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انجمن علمی روانپزشکان ایران
http://irpsychiatry.ir

شرایط عضویت در انجمن علمی روانپزشکان ایران ]بر اساس فصل سوم اساسنامه ی انجمن[

ماده ۸ـ عضويت در انجمن به طرق زير مي  باشد:

۱ـ۸ـ عضویــت پيوســته: هیــأت مؤســس انجمــن و كلیــه افــرادي كــه حداقــل داراي درجــه گواهینامــه تخصصــی در رشــته ي روان پزشــکی )اعصــاب و روان( 
باشــند مي تواننــد طبــق ضوابــط مذكــور در ايــن اساســنامه بــه عضويــت انجمــن درآينــد. ۲ـ۸ـ عضویــت وابســته: دســتیاران روان پزشــکی 3ـ ۸ ـ عضویــت 
ــن  ــداف انجم ــا در پیشــبرد اه ــت خــاص باشــد و ي ــز اهمی ــان حائ ــي آن ــي، فرهنگــي و اجتماع ــام علم ــه مق ــي و خارجــي ك ــاري: شــخصیت هاي ايران افتخ

ــه شــوند. ــت افتخــاري پذيرفت ــه عضوي ــد ب ــده اي نمــوده باشــند مي توانن ــر و ارزن كمك هــاي مؤث

ماده ۹ـ هر يك از اعضاي انجمن ساالنه مبلغي را كه میزان آن توسط هیأت مديره تعیین و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسید به عنوان حق عضويت پرداخت 
خواهد كرد.

مبلغ حق عضویت ساالنه )وابسته و پیوسته(= ۱۰۰ هزار تومان

شماره حساب انجمن= ۴۰۹۸۱۰۰۴۹۰۶۴۲۱؛ بانك پاسارگاد، شعبه برج تهران؛ به نام مؤسسه  انجمن علمی روانپزشکان ايران

شماره کارت= ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۰۰۱۴۲۵؛ به نام مؤسسه  انجمن علمی روانپزشکان ايران

سردبير: دكتر امیر شعبانی

دبير تحریریه: دكتر مهديه صالحی

ســایر همــکاران ایــن شــماره )بــه ترتيــب الفبــا(: دكتــر الهــام اســماعیلی شــانديز، دكتــر زينــب امیــری مقــدم، دكتــر محمــد جــواد پــرورش، زهــرا جانبــاز نیســتانی، زهرا 
خلفــی، دكتــر اشــرف روحبخــش، دكتــر امیــن ســتاری، دكتــر مجیــد صادقــی، دكتــر الهــه صمــدی صوفــی، دكتــر مريــم عباســی نژاد، شــکوفه قاســمی، دكتــر مريــم قاضــی زاده 

هاشــمی، آيلیــن مردان پــور، دكتــر مهتــاب معتمــد، دكتــر آلنــا مکونــدی، فاطمــه يوســفی، دكتــر ســید مجتبــی ياســینی

طراح و صفحه آرا : ابوالفضل آقاوردی

اعضای هيأت مدیره انجمن: 

دكتر مريم رسولیان )ريیس(، دكتر محمد تقی ياسمی )نايب  ريیس(، دكتر همايون امینی )دبیر(، دكتر سید احمد جلیلی، دكتر مهدی نصر اصفهانی، دكتر محمدعلی همتی، دكتر 
امیر شعبانی )خزانه دار(

بازرس انجمن: دكتر محمدرضا خدايی اردكانی

عضو علی البدل هيأت مدیره انجمن: دكتر فربد فدايی

بازرس علی البدل انجمن: دكتر مهری نجات

خبرنامه بولتن خبری و فصلنامه انجمن علمی روانپزشکان ايران است كه به طور رايگان به اعضای اين انجمن ارسال می شود.

آدرس: تهران، امیر آباد شمالی، خیابان ۲۰، بین فجر ۲ و جانبازان، خیابان ۲۱، پالک ۶۱، واحد ۲
info@psychiatrist.ir :رايانامه

http://irpsychiatry.ir :تارنما
تلفن: ۸۸۳۳۶۷۲۶، ۸۸۲۲۳۲۹۲
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همايش »بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم« در اسالمشهر

هفته آگاهی از مغز در ايران

سمینار يکروزه اوتیسم؛ يك اختالل شايع اما ناآشنا

گفت وگو
مصاحبه با استاد، دكتركیومرث فرد

نگاهی به برنامه های دولت در حوزه ی سالمت روان

آزادسازی مصرف حشیش: آری يا نه؟

مقاله ها
آيا شما در مراسم ختم بیمار خود شركت می كنید؟

    چه داروها يی می     توانند نتايج كاذب در آزمون های غربالگری مواد در ادرار ايجاد كنند؟

ارتباط سوء مصرف ماريجوانا با افزايش خطر سکته  ی قلبی

معرفی کتاب

فعاليت های انجمن
نامه ی ريیس انجمن درباره ی اجرای قانون تعرفه ی خدمات سرپايی

گزارش فعالیت های هیأت مديره ی انجمن تا چهارم خرداد ۱۳۹۶
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سخن اول

   مشــاركت در انتخابــات پديــده ای اســت كــه در ســال های اخیــر در كشــور 
مــا رو بــه گســترش بــوده اســت. حساســیت بــه آن چــه در جامعــه می گــذرد، 
ــزان  ــش می ــت. افزاي ــه اس ــعه يافتگی جامع ــان ها و توس ــد انس ــانی از رش نش
ــت  ــه اس ــت جامع ــه سرنوش ــیت ب ــان از حساس ــات نش ــاركت در انتخاب مش
ــر  ــری تفک ــور، برت ــر كش ــات اخی ــد انتخاب ــه ی چن ــا تجرب ــبختانه ب و خوش
مشــاركت در انتخابــات در مقايســه بــا تحريــم نیــازی بــه اســتدالل و گفتگــو 
نــدارد و امــری روشــن بــرای اكثريــت اســت. در ايــن راســتا همنوايــی بــا نظــر 
اكثريــت و كمــك بــه اصــالح و تقويــت نهــاد انتخابــی، رفتــاری خردمندانــه 

و ســازنده اســت.
ــد ســاير  ــن، در انتخابات هــای انجمن هــای علمــی هــم مانن ــا وجــود اي    ب
انتخابات هــای اجتماعی-سیاســی، عــدم مشــاركت بــه داليــل مختلفــی ديــده 
ــايل  ــودن در مس ــر نب ــاركت، درگی ــدم مش ــل ع ــن دالي ــود. رايج تري می ش
اجتماعــی و كــم  اهمیــت دادن بــه نقــش مســايل اجتماعــی در آينــده ی افــراد 
و حرفــه اســت. دلیــل ديگــِر تحريــم، ناامیــدی از تغییــر و يــا بهبــود شــرايط 
اســت. مــورد ديگــر طــرح مطالبــات ايده آل گرايانــه و طبیعتــًا ناممکــن بــرای 

ــی اســت. ــار كــردن نهــاد انتخابات بی اعتب
   شــركت محــدود روانپزشــکان در انتخابــات انجمــن مــا را بــر آن مــی دارد 
كــه جلــب مشــاركت همــکاران بــه عنــوان الويــت اول فعالیت هــای انجمــن 
مــد نظــر قرارگیــرد و برنامه هــا و تالش هــا معطــوف بــه گســترش مشــاركت 

. د شو
   جلــب مشــاركت فعــال و گســترده همــکاران میســر نخواهــد شــد، مگــر 
كاركــرد انجمــن بــرای جامعــه روانپزشــکان ملمــوس و عینــی شــود. كاركــرد 
انجمن هــای علمی-تخصصــی در دو حیطــه قابــل تعريــف اســت. اول، 
ــه در  ــگاه حرف ــه ای، جاي ــای حرف ــرای فعالیت ه ــب ب ــتر مناس ــت از بس حماي
جامعــه ی پزشــکی و امنیــت حرفــه ای اســت. دوم، مراقبــت از اعتمــاد جامعــه 

بــه حرفــه، كــه ناشــی از نحــوه ی رفتــار بــا مــردم و 
رعايــت اصــول اخــالق حرفــه ای و خالصــه، تقــدم 
ــر دو  ــن در ه ــت. انجم ــود اس ــر خ ــار ب ــع بیم مناف
ــی  ــش گام باشــد. خودمراقبت ــال و پی ــد فع ــه باي زمین
پايــه ی ســالمت جامعــه و ترويــج آن وظیفــه ی 
ــکان و  ــود پزش ــلمًا خ ــت. مس ــالمت اس ــام س نظ
نهادهــای مرتبــط هــم بــرای مراقبــت از خــود بايــد 

اقــدام كننــد. نهادهــای صنفی-علمــی پزشــکان هــم مســؤولیت ايــن مراقبــت 
ــد. ــر عهــده دارن را ب

   پیگیــری حقــوق صنفــی و حرفــه ای اعضــا در شــرايطی كــه هــر رشــته ای 
ــی را  ــًا تداخالت ــود اســت، ضرورت ــوزه ی تخصصــی خ ــر گســترش ح ــه فک ب
ــته ای  ــای بین رش ــالت تنش ه ــن تداخ ــه اي ــن ب ــود و پرداخت ــث می ش باع
ــِن  ــه ی طرفی ــوق هم ــظ حق ــا و حف ــن تنش ه ــت اي ــد. مديري ــن می زن را دام
اختــالف، وظیفــه  ی يــك نهــاد فراگیــر و قدرتمنــد اســت. تمريــن دمکراســی 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــراه ب ــانی هم ــط انس ــه ای و رواب ــای حرف ــظ مرزه و حف
حقــوق خــود و ديگــران، بیمــاران و جامعــه از ضرورت هــای جوامــع بــزرگ و 
متمــدن اســت. بديهــی اســت توجــه بــه نیازهــای خــود، پايــه ای بــرای حفــظ 
ــرای  ــه ب ــی رود ك ــار نم ــت و انتظ ــاران اس ــه و بیم ــای جامع ــدن نیازه و دي
ســالمت جامعــه از ســالمت پزشــکان هزينــه شــود، كــه ايــن خــود تخريــب 
كننــده ی رابطــه ی پزشــك و بیمــار اســت. وظیفــه ی انجمن هــای تخصصــی 
ــوان ســازمان های مردم نهــاد، مراقبــت از حقــوق پزشــکان و بیمــاران  ــه عن ب

اســت.
سخن پایانی

ــی  ــن علم ــی انجم ــره ی كنون ــأت مدي ــکان و هی ــا روانپزش ــه ی م    هم
همــه ی  وامــدار  و  پیشــینیان  دســتاوردهای  وارث  ايــران  روانپزشــکان 
روانپزشــکانی هســتیم كــه از ابتــدای شــکل گیری رشــته ی روانپزشــکی 
ــران  ــکان اي ــی روانپزش ــن علم ــیده اند. انجم ــه كوش ــن عرص ــران در اي در اي
ــز  ــکاران عزي ــما هم ــاد و پشــتوانه ی ش ــا اعتم ــاله، ب ــابقه ای پنجــاه س ــا س ب
ــم كــه مــورد اعتمــاد شــما  ــه دســت مــا ســپرده شــده اســت. افتخــار داري ب
ــرای  ــود را ب ــالش خ ــوان و ت ــه ی ت ــه هم ــويم ك ــد می ش ــم و متعه بوده اي
ــم.  ــه كار بري ــی آن ب ــگاه اجتماع ــای جاي ــظ و ارتق ــاد و حف ــن نه ــای اي ارتق
ــاری تك تــك  ــدون هم فکــری، همراهــی و هم ي ــن مســیر، ب طــی كــردن اي

ــود. ــد ب ــن خواه ــا ناممک اعض
   و بــه امیــد روزی كــه اعضــای انجمــن و میــزان 
مشــاركت آنــان در فعالیت هــا افزايــش يابــد. در 
ــن  ــدرت انجم ــی و ق ــرايطی وزن اجتماع ــن ش چنی
ــاز  ــذار و جريان س ــن اثرگ ــرده، و انجم ــدا ك ــا پی ارتق

ــود. خواهــد ب

»خبرنامــه« تــا نيمــه ی ماه هــای 
ــن،  ــان و بهم ــرداد، آب ــت، م اردیبهش

و  شــاخه ها  از  مطالــب  دریافــت  آمــاده ی 
ــرای انتشــار در شــماره ی  کميته هــای انجمــن ب

ــت. ــدی اس ــل بع فص

info@psychiatrist.ir :راه ارسال مطالب

مریم رسوليان
ریيس هيأت مدیره ی انجمن علمی روانپزشکان ایران
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اخبار و گزارش  ها

   چند سطر به بهانه ی ادای دين به همکار و شاعری كه جاده ها بوی او را می دهند؛ »افشین يداللهی« عزيز:

به یاد شادروان دکتر افشین یداللهی

ــام  ــا ن ــتان ب ــای دبیرس ــه ی روزه ــه در بحبوح ــود ك ــاد ب ــه هفت ــر ده اواخ
ــريالی  ــای س ــوی در انته ــت مثن ــد بی ــه ی چن ــه بهان ــی« ب ــین يدالله »افش
ــا  ــد« آشــنا شــدم. آن روزه ــام »مســافری از هن ــه ن ــف و شــبه تخیلی ب ضعی
كــه دغدغــه ای جــز هنــر و ادبیــات و مشــخصًا شــعر نداشــتم، از تفــاوت ايــن 
دو بیــت بــا ترانه هــای معمــول صــدا و ســیما شــگفت زده شــدم. آن ســال ها 
هم زمــان بــود بــا آزادی نســبی فضــای موســیقی و روانــه شــدن خواننــدگان 
پــاپ جــوان بــا كاســتی در دســت بــه بــازار فرهنــگ و هنــر. امــا بــه واســطه 
ســکوت و مهاجــرت يــا محدوديــت بــزرگان ترانه ســرايی كشــور، خــأ 
ــا  ــر ملودی ه ــر اكث ــند ب ــته باش ــن داش ــرای گفت ــی ب ــه حرف ــی ك ترانه هاي
ــم جــای تعجــب داشــت  ــوا براي ــال و ه ــه شــدت حــس می شــد. در آن ح ب
كــه شــعر فارســی يــك ترانــه دو زبانــه هنــدی فارســی كــه تمــام جذابیــت 

ــت: ــود می گف ــد ب ــر زن جدي ــك بازيگ ــی ي ــون معرف ــريالش مدي س
از كفر من تا دين تو راهی به جز ترديد نیست

دلخوش به فانوسم مکن اينجا مگر خورشید نیست
   آن روزهــا در اهــواز، شــهر مــن، هــم كســی افشــین را نمی شــناخت، امــا 
ــا فاصلــه اندكــی ترانه هــای او بــه خصــوص در صــدا و ســیما بیشــتر شــد و  ب
افشــین كــه اعتبــار پزشــك و روانپزشــك بودنــش بــر شــهرتش افــزوده بــود 

مشــهورتر شــد و بــرای خــود در جماعــت شــعر و ادب و نــه فقــط ترانه ســرايان 
اعتبــاری در خــور يافــت.

   نخســتین چیــزی كــه در نــگاه بــه اشــعار افشــین می تــوان دريافــت ايــن 
اســت كــه او درعیــن آشــنايی بــا موســیقی هرگــز لزومــًا بــرای موســیقی ترانــه 
ــان  ــا زب ــتند ب ــعاری هس ــع اش ــای او در واق ــیاری از ترانه ه ــرايد و بس نمی س

محــاوره و همیــن ســبب شــد كــه او جــدی و جدی تــر گرفتــه شــود.
   البتــه افشــین تنهــا در ترانــه نمانــد و در قالــب هــای ديگــر هــم طبع آزمايــی كرد. 
ايــن در حالــی بــود كــه به طــور معمول ســن شــروع، اوج گیــری و خالقیت شــاعران 
تقريبــاً مشــابه فوتبالیست هاســت و بــرای همــه عجیــب بــود كــه افشــین در ســی و 
چنــد ســالگی تقريبــاً خــود را شناســاند بــه ديگــران و در چهــل ســالگی اوج گرفت و 
در ســال هــای اخیــر بــه جــد مشــغول تجربــه شــعر نــو و حتــی رشــته های مختلــف 
هنــری شــد، در حالــی كــه بــه آســتانه پنجــاه ســالگی رســیده بــود. امــا وقتــی چهره 

در نقــاب خــاک كشــید كــه بیــش از هــر عنوانــی بــه نــام ترانه ســرا شــهره بــود.
ــای موســیقی  ــش در دنی ــق همکاران    ويژگــی مهــم افشــین، انتخــاب دقی
بــود. بــه خصــوص در ســال های پايانــی افشــین بــا خواننــدگان بســیار به نــام 
ــی« و  ــا قربان ــری«، »علیرض ــه امی ــان خواج ــون »احس ــی چ و خوش صداي
ــر اشــعار او  ــی« كار كــرد و معمــواًل موســیقی هايی هــم كــه ب »ســاالر عقیل

طاقت ندارم بشی درب و داغون!
محمدرضا شالبافان، روانپزشک
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ــود. ــمند ب ــا و ارزش ــیار به ج ــد بس ــاخته می ش س
   نکتــه ی ديگــر حضــور حرفــه ای افشــین در عالــم شــعر و ترانــه، هوشــیاری 
بــاالی او بــود. افشــین اگرچــه شــايد ســلیقه اش بــا گرداننــدگان صــدا و ســیما 
منطبــق نبــود، تــا پايان عمــر رابطــه اش را با صــدا و ســیما ادامــه داد و از فرصت 
تیتــراژ ســريال های عمومــاً نــه چنــدان قدرتمنــد صــدا و ســیما اســتفاده ای بهینه 
بــرد. نمونــه ی بــارز چنیــن اتفاقــی اجــرای ترانــه ی پايانــی »مــدار صفــر درجــه« 
بــود كــه بــا پس زمینــه ی ملــودرام عشــق يــك پســر ايرانــی مســلمان بــه يــك 
دختــر فرنگــی يهــودی در جنــگ جهانــی دوم در پاريــس يــك ساختارشــکنی 
ــا  ــش از همه ج ــخت گیری هايش بی ــه س ــانه ای ك ــود در رس ــاور ب ــل ب غیرقاب
دســت و پــا گیــر اســت. جالــب تــر آن كــه موســیقی ايــن كار بــا ضرب آهنــگ 
ــه ايــن  ــاد كنیســه می انداخــت بســیار ب ــه ي و صــدای اپرايــی كــه انســان را ب

ساختارشــکنی كمــك كــرده بــود؛ وقتــی قربانــی از افشــین می خوانــد:
وقتی گريبان عدم با دست خلقت می دريد
وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفريد
وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می كشید

وقتی عطش طعم تو را با اشکهايم می چشید

من عاشق چشمت شدم ، نه عقل بود و نه دلی
چیزی نمیدانم از اين ديوانگی و عاقلی

يك آن شد اين عاشق شدن دنیا همان يك لحظه بود
آن دم كه چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود

وقتی كه من عاشق شدم شیطان به نامم سجده كرد
آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده كرد
من بودم و چشمان تو ، نه آتشی و نه ِگلی
چیزی نمی دانم از اين ديوانگی و عاقلی

ــای  ــريال »معم ــرای س ــه ای ب ــم افشــین تران ــه گمان ــر ب ــن اواخ ــا اي    و ي
شــاه« ســرود كــه فــارغ از محتــوا و طرفــداران ســريال، كاری كــرد كارســتان 
و بیــش از خــود ســريال ديــده و شــنیده شــد. بــا صــدای پــر قــدرت و دانــش 
بــاالی موســیقی »ســاالر عقیلــی«. ترانــه ای كــه شــايد تمــام عاشــقان ايــران 

بــا اكثــر كلمــات و جــای جــای حــس آن همزادپنــداری كردنــد.
ايران

فدای اشك و خنده ی تو
دل پرو تپنده ی تو

فدای حسرت و امیدت
رهايی رمنده ی تو 

ايران
اگر دل تو را شکستند
تورا به بند كینه بستند
چه عاشقان بی نشانی

 كه پای درد تو نشستند
ــین،  ــاوره ی افش ــعار مح ــان اش ــا هم ــا ي ــی ترانه ه ــن ويژگ ــا مهم تري    ام
قابلیــت شــیفت زبــان و تکیه كالم هــا و دايــره ی واژگان در ترانه هــای 
ــه  ــود ك ــگفتی ب ــه ش ــگان ماي ــرای هم ــال، ب ــور مث ــه ط ــود. ب ــف او ب مختل
شــاعر ترانه هــای فاخــری چــون »شــب دهــم« بــا آن ابیــات نــاب و 

ــون: ــه اش چ پخت
مرز در عقل و جنون باريك است 
كفر و ايمان چه به هم نزديك است

يا
مستم از جام تهی، حیرانی
باده نوشیده شده پنهانی

   بتوانــد ترانه ســرای تیتــراژ پايانــی ســريال ديگــری بــه نــام »خــوش ركاب« 
باشــد كــه بــه ظاهــر از زبــان يــك راننــده ی كامیــون اســت كــه بــرای ماشــین 
ــه  ــد و چــه تلــخ اســت كــه ســال ها بعــد افشــین و همســرش ب خــود می خوان
يکــی از همیــن جاده هايــی كــه بــه ســمت ناكجــا آبــاد می رونــد سرگذاشــتند و 
شــايد پرمعنی تريــن ترانــه ی افشــین امــروز همیــن ترانــه باشــد و خاطــره ای كــه 
ــده می كنــد از دوســت و همــکاری كــه رفــت و ديگــر موبايلــش  ــرای مــا زن ب

بــرای همیشــه خامــوش شــد. خداحافــظ رفیــق؛ مــاه عســل خــوش بگــذرد.
هیش كی نديدم تو نخت نباشه
نکنه يه وقت از تو نگام جدا شه

میدزدمت میبرمت بیابون
طاقت ندارم بشی درب و داغون

مخلصتم چاكرتم جونمی
عشق منی قلب منی خونمی

امان از اين هیاهو
يا ضامن آهو يا ضامن آهو

چشم نخوری خاطرخواه و حسودن
يه عمره تو خط من و تو بودن
مردم اين دور و زمون چه گیرن

نمیذارم تو رو ازم بگیرن
بزن بريم قربون اون شتابت
تو باشی و منم توی ركابت

امان از اين هیاهو
يا ضامن آهو يا ضامن آهو
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   بــار ديگــر جامعــه ی پزشــکی يکــی از مردمی تريــن اعضــای خــود را از دســت داد. فقــدان دكتــر ســعید قاضــی میرســعیدی، ضايعــه ی بزرگــی بــرای اهــل 
قلــم و فرهنــگ و ادب اراک و همچنیــن جامعــه پزشــکی بــود. دكترســعید قاضــی میرســعیدی، در ســال ۱۳۲۳ در اراک چشــم بــه جهــان گشــود. دوره ی ابتدايــی 
خــود را در اراک گذرانــد، و در ســال ۱۳۴۲ موفــق بــه اخــذ ديپلــم شــد. او عالقــه ای ويــژه بــه كتاب هــای ادبــی و تاريخــی، بــه ويــژه شــعر و داســتان و ســرگرمی 
داشــت. بعــد از قبولــی در رشــته پزشــکی دانشــگاه اصفهــان، بــا بــزرگان و نــام آوران ادبیــات كالســیك همچــون دكتــر كتابــی، دكتــر مهريــار، اســتاد ضیــاء نــور، 

احمــد گلشــیری و احمــد میرعاليــی در تعامــل بــود.
   در سال ۱۳۵۰ از دانشگاه اصفهان دكترای طب عمومی گرفت و بعد از پايان دوره ی تخصصی روان پزشکی درتهران، به اراک بازگشت.

   او بــا هفته نامه هــای ســروش، اللــه ی ســرخ اســتان و عطــر يــاس در اراک همــکاری داشــت و قريــب بــه ۲۵۰ مقالــه در موضوعــات تخصصــی روان پزشــکی 
ــارت اســت از: تفکــر  ــار او عب ــر كالســیك و معاصــر نوشــته اســت. برخــی از آث ــون نظــم و نث ــی مســايل اجتماعــی، و تحقیــق در مت ــد ادب و روانشناســی، نق
دركــودكان، روانشناســی در داســتان خســرو و شــیرين، گشــت و گــذاری در تاريــخ، اشــاره ای كوتــاه بــه مفهــوم زبــان از نظــر مالصــدرا، و نگاهــی بــه كتــاب 

تاريــخ اجتماعــی اراک.
   زنده ياد دكترسعید قاضی میرسعیدی در سن ۷۲ سالگی دار فانی را وداع گفت.

 درباره ی زنده یاد
دکتر سعید قاضی میرسعیدی

گردآوری: فاطمه نيستانی، دفتر انجمن علمی روانپزشکان ایران
]برگرفته از نشریه ی عطر یاس[
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دید و بازدید نوروزی و یادبود دکتر افشين یداللهی
محمدجواد پرورش، دستيار روانپزشکی
شکوفه قاسمی، کارشناس ارشد تغذیه

] ]

   مراســم ديــد و بازديــد نــوروزی روانپزشــکان بــه میزبانــی انجمــن علمــی 
روانپزشــکان ايــران در روز ۲۴ فرورديــن ۱۳۹۶ برگــزار شــد. ايــن مراســم كــه 
ــت  ــه گرامی داش ــود، ب ــران ب ــکی اي ــوم پزش ــخ عل ــوزه ی تاري ــای م در فض
ــر افشــین يداللهــی، روانپزشــك، ترانه ســرا  ــاد دكت خاطــرات و خدمــات زنده ي

و عضــو هیــأت مديــره ی انجمــن اختصــاص داشــت.
   برنامه ريــزی ايــن مراســم برعهــده ی دكتــر ارســیا تقــوا و مجــری برنامــه 
ــره  ــز به ــا نی ــن رحیم نی ــر محس ــالش دكت ــود و از ت ــی ب ــد ارباب ــر محم دكت

گرفتــه شــد.
   در ايــن مراســم، دكتــر ســید احمــد جلیلــی، دكتــر غالمحســین معتمــدی، 
ــمس  ــتاد ش ــتانی، اس ــی اردس ــدی صمیم ــر مه ــد، دكت ــم واح ــر ابراهی دكت
لنگــرودی، دكتــر علیرضــا ناصــری، محمدرضــا فروتــن، دكتــر احمــد محیــط، 
دكتــر ســید ســعید صــدر، دكتــر محمــد اصفهانــی، دكتــر محمدتقــی ياســمی، 
ــراد ســخن  ــه اي ــدی ب ــین مجته ــید حس ــر س ــولیان، و دكت ــم رس ــر مري دكت
پرداختنــد. ]متأســفانه بخشــی از برنامــه ضبــط نشــد و جــای آن در گــزارش 

حاضــر خالــی اســت.[ 
ــه  ــرد ك ــت ك ــود را قرائ ــد، روانپزشــك، ســروده ی خ ــم واح ــر ابراهی    دكت

ــد: ــی می آي ــت آن در پ ــد بی چن
... ز »افشین يدالهی« سخن رفت
سخن با ماتم و رنج و محن رفت
روانش سوی فردوس و جنان شد
دريغا جسم پاكش در كفن رفت

دل ياران ز هجرانش چه خون شد
چو مجنون راهی دشت جنون شد

از او شعر و سخن ديگر نیايد

عزادار »نی« او »ارغنون« شد
اديب و شاعری بس بی قرين بود

نه با ترديد گويم با يقین بود
كالمش حامل مهر و عطوفت

به جمع اهل دل ركن ركین بود...
ــر  ــر مهــدی صمیمــی اردســتانی، دوســت و همنشــین دكت ــه دكت    در ادام
ــر  ــرد. دكت ــان ك ــره بی ــد خاط ــاره ی او چن ــتیاری، درب ــی از دوره ی دس يدالله
ــاالی او  ــیار ب ــوش بس ــی را ه ــر يدالله ــت دكت ــن خصوصی ــی بارزتري صمیم
خوانــد كــه در اشــعار، قضــاوت بالینــی و كار پزشــکی وی مشــهود بــوده اســت. 
بــه گفتــه ی او دكتــر يداللهــی نســبت بــه درمــان بیمارانــش بســیار پیگیــر بــود 
و بــه بیمــاران بی بضاعــت كمــك می كــرد. او افــزود مــن دوســت و بــرادری 
نزديــك را از دســت داده ام، و جامعــه ی پزشــکی، روانپزشــکی حــاذق و جامعه ی 

هنــری ايــران شــاعری توانمنــد را از دســت داده اســت.
   استاد شمس لنگرودی، شعری را به یاد دکتر یداللهی برای جمع ایراد کرد:
تو ديگر نیستی انار شکسته ای كه خاطره های خونینش تنها بر دست و دهان 

می ماند
تو ديگر نیستی مگر به صورت شعری در دهان، و لمس سر انگشت های تمام 

شده ات بر دست هايمان
شگفت، لعل گونه، پرداخت شده، آبگون، به دهان گشوده از اين بیش نمی ماند 

بر درخت
هیچ كدام مان صدايی نشنیديم، اما تو نگاهت را به در چرخاندی و چشمانت از 

لبخند تصمیمی آكنده شد
درها و پنجره ها انگار در خأ، بی هیچ اشاره ی انگشتی باز می شوند
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ملحفه ها چون رؤياهای تمام شده تا می خوردند و به گنجه ها می رفتند
سیب ها و گالبی ها پژمردند ، چمدانت بسته شد

پلك های جوانیت چون بال مرغکان مهاجر از هم گشود
تو سفر می كردی، هم از اين روی برادر كوچك می پنداشت كه تو بازی را 

نیمه كاره رها كرده ای
آن كه از برابرمان گذشت و باز نیامد نه زمان كه تو بودی

امروز صبح پرندگان در زدند و پاسخی نشنیدند
امروز هم صدای پای رهگذران را شنیديم و تو خاموش بودی

امروز هم درست ساعت هشت كركره ها را كشیديم
البالی سرخس ها و گالبی ها آن جا كه تو خوابیده بودی زمان بود، تخت بود، 

تو نبودی...
ــر علیرضــا ناصــری، ازدوســتان نزديــك مرحــوم و مشــاور فرهنگــی     دكت
ــت  ــاد او، گف ــت ي ــن گرامیداش ــز ضم ــکی، نی ــام پزش ــازمان نظ ــری س و هن
ــری،  ــی، بازيگ ــندگی، گويندگ ــای نويس ــر كاره ــالوه ب ــی ع ــین يدالله افش
دكتــر  می دانســت.  طبابــت  را  خــودش  حرفــه ی   ... و  نمايشــنامه خوانی 

ــرد: ــه ك ــر را اراي ــات زي ــز ابی ــری نی ناص
تو اولین گزيده ای كه تا ابد ستوده شد

تو آخرين قصیده ای كه از ازل سروده شد 
تويی كه با كرشمه ات شبم سقوط می كند

میان دشت ناسزا غزل هبوط می كند 
تو فاتح عطوفتی، قراول خدا شدن

قفس گشای انزوا، طاليه دار ما شدن 
رسول مرگ و زندگی، امین نان و آبرو
سفیر خاكی عروج، بزرگ قوم جستجو 
چه مومنانه كفر را به سجده گاه برده ای
چه عاشقانه سايه را به نور ماه برده ای...

و اين ابیات را:
آمد و گفت روح بادم و رفت
عطر او ماند روی يادم و رفت
خود نفهمید درچه حالی بود

گريه می كرد و گفت شادم و رفت
قبله ام را كه چشم او كردم

چشمکی زد به اعتقادم و رفت
باز حوا گذاشت سیبش را

روی بار گناه آدم و رفت... 
ــه  ــود ك ــناس، ب ــر و روانش ــن، بازيگ ــا فروت ــدی، محمدرض ــخنران بع    س
ــد. در  ــراف بودن ــه جامع االط ــد ك ــانی بودن ــر انس ــای دكت ــت: »آق ــن گف چنی
بســیاری حوزه هــای مختلــف حرفــه ای بودنــد. افتخــار می كنــم كــه آشــنايی 
ــت و  ــل رفاق ــه ی اصی ــرد و تجرب ــر ك ــن رو عمیق ت ــی م ــون زندگ ــا ايش ب
ــت"  ــعر "می فهمم ــردم... ش ــت ك ــون درياف ــار ايش ــق رو از رفت ــای رفی معن
در پاســخ بــه ســؤالی بــود كــه مــن از آقــای دكتــر پرســیده بــودم؛ كــه اگــر 

قــرار باشــد خداونــد در يــك مجموعــه شــرايطی مثــل افســردگی، خســتگی، 
ــا انســان گفتگــو كنــد بــه او چــه می گويــد؟ و ايشــون  شــادی، عشــق و ... ب

ــد: ــه جــواب دادن اينگون
میفهممت حس می كنم حال تو رو

من لحظه لحظه از دلت می پرسم احوال تو رو
چرا غريبی می كنی وقتی پريشونی بیا

وقتی ته خط می رسی وقتی پشیمونی بیا
درگیر تنهايی نشو قلبت رو گاهی در بزن
كلیدشو ازمن بگیر بازم به خونم سر بزن
شايد ندونی نبض من میون قلبت میزنه

نزديك تر از تو به تو اين رسم عاشق بودنه
ياد توام وقتی كه تو ياد كسی غیر از منی
جواب تو پیش منه حرفاتو با كی میزنی 

تو ازمنی از روح من
رؤياتو دنیايی نکن

من با توام تنهای من
احساس تنهايی نکن«

ــخن  ــکی، س ــوت روانپزش ــتاد پیشکس ــط، اس ــد محی ــر احم ــپس دكت    س
گفــت: مــن امــروز فکــر می كــردم كــه بــا چــه رنگــی بــه اينجــا بیايــم. حــس 
ــا رنــگ ســیاه نخواهــم آمــد، زيــرا افشــین همه چیــز بــود غیــر  كــردم كــه ب
از ســیاه. ســیاهی دورتريــن چیــز بــود از وجــودش. مــن افشــین را در آكادمــی 
زبــان فارســی و گروهــی كــه واژه هــای پزشــکی را تنظیــم می كردنــد بــرای 
ــار شــناختم و در آن جــا يکــی از مســايلی كــه نظــرم را جلــب كــرد  اولیــن ب
ايــن بــود كــه افشــین بــا واژه هــا يــك زندگــی خردمندانــه داشــت. شــناختن 
واژه هــا آســان نیســت و يکــی از چیزهايــی كــه در مــورد او گفتــه نشــد میــزان 
خدمتــش بــه تصويــب واژگان پزشــکی فارســی در فرهنگســتان بــود. بســیاری 

از ايــن واژه هــا، واژه هايــی اســت كــه پیشــنهاد افشــین بــود.
   دكتــر ســید ســعید صــدر، از اســاتید روانپزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
شــهید بهشــتی كــه محــل تحصیــل مرحــوم دكتــر يداللهــی بــوده، نیــز بــه 
برخــی از ويژگی هــای او اشــاره كــرد؛ جاودانگــی، ادب، تعهــد، نظــم، هــوش 

ــز در كالم. ــاد طن ــاده ی ايج ــی فوق الع ــاده، و تواناي فوق الع
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   در ادامــه، دكتــر محمــد اصفهانــی، 
چنیــن  آهنگســاز ،  و  خواننــده  پزشــك، 
ــا افشــین در مركــز  گفــت: از ســال ۱۳۶۴ ب
ــك  ــدم و در كالس تنب ــنا ش ــیقی آش موس
ــان  ــاگرد ايش ــی سرش ــید محب ــتاد جمش اس
ــکی  ــردو پزش ــی ه ــور اتفاق ــه ط ــود. ب ب
قبــول شــديم، منتهــا فصــل مشــترک 
ــه  ــم ب ــود. كم ك ــیقی ب ــاكان موس ــا كم م
ــم...  ــد كردي ــت و آم ــر رف ــه ی همديگ خان
افشــین نوازنــده ی حرفــه ای در تنبك بــود... 
چنــد ســال پیــش شــعری نوشــتند كــه مــن 
بــه ايشــان گفتــم يــك بیتــش درخشــان تر 

ــود: ــن ب ــت اي ــت و آن بی اس
بی ثمر ماند در اين دنیا اگر دلدادگی
وعده ای با يار در دنیای ديگر می كنم

   ســپس اســتاد اصفهانــی بــا صــدای خــود شــعری بــه يــاد دوســت ديريــن 
خــود بــرای جمــع اجــرا كــرد.

   دكتــر محمدتقــی ياســمی، نايب رئیــس انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران، 
ســخنران بعــدی بــود: افشــین بخشــی از ذخیــره ی فرهنگــی مــا شــد كــه نســل 
بعــد حتمــاً از او اســتفاده خواهــد كــرد. درک مفهومــی عمیــق و خالقیــت بااليــی 
داشــت و بســیار متواضــع بــود... بــا مــرگ افشــین تحــت تأثیــر قــرار گرفتــم و 

ايــن قطعــه را بــا امیــد نوشــتم:
شعرت دل ها را به شکوفه های خونین باز می شکافت
و گلبرگ های شمعدانی می پراكند در هر گذر زمان

پربار بودی و بردبار، هرجا كه بار می خورد
بار انار اساطیری می بردی، هر دانه اش اكنون می رويد دركناری 

ــه  ــدی ك ــتری ش ــاک بس ــودی و خ ــتری ب ــودی، خاكس ــیاه نب ــفید و س    س
ســبزه های فرورديــن را در خــود می پرورانــد ســبز

   خــودت بــا نبودنــت بیشــتر شــدی افشــین امــا دلــم بــرای حتــی يــك كمــت 
بســیار تنــگ شــده اســت تنــگ

   دكتــر مريــم رســولیان، ريیــس انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران، ســخنران 
ــد و  ــرای دي ــم ب ــزی می كردي ــتیم برنامه ري ــه داش ــفند ك ــود: ۱۷ اس ــدی ب بع
بازديــد ۲۴ فرورديــن، دكتــر يداللهــی بــا تواضــع و فروتنــی همیشــگی گفتنــد كه 
اگــر قــرار اســت مــن در جلســه حضــور داشــته باشــم قبــل از آن بايــد جلســه ی 

ــر دو  ــم. و ه ــركت كن ــه را ش ــه  تران خان
ــودش  ــاد خ ــه ي ــروز ب ــه ام ــه ای ك جلس
برگــزار شــد بــا حضــور خــودش طراحــی 
ــود. واقعــاً اتفاقــات  و برنامه ريــزی شــده ب
ــوده  ــن تعارضــی ب ــد و اي ــی می افت عجیب
ــود، در هســتی  ــود و نب ــه همیشــه در ب ك
ــا  ــت ه ــی وق ــود دارد. خیل ــتی وج و نیس
ــرف  ــش از ط ــن پرس ــا اي ــا ب ــن روزه اي
همــکاران مواجــه می شــوم كــه مــا خیلــی 
ازهمــکاران را از دســت داديــم، ولــی چــرا 
ــد؟ و  ــز ش ــدر متماي ــی اين ق ــر يدالله دكت
مــن هرچــه فکــر كــردم فقــط يك پاســخ 
داشــتم وآن ايــن بــود كــه چــون شــخص 
ايشــان متمايــز بودنــد. رفتنــش، تصادفــش ، ذوق و قريحــه اش، شــاعريش، عمــر 
كوتاهــش در هیــأت مديــره ی انجمــن و عمــر كوتاه تــرش در زندگــی مشــتركش 
و رفتــن همســرش در پــی اش، اينهــا همــه و همــه مــواردی بــود كــه او را متمايز 

كــرد.
ــود. او  ــناس، ب ــدی، روانش ــین مجته ــید حس ــر س ــخنران دكت ــن س    آخري
ــانه  ــی سبب شناس ــه مفهوم ــده ی روان ب ــاعری درد زداين ــی را ش افشــین يدالله
و اتیولوژيــك و نــه فقــط ســمیولوژيك و زيست عصب شناســانه خوانــد و ســخن 

ــان داد: خــود را چنیــن پاي
جانبازان مرگ را چنان می جويند كه شاعر قافیه را

دل گفت فروكش كنم اين شهر به بويش
بیچاره ندانست كه يارش سفری بود

عذری بنه ای دل كه تو درويشی و او را
در مملکت حسن سر تاجوری بود

خود را بکش ای بلبل از اين رشك

گل را با باد صبا وقت سحر جلوه گری بود 
   جلسه هيأت مدیره  با رؤسای شاخه های انجمن

در حاشــیه ی ايــن مراســم و پیــش از آن، بــه دعــوت هیــأت مديــره ی انجمــن 
ــا  ــزی ب ــر و برنامه ري ــادل نظ ــرای تب ــه ای ب ــران، جلس ــکان اي ــی روانپزش علم
رؤســای شــاخه های انجمــن برگــزار شــد. در ايــن جلســه، شــیوه نامه ی داخلــي 
انجمــن – ويــژه ی شــاخه ها – بــرای اصــالح نهايــی بــه بحــث گذاشــته شــد 
و مقــرر گرديــد كــه پیشــنهادهای جديــد در اســرع وقــت از طــرف شــاخه های 

انجمــن بــه هیــأت مديــره منعکــس شــود.
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اولين کنگره ی اختالالت خلقی برگزار شد
   اولیــن كنگــره ی اختــالالت خلقــی )كاخ( در روزهــای ۲۷ تــا ۲۹ بهمــن 
۱۳۹۵ در تهــران، ســالن همايش  هــای محمــد بــن زكريــای رازی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی ايــران، در قالــب چهــار ســمپوزيوم، ۱۴ ســخنرانی بــا ارائــه ی 
مقالــه پژوهشــی، شــش ســخنرانی كلیــدی، ۳۰ پوســتر بــا ارائــه ی مقالــه ی 

پژوهشــی، و ســه كارگاه برگــزار شــد.
گــروه  ســوی  از  كــه  خلقــی  اختــالالت  كنگــره ی  اولیــن  در     
و  ايــران  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  پزشــکی  روان  پزشکی دانشــکده ی 
ــار  ــد، چه ــا ش ــگاه برپ ــن دانش ــی اي ــالالت خلق ــی اخت ــته ی پژوهش هس
ســمپوزيوم بــا عناويــن »آشــفتگی های عصب شــناختی در اختــالالت 
خلقــی« )دكتــر الهــام شــیرازی، دكتــر بهنــام شــريعتی، دكتــر فاطمــه هــادی 
و دكتــر محمــد قديــری وصفــی(، »مداخلــه زودهنــگام در درمــان اختــالل 
ــی  ــدی صمیم ــید مه ــر س ــینی، دكت ــد حس ــاد فري ــر فره ــی« )دكت دوقطب
اردســتانی و دكتــر يوســف ســمنانی(، »مديريــت اختــالل دوقطبــی در دوره ی 
بــارداری و پری ناتــال« )دكتــر فاطمــه رجبــی، دكتــر مجیــد بركتیــن، دكتــر 
ــر در  ــالت جامعه نگ ــان(، و»مداخ ــزه زاهدي ــر فائ ــکرپور و دكت ــه عس هدي
ــر  ــی، دكت ــون امین ــر هماي ــريفی، دكت ــداد ش ــر ون ــی« )دكت ــالالت خلق اخت
ــن  ــه آخري ــد ك ــزار گردي ــر زهــرا میرسپاســی( برگ ــور و دكت ياســمن متقی پ
مــورد آن توســط داوران كنگــره بــه عنــوان ســمپوزيوم برتــر برگزيــده شــد.

ــد؛ »كارگاه  ــه ش ــره اراي ــیه ی كنگ ــز در حاش ــی نی ــه كارگاه آموزش    س
خلقــی«  اختــالالت  درمــان  بــرای  ذهن آگاهــی  فنــون  به كارگیــری 
ــی  ــری بالین ــه كارگی ــی، »كارگاه ب ــم حناســابزاده اصفهان ــر مري توســط دكت
ــدی  ــر مه ــط دكت ــکی« توس ــالالت روان پزش ــفالوگرافی در اخت الکتروانس
ــام شــريعتی، و »كارگاه طغیان هــای عاطفــی در  ــر بهن شــفیعی ثابــت و دكت

بیمــاران مبتــال بــه اختــالل شــخصیت مــرزی: مطالعــات مغــزی و مديريــت 
ــی. ــیما تاله ــر ش ــی و دكت ــد صادق ــا محم ــر هم ــان« توســط دكت درم

ــًا توســط روان پزشــکان و  ــا، ۲۰ ســخنرانی عمدت ــن برنامه ه ــز اي ــه ج    ب
روان شناســان ارايــه شــد و دكتــر امیــر هوشــنگ مهريــار، دكتــر كاوه علــوی، 
دكتــر علــی فیروز آبــادی، دكتــر مهــدی نصــر اصفهانــی، دكتــر ســید علــی 
احمــدی ابهــری و دكتــر اســماعیل شاهســوند از ســخنرانان دعــوت شــده ی 

كنگــره بودنــد.

ــان  ــی، و از می ــن ديه ج ــر بهم ــه دكت ــی، مقال ــاالت پژوهش ــان مق    از می
ــوان  ــه عن ــب ب ــه ترتی ــبحانی ب ــارا س ــم س ــه خان ــتر مقال ــترها، پوس پوس
مقالــه ی پژوهشــی برتــر و پوســتر برتــر توســط داوران كنگــره انتخــاب شــد.

ــکل  ــه ش ــود را ب ــار خ ــرو آث ــری هی ــروه هن ــره، گ ــیه ی كنگ    در حاش
تابلوهــای نقاشــی و فیلــم آموزشــی در زمینــه ی اختــالل دوقطبــی در 
ــره از  ــار كنگ ــتقبال حض ــد. اس ــرار دادن ــدگان ق ــد بازديدكنن ــرض دي مع

ــود. ــه ب ــب توج ــروه جال ــن گ ــری اي ــوالت هن محص

   ريیــس، دبیــر علمــی و دبیــر اجرايــی كنگــره بــه ترتیــب دكتــر میرفرهــاد 
قلعــه بنــدی، دكتــر امیــر شــعبانی و دكتــر بهنــام شــريعتی بودنــد. در برپايــی 
ــی  ــن بین  الملل ــران، انجم ــکان اي ــی روان  پزش ــن علم ــره، انجم ــن كنگ اي
اختــالالت دوقطبــی )شــاخه ايــران(، مركــز تحقیقــات بهداشــت روان 
ــز  ــران نی ــی اي ــکی روان  تن ــن پزش ــران و انجم ــکی اي ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــتند. ــکاری داش هم
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   اينجــا: كیلومتــر هفت جــاده مخصوص- 
مركــز آموزشــی درمانــی روانپزشــکی ايــران 
ــر  ــای پ ــی كارخانه ه ــی دور - نزديک - جاي
بوق هــای  و  دود - همســايگی ســوت ها 

ورزشــگاه بــزرگ آزادی ...
ــی  ــاه پايان ــی م ــای پايان ــان: روزه    زم
ــتان  ــر زمس ــای آخ ــی نفس ه ــال - حوال س

ــگیر ۹۵! ــزده و نفس ــال غم ــاب س بی ت
   طــرح خــام بــود و نوپــا! آن قــدر كال كــه 

بیشــتر بــه رؤيا شــباهت داشــت:
   »برپايــی جشــنوارهی غــذا در بیمارســتان 

ــاران« ــع بیم به نف
   و همــه دعــوت بودنــد بــه ايــن میهمانــی، از اســتاد و دســتیار گرفتــه؛ تــا 
مــددكار و منشــی. خالصــه هــر كــس كــه دلــش بــه بیمارســتان و آجرهــای 

اون گــره خــورده بــود، دعــوت بــود.
ــدم  ــد از ع ــرس و تردي ــديم، ت ــر میش ــود نزديکت ــه روز موع ــه ب ــر چ    ه
ــوز  ــی هن ــت! ول ــگ میگرف ــودش رن ــه خ ــتر ب ــنواره بیش ــتقبال از جش اس
بودنــد نگاههايــی كــه امیــد تــوی ســیاهی مردمکهاشــون بــرق مــی زد، پــر 
میكشــید بــه دل تــك تــك مــا، درســت جــا خــوش میكــرد روی هرچــی 

ــه! شــك و دودلی
ــا،  ــك م ــران كوچ ــپزخونهی اي ــال، آش ــی س ــاه پايان ــی م ــای پايان    روزه
ــی  ــوا، نرم ــوی ه ــده ت ــك ش ــص آرد ال ــود و گالب، رق ــل ب ــر ه ــرق عط غ
خامــه؛ ســبزی پســته، و عشــق بــود و عشــق! و دســتهايی كــه می رفــت تــا 
زيباتريــن اعجازهــا رو خلــق كنــه! نابتريــن طعمهــا رو مــزه كنــه! ســبزترين 
خاطــره هــا رو تــوی يادمــون نقاشــی كنــه! و مــاه همگــی مــا رو عســل كنــه!

ــر از شــور و شــیطنت  ــود! پ ــی ســر وصــدا نب ــا، آروم و ب    بهــار امســال م
ــود وســط  ــوار بیمارســتان پــرت كــرده ب ــه زور، خــودش رو از در و دي ــود! ب ب
حیــاط! ســر میكشــید گوشــه گوشــهی دل آدمهــا. ولولهــای انداختــه بــود بــه 

جونشــون!
ــوی  ــد. ت ــش میلرزي ــرای اومدن ــون ب ــت و دلم ــه دس ــید اون روزی ك و رس

ــود! ــا ب ــه پ ــار، جشــن ب ــا، از قهقهــه هــای به ــك م ــران كوچی اي
   میزهــا همــه كنــار هــم قطــار شــدند، و ســالن پــر شــد از ســاز و آواز، پــر 

ــر شــد از قلبهايــی  شــد از عطــر و رنــگ، پ
ــد  ــا ذوق و اشــتیاق. همــه بودن ــا دنی ــا دنی ب
تــا وجــود ارزشــمند و اثرگــذار خودشــون رو 
ــر مهرشــون  ــه دل هــای پ ــه ب ــه ما،ك ــه ب ن

ثابــت كننــد.
ــه  ــود، ك ــیده ب ــه نرس ــه نیم ــن ب    جش

ــد! ــی نمون ــد! هیچ ــوم ش تم
   و ايــن يعنــی »امیــد« همیشــه كار 
خــودش رو خــوب بلــده! كافیــه بهــش 

ايمــان داشــته باشــی!
اینجا:

   كیلومتــر هفــت جــاده مخصــوص - بیمارســتان زندگــی - جايــی خیلــی 
ــران -  ــکی اي ــای روانپزش ــا صف ــزرگ و ب ــی ب ــی خانواده ــك - حوال نزدي
آدمهايــی كــه بــوی نــاب »آدم بــودن« می دهنــد. آدم هايــی كــه دل، قرصــه 
ــد  ــام تــك تــك شــون كــه آوازه ی بلن ــه ن ــه امنیــت نگاهشــون. قرصــه ب ب
ــه شــون كــه  ــه عشــق و عاطف معرفتشــون همــه جــا هســت! دل، قرصــه ب
ــی  ــض هرچ ــه نب ــون ك ــای وجودش ــه گرم ــه ب ــت! قرص ــرز و انتهاس بیم

ــره ... ــون آروم میگی ــد انگشتانش ــر بن ــه زي بي قراري
زمان:

ــن  ــاز زمی ــار و نی ــاز به ــی ن ــال - حوال ــی س ــاه پايان ــی م ــای پايان    روزه
ــی  ــاط - نزديک ــبز حی ــون س ــرد از مجن ــاک س ــن خ ــايگی كام گرفت - همس

ــن۹۶! ــگ فروردي ــوش آب و رن ــه ی خ هلهل
و در آخــر، نهالهايــی از ســرو و مجنــون، كاج و ســدروس، بــه نــام تــك تــك 

مــا، تــوی دل خــاک گــرم و محکــم همیــن خونــه، شناســنامه گرفــت!
   طعــم خیالــش هــم شــیرينه! ســال هايی دور، روزهايــی كــه شــايد 
ــکای  ــر خن ــی زي ــیم، دل هاي ــتی نباش ــن هس ــی اي ــا، دلخوش ــك از م هیچ ي
ــه  ــه جرع ــای داغ، جرع ــا چ ــی رو ب ــا، زندگ ــد م ــای تنومن ــايه ی درخت ه س

ــند! مینوش
   دل هايــی كــه در حريــم امــن ايــن بیمارســتان و همدلــی آدمهايــش، ديگــر 

هراســی از بیمــار بــودن ندارنــد! ...

مریم قاضی زاده هاشمی
 دستيار روانپزشکی

گزارش یک جشن! 
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گزارشی از همایش روز جهانی سالمت

اخبار و گزارش  ها

 مهدیه صالحی
دستيار روانپزشکی

   در روز يکشــنبه، بیســتم فرورديــن ۱۳۹۶، برنامــه ای بــا عنــوان »همايــش 
روز جهانــی ســالمت« بــا شــعار »بیــا در مــورد افســردگی حــرف بزنیــم« در 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی برگــزار شــد. ســازمان جهانــی 
ــود  ــرای بهب ــی ب ــعار جهان ــوان ش ــه عن ــی را ب ــال موضوع ــر س بهداشــت ه
ســالمت جهــان مطــرح می كنــد كــه امســال ســالمت روان را مــورد توجــه 
قــرار داده اســت. بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی افســردگی، پويشــی بــا هــدف 
پیشــگیری و درمــان افســردگی مــد نظــر قــرار گرفــت و شــعار »بیــا در مــورد 

افســردگی حــرف بزنیــم« بــه عنــوان شــعار ســال تعییــن شــد. 

   ايــن همايــش بــه مناســبت روز جهانــی بهداشــت كــه روز هفتــم آوريــل 
ــر  ــش دكت ــن هماي ــد. در اي ــزار ش ــت برگ ــت وزارت بهداش ــه هم ــت ب اس
حاجبــی، مديــر كل دفتــر ســالمت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد وزارت بهدشــت 
راجــع بــه شــیوع افســردگی در ايــران و جهــان و نیــز اهمیــت نقــش ارتقــای 
آگاهــی عمومــی در پیشــگیری و درمــان اختــالالت روانپزشــکی بهخصــوص 
اختــالل افســردگی ســخنرانی نمــود. او بیــان كــرد كــه ۳۵۰ میلیــون نفــر در 
ــت  ــز ۱۲/۵ درصــد جمعی ــران نی ــد و در اي جهــان اختــالالت افســردگی دارن
ــن شــیوع گســترده در  ــن اختــالل هســتند كــه اي ــا ۶۴ ســاله دچــار اي ۱۵ ت
جهــان موجــب شــده اســت امســال شــعار روز جهانــی بهداشــت بــه ايــن امــر 
اختصــاص يابــد. بــه گفتهــی ســخنران شــیوع افســردگی در جهــان طــی ۲۳ 
ســال ۵۰ درصــد افزايــش داشــته اســت. در ايــران نیــز ۲۳/۶ درصــد جمعیــت 
۱۵ تــا ۶۴ ســال يعنــی ۱۲/۵ میلیــون نفــر بــه اختــالالت روانپزشــکی مبتــال 
هســتند كــه از ايــن بیــن شــش میلیــون و ۴۰۰ هــزار نفــر دارای اختــالالت 
ــالالت شــديد افســردگی هســتند.  ــر دارای اخت ــون نف افســردگی و ۲/۲ میلی
دكتــر حاجبــی همچنیــن بیــان نمــود كــه دلیــل عــدم بهرهمنــدی بســیاری 
ــن  ــد اي ــه معتقدن ــت ك ــن اس ــب اي ــان مناس ــا از درم ــی م ــراد جامعه از اف
ــالمت  ــواد س ــطح س ــر س ــزود اگ ــود. او اف ــر میش ــود بهت ــالل خودبه خ اخت
مــردم افزايــش يابــد، شناســايی، مديريــت، دريافــت خدمــت و پیشــگیری از 

ــد. ــا می ياب ــردگی ارتق ــکی و افس ــالالت روانپزش اخت

   در ايــن برنامــه، پیــام دكتــر محمــود فکــری، مديــر كل دفتــر منطقــه ی 
مديترانــه ی شــرقی ســازمان جهانــی بهداشــت بــه صــورت ويديويــی پخــش 

شــد كــه در ادامــه بــه آن خواهیــم پرداخــت.

ــی  ــازمان جهان ــی س ــق، نماينده ــن صدي ــر ثمی ــش، دكت ــه هماي    در ادام
بهداشــت در ايــران، راجــع بــه شــیوع و بــار بــاالی افســردگی ســخن گفــت و 
از خدماتــی كــه در ايــران صــورت گرفتــه، تشــکر و تقديــر كــرد. او ايــران را 
نمونــه ی خوبــی از ارايهــی خدمــات بهداشــت روان در منطقــه خوانــد. ســپس 
ــالمت روان،  ــور س ــت در ام ــر بهداش ــاور وزي ــاال، مش ــی نورب ــر احمدعل دكت
ــردگی در  ــالل افس ــار اخت ــیوع و ب ــه ی ش ــود در زمین ــار موج ــیری از آم تفس

ايــران ارايــه كــرد.

    در انتهــا دكتــر ســید حســن هاشــمی، وزيــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی، دربــاره ی اختــالل افســردگی، شــیوع، عوامــل خطــر و اقدامــات مورد 
نیــاز در درمــان و پیشــگیری از آن بــه ايــراد ســخن پرداخــت. دكتــر هاشــمی 
ــته دو  ــران طــی ۲۶ ســال گذش ــیوع افســردگی در اي ــه ش ــن ك ــان اي ــا بی ب
برابــر شــده اســت، افــزود: از نظــر بــار بیماری هــا، افســردگی رتبــه ی چهــارم 
ــردگی در  ــالل افس ــال ۲۰۳۰ اخت ــا در س ــاس پیش بینی ه ــر اس را دارد و ب
رتبــه ی دوم بیماری هــا قــرار خواهــد گرفــت و شــیوع افســردگی و اضطــراب 

در كشــور و جهــان در حــال افزايــش اســت.

ــور،  ــه در كش ــود ك ــان نم ــی بی ــار خودكش ــورد آم ــت در م ــر بهداش    وزي
اســتان ايــالم دارای رتبــه ی اول در خودكشــی اســت و میــزان مــرگ و میــر 
ناشــی از خودكشــی در زنــان نســبت بــه مــردان كمتــر اســت. وزيــر بهداشــت 
بــا بیــان ايــن كــه بســیاری از افــراد از ابتــالی خــود بــه بیماريهــای اعصــاب 
و روان بی اطــالع هســتند، افــزود: متأســفانه در مــورد بیماری هــای اعصــاب 
و روان اطالع رســانی كمــی صــورت گرفتــه و صــدا و ســیما بــه عنــوان يــك 
رســانه ی ملــی كمتــر در خدمــت ايــن موضــوع بــوده و الزم اســت اين مســأله 

كــه يــك نقــص اســت برطــرف شــود.

   وزيــر بهداشــت تأكیــد كــرد كــه عوامــل محیطــی مثــل اعتیــاد، بــی كاری، 
ــن  ــث از بی ــد باع ــی میتوان ــی سیاس ــای تخريب كننده ــت و فض ــود صداق نب
ــات  ــدن ارتباط ــم ش ــون ك ــی چ ــن عوامل ــود. او همچنی ــاط ش ــردن نش ب
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ــا در عرصــه ی اجتماعــی و سیاســی  ــا و بداخالقی ه ــد رفتاری ه اجتماعــی، ب
و نیــز تهمــت و غیبــت را در ايــن زمینــه مؤثــر دانســت و اضافــه كــرد كــه 
ــف، در  ــای مختل ــته از تريبون ه ــال گذش ــد س ــی چن ــراد ط ــیاری از اف بس
جهــت ايجــاد نفــرت مــردم بــه جامعــه پزشــکی تبلیــغ كردنــد و فکــر كردنــد 
ــود  ــی را ناب ــان اجتماع ــه بنی ــی ك ــد در حال ــت می كنن ــردم خدم ــه م ــه ب ك
ــد و  ــیب ديدن ــط آس ــه ی متوس ــم، طبق ــادی ه ــوزه ی اقتص ــد و در ح می كنن
همــه ايــن رفتارهــا در نهايــت منجــر بــه افســردگی در میــان مــردم می شــود.

   وزيــر بهداشــت همچنیــن بیــان نمــود كــه نبايــد نااُمیــدی و نقــاط ضعــف 
ــه و  ــالح جامع ــه ص ــد ب ــرد و باي ــغ ك را تبلی
ــش  ــرد. او نق ــت ك ــم صحب ــر عل ــی ب مبتن
رســانه را در ايــن امــر حايــز اهمیــت خوانــد و 
ذكــر كــرد كــه اكنــون مــردم بــرای داشــتن 
ــد و  ــار ترديدن ــناس دچ ــك و روانش روانپزش
ــه  ــه ب ــن زمین ــت در اي ــته اس ــانه نتوانس رس

ــد. ــی كن ــك چندان ــردم كم م

ــتر  ــرورت كار بیش ــر ض ــمی ب ــر هاش    دكت
و توانمندســازی شــبکه بــرای شناســايی افــراد 
بیمــار تأكیــد داشــت و اضافــه كــرد اقدامــات 
خوبــی در زمینــه ی خدمــات درمانــی صــورت 
گرفتــه اســت و خدمــات بايــد در قالــب 

بیمه هــا توســعه يابــد و حمايــت مالــی از 
ــرد. ــورت گی ــاب و روان ص ــای اعص بیماری ه

   در خــالل جلســه، حضــار شــاهد هنرنمايــی گــروه ســرود پــرواز از 
بیمارســتان روانپزشــکی رازی بودنــد.

ــه  ــريفی ب ــداد ش ــر ون ــی ســالمت روان، دكت ــاالن حوزه ــان از فع    در پاي
ــودی  ــواد محم ــر ج ــر، دكت ــالمت جامعه نگ ــوزه ی س ــات در ح ــر خدم خاط
ــودكان و  ــالمت روان ك ــای س ــوزه ی ارتق ــات در ح ــت خدم ــه جه ــی ب قراي
ــد ابوالحســنی  ــر فري ــه، دكت ــای بهداشــتی اولی ــان در نظــام مراقبت ه نوجوان
ــر  ــر، دكت ــالمت روان جامعه نگ ــات س ــترش خدم ــه گس ــك ب ــل كم ــه دلی ب

ــوزه ی  ــت در ح ــرای فعالی ــولیان ب ــم رس مري
ســالمت روان جامعــه نگــر، دكتــر ســید 
كاظــم ملکوتــی بــه جهــت كمــك بــه ارتقای 
برنامــه ملــی پیشــگیری از خودكشــی، و دكتــر 
ــه دلیــل تــالش  ــی لواســانی ب فهیمــه فتحعل
ــی در  ــات آموزش ــته های خدم ــن بس در تدوي
ــورد  ــه، م ــتی اولی ــای بهداش ــام مراقبت ه نظ
تقديــر قــرار گرفتنــد و از دكتــر جعفــر صادقــی 
ــاون ســابق بهداشــتی دانشــگاه  ــزی )مع تبري
علــوم پزشــکی تبريــز(، دكتــر حســین صومــی 
)رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبريــز(، 
ــگاه  ــس دانش ــری )رئی ــا بیگل ــر علیرض دكت

علــوم پزشــکی زنجــان(، دكتــر محمدرضــا 
صائینــی )معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم 

پزشــکی زنجــان(، دكتــر فــرزام بیدارپــور )معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی كردســتان(، دكتــر ســید وحیــد احمــدی طباطبائــی )معــاون بهداشــت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی كرمــان( و دكتــر علیاكبــر حقدوســت )رئیس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی كرمــان( نیــز تقديــر شــد و بــه پــاس زحماتــی كــه در ارتقــای 

ــق گرفــت. ــه آنهــا تعل ــوح سپاســی ب ــد، ل ــه كشــیده بودن ســالمت جامع

پيام دکتر محمود فکری، مدیرکل دفتر منطقه مدیترانه ی 
شرقی سازمان جهانی بهداشت 

به مناسبت روز جهانی بهداشت، هفتم آوریل ۲۰۱۷

ــده  ــوان كنن ــاری نات ــك بیم ــردگی ي    افس
ــاس  ــال از احس ــراد مبت ــه در آن اف ــت ك اس
ــه ی  ــرده، عالق ــج ب ــا رن ــی طاقت فرس غمگین
شــان را بــه فعالیت هايــی كــه قبــاًل از آن 
ــام  ــت داده و انج ــد از دس ــرده ان ــذت می ب ل
ســخت  برای شــان  روزانــه  فعالیت هــای 
می شــود. در حــال حاضــر در جهــان ۳۰۰ 
ــتند.  ــردگی هس ــه افس ــال ب ــر مبت ــون نف میلی
ــر كســی را تحــت  ــد ه ــاری می توان ــن بیم اي
ــر از  ــرادی كــه متأث ــا اف ــرار دهــد، ام ــر ق تأثی
ــد  ــا بوده ان ــا جنگ ه ــانی و ي ــای انس بحران ه
آواره  قهريــه  نیــروی  تأثیــر  تحــت  يــا  و 

هســتند. آســیب پذيرتر  شــده اند 

   بــا وجــودی كــه درمان هــای مؤثــر در دســترس هســتند، انــگ پیرامــون 
بیمــاری ممکــن اســت همچنــان مانــع از مراجعــه ی بیمــاران بــرای درمــان 
شــود. همــگان در كمــك بــه بیمــاران مبتــال بــه افســردگی بــرای دريافــت 
ــش  ــت نق ــان اس ــه شايسته ش ــور ك ــی آن ط ــای درمان ــان و مراقبت ه درم

دارنــد.

- دولت ها می توانند خدمات سالمت روان را بهبود بخشند.

ــه را  ــی جامع ــطح آگاه ــد س ــاد می توانن ــای مردم نه ــا و گروه ه - خانواده ه
در ايــن زمینــه بــاال ببرنــد.

- افــراد )مبتــال( می تواننــد درخواســت كمــك 
ــد  ــی دريافــت كنن ــد و كمك هــای درمان نماين
بــا  احساساتشــان  مــورد  در  همچنیــن  و 

ــد. ــت كنن ــران صحب ديگ

   در ايــن روز جهانــی ســالمت، مــا میتوانیــم 
انجــام دهیــم.  افســردگی كاری  مــورد  در 
ــم و  ــارزه كنی ــاری مب ــگ بیم ــا ان ــد ب بیايی
ــرده در  ــردن بیپ ــت ك ــه صحب ــران را ب ديگ

ــم. ــوت كنی ــردگی دع ــورد افس م

اخبار و گزارش  ها

تقدیر از دکتر ونداد شریفی

دکتر حاجبی و گروه سرود پرواز
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گردهمایی نوروزی شاخه ی مازندران
ــی  ــن علم ــدران انجم ــاخه ی مازن ــوروزی ش ــی ن گردهماي
روانپزشــکان ايــران در روز يکــم ارديبهشــت ۱۳۹۶ در 
مجتمــع توريســتی میزبــان، واقــع در بابلســر، برگــزار 
ــکان و ۱۸  ــر از روانپزش ــی ۲۵ نف ــن گردهماي ــد. در اي گردي
نفــر از دســتیاران روانپزشــکی دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
ــتند. در  ــور داش ــواده حض ــاق خان ــه اتف ــل ب ــدران و باب مازن
ابتــدای برنامــه، گــروه موســیقی ســنتی مازنــدران بــه مــدت 
ــد و  ــس از آن دي ــرد و پ ــه ك ــرای برنام ــاعت اج ــك س ي
بازديــد نــوروزی روانپزشــکان برگــزار شــد. ايــن گردهمايــی 
ســپس بــا ايــراد ســخنرانی توســط دكتــر مهــدی پوراصغــر 
ــکان  ــی روانپزش ــن علم ــدران انجم ــاخه مازن ــس ش )ريی
ــود  ــوح يادب ــا اهــدای ل ــت ب ــران( ادامــه يافــت و در نهاي اي
ــا  ــر آتن ــوی، دكت ــادات موس ــر شکوفه الس ــر از دكت و تقدي
ــان  ــه پاي ــم ب ــا، مراس ــب اهلل علی نی ــر حبی ــی، و دكت اندرام
ــركت  ــار ش ــی ناه ــت پذيراي ــکاران در ضیاف ــید و هم رس

ــد. كردن

ــورد  ــا در م ــش »بی ــن ۱۳۹۶، هماي ــنبه ۲۱ فروردي روز دوش
ــه همــت شــبکه ی بهداشــت و  ــم« ب افســردگی حــرف بزنی
ــن پیشــگیری از خودكشــی  ــز انجم ــان اسالمشــهر و نی درم
ايــران بــا حضــور نمايندگانــی از ارگان هــا، ســفیران ســالمت 
ــبکهی  ــش ش ــالن هماي ــار در س ــای خودي ــران گروه ه و رهب

ــد.  ــزار ش بهداشــت اسالمشــهر برگ

ــر  ــر ســلمانی، مدي ــدم دكت ــن همايــش، پــس از خیرمق در اي
ــردگی،  ــه افس ــی در زمین ــم ملکوت ــید كاظ ــر س ــبکه، دكت ش
ــنین  ــدان در س ــردگی فرزن ــورد افس ــن در م ــی والدي نگران
مختلــف و راهکارهــای پیشــگیری از بــروز افســردگی در هــر 

ــراد ســخن پرداخــت. ــه اي ــی، ب دوره از زندگ

در ادامــه، دكتــر بهــروز قنبــری بــه بیــان مباحــث خودكشــی، 
عواملــی كــه منجــر بــه خودكشــی می شــود، افــراد در 
از خودكشــی  پیشــگیری  راهکارهــای  و  معــرض خطــر 
ــالمت روان  ــئول س ــناس مس ــی كارش ــر فتح ــت. دكت پرداخ
ــرد افســرده و  ــا ف ــح زندگــی ب ــاره ی نحــوه ی صحی ــز درب نی

ــت. ــخن گف ــا او س ــاط ب ــراری ارتب برق

اخبار و گزارش  ها

همایش »بيا در مورد افسردگی حرف بزنيم« در اسالمشهر
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مهدیه صالحی
 دستيار روانپزشکی

هفته آگاهی از مغز در ایران

   »هفتــه آگاهــی از مغــز« يــك برنامــه جهانــی اســت كــه در سراســر دنیــا، 
ــه دلیــل هم زمــان شــدن  اواخــر اســفند مــاه برگــزار می شــود، امــا در ايــران ب
بــا ســال نــو خورشــیدی، از بیســت و نهــم بهمــن تــا پنجــم اســفند برگــزار شــد.

   ســتاد توســعه ی علــوم و فناوری هــای شــناختی، حامــی و برگــزار كننــده ی 
هفتــه ی آگاهــی از مغــز، ايــن هفتــه را در ســال ۱۳۹۴ بــرای اولیــن بــار در ايران 

بــا هــدف ترويــج ارتقــای آگاهــی عمــوم جامعــه از عملکــرد مغــز برگــزار كــرد.
تاریخچه ی برگزاری هفته ی آگاهی از مغز

   هفتــه آگاهــی از مغــز )Brain Awareness Week( كمپینــی جهانــی 
بــرای ارتقــای عالقه منــدی عمومــی بــه تحقیقــات علــوم اعصــاب اســت كــه 
ــی  ــه ی اروپاي ــا )DANA( و اتحادي ــز دان ــای مغ ــه ی پژوهش ه ــط اتحادي توس

ــه بعــد برگــزار می شــود. ــا و بــه صــورت ســالیانه از ۱۹۹۶ ب دان

   ســازمان پژوهشــی دانــا يــك ســازمان بشــر دوســتانه خصوصــی متشــکل 
از بیــش از ۴۰۰ عصب  شــناس برجســته ی دنیــا و از جملــه ۱۶ برنــده ی جايــزه 
نوبــل اســت كــه بــا شــعار »دروازه ی ورود بــه اطالعــات معتبــر دربــاره ی مغــز«، 
ــب و  ــی، انتشــار مطال ــای مال ــق كمك ه ــز را از طري ــا مغ ــط ب ــات مرتب تحقیق

ــد. ــتیبانی می كن ــی پش ــای آموزش برنامه ه

ــا بــر ســه اصــل اســتوار اســت: ۱(     اهــداف كلــی موسســه ی پژوهشــی دان
ارتقــای بهتــر مغــز و عملکردهــای آن، ۲( ســرعت بخشــیدن بــه كشــف درمــان 
اختــالالت مغــزی، و ۳( مبــارزه بــا برچســب زدن اختــالالت مغــزی از طريــق 

ــده. ــه ش ــای ارائ آموزش ه

ــوزه ی  ــر ح ــد ب ــا تأكی ــازمان ب ــن س ــی اي ــای كنون ــداف و اولويت ه    اه
»عصبشــناختی« در دو زمینــه ی تصويربــرداری مغــزی و تحقیقــات بالینــی علوم 
ــان و  ــان محقق ــوی می ــازمان، گفت وگ ــن س ــود. اي ــدی می ش ــاب طبقه  بن اعص
مخاطبــان عــام را محقــق می ســازد و اطالعاتــی معتبــر دربــاره ی پیشــرفت های 
اخیــر در تحقیقــات را از طريــق نشــريات، وب ســايت های رايــگان، رســانه های 

ــار مــردم قــرار می دهــد. اجتماعــی و هفتــه  ی آگاهــی از مغــز در اختی
   مؤسســه ی دانــا در ســال ۱۹۵۰ تأســیس و اولیــن هفتــه ی آگاهــی از مغــز 
بــرای عمــوم در ســال ۱۹۹۶ برگــزار شــد و هــم اكنــون بیســت و دومیــن ســال 
برگــزاری هفتــه ی آگاهــی از مغــز در دنیاســت. از زمــان آغــاز بــه كار هفتــه ی 
آگاهــی از مغــز تــا كنــون بیــش از چهــار هــزار و يکصــد همــکار در ۹۹ كشــور 

ــد. ــداد شــركت كرده ان ــن روي در اي
   برخــی از مهم تريــن كشــورهای برگــزار كننــده ی برنامــه ی هفتــه ی آگاهــی 
از مغــز در دنیــا عبــارت اســت از: ايــاالت متحــده ی آمريــکا )بیــش از ۷۰ رويداد(، 
انگلســتان، آلمــان، اســپانیا، ســوئیس، آرژانتیــن، روســیه، هنــد، رومانــی، فنالنــد، 
ژاپــن، كانــادا، پرتغــال، مکزيــك، تركیــه، عربســتان ســعودی و امــارات متحده ی 

عربــی. در ســال ۲۰۱۴ ايــن برنامــه در بیــش از ۵۵ كشــور برگــزار شــد و ۸۶۰ 
كمپیــن هفتــه ی آگاهــی از مغــز در نقــاط مختلــف جهــان شــکل گرفــت.

برنامه ی ایران
ــا پنجــم اســفند در     در ســال ۱۳۹۵، ايــن هفتــه از بیســت و نهــم بهمــن ت
ايــران برگــزار شــد. دبیــر علمــی ايــن برنامــه دكتــر محمدتقــی جغتايــی و دبیــر 

اجرايــی آن ســیما توكلــی بــود.
   در ايــن هفتــه چهــار ســمینار تخصصــی در مناطــق ۴، ۶، ۱۸ و ۱۹ تهــران 
ــن ســمینارها برجســتگان حوزه هــای  ــوزی اجــرا شــد. در اي در ســطح دانش آم
علــوم اعصــاب و مغــز از دانشــگاه های علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، علــوم 

ــران  ــکی ته ــوم پزش ــی و عل ــتی و توان بخش ــوم بهزيس ــران، عل ــکی اي پزش
ــه  ــز اراي ــه مغ ــوزان نســبت ب ــای آگاهــی دانش آم ــی را درخصــوص ارتق مطالب

دادنــد.
   ســه ســمینار تخصصــی نیــز در دانشــگاه های شــريف، علــوم پزشــکی شــهید 
ــر آن چهــار نشســت در  ــا شــد. عــالوه ب ــز برپ ــوم پزشــکی تبري بهشــتی و عل
ــران  ــاد ته ــهر ری و جنت آب ــی، ش ــهید محالت ــف آباد، ش ــراهای يوس فرهنگس
ــن  ــد. همچنی ــکیل ش ــردگی تش ــر و افس ــاری آلزايم ــی بیم ــه ی بررس در زمین
ــناس« در  ــزت را بش ــعار »مغ ــا ش ــز ب ــی از مغ ــه آگاه ــای هفت ويژه برنامه ه

ــد. سراســر كشــور اجــرا گردي
ــز  ــران( نی ــباران )ته ــز در فرهنگســرای ارس ــی از مغ ــه ی آگاه ــاح هفت    افتت
ــوم شــناختی(،  ــر ســتاد عل ــر ســید كمــال خــرازی )دبی شــامل ســخنرانی دكت
دكتــر علیرضــا زالــی )رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی(، دكتــر ســید احمــد جلیلی 
)رئیــس وقــت انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران( و دكتــر محمدتقــی جغتايــی 
)رئیــس انجمــن علــوم اعصــاب ايــران و مشــاور عالــی ســتاد علــوم  شــناختی( 

بــود.
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   اولیــن كنگــره ی اعتیــاد و رفتارهــاي پرخطــر بــه مــدت ســه روز از ۱۳ تــا 
۱۵ ارديبهشــت ســال ۱۳۹۶ در دانشــگاه علــوم پزشــکي شــهید صدوقــی يــزد 
و بــا رياســت دكتــر میرجلیلــی برگزارگرديــد. دبیــر علمــی و دبیــر اجرايــی آن 
بــه ترتیــب دكتــر ســید مجتبــي ياســیني اردكانــي و دكتــر قاســم دســتجردی 
بودنــد. ايــن كنگــره بــا همــکاري انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران، ســتاد 

مبــارزه بــا مــواد مخــدر، مركــز تحقیقــات اعتیــاد و علــوم رفتــاري، اســتانداري 
و ســازمان بهزيســتي اســتان يــزد برگزارگرديــد.

ــاتید  ــور اس ــا حض ــر ب ــاي پرخط ــاد و رفتاره ــی اعتی ــن الملل ــره بی    كنگ
روانپزشــکي ايــران، انگلســتان و اســترالیا برگــزار شــد. عــالوه بر ســخنرانیهايي 

 سمینار یکروزه اوتیسم؛
یک اختالل شایع اما ناآشنا

   هنــوز افــراد زيــادی در جامعــه هســتند كــه اطــالع ندارنــد بــا شناســايی 
ــودی در  ــگام و بهب ــخیص زودهن ــه تش ــادی ب ــك زي ــوان كم ــم می ت اُتیس
عملکــرد ايــن كــودكان نمــود. در ايــن راســتا جمعــی از اســاتید بــا همــکاری 
ــتری،  ــم شوش ــرا حکی ــر میت ــت دكت ــران و هم ــکی اي ــگاه علومپزش دانش
ــخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ در  ــوان، در تاري ــودک و نوج ــکی ك ــص روانپزش فوق تخص
ــران  ــکی اي ــوم پزش ــگاه عل ــزی دانش ــه ی مرك ــر كتابخان ــی تئات ــالن آمف س
گــرد هــم آمدنــد تــا بــه آمــوزش كارشناســان عالقه منــد بــه ايــن موضــوع 

ــد. بپردازن

ــدزاد  ــعود احم ــر مس ــخنرانی دكت ــا س ــش و ب ــت بخ ــمینار در هف ــن س    اي
اصــل، دكتــر آزيتــا توســلی، دكتــر فاطمــه شــیرمحمدی، آقــای قاســمی، دكتــر 
الهــام شــیرازی، دكتــر ابوالقاســمی و دكتــر اســماء عاقبتــی برگــزار شــد كــه در 
آن بــه موضوعاتــی چــون توضیــح بیمــاری، درمانهــای غیردارويــی، بیماريهــای 

همــراه، روشــهای غربالگــری، و كنتــرل اســترس والديــن پرداختــه شــد.

سيد مجتبي یاسيني اردکاني
روانپزشک، دبير علمی کنگره

فاطمه یوسفی
کارشناس ارشد روانشناسی بالينی، بيمارستان حضرت علی اصغر )ع(

 گزارش اولین کنگره ی
 بین المللی اعتیاد و
رفتارهاي پرخطر
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كــه بــه صــورت كلیــدي انجــام شــد، بیــش از بیســت مقالــه بــه صــورت ســخنراني و هشــتاد مقالــه بــه صــورت پوســتر ارايــه گرديــد. در ايــن كنگــره بیــش از 
۳۵۰ نفــر شــركت داشــتند.

   در خــالل كنگــره، عــالوه بــر ســخنراني در ســالن اصلــي، هفــت كارگاه آموزشــي توســط اســاتید خارجــي و داخلــي برگــزار گرديــد كــه در مجمــوع ۴۵۰ 
نفــر در ايــن كارگاه هــا شــركت نمودنــد و بیــش از ۲۰۰ دانشــجو و كارشــناس نیــز در طــول ايــن ســه روز دربرنامــه هــای مختلــف كنگــره شــركت داشــتند.

ــا همايــش علمــی در يکــی از پاركهــاي  ــه مــدت ســه روز هم زمــان ب ــود كــه ب ــن كنگــره برنامــه ی همايــش مردمــي ب ــکار ديگــر دســت اندركاران اي    ابت
بــزرگ شــهر يــزد برگــزار شــد. ايــن همايــش مردمــی بــه صــورت برنامــه دوچرخــه ســواری، ورزش صبحگاهــی تــوأم بــا ســخنراني روانپزشــکان و مســئولین، 
اعطــای جايــزه، اجــرای نمايشــنامه و برگــزاري نمايشــگاه نقاشــي و عکــس برگــزار شــد. همچنیــن همزمــان چهــارده غرفــه، از جملــه مشــاوره ی اعتیــاد، و تســت 
رايــگان ايــدز و هپاتیــت فعالیــت داشــتند. در خــالل ايــن همايــش، در خصــوص مباحــث مختلــف اعتیــاد، كتــاب، بروشــور و كتابچــه عرضــه گرديــد. در پايــان 

كنگــره نیــز بیانیــه اي بــه شــرح زيــر از طــرف كمیتــه ی علمــي كنگــره صــادر گرديــد.

   بیانیه ی اولین كنگره ی اعتیاد و رفتارهاي پرخطر:
۱- رصد مستمر اعتیاد و رفتارهای پر خطر

۲- استمرار تبادل تجربیات با كشورهای توسعه يافته
۳- بهره گیری از فضای مجازی به منظور توسعه ی دانش جوانان و نوجوانان

۴- ارزشیابی مستمر میزان اثر بخشی برنامه ها
۵- افزايش نرخ سطح پوشش برنامه های كاهش تقاضا

۶- ايجاد فضای دسترسی آسان محققان به آمارهای اعتیاد و رفتارهای پرخطر
۷- انجام فعالیت های مبتنی بر شواهد از سوی متولیان مربوطه

۸- سرمايه گذاری در بخش خانواده
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گفت و گو

   استاد بسيار خرسندیم که فرصتی داریم تا زمانی را با شما 
هم صحبت باشيم و بتوانيم تجربه ها و خاطرات شما را در اختيار 

مخاطبان قرار دهيم. طبيعتاً اول مشتاقيم در مورد کودکی، خانواده 
و گذشته تان بيشتر بدانيم.

ــما و  ــت ش ــرض ادب دارم خدم ــالم و ع ــرد: س ــر ف دکت
ــا  ــال ها ب ــس از س ــه پ ــحالم ك ــدگان و خوش ــه ی خوانن هم
ــران  ــه اي ــه ب ــی ك ــوم. زمان ــت می ش ــم صحب ــان ه جوان
بازگشــتم تعــداد روان پزشــکان فارغ التحصیــل خــارج از 
كشــور انگشت شــمار بــود. از صــدا و ســیما خواســتند بــا مــن 
مصاحبــه كننــد؛ شــرط مــن ايــن بــود كــه مصاحبــه بايــد بــه 
ــرا  ــرد. زي ــورت نگی ــوری ص ــا سانس ــد ت ــده باش ــورت زن ص
ــی  ــور در آن جاي ــه سانس ــت ك ــه ای  اس ــه گون ــا ب ــته م رش
ــورد  ــا در م ــا روزنامه ه ــار ب ــی دو ب ــروز يک ــا ام ــدارد. ت ن
ــن  ــی اي ــرده ام، ول ــت ك ــی صحب ــای بالین ــی نمونه ه برخ
ــوم. ــه می ش ــه انجــام مصاحب ــه حاضــر ب ــار اســت ك اولین ب

 متولــد ۱۳۱۸ كرمانشــاه هســتم. بــه دلیــل مأموريــت پــدرم تــا يك ســالگی آن جــا 
بوديــم و بعــد مجــدداً بــه تهــران برگشــتیم. مــن در خانــواده ی پرجمعیتــی زندگــی 
ــان های  ــه انس ــادری ك ــدر و م ــراه پ ــه هم ــرادر ب ــر و ب ــت خواه ــردم. هف می ك
ــه ســر  ــردم از نظــر معیشــت در ســختی ب ــان م ــد. در آن زم ــی بودن بســیار آرام
می بردنــد و بســیاری از امکانــات اولیــه امــروزی وجــود نداشــت. 
مــا نیــز زندگــی متوســطی داشــتیم. بــا اين حــال پــدرم بســیار 
بــه علــم و دانــش اهمیــت مــی داد. بــه همیــن دلیــل حتــی بــر 
ــر  ــای بزرگت ــان، اصــرار داشــت خواهره ــر آن زم خــالف تفک

مــن نیــز تحصیــالت عالــی داشــته باشــند.
ــا  ــه دلیــل مراوداتــی كــه ب پــس از اتمــام دوران دبیرســتان، ب
ــه  ــم ب ــراد تحصیل كــرده در خــارج از كشــور داشــتم، تصمی اف
ادامــه تحصیــل در خــارج از ايــران گرفتــم، امــا خانــواده اصــرار 
ــن  ــذا م ــردازم. ل ــل بپ ــه ی تحصی ــه ادام ــا ب ــت همین ج داش
هــم كــه تصمیــم خــودم را گرفتــه بــودم از عمــد كاری كــردم 
ــه  ــی ب ــواده را راض ــه خان ــوم و اين گون ــول نش ــگاه قب در دانش

مصاحبه با استاد، دکترکيومرث فرد

گزارشی از: امير شعبانی و امين ستاری
تنظيم: امين ستاری، دستيار روانپزشکی

به ایران برگشتم. زیرا 
می خواستم این جا 

تغيير ایجاد کنم. ابتدا 
به دانشگاه تهران 

رفتم که گفتند نيازی به 
استاد نداریم.
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تصمیــم خــود كــردم. بــا توجــه بــه انديشــه ی غالــب 
آن زمــان، ابتــدا اتحــاد جماهیــر شــوروی را انتخــاب 
ــًا در هیجــده  ــه دلیــل مشــکالتی نهايت كــردم، امــا ب
ســالگی عــازم ايــاالت متحــده شــدم. در آن جــا قبــل 
از ورود بــه رشــته ی پزشــکی بايــد مقدماتــی فراگرفته 
شــود كــه ايــن دوره را در دانشــگاه UCLA كالیفرنیــا 
گذرانــدم. بــرای ورود بــه دانشــکده پزشــکی از مراكــز 
ــن  ــرای تأمی ــان ب ــم. آن زم ــرش گرفت ــی پذي مختلف
مخــارج در مراكــز تحقیقاتــی مشــغول بــه كار بــودم، 
ــود.  ــل بســیار ســنگین ب ــه تحصی ــه ی ادام ــا هزين ام
هم زمــان يکــی از دوســتانم كــه او نیــز قصــد ادامــه 
تحصیــل در پزشــکی داشــت خبــر داد كــه دانشــگاه 
شــیراز امــکان ادامــه ی تحصیــل بــرای كســانی كــه 
ــتند را  ــغول هس ــکی مش ــته پزش ــکا در رش در آمري
فراهــم كــرده اســت. در نتیجــه مــن هــم تصمیــم بــه 
بازگشــت گرفتــم و موفــق شــدم از دانشــگاه شــیراز با 
ــوم. در  ــل ش ــی فارغ التحصی ــکی عموم ــدرک پزش م
آن زمــان مــدرک دانشــگاه شــیراز بــه دلیــل حضــور 
ــر  ــی بســیار معتب ــی از نظــر بین الملل اســاتید آمريکاي

ــه  ــود. ب ــود و ادامــه تحصیــل در ايــاالت متحــده میســر ب ب
ــط اجتماعــی مناســبی كــه در دانشــگاه داشــتم،  ــل رواب دلی
همــکاری مناســبی صــورت گرفــت تــا زودتــر بــرای 
ــگاه  ــل، دانش ــه تحصی ــرای ادام ــم. ب ــدام كن ــص اق تخص
ــز انتخــاب  ــروف بارن ــل بیمارســتان مع ــه دلی واشــنگتن را ب

كــردم.
استاد، چه طور شد برای تخصص، رشته 

روان پزشکی را انتخاب کردید؟
دکتــر فــرد: زمانــی كــه مقدمــات پزشــکی را در 
ــه  ــون روان شناســی را مطالع ــدم و مت ــس می خوان لوس آنجل
ــه  ــه چ ــدم ك ــد ش ــه عالقه من ــن مقول ــه اي ــردم، ب می ك
مطالــب انتزاعــی جالبــی وجــود دارد. البتــه ايــن قبــل از ورود 

ــجويی،  ــود. در دوران دانش ــکی ب ــته ی پزش ــه رش ب
از  بــود؛  اختیــاری  بخش هــا  بعضــی  گذرانــدن 
ــه دلیــل عالقــه ی  ــه روان پزشــکی كــه مــن ب جمل
ــردم.  ــن دوره شــركت ك ــار در اي ــن ب ــراوان چندي ف
آن زمــان بخــش روان پزشــکی در بیمارســتان جنرال 
]عمومــی[ بــود، امــا دســتیار روان پزشــکی نداشــتند. 
بــه همیــن دلیــل مســؤولیت اينترن هــا و اســتاژرها 
ــر  ــز باالت ــا نی ــات آنه ــل، معلوم ــود. در مقاب ــاد ب زي

می رفــت.
دوره ی دستياری شما در آمریکا چگونه 

بود؟
دکتــر فــرد: روز اولــی كــه وارد بیمارســتان 
شــدم، بالفاصلــه اســم مــرا صــدا زدنــد. بــا تعجــب 
ــه،  ــد: »بل ــد؟« گفتن ــن كار دارن ــا م ــیدم: »ب پرس
بیمــاران شــما در درمانــگاه منتظرتــان هســتند!« در 

ــی زد. ــرف اول را م ــب ح ــم و ترتی ــا نظ آن ج
ــتاد  ــار اس ــت، چه ــر رزيدن ــه ازای ه ــان ب در آن زم

ــم و  ــت بودي ــًا ۳۵ رزيدن ــا تقريب ــت. م ــود داش وج
ــدادی  ــن تع ــر اي ــالوه ب ــتاد. ع ــر اس ــاالی ۱۰۰ نف ب
از روان پزشــکان شــهركه تخــت جهــت بســتری 
همــکاری  آمــوزش  امــر  در  داشــتند  اختیــار  در 

می كردنــد.
ــه  ــه و از هم ــت: »همیش ــود داش ــون وج ــك قان ي
ــف  ــان »چی ــی«. در آن زم ــؤال بپرس ــی س می توان
انتخــاب  از كســانی  ارشــد[  رزيدنــت« ]دســتیار 
ــده اند  ــل ش ــل فارغ التحصی ــال قب ــه س ــد ك می ش
ــر روز  ــود. ه ــا ب ــا آنه ــتیاران ب ــه دس ــاط اولی و ارتب
رانــد آموزشــی برگــزار می شــد و دســتیاران مســؤول 
بســتری  كشیك شــان  در  كــه  بودنــد  بیمارانــی 
ــه ی  ــح اراي ــه صب ــا ن ــت ت ــاعت هش ــد. س كرده ان
ــه در آن  ــد ك ــام می ش ــاتیدی انج ــط اس ــه توس مقال
هفتــه مــرور مقــاالت پیرامــون موضوعــی داشــته اند؛ 

ــا. ــپس رانده و س
امتحانات به چه صورت بود؟

ــچ گاه  ــی هی ــخصه در زندگ ــه ش ــرد: ب ــر ف دکت
ــری و  ــه يادگی ــوده، بلک ــم نب ــم مه ــدن براي ــه و اول ش رتب
فهــم عمیــق مطالــب اولويــت نخســتم بــوده اســت. در مــورد 
ــی و تســتی انجــام  ــه صــورت كتب ــل اين جــا ب آزمون هــا مث
ــد و  ــاتید بودي ــن اس ــر ذره بی ــه زي ــر لحظ ــما ه ــد. ش نمی ش
عملکــرد شــما ارزيابــی می شــد. بــرای ارتقــا نیــز كل اســاتید 
بــه همــراه »چیــف« در مــورد شــما نظــر می دادنــد. در واقــع 
ــود  ــف خ ــاط ضع ــد نق ــتید و باي ــر روز امتحــان داش ــما ه ش
ــا امتحــان كتبــی نداشــتیم. آن جــا  ــد. ام را برطــرف می كردي

ــتند. ــه دستیارانشــان داش ــی ب ــاتید احاطــه ی كامل اس
این شيوه را در ایران می توان اجرا کرد؟

ــراد را  ــا اف ــه. سیســتم م ــوز ن ــه نظــرم هن ــرد: ب ــر ف دکت
بــرای نمــره تربیــت می كنــد و هنــوز فرهنــگ اين كــه 
»درس بخوانــم تــا مهارت هايــم زيــاد شــود و 
بــه بیمارانــم بهتــر كمــك كنــم و باعــث پیشــرفت 
ــه  ــد ب ــر باي ــما ناگزي ــدارد و ش ــود ن ــوم« وج بش
ــد.  ــه مطالعــه كنی ــور ب ــراد را مجب ــه ی نمــره اف بهان
در آن سیســتم، افــراد تــا هشــت شــب در بیمارســتان 
ــا  ــد. بعده ــه ای ۳۰ ســاعت می خوابیدن ــد و هفت بودن
كــه در ايــران اســتاد شــدم خیلــی تــالش كــردم كــه 
دســتیاران ســر ســاعت بیاينــد. حتــی صبح هــا زودتــر 
ــردم؛  ــاده می ك ــم آم ــی ه ــدم و چاي ــه می آم از بقی

ــن مســأله محقــق نشــد. ــی اي ول
ارتباط دستياران و اساتيد به چه صورت 

بود؟
دکتــر فــرد: بســیار صمیمــی و در عیــن حــال در 
كار، جــدی. رفــت و آمــد خانوادگــی بیــن اســاتید و 
دســتیاران بــود. مهمانــی و دورهمی هــای مرتــب در 
ــرار و در مــورد كار، برخــورد  ــركاری برق ســاعات غی

ــود. جــدی و منضبــط ب

روز اولی که وارد 
بيمارستان شدم، 

بالفاصله اسم مرا صدا 
زدند. با تعجب پرسيدم: 

»با من کار دارند؟« 
گفتند: »بله، بيماران شما 

در درمانگاه منتظرتان 
هستند!«
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چه شد به ايران برگشتید؟
تحصیــل،  اتمــام  از  پــس  دکتــر فــرد: 
علی رغــم درخواســت بــرای كار بــه عنــوان 
ــرا  ــران برگشــتم. زي ــه اي ــی، ب ــأت علم عضوهی
ــدا  ــم. ابت ــاد كن ــر ايج ــا تغیی ــتم اين ج می خواس
ــازی  ــد نی ــم كــه گفتن ــه دانشــگاه تهــران رفت ب
ــی  ــر سیاس ــا دكت ــپس ب ــم. س ــتاد نداري ــه اس ب
آشــنا شــدم كــه اســتقبال زيــادی از مــن كردنــد 
ــروع  ــا ايشــان ش ــن ب ــتی م ــا دوس و از همان ج
شــد. بــا ملحــق شــدن دوســتان جديــد، از 
جملــه دكتــر همــا دارابــی، دكتــر تهرانــی، 
ــر  ــر بهف ــی زاده، دكت ــر تق ــی، دكت ــر رازان دكت

ــکا  ــوان از آمري ــودک و نوج ــك ك ــه روان پزش ــان ك ــر امینی ــور دكت و همین ط
ــت،  ــر وق ــی و وزي ــر سیاس ــاط دكت ــا ارتب ــد. ب ــترده تر ش ــا گس ــود همکاری ه ب
ــك  ــدان ون ــر شیخ االســالم زاده، حــدود ســال ۱۳۵۵ ســاختمانی نزديــك می دكت
ــك  ــتیار، پزش ــطوح )دس ــام س ــوزش در تم ــت و آم ــرار گرف ــروه ق ــار گ در اختی
ــت  ــار، خدمــه( شــروع شــد. ظــرف ســه ســال، ۳۶ رزيدن عمومــی، پرســتار، بهی
ــد  ــر شــهری می آي ــر كــس از ه ــه ه ــود ك ــن ب ــا اي ــم و شــرط م ــت كردي تربی
ــودش  ــهر خ ــل در ش ــدت تحصی ــر م ــل، دو براب ــام دوره ی تحصی ــس از اتم پ
ــودم. چنديــن مركــز درمانــی در  خدمــت كنــد. در آن زمــان مديــر گــروه مــن ب

اختیــار داشــتیم و رزيدنت هــای ســال اول بــه امین آبــاد می رفتنــد.
گویا مخالفت هایی با شما وجود داشت؟

ــم و در  ــدی بودي ــرا رقیــب جدي ــود. زي ــاد ب ــدا مخالفت هــا زي ــرد: ابت ــر ف دکت
ــا  ــر خــالف غــرب، رقیــب داشــتن مســأله ی ناگــواری اســت. اّم ــا ب فرهنــگ م
مــن مســايل را شــخصی نمی كــردم. فقــط بــه هــدف، كــه تربیــت روان پزشــکان 

ــود فکــر می كــردم. ــه كشــور ب ــد و كمــك ب جدي
پــس از پیــروزی انقــالب بــرای مدتــی كار رهــا شــد و پــس از مدتــی مجموعــه 
تبديــل بــه انســتیتو روان پزشــکی شــد كــه ابتــدا زيــر نظــر وزارت بهداشــت بــود 

و بعدهــا بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی ايــران منتقــل شــد.
منتقدین روان پزشکی می گویند علم روان پزشکی نتوانسته شيوع 

اختالالت را کاهش دهد. نظر شما در این مورد چيست؟
اصــاًل اين گونــه نیســت. بــه نظــرم ايــن گفتــه نخســت ناشــی از عــدم اطالعات و 
آمــار دقیــق اســت. ريســك فاكتورهای اختــالالت روان پزشــکی نیــز بســیار بیشــتر 
ــای  ــیوع بیماری ه ــیگار ش ــیوع س ــش ش ــا افزاي ــال، ب ــرای مث ــت. ب ــل اس از قب
ــکی و  ــم پزش ــص عل ــل نق ــه دلی ــن ب ــا اي ــه. آي ــترش يافت ــز گس ــی نی تنفس

متخصصــان ريــه اســت؟
نظر شما در مورد افتتاح هزار تخت 

روان پزشکی در کشور چيست؟
تــا ندانیــم جزيیــات مســأله چیســت اظهــار نظــر 
ــن  ــته بزرگتري ــی در گذش ــت. زمان ــتباه اس اش
روان پزشــکی  بیمارســتان های  بیمارســتان ها، 
بــود. زيــرا بیمــاران را در آن جــا رهــا می كردنــد. 
ــه  ــیدند هرچ ــه رس ــن نتیج ــه اي ــا ب ــا بعده اّم
ارتبــاط بیمــاران بــا محیط بیشــتر باشــد بهبودی 
بهتــر اســت. اگــر هــدف، ايجــاد تخت هــای الزم 
بــرای بیمارانــی اســت كــه نیازمنــد بســتری اند، 
كار صحیــح صــورت گرفتــه و اگــر بیــش از نیــاز 

باشــد خیــر.
نظرتان در مورد بستن بيمارستان های تک تخصصی چيست؟

دکتــر فــرد: اگــر در بیمارســتان عمومــی بــه صورتــی عمــل شــود كــه بخــش 
روان پزشــکی اعــم از بخــش جنــرال ]عمومــی[، اورژانــس و بخــش جــدا بــرای 
بیمــاران آسیب رســان بــه همــراه كلیــه ی مســايل مــورد نیــاز مثــل اتــاق و فضــا 
بــرای كار درمانی،گفتــار درمانــی و گــروه درمانــی و ... وجــود داشــته باشــد ديگــر 
ــد  ــاص چن ــا اختص ــًا ب ــا صرف ــت. ام ــی نیس ــتان تك تخصص ــه بیمارس ــازی ب نی
ــاران را  ــاز بیم ــود نی ــکی نمی ش ــه روان پزش ــی[ ب ــتان عموم ــت ]در بیمارس تخ

رفــع كــرد.
چگونه می توان بيمارستان ها را موظف به اجرای قانون اختصاص 

ده درصد از تخت ها به بخش روان پزشکی کرد؟
دکتــر فــرد: ســال ها قبــل در بیمارســتان عمومــی بزرگــی كار می كــردم كــه 
تنهــا بیســت تخــت مختــص روان پزشــکی بــود. مــن از همکارانــم شــروع كــردم. 
ــای  ــردم و در رانده ــت می ك ــی صحب ــی و جراح ــکاران داخل ــا هم ــر روز ب ه
ــود كــه اگــر مــن يــك روز  ــر ب ــه حــدی ارتبــاط مؤث آنهــا شــركت می كــردم. ب
غايــب بــودم ســراغ مــن و ادامــه مباحــث را می گرفتنــد. مــا بايــد ابتــدا نگــرش 
همکارانمــان را عــوض كنیــم. بايــد همکاريمــان را بــا رشــته های ديگــر بیشــتر 

كنیــم، زيــرا مباحــث مــا همــه جــا هســت.
بسيار سپاسگزاریم که امروز وقت خود را در اختيار ما گذاشتيد و 

خاطرات و تجارب خود را بازگو کردید.
دکتــر فــرد: مــن هــم از شــما ممنونــم و امیــدوارم همیشــه شــاد و ســالمت 

باشــید.

دکتر اصغر الهی )۱3۲3-۱3۹۱( 
نویسنده و روانپزشک

عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
برنده جایزه ی گلشيری برای رمان سالمرگی

سردبير مجله بازتاب روان شناسی
goo.gl/KttRnz :فهرست آثار در ویکيپدیا
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محمد جواد پرورش
دستيار روانپزشکی

   آقای دکتر حاجبی هم اکنون در پایان دوره ی چهارساله ی وزارت 
آقای دکتر هاشمی هستيم. به نظر شما در این چهار سال چه اقدامات 
مثبتی در حوزه ی سالمت روان انجام شده و در چه زمينه هایی دولت 

آینده باید با جدیت بيشتری اقدام کند؟

ــرای حــوزه ی ســالمت روان  ــی: طــرح تحــول ســالمت ب ــر حاجب    دکت
يــك فرصــت كم نظیــر بــود. دولــت تدبیــر و امیــد در ايــن چهــار ســال چنــد 
ــه وجــود آمــد كــه  كار شــاخص انجــام داده اســت. در ايــن طــرح فرصتــی ب
ــل  ــه دلی ــتیم و ب ــن داش ــا در ذه ــال ها تنه ــه س ــی ك ــرات و ايده هاي تفک

ــم. ــی كنی ــم را عمل ــرای آن نبودي ــه اج ــادر ب ــاخت ها ق ــف زيرس ضع
طــرح تحــول ســالمت نــه فقــط در حــوزه ی ســالمت روان، بلکــه در همــه ی 
حوزه هــا توانســت ضعــف عمــده ای كــه در شــهرها و حاشــیه ی شــهرها وجــود 
داشــت را برطــرف نمايــد. از ســی ســال قبــل كــه PHC تعريــف شــد، ســاختار 
ــی در  ــورت رضايت بخش ــه ص ــه ب ــت ك ــکل گرف ــتاها ش ــجمی در روس منس
ــبی  ــرد مناس ــالمت روان عملک ــوزه ی س ــه ح ــف و از جمل ــای مختل زمینه ه

ــز بهداشــتی  داشــته اســت. بالعکــس در شــهرها، مراك
درمانــی شــهری شــکل گرفــت كــه معمــواًل امکانــات 
ــا  ــوزه ی تحــت پوشــش آنه ــت ح آن جوابگــوی جمعی
نبــود و برخــالف روســتاها خدمــات بــه طــور منفعالنــه 
ــهر  ــیه ی ش ــا در حاش ــن ضعف ه ــد. اي ــه می ش عرض
دربــاره ی  تفکــر  زيــرا  داشــت،  وجــود  دوچنــدان 

ــکان  ــورت اس ــه ص ــه ب ــوده، بلک ــان نب ــر خدمت رس ــهر تفک ــیه ی ش حاش
ــداری  ــجم و پاي ــه ی منس ــن برنام ــد، بنابراي ــته می ش ــه آن نگريس ــت ب موق

ــود. ــر نب ــد نظ ــت م ــن جمعی ــه اي ــانی ب ــرای خدمت رس ب
ــرا  ــهر اج ــام PHC در ش ــاخت های نظ ــل زيرس ــاد و تکمی ــن دوره ايج در اي
ــرا همان طــور  ــه ســراغ حاشــیه ی شــهرها رفــت؛ زي ــدا ب ــت ابت ــد و دول گردي
ــم بعضــی از بیماری هــا و آســیب های اجتماعــی در جمعیت هــای  كــه می دانی
بــا ســطح پايیــن اجتماعــی- اقتصــادی شــیوع بیشــتری دارد. در ســال ۱۳۹۳ 
ــروع  ــیه ی شــهر ش ــی PHC در حاش ــاختارهای زيربناي ــل س اصــالح و تکمی

شــد.
ــود.  ــتی ب ــات بهداش ــه ی خدم ــت اراي ــانی جه ــروی انس ــن نی ــدم دوم تأمی ق
ــات  ــه ی خدم ــه ی اراي ــد وظیف ــه باي ــرادی ك ــاره ی اف ــادی درب ــای زي بحث ه
ــت  ــت. در نهاي ــورت گرف ــد ص ــده گیرن ــه عه ــالمت روان را ب ــوزه ی س ح
مقــرر گرديــد نیــروی تخصصــی ايــن حــوزه بــا عنــوان كارشــناس ســالمت 
ــی  ــش بالین ــت گراي ــا ارجحی ــی ب ــد روانشناس ــان ارش ــن كارشناس روان از بی
ــرا آموزش هــای  جــذب گــردد. در اينجــا مشــکل ديگــری وجــود داشــت، زي
پاســخگوی  دانشــگاه ها  در  روانشناســی  آكادمیــك 
نیازهــای نظــام ســالمت نیســت. بــه ايــن دلیــل 
ــه،  ــاز جامع ــاس نی ــر اس ــی ب ــی جامع ــته ی آموزش بس
ــی  ــای قبل ــر و تجربه ه ــراد صاحب نظ ــا اف ــاوره ب مش
ــد.  ــف گردي ــران و ســاير كشــورهای پیشــرو تعري در اي

 گفت و گویی با احمد حاجبی،  مدیر کل دفتر
سالمت روانی،  اجتماعی و اعتياد وزارت بهداشت

نگاهی به برنامه های دولت
در حوزه ی سالمت روان

در سال ۱3۹3 اصالح و تکميل 
ساختارهای زیربنایی PHC در 

حاشيه ی شهر شروع شد.
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ــل  ــی از قبی ــای متنوع ــامل آموزش ه ــته ش ــن بس اي
زندگــی،  مهارت هــای  فرزندپــروری،  مهارت هــای 
انجــام خودمراقبتــی، مســايل مربــوط بــه پیشــگیری از 
ــاد، و حمايت هــای روانــی- اجتماعــی در حــوادث  اعتی

ــود. ــا ب و بالي
مــردم عمومــًا در زندگــی روزمــره  ی خــود در مواجهــه 

ــراد بیشــتر  ــدر توانمندســازی اف ــا اســترس های گوناگــون هســتند و هرچه ق ب
ــر انجــام می شــود. ــن اســترس ها بهت ــا اي ــه ب ــرد، مقابل صــورت گی

   پوشش کشوری ارایه این خدمات در حال حاضر چه ميزان است؟ 
آیا روانشناسان در روستاها نيز جهت کار جذب شده اند؟

   دکتــر حاجبــی: پوشــش كشــوری خدمــات نظــام مراقبت هــای بهداشــتی 
اولیــه در روســتاها ۱۰۰% اســت، ولــی بــا توجــه بــه داليلــی كــه قبــاًل هــم 

ــالمت  ــان س ــت كارشناس ــد، فعالی ــاره ش ــا اش ــه آنه ب
ــه  ــپس ب ــد و س ــروع ش ــهرها ش ــیه ی ش روان از حاش
ســاير مناطــق شــهری گســترش يافــت. روانشناســان 
در روســتاها در مراحــل بعــدی شــروع بــه كار خواهنــد 
ــدا ۱۱  ــالمت، در ابت ــول س ــرح تح ــی ط ــرد. در ط ك
ــش  ــت پوش ــهرها تح ــیه ی ش ــت حاش ــون جمعی میلی

قــرار گرفــت. 

   نقش روانپزشکان در این طرح چيست؟

   دکتر حاجبی: در معاونت بهداشتی كلیه ی دانشگاههای علوم پزشکی يك 
روانپزشك با عنوان مشاور علمی برنامه های حوزه سالمت روان مشغول به كار 
است كه شرح وظیفه ی آنها حمايت فنی از برنامه های سالمت روان و اعتیاد در 

حوزه ی معاونت بهداشتی دانشگاه است. البته روانپزشکان به عنوان سطح دوم 
ارجاع همچون گذشته عمل می كنند.

ــت  ــق وق ــه ذي ــه ب ــا توج ــی، ب ــر حاجب ــای دكت آق
از  يکــی  دربــاره ی  را  آخــر  ســؤال  جناب عالــی، 
ــه  ــکان ك ــه روانپزش ــث جامع ــورد بح ــات م موضوع
افزايــش تخت هــای بیمارســتانی بیمــاران روانپزشــکی 

اســت مطــرح می كنــم.

   می دانيد که بسياری از روانپزشکان از این 
موضوع استقبال کرده اند، ولی هستند روانپزشکانی که با آن مخالفت 

می کنند و برای مخالفت خود دالیل مختلفی را ارایه می دهند؛ مانند 
لزوم سرمایه گذاری بر روانپزشکی جامعه نگر و لزوم کاهش بستری 

بيماران و مراقبت در منزل که امروزه بسياری از کشورهای پيش گام به 
سمت آن رفته اند. پاسخ شما به این منتقدان چيست؟

   دکتــر حاجبــی: همــه ی كشــورهايی كه در ســالمت روان پیشــرو هســتند 
ــا هــم  ــد. م ــور كرده ان ــن حــوزه عب ــه ی خدمــت در اي ــل اراي از مراحــل تکام
تــالش می كنیــم بــا توســعه ی سیســتم جامعه نگــر در ايــن مســیر بــه پیــش 
ــی شــود.  ــا اجراي ــذار ممکــن اســت ســال ها طــول بکشــد ت ــن گ ــم. اي بروي

ــن  ــم؛ در اي ــان می پرس ــؤال را از مخالف ــن س ــن اي م
ــر  ــات جامعه نگ ــوز خدم ــه هن ــذار ك ــر و گ دوره ی تغیی
ــد  ــاران نیازمن ــف بیم ــته، تکلی ــی نداش ــترش كاف گس
ــاز  بســتری چــه می شــود؟ چــه كســی پاســخگوی نی
ــار  ــی انتظ ــای طوالن ــه در صف ه ــت ك ــی اس بیماران
ــا  ــه هفته ه ــا و بلک ــکی روزه ــتان های روانپزش بیمارس

ــد؟ ــر می مانن منتظ
نمی توانیــم در ايــن مقطــع گــذار بــه بیمــاران و 
ــواده ی آنهــا بگويیــم كــه در حــال حاضــر تخــت  خان
نداريــم و فعــاًل برويــد تــا زمانــی كــه سیســتم خدمــات 
جامعه نگــر خــود را گســترش دهیــم. در مــواردی نیــاز 
ــك  ــه ي ــا ب ــن م ــه بســتری ضــروری اســت. بنابراي ب
حداقــل تعــداد تخــت روانپزشــکی نیــاز داريــم كــه بايــد ايجــاد كنیــم، ولــی 

ــم. ــی داري ــتان های عموم ــا در بیمارس ــاد آنه ــر ايج ــد ب تأكی
در دنیــا هــم ايــن اعتقــاد وجــود دارد كــه حتــی بــا توســعه ی سیســتم خدمــات 
جامعه نگــر نیــاز بــه يــك تعــداد حداقلــی از تخــت هــای روانپزشــکی وجــود 
ــای  ــل تخت ه ــوز آن حداق ــا هن ــردم م ــر ك ــه ذك ــور ك ــی همان ط دارد. ول
ــم. در شــروع طــرح تحــول در نظــام ســالمت، در ســال  ــورد نظــر را نداري م
۱۳۹۳، در كل كشــور حــدود ۸۰۰۰ تخــت روانپزشــکی 
وجــود داشــت، در حالــی كــه نیــاز برآورد شــده توســط 
وزارت بهداشــت و بــا توجــه بــه سیســتم ســطح بندی 
ــود.  ــت ب ــدود ۱۶۰۰۰ تخ ــال ۱۳۹۴ ح ــان س ــا پاي ت
روانپزشــکی  بیمارســتان های  انتظــار  لیســت های 
معمــواًل طوالنــی اســت. متأســفانه بعضــی از مخالفــان 
از لــزوم افزايــش تخت هــای روانپزشــکی مطلــع 
ــای  ــن مقطــع ارتق ــه در اي ــرای آن ك ــی ب هســتند ول
كمــی و كیفــی خدمــات در طــرح تحــول ســالمت را خدشــه دار نماينــد، ايــن 

ــد.  ــرح می كنن ــب را مط مطال
ــادی  ــرمايه گذاری زي ــا س ــالمت روان ب ــناس س ــذب ۱۱۴۰ كارش ــًا ج قطع
ــی از  ــر. بعض ــات جامعه نگ ــعه ی خدم ــی توس ــده، يعن ــام ش ــه روی آن انج ك
همــکاران محترمــی كــه بــه ايجــاد ايــن تخت هــا معترض هســتند، در گذشــته 
ــد. در  ــر می دادن ــکی س ــت روانپزش ــود تخ ــی، داد كمب ــت های فن و در نشس
ادامــه ی كار، مــا تأكیــد بــر آن داريــم كــه بودجه هــای 
الزم را بــرای توســعه و گســترش خدمــات مبتنــی بــر 
ــدی  ــاءاهلل در گام بع ــا انش ــم، ت ــذب نمايی ــه ج جامع
انقالبــی در سیســتم خدمــات جامعه نگــر ايجــاد شــود.

   هزینه های این افزایش چشمگير در 
تخت های روانپزشکی به چه صورت تأمين شده 

است؟

دکتــر حاجبــی: ســؤال بســیار خوبــی اســت. مــن بــا افتخــار اعــالم می كنــم 
كــه بیــش از ۸۵ درصــد تخت هــای روانپزشــکی ايجــاد شــده در ايــن مقطــع 
زمانــی در بیمارســتان های عمومــی بــوده اســت. بديــن صــورت كــه 
بیمارســتان های بــا ضريــب اشــغال تخــت پايیــن مشــخص شــده و تعــدادی 
از تخت هــای بالقــوه ی آن بیمارســتان ها بــه بیمــاران روانپزشــکی اختصــاص 
داده شــده اســت. بــا ايــن رويکــرد، هزينــه ی افزايــش تخت هــای روانپزشــکی 
بــه يك دهــم كاهــش يافــت. در واقــع، از راهبــرد تغییــر كاربــری تخت هــا در 
بیمارســتان های عمومــی اســتفاده شــد كــه ايــن خواســت ديرينــه ی كلیــه ی 

متخصصــان حــوزه ی ســالمت روان بــوده اســت.

   آقای دکتر حاجبی از وقتی که برای این 
مصاحبه اختصاص دادید بسيار سپاسگزارم.

پوشش کشوری خدمات نظام 
مراقبت های بهداشتی اوليه در 

روستاها ۱۰۰% است.

در معاونت بهداشتی کليه ی دانشگاههای 
علوم پزشکی یک روانپزشک با عنوان 
مشاور علمی برنامه های حوزه سالمت 

روان مشغول به کار است.

در طی طرح تحول سالمت، در ابتدا ۱۱ 
ميليون جمعيت حاشيه ی شهرها تحت 

پوشش قرار گرفت.

بيش از ۸5 درصد تخت های روانپزشکی 
ایجاد شده در این مقطع زمانی در 
بيمارستان های عمومی بوده است.
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ــادا -  ــر اســاس خبــری كــه چنــدی پیــش توســط رســانه  ی خبــری كان    ب
ــت  ــد)۱(، دول ــر ش Canadian Broadcasting Corporation - منتش
كانــادا اليحــه ی قانونی ســازی ماريجوانــا را بــه مجلــس بــرد. بــر اســاس ايــن 
اليحــه، افــراد بــاالی ۱۸ ســال حــق حمــل حداكثــر ۳۰ گــرم ماريجوانــا را دارا 
ــرورش  ــه پ ــاه حشــیش را در خان ــا چهــار گی ــد ت ــراد می توانن ــود. اف ــد  ب خواهن
دهنــد و يــا حشــیش مصرفــی خــود را از يــك فروشــنده ی گواهی شــده 
بخرنــد. حداقــل جريمــه ی رانندگــی تــا دو ســاعت پــس از مصــرف ۱۰۰۰ دالر 
و حکــم تصــادف منجــر بــه مــرگ بعــد از مصــرف حبــس ابــد خواهــد  بــود.

ــر  ــا دكت ــازی حشــیش ب ــا آزادس ــر، در رابطــه ب ــن خب ــه ی انتشــار اي ــه بهان ب
آذرخــش مکــری- روانپزشــك و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــتیم.  ــو نشس ــه گفت و گ ــران - ب ته
   موضوع آزادسازی حشيش چگونه شکل گرفته است؟ 

   دکتــر مکــری: فکــر می كنــم قبــل از ايــن كــه بخواهیــم وارد بحــث 
ــر  ــا يکديگ ــن اســت ب ــه ممک ــزا ك ــوم مج ــه مفه ــه س ــويم، الزم اســت ب ش
decriminaliza� ــی  ــوم اول جرم زداي ــم. مفه ــت كنی ــوند دق ــتباه ش )اش

ــیش  ــرف حش ــرای مص ــه ب ــت ك ــن معناس ــه اي ــی ب ــت؛ جرم زداي tion( اس
ــر  ــرد در نظ ــرای ف ــی ب ــخصی، مجازات ــرف ش ــدازه ی مص ــه ان ــل آن ب و حم
گرفتــه نمی شــود. بنابرايــن كســی حــق بازرســی افــراد از نظــر همــراه داشــتن 
ــوان  ــدارد. به عن ــراد را ن ــیش از اف ــت ادراری حش ــام تس ــا انج ــیش و ي حش
مثــال، در هلنــد يــا بســیاری از ايالت هــای آمريــکا حشــیش جرم زدايــی شــده 
ــه  ــت؛ ب ــازی )legalization( اس ــأله ی قانونی س ــوم دوم، مس ــت. مفه  اس
ــا  ــز آزاد می شــود، ام ــاده نی ــر مصــرف، عرضــه ی م ــه عــالوه ب ــا ك ــن معن اي
ايــن عرضــه فقــط بــرای افــرادی اســت كــه بــرای مصــرف شــخصی بــه آن 
نیــاز دارنــد. در برخــی ايــاالت آمريــکا حشــیش قانونــی شــده  اســت. موضــوع 
ســوم، تجاری ســازی )commercialization( اســت. در تجاری ســازی 
نه تنهــا عرضــه و فــروش مــاده آزاد اســت، بلکــه تبلیغــات و بازاريابــی و اعمــال 
روش هــای مختلــف بــرای فــروش بیشــتر نیــز بالمانــع اســت. حتــی در برخــی 
ايــاالت آمريــکا حشــیش تجاری ســازی شــده  اســت. بنابرايــن وقتــی در رابطــه 
ــا آزادســازی صحبــت می كنیــم الزم اســت تفــاوت ايــن مفاهیــم را بدانیــم. ب

ــیش  ــده از حش ــزارش ش ــوارض گ ــد، ع ــه ی بع نکت
ــه  ــیش ب ــرف حش ــوارض مص ــا ع ــه ب ــت. در رابط اس
نظــر می رســد آن چــه ابتــدا در ادبیــات علمــی آمــده در 
ادامــه تأيیــد نشــده  اســت. مطالعاتــی در دهــه ی ۱۹۷۰ 
ــرف  ــی داد مص ــان م ــه نش ــد ك ــام ش ــوئد انج در س

حشــیش ريســك ابتــال بــه اســکیزوفرنیا را بــه شــکل قابــل توجهــی تــا حــدود 
۲/۸ برابــر بــاال می بــرد. بــه عبــارت ديگــر، شــیوع اســکیزوفرنیا كــه در جمعیــت 
عمومــی حــدود يــك درصــد اســت، در جمعیــت مصــرف كننــده ی حشــیش بــه 
۲/۸ درصــد می رســد كــه بــاز هــم آمــار چنــدان بااليــی نیســت. از طرفــی در 
ــده  ــت، دي ــه صــورت  گرف ــا بازنگــری حجــم نمون ــه ب ــدی ك ــای بع بازبینی ه
ــد،  ــه  بودن ــرار گرفت ــکیزوفرنیا ق ــروه اس ــه در گ ــراد ك ــه بســیاری از اف ــد ك  ش
عاليــم ســايکوز را قبــل از مصــرف حشــیش نیــز داشــته اند. مطالعــات بعــدی 
خطــر ابتــال بــه اســکیزوفرنیا را در مصرف كننــدگان حــدود ۱/۴ تــا ۱/۶ اعــالم 
ــزان  ــن می ــر اســت. همی ــیار پايین ت ــه بس ــداد اولی ــه اع ــه نســبت ب ــد ك كردن
ــه  ــد؛ ب ــده باش ــدوش كنن ــای مخ ــی از متغیره ــت ناش ــن  اس ــز ممک ــر نی خط
ــکیزوفرنیا  ــه اس ــال ب ــتعداد ابت ــه اس ــرادی ك ــود اف ــه  می ش ــال گفت ــوان مث عن
دارنــد تمايــل بیشــتری نیــز بــه مصــرف حشــیش دارنــد. عارضــه ی ديگــری 
كــه بــرای مصــرف حشــیش در نظــر گرفتــه  می شــد تأثیــر آن روی حافظــه و 
افــت عملکــرد تحصیلــی بــوده  اســت؛ مطالعــات بعــدی در افــرادی كــه بــاالی 
ــد و  ــز از حشــیش داشــتند چنیــن عوارضــی را گــزارش نکردن يــك مــاه پرهی
بــه نظــر می رســد بســیاری از ايــن عــوارض خودمحدودشــونده اســت؛ اســتثنا 
ــن  ــر س ــص زي ــالگی و باالخ ــن ۱۸ س ــر س ــه زي ــت ك ــرادی اس ــورد اف در م
ــر،  ــی ديگ ــه بیان ــد. ب ــاز كرده ان ــیش را آغ ــنگین حش ــرف س ــالگی مص ۱۳ س
ــد، كاهــش حافظــه  ــرادی كــه در ســنین بزرگســالی مصــرف حشــیش دارن اف
در كوتــاه مــدت را تجربــه خواهنــد  كــرد. امــا فرامــوش نکنیــم كــه در مصــرف 
ــه  ــه ك ــن نکت ــا اي ــود، ب ــاهده می ش ــری مش ــن اث ــز چنی ــا نی بنزوديازپین ه

عارضــه ی ناشــی از مصــرف حشــیش نیــز قابــل برگشــت اســت.
موضــوع بعــدی، بحــث اعتیــادآوری حشــیش اســت. در مطالعــات ديــده  شــده 
كــه تقريبــًا از هــر ۱۵ نفــر و گاه از هــر ۲۰ نفــر كــه يــك بــار مصــرف حشــیش 
ــه  ــزان نســبت ب ــن می ــه اي ــود ك ــاد می ش ــه آن معت ــر ب ــك نف ــا ي ــد تنه دارن
ــرای  ــزان ب ــن می ــه اي ــم ك ــر اســت. می دانی ــب كمت ــه  مرات ــکل و ســیگار ب ال

ســیگار حــدود ۳ بــه يــك و در مــورد الــکل حــدود ۸ بــه يــك اســت.
 نکتــه ی ديگــر ايــن كــه، در دوره ای ديــده  شــد كــه درصــد زيــادی از زندانیــان 
ــروش  ــد  و  ف ــا خري ــیش ي ــرف حش ــان مص ــا جرمش ــمالی تنه ــکای ش آمري
مقاديــر اندكــی حشــیش بــوده  اســت و منابــع و بودجــه ی زيــادی صــرف امــور 

ــد. ــراد می ش ــن اف ــدن اي ــتانی و زندانی ش ــی و دادس قضاي
ــن  ــه اي ــده ای ب ــا ع ــد ت ــم داده ان ــت ه ــه  دس ــت  ب ــوارد، دس ــن م ــی اي تمام
نتیجــه برســند كــه می تــوان حشــیش را بــه يکــی از ســه شــکل جرم زاديــی، 
ــه هــر  ــا تجاری ســازی، آزاد كــرد. ب قانونی ســازی و ي
حــال نبايــد منکــر ايــن موضــوع شــد كــه آزادســازی 
ــت،  ــو اس ــده ای هم س ــی ع ــع مال ــا مناف ــیش ب حش
ــث  ــد باع ــی نباي ــع مال ــن مناف ــود اي ــرف وج ــا ص ام
چشم پوشــی از اهــداف پزشــکی آن شــود. در مجمــوع 

گفت و گو

آزادسازی مصرف حشیش:  آری یا نه؟
گفت و گویی با آذرخش مکری، روانپزشک

مهتاب معتمد
دستيار روانپزشکی

اعتيادآوری ماده، بيش از آن که به 
فارماکولوژی آن مرتبط باشد، به 

نحوه ی بازاریابی برای آن ارتباط دارد.
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ــا حشــیش  ــه ب ــدی در رابط ــا ح ــد ت ــر می رس ــه نظ ب
ــی  ــوارض آن بزرگنماي ــه و ع ــورت گرفت ــاف ص اجح
ــا جايــی پیش رفتــه كــه  شــده  اســت و ايــن مســأله ت
مصــرف حشــیش را بــا افزايــش جــرم و جنايــت 
مرتبــط دانســته اند كــه چنــدان صحیــح نیســت و ايــن 
ــین  ــراد حاشیه نش ــه اف ــوط ب ــای مرب ــل نمونه ه به دلی

ــوده  اســت. ــی كار ب و ب
   از نظر شما آزادسازی حشيش در هر 
یک از سه شکلی که اشاره کردید، چه 

تأثيری بر الگوی مصرف این ماده خواهد 
 داشت؟

   دکتــر مکــری: بــه اعتقــاد مــن تجاری ســازی 
منجــر بــه فاجعــه خواهــد  شــد. بديهــی اســت وقتــی 

ــج  ــرای تروي ــتری ب ــرار بیش ــد، اص ــود ببرن ــاده ای س ــروش م ــده ای از ف ع
مصــرف آن خواهنــد  كــرد. بیشــتر از اين كــه انگیــزه ی مصرف كننــدگان 
در رابطــه بــا تأثیــر يــك مــاده در يــك كشــور اهمیــت داشــته  باشــد، انگیــزه ی 
فروشــندگان مــاده اســت كــه تعیین كننــده اســت. چنان چــه فــروش مــاده ای 
ــواع محاســبات و لطايف الحیــل را جهــت  ســود داشــته  باشــد، فروشــندگان، ان
افزايــش مصــرف مــاده در جامعــه بــه كار خواهنــد  بســت. ايــن موضــوع مختص 
حشــیش نیســت و مشــابه آن را در افزايــش مصــرف نوشــابه ها و فســت فود و 
... می تــوان  ديــد. بــه عبارتــی ديگــر، اعتیــادآوری مــاده، بیــش از آن كــه بــه 

ــی  ــوه ی بازارياب ــه نح ــد، ب ــط باش ــوژی آن مرتب فارماكول
بــرای آن ارتبــاط دارد. از نظــر مــن تجاری ســازی بــرای 

حشــیش كامــاًل مــردود اســت.
امــا اكثريــت درمانگــران دنیــا معتقدنــد كــه در رابطــه بــا 
ــه  ــرد؛ ب ــی صورت گی ــد جرم زداي ــیش باي ــرف حش مص
ايــن معنــا كــه بــرای افــراد بــه صــرف مصــرف حشــیش 

مجازاتــی در نظــر گرفتــه  نشــود. ممکــن اســت ايــن ســوءتفاهم ايجــاد شــود 
كــه اگــر افــراد بــه دنبــال مصــرف جرمــی مرتکــب شــوند، مجازاتــی گريبانگیر 
آنهــا نخواهد بــود؛ واضــح اســت كــه اين گونــه نیســت و مجــازات مربــوط بــه 

ــه اعمــال می گــردد.  هــر  يــك از جرايــم بــه صــورت جداگان
   آزادسازی مصرف حشيش چه تأثيری بر الگوی مصرف 

سایر مواد خواهد داشت؟
   دکتــر مکــری: ايــن موضــوع يکــی از ابربحث هــای روانپزشــکی اســت 
و دينامیــك پیچیــده ای دارد. عــده ای معتقدنــد، مصــرف حشــیش بــه خــودی 
خــود منجــر بــه مشــکلی جــدی نمی شــود. بــا  اين حــال حشــیش يــك دروازه 
اســت و مغــز را مســتعد لــذت بیولوژيــك می كنــد. وقتــی فــرد بــا ايــن لــذت 
آشــنا شــد، تمايــل دارد لــذت مرحلــه ی بعــد را نیــز تجربــه كنــد؛ بــه همیــن 
دلیــل، مصــرف مــوادی مثــل هروئیــن و آمفتامیــن در ايــن افــراد بیشــتر اســت. 
عــده ای نیــز، نظــری كامــاًل عکــس ايــن ديــدگاه را دارنــد. ايــن عــده معتقدنــد، 
ــز  ــیش نی ــدگان حش ــود، مصرف كنن ــگاری ش ــیش جرم ان ــرف حش ــی مص وقت
ــا  ــه ب ــد، در حالی ك ــرار می گیرن ــی ق ــراد ضداجتماع ــن و اف ــروه مجرمی در گ
ــای  ــوه گروه ه ــل انب ــه خی ــدگان ب ــه مصرف كنن ــن ك ــال اي ــی احتم جرم زداي
ــرد،  ــرض ك ــوان ف ــد. می ت ــش می ياب ــد، كاه ــی بپیوندن ــار ضداجتماع ــا رفت ب
ــی در غــرب محــدود شــده و جــرم  ــی مصــرف مشــروبات الکل كــه اگــر زمان
تلقــی می شــد ممکــن بــود اكنــون يــك مصرف كننــده ی معمولــی بــه 
ــی  ــار ضداجتماع ــن رفت ــا كوكائی ــن ي ــده ی هروئی ــك مصرف كنن ــدازه ی ي ان
ــد  ــرد كن ــود را ط ــی از خ ــد بخش هاي ــه می توان ــن جامع ــد. بنابراي ــان ده نش
ــد. ــود برگردان ــه خ ــا را ب ــد و آنه ــی كن ــی انگ زداي ــس از بخش هاي ــا به عک ي

   معيار آزادسازی یا محدودسازی یک 
ماده در جامعه چيست؟

   دکتــر مکــری: اعتیــادآوری يــك مــاده بیــش 
ــط باشــد  ــاده مرتب ــات آن م ــه خصوصی ــه ب از آن  ك
ــان  ــان برمی گــردد. میزب ــه قــدرت و اســتعداد میزب ب
ــار  ــاده ی ســاده هــم گرفت ــر يــك م ضعیــف در براب
ــه  ــی جامع ــادی و اجتماع ــرايط اقتص ــود. ش می ش
ــذارد. حــال  ــر می گ ــاده تأثی ــادآوری م ــر اعتی ــز، ب نی
اگــر شــما در جامعــه ای هســتید كــه افــراد در كنتــرل 
تکانــه دچــار مشــکل هســتند، سیاســت ها نیــز بايــد 
ــی  ــخه ی كل ــه نس ــد. در نتیج ــخت گیرانه تر باش س
دادن درســت نیســت. در كشــوری مثــل كانــادا، كــه 
ــراد  ــود دارد و اف ــی وج ــدی اجتماع ــم و قانونمن نظ
جامعــه نیــز از نظــر كنتــرل فــردی و انضبــاط اجتماعــی قابل قبــول هســتند از 

نظــر مــن ايــن تصمیــم منطقــی بــوده  اســت. 
پارامترهــای اقتصــادی بــر بــی كاری، تــورم و در دســترس بــودن فعالیت هــای 
ــوان  ــت عن ــی تح ــی در روانشناس ــت. مفهوم ــر اس ــر مؤث ــش ديگ لذت بخ
»مصــرف تجربــی«  )experiential consumption(  وجــود دارد و 
ــی لذت بخــش  ــردن موضوع ــرای تجربه ك ــه ب ــی اســت ك ــای مصارف ــه معن ب
هزينــه ای پرداخــت می كنیــم؛ مثــل ســفر دور دنیــا يــا قايق ســواری و ... . بــرای 
فــردی كــه مصــارف تجربــی مثــل تــور جزايــر قنــاری 
ــك  ــردن ي ــی دارد، عرضه ك ــواری تفريح ــا قايق س ي
ــاک  ــدان خطرن ــیش، چن ــل حش ــی مث ــرف تجرب مص
ــا  ــد و ب ــود را دارن ــازار خ ــی ب نیســت. مصــارف تجرب
يکديگــر در رقابــت هســتند و بايــد ديــد ايــن مصارف، 
ــادل می رســند. پاكســتان و  ــه تع ــه ب ــه چگون در جامع
هنــد از كشــورهايی هســتند كــه مصــرف حشــیش در 
آن هــا بــه نوعــی آزاد اســت. در ايــن كشــورها حشــیش را تحــت عنــوان بنــگ 
ــای  ــرف چ ــه مص ــرد ك ــور ك ــوان تص ــند و می ت ــگ می فروش ــای بن ــا چ ي
ــن  ــتايی اي ــروم روس ــردم مح ــی م ــرف تجرب ــی از مص ــد بخش ــگ می توان بن

مناطــق باشــد.
در مجمــوع، برآينــد فکــر مــن ايــن اســت كــه در رابطــه بــا مصــرف حشــیش 
ــب،  ــن  ترتی ــه اي ــم؛ ب ــی و قانونی ســازی بروي ــه ســمت جرم زداي ــر اســت ب بهت
ــیش  ــرف حش ــا مص ــه ب ــا در رابط ــه در خانواده ه ــتی ك ــدی از وحش ــا ح ت
ــه خاطــر  ــام مشــکالت نوجــوان ب ــه تم ــط ك ــاور غل ــن ب ــم و اي هســت بکاهی
حشــیش اســت را تصحیــح كنیــم. بســیاری از مشــکالت نوجوانــی كــه حشــیش 
ــود  ــود خويشــتن داری، كمب ــان، كمب ــل اســتعداد میزب ــه دلی ــد ب مصــرف می كن
خودتنظیمــی و كاهــش مصــارف تجربــی اســت. مصــرف حشــیش تنهــا يــك 

ــور اســت. انديکات
نکتــه آخــر ايــن كــه رشــد و تکامــل طبیعــی در انســان ها به خصــوص 
كــودكان و نوجوانــان، كنتــرل خــوب تکانــه، تنظیم مناســب هیجان و احســاس 
رضايتمنــدی از زندگــی در فــرد، باعــث عايق ســازی می شــود و حتــی اگــر از 
ــرف  ــمت مص ــه س ــرد ب ــود، ف ــی ش ــز جرم زداي ــیش نی ــديدتر از حش ــواد ش م
مــواد نخواهــد  رفــت. شــايد وظیفــه ی مهــم مــا بــه عنــوان روانپزشــك، تــالش 

ــرای افزايــش احســاس شــادی و رضايتمنــدی در افــراد باشــد. ب
منبع:

1. Available from: http://www.cbc.ca/news/politics/marijuana-le�
gal-bill-1.4069178.

گفت و گو

اعتيادآوری یک ماده بيش از آن  که به 
خصوصيات آن ماده مرتبط باشد به 
قدرت و استعداد ميزبان برمی گردد.
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آیا شما در مراسم ختم بيمار خود شرکت می کنيد؟

ــايت  ــده در س ــر ش ــالک)۱(، منتش ــن ب ــر آل ــه ی دكت ــؤال از مقال ــن س    اي
اخبــار روانپزشــکی بالینــی، الهــام گرفتــه شــده اســت. در بررســی ها، پروتــکل 
يــا توصیــه ی علمــی يــا اخالقــی منتشــر شــده در ايــن زمینــه يافــت نشــد. 
ــه از  ــدم ك ــا ش ــاره جوي ــن ب ــاتید را در اي ــن از اس ــد ت ــرات چن ــن نظ بنابراي
ــه  ــن مقال ــد و در اي ــی خــود گفتن ــار بالین تجربه هــای شــخصی و ســبك رفت

ــردد. ــم می گ ــده ای از آن تقدي چکی

 نظر دکتر فربد فدایی، روانپزشک
ــه و  ــا عالق ــه ب ــاري ك ــت و در بیم ــدوه اس ــب ان ــرد موج ــر ف ــدان ه    فق
ــت او  ــت و كمی ــود كیفی ــواري در بهب دش
كوشــیده ايم طبعــًا ايــن انــدوه بیشــتر 
ــم  ــور در مراس ــورد حض ــا در م ــت. ام اس
ســوگواري بیمــاري كــه فــوت كــرده 
اســت پاســخ بــر حســب مــورد فــرق 
مراســم  در  نمي تــوان  الزامــًا  مي كنــد. 
ســوگواري هــر بیمــاری كــه فــوت كــرده 

ــر: ــل زي ــه دالي ــد. ب ــر ش ــت حاض اس
ــرده  ــوت ك ــاري ف ــات بیم ــي اوق ۱- خیل
اســت  نکــرده  مراجعــه  ســال ها  كــه 
مطلــع  طبعــًا  او  فقــدان  از  پزشــك  و 

. د نمي شــو
۲- در مــورد بیمارانــي كــه مراجعــه دارنــد، اكثــر اوقــات آگاهــي از فقــدان آنان 

پــس از ســپري شــدن مراســم اســت كــه طبعــًا موضــوع منتفــي مي شــود.
ــه روانپزشــك  ــد ك ــايند نباش ــار خوش ــراي بســتگان بیم ــن اســت ب ۳- ممک
ــا  ــه م ــد. گرچ ــان در مراســم شــركت كن ــِر خويشــاوند آن ــوان درمانگ ــه عن ب
ــا  ــود ام ــته ش ــت كاس ــن اس ــه ممک ــي هرچ ــاري روان ــگ بیم ــیم ان مي كوش
ايــن كار را بايــد بــا ظرافــت انجــام داد و در صورتــي كــه بیمــار اصــواًل آمــدن 
خــود را بــه نــزد روانپزشــك پنهــان مي كــرده اســت صحیــح نیســت كــه مــا 

آن را آشــکار كنیــم.
ــاير  ــترده تر از س ــادي گس ــکي ابع ــه اي در روانپزش ــوع رازداري حرف ۴- موض

تخصص هــاي پزشــکي دارد. حضــور در مراســم ســوگواري بیمــاري كــه فــوت 
كــرده اســت مي توانــد حتــي از مصاديــق افشــاي اســرار بیمــار تلقــي شــود.

۵ - اگــر خانــواده ی بیمــار شــخصًا فقــدان بیمــار و مراســم او را اطــالع دهنــد 
ــم  ــن مراس ــم در اي ــد پزشــك ه ــه مايل ان ــد ك ــود باش ــتنباط موج ــن اس و اي

شــركت كنــد البتــه خواهــم رفــت.
۶ - در اكثــر قريــب بــه اتفــاق مــوارد، علــت فــوت بیمــار ناشــي از بیمــاري 
روانــي نیســت و اگــر او بــه علــت بیمــاري ديگــري كــه زيــر نظــر پزشــکی 
ديگــر تحــت درمــان بــوده اســت از دنیــا بــرود، طبعــًا آن پزشــك بايــد در ايــن 

مــورد تصمیــم بگیــرد.
ــم از  ــري ه ــرد ديگ ــي، ف ــار متوف ــر بیم ــالوه ب ــه ع ــي ك ــًا زمان ۷ - عموم
خانــواده او بیمــاِر همــان روانپزشــك باشــد، پزشــك در مراجعــه ی آن فــرد از 
ــوارد تســلیت حضــوري،  ــن م ــًا در اي ــع مي شــود كــه طبع ــدان بیمــار مطل فق

ــي اســت. ضــروري و كاف
ــه  ــه ب ــد ك ــي او باش ــاري روان ــا بیم ــط ب ــار مرتب ــوت بیم ــت ف ــر عل ۸ - اگ
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــور در مراس ــود، حض ــرح مي ش ــي مط ــده خودكش ــور عم ط
ــوي  ــه از س ــاي ناموج ــود و فرافکني ه ــه مي ش ــه برانگیخت ــیت هايي ك حساس
بســتگان بیمــار نســبت بــه پزشــك جايــز نیســت و بیــان تســلیت بــه صــورت 

ــت. ــب تر اس ــي مناس كتب
ــرد  ــر ك ــوان در كل ذك ــه مي ت ــه ای ك ــن نکت ــال مهم تري ــر ح ــه ه ۹ - ب
ايــن اســت كــه چــون اكثــر بیمــاران تمايلــي بــه افشــاي مراجعــه خــود بــه 
ــد، حضــور روانپزشــك در مراســم ســوگواري بیمــار متوفــي  روانپزشــك ندارن
جايــز نیســت، مگــر اين كــه خانــواده اطــالع داده باشــند و تمايــل بــه حضــور 

روانپزشــك اســتنباط شــود.

نظر دکتر آرش ميراب زاده، روانپزشک
ــك  ــم ي ــم خت ــركت در مراس ــی، ش ــی كل ــه صورت ــول و ب ــق معم    مطاب
ــتی و  ــی، دوس ــه ای خانوادگ ــاس رابط ــر اس ــزه ی شــخصی و ب ــا انگی ــرد، ب ف
يــا همــکاری و همنوعــی صــورت می گیــرد كــه بــه طــور قطــع در رابطــه ی 
ــف شــده اســت،  ــا حــدود مشــخص و تعري پزشــك و بیمــار كــه رابطــه ای ب

الهه اسماعيلی شاندیز
 دستيار روانپزشکی
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جايگاهــی نــدارد. بــر ايــن اســاس، حضــور 
پزشــك در مراســم ختــم بیمــارش وجهه ای 

ــدارد. علمــی ن
بــه  می تــوان  ديگــر،  منظــری  از     
مراســم  در  پزشــك  شــركت  موضــوع 
ختــم بیمــارش، بــه عنــوان يــك موضــوع 
ــوع  ــر اســاس ن ــه ب شــخصی نگريســت ك
رابطــه ی درمانــی و شــناخت قبلــی از بیمــار 
و بازمانــدگان او تصمیم گیــری می شــود. 
ممکــن اســت پزشــك بنــا بــه داليلــی ويژه 
و بــر اســاس اطالعاتــی كــه در جلســات درمانــی قبلــی از بیمــار فــوت شــده 
ــرای تســهیل فرآينــد ســوگ تصمیــم  ــواده ی او كســب كــرده اســت، ب و خان
گیــرد تــا در مراســم ختــم بیمــارش شــركت كنــد و بــا حضــور آرامش بخــش 
ــه  ــال، او ب ــن ح ــد. در عی ــف كن ــی تلطی ــم را كم ــزا و مات ــای ع ــود، فض خ
ايــن نکتــه هــم توجــه دارد كــه ســوءتعبیر اطرافیــان در خصــوص شــركتش 
ــکالت  ــروز مش ــث ب ــا باع ــدی آنه ــای بع ــخن ها و رفتاره ــم و س در مراس

ــود. ــدگان نش ــرای بازمان ــری ب ــاز ديگ دردسرس
ــه  ــب ب ــخصی اين جان ــی و ش ــگاه كل ــورد ن ــر در م ــاه و آخ ــخن كوت    س
عنــوان يــك روانپزشــك در خصــوص ايــن پديــده، عــدم شــركت اســت؛ مگــر 

در مــوارد خــاص و البتــه نــادر.

نظر دکتر علی فيروزآبادی، روانپزشک
   لويــس ولبــرگ در كتــاب روان درمانــي خــود چنیــن مي گويــد كــه يکــي 
از مالک هــاي روان درمانگــر خــوب ايــن اســت كــه قــادر بــه دوســت داشــتن 
مراجــع خــود باشــد. ايــن پیونــد عاطفــي به 
ــوگواري  ــد س ــار فراين ــدان بیم ــگام فق هن
ــد هــر انســاني ديگــر  را در درمانگــر همانن
ــد در مراســم  ــا او باي ــا آي ــد. ام آغــاز مي كن
ــخ  ــد؟ پاس ــركت كن ــز ش ــپاري نی به خاک س
ــش  ــه از پی ــچ وج ــه هی ــؤال ب ــن س ــه اي ب
آمــاده و كلیشــه اي نیســت و در هــر مــورد 
بايــد بــه شــکلی متناســب بــا همــان مــورد 
ــر پاســخ درمانگــر  برخــورد كــرد. آن چــه ب
ــر مي گــذارد متغیرهايــي از ايــن قبیــل  تأثی

ــد: ــد باش مي توان
ــا شــركت در مراســم موجــب خدشــه دار شــدن    رازداري: آي

نمي شــود؟ اصــل  ايــن 
ــه  ــدگان: ب ــا بازمان   درجــه ی آشــنايي و نزديکــي درمانگــر ب
طــور مثــال بیمــاري كــه تحــت روان درمانــي بــوده و در ايــن میــان درمانگــر 

ــت. ــرده اس ــپري ك ــر او س ــا همس ــز ب ــاتي را نی جلس
  مدت آشنايي با بیمار 

  سن بیمار 

  علت فوت

  درک درمانگر از معناي مشاركت خود از سوي بازماندگان

نظــر دکتــر نــدا علی بيگــی، 
بالينــی روانشــناس 

   در ايــران شــركت در مراســم ختــم 
بیمــار بــه عنــوان يــك رســم وجــود نــدارد. 
بــا ايــن حــال در روابــط درمانــی درازمــدت 
كــه  تحلیلــی  روان درمانی هــای  مثــل 
ــول  ــه ط ــال ب ــن س ــت چندي ــن اس ممک
انجامنــد، می توانــد ايــن مســأله قابــل 
تامــل باشــد. در ســاير اشــکال روان درمانــی 

ــك-بیمار  ــه ی پزش ــد رابط ــی در ح ــه ی درمان ــه رابط ــا ك ــاير درمان ه ــا س ي
ــه ســمت  ــر را ب ــه درمانگ ــزان رابطــه در حــدی نیســت ك ــوع و می اســت، ن

ــد. ــوق ده ــم س ــم خت ــركت در مراس ش
ــتند و  ــك-بیمار هس ــه ی پزش ــر از رابط ــی فرات ــای تحلیل    روان درمانی ه
بیمــار ممکــن اســت در فراينــد انتقال هــا درمانگــر را جــای پــدر، بــرادر، مــادر 
يــا هــر فــرد مهــم ديگــری از زندگــی اش گذاشــته باشــد. بــا ايــن حــال، حتــی 
ــه شــركت در مراســم نیســت. ــی ب ــز ضرورت در درمان هــای طوالنی مــدت نی

   علــت فــوت نیــز می توانــد تعیین كننــده ی مهمــی در تصمیم گیــری 
ــم  ــاز ه ــا ب ــه ی اينه ــا هم ــد. ب ــار باش ــم بیم ــم خت ــركت در مراس ــرای ش ب
ــت. از  ــده نیس ــه ش ــه توصی ــج و البت ــم، راي ــن مراس ــردن در اي ــركت ك ش
داليــل عــدم شــركت ايــن اســت كــه ممکــن اســت اعضــای خانــواده نســبت 
بــه درمانگــر احســاس خوبــی نداشــته باشــند؛ بــه خصــوص در مــواردی كــه 
علــت فــوت خودكشــی باشــد، احتمــال دارد كــه درمانگــر را مقصــر بداننــد و 

ــورد نداشــته باشــد. ــن م ــی در اي خــود درمانگــر هــم احســاس خوب
   در صورتــی كــه اعضــای خانــواده در ضمــن درمــان طوالنی مــدت، 
ــا آنهــا آشــنايی داشــته باشــد،  بیمــار را همراهــی كــرده باشــند و درمانگــر ب
مــی تــوان بــا فرســتادن پیــام يــا برقــراری تمــاس تلفنــی ايــن فقــدان را بــه 
آنهــا تســلیت گفــت؛ امــا بــاز هــم حضــور در مراســم قابــل توصیــه ی مطلــق 
نیســت، بــه خصــوص بــا توجــه بــه مســايل فرهنگــی در جامعــه ی مــا، مثــل 
ــواده در مــورد  ــا اعضــای خان اســتیگمای بیمــاری روانپزشــکی و ايــن كــه آي
معرفــی روان درمانگــر فــرد متوفــی بــه ديگــران حــس خوبــی خواهنــد داشــت 

يــا نــه.
   در بســیاری مــوارد رابطــه ی درمانگــر و بیمــار خصوصــی بــوده و شــركت 
ــال ها  ــی س ــايد متوف ــه ش ــد ك ــی باش ــای صمیمیت ــد گوي ــم می توان در مراس

آن را پنهــان كــرده اســت.
ــی،  ــوارد خودكش ــوص در م ــه خص ــار، ب ــدان بیم ــم در فق ــه می كن    توصی
ــود و  ــی انجــام ش ــت همدل ــواده جه ــورد اعضــای خان ــدی در م ــری بع پیگی
ــد روی  ــه در دســترس هســتیم و می توانن ــم ك ــام را بدهی ــن پیغ ــا اي ــه آنه ب
ــی  ــوع همدل ــن ن ــن شــايد بهتري ــد. اي ــا حســاب كنن ــه ای م كمك هــای حرف
ــال  ــه ح ــد ب ــااًل می توان ــن كار احتم ــد و اي ــی باش ــار متوف ــواده ی بیم ــا خان ب

ــد. خــوب خودمــان هــم كمــك كن
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   غربالگــری ادرار از نظــر مــواد، يــك راه تشــخیصی مهــم، ســريع و كاربردی 
اســت ولــی مشــابه آزمون هــای ديگــر يك ســری مــوارد مثبــت و منفــی كاذب 
ــده  ــی كمك كنن ــری بالین ــد در تصمیم گی ــا می توان ــا آنه ــنايی ب ــه آش دارد ك
باشــد. نکتــه جالــب اينجاســت كــه برخــی از داروهــای روانپزشــکی و 
غیرروانپزشــکی می   تواننــد نتايــج مثبــت كاذب ايجــاد كننــد كــه بــه اختصــار 

ــود: ــه می ش اراي
ــول،  ــن، پروپرانول ــن، رانیتیدي ــرازودون، افدري ــون، ت   بوپروپی
ــن  ــر آمفتامی ــت كاذب از نظ ــه مثب ــد نتیج ــکل می توانن ــز ال ــول و نی البتول

ايجــاد كننــد.
ناپروكســن  و  ايبوپروفــن  از جملــه   ،NSAID داروهــای    
می تواننــد نتیجــه را از نظــر كانابیــس و يــا باربیتــورات مثبــت كننــد.

و  فلوروكینولون هــا  وراپامیــل،  ترامــادول،  كوئتیاپیــن،    
كننــد. مثبــت  را  اوپیويیــد  آزمــون  می تواننــد  ريفامپیســین 

  الموتريژيــن، ونالفاكســین و ترامــادول می تواننــد نتیجــه ی 
كننــد. مثبــت  كاذب  به صــورت  را  فن ســیکلیدين 

ــت كاذب ادرار از  ــه ی مثب ــث نتیج ــد باع ــن می توان   كوئتیاپی
شــود.  )TCA( ای  ســه حلقه  ضدافســردگی  داروهــای  نظــر 

ــن  ــه را از نظربنزوديازپی ــد نتیج ــرترالین می توان ــرف س   مص

دهــد. نشــان  مثبــت 
ســرترالین،  فلوكســتین،  ايمی پرامیــن،  آمی تريپتیلیــن،    
بوپروپیــون، بوســپیرون، تــرازودون، هالوپريــدول، ريســپريدون و متوكلوپرامیــد 

كننــد. كاذب  مثبــت  را   LSD نتیجــه  می تواننــد 
   عــالوه بــر مــوارد فــوق كــه نشــان دهنده ی پايیــن بــودن ويژگــی

ــد  ــز می توانن ــوارد نی ــا هســتند، يك ســری از م ــن آزمون ه )specificity( اي
ــا  ــان مصــرف ت ــه از زم ــه فاصل ــی كاذب شــوند؛ از جمل باعــث نتیجــه ی منف
ــه  ــفیدكننده، لول ــل س ــه ادرار مث ــواد ب ــری م ــزودن يك س ــون، اف ــام آزم انج
ــن  ــد و ... . همچنی ــیم، گلوترآلدهی ــا پتاس ــديم ي ــرات س ــركه، نیت ــن، س بازك
ــق  ــث رقی ــد باع ــی می توان ــیدنی های گیاه ــاد آب و نوش ــر زي ــرف مقادي مص
ــوارد  ــن م ــا در نظــر گرفت ــواد شــود. ب ــالل در تشــخیص م شــدن ادرار و اخت
بــاال می تــوان نتیجــه گرفــت هماننــد ســاير آزمون  هــای تشــخیصی، 
ــه در  ــد ك ــی دارن ــز محدوديت هاي ــواد نی ــری م ــای ادراری غربالگ آزمون ه

ــرد. ــرار گی ــر ق ــد نظ ــد م ــی باي ــری بالین ــگام تصمیم گی هن
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   بــر اســاس نتیجــه ی يــك مطالعــه ی بــزرگ گذشــته نگر و كوهــورت، كــه 
ــا  ــا به صــورت مســتقل ب توســط احمــد تــارک چامــی انجــام شــد)۲(، ماريجوان
ــاط،  ــن ارتب ــاط دارد. اي ــوكارد حــاد ارتب ــر شــدن خطــر انفاركتــوس می دو براب
ــر  ــی، خط ــر چام ــه ی دكت ــاس مطالع ــت. بر اس ــر اس ــوان قوی ت ــن ج در بالغی
انفاركتــوس میــوكارد در افــراد ۲۵ تــا ۲۹ ســاله ی مصرف كننــده ی ماريجوانــا 
ــود.  ــن رده ی ســنی ب ــرل در همی ــروه كنت ــراد گ ــا اف ــر در مقايســه ب ۳/۲ براب
همچنیــن افــراد ۳۰ تــا ۳۴ ســاله كــه ســوء مصرف كانابیــس دارنــد، ۴/۵۶ بــار 
بیشــتر در خطــر انفاركتــوس میــوكارد هســتند. بــر پايــه ی نتايــج ايــن مطالعــه، 
ارتبــاط بیــن مصــرف كانابیــس و بــروز ســکته قلبــی مســتقل از ســن، افزايــش 

فشــار خــون، ديابــت و مصــرف ســیگار اســت.
ــت  ــا در ۲۸ ايال ــا تفريحــی ماريجوان ــال حاضــر مصــرف پزشــکی ي    در ح
آمريــکا قانونــی اســت. بررســی ها نشــان می دهــد در ســال ۲۰۱۵، ۸/۳ 
ــد در  ــر و ۱۳/۵ درص ــاه اخی ــر در م ــاله و باالت ــای ۱۲ س ــد آمريکايی ه درص
ــاده  ــن م ــه اي ــود اين ك ــا وج ــته اند. ب ــا داش ــرف ماريجوان ــر مص ــال اخی س
ــك،  ــتهايی، درد نوروپاتی ــوع، بی اش ــان ته ــت درم ــترده جه ــورت گس ــه ص ب
ــدت آن،  ــرات طوالنی م ــود؛ اث ــز می ش ــر تجوي ــوارد ديگ ــوم، تشــنج و م گلوك

ــناخته اســت. ــادی ناش ــزان زي ــه می ــی ب ــر سیســتم قلبی-عروق ب
   بــرای مطالعــه ی دكتــر چامــی از اطالعــات ۲۶ سیســتم مراقبتــی 
ــاالت متحــده اســتفاده   ــون بیمــار در سراســر اي ــا حــدود ۵۰ میلی بهداشــتی ب
ــا  ــر ۲۰۱۱ ت ــن اكتب ــکی بی ــوابق پزش ــق س ــه طب ــار، ك ــد. ۲۱۰۷۰۰ بیم ش
ســپتامبر ۲۰۱۶ مصــرف ماريجوانــا داشــتند، بــا ۱۰۳۹۵۰۶۰ نفــر كــه مصــرف 
ــروه  ــدند. در گ ــازی ش ــنی همسان س ــر س ــد، از نظ ــا نبودن ــده ی ماريجوان كنن
ــر،  ــون ۲/۸۵ براب ــار خ ــش فش ــه افزاي ــال ب ــال ابت ــدگان، احتم مصرف كنن
ــر  ــیگار ۷/۲ براب ــرف س ــر، مص ــی ۱/۵۹ براب ــه ديس لیپیدم ــال ب ــال ابت احتم
ــکل و  ــوء مصرف ال ــال س ــن احتم ــود. همچنی ــر ب ــت ۲/۸ براب ــیوع دياب و ش
ــل  ــق تحلی ــود. طب ــر ب ــب ۱۷/۶ و ۶۱ براب ــه ترتی ــراد ب ــن اف ــن در اي كوكايی
نتايــج ايــن مطالعــه، ســوء مصرف ماريجوانــا بــه صــورت مســتقل بــا افزايــش 
۱/۷۳ برابــری در خطــر انفاركتــوس میــوكارد حــاد همراهــی دارد. بــه عــالوه، 

بعــد از حــذف بیمارانــی كــه بیمــاری شناخته شــده ی شــريان كرونــری 
ــر در خطــر  ــا افزايــش دو براب ــه طــور مســتقل ب ــا ب ــد، مصــرف ماريجوان دارن

ــت. ــاط داش ــوكارد ارتب ــوس می انفاركت
   يکــی از محدوديت هــای ايــن مطالعــه، فقــدان اطالعــات كافــی در 
ــل  ــن دلی ــه همی ــاران اســت. ب ــا توســط بیم ــزان مصــرف ماريجوان ــورد می م
ــا  ايــن پرســش مطــرح می شــود كــه آيــا جوانانــی كــه ســوءمصرف ماريجوان
دارنــد بــه خاطــر مصــرف بیشــتر در خطــر باالتــری از نظــر بــروز انفاركتــوس 
میــوكارد هســتند يــا ممکــن اســت شــريان های كرونــری افــراد جــوان نســبت 

ــد؟ ــا آســیب پذيرتر باش ــی ماريجوان ــرات مضــر قلبی-عروق ــه اث ب
ــی  ــر قلبی-عروق ــا خط ــه آي ــود ك ــرح می ش ــش مط ــن پرس ــن اي    همچنی
ــرف  ــه ی مص ــد - در نتیج ــايی ش ــه شناس ــن مطالع ــه در اي ــا - ك ماريجوان
ــی  ــدگان غیرقانون ــًا در مصرف كنن ــه عمدت ــت ك ــام اس ــاده  ی خ ــی م تدخین

ماريجوانــا ديــده می شــود؟
ــی  ــوالت خوردن ــکل محص ــه ش ــب ب ــی اغل ــای قانون ــروزه ماريجوان    ام
عرضــه می شــود و اين كــه آيــا ايــن شــکل مصــرف بتوانــد موجــب خطــرات 

ــت. ــده اس ــم و حل نش ــأله ا ی مه ــود مس ــی ش قلبی-عروق
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عنوان کتاب: ماهيت روان درمانی
نویسنده: کارل یاسپرس

مترجم: فربد فدائی

انتشارات: چشمه

ــوف و  ــپرس، فیلس ــي« كارل ياس ــي عموم ــي روان ــاب »آسیب شناس ــي از كت ــي« بخش ــت روان درمان ــح: »ماهی توضی
روان پزشــك آلمانــي، اســت . ياســپرس در ايــن كتــاِب مختصــر ، بــا توجــه بــه مبانــي فلســفي اش بــه تحلیــل روان درماني 
ــر  ــدام غني ت ــکي هیچ ك ــاخه هاي روان پزش ــان ش ــه در می ــت ك ــد اس ــردازد و معتق ــا آن مي پ ــط ب ــات مرتب و موضوع
ــراي  از روان درمانــي نیســت . علي رغــم مباحــث تخصصــي ياســپرس در زمینــه ی روان درمانــي، مطالــب ايــن كتــاب ب
كســاني كــه بــه مســايل فلســفي و روان شــناختي عالقــه دارنــد و در جســت وجوي اطالعاتــي در ايــن زمینــه هســتند، 

مناســب اســت.

عنوان کتاب: مهار اختالل نقص توجه-بيش فعالی بزرگساالن
نویسنده: راسل آ بارکلی، کریستين ام بنتون 

مترجم: شاهرخ اميری، محمد کاکائی 

انتشارات: ابن سينا

ــه  ــه ب ــی بزرگســاالن اســت ك ــش فعال ــالل نقــص توجه-بی ــه ی اخت ــاری در زمین ــاب خودي ــاب، كت ــن كت ــح: اي توضی
ارايــه  ی راهکارهايــی جهــت افزايــش تمركــز، نظــم و كنتــرل احساســات میپــردازد. عــالوه بــر آن بــه ارايهــی شــیوه 
هايــی جهــت افزايــش توانايــی در كار و روابــط خانوادگــی می پــردازد. نويســندگان بــا معرفــی نمونه هايــی از مبتاليــان 

ــد. ــه ايــن اختــالل، تکنیــك هــای ســهل آمــوزی را توصیــف كرد ه ان ب

ــوری  ــال جمه ــده ی س ــاب برگزی ــواب ]کت ــب خ ــنامهی ط ــاب: درس ــوان کت عن
ــردی[ ــوم کارب ــاخه ی عل ــران در ش ــالمی ای اس

نویسنده: ميرفرهاد قلعه بندی و همکاران
انتشارات: ارجمند

توضیــح: در تاريــخ نوزدهــم بهمــن ۱۳۹۵، در مراســمی بــا حضــور ريیــس جمهــور، وزيــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و 
برخــی از چهره هــای فرهنگــی از برگزيــدگان ســی و چهارمیــن دورۀ كتــاب ســال جمهــوری اســالمی، در تــاالر وحــدت 
تجلیــل شــد. در ايــن میــان، كتــاب »درســنامۀ طــب خــواب« بــه عنــوان كتــاب برگزيــده در شــاخه ی علــوم كاربــردی 
معرفــی شــد. كتــاب درســنامۀ طــب خــواب بــا همــکاری ســی و يــك تــن از متخصصــان رشــتههای مختلــف پزشــکی 
و در ســی فصــل تهیــه شــده اســت و مباحــث مختلفــی از علــوم پايــه تــا بالینــی و از روشــهای تشــخیص تــا روشــهای 
ــکی و  ــف پزش ــصی مختل ــای تخص ــوزه ه ــر از ح ــراد صاحب نظ ــکاری اف ــرد. هم ــر میگی ــی را در ب ــی تخصص درمان
مرتبــط بــا طــب خــواب ماننــد روانپزشــکی، نورولــوژی، جراحــی گــوش و حلــق و بینــی، طــب داخلــی، طــب كــودكان، 
طــب كار، و دندانپزشــکی تأكیــد بــر میــان رشــتهای بــودن طــب خــواب دارد. در ايــن كتــاب تــالش شــده كــه بــا اســتناد 
بــه دانــش روز و حفــظ اصالــت علمــی، مجموعهــای فراهــم شــود كــه تــا حــد امــکان پاســخگوی نیازهــای مخاطــب در 
فعالیــت روزمــره ی بالینــی باشــد. بــا توجــه بــه تنــوع مطالــب ارايــه شــده، مطالعــه ی ايــن كتــاب میتوانــد بــرای دانــش 

آموختــگان رشــته هــای مختلــف پزشــکی، دســتیاران، دانشــجويان پزشــکی و نیــز رشــته هــای وابســته مفیــد باشــد.
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نامه ی ریيس انجمن درباره ی

اجرای قانون تعرفه ی خدمات سرپایی

ــه  ــران ب ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــس انجم ــه ی ريی ــل نام ــن كام    مت
ــا  ــاط ب ــوزش پزشــکی، در ارتب ــان و آم ــان وزارت بهداشــت، درم ــاون درم مع
ــخ ۲۵  ــه در تاري ــکی ك ــرپايی روان پزش ــات س ــه ی خدم ــون تعرف ــرای قان اج

ــت: ــر اس ــرح زي ــه ش ــد، ب ــال ش ــت ۱۳۹۶ ارس ارديبهش
جناب آقای دکتر محمد آقاجانی

معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سالم و احترام

   در ســه ســال گذشــته بــا تالش هــای ارزشــمند صــورت گرفتــه در قالــب 
ــای  ــات، گام ه ــبی خدم ــن ارزش نس ــه تعیی ــالمت از جمل ــول س ــرح تح ط
بزرگــی در راه اصــالح نظــام ارايــه ی خدمــات حــوزه ســالمت برداشــته شــد. 
بديهــی اســت طــرح تحــول ســالمت نیــز ماننــد هــر طــرح ديگــری بايســتی 
بــه تدريــج و در طــي مراحــل اجرايــی آن پايــش، ارزيابــی و اصــالح شــود، ولی 
ــری  ــن طــرح از مشــاركت حداكث ــه كــه در آغــاز اي انتظــار مــی رود همان گون

ذی نفعــان اســتفاده شــد در مراحــل بعــدی نیــز ايــن گونــه عمــل شــود.
ــه و برخــالف  ــه صــورت يك جانب ــان ب ــی از ذی نفع ــراً برخ ــفانه اخی    متأس
ــین  ــای پیش ــاد توافق ه ــی از مف ــر برخ ــا تغیی ــو ي ــه لغ ــدام ب ــط، اق ضواب
ــازمان  ــه ی س ــای زيرمجموع ــی از واحده ــدام، برخ ــن اق ــد. در آخري نموده ان
ــخیصی  ــه ی تش ــه و معاين ــه مصاحب ــد ك ــالم نموده ان ــالمت اع ــه ی س بیم
ــتری  ــکی بس ــاران روان پزش ــرای بیم ــا ب ــد ۹۰۰۰۴۵( را تنه ــکی )ك روان پزش
ــح  ــن صري ــاس مت ــر اس ــه ب ــی ك ــت ۱(؛ در حال ــد )پیوس ــت می كنن پرداخ
ــن  ــه شــرح اي ــدی ك ــات بع ــن ملحق ــات و همچنی ــاب ارزش نســبی خدم كت
ــران  ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــترک انجم ــه ی مش ــط كمیت ــت توس خدم
ــت  ــن و خدم ــکی تدوي ــته ی روان پزش ــنامه ی رش ــه ی دانش ــأت ممتحن و هی
جناب عالــی ارايــه گرديــد، ايــن خدمــت بــه صــورت ســرپايی نیــز قابــل ارايــه 
اســت )پیوســت ۲(. نیــاز بــه اســتدالل طوالنــی وجــود نــدارد كــه در رشــته ی 
روان پزشــکی بــه دلیــل كمتريــن وابســتگی بــه پاراكلینیــك، اخــذ شــرح حــال 
دقیــق و كامــل و همچنیــن ارزيابــی وضعیــت روانــی جامــع به ويــژه در اولیــن 
ويزيــت، نقشــی بســیار كلیــدی در تشــخیص و درمــان درســت ايفــا می كنــد 
ــدم  ــل توجــه دارد. ع ــت قاب ــه اختصــاص وق ــاز ب ــر نی ــه ی خطی ــن وظیف و اي
پرداخــت تعرفــه ی واقعــی ايــن خدمــت می توانــد منجــر بــه عــدم تخصیــص 

وقــت كافــی و در نتیجــه، كاهــش دقــت تشــخیص و افزايــش خطــای درمانــی 
ــرای بیمــاران كــه  ــی ب ــر ضــرر و زيــان احتمال شــود. ايــن موضــوع عــالوه ب
ــه  ــره وری ب ــش به ــا كاه ــت ب ــود، در نهاي ــی می ش ــه تلق ــن عارض مهم تري
صــورت غیرمســتقیم بــه افزايــش هزينه هــای ســازمان های بیمه گــر در 
بلندمــدت منجــر خواهــد شــد. بــه عــالوه، ايــن اقــدام خــالف رويکــرد نويــن 
ــه ســوی ارايــه ی خدمــات مبتنــی  در ســالمت روان يعنــی خــالف حركــت ب
بــر جامعــه و ســرپايی و گســترش خدمــات غیردارويــی اســت. نکتــه ی مهــم 
ديگــری كــه بهتــر اســت مــورد توجــه قــرار گیــرد آن اســت كــه اقــدام مثبتــی 
كــه در جهــت ايجــاد تعــادل میان رشــته ای و كاهــش تفــاوت درآمــد پزشــکان 
در رشــته های مختلــف در طــرح تحــول ســالمت مــورد نظــر بــوده اســت بــا 

ايــن اقــدام ناديــده گرفتــه خواهــد شــد.
   از جناب عالــی تقاضــا می شــود بــه گونــه ای كــه صــالح می دانیــد دســتور 
ــر  ــه را ام ــرد و نتیج ــرار گی ــدی ق ــری ج ــورد پیگی ــوع م ــن موض ــد اي فرمايی
ــه اطــالع همــکاران روان پزشــك در سراســر كشــور  ــا ب ــه ابــالغ فرمايیــد ت ب

رســانده شــود.
   از توجه و پیگیری جناب عالی پیشاپیش سپاسگزارم.

دکتر مریم رسوليان، ریيس انجمن علمی روان پزشکان ایران
رونوشت:

         جنــاب آقــای دكتــر علیرضــا زالــی، رئیــس كل محتــرم ســازمان نظــام 
پزشــکی، جهــت اســتحضار و دســتور پیگیری

ــرم  ــل محت ــر عام ــش، مدي ــی نوربخ ــید تق ــر س ــای دكت ــاب آق          جن
ــری ــتور پیگی ــتحضار و دس ــت اس ــی، جه ــن اجتماع ــازمان تأمی س

         جنــاب آقــای دكتــر محمــد جــواد كبیــر، مديــر عامــل محتــرم ســازمان 
بیمــه ی ســالمت ايــران، جهــت اســتحضار و دســتور پیگیری

ــر  ــی وزي ــاه اجتماع ــاون رف ــدری، مع ــد می ــر احم ــای دكت ــاب آق          جن
ــه  ــی بیم ــورای عال ــر ش ــی و دبی ــاه اجتماع ــاون، كار و رف تع

         جنــاب آقــای دكتــر احمدعلــی نوربــاال، مشــاور محتــرم وزيــر بهداشــت 
درمــان و آمــوزش پزشــکی در امور ســالمت
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   پــس از برگــزاری انتخابات در جلســه ی مجمــع عمو  مــی  در روز ۱۳۹۵/۷/۲۹، 
اولیــن جلســه ی هیــأت مديــره ی منتخــب در تاريــخ ۱۳۹۵/۸/۶ برگــزار و پــس 
از انتخــاب رئیــس، نايــب رئیــس، دبیــر و خزانــه دار، در مــورد چگونگــی فعالیــت 
هیــات مديــره بحــث و تصمیــم گیــری شــد. هیــأت مديــره ی منتخــب پیــش 
ــه ی  ــد نتیج ــس از تأيی ــت. پ ــمی( داش ــر رس ــه )غی ــج جلس ــدن پن از رسمی ش
انتخابــات توســط وزارت بهداشــت، هیــأت مديــره ی جديــد بــه صــورت رســمی 
 فعالیــت خــود را از ۱۳۹۵/۱۲/۵ آغــاز نمــود كــه تــا كنــون شــش جلســه ی هیأت 
مديــره برگــزار شــده اســت. بعضــی از مــوارد بررســی شــده و اقدامــات صــورت 

گرفتــه عبــارت اســت از:
         تعیین اولويت های برنامه ی سه سال آينده ی انجمن

         تقسیم مسئولیت های مختلف برای پیگیری امور
         جلسه ی مشترک با هیأت مديره مستقر انجمن

         پیگیری تصويب قانون سالمت روان
         بررسی موضوع تغییر قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

         پیگیــری و حمايــت از موضــوع انتقــال آمــوزش رشــته ی روانشناســی 
بالینــی بــه وزارت بهداشــت

         تهیه ی شیوه نامه ی داخلي انجمن در مورد هیأت مديره
ــا  ــق فضــای مجــازی ب ــا اعضــای انجمــن از طري ــاط ب          تســهیل ارتب
ــا  ــره ب ــأت مدي ــال تلگرا  مــی  انجمــن و گروه هــای تلگرا  مــی  هی ــدازی كان راه ان
ــه روز  ــر و ب ــرای فعال  ت ــزی ب رؤســای شــاخه ها و رؤســای كمیته هــا و برنامه ري

شــدن وب ســايت انجمــن و خبرنامــه ی انجمــن
         برگزاری جلسه با روسای شاخه های انجمن در تاريخ ۱۳۹۶/۱/۲۴

         برگــزاری برنامــه ی ديــدار نــوروزی اعضــای انجمــن و مراســم يادبــود 
همــکار عزيزمــان دكتــر افشــین يداللهــی در كنــار آن، در تاريــخ ۱۳۹۶/۱/۲۴ در 

مــوزه ی تاريــخ علــوم پزشــکی ايــران
ــا مجمــع انجمن هــای علمی گــروه پزشــکی در خصــوص           همــکاری ب
تصمیم گیــری در مــورد تداخــالت بیــن رشــته ای، انتخابــات آتــی نظــام پزشــکی 

و نقــش فعال  تــر انجمن هــا در آمــوزش فراگیــران علــوم پزشــکی
         تدويــن و انتشــار مطالبــات ســالمت روان از نامزدهــای رياســت 

ــهر ــورای ش ــوری و ش جمه
         برگــزاری جلســه بــا رؤســا يــا دبیــران كمیته هــای انجمــن در تاريــخ 

۱۳۹۶/۲/۲۸
         تهیــه ی شــیوه نامه ی داخلــی شــعب )شــاخه های( اســتانی و شهرســتانی 

انجمــن علمــی  روانپزشــکان ايران
         تهیــه ی پیش نويــس شــیوه نامه ی داخلــي انجمــن علمــی  روانپزشــکان 

ايــران در مــورد كمیته هــای تخصصــی و كمیته هــای اجرايــی
         تهیــه ی پیش نويــس شــیوه نامــه ی ارتبــاط انجمــن علمــی  روانپزشــکان 

ايــران بــا شــركت های دارويــی و صنايــع پزشــکی بــا رعايــت اصــول حرفــه ای
         همــکاری در تدويــن ســامان دهی پرداخــت يــا برقــراری حــق ســختی 
ــون روال  ــا كن ــه ت ــی ك ــی و درمان ــأت علم ــو هی ــکان عض ــرايط روانپزش ش

يکســانی را در سراســر كشــور نداشــته اســت.
         برگــزاری انتخابــات شــاخه ها ی آذربايجــان و البــرز انجمــن بــا حضــور 

ــأت مديره ــده ی هی نماين
         مکاتبــه بــا معاونــت درمــان وزارت بهداشــت در مــورد پوشــش بیمــه ای 

مصاحبــه ی تشــخیصی و معاينــه ی كامــل روانپزشــکی بــار اول )كــد ۹۰۰۰۴۵(
ــرای انتخــاب  ــوان ب ــکان ج ــه ی روان پزش ــرای حضــور هم ــوت ب          دع
ــن، و  ــوان انجم ــاوران ج ــروه مش ــکیل گ ــوان و تش ــکان ج ــه روانپزش كمیت
ــه در  ــن كمیت ــره ی اي ــأت مدي ــن اعضــای هی ــرای تعیی ــات ب ــزاری انتخاب برگ

تاريــخ ۱۳۹۶/۳/۴
   در پايــان ايــن گــزارش الزم   می دانیــم مجــدداً بــر ايــن نکتــه تأكیــد نمايیــم 
كــه میــزان موفقیــت هــر هیــأت مديــره ای در نیــل بــه اهــداف انجمــن، ارتبــاط 
ــن  ــی يکايــك اعضــاء دارد. بنابراي ــزان مشــاركت جــدی و عمل ــا می مســتقیم ب
ــکان مشــاركت  ــه هــر نحــوی كــه ام ــم كــه همــه ی همــکاران ب تقاضــا داري
ــای  ــن در قالب ه ــی انجم ــی  و صنف ــف علم ــای مختل ــکاری در فعالیت ه و هم
ــد و از  ــغ نورزن ــد دري ــن، دارن ــاخه های انجم ــا و ش ــژه كمیته ه ــه وي ــف، ب مختل
حمايــت تمــام همکارانــی كــه تــا كنــون يــار مــا بوده انــد و بــه ويــژه بــا نقدهــای 
ــه سپاســگزاريم. ــد صمیمان ــان كرده ان ــی همراهی م مشــفقانه و مشــاركت عمل

   در انتهــا، يــاد يــار فقیدمــان، دكتــر افشــین يداللهــی عزيــز را كــه ســخت 
ــم.    ــی    می داري ــا جــدا شــد گرا  م ــن راه از م ــدای اي ــاز داشــتیم و در ابت ــه او نی ب

گزارش 
فعالیت های هیأت 
مدیره ی انجمن 
تا چهارم خرداد 
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