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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(= ۱۰۰ هزار تومان

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

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

سردبير: دكتر امیر شعبانی

دبير تحریریه: دكتر مهديه صالحی

ســایر همــکاران ایــن شــماره )بــه ترتيــب الفبــا(: دكتــر الهــام اســماعیلی شــانديز، دكتــر زينــب امیــری مقــدم، دكتــر محمــد جــواد پــرورش، دكتــر حمیدرضــا توفیقــی 
زاهــد، زهــرا جانبــاز نیســتانی، زهــرا خلفــی، دكتــر معصومــه رفیعــی، دكتــر امیــن ســتاری، دكتــر الهــه صمــدی صوفــی، دكتــر ملــك فرهــاد ملــك، ريحانــه فــاح، دكتــر ســوده 

محبــی، دكتــر عاطفــه محمدجعفــری، دكتــر صفــورا محمــدی،  آيلیــن مردان پــور، دكتــر مهتــاب معتمــد، دكتــر مريــم معصومــی،  دكتــر آلنــا مکونــدی

طراح و صفحه آرا : ابوالفضل آقاوردی

اعضای هيأت مدیره انجمن: 

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

بازرس انجمن: دكتر محمدرضا خدايی اردكانی

عضو علی البدل هيأت مدیره انجمن: دكتر فربد فدايی

بازرس علی البدل انجمن: دكتر مهری نجات

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

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

http://irpsychiatry.ir :تارنما
تلفن: ۸۸۳۳۶۷۲۶، ۸۸۲۲۳۲۹۲
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سخن اول

امير شعبانی
 عضو هيأت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران

   خوشــبختانه بــه يــاری همــکاران تحريريــه 
خبرنامــه، دومیــن شــماره خبرنامــه تحــت 
نظــارت هیأت مديــره ی جديــد انجمــن منتشــر 
ــی،  ــکار گرام ــگام هم ــت نابه  هن ــد. درگذش ش
ــیار  ــر بس ــه، خب ــن افق ــر سوس ــاد دكت زنده  ي
ناگــوار ايــن ايــام بــود. اعامیه  هــای همايــش 

ــران، و  ــاله اي ــکی هرس ــی روانپزش ــن گردهماي ــن، بزرگ تري ــاالنه انجم س
ــر در  ــای حاض ــی، فراخوان  ه ــتاد طريقت ــان و اس ــتاد داويدي ــای اس جايزه  ه
ــن  ــه اي ــدود ب ــده مح ــای گردآوری ش ــه خبره ــتند و البت ــماره هس ــن ش اي

موارد نیست.
   گــزارش مهمــی از فراينــد بســیار طوالنــی و فرســاينده تدويــن قانــون 
ــن  ــدت اي ــای درازم ــه پیگیری  ه ــل ب ــران، به تفصی ــامت روان در اي س
مســیر و وضعیــت كنونــی آن پرداختــه اســت. مطالبــات انجمــن از نامزدهای 
انتخابــات  نامزدهــای  بــه  انجمــن  فراخــوان  و  جمهــوری  رياســت 
ــکل  ــه ش ــه ب ــود ك ــی ب ــکی نامه هاي ــام پزش ــازمان نظ ــره س هیأت مدي
عمومــی منتشــر شــد و در ايــن شــماره خبرنامــه نیــز آمده اســت. در حاشــیه 
و شــرح نامــه اول، مقالــه  ای در ماهنامــه ايــران فــردا بــه چــاپ رســید كــه 
در بخــش مقــاالت ايــن شــماره بازنشــر شــده اســت. معرفــی روانپزشــکی 
ــای  ــط رزيدنت  ه ــم توس ــد ه ــی جدي ــه آموزش ــه دو مقال رايانشــی و ترجم

پرتاش همکار خبرنامه ارائه شده است.
   در ادامــه تهیــه و تصويــب شــیوه  نامه های اجرايــی در انجمــن، 

ــركت های  ــا ش ــن ب ــاط انجم ــیوه نامه »ارتب ش
ــه  ــراً ب ــز اخی ــکی« نی ــع پزش ــی و صناي داروي
تصويــب هیأت مديــره  رســید و در فضــای 
مجــازی منتشــر شــد كــه متــن كامــل آن را در 
ايــن شــماره می بینیــم. ايــن شــیوه  نامه ها 
ــدد  ــات متع ــی در جلس ــث و بررس ــس از بح پ
از  برخــی  نظــر  اخــذ  هیأت مديــره، 

بــه  مکــرر  اصــاح  و  حــك  و  صاحب  نظــران 
مــدت  از  پــس  و  رســیده  اند  نهايــی  تصويــب 
ــد  ــرار خواهن ــی ق ــورد بازبین ــرا م ــخصی از اج مش

گرفت.
   ماننــد شــماره پیشــین خبرنامــه، دبیــر محتــرم 
ــره  ــای هیأت مدي ــه  ای از فعالیت  ه ــن خاص انجم
ــن  ــتمرار اي ــه اس ــت ك ــی اس ــت. بديه ــانده اس ــوم رس ــاع عم ــه اط را ب
اطاع  رســانی بــرای آگاهــی جامعــه روانپزشــکان ايــران از برنامه  هــا، 

كنش  ها و پیامدهای فعالیت   های انجمن ضرورت بسیار دارد.
   آماده ســازی خبرنامــه بــدون مشــاركت بی چشمداشــت و صادقانــه 
ــر دوش  ــی آن ب ــار اصل ــوده و ب ــر نب ــرم میس ــای محت ــدادی از اعض تع
ــن  ــه اي ــال، ادام ــن ح ــا اي ــت. ب ــوده اس ــکی ب ــز روانپزش ــتیاران عزي دس
ــد  ــه نیازمن ــی خبرنام ــت و شــمول محتواي ــای كیفی ــظ و ارتق ــاش و حف ت
ــر  ــرای فعال ت ــد ب ــت. هرچن ــه اس ــکاران فرهیخت ــتر هم ــاركت بیش مش
ــانی و شــريك شــدن  ــن در اطاع رس ــاخه  های انجم ــا و ش شــدن كمیته  ه
ــی  ــن تاش هاي ــازی انجم ــانه  های مج ــه و رس ــوای خبرنام ــه محت در تهی
شــده، ايــن مســاعی هنــوز پیامــد برجســته ای نیافتــه و خبرنامــه كمــاكان 
ــا و  ــه كمیته ه ــدون« هم ــتمر و م ــاركت مس ــم انتظار »مش ــنه و چش تش
ــه  ــاركت ب ــن مش ــه اي ــی ك ــت. هنگام ــن اس ــای انجم ــاخه ها و اعض ش
میزانــی برســد كــه هريــك از اعضــای انجمــن بــه هنــگام »احســاس نیــاز 
ــی  ــا علم ــی ي ــی، اجتماع ــائل صنف ــك از مس ــر« در هري ــاد تغیی ــه ايج ب
ــا  ــد و ب ــاال بزن ــتین ب ــکی آس ــا روانپزش ــط ب مرتب
قبــول مســئولیت در كمیتــه  ای از انجمــن بــه 
ــر مــورد نظــر همــت گمــارد،  پیگیــری ايجــاد تغیی
آنــگاه شــاهد حركت هــای مؤثرتــری از ســوی 
ــداف  ــه اه ــل ب ــران در نی ــکان اي ــه روانپزش جامع

بلند خود خواهیم بود.

و  تشــنه  کمــاکان  خبرنامــه 
چشــم انتظار »مشــارکت مســتمر و مــدون« همــه 
ــت. ــن اس ــای انجم ــاخه ها و اعض ــا و ش کميته ه

ــار اصلــی آماده ســازی خبرنامــه بــر  ب
دوش دســتياران عزیــز روانپزشــکی بــوده اســت.
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اخبار و گزارش  ها

ــد.  ــی می  گذارن ــود باق ــره از خ ــی خاط ــه كل ــتند ك ــا هس ــی آدم ه    بعض
ــی  ــه حت ــود ك ــو می  ش ــان گفت  وگ ــدر درباره  ش ــرف آن  ق ــرف و آن ط اين ط
ــگار  ــم ان ــاز ه ــی ب ــرده باش ــان نک ــك ماقاتش ــم از نزدي ــار ه ــر يك   ب اگ
ــن  ــان را در ذه ــرف زدنش ــرز ح ــی، ط ــس كن ــی لم ــان را می  توان روحش
مجســم كنــی و پیش  بینــی كنــی اگــر فانــی در فــان موقعیــت بــود چــه 

می  كــرد.
ــك آدم  ــود. ي ــز ب ــای خاطره انگی ــن آدم  ه ــه از همی ــن افق ــر سوس    دكت
ــی  ــای كوچک ــم و ياده ــت می كنی ــش صحب ــا همکاران ــره. ب ــی پرخاط خیل
از او را ثبــت می كنیــم: تقديــم بــه بازمانــدگان، دوســتان، همــکاران و 

ــتیارانش. دس
   يکــی از همــکاران پرســتار درباره شــان نوشــت: »يــادم هســت يــك روز 
خانــم دكتــر بــا يــك جعبــه شــیرينی وارد بخــش شــدند و گفتنــد »امــروز 
نیم قــرن از تولــدم می گــذرد و پنجاه ســاله شــدم و هنــوز عاشــق يادگرفتــن 
ــم«.  ــرم و تکمیــل كن ــاد بگی ــان فرانســه ي هســتم. از امــروز می خواهــم زب
ــگ  ــت و زن ــم اس ــان در ذهن ــد پنجاه سالگی ش ــوق آن روز از تول ــوز ش هن

صدايشــان در گوشــم.«
   يکــی از همــکاران بخــش پذيــرش: »همــه رو خیلــی دوســت داشــت. 
بیــن كاركنــان عــادی و رده بــاال فرقــی نمی گذاشــت. روحیــه خیلی حساســی 
داشــت امــا اگــر در موقعیتــی بــه كســی واكنــش نشــان مــی داد بعــد ســعی 
ــازک  ــت و دل ن ــی داش ــات لطیف ــد. احساس ــی كن ــريعاً دلجوي ــرد س می ك
ــا  ــود. تماس ه ــزد ب ــان زبان ــخاوتمند ايش ــتان س ــان و دس ــب مهرب ــود. قل ب
ــرای  ــی ب ــاس دل تنگ ــردن و احس ــش، درد دل ك ــر از محبت ــای پ و پیام ه
ــاک  ــم پ ــچ گاه از ذهن ــس هی ــان اورژان ــوص كاركن ــتان، علی الخص بیمارس
ــعادت  ــدم س ــتان ش ــن بیمارس ــه وارد اي ــل ك ــال قب ــازده س ــود. از ي نمی ش
ــردم  ــدا ك ــت پی ــج ســال لیاق ــا پن ــر را داشــتم، ام ــم دكت ــا خان ــکاری ب هم
ــه قــول خــودش ســنگ صبــورش. گاهــی اوقــات  دختــر ايشــان شــوم و ب
كوتاهــی می كــردم از جويــا شــدن احوالــش و همیشــه بــا يــك پیــام مــن 
را شــرمنده می كردنــد: دختــرم از دســت مــن ناراحــت هســتی كــه خبــری 

ــت؟« ازت نیس
   خاطره هايمــان بــا دكتــر افقــه خیلــی زيــاد اســت. بــرای هــر مناســبت 
ــرای همــه ی كاركنــان  ــا ب ــد ت و جشــنی هزينــه ی زيــادی صــرف می كردن
و بیمــاران اوقــات خوشــی ايجــاد شــود. ايــن كارشــان مختــص جشــن های 
ــك  ــا ي ــن ب ــن هالووي ــم جش ــوش نمی كن ــود. فرام ــط نب ــم فق ــی ه ايران
ــد،  ــس آمدن ــه اورژان ــن ب ــوص جش ــز مخص ــن می ــرای تزئی ــل ب كدوتنب
داخلــش را خالــی كردنــد و چشــم و دهــان برايــش درســت كردنــد و شــمعی 
در آن گذاشــتند كــه شــد نمــاد هالوويــن؛ و مقــدار زيــادی غــذا و میــوه بــرای 
ــا  ــزل بازگشــتند، ام ــه من ــد و خودشــان بعدازظهــر ب ــدارک ديدن آن شــب ت
شــبی پــر از خاطــره بــرای مــا رقــم زدنــد. عیــد نــوروز، اعیــاد مذهبــی، شــب 
يلــدا، حتــی كريســمس، ... . فقــط منتظــر بهانــه ای بــرای شــاد كــردن دل 

همــه بودنــد.
ــك  ــس ي ــان اورژان ــه كاركن ــرای عــوض كــردن روحی ــك روز هــم ب    ي
ــد و در  ــس آوردن ــاط اورژان ــرای حی ــا ب ــای زيب ــر از گل و گلدان ه ــت پ وان
ــره  ــدر خاط ــد. آن  ق ــا را می كردن ــه آنه ــیدگی ب ــفارش رس ــاس س ــر تم ه
ــاور  ــان را ب ــن رفتنش ــه م ــتند ك ــا گذاش ــان به ج ــان برايم ــا مهربانی هايش ب

نمی كنــم.
   يکــی از دســتیاران ايشــان بارهــا تعريــف می كنــد كــه وقتــی بــه خاطــر 
ــاب  ــن عت ــا م ــم و ب ــرار گرفت ــه ق ــتاد افق ــم اس ــورد خش ــوع كاری م موض
ــد.  ــد، روز بعــد حــال مــن را از ســاير دســتیاران پرس وجــو كــرده بودن كردن

به یاد شادروان دکتر سوسن افقه
ژاله نوبخت، دستیار روانپزشکی

الهام اسماعیلی شاندیز، دستیار روانپزشکی

برحســب اتفــاق در همــان زمــان ســرماخورده و بیمــار و در منــزل در حــال اســتراحت 
بــودم كــه در كمــال تعجــب ديــدم بــا مــن تمــاس گرفتنــد و گفتنــد كــه مقــداری غــذا 
برايــت آمــاده كــرده ام. ايــن اســتاد مهربــان بــا زحمت خودشــان مقــدار زيــادی غذاهای 
مناســب بیمــار و ســوپ درســت كــرده بودنــد و خــود بــه منــزل مــن بــرای عیــادت 

آمدنــد و غذاهــا را برايــم آوردنــد.
   دســتیار ديگــری از ايشــان تعريــف می كنــد كــه: »فــرداي بعــد از يــك كشــیك 
ــر  ــتن دفت ــراي گذاش ــه، ب ــح زود، باعجل ــتیاري، صب ــال اول دس ــنگین س ــلوغ و س ش
ــه ســاختمان آموزشــي شــهید چهاردهــي بیمارســتان رفتــم كــه  گــزارش كشــیك، ب
ــد  ــن، مانن ــه نازنی ــر افق ــم دكت ــردم. خان ــور می ك ــه عب ــوی آبدارخان ــد از جل ــه باي البت
همیشــه، قبــل از همــه، حضــور داشــتند و طبــق معمــول بــا كاركنــان خدمات مشــغول 
گــپ و گفتگــو بودنــد. در خاطــرم مانــده كــه ايشــان هم زمــان متوجــه حضــور يــك 
ــن را صــدا  ــام م ــه ن ــرم ايشــان ك ــه شــدند. صــداي گ ــر از عجل دســتیار خســته و پ
ــرف  ــه ص ــن را ب ــنیدم. م ــد را ش ــه دل می آم ــه از ت ــیدي ك ــته نباش ــد و خس می  زدن
ــدم.  ــتگی ها، آرام ش ــام خس ــردن تم ــه و فروب ــاي عجل ــد، به ج ــوت كردن ــاي دع چ
ــم ... .« ــا رو زدي ــي حرف هــای خــوب دنی ــا هــم چــاي نوشــیديم و كل نشســتیم و ب

   از كارهــاي خیــر ايــن بانــوی نیکــوكار، چــه در بیمارســتان بــراي بیمــاران و كاركنان 
و دســتیاران و ســايرين و چــه در دنیــاي بیــرون از محیــط كاري، چگونــه بنويســم كه از 

ارزش معنــوي اعمــال ايشــان كــم نکند...
   اولیــن درســي كــه از مکتــب اســتادي ايشــان آموختــم، همدلــي بــا »همــه« بــود و 
نــه همدلــي بــر اســاس منفعــت دوطرفــه؛ و آخريــن درس هــم ايــن بــود كــه همیشــه 

ــر می شــود. چقــدر زود دي
   روح اين انسان بسیار بسیار مهربان در آرامش ابدی باد.
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برگزاری انتخابات هیأت مدیره ی »شاخه ی آذربایجان«

   انتخابــات هیأت مدیــره ی »شــاخه ی آذربایجــان« انجمــن علمــی روانپزشــکان ایــران در 
تاریــخ ١٤ اردیبهشــت ١٣٩٦ برگــزار شــد. ایــن مراســم بــا حضــور و نظــارت دکتــر محمدتقــی 
ــا حضــور ٢٧ عضــو پیوســته ی انجمــن در  یاســمی، نایب رئیــس هیأت مدیــره ی انجمــن، و ب
مرکــز آموزشــی  درمانی رازی تبریــز برگــزار شــد. در نهایــت، اعضــای منتخــب بــه شــرح زیــر 

تعییــن شــدند.

ــورآذر  ــر غالمرضــا ن ــس(، دکت ــام )رئی ــر علیرضــا فرن ــره: دکت ــی هیأت مدی    اعضــای اصل
ــدی؛  ــر رضــا نق ــگ، دکت ــارا فرهن ــر س ــه دار(، دکت ــی )خزان ــرداد قائم  مقام ــر مه ــر(، دکت )دبی
ــرا  ــر زه ــره: دکت ــدل هیأت مدی ــای علی الب ــی؛ اعض ــباف خلیل ــد فرش ــر اح ــازرس: دکت ب

ــک دلروســت ــر فران موســوی، دکت

برگزاری انتخابات هیأت مدیره ی »شاخه ی البرز«

   انتخابــات هیأت مدیــره ی »شــاخه ی البــرز« انجمــن علمــی روانپزشــکان ایــران در تاریــخ 
٢۰ اردیبهشــت ١٣٩٦ برگــزار شــد. ایــن مراســم بــا حضــور و نظــارت دکتــر مریــم رســولیان، 
ــن، و  ــره ی انجم ــو هیأت مدی ــی، عض ــد جلیل ــر احم ــن،  و دکت ــره ی انجم ــس هیأت مدی رئی
ــا حضــور ٢۰ عضــو پیوســته ی انجمــن در ســازمان نظــام پزشــکی کــرج برگــزار شــد. در  ب

نهایــت، اعضــای منتخــب بــه شــرح زیــر تعییــن شــدند:

ــا  ــر رض ــس(، دکت ــق )رئی ــان مطل ــر حاجی ــر ناص ــره: دکت ــی هیأت مدی ــای اصل    اعض
ــر  ــو، دکت ــات ماک ــن بی ــر رامی ــه دار(، دکت ــی )خزان ــر ســمیرا نریمان ــر(، دکت ــودرزی )دبی رادگ

ــی ــره امرالله ــر زه ــازرس: دکت ــدی؛ ب ــا جاه علیرض

انتخابات هیأت  اجرایی کمیته ی روانپزشکان جوان

   انتخابــات تعییــن اعضــای هیــأت  اجرایــی کمیتــه ی روانپزشــکان جــوان انجمــن علمــی 
روانپزشــکان ایــران در تاریــخ چهــارم خــرداد ١٣٩٦ در دفتــر انجمــن برگــزار شــد. اعضــای 
ــر  ــس(، دکت ــر محمدرضــا قاســم زاده )رئی ــن شــرح انتخــاب شــدند: دکت ــه ای ــأت ب ــن هی ای
ــرا  ــر میت ــر، دکت ــن رنجب ــر حس ــدی، دکت ــر آرزو صم ــر(، دکت ــالبافان )دبی ــا ش محمدرض

ــور ــد احمدی پ ــر احم ــن، دکت ــه گلب ــر عطی ــرف پوری، دکت اش

انتخابات هیأت اجرایی کمیته ی روان     درمانی

ــا  ــران ب ــی روانپزشــکان ای ــن علم ــی انجم ــه روان     درمان ــی کمیت ــأت اجرای ــات هی    انتخاب
ــن  ــزار شــد و اعضــای ای ــر انجمــن برگ ــر ١٣٩٦ در دفت ــخ یکــم تی ــر در تاری حضــور ١٨ نف
ــاس  ــر امیرعب ــس(، دکت ــی )رئی ــر محمــد صنعت ــد: دکت ــن گردی ــن شــرح تعیی ــه ای ــأت ب هی
ــر  ــی، دکت ــا محمدصادق ــر هم ــی، دکت ــه معین    الغربای ــر مهدی ــر(، دکت ــی )دبی ــاورز اخالق کش

ــوی ــیدطاها یحی س

چند خبر کوتاه از انجمن
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   ســی و چهارمیــن همايــش ســاالنه  انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران در تاريــخ بیســت و پنجــم تــا 
بیســت و هشــتم مهرمــاه ســال جــاری در ســالن شــهید غرضــی بیمارســتان میــاد تهــران برگــزار خواهــد 

شــد.

ــرات  ــال تغیی ــره ی امس ــراب  زاده، كنگ ــر آرش می ــش، دكت ــن هماي ــی اي ــر علم ــام دبی ــه اع ــر پاي    ب
ــا مقاله هــای پژوهشــی  ــط ب ــر ســخنرانی های مرتب ــا ســال های قبــل خواهــد داشــت. عــاوه ب ــادی ب زي
و ســمپوزيوم های مختلــف كــه بــه هیــأت داوری همايــش ارائــه و انتخــاب شــده اند و همچنیــن 
كارگاه هــای مختلــف كــه طبــق روال پیشــین همايــش برگــزار خواهنــد شــد، مــوارد زيــر نیــز در برنامــه 

گنجانــده می شــود.

ــر  ــركت كنندگان در نظ ــن ش ــات بی ــادل اطاع ــت تب ــف جه ــات مختل ــا موضوع ــی ب ــای علم    پنل ه
ــی  ــل معرف ــدگان پن ــط گردانن ــه توس ــدت ده دقیق ــنهادی در م ــوان پیش ــر عن ــت و ه ــده اس ــه ش گرفت
می شــود و ســپس پرســش و پاســخ و بحث هــای چندجانبــه در ارتبــاط بــا موضــوع بیــن شــركت كنندگان 

جهــت بررســی موضــوع مــورد نظــر انجــام خواهــد شــد.

   بخشــی از ارزيابی  هــای كمیتــه علمــی همايــش امســال به صــورت مجــازی انجــام شــده كــه باعــث 
ــده اســت. ــترده تر ش ــات گس ــه و ارتباط ــای مربوط ــیدن در داوری و برنامه ريزی ه ــرعت بخش س

   همچنیــن دور دوم مســابقه  بــرای جايــزه ی اســتاد داويديــان در بیــن دســتیاران روانپزشــکی و روانپزشــکان جــوان )كــه كمتــر از ۵ ســال قبــل فارغ التحصیــل 
شــده اند(، جهــت آشــنايی بیشــتر آنهــا بــا پیشکســوتان روانپزشــکی ايــران و ايجــاد ارتبــاط بیشــتر ملــی و بین المللــی و اســتقبال از ايده هــای بديــع روانپزشــکان 

جــوان در طــی همايــش برگــزار خواهــد شــد. شــركت كنندگان در مســابقه، چالشــی مرتبــط را مطــرح و تعريــف و راه حــل خــود را بــرای آن ارائــه می دهنــد.

نگاهی به همایش سی و چهارم

الهام اسماعيلی شاندیز
دستيار روانپزشکی
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۱- جایزه استاد داویدیان
»جايــزه ی اســتاد داويديــان« )جايــزه ی انجمــن علمی 
روانپزشــکان ايــران بــرای روانپزشــکان جــوان و 
دســتیاران روانپزشــکی( جايــزه ای نقــدی اســت كــه از 
يك ســو بــرای ارتبــاط میــان دســتیاران و روانپزشــکان 
داخلــی بــا ديگــر روانپزشــکان، و حمايــت از ايده  هــای 
ــر  ــی و  از ديگ ــکاران داخل ــای هم ــو و توانمندی ه ن
ســو بــرای ايجــاد امــکان بــرای حضــور روانپزشــکان 
ــران و شــركت در همايش هــای  جــوان خارجــی در اي
ســالیانه و آشــنايی بــا روانپزشــکی در ايــران پرداخــت 
ــپژوه  ــك دانش ــوان ي ــان به عن ــر داويدي ــود. دكت می ش
ــي  ــتاوردهاي علم ــطه دس ــي به واس ــتهي ايران برجس
و پژوهشــي فــراوان و خدمــات شايســتهاش بــه 
جامعــه پزشــکي، به ويــژه روانپزشــکي، و نیــز حضــور 
فعالــش در تأســیس و گســترش نهادهــاي آموزشــي و 
علمــي كشــور و كســب امتیــازات چشــمگیر در ســطح 
بینالمللــي، بنــا بــه پیشــنهاد شــوراي علمــي و تصويب 
ــت  ــام عضوي ــه مق مجمــع عمومــي در ســال ۱۳۷۷ ب
ــوري  ــکي جمه ــوم پزش ــتان عل ــاري فرهنگس افتخ
اســامي ايــران نائــل شــد. دكتــر داويديــان همچنیــن 
از اعضــای مؤســس انجمــن علمــي روانپزشــکان 
ايــران اســت و از بــدو تأســیس انجمــن از ســال ۱۳۷۵ 
ــت.  ــوده اس ــده دار ب ــرای دو دوره عه ــت آن را ب رياس
ــال ها  ــس از س ــان پ ــون داويدي ــر هاراط ــتاد دكت اس
ــی را وداع  ــان ۱۳۸۸ دار فان ــت، در آب ــاش و فعالی ت

گفــت.

   از تمــام دســتیاران روانپزشــکی و روانپزشــکانی كــه 
ــان  ــر از پنــج ســال از آغــاز فعالیــت حرفهــای آن كمت
ــی  ــه چکیده ــت ك ــده اس ــوت ش ــد، دع ــته باش گذش
گــزارش يــا پژوهــش خــود را در موضــوع اعام شــده 
ارســال نماينــد. رزومهــی فــرد و چکیدهــی ارسال شــده 
ــود. از میــان ارســال كنندگان،  مبنــای داوری خواهــد ب
بــه میزانــی بیــش از حداكثــر برنــدگان، نامــزد معرفــی 
خواهــد شــد تــا در ســی و چهارمیــن همايــش 
ــه  ــران ك ــکان اي ــی روانپزش ــن علم ــاالنه ی انجم س
در تاريــخ بیســت و پنجــم تــا بیســت و هشــتم مهــر 
۱۳۹۶ برگــزار خواهــد شــد، در جلســه ای مشــخص بــه 
ــأت داوران، داوری  ــا هی ــد ت ــخنرانی بپردازن ــراد س اي
نهايــی را انجــام دهنــد. جزئیــات ايــن جايــزه در 
وب  ســايت انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران منتشــر 

شــده اســت.
۲- جایزه استاد طریقتی در پزشکی روان   تنی

بازنشســته  اســتاد  دكتــر شــکراله طريقتــی،     
روانپزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، از 
ــف  ــران و مؤل ــی در اي ــکی روان  تن ــوتان پزش پیشکس
ــی  ــان فارس ــه زب ــوماتیك ب ــاب پسیکوس ــن كت اولی
ــد  ــه قص ــرد ك ــام ك ــال ۱۳۹۵ اع ــت. او در س اس
ــه انجمــن علمــی پزشــکی  ــا اهــدای مبلغــی ب دارد ب
روان  تنــی ايــران امــکان اعطــای يــك جايــزه ســالیانه 
بــه روانپزشــکان فعــال در زمینــه پزشــکی روان تنــی را 
فراهــم آورد. هیــأت مديــره انجمــن پزشــکی روان تنــی 
ايــران بــرای قدردانــی از ايــن اســتاد ارجمنــد تصويــب 
كــرد كــه ايــن جايــزه بــه نــام خــود ايشــان و به عنوان 

ــزه  ــود. جاي ــذاری ش ــی« نام گ ــتاد طريقت ــزه اس »جاي
ــل  ــور تجلی ــاله به منظ ــی همه س ــر طريقت ــتاد دكت اس
از روانپزشــکان پژوهشــگر و فرهیختــه كــه دارای 
عملکــردی برجســته در زمینــه پزشــکی روان تنــی در 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــتند برگ ســطح كشــور هس
   اهــدای جايــزه بــه پژوهش هــای برجســته، تألیفات 
ــکی  ــه پزش ــم گیر در حیط ــات چش ــده و خدم برگزي
روان تنــی تعلــق میگیــرد و انتخــاب برگزيــدگان ايــن 
جايــزه از طريــق فراخــوان بــرای ارســال آثــار صــورت 
ــدی و  ــورت نق ــزه به ص ــدای جاي ــت. اه ــد گرف خواه
هم زمــان بــا كنگــره انجمــن پزشــکی روان تنــی كــه 
ــد،  ــد ش ــزار خواه ــا ۲۴ آذر ۱۳۹۶ برگ ــخ ۲۲ ت در تاري

ــود. ــام می ش انج
   عاقه منــدان می  تواننــد آثــار )كتــاب، مقالــه( و يــا 
tarigha�  مــدارک خدمات خــود را بــه آدرس ايمیــل

ti.award@gmail.com ارســال نمايند.
3- جایزه ویژه پژوهشگران جوان در حوزه طب 

اعتياد »جایزه طب اعتياد ایزاما«
   امســال همچــون ســال های اخیــر، بنــا بــه 
ــاد  ــش اعتی ــی دان ــره بین الملل ــه كنگ ــوت دبیرخان دع
ــزي  ــاص جواي ــراي اختص ــت ب ــن دانش دوس از خیري
ــا هــدف تشــويق نیــروي انســاني خبــره پژوهشــگر  ب
ــان،  ــماعیل زمانی ــاي اس ــاد، آق ــش اعتی ــوزه دان در ح
ــور،  ــه در كش ــي نمون ــران صنعت ــان و مدي از كارآفرين
بــه ايــن دعــوت پاســخ گفتــه اســت. ايــن جايــزه بــا 
ــا عنــوان »جايــزه  ــام ايشــان و به صــورت مخفــف ب ن
ــف  ــق وق ــود. طب ــا میش ــا« اعط ــاد ايزام ــب اعتی ط
ــزه  ــن جاي ــان، اي ــاي زمانی ــوي آق ــه از س صورت  گرفت
هــر ســال بــه پژوهشــگران جــوان حــوزه طــب اعتیــاد 

ــم خواهــد شــد. تقدي
برجســته  پژوهش هــای  بــه  جايــزه  ايــن     
پژوهشــگران بــا ســن كمتــر از ۳۵ ســال در حیطهــی 
ــق  ــاب از طري ــت و انتخ ــد گرف ــق خواه ــاد تعل اعتی
فراخــوان بــرای ارســال آثــار صــورت می گیــرد. 
ــاد  ــش اعتی ــره دان ــا كنگ ــان ب ــزه هم زم ــدای جاي اه
در تاريــخ ۲۲ شــهريور ۱۳۹۶ صــورت خواهــد گرفــت. 
ــود  ــار خ ــا آث ــت ت ــده اس ــوت ش ــدان دع از عاقهمن
ــد. آدرس  ــال نماين ــرداد ۱۳۹۶ ارس ــخ ۱۵ م ــا تاري را ت
ــرح  ــن ش ــه اي ــه ب ــزه مربوط ــره و جاي ــی كنگ اينترنت
www.eza� و www.ascongress.ir  اســت:

.ma.org

جوایز روانپزشکی در راه است!
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   »كرســی يونســکو در آمــوزش ســامت« در خــرداد ســال ۱۳۸۳ تأســیس و 
ــرای هدايــت  ــه  ای ب ــی و منطق ــگاه ملّ ــن اعــام شــد: »پاي چشــم انداز آن چنی
ــای  ــت ارتق ــی در جه ــی و ترويج ــی، پژوهش ــای آموزش ــت فعالیت ه و حماي
ــعه  ــم انداز توس ــه در چش ــاد جامع ــی آح ــی و اجتماع ــمی، روان ــامت جس س
بلندمــدت كشــور و در چارچــوب اهــداف علمــی، پژوهشــی، تربیتــی و فرهنگــی 

يونســکو«.
ــارت اســت  ــدگاه يونســکو عب ــوزش از دي ــی آم    چهارســتون و اهــداف اصل
ــارت،  ــب مه ــرای كس ــن ب ــی، آموخت ــورداری از آگاه ــرای برخ ــن ب از آموخت
ــر اســت. مأموريــت  ــرای زندگــی بهت ــرای هم  زيســتی و آموختــن ب آموختــن ب
ــه ارتقــا، انســجام و هماهنگــی نظــام آموزشــی، پژوهشــی و  كرســی كمــك ب
ــی در  ــه ای و بین  الملل ــی، منطق ــای مل ــازی فعالیت ه ــانی و مستندس اطاع   رس
ــر را در نظــر دارد: ــر آمــوزش ســامت اســت. كرســی يونســکو اهــداف زي ام

ــاخص های  ــود ش ــت بهب ــتی در جه ــکی و بهداش ــگ پزش ــای فرهن ۱- ارتق

کرسی یونسکو 9 اولویت در آموزش سالمت، 
در نظر گرفته که از جمله آنها سالمت روان 

است.

ــی در  ــای علم ــات و همکاری ه ــترش ارتباط ــه؛ ۲- گس ــامت در جامع س
ســطوح ملــی، منطقــه ای و بین المللــی در امــر آمــوزش و پژوهــش در 
زمینه هــای پیشــگیری، بهداشــت و درمــان؛ ۳- ايجــاد شــبکه همکاری هــای 
آموزشــی و پژوهشــی بــا دانشــگاه ها، مراكــز پژوهشــی، انجمن هــای علمــی 
و ديگــر نهادهــای ذی ربــط ملــی و بین المللــی؛ ۴- جمــع آوری منابــع علمــی 
و ثبــت اطاعــات در حوزه هــای آموزشــی، پژوهشــی و اجتماعــی ســامت 

در چارچــوب وظايــف كرســی يونســکو.
   راهبردهای مورد نظر كرسی شامل موارد زير است:

ــامت در  ــوزش س ــر آم ــانی در ام ــات و اطاع رس ــترش ارتباط ــف- گس ال
ســطوح ملــی، منطقــه ای و بین الملــل؛ ب- هدايــت و حمايــت پژوهشــگران 
و مراكــز پژوهشــی در امــر آمــوزش ســام؛ پ- هدايــت و حمايــت 

ــی. ــی و عموم ــطوح تخصص ــی در س ــای آموزش برنامه ه
   كرســی يونســکو ۹ اولويــت در آمــوزش ســامت در نظــر گرفتــه اســت: 
۱- ســامت روان، ۲- بیماری هــای قلــب و عــروق، ۳- ســرطان، ۴- 
ــاد،  ــدز، ۸- اعتی ــرژی، ۷- اي ــم و آل ــت، ۶- آس ــوادث، ۵- دياب ــوانح و ح س

محیط زيســت.  -۹ و 
ــف-  ــود: ال ــه می ش ــه ارائ ــد زمین ــی در چن ــی كرس ــای آموزش    فعالیت ه
برنامه هــای آمــوزش عمومــی شــامل: برگــزاری كارگاه هــای آمــوزش 
ــا و مناســبت های  ــاص در روزه ــزاری مراســم خ ــا، برگ ــاران و خانواده ه بیم
جهانــی، انتشــار كتابچه هــا و بروشــورهای آموزشــی، و ارائــه گــزارش 
ب-  روان.  ســامت  جهانــی  روز  چــون  مناســبت هايی  در  فعالیت هــا، 
ــرای  ــی ب ــای مل ــه راهنماه ــامل: تهی ــی ش ــوزش تخصص ــای آم برنامه ه
ــاركت در  ــکاری و مش ــی، و هم ــای تخصص ــزاری كارگاه ه ــا، برگ بیماری ه
برگــزاری همايش هــای تخصصــی. ج- برگــزاری همايــش ســاالنه ســامت 

 همایش سالمت
روان و رسانه

آیلين مردان  پور، کارشناس یونيسف
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اخبار و گزارش  ها

ــانه. روان و رس
ــت كرســی يونســکو  ــانه« نخســتین اولوي ــش ســامت روان و رس    »هماي
اســت كــه بــه تصويــب شــورای عالــی برنامه ريــزی رســیده و از ســال ۱۳۸۹ 
ــه  ــه ب ــا توج ــش در ســال ۱۳۸۹ ب ــزار می شــود. نخســتین هماي ــاله برگ هرس
ــه،  ــامت روان جامع ــانه ها در س ــرب رس ــا مخ ــازنده و ي ــش س ــت نق اهمی
ــا موضــوع نقــش رســانه در انــگ زدايــی برگــزار شــد. دومیــن همايــش در  ب
ســال ۱۳۹۰ بــا موضــوع »نقــش رســانه در اســتفاده نادرســت از داروهــا« اجــرا 
ــا  ــا و بدآموزی ه ــواع بدفهمی ه ــای ان ــر مبن ــوع آن ب ــاب موض ــه انتخ ــد ك ش
ــا،  ــرف داروه ــکاری در مص ــدم هم ــا و ع ــه داروه ــرف بی روي ــه مص از جمل
به خصــوص در حــوزه ســامت روان بــود. موضــوع ســومین همايــش در ســال 
ــان  ــاظ درم ــه لح ــا ب ــه نه تنه ــود ك ــاالت روان« ب ــای اخت ۱۳۹۱ »هزينه ه

بلکــه بــه دلیــل كاهــش بهــره وری بــار ســنگینی دارنــد.
   چهارمیــن همايــش در ســال ۱۳۹۲ بــا موضــوع »ســامت روان و غفلــت 
ــئوالن،  ــطح مس ــه، س ــطح جامع ــت در س ــه غفل ــد ك ــزار ش ــی« برگ همگان
رســانه ها و خانواده هــا را مــورد هــدف قــرار داد. همچنیــن اهمیــت و 
ــورد بررســی  ــرل آن، م ــرای كنت ــی ب ــت، ريشــه ها و راه كارهاي حساســیت غفل

ــت. ــرار گرف ق
ــالت  ــامت روان و رس ــال ۱۳۹۳ »س ــش در س ــن هماي ــوع پنجمی    موض
همگانــی« و در ســال ۱۳۹۴ »آمــوزش و پیشــگیری اختــاالت روان در 

كــودكان و نوجوانــان و نقــش رســانه ها« بــود.
   در ســال ۹۵ نیــز همچــون ســال های گذشــته، هفتمیــن همايــش ســامت 
روان و رســانه بــا محوريــت جامعــه پزشــکی، ســواد ســامت روان و رســانه ها 
و بــا همــکاری انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران، انجمــن علمــی پزشــکی 
ــات  ــی مطالع ــن ايران ــکی، انجم ــات روانپزش ــز تحقیق ــران، مرك ــی اي روان تن

ــتاری و  ــران، دانشــکده پرس ــی اي ــن جامعه شناس ــات، انجم ــی و ارتباط فرهنگ
مامايــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، دفتــر ســامت روانــی، اجتماعــی و 
ــرژی، در  ــوژی، آســم و آل ــات ايمونول ــز تحقیق ــاد وزارت بهداشــت و مرك اعتی
روزهــای هشــتم و نهــم اســفند، در مــوزه تاريــخ علــوم پزشــکی تهــران برگــزار 

شــد.
   ســواد ســامت روان در گروه هــای مختلــف جامعــه پزشــکی، نقــش 
رســانه ها در ايــن زمینــه و اهمیــت اختــاالت روان تنــی در حوزه هــای 
گوناگــون طــب از محورهــای اصلــی همايــش امســال ســامت روان و رســانه 
ــده  ســامت روان و  ــاد مغفول مان ــد  بررســی ابع ــود كــه در آن تــاش گردي ب
همچنیــن تعییــن نقــش رســانه ها بــرای كمــك بــه ارتقــای آن مــورد توجــه 

قــرار گیــرد.
ــتاد برجســته  ــام اس ــل از مق ــن بزرگداشــت و تجلی ــش ضم ــن هماي    در اي
روانپزشــکی، شــادروان دكتــر هاراطــون داويديــان، جايزه ی كرســی يونســکو در 
آمــوزش ســامت بــه ســه تــن از فعــاالن ايــن حــوزه اهــدا شــد. دكتــر ســید 
ــی )روانپزشــك(،  ــر مهــدی بیگدل محمدامیــن قانعــی راد )جامعه شــناس(، دكت
ــوروزی  ــین ن ــات( و حس ــوم ارتباط ــری عل ــت )دكت ــن نمك  دوس ــر حس دكت
ــد.  ــزه بودن ــت جاي ــرای درياف ــکو ب ــی يونس ــدگان كرس ــگار( برگزي )روزنامه  ن
ــزه شــامل ســامت روان،  ــن جاي ــه كرســی يونســکو در اي اولويت هــای نُه گان
ــرژی،  ــم و آل ــت، آس ــوادث، دياب ــوانح و ح ــرطان، س ــب، س ــای قل بیماری ه
ايــدز، محیط زيســت و اعتیــاد اســت. در اهــدای ايــن جايــزه همچنیــن امتیــاز 
ــان، فعالیــت در  ــان، زن ــرای فعالیــت در حــوزه ی كــودكان و نوجوان ــژه ای ب وي
ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــداوم در نظ ــر و م ــوزش مادام العم ــروم و آم ــق مح مناط
ــبز و  ــار س ــارات به ــر انتش ــوان مدي ــنی به عن ــر محس ــای اكب ــن از آق همچنی

ــد. ــر ش ــامت روان تقدي ــش س ــاالنه هماي ــای س ــر كتاب ه ناش

دکتر سید محمدامین قانعی راد، دکتر مهدی بیگدلی، دکتر حسن 
نمک  دوست و حسین نوروزی برگزیدگان کرسی یونسکو برای 

دریافت جایزه بودند.
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   همــه ی كشــورهای جهــان به نوعــی بــا پديــده ی خودكشــی و عــوارض آن 
روبــه رو هســتند. طبــق آمــار جهانــی، هرســاله حــدود ۱۰ میلیــون نفــر اقــدام 
بــه خودكشــی می كننــد و حــدود ۵۰ تــا ۱۰۰ میلیــون نفــر نیــز بــه طريقــی 
تحــت تأثیــر تبعــات ايــن امــر قــرار می گیرنــد. بــا توجــه بــه اثــرات پررنگــی 
ــی دارد،  ــان بهداشــتی و درمان ــراد، خانواده هــا و كاركن ــر اف ــدام ب ــن اق كــه اي
ــای  ــزو اولويت ه ــی را ج ــت خودكش ــی بهداش ــازمان جهان ــال ۲۰۰۸ س در س
ــز  ــا نی ــرار داد. در كشــور م ــات بهداشــت و ســامت روان ق ــا خدم ــط ب مرتب
ــته و  ــود داش ــی وج ــار خودكش ــه ی آم ــی در زمین ــر افزايش ــال های اخی در س
ــور  ــر در كش ــت مرگ ومی ــن عل ــوان پنجمی ــی به عن ــر خودكش ــال حاض در ح
ــی و  ــای آموزش ــزاری برنامه ه ــوق، برگ ــل ف ــه دالي ــود و ب ــناخته می ش ش
پژوهشــی بــا محوريــت پیشــگیری از خودكشــی از اولويت هــای اصلــی وزارت 

بهداشــت اســت.
ــو،  ــتان بهارل ــی بیمارس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــتا و ب ــن راس    در همی
ســمینار يــك روزه ی »پیشــگیری از خودكشــی« بــا حضــور دكتــر احمدعلــی 
نوربــاال مشــاور وزيــر بهداشــت، دكتــر احمــد حاجبــی مديــركل دفتــر ســامت 
ــس  ــی رئی ــر كاظــم ملکوت ــاد وزارت بهداشــت، دكت ــی، اجتماعــی و اعتی روان
جمعیــت علمــی پیشــگیری از خودكشــی، دكتــر مريــم رســولیان رئیــس انجمن 
ــه  ــر ســید مهــدی حســن زاده رئیــس كمیت ــران، دكت علمــی روان پزشــکان اي
پیشــگیری از خودكشــی انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران، دكتــر شــهرام 
ــوم  ــگاه عل ــت دانش ــت بهداش ــامت روان معاون ــروه س ــس گ ــا رئی خرازی ه
ــان،  ــتان ضیائی ــس بیمارس ــاه رئی ــد عفت پن ــر محم ــران، دكت ــکی ته پزش

استان های پرخطر ایران از نظر آمار خودکشی ایالم، 
گلستان، آذربایجان غربی و کرمان هستند.

سمیناری در تهران: 
همه  چیز درباره 

پیشگیری از خودکشی

دكتــر حمیدرضــا نقــوی رئیــس بیمارســتان روزبــه و جمعــی ديگــر از اســاتید، 
روانپزشــکان و ســاير فعــاالن حــوزه ی بهداشــت روان، روز دوشــنبه اول خــرداد 
ســال جــاری در آمفی تئاتــر بیمارســتان بهارلــو برگــزار شــد. ايــن ســمینار كــه 
ــامل  ــدام ش ــود، در دو بخــش و هرك ــراه ب ــان هم ــتقبال خــوب مخاطب ــا اس ب

ــد. ــه ش ــزی و ارائ ــخنرانی برنامه ري ــش س ش
ــاز اعتصــام، اســتاديار گــروه روان پزشــکی  ــر فرن ــدا دكت    در بخــش اول ابت
ــی  ــس از خوش آمدگوي ــمینار، پ ــر س ــران و دبی ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــف و  ــا موضــوع »خودكشــی: تعري ــود ب ــه ی ســخنرانی خ ــه ارائ ــه حضــار ب ب
ــش  ــه افزاي ــار رو ب ــه آم ــود ب ــخنان خ ــت. او در س ــی« پرداخ همه گیرشناس
ــی از  ــرگ ناش ــت ۷۰% م ــرد و گف ــاره ك ــان اش ــران و جه ــی در اي خودكش
ــد و  ــاق می افت ــان اتف ــان و جوان ــنی نوجوان ــروه س ــران در گ ــی در اي خودكش
اســتان های پرخطــر ايــران از نظــر آمــار خودكشــی ايــام، گلســتان، آذربايجــان 
ــده در خودكشــی های منجــر  ــای استفاده ش ــتند. روش ه ــان هس ــی و كرم غرب
ــوده  اســت.  ــا )۲۸%( ب ــاب دار )۳۰%( و داروه ــًا طن ــران عمدت ــرگ در اي ــه م ب
در ادامــه موضــوع »خودكشــی در بیماری هــای مديــکال« توســط دكتــر 

اخبار و گزارش  ها[[

حميدرضا توفيقی زاهد
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علی اكبــر نجاتی صفــا، دانشــیار گــروه روان پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تهــران بحــث و »مقیــاس ارزيابــی شــدت خودكشــی كلمبیــا« در ايــن بخــش 
ــه تشــخیص  ــود ك ــاره نم ــه پژوهشــی اش ــا ب ــر نجاتی صف ــی شــد. دكت معرف
ــواع  ــًا ان ــتند را عمدت ــوت داش ــه ف ــر ب ــی منج ــه خودكش ــی ك ــی بیماران طب
 )%۱۵( ريــوی  و   )%۱۶( قلبی عروقــی  بیماری هــای  و   )%۲۵( نئوپاســم 

ــزارش كــرده اســت. گ
   ســپس دكتــر محمــد عارفــی، دانشــیار گــروه پزشــکی قانونــی و 
مســمومیت ها از دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، ســخنرانی خــود بــا عنــوان 
ــی در  ــه خودكش ــدام ب ــت اق ــی جه ــواد مصرف ــا و م ــرات داروه ــد تغیی »رون
ــی  ــزارش، ط ــن گ ــه اي ــر پاي ــه داد. ب ــون« را ارائ ــا كن ــته ت ــال های گذش س
ــا در  ــواد و داروه ــا م ــوت ب ــه ف ــر ب ــی های منج ــر روی خودكش ــی ب پژوهش
ــج  ــرص برن ــل آن ق ــترين عام ــه بیش ــد ك ــخص ش ــو مش ــتان بهارل بیمارس
ــان  ــرد و ۵۴% قربانی ــی م ــراد قربان ــت، و ۷۴% اف ــوم )۲۸%( اس )۴۰%( و اپی
ــه  ــی ك ــا مراجع ــورد ب ــوع »برخ ــا موض ــدی ب ــخنرانی بع ــد. س ــرد بوده ان مج
اقــدام بــه خودكشــی كــرده اســت« توســط دكتــر حامــد محمــدی كنگرانــی 
ــر  ــط همســری« هــم توســط دكت انجــام شــد و موضــوع »خودكشــی و رواب
ــه،  ــتراحت میان برنام ــش از اس ــد. پی ــته ش ــه بحــث گذاش ــلیمی ب ــامرند س س
ــاد  ــی و اعتی ــی، اجتماع ــامت روان ــر س ــركل دفت ــی مدي ــد حاجب ــر احم دكت
وزارت بهداشــت نیــز توضیحاتــی در مــورد »ســامانه ی كشــوری ثبــت 

ــود. ــان نم ــی« بی خودكش
   پــس از اســتراحت و پذيرايــی، ســمینار بــا ارائــه ی موضــوع »اپیدمیولــوژی 
ــاه،  ــد عفت  پن ــر محم ــط دكت ــان« توس ــی در نوجوان ــر خودكش ــل خط و عوام
اســتاديار گــروه روان پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، از ســر گرفتــه  
ــان  ــان نوجوان ــی در می ــدل خودكش ــاوت م ــه تف ــاه ب ــر عفت  پن ــد. دكت ش
ــی در  ــی خودكش ــرخ كل ــه ن ــرد ك ــان ك ــود و بی ــاره نم ــاالن اش ــا بزرگس ب
نوجوانــان باالتــر از بزرگســاالن بــوده، ولــی نقــش اختــاالت ســايکوتیك در 
خودكشــی نوجوانــان كمتــر از بزرگســاالن اســت و آنــان بیشــتر ممکــن اســت 
افــکار خودكشــی را انــکار كننــد. موضــوع »چگونــه از خودكشــی پیشــگیری 
كنیــم؟« بــا بحــث دكتــر ســید مهــدی حســن زاده، دانشــیار بازنشســته گــروه 

به مدل های مختلف پیشگیری مانند آموزش پزشکان، 
تعامل با افراد کلیدی جامعه، توجه به مکان های پرخطر، 
کنترل دسترسی به ابزارهای خطرناک و شناسایی افراد 

پرخطر اشاره شد.
ــه پیشــگیری از  ــران و رئیــس كمیت ــوم پزشــکی اي روان پزشــکی دانشــگاه عل
خودكشــی انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران، برنامــه ی بعــدی ســمینار بــود. 
در ايــن بخــش، بــه مدل هــای مختلــف پیشــگیری ماننــد آمــوزش پزشــکان 
ــدی  ــراد كلی ــا اف ــل ب ــکان، تعام ــه روانپزش ــر ب ــوزش كامل ت ــی و آم عموم
ــه مکان هــای پرخطــر  جامعــه ماننــد مديــران، روحانیــون و معلمــان، توجــه ب
ــه  ــی ب ــرل دسترس ــا، كنت ــگاه ها و پادگان ه ــدارس، دانش ــا، م ــد زندان ه مانن

ــاک، و شناســايی افــراد پرخطــر اشــاره شــد. ابزارهــای خطرن
ــو  ــکی و عض ــص روانپزش ــا، متخص ــه آ آري ــر پانت ــخنرانی دكت ــپس س    س
هیــأت علمــی گــروه طــب ســالمندی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، تحــت 
عنــوان »خودكشــی در ســالمندان« ارائــه شــد. دكتــر آريــا مهم تريــن عوامــل 
ــر، نقايــص جســمی  ــا ســوگ اخی خطــر خودكشــی ســالمندان را افســردگی ي
ــق،  ــکی روی خل ــای غیرروانپزش ــرات داروه ــناختی، اث ــاالت ش ــر، اخت اخی
ــی در  ــت و اطاعات ــرد دانس ــال در عملک ــی، و اخت ــن طب ــای مزم بیماری ه
ــای  ــز گزينه ه ــاالن و نی ــالمندان و بزرگس ــردگی س ــای افس ــورد تفاوت ه م
ــائل  ــوع »مس ــرار داد. موض ــران ق ــار حاض ــب در اختی ــی مناس ــان داروي درم
ــکی  ــروه پزش ــتاديار گ ــی، اس ــر آرش عکاظ ــی« را دكت ــی در خودكش قانون
قانونــی و مســمومیت ها از دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــه بحــث گذاشــت 
و موضــوع »انعــکاس ســامت محور خودكشــی در رســانه« نیــز توســط دكتــر 
ــت بهداشــت دانشــگاه  شــهرام خرازی هــا، رئیــس گــروه ســامت روان معاون
ــخنرانی  ــز س ــمینار نی ــش س ــد. پايان بخ ــرح ش ــران مط ــکی ته ــوم پزش عل
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش ــتیار روانپزش ــی، دس ــا توفیق ــر حمیدرض دكت
ــا موضــوع »بازنگــری راهنمــای ايرانــی انعــکاس اخبــار خودكشــی  تهــران، ب
در رســانه« بــود و ســپس توســط هیأت رئیســه ی جلســه بــه ســؤاالت حضــار 

پاســخ داده  شــد.

] ]
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   تشــخیص و درمــان اختــاالت خــواب نقــش مؤثــری در بهبــود كیفیــت 
زندگــی دارد. تســت خــواب در  واقــع يکــی از آزمون هــای باارزشــی اســت كــه 
بــرای ارزيابــی اختــاالت خــواب انجــام می گیــرد. اختــاالت خــواب تبعــات 
ــه اختــال خــواب،  ــا ب ــراد مبت ــراد می گــذارد. اف ــدی در زندگــی اف بســیار ب
ــزی،  ــی و مغ ــکته قلب ــدی، س ــت قن ــاال، دياب ــارخون ب ــه فش ــار پیش زمین دچ
تشــنج، ســردرد مقــاوم بــه درمــان، كاهــش بازدهــی فعالیت هــای اجتماعــی، 
خواب آلودگــی در طــول روز، خــواب بی كفايــت و اختــاالت روانپزشــکی 
ــوژی  هســتند. در همیــن راســتا، دســتگاه پلی ســومنوگرافی در كلینیــك نورول
بیمارســتان روزبــه تهیــه شــد. عــاوه بــر آن، در ايــن بخــش پايــش درازمــدت 
الکتروانســفالوگرافیك )long�term EEG monitoring( نیــز انجــام 

می  شــود.
ــرای  ــه   ب ــت ك ــیوه  هايی اس ــن ش ــی از متداول تري ــومنوگرافی يک    پلی س
ــیاري از  ــخیص بس ــراي تش ــی رود و ب ــه كار م ــواب ب ــاالت خ ارزيابی اخت

اختــاالت خواب، اســتاندارد طايــی محســوب مي شــود.
   چه افرادی برای انجام پلی  سومنوگرافی ارجاع می شوند؟

   بیمــاران دارای مشــکات  تنفســي  ضمــن  خــواب  از قبیــل آپنه    هــا ، 
ــا  ــاران  مبت ــه، بیم ــي  روزان ــه خواب    آلودگ ــر ب ــي  منج ــال  تنفس ــر، اخت خرخ
ــي   ــال  تنفس ــه  اخت ــا ب ــاران  مبت ــه ، بیم ــدادي  ري ــن  انس ــاري  مزم ــه  بیم ب
ــا  ــینه  ي ــه  س ــواره  قفس ــه  دي ــوط  ب ــکات  مرب ــه مش ــه  ب ــده  ثانوي محدودش
مزمــن ،  هیپوونتیاســیون   توســط   كــه   عصبي    عضانــي   بیماري هــاي  
ــي  و  ــردرد صبحگاه ــواب ، س ــال  خ ــوي ، اخت ــیون  ري ــیتمي ، هیپرتانس پلي س

يــا خواب    آلودگــي  و خســتگي  شــديد طــول  روز پیچیــده )كمپلیکــه(  مي شــود، 
گرفتگــي  عضلــه  ســاق  پــا در حیــن  خــواب ، فلــج  ضمــن  خــواب ، دندان    قروچــه  
ــام  ــرای انج ــه ب ــتند ك ــرادی هس ــه اف ــب    ادراري  از جمل ــواب و  ش ــن  خ ضم

می شــوند. ارجــاع  پلی  ســومنوگرافی 
   نحوه انجام پلی  سومنوگرافی چگونه است؟

ــه  ــت ك ــدون درد اس ــی و ب ــون غیرتهاجم ــك آزم ــومنوگرافی ي    پلی س
عملکــرد تعــدادی از ارگان   هــا و سیســتم های بــدن انســان )ماننــد مغــز، قلــب 
ــت تنفــس بیمــار را در طــول ۱۰-۱۲  ــزان اكســیژن و وضعی و عضــات(، می
ســاعت خــواب ثبــت و ضبــط می كنــد. بــراي انجــام آن، فــرد يــك شــب در 
ــوژی بســتری  ــع در كلینیــك نورول ــن تســت واق ــرای اي ــاق طراحی  شــده ب ات
ــات  ــرود )صفح ــدادي الکت ــت تع ــواب اس ــرد خ ــه ف ــي ك ــود. در مدت می ش
ــه بیمــار  ــط اطاعــات الزم ب ــراي ضب ــزي( و وســايل مربوطــه ب كوچــك فل

ــود. ــل مي ش متص
ــزان  ــد: می ــت می  آي ــومنوگرافی به دس ــای پلی س ــه از داده ه ــی ك    اطاعات
تأخیــر خــواب، مراحــل خــواب، كیفیــت خــواب، نامنظمی هــای تنفســی ماننــد 
ــم  ــای ريت ــی )arousal(، ناهنجاری ه ــداد برانگیختگ ــه، تع ــه و هیپوپن آپن
ــی  ــا از عناوين ــت پاه ــوی حرك ــواب و الگ ــی خ ــدن در ط ــت ب ــی، وضعی قلب
ــت آورد  ــوان به دس ــومنوگرافی می ت ــای پلی س ــق داده ه ــه از طري ــتند ك هس
ــل  ــواب از قبی ــاالت خ ــاير اخت ــخیص س ــتگاه در تش ــن دس ــن اي و همچنی
ــی و تشــنج های  ــواع بی خواب ــی، پاراســومنیا، در بعضــی از ان اختــاالت حركت

ــده اســت. ــز كمك  كنن ــواب نی ــن خ حی

 راه اندازی دستگاه پلی سومنوگرافی
در بیمارستان روزبه

مریم معصومی
دستيار روانپزشکی
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اخبار و گزارش  ها

ریحانه فالح
 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

جشنواره در بیمارستان رازی

ــه  ــارغ از آن چ ــم ف ــش می گذاري ــه بخ ــای ب ــه پ ــه ای ك ــان لحظ    از هم
كــه تــا آن زمــان درونمــان بــوده، می بايــد خــود را بــرای بــودن بــا بیمــاران 
پســیکوتیك مجهــز كنیــم. قــرار اســت آرام و پاســخگو باشــیم، دردهايشــان 
را بشــنويم و راهــی بــرای كاســتن آالمشــان پیــدا كنیــم. قــرار اســت يادمــان 
ــط  ــون اســت. خ ــا بخــش قان ــتیم. اين ج ــی هس ــه حال ــان در چ ــرود خودم ب
مقــدم مركــز روانپزشــکی رازی تهــران. بیمــار بــا بدتريــن حــاالت و حس هــا و 
 )β element( بــه قــول روانــکاو شــهیر، بیــون، بــا كلــی متريال هــای خــام
ــرار  ــر و بی  ق ــت، تحريك   پذي ــرگردان اس ــفته و س ــود. آش ــش می ش وارد بخ
ــزی از  ــال خــود به شــدت می  ترســد. گري ــا و خی اســت، از عوامــل واقعــی دنی
ايــن حجــم احساســات ترســناک نــدارد. بــه هــر راهــی بــرای رهايــی از ايــن 
ــه  ــد آشــفتگی درونــش را چه  گون ــد. نمی   دان ــاک چنــگ می   زن احساســات دردن
بیــان كنــد؛ چــرا كــه ابــزار روانــی كامــی بــرای بیــان آنهــا نــدارد. لــذا گاه 
ــد  ــراری می  كن ــود و بی  ق ــو می  ش ــد، گاه تندخ ــه می  كن ــد و گري ــاد می   زن فري
ــام و  ــن از اوه ــرای نجــات يافت ــال راهــی ب ــه دنب و گاه در ســکوتی مبهــم ب

خیاالتــی اســت كــه قصــد آســیب زدن بــه او را دارنــد.

ــط  ــه محی ــر ب ــت ناگزي ــن دس ــی از اي ــد؛ متريال  هاي ــکاوان معتقدن    روان
ــوند.  ــی می  ش ــتند فرافکن ــات هس ــن احساس ــا اي ــل ب ــه در تعام ــرادی ك و اف
ــی  ــال راه ــه دنب ــط ب ــدارد، او فق ــاوت ن ــات تف ــك و خدم ــرای او روانپزش ب
ــا  ــت آنه ــز راهــی جــز درياف ــا نی ــن احساســات اســت. م ــی از اي ــرای رهاي ب
ــی  ــفتگی و بدبین ــس آش ــی از جن ــم در فضاي ــه بخواهی ــدون آن   ك ــم. ب نداري
ــت  ــده می  بايس ــرد دريافت   كنن ــه، ف ــی اين  گون ــم. در فضاهاي ــس می   كنی تنف

ــدازد. ــه بین ــن فضــا فاصل ــن خــود و اي ــر بی ــه روش  هــای مؤث ب
   حال این سؤال به ميان می   آید که با تکيه بر چه ابزار روانی 

می توانيم در مقابل این متریال های خام که اغلب از طریق مکانيسم های 
همانندسازی فرافکن و درونی   سازی منتقل می شود تاب آوریم؟

   تیــم درمــان بخــش قانــون )روانپزشــکان، روانشناســان، پرســتاران و...( بــه 
ــاران  ــع بیم ــه نف ــذا ب ــه ی جشــن چهارشنبه   ســوری ]۱۳۹۵[، جشــنواره غ بهان
ــد  ــر و هرچن ــی مؤث ــق راه ــن طري ــا از اي ــد ت ــب دادن ــاب و روان ترتی اعص

ــد. ــدا كنن ــا پی ــن متريال ه ــا اي ــه ب ــرای مقابل محــدود ب
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   مقدمه

   در بســیاری از نقــاط جهــان افــراد مبتــا بــه اختاالت روانپزشــکی بخشــی 
از افــراد آســیب پذير اجتمــاع را تشــکیل می دهنــد. ايــن افــراد عــاوه بــر رنــج 
آشــکار ناشــی از وجــود اختــال روانــی بــا فرســودگی ناشــی از انــگ اختــال 
ــه رو هســتند. متأســفانه غفلــت و سوءاســتفاده  روانــی و جدايــی از جامعــه روب
فیزيکــی- جنســی و روانــی از ايــن بیمــاران شــايع بــوده و عــاوه بــر ايــن، 
بیمــاران بــا طــرد از جامعــه، از دســت دادن موقعیت هــای شــغلی و محرومیــت 
ــی اســت كــه بیشــتر  ــن در حال ــات مواجــه هســتند. اي ــه خدم از دسترســی ب
ــای  ــری در حوزه ه ــت تصمیم گی ــی ظرفی ــال روان ــه اخت ــا ب ــاران مبت بیم

قانون تدوین   فرایند 
ایران در  وان  ر سالمت 

بیشتر بیماران مبتال به اختالل روانی 
ظرفیت تصمیم گیری در حوزه های مختلف 

زندگی شان را دارند.

ــديد  ــی ش ــا ناتوان ــی ب ــال روان ــی اخت ــد. گاه ــان را دارن ــف زندگی ش مختل
ذهنــی معــادل در نظــر گرفتــه شــده و از ايــن رو ايــن بیمــاران نیز فاقــد قدرت 
تصمیم گیــری قلمــداد می شــوند. از طــرف ديگــر، گاهــی نیــز خطرناک   بــودن 
ــه ابزارهــای محدوديــت  ــا ايــن توجی ــه كل بیمــاران تعمیــم داده شــده و ب ب
آنــان تقويــت می گــردد. يکــی از اهــداف تدويــن قانــون ســامت روان، ارائــه 
ــرای حفــظ كرامــت و حقــوق انســانی و مدنــی افــراد  راهکارهــای قانونــی ب

مبتــا بــه اختــال روانــی اســت.
ضرورت نیاز به قانون سالمت روان

ــون،  ــدارد و خــأ وجــود قان ــون ســامت روان وجــود ن ــران قان    ۱- در اي
حقــوق بیمــاران روانــی را پايمــال می كنــد. اهمیــت موضــوع وقتــی روشــن 
می شــود كــه اكثــر كشــورهای جهــان و منطقــه قانــون ســامت روان دارنــد.

   ۲- در كشــور مــا قانونــی بــرای بســتری اجبــاری وجــود نــدارد. فقــدان 
چنیــن قانونــی هــم حقــوق افــراد و خانــواده و هــم حقــوق جامعــه و 

روانپزشــکان را ناديــده می گیــرد.

مهدی نصر اصفهانی
 عضو هيأت مدیره انجمن 

علمی روانپزشکان ایران

مقاله  ها
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   ۳- عــدم اســتقال علمــی روانپزشــك معالــج در رابطــه بــا مــوارد ارجاعــی 
ــا دســتور  ــه ب ــی ك ــورد بیماران ــی: در حــال حاضــر در م توســط مرجــع قضاي
ــوند  ــی می ش ــتان معرف ــاری در بیمارس ــتری اجب ــرای بس ــی ب ــام قضاي مق
ــد. متأســفانه  ــی تخطــی كن ــام قضاي ــد از دســتور مق ــج نمی توان پزشــك معال
ــد.  ــن می كن ــی تعیی ــع قضاي ــم مرج ــتری را ه ــان بس ــدت زم ــواردی م در م
ــد  ايــن موضــوع به خصــوص در مــورد بیمــاران كیفــری بســیار اتفــاق می افت
ــز  ــی ســال ها در مراك ــا و حت ــی ماه ه ــال روان ــه اخت ــا ب ــرد مبت و گاهــی ف
روانپزشــکی و يــا مراكــز نگهــداری بســتری می شــود. در ايــن شــیوه به   طــور 
ــاع  ــب اين  كــه در صــورت امتن واضــح حقــوق بیمــاران پايمــال می شــود. جال
پزشــك از دســتور دادســتان، وی بــه مجــازات امتنــاع از دســتور مقــام قضايــی 
محکــوم می شــود )مــاده ۲۰۲ قانــون آيیــن دادرســی كیفــری، مصــوب ســال 
ــك  ــی و پزش ــه اواًل قاض ــت ك ــد گف ــیوه باي ــن ش ــه اي ــخ ب ۱۳۹۲(. در پاس
ــاران را  ــل بیم ــن قبی ــورد اي ــری در م ــی تصمیم گی ــت علم ــی صاحی قانون
بــرای بســتری ندارنــد و ثانیــًا در صــورت ادعــای اين  كــه در شــرايط كنونــی 
از »روانپزشــکان قانونــی« اســتفاده می شــود بايــد اذعــان داشــت كــه در همــه 
شهرســتان های كشــور روانپزشــك قانونــی وجــود نــدارد. عــاوه بــر ايــن بايــد 
ــادر  ــاری را ص ــتری اجب ــتور بس ــد دس ــی می توانن ــکان قانون ــت روانپزش دانس
كننــد، ولــی فرآينــد درمــان و ترخیــص بــر عهــده روانپزشــك معالــج اســت. 

ــود  ــر می ش ــی پیچیده ت ــوع وقت ــن موض اي
ــان  ــی و زم ــام قضاي ــتور مق ــن دس ــه بی ك
ــی  ــدت زمان ــتان م ــه بیمارس ــرد ب ــاع ف ارج
ــا در  ــت چه   بس ــن حال ــد، در اي ــه بیفت فاصل
ــاری  ــی بیم ــم اصل ــدت عائ ــن م ــول اي ط
وی كــه باعــث صــدور دســتور بســتری 

ــه،  ــوان نمون ــه عن ــن قبیــل مــوارد، ب ــاری شــده برطــرف شــده باشــد. اي اجب
ــرا  ــده می شــود، زي ــادآور دي در روان پريشــی های ناشــی از مصــرف مــواد اعتی
در ايــن مــوارد طــول مــدت عائــم كوتــاه اســت. در ايــن صــورت علی رغــم 
ــا  ــدارد. ب ــاری وجــود ن ــرای بســتری اجب ــی ب ــی ضرورت دســتور مرجــع قضاي
ايــن حــال، بــر طبــق قوانیــن موجــود ايــن فــرد بايــد بســتری اجبــاری شــود!

   ۴- فقــدان زبــان مشــترک بیــن روانپزشــکان و مراجــع قضايــی: بررســی 
قوانیــن موجــود در ايــران نشــان می دهــد كــه اگرچــه قانــون مســتقلی بــرای 
ــه  ــور ب ــن كش ــه قوانی ــاز در مجموع ــده، از ديرب ــن نش ــامت روان تدوي س
ــن  ــن قوانی ــت. در اي ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــاران روان ــف بیم ــای مختل جنبه ه
از اصطاحاتــی همچــون جنــون، ســفیه، اختــال مشــاعر و ... اســتفاده شــده 

ــر ســر تعريــف روشــن و مشــخص آنهــا توافــق  اســت كــه از نظــر علمــی ب
ــکان  ــر روانپزش ــون در نظ ــه جن ــی ك ــه در حال ــوان نمون ــدارد. به   عن ــود ن وج
معــادل روان پريشــی اســت، در قانــون صفــت كســی اســت كــه فاقد تشــخیص 
»نفــع و ضــرر« و »حســن و قبــح« اســت. جنــون طیــف وســیعی از اختــاالت 
عضــوی مغــز، اســکیزوفرنیا، اختــاالت خلقــی، اختــاالت ناشــی از مصــرف 
ــیر  ــل س ــه دلی ــن واژه ب ــرد. اي ــر می گی ــل را در ب ــادآور و زوال عق ــواد اعتی م
ــون  ــر قان ــرد در براب ــت ف ــای وضعی ــد گوي ــاالت نمی توان ــن اخت ــاوت اي متف
ــد  ــون( می توان ــار جن ــش )دچ ــرد روان پري ــك ف ــر، ي ــارت ديگ ــه عب ــد. ب باش
ــد  ــون( ديگــری عملکــرد ب ــش )دچــار جن ــرد روان پري عملکــردی خــوب و ف
داشــته باشــد. بــه همیــن دلیــل واژه جنــون نمی توانــد وضعیــت فــرد مبتــا 
را در برابــر قانــون مشــخص كنــد. از ســوی ديگــر، در قوانیــن موجــود جنــون 
بــه هــر درجــه كــه باشــد رافــع مســئولیت اســت، امــا از نظــر روانپزشــکی بــا 
ــرای  ــد )ب ــدق نمی كن ــوع ص ــن موض ــد اي ــش دارن ــه از روان پري ــی ك تعريف
ــی  ــرايط فعل ــن در ش ــی(. بنابراي ــال هذيان ــه اخت ــا ب ــراد مبت ــه، اف نمون
واژه هــای قانــون بايــد بازتعريــف شــده تــا از ابهــام خــارج شــوند. واژه جنــون 
و تعريــف آن از آن   جايــی كــه بیــن قانون گــذاران و مجامــع علمــی مشــترک 
ــوده  ــان نب ــه رأی پنه ــیر ب ــد و تفس ــام و تردي ــد ابه ــچ گاه از گزن ــوده، هی نب
ــه ای از ابهــام  اســت. حقیقــت ايــن اســت كــه معیارهــای ســنجش آن را هال
ــود  ــم خ ــی به   زع ــس تعريف ــر ك ــه و ه ــرا گرفت ف

آورده اســت.
   بررســی ســیر تصويــب قوانیــن مرتبــط بــا 
ــرد  ــی از كارب ــام ناش ــردرگمی و ابه ــر س ــون ب جن
تدوين كننــدگان  می گــذارد.  صحــه  واژه  ايــن 
قانــون مجــازات عمومــي ســال ۱۳۰۴ بــا اقتبــاس از 
قانــون جزايــي فرانســه، جنــون را به   عنــوان يکــي از عوامــل رافــع مســئولیت 
ــود »كســي  ــز آمــده ب ــور نی ــون مزب ــد. در مــاده ۴۰ قان جزايــي پذيرفتــه بودن
كــه در حــال ارتــکاب جــرم مجنــون بــوده يــا اختــال دماغــي داشــته باشــد، 
مجــرم محســوب نمی باشــد و مجــازات نخواهــد شــد ولــي در صــورت بقــاي 
جنــون بايــد بــه دارالمجانیــن تســلیم شــود«. واضــح اســت كــه در ايــن قانــون 
هیــچ تعريــف مشــخصی از جنــون ارائــه نشــده بــود. در پــي آن نويســندگان 
ــون  ــون اصاحــي مجــازات عمومــي در ســال ۱۳۵۲، واژه جنــون را از قان قان
حــذف و اصطاحــات فقــدان شــعور و اختــال تــام يــا نســبي در قــوه تمیــز 
و اراده را در بنــد الــف مــاده ۳۶ قانــون مذكــور جايگزيــن نمودنــد. ســرانجام 
پــس از پیــروزي انقــاب اســامي، تدوين كننــدگان قانــون مجــازات اســامي 

در قوانین موجود، جنون به هر درجه که باشد رافع 
مسئولیت است، اما از نظر روانپزشکی این موضوع 

صدق نمی کند.

در ایران قانونی برای بستری اجباری وجود 
ندارد.

مقاله  ها



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

]]

تابستان  1396 14

در ســال ۱۳۶۱ در مــاده ۲۷ ايــن قانــون، تقســیم بندی ســابق مــاده ۳۶ قانــون 
ــون را در  ــظ جن ــدداً لف ــر داده و مج ــال ۱۳۵۲ را تغیی ــي س ــازات عموم مج
ــه  ــون ب ــه جن ــده اســت ك ــاره ش ــون اش ــن قان ــد. در اي ــه كردن ــون اضاف قان
ــا  ــري اســت. در اين   ج ــئولیت كیف ــدم مس ــب ع ــد، موج ــه باش ــه ك ــر درج ه
علیرغــم اســتفاده مجــدد از واژه جنــون، تعريفــی از آن ارائــه نشــده اســت. در 
مــاده ۵۱ قانــون مجــازات اســامي ســال ۱۳۷۰ نیــز عینــًا عبــارت متــن مــاده 
۲۷ قانــون مجــازات اســامي ســال ۱۳۶۱ در مــورد جنــون مــورد تأكیــد قــرار 
ــون  ــده اســت كــه »جن ــز آم ــي نی ــون مدن ــاده ۱۲۱۱ قان ــه اســت. در م گرفت
بــه هــر درجــه كــه باشــد موجــب حجــر اســت«. به خوبــی روشــن اســت كــه 
در ايــن قوانیــن تعريفــی علمــی كــه بتــوان منطبــق بــا آن نظــر روانپزشــك 
را جويــا شــد، ارائــه نگرديــده اســت. ايــن اجمــال گويــی ســبب تشــتت آرای 
قضــات و ديگــر صاحب نظــران در شــناخت مفهــوم حقوقــی جنــون از مفهــوم 
روانپزشــکی آن شــده اســت. در نهايــت در ماده ۱۴۹ قانــون مجــازات اســامی 
دچار  جرم  ارتکاب  زمان  در  مرتکب  »هرگاه  است  آمده   ۱۳۹۲/۲/۱ مصــوب 
اختال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمیز باشد مجنون محسوب 

می  شــود و مسئولیت كیفري ندارد«.
ــرد:  ــت ف ــزان محجوري ــدت و می ــه م ــی ب ــن فعل ــی قوانی    ۵ - بی توجه
ــد.  ــر را موجــب محجوريــت می دان ــون، ســفه و صغ ــران جن ــی اي ــون مدن قان
مــاده ۱۲۰۷ قانــون مدنــی بــه ممنوعیــت صغــار و مجانیــن و اشــخاص غیــر 
رشــید در تصــرف امــوال و حقــوق مالی شــان اشــاره می كنــد. در حــال حاضــر 
ــود،  ــناخته می ش ــور ش ــه محج ــی ك ــت، كس ــه قیموم ــوط ب ــن مرب در قوانی
توانايــی اداره امــور مالــی خــود را بــه طــور مطلــق از دســت داده اســت و تمــام 
ــه قیــم وی و تحــت نظــر اداره سرپرســتی ســپرده می شــود.  ــارات وی ب اختی
ــرا  ــده گرفتــه می شــود، زي ــه وضــوح نادي در ايــن قوانیــن، حقــوق بیمــاران ب
ــت  ــکام قیموم ــد اح ــت و باي ــبی اس ــی نس ــی مفهوم ــور مال ــی اداره ام تواناي
ــارت  ــه عب ــردد. ب ــادر گ ــا ص ــا و ناتوانايی ه ــی از توانايی ه ــورت طیف ــه ص ب
ــه قیمومــت تجديدنظــر شــود و احــکام آن  ــوط ب ديگــر، بايــد در قوانیــن مرب
بــه صــورت نســبی صــادر گردنــد، مثــًا بعضــی از افــراد تــا ســقف مشــخصی 
بتواننــد اداره امــور مالــی خــود را بــر عهــده گیرنــد. نکتــه مهــم ديگــری كــه 
ــکام  ــن اح ــه اي ــت ك ــن اس ــود دارد اي ــی وج ــت فعل ــکام قیموم ــورد اح در م
ــده  ــم صادرش ــر، حک ــان ديگ ــه بی ــد. ب ــی ندارن ــت زمان ــه محدودي هیچ  گون
مادام العمــر اســت، مگــر اينکــه خــود فــرد در زمانــی بــه حکــم صــادر شــده 
اعتــراض نمــوده و بــرای رفــع حجــر خــود اقــدام نمايــد. بــه عبــارت دقیق تــر 
ــرای ارزيابــی مجــدد  ــه مکانیســم خودبه   خــودی ب در قوانیــن موجــود هیچ گون

ــدد  ــی مج ــود ارزياب ــدم وج ــه ع ــدارد و البت ــود ن ــا وج ــرد مبت ــت ف وضعی
می توانــد حقــوق بیمــاران را پايمــال كنــد. در حالــی كــه مــاده ۱۲۵۳ قانــون 
مدنــی اســباب رفــع حجــر و بــه تبــع آن رفــع قیمومــت را كبیــر شــدن فــرد 
ــال  ــه احتم ــی ب ــون توجه ــن قان ــد، در اي ــفیه می دان ــرد س ــد ف ــر و رش صغی
ــی  ــن موضــوع وقت ــون نشــده اســت. اي ــت مجن ــن دوره محجوري ــان يافت پاي
ــورت  ــاری را به   ص ــات بیم ــراد، حم ــیاری از اف ــه بس ــد ك ــت می ياب اهمی
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــودی دارن ــای بهب ــرده و در فواصــل، دوره ه ــه ك دوره ای تجرب
ايــن، پیشــرفت های درمانــی جديــد باعــث شــده تــا بســیاری از ناتوانی هــای 
بیمــاران برطــرف شــود. از طــرف ديگــر، جامعــه علمــی در دنیــا تــاش دارد 
ــه  ــاران را ب ــه بیم ــای از دســت رفت ــای توان  بخشــی توانايی ه ــا روش ه ــا ب ت
ــه دســت آورده  ــل توجهــی ب ــد و در ايــن راه پیشــرفت های قاب ــان بازگردان آن

اســت.
ــت  ــا محدودي ــاری ب ــتری اجب ــرای بس ــب ب ــن مناس ــدان جايگزي    ۶ - فق
ــن  ــر( و همچنی ــاری جامعه   نگ ــان اجب ــًا درم ــرد )مث ــان ف ــرای درم ــر ب كمت
فقــدان فراينــد تــداوم مراقبــت پــس از ترخیــص: بــر اســاس آخريــن گــزارش 
وزارت بهداشــت تعــداد تخــت روانپزشــکی در كل كشــور حــدود ۹۰۰۰ اســت. 
ايــن تعــداد تخــت در ۳۴ بیمارســتان تك    تخصصــی و ۷۶ بیمارســتان عمومــی 
پراكنــده اســت. بــر اســاس آمــار بیــش از ۹۰ درصــد بیمــاران بســتری در ايــن 
ــد.  ــکیل می ده ــکی تش ــديد روانپزش ــال ش ــه اخت ــا ب ــراد مبت ــز را اف مراك
ايــن بیمــاران در دوره حــاد بیمــاری اغلــب توســط اعضــای خانــواده بــه ايــن 
مراكــز آورده می شــوند. البتــه تعــداد معــدودی نیــز توســط مرجــع قضايــی بــه 
ــزون  ــد روزاف ــون رش ــددی همچ ــل متع ــوند. دالي ــاع می ش ــز ارج ــن مراك اي
جمعیــت، ناكافــی بــودن تخت هــا و نیــز هزينــه بــاالی گســترش تخت هــای 
بیمارســتانی و انــگ ناشــی از بستری  شــدن و محرومیــت فــرد در طــول دوره 
ــتری  ــرد بس ــاط ف ــش ارتب ــا كاه ــع ي ــره، قط ــای روزم ــتری از فعالیت ه بس
بــا فامیــل و آشــنايان، اســترس ناشــی از بستری   شــدن، و هزينه هــای 
ــال  ــدود ۴۰ س ــا از ح ــده ت ــث ش ــواده باع ــرای خان ــتری   كردن ب ــزاف بس گ
ــر« در  ــه نگ ــامت روان جامع ــش س ــام »جنب ــه ن ــی ب ــی جهان ــل تحرك قب
جهــان شــکل بگیــرد كــه امــروزه رويکــرد غالــب حــوزه ســامت روان اســت 
ــری،  ــه جامعه  نگ ــری ب ــدگاه از فردنگ ــر دي ــد از: تغیی ــول آن عبارت   ان و اص
مشــاركت و نظــارت دريافت كننــدگان خدمــات در برنامه ريــزی و اجــرا، ارائــه 
ــر  ــاوه ب ــر پیشــگیری ع ــد ب ــراد، تأكی ــی اف ــع در محــل زندگ ــات جام خدم

ــی. ــاركت بین   بخش ــان، و مش درم
   در حــال حاضــر در ايــران تنهــا راه درمــان اجبــاری بیماران، بســتری كردن 

ماده 149 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1: 
»هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل 
رواني بوده به نحوي که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد 

مجنون محسوب می  شود و مسئولیت کیفري 
ندارد«
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آنهــا اســت و هیــچ راهــکار ديگــری كــه بــا محدوديــت كمتــر امــکان درمــان 
را فراهــم ســازد وجــود نــدارد. ايــن موضــوع عــاوه بــر تحمیــل هزينه هــای 
ــای  ــغال تخت ه ــث اش ــور باع ــامت كش ــتم س ــا و سیس ــر خانواده ه ــاد ب زي
بیمارســتانی می شــود. بســیاری از كشــورهای جهــان در قوانیــن خــود برنامــه 
درمان هــای اجبــاری ســرپايی را گنجانده انــد. در ايــن روش، درمــان بیمــاران 
بــا حفــظ آنهــا در محیــط جامعــه و خانــواده و بــا هزينــه  ای بســیار كمتــر در 
ــف  ــات مختل ــرد. مطالع ــام می پذي ــر انج ــرپايی جامعه   نگ ــی س ــز درمان مراك
نشــان داده انــد كــه وجــود چنیــن مراكــزی باعــث عــود كمتــر بیمــاری و در 

ــتان  ــات بســتری در بیمارس نتیجــه كاهــش دفع
می شــود. در حــال حاضــر بــا توجــه بــه گســترش 
مراكــز جامعه   نگــر توســط وزارت بهداشــت، ايــن 
ــز  ــن مراك ــا از اي ــت ت ــده اس ــم ش ــکان فراه ام
بــرای درمــان ســرپايی بیمــاران نیــز بهــره 
ــت درمان هــای  ــه اهمی ــا توجــه ب ــرده شــود. ب ب

ــی جهــت ايجــاد و گســترش مراكــز  ــزوم وضــع قوانین ــن بســتری، ل جايگزي
ســامت روان جامعه   نگــر بیــش از پیــش احســاس می شــود. از طــرف ديگــر، 
بــه دلیــل فقــدان فراينــد تعريف   شــده بــرای تــداوم مراقبــت پــس از ترخیــص 
افــراد، رهــا كــردن درمــان و يــا عــود دوبــاره يــا عــدم برخــورداری از حداقــل 
ــادی- ــار اقتص ــل ب ــث تحمی ــردد و باع ــاهده می گ ــی مش ــه فراوان ــان ب درم

ــی آشــکار  ــن موضــوع هنگام ــت اي ــل توجهــی می شــود. اهمی اجتماعــی قاب
می شــود كــه بدانیــم ۳۰ تــا ۵۰ درصــد ايــن افــراد در يــك ســال اول پــس 
ــار  ــه مســتقیم هــر ب ــاره بســتری می شــوند. از ســويی هزين از ترخیــص، دوب
ــه(  ــول متوســط يك ماه ــا ط ــان )ب ــون توم ــش از ده میلی ــدن بی ــتری ش بس
ــگ و  ــز ان ــی و نی ــت و ازكارافتادگ ــامل محرومی ــتقیم آن ش ــه غیرمس و هزين

ــت. ــتر اس ــب بیش ــدن به مرات ــی از بستری   ش ــترس ناش اس
چگونگی تدوین پيش نویس

ــه پیشــنهاد وزارت بهداشــت كمیتــه ويــژه ای از اســاتید     در ســال ۱۳۸۲ ب
دانشــگاه بــرای تدويــن قانــون بهداشــت روان در انســتیتو روانپزشــکی 
ــورهای  ــه در كش ــود، چ ــع موج ــدا مناب ــه در ابت ــد. كمیت ــکیل ش ــران تش ته

ــه  ــا توج ــپس ب ــود. س ــه نم ــامی را مطالع ــورهای اس ــه در كش ــی و چ غرب
ــری از  ــا بهره گی ــران و ب ــود در اي ــن موج ــی و قوانی ــای فرهنگ ــه جنبه ه ب
ــون  ــن قان ــرای تدوي ــت )WHO( ب ــی بهداش ــازمان جهان ــای س توصیه ه
بهداشــت روان، پــس از دو ســال كار فشــرده پیش نويــس اولیــه قانــون 
ــه،  ــس اولی ــن پیش نوي ــس از تدوي ــرد. پ ــه ك ــران را تهی ســامت روان در اي
به منظــور كســب نظــرات كارشناســانه، متــن كامــل ويرايــش نخســت بــراي 
تعــدادی از ســازمان ها، نهادهــای ذی ربــط و افــراد صاحب نظــر در كل كشــور 
ــي  ــنامه تخصص ــه دانش ــأت ممتحن ــای هی ــه(، اعض ــوع ۷۵ كتابچ )در مجم
ــکي  ــاي روانپزش ــور، گروه ه ــکي كش روانپزش
)اصفهــان،  پزشــکي  علــوم  دانشــگاه هاي 
اهــواز، ايــران، تبريــز، تهــران، شــهید بهشــتي، 
توانبخشــي،  و  بهزيســتي  علــوم  شــیراز، 
گروه هــاي  مشــهد(  و  گیــان  كرمــان، 
ــوم بهزيســتي  ــران، عل ــي )اي روانشناســي بالین
ــي آســیا و اقیانوســیه،  ــات و پژوهش هــاي جمعیت و توانبخشــي( مركــز مطالع
ــه،  ــوه قضايی ــي ق ــت قضاي ــور )معاون ــمي كش ــاي رس ــازمان ها و نهاده س
ــام  ــازمان نظ ــوم پزشــکي كشــور، س ــت اداري، فرهنگســتان عل ــوان عدال دي
پزشــکي كشــور، ســازمان پزشــکي قانوني كشــور، ســازمان بهزيســتي كشــور، 
ــن، اداره كل  ــي مزم ــاران روان ــي بیم ــان و توانبخش ــازمان دهی درم ــتاد س س
ــي  ــن علم ــي )انجم ــاي علم ــي(، انجمن ه ــیب هاي اجتماع ــگیري از آس پیش
روانپزشــکان ايــران، انجمــن روانپزشــکي كــودک و نوجــوان ايــران، انجمــن 
ــتان هاي روانپزشــکي خصوصــي  ــران(، بیمارس ــي اي ــي بالین ــي روانشناس علم
ــت(  ــرگان، میمن ــعادت آباد، مه ــجاد، س ــي، س ــان، رضاي ــران )آزادي، ايرانی ته
ــا( فرســتاد شــد.  ــت از بیمــاران اســکیزوفرنیا )احب ــی حماي و انجمــن غیردولت
اســاتید، گروه هــا و ســازمان ها  از جمــع آوری، تك تــك نظــرات  پــس 
توســط تدوين كننــدگان در طــي چنديــن جلســه مــورد بررســي قــرار گرفــت. 
بســیاری از نظــرات داده شــده در متــن پیش نويــس اعمــال شــد، ولــی بعضــی 
از مــوارد ديــدگاه صاحب نظــران در مــورد موضوعــي خــاص متناقــض بــود و 
تصمیم گیــري بــراي گــروه ممکــن نبــود. به عنــوان نمونــه در مــورد بســتري 

توانایی اداره امور مالی مفهومی نسبی است و باید 
احکام قیمومت به صورت طیفی از توانایی ها و 

ناتوانایی ها صادر گردد.
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ــش  ــدن نق ــگ ش ــد پررن ــده مؤي ــنهاد های ارائه ش ــدادي از پیش ــاري، تع اجب
ــوه  ــش ق ــدن نق ــر ش ــتار كم رنگ ت ــا خواس ــري از آنه ــداد ديگ دادگاه و تع
ــر عهــده  ــری را ب ــوارد گــروه تصمیم گی ــل م ــن قبی ــراي اي ــد. ب ــه بودن قضائی

صاحب نظــران شــركت كننده در كارگاه كشــوری گذاشــت.
ــال  ــاه س ــان م ــاي ۱۱ و ۱۲ آب ــوری: در روزه ــزاری كارگاه كش    ۱- برگ
ــرج  ــت ك ــي در مشکین دش ــي كارگاه ــر نهاي ــث و تبادل نظ ــراي بح ۱۳۸۵، ب
ــران  ــوتان و صاحب نظ ــن كارگاه را پیشکس ــركت كنندگان اي ــد. ش ــزار ش برگ
سراســر كشــور تشــکیل مي دادنــد. عــاوه بــر ايــن، از طــرف اداره كل 
ــز  ســامت رواني-   اجتماعــي وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي نی
ــار  ــر در چه ــن دو روز، ۳۸ نف ــد. در طــول اي ــوت شــده بودن ــانی دع كارشناس
ــود  ــن صــورت ب ــم بدي ــیوه كار ه ــد. ش ــی پرداختن ــت گروه ــه فعالی ــروه ب گ
ــه  ــده ب ــل مشخص    ش ــی از قب ــب زمان ــه ترتی ــات ب ــك موضوع ــه تك ت ك
ــورد  ــه در گــروه خــود م ــا به صــورت جداگان همــه كارگروه هــا داده می شــد ت
ــه  ــا ارائ ــزارش كار گروه ــج آن را در گ ــرار داده و نتاي ــر ق ــث و تبادل نظ بح
نماينــد. پــس از بیــان نظــرات چهــار گــروه، هیأت   رئیســه جلســات، مجمــوع 
ــورت  ــاص به ص ــوع خ ــر موض ــاره ه ــا را درب ــت آمده از گروه ه ــج به دس نتاي
ــد. پــس از پايــان كارگاه كشــوري،  ــه می دادن ــه مجــری طــرح ارائ مکتــوب ب
تدوين كننــدگان طــی جلســه ای نظــرات پیشــنهادي كارگاه كشــوری را 
جمع بنــدی كــرده و مــواردي كــه ســه گــروه از كارگروه هــای مشــورتي نظــر 
ــد.  ــون وارد كردن ــد را در متــن پیش نويــس قان ــا مشــروط داده بودن واحــد و ي
پــس از اعمــال اصاحــات الزم، پیش نويــس نهايــی تدويــن و تحويــل وزارت 

ــد. بهداشــت گردي
ــس  ــن پیش نوي ــه دوم مت ــواد: در مرحل ــورت م ــن به ص ــن مت    ۲- تدوي
نهايــی تدوين شــده از طــرف وزارت بهداشــت بــه مركــز تحقیقــات اخــاق و 
تاريــخ پزشــکي ارجــاع داده شــد تــا بــا مشــاركت حقوق دانــان و بــا ماحظــه 
ابعــاد قانونــي، پیش نويــس به صــورت مــواد قانونــي قابــل ارائــه بــه مجلــس 
ــا  ــترک ب ــه ای مش ــز كمیت ــن مرك ــال ۱۳۸۶، در اي ــهريور س ــد. در ش درآي
ــان  ــر از حقوق دان ــه نف ــس و س ــدگان پیش نوي ــر از تدوين كنن ــه نف حضــور س
ــدگان  ــه تدوين كنن ــد. وظیف ــکیل گردي ــت روان تش ــائل بهداش ــه مس ــنا ب آش

ــوص  ــي در خص ــات كارشناس ــاع و توضیح ــده دف ــور عم ــس به ط پیش نوي
ــوارد  ــي م ــاي قانون ــه جنبه ه ــوق دان ب ــراد حق ــود و اف ــورد بحــث ب ــوارد م م
ــورد  ــي م ــاده قانون ــت م ــر در نهاي ــث و تبادل نظ ــس از بح ــد و پ می  پرداختن
نظــر نوشــته مي شــد. ســرانجام پــس از ۴۷ جلســه چهارســاعته، پیش نويــس 
ــد. در طــي بعضــي از جلســات  ــن گردي ــي تدوي ــون به صــورت مــواد قانون قان
ــر در  ــان صاحب نظ ــث، از حقوق دان ــوع بح ــاز موض ــب نی ــب و برحس به تناس
ــل  ــه عم ــوت ب ــی دع ــتم قضاي ــت سیس ــئوالن وق ــا از مس ــوع و ي آن موض
ــد.  ــه نماين ــه خــاص ارائ ــا نظــرات كارشناســي خــود را در آن زمین ــد ت می آم
پــس از اتمــام كار، متــن قانــون تهیه   شــده مجــدداً جهــت اظهارنظــر 

ــد: ــتاده ش ــر فرس ــای زي ــازمان ها و نهاده ــرای س ــی ب كارشناس
   مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام )كمیســیون حقوقــی و قضايــی 
دبیرخانــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام(، قــوه قضائیــه )معاونــت حقــوق 
ــر  ــی كشــور، وزي ــوان عال ــه، دي ــوه قضائی ــوزش ق ــت آم ــه، معاون ــوه قضائی ق
ــاب  ــی و انق ــتان عموم ــور، دادس ــی كش ــوان عال ــعبه ۲۰ دي ــتری، ش دادگس
ــت پژوهشــی دادگســتری  ــررات، معاون ــن و مق ــح قوانی تهــران، اداره كل تنقی
ــه ۲۵  ــرای ناحی ــران، دادس ــتان ته ــتری اس ــران، اداره كل دادگس ــتان ته اس
ــون  ــژه امــور سرپرســتی، دادســرای ناحیــه ۱۹ ويــژه جرايــم پزشــکی، كان وي
وكای دادگســتری، اتحاديــه كانــون وكا(، مجلــس شــورای اســامی 
)كمیســیون بهداشــت و درمــان، كمیســیون قضايــی و حقوقــی، مركــز 
پژوهش هــای مجلــس(، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی )معاونــت 
ســامت، اداره كل حقوقــی، دفتــر ســامت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد، كمیتــه 
راهبــردی روانپزشــکی، دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، انســتیتو روانپزشــکی 
تهــران(، وزارت علــوم و تحقیقــات )اداره كل حقوقــی وزارت علــوم، دانشــکده 
حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران، دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی 
دانشــگاه شــهید بهشــتی، دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه عامــه 
طباطبايــی، دانشــکده حقــوق دانشــگاه امــام صــادق )ع(، مؤسســه تحقیقــات 
علــوم جزايــی و جرم شناســی دانشــگاه تهــران، مؤسســه پژوهشــی حکمــت و 
فلســفه ايــران، دانشــکده علــوم انســانی دانشــگاه آزاد شــهريار(، انجمن هــای 
ــی  ــی روانشناس ــن علم ــران، انجم ــکان اي ــی روانپزش ــن علم ــی )انجم علم
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بالینــی ايــران، انجمــن علمــی پزشــکی اجتماعــی ايــران، انجمــن مــددكاری 
ايــران، انجمــن ايرانــی اخــاق در علــوم و فنــاوری(، مراكــز تحقیقاتــی )مركــز 
ــات  ــز تحقیق ــران، مرك ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش ــات روانپزش تحقیق
علــوم رفتــاری دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، مركــز تحقیقــات بهداشــت 
ــخ  ــاق و تاري ــات اخ ــز تحقیق ــران، مرك ــکی اي ــوم پزش ــگاه عل روان دانش
ــی  ــروی انتظام ــکی(، نی ــوق پزش ــاق و حق ــات اخ ــز تحقیق ــکی، مرك پزش
ــی  ــکده فرمانده ــا، دانش ــگیری ناج ــس پیش ــی، پلی ــروی انتظام ــده نی )فرمان
ــردی پلیــس پیشــگیری ناجــا(، ســازمان  ــات كارب ــر تحقیق و ســتاد ناجــا، دفت

ــی  ــای آموزش ــور، گروه ه ــی كش ــکی قانون پزش
ــوم  ــگاه های عل ــکی دانش ــای روانپزش )گروه ه
ايــران،  بهشــتی،  تهــران، شــهید  پزشــکی 
مازنــدران و مشــهد، و دانشــگاه علــوم بهزيســتی 
توانبخشــی، گروه هــای حقــوق عمومــی،  و 
حقــوق جــزا و جرم شناســی، و حقــوق خصوصــی 

ــروه جمعیت شناســی  ــران، گ ــی دانشــگاه ته ــوم سیاس ــوق و عل دانشــکده حق
ــوق  ــروه حق ــم، و گ ــگاه ق ــی دانش ــوق خصوص ــروه حق ــران، گ ــگاه ته دانش
ــتان های  ــز(، بیمارس ــمال و مرك ــران ش ــای ته ــامی واحده ــگاه آزاد اس دانش
ــت، مهــرگان،  روانپزشــکی خصوصــی تهــران )آزادی، رضاعــی، ســجاد، میمن
ــاران  ــت از بیم ــی )انجمــن حماي ــای غیردولت ــان، ســعادت آباد(، انجمن ه ايرانی
ــی(، اســاتید و صاحب نظــران  ــون خانواده هــای بیمــاران روان اســکیزوفرنیا، كان
ــران،  ــی روانپزشــکی و روانشناســی از دانشــگاه های ته ــأت علم )اعضــای هی
اصفهــان، مازنــدران، شــیراز، تبريــز و مشــهد، اعضــای هیــأت علمــی حقــوق 
ــی كشــور،  ــوان عال ــس، قضــات دي ــدگان مجل ــران، نماين از دانشــگاه های ته
ــون  ــای كان ــور، اعض ــی كش ــکی قانون ــازمان پزش ــی س ــأت علم ــای هی اعض

ــی( ــز تحقیقات ــی مراك ــأت علم وكا، و اعضــای هی
ــن  ــی چندي ــه ط ــای كمیت ــن، اعض ــرات اهل ف ــت نظ ــال درياف ــه دنب    ب
ــرار داده و اصاحــات الزم  جلســه موضوعــات مطرح شــده را مــورد بررســی ق
ــا  ــه عمــل آورد. ســپس در فرورديــن ســال ۱۳۸۸ مــواد قانونــی همــراه ب را ب
مجموعــه نظــرات مــورد اختــاف كارشناســان، در يــك كارگاه كشــوری ديگــر 
ــور و  ــت روان كش ــران بهداش ــان، صاحب نظ ــیاری از حقوق دان ــور بس ــا حض ب

بعضــی از مســئوالن ذی ربــط مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و اصاحــات الزم 
كــه مــورد توافــق اكثريــت بــود در آن اعمــال شــد. در نهايــت، پیش نويــس در 
ده فصــل و ۱۱۲ مــاده قانونــی تنظیــم گرديــد و بــه وزارت بهداشــت ارائــه شــد.

ــال  ــه دنب ــال ۱۳۹۱ ب ــه در س ــی وقف ــس از مدت ــواد: پ ــص م    ۳- تلخی
درخواســت معاونــت درمــان وقــت وزارت بهداشــت موضــوع مجــدداً در دســتور 
ــت  ــان وق ــر كارشناس ــه نظ ــه ب ــا توج ــت ب ــئوالن وق ــت. مس ــرار گرف كار ق
ــون در  ــرای ســهولت تصويــب قان ــد ب ــر حقوقــی وزارت درخواســت نمودن دفت
مجلــس متــن تهیه شــده خاصه تــر شــود. 
بديــن منظــور بــا حضــور نماينــدگان دفتــر 
ــدادی  ــراه تع ــه هم ــت ب ــی وزارت بهداش حقوق
ــاعته  ــه پنج   س ــی ۲۷ جلس ــدگان ط از تدوين كنن
ــوای  ــه محت ــد، البت ــه ش ــون خاص ــن قان مت
ــون در  ــد. در نهايــت، قان اصلــی آن حفــظ گردي

ــد. ــم گردي ــاده تنظی ــل و ۵۰ م ــش فص ش
   در ســال ۱۳۹۳ پیش نويــس قانــون مجــدداً در دســتور كار وزارت بهداشــت 
قــرار گرفــت. ايــن بــار معاونــت حقوقــی و پارلمانــی وزارت بهداشــت و دفتــر 
تنقیــح وزارت پیشــنهاد دادنــد كــه بــرای ســهولت تصويــب قانــون در مجلــس 
بايــد متــن خاصه تــر شــود. بــا همــکاری دفتــر تنقیــح و دفتــر حقوقــی وزارت 
همــراه بــا تعــدادی از تدوين كننــدگان طــی جلســاتی متعــدد متــن خاصه تــر 
ــال ۱۳۹۵ در  ــه اول س ــاده ای در نیم ــن ۲۶م ــید. مت ــاده رس ــه ۲۶ م ــد و ب ش
كمیســیون اجتماعــی دولــت طــی چنديــن جلســه مــورد بررســی اعضــا قــرار 
گرفــت و در نهايــت بــه ۲۱ مــاده رســید. متــن تهیه   شــده در كمیســیون اصلــی 
دولــت طــرح و پــس از بحــث و تبادل نظــر بــه كمیســیون لوايــح ارجــاع داده 
شــد. در كمیســیون لوايــح مجــدداً متــن اليحــه طــی چنــد جلســه مــورد بحــث 
ــاده رســید.  ــه ۳۶ م ــد ب ــی كــه در آن اعمــال گردي ــا تغییرات ــرار گرفــت و ب ق
در حــال حاضــر اليحــه در انتظــار طــرح مجــدد در كمیســیون اصلــی دولــت 
اســت كــه در صــورت تأيیــد بــرای تصويــب نهايــی بــه هیــأت دولــت ارجــاع و 

در نهايــت بــه مجلــس شــورای اســامی ارائــه خواهــد شــد.

در قوانین موجود هیچ گونه مکانیسم خودبه   خودی 
برای ارزیابی مجدد وضعیت فرد مبتال وجود ندارد.
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ــم  ــات دوازده ــت انتخاب ــران فرص ــکان اي ــی روانپزش ــن علم    انجم
ــامت روان در  ــوع س ــاره موض ــرح دوب ــرای ط ــوری را ب ــت جمه رياس
مطالبــات  و  دانســت  غنیمــت  سیاســت  گذاران  و  مســؤوالن  منظــر 
ــرد.  ــر ك ــگاه منتش ــن جاي ــدی اي ــای تص ــه نامزده ــاب ب ــود را خط خ
ــا و  ــه در برنامه ه ــرد ك ــت ك ــات درخواس ــای انتخاب ــن از نامزده انجم
ــه  ــاز ب ــه نی ــد. آنچ ــه كنن ــات توج ــن مطالب ــه اي ــود ب ــت های خ سیاس
اعــام موضــع و برنامــه از ســوی كانديداهــا را برانگیخــت، جــای خالــی 
اشــاره مســتقیم، آشــکار و برجســته بــه چنیــن مطالباتــی از ســوی اغلــب 
ــای  ــر مبن ــتر ب ــه بیش ــاره ای البت ــن اش ــود. چنی ــات ب ــای انتخاب نامزده
ــودن عرصــه  ــی ب ــگام ته ــه هن ــرد و ب عرضــه و تقاضــا صــورت می گی
ــز واكنشــی  ــب مســؤولیت گريز نی ــعارهای رأی طل ــی، ش ــی عموم از نداي
ــرای ورود  ــی ب ــن، تاش ــات انجم ــار مطالب ــود. انتش ــد ب متناســب خواه

ــود. ــی ب ــعارهای انتخابات ــه ش ــامت روان ب ــای س كلیدواژه ه

   ترديــدی نیســت كــه متصديــان امــر تــا كنــون تاش هايــی بســیار 
ــات  ــش خدم ــد. پوش ــم زده ان ــوس را رق ــرفت هايی محس ــته و پیش داش
نظــام مراقبت هــای بهداشــتی اولیــه )PHC( در روســتاها و ادغــام 
 PHC ــی ــاختارهای زيربناي ــاح س ــام، اص ــن نظ ــامت روان در اي س

ــرای  ــاش ب ــن و ت ــهرها، تدوي ــیه ی ش در حاش
ــات ســامت  ــون ارزش نســبی خدم ــرای قان اج
روان، افزايــش تخت هــای بســتری روانپزشــکی 
و  عمومــی،  بیمارســتان های  در  به   ويــژه 
حضــور روانپزشــك به عنــوان مشــاور علمــی 
ــت  ــامت روان در معاون ــوزه س ــای ح برنامه ه
بهداشــتی دانشــگاه   های علــوم پزشــکی )۱(، 

ــت. ــه آنهاس ازجمل

ــا  ــط ب ــور مرتب ــعه ام ــا در توس ــن تاش ه ــه اي ــود هم ــا وج    ب
ــوع و  ــی موض ــت واقع ــا اهمی ــاس ب ــاكان در قی ــامت روان، كم س
ــدای راهــی  ــه آرمان هــای منطقــی و شــدنی، در ابت نزديــك شــدن ب
بلنديــم: ۱( »اطاعــات« بســیاری از مــا و مســؤوالن دربــاره میــزان 
ــردم  ــی م ــطح بهداشــت روان ــکی و س ــاالت روانپزش ــذاری اخت اثرگ
ــد  ــوز نیازمن ــای آن هن ــرد اعض ــه در كل و فردف ــرد جامع ــر كارك ب
ــا و  ــیاری از م ــگاه و نگــرش« بس ــی اساســی« اســت. ۲( »ن »ارتقاي
مســؤوالن بــه ســامت روان و اختــاالت روانپزشــکی هنــوز محتــاج 
ــا و  ــیاری از م ــذاری« بس ــت. ۳( »اولويت گ ــی« اس ــی اساس »اصاح
مســؤوالن در عمــل، بــه هنــگام به كارگیــری اطاعــات موجــود 
اولیــه، هنــوز درخــور »تحولــی  نیازهــای  و در راســتای تعییــن 
ــذاری« در  ــرش و اولويت گ ــات، نگ ــر »اطاع ــت. تغیی ــی« اس اساس
ســطح جامعــه و مســؤوالن از لــوازم ضــروری حركــت مــا بــه ســمت 
ــود،  ــن وج ــا اي ــت. ب ــبخت تر اس ــر و خوش ــالم تر، پويات ــه  ای س جامع
ــوز  ــر هن ــه ناگزي ــرا ك ــم؛ چ ــی بلندي ــدای راه ــد، در ابت ــه آم چنان ك
ــتین گام  ــه نخس ــات ب ــن مطالب ــرای ورود اي ــش ب ــزی از كوش گري
ــه شــعارها! شــعار يــك فعــال  ــرای ورود ب ــی نیســت: كوشــش ب عمل
سیاســت   مدار  يــك  سیاســی-اجتماعی، 
از  نمايشــی  و  شــاخص  حــزب،  يــك  و 
اولويت گــذاری«  و  نگــرش  »اطاعــات، 
اوســت. نمايشــی كــه هرچنــد بی ترديــد 
متضمــن مطلــق رويکــرد نهايــی او نخواهــد 
ــن  ــرای تعیی ــدی ضــروری ب ــود، پیش درآم ب
ــبی  ــن نس ــدون آن متضم ــت و ب ــیر اس مس

آرمان هــا. ايــن  درپیش    نگرفتــن 

سالمت روان: مطالبه  گر سياست مداران
امير شعبانی

 عضو هيأت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران
] برگرفته از ماهنامه ایران فردا، مرداد ۱3۹6[

»بيشترین سال های عمر توأم با ناتوانی« 
در ميان همه بيماری ها در اختالالت 

عصب   روانپزشکی و در ميان آنها نيز در 
اختالالت روانپزشکی دیده می شود و 

بيشترین ميزان این بار به گروه سنی ۱0 
تا ۲۹ سال تعلق دارد.
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مقاله  ها

   اما در باب ســه مقوله 
پيش گفته:

۱( اطالعات
 ۲۴ بــه  قريــب  كــه  می دانیــم  اكنــون     
درصــد مــا ايرانیــان نیــاز بــه خدمــات درمانــی 
روانپزشــکی داريــم )آمــار افــراد ۱۵ تــا ۶۴ 

ــن  ــه چنی ــری ك ــش معتب ــه پژوه ــی ب ــا نگاه ــه ب ــاله( )۲(، و البت س
شــیوعی را ارائــه كــرده، روشــن اســت كــه ايــن آمــار مربــوط بــه همــه 
اختــاالت روانپزشــکی نیســت و بــا لحــاظ همــه آنهــا بــه رقمــی فراتــر 
ــردگی  ــال افس ــه، اخت ــن مطالع ــه اي ــر پاي ــید. ب ــم رس ــن خواهی از اي
ــش  ــش از ش ــران بی ــت و در اي ــکی اس ــال روانپزش ــايع ترين اخت ش
ــوع  ــواع متن ــی از ان ــا يک ــه تنه ــه البت ــال ك ــن اخت ــر از اي ــون نف میلی
ــط  ــال، فق ــن ح ــا اي ــد. ب ــج می برن ــت رن ــکی اس ــاالت روانپزش اخت
حــدود يك   ســوم ايــن افــراد از حداقــل درمــان بهــره  می گیرنــد و 
می تــوان انتظــار داشــت تنهــا اقلیتــی از ايــن يك  ســوم درمــان را 
ــت  ــی دس ــه و درازمدت ــودی قابل توج ــه بهب ــد و ب ــش برن ــتی پی به درس

ــد. يابن

ــناختی،  ــای روش ش ــود محدوديت ه ــا وج ــه ب ــم ك ــن می دانی    همچنی
بــه نظــر می رســد فراوانــی اختــال افســردگی در ايــران از بســیاری از 
كشــورها فراتــر رفتــه )۲( و شــیوع آن ماننــد برخــی از ديگــر كشــورها 
رو بــه فزونــی اســت )۲، ۳(. در كنــار »شــیوع بــاال«، بايــد ويژگی هــای 
ديگــری از اختــاالت روانپزشــکی كــه دســت   كم نازل  تــر از اولــی 
ــودن  ــاالت« و »جوان   ب ــان اخت ــت؛ »ازم ــر داش ــز در نظ ــتند را نی نیس

در شــروع بیمــاری«.

   طوالنــی بــودن تبعــات ابتــا بــه بســیاری از اختــاالت ايــن 
ــان،  ــول زم ــیوع در ط ــودن ش ــی باالب ــر منف ــتمرار اث ــه اس ــته، ب دس
ــا و  ــی آنه ــت زندگ ــت كیفی ــا، و اف ــراد مبت ــدت در اف ــی درازم ناتوان
ــرورت  ــار ض ــر، در كن ــان ديگ ــه بی ــد. ب ــان می انجام ــراد خانواده ش اف
ــت  ــن درس ــرای تخمی ــاالت، ب ــن اخت ــودن« اي ــی از »فراوان   ب آگاه

مهمــی  شــاخص  كــه   - بیمــاری«  »بــار 
ــرد  ــرده ف ــر گ ــاری ب ــذاری بیم ــت از اثرگ اس
»از  و  »ناتوانــی«  اجتمــاع - شــاخص های  و 
ــن  ــت زندگــی« ناشــی از اي ــن كیفی دســت رفت
ــود. از  ــاظ نم ــد لح ــز باي ــن را نی ــای مزم ابت
ــودن نســبی ســن شــروع  ســوی ديگــر، پايین   ب
ــا را  ــودن  آنه ــن ب ــر مزم ــاالت، اث ــن اخت اي
در افزايــش بــار بیمــاری تشــديد و نیــروی 
ــوی  ــه تکاپ ــه را از صحن ــال جامع ــوان و فع ج

ــان داده  ــا نش ــار بیماری ه ــی ب ــی جهان ــد. بررس ــارج می كن ــاع خ اجتم
ــه  ــان هم ــی« در می ــا ناتوان ــوأم ب ــر ت ــال های عم ــترين س ــه »بیش ك
ــز در  ــا نی ــان آنه ــکی و در می ــاالت عصب   روانپزش ــا در اخت بیماری ه
اختــاالت روانپزشــکی ديــده می شــود و بیشــترين میــزان ايــن بــار بــه 

ــق دارد )۴، ۵(. ــال تعل ــا ۲۹ س ــنی ۱۰ ت ــروه س گ

ــاالت«  ــاره »اخت ــد درب ــه ش ــه گفت    آنچ
مشــخص  تعريــف  بــا  اختاالتــی  بــود؛ 
بــرای  مشــخص  درمانــی  كــه  پزشــکی 
هريــك از آنهــا تعريــف شــده و پروتکلــی 
روشــن بــرای مديريــت آنهــا وجــود دارد. 
بــه  محــدود  روان  ســامت  مفهــوم  امــا 
ــه  ــت. همان گون ــاالت نیس ــا و اخت بیماری ه
كــه در نامــه مطالبــات انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران هــم آمــده، 
ــه  ــد ك ــان می ده ــال ۲۰۱۷ نش ــبختی« در س ــی خوش ــزارش جهان »گ
ايــران بــرای شــاخص شــادمانی و خوشــبختی حائــز رتبــه ۱۰۸ در میــان 
ــت  ــبختی تح ــاس خوش ــد احس ــت. هرچن ــده اس ــان ش ــور جه ۱۵۵ كش
ــل  ــترده تر دارد و از عوام ــی گس ــت، معناي ــه بیماری هاس ــا ب ــر ابت تأثی
متنوعــی كــه تنهــا در مقولــه پزشــکی و روانشناســی نمی گنجــد تبعیــت 
ــت  ــی، هوي ــات سیاس ــادی، ثب ــت اقتص ــون وضعی ــی چ ــد؛ عوامل می كن
درک  عدم  تبعیــض،  احســاس  عدالــت،  ادراک  اجتماعــی،  و  جمعــی 
ــده  ــات رفاهــی متناســب، اســتواری آين ــی، امکان ــاد عموم ــت، اعتم امنی
ــه ادراک  ــك،...، و البت ــت ترافی ــوا، وضعی ــی ه ــزان آلودگ ــغلی، می ش
و برداشــت عمومــی از وضعیــت واقعــی ايــن شــاخص ها! بنابرايــن 
ــگ  ــه در ارتباطــی تنگاتن ــه ك ــك جامع ــراد ي ــای ســامت روان اف ارتق
ــکان،  ــت روانپزش ــه دس ــا ب ــت تنه ــه اس ــه جامع ــعه همه جانب ــا توس ب
روانشناســان و جامعه شناســان حاصــل نمی شــود و البتــه بــه همــه 
ــان  ــاش  متخصص ــی ت ــب، ارزياب ــن ترتی ــه اي ــت. ب ــاج اس ــا محت آنه
ــامت  ــای س ــتای ارتق ــدون در راس ــای م ــی برنامه ه ــده و كاراي يادش
روان و كاهــش شــیوع بیماری هــا و اختــاالت روانپزشــکی، بــدون 
ــی  ــرده، كوشش ــط نام  ب ــاخص های واس ــتن ش ــر داش ــیدگی و در نظ رس

كم بهــا خواهــد بــود.

۲( نگرش
ــی  ــطح ناتوان ــل از س ــر و غاف ــزان مرگ  و  می ــر می ــز ب ــگاه متمرك    ن
و كیفیــت زندگــی مدتهاســت از صحنــه ارزيابــی علمــی وضعیــت 
ســامت كنــار رفتــه اســت. بــا ايــن حــال، ايــن نــگاه متــروک كمــاكان 
ــر  ــل – و كمت ــترده ای در عم ــکل گس ــه ش ب
ــی  ــن نگرش ــت و چنی ــهود اس ــر – مش در نظ
نیازهــای  بــه  توجــه  از  مانــع  نهايــت  در 
ــا ادراک خوشــبختی  ــط ب ــرآورده نشــده مرتب ب
اختــاالت  بــه  ابتــا  هرچنــد  می   گــردد. 
از  مرگ  و  میــر«  »افزايــش  بــا  روانپزشــکی 
ــهیل  ــطه تس ــا واس ــا ب ــی و ي ــق خودكش طري
از  غیرروانپزشــکی  بیماری هــای  بــه  ابتــا 
همــراه  قلبی  عروقــی  بیماری   هــای  قبیــل 
زندگــی  طــول  در  آنهــا  بــه  ابتــا  ناتوان كننــده«  »اثــر  اســت، 

آنهاســت. كشــندگی  از  برجســته تر 

ــا محــدود  ــه بهداشــت روان تنه ــه مقول ــه اصــاح نگــرش ب ــاز ب    نی
ــای  ــك از بخش ه ــر ي ــت. در ه ــزان كان نیس ــران و برنامه ري ــه مدي ب
ــودن  ــدزا نب ــی ناشــی از درآم ــر مشــکات مال ــارغ از اث ــه، ف زيرمجموع

نگاه متمرکز بر ميزان مرگ  و  مير و غافل از 
سطح ناتوانی و کيفيت زندگی مدتهاست 
از صحنه ارزیابی علمی وضعيت سالمت 

کنار رفته است.

بایستگی توجه به بهداشت روان آحاد 
جامعه و تالش برای ارائه خدمت به 

آسيب پذیران غيربيمار، نباید به برداشتی 
سطحی در جهت کفایت ارائه خدمات 

سطح پایين و عدم نياز به ارزیابی 
تشخيصی در سطح جامعه بينجامد
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روانپزشــکی، غیرضــروری  اختــاالت  درمــان 
مداخــات  ايــن  ديــدن  كم  اولويــت  يــا 
اجــرای  در  مانعــی  كمــاكان  بهداشــتی   درمانی 
ــای ســامت روان اســت.  ــران ارتق ــات پیگی منوي
ســاير  كــه  آنیــم  نیازمنــد  هنــوز  آن،  به جــز 
ــکی  ــات روانپزش ــه خدم ــاج ب ــز احتی ــکان نی پزش
را احســاس كننــد و فراتــر از حیطــه درمانــی 

مــورد عاقــه خــود، بــا ديــدی كل نگــر بــه مديريــت مشــکات بیمــاران 
بپردازنــد. در حالــی كــه شــیوع اختــاالت روانپزشــکی و بــار حاصــل از 
آنهــا بــر جامعــه در صــدر اســت، میــزان درخواســت مشــاوره روانپزشــکی 
ــد.  ــدک می  نماي ــی كــه بســیار ان ــا ناكاف از ســوی ســاير پزشــکان نه   تنه
ــك  ــکان غیرروانپزش ــیاری از پزش ــوی بس ــی از س ــر حت ــان ديگ ــه بی ب
نیــز موضــوع ارجــاع بیمــار بیشــتر محــدود بــه مــوارد فوريــت و بســیار 
ــی و ســرند ناتوانی هــا و  ــر نظــام بیمارياب ــه متمركــز ب آشــکار اســت و ن

ــی. ــن زندگ ــت پايی كیفی

اولویت گذاری  )3
از صاحب نظــران حــوزه ســامت روان در     در يــك نظرســنجی 
ــد  ــن ش ــرح تعیی ــن ش ــه اي ــور ب ــامت روان كش ــت س ــران، ده اولوي اي
)۶(: ســه موضــوع روانپزشــکی )اعتیــاد، افســردگی، خودكشــی(، دو 
عامــل تعیین كننــده ســامت روان )خشــونت خانگــی و رفتارهــای 
ــام  ــه نظ ــوع در زمین ــه موض ــا(، س ــی و باي ــار روان ــگرانه، فش پرخاش
ارائــه خدمــات )ادغــام خدمــات ســامت روان و اعتیــاد در مراقبت هــای 
ــی  ــات فوريت ــهری، خدم ــت روان ش ــات بهداش ــه، خدم ــتی اولی بهداش
ــان  ــان، زن ــودكان و نوجوان ــژه )ك ــدف وي ــروه ه ــکی(، و دو گ روانپزش
ــراد  ــاالت در اف ــان اخت ــد درم ــاس، هرچن ــن اس ــر اي ــیب پذير(. ب آس
مراجعه   كننــده يــا ارجاع شــده بــه نظــام خدمــات درمانــی، به ويــژه 
ــه  ــت، توج ــوردار اس ــم برخ ــیار مه ــی بس ــی، از جايگاه ــوارد فوريت در م
ــار،  ــیب پذير، تحــت فش ــد، آس ــی ناكارآم ــار ول ــراً غیربیم ــراد ظاه ــه اف ب
ــاد  ــروری و ايج ــیار ض ــاع بس ــطح اجتم ــه در س ــات اولی ــد خدم و نیازمن
ــت. ــام اس ــی ت ــگیرانه اولويت ــات پیش ــرای خدم ــر ب ــرش جامعه نگ نگ

ــه  ــاد جامع ــت روان آح ــه بهداش ــه ب ــتگی توج ــه، بايس ــن هم ــا اي    ب
ــه  ــد ب ــار، نباي ــیب پذيران غیربیم ــه آس ــت ب ــه خدم ــرای ارائ ــاش ب و ت
برداشــتی ســطحی در جهــت كفايــت ارائــه خدمــات ســطح پايیــن و عــدم 
نیــاز بــه ارزيابــی تشــخیصی در ســطح جامعــه بینجامــد. بــرای توضیــح 
ــه اختــاالت روانپزشــکی  ــه شــیوع پیش گفت ــن موضــوع، بازگشــتی ب اي
ــد  ــان در ۲۴ درص ــه درم ــاز ب ــکی و نی ــاالت روانپزش ــم. اخت می كنی
ــار،  ــن آم ــه اي ــی در پژوهــش منتهــی ب ــران گــزارش شــده ول ــردم اي م
ــه  بخــش قابل   توجهــی از ايــن اختــاالت ارزيابــی نشــده اســت؛ از جمل
اختــاالت شــخصیت كــه خــود فراوانــی قابل ماحظــه ای دارد و در 
ايجــاد آشــفتگی رفتــاری و مختــل كــردن روابــط میــان افــراد ســهمی 
ــار  ــز دچ ــراد نی ــیاری از اف ــد. بس ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــور ب درخ
ــت در  ــن اس ــه ممک ــد ك ــا مخرب ان ــد ي ــخصیتی ناكارآم ــای ش ويژگی ه
ــا  ــال ي ــك اخت ــوان ي ــمی به عن ــدی رس ــه در طبقه بن ــطحی ك آن س
بیمــاری تلقــی شــود نباشــد. بــا ايــن حــال، همــه ايــن مــوارد در اجتمــاع 

ــر  ــد و ب ــد از ســطح ســامت روان بکاهن می توانن
ــه  ــن نکت ــد. اي ــود بیفزاين ــای موج ــزان تنش ه می
هــم شايســته عنايتــی ويــژه اســت كــه شــیوع ۲۴ 
درصــدی )و بیشــتر( مذكــور، در میــان »جمعیــت 
ــن  ــر اي ــده و اگ ــت آم ــه دس ــران ب ــی« اي عموم
ــار  ــراد دچ ــا اف ــا ي ــان خانواده ه ــنجش در می س
ــار  ــود« دچ ــم خ ــه زع ــه »ب ــفته ك ــط آش رواب
ــازی  ــد و نی ــه كرده ان ــاوره مراجع ــرای مش ــًا ب ــتند و صرف ــال نیس اخت
ــزارش  ــر گ ــب باالت ــیوعی به مرات ــرد، ش ــد صــورت گی ــان ندارن ــه درم ب
خواهــد شــد. پــس بايــد دانســت كــه مــواردی چــون آشــفتگی در روابــط 
میــان افــراد خانــواده، تعارضــات زناشــويی، مشــکات شــغلی و بســیاری 
ــرادی ســالم   اند و در يــك بررســی  از نمونه هــای ديگــر كــه به ظاهــر اف
ــال  ــار اخت ــا هــم چه بســا دچ ــد، آنه ــار به حســاب نیامده   ان ســطحی بیم
ــخیصی  ــه و تش ــی همه جانب ــه ارزياب ــاز ب ــد و نی ــکی مغفولی  ان روانپزش

ــد. ــرای رفــع معضــات دارن ــه رهنمــود ب پیــش از ارائ

ــاروری  ــه ب ــات ســامت روان ب ــری مطالب ــد اســت نشــر و پیگی    امی
ــا در  ــی پوي ــتقرار گفتمان ــد، و اس ــی كارآم ــکل  گیری نگرش ــعارها، ش ش
ــامت  ــاخص  های س ــت ش ــد و رؤي ــؤوالن بینجام ــه و مس ــطح جامع س

روان در میــان اولويت  هــای نخســت برنامه  ريــزی محقــق گــردد.
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چگونه می   توان رژیم دارویی بیمار را برای 
بهبود پذیرش درمان ساده کرد؟)1(

ــس  ــی، دي ــال دوقطب ــه اخت ــا ب ــاله مبت ــم س. ۵۳ س ــی. خان ــه بالین    نمون
ــردگی  ــم افس ــش عائ ــل افزاي ــت و به دلی ــی از دارو اس ــرزش ناش ــی و ل لیپیدم
علی رغــم پاســخ دارويــی قبلــی مراجعــه كــرده  اســت. وقتــی بــه وی گفتــه  شــد 
كــه داروهــای لیتیــوم و دی والپروئکــس زيــر ســطوح درمانــی هســتند، خانــم س. 
اقــرار كــرد كــه همیشــه داروهــا را مصــرف نمی كنــد. او وضعیــت پزشــکی خــود 

ــی  ــال به تازگ ــا با اين ح ــد ام ــز دارو را می دان ــل تجوي و دلی
ــبندگی او  ــر چس ــوع ب ــن موض ــر داده و اي ــغلش را تغیی ش
ــه درمــان تأثیــر گذاشــته  اســت. او تنهــا علتــی كــه مانــع  ب
ــد. مصــرف دارو می شــود را نوبت هــای مصــرف ذكــر می كن

   تنهــا حــدود يــك دوم بیمــاران بــا بیمــاری مزمــن بــه 
ــا ۷۲  ــبندگی در ۲۰ ت ــدم چس ــد )۲(. ع ــبندگی دارن ــود چس ــی خ ــم داروي رژي
درصــد بیمــاران اســکیزوفرنیا، ۲۰ تــا ۵۰ درصــد بیمــاران دوقطبــی و ۲۸ تــا ۵۲ 
درصــد بیمــاران افســردگی اساســی گــزارش شــده  اســت )۳(. عــدم چســبندگی 
ــر پیامــد ســامتی بیمــاران تأثیــر گذاشــته )۲( و موجــب  ــد ب دارويــی می توان
ــی و  ــت زندگ ــش كیفی ــواد، كاه ــرف م ــی ، مص ــدن، بی خانمان ــتری ش بس
ــزان عــدم چســبندگی  ــن حــال مشــخص كــردن می ــا اي خودكشــی گــردد. ب

ــت )۳(. ــوار اس ــتاندارد دش ــری اس ــود روش اندازه گی ــل نب ــی به دلی داروي
   عواملــی كــه بــر چســبندگی دارويــی در بیمــاران بــا تشــخیص روانپزشــکی 

اثــر می گــذارد شــامل مــوارد زيــر اســت:
    • عوامل مربوط به بیمار )مثل عوامل دموگرافیك(

    • عوامل روانشناختی )مثل نبود بصیرت به بیماری، عواطف منفی به داروها(

    • عوامــل اجتماعــی و محیطــی )مثــل اتحــاد درمانــی 
ــص( ــزی ترخی ــا پزشــك و برنامه   ري ب

    • عوامــل مربــوط بــه دارو )مثــل برنامــه تجويــز 
 )۳( پیچیــده( 

   انعطــاف، پیچیدگــی و هزينــه رژيــم دارويــی، فهــم بیمار 
از انديکاســیون تجويــز دارو، زمــان شــروع اثــر درمانــی و ديد 

بیمــار نســبت بــه فوايــد درمانــی بــر چســبندگی تأثیــر می گــذارد )۲، ۴(. ارزيابــی 

ــه درمــان و شناســايی موانــع مختــص هــر بیمــار بــرای توســعه  چســبندگی ب
برنامــه درمانــی اهمیــت دارد. اگــر پیچیدگــی دارويــی يــك مانــع اســت بايــد 

رژيــم دارويــی را ســاده كــرد. 
   كلکســتون و همــکاران )۵( رابطــه ای معکــوس بیــن دوزهــای درمانــی و 
ــه  ــات از ۷۶ مطالع ــی اطاع ــد. در  بازبین ــبندگی يافتن چس
كــه  از پايــش الکترونیکــی اطاعــات اســتفاده كــرده  
ــرخ  ــت. ن ــوده  اس ــد ب ــبندگی ۱۷ ± ۷۱ درص ــد، چس بودن
ــار در روز ) ۱۴ ± ۷۹  ــز يك ب ــت تجوي ــبندگی در حال چس
درصــد( بــه طــرز معنــی داری باالتــر از حالــت تجويــز ســه 
ــار در  ــز دو  ب ــود؛ و تجوي ــد( ب ــار در روز )۲۰ ± ۵۱ درص  ب
ــوارد  ــود. چســبندگی در م ــار در روز ب ــر از چهــار ب روز )۱۵ ± ۶۹ درصــد( بهت
يك بــار در روز بــا دو بــار در روز يــا دو بــار در روز بــا ســه بــار در روز تفــاوت 
ــك  ــش الکترونی ــت پاي ــه محدودي ــندگان ب ــت. نويس ــه ای نداش قابل ماحظ
ــاز  ــه دارو را ب ــاران جعب ــه بیم ــته ك ــود داش ــکان وج ــن ام ــد؛ اي ــاره  كردن اش

ــند. ــی دارو را نخــورده  باش ــند ول ــرده  باش ك
   ايــن عوامــل و اســتراتژی ها را در زمــان تنظیــم يــك برنامــه درمانــی در 

نظــر بگیريــد )جــدول ۲(. )۴, ۶, ۷(
سهولت در تجویز

   بســته بندی دارو. بیمــاران بــا محدوديت هــای مهارتــی ممکــن اســت نتواننــد 
دارو را از بســته بندی های ورقــه ای يــا بســته بندی های همــراه بــا محافــظ 
كــودک جــدا كننــد. يــا نتواننــد میــزان داروهــای مايــع را محاســبه كنند و يــا قادر 
بــه نصف   كــردن دارو نباشــند. بیمــاران بــا صبــر كــم، ممکــن 
ــد.  ــر كنن ــرف دارو صرف نظ ــده و از مص ــی ش ــت عصبان اس
بــا يــك داروســاز در مــورد گزينه هــای بســته بندی های 
دارويــی  يــا فرموالســیون هايی كــه مناســب برخــی بیمــاران 
ــد )از  ــع( مشــورت كنی ــال بل ــا اخت ــاران ب ــل بیم باشــد )مث
ــان  ــه در ده ــی ك ــی و قرص هاي ــای زيرزبان ــه قرص ه جمل

ــوند(. ــه می ش تجزي

دستورات دارویی و اصطالحات 
ثابتی به کار ببرید.

در طول درمان نگهدارنده بهتر 
است داروها به یک بار در روز 

تجمیع شود.

مهتاب معتمد
دستيار روانپزشکی
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ــیون  ــان تیتراس ــايد در زم ــه ش ــا اين ك ــد. ب ــی كنی ــا را ارزياب ــداد  قرص ه    تع
دارو امکان پذيــر نباشــد، امــا پــس از رســیدن بــه دوز نگهدارنــده، كاهــش تعــداد 
قرص هــا را مدنظــر قــرار دهیــد ) به عنــوان مثــال يــك بیمــار كــه دی والپروئکــس 
بــا دوز ۲۷۵۰ میلی گــرم در روز برايــش تجويــز شــده اســت و يــازده قــرص ۲۵۰ 
میلی گرمــی دريافــت می كنــد در مقايســه بــا بیمــاری كــه روزانــه ۲۵۰۰ میلی گــرم 

ــد(. ــت می كن ــی درياف ــرص ۵۰۰ میلی  گرم ــج ق دی والپروئکــس به صــورت پن
   داروهــای تركیبــی در دســترس را بــرای كاهــش تعــداد قرص هــا در نظــر 

بگیريــد )۴(. ) به عنــوان مثــال تركیــب االنزاپیــن و فلوكســتین(

دو  بــا  دارو  يــك  آن هــا  بــرای  می تــوان  كــه  را  هم ابتايی هايــی     
ــرای  ــل دولوكســتین ب ــید )مث ــته  باش ــرد مدنظــر داش ــز ك انديکاســیون تجوي

ــی(. ــی ديابت ــردگی و نوروپات افس
ــوان  ــد )به   عن ــی كنی ــی را ارزياب ــات غذاي ــی. ماحظ ــای غذاي    توصیه ه
ــا مقــدار مشــخص  ــا مصــرف ب ــی در مقايســه ب ــا معــده خال ــز ب مثــال، تجوي
ــت  ــود قابلی ــث بهب ــا باع ــن توصیه ه ــا اي ــه آي ــد ك ــخص كنی ــری(. مش كال
ــه  ــدی ب ــدم پايبن ــردد. ع ــذب می گ ــود ج ــث بهب ــا باع ــود ي ــرش می ش پذي
ــه  ــر ب ــذارد، منج ــر می گ ــذب دارو اث ــر ج ــه ب ــده ك ــی توصیه ش ــم غذاي رژي

كاهــش اثربخشــی، علی رغــم مصــرف دارو می شــود.

جدول ۱- تغيير رژیم دارویی خانم س. 

رژیم دارویی جدیدرژیم دارویی فعلی

لیتیوم گسترده رهش، دو قرص ۴۵۰ میلی   گرمی در زمان خوابلیتیوم سريع رهش، ۳۰۰ میلی گرم سه بار در روز
دی والپروئکس با رهش  تأخیری:

۲۵۰ میلی گرم صبح؛ دو قرص ۲۵۰ میلی گرمی عصر؛ دو قرص 
۲۵۰ میلی گرمی زمان خواب

دی والپروئکس گسترده رهش، سه قرص ۵۰۰ میلی گرمی زمان خواب

پروپرانولول گسترده رهش، ۶۰ میلی گرم زمان خوابپروپرانولول سريع رهش، ۱۰۰ میلی گرم زمان خواب
ترازودون قطع شدترازودون سريع رهش، ۱۰۰ میلی گرم زمان خواب

آتورواستاتین ۴۰ میلی گرم زمان خوابآتورواستاتین ۴۰ میلی گرم زمان خواب

روش های تجویز
   نحــوه تجويــز را ســاده كنیــد و تــا حــد امــکان دســتورات 
دارويــی و اصطاحــات ثابتــی بــه كار ببريــد. به عنــوان 
ــر  ــار ه ــه يك ب ــا روزان ــه داروه ــت هم ــر الزم اس ــال، اگ مث
ــه  ــخصی را ارائ ــی مش ــتور داروي ــوند دس ــتفاده ش ــح اس صب
دهیــد؛ مثــًا هــر صبــح. اگــر بــرای برخــی داروهــا عبــارت 

ــرای  ــح، ممکــن اســت  ب ــرای برخــی هــر صب ــد و ب ــه كار ببري هــر روز را ب
ــز  ــد علــت تجوي ــده باشــد. بعضــی بیمــاران ترجیــح می دهن بیمــاران گیج كنن
در كنــار نحــوه تجويــز نوشــته  شــود. به عــاوه از میــزان ســواد بیمــار آگاهــی 
يابیــد و پیــش از رفتــن او، اطمینــان حاصــل كنیــد كــه قــادر بــه خوانــدن و 

فهمیــدن نحــوه مصــرف داروهــا هســت.
دفعات تجویز

ــد،  ــز يــك داروی جدي ــد. پیــش از تجوي    خواســت بیمــار را در نظــر بگیري
دفعــات مصــرف مــورد نیــاز را بــا توانايــی بیمــار بــر اســاس گــزارش خــودش 
ــای  ــن نوبت ه ــار بهتري ــد. از بیم ــق دهی ــزان از دارو تطبی ــرف آن می در مص
ــد  ــا ح ــد و ت ــی كنی ــار را ارزياب ــی بیم ــم داروي ــید و رژي مصــرف دارو را بپرس
فرموالســیون  آن  دهیــد.  كاهــش  را  دارو  مصــرف  نوبت هــای  امــکان 
ــد )  ــته باش ــرف را داش ــات مص ــن دفع ــه كمتري ــد ك ــاب كنی ــی را انتخ داروي
ــا  ــر ي ــته رهش، طوالنی   اث ــده، پیوس ــش كنترل   ش ــا ره ــیون    های ب فرموالس
ــد )۴(.  ــع كنی ــك دوز تجمی ــم را در ي ــای منقس ــا دوزه ــترده رهش( و ي گس
بعضــی از فرموالســیون  ها ممکــن اســت بــه دلیــل تحمــل بهتــر در مقايســه 
بــا كاهــش دفعــات مصــرف ترجیــح داده  شــوند )به   عنــوان مثــال، قرص هــای 
ــا ۳۶  ــدود ۱۸ ت ــانی، در ح ــر يکس ــترده رهش نیمه    عم ــی و گس ــوم معمول لیتی
ــری  ــان طوالنی ت ــترده رهش در زم ــرم گس ــال ف ــن ح ــا اي ــد. ب ــاعت، دارن س

ــدود ۲  ــی در ح ــد؛ يعن ــك غلظــت ســرمی می رس ــه پی ب
تــا ۶ ســاعت در مقابــل نیــم تــا ســه ســاعت. در نتیجــه 
ــد  ــر خواه ــل بهت ــه تحم ــر ب ــترده رهش منج ــرم گس ف
شــد، چــون عــوارض جانبــی مربــوط بــه زمــان بــه پیــك 
رســیدن را نــدارد )۷، ۸( كــه ايــن موضــوع، خصوصــًا در 
ــته  ــر داش ــت دارد(. در نظ ــوم اهمی ــه لیتی ــرف روزان مص
باشــید بــرای برخــی بیمــاران تجويــز يــك روز در میــان نســبت بــه تجويــز 

ــت. ــخت تر اس ــه س روزان
ــر  ــل از تغیی ــل مناســبی قب ــا تبدي ــد ت ــی كنی ــی را بازبین ــات داروي    اطاع
ــی  ــر داروي ــد. تغیی ــام دهی ــر انج ــه طوالنی   اث ــريع رهش ب ــك داروی س از ي
ممکــن اســت باعــث ســطوح متفاوتــی از دارو شــود )به   عنــوان مثــال، 
ــه  ــر ب ــته و منج ــی داش ــك متفاوت ــته رهش، فارماكوكینتی ــول پیوس پروپرانول
ــگام  ــود(. هن ــريع رهش می ش ــوع س ــا ن ــه ب ــتری در مقايس ــار بیش ــت فش اف
تغییــر فرموالســیون دارو، بیمــار را تحــت نظــر قــرار دهیــد تــا از حصــول اثــر 

ــويد )۹(. ــن ش ــب مطمئ ــی مناس درمان
ــا  ــد و ب ــکاری كنی ــه هم ــت اولی ــدگان مراقب ــازان و ارائه   دهن ــا داروس    ب
كمــك آنهــا تــا جــای ممکــن داروهــای طبــی و روانپزشــکی بیمــار را ســاده 

كنیــد.
مالحظات دیگر

   بررســی    های آزمايشــگاهی مــورد نیــاز بــرای داروهايــی مثــل كلوزاپیــن، لیتیوم 
و دی والپروئکــس بــر تمايــل بیمــار بــه چســبندگی بــه دارو اثــر می گذارد. اســتفاده 
از تنظیم كننده هــای هفتگــی يــا ماهیانــه داروهــا، نرم افزارهــای موبايــل، هشــدار 
ــت  ــا و حماي ــای چــك دارو و تقويم ه ــل، برگه ه ــا گوشــی موباي ــاعت ي روی س
خانــواده و دوســتان می توانــد باعــث بهبــود چســبندگی گــردد. بــرای داروهايــی 

همبودی هایی را که می توان 
برای آن ها یک دارو با دو 
اندیکاسیون تجویز کرد، 

مدنظر داشته باشید.
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مثــل لیتیــوم كــه نیــاز بــه پايــش ســطح خونــی دارنــد، هنگام 
تغییــر فرموالســیون دارويــی ســطح خونــی را انــدازه بگیريد.

   ادامــه نمونــه بالینــی. بعــد از بازنگــری داروها و مشــورت 
ــرف  ــه مص ــم س. ب ــی خان ــم داروي ــاز رژي ــك داروس ــا ي ب
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــداد داروه ــد. تع ــاده ش ــار در روز س يك ب
ــب  ــا در ش ــه داروه ــد و هم ــم ش ــترده رهش ك ــواع گس ان

تجويــز شــد. به عــاوه تــرازودون قطــع شــد، چــرا كــه دی والپروئکــس شــب، 

ــش  ــر خــواب آوری دارد. دوز دی والپروئکــس افزاي خــود اث
داده  شــد، چــون نیــاز بــه افزايــش ۸ تــا ۲۰ درصــد در دوز 
ــود دارد.  ــان وج ــی يکس ــطح درمان ــه س ــیدن ب ــرای رس ب
لیتیــوم ســريع رهش بــه گســترده رهش تغییــر يافــت 
ــوم  ــع لیتی ــردد. تجمی ــر منجــر می  گ ــل بهت ــه تحم ــه ب ك
بــه يــك دوز شــبانه باعــث افزايــش ۲۵ درصــدی ســطح 

ــود. ــوم می ش ــرمی لیتی س

جدول ۲- عوامل مرتبط با تجویز که بر روی پایبندی به درمان دارویی اثر می گذارد

مالحظاتعوامل 

بسته  بندی دارويی/ فرموالسیون   های 
از قبل اندازه   گیری   نشده

برای بیماران با مشکات مهارتی، يا افراد با صبر كم ممکن است بیرون آوردن دارو از برخی بسته بندی ها يا محاسبه 
دوز داروهای مايع، مشکل باشد. 

در صورت امکان، دوزها را برای كاهش تعداد قرص   ها تنظیم كنید. تعداد قرص
با اين كه در ابتدای درمان قرص هايی با دوز كمتر برای تیتراسیون اولیه نیاز است، پس از رسیدن به دوز نگهدارنده، 

نسخه جديدی با قرص های با دوز باالتر بنويسید. 
داروهای تركیبی را در نظر داشته باشید؛ مثل االنزاپین/فلوكستین

همبودی هايی را كه می توان برای آن ها يك دارو با دو انديکاسیون تجويز كرد، مدنظر داشته باشید؛ مثل دولوكستین 
برای افسردگی و نوروپاتی ديابتی

بعضی از توصیه های غذايی ممکن است روی تحمل و يا جذب تأثیر بگذارد؛ به   عنوان مثال، زيپراسیدون و لوراسیدون مقتضیات تجويز
بايد با مقدار مشخصی از كالری غذايی تجويز شوند تا از جذب آن ها مطمئن شويم.

از میزان سواد بیمار، آگاهی يابید و پیش از رفتن او، اطمینان حاصل كنید كه بیمار قادر به خواندن و فهمیدن نحوه نحوه تجويز
مصرف دارو ها هست.

نحوه مصرف را تا حد امکان ثابت نگه داريد.

از فرموالسیون هايی استفاده كنید كه كمترين نوبت های دارويی را نیاز داشته باشند. در نظر داشته  باشید كه برخی از دفعات مصرف 
فرموالسیون ها به دلیل فوايد بهتر در تحمل، در مقايسه با افزايش فواصل مصرف ترجیح داده می شوند.

ممکن است به دوزهای منقسم در ابتدای تیتراسیون نیاز باشد. با اين حال، در طول درمان نگهدارنده بهتر است داروها 
به يك بار در روز تجمیع شود؛ مانند ريسپريدون.

بانك اطاعات دارويی و نسخه دهی را برای مشخص كردن تبديل دوزهای سريع   رهش به طوالنی اثر ارزيابی كنید.
تجويز يك روز در میان ممکن است برای برخی بیماران مشکل باشد.

متون علمی را برای پیدا كردن شواهد تأيید كننده، جهت كاهش دفعات تجويز بررسی كنید؛ به  عنوان مثال، در 
بسته بندی لیتیوم دوز منقسم توصیه شده است. با اين حال، مقاله ی مالهی و تانیوس )۶( با بررسی متون، مصرف 

يك بار در روز و فوايد متعاقب آن  را توصیف كرده  است. مقاله همچنین به كمتر بودن كلیرانس لیتیوم در طول شب 
اشاره می كند. بنابراين تغییر دوز منقسم به يك نوبت شبانه، ممکن است باعث افزايش در سطح دارو تا ۲۵ درصد شود.
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ــوه،  ــل قه ــا از قبی ــی خوراكی ه ــواص برخ ــورد خ ــردم، در م ــیاری از م    بس
مطالبــی  قرمــز  شــراب  و  گريپ فــروت 
روانپزشــکان ممکــن اســت  امــا  خوانده انــد، 
ــد كــه  ــه بیمــاران اطــاع دهن ــد ب فرامــوش كنن
ــل  ــا تداخ ــا داروه ــد ب ــا، می  توانن ــن خوراكی ه اي
كــرده و در  نتیجــه مانــع به دســت آمــدن حداكثــر 

ــه بیمــاران در مــورد تداخــات  ــا موجــب مســمومیت شــوند. ب ــرات دارو و ي اث
دارويی-غذايــی و نیــز لــزوم پرهیــز از الــکل و غذاهــای خــاص حیــن مصــرف 

ــد. ــوزش دهی ــاب و روان( آم ــای اعص ــايکوتروپیك )داروه ــای س داروه
ــی  ــه تداخــات دارويی-غذاي ــب به صــورت بســیار خاصــه ب ــن مطل    در اي

متــداول و قابــل پیشــگیری پرداختــه شــده  اســت.
و   P450-3A4 ســیتوكروم  مهــار  طريــق  از  گريپ فــروت«:  »آب     
ــر داده و  ايزوفرم هــای 1A2 فراهمی   زيســتی بســیاری از ســايکوتروپ ها را تغیی
ــی  ــد. داروهاي ــدی و جــذب روده  ای آنهــا تداخــل می  كن ــا متابولیســم پیش  كب ب
ــد  ــد عبارت ان ــرار می گیرن ــر ق ــق تحــت تأثی ــن طري كــه به صــورت شــايع از اي
از: آلپــرازوالم، بوســپیرون، ســرترالین، كاربامازپیــن و متــادون )۲(. به بیمــاران در 
مــورد گريپ فــروت و آب ايــن میــوه هشــدار دهیــد؛ ممکــن اســت بــه تعديــل 

ــاز باشــد. ــی نی دوز دارو جهــت پیشــگیری از مســمومیت داروي
ــذا  ــك غ ــر نم ــرف كمت ــت؛ مص ــك اس ــك نم ــوم ي ــذا«: لیتی ــك غ    »نم
ــاير  ــوم و س ــس. لیتی ــود و برعک ــوم ش ــطح لیتی ــش س ــب افزاي ــد موج می   توان
ــن  ــه مســئول اي ــوی- ك ــای كلی ــذب و ترشــح در توبول ه ــرای ج ــا، ب نمك ه
ــه می شــود طــی  ــن توصی ــد. بنابراي ــت می كنن ــا هــم رقاب تداخــل هســتند - ب
درمــان، میــزان مصــرف نمــك غــذا در حــد ثابــت باشــد. بايــد بــه بیمــاران در 
مــورد خــوردن غــذای شــور در تابســتان هشــدار داد؛ زيــرا تعريــق زيــاد می توانــد 

منجــر بــه مســمومیت بــا لیتیــوم شــود.
   »كافئیــن«: يــك مــاده ی محــرک اســت كــه به صــورت رايــج مــورد مصــرف 
ــق  ــز از طري ــش داده و نی ــوم را كاه ــطح لیتی ــد س ــرد و می توان ــرار می گی ق
ــن شــود. مصــرف  ــس كلوزاپی ــار كلیرن ــم CYP-1A2، موجــب مه ــار آنزي مه

مفــرط كافئیــن ممکــن اســت بــه مســمومیت بــا 
كلوزاپیــن بینجامــد )۳(.

پنیــر و سوســیس كهنــه و     »جگــر گاو، 
شــراب«: حــاوی تیرامیــن هســتند. تیرامیــن 

ــم  ــن آنزي ــود. اي ــته می ش ــیداز )MAO( شکس ــم مونوآمین اكس ــق آنزي از طري
ــه  ــار می شــود. بیمــاری ك ــن و ســلژيلین مه ــل فنلزي ــی از قبی توســط داروهاي
ــد تیرامیــن و ســاير آمین هــا را  مهاركننــده  ی MAO مصــرف می كنــد نمی توان
 )crisis( كاتابولیــزه كنــد. ايــن آمین هــای اگــزوژن می تواننــد موجــب بحــران

ــه بیمــاران در  ــد ب ــات شــوند. پزشــکان باي ــده ی حی هايپرآدرنرژيــك تهديدكنن
 MAO مــورد رژيــم غذايــی مهاركننده هــای
ــای  ــاران از غذاه ــز بیم ــر پرهی ــدار داده و ب هش

ــد. ــارت كنن ــه نظ لیســت ممنوع
اســت  گیاهــی   :»ST. John’s Wort«    
ــتفاده  ــف اس ــردگی خفی ــان افس ــرای درم ــه ب ك
ــذا  ــت؛ ل ــم CYP-3A4 اس ــوی آنزي ــای ق ــی از برانگیزاننده ه ــود و يک می   ش
ــن،  ــرازول، كوئتیاپی ــی آريپیپ ــرات بالین موجــب كاهــش ســطح پاســمايی و اث
آلپــرازوالم و اكســی  كدون می شــود )۴(. ايــن گیــاه ممکــن اســت بــا 
ــندرم  ــه س ــر ب ــرده و منج ــل ك ــروتونین تداخ ــذب س ــای بازج مهاركننده ه

ــود. ــروتونین ش س
ــد فراهمی    زيســتی و جــذب روده   ای  ــی«: غــذا می توان ــده خال ــده پر/مع    »مع
داروهــای مختلــف ســايکوتروپیك را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. بهتــر اســت برخی 
داروهــا بــا معــده ی پــر و برخــی بــا معــده ی خالــی مصــرف شــوند. بــرای مثــال، 
زيپراســیدون بايــد بــا غذاهــای حــاوی حداقــل ۵۰۰ كالــری مصــرف شــود تــا 
ــا  ــی ب ــا وقت ــود. بنزوديازپین ه ــل ش ــدار حاص ــوب و پاي ــتی مطل فراهمی    زيس

ــی مصــرف شــوند، به ســرعت جــذب می شــوند. ــده ی خال مع
   در مــورد عــادات غذايــی بــا بیمــاران صحبــت كنیــد و آنهــا را تشــويق كنیــد 
ســبك زندگــی ســالمی داشــته باشــند. همچنیــن در زمینــه تداخــات دارويــی-

غذايــی راهنمايی هــای مفیــدی بــه آنهــا ارائــه دهیــد.
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به بیماران در مورد تداخالت
 دارویی غذایی متداول هشدار دهید)1(

مصرف مفرط کافئين ممکن است به 
مسموميت با کلوزاپين بينجامد.

بنزودیازپين ها وقتی با معده ی خالی مصرف 
شوند، به سرعت جذب می شوند.

زینب اميری مقدم
دستيار روانپزشکی
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per-( هــدف ايــن نوشــتار، معرفی يــك چشــم انداز   
spective( نوظهــور و در حــال تکامــل در رويکــرد بــه 
ــردد  ــاز می گ ــا آغ ــأله از اين ج ــکی اســت. مس روانپزش
ــوم اعصــاب  كــه علی رغــم پیشــرفت های شــگرف عل
ظهــور  و  اخیــر  دهه هــای  در   )neuroscience(
ــردی  ــرداری عملک ــه تصويرب ــن ك ــای نوي فناوری ه

سیســتم عصبــی، نقشــه برداری مغــز و حتــی دســت كاری و مهندســی سیســتم 
عصبــی را ممکــن ســاخته اســت و نیــز انفجــار اطاعــات در ســطوح مختلــف 
ــی،  ــبکه های عصب ــا و ش ــناخت مداره ــیمی و ش ــك، نوروش ــك، اپی ژنتی ژنتی
همچنــان يــك شــکاف )gap( واضــح بیــن عرصــه تحقیقــات پايــه و بالینــی 
وجــود دارد كــه منجــر بــه عــدم توســعه متناظــر روانپزشــکی به عنــوان يکــی 
ــوم اعصــاب بالینــی شــده اســت. به عبارت ديگــر ترجمانــی  از زيرحوزه هــای عل
ــه  ــر ب ــه منج ــکی ك ــه روانپزش ــرفت ها ب ــن پیش ــادار از اي )translation( معن
ــان  ــخیص و درم ــم ها، تش ــم مکانیس ــادار فه ــود معن ــه و بهب ــول قابل توج تح

اختــاالت روانــی شــود، صــورت نپذيرفتــه اســت.
   علــل گوناگونــی بــرای تبییــن ايــن شــکاف ترجمانــی ارائــه شــده كــه يکــی 
از مهم تريــن آنهــا، متوجــه نظــام طبقه بنــدی تشــخیصی توصیفــی ِمبتنــی بــر 
ــاالت  ــی اخت ــوژی و سبب شناس ــاس پاتوفیزيول ــر اس ــه ب ــی و ن ــم بالین عائ
اســت. ايــن در حالــی اســت كــه تــا قبــل از DSM-III، طبقه بنــدی بــر اســاس 
ــی- ــرد توصیف ــت. رويک ــورت می گرف ــی( ص ــه روان تحلیل ــی )گرچ سبب شناس

طبقــه ای )descriptive-categorical( كــه صرفــاً بــر اســاس مجموعــه ای از 
عائــم، افــراد را تحــت يــك عنــوان تشــخیصی و نــه الزاماً يــك بیمــاری دارای 
ماهیــت مشــخص )disease entity( قــرار می دهــد، از يك ســو منجــر شــده 
ــا  ــف، همپوشــانی بســیاری وجــود داشــته باشــد و ب ــن طبقه هــای مختل ــا بی ت
ــه  رو  ــخیصی روب ــای تش ــن طبقه ه ــودی )comorbidity( در بی ــل همب معض
het- )شــويم. از ســوی ديگــر، داخــل هــر طبقــه تشــخیصی نیــز ناهمگونــی 

ــان و ســاير  ــه درم ــاران از نظــر پیش آگهــی، پاســخ ب ــن بیم erogeneity( بی
ــی ارگان  ــار پیچیدگ ــد در كن ــه بی تردي ــود دارد ك ــی وج ــای كار بالین جنبه ه
هــدف يعنــی مغــز، يکــی از مهم تريــن عللــی اســت كــه منجــر بــه شکســت 
ــاس و  ــی حس ــدازه كاف ــی به ان ــن بیوماركرهاي ــرای يافت ــا ب ــوردن تاش ه خ

اختصاصــی بــرای اختــاالت روانپزشــکی شــده اســت.
ــا  ــراه ابزاره ــه هم ــی، ب ــری و روش  شناس ــتگاه نظ ــك دس ــه ي ــن ب    بنابراي

ــم- ــن حجی ــد اي ــا بتوان ــاز اســت ت ــی نی و تکنیك هاي
و  ساده ســازی  مــا  بــرای  را   )data big( داده هــا 
كاربــردی كنــد و بیــن ســطوح مختلــف نوروبیولــوژی 
ــط،  ــا محی ــا ب ــش آنه ــز برهم كن ــار و نی ــا رفت از ژن ت
ارتباطــی معنــادار و يکپارچــه ايجــاد نمايــد، بــه نحــوی 
كــه در نهايــت بتــوان از آنهــا كاربــرد بالینــی در 

ــت. ــار داش ــکی را انتظ روانپزش
   روانپزشــکی رايانشــی )computational psychiatry( كــه در  واقــع معادل 
اســتفاده از علــوم اعصــاب رايانشــی در حــل مســائل بالینــی اســت، امیدهايــی 
ــور از  ــت. منظ ــاخته اس ــرح س ــه مط ــای پیش گفت ــا چالش ه ــی ب را در روياروي
ــده -  ــًا تعريف ش ــدی كام ــه، فرآين ــوم رايان ــش )computation( در عل رايان
ــد و  ــل می كن ــی تبدي ــك خروج ــه ي ــك ورودی را ب ــه ي ــم - اســت ك الگوريت
 neural( ــذا منظــور از رايانــش عصبــی هــدف آن حــل يــك مســأله اســت. ل
computation( ابتــدا دريافــت محرک هــای حســی كدگــذاری شــده - 
به صــورت فعالیــت الکتروشــیمیايی نورون هــا - به عنــوان ورودی و ســپس 
ــی  ــك خروج ــاد ي ــات )information processing( و ايج ــردازش اطاع پ
ــن  ــا اي ــود. ب ــد ب ــم خواه ــار ارگانیس ــازنده رفت ــی س ــن خروج ــه اي ــت ك اس
ــی  ــوان اختــال عملکــرد مدارهــای عصب رويکــرد، اختــال روانپزشــکی به عن
ــد  ــدی خواه ــات صورت بن ــردازش اطاع ــش و پ )neural circuits( در رايان
شــد. در واقــع بــا ايــن رويکــرد گامــی در جهــت تبییــن دو پرســش اساســی در 
علــوم اعصــاب برداشــته خواهــد شــد: يکــی اين كــه چگونــه پاتولــوژی در ژن/

مولکــول )مثــل عصب  رســانه و گیرنــده( منجــر بــه تغییــر در رفتــار ارگانیســم 
خواهــد شــد و از طــرف ديگــر چگونــه ترومــای بیرونــی اجتماعــی منجــر بــه 
تغییــر در مدارهــا و پــردازش عصبــی می گــردد. بديــن شــکل در هــر دو جهــت، 
ــه خروجــی  ــی هســتند ك ــِه بررســی های علمــی، مدارهــای عصب ــون ِتوج كان
نهايــی يعنــی عائــم و نشــانه ها را تعییــن می كننــد و همان جايــی اســت كــه 

ــوند. ــرا می ش ــع و همگ ــطح تجمی ــون در آن س ــای گوناگ پاتولوژی ه
   مزيــت ديگــر ايــن رويکــرد اســتفاده از زبــان فرمــال )formal( رياضیــات 
ــق و  ــخص، دقی ــای مش ــا فرضیه ه ــازد ت ــان را وادار می س ــه محقق ــت ك اس
ابطال پذيــر تولیــد كننــد. نــگاه ديگــری كــه می تــوان بــه ايــن مســأله داشــت، 
ــد طــرز عملکــرد مغــز  ــدا باي ــرای درک ســايکوپاتولوژی، ابت ايــن اســت كــه ب
ــا  ــوم اعصــاب رايانشــی يــك جــواب متقاعدكننــده دارد: مغــز ب را دريافــت. عل
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ــی اش  ــا از ادراكات حس ــتنتاج )inference( علت ه اس
)از خــود و دنیــا( كار می كنــد. بنابرايــن ســايکوپاتولوژی 
همــان اســتنتاج نادرســت اســت. بــا ايــن صورت بنــدی، 
به عنــوان مثــال، هذيــان مبتنــی بــر اســتنتاج نادرســت 
ــت  ــتنتاج نادرس ــم از اس ــت )agency(، توه از عاملی
از داده هــای حســی، و ديس مورفوفوبیــا از اســتنتاج 
ــن  ــرد. بنابراي ــأت می گی ــدن نش ــاره ب ــت درب نادرس

چالشــی كــه بــا آن روبــه رو هســتیم ايــن اســت كــه پاتوفیزيولــوژی را از طريــق 
فرآيندهــای رايانشــی زيربنــای اســتنتاج، درک كنیــم.

ــز  ــر نی ــل يکديگ ــال مکم ــن ح ــه در عی ــرد ك ــوع رويک ــوع، دو ن    در مجم
هســتند، در روانپزشــکی رايانشــی مطــرح اســت: ۱- رويکردهــای داده محــور، 

۲- رويکردهــای نظريه محــور.
   ۱- رويکردهــای داده محــور، عمدتــاً مربــوط بــه اســتفاده از روش هــای علــوم 
رايانــه در تحلیــل حجیم-داده هــای )big data( بالینــی، ژنتیکــی، اپی ژنتیکــی، 
نوروشــیمی، علــوم شــناختی، تصويربــرداری و عوامــل محیطــی دخیــل در ايجاد 
ــا Machine Learning( از  ــین )ML ي ــری ماش ــی اســت. يادگی ــم روان عائ
ــف  ــته های مختل ــور گســترده در رش ــه اســت و به ط ــوم رايان ــته های عل زيررش
علمــی از اكتشــاف چاه هــای نفــت گرفتــه تــا تحلیــل بازارهــای مالــی كاربــرد 
يافتــه و به خودی خــود تحولــی شــگفت در ابــزار تحلیل هــای علمــی بــه 
شــمار مــی رود. به طــور خاصــه، منظــور از يادگیــری ماشــین )ML(، طراحــی 
ــه داده  ــك مجموع ــد از ي ــیله آن، بتوان ــه به وس ــه رايان ــی اســت ك الگوريتم هاي
ــد.  ــاد، ارتباطــات موجــود را اســتخراج نماي ــر بســیار زي ــداد متغی ــا تع ــم، ب عظی
ــی  ــك مجموع ــه ورودی و ي ــك مجموع ــن ي ــِع بی ــر، تاب ــارت ديگ ــه عب ــا ب ي
خروجــی مرتبــط بــا هــم را كشــف كنــد )يــاد بگیــرد( و ســپس وقتــی ورودی 
جديــدی از همــان جنــس بــه آن داده شــد، بتوانــد طبــق مدلــی كــه آموختــه، 
ــه  ــددی در زمین ــات متع ــد. مطالع ــی كن ــد را پیش بین ــات جدي ــی اطاع خروج
كاربــرد ML در روانپزشــکی انجــام شــده اســت. به عنــوان نمونــه، در مطالعــه ای 
ــرود  ــط چک ــت )Lancet( توس ــه لنس ــال ۲۰۱۶ در مجل ــج آن در س ــه نتاي ك
)Chekroad( و همــکاران چــاپ شــد، روش هــای ML توانســت پیامــد درمــان 
افســردگی را بــا موفقیتــی بیــش از حــد تصــادف پیش بینــی كنــد. در مطالعــه ای 
ــاراک- ــی روانپزشــکی توســط ب ــه آمريکاي ــه در ســال ۲۰۱۷ در مجل ديگــر ك

كــورن )Barak-Corren( و همــکاران بــه چــاپ رســید، از ســوابق الکترونیــك 
ســامت به عنــوان اطاعــات پايــه بــرای ML در 
ــه در  ــد؛ ك ــتفاده ش ــی اس ــر خودكش ــی خط پیش بین
ســرمقاله همــان شــماره، از آن به عنــوان يــك تحــول 
 )paradigm shift( اساســی و جابجايــی پارادايمــی

نــام بــرده شــد.
ــا رويکــرد قبلــی     ۲- فــرق رويکــرد نظريه محــور ب
ــاً كاری  ــور ضرورت ــرد داده مح ــه رويک ــت ك ــن اس اي

بــه مکانیســم زمینــه ای ايجــاد بیمــاری نــدارد، در حالــی كــه تــاش رويکــرد 
ــد و اســتفاده از مدل هــای مکانیســتیك بیمــاری و ســامت  نظريه محــور، تولی
اســت كــه البتــه ايــن امــکان و پتانســیل را نیــز دارد كه ســطوح مختلــف تحلیل 
ــوان در  ــن رويکــرد را می ت ــرد. اي ــر گی ــار را در ب ــا رفت ــا عصب رســانه ت از ژن ت

ســه دســته زيــر، جــای داد:
الف- مدل های واقع گرايانه بیوفیزيکال مبتنی بر شبکه های عصبی

)reinforcement learning( ب- مدل های الگوريتمیك يادگیری تقويتی
)Bayesian( پ- مدل های بیزی

   يکــی از روش هــای مربــوط بــه مدل هــای بیــزی، 
ــرد  ــه عملک ــوط ب ــل مرب ــای محتم ــتنتاج مدل ه اس
مدارهــای عصبــی از داده هــای تصويربــرداری در 
)Task( شــناختی و  انجــام يــك تکلیــف  حیــن 
ــت.  ــا اس ــان آنه ــه از می ــدل بهین ــاب م ــپس، انتخ س
ــه ای  ــال از مطالع ــك مث ــرای روشن شــدن بحــث، ي ب
ــر  ــد، ذك ــام ش ــکیزوفرنی انج ــاران اس ــه روی بیم ك
 Working( می كنیــم. در ايــن مطالعــه، يــك تکلیــف مربــوط بــه حافظــه كارِی
ــپس  ــد؛ س ــکیزوفرنی داده ش ــه اس ــان ب ــه مبتاي ــی ب Memory-WM( بیناي
ــا  ــف، ب ــن انجــام تکلی ــای حاصــل از fMRI در حی ــل داده ه ــاس تحلی ــر اس ب
ــن  ــر )effective connectivity( بی ــاط مؤث ــاری، ارتب روش هــای اســتنتاج آم
كورتکس هــای بینايــی، پاريتــال و پره فرونتــال مــورد بررســی قــرار گرفت-بــه 
علــت نقــش مهــم ايــن كورتکس هــا در WM كــه از پیــش مفــروض بــود- 
ســپس بــر اســاس آنالیــز انجام شــده مشــخص شــد افــراد مبتــا از نظــر الگوی 
ارتبــاط، بیــن ايــن كورتکس هــا بــه ۳ زيرگــروه مجــزا قابــل تقســیم هســتند. 
ــًا  ــروه، به طــور كام ــن ۳ زيرگ ــه اي ــود ك ــن ب ــدی، اي ــب بع ــه بســیار جال يافت
ــا درجــات متفــاوت از شــدت عائــم منفــی اســکیزوفرنی  معنــاداری متناظــر ب
بودنــد. نهايتــاً يافته هــا اين گونــه تفســیر شــدند كــه بیــن شــدت عائــم رفتــاری 
ــی،  ــای بیناي ــن كورتکس ه ــاط بی ــاوت ارتب ــای متف ــا الگوه ــی( ب ــم منف )عائ
ــه ای را  ــی فرضی ــه از طرف ــود دارد ك ــوی وج ــاط ق ــال ارتب ــال و پره فرونت پاريت
بــرای آزمــون در بســتر مطالعــات طولــی در آينــده فراهــم مــی آورد و از طــرف 
ديگــر، نمونــه ای موفــق از پتانســیل رويکردهــای رايانشــی را در فائــق آمــدن بــر 
ناهمگونــی اختــاالت طیفــی روانپزشــکی، ماننــد اســکیزوفرنی و تشــريح آن هــا 

ــد. ــان می ده ــك نش ــر فیزيولوژي ــادار از نظ ــای معن ــه زيرگروه ه ب
ــه گســتردگی مبحــث،  ــه ب ــا توج ــد، ب ــه گردي ــتار ارائ ــن نوش ــه در اي    آن چ
معرفــی بســیار كوتــاه و مختصــر در حــد فضــای موجــود بــود؛ لــذا بــرای مطالعه 
بیشــتر منابــع زيــر بــرای عاقه منــدان ارائــه می گــردد كــه از آن هــا در نــگارش 

متــن نیــز اســتفاده شــده اســت.
منابع

Redish AD, Gordon JA. Computational psychiatry: New 
perspectives on mental illness. MIT Press; 2016. 
Huys QJ, Maia TV, Frank MJ. Computational psychia�
try as a bridge from neuroscience to 
clinical applications. Nat Neurosci. 
2016;19(3):404. 
Marquand AF, Wolfers T, Mennes M, 
Buitelaar J, Beckmann CF. Beyond 
lumping and splitting: a review of 
computational approaches for stratify�
ing psychiatric disorders. Biol Psychiatry Cogn Neurosci 
Neuroimaging. 2016;1(5):433�47.
Friston KJ, Stephan KE, Montague R, Dolan RJ. Compu�
tational psychiatry: the brain as a phantastic organ. The 
Lancet Psychiatry. 2014;1(2):148�58.
Wang XJ, Krystal JH. Computational psychiatry. Neuron. 
2014;84(3):638�54. 
Montague PR, Dolan RJ, Friston KJ, Dayan P. Computa�
tional psychiatry. Trends Cogn Sci. 2012;16(1):72�80.

با این رویکرد، اختالل روانپزشکی 
به عنوان اختالل عملکرد مدارهای 

عصبی در رایانش و پردازش 
اطالعات صورت بندی خواهد شد.

در مجموع، دو نوع رویکرد در 
روانپزشکی رایانشی مطرح است:

۱- رویکردهای داده محور
 ۲- رویکردهای نظریه محور.
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فراهــم مي كنــد. بخــش بعــدي، رويکردهــاي پويــا بــه اختــاالت DSM�5 را معرفــي مي كنــد. هــر فصــل روزآمــد شــده اســت 
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كاس هــا و كارگاه هــاي سرتاســر دنیــا تدريــس مي شــود. از ســويي، متخصصــان ســامت روان در اقصــي نقــاط جهــان، آن را 

اثــر كاســیك برجســته ای در نظــر مي گیرنــد.
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ــی  ــای بالین ــات و ماک ه ــد. DSM�IV اطاع ــر ش ــاپ DSM�IV منتش ــا چ ــان ب ــاب هم  زم ــن کت ــح : ای توضی
تشــخیص اختــاالت روانــی را در اختیــار می  گــذارد و چگونگــی رویکــرد بــه بیمــار را بــه نحــوی توضیــح 
ــردد.  ــن گ ــی روش ــه خوب ــان ب ــتای درم ــی در راس ــم نکات ــخیصی و ه ــای تش ــم ماک  ه ــه ه ــد ک می ده
ــت،  ــده اس ــت آم ــه دس ــی ب ــارب بالین ــتقیماً از تج ــه مس ــدد ک ــی متع ــای بالین ــتفاده از مثال   ه ــا اس ــاب ب کت
متخصصــان بالینــی را بــا هدایــت گام  بــه   گام یــاری کــرده تــا نحــوه درســت تأییــد یــا رد کــردن اختــاالت 

ــد. ــان ده ــا نش ــی آنه ــخیص های افتراق ــق تش ــکی DSM�IV را از طری روانپزش

صفورا محمدی
دستيار روانپزشکی
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به نام خداوند جان و خرد
مطالبات انجمن علمی روانپزشکان ایران از نامزدهای 

دوازدهمين دوره ی انتخابات ریاست جمهوری
    بــر ايــن باوريــم كــه رئیــس جمهــور به عنــوان باالتريــن مقــام اجرايــی 
كشــور، بايــد بــه ســامت روانــی- اجتماعــی توجهــی ويــژه داشــته باشــد. 
ــه اولويت هــای ايــن حــوزه در يــك برنامــه چهارســاله  ــر ب پیشــنهادهای زي
ــمت  ــت از س ــر جه ــدف تغیی ــا ه ــًا ب ــات عمدت ــن مطالب ــه اســت. اي پرداخت
ــه  ــوس، ارائ ــت معک ــه وضعی ــظ ب ــه محاف ــر ب ــل خط ــبت عوام ــی نس فزون
ــای  ــزی حوزه ه ــده اســت. ضــروری اســت در سیاســت گذاری و برنامه ري ش

عمومــی، رفــاه اجتماعــی و ســامت ايــن مــوارد مدنظــر قــرار گیــرد.
    ســامت روانــی - اجتماعــی ثمــره ی نهايــی همــه ی تاش هــای 
ــود  ــا وج ــت. ب ــهروندان اس ــی ش ــت زندگ ــای كیفی ــرای ارتق ــا ب دولت ه
چنیــن اهمیتــی، در برنامه هــای نامزدهــای رياســت جمهــوری اغلــب 
ــت و  ــیوع بیس ــود. ش ــه نمی ش ــوع پرداخت ــن موض ــه اي ــتقیم ب ــور مس به ط
ــواع  ــروز ان ــیوع و ب ــران، و ش ــاالت روانپزشــکی در اي ــار درصــدی اخت چه
آســیب های اجتماعــی ماننــد گســترش حاشیه نشــینی، مصــرف مــواد، جــرم 
ــن  ــرورت چنی ــونت، ض ــی، و خش ــط برون ازدواج ــا، رواب ــکاری، فحش و بزه

برنامــه ای را دوچنــدان می كنــد.
    اكنــون مــا بنــا بــر مســئولیت حرفــه ای خــود، توجــه نامزدهــای محتــرم 

ــی -  ــامت روان ــای س ــرای ارتق ــر ب ــات زي ــه مطالب ــوری را ب ــت جمه رياس
ــام  ــم و از تم ــب می كنی ــوم جل ــرز و ب ــن م ــاكنان اي ــه ی س ــی هم اجتماع
واجــدان شــرايط می خواهیــم كــه ضمــن مشــاركت حداكثــری در انتخابــات، 
نامــزدی را برگزيننــد كــه در سیاســت ها و برنامه هــای خــود تمايــل و 
توانــی جــدی بــرای نیــل بــه ايــن مطالبــات را به روشــنی نشــان داده باشــد:

اصالح عوامل اجتماعِی مؤثر بر سالمت روانی ـ اجتماعی
    طبــق »گــزارش جهانــی خوشــبختی«، در ســال ۲۰۱۷ ايــران از حیــث 
شــادمانی و خوشــبختی بــا امتیــازی حــدود ۷/۴ )از ۱۰( رتبــه ۱۰۸ را در میــان 
۱۵۵ كشــور داشــته اســت. بــا وجــود كاهــش نابرابــری از دهــه ۵۰ تــا كنــون 
)مقايســه ضريــب جینــی(؛ متأســفانه شــواهدی از افزايــش اخیــر آن در دســت 
ــی،  ــتگاه های حمايت ــده توســط دس ــای انجــام ش ــی برآورده اســت )در برخ
ــا  ــد(. ب ــی می كنن ــر زندگ ــط فق ــر خ ــران زي ــر در اي ــون نف ــل ۱۱ میلی حداق
ــی كاری  ــر؛ ب ــی كاری در ســال های اخی ــی ب ــزان كل ــات نســبی می وجــود ثب

جوانــان افزايــش يافتــه اســت.
ــر  ــی خط ــام سیاس ــه نظ ــادی ب ــر، بی اعتم ــواهد معتب ــه ی ش ــر پاي     ب
ــش می دهــد؛  ــر افزاي ــم براب ــك و نی ــش از ي مشــکات ســامت روان را بی
ــا فزونــی جرم هــای ســنگین همــراه اســت؛ فقــر  ضعــف در مردم ســاالری ب
ــاالت  ــر اخت ــردگی و ديگ ــر افس ــادی خط ــی- اقتص ــت اجتماع و محرومی
روانــی را يــك و نیــم برابــر می نمايــد؛ نابرابــری بــا افزايــش جــرم، به ويــژه 

 مطالبات انجمن از
  نامزدهای دوازدهمین

 انتخابات ریاست جمهوری
در روزهای تبليغات دوازدهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران، انجمن علمی روانپزشکان ایران بر آن شد تا 

مطالبات انجمن از نامزدهای این دوره را در قالب بيانيه  ای منتشر کند. متن کامل این بيانيه به شرح زیر است.

فعاليت های 
انجمن
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ــی و  ــه اختــاالت روان ــی كاری ابتــا ب جرم هــای خشــن همــراه اســت؛ و ب
ــد. ــش می ده ــر افزاي ــار براب ــا چه ــاد را دو ت اعتی

    از ايــن رو هــر اقدامــی بــرای بهبــود وضــع ســامت روانــی ـ اجتماعــی 
ــر خواهــد  ــدون كاهــش فقــر، نابرابــری و بــی كاری، ابتــر و كم اث ايرانیــان ب
ــت در  ــتی عدال ــا، كاس ــری فرصت ه ــه نابراب ــر ب ــل منج ــن عوام ــد. اي مان
ســامت و كاهــش كرامــت انســان ها شــده، افزايــش آســیب های اجتماعــی 
ــد  ــال خواه ــه دنب ــکی( را ب ــاالت روانپزش ــژه اخت ــا )به وي ــار بیماری ه و ب
داشــت و ايــن وضعیــت تهديدكننــده ی آســايش و آرامــش انســان ها و 

ــت. ــا اس دولت ه

اصالح ساختار و کارکرد بخش متولی سالمت روانی ـ اجتماعی
ــوط اســت.  ــه ی خدمــات مرب ــه درون نظــام ارائ     دســته ی دوم اهــداف ب
در برابــر عوامــل اجتماعــِی پیش گفتــه كــه ســامت روانــی- اجتماعــی مــا 
ــواه و  ــمند، خیرخ ــانِی هوش ــام خدمت رس ــت نظ ــد، الزم اس ــد می كن را تهدي
ــا ســرعتی  ــل، ب ــه ضمــن رصــد آن عوام چاالكــی وجــود داشــته باشــد، ك

هرچــه بیشــتر اقدامــی مناســب بــه عمــل آورد. از ايــن رو الزم اســت:
ــی در وزارت  ــی ـ اجتماع ــامت روان ــکیات اداری س ــاختار تش     ۲-۱ س

ــد. ــا ياب ــت آن ارتق ــق اهمی بهداشــت مطاب
به عنــوان شــريك  اجتماع محــور،  و  مردم نهــاد  ســازمان های   ۲-۲    
ــن  ــای اي ــی در تصمیم گیری ه ــی- اجتماع ــامت روان ــای س ــی ارتق اصل

ــند. ــته  باش ــاركت داش ــوزه مش ح
    ۲-۳ اصــل سیاســت های يکســان و هماهنــگ مبتنــی بــر شــواهد و نــه 
ــی-  ــال در ســامت روان ــان دســتگاه های متعــدد فع اجــرای متمركــز در می
اجتماعــی )»وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی« و »وزارت تعــاون، 

كار و رفــاه اجتماعــی«( حاكــم شــود.
ــد  ــش ياب ــوی افزاي ــه نح ــی ب ــی- اجتماع ــامت روان ــه س     ۲-۴ بودج
ــی،  ــامت روانی-اجتماع ــای س ــات )ارتق ــطوح خدم ــه ی س ــرای هم ــه ب ك
ــان  ــی، درم ــیب های اجتماع ــاد و آس ــی، اعتی ــاالت روان ــگیری از اخت پیش
ــی و  ــاالت روان ــار اخت ــا ب ــد و ب ــت كن ــان( كفاي ــش زي ــی، و كاه و بازتوان

ــد. ــته باش ــب داش ــی تناس ــیب های اجتماع آس
روان(  )قانــون ســامت      ۲-۵ اليحــه ی حقــوق خدمت گیرنــدگان 
ــیعی از  ــف وس ــی از طی ــا نظرخواه ــی و ب ــس طوالن ــدی ب ــی فرآين ــه ط ك
ــری و  ــده اســت، پیگی ــن ش ــی تدوي ــی- اجتماع متخصصــان ســامت روان

ــود. ــی ش اجراي
ــدری  ــی به ق ــی- اجتماع ــات ســامت روان ــه ای خدم     ۲-۶ پوشــش بیم
افزايــش يابــد كــه )۱( خدمــات غیردارويــی )انواعــی از روان درمانــی( را نیــز 
ــای بســتری در بخــش روانپزشــکی،  ــداد روزه ــود، )۲( ســقف تع ــامل ش ش
متناســب بــا نیــاز بیمــاران افزايــش يابــد، )۳( همــه ی اختــاالت روانپزشــکی 
ــر  ــان، ديگ ــطح درم ــر از س ــود؛ و )۴( فرات ــده ش ــی دي ــای تکمیل در بیمه ه
ســطوح خدمــات )ارتقــای ســامت روانــی- اجتماعــی، پیشــگیری از 
اختــاالت روانــی، و آســیب های اجتماعــی، بازتوانــی و ادغــام در اجتمــاع، و 

ــرد. ــان( را هــم در برگی كاهــش زي
    ۲-۷ كمبــود تخت هــای روانپزشــکی برطــرف شــود. بــرای حــل 

ــه  ــکی ك ــد روانپزش ــتان های جدي ــیس بیمارس ــای تأس ــل، به ج ــن معض اي
ــداد  ــت تع ــت، الزم اس ــی اس ــر جهان ــع معتب ــای مراج ــاف توصیه  ه برخ
افزايــش  دولتــی  بیمارســتان های عمومــی  در  روانپزشــکی  تخت هــای 
يابــد. بــا توجــه بــه ُوســِع غالبــًا انــدِک افــراد دچــار اختــاالت روانپزشــکی، 
ــد. ــت باش ــل پرداخ ــا قاب ــرای آنه ــتری ب ــات بس ــه خدم ــت هزين  الزم اس

ــق  ــان از طري ــودكان و نوجوان ــی ك ــی- اجتماع ــامت روان ــای س ۲-۸ ارتق
ــی  ــهیل اجتماع ــی و تس ــای زندگ ــهروندی و مهارت ه ــم ش ــوزش مفاهی آم
ــمی در  ــوزش رس ــای آم ــی و برنامه ه ــکل های اجتماع ــب تش ــدن در قال ش
ــری شــود. ــرورش پیگی ــه آمــوزش و پ ــط از جمل تمامــی ســاختارهای مرتب
انجمن علمی روانپزشکان ایران، هشتم اردیبهشت ۱3۹6
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   هیأت مديــره انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران در مجموعــه تاش  هــای 
ــی  ــاه ارزياب ــد م ــس از چن ــی،  پ ــیوه   نامه  های اجراي ــه ش ــرای تهی ــود ب خ
ــی  ــن علم ــاط انجم ــیوه نامه ارتب ــن »ش ــت مت ــح، در نهاي ــث و تصحی و بح
ــت  ــا رعاي ــع پزشــکی ب ــی و صناي ــا شــركت های داروي ــران ب روانپزشــکان اي
ــرای  ــخ ۱۳۹۶/۳/۲۵ تصويــب كــرد. همچنیــن ب ــه ای« را در تاري اصــول حرف
اعــام ايــن شــیوه  نامه بــه شــركت   های مرتبــط و تعامــل بــا آنهــا، جلســه  ای 
ــره انجمــن و نماينــدگان شــركت  های دارويــی  ــا حضــور اعضــای هیأت مدي ب

در تاريــخ ۱۳۹۶/۵/۵ در دفتــر انجمــن برگــزار شــد.
متن کامل شيوه  نامه به این شرح است:

الف. مقدمه

ــران نقــش  ــه انجمــن علمــی روانپزشــکان اي    انجمن هــای علمــی از جمل
ــت  ــه پزشــکی كشــور، صیان ــای ســطح علمــی  جامع مهمــی در حفــظ و ارتق
ــه و  ــوق بیمــاران و جامع ــت از حق ــه پزشــکی، حفــظ و حماي ــگاه جامع از جاي
ــد. از  ــه دارن ــاز ســامت جامع ــورد نی ــن مشــاركت در پژوهش هــای م همچنی
ســوی ديگــر شــركت های دارويــی و صنايــع تجهیــزات پزشــکی از برگــزاری 
فعالیت هــای مختلــف انجمن هــا حمايــت مالــی می كننــد. گرچــه ايــن 
ــعه  ــش و توس ــوزش، پژوه ــرای آم ــی را ب ــت منافع ــن اس ــا ممک حمايت ه
روش هــای نويــن درمانــی بــه دنبــال داشــته باشــند، در صورتــی كــه شــفاف و 
conflict of in� )كنتــرل شــده نباشــند می تواننــد بــه علــت تعــارض منافــع 

terests( و ســوگیری )bias(، قضــاوت حرفــه ای پزشــکان و تصمیم گیــری 
ــد. ــرار دهن ــر ق ــا را تحــت تأثی انجمن ه

ــا اتخــاذ سیاســت ها و راهبردهــای  ــا ب ــن ضــروری اســت انجمن ه    بنابراي
ــزات  ــع تجهی ــی و صناي ــركت های داروي ــا ش ــاط ب ــفاف در ارتب ــن و ش روش
ــع بیمــاران و  ــادن مناف ــه خطــر افت ــد كــه ب ــه ای عمــل نماين پزشــکی به گون
ــه حداقــل ممکــن كاهــش  ــات ب ــه خدمــت، آمــوزش و تحقیق ــه در ارائ جامع
ــن  ــن اي ــا تدوي ــران ب ــکان اي ــی روانپزش ــن علم ــن روی، انجم ــد. از اي ياب
شــیوه نامه در نظــر دارد گامــی در ايــن راســتا بــردارد تــا بــه بیمــاران و جامعــه 
اطمینــان بخشــد كــه منافــع آنهــا را بــر هــر منفعــت ديگــری از جملــه منافــع 
ــکی  ــزات پزش ــع تجهی ــی و صناي ــركت های داروي ــع ش ــود و مناف ــی خ صنف
مقــدم مــی دارد. همچنیــن تأكیــد می شــود هیأت     مديره هــای انجمــن در 
ــر اســاس رأی اكثريــت اعضــای انجمــن از میــان  ــا كنــون ب ادوار مختلــف ت
ــر  ــت ب ــر دالل ــای زي ــده اند و تأكید ه ــاب ش ــکاران انتخ ــت ترين هم پاک دس

ــع دارد. ــه مشــکات تعــارض مناف حساســیت روانپزشــکان ب
   البتــه انتظــار مــی رود يکايــك اعضــای جامعــه روانپزشــکی كشــور، اعــم 
ــه  ــا بخــش دولتــی، از حركــت انجمــن ب از شــاغان در بخــش خصوصــی ي

ســمت اســتقال مالــی در عمــل حمايــت نماينــد.
   انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران )كــه از ايــن پــس بــه اختصــار انجمــن 
ــن  ــه آخري ــود ك ــنامه خ ــاده ۴ اساس ــرای م ــتای اج ــود( در راس ــده می ش نامی
ــن  ــی  انجم ــع عموم ــب مجم ــه تصوي ــخ ۱۳۹۴/۷/۲۳ ب ــه آن در تاري اصاحی
ــن در راســتای اهــداف »منشــور  ــران رســید و همچنی علمــی  روانپزشــکان اي
اخــاق حرفــه ای روانپزشــکی در ايران«، »شــیوه نامه ارتبــاط انجمــن علمــی 
ــت  ــا رعاي ــع پزشــکی ب ــی و صناي ــا شــركت های داروي ــران ب روانپزشــکان اي
ــفافیت  ــن و ش ــی انجم ــتقال مال ــظ اس ــور حف ــه ای« را به منظ ــول حرف اص
ــر تصويــب  ــه شــرح زي ــا شــركت های دارويــی و صنايــع پزشــکی ب تعامــل ب

نمــود:

ب. اهداف

        ۱. حفــظ اســتقال و عــدم وابســتگی: فعالیت هــای آموزشــی، علمــی، 
ــاس  ــر اس ــوده و ب ــتقل ب ــن مس ــی انجم ــی و اجتماع ــی، حمايت طلب پژوهش

ــژه بیمــاران روانپزشــکی و ســامت روان مــردم اســت. ــه به وي ــع جامع مناف
ــا شــركت ها را به صــورت  ــی ب ــل مال ــن تعام ــودن: انجم         ۲. شــفاف ب

شــفاف بــه اعضــای خــود اعــام خواهــد كــرد.
        ۳. اولويــت منفعــت بیمــار و جامعــه: انجمــن در تمامــی  تصمیم هــای 
خــود منافــع بیمــاران و جامعــه را بــه منافــع صنفــی اعضــای خــود و شــركت ها 

ــد. ــح می ده ترجی
        ۴. تصمیم گیــری مبتنــی بــر شــواهد: انجمــن در تمامــی تصمیم هــا و 
توصیه هــای علمــی  و بالینــی خــود تــاش خواهــد كــرد از آخريــن و بهتريــن 

شــواهد موجــود علمــی  اســتفاده نمايــد.
        ۵. رعايــت عدالــت در توزيــع منابــع محــدود: بــا توجــه بــه محدوديــت 
ــود را  ــی خ ــای مال ــه تصمیم گیری ه ــرد ك ــد ك ــاش خواه ــن ت ــع، انجم مناب

بــه عادالنه تريــن وجــه ممکــن انجــام دهــد.

پ. راهبردها

ــر  ــود را ب ــد خ ــی درآم ــع اصل ــا منب ــد ت ــاش می كن ــن ت         ۱. انجم

تصویب شیوه نامه ارتباط 
انجمن با شرکت های دارویی 

و صنایع پزشکی
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حرفــه ای،  گردهمايی هــای  در  ثبت     نــام  حــق  عضويــت،  حــق  مبنــای 
ــه و  ــی داوطلبان ــای مال ــاير كمك ه ــی، س ــی و پژوهش ــای آموزش فعالیت ه
ــط  ــوب ضواب ــه ای در چارچ ــای حرف ــاير فعالیت ه ــت و س ــدون چشم    داش ب

ــد. ــا كن ــه ای بن ــی و حرف ــول اخاق ــی و اص قانون
        ۱. انجمــن پیش شــرطی را از طــرف شــركت ها بــرای دريافــت 
ــرد. ــده نمی پذي ــداف تعیین ش ــا اه ــر ب ــی مغاي ــای مال ــا حمايت ه ــا ي كمك ه

        ۲. انجمــن ترجیــح می دهــد كمك هــای اهدايــی نامشــروط را 
پــس از تأيیــد هیأت مديــره به صــورت كلــی دريافــت كنــد؛ به طــوری 
ــا اولويت هــای  ــق ب ــغ مطاب ــه كــردن مبال ــه هزين ــار ب ــره مخت كــه هیأت مدي
انجمــن باشــد. ايــن كمك هــا می توانــد به صــورت كمــك مالــی مســتقیم يــا 
ــی  ــای علم ــرای برنامه ه ــالن ب ــرار دادن س ــار ق ــد در اختی ــتقیم، مانن غیرمس
 يــا اهــدای تجهیــزات آموزشــی باشــد. هیچ يــك از ايــن كمك هــا يــا 
حمايت هــا به صــورت فــردی يــا مغايــر بــا اهــداف نمی توانــد دريافــت شــود.

        ۳. در برگــزاری كنگره هــا و ســمینارها، محتــوای برنامه هــای علمــی، 
ســخنرانان و شــركت    كنندگان را دبیــر علمــی  يــا كمیتــه علمــی  مــورد تأيیــد 
ــن  ــی  تعیی ــای علم ــده برنامه ه ــركت های حمايت   كنن ــتقل از ش ــن، مس انجم

می كننــد.
   انجمــن می   توانــد در چارچــوب شــرايط زيــر در برنامه هــای خــاص 
ــوع  ــد: اواًل موض ــركت كن ــی ش ــركت های داروي ــنهادی ش )events( پیش
ــًا  ــد؛ ثانی ــاص نباش ــام )brand( خ ــك داروی نمان ــه ي ــوط ب ــه مرب برنام
ــن  ــد انجم ــه تأيی ــخنرانان ب ــا س ــخنران ي ــه و س ــوای برنام ــوع و محت موض

ــد. ــیده باش رس
ــد می گــردد  ــه ســخنرانان تأكی         ۴. در برنامه هــای آموزشــی انجمــن ب
كــه از مــواد آموزشــی تهیه شــده توســط شــركت ها يــا لوگــوی آنهــا اســتفاده 

. يند ننما
        ۵. در برنامه هــای آموزشــی انجمــن، بــه ســخنرانان توصیــه می گــردد 
ــار  ــه از اعتب ــواردی ك ــن، م ــای انجم ــود در برنامه ه ــخنرانی خ ــدای س در ابت
ــا ســخنرانی خــود  ــاط ب ــج ســال گذشــته در ارتب ــت شــركت ها در پن ــا گرن ي

ــد. ــام نماين ــفاف اع ــورت ش ــد به ص ــتفاده نموده ان اس
        ۶. انجمــن از ســخنرانان درخواســت می نمايــد حتی المقــدور در 
ســخنرانی های خــود از نــام ژنريــك داروهــا يــا محصــوالت اســتفاده نماينــد.

        ۷. تبلیــغ يــا معرفــی محصــوالت شــركت ها در داخــل محــل برگــزاری 
برنامه هــای علمــی  يــا صنفــی انجمــن يــا دفتــر انجمــن بــه هــر شــکل و بــه 

هــر انــدازه مجاز نیســت.
ــغ مســتقل لوگــوی شــركت ها در فضــای  ــه تبلی         ۸. انجمــن مجــاز ب
مجــازی )از قبیــل وب ســايت انجمــن و وب ســايت كنگــره(، خبرنامــه انجمــن 
ــت؛  ــا نیس ــه همايش ه ــا برنام ــاالت ي ــه مق ــد خاص ــارات مانن ــاير انتش و س
مگــر در كنــار معرفــی يــك يــا چنــد محصــول تأيیدشــده علمــی  شــركت در 

مــکان متمايــزی بــرای آگهــی.
        ۹. اعضــای هیأت مديــره و رؤســای كمیته هــا يــا شــاخه های انجمــن 
ــاق و  ــناختی« و »اخ ــای زيست    ش ــای »درمان   ه ــای كمیته ه ــه اعض و كلی
قانــون« مجــاز نیســتند كــه بــا شــركت های دارويــی يــا تجهیــزات پزشــکی 
كــه بــه هــر شــکلی محصــوالت آنهــا مرتبــط بــا بیمــاران روانپزشــکی اســت، 

ارتبــاط مالــی برقــرار كننــد.
ــا  ــی  ي ــکاری علم ــا هم ــك ي ــه كم ــن هیچ گون ــای انجم         ۱۰. اعض

ــد. ــات را نمی پذيرن ــا دخانی ــط ب ــع مرتب ــا صناي ــه ای ب حرف
ــه  ــره انجمــن و شــاخه ها و كمیته هــا هیچ گون         ۱۱. اعضــای هیأت مدي
هديــه فــردی بــه ارزش مالــی بیــش از معــادل يــك ويزيــت را از شــركت ها 
ــد،  ــرار بگیرن ــل كار انجام    شــده ق ــراد در مقاب ــه اف ــواردی ك ــد. در م نمی پذيرن
ــد  ــی، موظف ان ــی و بین الملل ــفرهای داخل ــا س ــل ي ــات تجلی ــًا در جلس مث
ــه  ــت هدي ــد و مالکی ــع كنن ــا مطل ــن هداي ــت اي ــره را از درياف ــوراً هیأت مدي ف
ــد و در همــان جلســه ضمــن  ــه انجمــن منتقــل نماين ــن فرصــت ب را در اولی

ــز اعــام كننــد. ــه هديه دهنــده نی تشــکر، ايــن مقــررات را ب

ت. نحوه مشارکت

        ۱. انجمــن می توانــد در قبــال دريافــت كمــك مالــی يــا خدمتــی كــه 
ــورت  ــن به ص ــتندات انجم ــت آن در مس ــا ثب ــی دارد، ب ــا مال ــادی ي ارزش م
ــط تعیین شــده  ــا تعهــد ضواب ــا شــركت و ب ــرارداد رســمی ب شــفاف و طــی ق
علمــی  و اخاقــی ايــن شــیوه نامه، يــك يــا چنــد مــورد از تســهیات زيــر را 

در اختیــار شــركت قــرار دهــد:
ــا كنگــره          ۲. محــل مشــخصی در جــوار محــل برگــزاری همايــش ي
يــا بازآموزی هــا يــا ســاير برنامه هــای انجمــن در اختیــار شــركت قــرار دهــد 
ــی  ــده علم ــط تعیین ش ــت ضواب ــا رعاي ــود ب ــوالت خ ــی محص ــه معرف ــا ب ت
ــالن  ــزا از س ــل مج ــورت كام ــد به ص ــل باي ــن مح ــردازد. اي ــی بپ  و اخاق

ــه علمــی  باشــد. ــزاری برنام برگ
        ۳. معرفــی داروهــا يــا محصــوالت شــركت های حمايت كننــده 
برنامه هــای علمــی در وب ســايت انجمــن، وب ســايت كنگــره، خبرنامــه 
انجمــن، ســاير انتشــارات ماننــد خاصــه مقــاالت يــا برنامــه همايش هــا يــا 
بســته يــا كیــف برنامــه، بــا رعايــت ضوابــط علمــی  و اخاقــی و بــر اســاس 
تشــخیص مشــترک مســئول برنامــه علمــی  و مســئول وب ســايت يا انتشــارات 
مربوطــه مجــاز خواهــد بــود. ايــن معرفــی بايــد به صــورت كامــل، مشــخص و 

مجــزا از محتــوای مربــوط بــه برنامــه علمــی  باشــد.
        ۴. گرنــت ســفر علمــی: هیأت مديــره انجمــن يــا در ايــن مــوارد ورود 
ــن  ــای انجم ــان اعض ــخص از می ــای مش ــاس معیاره ــر اس ــا ب ــد و ي نمی    كن
افــرادی را تعییــن و بــرای اســتفاده از گرنــت ســفر بــدون هیــچ پیش     شــرطی 
ــان همــه اعضــای انجمــن به جــز  ــراد مــورد نظــر از می ــد. اف پیشــنهاد می كن
و  زيست شــناختی«  »درمان هــای  كمیته هــای  و  هیأت مديــره  اعضــای 

»اخــاق و قانــون« بــر اســاس معیارهــای مشــخص انتخــاب خواهــد شــد.

ث. سایر موارد

        ۱. مقــررات تعــارض منافــع مذكــور، عــاوه بــر خــود فــرد، دريافــت 
ــز شــامل می شــود. ــی توســط بســتگان درجــه يــك او را نی ــع مال مناب

ــر در  ــوارد فوق الذك ــق م ــا، تطبی ــه اعض ــه هم ــن ب ــه انجم         ۲. توصی
ــت. ــا شركت هاس ــود ب ــردی خ ــای ف ارتباط ه

ــا  ــزارش دريافت ه ــاالنه گ ــورت س ــت به ص ــف اس ــن موظ         ۳. انجم
ــورت  ــر را به ص ــت ديگ ــا حماي ــك ي ــه كم ــا هرگون ــی ي ــای مال و پرداخت ه

ــه نمايــد. ــه مجمــع عمومــی  ارائ شــفاف ب
   ايــن شــیوه نامه در پنــج بخــش در هیأت مديــره انجمــن در تاريــخ 

۱۳۹۶/۳/۲۵ بــه تصويــب رســید.
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انتخابــات هیأت مديــره ســازمان نظــام پزشــکی 
ــر  ــی اُم تی ــخ س ــران در تاري ــامی اي ــوری اس جمه
ــی  ــن علم ــش از آن، انجم ــد. پی ــزار ش ۱۳۹۶ برگ
ــه ای  ــر نام ــم تی ــخ ده ــران در تاري ــکان اي روانپزش
ــره  ــت در هیأت مدي ــان عضوي ــه داوطلب ــاب ب خط
ســازمان نظــام پزشــکی، و در آســتانه برگــزاری 
ــه ای  ــز بیانی ــر، نی ــتم تی ــت و هش ــات، بیس انتخاب
روانپزشــکان  به ويــژه  و  پزشــکان  بــه  خطــاب 
ــر  ــات منتش ــركت در انتخاب ــه ش ــوت ب ــرای دع ب
كــرد. متن»نامــه« و »بیانیــه« بــه ترتیــب در ادامــه 

می آيــد.
»نامه«

سركار خانم/جناب آقای دكتر  ...
با سام و احترام؛

احســاس  ايــران  روانپزشــکان  علمــی  انجمــن 
مســئولیت شــما بــرای ورود بــه عرصــه انتخابــات و 
فعالیــت داوطلبانــه جهــت ارتقــای جايــگاه پزشــکی 
ــرای رفــع مشــکات  ــر ب و پزشــکان و خدمــت بهت

ســامتی مــردم را ارج می نهــد.
انجمــن بــر اســاس مســئولیت ويــژه خــود در حــوزه 
ــر از نظــر كمــی  روانپزشــکی كــه در ســال   های اخی
ــه  ــکان و جامع ــی پزش ــکار عموم ــر اف ــی ب و كیف
ــد  ــر آن ش ــت، ب ــرده اس ــدا ك ــه پی ــری قابل توج اث
ــت  ــان عضوي ــا داوطلب ــتر ب ــل بیش ــت تعام ــا جه ت
ــکی و  ــام پزش ــازمان نظ ــده س ــره آين در هیأت مدي
ــان،  افزايــش آگاهــی روانپزشــکان از ديدگاه هــای آن

ــد. فعالیــت نماي
ضمــن درک كمبــود وقــت شــما، آمادگــی داريــم تــا 
ــاره انتظــارات انجمــن دريافــت  نظــرات شــما را درب
ــری در رأی  ــت تصمیم گی ــا جه ــه اعض ــم و ب كنی

ــم: ــکاس دهی دادن انع
ــت گذاری های  ــي در سیاس ــاي علم ــش انجمن ه نق
ــت.  ــت اس ــد تقوي ــاكان نیازمن ــامت كم كان س
انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران امیــدوار اســت از 
همراهــی ســازمان نظــام پزشــکی در زمینه ســازمانی 
ــای  ــد فعالیت   ه ــا بتوان ــد ت ــوردار باش ــوی برخ و معن
خــود را در جهــت ارتقــای ســامت روان مــردم ايران 
ــا اصــاح قوانیــن مرتبــط  ــه تصويــب ي و كمــك ب

گســترش دهــد.
ــه پیشــینه آمــوزش پزشــکی  روانپزشــکان كشــور ب
ــر  خــود افتخــار می   كننــد و آن را مزيتــی مهــم در ب

ــگیرانه،  ــات پیش ــؤولیت مداخ ــتن مس ــده داش عه
همه    جانبــه  و  كم   خطــا  درمانــی  و  تشــخیصی 
می   داننــد. روانپزشــکان چــه در ايــران و چــه در ســاير 
ــی  ــای كاف ــتیاری آموزش   ه ــورها در دوران دس كش
ــك و  ــای غیربیولوژي ــه درمان   ه ــت در زمین و باكیفی
ــده  ــد و ابداع  كنن ــت می   كنن ــز درياف ــی نی روان    درمان
غیر   دارويــی  روش   هــای  مهم  تريــن  از  بســیاری 
بوده   انــد و بیــش از ســاير گروه   هــای حرفــه   ای 
ــا رويکــرد  ــع ب ــان جام ــت تشــخیص و درم صاحی
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــتی-روانی-اجتماعی دارن زيس
ــای  ــی و مرزه ــگاه تخصص ــت از جاي ــرای حفاظ ب
ــا  ــه خدمــت ب ــا هــدف ارائ ــه ای روانپزشــکان ب حرف
ــه مــردم، حمايــت ســازمان نظــام  ــر ب كیفیــت باالت
ــن  ــال، انجم ــن ح ــد. در عی ــار دارن ــکی را انتظ پزش
علمــی روانپزشــکان ايــران حقــوق گروه   هــای 
حرفــه   ای بالینــی غیرپزشــك را بــاور داشــته و مصــر 

ــت. ــامت روان اس ــام س ــد نظ ــت واح ــه تولی ب
ــاالن حــوزه  ــر عملکــرد فع ــد نظــارت ب ــدون تردي ب
درمــان كــه عضــو ســازمان نظــام پزشــکی نیســتند 
ضــروری اســت. در تحقــق ايــن مهــم، تاش بیشــتر 
ــا  ــه ب ــکاري فعاالن ــکی و هم ــام پزش ــازمان نظ س
ــد. ــخص را می طلب ــه ای مش ــت، برنام وزارت بهداش

اجــرای مداخات روانپزشــکی مانند بســیاری از ســاير 
تخصص   هــای پزشــکی، ُپرتنــش و وقت   گیــر اســت. 
ــران  در ايــن راســتا، انجمــن علمــی روانپزشــکان اي
انتظــار دارد ســازمان نظــام پزشــکی از تاش  هــای 
ــی  ــاد قانون ــل مف ــرای كام ــرای اج ــن ب ــن انجم اي
ــت  ــامت حماي ــات س ــبی خدم ــاب ارزش نس كت

نمايــد.
»بيانيه«

همکاران گرامی
با سام و احترام؛

ســازمان نظــام پزشــکی به عنــوان ســازماني مســتقل 
داراي شــخصیت حقوقــي اســت كــه به   منظــور 
تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف وااليــی چــون حفــظ 
حقــوق بیمــاران در برابــر شــاغان حــرف پزشــکي، 
حفــظ و حمايــت از حقــوق صنفــي شــاغان حــرف 
پزشــکي، تــاش در جهــت پیشــبرد و اصــاح امــور 
ــه  ــر چ ــکاري ه ــت هم ــاش در جه ــکي، ت پزش
ــتگاه    هاي  ــا دس ــکي ب ــرف پزش ــاغلین ح ــتر ش بیش
اجرايــي و تــاش در جهــت حســن اجــراي موازيــن 

و قوانیــن مربــوط بــه امــور پزشــکي تشــکیل 
ــن اهــداف مهــم  ــه اي می    شــود. دســتیابی بیشــتر ب
ــازمان از  ــن س ــه اركان اي ــا تشــکیل مقتدران ــا ب تنه
جملــه مجمــع عمومــی، شــورای عالــی و رئیــس كل 
ــودن  ــت باال    ب ــی اس ــود. بديه ــد ب ــر خواه امکان   پذي
میــزان مشــاركت شــاغلین حــرف پزشــکی و انتخاب 

ــت. ــر اس ــن ام ــروری اي ــرط ض ــح، پیش     ش اصل
ــاس  ــر اس ــران ب ــکان اي ــی روانپزش ــن علم انجم
مســئولیت ويژه خود در حوزه روانپزشــکی و ســامت 
روان كــه در ســال      های اخیــر در افــکار عمومــی 
ــرده  ــدا ك ــه پی ــی قابل توج ــه نقش ــکان و جامع پزش
ــا  ــا در جهــت تعامــل بیشــتر ب ــر آن شــد ت اســت ب
داوطلبــان عضويــت در هیأت مديــره آينــده ســازمان 
ــکان از  ــی روانپزش ــش آگاه ــکی و افزاي ــام پزش نظ
ديدگاه هــای آنــان تــاش نمايــد. از ايــن رو پــس از 
ــش    های  ــن، پرس ــی انجم ــای اجمال ــرح ديدگاه   ه ط
خــود از داوطلبــان را مطــرح و درخواســت نمــود كــه 
نظــرات خــود را جهــت انعــکاس بــه جامعه پزشــکی 
و روانپزشــکی كشــور منتشــر نماينــد. گرچه بــا توجه 
ــه  ــن شــرايط ب ــکان اي ــا ام ــه برخــی محدوديت    ه ب
نحــو مطلــوب میســر نشــد، امیدواريــم در مقايســه با 
ــات پیــش روی نظــام پزشــکی  ادوار گذشــته انتخاب
بــا مشــاركت گســترده    تر همــکاران و انتخابــی 

ــد. ــراه باش ــر هم آگاهانه    ت
انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران، ضمــن دعــوت 
ــکان  ــژه روانپزش ــی، به     وي ــکاران گرام ــه هم از هم
عزيــز، بــرای شــركت گســترده در انتخابــات اعضــای 
سراســر  در  پزشــکی  نظــام  هیأت     مديره   هــای 
ــد در انتخــاب و رأی خــود،  كشــور، پیشــنهاد می    كن
معــدود روانپزشــکان خدمتگــزاری كــه بــا احســاس 
مســئولیت بــرای ورود بــه عرصــه انتخابــات و 
فعالیــت داوطلبانــه بــرای ارتقــای جايگاه روانپزشــکی 
و تــاش بــرای رفــع مشــکات ســامت روان مردم 
پــای در ايــن عرصــه خطیــر گذارده    انــد و همچنیــن 
ســاير پزشــکانی كــه پیشــینه و عملکــرد آنهــا نشــان 
اولويــت ســامت روان در نظــام  می    دهــد بــه 

ــد. ــرار دهن ــت ق ــد را در اولوي ــاور دارن ســامت ب
امیدواريــم بــه دنبــال ايــن حضــور پرشــور و 
مســئوالنه، شــاهد شــکل    گیری ســازمان نظــام 
ــیم. ــته باش ــری از گذش ــر و پويات ــکی مقتدرت پزش

فعاليت های 
انجمن

»نامه« و »بیانیه« انجمن در ارتباط با
 انتخابات سازمان نظام پزشکی
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فعاليت های 
انجمن

در خبرنامــه بهــار ۱۳۹۶ انجمــن علمــی روانپزشــکان 
فعالیت   هــای  از  مختصــری  گــزارش  ايــران، 
ــاب در روز ۱۳۹۵/۷/۲۹  ــه انتخ ــره از فاصل هیأت مدي
روز   در  رســمی هیأت مديــره  اولیــن جلســه  تــا 
۱۳۹۵/۱۲/۵ و ســپس تــا آخــر ارديبهشــت ۱۳۹۶ 
ــید.  ــن رس ــرم انجم ــای محت ــتحضار اعض ــه اس ب
ــج  ــا ۵ مــرداد ۱۳۹۶ در پن ــره از ۴ خــرداد ت هیأت مدي
جلســه رســمی و چنــد جلســه بــا افــراد يــا گروه  هــای 
ــری  ــف خــود را پیگی ديگــر اهــداف انجمــن و وظاي

ــود.  نم
ــورت  ــات ص ــده و اقدام ــوارد بررسی ش ــی از م بعض

گرفتــه عبارت  انــد از:
     • تصويــب شــیوه   نامه پیشــنهادی جايــزه اســتاد 

داويديــان بــرای همايــش ســاالنه انجمــن
     • تهیــه و انتشــار نامــه حمايــت از پاتولوژيســت ها 
در چالــش اخیــر خطــاب به معاونــت محترم آموزشــی 

بهداشت وزارت 
     • تصويــب نهايــی و انتشــار »شــیوه   نامه ارتبــاط 
انجمــن علمــی  روانپزشــکان ايــران بــا شــركت های 
دارويــی و صنايــع پزشــکی بــا رعايــت اصــول 

ــه ای«  حرف
     • برگــزاری جلســه بــا نماينــدگان شــركت   های 
و  روشــن   تر شــدن سیاســت   ها  دارويــی جهــت 

ــن مواضــع انجم
     • تهیــه و انتشــار نامــه در اعتــراض بــه 
ــرای  موضــوع اختیاری     شــدن كارورزی روانپزشــکی ب
دانشــجويان پزشــکی خطــاب بــه معاونــت آموزشــی 

وزارت بهداشــت
ــادون       • انعــکاس موضــوع كاهــش ســهمیه مت

ــه وزارت بهداشــت كلینیــك برخــی روانپزشــکان ب
ــه  ــی ك ــای داروهاي ــت اولويت ه ــه لیس      • تهی
بايســتی تحــت پوشــش بیمــه قــرار بگیرنــد و 
درخواســت رســمی از وزيــر محتــرم بهداشــت و دبیــر 

محتــرم شــورای عالــی بیمــه برای دســتور اقــدام الزم 
ــورد ــن م در اي

     • تهیــه لیســت داروهــای قديمی تــر كــه كمیــاب 
ــس  ــمی از رئی ــت رس ــده    اند و درخواس ــاب ش ــا ناي ي
محتــرم ســازمان غــذا و دارو بــرای دســتور اقــدام الزم 

در ايــن مــورد
     • تهیــه فهرســتی بــرای ورود داروهــای جديــد 
بــه فارماكوپــه ايــران و درخواســت رســمی از رئیــس 
ســازمان غــذا و دارو بــرای دســتور اقــدام الزم در ايــن 

مــورد
ــاال،  ــی نورب ــر احمدعل ــای دكت ــا آق ــه ب      • جلس
ــت، و  ــر بهداش ــامت روان وزي ــرم س ــاور محت مش

ــر: ــوارد زي ــر در م ــادل نظ ــث و تب بح
ــته  ــوزش رش ــال آم ــوع انتق ــری موض         پیگی
ــه  ــوم ب ــامت از وزارت عل ــی و س ــی بالین روانشناس

وزارت بهداشــت 
        پیشــنهاد اولويــت به    كارگیــری دانش   آموختگان 

روانشناســی وزارت بهداشت در داخل وزارت بهداشت
        پیشــنهاد بازنگــری ســاختار درونــی انجمــن 

جهــت افزايــش كارايــی
        پیگیــری موضــوع حــذف اجباری   بــودن دوره 
ــرای دوره آموزشــی پزشــکی  كارورزی روانپزشــکی ب

می عمو
ــه و  ــد ۹۰۰۰۴۵ )مصاحب ــه ك ــوع تعرف         موض

ــار اول( ــع روانپزشــکی ب ــه جام معاين
     • انتشــار انتظــارات و مطالبــات انجمــن علمــی 
روان پزشــکان ايــران و طــرح ســؤاالتی از كانديداهای 
ــا  ــخ آنه ــار پاس ــکی و انتش ــام پزش ــره نظ هیأت مدي
در كانــال انجمــن و بیانیــه نهايــی انجمــن در مــورد 

انتخابــات نظــام پزشــکی
     • نهايی    شــدن و ابــاغ شــیوه نامه داخلــی 
ــی  ــن علم ــی انجم ــای تخصصــی و اجراي »كمیته ه

ــران« ــکان اي روانپزش

     • برگــزاری انتخابــات مجــدد چنــد كمیتــه 
ــر ــه ديگ ــد كمیت ــت چن ــروع فعالی ــن و ش انجم

مــورد  در  اطاع   رســانی  و  پیگیــری   •   
ــن  ــرای زائري ــی ب ــده داروي ــای مطرح ش محدوديت   ه

م لحــرا هلل     ا بیت  ا
     • مذاكــره بــا مســئوالن شــورای سیاســت گذاری 
ــات  ــرح موضوع ــورد ط ــیما در م ــامت صداوس س
ــب   تر  ــورت مناس ــکی به    ص ــامت روان و روانپزش س

بــرای عامــه مــردم
     • هماهنگــی و پشــتیبانی الزم بــرای برگــزاری 

همايــش ســاالنه انجمــن
ــازی  ــوع  محدودسازی/آزاد   س ــری موض      • پیگی
ــاد  ــه اعتی ــی كمیت ــر كارشناس ــب نظ ــا كس ــواد ب م
انجمــن و حمايــت از برگــزاری يــك همايــش 

ــه ــن زمین ــی در اي كارشناس
ــزار  ــه نرم   اف ــن ب ــابداری انجم ــز حس      • تجهی

ــی ــابداری و مال حس
     • راه  انــدازی مجــدد بانــك اطاعات روانپزشــکان 
ــوان  ــن و فراخ ــد انجم ــايت جدي ــران روی وب  س اي

عمومــی بــرای تکمیــل اطاعــات آن
ترديــدی نیســت كــه بــه نتیجــه رســاندن مــوارد فوق 
و بســیاری از موضوعــات مهــم ديگر در جهــت اهداف 
انجمــن جــز بــا همفکــری و همراهی عملــی يکايك 
ــت در  ــب فعالی ــاً در قال ــه عمدت ــز ك ــکاران عزي هم
كمیته   هــا و شــاخه   ها تبلــور می    يابــد میســر نخواهــد 
ــاری  ــت ي ــش دس ــار پی ــون ب ــن همچ ــد. بنابراي ش
ــم  ــما می   خواهی ــم و از ش ــما دراز می   كنی ــوی ش به س
ــای  ــکاری در فعالیت ه ــاركت و هم ــوع مش ــر ن از ه
ــد و  ــغ نورزي ــی انجمــن دري ــف علمــی  و صنف مختل
ــون  ــا كن ــه ت ــی ك ــاری تمــام همکاران از كمــك و ي
ــود و  ــای خ ــا نقده ــژه ب ــد و به    وي ــا بوده   ان ــار م كن
مشــاركت عملــی مــا را همراهــی  كرده   انــد صمیمانــه 

سپاســگزاريم.

 گزارش فعالیت های هیأت مدیره ی
انجمن، از 4 خرداد تا 5 مرداد 1396

همایون امینی
 دبیر انجمن علمی روانپزشکان ایران


