سالمت روان چیست؟
ساصهاى تْذاضت جْاًی سالهت سٍاى سا چٌیي هؼٌا هیکٌذ؛ سالهت سٍاى حالتی است کِ دس آى فشد تَاًوٌذیّای تالقَٓ خَد سا هیضٌاسذ ٍ هیتَاًذ تا
تٌص ّای سٍصهشُ ٍ هؼوَل کٌاس تیایذ ،ػولکشد پشثوش داضتِ تاضذ ٍ تتَاًذ ًقص هَثشی دس اجتواع خَد داضتِ تاضذ .دس ٍاقغ سالهتی تٌْا تِ هؼٌای ًثَدى
تیواسی ًیست ،تلکِ حالت سالهت کاهل جسوی ،سٍاًی ٍ اجتواػی است.
دس ٍاقغ سالهت سٍاى تِ حالت رٌّی ٍ تَاًوٌذی ها دس هقاتلِ تا تٌصّای سٍصهشُ است .فشدی کِ سالهت سٍاى داسد قادس است تا ایي تٌصّا تِ خَتی
هقاتلِ کٌذ ٍ ضشایطی کِ دس آى قشاس هی گیشد هذیشیت کٌذ؛ حال آًکِ دس تیواسی سٍاًی فشد چٌیي قذستی ًذاسد .تیواسی سٍاًی حالتی ًسثتا ضایغ است
ٍ طثق آهاس تیي ّش  4یا ً 5فش ،یکی دسگیش چٌیي هطکلی است .تایذ تِ خاطش داضت ایي تؼشیف تسیاس سادُ ساصی ضذُ است .حالتّایی اص تیواسی
سٍاًی دس ّوِ افشاد دیذُ هیضَد کِ دس سٍصّای هختلف هیتَاًذ تاال ٍ پاییي ضَد .آًچِ حالت اختالل تلقی هیضَد هاًذى ٍ ػذم تَاًوٌذی دس ػثَس
اص تحشاىّاست.
ػَاهل هختلفی دس ایجاد تیواسی سٍاًی ًقص داسد .اص آىجولِ هیتَاى تِ هَاسد صیش اضاسُ کشد:
ػَاهل صیست ضٌاختی -تیطتش اختالالت سٍاًی هیتَاًٌذ تحت تاثیش طىّا ایجاد ضًَذ ٍ اص آًجا کِ طىّا اص ٍالذیي تِ ها تِ اسث هیسسٌذ هیتَاى چٌیي
اًگاضت کِ تشخی ًاساحتیّای سٍاًی هیتَاًذ دس تشخی خاًَادُ ّا ضیَع تیطتشی داضتِ تاضٌذ .لزا دس تشسسی ّش تیواسی ساتقِ خاًَادگی ًیض تشسسی
هیضَد ٍ هطخع هیگشدد کِ فشد هستؼذ اتتال تِ کذام اختالالت است .اص دیگش سَ َّسهَىّا ًیض دس ایجاد خلقیات ٍ سٍحیات هختلف ًقص داسًذ.
دس حالت سالهت سٍاى ها خَد ضاّذ تغییشات جضیی خلقیات تحت تاثیش تغییشات ّشهًَی ّستین .تِ ػالٍُ تایذ دس ًظش داضت کِ سالهت ػوَهی
جسوی ػاهل هْوی دس حفظ سالهت سٍاى است .تي سًجَس هیتَاًذ دس ایجاد خلقیات ًاهطلَب ًقص داضتِ تاضذ.
سخذادّای سالّای اٍلیِ صًذگی -تِ طَس کلی تخص تضسگی اص ضخػیت ها هتاثش اص تجاسبهاى دس سالّای ًخستیي صًذگی تِ ٍیظُ اتفاقات پیص اص
سِ سالگی است .کَدکاًی کِ هَسد سَء استفادُ ٍ یا تذسفتاسی ٍ تیتَجْی قشاس هیگیشًذ آسیةّای سٌگیٌی هتحول هیضًَذ کِ هیتَاًذ آًْا سا دس
اتتال تِ تیواسیّای سٍاًی دس یضسگسالی هستؼذتش گشداًذ.
سخذادّای اخیش صًذگیّ -ش تٌطی دس صًذگی هیتَاًذ سثة اص تیي سفتي سالهت سٍاى گشدد .تشای هثال ّشگًَِ فقذاى ،ضاهل اص دست دادى یک فشد
ػضیض ٍ یا اهشی هْن ًظیش سالهتی یا هَقؼیت ضغلی ٍ تحػیلی ،هی تَاًذ فشد سا دچاس تٌص کٌذ ٍ تَاى سٍحی ٍی سا دس هقاتلِ تا اتفاقات دیگش کاّص
دّذ.
ًگشضْا -دیذگاّْا ٍ تاٍسّای ها هی تَاًذ دس ایجاد اختالالت سٍاًی ًقص داضتِ تاضذ .تفسیش سٍیذادّا اص فیلتش تاٍسّا ٍ ًگشش ها هیگزسد؛ لزا غشف
یک ٍاقؼِ تِ تٌْایی ًویتَاًذ تیواسی صا تاضذ .آًچِ ها اص ٍاقؼِ دسک هیکٌین ،کِ الثتِ هیتَاًذ هتفاٍت اص دیگشی تاضذ ،هیتَاًذ سالهت سٍاى ها سا
هتاثش کٌذ.
استثاطات ٍ حوایتْا -تیضک سٍاتط اجتواػی ها ًقص ػوذُای دس سالهت سٍاًواى داسد .چٌاًچِ ها اص حوایت ٍ تَجِ کافی دیگشاى تشخَسداس ًثاضین ٍ
یا ًیاصّای هاى دس حیطِ استثاط تیي فشدی ،تِ ػٌَاى هَجَدی اجتواػی ،پاسخ دادُ ًطَد ،سالهت سٍاًواى دچاس هخاطشُ خَاّذ ضذ .ایي اهش قاتل تؼوین
تِ داضتي هَقؼیت هٌاسة اجتواػی ًیض ّست .چٌاًچِ فشد اص هَقؼیت ضغلی ،تحػیلی ٍ دس هجوَع اجتواػی خَد ساضی ًثاضذ ،ػولکشد هٌاسثی ًیض
ًخَاّذ داضت .تایذ دس ًظش داضت اػتقاد تِ ًیشٍی تشتش ٍ هْشتاًی کِ حوایتگشی دلسَص است ًیض دس حفظ سالهت سٍاى هَثش است .لزا هیتَاى اًتظاس
داضت اػتقاد تِ خذاًٍذی قادس ٍ هْشتاى دس ایجاد سالهت سٍاى ًقص تِ سضایی داسد .اهشٍصُ ایي اهش تَسط هجاهغ ػلوی سٍاًطٌاسی تِ اثثات سسیذُ
است.

سَء هػشف هَاد -اص جولِ ػَاهل دخیل دس ایجاد اختالالت سٍاًی هػشف ًاهٌاسة داسٍّا ٍ هَادی است .الثتِ هغض ٍ سفتاس افشاد هختلف تِ غَست
هتفاٍتی تحت تاثیش هػشف هَاد قشاس هیگیشد .تا ایي حال ٍاتستگی ،ػذم کٌتشل دس هػشف ،کاّص ػولکشد فشد ٍ ًیض تشخی هسایل دیگش دس تسیاسی
اص ایي افشاد هطتشک است.
نشانههای رایج اختالالت روانی
الثتِ ٍاضح است کِ افشاد دس اختالالت هختلف ػالین ٍ ًطاًِّای هختلفی سا تشٍص هیدٌّذ ،تا ایٌحال دس اغلة هَاسد هیتَاًذ ًطاًِّای هطتشکی سا
جستٍ جَ کشد .تایذ دس ًظش داضت کِ هطاّذُ ایي ػالین تشای ّش یک اص ها تایذ صًگ خطشی تاضذ کِ اص ٍجَد یک اختالل ٍ ًیاص تِ دسیافت کوک
اص یک هتخػع َّضیاسهاى کٌذ.


تذاٍم دس حس ًاساحتی ٍ خلق پاییي تِ سغن تغییش ضشایط ٍ یا ػذم تَاًوٌذی دس ساصگاسی تا ضشایط ًاهطلَب ٍ تاال تشدى خلق



ًگشاًی ٍ دلآضَتی هستوش



تیحَغلگی ٍ ػذم ػالقِ تِ ضشکت دس فؼالیتّایی کِ پیص اص ایي تشای ها لزتتخص تَدُاًذ.



هطکل خَاب ،ضاهل اختالل دس تِ خَاب سفتي ٍ یا دس خَاب هاًذى



گشیِ کشدىّای تیص اص حذ کِ گاُ هیتَاًذ تیدلیل تاضذ



تیاًگیضگی دس ّش کاس ٍ خستگی ٍ تیسهقی جسوی



اص دست دادى توشکض ٍ حافظِ



هطکل دس ساصگاسی ٍ حل ٍ فػل کشدى هسایل ٍ هطکالت سٍصهشُ



اختالل دس ػولکشد سٍصهشُ ،هثال تاصدُ پاییي ضغلی ٍ یا تحػیلی



اختالل دس خَسدى ٍ اص تیي سفتي ػادات غزایی پیطیي

الثتِ تایذ دس ًظش داضت کِ ٍجَد ایي ػالین غشفا صًگ خطشی است کِ ضوا سا َّضیاس هیکٌذ اص یک هتخػع یاسی تجَییذ؛ ٍجَد ّش یک اص آًْا
الضاهاً تِ هؼٌی ٍجَد تیواسی ًیست.
چگًَِ اص سالهت سٍاى خَد هحافظت کٌین؟
گاُ فشاس اص هَقؼیتّای تٌصصا هوکي ًیست .اتفاقات سالّای ًخست صًذگی تحت کٌتشل ها ًثَدُ است ٍ ػَاهل صًتیکی ٍ َّسهًَی ًیض غالثا قاتل
تغییش تِ ضکل هطلَب ًیست .لزا گاُ پیص هیآیذ کِ گشیض اص هسثةّای اغلی ایجاد تیواسی سٍاًی هوکي ًثاضذ .دس ایي ضشایط تشای حفظ سالهت
سٍاى خَد تایذ اًشطی ٍ صهاى هٌاسة غشف کٌین .ساّکاسّایی کِ هیتَاًذ دس ایي ساُ تِ ها کوک کٌذ تسیاس است ،اها تِ طَس کلی هیتَاى ساُّای
صیش سا پیطٌْاد کشد:


ٍسصش کشدى ،کِ ػالٍُ تش حفظ سالهت جسن دس استقا سالهت سٍاى ًیض هَثش است .تشای هثال ٍسصشّای َّاصی سثة افضایص سطح
سشٍتًَیي یا َّسهَى ضادی دس تذى هیضَد.



تْشُ تشدى اص تَدى دس کٌاس اقَام ٍ دٍستاى دلطَص ٍ استفادُ اص حوایتّای آًْا



تْشُ تشدى اص تکٌیٌکّا ٍ ساّکاسّایی کِ سثة آساهص ضوا هیضًَذ .تِ طَس کلی تشای حفظ سالهت سٍاى تْتش است ّش سٍص صهاى
هطخػی سا تِ خَد ٍ حفظ سالهتتاى اختػاظ دّیذ.



خَاب هٌاسة ٍ کافی ،کِ ػالٍُ تش حفظ سالهت تذى تِ ضوا کوک هیکٌذ تا اًشطی کافی تشای سٍیاسٍیی تا چالصّای صًذگی سا
تاصیاتیذ.



تْشُ تشدى اص کوکْای یک هطاٍس ٍ هتخػع دس جْت حفظ سالهت سٍاى .تِ خاطش داضتِ تاضیذ سفتي تِ جلسات هطاٍسُ تِ هؼٌای ضؼف
ًیست ،تلکِ ًطاًی اص اًذیطوٌذی ضوا ٍ ًیض تَجِ تِ سالهتتاى است.

(تشگشفتِ اص ًطشیِ "پیام هطاٍس" دفتش هطاٍسُ ٍ سالهت ٍصاست ػلَم ٍ هشکض هطاٍسُ داًطگاُ تْشاى  .سال )4934

