
يادداشت مهمان

برخی تجارب دوران کودکی باعث شکل گیری شخصیت نگران در افراد می شود. از آن 
جمله می توان به والدین نگران، تاکید بر خطرناکی جهان، حمایت افراطی والدین از 
کودک، جدایی والدین، مرگ والدین، داشتن والدین بی عاطفه و نامهربان، نظام پاداش 
و تنبیه پیش بینی ناپذیر و... اشاره کرد. شاید کنجکاوید که در این رابطه اطالعات بیشتری 
به دست آورید و بدانید فرزندتان یا خودتان گرفتار این شخصیت هستید یا نه. توضیحات 
مفصل در این رابطه را با تعریفی از اضطراب شروع می کنم... )صفحه 23(

چراکودکاندچارنگرانیمیشوند؟
چگونهنگرانیهایآنهارابهحداقلبرسانیم؟

از هر 8 کودک، 
يکی دچار اختالل 
اضطرابی است

بهداشت روان جامعه ايران 
در چه سطحی قرار دارد؟

انجام شده  مطالعات  و  پژوهش ها  اساس  بر 
در ایران، تقریبا 20 درصد مردم دچار نوعی 
نابسامانی روانی هستند که به درمان اساسی 
نیاز دارند و این مساله نسبت به همه جهان 

تقریبا یکسان است.
اینکه 20 درصد مردم ایران مبتال به نابسامانی 
روانی محتاج درمان هستند، بدین معناست که 
از هر 5 نفر 1 فرد به مشکالت اعصاب و روان 
مبتالست که نیاز به تشخیص و درمان دارد.
را  روانی  نابسامانی های  این  عمده  بخش 
بیماری های خفیف روانی تشکیل می دهد و 
خود این افراد نیز از این مساله رنج می برند. 
چنین افرادی تا حدودی از بیماری خود مطلع 
هستند، اما دیگران به دلیل اینکه ظاهر این 
افراد را می بینند، تصوری از بیماری روانی 

آنها ندارند.
روانی  مشکالت  این  از  عمده ای  بخش 

نابسامانی های شخصیتی است. 
این افراد دیدگاه ها و رفتارهای غیرسازنده ای 
دارند و در برخورد با مسائل غیرانطباقی رفتار 

می کنند.
شخصیت های گوشه گیر، بدگمان، بی ثبات، 
نمایشی، وابسته و شخصیت های ضداجتماعی 
نیز جزو این گروه هستند که عالوه بر خود برای 
خانواده و جامعه نیز مشکالتی ایجاد می کنند.
بخشی از مردم دچار مشکالت روان تنی و 
حل نشده هستند و از طریق اعصاب خودکار 
به برخی بیماری های جسمانی مبتال می شوند.
چارچوب  در  بیماری   120 حدود 
با  که  می گیرد  قرار  روان تنی  نابسامانی های 

مشارکت روان پزشک قابل درمان است. 
از سوی دیگر، بیماران روان پریش در جامعه 
حدود 3 درصد هستند که مشخصه اصلی آنها 
قطع ارتباط با واقعیت است. در کل می توان 
نتیجه گیری کرد حدود 66 درصد این بیماران 

به راحتی درمان می شوند.

 دکتر فربد فدایی
روان پزشک 

مدیر گروه روان پزشکی دانشگاه 
علوم بهزیستی و توانبخشی

نمک
ممنوع!
)24(

چگونه با پارکینسون 
کنار بیايیم؟
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رنِگ رفته 
ديگه هیچ وقت نمیاد
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آزمايش بارداری 
در خانه
)22(
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