. 
همزمان با روز جهانی سلامت روان »10 اکتبر« بیش از 18 ماه از آغاز 
همه گیلری کوویلد-19 می گذرد. در برخی از کشلورها زندگلی تا حدودی 
بله حاللت عادی بازگشلته اسلت املا در برخی دیگلر، میزان سلرایت و 
بسلتری در بیمارسلتان ها همچنان باالسلت. همه گیری کووید-19 تأثیر 
زیلادی بر سلامت روان افلراد به ویژه کارکنان شلاغل در حوزه سلامت، 
دانشلجویان، افلرادی که تنهلا زندگی می کنند و افرادی کله از قبل دارای 
مشلکات روانشلناختی بوده اند داشلته اسلت و مراقبت های مربوط به 

اختلاالت روانی به شلکل قابل توجهی مختل شلده اسلت. 
در بیانیه سازمان ملل متحد بر چندین دهه بی توجهی و سرمایه گذاری 
نادرست در زمینه رفع نیازهای سامت روان افراد در اثر همه گیری کووید-19 
نیز تأکید شده است. دکتر جفری رید، یکی از اعضای گروه روانپزشکی 
که   )NYSPI( نیویورک  ایالت  روانپزشکی  موسسه  و  کلمبیا  دانشگاه 
کارهای پیشین وی نقش مهمی در انتشار سیاست سازمان ملل در زمینه 
سامت روان و کووید-19 داشته نیز گزارش داده است که »طیف وسیعی 
از اختاالت عمده در خدمات بهداشت روانی از جمله، ترخیص زودهنگام 
و گسترده بیماران روانی، لغو خدمات، محدودیت انتقال بیماران بین 
بیمارستان ها، عدم مراقبت های معمول بهداشت روانی در سرتاسر جهان 
ایجاد شده است« که در صورت عدم رفع، به یک بحران سامت روان 

مرتبط با کووید-19 کمک می کنند.
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بله دلیلل  نیلز  روانلی  کار متخصصلان بهداشلت  ایلن  بلر  علاوه 
شلیوع همه گیلری کووید-19 به شلدت مختل شلده اسلت. بسلیاری از 
متخصصیلن و ارائله دهندگان خدمات بهداشلت روان مجبور شلده اند 
بلرای ارائله خدملات از طریلق فنلاوری هلای سلامت از راه دور )ماننلد 
ویدئلو کنفرانلس یلا تلفن( اسلتفاده کننلد. بایلد توجه داشلت نیروی 
متخصلص سلامت روانی که خود از لحاظ شلغلی دچار مشلکل اسلت، 
قلادر نخواهلد بود به بیماران دارای مشلکات روانشلناختی که با موانع 
مراقبلت کله در اثلر همه گیری کووید-19 تشلدید شلده اسلت، خدمات 

بلا کیفیت ارائله دهد. 
نماینلدگان   ،2021 »ملی «  بهداشلت،  جهانلی  مجملع  نشسلت  در 
دولت هایلی از سرتاسلر جهلان نیلاز به افزایلش خدمات سلامت روانی 
بلا کیفیلت، در همله سلطوح را اذعان داشلته اند. علاوه بر ایلن برخی 
از کشلورها روشلهای جدیلدی را بلرای ارائله خدملات سلامت روانی به 
جامعله خود یافته اند. در همین راسلتا مقرر شلده اسلت در کمپین روز 
جهانی سلامت روان سلال2021، تاش های برخی از این کشلورها ارائه 

شلود تلا الهلام بخش دیگر کشلورها باشلد. 
 بله خاطلر داشلته باشلیم روز جهانی سلامت روان یک رویلداد یک 
روزه نیسلت ، بلکله ایلن روز فرصتلی را بلرای همله ذی نفعلان حلوزه 
سلامت روان فراهلم ملی کنلد  تلا در ملورد آنچه کله باید بیشلتر مورد 
توجله قلرار گیلرد تلا مراقبت های سلامت روانی بلرای مردم در سراسلر 

جهلان بله واقعیلت تبدیل شلود صحبلت کنند. 
همچنان که شلعار روز جهانی سلامت روان بر »مراقبت  سالمت روان 
بـرای همـه: بیاییـد آن را بـه واقعیـت تبدیل کنیـم« تاکید نملوده امید 
اسلت ملا نیلز در مسلیری گام برداریم کله مراقبلت  سلامت روان برای 

همله و در همله جا بله واقعیت تبدیل شلود.
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