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یستی همگانی را  سالمت روان و بهز
در اولویت جهانی قرار دهید

در حالـی کـه بیمـاری همه گیـر کرونـا آسـیب های خـود را بر 
سـالمت روان مـا گذاشـته و همچنـان ادامـه دارد، روز جهانـی 
بهداشـت روان در سـال 2022 فرصتـی را بـرای ما فراهـم می کند 
تـا تالش هـای خـود را بـرای محافظـت و بهبـود سـالمت روان 

دوبـاره فعـال کنیم.
ــیده  ــش کش ــه چال ــالمت روان ب ــای س ــیاری از جنبه ه بس
شــده اســت. پیــش از همه گیــری در ســال 2019، تخمیــن زده 
ــا  شــد کــه از هــر هشــت نفــر یــک نفــر در سراســر جهــان ب

ــد . ــی می کن ــی زندگ ــالل روان ــک اخت ی
در عیـن حـال، خدمـات، توانایی هـا و بودجـه در دسـترس 
بـرای سـالمت روان همچنـان در جهـان در کمبـود هسـتند و به 
خصـوص در کشـورهای بـا درآمـد کـم و متوسـط بسـیار کمتـر 
 COVID-19 از آنچـه مـورد نیـاز اسـت وجـود دارد. همه گیـری
یـک بحـران جهانـی بـرای سـالمت روان ایجـاد کـرده اسـت، 
اسـترس های کوتاه مـدت و بلندمـدت را دامن می زند و سـالمت 

روان میلیون هـا نفـر را تضعیـف می کنـد.
برآوردهــای بعمــل آمــده افزایــش هــر دو اختــالالت 
ــش از  ــری بی ــه گی ــال اول هم ــردگی را در س ــی و افس اضطراب
25 درصــد نشــان می دهــد. در عیــن حــال، خدمــات بهداشــت 
روان بــه شــدت مختــل شــده و شــکاف درمانــی بــرای شــرایط 

ــت. ــه اس ــش یافت ــالمت روان افزای س
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شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی بصــورت فزاینده ای در سراســر 
دنیــا دچــار تنــش گردیــده اســت. جنــگ و درگیری هــای طوالنی 
مــدت، خشــونت و شــرایط اضطــراری بهداشــت عمومــی بر کل 
جمعیــت تأثیــر می گــذارد و پیشــرفت بــه ســمت بهبــود رفــاه را 
تهدیــد می کنــد. در عیــن حــال وضعیــت ســالمت روان جوانــان 
و بویــژه دانشــجویان یکــی از اولویت هــای جامعــه دانشــگاهی 

ــد. می باش

ما باید تعهدی را که به عنوان متولیان آموزش عالی و بهزیستی 
دانشجویان برای سالمت روان قائل هستیم عمیق تر کنیم . ما باید 
مراقبت های بهداشت روان را تقویت کنیم تا طیف کامل نیازهای 
بهداشت روان دانشجویان در دانشگاه به صورت قابل دسترس، 

مقرون به صرفه و با کیفیت برآورده شود.

انـگ و تبعیـض همچنـان مانعـی بـرای شـمول اجتماعـی و 
دسترسـی بـه مراقبـت مناسـب سـالمت روان اسـت. مهمتـر از 
همـه، همـه مـا می توانیم نقـش خـود را در افزایـش آگاهی در 
مـورد اینکه کدام مداخالت پیشـگیرانه سـالمت روان کار می کنند 
ایفـا کنیـم و روز جهانـی بهداشـت روان فرصتی بـرای انجام این 
کار جمعـی اسـت. مـا جامعـه ای را متصـور هسـتیم کـه در آن 
سـالمت روان ارزش گـذاری، ترویـج و محافظت می شـود. جایی 
کـه همه دانشـجویان می تواننـد به مراقبت های بهداشـت روانی 

مـورد نیاز خود دسترسـی داشـته باشـند.
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آدرس: تهران، بزرگراه شهید همت غرب، بین تقاطع 
شیخ فضل اهلل نوری و شهید چمران، جنب ساختمان 

معاونت دانشجویی و فرهنگی، مرکز مشاوره 
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تلفن پذیرش: ۸۶۷۰3۵4۱ - ۸۸۶۲۲۶43

۰۹۰۱۸۸۵۵۵۸۰ :)hot line( تلفن مشاوره تلفنی

اینستاگرام مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران:
 https://instagram.com/counseling.iums

سایت مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران:
 https://counseling.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاونت دانشجویی و فرهنگی

مرکز مشاوره دانشجویی
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