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( بـرای     AA-HA) 1   اقدام سريع برای سالمت نوجوانان  ( ابتکار عمل مهمی را با نام  WHO، سازمان جهانی بهداشت ) 2317در سال 

خواستار درک سيستماتيک از انتظارات و  AA-HAتغيير مسير کشورها برای به عهده گرفتن سالمت نوجوانان شروع کرد. دستورالعمل  

ريزی بهداشتی است. دکتر استفان پترسون، رئيس بهداشت يونيسف با صحـه گـذاشـتـن بـر            های نوجوانان در فرآيندهای برنامه ديدگاه

وری و      العمر، بهره گذاری در سالمت نوجوانان مانند کليدی برای باز کردن درب سالمت مادام سرمايه   گويد:  می AA-HAدستورالعمل 

نوجوانان و سالمت روان      را با عنوان 2318روز جهانی سالمت روان در سال بر اين اساس سازمان جهانی بهداشت، (. 1  )رفاه ملی است

 (.2) گذاری نمود نام  در يک جهان در حال تغيير

 تواند به درک بهتر اين دستورالعمل کمک نمايد: در اين زمينه توجه به يک سری حقايق مهم می

 سالگی است.17-13از هر شش نفر، يک نفر در سن  -

 شود. ساله صرف می 17تا  13های روانی در افراد  ها و آسيب   از هزينه جهانی سالمت روان برای بيماری16 -

 شود، اما در ا لب موارد ناشناخته و درمان نشده هستند. سالگی شروع می 14های سالمت روان از  نيمی از تمام عارضه -

 افسردگی در سط  جهانی يکی از علل اصلی بيماری و ناتوانی در ميان نوجوانان است. -

 ساله است. 17-15خودکشی سومين علت مر  در افراد  -

کند و برای سالمت جسم و روان مضر اسـت و       های روانی نوجوانان به بزرگسالی تعميم پيدا می پذيرش مشکالت و بيماری عواقب عدم -

 کند. شانس زندگی کردن مانند يک بزرگسال را محدود می

 (.3ها، نقش مهمی در پيشرفت نوجوانان دارد ) ارتقا  سالمت روان و پيشگيری از آسيب -

سال( زمانی منحصر به فرد و سازنده است. در خالل مدتی که اکثر نوجوانان دارای سالمت روانی خوبی هستند، تغييرات 13-17نوجوانی )

تواند نوجوانان را در معـر  آسـيـب و         جسمی، احساسی و اجتماعی متعدد، از جمله قرارگرفتن در معر  فقر، تجاوز و يا خشونت می

های ويديويـی   کنند و جرائم، تهديدهای اينترنتی و بازی نوجوانان بيشتر روزشان را در اينترنت صرف میمشکالت سالمت روان قرار دهد.  

کنند. تعداد خودکشی و سو مصرف موادمخدر پيوسته در حال افزايش است. با اينکه نوجوانان در اين مـقـطـع         آميز را تجربه می خشونت

های روانی بسيار کـم آمـوزش داده          ها در مورد سالمت و بيماری حال به آن های جدی روانی هستند، اما با اين سنی در معر   بيماری

شود. ارتقا  سالمت روان و محافظت نوجوانان از تجربيات نامطلوب و عوامل خطری که ممکن است بر توانايی آنها در پيشرفتشان تا ير  می

بگذارد، نه تنها برای سالمتی آنها در دوران نوجوانی اهميت دارد، بلکه برای سالمت جسمی و روانی آنها در دوران بزرگسالی نيز اهميـت  

 .(4و3دارد )

دهد، به عنوان مـثـال    های اوليه بزرگسالی، زمانی از زندگی است که در آن تغييرات بسياری ر  می همانطور که گفته شد نوجوانی و سال

زا باشند.  توانند استرس انگيز است، همچنين می تغييرات هيجان  تغيير مدارس، ترک خانه و شروع دانشگاه يا کار جديد. برای بسياری، اين

 (. 5تواند منجر به بيماری روانی شود ) در برخی موارد، اگر اين احساسات به رسميت شناخته و مديريت نشود، می

مانند. خودکشـی دومـيـن       شود، اما بيشتر موارد ناشناخته و درمان نشده می سالگی شروع می 14های روانی از سن  نيمی از تمام بيماری

ها است. سو استفاده از الکل و مواد مخدر در ميان نوجوانان يکی از موضوعات مهم در بسياری از   ساله 27تا 15علت اصلی مر  در ميان 

تواند منجر به رفتارهای خطرناک مانند رابطه جنسی ناامن يا رانندگی خطرناک شود. اختالالت خوردن همچنين باعث  کشورها است و می

های روانی در ميان نوجوانان و    پذيری ذهنی برای پيشگيری و درمان اختالل نگرانی است. بنابراين بايد از سنين پايين به افزايش انعطاف 

شـود. والـديـن و            های روانی شروع مـی  جوانان، کمک کرد. پيشگيری، با آگاهی داشتن و فهميدن عالئم زودرس و عالئم واقعی اختالل 

های روزمره در خانه و در مـدرسـه يـاد         های زندگی را برای مقابله با چالش توانند کمک کنند که کودکان و نوجوانان مهارت معلمان می

 بگيرند.
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کند که نوجوانی يک دوره حياتی برای پيشرفت و حفـ  عـادات      عوامل مو ر بر سالمت روان تاکيد کرده و ذکر میبر  WHOهمچنين  

پذيـری،   اجتماعی و عاطفی است که برای سالمت روان مهم هستند. اين عادات شامل الگوهای خواب سالم؛ ورزش منظم، افزايش انعطاف 

آوری، سرسختی روانی و يادگيری مديريت احسـاسـات    های ابراز وجود، توانايی نه گفتن، تاب های حل مسئله و بين فردی، مهارت مهارت

ها و دخالـت   گذاری توسط دولت سرمايهبنابراين تر نيز مهم هستند.   های حمايتی در خانواده، در مدرسه و در جامعه بزر  هستند. محيط 

های جامع، يکپارچه و مبتنی بر شواهد برای سالمت روان نوجوانان ضروری است. اين   های اجتماعی، بهداشتی و آموزشی در برنامه بخش

های مراقبت از سالمت روان خود و کمک به همساالنشان،  هايی برای افزايش آگاهی نوجوانان و جوانان از شيوه گذاری بايد با برنامه سرمايه

شان حمايت کنند، مرتبط باشـد   آموزان توانند از دوستان، فرزندان و دانش والدين و معلمان، برای به دست آوردن اين دانش که چگونه می

 و شعار روز جهانی سالمت روان امسال بر اين مسئله متمرکز است.
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