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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(= 150 هزار تومان

شماره حساب انجمن= ۴0۹۸100۴۹0۶۴۲1؛ بانك پاسارگاد، شعبه برج تهران؛ به نام مؤسسه  انجمن علمی روانپزشکان ايران

شماره کارت= 50۲۲۲۹۷000001۴۲5؛ به نام مؤسسه  انجمن علمی روانپزشکان ايران

سردبير: دكتر امیر شعبانی

دبير تحریریه: دكتر سمیه عرب زاده

ســایر همــکاران ایــن شــماره )بــه ترتيــب الفبــا(: دكتــر فرنــاز اعتصــام، دكتــر ســحر انصــاری، دكتــر زينــب امیــری مقــدم، دكتــر ســمانه بیاناتــی، دكتــر محمد جــواد 
ــن ســتاری،  ــر امی ــان، دكت ــر مهشــید رابطی ــاد، دكت ــروز دژآب ــر اف ــم شوشــتری، زهــرا خلفــی، دكت ــرا حکی ــر میت ــاز نیســتانی، دكت ــی، زهــرا جانب ــر ســامان توكل ــرورش، دكت پ
دكتــر مهديــه صالحــی، دكتــر هديــه عرشــیانی، دكتــر فاطمــه كاشانی نســب، دكتــر شــايان كاشــفی نژاد، دكتــر ســوده محبــی رســا، دكتــر عاطفــه محمدجعفــری، دكتــر همــا 

محمدصادقــی، دكتــر مهتــاب معتمــد، دكتــر ســبا هوبــه فکــر

طراح و صفحه آرا : ابوالفضل آقاوردی

اعضای هيأت مدیره انجمن:  دكتر مريم رسولیان )رئیس(، دكتر محمد تقی ياسمی )نايب  رئیس(، 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 روان پزشکان ايران است كه به طور رايگان به اعضای اين انجمن ارسال می شود.

آدرس: تهران، امیرآباد شمالی، خیابان ۲0، بین فجر ۲ و جانبازان، خیابان ۲1، پالک ۶1، واحد ۲
info@psychiatrist.ir :رايانامه
تلفن: ۸۸۳۳۶۷۲۶، ۸۸۲۲۳۲۹۲
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فهرست
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چالش بقای امید و سرمايه اجتماعی

اخبار و گزارش  ها
اخباری كوتاه از انجمن و روانپزشکان

ديدوبازديد نوروزی روان پزشکان در موزه تاريخ
تمديد مهلت ارسال مقاله برای همايش ساالنه انجمن 

فراخوان مقاله برای سمپوزيوم »ارزيابی سیاست های عمومی در حوزه ی سالمت«
به ياد شادروان دكتر جلیل مختاری

شیوه نامه دور سوم جايزه ی استاد داويديان 
گزارش پیشرفت اقدامات انجام شده درباره جايزه افشین  يداللهی

گسترش خدمات روان پزشکی در يکی از مناطق محروم استان بوشهر
ــی  ــن جهان ــی« انجم ــکی« و »روان درمان ــاخه های »روان كاوی در روان پزش ــی ش معرف

ــی ــکان ايران ــا روان پزش ــترک ب ــای مش ــکی و فعالیت ه روان  پزش
همکاری دو كمیته انجمن در برگزاری سمینار خودكشی

آنچه در اولین سمپوزيوم روان پزشکی پويا گذشت
اهدای جوايز استاد طريقتی و بیتا در كنگره انجمن روان تنی

گزارشی از بازارچه نیکوكاری نوروزی در بیمارستان روزبه
روز جهانی اسکیزوفرنیا با انجمن احبا

گفت  وگو
ابطال بخشنامه سازمان بیمه سالمت در گفت وگو با دكتر مهدی حامدی

مقاله ها
اپلیکیشن های سالمت روان: آنچه بايد به بیماران بگويیم

اختالل استرس پس از سانحه در كودكان و نوجوانان ]بخش اول[
دادن خبر بد
معرفی کتاب

فعاليت های انجمن
پیشنهادهای انجمن به وزير بهداشت درباره مشکالت روانپزشکان جوان

اعالم نظر انجمن علمی روانپزشکان ايران درباره كتاب كالیفرنیا
پیگیری تصويب قانون سالمت روان ايران

حمايت انجمن از ايجاد مراكز خدمات سالمت روان جامعه نگر
پاسخ انجمن به درخواست وزارت بهداشت برای تعیین مالک های ازكارافتادگی

گزارش فعالیت های كمیته پیشگیری از خودكشی در سال گذشته
گزارش فعالیت های هیأت مديره انجمن از اسفند ۹۶ تا خرداد ۹۷
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مریم رسوليان
رئيس هيأت مدیره انجمن علمی روان پزشکان ایران

ــروز  ــاهد ب ــه ش ــويم، روزان ــق ش ــر دقی    اگ
ــا  ــن برنامه ه ــی و همچنی ــو و اجراي ــای ن ايده ه
ــه در  ــتیم ك ــدی هس ــوب و مفی ــن خ و قوانی
ــه  ــا چ ــد. ام ــب می رس ــه تصوي ــورمان ب كش
ــن  ــرای اي ــرای اج ــل ب ــه در عم ــود ك می ش
برنامه هــا و بــه ثمــر نشســتن قوانیــن، بــا موانــع 
جــدی روبــه رو می شــويم؟ نبــود ســازوكار 
ــذار  ــه تأثیرگ ــاد رابط ــرای ايج ــر و كارا ب مؤث

بیــن انجمن هــای علمی-صنفــی )نهادهــای مردمــی( و مســئوالن 
اجرايــی كشــور، از موانــع مهــم در به ثمــر نشســتن ايده هــای مطرح شــده 
ــن  ــب قوانی ــا  و تصوي ــن برنامه ه ــرای تدوي ــده ب ــای انجام ش و تالش ه
ــور  ــر كش ــادی ب ــی زي ــوارض منف ــات و ع ــود تبع ــه خ ــت ك ــد اس مفی

تحمیل می كند.
ــات  ــود و خدم ــه ای خ ــرايط حرف ــا و ش ــه نیازه ــی ب ــای علم انجمن ه

ــی  ــد و از طرف ــراف دارن ــنايی و اش ــود آش موج
نهادهــای اجرايــی بــرای برنامه ريــزی بــه 
تخصــص و ديــدگاه كارشناســان و تجــارب 
ــازی  ــن نی ــل اي ــا در عم ــد. ام ــاز دارن ــان نی آن
كــه در هــر دو ســو وجــود دارد، بی پاســخ 
 مانــده و مســیر ارتباطــی و زبــان مشــترک 
ــای  ــی و نهاده ــی، صنف ــای علم ــن بخش ه بی
غیرقابل عبــور  و  ناهمــوار  مســیری  اجرايــی 

شــده اســت. بــه عبارتــی جزيره هايــی شــکل گرفته كــه هريــك 

به خوبــی مديريــت می شــود امــا بــه دلیــل نبــود 
ــود  ــی خ ــا كارآي ــن، آنه ــب فی مابی ــاط مناس ارتب
ــال از يك ســو  ــوان مث ــد. به عن را از دســت داده ان
تخطــی  مــورد  در  اداری  عدالــت  ديــوان  در 
از قانــوِن ســازمان بیمــه ســالمت در مــورد 
ــه  ــه ب ــای اختصاص يافت ضــرورت پرداخــت كده
روان پزشــکان، حکمــی در دفــاع از روان پزشــکی 
ــم  ــن حک ــل اي ــا در عم ــت، ام ــده اس ــادر ش ص
ــت ها  ــم در نشس ــری ه ــدد ديگ ــوارد متع ــت. م ــیده اس ــرا نرس ــه اج ب
ــا  ــت، ام ــده اس ــادر ش ــم ص ــتوری ه ــده و دس ــرح ش ــئوالن مط ــا مس ب
ــه  ــت. اين گون ــده اس ــل نگردي ــب حاص ــی مناس ــرا خروج ــه اج در مرحل
اتفاقــات كــه خبــر از نبــود ارتباطــات ســالم بین بخشــی می دهــد، 
ــی كشــور اســت و چــون نشــانی از عــزم  آســیبی جــدی در نظــام اجراي
ــه گســترش  ــدارد، خــود منجــر ب ــر و اصــالح وجــود ن ــرای تغیی و اراده ب
ناامیــدی و يــاس در صنــوف حرفــه ای می شــود.

تغییــر در نحــوه مديريــت خدمــات ســالمت، 
بیمــه  ســرپايی  خدمــات  شــدن  محــدود 
ســالمت )كــه نقطــه امیــدی بــرای طبقــه 
ــرح  ــود(، ط ــته ب ــال گذش ــار س ــروم در چه مح
ــگاهی،  ــز دانش ــتقل در مراك ــتان های مس بیمارس
تغییــرات در نظــام پرداخــت بــه كادر درمــان كــه 
ــود و  ــه ای خ ــده حرف ــی از آين ــه نگران ــر ب منج
ــرايط  ــه در ش ــانات قابل مالحظ ــار نوس ــت، در كن ــده اس ــان ش فرزندانش

جزیره هایی شکل گرفته که 
هریک به خوبی مدیریت می شود اما به 
دليل نبود ارتباط مناسب فی مابين، آنها 

کارآیی خود را از دست داده اند.

نبود سازوکار مؤثر و کارا برای ایجاد 
رابطه تأثيرگذار بين انجمن های علمی-صنفی و 
مسئوالن اجرایی کشور، از موانع مهم در به ثمر 

نشستن تالش هاست.

چالش بقای امید و سرمایه اجتماعی
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نااميدی از مثمر ثمر بودن هر برنامه 
و تدبير تحول خواهانه، منجر به تقویت جریان 

مهاجرت در طبقه اجتماعی-اقتصادی متوسط و 
باال شده است.

ــروج  ــون خ ــی چ ــی، موضوعات ــی و بین الملل ــی داخل ــی و سیاس اجتماع
ــران،  ــه اي ــاره تحريم هــای بین المللــی علی ــکا از برجــام، تشــديد دوب آمري
گرانــی ارز و طــال، خبرســاز شــدن مــوارد متعــدد كــودک آزاری، همــه و 
همــه محرک هايــی هســتند كــه موضــوع نگرانــی كل جامعــه و به ويــژه 
افــراد تحصیل كــرده شــده اند. ناامیــدی از مثمــر ثمــر بــودن هــر برنامــه 

تقويــت  بــه  منجــر  تحول خواهانــه،  تدبیــر  و 
ــادی  ــه اجتماعی-اقتص ــرت در طبق ــان مهاج جري

ــت. ــده اس ــاال ش ــط و ب متوس
هــدف از مهاجــرت، حفــظ امنیــت )مهاجــران 
ــانی  ــت انس ــظ كرام ــا حف ــران( و ي ــان در اي افغ
ــر  ــرايط بهت ــه ش ــی ب ــردی و دسترس ــد ف و رش
دانشــجويان  )مهاجــرت  باالتــر  اســتاندارد  و 

ــی  ــش در زندگ ــی و آرام ــت روان ــن امنی ــرب( اســت. تأمی ــه غ ــی ب ايران
از مهم تريــن خواســته های مهاجــران اســت و ايــن بديــن معناســت كــه 
در كشــور مبــدأ ايــن نیازهــا بــرآورده نشــده اســت. اصــواًل ســفركردن و 
ــری  ــر، ام ــورهای ديگ ــتن در كش ــا و زيس ــردن دنی ــدن و تجربه ك دنیادي
ــی  ــای ناش ــه در مهاجرت ه ــی ك ــت. موضوع ــد اس ــه رش ــت و رو ب مثب
ــده  ــی پدي ــی و مذهب ــای اجتماع ــی و محدوديت ه ــر، ناامن ــگ، فق از جن
ــه  ــت ك ــزی اس ــر و ناگري ــأله ی جب ــد، مس ــاک می كن ــرت را دردن مهاج
ــکان  ــانده و ام ــل رس ــه حداق ــود ب ــور خ ــا كش ــر را ب ــرد مهاج ــه ف رابط
بازگشــت يــا زندگــی در كشــور مبــدأ را از بیــن می بــرد. در ايــن مــوارد، 
ــودن،  ــا نب ــودن ي ــدگاه مهاجــران دغدغــه ی ب دغدغــه ی مهاجــرت از دي
مانــدن يــا رفتــن اســت. چاره انديشــی بــرای پیشــگیری از خــروج 

ــه از  ــتفاده بهین ــده، و اس ــتعدادهای بارورش ــانی و اس ــرمايه های انس س
ايــن نیروهــا در درون كشــور موضوعــی اســت كــه بــه فراموشــی ســپرده 
ــه  ــد ب ــروی كارآم ــه نی ــی را ايجــاد كــرده ك شــده و خــود چرخــه معیوب
حاشــیه رانــده شــده يــا از كشــور خــارج  شــده اســت. پیشــگیری از خــروج 
ــروی  ــظ نی ــا حف ــط می شــود. ام ــر كشــف شــد ضب ارز آســان اســت، اگ
انســانی كــه بســیار هــم از ارز باارزش تــر 
اســت، چنــدان مجــرد و ســاده نیســت. در 
میــان انبــوه مشــکالت راهکارهايــی هــم 
ــیده  ــده انديش ــل پیچی ــن معض ــرای اي ــه ب ك
ــود  ــی موج ــای اجراي ــرخ واقعیت ه ــد، در چ ش

درهم فشــرده و ناكارآمــد شــد.
ــزون  ــه روزاف ــاهد دغدغ ــه ش ــا ك ــن روزه اي
ــخ،  ــه تاري ــرار چرخ ــتم، از تک ــود هس ــوان خ ــکاران ج ــرت در هم مهاج
ــداوم  ــش م ــته و پرس ــال گذش ــل س ــرات چه ــده ام. خاط ــرده دل ش فش
انتخــاب میــان رفتــن و مانــدن را مــرور می كنــم. بــه ماندن هــا و 
رفتن هايــی كــه بــر همکارانــم گذشــته فکــر می كنــم و بــه پاســخ روشــنی 
بــر ايــن ســؤال پرتکــرار نمی رســم. بــر مــن روشــن اســت رفتن هــای از 
ســر يــأس و ناامیــدی، به همــراه جريــان ســريع و پرتنــش كار و زندگــی 
در ســوی ديگــر جهــان، نه تنهــا بازگشــتی بــه مبــدأ نداشــته، كــه يــك 
فاصلــه عمیــق بین نســلی و هــدر رفتــن تجــارب و ســرمايه ها و تجــارب 
انســانی كشــور مبــدأ را بــه همــراه آورده اســت. فاصلــه ای كــه علیرغــم 
فــن آوری اطالعــات و ارتباطــات، مســیر پويايــی بیــن دو ســوی جهــان 

ــذارد. ــای می گ ــا به ج ــرتی را در دل ه ــرد و حس ــد ك ــرار نخواه برق
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اخباری کوتاه از انجمن و روان پزشکان

 خدمات روان پزشکی بدون هیچ محدودیتی مشمول بیمه سالمت شد
ــه  ــا ابطــال بخشــنامه بیم ــت اداری ب ــوان عدال ــی دي ــأت عموم    هی
ــمول  ــی مش ــچ محدوديت ــدون هی ــکی را ب ــات روان پزش ــالمت، خدم س

ــه ســالمت دانســت. بیم
بــه گــزارش روابــط عمومــی ديــوان عدالــت اداری، بــه دنبــال شــکايت 
ــه  ــازمان بیم ــورخ 1۳۹5/۳/۳0 س ــماره ۹5/1050۹0 م ــنامه ش از بخش
ســالمت ايــران، ايــن بخشــنامه متضمــن ايجــاد محدوديت هايــی بــرای 
ــا برخــی مصوبــات  پوشــش بیمــه ای روان پزشــکی دانســته شــده كــه ب

هیــأت وزيــران مغايــر اســت.
ــأت  ــوع در هی ــن موض ــرح اي ــی ط ــت در پ ــی اس ــزارش حاك ــن گ اي

عمومــی ديــوان عدالــت اداری بــا بررســی جوانــب مختلــف آن و طــرح ديدگاه هــای حاضــران، 
هیــأت عمومــی ديــوان بــا اكثريــت آراء، بخشــنامه مــورد شــکايت را بــه لحــاظ محــدود كــردن 
خدمــات مــورد تعهــد مقــرر در »كتــاب ارزش نســبی خدمــات مصــوب هیــأت وزيــران« خــارج 

ــده دانســت و آن را ابطــال كــرد. ــار مرجــع تصويب كنن از حــدود اختی

 راه اندازی اینستاگرام انجمن
   اينســتاگرام انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران در پانزدهــم ارديبهشــت 1۳۹۷ راه انــدازی 

شــد:
https://www.instagram.com/iranianpsychiatricassociation

ــب کا  ــراری مجــدد راه ارتباطــی روان پزشــکان در طــرح ضری برق
ــان و آمــوزش پزشــکی ــا وزارت بهداشــت، درم ب

ــکالت  ــزارش مش ــرای گ ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــا وزارت بهداش ــی ب ــی عموم ــری راه ارتباط ــی پیگی     در پ
ــت.  ــرار گرف ــران ق ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــار انجم ــر در اختی ــای زي ــماره تلفن ه ــب كا، ش ــرح ضري ــکان در ط روان پزش
همــکاران محتــرم می تواننــد از ايــن طريــق بــه گــزارش مشــکالت مربوطــه جهــت رفــع آن هــا اقــدام نماينــد: خانــم ســکینه 

شــهباز ۸1۴5۴۸۹1، 0۹1۲۳۹0۶۷۹۸ و خانــم زهــرا شــاه محمدی ۸1۴551۷۳، 0۹1۲۳۹۴۷۷۸1

تصحیح خبر اعضای ایرانی کمیته روان درمانی انجمن جهانی روان پزشکی
ــی انجمــن جهانــی روان پزشــکی منتشــر     در شــماره پیشــین خبرنامــه، فهرســتی از اعضــای ايرانــی كمیتــه روان درمان
شــد كــه شــامل همــه اعضــای ايرانــی ايــن كمیتــه نبــود. بنابرايــن ضمــن عــرض پــوزش بابــت نقــص خبــر پیشــین، در 
ــه  ــود ك ــم می ش ــی تقدي ــامان توكل ــر س ــو و دكت ــزار آلفونس ــر س ــم دكت ــه قل ــی ب ــب جامع ــه مطل ــی خبرنام ــماره كنون ش
بــه معرفــی شــاخه های »روان كاوی در روان پزشــکی« و »روان درمانــی« انجمــن جهانــی روان  پزشــکی و اعضــای ايرانــی 

ــردازد. ــا می پ آنه

 انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس شاخه اردبیل انجمن
   انتخابــات اعضــای هیأت مديــره و بــازرس شــاخه اردبیــل انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران در تاريــخ 1۷ اســفند 1۳۹۶بــا 
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حضــور دوازده تــن از روان پزشــکان اســتان برگــزار شــد. ايــن مراســم بــا حضــور و نظــارت دكتــر مهــدی نصــر اصفهانــی، عضــو 
هیأت مديــره انجمــن، برگــزار شــد و اعضــای منتخــب بــه شــرح زيــر تعییــن شــدند:

اعضــای اصلــی هیأت مديــره: دكتــر پرويــز مولــوی )رئیــس(، دكتــر ســامان موســوی )دبیــر(، دكتــر آنیتــا آذركاله )خزانــه دار(؛ 
ــازرس: دكتــر علیرضــا تمــدن عضــو علی البــدل هیأت مديــره: دكتــر رضــا كاظمــی؛ ب

 انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس شاخه کرمان انجمن
بــازرس  و  اعضــای هیأت مديــره  انتخابــات     
شــاخه كرمــان انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران 
در تاريــخ ششــم ارديبهشــت 1۳۹۷ بــا حضــور 
ــد.  ــزار ش ــتان برگ ــکان اس ــن از روان پزش ــت ت بیس
ــر  ــر امی ــارت دكت ــور و نظ ــا حض ــم ب ــن مراس اي
شــعبانی، خزانــه دار انجمــن، برگــزار شــد و اعضــای 

ــدند: ــن ش ــر تعیی ــرح زي ــه ش ــب ب منتخ
ــی  ــد خلیل ــر نوي ــره: دكت ــی هیأت مدي ــای اصل اعض
ــر  ــر(، دكت ــفیع زاده )دبی ــد ش ــر ناهی ــس(، دكت )رئی
ــای  ــه دار(؛ اعض ــهربابکی )خزان ــالمی ش ــن اس مهی
محســن  دكتــر  هیأت مديــره:  علی البــدل 
ــی:  ــازرس اصل ــان؛ ب ــا دهق ــر مین ــژاد، دكت گركانی ن
ــر  ــدل: دكت ــازرس علی الب ــر پريســا ديوســاالر؛ ب دكت

محمدرضــا صمصامــی
پیشکســوت  ســه  از  همچنیــن  جلســه  ايــن  در 
روان پزشــکی كرمــان تقديــر بــه عمــل آمــد.

 برگزاری سومین سری کارگاه های آموزشی گروه بالینت ایران
ــه در  ــتان روزب ــی بیمارس ــان روان درمان ــط دپارتم ــران توس ــت اي ــروه بالین ــی گ ــای آموزش ــری كارگاه ه ــومین س     در س
روزهــای 1۹ و ۲0 فرورديــن 1۳۹۷ در محــل دپارتمــان روان درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و بــا پشــتیبانی رياســت 

ــه برگــزار شــد. و مديريــت محتــرم بیمارســتان روزب
ــراون  ــر ب ــد پیت ــر ريمون ــری دكت ــا رهب ــزار شــد ب ــر 1۳۹۶ برگ ــه در ارديبهشــت و مه ــد كارگاه اول و دوم ك ــن كارگاه مانن اي
)روان پزشــك و عضــو جامعــه بالینــت بريتانیــا( و دكتــر مهديــه معیــن )روان پزشــك و روان درمانگــر تحلیلــی، عضــو هیأت علمی 
گــروه روان پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و مديــر برنامــه فلوشــیپ روان درمانــی بیمارســتان روزبــه( و شــركت تعــداد 
ــوم  ــگاه های عل ــیپ دانش ــتیاران فلوش ــور و دس ــگاه های كش ــاتید دانش ــان اس ــان از می ــان و روانشناس ــر از متخصص ۲5 نف

پزشــکی تهــران و ايــران و نیــز متخصصان/فلوشــیپ روان درمانــی برگــزار شــد.
تاكنــون شــش »روز« بالینــت توســط دپارتمــان روان درمانــی بــا همــکاری كمیتــه روان درمانــی انجمــن علمــی روان پزشــکان 
ايــران برگــزار گرديــده اســت. هــدف ايــن كارگاه هــا تربیــت رهبــر )لیــدر( گــروه بالینــت اســت. طبــق قوانیــن فدراســیون 
جهانــی بالینــت پزشــکان يــا درمانگــران عالقه منــد و آشــنا بــه دانــش ســايکودينامیك بــرای اينکــه »رهبــر گــروه بالینــت« 
ــرای كارشــان  ــت تشــکیل داده و ب ــروه بالین ــز گ ــرده، خودشــان نی ــت را شــركت ك ــل هشــت روز بالین ــد حداق ــند باي باش
ــت  ــای بالین ــرر در »روز« ه ــركت مک ــت از ش ــای بالین ــری گروه ه ــدی رهب ــد. توانمن ــت نماين ــوپرويژن درياف ــات س جلس
ــغلی  ــارهای ش ــردازش فش ــت در پ ــای بالین ــد گروه ه ــدون تردي ــد. ب ــت می آي ــه دس ــارت ب ــا نظ ــراه ب ــن و كار هم و تمري

پزشــکان و درمانگــران اهمیــت بســیار بااليــی دارنــد.

 برگزاری جلسه مشترک هیأت مدیره با رئیس و دبیر 
کمیته روان درمانی

    ســی و ششــمین جلســه هیأت مديــره انجمــن علمــی 
روان پزشــکان ايــران در تاريــخ بیســتم ارديبهشــت 1۳۹۷ بــا 
حضــور رئیــس و دبیــر كمیتــه روان درمانــی انجمــن برگــزار شــد و 
ــورت  ــه ص ــن كمیت ــای اي ــورد فعالیت ه ــر در م ــث و تبادل نظ بح

ــت. گرف

از راســت: دكتــر محســن گركانی نــژاد، دكتــر قدرت الــه رجبــی زاده، 
ــد  ــر محم ــی، دكت ــر حســن ضیاءالدين ــعبانی، دكت ــر ش ــر امی دكت

شــادروان، دكتــر قدســیه بنی واهــب، دكتــر عبدالرضــا صباحــی
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 دیدار اعضای هیأت مدیره انجمن با وزیر بهداشت
   اعضــای هیأت مديــره انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران در تاريــخ 
ــوزش  ــان و آم ــر بهداشــت، درم ــا وزي بیســت و دوم ارديبهشــت 1۳۹۷ ب
ــاد وزارت  ــی و اعتی ــی، اجتماع ــالمت روان ــر س ــركل دفت ــکی؛ و مدي پزش

ــد. بهداشــت؛ ديــدار كردن
ــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش  ــر ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی وزي دكت
پزشــکی در پــی ديــدار بــا اعضــای هیأت مديــره انجمــن علمــی روان پزشــکان 

ايــران، دســتور اجــرای دقیــق مصوبــات ارزش نســبی خدمــات روان پزشــکی توســط  بیمــه ســالمت و پیگیــری آن را صــادر كــرد.

ارزیابی دستورالعمل تعیین بیماری های مشمول ازکارافتادگی
   نماينــدگان انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران بــرای تــدارک »دســتورالعمل تعییــن بیماری هــای مشــمول ازكارافتادگــی« 
ــی وزارت  ــات بالین ــی خدم ــتانی و تعال ــت بیمارس ــر مديري ــركل دفت ــر، مدي ــری بنگ ــزاد كالنت ــر به ــه دكت ــه نام ــخ ب در پاس

ــد. بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در دفتــر انجمــن تشــکیل جلســه دادن
ــعبانی،  ــر ش ــر امی ــی، دكت ــی اردكان ــا خداي ــر محمدرض ــدر، دكت ــادی ب ــور دكتره ــا حض ــخ 1۳۹۷/۳/۳ ب ــه در تاري ــن جلس اي
دكتــر مهــدی صابــری، دكتــر محمدباقــر صابــری زفرقنــدی، دكتــر ســمیه عربــزاده، دكتــر مهــدی نصــر اصفهانــی و دكتــر 

ــزار شــد. ــی برگ ــی همت محمدعل

ــورای  ــس ش ــا رئی ــن ب ــره انجم ــای هیأت مدی ــت اعض نشس
سیاســت گذاری ســالمت ســازمان صداوســیما

ــران در عصــر روز ســی ام  ــره انجمــن علمــی روانپزشــکان اي    اعضــای هیأت مدي
ارديبهشــت 1۳۹۷ بــا دكتــر احمــد ســفیدی، رئیــس شــورای سیاســت گذاری ســالمت 

ســازمان صداوســیما و مديــر شــبکه ســالمت صداوســیما، ديــدار و گفتگــو كردنــد.
در ايــن ديــدار مــوارد بالقــوه همــکاری و تعامــل میــان انجمــن و ســازمان صداوســیما مورد 

بحــث قــرار گرفــت و مقــرر شــد نمايندگانــی بــرای پیگیــری همکاری هــا تعیین شــود.
دكتــر همايــون امینــی، دكتــر امیــر شــعبانی و دكتــر محمدعلــی همتــی بــه نمايندگــی 
از هیأت مديــره و دكتــر امیــد ضمیــر بــه نمايندگــی از كمیتــه كاهــش انــگ و رســانه 

در ايــن جلســه حضــور داشــتند.

ارسال خبرنامه انجمن به اعضا
     چهــار شــماره خبرنامــه انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران )شــماره های ســال 1۳۹۶( بــه 
آدرس همــه اعضــای محتــرم انجمــن ُپســت شــد. اعضــای محترمــی كــه ايــن بســته پســتی را 

دريافــت نکرده انــد می تواننــد موضــوع را بــه دفتــر انجمــن اطــالع دهنــد.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــو هیأت علم ــك و عض ــی، روانپزش ــی طالی ــر عل      دکت
ــن دانشــگاه منصــوب شــد. مشــهد در ســمت رئیــس دانشــکده پزشــکی اي

     دکتــر ارســیا تقــوا، 
رئیــس كمیتــه كاهــش انگ 
علمــی  انجمــن  رســانه  و 
روانپزشــکان ايــران و عضــو 
هیأت علمــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی ارتــش بــه معاونــت 
دانشــگاه  ايــن  آموزشــی 

ــد. ــوب ش منص

     تقدیــر از اســاتید بازنشســته گــروه روانپزشــکی دانشــگاه علــوم 
ــد  ــر فرب ــوی و دكت ــوری خواج ــی ن ــر مرتض ــی، دكت ــتی و توانبخش بهزيس

ــد. ــل آم ــتاد به عم ــم و اس ــام معل ــت مق ــالروز نکوداش ــی، در س فداي

   دکتر احمد سفیدی

دکتر علی طالیی

دکتر ارسیا تقوا
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علمــی  انجمــن  نــوروزی  گردهمايــی     
ســی ام  پنج شــنبه  روز  ايــران،  روان پزشــکان 
ــوم  ــخ عل ــی تاري ــوزه مل ــاه 1۳۹۷ در م فروردين م
ــی  ــن گردهماي ــران برگــزار شــد. در اي پزشــکی اي

مريــم  دكتــر  انجمــن،  رئیــس  نخســت 
و  گفتــه  خیرمقــدم  و  تبريــك  رســولیان، 
ــی روان پزشــکان در  ــون مشــاركت جمع پیرام
ــود.  ــت نم ــه ای صحب ــکالت حرف ــل مش ح
ســپس دكتــر مجیــد صادقــی رئیــس »كمیتــه 
ــورد  ــکی« در م ــات در روان پزش ــر و ادبی هن
هنرهــای هفت گانــه ســخن گفــت و بــه 
ــدا اجــرای  ــه ابت ــه پرداخــت؛ ك ــی برنام معرف
موســیقی توســط دكتــر عاطفــه كمالــو، دكتــر 
ــی  ــظ باجغل ــر حاف ــور و دكت ــد احمدی پ احم
ــرح  ــکری ش ــه عس ــر عادل ــپس دكت ــود. س ب
مختصــری از زندگــی و آثــار ســه روان پزشــك 
ــر  ــی، دكت ــر اله ــر اصغ ــد، دكت ــد فقی هنرمن
غالمحســین  دكتــر  و  يداللهــی  افشــین 

ســاعدی ارائــه داد  و قطعــه ای منتخــب از هريــك 
از ايــن بــزرگان قرائــت نمــود. حســن ختــام برنامــه 
نمايــش چنددقیقــه ای از ســه فیلــم بــود كــه 
ــه اطالعــات ديگــر در  ــم و هرگون ــام فیل حــدس ن

ــر  ــه منج ــد ك ــابقه ای ش ــوع مس ــورد آن، موض م
ــار  ــن از حض ــه ت ــط س ــه توس ــت هدي ــه درياف ب
ــد قرعــه  ــه  قی ــد و ب ــح داده بودن كــه پاســخ صحی

ــد. ــد گردي ــده بودن ــاب  ش انتخ

جلسه هيأت مدیره و رؤسای شاخه ها

ــوق، جلســه ای از ســوی  ــیه مراســم ف    در حاش
ــران  ــره انجمــن علمــی روان پزشــکان اي هیأت مدي
شــاخه های  رؤســای  بــا  هم انديشــی  بــرای 
ــت،  ــن نشس ــد. در اي ــده ش ــدارک دي ــن ت انجم
ــه بیــان  رؤســا و نماينــدگان شــاخه های انجمــن ب
ــی  ــد و برخ ــود پرداختن ــکالت خ ــا و مش تجربه ه
از عــدم همراهــی بیشــتر روان پزشــکان حــوزه 
ــت  ــر اس ــه ذك ــد. الزم ب ــد بودن ــه گاليه من مربوط
كــه از میــان شــاخه های انجمــن، نماينــدگان 
ــاه و  ــم، كرمانش ــرز، ق ــان، الب ــاخه های آذربايج ش
گلســتان و نیــز پنــج تــن از اعضــای هیأت مديــره 

ــتند. ــور داش ــه حض ــن جلس ــن در اي انجم

دیدوبازدید نوروزی روان پزشکان
در موزه تاریخ

سوده محبی رسا
روان پزشک
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کتایون رازجویان
دبير علمی سی و پنجمين همایش ساالنه انجمن علمی روانپزشکان ایران

همکار ارجمند، با ســالم و احترام

پنجمیــن  و  ســی  می  رســاند  اســتحضار  بــه  بدين وســیله     
ــت و  ــران از بیس ــکان اي ــی روانپزش ــن علم ــاالنه انجم ــش س هماي
ــار روز در  ــدت چه ــاه 1۳۹۷ به م ــم مهرم ــت و نه ــت بیس ــم لغاي شش
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــد ش ــزار خواه ــکی برگ ــای روانپزش ــی حوزه  ه تمام
درخواســت همــکاران گرامــی، مهلــت ارســال مقالــه و ســمپوزيوم تــا 

پايــان خردادمــاه 1۳۹۷ تمديــد می شــود.

   خواهشــمند اســت در صــورت تمايــل بــه ارســال مقاله  هــای 
مرتبــط بــا حوزه  هــای متنــوع روانپزشــکی، چکیــده مقالــه خــود را بــا 
ــی،  ســازمان  ــام خانوادگــی، مــدرک تحصیل ــام و ن رعايــت فرمــت »ن
ــان فارســی  ــه دو زب ــن« ب وابســته، پســت الکترونیکــی و شــماره تلف
 info@psychiatrist.ir ــی ــق پســت الکترونیک و انگلیســی از طري

ــد. ارســال فرمايی

   الزم بــه ذكــر اســت كــه چکیــده بايــد دارای قســمت های عنــوان، 

ــه  ــات ۳50 كلم ــداد لغ ــر تع ــا حداكث ــری ب ــه،  روش و نتیجه گی مقدم
ــورد  ــوق باشــند م ــوارد ف ــده م ــی كــه دربرگیرن ــده مقاالت باشــد. چکی
ــزاری  ــه برگ ــل ب ــورت تماي ــت. در ص ــد گرف ــرار خواهن ــی ق ارزياب
ســمپوزيوم دوســاعته می توانیــد درخواســت خــود را بــا رعايــت 
فرمــت »عنــوان كلــی و چکیــده ای از ســمپوزيوم،  عنــوان اختصاصــی 
ــر  ــان ه ــخنران،  مدت زم ــی س ــه علم ــام و مرتب ــخنرانی، ن ــر س ه
ــد.  ــرح فرمايی ــل مط ــق ايمی ــخ« از طري ــش و پاس ــخنرانی و پرس س
ــه در  ــواردی ك ــتی، م ــمپوزيوم های درخواس ــم س ــه حج ــه ب ــا توج ب
آنهــا نتايــج پژوهش هــای اصیــل )original( ســخنرانان ارائــه 
ــای  ــد همايش ه ــت. همانن ــد گرف ــرار خواه ــت ق ــود در اولوي می ش
ــه آن  ــوه ارائ ــه و نح ــرش مقال ــی در پذي ــری نهاي ــته تصمیم گی گذش
)ســخنرانی يــا  پوســتر( و نیــز پذيــرش ســمپوزيوم بــر عهــده كمیتــه 
علمــی همايــش خواهــد بــود. امیــد اســت مشــاركت فعاالنــه شــما بــر 

ــد. ــش بیفزاي ــن هماي ــی اي ــار علم اعتب

تمدید مهلت ارسال مقاله
برای همایش ساالنه انجمن
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فراخوان مقاله براى 
سمپوزیوم »ارزیابی 

سیاست هاى عمومی در 
حوزه ى سالمت«

اخبار و گزارش  ها

   دولــت جمهــوری اســالمی ايــران در ادوار مختلــف، سیاســت های 
متفاوتــی در موضــوع ســالمت در پیــش گرفتــه اســت. راه انــدازی و 
فربــه نمــودن نظــام شــبکه و مراقبت هــای بهداشــتی اولیــه، ايــده ی 
امنايــی نمــودن بیمارســتان های دولتــی،  خودگرانــی و هیــأت 
ــت در  ــازی فعالی ــی و جداس ــای هیأت علم ــی اعض ــرح تمام وقت ط
ــزای  ــالمت و اج ــول س ــرح تح ــی و ط ــی و خصوص ــش دولت بخ
اســت. سیاســت گذاری های  ايــن سیاســت ها  از  نمونه هايــی  آن 
ــت  ــت نیس ــه وزارت بهداش ــدود ب ــه مح ــالمت البت ــی در س عموم
و وزارت خانــه و ســازمان هايی چــون رفــاه و تأمیــن اجتماعــی، 
صندوق هــای بیمــه و بازنشســتگی ســازمان ها و بنیادهــای حمايتــی 

شــبه دولتی نیــز بــا حجــم در گــردش پولــی يــا سیاســت گذاری های 
ــته اند. ــور داش ــه حض ــن عرص ــود در اي خ

   ســمپوزيوم يــك روزه ی ارزيابــی سیاســت های عمومــی در حوزه ی 
ســالمت بــا ايــن ايــده شــکل گرفــت كــه داوری هــای ضدونقیض در 
مــورد سیاســت های عمومــی و به ويــژه طــرح تحــول ســالمت 
ــا از  ــد؛ ت ــو بخش ــث و گفت و گ ــکان بح ــه ام ــی عالمان را در فضاي
ــت گذاران  ــرای سیاس ــاتر ب ــخص تر و رس ــی مش ــق پیام ــن طري اي
ــال  ــل س ــه چه ــه ب ــت همه جانب ــردد. پرداخ ــد گ ــان تولی و عالم
ــك  ــه ی ي ــه از حوصل ــالمت البت ــرای س ــی ب ــت گذاری عموم سیاس
ســمپوزيوم يــك روزه خــارج و بــه علــت پراكندگــی بحــث، محتمــاًل 
ــالمت  ــول س ــرح تح ــر ط ــمپوزيوم ب ــن رو س ــت. از اي ــن اس ناممک

متمركــز خواهــد شــد.

   كمیتــه روانپزشــکی اجتماعــی و جامعه نگــر انجمــن علمــی 
ــمپوزيوم  ــد س ــر ش ــه ذك ــی آن چ ــرای ارزياب ــران ب ــکان اي روان پزش
»ارزيابــی سیاســت های بخــش عمومــی در حــوزه ی ســالمت« را در 

ــد. ــزار می كن ــران برگ ــاه 1۳۹۷ در ته ــخ ۲۸ تیرم تاري

   از عالقه منــدان ارائــه مقالــه در ايــن ســمپوزيوم  دعــوت می شــود 
ــه نشــانی  ــان خردادمــاه ب ــا پاي ــر ت ــه خــود را حداكث خالصــه ی مقال

ايمیــل انجمــن ارســال نماينــد.

مکان: تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی
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ــمر در  ــهر کاش ــال 1313 در ش ــاری در س ــل مخت ــر جلی    دکت
خانــواده ای محتــرم و زحمت کــش متولــد شــد و در آن شــهر 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــود را گذران ــطه خ ــی و متوس ــات ابتدای تحصی
ــوش بســیار در دانشــکده پزشــکی مشــهد  اســتعداد درخشــان و ه
مشــغول شــد و در دوران دانشــجویی جــزو دانشــجویان نمونــه 
و ممتــاز بــود. وی بافاصلــه بعــد از فارغ التحصیلــی وارد رشــته 
تخصصــی روان پزشــکی شــد. دکتــر مختــاری در ســال 1349 
به عنــوان متخصــص و دارنــده بــورد تخصــص روان پزشــکی مشــغول 

ــد. ــگاه ش ــس در دانش ــه تدری ب
   مرحــوم دکتــر جلیــل مختــاری بعــد از فارغ التحصیلــی در رشــته 
ــار  ــاب در کن ــز و اعص ــتیار مغ ــوان دس ــدداً به عن ــکی مج روان پزش
پژوهش هــای علمــی  خــود بــه تحصیــل ادامــه داد و در ســال 1353 
ــت  ــاب را دریاف ــز و اعص ــته مغ ــیونال در رش ــورد ناس ــص و ب تخص

نمــود. بعــد از آن رئیــس مرکــز جامــع روان پزشــکی شــد و شــروع 
بــه خدمــت و آمــوزش بــه دانشــجویان پزشــکی نمــود. او در مســائل 
ــی  ــی و آموزش ــع علم ــخنرانی در مجام ــی و س ــی، فرهنگ اجتماع

توانمنــد بــود.
ــخصیتی  ــکی دارای ش ــه پزش ــاری در جامع ــل مخت ــر جلی    دکت
ممتــاز و تــا ســال های اخیــر در مؤسســات خصوصــی و نیمه دولتــی 
ــته  ــل در رش ــه تحصی ــال های اولی ــود. او در س ــت ب ــغول خدم مش
ــک  ــر و ی ــک پس ــد - ی ــرد و دارای دو فرزن ــکی ازدواج ک روان پزش
ــه  دختــر - شــد. آنهــا دارای تحصیــات عالیــه و در حــال حاضــر ب

ــراه مادرشــان ســاکن کشــور ســوئد هســتند. هم
ــار 1397  ــای اول به ــاری در روزه ــل مخت ــر جلی ــوم دکت    مرح

ــاد. ــی ب ــادش گرام ــاد و ی ــش ش ــت. روح ــان فروبس ــده از جه دی

سيد علی ميالنی 
روان پزشک

وان به یاد شادر
 دکتر جلیل مختاری
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شیوه نامه دور 
سوم جایزه ى 

استاد داویدیان

تعریف
ــران  ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــزه ی انجم ــان )جاي ــزه ی داویدی    جای
ــرای  ــو ب ــه از يك س ــت ك ــدی اس ــزه ای نق ــوان( جاي ــکان ج ــرای روان پزش ب
ــکان و  ــر روان پزش ــا ديگ ــی ب ــکان داخل ــتیاران و روان پزش ــان دس ــاط می ارتب
ــو و توانمندی هــای همــکاران داخلــی و  از ديگــر ســو  حمايــت از ايده  هــای ن
ــران  ــرای حضــور روان پزشــکان جــوان خارجــی در اي ــکان ب ــرای ايجــاد ام ب
ــران  ــکی در اي ــا روان پزش ــنايی ب ــالیانه و آش ــای س ــركت در همايش ه و ش

پرداخــت می شــود.
ــر دوره  ــز در ه ــداد جواي ــزه و تع ــزان جاي می
بــا پیشــنهاد كمیتــه ی همايش هــا و بــا تأيیــد 
ــره ی انجمــن علمــی روان پزشــکان  هیأت مدي
ــردد. دور ســوم جايــزه  ايــران تعییــن می گ
بــرای بــار اول بخــش بین المللــی )در ايــن دور 
تنهــا بــرای روان پزشــکان فارســی زبان( خواهد 
داشــت. میــزان جايــزه بــرای شــركت كنندگان 
ــه تعــداد حداكثــر چهــار نفــر و هــر  ــی ب داخل

ــزه  ــر دو جاي ــت. حداكث ــده اس ــه ش ــر گرفت ــال در نظ ــون ري ــك ۲0 میلی ي
ــا بلیــط رفت وبرگشــت  ــه میــزان هــر نفــر 500 دالر همــراه ب ــز ب خارجــی نی
ــه  ــت ب ــه اقام ــادی و هزين ــی در كالس اقتص ــركت های داخل ــی از ش ــا يک ب

میــزان چهــار روز نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت.
شرایط شرکت کنندگان

ــکانی  ــتیاران روان پزشــکی و روان پزش ــام دس ــی تم ــش ایران ــرای بخ    ب
كــه كمتــر از 5 ســال از آغــاز فعالیــت حرفــه ای آنــان گذشــته باشــد می تواننــد 
ــجويان  ــار دانش ــن ب ــرای اولی ــن دور ب ــوند. در اي ــد ش ــزه بهره من ــن جاي از اي
ــخاص دارای  ــجويان و اش ــام دانش ــکی و تم پزش
مــدارک كارشناســی ارشــد و دكتــرای رشــته های 
مــددكاری اجتماعــی، گفتاردرمانی، روان پرســتاری 
ــركت  ــت ش ــد در رقاب ــز می توانن ــی نی و كاردرمان
ــراد  ــد. دانشــجويان در بخــش دســتیاران و اف كنن
ــرا همــراه  دارای مــدرک كارشناســی ارشــد و دكت

ــا روان پزشــکان داوری خواهنــد شــد. ب
   تبصــره ۱: شــركت كنندگان ايرانــی در دو گــروه 

جایزه ی انجمن علمی روان پزشکان ایران برای روان پزشکان جوان ایران و روان پزشکان جوان فارسی زبان سایر کشورها

 همراه با بخش ویژه جایزه برای دانشجویان پزشکی و دانشجویان و حرفه مندان رشته های مددکاری اجتماعی، گفتاردرمانی، روان پرستاری و
کاردرمانی

در این دور برای اولین بار دانشجویان پزشکی 
و تمام دانشجویان و اشخاص دارای مدارک 

کارشناسی ارشد و دکترای رشته های مددکاری 
اجتماعی، گفتاردرمانی، روان پرستاری و 

کاردرمانی نیز می توانند در رقابت شرکت کنند.

اخبار و گزارش  ها
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ــرار  ــورد داوری ق ــه م ــکل جداگان ــه ش ــوان ب ــکان ج ــتیاران و روان پزش دس
ــتیار  ــوان و ۲ دس ــك ج ــر ۲ روان پزش ــه حداكث ــأت داوران ب ــد. هی می گیرن
-در صــورت كســب امتیازهــا و معیارهــای الزم- جايــزه اهــدا خواهــد نمــود. 
ــه دانشــجويان پزشــکی،  ــد ب ــزه در هــر بخــش می توان ــر يــك جاي ــا حداكث ت

يــا شــركت كنندگان گــروه مــددكاری اجتماعــی، 
گفتاردرمانــی، روان پرســتاری و كاردرمانــی تعلــق 

ــرد. گی
در بخــش بین المللــی جايــزه تنهــا بــه روان پزشــکان 
ســن  حداكثــر  می گیــرد.  تعلــق  فارســی زبان 
شــركت كنندگان ۴0 ســال اســت و بیــش از 5 ســال 
نیــز نبايــد از شــروع فعالیــت حرفــه ای آنــان گذشــته 

باشــد.
ــام  ــركت كنندگان(: تم ــام ش ــرای تم ــره ۲ )ب    تبص
ــه در  ــی و تأيیدي ــه معرف ــد نام ــركت كنندگان باي ش
ــوپروايزر،  ــوی س ــده از س ــت كار انجام ش ــورد صح م

اســتاد راهنمــا يــا رئیــس و يــا مســئول فنــی بیمارســتان يــا مركــز آموزشــی 
ــد. ــه و رزومــه ارســال نماين ــه همــراه متــن مقال ــد را ب كــه در آن كار می كنن

زبان رویداد
   زبان هر دو بخش، فارسی خواهد بود.

شيوه ی انتخاب برندگان
افــراد  اعالم شــده  زمانــی  بــازه ی  در     
ســخنرانی  چکیــده ی  می تواننــد  عالقه منــد 
خــود را در موضــوع اعالم شــده ارســال نماينــد. 
رزومــه ی فــرد و چکیــده ی  ارسال شــده مبنــای 
ــال كنندگان  ــان ارس ــود. از می ــد ب داوری خواه
ــر  ــداد حداكث ــش از تع ــی بی ــه میزان ــه، ب مقال
ــا در  ــد ت ــد ش ــی خواه ــزد معرف ــدگان، نام برن
زمــان همايــش ســاالنه در جلســه ای مشــخص 

بــه ايــراد ســخنرانی بپردازنــد. هیــأت داوران، داوری نهايــی را انجــام می دهــد. 
ــده خواهــد  ــی تعیین كنن ــدگان نهاي ــن برن كیفیــت ســخنرانی نامزدهــا در تعیی

ــود. ب
هيأت داوران

   هیــأت داوران جايــزه شــامل رئیــس همايــش ســاالنه، به عنــوان رئیــس، 
ــکان  ــن از روان پزش ــج ت ــس و پن ــوان نايب رئی ــش به عن ــی هماي ــر علم دبی
شــاخص كشــور اســت. در دور ســوم اعضــای منتخــب هیــأت داوران شــامل 
ــراب زاده  ــر آرش می ــريعت، دكت ــد ش ــید وحی ــر س ــگ، دكت ــارا فرهن ــر س دكت

ــود. ــد ب ــی خواهن ــر محمــد ارباب ــی، دكتــر محمدتقــی ياســمی و دكت اردكان
و  نهايــی  داوری  جايــزه،  داوران  هیــأت 
ــزه را جهــت حضــور در  ــدگان جاي انتخــاب برن
برنامه هــای مربــوط بــه ايــن بخــش بــه عهــده 

دارد.
دكتــر  را  جايــزه  اجرايــی  امــور  تبصــره: 
ــر  ــوان دبی ــن به عن ــی ندوش ــین جالل امیرحس
جايــزه )بــدون حــق رأی در زمــان داوری( 

پیگیــری خواهــد نمــود.

برنامه ی اجرایی جایزه
   جايــزه ی انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران بــرای روان پزشــکان جــوان 
ــود. شــركت كنندگان در يــك  بخــش جانبــی همايش هــای ســاالنه خواهــد ب
يــا دو جلســه و در روزهــای برگــزاری ســی و چهارمیــن همايــش ســاالنه كــه 
ــزار  ــران برگ ــاه 1۳۹۷ در ته ــا ۲۹ مهرم ــخ ۲۶ ت از تاري

ــد. ــه می دهن ــود را ارائ ــخنرانی های خ ــود س می ش
ضميمه

موضوع جایزه

کارشناســی  دانشــجویان  و  دســتياران 
گفتاردرمانــی،  اجتماعــی،  مــددکاری  ارشــد 

کاردرمانــی و  روان پرســتاری 
   ضمــن توصیــف يــك نابســامانی، مشــکل يــا 
ــل  ــهر مح ــوزش، ش ــل آم ــتان مح ــود در بیمارس كمب
خدمــت، يــا جامعــه ی پیرامونتــان )در حــوزه ی ســالمت 
و بهداشــت روان( راه حــل خــود را در قالــب يــك پــروژه 

ــد. ــا رفــع مشــکل پیشــنهاد دهی ــود ي جهــت بهب
تبصــره: رعايــت اصــول متعــارف نــگارش طــرح پروژه هــای اجرايــی ضــروری 

. ست ا
ــی زبان  ــوان فارس ــکان ج ــران و روان پزش ــوان ای ــکان ج روان پزش

ــورها ــایر کش س
ــود  ــت خ ــه در محــل خدم ــی ك ــه فعالیت هرگون
بــرای افزايــش مشــاركت جامعــه- شــامل 
ــاد،  ــازمان های مردم نه ــاران، س ــواده ی بیم خان
شــوراهای محلــی، مديــران دولتــی، بخــش 
ــت  ــای بهداش ــت ارتق ــی و ...- در جه خصوص
ــق  ــرح دقی ــا ش ــد ب ــام داده اي ــه انج روان جامع
ــر  ــه، تأثی ــخصات مداخل ــی، مش ــرايط محیط ش
ــه  ــه و شــیوه ی ســنجش اثربخشــی آن ب مداخل

ــد. ــر درآوردي ــته ی تحري رش
تبصــره: نیــاز نیســت پــروژه ی پژوهشــی انجــام داده باشــید. هرگونــه فعالیــت 

ــا رعايــت مختصــات فــوق قابل قبــول اســت. اجرايــی ب
پاســخ های خــود را لطفــًا در قالــب يــك مقالــه ی به هم پیوســته و بــه 
ــراه  ــه هم ــی ب ــان فارس ــه زب ــه ب ــر 1000 كلم ــل ۷50 و حداكث ــزان حداق می
ــا  ــان ت ــن فعالیت های ت ــاوی مهم تري ــه ی دوصفحــه ای فارســی ح ــك رزوم ي

Info@psychiatrist.ir :ــد ــل نمايی ــانی ايمی ــن نش ــه اي ــرداد 1۳۹۷ ب ۳1 م
حضــور شــما در مــدت برگــزاری كنگــره و ايــراد ســخن رانی ضــروری اســت. 
برگزيــدگان دور اول و دوم جايــزه نمی تواننــد در 
ايــن دوره شــركت نماينــد. شــركت افــرادی كــه 
در داوری حضــور داشــتند امــا موفــق بــه كســب 

جايــزه نشــدند بالمانــع اســت.
درصورتی كــه هرگونــه ســؤال يــا ابهامــی داريــد 
می توانیــد از طريــق همیــن ايمیــل آن را بــا مــا 

در میــان گذاريــد.

در دور سوم اعضای منتخب هیأت داوران 
شامل دکتر سارا فرهنگ، دکتر سید وحید 

شریعت، دکتر آرش میراب زاده اردکانی، دکتر 
محمدتقی یاسمی و دکتر محمد اربابی خواهند 

بود.

پاسخ های خود را لطفاً در قالب یک مقاله ی 
به هم پیوسته و به میزان حداقل 750 و 

حداکثر 1000 کلمه به زبان فارسی به همراه 
یک رزومه ی دوصفحه ای فارسی حاوی 

مهم ترین فعالیت های تان تا 31 مرداد 1397 
به انجمن علمی روانپزشکان ایران ایمیل 

نمایید.
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   پــس از آن كــه هیأت مديــره انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران بــا كلیــات 
برگــزاری آيیــن جايــزه ی افشــین يداللهــی موافقــت كــرد بــه »كمیتــه كاهــش 
ــد.  ــن كن ــی آن  را تدوي ــا ســازوكار اجراي  انــگ  و رســانه« مأموريــت داده شــد ت
در ابتــدا شــركت كنندگان و مدعويــن طــی نشســت های متعــدد بــه ايــن 
جمع بنــدی رســیدند كــه ايــن جايــزه بــه هــر فــرد يــا گروهــی تعلــق گیــرد كــه 
گامــی ارزنــده در راســتای ارتقــای روان برداشــته اســت. ايــن جايــزه با مشــاركت 
حداكثــری روان پزشــکان بــه غیرروان پزشــکان ارائــه می شــود؛ بــه ايــن معنــی 
كــه خــود روان پزشــکان به عنــوان كانديــدای ايــن جايــزه معرفــی نخواهنــد شــد.

ــن در  ــزه به طــور نمادي ــن جاي ــود، اي    همان طــور كــه پیشــتر اشــاره شــده ب
ســال اول بــه خانــواده زنده يــاد افشــین  يداللهــی اعطــا گرديــد. خانــواده ارجمنــد 
دكتــر يداللهــی طــی ســال گذشــته بــرای هرچــه پربارتــر شــدن آيیــن ســالیانه 
جايــزه از هیــچ تالشــی دريــغ نکردنــد. پــدر بزرگــوار افشــین حمايــت خــود را از 

ايــن اقــدام بــه شــکل مکتــوب بــه انجمــن اعــالم كردنــد.

   بــرای مهیاســازی تنديــس جايــزه بــا چندين نفر از مجسمه ســازان سرشــناس 
كشــور صحبــت شــد و در نهايــت نمونــه كار اســتاد آرمــان داوودی جهــت تقديم 

بــه فــرد برگزيــده مــورد تأيیــد قــرار گرفت.
ــان  ــد. داوطلب ــد در فضــای مجــازی منتشــر گردي ــس از تأيی پوســتر مراســم پ
كســِب جايــزه و يــا نمايندگانشــان تــا 15 تیرمــاه 1۳۹۷ فرصــت دارنــد تــا خــود 

را بــه دبیرخانــه جايــزه افشــین يداللهــی معرفــی كننــد.
ــز  ــه حائ ــری ك ــج نف ــا پن ــی و ســه ت ــزاری ارزياب ــه برگ ــان در كمیت    داوطلب
ــه كلیــه اعضــای انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران  بیشــترين رأی باشــند ب
ــا  ــا اعضــای انجمــن ب ــی می شــوند. تابســتان فرصــت مناســبی اســت ت معرف
ــری  ــق ســامانه ای رأی گی ــاه از طري ــن كانديداهــا بیشــتر آشــنا شــوند. مهرم اي
نهايــی بــه شــکلی محرمانــه انجــام می شــود و هم زمــان بــا همايــش ســالیانه 

جايــزه بــه فــرد برگزيــده اهــدا خواهــد شــد.

گزارش 
پیشرفت 
اقدامات 

انجام شده 
درباره 

جایزه 
افشین  

یداللهی

12

کميته کاهش انگ و رسانه
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گسترش خدمات روان پزشکی در 
یکی از مناطق محروم استان بوشهر

   شهرســتان دشــتی يکــی از شــهرهای كوچــك اســتان بوشــهر بــا جمعیتــی 
ــش  ــود و ش ــتان ن ــك بیمارس ــا ي ــه تنه ــت ك ــر اس ــزار نف ــتاد ه ــدود هش ح
ــا دارای تخــت بســتری  ــن تنه ــش از اي ــن بیمارســتان پی ــی دارد. اي تختخواب
در رشــته های داخلــی، جراحــی، زنــان و اطفــال بــود و بیمــاران روان پزشــکی 
ــر  ــدود ۸0 كیلومت ــافتی ح ــردن مس ــه طی ك ــور ب ــدن مجب ــتری ش ــرای بس ب
تــا مركــز اســتان بودنــد. از آخريــن حضــور روان پزشــك ثابــت در ايــن شــهر 

ــت.  ــال می گذش ــار س ــدود چه ح
   پــس از هفــت مــاه حضــور مــن به عنــوان روان پزشــك ثابــت طرحــی در 

ايــن شهرســتان، اقدامــات و تغییراتــی بــه شــرح زيــر قابــل ارائــه اســت:
1- فراهم شــدن امــکان بســتری بیمــاران روان پزشــکی در شــهر محــل 
ســکونت بــا اختصــاص ده تخــت از بخش هــای داخلــی و جراحــی بــه 

بیمــاران روان پزشــکی
ــرای  ــالش ب ــکی و ت ــش روان پزش ــداث بخ ــرای اح ــی ب ــن فضاي ۲- تعیی

موردنیــاز زيرســاخت های  فراهم ســازی 
۳- برگــزاری جلســات مکــرر بــا مســئوالن بیمــه شهرســتان و اســتان جهــت 

ــرش و به رســمیت شــناختن كدهــای روان پزشــکی پذي
۴- فعال ســازی كدهــای بیمــه خدمــات روان پزشــکی هــم در بخــش بســتری 

و هــم در ســرويس ســرپايی و تعريــف و ثبــت آنهــا در سیســتم بیمارســتان
5- برقــراری كلینیــك روان پزشــکی صبــح و عصــر در هــر روز هفتــه و فعــال 
ــای ســاير رشــته های  ــات روان پزشــکی در بخــش ســرپايی پابه پ شــدن خدم

سوده تاجيک اسماعيلی 
روان پزشک

جلسه »کميته پيشگيری از آسيبهای اجتماعی« با موضوع طالق و بررسی 
علل و  راهکارهای کاهش آن؛ با حضور ارگان های مختلف شهرستان از 

جمله فرمانداری، بهزیستی، بسيج و آموزش و پرورش در شبکه بهداشت 
شهرستان دشتی

مــاژور
۶- تشکیل حداقل 15۸ پرونده سرپايی جديد

درمان هــای  و  اختــالالت  از  انگ زدايــی  جهــت  مســتمر  تــالش   -۷
روان پزشــکی از طريــق آمــوزش مــداوم بــه كاركنــان و مــردم

ــداری  ــور فرمان ــا حض ــت هايی ب ــا و نشس ــور در برنامه ه ــاركت و حض ۸- مش
و ارگان هــای مختلــف منطقــه در شــبکه بهداشــت شهرســتان جهــت كاهــش 

ــه ــی منطق ــیب های اجتماع آس
ــا در  ــت آنه ــب حماي ــتان و جل ــون شهرس ــا روحانی ــاتی ب ــزاری جلس ۹- برگ
ــالح  ــردم و اص ــوزش م ــه آم ــك ب ــی، كم ــه انگ زداي ــك ب ــه ی كم زمین

ــاران ــاع بیم ــت و ارج ــای نادرس باوره
10- همکاری پیوسته با سازمان بهزيستی شهرستان
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وان پزشکی« و  وان کاوی در ر معرفی شاخه های »ر
وان  پزشکی وان درمانی« انجمن جهانی ر »ر

وان پزشکان ایرانی و فعالیت های مشترک با ر

سزار آلفونسو 1
 روان پزشک

سامان توکلی۲
 روان پزشک

انجمن جهانی روان پزشکی

   »انجمــن جهانــی روان پزشــکی«۳  
)WPA( ســازمانی اســت كــه ۲00 
در سرتاســر  را  روان پزشــك  هــزار 

ــه آن، از 1۲0  ــته ب ــن وابس ــو 1۴0 انجم ــه عض ــد ك ــی می كن ــا نمايندگ دنی
كشــور جهــان هســتند. »انجمــن جهانــی روان پزشــکی« كــه در ســال 1۹50 
پايه گــذاری شــده اســت »كنگــره ی جهانــی روان پزشــکی«۴ را برگــزار 
می كنــد كــه 15 هــزار نفــر در آن ثبت نــام و حضــور پیــدا می كننــد )لیســبون 
۲01۹، مکزيــك ۲01۸، برلیــن ۲01۷، مادريــد ۲015، بوينس آيــرس ۲01۲(. 
ــه ای،  ــی و منطق ــت های بین الملل ــا و نشس ــر آن، WPA همايش ه ــالوه ب ع

موضوعــی  كنفرانس هــای  و 
را برگــزار می كنــد و بــه طــور 
ــی  ــای مل ــا انجمن ه ــترک ب مش
كشــورهای مختلــف دنیــا نیــز 

دارد. نشســت هايی 

»انجمــن جهانــی روان پزشــکی« ۷۲ شــاخه ی علمــی5 دارد كــه هدف شــان 
گســترش و اشــاعه ی اطالعــات، و ترويــج فعالیت هــای مشــاركتی در 
ــکی«  ــی روان پزش ــن جهان ــت. »انجم ــکی اس ــاص روان پزش ــای خ حوزه ه
چنديــن كوريکولــوم و برنامــه ی آموزشــی، و مجموعه هــای متعــددی از 
ــرای كار  ــی ب ــای اخالق ــع۶، و راه نماه ــالم موض ــای اع ــا، بیانیه ه كتاب ه

1 - دانشیار روان پزشکی، مركز پزشکی دانشگاه كلمبیا، ريیس شاخه ی روان درمانی، انجمن جهانی روان پزشکی؛ دبیر شاخه ی روان كاوی در روان پزشکی، انجمن جهانی روان پزشکی؛ ريیس شاخه ی 
منطقه ای اياالت متحد امريکا، انجمن جهانی روان پزشکی پويشی

۲ - ريیس انجمن علمی روان درمانی ايران؛ عضو شاخه ی روان درمانی، انجمن جهانی روان پزشکی؛ عضو بورد شاخه ی روان كاوی در روان پزشکی، انجمن جهانی روان پزشکی

3- World Psychiatry Association
4- World Congress Of Psychiatry
5- Scientific Section
6- Position Statement
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ــن  ــمی انجم ــه ی رس ــت. مجل ــرده اس ــن ك ــکی تدوي ــته ی روان پزش در رش
بســیاری  و  دارد،  نــام   »World Psychiatry« روان پزشــکی  جهانــی 
و  نشــريات  نیــز   WPA مطالعاتــی  گروه هــای  و  علمــی  شــاخه های  از 

مجله هــای تخصصــی خــود را منتشــر می كننــد.

شاخه ی »روان کاوی در روان پزشکی«

ــه طــور  شــاخه ی »روان كاوی در روان پزشــکی« )PIP( در ســال ۲00۲ ب
رســمی فعالیــت خــود را در »انجمــن جهانــی روان پزشــکی« آغــاز كــرد. 
ــکی  ــا روان پزش ــد ت ــالش كن ــه ت ــت ك ــاخه آن اس ــن ش ــم انداز اي چش
ــای نظــری  ــم در بحث ه ــره و ه ــِی روزم ــم در كاربســت بالین ــد، ه بتوان
خــود، از ديدگاه هــای روان كاوی اســتفاده كنــد و نیــز بیــن طبابــت 
ــد. برخــی  ــرار نماي ــی ارتباطــی برق ــه پل ــن زمین بالینــی و پژوهــش در اي
ــر  ــوارد زي ــامل م ــکی« ش ــاخه ی »روان كاوی در روان پزش ــداف ش از اه

اســت:

    ترويــج و آمــوزش نظريه هــای روان كاوانــه بــه روان پزشــکان و 
ســاير گروه هــای متخصصــان ســالمت روان

در  روان كاوی  كاركــرد  و  نقــش  دربــاره ی  بحث هايــی  ترويــج      
روان پزشــکی، پزشــکی، و مراقبت هــای ســالمت، بــه طــور كلــی

ــای پژوهشــی در درون  ــاير حوزه ه ــا س ــاط ب ــد و ارتب ــراری پیون     برق
ــد جامعه شناســی و ســاير  ــا حوزه هــای ديگــر مانن ــز ب روان پزشــکی، و نی

علــوم

 ۹0 در حــال حاضــر   )PIP( روان پزشــکی«  در  »روان كاوی  شــاخه ی 
عضــو از ۲1 كشــور جهــان دارد. در »هجدهمیــن كنگــره ی جهانــی 
روان پزشــکی« )برلیــن، ۲01۸(، ريیــس، نايب ريیــس، دبیــر و پنــج 
ــرای  ــاخه و ب ــای ش ــن كل اعض ــاخه، از بی ــن ش ــورد اي ــای ب ــر اعض نف
مــدت ســه ســال )۲01۷ تــا ۲0۲0( انتخــاب شــدند. اعضــای فعلــی بــورد 

از: عبارت انــد  روان پزشــکی«  در  »روان كاوی  شــاخه ی 

    دكتر هروی گرانیه۷ )فرانســه(: ريیس

    دكتر گراســیال اُنُفريو۸ )آرژانتین(: نايب ريیس

    دكتر ســزار آلفونســو )اياالت متحد امريکا(: دبیر

    دكتر هاشــم تیال۹ )مراكش(

    دكتــر ماريا آمون10 )آلمان(

    دكتر ســامان توكلی )ايران(

    دكتــر پترين ردايانی لوكمان11 )اندونزی(

    دكتر میشــل بوتبول1۲ )فرانسه(

ــان  ــب زم ــه ترتی ــر، و ب ــال حاض ــاخه در ح ــن ش ــی اي ــای ايران اعض
ــر  ــرداد افتخــار، دكت ــر مه ــی، دكت ــر ســامان توكل ــت، شــامل دكت عضوي

محمــد صنعتــی و دكتــر مهديــه معین الغربايــی هســتند.

شاخه ی »روان درمانی«

ــادل  ــرای تب ــی ب ــاد فضاي ــا ايج ــا ب ــد ت ــی می كوش ــاخه ی روان درمان ش
در  روان درمانــی  ترويــج  و  پیش بــرد  بــه  گوناگــون  ديدگاه هــای 
ــاالت و  ــار مق ــاخه در انتش ــن ش ــای اي ــد. اعض ــك كن ــکی كم روان پزش
ــی مشــاركت  ــه ای و بین الملل ــای منطق ــه ی ســخنرانی در كنفرانس ه اراي
می كننــد. بــرای ترويــج آمــوزش و  كســب توانمنــدی در زمینــه ی 
ســاير  بــا  هــم كاری  ســطوح،  تمــام  در  روان درمانــی  مهارت هــای 

می شــود. تشــويق   WPA شــاخه های 

اهداف شــاخه ی روان درمانی عبارت است از:

    ايجــاد فضايــی بــرای تبادل ســازنده ی انديشــه، بــرای روان پزشــکانی 
كــه روش هــای گوناگــون روان درمانــی را بــه كار می برنــد.

    مطالعه ی عوامل اصلی، اشــتراكات و تفاوت های بین روان درمانی های 
گوناگون

    ايجــاد هم آهنگــی از طريــق هم كاری هــای بین بخشــی و بیــن 
شــاخه های مختلــف بــرای ارايــه ی ســخنرانی ها، انتشــار مقــاالت 
و  منطقــه ای  همايش هــای  در  مشــابه  فعالیت هــای  و  كتاب هــا  و 

WPA بین المللــی 

    تعییــن حداقل اســتاندارد توانمندی های الزم در زمینه ی روان درمانی 
برای طبابت به عنوان روان پزشك

ــای  ــی توانمندی ه ــوزش و  ارزياب ــن در آم ــای نويـ ــی شیوه هـ     بررس
ــی روان درمان

ــه و  ــه ی نظريـ ــت در زمینـ ــای پراهمیـ ــانی پیش رفت هـ     اطالع رسـ
ــای روان درمانـــی تکنیك هـ

ــرد  ــرای پیش ب ــه ب ــر رايان ــه ی فناوری هــای مبتنــی ب ــرد نوآوران     كارب
ــا ــام روان درمانی ه انج

نیــاز جمعیت هــای      بررســی راه هــای ممکــن بــرای بــرآوردن 
ويژگی هــای  بــه  توجــه  بــا  روان درمانــی،  بــه خدمــات  گوناگــون 

فرهنگی شــان و  اقتصــادی 

    درک مبانــی زيست شــناختی و نقشــی كــه علــوم اعصــاب در اعتبــار 
دادن بــه نظريــه و تکنیك هــای روان درمانــی دارنــد.

ــن  ــترک بی ــای مش ــرای هم كاری ه ــای الزم ب ــی استانداردهـ     بررس

7- Hervé Granier
8- Graciela Onofrio
9- Hachem Tyal
10- Maria Ammon
11- Petrin Redayani Lukman
12- Michel Botbol
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روان شناســان،  پزشــکان،  ماننــد  مختلــف،  رشــته های  بالینگــران 
ــی، مشــاوران  مــددكاران اجتماعــی، پرســتاران درمانگــر، واعظــان مذهب

ــران و ديگ

روان درمانــی  از مهم تريــن حوزه هــای موردتوجــه شــاخه ی  برخــی 
WPA عبــارت اســت از:

    روان درمانی های فردی

    روان درمانی های گروهی

    خانواده درمانی ها

    درمان های انجام شــده با كمك رايانه

    روان درمانی های مبتنی بر دســت نامه

    روان درمانی هــای تركیبی

ــای  ــاير روش ه ــی و س ــه ی روان درمان ــی و يك پارچ ــان تركیب     درم
ــی درمان

شــاخه ی »روان درمانــی« در حــال حاضــر 100 عضــو از ۲۹ كشــور دارد. 
ــد از: ــن شــاخه عبارت ان ــورد اي اعضــای ب

    دكتر ســزار آلفونســو )اياالت متحد امريکا(: ريیس

    دكتر آلن تاســمن1۳ )اياالت متحد امريکا(: نايب ريیس

    دكتــر ريزكی آنیزا ويناندا1۴ )اندونزی(: دبیر

    دنیــل ناهوم15 )اياالت متحد امريکا(

    دكتــر َهزلی زكريا1۶ )مالزی(

    دكتر دوســیکا لچیك توِزوسکی1۷ )صربستان(

    دكتــر رناتو آالكرون1۸ )پرو(

    دكتر اِكین ســونِمز1۹ )تركیه(

ــان  ــب زم ــه ترتی ــر، و ب ــال حاض ــاخه در ح ــن ش ــی اي ــای ايران اعض
ــر  ــی، دكت ــر محمــد صنعت ــی، دكت ــر ســامان توكل ــت، شــامل دكت عضوي
امیرحســین جاللــی ندوشــن، دكتــر مهديــه معین الغربايــی و دكتــر 

شــبنم نوحه ســرا هســتند.

فعاليت هــای  در  ایرانــی  روان پزشــکان  مشــارکت 
روان پزشــکی در  روان کاوی  و  روان درمانــی  شــاخه های 

ــت در  ــت و فعالی ــا عضوي ــی ب ــکان ايران ــر، روان پزش ــال های اخی در س
ايــن شــاخه های انجمــن جهانــی روان پزشــکی توانســته اند هــم در 

ــرای  ــم ب ــند و ه ــته باش ــش داش ــاخه ها نق ــن ش ــداف اي ــرد اه پیش ب
ــد. ــران گام بردارن ــکی اي ــی در روان پزش ــگاه روان درمان ــاندن جاي شناس

روان پزشــکی  جهانــی  انجمــن  جهانــی  كنگــره ی  هجدهمیــن  در 
پويشــی۲0 )فلورانــس، آوريــل ۲01۷(، روان پزشــکان ايرانــی بــا برگــزاری 
و  روان كاوی  در  فرهنگــی  »تطابق هــای  عنــوان  بــا  ســمپوزيومی 
ــی  ــای فرهنگ ــه ويژگی ه ــگاه ب ــا ن ــران« ب ــی در اي ــی تحلیل روان درمان
جامعــه ی ايــران بــه كاربســت روان درمانــی تحلیلــی در ايــران پرداختنــد. 
در ايــن ســمپوزيوم دكتــر محمــد صنعتــی، دكتــر مهــرداد افتخــار، دكتــر 
ســامان توكلــی و دكتــر امیرحســین جاللــی ندوشــن ســخنرانی كردنــد.

ــر ۲01۷(،  ــن، اكتب ــکی )برلی ــی روان پزش ــره ی جهان ــن كنگ در هفدهمی
بــا  روان پزشــکی،  جهانــی  انجمــن  بین شــاخه ای  ســمپوزيوم  در 
گونه گونــی  روان درمانــی:  روش هــای  »يك پارچه ســازی  عنــوان 
روان درمانــی،  شــاخه های  مشــاركت  بــا  كــه  پیچیدگی هــا«  و 
ــده  ــزار ش ــکی برگ ــوزش در روان پزش ــکی و آم روان كاوی در روان پزش
ــتركًا  ــی مش ــد صنعت ــر محم ــی و دكت ــه معین الغرباي ــر مهدي ــود، دكت ب
ســخنرانی داشــتند. طبــق برنامه ريــزی انجام شــده، در هجدهمیــن 
كنگــره ی جهانــی روان پزشــکی )مکزيــك، ســپتامبر ۲01۸( نیــز در 
ــرای  ــا عنــوان »شــواهد پژوهشــی ب ســمپوزيوم شــاخه ی روان درمانــی ب
ــی ندوشــن ســخنرانی خواهــد  ــر امیرحســین جالل روان درمانی هــا«، دكت
ــوان »نوآوری هــای  ــا عن ــه ای ب ــگارش مقال ــر آن، در ن داشــت. عــالوه ب
آموزشــی بــرای آمــوزش روان پزشــکان روان پويشــی در مناطــق محــروم 
ــده  ــته ش ــاخه ها نوش ــن ش ــای اي ــدادی از اعض ــط تع ــه توس ــان« ك جه
اســت، دكتــر محمــد صنعتــی و دكتــر مهديــه معین الغربايــی نیــز 
ــه ی  ــن ۲01۸ مجل ــماره ی ژوئ ــه در ش ــن مقال ــته اند. اي ــاركت داش مش
»Psychiatric Clinics of North America« منتشــر شــده اســت.

ــامل  ــاخه ها ش ــن ش ــی در اي ــده ی روان پزشــکان ايران مشــاركت های آين
نوزدهمیــن  در  ســخنرانی هايی  و  ســمپوزيوم ها  پیشــنهاد  و  طراحــی 
ــی روان پزشــکی )لیســبون، آگوســت ۲01۹( و مشــاركت  كنگــره ی جهان
ــکی«  ــی در روان پزش ــوان »روان درمان ــا عن ــی ب ــزاری كنفرانس در برگ
اســت كــه ژوالی ۲01۹ در كوآالالمپــور برگــزار خواهــد شــد. در برگزاری 
ايــن كنفرانــس، عــالوه بــر شــاخه های روان كاوی در روان پزشــکی 
جهانــی  انجمــن  از  روان پزشــکی  در  آمــوزش  و  روان درمانــی  و 
روان پزشــکی، انجمن هــا و ســازمان های روان پزشــکی از كشــورهای 
ــکان  ــی روان پزش ــن علم ــران، انجم ــد. از اي ــاركت دارن ــز مش ــر نی ديگ
ــوم پزشــکی تهــران جــزو  ــران و دپارتمــان روان پزشــکی دانشــگاه عل اي

مشــاركت كنندگان در برگــزاری ايــن كنفرانــس هســتند.

13-  Allan Tasman
14-  Rizky Aniza Winanda
15-  Daniel Nahum
16-   Hazli Zakaria
17-  Dusica Lecic Tosevski
18-  Renato Alarcón
19-  Ekin Sönmez
20-  World Association for Dynamic Psychiatry (WADP)
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   ســمینار دو روزه ی خودكشــی و رفتارهــای آسیب رســان بــه خــود در 
كــودكان و نوجوانــان در 1۹ و ۲0 ارديبهشــت 1۳۹۷ در ســالن كتابخانــه دانشــگاه 
ــران برگــزار شــد. هــدف از ايــن ســمینار آشــنايی پزشــکان  ــوم پزشــکی اي عل
ــال و روان پزشــکان، روانشناســان، مشــاوران و  ــژه متخصصــان طــب اطف به وي
ــان ســروكار  ــودكان و نوجوان ــا ك ــف ب ــای مختل ــه در حوزه ه ــرادی ك ــاير اف س
دارنــد، بــا موضــوع ســمینار بــود. ايــن ســمینار از ســوی كمیتــه روان پزشــکی 
ــروه روان پزشــکی  ــران، گ ــودک و نوجــوان انجمــن علمــی روان پزشــکان اي ك
ــتیتو  ــت روان و انس ــات بهداش ــز تحقیق ــران، مرك ــکی اي ــوم پزش ــگاه عل دانش
روان پزشــکی تهــران و بــا كمــك كمیته پیشــگیری از خودكشــی انجمــن علمی 
ــران برگــزار شــد. از ســازمان های ديگــر همــکار در برگــزاری  روان پزشــکان اي
ايــن ســمینار دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی و انجمــن روان پزشــکی 
ــم  ــرا حکی ــر میت ــش دكت ــر علمــی هماي ــد. دبی ــران بودن كــودک و نوجــوان اي

شوشــتری و دبیــر اجرايــی خانــم هلیــا هوشــنگی بودنــد.

   برنامــه روز اول ايــن ســمینار بــه بررســی رفتارهــای آسیب رســان بــه خــود 
ــت  ــت. در روز نخس ــاص داش ــا NSSIا(Non Suicidal Self Injury) اختص ي
ــودكان و  ــیوع NSSI در ك ــخصات و ش ــه مش ــه ارائ ــان ب ــید رابطی ــر مهش دكت
ــان پرداخــت و ســپس دكتــر مــژگان خادمــی نقــش يادگیــری و تقلیــد  نوجوان
ــی  ــه سبب شناس ــی ب ــر فیل ــر جعف ــرد. دكت ــان ك ــار بی ــن رفت ــرايت اي را در س
ايــن پديــده نه چنــدان نــادر اشــاره كــرد. همــکاران فوق تخصــص روان پزشــکی 
كــودک و نوجــوان در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی )دكتــر كتايــون 
ــر  ــگل( از ديگ ــا عرب ــر فريب ــتیانی و دكت ــا داوری آش ــر رزيت ــان، دكت رازجوي
ســخنرانانی بودنــد كــه موضوعــات ارتبــاط NSSI بــا خودكشــی، نقش خانــواده و 

مدرســه در مديريــت NSSI و مداخــالت درمانــی مؤثــر در NSSI را ارائــه كردنــد.

   دومیــن روز ســمینار كــه بــه خودكشــی اختصــاص يافتــه بــود بــا ســخنرانی 
دكتــر مهــدی كريمــی )روان پزشــك شــاغل در مركــز مســمومیت های لقمــان( 
ــودكان و  ــه خودكشــی در ك ــدام ب ــده ی گزارشــی از اق ــه دربردارن ــاز شــد ك آغ
ــید  ــر س ــود. ســپس دكت ــان ب ــز مســمومیت های لقم ــی از مرك ــان ايران نوجوان
مهــدی حســن زاده بــه بررســی عوامــل خطــر و هشــداردهنده ی فکــر و اقــدام 
بــه خودكشــی در كــودكان و نوجوانــان پرداخــت. پديــده خودكشــی در كــودكان 
توســط دكتــر الهــام شــیرازی و مداخــالت درمانــی مؤثــر توســط دكتــر فاطمــه 
هــادی مطــرح شــد. حضــور دكتــر ارســیا تقــوا و آقــای اســدی حســن ختــام اين 
ســمینار دو روزه بــود كــه به خوبــی بــه نقــش رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی 
ــت  ــواده و مدرســه در مديري ــش خان ــیوع و پیشــگیری از خودكشــی و نق در ش

رفتــار خودكشــی در كــودكان و نوجوانــان پرداختنــد.

ــور  ــه حض ــه ب ــا توج ــه ب ــت ك ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر اي ــان ذك    در پاي
مشــاورانی از مــدارس در ايــن ســمینار و ابــراز نگرانی هــای آن هــا از رفتارهــای 
خودآسیب رســان كــودكان و به ويــژه نوجوانــان در مــدارس و ناتوانــی در 
مديريــت ايــن رفتارهــا از ســوی اولیــای مدرســه، رســالت متخصصــان ســالمت 
ــای  ــه اولی ــر ب ــن ام ــح اي ــوزش صحی ــرای آم ــزی ب ــور در برنامه ري روان كش

ــدارس ســنگین اســت. م

ــن  ــی از اي ــالمت، بخش هاي ــه س ــا هفته نام ــده ب ــی به عمل آم ــا هماهنگ    ب
ــه  ــه ب ــن هفته نام ــج در اي ــی توســط ســخنرانان به تدري ــس از بازبین ــمینار پ س
ــه روان پزشــکی كــودک و  ــار آن از طريــق كمیت چــاپ خواهــد رســید كــه اخب

ــد شــد. ــانی خواه ــن اطالع رس ــوان انجم نوج

همکارى دو کمیته انجمن در برگزارى
سمینار خودکشی

ميترا حکيم شوشتری
 روان پزشک
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   اولیــن ســمپوزيوم روان پزشــکی پويــا توســط كمیتــه روان درمانــی انجمــن علمــی 
ــزار  ــه برگ ــخ 1۳ ارديبهشــت 1۳۹۷ در بیمارســتان روزب ــران در تاري روان پزشــکان اي
ــا  ــاد همــکاران حــوزه روان پزشــکی پوي ــا اســتقبال زي ــن ســمپوزيوم كــه ب شــد. اي
 Nicolaj( ــوف ــور نزان ــرف پروفس ــه از ط ــام افتتاحی ــدن پی ــا خوان ــد ب ــه رو گردي روب
Nezanov( و پروفســور آمــون )Maria Amon( توســط دكتــر همــا محمدصادقــی 
ــر محمــد صنعتــی  ــه آغــاز شــد. ســپس دكت ــر بیمارســتان روزب در ســالن آمفی تئات
رئیــس شــاخه ايــران انجمــن جهانــی روان پزشــکی پويــا )WDAP( دربــاره تاريخچــه 
روان پزشــکی پويــا و لــزوم نگــرش جامــع بــه بیمــار و نه فقــط نگــرش عالمت نگــر 

ايــراد ســخنرانی نمــود.
ــه  ــد ب ــزوم ورود نگاه هــا و كلمــات جدي ــه ل ــر آذرخــش مکــری ب    در ادامــه دكت
ترمینولــوژی روان پزشــکی جهــت درک بهتــر مراجعــان پرداخــت؛ لغاتــی كــه به نظــر 
می رســد از لغت نامــه دی. اس. ام. حــذف  شــده ولــی فرهنــگ عامــه بــا آنهــا بســیار 
بهتــر ارتبــاط برقــرار می كنــد. او ضمــن اشــاره بــه كتــاب در حــال نــگارش خــود، 
»هفــت گنــاه كبیــره«، بــا ذكــر مثال هايــی از قاتــالن يــا متجــاوزان در ســطح جهان 
بیــان كــرد كــه طبــق بررســی و معیارهــای دی. اس. ام. بســیاری از ايــن افــراد از نظر 
روان پزشــکی هیچ گونــه تشــخیصی نمی گیرنــد و ايــن نشــانه ضعــف روان پزشــکی 

ــت. ــور اس عالمت مح
ــناس و  ــی )روان ش ــی صاحب ــر عل ــی، دكت ــتراحت و پذيراي ــی اس ــس از دقايق    پ
ــراد  ــه اي ــترالیا( ب ــر اس ــام گالس ــی ويلی ــه واقعیت درمان ــی مؤسس ــو هیأت علم عض
ســخنرانی پرداخــت. تمركــز صحبــت دكتــر صاحبــی بــر روی لــزوم درک انســان از 
نگاه هــای متفــاوت بــر واقعیــت روانــی خــود اســتوار بــود؛ و اهمیــت ايــن نکتــه كــه 
در روان درمانــی فــرد به تدريــج بايــد ايــن قابلیــت را به دســت آورد كــه جــدا از افــکار 
ــه  ــا بینــش وســیع تر و از ديدگاه هــای گوناگــون ب ــر، ب خــود شــده و از ســطح باالت

مســائل روان خــود بنگــرد و بــر اســاس آن تصمیــم درســت را اتخــاذ كنــد. 
ــر  ــدا دكت ــد. در ابت ــزار ش ــاتید برگ ــركت اس ــا ش ــمپوزيوم ب ــل س ــه پن    در ادام
مهــرداد افتخــار بــر يافته هــای جديــد نوروســاينس در اثبــات نظريــات روان درمانــی 
ــی  ــرد زوج درمان ــه رويک ــه ب ــود. او در ادام ــد نم ــابجکتیو( تأكی ــوژه ای )اينترس بین س
دينامیــك اشــاره كــرد و در ايــن زمینــه به اختصــار پیرامــون چگونگــی ايجــاد عشــق 
ــن  ــی و »كانتِی ــی، ناكام ــخگويی عاطف ــن، پاس ــن زوجی ــرت بی ــان ها، نف ــن انس بی
ــای  ــار، از چهره ه ــر افتخ ــه دكت ــه گفت ــت. ب ــط پرداخ ــر در رواب ــردن« يکديگ ك
شــاخص و پیشــگام كــه كار روانــکاوی را بــه حیطــه زوج درمانــی وارد كــرده »هنــری 

ويکــس« اســت كــه متوجــه شــد دينامیك مابیــن دو نفــر متمايــز از دينامیــك فردی 
 Circular« و »Unconscious Fit« هــر يــك از آنهــا به تنهايــی اســت و بــه مفهــوم

ــن پرداخــت. ــاط زوجی Causality« در ارتب
   در ادامــه دكتــر علــی فیروزآبــادی مهم تريــن كلیــدواژه ايــن ســمپوزيوم را واژه ی 
»معنــا« دانســت. او در ادامــه بــه معنابخشــیدن بــه دنیــای ســايکوز پرداخــت. ايــن 
بیمــاران )هماننــد بیمــاران دچــار اوتیســم( از طرفــی به شــدت بــه عشــق و ارتبــاط 
ــی را  ــه تــالش می كننــد محرک هــای آزاردهنــده ی بیرون ــرای مقابل ــد و ب ــاز دارن نی
حــذف كننــد يــا متفــاوت درک نماينــد و در عــوض دنیايــی درون خــود ايجــاد كننــد 
كــه نظــم و ســاختار ويــژه خــود را داشــته باشــد. روان پزشــکی روان پويــا بــا پــل زدن 
ــی و اصــالح ســاختار  ــش اتحــاد درمان ــرای افزاي ــد ب ــالش می كن ــا ت ــن دنی ــه اي ب

ــا داشــته باشــد. ــی درک كامل تــری از ايــن دنی روان
ــه از  ــیزم ك ــا و نارسیس ــوع پارانوي ــه موض ــرا ب ــبنم نوحه س ــر ش ــه دكت    در ادام
ــه نــوع  ــا اشــاره ب ــا هــم دارنــد پرداخــت. او ب ديــدگاه دينامیــك ارتبــاط نزديکــی ب
رويکــرد ويــژه ی ايــن افــراد بــه جهــان خــارج كــه مبتنــی بــر فرافکنــی مشــکالت 
درونــی و نپذيرفتــن ناگواری هــای بیرونــی و حتــی اقــدام بــه خودكشــی بــه جهــت 
آن كــه مــرگ خــود را نیــز خــود تعییــن كننــد و نــه جهــان خــارج؛ همچنیــن تمايــل 
ــا ديگــری خــارج از  ــاط ب ــر عــدم ارتب ــز و در ســطوح نابالغ ت ــه همه چی ــه تســلط ب ب
خــود پرداخــت و خاطرنشــان كــرد دارودرمانــی در ايــن اختــالالت به جــز مختصــری  
ــا  ــی در روان پزشــکی پوي ــد، ول ــد بکن ــی نمی توان ــت مرزهــای ايگــو كار چندان تقوي
بیمــار در كنــار روان درمانگــر ايــن تجربیــات را مجــدداً زندگــی می كنــد و به تدريــج 
ــی  ــم و نگران ــادی و خش ــدار بی اعتم ــن مق ــا اي ــه ب ــر چگون ــد روان درمانگ درمی ياب
رفتــار می كنــد و در برابــر آن چطــور عمــل می كنــد؛ كــه ايــن خــود موجــب اصــالح 

ــردد. ــع می گ ــاختار روان مراج ــی س تدريج
   در ادامــه دكتــر مهديــه معین الغربايــی بــه لــزوم ديــد چندبعــدی بــه بیماری هــای 
ــه  ــود هم ــا وج ــام دی. اس. ام. )ب ــه ن ــزاری ب ــودن در اب روان پزشــکی و محــدود نب
ــت  ــايد صحب ــرد ش ــان ك ــد و بی ــودن( تأكی ــترک ب ــان مش ــژه زب ــای آن به وي مزاي
دربــاره نــگاه انتزاعــی بــه روان پزشــکی صحبــت دربــاره روان پزشــکی روان پويا باشــد.

آنچه در اولین سمپوزيوم 
روان پزشکی پويا گذشت

محمدجواد پرورش
دستيار روانپزشکی
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   هفتمیــن كنگــره ســالیانه انجمــن علمــی پزشــکی روان تنــی ايــران در تاريخ 1۹ تــا ۲1 ارديبهشــت ماه 
1۳۹۷ در ســالن اصلــی )هدايــت( و ســالن شــماره 1 دانشــکده دندان پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تهــران برگــزار شــد. هــدف از برگــزاری ايــن كنگــره تبــادل دانــش و تجربــه، میــان اســاتید و متخصصان 
ــط  ــته های مرتب ــاير رش ــالمت و س ــان س ــی و روان شناس ــان بالین ــکان، روان شناس ــی، روان پزش روان تن
ــدی  ــخنرانی های كلی ــب س ــی در قال ــات متنوع ــه موضوع ــداف ب ــن اه ــه اي ــی ب ــرای دسترس ــود. ب ب
ســمپوزيوم ها و كارگاه هــا پرداختــه شــد. ســخنرانان از خــارج كشــور به صــورت آناليــن و يــا ســخنرانی 

ضبط شــده در ايــن همايــش شــركت داشــتند.

ــاال كــه رياســت انجمــن علمــی پزشــکی  ــی نورب ــر احمدعل ــش دكت ــه، رئیــس هماي در جلســه افتتاحی
ــول  ــیر تح ــورد مس ــان در م ــه میهمان ــی ب ــن خوش آمدگوي ــده  دارد، ضم ــه عه ــران را ب ــی اي روان تن
ــی در  ــای روانی اجتماع ــوص تنش ه ــی در خص ــزارش پژوهش ــز گ ــران و نی ــی در اي ــکی روان تن پزش
ــکی در  ــالالت روان پزش ــور و اخت ــالمت روان كش ــای س ــن يافته ه ــت و از آخري ــخن گف ــران س ته

اهدای جوایز استاد طریقتی و بيتا در 
کنگره انجمن روان تنی

سحر انصاری 
روان پزشک
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ــان  ــدی و مهم ــخنران كلی ــن س ــپس اولی ــزارش داد. س ــران گ ــران و اي ته
ــرژی و  ــات آســم، آل ــن، رئیــس مركــز تحقیق ــر مصطفــی معی كنگــره،  دكت
ــورد  ــالمت، در م ــوزش و س ــکو در آم ــی يونس ــس كرس ــوژی و رئی ايمونول

ــرد. ــخنرانی ك ــی س ــای روان تن ــرل بیماری ه ــای كنت چالش ه

 Sophie( ــوكالديس ــوفی س ــر س ــش، دكت ــر هماي ــدی ديگ ــخنران كلی س
در  خانــواده  و  اجتماعــی  روان پزشــکی  گــروه  اســتاديار   )Soklaridis

در  كــه  بــود  تورنتــو  دانشــگاه 
و  بین رشــته ای  روابــط  مــورد 
ــت.  ــخن گف ــی س ــکی روان تن پزش
ديگــری پروفســور مايــکل كوبلمــن 
اســتاد ممتــاز نوروســايکیاتری در 
علــوم  و  روان پزشــکی  انســتیتو 
لنــدن  كینگــز  كالــج  اعصــاب 
بــود كــه ســخنرانی او در مــورد 
نوروســايکیاتری اختــالالت حافظــه 
به شــکل ضبط شــده ارائــه شــد.

در جلســه افتتاحیــه، مراســم تقديــر 
روان تنــی،  پیشکســوت  اســتاد  از 
دكتــر شــکراله طريقتــی، اعــالم 
ــان در  ــی ايش ــام ويديوي ــد و پی ش

مــورد نخســتین همايــش علمــی پزشــکی روان تنــی ايــران پخــش گرديــد. 
ــرا  ــر زه ــم دكت ــركار خان ــه س ــی ب ــن روان تن ــرف انجم ــود از ط ــوح يادب ل

ــد. ــم ش ــان تقدي ــت ايش ــه نیاب ــی ب میرسپاس

ســايکوكارديولوژی،  ســمپوزيوم  شــامل  كنگــره  برنامه هــای  ســاير 
ــد در  ــمپوزيوم اپیويی ــوارش، س ــمپوزيوم گ ــان، س ــالمت زن ــمپوزيوم س س

ــن و  ــاط ذه ــی، ارتب ــاران طب بیم
ــوردن،  ــالالت خ ــی، اخت ــن، چاق ت
نوروســايکیاتری،  پیونــد اعضــاء، 
تنفســی،  بیماری هــای 
بــه  رويکــرد  و  ســايکوانکولوژی 
عالئــم فیزيکــی ايديوپاتیــك بــود. 
ــای  ــمپوزيوم ها، كارگاه ه ــز س به ج
شــناختی– درمــان  آموزشــی 

ــنال  ــالالت فانکش ــاری در اخت رفت
نورولوژيــك، نحــوه دادن خبــر بــد، 
ســايکوتراپی و رويکــرد حســی-

حركتــی در روان درمانــی برگــزار 
شــد. تعــدادی مقالــه پژوهشــی كــه 
توســط كمیتــه علمــی همايــش 
توســط  نیــز  بــود  پذيرفته شــده 

نويســندگان ارائــه شــد.
مجمع عمومی انجمن

ــه  ــی ب ــکی روان تن ــی پزش ــن علم ــالیانه انجم ــی س ــع عموم ــه مجم جلس
رياســت دكتــر منصــور شــکیبا عضــو هیأت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــو هیأت علم ــری عض ــر اكب ــدان و دكت زاه

خراســان رضــوی برگــزار شــد. در ايــن جلســه ابتــدا رئیــس انجمــن علمــی 
ــی در مــورد  ــاال، توضیحات ــی نورب ــر احمدعل ــران، دكت ــی اي پزشــکی روان تن
تعرفــه فلوشــیپ روان تنــی و تصويــب آن در وزارتخانــه ارائــه كــرد و در مــورد 
ــت  ــده اس ــان تأسیس ش ــیراز و اصفه ــه در ش ــن ك ــن انجم ــاخه های اي ش
خبــر داد و از ســاير همــکاران جهــت راه انــدازی شــاخه اســتانی انجمــن در 

ــه همــکاری كــرد. ســاير شــهرها دعــوت ب

علی اكبــر  دكتــر  ســپس 
انجمــن،  خزانــه دار  نجاتی صفــا، 
ارائــه  را  خــود  مالــی  گــزارش 
جعفــری  مرتضــی  دكتــر  و  كــرد 
ــه  ــرد ك ــالم ك ــن اع ــازرس انجم ب
فعالیت هــای انجمــن در ايــن دوره 
بــدون نقــص و طبــق اساســنامه 
اســت.  انجــام  شــده  انجمــن 
نیــز طــی  اربابــی  دكتــر محمــد 
ســخنانی از روان پزشــکان شــاغل 
بــه  عمومــی  بیمارســتان های  در 
انجمــن  در  و مشــاركت  عضويــت 
روان تنــی جهــت رشــد و توســعه 
ايــن رشــته تخصصــی دعــوت نمــود.

جایزه ها

بخــش ديگــری در ايــن همايــش بــه جايــزه اســتاد طريقتــی كــه 
از پیشکســوتان پزشــکی روان تنــی در ايــران و مؤلــف اولیــن كتــاب 
ــال  ــت. او در س ــاص ياف ــت اختص ــی اس ــان فارس ــه زب ــوماتیك ب پسیکوس
1۳۹5 اعــالم كــرد كــه قصــد دارد بــا اهــدای مبلغــی بــه انجمــن روان تنــی 
امــکان اعطــای يــك جايــزه ســالیانه 
بــه روان پزشــکان فعــال درزمینــه 
پزشــکی روان تنــی را فراهــم آورد كــه 
ايــن جايــزه جهــت قدردانــی بــه نــام 
ــذاری شــد و در  ــی نام گ ــتاد طريقت اس
ــد  ــر حمی ــه دكت ــال ب ــش امس هماي
ــگاه  ــی دانش ــو هیأت علم ــار عض افش
ــد. ــدا ش ــان اه ــکی اصفه ــوم پزش عل

Body Im- ــا  ــزه بیت ــزه دوم جاي )جاي
 )age Distress Tolerance Award
بــود. بــا توجــه بــه كمبــود تجربــه در 
ــان  ــخیص و درم ــوزش، تش ــورد آم م
اختــالالت خــوردن در كشــورمان و 
ــرای  ــکاران ب ــب هم ــدف ترغی ــا ه ب
ــد  ــزه بنیان گــذاری شــد. مســئولیت فرآين ــه، ايــن جاي فعالیــت در ايــن زمین
ــران  ــی اي ــره انجمــن علمــی پزشــکی روان تن ــه هیأت مدي ــزه ب اهــدای جاي
ــتیار  ــا دس ــرين چاالكی نی ــر نس ــه دكت ــزه ب ــن دور جاي ــد و در اي ــپرده ش س

ــد. ــدا گردي ــی اه ــیب پزشــکی روان تن فلوش

دکتر حميد افشار

دکتر نسرین چاالکی نيا
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اخبار و گزارش  ها

    در واپســین روزهــای ســال 1۳۹۶، 
ــاق  ــك اتف ــاهد ي ــه ش ــتان روزب در بیمارس
ــم. در 1۷ و 1۸ اســفندماه،  ــه بودي نیکوكاران
نــوروزی  نیکــوكاری  بازارچــه  اولیــن 
ــرو آنجــا  ــوان »ب ــا عن ــه ب بیمارســتان روزب
كــه تــو را منتظرنــد« بــا تــالش كادر 
خیريــه  گــروه  همــکاری  و  بیمارســتان 
هیــوا بــه نفــع بیمــاران نیازمنــد و كــودكان 
ايــن  شــد.  برگــزار  اوتیســم  مبتالبــه 
بازارچــه مــورد اســتقبال گســترده خیريــن، 
اســاتید، دانشــجويان، دســتیاران و كاركنــان 
و  هنرمنــدان  ورزشــکاران،  بیمارســتان، 

ــت. ــرار گرف ــردم ق م

ــای  ــه برنامه ه ــن بازارچ ــیه اي     در حاش
ــر  ــه ب ــود ك ــده ب ــدارک ديده ش ــی ت متنوع
جذابیــت برنامــه افــزود. در كنــار غرفه هــای 

ــیرينی های  ــا و ش ــه كیك ه ــی، غرف ــای محل ــتی و غذاه ــوع صنايع دس متن
خانگــی كادر بیمارســتان، غرفــه هنرهــای دســتی بیمــاران و هنرمنــدان 
ــی  ــان از تالش ــه نش ــورد ك ــم می خ ــه چش ــه ب ــتان روزب ــب بیمارس داوطل

ــت. ــه داش ــر بازارچ ــزاری بهت ــاران و برگ ــه بیم ــاری ب ــرای ي ــقانه ب عاش

ــز ســالمت روان و  ــه مرك ــه، غرف ــای ســالمت روان جامع ــت ارتق     در جه
ــای  ــی مهارت ه ــه ارزياب ــه ب ــن غرف ــود؛ در اي ــر ب ــرت( داي ــی )مس توان بخش
زندگــی بازديدكننــدگان بــا ارائــه كارت هــای ســؤاالت و آمــوزش مهارت هــای 
زندگــی ماننــد مديريــت خشــم، ابــراز وجــود، تفکــر انتقــادی، مهــارت مقابلــه 
بــا اســترس و... پرداختــه می شــد. در كنــار آن، غرفــه كلینیــك ويــژه دانشــگاه 
)درنیــان( جهــت ســنجش ســالمت، فشــارخون و قنــد خــون بازديدكننــدگان 

برپــا شــده بــود. غرفــه مؤسســه نیکــوكاری 
بــا كمــك واحــد مــددكاری بیمارســتان بــه 
معرفــی روزبــه و نیازهــای بیمارســتان و 
ــرای جــذب كمك هــای مردمــی  بیمــاران ب

و داوطلبــان برپــا شــده بــود.

ايــن  جانبــی  برنامه هــای      ازجملــه 
فیلــم  تحلیــل  و  نمايــش  بازارچــه 
ــا حضــور كارگــردان و ديگــر  »النتــوری« ب
ــدزاده،  ــد مجته ــر وحی ــم و دكت ــل فیل عوام
ــتری  ــاران بس ــن بیم ــی بی ــابقات ورزش مس
و كاركنــان بیمارســتان، برنامــه اجــرای 
برنامه هــای  نقالــی، اجــرای موســیقی و 
بســتری  بیمــاران  بــرای  ســرگرم كننده 
بخش هــا توســط هنرمنــدان داوطلــب بــود.

فارغ التحصیــالن  نشســت      ششــمین 
ــا روز  ــان ب ــز هم زم ــه نی ــتان روزب بیمارس

ــد. ــزار ش ــه برگ ــوكاری روزب نیک

    رئیــس بیمارســتان روزبــه، دكتــر حمیدرضــا نقــوی، پــس از پايــان بازارچــه 
ــر نقــش  ــای بهت ــرای ايف ــه را ب ــا جامع ــه ب ــد روزب ــه پیون ــاز ب در ســخنانی نی
بیمارســتان ضــروری دانســت و بــه اســتفاده از رســانه ها و اقدامــات متعــددی 
ــا  ــئوالن ب ــردم و مس ــه م ــرای اين ك ــرد: »ب ــد ك ــه تأكی ــن بازارچ ــد اي مانن
ــات آن  ــکی و تبع ــالل روان پزش ــی اخت ــوم واقع ــه، مفه ــد روزب ــزی مانن مراك
آشــنا شــوند و از كمــك آن هــا بــرای ارتقــای خدمــات ســالمت روان و ارائــه 
ــه بیمــاران دچــار اختــالالت روان پزشــکی اســتفاده  ــه ب كمك هــای همه جانب

شــود.«

    به امید تداوم اين مهربانی و نیکوكاری ها...

عاطفه محمد جعفری
 دستيار روان پزشکی 

عکس: سمانه بياناتی 
دستيار روان پزشکی 
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روز جهانی اسکیزوفرنیا با انجمن احبا

    هرســال بــا فرارســیدن ۲۴ مــي  مصــادف بــا ســوم خرداد مــاه، روز جهانــي 
»اســکیزوفرنیا« بــا هــدف توجــه جوامــع مختلــف بــه ايــن بیمــاري و حمايــت 
بیشــتر از بیمــاران در سراســر جهــان برگــزار مي شــود. شــعار جهانــي ايــن روز 

بــه باالبــردن ســطح آگاهــي اجتماعــي اختصاص يافتــه اســت.  
ــن  ــکیزوفرنیا، انجم ــی اس ــا روز جهان ــادف ب ــنبه 1۳۹۶/۳/۲ مص روز چهارش
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــتاری و ماماي ــکاری دانشــکده پرس ــا هم ــا ب احب
ــا حضــور مســئوالن، متخصصــان و  ــا 1۳ ب ــران همايشــی را از ســاعت ۹ ت اي

مددجويــان در ســالن آمفی تئاتــر دانشــکده پرســتاری و مامايــی برگــزار نمــود.
ســخنران آغازيــن برنامــه، دكتــر نعیمــه ســید فاطمــی، مديــر گــروه 
ــاران  ــه بیم ــب ك ــن مطل ــان اي ــا بی ــود. او ب ــکده ب ــن دانش ــتاري اي روان پرس
ــن  ــزود »از مهم تري ــتند اف ــاران هس ــن بیم ــکیزوفرنیا از مظلوم تري ــه اس مبتالب
ــان اســت.  ــه آن ــه نســبت ب ــاران نگــرش نادرســت جامع ــن بیم مشــکالت اي
ايــن بیمــاران در حالــت حــاد بیمــاري ممکــن اســت از خودشــان حالت هــاي 
تهاجمــي نشــان دهنــد و بــه خــود و ديگــران آســیب بزننــد، درحالی كــه اگــر 

سميرا رحيم زاده
مدیر داخلی انجمن احبا
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بیماری شــان كنتــرل شــود نه تنهــا 
ــه انســان هايی  ــاک نیســتند بلک خطرن
ــد  ــد زندگــی مول هســتند كــه می توانن
و بــا عملکــرد مناســب داشــته باشــند. 
متأســفانه مــردم ايــن تصــور را دارنــد 
ــاک هســتند  ــن بیمــاران خطرن كــه اي
ــن  ــت و اي ــه نیس ــه اين گون درحالی ك
برخوردهــا بزرگ تريــن انــگ و زجــري 
اســت كــه بیمــاران و خانواده هــاي 
آنــان مي بیننــد. ايــن بیمــاران آن قــدر 
مظلــوم هســتند كــه حتــي نمي تواننــد 
ــت  ــه دس ــان را ب ــوق خودش حق وحق
بیاورنــد. چــون نگــرش جامعــه نســبت 
بــه ايــن بیمــاران منفــي اســت در هــر 

ــه داليــل واهــي عذرشــان  ــه كار می شــوند ب مؤسســه و اداره كــه مشــغول ب
ــه كار از  ــاران تمايلشــان را ب ــه بیم ــي مي شــود ك ــن عامل ــد و اي را مي خواهن

ــوند.« ــه انســان هايی وابســته ش ــل ب ــد و تبدي دســت بدهن
ــتاری و  ــکده پرس ــس دانش ــروی رئی ــد پی ــر حمی ــخنرانی دكت ــه، س در ادام
مامايــی برگــزار شــد و دانشــجويان كارشناســی ارشــد روان پرســتاری دانشــگاه 
ــن  ــل انجم ــی زاده، مديرعام ــه دهباش ــپس طیب ــتند. س ــخنرانی داش ــز س نی

ــراد  ــه اي ــا(، ب ــکیزوفرنیا )احب ــاران اس ــت از بیم حماي
ــر از  ــدود 1۶00 نف ــت: »ح ــت و گف ــخنرانی پرداخ س
بیمــاران اســکیزوفرنیا در انجمــن پرونــده دارنــد و حــدود 
ــتي  ــده بهزيس ــم پرون ــاران ه ــر از بیم ــر ديگ ــزار نف ه
ــا ۷0  ــم ۶0 ت ــی ه ــه توان بخش ــز روزان ــد. در مراك دارن
بیمــار وجــود دارد.« وي در پاســخ بــه ايــن پرســش كــه 
انجمــن حمايــت از بیمــاران اســکیزوفرنیا چــه امکاناتــي 
ــن  ــت: »انجم ــان داش ــد بی ــه مي ده ــاران ارائ ــه بیم ب
و  درمانــي  هزينه هــاي  پرداخــت  ماننــد  امکاناتــي 
توان بخشــی،  خدمــات  ارائــه  كــودكان،  تحصیلــي 
موســیقی درمانی،  ســايکوتراپي،  گروه درمانــی، 

ايجــاد  و همچنیــن  انگلیســي  زبــان  آمــوزش  مــددكاري،  كاردرمانــی، 
ــدف  ــا ه ــفال را ب ــت و س ــرم، منب ــد كارگاه چ ــه اي مانن ــاي حرف كارگاه ه
آشــنايي ايــن بیمــاران بــا اجتمــاع و افزايــش مهارت هــاي اجتماعــي فراهــم 
ــن  ــه اي ــب ك ــن مطل ــه اي ــاره ب ــا اش ــا ب ــن احب ــل انجم ــد.« مديرعام می كن
انجمــن خیريــه اســت و ســاختمان مركــز را از اداره بهزيســتي اجــاره كرده ايــم 
و هزينــه بازســازي ســاختمان را هــم بــا كمــك خیريــن پرداخــت كرده ايــم، 
يــادآوری مي كنــد: »هزينــه اي را از ســازمان بهزيســتي بابــت ارائــه خدمــات 
ــد  ــه مي كنن ــا مراجع ــز م ــه مرك ــه ب ــور روزان ــه به ط ــاران ك ــه بیم ــه ب ك

دريافــت مي كنیــم.«
دهباشــي زاده بــا اشــاره بــه ايــن مطلــب كــه مركــز مــا خدمــات باكیفیتــی را به 
ــه  ــیقی درمانی هزين ــی و موس ــد: »توان بخش ــد مي افزاي ــه مي ده ــاران ارائ بیم
ــارج  ــن مخ ــده اي ــته ايم از عه ــن توانس ــك خیري ــا كم ــه ب ــي دارد ك باالي
برآيیــم. هزينــه توان بخشــی در مــاه چیــزي حــدود 1/5 میلیــون تومــان اســت 

ولــي بهزيســتي بابــت آن ۴00 هــزار تومــان پرداخــت مي كنــد.«
ــز پیرامــون  ــا، نی ــره انجمــن احب ــر فرنگیــس كاظمــی، رئیــس هیأت مدي دكت

ســخنرانی  خانواده هــا  مشــکالت 
كــرد. وي بــا اشــاره بــه ايــن مطلــب 
تفــاوت  اخیــر  ســال هاي  در  كــه 
و  مــردم  نگــرش  در  محسوســي 
ــن  ــراي اي ــه ب ــي ك ــن اقدامات همچنی
ــود  ــه وج ــود ب ــام مي ش ــاران انج بیم
ــاد دارم  ــه ي ــزود: »ب ــت اف ــده اس آم
از  يك بــار  دانشــجويي  دوران  در 
امین آبــاد  كــه  رازي  بیمارســتان 
ــتیم. در  ــد داش ــد بازدي ــده مي ش خوان
آن زمــان مســئوالن رفتــار نامناســبي 
بــا بیمــاران داشــتند و تنهــا يــك 
رســیدگي  مســئولیت  روان پزشــك 
بــه بیمــاران را بــر عهــده داشــت. 
هیچ كــدام از پرســنلي كــه در آنجــا كار مي كردنــد، آموزش هــاي الزم را 
در مــورد برخــورد بــا بیمــاران اعصــاب و روان نديــده بودنــد. خوشــبختانه در 
حــال حاضــر رســیدگي بــه ايــن بیمــاران بهتــر شــده اســت ولــي مــا هنــوز 
ــد  ــد باي ــي دارن ــاي روان ــه بخش ه ــتان هايي ك ــتیم و بیمارس در اول راه هس
ــه  ــض اين ك ــفانه به مح ــد... متأس ــتفاده كنن ــه اي اس ــتاران حرف از روان پرس
والديــن متوجــه مي شــوند جوانشــان اختــالل روانــي پیداكــرده اســت به جــای 
درمــان ســعي در مخفــي كردنــش دارنــد، درحالی كه 
ــي  ــت اتفاق ــم به عل ــواده ه ــوان، خان ــر ج ــالوه ب ع
كــه افتــاده اســت نیــاز بــه حمايــت دارد. خانواده هــا 
ــا  ــرا ب ــتند زي ــان هس ــان فرزندش ــي درم ــن اصل رك
بیمــاري  بیمــار در تمــاس مســتقیم هســتند و 
فرزندشــان بــا عالئــم جســمي و روان شــناختی 
ــن  ــت والدي ــه حماي ــاز ب ــراه اســت و نی ــادي هم زي

ــد. « دارن
ــركل  ــراج مدي ــی س ــدس مصطف ــس از آن مهن پ
ــتی  ــی بهزيس ــی و مراقبت ــز توان بخش ــر مراك دفت
كشــور ســخن گفــت: »رويکــرد ســازمان بهزيســتي 
ــرايط  ــف ش ــاد مختل ــه در ابع ــت ك ــوده اس ــن ب ــال ها اي ــن س ــي اي در ط
ــه  ــتگاه هايي ك ــر دس ــرد و اگ ــر بگی ــت را در نظ ــه مراقب ــد ب ــاران نیازمن بیم
متولــي كمك رســاني هســتند بــه كمــك مــا نیاينــد و نتوانیــم به طــور 
گروهــي كار هــا را انجــام دهیــم، ممکــن اســت خیلــي از كار هــاي مــا اثــرات 
ــه جامعــه  الزم را نداشــته باشــد.«  وي افــزود: »وقتی كــه بیمــار مي خواهــد ب
ــد  ــد درمــان نمي توان برگــردد اگــر شــرايط خانوادگــی اش ايمــن نباشــد فرآين
اثربخشــی خــود را داشــته باشــد و اگــر نــگاه جامعــي بــه ايــن بیمــاران نباشــد 

ــد.« ــته باش ــره وری الزم را داش ــد به ــا نمي توان ــاي م برنامه ه
ســالمت  مردم نهــاد  ســازمان های  مديــركل  جمالــی  مصطفــی  دكتــر 
ــا حضــور بیمــاران  ــی ب ــه پنل ــز ســخنرانی كــرد و در ادام وزارت بهداشــت نی
ــش و  ــورت پرس ــاران به ص ــکالت بیم ــان مش ــرای بی ــا ب ــای آنه و خانواده ه
پاســخ برگــزار شــد. در انتهــا مســابقه ای بــا عنــوان »شــعارهايی در رابطــه بــا 
ــن  ــه بهتري ــزار و ب ــش برگ ــركت كننده در هماي ــراد ش ــن اف ــی« بی انگ  زداي
شــعارها جوايــزی اهــدا شــد. همچنیــن غرفــه ای از هنرهــای دســتی 

ــد. ــزار گردي ــگاه برگ ــان در دانش مددجوي

انجمن امکاناتی مانند پرداخت 
هزینه های درمانی و تحصيلی 

کودکان، ارائه خدمات توان بخشی، 
گروه درمانی، سایکوتراپی، 

موسيقی درمانی، کاردرمانی، 
مددکاری، آموزش زبان انگليسی 
و همچنين کارگاه های حرفه ای را 

فراهم می کند.
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ابطال بخشنامه سازمان بیمه سالمت در 
گفت وگو با دکتر مهدی حامدی

مصاحبه و تنظيم: شایان کاشفی نژاد
دستيار روان پزشکی

بخشــنامه  ابطــال  خبــر  انتشــار  پــی  در      
ــوان  ــی دی ــأت عموم ــط هی ــامت توس ــه س بیم
ایــن دیــوان خدمــات  این کــه  اداری و  عدالــت 
روان پزشــکی را بــدون هیــچ محدودیتــی مشــمول 
بیمــه ســامت دانســت، خبرنامــه تصمیــم گرفت 
آقــای دکتــر مهــدی  بــا جنــاب  گفت وگویــی 
ــدام و  ــا اق ــوع ب ــه موض ــکی ک ــدی، روانپزش حام
ــه نتیجــه رســید، انجــام دهــد. متــن  پیگیــری او ب

می خوانیــد. ادامــه  در  را  گفت وگــو  ایــن 
مخاطبــان  بــرای  را  خودتــان  لطفــاً 
ابطــال  موضــوع  و  فرمایيــد  معرفــی 

دهيــد. را شــرح  بيمــه ســالمت  بخشــنامه 

ــال 1۳۸۳ در مقطــع  ــل س ــدی هســتم. فارغ التحصی ــدی حام ــن مه     م
ــال 1۳۸۹ در  ــران. در س ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــی از دانش ــکی عموم پزش
ــه شــدم  مقطــع تخصصــی رشــته روان پزشــکی در همــان دانشــگاه پذيرفت

ــس از  ــردم. پ ــان ب ــه پاي ــال 1۳۹۳ آن را ب و در س
ــتان  ــب كا را در شهرس ــرح ضري ــی ط فارغ التحصیل
ــدم. چــون  ــع در آذربايجــان شــرقی گذران ــاب واق بن
بــود،  مناســب  نســبتًا  كاری  شــرايط  آن جــا  در 
همچنــان در همــان محــل مشــغول بــه كار هســتم.

ــی از  ــفانه برخ ــه متأس ــت ك ــن اس ــت اي     واقعی
همــکاران هنــوز در جريــان اتفاقــات رخ داده و كتــاب 
ارزش هــای نســبی خدمــات نیســتند. درواقــع، پــس 
ــی زاده  ــر قاض ــای دكت ــاب آق ــال 1۳۹۲ و انتخ از س
و  درمــان  بهداشــت،  وزيــر  به عنــوان  هاشــمی 
ــه  ــان ب ــه ايش ــی ك ــد مثبت ــکی و دي ــوزش پزش آم
رشــته روان پزشــکی داشــتند، تغییراتــی در پوشــش بیمــه ای خدمــات 
ــکی وارد  ــات روان پزش ــی از خدم ــب برخ ــن ترتی ــکی رخ داد. بدي روان پزش
ــا ســال ها  ــد. رشــته م ــاب ارزش گــذاری نســبی خدمــات ســالمت گردي كت
رشــته ای فراموش شــده بــود و بیمــاران مــا ســختی های بســیاری را 

دکتر مهدی حامدی
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متحمــل می شــدند. در ســال 1۳۹۳ ويرايــش 
 1۳۹۴ ســال  در  و  شــد  آمــاده  كتــاب  اول 
در ويرايــش دوم كتــاب بــه همــت برخــی از 
ــئوالن  ــراوان مس ــش ف ــا كوش ــه ب ــکاران ك هم
ــات روان پزشــکی  ــرای پوشــش برخــی خدم را ب
ــی(،  ــامان توكل ــر س ــر دكت ــد )نظی ــد كردن متقاع
ايــن خدمــات وارد كتــاب ارزش نســبی خدمــات 

ــد. گردي

    در ايــن كتــاب قیدشــده كــه ايــن خدمــات 
و  پايــه  بیمه گــر  ســازمان های  تمــام  بــرای 
برخــی  متأســفانه  الزم االجراســت.  تکمیلــی 
ســازمان های بیمــه ای از همــان زمــان ايــن 
ــه  ــد ك ــرار ندادن ــش ق ــت پوش ــات را تح خدم
ســالمت  بیمــه  ســازمان  آن هــا  مهم تريــن 
ــدام  ــدا هیچ ك ــان ابت ــفانه از هم ــه متأس ــود ك ب
از خدمــات را پوشــش نــداد )مگــر مشــاوره 
روان پزشــکی در بیمــاران بســتری(. انــواع و 
مطــرح  رابطــه  ايــن  در  را  بهانه هــا  اقســام 
كردنــد. ســازمان بیمــه ســالمت بــه بنــد ز 
آيین نامــه اجرايــی مــاده ۳۸ قانــون برنامــه 
ــد  ــه در آن قی ــرد ك ــاره می ك ــعه اش ــم توس پنج
شــده پوشــش خدمــات وقتــی قابل اجراســت 
وزارت  توســط  آن  دســتورالعمل های  كــه 
بهداشــت صــادر شــده باشــد و گفتــه ی دوســتان 
ــات،  ــن خدم ــه اي ــود ك ــن ب ــالمت اي ــه س بیم
ديگــر  توجیــه  ندارنــد.  دســتورالعمل  هنــوز 
ــق  ــه طب ــود ك ــن ب ــالمت اي ــه س ــازمان بیم س
همــان آيین نامــه و همچنیــن اساســنامه ســازمان 
ــد  ــه خري بیمــه ســالمت، آن ســازمان موظــف ب
راهبــردی خدمــات ســالمت، بــر اســاس سیســتم 
پزشــك خانــواده و نظــام ارجــاع اســت. بنابرايــن 
ــل اســت  ــرای خــود قائ ــن حــق را ب ســازمان اي
ــه چــه صــورت  ــه، ب ــی را چگون كــه چــه خدمات
ــن  ــه همی ــد؛ و ب ــام ده ــی انج ــه زمان و در چ
ــاب ارزش  ــرای كت ــه اج ــزم ب ــود را مل ــل خ دلی
ــت  ــد. وضعی ــالمت نمی ديدن ــات س ــبی خدم نس
بــه همین گونــه ادامــه يافــت تــا تاريــخ ۳0 
ــت  ــاون وق ــرار مع ــه اص ــه ب ــرداد 1۳۹5 ك خ
ــه ای  ــی نام ــر آقاجان ــای دكت ــاب آق ــر جن وزي
ــات  ــای خدم ــر آن، كده ــی ب ــه مبتن ــتند ك نوش
روان پزشــکی نیــاز بــه دســتورالعمل نــدارد و 
ــازمان  ــاون س ــان مع ــت. در آن زم الزم االجراس
بیمــه ســالمت بخشــنامه ای را صــادر كــرد كــه 
ايــن همــان بخشنامه ای ســت كــه در حــال 
بخشــنامه،  آن  اســت.  شــده  باطــل   حاضــر 
محــدود  به شــدت  را  روان پزشــکی  خدمــات 

ــد و  ــرده بودن ــتری ك ــش بس ــه بخ ــدود ب ــط مح ــد ۹000۴5 را فق ــال ك ــوان  مث ــود. به عن ــرده ب ك
ــز  ــای ۹00051، ۹00050 ، ۹000۹۳ و ۹000۹1 نی ــا كده ــد. ي ــرپايی آن را نمی پذيرفتن به صــورت س
ــده  ــتان ارائه كنن ــه بیمارس ــود ك ــرش ب ــات قابل پذي ــای خدم ــی كده ــا زمان ــورت. تنه ــن ص ــه همی ب

ــد. ــته باش ــز داش ــکی نی ــت روان پزش ــت، تخ خدم

ــت  ــوان عدال ــه دي ــم آن ب ــکايت و تقدي ــم ش ــگام تنظی ــا هن ــنامه ت ــن بخش ــان صــدور اي     از زم
اداری، بــا همــکاران بســیاری بحــث و مشــورت 
تبريــز،  رازی  بیمارســتان  همــکاران  كــردم. 
بیمارســتان روزبــه تهــران و ســاير همــکاران توســط 
فضــای مجــازی. همــکاران را بــه تنظیــم شــکايت و 
همــکاری در ايــن زمینــه تشــويق كــردم. همــکاران 
ــام  ــی انج ــدام عمل ــا اق ــتند، ام ــه داش ــًا گالي غالب
ندادنــد. نهايتــًا بنــده در تاريــخ ۲۸ شــهريورماه 1۳۹5 
بــه ديــوان عدالــت مراجعــه كــردم، دادخواســتی را بــا 
مــدارک موردنیــاز تهیــه و بــه ديــوان عدالــت عرضــه 
كــردم. در ارائــه دادخواســت، مهنــدس يــداهلل اعتمــاد 
و دكتــر ســامان توكلــی كمــك و هم فکــری الزم را 
بــا بنــده داشــتند و بنــده را در جريــان قوانیــن موجــود 
قــرار می دادنــد. ايــن فراينــد حــدود يــك ســال و نیــم به طــول انجامیــد و متأســفانه زمــان دادرســی 
بســیار طوالنــی شــد. در نهايــت دوم بهمن مــاه ســال 1۳۹۶ از ديــوان عدالــت اداری تمــاس گرفتنــد 
ــزار می شــود.  ــرای بررســی شــکايت برگ ــأت تخصصــی ب ــاه جلســه هی ــخ ۸ بهمن م ــد در تاري و گفتن
توضیحــی الزم اســت در اينجــا بیــان كنــم؛ وقتــی فــردی از بخشــنامه ی يــك ســازمان دولتــی بــه 
ــرای  ــت ب ــوان عدال ــی دي ــأت عموم ــه هی ــکايت ب ــن ش ــد، اي ــکايت می كن ــت اداری ش ــوان عدال دي
ــوند.  ــاع می ش ــی ارج ــای تخصص ــه هیأت ه ــا ب ــن پرونده ه ــل از آن اي ــود. قب ــرده می ش ــی ب بررس
پرونــده ی مــا هــم وارد هیــأت تخصصــی پژوهشــی و فرهنگــی شــد كــه رياســت آن را دكتــر ذبیــح اهلل 
واحــدی عهــده دار هســتند. در هیــأت تخصصــی 10 تــا 15 قاضــی در مــورد پرونــده نظــر می دهنــد. 
ــد، شــکايت  ــأت تخصصــی، شــکايت را وارد ندانن ــر ســه چهارم اعضــای هی ــوان اگ ــون دي ــق قان طب
ــأت  ــده وارد هی ــن صــورت پرون ــر اي ــه بســته می شــود. در غی ــده در همــان مرحل رد می شــود و پرون

ــود. ــی می ش ــا بررس ــود و در آنج ــی می ش عموم

ــدگاه  ــتند. دي ــده داش ــن پرون ــا اي ــبی ب ــورد مناس ــدگاه و برخ ــی دي ــأت تخصص ــات در هی     قض
ــا مصوبــه  ــر ايــن بــود كــه ايــن بخشــنامه، مغايــر ب غالــب قضــات و همچنیــن قاضــی ايــن پرونــده ب
ــا ســازمان بیمــه ســالمت حــق دارد  ــه آي ــود ك ــن ب ــر ســر اي ــالف بیشــتر ب ــران اســت. اخت هیأت وزي
ــان  ــان و مخالف ــر. موافق ــا خی ــد ي ــرا كن ــادر و اج ــران ص ــه ی هیأت وزي ــالف مصوب ــنامه ای خ بخش
هركــدام نظــرات خــاص خودشــان را داشــتند. درهرصــورت، اكثــر قضــات هیــأت تخصصــی شــکايت را 
ــا در  ــرر شــد ت ــاه 1۳۹۶ مق ــی وارد شــد. روز هشــتم بهمن م ــأت عموم ــه هی وارد دانســته و شــکايت ب
ــد  ــرف ســنگینی در تهــران باري ــده جلســه تشــکیل شــود. به خاطــر دارم آن روز ب ــن پرون ــا اي رابطــه ب
كــه تــردد خودروهــا را بــا مشــکل جــدی مواجــه كــرد. قــرار بــر ايــن بــود كــه جلســه لغــو شــود. منشــی 
هیــأت تخصصــی بــا بنــده تمــاس گرفتنــد )خانــم پنجه ونــد كــه جــا دارد از ايشــان نیــز تشــکر كنــم( 
ــن صــورت ، جلســه  ــر اي ــه تهــران آمــده ام، جلســه برگــزار شــود و در غی ــده ب و پرســیدند كــه اگــر بن
ــودم  ــودم و به خاطــر اين كــه از شهرســتان آمــده ب به وقــت ديگــری موكــول شــود؛ كــه مــن تهــران ب
و ســختی راه را متحمــل شــده بــودم، ايشــان همــه قضــات را مجــاب كردنــد تــا جلســه را درهرصــورت 
ــًا تمــام قضــات، مستشــاران، صاحب نظــران و همچنیــن نماينــده ســازمان بیمــه  ــد. تقريب تشــکیل دهن
ســالمت در جلســه حاضــر شــدند. رياســت جلســه نیــز ماننــد ســاير جلســات هیــأت عمومــی بــر عهــده 
ــفندماه  ــود. روز ۲۲ اس ــی ب ــلمین بهرام ــالم والمس ــاب  حجت االس ــت اداری، جن ــوان عدال ــس دي رئی
جلســه هیــأت عمومــی بــود و در ايــن رابطــه مباحثاتــی صــورت گرفــت. درنهايــت ۶۹ درصــد رأی بــه 
ــا روان پزشــکان  ــرای م ــروزی قابل توجهــی ب ــه پی ــد ك ــه ســالمت دادن ابطــال بخشــنامه ســازمان بیم

ــود. ــوب می ش محس

در کتاب ارزش نسبی خدمات 
قيدشده که این خدمات برای تمام 
سازمان های بيمه گر پایه و تکميلی 

الزم االجراست. متأسفانه برخی 
سازمان های بيمه ای از همان زمان 
این خدمات را تحت پوشش قرار 

ندادند.
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تاریخچه کوتاهی از نحوه پوشــش بيمه های پایه:

    مــا چهــار ســازمان بیمه گــر پايــه  داريــم؛ بیمــه تأمیــن اجتماعــی، بیمــه خدمــات درمانــی )بیمــه 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی )ره(. س ــام خمین ــداد ام ــه ام ــلح و كمیت ــای مس ــه نیروه ــالمت(، بیم س
ــه در  ــد ك ــاهده می كنن ــر مش ــکاران اگ ــرد. هم ــی ك ــت و اجراي ــدا پذيرف ــات را از ابت ــش خدم پوش
ــدارد،  ــب را ن ــکاری مناس ــش و هم ــی پوش ــن اجتماع ــتند، تأمی ــت هس ــغول خدم ــه مش ــی ك محل
ــب  ــهولت، مرات ــه س ــران ب ــتان ته ــی اس ــن اجتماع ــق تأمی ــوع از طري ــری موض ــا پیگی ــد ب می توانن

را گــزارش كننــد تــا اقدامــات الزم توســط ســازمان 
ــه  ــوط ب ــوارد، مشــکل مرب ــن م ــرد. در اي انجــام پذي
ــل   ــهولت قاب ــه س ــود و ب ــا می ش ــی بیمه ه نمايندگ
رفــع شــدن اســت. ســازمان بیمــه نیروهــای مســلح 
ــدا پوشــش خدمــات را پذيرفــت، امــا بنــده در  در ابت
مدتــی كــه مشــغول پیگیــری پرونــده بــودم، متوجــه 
ــز  ــلح نی ــای مس ــه نیروه ــازمان بیم ــه س ــدم ك ش

بخشــنامه ای در راســتای محدودكــردن پوشــش خدمــات روان پزشــکی صــادر نمــوده اســت. امیــدوارم 
همکارانــی كــه در اســتخدام نیروهــای مســلح هســتند پیگیــر ايــن مــورد باشــند تــا شــاهد پوشــش 
ــم ايــن  ــده خبــری نشــنیده ام و گمان ــز بن ــه امــداد نی ــز باشــیم. در مــورد كمیت ــه نی ــن بیمــه ی پاي اي
اســت كــه قبــول كــرده باشــند؛ در غیــر ايــن صــورت بازتــاب آن شــنیده می شــد. مشــکل اصلــی مــا 
بــا ســازمان بیمــه ســالمت بــود؛ چراكــه پوشــش وســیعی از جمعیــت كشــور را دارا اســت و همچنیــن 

ــد كــه ذكــر شــد. بخشــنامه ای صــادر كــرده بودن

اآلن قابل اجراست؟

ــه صــادر می شــود، الزم االجراســت. رأی  ــی ك ــت اداری، رأی از زمان ــوان عدال ــون دي ــق قان     طب
گرچــه دو ســه روز قبــل ابــالغ  شــده امــا در همــان تاريــخ ۲۲ اســفندماه هیــأت عمومــی رأی خــود 
ــرای اجــرای  ــط الزم ب ــوازم و ضواب ــوده كــه ل را صــادر كــرد؛ بنابرايــن ســازمان متشــاكی موظــف ب
ــار  ــه ی كثیراالنتش ــه رأی در روزنام ــد. پس ازاين ك ــم كن ــدور رأی فراه ــخ ص ــان تاري رأی را از هم
ــرای  ــه ای ب ــچ بهان ــاه طــول می كشــد(، ديگــر هی ــر دو م ــه حداكث ــدی ك كشــور چــاپ شــود )فراين
هیــچ ســازمان و نهــادی باقــی نمی مانــد تــا از رأی ديــوان تمــرد كنــد؛ يعنــی اگــر پــس ازآن مأمــور 

بیمــه مجــدداً خدمــات مــا را مشــمول كســورات قــرار 
دهــد، می تــوان بــه قســمت اجــرای ديــوان شــکايتی 
ــرد  ــه تم ــد، چراك ــیدگی كن ــا رس ــرد ت ــم ك را تنظی
ــش  ــن ش ــت اداری بی ــوان عدال ــرای رأی دي از اج
ــی  ــات دولت ــال از خدم ــال انفص ــك س ــا ي ــاه ت م
به عبارت ديگــر،  داشــت.  خواهــد  همــراه  بــه  را 
علی القاعــده، ســازمان بیمــه ســالمت بايســتی از 

ــد. ــاده كن ــات آم ــش خدم ــرای پوش ــود را ب ــون خ هم اكن

ــات  ــش خدم ــرای پوش ــت را ب ــر و دول ــازمان های بيمه گ ــم س ــه می تواني چگون
ــم؟ مجــاب کني

ــش از  ــکان بی ــا روان پزش ــود م ــه خ ــت ك ــن اس ــام داد اي ــوان انج ــه می ت ــن كاری ك     مهم تري
ــه كار هســتم،  ــك شهرســتان مشــغول ب ــه در ي ــوان روان پزشــکی ك ــده به عن ــال باشــیم. بن ــل فع قب
ــرايط را  ــم و ش ــرار كن ــر برق ــاط مؤث ــهر ارتب ــؤوالن ش ــا مس ــم، ب ــوب ببین ــم را خ ــم بیماران می توان
برايشــان تشــريح كنــم؛ كالس هــای آموزشــی در مــدارس و ادارات برگــزار كنــم و اطالعــات مــردم 
ــات  ــزل )home visit( و ســاير خدم ــت در من ــرای انجــام ويزي ــه ای ب ــم برنام ــرم. می توان ــاال بب را ب
ــم و  ــیس كن ــم تأس ــل خدمت ــکی در مح ــش روان پزش ــا بخ ــم ت ــالش كن ــم، ت ــه كن ــر تهی جامعه نگ

ــت. ــزء هس ــك ج ــك روان پزش ــوان ي ــه در ت ــت ك ــائلی ازاين دس مس

    بنــده در جريــان اقدامــات و زحمــات انجمــن روان پزشــکان نظیــر خانــم دكتــر رســولیان و ســاير 

دوســتان و همــکاران نظیــر دكتــر توكلی بــوده ام، 
ــه مــا روان پزشــکان  امــا قســمت عمــده ی كار ب
در  كمــی  متأســفانه  شــايد  برمی گــردد. 
می كنیــم.  برخــورد  منفعالنــه  مــوارد  ايــن 
ــکاران  ــه هم ــت ك ــن اس ــکار اي ــن راه مهم تري
ــتری را  ــات بیش ــد خدم ــند و بتوانن ــر باش فعال ت
ــی كــه مشــغول خدمــت  ــد. در مناطق ــه دهن ارائ
ــا مســؤوالن مربوطــه رايزنــی كننــد و  هســتند ب
ــه تأســیس  مســؤوالن بیمارســتان ها را مجــاب ب
ــته ی  ــال رش ــد. به هرح ــکی كنن تخــت روان پزش
ــؤوالن  ــرای مس ــت و ب ــی اس ــته ی جوان ــا رش م
ممکــن اســت آن چنــان شناخته شــده نباشــد 
نداننــد؛  بیمــار  را  روان پزشــکی  بیمــار  يــا  و 
مســتحضر  كــه  همان طــور  درصورتی كــه 
ــاب و روان  ــای اعص ــروزه بیماری ه ــتید، ام هس
بــر اســاس شــاخص ســال های ازدســت رفته 
عمــر در رده هــای بــاال قــرار دارنــد و بــار بیماری 
بااليــی دارنــد. ناتوانــی اختــالل افســردگی ماژور 
پــس از بیماری هــای قلبــی در مرتبــه دوم قــرار 
دارد؛ و ايــن موضــوع اهمیــت بــاالی اختــالالت 
آمارهــای  می دهــد.  نشــان  را  روان پزشــکی 
ــی  ــار خودكش ــر آم ــم نظی ــور ه ــود در كش موج
و شــیوع بیماری هــای خلقــی و اضطرابــی در 
ــت  ــتايی، حکاي ــف شــهری و روس مناطــق مختل
از اهمیــت بیماری هــای روان پزشــکی در كشــور 
دارنــد. در دوران وزارت دكتــر هاشــمی البتــه 
ــد و  ــته دارن ــن رش ــه اي ــی ب ــد مثبت ــان دي ايش
ــه  ــام  گرفت ــته انج ــن رش ــه اي ــژه ب ــه وي توج
اســت. اين كــه تــالش كردنــد 1000 تخــت 
عمومــی  بیمارســتان های  در  روان پزشــکی 
ــکی  ــز روان پزش ــن مرك ــد، چندي ــیس كنن تأس
تأســیس كننــد، خدمــات را تحــت پوشــش 
قــرار دادنــد، از انجــام روان درمانــی توســط 
روان پزشــکان حمايــت كردنــد و اقدامــات مثبتــی 

ــس.  ــن جن از اي

    مســلمًا ايــن اقدامــات و حمايت هــا الزم 
اســت، امــا كافــی نیســت. به هرحــال وزيــر 
ــع  ــکالت و موان ــد مش ــدی می توان ــا ح ــم ت ه
ــد  ــز باي ــکاران نی ــاير هم ــد. س ــرف كن را برط
ــد.  ــش دهن ــود را افزاي ــاركت خ ــت و مش فعالی
بنــده در فضــای مجــازی مشــاهده می كنــم 
كــه متأســفانه همــکاران تنهــا گاليــه می كننــد. 
مــا هــم بايــد قدم هايــی در راســتای بهبــود 
اوضــاع و شــرايط برداريــم. به عنوان مثــال در 
ــکاران  ــه هم ــا ب ــن باره ــده م ــن پرون ــورد اي م
ــان  ــن شــکايت به طــور هم زم ــر چندي ــم؛ اگ گفت

همکاران باید فعاليت و مشارکت 
خود را افزایش دهند.

اگر کتاب کاليفرنيا اجرایی شود، 
ارزش نسبی خدمات روان پزشکی 

به شدت افت می کند.
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بــه ديــوان عدالــت اداری بــرود، خــود ديــوان يــك رأی بــا وحــدت رويــه صــادر می كنــد و ســرعت 
ــد. ــدا می كن ــش پی ــی افزاي دادرس

پوشــش بيمه های تکميلی به چه صورت خواهد بود؟

ــدارم امــا اطــالع دارم كــه كتــاب      بنــده اطــالع دقیقــی در مــورد پوشــش بیمه هــای تکمیلــی ن
ــای  ــرای بیمه ه ــت، ب ــه الزم االجراس ــای پاي ــرای بیمه ه ــه ب ــور ك ــات همان ط ــبی خدم ارزش نس

تکمیلــی نیــز الزم االجراســت؛ بنابرايــن آن هــا نیــز 
ــرار  ــش ق ــت پوش ــات را تح ــن خدم ــد اي نمی توانن

ندهنــد.

ــه  ــا چ ــرح ب ــاغل در ط ــکان ش روان پزش
ــتند؟ ــر هس ــری درگي ــکالت دیگ مش

ــده،  ــرح  ش ــراً مط ــه اخی ــده ای ك ــکل عم     مش
ايــن اســت كــه ســازمان نظــام پزشــکی بــا 
ــس  ــان مجل ــکاری كمیســیون بهداشــت و درم هم
ــای  ــاب تعرفه ه ــن كت ــه عین به عی ــدد ترجم درص
كالیفرنیــا بــرای تعرفه هــای خدمــات پزشــکی 
اســت. اگــر ايــن كتــاب اجرايــی شــود، ارزش 

ــه  ــکی ك ــه روان پزش ــه و معاين ــاًل مصاحب ــد. مث ــت می كن ــدت اف ــکی به ش ــات روان پزش ــبی خدم نس
اآلن ۸K هســت بــه ۳K كاهــش می يابــد. روان درمانــی ۳0 دقیقــه ای كــه در حــال حاضــر ۹K هســت 
ــا  ــون 1۳K هســت می شــود ۲K و ي ــه ای كــه اكن ــی ۴5 دقیق ــد. روان درمان ــه 1/5K كاهــش می ياب ب
ــت  ــن وضعی ــا اي ــذا. ب ــود ۲/5K و قس علی ه ــت می ش ــر 1۴K اس ــال حاض ــه در ح ــوک ك الکتروش
ــش  ــات كاه ــه خدم ــرای ارائ ــکان ب ــل روان پزش ــد و تماي ــد ش ــرر خواهن ــکان متض ــًا روان پزش قطع

ــود. ــد ب ــاران خواه ــرر بیم ــه ض ــًا ب ــن قطع ــت اي ــد. در نهاي می ياب

ــاال  ــات ب ــد حــاال هــم كــه پوشــش بیمــه ای خدم     ممکــن اســت برخــی همــکاران مطــرح كنن
ــا نشــود؟  ــی بشــود ي ــا اجراي ــاب كالیفرنی ــه كت ــی دارد ك ــه تفاوت ــس چ ــوب نیســت، پ ــل و مطل كام
ــه حــدود ۴۴000  ــی يك ســاعته تعرف ــرای روان درمان ــر ب ــاًل اگ ــال مث ــه به هرح ــب اينجاســت ك مطل
تومــان در نظــر گرفتــه شــود، به هرحــال اخــذ مبلغــی بیــش از ايــن وجــه از بیمــاران كاری غیرقانونــی 
و قابــل پیگــرد قضايــی اســت. بحــث اينجــا بــر ســر پوشــش بیمــه ای نیســت بلکــه بــر ســر ارزش 
ــا روان پزشــکان به شــدت متضــرر  ــا م ــا اجــرای تعرفه هــای كالیفرنی خدمــات روان پزشــکی اســت و ب
خواهیــم شــد و متأســفانه همــکاران غالبــًا در جريــان ايــن مهــم نیســتند. الزم اســت اكنون كــه هنــوز 
ــه انجمــن روان پزشــکان  ــف ازجمل ــان را از طــرق مختل ــی نشــده، مخالفــت خودم ــاب اجراي ــن كت اي
ــه از  ــز مشــاركت فعــال و موضعــی مشــخص در ايــن زمین مطــرح كنیــم و انجمــن روان پزشــکان نی

خــود نشــان بدهــد.

به نظر شــما هدف از اجرای عين به عين این کتاب چيست؟

    به هرحــال اجــرای ايــن كتــاب بــه ســود رشــته های جراحــی اســت و رشــته هايی كــه پروســیجر 
ندارنــد غالبــًا بــا اجــرای تعرفه هــای ايــن كتــاب ضــرر خواهنــد ديــد. غالبــًا بــه دلیــل نظــام مالیاتــی 
ــر  ــی نظی ــا اقدامات نســبتًا مســتحکمی كــه در كشــورهای توســعه يافته و اياالت متحــده وجــود دارد، ب
ــی از اختــالف شــديد درآمــدی بیــن رشــته های مختلــف تخصصــی پزشــکی ممانعــت  مالیــات پلکان
ــا  ــدی تنه ــر ارتوپ ــته ای نظی ــد رش ــکا درآم ــم در آمري ــه می بینی ــت ك ــد. ازاين روس ــل می آي به عم

حــدود دو برابــر روان پزشــکان اســت.

و مطلب پایانی؟

ــه خاطــر  ــد. ب ــش دهن ــه مشــاركت خــود را افزاي ــن اســت ك ــه از همــکاران دارم اي     خواهشــی ك
دارم زمانــی كــه دســتورالعمل بــرای تأســیس 1000 تخــت روان پزشــکی توســط وزارت بهداشــت صــادر 
ــای  ــه بخش ه ــتند، به طوری ك ــب را نداش ــکاری مناس ــق هم ــی مناط ــکاران در برخ ــی هم ــد، برخ ش

بــه  تبديــل  مناطــق  آن  در  روان پزشــکی 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــد و ب ــان ده ش ــای زي بخش ه
شــد. اگــر خودمــان بــرای اعتــالی جايــگاه ايــن 
ــاری  ــه انتظ ــه چ ــم، از بقی ــالش نکنی ــته ت رش
ــده  ــی بن ــده وقت ــن پرون ــورد همی ــم؟! در م داري
به صــورت  كــه  كــردم  درخواســت  بارهــا 
تنظیــم كنیــم  را  ايــن شــکايت  دســته جمعی 
ــد،  ــش ياب ــدام افزاي ــن اق ــر اي ــرعت و اث ــا س ت
همــکاران مســاعدت الزم را انجــام ندادنــد و 
ــا وقتــی  ــد. در مــورد اجــرای كالیفرنی ــو نیامدن جل
ــکاران  ــا هم ــازی آن را ب ــای مج ــق فض از طري
متأســفانه  كــه  می بینــم  می كنــم،  مطــرح 
همــکاران  میــان  توجهــی  درخــور  واكنــش 
ــدی  ــر ج ــه خط ــم اين ك ــدارد، علی رغ ــود ن وج
ــوم  ــگاه عل ــکاران در دانش ــا هم ــون ب ــت. اكن اس
ــورد  ــه در م ــم ك ــالش می كنی ــز ت ــکی تبري پزش
كتــاب كالیفرنیــا اطالع رســانی و شفاف ســازی 
انجــام دهیــم، امــا متأســفانه همــکاران در ســاير 
ــا  ــد، ب ــام نمی دهن ــی انج ــکاری چندان ــاط هم نق
ــار  ــن ب ــت و اي ــدی اس ــر ج ــن خط ــه اي اين ك
ــوان كاری  ــم نمی ت ــت اداری ه ــوان عدال ــا دي ب
پیــش بــرد. مــا بايــد ماننــد ســاير گروه هــا نظیــر 
ــوژی  ــوژی و راديول ــی، پاتول ــان بیهوش متخصص
ــای  ــش تعرفه ه ــه كاه ــريعی ب ــش س ــه واكن ك
خــود در چنــد ســال اخیــر نشــان داده انــد، 
ــود  ــتری از خ ــتگی بیش ــل و همبس ــرعت عم س
نشــان بدهیــم. به هرحــال حــق گرفتنــی اســت و 
دادنــی نیســت. امیــدوارم اين طــور نشــود كــه در 
ســکوت كامــل خبــری كتــاب كالیفرنیــا تصويــب 

ــود. ــی ش و اجراي

كــه  عزيزانــی  از  دارد  جــا  درنهايــت      
همــراه مــن در ايــن مــدت بوده انــد تشــکر 
ــم  ــه تنظی ــاد درزمین ــداهلل اعتم ــدس ي ــم. مهن كن
را  همــکاری  و  كمــك  بیشــترين  دادخواســت 
ــه  ــه ارائ ــی درزمین ــامان توكل ــر س ــتند. دكت داش
راهــکار بســیار بــه بنــده كمــك كردنــد. برخــالف 
ســازمان بیمــه ســالمت كــه برخوردهــای بســیار 
ــوان  ــبختانه دي ــتند، خوش ــا داش ــا م ــبی ب نامناس
ــه نبــود و همــکاری  ــت اداری اصــاًل اين گون عدال
بســیار مناســبی را در طــول ايــن مــدت داشــتند. 
ــأت  ــرم هی ــر محت ــدی دبی ــح اهلل واح ــر ذبی دكت
ــت  ــوان عدال ــی دي ــی فرهنگ ــی پژوهش تخصص
اداری و قاضــی پرونــده جنــاب رفیعــی نظــر 
و  كردنــد  قضــاوت  به حــق  و  داشــتند  لطــف 
ــن  ــکی از اي ــاران روان پزش ــا بیم ــدند ت ــث ش باع

ــد. ــروم نمانن ــات مح خدم

طبق قانون دیوان عدالت اداری 
رأی از زمانی که صادر می شود 

الزم االجراست. بنابراین سازمان 
متشاکی موظف بوده که لوازم و 

ضوابط الزم برای اجرای رأی را از 
همان تاریخ صدور رأی فراهم کند.
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آيــا بیمارانتــان در مــورد اپلیکیشــن های گوشــی های هوشــمند از شــما ســؤال 
ــه  ــزون ب ــه روزاف ــه عالق ــا توجــه ب ــون نپرســیده اند، ب ــا كن ــر ت ــد؟ اگ كرده ان
اپلیکیشــن های ســالمت روان، احتمــااًل بــه زودی می پرســند. در حــال حاضــر 
ــی های  ــرای گوش ــالمت روان ب ــا س ــط ب ــن مرتب ــش از 10000 اپلیکیش بی
هوشــمند وجــود دارد. قســمتی از گســترش ســريع ايــن اپلیکیشــن ها بــه دلیــل 
پتانســیل آن هــا بــرای تبديــل گوشــی هوشــمند بیمــار بــه پلت فرمــی بــرای 
پايــش و درمــان اوســت كــه می توانــد عالئــم ســالمت روان را در هرلحظــه 
بــه دســت آورد و درمــان ســريع و فعــال فراهــم كنــد. گذشــته از مــورد ســؤال 
بــودن پتانســیل ســالمتی بــا گوشــی همــراه، بــرای روان پزشــکان پرمشــغله ای 
كــه در محیــط بالینــی مشــغول بــه كارنــد، دو ســؤال فــوری باقــی اســت: در 
حــال حاضــر چــه شــواهدی بــرای اســتفاده از اپلیکیشــن های ســالمت روان 

وجــود دارد؟ و در مــورد آن هــا بايــد بــه بیمارانتــان چــه بگويیــد؟

شواهد سودمندی برای بيشتر اپليکيشن ها محدود است.
بــا وجــود ادامــه اســتفاده از اپلیکیشــن های ســالمت روان گوشــی های 
ــاهدی  ــچ ش ــن اپلیکیشــن ها هی ــذاری بســیاری از اي ــرای تأثیرگ هوشــمند، ب
وجــود نــدارد. اجمــاع رو بــه رشــد نظــرات بــر ايــن اســت كــه كارايــی اغلــب 
ــتفاده از  ــواهد نیســت و اس ــر ش ــی ب ــازار مبتن ــد از ب اپلیکیشــن های قابل خري
برخــی از آن هــا حتــی خطرنــاک اســت. به طــور مثــال، پژوهشــگران بیــش از 
۷00 اپلیکیشــن مربــوط بــه mindfulness موجــود در فروشــگاه های آی تونــز 
و گوگل پلــی را بررســی كردنــد و دريافتنــد كــه تنهــا چهــار درصــد از آن هــا 
ــد. در  ــه می دهن ــرای mindfulness ارائ ــی ب ــل قبول ــات قاب آمــوزش و تمرين
مطالعــه ديگــری بــر روی 5۸ اپلیکیشــن كــه ادعــا می-كردنــد ارزيابی هــای 
پرهیــز و پاكــی از مصــرف را ارائــه می دهنــد، مشــخص شــد هیچ يــك رســمًا 
ــواهد اپلیکیشــن های  ــر ش ــی ب ــی  مبتن ــت. بازبین ــده اس ــد نش ــی و تأيی بررس

ــايی  ــانی را شناس ــوه صدمه رس ــن های بالق ــی، اپلیکیش ــگیری از خودكش پیش
ــی و  ــالل دوقطب ــه اخت ــوط ب ــن های مرب ــه اپلیکیش ــی ك ــد. مطالعات كرده ان
افســردگی را موردســنجش قــرار داده انــد، بــه نتايــج مشــابهی دســت يافته اند؛ 
تعــداد كمــی از آن هــا شــاهدی در حمايــت  از سودمندی شــان دارنــد و برخــی 
بــرای نمونــه،  ارائــه می دهنــد.  توصیه هــای خطرنــاک و آسیب رســان 
ــه  ــال تجرب ــه در ح ــی ك ــه بیماران ــه ب ــد ك ــنی را يافتن ــگران اپلیکیش پژوهش
ــر،  ــال حاض ــرد. در ح ــه می ك ــکل را توصی ــرف ال ــد مص ــا بودن ــزود مانی اپی
ــی  ــت  بالین ــرای مراقب ــازار ب ــود در ب ــن های موج ــب اپلیکیش ــت غال اكثري
ــج  ــت و نتاي ــالمت روان نیس ــر به س ــه منحص ــن يافت ــتند. اي ــب نیس مناس
ــت.  ــده اس ــرطان گزارش ش ــه س ــوط ب ــن های مرب ــرای اپلیکیش ــابهی ب مش
ــد و  ــدا می كنن ــان پی ــه بیمارانت ــن هايی ك ــه اپلیکیش ــی اين ك ــه نهاي نتیج
ــر  ــا مؤث احتمــااًل همیــن  االن هــم اســتفاده می كننــد، ممکــن اســت مفیــد ي

نباشــند.
ــن ها  ــی اپلیکیش ــی بعض ــان دهنده كاراي ــی نش ــات ابتداي ــود مطالع بااين وج
بــرای شــرايط مختلفــی ازجملــه اســکیزوفرنیا، افســردگی، اختــالالت اضطرابی 
ــوده اســت. باوجــود اين كــه بســیاری از اپلیکیشــن های  ــکار خودكشــی ب و اف
ــل  ــا قب ــد و ي ــرار ندارن ــات، در دســترس عمــوم ق ــن مطالع بررسی شــده در اي
ــی در  ــد ارزياب ــان نیازمن ــی، همچن ــی اصل ــای بالین ــتفاده در مراقبت ه از اس
مقیــاس وســیع  هســتند، ايــن مطالعــات نشــان می دهنــد كــه اپلیکیشــن های 
ــن  ــا توســعه اي ــد. ب ــی كمــك می كنن ــج درمان ــود نتاي ــه بهب ســالمت روان ب
پژوهش هــا، احتمــااًل در آينــده نزديــك موجــی از اپلیکیشــن های مبتنــی بــر 

ــد. ــرار می گیرن ــر در دســترس ق شــواهد و مؤث
ــالمت  ــن های س ــه از اپلیکیش ــی ك ــداد بیماران ــر تع ــال حاض ــه در ح اگرچ
روان اســتفاده می كننــد نامشــخص اســت، شــواهد حاكــی از آن اســت كــه 

 اپليکيشن های سالمت روان:
 آنچه باید به بيماران بگویيم

ترجمه: هدیه عرشيانی
 دستيار روان پزشکی

مقاله  ها



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

] ]

29بهار  1397

مقاله  ها

تعــداد رو بــه افزايشــی از بیمــاران اســتفاده كننده 
ــاوری  ــکال فن ــاير اش ــن ها و س ــن اپلیکیش از اي
ــوارد  ــن م ــردن از اي ــود ب ــال س ــال، در ح ديجیت
هســتند. در مــوارد زيــادی ممکــن اســت بیمــاران 
ــور  ــند. به ط ــر باش ــات جلوت ــل از تحقیق در عم
مثــال، در يــك مطالعــه كــه پرسشــنامه ای 
اســکیزوفرنیا  بیمــاران  بــرای  آناليــن 
ــی  ــه بعض ــد ك ــخص ش ــود، مش ــده ب طراحی ش
ــرای  ــود ب ــمند خ ــی های هوش ــاران از گوش بیم
پخــش آهنــگ اســتفاده می كننــد تــا بــه بلــوک 

ــد. ــك كن ــنوايی كم ــات ش ــردن توهم ك

چـــرا بازبينی هـــای آنالیـــن کاربـــرد 
ــد؟ ــدودی دارنـ محـ

در شــرايطی كــه ايــن شــواهد در حــال تکامل انــد 
ــزون اپلیکیشــن های ســالمت روان  ــداد روزاف و تع
ــد،  ــرار دارن ــترس ق ــاری در دس ــای تج در بازاره
ــده  ــن فضــای پیچی روان پزشــکان پرمشــغله در اي
ــکانی  ــی روان پزش ــد. حت ــت دارن ــه هداي ــاز ب نی
كــه تصمیــم می گیرنــد از ايــن اپلیکیشــن ها 
درمانــی  مراقبت هــای  از  بخشــی  به عنــوان 
اســتفاده نکننــد، همچنــان الزم اســت دربــاره 
ــاران در  ــااًل بیم ــرا احتم ــند، زي ــع باش ــا مطل آن ه
مــورد ســودمندی ايــن اپلیکیشــن ها از آن هــا 
ــه ای را  ــخ آگاهان ــار پاس ــد و انتظ ــؤال می كنن س
خواهنــد داشــت. اگــر بیمارتــان دربــاره اپلیکیشــنی  
كــه به تازگــی شــنیده ُخلــق فــرد را رديابــی 
می كنــد از شــما بپرســد، بــه او چــه پاســخی 
ــما  ــه ش ــر و توصی ــاس نظ ــه و اس ــد؟ پاي می دهی

ــود؟ ــد ب ــه خواه چ
آناليــن  بازبینی هــای  از  گرفتــن  راهنمايــی 
اپلیکیشــن ها راهــکار مناســبی نیســت. يــك 
بیــن ســتاره های نظرســنجی  مطالعــه جديــد 
اپلیکیشــن های ســالمت و كیفیــت آن هــا، ارتبــاط 
ــی  ــد حت ــان می ده ــه نش ــرد ك ــدا ك ــی پی ضعیف
امتیــاز پنــج ســتاره در فروشــگاه بــرای اپلیکیشــن 

كارايــی محــدودی دارد.
برخــالف داروهــا كــه تركیبــات آن هــا باگذشــت 
زمــان تغییــر نمی كنــد يــا روان درمانی هــای 
ــت  ــی مشــخص تبعی ــه از پروتکل ــاختاريافته ك س
روان  ســالمت  اپلیکیشــن های  می كننــد، 
ــد  ــن فکــر كنی ــه اي ــد. ب ــواره در حــال تغییرن هم
هوشــمندتان  گوشــی  اپلیکیشــن های  كــه 
ــوند.  ــانی می ش ــار به روزرس ــت يك ب ــد وق هرچن
لــذا نســخه اپلیکیشــن ســالمت روانــی كــه 
ــد، ممکــن اســت  ــود می كن ــروز دانل ــان ام بیمارت
ــاه  ــه م ــد ك ــخه ای باش ــاوت از نس ــیار متف بس

ــه  ــرای هم ــه ب ــور ك ــی، همان ط ــه اســت. از طرف ــی گرفت ــج مطلوب ــری نتاي ــی كارب ــته در بازبین گذش
بیمــاران يــك دارو يــا درمــان ايــده آل وجــود نــدارد، در مــورد اپلیکیشــن ها نیــز يــك »بهتريــن« بــرای 
همــه بیمــاران بــا اختــالل مشــابه وجــود نــدارد. انتخــاب يــك اپلیکیشــن يــك تصمیــم شــخصی اســت 
كــه نمی تــوان آن تصمیــم را بــر اســاس يــك امتیــاز يــا نظرســنجی گرفــت. عــالوه بــر ايــن، اعتبــار 
ــن  ــی بی ــد، رواي ــخص ش ــه مش ــك مطالع ــت. در ي ــخص اس ــن ها نامش ــی اپلیکیش ــتم امتیازده سیس
ارزيــاب مقیاس هــای ارزيابــی اپلیکیشــن  های موجــود در منابعــی شــامل »PsyberGuide«، »انجمــن 
ــای  ــد. معیاره ــم دارن ــا ه ــارزی ب ــالف ب ــش« اخت ــات پژوه ــکا« و »ادبی ــردگی آمري ــراب و افس اضط
ــن  ــتند. اي ــی داش ــاب پايین ــی بین ارزي ــرد، رواي ــتفاده و عملک ــانی اس ــذاری، آس ــد تأثیرگ ــت، مانن كیفی
بديــن معناســت كــه اســتفاده از اپلیکیشــنی كــه بــه نظــر يــك كاربــر »اســتفاده آســان« دارد، می توانــد 
ــك  ــازات ي ــاس امتی ــر اس ــاران ب ــه بیم ــنهاد ب ــه پیش ــذا ارائ ــد. ل ــوار باش ــری دش ــر ديگ ــرای كارب ب
ــب  ــی اغل ــد ول ــی شــود كــه در ظاهــر مفیدن ــه دادن اطالعات ــت منجــر ب ــد در نهاي اپلیکیشــن می توان

نــد. ه كننده ا گمرا

مدلی برای ارزشيابی اپليکيشن ها
يــك راه حــل امکان پذيــر، رويکــرد مبتنــی بــر ســنجش خطــر و شخصی شــده بــرای ارزيابــی 
اپلیکیشــن های ســالمت اســت. مــدل ارزيابــی اپلیکیشــن انجمــن روان پزشــکی آمريــکا، اگرچــه 
ــث  ــرای بح ــی ب ــی چهارچوب ــد، ول ــه نمی ده ــاص را ارائ ــن های خ ــه اپلیکیش ــه ب ــی و توصی امتیازده
ــی  ــه در طراح ــن مقال ــندگان اي ــد. )نويس ــم می كن ــن ها فراه ــاره اپلیکیش ــه درب ــری آگاهان و تصمیم گی
ــد.( ــت نکرده ان ــه حق الزحمــه ای درياف ــن كار داوطلبان ــال اي ــی در قب ــد، ول ــدل همــکاری كرده ان ــن م اي

شــکل هرمــی، نشــان دهنده ماهیــت سلســله مراتبــی مــدل اســت. بــرای شــروع فرآينــد، از قاعــده هــرم 
شــروع كنیــد و بــه ســمت بــاال حركــت كنیــد.

کــف. ابتــدا از طريــق مشــخص كــردن مــوارد مســلم اولیــه، نظیــر ســازنده، هزينــه و فّنــاوری موردنیــاز 
اپلیکیشــن بــه كلیــات آن توجــه كنیــد. ايــن اليــه كفــی، اعتبــار ســازنده اپلیکیشــن را از طريــق مــورد 
ــد.  ــن می كن ــی آن تضمی ــع مال ــن و مناب ــانی اپلیکیش ــی به روزرس ــهرت او، تواناي ــرار دادن ش ــؤال ق س
فهمیــدن مــدل تجــاری اپلیکیشــن نیــز بــه شــما كمــك می كنــد تعییــن كنیــد آيــا اپلیکیشــن در مقابــل 
آزمــون زمــان دوام مــی آورد: آيــا مــاه آينــده و يــا ســال آينــده نیــز وجــود خواهــد داشــت، يــا فقــدان منابع 

ــا واگــذاری آن می شــود؟ ــه حــراج و ي مالــی مطمئــن منجــر ب
ــی  ــن را ارزياب ــی اپلیکیش ــات امنیت ــی و مالحظ ــم خصوص ــظ حري ــدی ريســك، حف ــه بع ــک. الي ریس
ــدرال  ــن ف ــت قوانی ــد تح ــالش می كنن ــه ت ــالمت روان فعاالن ــن-های س ــیاری از اپلیکیش ــد. بس می كن
ــد؛  ــرار نگیرن ــتی ق ــای بهداش ــی مراقبت-ه ــم خصوص ــظ حري ــه ی حف ــکا درزمین ــده آمري اياالت متح
ــی  ــچ تضمین ــذا هی ــال 1۹۹۶؛ ل ــالمت در س ــه س ــئولیت پذيری بیم ــال و مس ــت انتق ــون قابلی ــد قان مانن
ــه  ــود. هزين ــه، محافظــت ش ــك اپلیکیشــن  قرارگرفت ــار ي ــه در اختی ــات حساســی ك ــه اطالع نیســت ك
ــرد اســت  ــوط به ســالمت روان ف ــات شــخصی مرب ــواًل اطالع ــی«، معم ــك اپلیکیشــن »مجان ــی ي واقع
ــه اســت قوانیــن  ــذا عاقالن ــرای ســود بفروشــد. ل ــد جمــع آوری كنــد و ب كــه ســازنده اپلیکیشــن می توان
حفــظ حريــم خصوصــی را بخوانیــم تــا متوجــه شــويم اطالعــات بیمــار كجــا مــی رود. عــالوه بــر ايــن 
ــوده در  ــزار و آل ــن های بداف ــدن اپلیکیش ــود ش ــکان آپل ــه ام ــبت ب ــد نس ــکان باي ــاران و روان پزش بیم
فروشــگاه ها هوشــیار باشــند، چراكــه ايــن بدافزارهــا نیــز می تواننــد حريــم خصوصــی بیمــار را بــه خطــر 
ــن  ــد. اي ــم خصوصی ان ــد قوانیــن حفــظ حري ــب اپلیکیشــن ها فاق ــد كــه اغل ــد. شــايد تعجــب كنی بیندازن
بــدان معنــی اســت كــه هیــچ حفاظتــی بــرای اطالعــات شــخصی يــا حراســتی در مقابــل سوء اســتفاده 
ــت  ــل حفاظ ــنی حداق ــه اپلیکیش ــان از اين ك ــول اطمین ــدارد. حص ــود ن ــالمت روان وج ــات س از اطالع
ــد  ــن می كن ــن تضمی ــازی ايم ــذاری و ذخیره س ــق رمزگ ــالمت روان را از طري ــات س ــال از اطالع ديجیت

نیــز قــدم خوبــی اســت.
ــا و  ــل، امتیازدهــی نیســت، بلکــه بیشــتر آگاهــی از وجــود آن ه ــن عوام ــرار دادن اي هــدف از مدنظــر ق
ــن كار، كمــك  در نظــر گرفتــن آن هــا در شــرايط اپلیکیشــن خــاص، بیمــار و شــرايط بالینــی اســت. اي
می كنــد مشــخص شــود كــه آيــا اپلیکیشــن اســتانداردهای مناســب ريســك، حفــظ حريــم خصوصــی و 

امنیــت را بــرای بیمــار داراســت.
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شــواهد. اليــه بعــدی چارچــوب ارزشــیابی، بررســی شــواهد اســت. هــدف جســتجوی اپلیکیشــنی 
ــر  ــاده، اگ ــان س ــه بی ــد. ب ــته باش ــود داش ــذاری آن وج ــرای تأثیرگ ــی ب ــواهد بالین ــه ش اســت ك
ــه كار  ــد ك ــتفاده كن ــنی اس ــد از اپلیکیش ــد، باي ــتفاده كن ــن اس ــد از اپلیکیش ــاری می خواه بیم
ــت  ــم اس ــا مه ــد، ام ــت كار كن ــن اس ــدارد، ممک ــمی ن ــواهد رس ــه ش ــنی ك ــد. اپلیکیش می كن
ــیاری از  ــت. بس ــا آگاه اس ــن ادع ــودن اي ــده نب ــه تأيیدش ــبت ب ــار نس ــه بیم ــويم ك ــن ش مطمئ
ــن را  ــور ذه ــای حض ــا درمان ه ــناختی رفتاری و ي ــای ش ــه درمان ه ــای ارائ ــن ها ادع اپلیکیش
دارنــد، ولــی تعــداد كمــی ايــن ادعاهــا را ارائــه می دهنــد. امتحــان كــردن يــك اپلیکیشــن پیــش 
ــد و نداشــتن  ــا می كن ــان از انجــام دادن آنچــه ادع ــرای اطمین ــار، ب ــه بیم ــش ب از پیشــنهاد دادن

ــت. ــه اس ــان، عاقالن ــاک و آسیب رس ــای خطرن توصیه ه
ــوزه  ــده در ح ــود ش ــن  های دانل ــتر اپلیکیش ــه بیش ــده اند ك ــه ش ــتفاده. متوج ــهولت اس س
ــن های  ــا اپلیکیش ــاران ب ــل بیم ــد تعام ــر می رس ــوند. به نظ ــتفاده نمی ش ــچ گاه اس ــالمت، هی س
ــه  ــن شــواهد رو ب ــد. همچنی ــه اول اســتفاده به ســرعت كاهــش می ياب ســالمت روان، طــی هفت
ــد  ــه جدي ــك مطالع ــتند. ي ــند نیس ــن ها كاربرپس ــیاری از اپلیکیش ــه بس ــود دارد ك ــی وج افزايش
ــردن  ــاران افســرده در واردك ــق، نشــان داده بیم ــده خل ــايع ثبت كنن ــد اپلیکیشــن ش ــر روی چن ب
ــودن بســیاری  ــه مزمــن ب ــا توجــه ب ــد. ب ــه مشــکل برمی خوردن ــه اطالعاتشــان ب و دسترســی ب
ــرد  ــت و كارب ــن جذابی ــر گرفت ــاری، در نظ ــه بیم ــیر چندماه ــکی و س ــای روان پزش از بیماری  ه
اپلیکیشــن بــرای بیمــار شــما اهمیــت ويــژه ای دارد. كاربــردی بــودن از بیمــاری بــه بیمــار ديگــر 
ــا  ــاوری موبايــل، مســتقیمًا ب ــا اپلیکیشــن و فن ــر اســت راحتــی بیمــار ب ــذا بهت متفــاوت اســت، ل
خــود او چــك شــود. ارائــه يــادآور و پشــتیبانی از حركــت بیمــاران مطابــق بــا اپلیکیشــن می توانــد 

ــد. ــز باش ــج موفقیت آمی ــرای نتاي ــروری ب ــری ض ام
قابليــت همــکاری. آخريــن اليــه مــدل، بــه اشــتراک گذاری اطالعــات و قابلیــت همــکاری اســت. 
مهــم اســت كــه اطالعــات جمع آوری شــده و يــا تولیدشــده توســط اپلیکیشــن چه قــدر در دســترس 
بیمــار، تیــم درمانــی او و افــراد ديگــری كــه در مراقبــت از بیمــار نقــش دارنــد، قــرار دارد. همان طــور 
كــه درمــان  ســالمت روان بــه ســمت يکپارچگــی مراقبــت حركــت می كنــد، اپلیکیشــن هايی كــه 
ــت  ــع مراقب ــات( مان ــتن اطالع ــتراک نگذاش ــه اش ــق ب ــد )از طري ــدا می كنن ــت را ج ــزای مراقب اج
می شــوند. توانايــی اپلیکیشــن را بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات بــا يــك پرونــده پزشــکی 
الکترونیــك چــك كنیــد، يــا اين كــه ببینیــد برنامــه ای بــرای بازبینــی اطالعــات اپلیکیشــن و عمــل 

بــر اســاس آن به عنــوان جزئــی از برنامــه درمانــی شــما وجــود داشــته باشــد.
ــرای كســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص مــدل ارزشــیابی اپلیکیشــن انجمــن روان پزشــکان  ب
آمريــکا، شــامل عوامــل اضافه تــری كــه در هــر اليــه وجــود دارد، می توانیــد به صــورت رايــگان 

بــه آدرس زيــر مراجعــه كنیــد:
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/mental-health-apps/app-evalua-

 tion-model

ــیابی اپلیکیشــن های ســالمت  ــان ارزش ــه در زم ــورد توج ــل م ــه ای از عوام ــت نمون ــرای درياف ب

ــه جــدول مراجعــه نمايیــد. روان ب

یک استراتژی منطقی
اگرچــه مــدل ارزشــیابی اپلیکیشــن انجمــن روان پزشــکی 
آمريــکا روی هیــچ برنامــه خاصــی تأكیــد نمی كنــد، 
می توانــد بــه تصمیم-گیــری آگاهانــه كمــك كنــد. 
اپلیکیشــن های  بــه  مربــوط  شــواهد  كــه  همچنــان 
ســالمت روان در حــال پیشــرفت  اســت، اظهارنظــر قطعــی 
ــان تر  ــردی آس ــد و كارب ــن های مفی ــوص اپلیکیش در خص
ــگام  ــن اســتراتژی در هن می شــود. در حــال حاضــر، بهتري
ــتفاده از  ــن ها، اس ــون اپلیکیش ــاران پیرام ــا بیم ــت ب صحب
ــما اســت. ــی ش ــا قضــاوت بالین ــدل ب ــن م ــی از اي تركیب

نتيجه   نهایی
ســالمت  ارتقــای  بــرای  مورداســتفاده  برنامه هــای 
می كننــد.  پیــدا  محبوبیــت  فزاينــده ای  به طــور  روان 
ــر  ــواهدی دال ب ــا ش ــیاری از برنامه ه ــرای بس ــه ب اگرچ
ــای  ــا توصیه ه ــی از آن ه ــدارد و برخ ــود ن ســودمندی وج
آسیب رســان ارائــه می دهنــد و يــا حريــم خصوصــی 
ــد  ــا می توانن ــی از آن ه ــد، بعض ــت نمی كنن ــار را رعاي بیم
ــاران  ــا بیم ــت ب ــگام صحب ــند. در هن ــده باش كمك كنن
دربــاره ايــن برنامه هــا، مــدل ارزشــیابی اپلیکیشــن 
ــت  ــرای هداي ــد ب ــکا می توان ــکی آمري ــن روان پزش انجم

ــد. ــك كن ــه كم ــری آگاهان ــث و تصمیم گی بح

جدول
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سؤاالت منتخب برای پرسيدن به هنگام ارزشيابی 
اپليکيشن سالمت روان:

آيا سازنده برنامه معتبر است؟

آيا برنامه به قانون حفظ حريم خصوصی پايبند است؟

آيا برنامه اطالعات بیماران را به ديگران می فروشد يا با 
آن ها به اشتراک می گذارد؟

آيا اطالعات بیماران امن و محرمانه نگهداری می شود؟

آيا شواهدی از تأثیرگذاری برنامه وجود دارد؟

آيا چیز نگران كننده يا خطرناكی درباره برنامه وجود دارد؟

آيا بیماران من می توانند به اين برنامه پايبند بمانند؟

آيا استفاده از آن جذاب و آسان است؟

برنامه چگونه اطالعات بیمار را با بیمار و تیم درمانی به 
اشتراک می گذارد؟
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مقاله  ها

ــه رو  ــی روب ــات و حوادث ــا اتفاق ــود ب ــی خ ــودكان در طــول زندگ    بســیاری از ك
می شــوند كــه برايشــان تنش زاســت و در برخــی از مــوارد شــدت حادثــه تروماتیــك 
ــس  ــترس پ ــالل اس ــار اخت ــوان را دچ ــودک و نوج ــه ك ــت ك ــاد اس ــدری زي به ق
ــی  ــالالت اضطراب ــزو اخت ــاًل ج ــالل قب ــن اخت ــد. اي ــانحه )PTSD( می كن از س
طبقه بنــدی می شــد ولــی در نســخه پنجــم دســتنامه تشــخیصی و آمــاری 
 Trauma and« ــام ــه ن ــد ب ــدی جدي ــك طبقه بن ــی )DSM( در ي ــالالت روان اخت

Stressor Related Disorders« قــرار داده شــده اســت.

در DSM-5 واقعــه تروماتیــك طبــق تعريــف عبــارت اســت از: مواجهــه بــا مــرگ 
واقعــی يــا تهديــد بــه مــرگ، قــرار گرفتــن به طــور مســتقیم و يــا شــاهد جراحــت 
جــدی يــا خشــونت جنســی بــودن، شــنیدن خبــر اتفاقــی تروماتیــك بــرای يکــی از 

اعضــای خانــواده يــا تجربــه مواجهــه مکــرر بــا جزيیــات بیزاركننــده ترومــا.

جمعيت شناسی و عوامل خطرزا
ــل  ــران و پســران حداق ــا ۴۳ درصــد دخت ــات نشــان می دهــد كــه 1۳ ت    مطالع
يــك واقعــه را در زندگــی خــود تجربــه می كننــد كــه از ايــن بیــن ۳ تــا 15 درصــد 
ــه PTSD مبتــال می شــوند. شــیوع مادام العمــر  دختــران و 1 تــا ۶ درصــد پســران ب

ايــن اختــالل بیــن ۶/۸ تــا 1۲/۲ درصــد اســت.
جنســیت زن، ســابقه مواجهــه قبلــی با آســیب، تروماهای متعــدد، مواجهه شــديدتر با 

ترومــا نظیــر شــاهد واقعــه بــودن، ناگهانی بــودن واقعه، درجــه بــاالی تهديدكنندگی 
حیــات، وجــود ســابقه اختــالالت روان پزشــکی قبلــی و اختــالالت روان پزشــکی در 

والديــن به خصــوص افســردگی مــادر به عنــوان عوامــل خطــرزا شــناخته شــده اند.
در مقابــل حمايــت والديــن، ســطح پايین تــر از اختــالل PTSD در والديــن و از بیــن 
رفتــن ســاير نشــانه های مرتبــط بــا ترومــا در والديــن از عوامــل محافظتــی در برابــر 
ــی  ــای طبیع ــوع بالي ــوارد وق ــودكان اســت. در م ــالل در ك ــن اخت شــکل گیری اي
ــازی،  ــبکه های مج ــا ش ــون ي ــق تلويزي ــه از طري ــای واقع ــان دادن صحنه ه نش
تخلیــه كنــد و آهســته )همــراه بــا تأخیــر( منطقه، وجــود حمــالت پانیــك در كودک 
ــروز  ــر ب ــت، خط ــوده اس ــر ب ــواده در خط ــراد خان ــی از اف ــه يک ــاس اين ك و احس

ــد. ــش می ده ــالل را افزاي اخت

سبب شناسی
   عوامل مختلفی در شکل گیری اين اختالل مؤثر است:

1- عوامــل مرتبــط بــا واقعــه: تواتــر، ناگهانــی بــودن، درجــه بــاالی تهديدكنندگــی 
ــا  ــط ب ــن متغیرهــای مرتب ــا از مهم تري ــا تروم ــات و شــدت و نحــوه مواجهــه ب حی
شــدت اختــالل هســتند. نحــوه درک كــودک از میــزان خطــر نیــز در شــکل گیری 
اختــالل تأثیــر دارد. ممکــن اســت واقعــه ای بــرای بزرگســاالن تروماتیــك نباشــد 
ــالل  ــروز اخت ــده داشــته باشــد و موجــب ب ــای تهديدكنن ــرای كــودک معن ــی ب ول

اختالل استرس پس از سانحه در 
]بخش اول[کودکان و نوجوانان

مهشيد رابطيان
فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان

»دکتر«؛ اثری از لوک فيلدز، ۱۸۹۱
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شــود. انــواع مختلــف واقعــه نیــز كــودكان را بــه درجــات مختلــف تحــت تأثیــر قرار 
ــردی  ــای بین ف ــن و تروماه ــی كم اثرتري ــای طبیع ــال، بالي ــور مث ــد؛ به ط می دهن

مثــل كــودک آزاری جســمی و جنســی بیشــترين اثــر را دارنــد.
۲- عوامــل ســازگاری فــردی و خانوادگــی قبــل از حادثــه: كودكانــی كــه اختــالالت 
اضطرابــی و اختــالالت افســردگی قبلــی، بیماری هــای جســمی، عملکــرد هوشــی 
پايیــن يــا يادگیــری ضعیــف دارنــد و يــا در خانواده هــای آنهــا مشــکالت متعــددی 
ديــده می شــود، بیشــتر از ديگــر كــودكان درگیــر اختــالل می شــوند. در كودكانــی 
كــه بهــره هوشــی آنهــا در ســن شــش ســالگی باالتــر از 115 بــوده خطــر بــروز 
PTSD كمتــر اســت. اســتعداد ژنتیکــی بــرای ابتــال بــه اختــالالت اضطرابــی و نیــز 
ســابقه خانوادگــی ايــن اختــالالت زمینــه را بــرای ابتــالی كــودک بــه PTSD فراهم 

می كنــد.
   در زمینــه بــروز و تــداوم عالئم PTSD مکانیســم الگوپذيــری )modeling( نقش 
مهمــی دارد. وقتــی والديــن و كــودكان در معــرض ســوانحی مثــل باليــای طبیعــی 
ــاب و  ــر اجتن ــن نظی ــای والدي ــت واكنش ه ــن اس ــودكان ممک ــد ك ــرار می گیرن ق
ــا تظاهــر شــديد تــرس را تقلیــد كننــد و »يــاد بگیرنــد« در مقابــل  كناره گیــری ت
خاطــرات خــود از ســانحه مزبــور، بــه همیــن شــیوه پاســخ دهنــد. واكنــش هیجانــی 
 PTSD نامطلــوب والديــن نســبت بــه ترومــا ممکــن اســت خطــر ابتالی كــودک بــه

را زيــاد كنــد.
ــی كــه  ــاب )avoidance( از مکان ــد اجتن ــدار مشــخصه PTSD مانن ــم پاي    عالئ
ــا حــدودی نتیجــه شرطی ســازی كالســیك و  ــوان ت ــاده را می ت ــاق افت ــا اتف تروم

عامــل دانســت.
۳- عوامــل پــس از واقعــه: پــس از وقــوع حادثــه نیــز برخــی عوامــل محیطــی بــر 
ــیار  ــای بس ــت ها و تلقی ه ــذارد. برداش ــر می گ ــانه ها اث ــدت نش ــکل گیری و ش ش
ــع تنــش زای بعــدی،  ــه، وقاي ــه واقع ــه ب ــه، واكنش هــای شــديد اولی منفــی از واقع
نبــود حمايت هــای مناســب اجتماعــی و میــزان تأثیــر واقعــه بــر ســاختار اجتماعــی 

ــد. ــده ای دارن ــالل نقــش تعیین كنن ــودک در شــدت نشــانه های اخت ك
پاســخ كــودک بــه واقعــه تــا حــد زيــادی تحــت تأثیــر پاســخ والــد بــه واقعــه اســت. 
ــاب آوری  ــت ت ــن اس ــد ممک ــب باش ــن مناس ــازگاری والدي ــم های س ــر مکانیس اگ

كــودک را تقويــت كنــد.
ــت  ــای اقلی ــه از گروه ه ــی ك ــال تر و كودكان ــودكان خردس ــل: ك ــاير عوام ۴- س
ــن  ــرض اي ــتر در مع ــد، بیش ــی دارن ــی پايین ــطح اقتصادی-اجتماع ــا س ــتند ي هس

ــالل هســتند. اخت

تشخيص و عالئم بالينی
   حــوادث آســیب زای دوران كودكــی و نوجوانــی عبارت انــد از: ســوءرفتار جنســی 
ــالت  ــدن، حم ــده ش ــه، دزدي ــا جامع ــه ي ــه، مدرس ــونت در خان ــمی، خش ــا جس ي
تروريســتی، تصادفــات وســايط نقلیــه يــا حــوادث خانگــی، فجايــع و باليــای طبیعی 
ــی.  ــوانح هواي ــا س ــار ي ــوزی، انفج ــاد، آتش س ــه، گردب ــان، زلزل ــیل، طوف ــل س مث
بنابرايــن وقايعــی را تروماتیــك می گويیــم كــه: 1( ناگهانــی و غیرمنتظــره باشــند. ۲( 
ماهیــت تکان دهنــده داشــته باشــند. ۳( مواجهــه بــا مــرگ يــا وقايــع تهديدكننــده 
و تمامیــت جســمانی يــا روانــی در آن وجــود داشــته باشــد. ۴( همــراه بــا احســاس 

ذهنــی وحشــت، تــرس و ناامیــدی باشــد.
عــالوه بــر عالئــم رايج در اختالل اســترس پــس از ســانحه در بزرگســاالن، كودكان 
ــه  ــا خردســال تر می تواننــد تغییــرات منفــی در قــوای شــناختی را ب شــش ســاله ي
شــکل كناره گیــری اجتماعــی، كاهــش ابــراز هیجانــات مثبــت، كاهــش عالقــه بــه 

بــازی و احســاس شــرم، تــرس و ســردرگمی نشــان دهنــد.
ــی  ــر ط ــوص اگ ــت. به خص ــايع نیس ــاه ناش ــاس گن ــان احس ــودكان و نوجوان در ك

ســانحه آنهــا زنــده مانــده باشــند و ســايرين فــوت كــرده باشــند، آنهــا ممکن اســت 
ــار دوره ای از افســردگی  ــرده و دچ ــرزنش ك ــود را س ــران خ ــوت ديگ ــر ف ــه خاط ب

ــوند. ــان ش هم زم
غربالگری

   غربالگــری بايــد بــا در نظــر گرفتــن ســطح تکاملــی كــودک و بــا توجــه بــه 
معیارهــای تشــخیصی DSM-5 انجــام شــود. در مــورد كــودكان در ســنین قبــل از 
بلــوغ، كســب اطالعــات از منابــع مختلــف ممکــن اســت كمك كننــده باشــد. بــرای 
غربالگــری بايــد ابتــدا ســابقه مواجهــه كــودک بــا وقايــع آســیب زا را ارزيابــی نمــود 
ــوان از  ــری می ت ــرای غربالگ ــوند. ب ــی ش ــالل ارزياب ــانه های اخت ــس از آن نش و پ
ــود  ــری وج ــرای غربالگ ــددی ب ــش نامه های متع ــرد. پرس ــتفاده ك ــز اس ــا نی ابزاره
دارد؛ نظیــر »Juvenile Victimization Questionnaire« كــه بــرای ســنین دو تــا 
هفــده ســال قابــل  اســتفاده اســت و پرسشــنامه UCLA (UCLA PTSD Index) كــه 
ــه ســؤال غربالگــری اســت و می توانــد نشــانه های اختــالل را در كــودكان  دارای نُ

شناســايی كنــد.

ارزیابی کودکان
ــت  ــاد مراقب ــی زي ــه كودك ــال های اولی ــان در س ــن از كودكانش ــد والدي    هرچن
می كننــد ولــی بازهــم كــودكان در معــرض انــواع آســیب ها قــرار دارنــد. زمانــی كــه 
كودكــی بالفاصلــه بعــد از واقعــه تروماتیــك ارجــاع می شــود، بايــد بــرای كاهــش 
هیجانــات از طريــق مداخــالت درمانــی مناســب، كمك هــای اولیــه روان پزشــکی 

فراهــم شــود.
حوزه های ارزيابی مشتمل اند بر:

ــای  ــع فعالیت ه ــا قط ــداوم ي ــه؛ ت ــای حادث ــه؛ يادآوره ــت حادث ــی و كیفی چگونگ
ــت  ــودک؛ وضعی ــل ك ــد تکام ــر رون ــه ب ــرات واقع ــی و اث ــت تکامل ــه؛ وضعی روزان
سرپرســتی كــودک؛ مشــکالت جســمی و روان شــناختی؛ عملکردهــای شــناختی، 
هیجانــی، رفتــاری و اجتماعــی؛ كیفیــت رابطــه والد-كــودک؛ كیفیــت دل بســتگی؛ 

ــی ــای خانوادگ ــادات و ارزش ه ــی؛ اعتق ــط خانوادگ محی

چند نکته:
ــل  ــريع و غیرقاب ــی، س ــك ناگهان ــع تروماتی ــه وقاي ــید ك ــته باش ــه داش     توج
ــف  ــکل های مختل ــه ش ــه را ب ــف واقع ــراد مختل ــن اف ــتند؛ بنابراي ــی هس پیش بین
درک و روايــت می كننــد. ممکــن اســت افــراد بزرگســال بــه ايــن دلیــل كــه درگیــر 
مقابلــه بــا واقعــه بوده انــد، چگونگــی تجربــه واقعــه تروماتیــك از ســوی كــودک را 

متوجــه نشــده باشــند.
    درمانگــر طــی ارزيابــی، فرصــت دارد تــا اطالعــات مربــوط به تغییــر فعالیت های 
معمــول روزمــره را جمــع آوری و آنهــا را ارزيابــی كنــد و بــا والديــن در مــورد امــکان 

برقــراری ســاختارهای مطمئــن بــرای زندگــی و راهبردهــای آنها صحبــت كند.
    درمانگــر بايــد به صــورت سیســتماتیك در خصــوص نشــانه های درون گرايانــه 

ــکاش كند. ــالل كن اخت
    ارزيابــی دقیــق محیــط خانوادگــی اســاس ارزيابــی عوامــل حمايتــی و عوامــل 
خطــرزا در فرآينــد بهبــودی كــودک و تعییــن برنامــه درمانــی مناســب محســوب 

می شــود.
ــا از  ــرای ارزيابــی ممکــن اســت جلســات متعــدد نیــاز باشــد و الزم باشــد ت     ب

ــت آورد. ــات را به دس ــف اطالع ــع مختل مناب
    در طــی ارزيابــی بايــد ســاير اختــالالت روانپزشــکی مثــل اختالالت افســردگی، 
اضطرابــی، داشــتن افــکار و نقشــه های مشــخص خودكشــی، داشــتن ســوءمصرف 

جــدی مــواد و عالئــم ســايکوز نیــز ارزيابــی گــردد.
]بخش دوم و پایانی این مقاله را در شماره آینده خبرنامه خواهید خواند.[
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   به عنــوان روان پزشــك، مــا معمــواًل در موقعیت هايــی كــه نیــاز باشــد بــه بیمــار 
و خانــواده اش خبــر بدهیــم كــه بــه يــك بیمــاری تهديدكننــده حیــات مبتالســت، 
ــن  ــا چنی ــز ب ــا نی ــادر م ــای ن ــی موقعیت ه ــود در برخ ــم. بااين وج ــرار نمی گیري ق
بیمارانــی كار می كنیــم؛ روان پزشــکان تــازه وارد ممکــن اســت در چنیــن شــرايطی 
احســاس كننــد توانايی هــای بالینی شــان بــه چالــش كشــیده می شــود. دادن خبــر 
ــا  ــب دانشــکده های پزشــکی ت ــه از جان ــی اســت ك ــوزش بالین ــد آم ــك بع ــد ي ب

حــدودی ناديــده گرفتــه شــده اســت.
در اينجــا مــن مــوردی را مطــرح می كنــم كــه نشــان می دهــد چطــور دســتیاران 
و دانشــجويان پزشــکی وقتــی مجبــور می شــوند خبــر بــدی را منتقــل كننــد، بــا 
ــن  ــور چنی ــه چط ــاره اين ك ــع درب ــرور مناب ــه م ــوند و ب ــه رو می ش ــش روب چال

ــردازم. ــم می پ ــی را بدهی خبرهاي

مورد بالينی: رفتار عجيب، تشخيص دشوار
آقــای س، 5۹ ســاله، بــا ســابقه MDD از يــك ســال 
قبــل، توســط همســرش بــا شــکايت تشــديد عالئم 
افســردگی و رفتــار عجیــب و آشــفته طــی ســه مــاه 
ــای  ــود. آق ــرده ب ــه ك ــس مراجع ــه اورژان ــر، ب اخی
ــام(،  ــه اجس ــان قرين ــی )چیدم ــکار وسواس س از اف
اختــالل خــواب، كاهــش اشــتها و عــدم لــذت بردن 

از زندگــی )anhedonia( نیــز شــکايت داشــت. همســرش گــزارش می دهــد كــه 
رفتــار عجیــب و آشــفته اش طــی هفتــه گذشــته تشــديد شــده بــه ايــن صــورت كه 
ــد و بــه  ــه پــرده حمــام می مال روی فــرش ادرار می كنــد، ناحیــه ژنیتــال خــود را ب
يــك نقطــه خیــره می شــود و بــرای مدتــی بی حركــت باقــی می مانــد و غذايــش 
ــواد و  ــابقه ای از مصــرف م ــای س س ــد. آق ــه می چین را به صــورت وسواســی قرين

افــکار خودكشــی و آســیب بــه ديگــران نــدارد. 
ــك  ــده ي ــم  مطرح كنن ــر عالئ ــروع اخی ــال( و ش ــش از ۴0 س ــای س )بی ــن آق س
ــز داشــت. سی تی اســکن  ــرداری از مغ ــه تصويرب ــاز ب ــود و نی ــك ب ــت نورولوژي عل

ــوس  ــراف كورپ ــال اط ــوب فرونت ــانتی متر در ل ــاد 5.۳×۶.۸ س ــا ابع ــوده ب ــك ت ي
كالــوزوم را نشــان داد كــه ادم و اثــرات تــوده اطــراف آن مشــاهده می شــد. آقــای 
س بــه بخــش جراحــی اعصــاب ارجــاع شــد و بیوپســی مغــز انجــام شــد كــه نتیجه 

آن گلیوبالســتوم مولتــی فــرم نیازمنــد جراحــی بــود.

استراتژی گفتن خبر بد
در ابتــدا وقتــی قــرار شــد خبــر تشــخیص يــك بیمــاری تهديدكننــده حیــات را بــه 
بیمــار و همســرش بدهــم، دچــار تشــويش شــدم؛ چــون هیــچ آموزشــی بــرای قــرار 
گرفتــن در چنیــن شــرايطی نگرفتــه بــودم. به هرحــال زمانــی را بــه مطالعــه متــون 
گذرانــدم و از توانمندی هايــم به عنــوان روان پزشــك مثــل همدلــی و گــوش دادن 
ــد بــه  و تصديــق احساســات فــرد اســتفاده كــردم. تجربــه ی مــن در دادن خبــر ب
آقــای س و خانــواده اش باعــث شــد متوجــه بشــوم كــه دادن خبــر بــد بــا همدلــی و 
مشــاركت در مبــارزه ی بعــد از مواجهــه بــا بیمــاری، تغییــر محسوســی در رنــج آنهــا 

ــد. ــاد می كن ايج
ــر  ــرای دادن خب مدل هــا و تکنیك هــای متفاوتــی ب
بــد بــه بیمــاران وجــود دارد. دو مــدل محبــوب كــه 

در انکولــوژی كاربــرد فراوانــی دارنــد عبارت انــد از:
SPIKES:  Set up/Perception/ مــدل   )1

 Interview/Knowledge/Emotions/Strategize
/Summarize

Kaye’s ۲( مدل

:SPIKES مدل 6 مرحله ای
۱- یک جلسه مصاحبه ترتيب دهيد.

- از نظــر ذهنــی تمريــن كنیــد، صحبتــی را كــه قصــد داريــد بــا مريــض داشــته 
ــه  ــد ك ــن كنی ــن تمري ــد. هم چنی ــرور كنی ــد م ــه او بدهی ــد را ب ــر ب ــا خب باشــید ت
ــی بیمــار پاســخ می دهیــد. ــه واكنش هــای احساســی و ســؤاالت احتمال ــه ب چگون

- يك محیط خصوصی ايجاد كنید.

دادن خبر بد
ترجمه و تلخيص: سبا هوبه فکر

 دستيار روان پزشکی

دادن خبر بدن همراه با همدلی پزشک و 
درگیر شدن وی در جدالی که بعد از دادن 
خبر در بیمار به وجود می آید، می تواند اثر 

قابل توجهی داشته باشد.
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ــد در  ــران بخواهی ــل دارد از ديگ ــار تماي ــر بیم - اگ
ــند. ــته باش ــور داش ــه حض جلس

- با بیمار بنشینید.
ــا بیمــار ارتبــاط برقــرار كنیــد: ارتبــاط چشــمی را  - ب
حفــظ كنیــد، اگــر بیمــار تمايــل دارد بــازوی او را بــه 

آرامــی لمــس كنیــد يــا دســتش را بگیريــد.
ــد: پیجــر  ــت كنی ــا را مديري ــا و وقفه ه - محدوديت ه
يــا تلفــن همــراه خــود را روی حالــت بی صــدا تنظیــم 
كنیــد و از يــك همــکار بخواهیــد مدتــی جــای شــما 

در بخــش پاســخگو باشــد.
۲- ميزان ادراک بيمار را بررسی کنيد.

ــکی  ــرايط پزش ــزان از ش ــه می ــد چ ــی كنی - بررس
دارد. اطــالع  پیش آمــده 

- به سطح ادراک و آگاهی بیمار گوش دهید.
ــکار  ــه ان ــار در مرحل ــا بیم ــه آي ــد ك ــی كنی - بررس

ــر. ــا خی ــت ي ــاری اس بیم
3- نظر بيمار را بسنجيد.

- از بیمــار بپرســید آيــا تمايــل دارد جزيیــات بیماری و 
برنامــه درمانــی را بدانــد يــا خیر.

- حــق بیمــار را مبنــی بــر اين كــه تمايــل نداشــته 
باشــد اطالعــی از وضعیــت پزشــکی خــود كســب 

كنــد، محتــرم بشــماريد.
- پیشــنهاد بدهیــد كــه بعــداً نیــز بــرای پاســخ بــه 

ســؤاالت احتمالــی او حاضــر خواهیــد شــد.
4- اطالعات و دانش به بيمار بدهيد.

ــدی را  ــر ب ــه خب ــد ك ــی دهی ــار آگاه ــه بیم - ب
می خواهیــد بگويیــد، ايــن شــايد شــوک اولیــه بــرای 

ــد. ــر كن ــد را كمت ــر ب ــا خب ــه ب مواجه
- با سطح آگاهی و دانش بیمار شروع كنید.

- از لغات غیرتخصصی استفاده كنید.
- از رک بودن بیش ازحد بپرهیزيد.

- از جمــالت كوتــاه بــرای انتقــال اطالعــات اســتفاده 
ــان را  ــار از صحبت هايت ــد و كم كــم برداشــت بیم كنی

بررســی كنیــد.
- از اســتفاده از جمالتــی چــون: »كار بیشــتری از مــا 
ــن  ــا اي ــن نگــرش ب ــد. اي ســاخته نیســت« بپرهیزي
اصــل كــه بیمــار معمــواًل اهــداف درمانــی ديگــری 

نیــز بــرای انتخــاب دارد، در تعــارض اســت.
ــه  ــخ های همدالن ــا پاس ــار را ب ــات بيم 5- احساس

هدایــت کنيــد.
ــه احساســی از جانــب بیمــار را تحــت نظــر  - هرگون

داشــته باشــید.
- احســاس تجربه شــده توســط فــرد را به وســیله 
ــايی  ــودش، شناس ــط خ ــاس توس ــذاری آن احس نام گ

كنیــد.

ــما  ــه ش ــود ك ــه ش ــد متوج ــازه دهی ــار اج ــه بیم - ب
احســاس او را درک كرده ايــد: بــا مرتبــط كــردن 

ــل. ــك دلی ــا ي ــار ب ــاس بیم احس
6- اســتراتژی را تعييــن کنيــد و مطالــب را خالصــه 

کنيــد.
- مصاحبه را پايان دهید.

ــرای  ــری ب ــورد ديگ ــا م ــه آي ــید ك ــار بپرس - از بیم
ــر. ــا خی ــش دارد ي پرس

ــات  ــرای مالق ــه ب ــتور جلس ــا دس ــه ي ــك برنام - ي
ــد. ــنهاد دهی ــدی پیش بع

:Kaye’s مدل
۱- آماده شوید.

- حقیقت را بدانید.
- از وجود يك محیط خصوصی مطمئن شويد.

ــه  ــی دارد و چ ــه اطالعات ــار چ ــد بیم ــی كنی - بررس
ــد. ــه دارد بدان ــزان عالق می

- خود را معرفی كنید.
ــاره  ــی درب ــه اطالعات ــار چ ــد بيم ــخص کني ۲- مش

ــاری دارد. بيم

- بــا ســؤاالت بــاز شــروع كنیــد: مثــاًل »خــب از كجــا 
ــروع كنیم؟« ش

ــتری  ــات بيش ــا اطالع ــه آی ــد ک ــی کني 3- بررس
می خواهــد یــا خيــر.

ــاًل  ــد: مث ــات ندهی ــار اطالع ــه بیم ــار ب ــه اجب - ب
دهــم؟« توضیــح  بیشــتر  »می خواهیــد 

4- پيش آگهی بدهيد.
- مستقیم سراغ اصل مطلب نرويد.

5- اجازه دهيد بيمار واقعيت را انکار کند.
- انــکار يــك مکانیــزم دفاعــی اســت و كمــك 

می كنــد بــا قضیــه كنــار بیايــد.
ــی را  ــات دريافت ــم اطالع ــار حج ــد بیم ــازه دهی - اج

ــد. ــرل كن كنت

6- اگر سؤال شد توضيح دهيد.
- قدم به قدم پیش برويد.

- جزيیــات بــه خاطــر ســپرده نمی شــوند، امــا 
شــیوه ای كــه شــما توضیــح داديــد بــه يــاد می مانــد.

7- به نگرانی های بيمار گوش دهيد.
- بپرسید نگرانی هايتان در حال حاضر چیست.

بــه  پاســخ  بــرای  كافــی  فرصــت  و  زمــان   -
بگذاريــد. باقــی  بیمــار  پرســش های 

۸- تشویق کنيد احساساتش را بروز بدهد.
- احساساتش را تبیین كنید.

- قضاوت نکنید.

۹- خالصه کنيد.
- نگرانی ها و برنامه درمانی را مرور كنید.

- امید را زنده نگه داريد.
- پیشــنهاد نوشــتن اطالعــات را بــه بیمار بدهیــد )اگر 

ــت كرد(. درخواس
۱0- پيگيری کنيد.

 - پیشنهاد قرارهای بعدی را بدهید.
ــز در دســترس  ــداً نی ــد بع ــان دهی ــه بیمــار اطمین - ب

ــود. ــد ب خواهی
ــش  ــك نق ــی پزش ــای ارتباط ــرش و مهارت ه نگ
حیاتــی در نحــوه ی مقابلــه ی بیمــار و خانــواده اش با 

ــد: ــد را می دهی ــر ب ــد دارد. وقتــی خب ــر ب خب
ــد  ــا شــرايط مناســب انتخــاب كنی     محیطــی ب
ــد و  ــتفاده كنی ــم اس ــاده و قابل فه ــات س و از ادبی
ــم  ــرای هض ــی ب ــان كاف ــش زم ــار و همراه ــه بیم ب
ــن مراحــل  ــد. انجــام اي ــات داده شــده را بدهی اطالع
ــد و  ــر می كن ــده را بهت ــار از شــرايط پیش آم درک بیم

ــود. ــد می ش ــر ب ــرش خب ــهیل پذي ــث تس باع
    هرچنــد پزشــکان به نــدرت از همــه ی احساســات 
ــا  ــد ام ــتقبال می كنن ــخصی اس ــطوح ش ــار در س بیم
ــه افــکار بیمــار ارزش  ــا ب ــد ت تمــام تالشــتان را بکنی
بگذاريــد و حمايــت احساســی انجــام دهیــد. در چنیــن 
ــار  ــه بیم ــی ب ــت كم ــب اس ــی مناس ــرايطی حت ش
نزديــك شــويد و يــك حركــت فیزيکــی حمايتگرانه 
ــد؛  ــل دســت روی شــانه گذاشــتن( انجــام دهی )مث

ــود. ــش می ش ــث آرام ــی باع گاه
ــوع  ــن موض ــالت، اي ــن مداخ ــام اي ــد از تم     بع
ــی و  ــی احتمال ــات تکمیل ــرای دادن اطالع ــه ب ك
همراهــی او در ايــن مســیر در دســترس بیمــار باشــید 
مهــم اســت. ايــن باعــث تســهیل گــذران ايــن مراحل 

ســخت و پذيــرش واقعیــت خواهــد شــد.
منبع

Munjal S. Breaking bad news. Current Psychi-
atry 2017:16(9):e1-3

از استفاده از جمالتی چون: »کار بیشتری از 
ما ساخته نیست« بپرهیزید. این نگرش با این 

اصل که بیمار معموالً اهداف درمانی دیگری 
نیز برای انتخاب دارد، در تعارض است.

قدم به قدم پیش بروید. جزییات به خاطر 
سپرده نمی شوند، اما شیوه ای که شما توضیح 

دادید به یاد می ماند.
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تحصیلــی باالتــر از كارشناســی نیــز ايــن كتــاب قابــل  اســتفاده اســت.

عنوان کتاب: روان درمانی معطوف به انتقال برای اختالل شخصيت مرزی
نویسندگان: فرانک ا. یومانس، جان ف. کالرکين، اوتو ف. کرنبرگ

مترجم: فرزین رضاعی
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ــی و  ــای اصل ــری، تکنیك ه ــی نظ ــر مبان ــفاف ب ــن و ش ــع، روش ــت جام ــروری اس ــدت« م ــی درازم ــی روان پويش ــی روان درمان ــح: »مبان توضی
ــه دســت می دهــد و  ــم و روش هــا ب ــف واضحــی كــه از مفاهی ــا تعاري ــاب، ب ــن كت ــی. اي ــن شــیوه ی اساســی روان درمان ــِی اي كاربردهــای عمل
 نیــز بــا نمونه هــای عملــی كــه از كاربــرد آن هــا در موقعیت هــای بالینــی گوناگــون ارائــه می كنــد، راهنمايــی روزآمــد و مفیــد بــرای فراگیــران 
ــوع درمــان و دانــش در حــال  ــن ن ــه ی كارآمــدی اي ــی درزمین ــر پژوهش هــای تجرب ــا مــروری روزآمــد ب ــارد، ب ــاب گاب ــی اســت. كت روان درمان
ــره ی  ــی را در زم ــی روان پويش ــا، روان درمان ــدِن تعارض ه ــال ش ــل در فع ــناختِی دخی ــتگاه های عصب زيست ش ــه ی دس ــکل گیری درزمین ش

ــد. ــرار می ده ــی ق ــالالت روان ــرای اخت ــر ب ــی معاص ــای درمان پیش رفت ه

افروز دژآباد
 دستيار روان پزشکی 
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پیشنهادهای انجمن به وزیر بهداشت درباره
مشکالت روانپزشکان جوان

جناب آقای دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 با سالم و احترام

ــی در  ــای جناب عال ــه تالش ه ــران ب ــکان اي ــی روانپزش ــن علم    انجم
مســیر ارتقــای دسترســی آحــاد مــردم بــه خدمــات ســالمت واقف اســت و از 
ســويی بــر خــود الزم می دانــد در بخــش »ســالمت روان« كــه از پايه هــای 
ــای  ــود ايف ــری خ ــا و پیگی ــا برنامه ه ــی رود ب ــمار م ــالمت به ش ــی س اساس
وظیفــه نمايــد. از ســويی، انجمــن بــر اســاس مشــاهدات و پايــش، آگاه شــده 
اســت كــه در كمــال تأســف مشــکالت جــدی روانپزشــکان جــوان و تــازه  
ــیاری از  ــس از آن در بس ــب كا و پ ــات ضري ــل در دوران خدم فارغ التحصی
آنــان امــکان و در نتیجــه انگیــزه تــالش را تحــت تأثیــر قــرار داده و تبعــات 
ــه  ــرح آن از حوصل ــه ش ــی ك ــای گوناگون ــد در جنبه ه ــوار آن می توان ناگ
ــا نزديــك متظاهــر شــود. نظــر  ايــن نامــه خــارج اســت در آينــده ای دور ي
ــده  ــی عم ــه مانع ــع هرچــه ســريع تر مشــکالت يادشــده ك ــت رف ــه اهمی ب
در دسترســی مــردم عزيــز ايــران بــه خدمــات متناســب و مؤثــر روانپزشــکی 

ــت،  ــريف اس ــه ش ــن حرف ــتغال در اي ــکاران از اش ــدی هم ــز رضايت من و نی
نامــه حاضــر به طــور ويــژه جهــت انعــکاس و چاره جويــی بــرای مشــکالت 

اشــتغال روانپزشــکان جــوان تهیــه و تقديــم شــده اســت.

الف- سازمان های بيمه گر:

ــبی  ــای ارزش نس ــی از كده ــلیقه ای برخ ــیر س ــا تفس ــرش ي ــدم پذي     ع
ــازمان های  ــژه س ــه و به وي ــر، ازجمل ــازمان های بیمه گ ــوی س ــات از س خدم
ــه  ــوارد ب ــن م ــی از اي ــلح. نمونه هاي ــای مس ــه نیروه ــالمت و بیم ــه س بیم

شــرح زيــر اســت:

1( خــودداری بیمه هــا از پرداخــت هزينــه برخــی از خدمــات ســرپايی )ماننــد 
»روان درمانــی« و »مصاحبــه و معاينــه تشــخیصی جامــع بــار اول«(

ــتری در  ــات بس ــی از خدم ــه برخ ــت هزين ــا از پرداخ ــودداری بیمه ه ۲( خ
ــت  ــر اس ــه ذك ــکی؛ الزم ب ــوب روانپزش ــت مص ــد تخ ــتان های فاق بیمارس

فعاليت های 
انجمن
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 )Liaison( كــه خدمــات بســتری روانپزشــکی در ســرويس روانپزشــکی رابــط
مربــوط بــه بیمــاران ســاير بخش هاســت، كــه ايــن خدمــات مــورد پوشــش 

ــوند.  ــع نمی ش ــه واق بیم

ــی و  ــان روان درمان ــه اجــرای هم زم ۳( خــودداری بیمه هــا از پرداخــت هزين
ويزيــت روزانــه، و گاه حتــی هزينــه اجــرای الکتروشــوک )ECT( و ويزيــت در 
يــك روز؛ ايــن در حالــی اســت كــه چنیــن خدماتــی ممکــن اســت توســط 
ــا يــك روانپزشــك و يــك روانشــناس(  دو فــرد متفــاوت )دو روانپزشــك ي

انجــام شــود و اصــواًل ماهیتــی متفــاوت دارنــد 
ــه دو  ــته ها هزين ــاير رش ــابه در س ــوارد مش و در م
ــازمان های  ــان توســط س ــه شــکل هم زم ــت ب خدم
پرداخــت  ماننــد  می  شــود؛  پرداخــت  بیمه گــر 
ــون  ــواردی چ ــار م ــت در كن ــان ويزي ــه هم زم هزين
اكوكارديوگرافی، آندوســکوپی و الکتروانســفالوگرافی.

    رفتــار ســلیقه ای كارشناســان ســازمان های 
ــل كســورات  ــف در اســتان ها و تحمی بیمه گــر مختل
مغايــر بــا نــص صريــح كتــاب ارزش نســبی خدمــات

    تأخیر بسیار در پرداخت ها

ب- بيمارستان ها:

اعــالم  از  مختلفــی  گزارش هــای      دريافــت 
ــه  ــب كا و در نتیج ــرح ضري ــکان در ط ــه روانپزش ــاز ب ــدم نی ــفاهی ع ش
ــه  ــواردی ب ــتری؛ در م ــت بس ــد تخ ــات الزم مانن ــه امکان ــودداری از ارائ خ
ــاز، مســئول  ــدم نی ــود اعــالم شــفاهی ع ــه باوج ــزارش شــده ك انجمــن گ

ــت. ــده اس ــاز نش ــدم نی ــوب ع ــه مکت ــه ارائ ــر ب ــه حاض مربوط

ــدگاری روانپزشــکان در برخــی از بیمارســتان ها  در      عــدم حمايــت از مان
مناطــق كمتــر برخــوردار

    تمايــل بیمارســتان ها بــه ســرمايه گذاری در حوزه هــای درآمــدزا 
ــاال  ــی ب ــردش مال ــا گ ــته های ب ــه رش ــود ب ــای خ ــاص تخت ه و اختص
ــل  ــص حداق ــون تخصی ــرای قان ــا از اج ــتر آنه ــتنکاف بیش ــه اس و در نتیج
ــکی  ــته روانپزش ــه رش ــی ب ــتان های عموم ــای بیمارس ــد تخت ه ده درص
ــات  ــدم اختصــاص امکان ــم و ع ــد ك ــته ای، درآم ــض بین رش )موضــوع تبعی

ــوب اســت(. ــه معی ــك چرخ ــود ي خ

پ- همکاران پزشک:

    عــدم احســاس نیــاز بــه درخواســت مشــاوره روانپزشــکی و جدی نگرفتــن 
ــی  ــی در مناطق ــکی؛ حت ــی روانپزش ــات تخصص ــه خدم ــان ب ــاز مراجع نی
گــزارش شــده كــه باوجــود حضــور روانپزشــك، مــوردی از ارجــاع بــه دلیــل 
ــی در  ــی طوالن ــع زمان ــك مقط ــی در ي ــار خودكش ــوع رفت ــا وق ــال ي احتم
اورژانــس بیمارســتان وجــود نداشــته اســت. بخــش مهمــی از ايــن مســئله 
بــه موضــوع انــگ برمی گــردد كــه رفــع آن نیــاز بــه تــالش روانپزشــکان و 

برنامه هــای كالن بین رشــته ای دارد.

ت- معاونت درمان وزارت بهداشت:

ــماره تلفن هايی  ــت، ش ــان وزارت بهداش ــرم درم ــاون محت ــری مع ــا پیگی ب

بــه روانپزشــکان اعــالم شــد تــا بــه گــزارش مشــکالت خــود در دوره طــرح 
ــن  ــری انجم ــفانه پیگی ــد. متأس ــدام كنن ــه وزارت بهداشــت اق ــب كا ب ضري
ــیدن  ــه نرس ــه نتیج ــوان در ب ــکان ج ــب روانپزش ــی اغل ــی از نارضايت حاك

ــوده اســت. ــز ب ــن مرك ــه اي ــود ب ــای خ گزارش ه

ــر  ــنهادهای زي ــوق، پیش ــالت ف ــش معض ــت كاه ــاس، در جه ــن اس ــر اي ب
ــم  ــکی تقدي ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــرم بهداش ــر محت ــور وزي ــه حض ب

می شــود:

1- تشــکیل كمیتــه ای بــرای ارزيابــی ســريع وضعیــت 
ــبی  ــاب ارزش نس ــوب كت ــن مص ــت مت ــود رعاي موج

ــر ــف بیمه گ ــازمان های مختل ــات در س خدم

ــر »اجــرای درســت و يکســان«  ۲- نظــارت دقیــق ب
ارزش نســبی خدمــات در  متــن مصــوب كتــاب 

بیمه گــر مختلــف  ســازمان های 

ــت  ــرای درياف ــر ب ــاده و مؤث ــیری س ــی مس ۳- معرف
ــری  ــن و پیگی ــف از قوانی ــوارد تخل ــای م گزارش ه

ــکالت ــع مش ــه رف مجدان

بــرای  مانــدگاری  طــرح  اجــرای  از  حمايــت   -۴
روانپزشــکان

ــرپايی  ــات س ــه خدم ــت دادن ب ــع اولوي ــع موان 5- رف
ــر ــازمان های بیمه گ ــتان ها و س ــئوالن بیمارس ــك مس ــا كم ــکی ب روانپزش

ــتان ها  ــه بیمارس ــاندن ب ــا ياری رس ــکی ب ــای روانپزش ــعه تخت ه ۶- توس
ــه بیمــاران  جهــت اجــرای قانــون تخصیــص حداقــل ده درصــد تخت هــا ب

روانپزشــکی

۷- كاهــش مــدت طــرح نیــروی انســانی بــر اســاس اعــالم »نیــاز واقعــی« 
مبتنــی بــر امکانــات موجــود در مراكــز

۸- ارتقــای نظــام ارجــاع؛ به عنــوان نمونــه اجباری شــدن درخواســت 
ــوارد  ــرای م ــك ب ــتان های دارای روانپزش ــکی در بیمارس ــاوره روانپزش مش
»اورژانــس« )از قبیــل خطــر خودكشــی( يــا ســاير مــوارد »تخصصــی« )از 
ــه  ــار«، »مداخل ــری بیم ــت تصمیم گی ــت و ظرفی ــی صالحی ــل »ارزياب قبی
روانپزشــکی پیــش از اعمــال جراحــی ويــژه يــا شــیمی درمانی« و »مديريــت 

ــی«(. ــترده روان تن ــالالت گس اخت

انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران بــا آگاهــی از حجــم دشــواری ها 
ــه  ــرای هرگون ــود را ب ــل خ ــی كام ــات، آمادگ ــن منوي ــدن اي در عملی ش
همــکاری اعــالم می كنــد و می توانــد در ايــن مســیر يــاور و مشــاور وزارت 

ــد. ــکی باش ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش

دکتر مریم رسوليان

رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران

دریافت گزارش های مختلفی 
از اعالم شفاهی عدم نياز به 
روانپزشکان در طرح ضریب 

کا و در نتيجه خودداری از ارائه 
امکانات الزم مانند تخت بستری؛ 

در مواردی به انجمن گزارش شده 
که باوجود اعالم شفاهی عدم نياز، 

مسئول مربوطه حاضر به ارائه 
مکتوب عدم نياز نشده است.
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اعالم نظر انجمن علمی روانپزشکان ایران 
درباره کتاب کاليفرنيا

جناب آقای دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 با سالم و احترام
   در ابتــدا الزم می دانــم از تالش  هايــی كــه در دوران وزارت جنابعالــی 
جهــت تعريــف كدهــای خدمــات تشــخیصی و درمانــی روانپزشــکی )مصاحبــه 
ــف  ــا تعري ــم. ب ــی( انجــام شــده اســت تشــکر كن ــواع روان درمان تشــخیصی، ان
ــع  ــی در راســتای رف ــات، قدم هاي ــاب ارزش نســبی خدم ــور در كت ــات مذك خدم
ــالمت روان  ــاء س ــت ارتق ــات در جه ــر خدم ــه بهت ــته  ای و ارائ ــض بین رش تبعی

جامعــه برداشــته شــد.
ــاب  ــای كت ــا ۲01۸ به ج ــاب كالیفرنی ــی كت    جايگزين
ارزش نســبی خدمــات فعلــی، می توانــد منجــر بــه 
عقب گــرد در زمینــه گام هــای اصالحــی طــرح تحــول 
ســالمت در خصــوص ســالمت روان و افزايــش تبعیــض 
ــا ۲01۸، ارزش  ــاب كالیفرنی ــود. در كت ــته ای ش بین رش
نســبی خدمــات روانپزشــکی كاهــش چشــم گیری 
ــوط  ــد ۹00050 مرب ــال ك ــوان مث ــت. به عن ــته اس داش
بــه خدمــات روان درمانــی نســبت بــه كتــاب فعلــی %۵۰ 

ــه ای  ــا ارزش حرف ــد ب ــن ك ــه ای اي ــته اســت؛ مقايســه ارزش حرف كاهــش داش
اقداماتــی مثــل آپاندكتومــی و جراحــی كاتاراكــت در كتــاب فعلــی و ترجمــه جديد 

ــدول پیوســت(. ــد )ج ــر را نشــان می ده ــن تغیی اي
ــا  ــاب كالیفرنی ــت و خــارج از ضرايــب كت ــأت دول ــه ويزيــت توســط هی    تعرف
ــته هايی  ــن رش ــه بی ــض قابل توج ــث تبعی ــر باع ــن ام ــود. اي ــف می ش تعري
مثــل روانپزشــکی،  داخلــی و اطفــال كــه مبتنــی بــر ويزيــت ســرپايی هســتند بــا 

رشــته های جراحــی خواهــد شــد. عــالوه بــر مــوارد ذكرشــده، تفــاوت قابل توجــه 
ــث  ــا باع ــاير تخصص ه ــکان و س ــت روانپزش ــده در ويزي ــان صرف ش ــن زم بی
ــده  ــان تعريف ش ــد )زم ــد ش ــا خواه ــن گروه ه ــن اي ــتری بی ــه بیش ــاد فاصل ايج
ــه  ــا ۲0 دقیق ــاير تخصص ه ــرای س ــه و ب ــکی ۳0 دقیق ــت روانپزش ــرای ويزي ب
اســت و بــر اســاس ايــن تفــاوت ارزش ويزيــت روانپزشــکی بايــد معــادل يــك 
ــت  ــر ســاعت خدم ــا ارزش ه ــف شــود ت ــا تعري ــاير تخصص ه ــر س ــم براب و نی

ــود(. ــا ش ــاير تخصص ه ــادل س ــکی مع روانپزش
ــر  ــوارد ذكرشــده پیشــنهادهای زي    جهــت اصــالح م

می توانــد كمك كننــده باشــد.
ــق  ــکی: طب ــروه روانپزش ــرای گ ــژه ب ــن K وي 1- تعیی
جلســه مشــترک هیأت مديــره انجمــن بــا جنــاب 
ــازمان  ــرم س ــس محت ــل، رئی ــرج فاض ــر اي ــای دكت آق
ــرای گــروه  ــژه ب نظــام پزشــکی، ايشــان پیشــنهاد K وي
ــته ای  ــض بین رش ــش تبعی ــت كاه ــکی را جه روانپزش

مطــرح نموده انــد.
۲- تعريــف حــق ويزيــت در كتــاب ارزش نســبی خدمــات )حداقــل يــك و نیــم 

برابــر ســاير تخصص هــا بــر اســاس زمــان(
۳- تعییــن ســازوكار اجرايــی جهــت پوشــش بیمــه ای كلیــه خدمــات روانپزشــکی 

)اعــم از مصاحبــه و معاينــه تشــخیصی، روان درمانــی، ويزيــت در منــزل(
دکتر مریم رسوليان
رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران

نام خدمت
ارزش حرفه ای

نسبت روان درمانی به 
ارزش حرفه ای هر یک از 

خدمات
ارزش حرفه ای

نسبت روان درمانی به 
ارزش حرفه ای هر یک از 

خدمات

)کاليفرنيا ۲0۱۸()کتاب ارزش نسبی خدمات ۱3۹6(

501/ 911روان درمانی ۳0 دقیقه ای

14 /600 /2910 /310آپاندكتومی
14 /130/ 2810 /70 /31جراحی كاتاراكت غشايی
49 /020 /563 /160كولونوسکوپی با بیوپسی

15 /31 /631 /5/51اكوكارديوگرافی

جایگزینی کتاب کاليفرنيا ۲0۱۸ به جای 
کتاب ارزش نسبی خدمات فعلی، 

می تواند منجر به عقب گرد در زمينه 
گام های اصالحی طرح تحول سالمت در 
خصوص سالمت روان و افزایش تبعيض 

بين رشته ای شود.



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

] ]

39بهار  1397

فعاليت های 
انجمن

 با سالم و احترام

   همان گونــه كــه اســتحضار داريــد در بســیاري از نقــاط دنیــا بیمــاران مبتــال 
بــه اختــالل روانــی از افــراد آســیب پذير اجتمــاع هســتند. ايــن بیمــاران عــالوه 
بــر رنــج آشــکار ناشــي از وجــود اختــالل روانــي، بــا فرســودگي ناشــي از انــگ 
اختــالل روانــي و جدايــي از جامعــه روبــرو می شــوند. ناديــده گرفتــن حقــوق و 
آزادي بیمــاران روانــي رويــدادی شــايع اســت. متأســفانه غفلــت و ســوء اســتفاده 
فیزيکــي، روانــي و اجتماعــی از ايــن بیمــاران، يــك تجربــه مکــرر اســت. عالوه 
ــاي شــغلي و  ــه، از دســت دادن موقعیت ه ــا طــرد از جامع ــاران ب ــن، بیم ــر اي ب
محرومیــت از دسترســي بــه خدمــات جامــع روانپزشــکی مواجــه هســتند. از ايــن 
ــه  ــال ب ــوق بیمــاران مبت رو حفــظ ارزش هــاي واالي انســاني و حفاظــت از حق
ــاران  ــوق بیم ــه حق ــي ك ــت. از آنجاي ــا اس ــف دولت ه ــي از وظاي ــالل روان اخت
ــیب پذير  ــم آس ــتفاده و تهاج ــه سوء اس ــبت ب ــي نس ــالل روان ــه اخت ــال ب مبت
اســت، وجــود قوانینــی كــه بتوانــد از ايــن شــهروندان آســیب پذير حفاظــت كنــد 
نشــان  دهنده ارزش و احتــرام جامعــه بــه حقــوق آحــاد مــردم اســت و در واقــع 
تصويــب قوانیــن، ابــزاري بــراي ســهولت دسترســي بــه مراقبت هــاي بهداشــت 
روان و محافظــت از حقــوق بیمــاران مبتــال بــه اختــالالت روانپزشــکی اســت. 

ــا پیشــنهاد  ــال 1۳۸۲ ب ــه در س ــود ك ــی ب ــن هدف ــق چنی ــتای تحق    در راس
ــران  ــالمت روان در اي ــون س ــن قان ــد تدوي ــت، فراين ــت وزارت بهداش و حماي
ــازمان ها،  ــیاری از س ــکاری بس ــا هم ــف و ب ــل مختل ــی مراح ــد و ط ــاز ش آغ
ــد.  ــن گردي ــه آن تدوي ــس اولی نهادهــا و مراكــز دانشــگاهی ســرانجام پیش نوي
ــدد در وزارت بهداشت،كمیســیون  ــای متع ــس از بازنگری ه ــس پ ــن پیش نوي اي
ــون  ــد رســید و هم اكن ــه تايی ــت ســرانجام ب ــح دول اجتماعــی و كمیســیون لواي
بــه صــورت اليحــه در دســتور كار جلســه هیــات دولــت قــرار گرفتــه اســت. بــا 
توجــه بــه ضــرورت وجــود چنیــن اليحــه ای، انجمــن علمــی روانپزشــکان ايران 
از آن مقــام محتــرم انتظــار دارد تــا همــه تــالش و همــت خــود را در راســتای 
دفــاع و تصويــب ايــن اليحــه بــکار گیرنــد. ايــن انجمــن بــا شــناختی كــه از 
جهت گیــری جنابعالــی در دفــاع از حقــوق محرومــان دارد بــه تــالش و همــت 
شــما بــرای پیشــبرد مراحــل نهائــی تصويــب و اجرائــی شــدن، قانــون بهداشــت 

روان امیــدوار اســت.

دکتر مریم رسوليان

رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران

وان ایران پیگیری تصویب قانون سالمت ر
جناب آقای دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بیمارستانویژهروانپزشکیلنینگراددراتحادجماهیرشورویسابقکهتوسطمقاماتشورویبرایسرکوبمخالفاناستفادهمیشد.
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 با سالم و احترام
   نخســت الزم می دانــم از نگــرش مثبــت جناب عالــی و اقدامــات ارزشــمند 
ــی  ــطح دسترس ــای س ــکی در ارتق ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ــگزاری  ــالمت سپاس ــام س ــاز در نظ ــات موردنی ــیاری از خدم ــه بس ــردم ب م

ــم. نماي
   درعین حــال جناب عالــی بــا توجــه بــه شــیوع زيــاد و بــار بــاالی 
اختــالالت روانــی، به خوبــی بــه ضــرورت ســرمايه گذاری بیشــتر بــرای ارتقــا 
ــه  ــت ب ــا عناي ــد. ب ــراف داري ــالمت روان اش ــات س ــی خدم ــود دسترس و بهب
مطالعــات و تجــارب جهانــی و داخلــی، گســترش خدمــات جامعه نگــر يکــی از 
ــت از  ــتا حماي ــن راس ــت. در اي ــن رويکردهاس ــن و مقرون به صرفه تري مؤثرتري
ايجــاد و راه انــدازی مراكــز خدمــات ســالمت روان جامعه نگــر به ويــژه توســط 
ــدام  ــن اق ــد. اي ــش باش ــردی هزينه -اثربخ ــد راهب ــی می توان ــش غیردولت بخ
ــد  ــم می نماي ــردم فراه ــرای م ــترده تری ب ــی گس ــه دسترس ــر اين ك ــالوه ب ع
ــتان را  ــتری در بیمارس ــد بس ــری مانن ــات پرهزينه ت ــه خدم ــاز ب ــد نی می توان

ــع نظــام  ــود تخــت روانپزشــکی و مناب ــه كمب ــا توجــه ب كاهــش دهــد كــه ب
ــه ايجــاد  ــا توجــه ب ســالمت دســتاورد ارزشــمندی اســت. از ســوی ديگــر ب
ــددكاران و  ــان، م ــی، روانشناس ــکان عموم ــکان، پزش ــرای روانپزش ــتغال ب اش
ــت  ــکاری كــه از اولويت هــای دول ــه هــدف كاهــش بی ــد ب پرســتاران می توان
محتــرم اســت كمــك كنــد. پیش نیــاز اجــرای موفــق ايــن راهبــرد، پوشــش 
ــا  ــر ي ــازمان های بیمه گ ــط س ــاز توس ــات موردنی ــی خدم ــا حمايت ــه ای ي بیم

ــود. وزارت بهداشــت خواهــد ب
ــه شــکل  ــی، موضــوع ب    خواهشــمند اســت در صــورت موافقــت جناب عال
ــود.  ــری ش ــت پیگی ــط در وزارت بهداش ــای ذی رب ــوی حوزه ه ــبی از س مناس
ــر  ــا در اجــرای آن حداكث ــران آمادگــی دارد ت انجمــن علمــی روانپزشــکان اي
ــه  ــه مقول ــی ب ــژه جناب عال ــه وي ــدداً از توج ــل آورد. مج ــکاری را به عم هم

ــگزارم. ــالمت روان سپاس س
دکتر مریم رسوليان
رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران

در تاریخ ۲۲ فروردین ۱3۹7، انجمن علمی روانپزشکان ایران طی نامه ای به دکتر سيد حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، حمایت خود را از ایجاد مراکز خدمات سالمت روان جامعه نگر به ویژه توسط بخش غيردولتی اعالم نمود و ضمن اعالم آمادگی برای همکاری، 

پيگيری موضوع از سوی وزیر بهداشت را تقاضا کرد. متن کامل نامه انجمن به شرح زیر است.

جناب آقای دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حمایت انجمن از ایجاد
وان جامعه نگر خدمات سالمت ر مراکز 

ــکی جامعه نگر دانشگاه وا ن پزش افتتاح اولین مرکز ر
۱۳۹۴ علوم پزشــکی ایران در تهرانسر؛ پنجم مهر 

فعاليت های 
انجمن
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] فعاليت های [
انجمن

پاسخ انجمن به درخواست وزارت بهداشت
برای تعیین مالک های ازکارافتادگی

جناب آقای دکتر بهزاد کالنتری  بنگر 
مدیرکل محترم دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

 با سالم و احترام
   در پاسخ به نامه شماره ۴0۹/۹0۸د مورخ 1۳۹۷/1/۲۶، در مورد دستورالعمل تعیین بیماری های مشمول ازكارافتادگی كلی، موارد زير را به استحضار می رساند: 

   ازكارافتادگــی )disability(، ناشــی از ابتــال بــه يــك بیمــاری يــا اختــالل، بايــد بــر اســاس اثــر آن بیمــاری يــا اختــالل بــر ســطح كاركــرد فــرد مبتال تعیین شــود. 
بــر ايــن اســاس، تکیــه صــرف بــر نــام اختــالل بــرای تعییــن میــزان ازكارافتادگــی فــرد گمراه كننــده و غیرقابل قبــول اســت. به عنــوان مثــال، میــزان ازكارافتادگــی 
يــك فــرد دچــار اســکیزوفرنیا – به عنــوان اختاللــی كــه عمومــاً بــا ناتوانــی شــديد همــراه اســت – می توانــد كمتــر از يــك فــرد دچــار  اختــالل افســردگی مــاژور 
يــا اختــالل وسواســی-اجباری باشــد. بنابرايــن می تــوان فهرســتی از بیماری هــا بــا میانگیــن باالتــری از پتانســیل ايجــاد ناتوانــی و ازكارافتادگــی مطــرح كــرد. امــا 
تعییــن میــزان ازكارافتادگــی، بايــد بــر مبنــای بررســی عملکــرد فــرد در درازمــدت و گرفتــن گــزارش مربوطــه از درمانگــران، مــددكاران و افــراد مطلــع در محیــط 
زندگــی و كاری فــرد باشــد. جهــت تعییــن ازكارافتادگــی،  بايــد درمــان مرحلــه حــاد بیمــاری خاتمــه يافتــه و اختــالل عملکــرد همچنــان پابرجــا باشــد )بــا درمان هــای 

مکــرر و پیوســته در عــرض حداقــل يك ســال افــت عملکــرد شغلی-اجتماعی-روانشــناختی )GAF( به صــورت پايــدار وجــود داشــته باشــد(.
معیارهای الزم  برای تأيید ازكارافتادگی روانی:

1- تشخیص بالینی يکی از  اختالالت روان پزشکی زير كه توسط متخصص مربوطه تأيید شده باشد:

ــه  ــی نتیج ــوده ول ــی ب ــدت كاف ــکی به م ــان روان پزش ــت درم ــار، تح ۲- بیم
ــد. ــه باش ــب نگرفت مناس

۳- روان پزشك معالج ازكارافتادگی او را تأيید كرده باشد.
۴- كارآيــی بیمــار بــا گــزارش روشــن و صريــح مســئول مســتقیم و يــا شــواهد 

و مــدارک ديگــر كاهــش يافتــه باشــد.
5- اختالل كاركرد حداقل در يکی از حوزه های زير وجود داشته باشد: 

- كاهش چشمگیر در توانايی انجام وظايف در زندگی روزمره
- كاهش چشمگیر در توانايی مراقبت از خود

- كاهش چشمگیر در توانايی انجام كار و اداره امور مالی خود
   در پايــان، ايــن توضیــح ضــروری اســت كــه تعییــن معیارهــای ازكارافتادگــی 
نیــاز بــه پژوهش هــای تکمیلــی دارد. انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران جهــت 

انجــام پژوهش هــای مربوطــه اعــالم آمادگــی می كنــد.

کد بيماری )بر اساس ICD-10(نام بيماری مشمول ازکارافتادگی کلی )کاهش توانایی فرد بيشتر از دوسوم(

F20, F22, F 24, F25, F28, F29اختالالت سايکوتیك

F31, F33, F34, F38, F39اختالالت خلقی

F40.0, F42, F43.1, F44, F45, F50اختالالت اضطرابی

F60, F61, F62اختالالت شخصیت

F-79 تا F71كم توانی های ذهنی

F-84اختالالت نافذ رشد

F00, F01, F02, F03, F04دمانس

F07اختالل شخصیت و رفتار ناشی از اختالل ارگانیك مغز

F06اختالالت روانشناختی ناشی از  اختالل ارگانیك مغز

F95.2سندرم تورت

توضیح: بديهی است وجود همبودی های )comorbidities( جسمی و روانپزشکی در هريك از بیماری های ذكرشده می تواند تأثیر زيادی بر عملکرد فرد 
داشته باشد. ازكارافتادگی حاصل از دو بیماری صرفًا با جمع جبری دو اختالل قابل محاسبه نیست.
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   كمیتــه پیشــگیری از خودكشــی انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران از ســال 
ــر  ــا رياســت دكت ــه، ب ــن زمین 1۳۹5 در راســتای تحقــق اهــداف انجمــن در اي
ســید مهــدی حســن زاده، فلوشــیپ پیشــگیری از خودكشــی و اســتاد بازنشســته 
دانشــگاه علــوم پزشــکی ايــران، شــروع بــه كار كــرد. تــالش اعضــای كمیتــه 
ــکی و  ــه پزش ــازی جامع ــی و توانمندس ــطح علم ــای س ــال، ارتق ــن دو س در اي
ــای  ــاركت در فعالیت ه ــا مش ــط، ب ــای مرتب ــه در حوزه ه ــوم جامع ــوزش عم آم
مختلــف آموزشــی و نیــز همکاری هــای علمــی و اجرايــی بــا مراكــز اجتماعــی، 

دانشــگاهی و وزارت بهداشــت و درمــان بــوده اســت.
   رئــوس فعالیت هــای انجام شــده توســط كمیتــه پیشــگیری از خودكشــی از 

زمــان تأســیس بــه شــرح زيــر اســت:
1. برگــزاری جلســات بــا حضــور اعضــای كمیتــه و نیــز جلســاتی بــا گروه هــا و 

افــراد فعــال در ســازمان های مرتبــط
۲. برگــزاری ســمینار پیشــگیری از خودكشــی در بیمارســتان بهارلــو در خردادمــاه 
1۳۹۶ بــا همــکاری گــروه روانپزشــکی دانشــگاه های علــوم پزشــکی تهــران و 

ايــران و معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران
۳. اصالح و تکمیل راهنمای انعکاس اخبار خودكشی در رسانه

ــان( و  ــید احمدي ــر س ــای دكت ــا )آق ــازمان ناج ــان س ــاون درم ــا مع ــدار ب ۴. دي
ــدار متعاقــب انتشــار  ــن دي ــه به منظــور همکاری هــای مشــترک. اي توافــق اولی
خبــر مربــوط بــه خودكشــی يــك روان پزشــك در ســال 1۳۹5، توســط رئیــس 
ــا  ــان ناج ــت درم ــا معاون ــی، ب ــر ارباب ــن زاده و دكت ــر حس ــه، دكت ــر كمیت و دبی
ــه خودكشــی و  ــوط ب ــار مرب انجــام گرفــت و در مــورد راهکارهــای انتشــار اخب
ــه بحــث و تبادل نظــر  ــن زمین ــی در اي ــروی انتظام ــا نی ــای الزم ب هماهنگی ه

شــد.
ــوم پزشــکی و اعضــای  ــتان عل ــس فرهنگس ــا رئی ــه جلســه ب ــزاری س 5. برگ
ــور  ــی كش ــت خودكش ــل وضعی ــه تحلی ــت ارائ ــالمت روان آن، جه ــه س كمیت
ــات در  ــن جلس ــوه. اي ــه ق ــئوالن س ــه مس ــش آن ب ــای كاه ــه راه كاره و ارائ

موضــوع  محوريــت  بــا  و ۸/10 1۳۹5   1۳۹5/۷/۹  ،1۳۹5/۶/۸ تاريخ هــای 
ــه  ــس كمیت ــد. رئی ــزار ش ــر خودكشــی برگ ــد ب ــا تأكی ــی ب آســیب های اجتماع
ــی  ــورد علت شناس ــات در م ــن جلس ــور در اي ــا حض ــی ب ــگیری از خودكش پیش
ــای پیشــگیری از  ــت رويکرده ــران، اهمی و همه گیری شناســی خودكشــی در اي
آن و چالش هــا و مشــکالت پیــش رو در مواجهــه بــا ايــن امــر، مطالبــی بیــان 
نمــود و مقــرر شــد پیشــنهادهای مطرح شــده بــه ســران ســه قــوه منتقــل شــود.

۶. انجــام مکاتباتــی بــا شــهرداری در مــورد ايمن ســازی پل هــا جهــت 
پیشــگیری از خودكشــی

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــرم وزي ــاون محت ــا مع ــه ب ــزاری جلس ۷. برگ
ــت  ــاعدت وزارت بهداش ــب مس ــرای جل ــاال، ب ــی نورب ــر احمدعل ــکی، دكت پزش

ــی ــگیری از خودكش ــا پیش ــط ب ــات مرتب ــت اقدام جه
۸. برگزاری ســمینار »افســردگی در ســالمندان« در شــهريور 1۳۹۶ در بیمارســتان 
ــا طــرح موضــوع خودكشــی در ســالمندان جهــت افزايــش  ــان تهــران ب ضیائی

اطالع رســانی و انجــام اقدامــات مرتبــط
۹.  معرفــی اعضــای كمیتــه پیشــگیری از خودكشــی جهــت همــکاری به صورت 
برگــزاری كارگاه »نحــوه مراقبــت ســالمت روان در رســانه« در ســمینار »خبــر 
خــوب، رســانه مســئول« در ارتبــاط بــا نقــش اخبــار خــوب يــا بــد در ســالمت 
روان جامعــه و ارائــه ســخنرانی در ســمینار »پیشــگیری از خودكشــی در كــودكان 

و نوجوانــان« در ارديبهشــت 1۳۹۷
10. جذب اعضای جديد در كمیته

11. مشاركت در ارائه مقاله در خبرنامه انجمن علمی روانپزشکان ايران
ــکاری  ــب هم ــرای جل ــالش ب ــا ت ــه ب ــن كمیت ــز اي ــال 1۳۹۷ نی    در س
بــه  بین المللــی  مراكــز  و  دولتــی  ســازمان های  دانشــگاه ها،  انجمن هــا، 
ــا پیشــگیری از خودكشــی در كشــور خواهــد  ــط ب گســترش فعالیت هــای مرتب
پرداخــت. در ايــن مســیر، يــاری و همراهــی همــکاران فعــال و عالقه منــد بــه 

ــاز اســت. ــه موردنی ــن مقول اي

گزارش فعالیت هاى کمیته پیشگیرى از خودکشی در سال گذشته 

فرناز اعتصام
دبير کميته پيشگيری از خودکشی 
انجمن علمی روان پزشکان ایران
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به نام آن که جان را فکرت آموخت
   در چهــار خبرنامــه ســال 1۳۹۶ انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران، گــزارش 
مختصــری از فعالیت هــای هیأت مديــره به صــورت فصلــی بــه اســتحضار 
همــکاران گرامــی رســید. هیأت مديــره از آن تاريــخ تــا خــرداد 1۳۹۷ در چنديــن 
ــه  ــه جلس ــاخه ها، س ــئوالن ش ــا مس ــترک ب ــه مش ــك جلس ــمی، ي ــه رس جلس
ــا مســئوالن مختلــف،  ــد جلســه ب ــه و چن ــا مســئوالن ســه كمیت اختصاصــی ب
اهــداف انجمــن و وظايــف خــود را پیگیــری نمــود. برخــی از اقدامــات و 

ــد از: ــارت بودن ــری عب ــورد پیگی موضوعــات م
    برگزاری انتخابات شاخه تازه تأسیس اردبیل و شاخه های قم و كرمان

ــگ و  ــه كاهــش ان ــه پیشــنهاد كمیت ــزه افشــین يداللهــی ب ــب جاي      تصوي
رســانه

ــکی  ــه روان پزش ــای كمیت ــی اعض ــئوالن و برخ ــا مس ــترک ب ــه مش      جلس
ــرای  ــری ب ــا و تصمیم گی ــرات آن ه ــت نقطه نظ ــر و درياف ــی و جامعه نگ اجتماع
ــمینار  ــك س ــاالنه و ي ــش س ــاعته در هماي ــمپوزيوم دوس ــك س ــزاری ي برگ
يــك روزه در ارتبــاط بــا مســائل كالن ماننــد »ســايه نــگاه نئولیبرالــی )يــا نــگاه 

ــد نحــوه سیاســتگذاری در حــوزه ســالمت« ــه ســالمت« و »نق ــی( ب كاالي
     برگزاری برنامه ديدار نوروزی اعضای انجمن
     برگزاری جلسه مشترک با مسئوالن شاخه ها

     جلســه مشــترک بــا مســئوالن كمیتــه روان درمانــی و بحــث و بررســی در 
ــده ــای آين ــورد برنامه ه م

    اصالح شیوه نامه جايزه استاد داويديان به پیشنهاد كمیته همايش
    مالقــات بــا وزيــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و پیگیــری چنــد 

موضــوع ازجملــه:
ــن  ــرار گرفت ــی ق ــش حمايت ــت پوش ــرای تح ــره ب ــت هیأت مدي    درخواس

خدمــات ســالمت روان جامعه نگــر
   طرح اهم مشکالت روان پزشکان جوان، به ويژه در دوران تعهد قانونی

   پیگیــری موضــوع كاهــش ارزش نســبی خدمــات روان پزشــکی بــا اجــرای 
كتــاب كالیفرنیــا و تأكیــد بــر برتــری نســبی كتــاب ارزش نســبی خدمــات طــرح 
تحــول ســالمت در خدمــات روان پزشــکی و پیشــنهاد حفــظ و ارتقــای شــرايط 

فعلــی و يــا تعییــن كای ويــژه روان پزشــکی در صــورت اجــرای كتــاب كالیفرنیــا 
و اصــالح ويزيــت ســرپايی بــر مبنــای آن

   پیگیری موضوع انتقال رشته روان شناسی بالینی به وزارت بهداشت
   قــول وزيــر محتــرم بهداشــت بــر پیگیــری تصويــب اليحــه قانــون ســالمت 

روان در هیــأت  وزيــران و ســپس مجلــس
ــات  ــه ای خدم ــش بیم ــزوم پوش ــر ل ــت ب ــرم بهداش ــر محت ــتور وزي    دس
ــأت  ــه هی ــاس مصوب ــر اس ــالمت ب ــه س ــازمان بیم ــوی س ــکی از س روان پزش

ــران  وزي
ــه  ــه ای هم ــش بیم ــت از پوش ــر حماي ــت ب ــرم بهداش ــر محت ــد وزي    تأكی
ــاز ــد مــورد نی داروهــای روان پزشــکی و حمايــت از تولیــد داخــل داروهــای برن

   موافقــت وزيــر محتــرم بهداشــت در مــورد بررســی مجــدد تعداد روان پزشــك 
مورد نیــاز در ســال 1۴0۴

ــط  ــکی توس ــالالت روان پزش ــی از اخت ــی ناش ــوارد ازكارافتادگ ــن م     تعیی
ــرگان ــی از خب كارگروه

ــا  ــانه ب ــگ و رس ــش ان ــه كاه ــره و كمیت ــدگان هیأت مدي ــات نماين     مالق
رئیــس شــورای سیاســت گذاری ســالمت صداوســیما در مــورد نحــوه تعامــل و 

ــا ســالمت روان ــط ب ــای مرتب ــای برنامه ه ــرای ارتق ــن ب ــاركت انجم مش
    جلســه بــا دبیــر كمیتــه دســتیاری و تأكیــد بــر ضــرورت در اولويــت قــرار 
ــا  ــکاری ب ــتیاران و هم ــب مشــاركت بیشــتر دس ــی و جل ــن مســائل داخل گرفت

ــه روان پزشــکان جــوان كمیت
   همچــون همیشــه الزم بــه يــادآوری اســت كــه بــه نتیجــه رســیدن مــوارد 
فــوق و بســیاری از موضوعــات مهــم ديگــر در جهــت اهــداف انجمــن جــز بــا 
هم فکــری و هم راهــی يکايــك همــکاران عزيــز، به ويــژه در قالــب فعالیــت در 
ــوی  ــاری به س ــت ي ــن دس ــد؛ بنابراي ــد ش ــر نخواه ــاخه ها میس ــا و ش كمیته ه
شــما دراز و از شــما درخواســت می كنیــم مــا را از هــر نــوع مشــاركت و همــکاری 
در فعالیت هــای مختلــف انجمــن محــروم نکنیــد و از كمــك تمــام همکارانــی 
كــه تاكنــون مــا را يــاری كــرده و به ويــژه بــا انتقادهــا و راهنمايی هــای خــود و 

مشــاركت عملــی مــا را همراهــی كرده انــد صمیمانــه سپاســگزاريم.

گزارش فعالیت های هیأت مدیره انجمن از 
اسفند ۹۶ تا خرداد ۹۷

همایون امينی
 دبير انجمن علمی روان پزشکان ایران
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فعاليت های 
انجمن

دکتر حسن مرندی قصر )۱۳۰۹-۱۳۸۳(

     روان پزشک و مترجم
     عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی

     رئيس سازمان ویرایش و توليد فنی 
     مسئول گروه پزشکی و بخش ویرایش پزشکی مرکز نشر دانشگاهی 

     سردبير مجله پيک جوانان
     عضو شورای ویراستاران صداوسيما


