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  سالمت و بهداشت روانی
  

به عبارتي ديگر نارحتي رواني يك نوع آسم مي . در هر زماني هر فردي ممكن است از بيماري رواني و ذهني رنج ببرد
كه از هر صد نفر يك نفر بدان مبتال مي . در شرايط هايي به صورت افسردگي شديد تبديل به شيزوفرني ميشود.باشد
  رواني هنوز به خوبي درك نشده است و تمامي مسائل رواني منوط به بيماري . شوند

  .سالمت روان آدمي مي شود
  وبدين دليل است كه. برخالف اهميت و مقدم بودن بهداشت و سالمت رواني هنوز توجه زيادي به آن نمي شود

  .يت بيماريهاي شرياني و قلبي مي باشدو به دليل اهميتي كه دارد مانند اهم. مسئولين بايستي بدان توجه بيشتري نمايند
  وهمينطور.در اين مقاله چارچوب خدمات ملي براي كمك به سالمت روان و استانداردهاي آن بيان شده است

  خالصه ايي از اين استانداردها كه چه هستند و هدفشان چيست و چگونه كار مي كنند و چگونگي تاثير آنها بر
  .ه خواهد شدسالمت روان مختصري توضيح داد

  به رهبري پروفسور external refrence و توسط گروهاين استانداردها بر اساس شواهد خام پايه گذاري شده 
GRAHNA.T  ارزيابي و آزمايش شده اند.  

ميليون دالري در دو  ۷۰۰اين چارچوبها مرتبط با خدمات بهداشت رواني و كنترل آن مي باشد و اطالعاتي در مورد مبلغ 
  در ادامه در ورد قانون بيماري ذهني و طريق مقابله. اخير براي ارائه خدمات به مامي دهد سال

  .با آن توضيحاتي داده خواهد شد
NATIONAL SERVICE  FRAMEWORKدر مورد سالمت روان به ما كيفيات و كميات زير را ميدهد:  

 مت روان و معالجه بيماري روانيتنظيم استانداردهاي ملي و توصيف نمونه هاي خدمت براي ارتقا سال  
 برنامه هاي حمايتي و نگهداري افراد 

 زمانهاي برنامه ريزي شده در سطوح و عملكردهاي متفاوت 

الي  ۱۶سال و همينطورافراد  ۶۵براي افراد زير  "مثال. اين حمايتها با توجه به نياز هاي سني افراد و تشخيص فرق مي كند
  .ت رواني فرق مي كندسال و بچه ها در مورد سالم ۱۸

  .مقاله اي چاپ شده است ۲۰۰۰درمورد نيازهاي افراد مسن و بهداشت رواني آنها در بها 
  :مربوط به بهداشت رواني نمونه هاي خدماتي و استانداردهاي ملي

  ارتقاء سالمت روان: استاندارد اول
  درمان اوليه و دستيابي به خدمات: استاندارددوم و سوم

  خدمات مفيد براي افراد بيمار: استاندارد چهارم و پنجم
  معالجه: استاندارد ششم 
  جلوگيري از خود كشي: استاندارد هفتم

و . تعميرو در دسترس مي باشند و بر اساس تستهاي قابل دسترس محاسبه شده اند ,اين استانداردها قابل اندازه گيري 
  .د بيماري و تشكيل كميته هاي سالمت مي شودمنجر به كاهش نوسان در عمل و پيشرفت بهبو

  .استانداردهاي فوق براي سالمت رواني بستگي به دانش ها و اطالعات قبلي دارد
  


