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روانپزشــک ،دانشــکده علــوم رفتــاری و ســامت
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مقدمه :پایش مداوم نظام سالمت روان میتواند در کاهش مشکالت سالمت روان

کشورها کمک نماید .لذا؛ هر نظامینیاز به جمعآوری اطالعات خود دارد.سازمان جهانی
بهداشت ،ابزاری با نام  WHO-AIMSرا با هدف ارتقاء و کمک به سالمت روان کشورها
معرفی کرده است.

هدف :مطالعه با هدف آشنایی با ابزار ارزیابی نظام سالمت روان  WHO-AIMSدر
کشورهای مختلف و شناسایی مشکالت کشورها و ارائه اولین نتیجه ارزیابی نظام سالمت
روان ایران توسط سازمان جهانی بهداشت انجام شده بود.

مواد و روشها :در این مطالعه مروری سیستماتیک برای شناخت ابزار ،جستجوی
مفصلی در بانکهای اطالعاتی با استفاده از کلید واژههای مرتبط مانند Mental Health

 Systemsو  WHO-AIMSو

World Health Organization Assessment Instrument

 for Mental Health Systemsدر سایتهای خارجی و داخلی انجام شد ،در ایران هیچ
مقالهای در رابطه با شناخت ابزار یافت نشد ،در 103مقاله خارجی ( 93گزارش سازمان
جهانی بهداشت و  10مقاله پژوهشی) به معرفی ابزار و مشکالت ابزار و نظام سالمت روان
کشورها پرداخته شده بود.

يافتهها :ابزار  WHO-AIMSشامل  6حیطه (سیاستگذاری ،برنامه کشوری ،بودجه و
قانون بهداشت روان ،خدمات بهداشت روان ،بهداشت روان در نظام  ،PHCنیروی انسانی،
آموزش بهداشت و سایر بخشهاي مرتبط با بهداشت روان و پایش و پژوهش) و 28
زیر مجموعه و  156شاخص میباشد .در مجموع مشکالت بیشتر کشورها ،عدم وجود
قانون سالمت روان ،بودجه کم سالمت روان ،هزینه باالی مداخالت روانی اجتماعی ،توزیع
نامناسب بیمارستانهای روانی ،عدم جمعآوری دادهها ،نیروی انسانی ناکافی ،تعداد کم
افراد آموزش دیده سالمت روان ،نداشتن انجمن بیماران و خانوادهها ،خدمات ناکافی
سالمت روان و  ...ذکر شده است.

نتيجهگيري :ابزار  WHO-AIMSتصویر واضحی از نقاط قوت و ضعف حوزه سالمت روان
را به کشورها نشان میدهد و کشورها قادر به نظارت بر پیشرفت ارائه خدمات سالمت
روان و اجرای سیاستهای خود خواهند بود .این مطالعه باعث آشنایی کارکنان و مدیران
سال ششم ،دوره ششم
شماره سوم و چهارم
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نظام سالمت روان با این ابزار میشود و همچنین با توجه به مشکالت ابزار ،پژوهشگران را
جهت طراحی الگوهای جدید ارزیابی نظام سالمت روان ترقیب خواهد کرد.

کلمات کلیدی :ارزیابی نظام سالمت روان ،سازمان جهانی بهداشت ،ارزشیابی سالمت
روانWHO-AIMS ،
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مروری بر ابزار ارزیابی نظام سالمت روان
سازمان جهانی بهداشتWHO-AIMS :

مروری بر ابزار ارزیابی نظام سالمت روان سازمان جهانی بهداشت

نیز ،طيفهاي گوناگوني از افراد و سازمانها را درگير نموده
است .از جمله دولت ،ارايهكنندگان خدمات در جامعه ،خانوادهها
و مصرفكنندگان خدمات .اين مطالعه ،شواهدي را فراهم آورده
است كه بر مبناي آن تصميمگيري درست و منطقي در مورد
برنامههاي آينده و ارايه خدمات ،تقويت و حمايت ميشود .به عالوه،
يافتههاي اين مطالعه ،به تعيين اين كه كدام يك از تشكيالت
در حوزههاي مطالعه شده ،عملكرد مؤثر دارند ،كمك میکرد.
این مطالعه اثر بخشي خدمات و سرويسهاي حمايتي بهداشت
روان مبتني بر جامعه را ارزيابي كرده ،براي حمايت از تصميمات
آتي دربارهي برنامهها و ارايه خدمات ،شواهد مناسب را مهيا
ميساخت[ ]7از طرفی پروژه توسعه مداوم سنجشهاي کیفیت
()Continues Enhancement of Quality Measureا ،CEQM
پروژه دیگری بود که در زمينه مشخص كردن معيارهايي براي
ارزشيابي خدمات اوليه سالمت روان در کشور کانادا انجام شده
بود .هدف این طرح ارتقاء كيفيت خدمات سالمت روان براي همه
كاناداييها بوده و اين هدف با ترويج و گسترش سنجش كيفي
و تعیین شاخصهاي کیفی در مراقبتهاي اوليه سالمت روان
دنبال ميشد .اين شاخصها در سطوح مختلف نظام سالمت از
جمله سطح عملكرد مورد استفاده قرار میگرفت [ .]8جمهوری
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() Community Mental Health Evaluation Initiativesا CMHEI
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مقدمه
نظام سالمت روان شامل تمام سازمانها و منابعی میباشد که بر
بهبود سالمت روان ،منابع انسانی و دسترسی به خدمات سالمت روان
تمرکز دارد [ .]1کارکرد صحیح نظام بهداشت روان برای کاهش بار
اختالالت روان مفید است .طبق ارزیابیهای سازمان جهانی بهداشت،
حاکمیت سالمت روان ،منابع مالی ،ارایه خدمات مناسب ،منابع انسانی
و اطالعاتی پایههای ضروری کارکرد صحیح سیستم بهداشت روان
هر کشور میباشد [ ]2البته تا پایان سال  1960مراقبتهای سالمت
روان جامع و کاملی وجود نداشت و مراقبت از بیماران با اختالل مزمن
روانی در شرایط غیر مؤسسهای و غیر علمیمثل بازداشت گاهها و
مراکز بازپروری صورت میپذیرفت که از سال 1963خدمات سالمت
روان برای بیماران با اختالل روانی مزمن در مراکز بهداشت روان
جامعهنگر به نام(CMHC (Community Mental Health Center
صورت پذیرفت [ .]3ویژگی اصلی این الگو ،ارایه خدمات جامع
برای پیشگیری ،تشخیص ،درمان و بازتوانی بیماران بدون اتکا به
بیمارستانهای روانپزشکی بود نمونه طراحی و اجرای موفق این الگو
را میتوان در ایاالت متحده آمریکا،ایتالیا و استرالیا یافت[.]4،5،6
در پروژه ابداعی ارزشيابي بهداشت روان جامعهنگر در کانادا

اسالمیایران هم گام با سایر کشورهای جهان در سال 1365
برای پیشبرد سطح سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی افراد،
برنامه کشوری بهداشت روان را تدوین کرد و در سامانه مراقبت
بهداشتی اولیه ()PHCا  Pprimary Health Careبا موفقیت
ادغام شد[ .]9اين ادغام واجد ويژگيهایی ازجمله :تمركززدايي
در فعاليتها ،اولويت دادن به پيشگيري ،كاربرد سطوح خدماتي
و نظام ارجاع ،پيگيري مستمر و تأكيد بر مراقبت سرپايي تا
بستري بيماران ،بود و طی ارزشیابی این برنامه در سال 1388
نشان داده شد که موفقیت این برنامه نیازمند بازنگری در نحوه
اجرایی شدن آن در شهرها و ارتقای کیفیت در روستاها است[]10
دیگرمطالعات گستردهای که در سالمت روان انجام شد مطالعاتی
درباره دستاوردها و چالشها ،فرصتها و موانع ،ضرورت پیشگیري
و ارتقاي سالمت روان و ضرورت تجدید نظر در برنامه کشوري
بهداشت روان،که این مطالعات آمار مربوط به عملکرد اجرایی
نداشتند و بیشتر بر هدفها ،راههاي ارتقاء دستاوردها و موانع
اجرایی تأکید داشتند[ ،]11همچنین ارزیابی رضایت مراجعان
و خانوادهها از خدمات دریافتی [ ]12و میزان رضایت بیماران
روانپزشکی مراکز سالمت روان جامعهنگر از نقش رابط درمان در
ایران بود [ .]13همچنین بوالهری و همکاران نیز ارزشیابی برنامه
ادغام بهداشت روان در سامانه مراقبتهای بهداشتی اولیه در ایران
[ ]14و شریعت و همکاران آگاهی ،نگرش و رضایتمندي مراجعان
و کارکنان زیرپوشش برنامه ادغام خدمات بهداشت روان در PHC
را انجام دادند[ .]15از آنجا که هر نظامینیاز به جمعآوری اطالعات
خود دارد .سازمان جهانی بهداشت ،ابزاری با نام WHO-AIMSا
(World Health Organization Assessment Instrument for

 )Mental Health Systemsرا با هدف ارتقاء و کمک به سالمت
روان کشورها معرفی کرده است .مأموریت سازمان جهانی بهداشت
در حیطه سالمت روان کاهش بار اختالالت روانی و عصبی است
که جهت توسعه نظام سالمت روان  10توصیه مهم را بیان کرده
و در ابزار  WHO-AIMSگنجانده است[ .]16حال این مطالعه با
هدف آشنایی با ابزار ارزیابی نظام سالمت روان WHO-AIMS
در کشورهای مختلف و شناسایی مشکالت کشورها و ارائه اولین
نتیجه ارزیابی نظام سالمت روان ایران توسط سازمان جهانی
بهداشت انجام شده و سعی شده تا نتایج کاربرد آن به بحث
گذاشته و توصیههایی برای مطالعات آینده ارائه شود.
مواد و روشها
مطالعـه از نـوع مـروری سیسـتماتیک بـوده اسـت و بـرای
دسـتیابی بـه اهـداف مطالعـه بـا کلیـد واژههـای مرتبـط ماننـد
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لیال نیسی و همکاران

ganization Assessment Instrument for Mental Health Sys temsجسـتجوی گسـتردهای در بانکهـای اطالعاتـی Pub med

الف)آشنایی با ابزار ارزیابی نظام سالمت روان سازمان جهانی

بهداشت

اطلس سازمان جهانی بهداشت گزارش میدهد که در سال
 ،2005بیشتر از 24درصد کشورها هیچ نظامیبرای جمعآوری و
گزارشدهی اطالعات سالمت روان ندارند .کشورهای دیگری که

 68فصلنامه مديريت پرستاري سال ششم ،دوره ششم ،شماره سوم و چهارم ،پاییز و زمستان 1396

Downloaded from ijnv.ir at 18:01 +0430 on Tuesday August 21st 2018

 ،،ISI Web of Science ،SCOPUSسـایت  WHOو همچنیـن
موتور جسـتجوی  Googleو معادل فارسـی آنهـا در مجالت داخلی
جهـاد دانشـگاهی و وزارت علـوم و مراکـز تحقیقاتـی کشـورایران و
سـایر کشـورها انجام شـد و جمعآوری اطالعات نظام سلامت روان
کشـورهای مختلف با ابزار  WHO-AIMSمورد بررسـی قرار گرفت.
مالک انتخاب ،مقالهها و گزارشهای سازمان جهانی بهداشت در
مورد ابزار ارزیابی سیستم سالمت روان  WHO-AIMSبود .دامنه
زمانی انتخاب مقاالت التین ازسال  2005به بعد و مقاالت فارسی
از سال 1390به بعد بوده و از  45مقاله فارسی در جستجوی اولیه
در نهایت  8مقاله به اضافه سند سیاست سالمت روان و ارزیابی
نظام سالمت روان ایران توسط سازمان جهانی بهداشت مورد
بررسی قرار گرفت همچنین از  192مقاله و گزارش سازمان جهانی
بهداشت در مورد ارزیابیهایی که با  WHO-AIMSانجام شده بود
فقط  10مقاله و  93گزارش سازمان جهانی قابل بررسی بودند.
معیارهای انتحاب مقاالت -1 :مقاالت فارسی و انگلیسی زبان چاپ
شده در مجالت علمیپژوهشی داخل و خارج کشورکه متن کامل
آنها در دسترس بود-2.گزارشات سازمان جهانی بهداشت در مورد
ابزار -3 .WHO-AIMSبا توجه به این که این ابزار در ایران کار
نشده است لذا پژوهشگر مقاالت فارسی در زمینه ارزشیابی سیستم
سالمت روان را نیز مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
معیارهای حذف مقاالت -1 :مقاالتی که متن کامل آنها وجود
نداشت -2.مقاالتی که به زبانی غیراز انگلیسی و فارسی بودند.
 -3مقاالتی که در مورد ارزیابی سالمت روان بودند ولی از WHO-
 AIMSاستفاده نکردند (در مقاالت التین).
يافتهها
خالصه فرایند جستجوی مقاالت در شکل شماره  1و  2آمده است.
یافتههای به دست آمده از مرور حاضر در  3بخش ارائه میشود:
الف)آشنایی با ابزار ارزیابی نظام سالمت روان سازمان جهانی بهداشت
ب) خالصه اطالعات نظام سالمت روان کشورهای منتخب از جمله
ایران ،و ارائه مشکالت آنها ج) مشکالت ابزار ارزیابی WHO-AIMS
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 Mental Health Systemssو  WHO-AIMSو �World Health Or

نظام اطالعاتی دارند ،اغلب از کیفیت محدودی برخوردار هستند
که مانع توسعه خط مشیها ،برنامهها و خدمات سالمت روان
میشوند[ WHO-AIMS ]17بر مبنای راهبردهای سازمان جهانی
بهداشت طراحی شده است تا بتواند با ارزیابی درونی (توسط خود
کشورها) و بیرونی (توسط سازمان جهانی بهداشت و دیگران
کمکهای سالمت روان مبتنی بر اطالعات را برای کشورهایی که
در برنامه عملیاتی و فراگیر سالمت روان سازمان جهانی بهداشت
قرار دارند ،فراهم نماید[ .]16بطور کلی نظام سالمت روان شامل
بخشهای زیر است  .1سیاستگذاری ،برنامه کشوری ،بودجه و
قانون بهداشت روان .2خدمات بهداشت روان .3بهداشت روان در
نظام  .4 PHCنیروی انسانی  .5آموزش بهداشت و سایر بخشهاي
مرتبط با بهداشت روان و  .6پایش و پژوهش [ .]18که همه این
موارد در ابزار قید شده است .ابزار  WHO-AIMSشامل  6حیطه و
 28زیر مجموعه و  156شاخص میباشد.
 10توصیه گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال  2001که در
جدول ( )1ذکر شد پایه و اساس  WHO-AIMSرا تشکیل میدهد.
این توصیهها به جوانب ضروری توسعه نظام سالمت روان در مناطق
کم درآمد اشاره میکنند .برای هر توصیه،آیتمهایی ایجاد شده و
در چند بند گروهبندی شده است .متخصصین و افراد کلیدی مهم
از کشورهای با درآمد پایین ،دادههایی را ارائه کردند تا از وضوح،
اعتبار و تحقیقپذیری این آیتمها اطمینان حاصل شود .نسخه
( WHO-AIMS 1/1نسخه مقدماتی) در دسامبر  2003منتشر
شدکه از  10حیطه تشکیل شده بود .در  2004ابزار مقدماتی
در آلبانی ،باربادوس ،اکوآدور ،هند ،کنیا ،التویا ،مولدوا ،پاکستان،
سنگال ،سری النکا ،تونس و ویتنام مورد آزمایش قرار گرفت .نتیجه
اصلی آزمایش مقدماتی این بود که این ابزار بسیار مفید است،
زیرا جامع و کامل بوده و اطالعات مهمیرا جمعآوری مینماید.
اکثر کشورها قادر بودند که اطالعات با ارزشی را برای اکثر آیتمها
جمعآوری نمایند .ولی طوالنی بودن ابزار مقدماتی یک مانع در
استفاده از آن بود .در نتیجه ابزار مقدماتی به طور اساسی اصالح
و کوتاهتر شد[ .]16،19،20،21،22در دسامبر  2004در نشست
سازمان جهانی بهداشت در میالن ایتالیا ،نسخه بازبینی شده ابزار
به نمایندگان کشورهای آلبانی ،چین ،هند ،ایران ،عراق ،التویا،
نیجریه ،مقدونیه ،مالدیو ،پاکستان ،فلسطین ،پاراگوئه ،سری النکا،
ویتنام معرفی شد .در مجموع افراد شرکتکننده در جلسه،احساس
کردند که این ابزار وسیله ارزشمندی است که احتماال به طور
مؤثری برای ارزیابی و قدرت بخشیدن به نظام سالمت روان کشورها
به کار برده میشود .سپس نسخه  2/1در فوریه  2005منتشر شد
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که چند تجدید نظر کوچک در واژه پردازی2/1
انجام شد و به نسخه جدید  .WHO-AIMS 2/2منجر گردید که
متشکل از  6حیطه است و این  6حیطه مستقل هستند ولی از
نظر مفهومیبه هم مرتبط هستند و تا حدودی همپوشانی دارند.
نکته مهم در ابزار این است که کلیه  6حیطه باید مورد ارزیابی
قرار گیرند تا نمای نسبتاً کاملی از یک نظام سالمت روان را ارائه
دهد[ .]16بکار گیری  WHO-AIMSمیتواند باعث ایجاد آگاهی و
WHO-AIMS

شناخت از نظام خدمات سالمت روان کشورها شده ،امکان مقایسه
و ارزیابی بینالمللی را افزایش داده و تجارب و انگیزش داخلی و
بینالمللی در راستای ارتقاء خدمات سالمت روان را تسهیل نماید.
دادههای  WHO-AIMSمیتواند به کشورها کمک کند تا بتوانند
برنامههای سالمت روان را مبتنی بر دادهها با توجه به اطالعات و
اهداف روشن،توسعه دهند [ .]23جدول( )2نمای کلی حیطهها و
زیر مجموعههای ابزار را نشان میدهد.
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ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي در ﻣﻮرداﺑﺰارWHO‐AIMS

ﺗﺸﺨﻴﺺ

مقاله:1تکراری
حذف 5
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻤﺎره
ﺷﻜﻞ

در اﻳﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ

ﻏﺮﺑﺎل

ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن  40ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻏﺮﺑﺎل

ﻣﻘﺎﻻت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ روان را

ﺟﺴﺘﺠﻮ و

ﺟﺴﺘﺠﻮي اوﻟﻴﻪ
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اﺳﺘﺨﺮاج  45ﻣﻘﺎﻟﻪ در

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد

ﮔﺰﻳﻨﺶ اوﻟﻴﻪ

چکیده
اساس
مقاله بر
حذف
مطالعهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺳﺎس
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ
22 22
ﺣﺬف

ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن  18ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ

ﺣﺬف  10ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:

ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ

1ﻣﻮرد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﻴﺮ در ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻮد
 6ﻣﻮرد ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﻧﺘﺨﺎب  8ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ +ﺳﻨﺪ

 2ﻣﻮرد ﺗﻜﺮاري

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان +ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ

1ﻣﻮرد ﺳﺮچ در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪون ﻋﻨﻮان

ﺳﻼﻣﺖ روان اﻳﺮان ﻃﺒﻖ WHO‐AIMS

ﻣﺠﻠﻪ
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ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﺟﺴﺘﺠﻮ و

اﺳﺘﺨﺮاج  192ﻣﻘﺎﻟﻪ و
مقالهﻣﻘﺎﻟﻪ ﻏﻴﺮ
11 11
ﺣﺬف
غیرانگلیسی
حذف

اوﻟﻴﻪ

ﺣﺬف  4ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻜﺮاري

ﮔﺰﻳﻨﺶ

ﻋﻨﻮان و  31ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻜﻴﺪه

ﻏﺮﺑﺎل

ﺣﺬف  43ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

مقاله و
ﺗﻌﺪاد181
تعداد
ﻣﻘﺎﻟﻪ
181
حذف  43مقاله براساس مطالعه
گزارش باقی ماند

ﻣﻘﺎﻟﻪ
107
ﻣﺎﻧﺪن
107ﺑﺎﻗﻲ
ماندند
باقی
گزارش
مقاله و
ﻧﻬﺎﻳﻲ

ﮔﺰﻳﻨﺶ

ﺳﺎزﻣﺎن
10ﻣﻘﺎﻟﻪ
تعداد10
ﺗﻌﺪاد
ﮔﺰارشسازمان
 93گزارش
مقالهوو 93
ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ماند
بهداشت باقی
جهانی
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لیال نیسی و همکاران

ارائه خدمات در مراقبت بهداشتی اولیه()PHC

سیاستها و قوانین

دسترسی به دارو

توسعه منابع انسانی

مراقبت در جامعه

ارتباط با سایر بخشها

آموزش مردم

پایش سالمت روان جامعه

مشارکت جامعه ،خانواده و گیرندگان خدمت

حمایت از تحقیقات بیشتر

جدول ( :)2ساختار ابزار WHO-AIMS

حیطه اول :چارچوب خطمشی و قانونگذاری

1-1خط مشی سالمت روان  1-2برنامه سالمت روان  1-3قانون سالمت روان
 1-4نظارت و آموزش در زمینه حقوق بشر  1-5امور مالی خدمات سالمت روان
 2-1ادغام سازمانی خدمات  2-2مراکز سرپایی سالمت روان  2-3مراکز درمان روزانه

حیطه دوم :خدمات سالمت روان

 2-4بخشهای بستری روانپزشکی مبتنی بر جامعه  2-5مراکز اقامتی جامعهنگر
 2-6بیمارستانهای روانی  2-7بخشهای بستری قانونی
 2-8سایر مراکز اقامتی  2-9وجود درمانهای روانی اجتماعی در مراکز سالمت روان
 2-10وجود داروهای سایکوتروپیک 2-1 1عدالت در دسترسی به خدمات سالمت روان

حیطه سوم :سالمت روان در مراقبت بهداشتی اولیه

 3-1مراقبتهای بهداشتی اولیه مبتنی بر پزشک  3-2مراقبت بهداشتی اولیه مبتنی بر
غیرپزشک  3-3تعامل با درمانگران طب سنتی /جایگزین/مکمل

حیطه چهارم  :منابع انسانی

 4-1تعداد نیروی انسانی  4-2آموزش متخصصین سالمت روان
 4-3انجمنهای بیمار /مصرف کننده و انجمنهای خانواده
 4-4فعالیتهای انجمنهای بیمار /مصرف کننده ،انجمن های خانواده و سایر سازمانهای غیردولتی

حیطه پنجم :آموزش عمومی و ارتباط با سایر بخش

 5-1آموزش عمومی و فعالیتهای اطالعرسانی پیرامون سالمت روان
 5-2ارتباط با سایر بخش ها:همکاری رسمی  5-3ارتباط با سایر بخشها :فعالیتها

حیطه ششم :پایش و تحقیق

 6-1پایش خدمات سالمت روان 6-2تحقیق سالمت روان

ب) خالصه اطالعات نظام سالمت روان کشورهای منتخب و ارائه

مشکالت آنها

کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط در سال ( )2009توسط
سازمان جهانی بهداشت مورد بررسی قرار گرفتند که کمبود منابع
انسانی ،توزیع نامناسب و بدون کیفیت خدمات ،عدم ارتباط با سایر
بخشها ،عدم توجه به حقوق بشر ،ضعف در ارائه خدمات در PHC
و مشکل در دسترسی به خدمات سالمت روان (داروها) از مهمترین
مشکالت سیستم سالمت روان کشورها بود[  ]18،24،25همچنین
در ارزیابی کشورهای آمریکای التین در سال ،2013نداشتن
سیاست سالمت روان ،عدم وجود دادههای سالمت روان و محدود
بودن تحقیقات ،تفاوت منابع در کشورهای ثروتمند و فقیر ،عدم
اختصاص بودجه کافی به سالمت روان ،وضعیت غیر یکسان خدمات
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سالمت روان ،نقش محدود مراقبتهای بهداشتی اولیه در ارائه
سالمت روان ،مشکل در منابع انسانی در کشورهای بزرگ ،عدم
همکاری بین بخشی و عدم تشکیل انجمن بیماران و خانوادهها از
مهمترین مشکالت بود[ .]26کشور لبنان در سال  2015عدم وجود
قانون سالمت روان ،بودجه کم سالمت روان ،هزینه باالی مداخالت
روانی اجتماعی ،توزیع نامناسب بیمارستانهای روانی،امکانات
ضعیف برای افراد ساکن در مناطق روستایی ،عدم وجود نهاد
هماهنگکننده سیستماتیک نظارت بر آموزش بهداشت روان ،عدم
جمعآوری دادههای ضروری توسط بیمارستانها و کلینیکها و
عدم حضور متخصصان سالمت روانی در زندانها را جزء مشکالت
این کشور بیان کرد[ .]27کشور موزامبیک نیز در سال ،2016
مشکل در سیاستها و زیر ساختها ،نیروی انسانی ناکافی ،بودجه
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حیطههای اصلی ابزار ارزیابی سیستم سالمت روان
سازمان جهانی بهداشت

زیر مجموعههای ابزار ارزیابی سیستم سالمت روان

] [ DOI: 10.29252/ijnv.6.3.4.66

جدول ( :)1رسالت سازمان جهانی بهداشت جهت ارتقاء نظام سالمت روان

مروری بر ابزار ارزیابی نظام سالمت روان سازمان جهانی بهداشت

کل جمعیت( 78470223 :تخمین سازمان ملل متحد)گروه درآمد :باالتر از درآمد متوسط -مجموع مخارج بهداشتی به ازای هر نفر 432( :دالر)

 بار اختالالت روانی :ناتوانی براساس سالهای عمر (به ازای 100000نفر)3527 :خودکشی به ازای هر  100000نفر5/2 :

 سیاست یا برنامه مستقل برای سالمت روان دارد :بله سال تنظیم برنامه /سیاست سالمت روان2012 : وضعیت اجرا :تا حدودی در حال اجرا برنامه /سیاست در راستای حقوق بشر( :طبق خودامتیازدهی عدد  5یعنی به طور کامل)

 منبع بودجهبندی برای مراقبت از اختالالت شدید روانی :دولت گزارشدادن بودجه سرپایی و بستری :بله -اگر پاسخ بله میباشد برآورد سرانه هزینههای سالمت روانی 1/37 :دالر

] [ DOI: 10.29252/ijnv.6.3.4.66

جدول ( :)3گزارش سازمان جهانی بهداشت درباره نظام سالمت روان ایران در سال 2014

وجود حداقل دو برنامه عملکردی :برنامه ملی آموزش مهارت
در والدین و برنامه ملی آموزش مهارت های زندگی
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 تعداد بیمارستانهای روانی ،41 :تعداد بخشهای روانپزشکی در بیمارستانهای عمومی148 : تعداد کل کارکنان (مراقبت از بیماران بستری)8816 : تعداد مراکز نگهداری اقامتی بیماران ،93 :تعداد مراکز سرپایی سالمت روان1119 : تعداد کل کارکنان (مراقبت از بیماران سرپایی)4815 : مجموع کارکنان سالمت روان به ازای هر  100000نفر - 16/6 :تعداد مراکز درمانی روزانه سالمت روان117 :وجود یک استراتژی پیشگیری از خودکشی :وجود دارد

کم سالمت روان ،تعداد کم افراد آموزش دیده سالمت روان،
نداشتن انجمن بیماران و خانوادهها ،خدمات ناکافی سالمت روان
مثل تخت و دارو را مشکالت نظام سالمت روان خود دانست[]28
کشور کنیا نیز این ابزار را در سال  2017بکار برد و موارد زیر
را گزارش نمود :عدم وجود زیرساختها ،مشکل در سیاستها و
قوانین سالمت روان ،عدم وجود بیمارستان روانپزشکی ،مشکالت
مالی ،مشکالت آموزشی ،انگ اجتماعی در بیماران اعصاب روان
را به عنوان مهمترین مشکالت خود برشمرد این مطالعه نشان
میدهد که این ابزار عالوه بر سطح کشوری و ملی قابل اجرا در
یک ایالت ،استان و یا حتی شهرستان را دارد[ .]29یکی از ارزشهای
این ابزار اینست که نشان میدهد آیا در نواحی مختلف کشور
وضعیت اجرای خدمات یکسان است یا خیر ،به طور مثال در 34
ایالت امریکایی مورد بررسی سازمان جهانی بهداشت نشان داده
شد که در  6ایالت آمریکایی ،بیمارستان روانپزشکی وجود نداشت،
همچنین در 14ایالت آمریکایی ،سیاست سالمت روان وجود
نداشت[ ]26جدول( .)4
ایران نیز در سال  2006توسط سازمان جهانی بهداشت ارزیابی
شد و نمایندگان ایران برای ارزیابی دکتر رزاقی و دکتر یاسمی
بودند ،ضعفهای نظام سالمت روان ایران چنین گزارش گردید:
فقدان اجرای برنامههای حمایت از حقوق بشر ،ضعف در استفاده
از خدمات سالمت روان در مناطق روستایی ،سرمایه گذاری بخش
کوچکی از تمام منابع سالمت در بهداشت روان،کافی نبودن
آموزش به کارکنان مراقبتهای اولیه بهداشتی در مورد سالمت
روان،نداشتن انجمن دریافت کنندگان خدمات سالمت روان در

کشور ،عدم توجه به بیماران مزمن و نداشتن حمایت و توانبخشی.
نقاط قوت نظام سالمت روان ایران نیز شامل موارد زیر بود :در
دسترس داشتن یک برنامه ملی سالمت روان ،پوشش باالیی از
جمعیت روستایی توسط سیستم سالمت روان ،اولویت داشتن
مراقبتهای سرپایی در مقایسه با بستری (البته کمبود امکانات
بستری هم میتواند باشد) ،ترویج تساوی دسترسی برای جمعیت
روستایی ،در دسترس بودن داروهای روان گردان ضروری ،در
دسترس داشتن یک برنامه ملی بهداشت روان در بحران[.]30
همچنین در سند سیاست سالمت روان ایران سال ]31[1394
و پژوهش احمدی اصل و همکاران در سال  2011نیز اطالعاتی
از نظام سالمت روان کشوردرج گردیده است که حدود 700
متخصص روانپزشکی شاغل در سامانه سالمت روان کشور ثبت
شده ،هر سال به ازاي هر  100هزار نفر جمعیت ،حدود 80دانشجو
در رشته تخصصی روانپزشکی شروع به تحصیل میکنند ،حدود
 10/4تخت روانپزشکی وجود دارد که نسبت به آمار منطقه (9/3
تخت) و اروپا ( 9/3تخت) و حتی آمار آمریکا ( 3/6تخت) تخت
باالتر است .طبق جدیدترین گزارشات وزارت بهداشت و درمان
در ایران  1000نفر روانپزشک در کل کشور وجود دارد که 41
درصد در تهران متمرکز هستند[ ]32،33البته اطالعات سازمان
جهانی بهداشت درباره ایران در سال 2014نیز وضعیت ایران را
در حد متوسط رو باال اعالم کرده است(جدول شماره ]33[)3در
مقاالت جستجو شده در ایران هیچ مقالهای به ابزار WHO-AIMS
نپرداخته بود و پژوهشگر فقط در نهایت  8مقاله در زمینه ارزشیابی
جستجو کرده بود که در جدول ( )5نشان داده شده است.
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ارزیابی سیستم
سالمت روان در
کشور ایران

2006

 42کشور از کشورهای
کم درآمد و با درآمد
متوسط()LAMICs

2009

دسترسی به خدمات
سالمت روان (داروها)
در  63کشور

2012

عدم قانون سالمت روان -حقوق بشر -ضعف خدمات مناطق روستایی -مشکل منابع
نیاز به تیم گستردهای دارد تا
مالی در بهداشت روان -کمبود نیروی انسانی -مشکالت آموزشی -نداشتن انجمن -
اطالعات جمعآوری شود.
عدم توجه به توانبخشی
کمبود منابع انسانی توزیع نامناسب و بدون کیفیت خدمات عدم ارتباط با سایر بخشها -عدم توجه به حقوق بشر -ضعف در ارائه خدمات درPHC
عدم دسترسی همه به داروهای اعصاب روان -مشکل در سیاست سالمت روان
برای تقویت سیستم سالمت روان

 ابهام در بیشتر حیطهها نیاز به فناوری پیشرفته برایجمعآوری دادهها

ارزیابی سیستم سالمت
روان کشورهای
آمریکای التین

2013

 نداشتن سیاست سالمت روان -عدم وجود دادهها محدود بودن تحقیقات تفاوت منابع در کشورهای ثروتمند و فقیر -عدم اختصاص بودجه کافی به سالمتروان -وضعیت غیریکسان خدمات سالمت روان -در برخی کشورها راهحلهای
نوآورانهای برای ارائه خدمات ندارند -نقش محدود مراقبتهای بهداشتی اولیه در ارائه
سالمت روان
 مشکل در منابع انسانی در کشورهای بزرگ -عدم همکاری بین بخشی و عدم تشکیل انجمن بیماران و خانوادهها

 مشکل در دسترسی بهاطالعات سیستم سالمت روان
 نیاز به فناوری در جمعآوریاطالعات

گزارش ارزیابی سیستم
سالمت روان
کشور لبنان

2015

 عدم وجود قانون سالمت روان -بودجه کم سالمت روان هزینه باالی مداخالت روانی اجتماعی توزیع نامناسب بیمارستانهای روانی امکانات ضعیف برای افراد ساکن در مناطق روستایی عدم وجود نهاد هماهنگکننده سیستماتیک نظارت بر آموزش بهداشت روان -عدم جمع آوری دادههای ضروری توسط بیمارستانها و کلینیکها
 فقط تعداد کمی از مدارس فعالیت ارتقاء سالمت روان دارند -عدم حضور متخصصان سالمت روانی از زندانها

اضافه کردن  2بُعد دیگر به ابزار:
 .1اطالعات هزینهای
 .2تعداد تأسیس بیمارستان در سال

ارزیابی سیستم سالمت
روان موزامبیک

2016

مشکل در سیاستها و زیر ساختها -نیروی انسانی ناکافی -بودجه کم سالمت
مشکل در جمعآوری دادهها و
روان -تعداد کم افراد آموزش دیده سالمت روان -نداشتن انجمن بیماران و خانوادهها-
تحلیل آنها
خدمات ناکافی سالمت روان مثل تخت و دارو

نمایی از سیستم
سالمت روان شهرستان
کیفیلی کنیا  :ارزیابی
با ابزار ارزیابی سیستم
سالمت روان سازمان
جهانی بهداشت

2017

عدم وجود زیرساختهای -مشکل در سیاستها و قوانین سالمت روان -عدم وجود
بیمارستان روانپزشکی -مشکالت مالی -مشکالت آموزشی  -انگ اجتماعی در
بیماران اعصاب روان

ج) مشکالت ابزار ارزیابی WHO-AIMS

تمام کشورهایی که از ابزار ارزیابی سیستم سالمت روان سازمان
جهانی بهداشت استفاده کردند به مواردی از مشکالت ابزار اشاره

72

 طوالنی بودن ابزاریکسانسازی مقیاسبندی.-توسعه با روش دلفی

عدم اطمینان به دادههای
جمعآوری شده -زمان زیادی
برای جمعآوری نیاز است

کردند از جمله :عدم اطمینان به دادههای جمعآوری شده ،صرف
زمان زیادی برای گردآوری دادهها ،نیاز به فنآوری جدیدی
برای ثبت اطالعات ،طوالنی بودن ابزار،نیاز به یکسانسازی
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کشورها

سال

مشکالت سیستمهای سالمت روان

محدودیتهای ابزار ارزیابی
سیستم سالمت روان سازمان
جهانی بهداشت
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جدول ( :)4مشکالت نظام سالمت روان و محدودیتهای ابزار ارزیابی نظام سالمت روان سازمان جهانی بهداشت در برخی کشورها
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نویسنده

سال

عنوان

مشکالت نظام سالمت روان ایران

مسعود احمدزاده
اصل و همکاران

پراکندگی جغرافیایی نیروي انسانی در سامانه ارایه
خدمات سالمت روان

 1390نیروی انسانی

بوالهری و همکاران

ارزشیابی برنامه ادغام بهداشت روان در سامانه
مراقبتهاي بهداشتی اولیه ایران

 1390آموزشی ،نظارت ،عدم همکاری روانپزشک ،ضعف در سامانه ارجاع

علیرضا ایرج پور

مشاركت بين حرفهاي :راه كاري مؤثر در ارايه
خدمات سالمت روان

فقدان هماهنگی و انسجام خدمات مراقبتهای سالمت روان و
1390
پراکندگی مسؤولیت سالمت روان در سطوح مختلف

ونداد شریفی و
همکاران
دکتر آفرین رحیمی
و همکاران
دکتر بوالهری و
همکاران
مهدی نصر اصفهانی
و جعفر عطاری
مقدم

 1390برنامههای سالمت روان -محتوای آموزشی

مراکز سالمت روان جامعهنگر در ایران:طراحی
خدمات مبتنی بر شواهد

 1392مشکل در ارائه خدمات سالمت روان  -مشکل در جمع آوری اطالعات

تعیین اولویتهای سالمت روان کشور

ضعف خدمات از نظر کیفی و کمی -مشکالت مالی سیستم سالمت
1393
روان -عدالت و برابری در ارائه خدمات1

بازنگري برنامه ادغام سالمت روان
در مراقبتهاي بهداشتی اولیه و برنامه پزشک خانواده

موانع بر سر راه سیستم سالمت روان (مالی ،نیروی انسانی ،نحوه
 1395سازماندهی خدمات ،عدم نظارت کافی) با مدیریت و رهبری،
برنامهریزی ،حمایت و مشارکت قابل رفع میباشند

Downloaded from ijnv.ir at 18:01 +0430 on Tuesday August 21st 2018

آگاهی ،نگرش و رضایتمندي مراجعان و کارکنان
دکتر سید وحید
زیرپوشش PHC:برنامه ادغام خدمات بهداشت روان
شریعت و همکاران
در مرور نظاممند بررسیهاي  20سال اخیر ایران
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جدول ( :)5خالصه مشکالت نظام سالمت روان ایران

بستري و درمان اجباري :نگاهي به قوانين بهداشت روان  1396قانون سالمت روان
سیاستگذاری ،نیروی انسانی ،مشکالت مالی ،سواد سالمت روان،
 1394آموزش ،انگ اجتماعی ،مشکالت بیمهای ،عدم فرهنگسازی ،فقدان
قانون سالمت روان ،عدم پایش و نظارت ،ضعف درآموزش حقوق بیماران

سند سیاست
سالمت روان

عدم جمعآوری اطالعات در بیشتر موارد ،عدم قانون سالمت روان  -عدم

ارزیابی  WHOاز
ایران

2006

توجه به حقوق بشر -ضعف خدمات مناطق روستایی -مشکل منابع مالی در
بهداشت روان -کمبود نیروی انسانی مشکالت آموزشی -نداشتن انجمن -

عدم توجه به توانبخشی -کمبود تخت بیمارستانی-عدم توجه به پژوهش

مقیاسبندی ،نیاز به توسعه با روش دلفی ،ابهام در بیشتر حیطهها
[ .]16،18،22،26،30البته در لبنان ،پیشنهاداتی جهت اضافه

کردن  2بُعد دیگر به ابزار .1:اطالعات هزینهای  .2تعداد تأسیس
بیمارستان در سال شده است [.]27
بحث
توسعه سیستمهای سالمت روان با ارتقای بهداشت روان ،پیشگیری
از بیماری ،ارائه درمان مناسب ،ارائه خدمات مؤثر در زمان ناتوانی،
دسترسی ،مقرون به صرفه بودن خدمات و زمینهسازی فرهنگی
فراهم میشود[ ،]2،16،30یک رویکرد استراتژیک برای رسیدن به
توسعه سالمت روان ضروریست و آن افزایش دسترسی به خدمات
سالمت روان و پرداختن به جلوگیری از آسیب به حقوق بشر و

انگ اجتماعی و جلوگیری از محرومیتهاست[ ]35،34برای این
منظور هر کشوری به ارزشیابی خدمات سالمت روان خود پرداخته

است ،از جمله کشور کانادا که خدمات سالمت روان خود را با
ش کیفیت ( )CEQMارزیابی کرد []7،8
پروژه توسعه مداوم سنج 
همچنین کشور امریکا و انگلیس نیز به طور گسترده به بررسی
نظام سالمت خود پرداختند از جمله ارزشیابی سطوح مراقب،
ارزیابی خدمات ،انواع داروها ،نظم و انضباط ،بخشهای بستری،
تشخیص بیماریها و هزینه خدمات سالمت روان ،ارزیابی سیاست
سالمت روان و  ]36[ ...در ایران هم پا به پای کشورهای دیگر به
ارزیابی آگاهی و نگرش کارکنان و مراجعان سالمت روان ،ارزشیابی
برنامه ادغام بهداشت روان ،ارزیابی آگاهی و نگرش و رضایتمندی
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توسط بوالهری و همکاران انجام شد[  ،] 9،10ارزیابی خدمات مراکز
جامعهنگر[ ]13نشان داد که با توجه به بحث گسترده سالمت روان
هر کدام با کاستیهایی مواجه بودند .ساکسنا ( )2007در تحقیق
خود ضرورت جمعآوری اطالعات و ارائه خدمات سالمت روان جهت
کاهش بار اختالالت روانی را اعالم کرد و نشان داد که  24درصد
کشورهای مورد بررسی فاقد یک نظام جمعآوری اطالعات سالمت
روان بودند که برنامه ریزی سالمت روان آنها دارای مشکالت زیادی
بود[ .]36در مطالعه ایالتهای امریکایی سال  2013نشان داد که
در ثلثی از این ایالتها هنوز سیاست سالمت روان ندارند و در
بسیاری از موارد دادهها وجود نداشتند ،همچنین تحقیقات سالمت
روان در بسیاری از کشورها بسیار محدود بود و تفاوت منابع سالمت
روان در کشورهای ثروتمند و فقیر کام ً
ال مشهود بود [.]26
نتيجهگيري
جهت شناخت هر چه بیشتر وضعیت سالمت روان کشورها،
سازمان جهانی بهداشت ابزار  WHO-AIMSرا معرفی کرده است
که تصویر واضح از نقاط ضعف و قوت حوزه سالمت روان را به
کشورها نشان میدهد و کشورها قادر به نظارت بر پیشرفت ارائه
خدمات سالمت روان و اجرای سیاستهای خود خواهند بود،
این ابزار در ابتدا برای کشورهای با درآمد کم و متوسط در نظر
گرفته شد ولی اکنون میتوان آن را برای کل یک کشور یا برای
یک منطقه(ایالت،استان،ناحیه) و حتی در کشورهای بزرگ مانند
هند،برزیل و چین استفاده کرد [ ]13،26،37هرچند جمعآوری
دادهها در بسیاری از کشورها نشان داد که نیاز است فرم کوتاه این

] [ DOI: 10.29252/ijnv.6.3.4.66

مراجعان و کارکنان از برنامه ادغام خدمات بهداشت روان در PHC

ابزار استفاده شود تا کشورها بتوانند دادههای خود را جمعآوری
کنند .همچنین این ابزار باید از لحاظ وضوح ،محتوا ،اعتبار و امکان
سنجی مورد بررسی قرار گیرد ،بهطوری که یکی از اصلی ترین
محدودیتهای ابزار نیاز به تحلیل محتوا و اعتبار سنجی توسط
کارشناسان اعالم شد چرا که حین جمعآوری دادهها ،دسترسی
به خدمات سالمت روان در مناطق مختلف یک کشور به دشواری
صورت میگرفت[ .]16،30حال پژوهشگر با توجه به اهمیت نظام
سالمت روان کشور ایران و با توجه به اینکه هیچ مقالهای دال بر
معرفی این ابزار در ایران یافت شد به معرفی این ابزار پرداخته است
تا کارکنان و مدیران سالمت روان با مشاهده وضعیت کشورهای
مختلف به تکمیل پروژه ارزیابی سالمت روان پرداخته و تحقیقات
بیشتری در این زمینه انجام شود.
محدودیتهای پژوهش:
وجود نداشتن پژوهشهای مستقیمیاز این ابزار در ایران مهمترین
محدودیت پژوهش بود.
تشکر و قدرانی
گروه پژوهش بر خود الزم میداند که از سیستم سالمت روان
استان خوزستان به خصوص مدیر گروه سالمت روان استان
جناب دکتر رضا دواساز ایرانی که در این مسیر ما را یاری کردند
نهایت سپاس و قدردانی را به عمل آورد .این مطالعه با کد اخالق
 IR.IAU.AK.REC.1395.3مورخ  1395/12/25مورد تأیید قرار
گرفته است.
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Introduction: Continuing control of mental health would be
helper in decreasing health problems. So, each health system
need to data for mental health promotion that WHO present the
special instrument WHO-AIMS.
Aim: This study was done for knowing with WHO-AIMS tool,
health problems diagnosis in different countries and assessing
mental health in Iran by WHO-AIMS.
Material & Method: This study was done by systematic review.
The key words were Mental Health Systems, and World Health
Organization Assessment Instrument for Mental Health Systems
in Iran and abroad. In Iran there was not article in introducing
WHO-AIMS. But in the world 93 WHO reports and 10 research
articles were found that introduced the WHO-AIMS, its usage
problems and its applied for assessing mental health systems in
different countries.
Results: The findings showed that WHO-AIMS have consisted
in 6 domains (policymaking, country program, law and budget
for mental health, mental health services, mental health in PHC,
manpower, health education and other section in mental health
for example control and research), 28 sub-scale with 156 items.
Also, the main and majority of mental health problems in different
countries were no mental health law, low mental health budget,
high costs for psychosocial intervention, unsuitable distribution
of psychiatric hospitals, no collecting data, staff shortage, not
enough educated personnel in mental health, lack of association
for patients and their families, not enough mental health services
and etc.
Conclusion: WHO-AIMS instrument shows a clear picture of
threats and opportunities of mental health systems in countries,
so they would be improved their mental health systems and
implemented their policy in mental health. This study resulted to
knowing mental health managers and staff with this instrument
and also, researchers drive to develop new tools for assessing
mental health system.
Key words: mental health system evaluation, mental health
evaluation, World Health Organization, WHO-AIMS

