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خود ارزیابی و خود مراقبتی در عرصه 
 سالمت روان
 دکتر احمد علی نورباال

تهراناستاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی   

1398/5/2 



 سالمتی وسالمت روان تعریف 

فقط فقدان بيماري يا  نه“به عنوان  “سالمتُ ”اساسنامه سازمان بهداشت جهاني در : تعریف سالمتی •
 .  شده است تعريف“ اجتماعیو روانی، جسمیحالت بهينه خوب بودن  ” بلكه” معلوليت

 

( سالم )روانی تعریف می شود به عنوان حالتی از خوب سالمت  : روان تعریف سالمت •
که می تواند با تنش های عادی  بودن که هرفردی از توانمندی هایش در می یابد 

نيز قادراست با جامعه  و می تواند کار مفيد وثمر بخش انجام دهد ، زندگی مقابله کند
 . خود مشارکت داشته باشد



ميليون   199سال  23درعرض 
نفر زیادتر شده، سالی بيش از 

نفر8/652/000  
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Jim Yong Kim, President of the World Bank Group: 
 

Out of the Shadows: Making Mental Health a Global Development Priority  

سالمت روان را یک اولویت توسعه همه جانبه قرار دهيد   بدون پرده پوشی:
 

Mental Health is not just a public health issue — it’s a development issue. We need to act 
now because the lost productivity is something the global economy simply cannot afford. 

Washington DC, April 2016 

است بلکه یک  سالمت عمومی نه تنها یک موضوع سالمت روان 
  ازهمين االن تالش کنيمما نياز داریم که . است توسعهموضوع 

چيزی است که اقتصاد جهانی تاب  مولد بودن از دست رفته زیرا 
 .تحمل آن را ندارد
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World Mental Health Day 2018 
10 October 

 
• YOUNG PEOPLE AND MENTAL HEALTH IN A CHANGING WORLD  

 :جوانان وسالمت روان در جهان درحال تغيير•

سالگی شروع می شود، اما اکثر موارد تشخيص داده نمی شود و   14نيمی از اختالالت روانی ازسن •
 .درمان نمی شود

دربين نوجوانان و جوانان، افسردگی سومين علت منجر به مرگ می   "باربيماری ها"در اصطالح •
 .باشد

 .سال می باشد 29-15خودکشی، دومين علت منجر به فوت در ميان افراد •
استفاده زیا نبار از الکل و داروهای ممنوعه، دربين نوجوانان و جوانان، معضل عمده بسياری از  •

کشورهای دنيا است که منجر به رفتارهای مخاطره آميز ازجمله روابط جنسی ناسالم و یا رانندگی  
 .خطرناک می شود

 .اختالل خوردن در این سنين مورد توجه است•

 

 

 



 مقایسه وضعيت سالمت روان کشورایران  
 1393تاسال 1378از سال 

 اختالل روانی شيوع حجم نمونه ابزاز پژوهش سال پژوهش

 %21%(25/9و%14/9) (سال وباالتر 15)نفر GHQ-28 35014 نورباال وهمکاران)1378

 %17/1%(23/4و%10/86) (سال وباالتر 18)نفرSADS 25180 (محمدی وهمکاران)1380

 %23/6%(26/5و%20/8) (سال 64تا  15)نفرCIDI 7886 (رحيمی موقر وهمکاران)1390

 GHQ-28 (نورباال وهمکاران)1393
 (سال وباالتر 15)نفر 35820

 %23/44%(27/55و19/28%) 



 (دکتر نورباال وهمکاران )1393تاسال 1378تهران از سال و مقایسه وضعيت سالمت روان شهر  

 نوع اختالل

درصد شيوع در  
 1378سال 

حجم 
 نفر6697:نمونه

 سال وباالتر15
تطبيق داده  

 نشده
 

درصد شيوع در  
 1378سال 

حجم 
 نفر6697:نمونه

 سال وباالتر15
 تطبيق داده شده

درصد شيوع در سال  
1387 

 نفر19370:حجم نمونه
 سال وباالتر15

درصد شيوع در سال  
1390 

 نفر20589:حجم نمونه
 سال وباالتر15

درصد شيوع در  
 1393سال 

حجم 
 نفر1082:نمونه

سال  15
وباالتراستان  

 تهران
 تطبيق داده نشده

درصد شيوع  
 1393در سال 

حجم 
 نفر1082:نمونه

سال  15
وباالتراستان  

 تهران
تطبيق داده  

 شده

درصد  
 15تفاوت 
 ساله

 %+13/1 %30/10 %37/69 %34/99 %30/8 %17 %15/3 جسمی سازی عالئم

 %+8/6 %30/76 %35/35 %36/61 %31/7 %22/1 %23/1 اضطراب عالئم

 +2/3 %16/63 %15/14 %34/69 %17/4 %14/3 %18/4 عالئم افسردگی

عالئم بدکارکردی  
 اجتماعی

14/1% 14/1% 20/1% 26/45% 24/16% 22/92% 8/8+% 

 کل اختالل روان
(25/6و15/4%)

 %39/6%(36و%42) %34/2%(37/9و28/6%) 15/7% 21/5%
%(26/4و34/3%)

30/31% 27/03% 12/3+% 
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1390روانپزشکی سال همه گيرشناسی اختالالت   
 

 

12.5  
 میلیون نفر

 

4.2 
 میلیون 

270 
 هزار

 دریافت هر گونه خدمات

 دریافت حداقل درمان

 ناتوانی شدید

 اختالالت سایکوتيک

 مبتال به اختالل روانپزشکی
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 هرم ارائه خدمت در حوزه سالمت روان

تسهيالت اقامت 
طوالنی مدت 

وخدمات 
تخصصی 

 روانپزشکی

خدمات 
سالمت روان 

 جامعه نگر

خدمات 
روانپزشکی  

در بيمارستان 
 های عمومی

 خدمات سالمت روان در مراقبت اوليه 

 مراقبت اجتماعی غير رسمی

 خود مراقبتی 

 کميت خدمات مورد نياز

 خود مراقبتی
 خدمات

غير رسمی   

 خدمات رسمی

تعداد 
دفعات 
 نياز

 هزینه

 زیاد

 زیاد

 کم

 
 کم



 ارزیابی از سالمت روان
 

 مشاهده رفتار و حاالت غير عادی از فرد توسط دیگران

 
 تکميل پرسشنامه های مخصوص و تایيد اختالل 

 
 مصاحبه و معاینه توسط روان شناس و پزشک

 
 مصاحبه بالينی توسط روانپزشک 

 
General Health Questioner= GHQ (سالمت عمومیپرسشنامه )  



 ( Anxiety) اضطراب

 خوابی شده باشيد؟ماه گذشته تا به امروز، اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بیآیا از یک•
     Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف      •
 شوید؟ماه گذشته تا به امروز، شبها وسط خواب بيدار میآیا از یک•
    Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف      •
 اید که دائماً تحت فشار هستيد؟ماه گذشته تا به امروز، احساس کردهآیا از یک•
  Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف      •
 اید؟ماه گذشته تا به امروز، عصبانی و بدخلق شدهآیا از یک •
  Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف      •
 اید؟  زده شدهای هراسان و یا وحشتکنندهماه گذشته تا به امروز، بدون هيچ دليل قانعآیا از یک •
     Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف       •
 اید که توانایی انجام هيچ کاری را ندارید؟ماه گذشته تا به امروز، متوجه شدهآیا از یک•
  Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف       •
 اید که در تمامی مدت عصبی هستيد و دلشوره دارید؟ماه گذشته تا به امروز، احساس کردهآیا از یک•
  Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف       •

 



 ( Somatization) جسمانی سازی
 اید که خوب و سالم هستيد؟ماه گذشته تا به امروز، کامالً احساس کردهآیا از یک•

 Oخيلی کمتر از هميشه : د       Oکمتر از هميشه : ج      Oمثل هميشه : ب     Oبيشتر از هميشه : الف        •

 اید که به داروهای تقویتی نياز دارید؟ماه گذشته تا به امروز، احساس کردهآیا از یک•

         Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف•

 اید؟ماه گذشته تا به امروز، احساس ضعف و سستی کردهآیا از یک•

        Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف         •

 اید که بيمار هستيد؟ماه گذشته تا به امروز، احساس کردهآیا از یک•

         Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف                   •

 اید؟ماه گذشته تا به امروز، سردرد داشتهآیا از یک•

        Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف         •

 اند یا اینکه اید که سرتان را محکم با چيزی مثل دستمال بستهماه گذشته تا به امروز، احساس کردهآیا از یک•

 شود؟فشاری به سرتان وارد می        •

        Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف         •

 شود؟اید که بعضی وقتها بدنتان داغ و یا سرد میماه گذشته تا به امروز، احساس کردهآیا از یک•

      Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف         •

 



 
 

 ( Depression)افسردگی
 
 

 ارزشی هستيد؟اید که شخص بیماه گذشته تا به امروز، فکر کردهیا از یکآ•

  Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف      •

 اید که زندگی کامالً نااميدکننده است؟ماه گذشته تا به امروز، احساس کردهآیا از یک•

  Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف      •

 اید که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد؟ماه گذشته تا به امروز، احساس کردهآیا از یک•

  Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف      •

 اید که ممکن است دست به خودکشی بزنيد؟ماه گذشته تا به امروز، به این مسئله فکر کردهآیا از یک•

  Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف      •

 توانيد کاری انجام دهيد؟ اید که چون اعصابتان خراب است نمیماه گذشته تا به امروز، احساس کردهآیا از یک•

 Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف           •

 شدید؟کاش مرده بودید و کالً از شر زندگی خالص میاید که ایماه گذشته تا به امروز، آرزو کردهآیا از یک•

 Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف           •

 تان خاتمه بدهيد؟ماه گذشته تا به امروز، این فکر به ذهنتان رسيده است که بخواهيد به زندگیآیا از یک•

 Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف           •



 (Social Dysfunction) اجتماعیاختالل کارکرد 
 اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید؟ماه گذشته تا به امروز، توانستهآیا از یک•

 Oخيلی کمتر از هميشه : د      Oکمتر از هميشه : ج       Oمثل هميشه : ب      Oبيشتر از هميشه : الف         •

 ماه گذشته تا به امروز، اتفاق افتاده که برای انجام کارهایتان بيشتر از حد معمول، وقت صرف کنيد؟آیا از یک•

 Oخيلی زیاد: د                       Oزیاد : ج                       Oکمی : ب                    Oخير : الف                 •

 دهيد؟  خوبی انجام میاید که کارها را بهطور کلی احساس کردهماه گذشته تا به امروز، بهآیا از یک•

     Oخيلی کمتر از هميشه : د      Oکمتر از هميشه : ج       Oمثل هميشه : ب      Oبيشتر از هميشه : الف•

 کنيد؟ماه گذشته تا به امروز، از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت میآیا از یک•

    Oخيلی کمتر از هميشه : د      Oکمتر از هميشه : ج       Oمثل هميشه : ب      Oبيشتر از هميشه : الف        •

 عهده دارید؟اید که نقش مفيدی در انجام کارهایتان بهماه گذشته تا به امروز، احساس کردهآیا از یک•

  Oخيلی کمتر از هميشه : د      Oکمتر از هميشه : ج       Oمثل هميشه : ب      Oبيشتر از هميشه : الف        •

 اید؟گيری درباره مسائل را داشتهماه گذشته تا به امروز، توانایی تصميمآیا از یک•

 Oخيلی کمتر از هميشه : د      Oکمتر از هميشه : ج       Oمثل هميشه : ب      Oبيشتر از هميشه : الف        •

 های روزمره زندگی، لذت ببرید؟     اید از فعاليتماه گذشته تا به امروز، قادر بودهآیا از یک•

  Oخيلی کمتر از هميشه : د      Oکمتر از هميشه : ج       Oمثل هميشه : ب      Oبيشتر از هميشه : الف        •



 نمره خلق

 (  واتسون وهمکاران)سطوح عاطفه مثبت ومنفی در نتيجه وقت روز 
 وقت روز بر حسب ساعت
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   و جعلنااليل لباساً

 وجعلناالنهار معاشاً

 سوره نباء 11-10آيات

 عاطفه مثبت

 عاطفه منفي



 اصول بهداشت خواب

 ساعت قبل از خواب از مصرف چای، قهوه، کاکاو و نسکافه پرهيز کنيد 6تا  4 -1•
 شام نسبتا سبک ميل نمایيد  -2•
 محل مخصوص خواب در اتاق خواب  -3•
 عدم استفاده از تلویزیون، لب تاپ، تب لت و موبایل وحتی کتاب در اتاق خواب -3•
 تا قبل از احساس خواب برای خوابيدن در اتاق خواب نروید -4•
 شب است 12تا  11ساعت مناسب خواب بين ساعت  -5•
 اگر خوابتان نبرد در اتاق خواب وول نخورید -6•
 در خارج از اتاق خواب ادامه دهيد... مطالعه، مشاهده تلویزیون، قدم زدن و -7•
 ....ساعت مقرر هميشگی از خواب بيدار شوید ولو آنکه  -8•
 از خوابيدن زیاد در روز اجتناب نمایيد -9•
 .  دقيقه قبل ازخواب مفيد است 30تا  20دوش آب ولرم  -10•



سازش، سازگاری، تاب آوری واسارت: چالش های واژگانی  

• Submission= سازش 

• Adaptation= سازگاری 

• Toleration, Resilience= بردباری، تاب آوری   

• Captivity= اسارت 
 :برای حرکت در مسير پرفراز وفرود زندگی•
 .سرآغاز ایستایی، رکود وعقب نشينی استسازش،  •
 .سرآغاز پویایی، حرکت وپيشروی استسازگاری،  •
 .  امتداد حرکت با سازگاری، بردباری، اميدواری ونزدیک شدن به پيروزی استتاب آوری، •
 .ماحق نداریم نوميد شویم، نوميدی از آموزه های شيطانی است•
 .هستيمما اميدوار و منتظر افق صبح و روشنایی •

 

...اختالل سازگاری و   

 تاب آوری، خالقيت وپيروزی 



 راهکارهای پيشنهادی  

 .اختالل روانی کاستکاهش تنش های روانی اجتماعی ونيزمدیریت آنها، می توان ازبروز با -1•
 .شدبيشتر اختالل با غربالگری در مورد افراد واقشار آسيب پذیر ودرمان سریع افراد بيمار، می توان مانع ازشيوع  -2•
شناختی، سهل با انگ زدایی از این اختالل، می توان زمينه را برای مراجعه بيماران به پزشک واستفاده از خدمات روان پزشکی ورون  -3•

 .نمودوآسان 
 .فضای جامعه کمک نمودبا تعدیل هيجان غم وخشم افراطی وافزایش نشاط وسروراجتماعی، می توان به بهبود  -4•
باترویج آموزه های دینی ومعنوی، در ایجاد فضای امن وآرام وبا نشاط ونيز کنار آمدن با تنش ها، می توان کمک شایانی به اصالح سبک  -5•

 .نمودزندگی وبه تبع آن بهبود امور 
 .مخارج درمانی بيماران را کاهش دادمی توان بارسنگين روان پزشکی وروان شناختی، خدمات با پوشش بيمه  -6•
باافزایش سهم بودجه سالمت روان از اعتبار کلی سالمت، می توان هم ارتقای محسوس نظام سالمت ونيز صرفه جویی اقتصادی را به  -7•

 .  عمل آورد

(  Comorbid) به انگ زدایی ونيز پوشش بيماران روانی همراهمی توان با اختصاص بخش روان تنی در برخی از بيمارستان ها ی عمومی  -8•
 .با بيماری های جسمی را کمک نمود

با ترویج تحرک بدنی، ورزش و نيزکمک به ایجاد هوا وفضای سالم، می توان تاحدی از بروز اختالل کاست وسير بهبودی بيماران را آسان  -9•
 .تر نمود

با ترویج  استفاده از تغذیه توصيه شده درطب سنتی ایرانی، برخی ميوه جات وسبزیجات ونيز پرهيز از برخی رژیم های غذایی مضر، می  -10•
 .توان تا حدی براین بحران جهانی غلبه کرد

به بيماران روانی، چون سایر بيماری های جسمی وروانی، می توان بهبودی بيماران را سرعت  نگاه مالطفت ونه نگاه مالمت ویا حقارت با -11•
 .بخشيد ومانع شيوع وازمان بيشتر بيماری شد

 .  با نگاه همه جانبه وهمکاری بين بخشی، می توان ارتقای سالمت روان جامعه را تحقق بخشيد -12•
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 سپاس از توجه شما


