اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری

ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری

اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری ) (NCDsو اﻣراض ﻋﻘﻠﯽ رواﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺟدی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﺣﺎل ظﮭور در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ
ﻣرگ زودرس و ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .در ﺳﺎل  ،2012اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری ) (NCDsﺟﺎن ﺑﯾش از  2.2ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر را در ﻣﻧطﻘﮫ
ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ﮔرﻓت و ﺑﺎﻋث  57درﺻدﻋﺎﻣل ﻣرگ و ﻣﯾر ﺷد .ﭼﮭﺎر ﮔروپ از اﻣراض ،اﻣراض ﻗﻠﺑﯽ وﻋﺎﯾﯽ
 ،ﺳرطﺎن ،دﯾﺎﺑت و اﻣراض ﻣزﻣن رﯾوی ﻣﺳﺋول  80درﺻد از اﯾن ﻣرگ و ﻣﯾرھﺎ ﺑودﻧد 65 .درﺻد از ﻣرگ ھﺎ ﺑﺎ ﻋواﻣل ﺧطر ارﺗﺑﺎط داﺷت .ﺣدود 60
درﺻد از اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﻣراض ﻣزﻣن در ﺳﻧﯾن ﭘﺎﯾﯾن ،زﯾر  70ﺳﺎل ،ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد .ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ھﺎی آﯾﻧده ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺷﯾوع آﻧﮭﺎ
اﻓزاﯾش ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ای ﺧواھد داﺷت  ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﻣرض اﺻﻠﯽ ﻏﯾرﺳﺎری در ﺳﺎل  2025ﺑﺎﻋث ﻣرگ  2.4ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻣﯽ ﺷود  ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
اﻗداﻣﺎت ﺟدی ﺻورت ﮔﯾرد.
ﺻﺣت رواﻧﯽ و داﺷﺗن ﺻﺣت ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری) (NCDsاﺳت  ،ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی
ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣراض ،ﺟراﺣﺎت و ﻋواﻣل ﺧطر ﻣطﺎﻟﻌﮫ  (GBD 2015) 2015ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ از ﺑﺎﻻﺗرﯾن رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺑﺎرھﺎی
ﻏﯾرﮐﺷﻧده در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد ) .(GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Colalars 2016ﺑﮫ ﻣوازات اﯾن
ﺑﺎر ،اﮐﺛر اﻓراد در ﮐﺷورھﺎی ﺑﺎ درآﻣد ﮐم و ﻣﺗوﺳط ﮐﮫ دارای ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن آﻣوزش دﯾده ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ﺗداوی ھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .درک ﺑﮭﺗر از ﺑﺎر و ﻋواﻣل ﺧطر اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری ﺑﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از آﻧﮭﺎ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﻋوارض و ﻧﺎﺗواﻧﯽ
ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن  ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣﯽ در اﯾن ﻣورد وﺟود دارد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣداﺧﻠﮫ ھﺎﯾﯽ را ﭘﻼﻧﮕذاری و اﺟرا ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺑﺎر ﻧﺎﺷﯽ از اﻣراض ﻣزﻣن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﭘروﮔرام ھﺎی اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری

آﻣوزش اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﭘروﮔرام اﺳت ﮐﮫ ھر ﭘروﮔرام ﺑرای ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه طول ﻣﯽ ﮐﺷد:
ﭘروﮔرام  :1اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری
ﭘروﮔرام  :2اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺻﺣت رواﻧﯽ
ﭘروﮔرام  :3ﻣﯾﺗود ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ رﯾﺳرچ ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﺻﺣت
ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺷراﯾط ﭘروﮔرام ﻧﮫ ﻣﺎھﮫ را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧﻧد دﯾﭘﻠوم ﻣﺳﻠﮑﯽ اﻋطﺎ ﻣﯽﺷود.

ﻣﻌﯾﺎرھﺎی واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن
 ﻣدرک ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ از ﯾﮏ داﻧﺷﮕﺎه ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ،ﻋﻠوم طﺑﯽ ،ﻋﻠوم رﻓﺗﺎری ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ھر زﻣﯾﻧﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﻣرﺗﺑط دﯾﮕر .را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً دارای ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری در ﺳﺎﺣﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧد -ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

در ھﻣﮫ ﭘروﮔرام ھﺎ:

زﺑﺎن آﻣوزش:
ﻋرﺑﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

ﻣﯾﺗود اراﺋﮫ آﻣوزش:
ﻣﯾﺗود داﺧﻠﯽ ﺻﻧف
ﻣﯾﺗود آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت دھد
ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﻣورد ھدف اﯾن ﭘروﮔرام ھﺎ ﺷﺎﻣل ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣت ،ﻣدﯾران ﭘروژه ،ﻣﺣﻘﻘﺎن ﯾﺎ رﯾﺳرچ ھﺎ ،ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺳﺎزان در ھﻣﮫ ﺳطوح و ﺳﺎﯾر اﻓراد
ﻣرﺗﺑط ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﺑﮫ اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری اﺳت.
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اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام:

ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﻠل ﻣرگ و ﻣﯾر در ﺟﮭﺎن ،اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری ﺣدود دو ﺳوم ﮐل ﻣرگ و ﻣﯾرھﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .اﮐﺛر ﻣرگ ھﺎی زودرس ﻧﺎﺷﯽ
از اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری ﺑﺎ ﻗﺎدرﺳﺎﺧﺗن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ در ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﻣوﺛرﺗرو ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗر ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری و
ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﺑر ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ در ﺑﺧش ھﺎی ﺧﺎرج از ﺻﺣت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﻋﺎﻣل ﺧطر ﻣﺷﺗرک رﻓﺗﺎری ﻗﺎﺑل ﺗﻌدﯾل ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی
ﻗﺎﺑل وﻗﺎﯾﮫ اﻧد .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در زﻣﯾﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت ،ﮐﻧﺗرول و وﻗﺎﯾﮫ از اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش اﺳت و ﻣداﺧﻼت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد ﺑرای ﭼﻧﯾن ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ
در دﺳﺗرس اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣﯽ در اﯾن ﺑﺧش اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣداﺧﻠﮫ ھﺎی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺑﺎر ﻧﺎﺷﯽ از اﻣراض ﻣزﻣن
ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭘﻼﻧﮕذاری و اﺟرا ﮐﻧﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﯾﮏ آﻣوزش ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧﺎص ﮐﺷورھﺎ در  EMRرا ﺑرآورده
ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗﺄﺛﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در ﮐﺎھش ﺑﺎر اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری و ﺗوﺳﻌﮫ و اﺟرای ﭘﻼﻧﮭﺎی ﺗطﺑﯾﻘﯽ )اﮐﺷن ﭘﻼن( ﺑرای ﮐﻧﺗرول و ﺟﻠوﮔﯾری از اﻣراض
ﻏﯾرﺳﺎری و ﻋواﻣل ﺧطر آﻧﮭﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری ،اھﻣﯾت آﻧﮭﺎ و ﺗﺄﺛﯾر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدن ﺑر ﮔﺳﺗرش آﻧﮭﺎ را ﺷرح دھﻧد اھﻣﯾت ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑرای وﻗﺎﯾﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﺑﺎرھﺎی  NCDsو ﮐﺎرﺑرد آﻧﮭﺎ را از ﻧظﺎرت ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ ﻣﻧﺗﻘداﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﯾﺎز ھﺎ و ظرﻓﯾت ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣﯽ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد رﯾﺳرچ ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت  NCDرا ﺑﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﭘروﮔرام ھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺗرﺟﻣﮫ و ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد -اﺟرای ﭘروﮔرام ھﺎی ﭼﻧدﯾن-ﺳﮑﺗوری ﺑرای وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری را ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﺧﺷﻧد

ﮐورس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

 ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ -وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری

 ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت ﺑرای اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری -ﻧظﺎرت ﯾﺎ ﺳروﯾﻼﻧس ﺑر اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری

 -اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری

داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ
آورﻧد ،ھﻔت ھﻔﺗﮫ را در ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺣوی زﯾر در طول دوره ﮐﺎر در ﺳﺎﺣﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود:
 ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ ﭘروﭘوزل رﯾﺳرچ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ وﻗﺎﯾﮫ از ھر ﯾﮏ از اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری ﯾﺎ ھر ﯾﮏ از ﻋواﻣل ﺧطر آﻧﮭﺎ. ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل  dataھﺎی ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﻣوﺟود در ﻣورد اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری و ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده آﻧﮭﺎ و ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﮫ ﻣداﺧﻼت ﻣرﺑوطﮫ. ارزﯾﺎﺑﯽ ظرﻓﯾت ﻣﻠﯽ ﺑرای وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎی ﻧظرﺳﻧﺟﯽ .WHO ﺗدوﯾن ﭘروﮔرام اﻗدام ﻣﻠﯽ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺣت ﺟﮭﺎﻧﯽ از ﭘروﮔرام اﻗدام ﺟﮭﺎﻧﯽ  20132020ﺑرای وﻗﺎﯾﮫ و ﮐﻧﺗرول اﻣراضﻏﯾرﺳﺎری.
 ﺗوﺳﻌﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت -ھر ﯾﮏ از ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻧظﺎرت ﯾﺎ ﺳروﯾﻼﻧس را در ﻣورد اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری در ﮐﺷور ﺧود ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺟدﯾد  CDCارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد.

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠوم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺻﺣت رواﻧﯽ

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام:

اﻣراض رواﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﮕراﻧﯽ ﻓزاﯾﻧده ﺑرای ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣراض ،ﺟروﺣﺎت و ﻋواﻣل ﺧطر (GBD 2015) 2015
 ،اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل اﺻﻠﯽ ﺑﺎر ﻏﯾر ﮐﺷﻧده در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳت .ﺑﮫ أﺳﺎس  ،GBD 2015اﺧﺗﻼﻻت اﻓﺳردﮔﯽ و اﺧﺗﻼﻻت اﺿطراﺑﯽ  ،ﺑﮫ
وﯾژه  ،ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ) (YLDsﮐﮫ ﻣﻌﯾﺎری ﺑرای ﺑﺎر ﻏﯾر ﮐﺷﻧده اﺳت ﺑودﻧد.
اﮐﺛر اﻓراد در ﮐﺷورھﺎی ﺑﺎ درآﻣد ﮐم و ﻣﺗوﺳط ﮐﮫ دارای ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن آﻣوزش دﯾده ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺗداوی
ھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺷواھد دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .درک ﺑﮭﺗر از ﺑﺎر و ﻋواﻣل ﺧطر اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری ﺑﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از آﻧﮭﺎ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﻋوارض و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ھﺎی
ﻣرﺗﺑط ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻓزاﯾش ظرﻓﯾت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣﯽ در اﯾن ﻣورد وﺟود دارد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣداﺧﻠﮫ ھﺎﯾﯽ را ﭘﻼﻧﮕذاری و اﺟرا ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
ﮐﺎھش ﺑﺎر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻻت ﺻﺣت رواﻧﯽ ﮔردد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﯾﮏ آﻣوزش ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر اﺧﺗﻼﻻت ﺻﺣت رواﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧﺎص ﮐﺷورھﺎ در EMR
را ﺑرآورده ﻣﯽ ﮐﻧد  ،ﺗﺄﺛﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در ﮐﺎھش ﺑﺎر اﺧﺗﻼﻻت ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ و اﺟرای ﭘروﮔرام ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرول و ﺟﻠوﮔﯾری از
اﺧﺗﻼﻻت ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﻋواﻣل ﺧطر آﻧﮭﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده آﻧﮭﺎ را ﺷرح دھﻧد اﻗداﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎر اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ و ﮐﺎرﺑردھﺎی آﻧﮭﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﻣواﻧﻊ اﯾن ﺧدﻣﺎت را ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﻧد ﺗﻧوع ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﻣﺳﺎﺋل رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را در ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﭘﯾﭼﯾده ﺷرح دھﻧد  ،ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﮐﻣﯽ ﯾﺎ ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف درﺑﺎره ﺻﺣت رواﻧﯽ را دﯾزاﯾن ﻧﻣوده ﺗطﺑﯾق ﮐرده و ﺗﻔﺳﯾرﻧﻣﺎﯾﻧد -ﻣداﺧﻼت ﻣوﺛر ،ﮐﺎرآﻣد ،ﻓرھﻧﮕﯽ ﺣﺳﺎس و اﺧﻼﻗﯽ و اﻗداﻣﺎت ارﺗﻘﺎء ﺻﺣت رواﻧﯽ را ﭘﻼﻧﮕذاری و دﯾزاﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﮐورس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ:

 اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی اﺧﺗﻼﻻت ﺻﺣت رواﻧﯽ ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت رواﻧﯽ ﭘروﮔرام ھﺎ و ﻣداﺧﻼت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت رواﻧﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ ھﺎی ﺗطﺑﯾﻘﯽ در اﻣراض ﻏﯾرﺳﺎری ﺻﺣت رواﻧﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﭘﯾﭼﯾدهداﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد ،ھﻔت ھﻔﺗﮫ را در ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺣوی زﯾر در طول دوره ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی اﻧﺟﺎم ﺷود:
ﮔزﯾﻧﮫ  :1اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﻣطﺎﻟﻌﮫ در ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺧﺎص ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ در ﺻﺣت رواﻧﯽ )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،اﺧﺗﻼﻻت ﺧوردن ،اﻋﺗﯾﺎد ،اﻓﺳردﮔﯽ ،اﺿطراب،
اﺳﮑﯾزوﻓرﻧﯽ ،دﯾواﻧﮕﯽ ،ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﺷرﯾﮏ ﺻﻣﯾﻣﯽ ،ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﮐودک ،ﺧودﮐﺷﯽ و ﻏﯾره(
ﮔزﯾﻧﮫ  :2داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﯾﮏ ﭘروﮔرام ارﺗﻘﺎء/وﻗﺎﯾﮫ ﺻﺣت رواﻧﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد .اﯾن ﭘروﮔرام ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر ،ﺗﻐﯾﯾر
ﻣﺣﯾط ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ،آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﺗدوﯾن ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﺟدﯾد ﺗﻣرﮐز ﮐﻧد.
ﮔزﯾﻧﮫ  :3اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﭘروﮔرام ارﺗﻘﺎء/وﻗﺎﯾﮫ از ﺻﺣت رواﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﺣت رواﻧﯽ را ھدف ﻗرار ﻣﯽ دھد.
ﮔزﯾﻧﮫ  :4از اﺑزار  WHO-AIMSﺑرای ﻣوارد زﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد:
 وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﺧدﻣﺎت و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﺻﺣت رواﻧﯽ را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻣﯽ ﯾﺎ ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف در ﮐﺷور ﺧود ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد اﺟزای ﮐﻠﯾدی ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣت رواﻧﯽ را در ﮐﺷور ﺧود ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﮭﯾﮫ و ﺗوﻟﯾد اطﻼﻋﺎت ﺿروری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺻﺣت رواﻧﯽ ،اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت و اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﮭت ھﺎی آﯾﻧده و ﺗوﺳﻌﮫدر ﮐﺷور ﺷﻣﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد.
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ﻣﯾﺗودھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺻﺣت

ﻣروری ﺑر ﭘروﮔرام:

اﯾن ﭘروﮔرام ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺻﺣﯽ ﮐﮫ در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد دﯾزاﯾن ﺷده اﺳت و ﺑرای ﮔﺳﺗرش
ﻣوﺿوﻋﺎت آﻣوزش داده ﺷده در ﭘروﮔرام ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ طراﺣﯽ ﺷده اﺳت و ﻣﯾﺗودھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗری را ﺑرای دﯾزاﯾن ،اﻧﺟﺎم ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر ﻣطﺎﻟﻌﺎت
اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﺗﻣرﮐز اﺻﻠﯽ اﯾن ﭘروﮔرام در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﯾﺎ رﯾﺳرچ ھﺎی ﺻﺣﯽ ﻣﯾﺗود ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ و ﻋﻣﻠﯽ طراﺣﯽ و اﻧﺟﺎم ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن اراﺋﮫ ﻣﯾدھد .اﯾن ﮐورس ﺷﺎﻣل ﺑﺣث دﻗﯾق ﺗر در ﻣورد ﻣﻔﺎھﯾم
و ﻣﯾﺗودھﺎی اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﮐﻠﯾدی ﻣﺎﻧﻧد طرﺣﮭﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣدرن و اﻧدازه ﮔﯾری ﻧﻣودن ارﺗﺑﺎط ) (associationو ﺗﺄﺛﯾرﻧﮭﺎﯾﯽ ) (impactاﺳت .در ﺟرﯾﺎن
اﯾن ﭘروﮔرام ،ﻣﺳﺎﺋل ﻣﯾﺗودوﻟوژی و طراﺣﯽ ﺑﺎ ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ادﻏﺎم ﺷده و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮔﺳﺗرده از ﺑﺳﺗﮫ  SPSSاﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ ﻣﺛﺎﻟﮭﺎی
واﻗﻌﯽ در ﺳراﺳر ﭘروﮔرام ،از ﻓرﻣول ﺑﻧدی ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮑﯽ ﭘﯾﭼﯾده اﺟﺗﻧﺎب ﺷود .ﺑرﻋﻼوه ،اﯾن ﭘروﮔرام ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓزاﯾش ﺗواﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﺗﻔﺳﯾر و ﻧﻘد
ﻣﻘﺎﻻت ﭘژوھﺷﯽ در ﻟﯾﺗراﺗور طﺑﯽ اﺳت.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﭘروﮔرام ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑﯽ طرﻓﺎﻧﮫ و ﮐﺎرآﻣد در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ،از طرﯾق اﺟﺗﻧﺎب از ﻣﺷﮑﻼت راﯾﺞ را دﯾزاﯾن ﻧﻣوده و اﻧﺟﺎم دھﻧد. اﻧﺗﻘﺎد از ﻣﻘﺎﻻت ﭘژوھﺷﯽ ﯾﺎ رﯾﺳرچ در ﻟﯾﺗراﺗور طﺑﯽ را ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧد دﯾﺗﺎ ھﺎی ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﯾژﮔﯽ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺧﻧﯾﮏ ھﺎی ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ.را ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد. -ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﺧطﯽ ﻋﻠﻣﯽ را ﺑرای ﭼﺎپ ﺑﻧوﯾﺳﻧد

ﮐورس ھﺎی آﻣوزﺷﯽ:
-

ﻣﯾﺗودھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﻣﯾﺗودھﺎی ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺑزارھﺎی ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ Epi Info
ﭘﮑﯾﺞ ھﺎی ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﺑرای ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )(IBM SPSS
ﺗﺣرﯾر ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ

داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﻣﻌرض ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺣﺎﻻت اﺿطراری و ﺗﻣرﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣرﺑﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ
آورﻧد ،ھﻔت ھﻔﺗﮫ را در ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺣوی زﯾر در ﺟرﯾﺎن دوره ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی اﻧﺟﺎم ﺷود :ﺗﺳت ھﺎی ﭘﺎﯾﻠوت
)آزﻣﺎﯾﺷﯽ( ﻣﯾﺗود ھﺎ و اﺑزار ﻣطﺎﻟﻌﮫ و اﺑزارھﺎ و ﺳواﻟﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ را ﺑر اﺳﺎس آزﻣﺎﯾش ﭘﺎﯾﻠوت ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﮐﻧﻧد .ﻣراﺣل ﺷﺎﻣل ﺟﻣﻊ آوری دﯾﺗﺎ ھﺎ،
ورود دﯾﺗﺎ ھﺎ ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺗﺎ ھﺎ اﺳت

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠوم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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