
Jetesa në zona urbane dhe shëndeti
mendor

Sipas  një
  studimi  të
  prodhuar  nga  Kombët  ë
Bashkuara pë
rqindja ë  njërë
zvë që
  jëtojnë
  në

qytëtë apo që
ndra urbanë do të
  vijë
  gjithnjë
  ë
në
  rritjë, dukë u parashikuar të
  arrijë
  në
  66%
në
  vitin 2050. 

Aktualisht në
  zona urbanë jëton mbi gjysma ë
popullatë
s  botë
rorë,  pra  rrëth  4.2  miliardë

njërë
z. Pë
rllogaritjët më
  të
  fundit nga të
  tjëra
burimë  parashikojnë
  së  68%  ë  popullatë
s
globalë do të
  jëtojë
  në
  zona urbanë dëri në
  vitin
2050.i

Mës që
ndravë urbanë më
  të
  më
dha në
  planëtin
tonë
  janë
  Tokio, Japoni më 37 milionë
  banorë
 ,
që
  ndiqët nga Dëlhi, Indi më 29 milionë
  banorë

dhë Shanghai më 26 milionë
  banorë
 .

Efëktët  jo  të
  mira  të
  jëtësë
s  në
  zona  urbanë
njihën prëj kohë
sh. Ndë
r kë
 to ëfëktë jo të
  mira
janë
  shkalla  më
  ë  lartë
  ë  së
mundjëvë
kardiovaskularë  dhë  rëspiratorë  që
  prëk
popullatat  urbanë.ii Por  në
  vitët  ë  fundit
shkëncë
 tarë
t  kanë
  pë
rftuar  të
  dhë
na  që

trëgojnë
  së jëtësa në
  zona urbanë ka ëfëktë të

kqija ëdhë në
  shë
ndëtin mëndor.

Në
  vitët  1930të
  nga  shkëcë
 tarë
t  u  sugjëruar
pë
r  hërë
  të
  parë
  së  jëtësa  urbanë  mund  të

rristë riskun pë
r skizofrëni. Që
  prëj asaj kohë
shumë
  studimë  të
  ndryshmë  ëpidëmiologjikë
kanë
  prodhuar të
  dhë
na pë
r bashkë
 lidhjën mës
rriskut  të
  rritur  pë
r  skizofrëni  dhë  jëtësë
s
urbanë.

Rrëziku pë
r të
  zhvilluar së
mundjën mëndorë të

dëprësionit ë
shtë
  20% më
  i lartë
  në
  popullatë
n
urbanë  sësa  në
  popullatat  që
  jëtojnë
  jashtë

qytëtëvë.iii  Rrëziku  pë
r  të
  zhvilluar  psikozë

(haluçinacionë,  dëluzionë  paranojë
  dhë
mëndimë  të
  çorganizuara)  ë
shtë
  77%  më
  ë
lartë
  në
  popullatat urbanë sësa në
  ato ruralë.iv

Rrëziku  pë
r  të
  zhvilluar  çrrëgullim  të

gjënëralizuar të
  ankthit  ë
shtë
  21% më
  ë lartë

në
  popullatat urbanë sësa në
  ato ruralë.v

Faktorë
t  që
  mund  të
  ndikojnë
  dhë  mund  të

shpjëgojnë
  kë
 të
  risk  të
  rritur  pë
r  së
mundjë
mëndorë në
  zona urbanë pë
rfshijnë
  një
  mumë
r
të
  ndryshë
m ëlëmëntë
sh të
  ambiëntit shoqë
ror
si  pë
r  shëmbull  pabarazia  shoqë
rorë,vi

përcëptimi pë
r krimin dhë krimi aktual, vëtmia
dhë izolimi,vii si  dhë faktorë
  strësuës  fizikë
  si
pë
r  shëmbull  ndotja,viii zhurma,  apo  ëdhë
hapë
sirat ë gjëlbë
rta të
  rëduktuara.ix

Faktor kritik  ë
shtë
  fakti së sa më
  shumë
  kohë

shpënzon në
  zona urbanë gjatë
  fë
mijë
risë
  dhë
adolëshëncë
s, aq më
  i lartë
  ë
 shtë
  risku pë
r të

zhvilluar një
  së
mundjë mëndorë në
  moshë
  të

pjëkur.  Kë
 tu  duhët  thëksuar  së  ëkziston  një

bashkë
 lidhjë  "dozë
 -pë
rgjigjë",  ë  cila  jëp
mbë
shtjëtjë  indirëktë  pë
r  një
  marë
dhë
nië
kauzalë/shkakë
sorë  midis  jëtësë
s  urbanë dhë
së
mundjëvë mëndorë.
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