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سخن اول

   موضوعــی كــه ايــن روزهــا بیش ازپیــش ذهــن آحــاد جامعــه را بــه خــود 
ــردم و  ــده خــود و كشــور اســت، گروهــی از م ــی از آين ــرده نگران مشــغول ك
ازجملــه روان پزشــکان و دســت اندركاران ســامت روان عــاوه بــر نگرانــی از 

شرايِط پیش رو دغدغه ی چه بايد كرد را هم دارند؟
انبــوه ســؤاالت ناشــی از ايــن نگرانــی در ذهــن و كام مــردم تکــرار می شــود. 
ــه  ــه چ ــورم ب ــا ت ــی ي ــول مل ــود؟ ارزش پ ــن می ش ــتر از اي ــی بیش ــا گران آي
ــول  ــرعتی ارزش پ ــه س ــا چ ــم ب ــر بگوي ــا بهت ــی رود و ي ــويی م ــمت و س س
ــا از نظــر اقتصــادی مــا ونزوئــا  ــد؟ آي ــورم افزايــش می ياب كــم می شــود و ت

می شــويم؟ و در نهايــت آيــا جنــگ می شــود؟ 
آيــا جنــگ تلفــات و مرگ ومیــر گســترده بــه 
همــراه خواهــد داشــت يــا فقــط منجــر بــه نابودی 
ــد  ــور خواه ــی كش ــرمايه های مل ــات و س تأسیس
شــد؟ عاقبــت سرنوشــت ايــران چــه خواهــد شــد؟

   ترديــد و يــا احســاس خطــر در حفــظ و تأمیــن 
به تنهايــی  خــود  اقتصادی-اجتماعــی،  امنیــت 
ايــن  می كنــد.  متزلــزل  را  ثبــات  و  ســامت 

شــرايط بحرانــی - فــارغ از اين كــه حملــه و جنــگ محتمــل باشــد يــا نباشــد 
- ذهــن مــردم را بــه خــود مشــغول داشــته اســت. از منظــری باالدســتی چنین 
ــا  ــم - ب ــل »بحــران« بنامی ــم شــرايط موجــود را حداق ــی - اگــر بتوانی بحران
ــزی  ــه برنامه ري ــع هرگون ــود، مان ــه خ ــه ب ــی جامع ــرژی روان ــاص ان اختص
زيربنايــی و فعالیــت هدفمنــد خواهــد شــد و اتــاف انــرژی و ســرمايه  ملــی را 
ــدت  ــات كوتاه م ــر صدم ــاوه ب ــه ع ــیبی ك ــت. آس ــد داش ــال خواه ــه دنب ب
ــااًل  ــی بســیار - و احتم ــه لطمه هاي ــر پیکــره جامع ــز ب ــدت نی ــروز در بلندم ام
ــره ی  ــارب روزم ــر در تج ــوان درمانگ ــا به عن ــه م ــد زد. هم ــق - خواه عمی
خــود، شــاهد ايــن دغدغــه به عنــوان يــك استرســور مشــخص هســتیم. ايــن 
دغدغــه ی عمومــی ســامت تــن و روان مــردم را نشــانه گرفتــه و آرامــش از 
ــگاه، اتصــال جامعــه و  ــرون جامعــه رخــت بربســته اســت؛ ايــن بزن درون و ب

دست اندركاران سامت جامعه را نیاز داشته و محك خواهد زد.
ــس  ــر ك ــی ه ــرايط بحران ــت؟ در ش ــا چیس ــه م ــت وظیف ــن موقعی    در اي
ــه  ــر از وظیف ــا گاه فرات ــن نقش ه ــد، اي ــف می كن ــود تعري ــرای خ ــی ب نقش
ــرِد  ــری و عملک ــت. موضع گی ــراد اس ــده ی اف ــره و تعیین ش ــه ای روزم حرف
ــای  ــر دغدغه ه ــت تأثی ــران تح ــرايط بح ــامت روان در ش ــان س متخصص
ــود  ــخصی خ ــی ش ــرايط زندگ ــی و ش ــای شخصیتی -نگرش ــردم، ويژگی ه م
ــیری را  ــود مس ــی خ ــر و خط مش ــور تفک ــه فراخ ــس ب ــر ك ــت. ه ــان اس آن

برمی گزيند.
ســطوح  در  روان  ســامت  ارتقــای  مداخــات 
ــل انجــام اســت: در ســطح  مختلــف پیشــگیری قاب
ــرای افزايــش  ــی، تــاش ب ــه درمان ــردی و مداخل ف
ــب در  ــر مطال ــق نش ــردم از طري ــامت م ــواد س س
رســانه ها، پرداختــن بــه مشــکات اجتماعــی مؤثــر 
ــان  ــرت و ج ــده ی مهاج ــا اي ــامت روان، و ي در س
ــم  ــا گلی ــردن و ي ــه درب ــن بحــران ب ســامت از اي
ــا  ــا ... . هــر كــس يــك ي خــود از آب كشــیدن و ي
ــاب  ــت ترين انتخ ــا درس ــن ي ــه بهتري ــت. اين ك ــد داش ــاب خواه ــد انتخ چن
كــدام اســت، ســؤالی بی پاســخ و شــايد نادرســت اســت. بــه تعــداد افــراد پاســخ 

ــود را دارد. ــاب خ ــس انتخ ــر ك ــود دارد و ه ــت وج ــا نادرس ــت ي درس
   از آن جــا كــه در آخريــن بنــد ســوگندنامه پزشــکی آمــده اســت »همــواره 
بــراي ارتقــای دانــش پزشــکي خويــش تــاش كنــم و از دخالــت در امــوري 
كــه آگاهــي و مهــارت الزم را در آن نــدارم خــودداري نمايــم، در امر بهداشــت، 
ــظ و  ــن، حف ــم و تأمی ــاش نماي ــي ت ــای عموم ــگ و آگاهی ه ــای فرهن اعت
ــر  ــم« در ه ــش بدان ــي خوي ــؤولیت اساس ــه را مس ــامت جامع ــای س ارتق
انتخابــی ايــن اصــول را ســرلوحه انتخــاب خــود قــرار داده و چــاره ای هرچنــد 

كوچك برای كاهش درد و آالم اجتماعی مردم بینديشیم.

ابراز نگرانی یا یک قدم فراتر؟
مریم رسوليان

رئيس هيأت مدیره انجمن علمی روان پزشکان ایران

» در امر بهداشت، اعتالی فرهنگ و 
آگاهی های عمومي تالش نمایم و تأمين، حفظ 
و ارتقای سالمت جامعه را مسؤوليت اساسي 

خویش بدانم «
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اخباری کوتاه از انجمن و روانپزشکان

 اطالعيه انتخابات هيأت مدیره انجمن 

ــال 1۳۹۸  ــران در س ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــره انجم ــات هیأت مدي ــه انتخاب ــه اين ك ــه ب ــا توج      ب
ــت  ــس از پرداخــت حق عضوي ــد پ ــرم انجمــن می توانن ــزار خواهــد شــد، اعضــای محت ــی برگ به صــورت اينترنت
ســال جــاری، مراحــل ثبت نــام در ســامانه جامــع انجمن هــای علمــی پزشــکی كشــور را بــه شــرح زيــر پیگیــری 

نماينــد:
1- بــا ورود بــه ســامانه جامــع انجمن هــای علمــی پزشــکی كشــور، در قســمت راســت گزينــه ثبت نــام اعضــا 

را انتخــاب كنیــد.
۲- در قسمت ثبت نام افراد، گزينه انجمن علمی روان پزشکان ايران را انتخاب كنید.

۳- با اعداد انگلیسی كد ملی خود را وارد كنید.
۴- در قســمت ويرايــش مشــخصات افــراد، اطاعــات شــخصی خــود را به صــورت كامــل وارد كنیــد و در انتهــا 

كلیــد ثبــت اطاعــات را بزنیــد.
بدين ترتیب شما عضو سامانه انجمن های علمی پزشکی كشور می شويد.

 تأیيد نتایج انتخابات کميته اختالالت خلقی انجمن

     در تاريــخ بیســت و ششــم بهمــن نــود و هفــت و در جريــان كنگــره اختــاالت خلقــی،  جلســه 
ــید  ــر س ــدا دكت ــد. در ابت ــزار ش ــران برگ ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــی انجم ــاالت خلق ــه اخت ــات كمیت انتخاب
ــه  مهــدی صمیمــی  اردســتانی رئیــس ايــن كمیتــه گــزارش كوتاهــی از گذشــته و ســابقه فعالیــت كمیتــه را ب
ــارات  ــز انتظ ــه و نی ــداف كمیت ــا و اه ــورد برنامه ه ــری در م ــث و تبادل نظ ــپس بح ــود و س ــه نم ــران ارائ حاض
انجمــن از كمیتــه انجــام شــد. در نهايــت، اعضــای جديــد »هیــأت اجرايــی« كمیتــه اختــاالت خلقــی بــه ايــن 
شــرح تعییــن شــدند: دكتــر گیلــدا كیانی مهــر، رئیــس؛ دكتــر فاطمــه رجبــی، دبیــر؛ دكتــر گیتــا صديقــی، دكتــر 

ــی. ــر رزا علیخان ــروی فر و دكت ــهرزاد خس ش
ــه  ــر محبوب ــماعیلی، دكت ــه امین اس ــر معصوم ــد از: دكت ــا عبارت ان ــب الفب ــه ترتی ــه ب ــن كمیت ــای اي ــاير اعض س
ــزه زاهديــان، دكتــر هاجــر ســلیمی، دكتــر يوســف ســمنانی، دكتــر ســید مهــدی صمیمــی  بهرامــی، دكتــر فائ

ــواه. ــادات وطن خ ــر سمانه س ــینی و دكت ــاد فريدحس ــر فره ــکر پور، دكت ــه عس ــر هدي ــتانی، دكت اردس

تأیيد نتایج انتخابات شاخه مازندران انجمن
     در ششــم ارديبهشــت 1۳۹۸ انتخابــات شــاخه مازنــدران انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران،  بــا حضــور 
دكتــر امیــر شــعبانی به عنــوان  نماينــده هیأت مديــره انجمــن در هتــل میزبــان بابلســر برگــزار شــد. در نهايــت، 
ــزه حســینی،  ــید حم ــر س ــدند: دكت ــن ش ــرح تعیی ــن ش ــه اي ــن ب ــدران انجم ــاخه مازن ــره ش اعضــای هیأت مدي
رئیــس؛ دكتــر ديانــوش ثقــه مجتهــدی، دبیــر؛ دكتــر محمدمهــدی رضايــی، خزانــه دار؛ دكتــر فرامــرز جعفريــان، 

بــازرس.
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تقدیر وزارت بهداشت از همکاری انجمن در جریان سيل اخير
ــی،  ــر ســامت روان ــركل دفت ــی، مدي ــر احمــد حاجب      دكت
ــخ  ــه تاري ــه ای ب ــاد وزارت بهداشــت، طــی نام اجتماعــی و اعتی
ــی  ــن علم ــس انجم ــه رئی ــاب ب ــت 1۳۹۸ و خط ۲۸ ارديبهش
ــات و  ــیله از زحم ــت: »بدين وس ــران آورده اس ــکان اي روان پزش
ــای  ــی و اعض ــركار عال ــه س ــغ و خالصان ــای بی دري حمايت ه
محتــرم انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران كــه در ســیل اخیــر 
ــوزه  ــن ح ــه اي ــتان ب ــتان و خوزس ــتان، لرس ــتان های گلس اس

مشــاوره فنــی و تخصصــی ارائــه نمــوده و همچنیــن در تهیــه و توزيــع وســايل بــازی بــرای كــودكان آســیب ديده 
ــد. ــل می آي ــه عم ــکر ب ــر و تش ــد، تقدي ــدام نموده ان ــوق اق ــه ف ــی از حادث ناش

 درگذشت همکار پيشکسوت، دکتر فریدون ضرغام
ــال تأســف درگذشــت همــکار  ــا كم      »ب
پیشکســوت گرامــی، جنــاب آقــای دكتــر 
ــانیم  ــاع می رس ــه اط ــام را ب ــدون ضرغ فري
ــکان  ــه روان پزش ــه جامع ــه را ب ــن ضايع و اي

ايــران تســلیت می گويیــم.« 
هیأت مديره انجمن علمی روان پزشکان ايران

 انتصاب روان پزشکان در کارگروه های هيأت ویژه گزارش ملی سيالب ها
ــد  ــوری تشــکیل ش ــرم رياســت جمه ــام محت ــتور مق ــر دس ــا ب ــی ســیاب ها بن ــزارش مل ــژه گ ــأت وي      هی
ــم  ــر مري ــتا، دكت ــن راس ــت. در اي ــکل گرف ــزارش ش ــن گ ــف اي ــای مختل ــه بخش ه ــرای تهی ــی ب و كارگروه هاي
ــانه« و  ــی، فرهنگــی و رس ــروه اجتماع ــوان عضــو »كارگ ــب به عن ــه ترتی ــاال ب ــی نورب ــر احمدعل ــولیان و دكت رس

ــده شــدند. ــداد، نجــات و ســامت« برگزي »كارگــروه ام

موافقت با اعطای تسهيالت شرکت در کنگره ها به دستياران روان پزشکی

   در پاسـخ بـه نامـه كمیته دسـتیاری انجمـن، هیأت مديره انجمن علمی روان پزشـکان ايران با اعطای تسـهیات 
بـه سـه نفـر از دسـتیاران روان پزشـکی )بـر اسـاس ما ک هـای اعام شـده پیشـین( جهـت شـركت در كارگاه هـا و 

كنگره هـای جهانـی روان پزشـکی بـه مبلـغ حداكثـر پنـج میلیون تومـان برای هـر نفر موافقـت كرد. 

آخرین تمدید مهلت ارسال آثار به همایش سی و ششم
ــاالت،  ــت مق ــت درياف ــران مهل ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــش انجم ــه ی هماي ــت كمیت ــاس موافق ــر اس     ب

پیشــنهاد ســمپوزيوم ها و كارگاه هــا كــه ابتــدا روز 1۸ خــرداد ۹۸ اعــام شــده بــود تــا روز 15 تیــر ۹۸ تمديــد شــد.
ــان  ــرای حضــور میهمان ــه ب ــی ك ــه محدوديت هاي ــه ب ــا توج ــه و ب ــن كمیت ــم اي ــه تصمی ــا ب ــر، بن از ســوی ديگ
ــش او  ــتفاده از دان ــال اس ــان در قب ــك مهم ــور ي ــده ی حض ــه هزينه فاي ــود دارد و البت ــور وج ــی در كش خارج
ــی  ــن جهان ــط انجم ــه توس ــر ك ــکی جامعه نگ ــره ی روان پزش ــی كنگ ــی ط ــر، مصاحبه هاي ــیوه های ديگ ــه ش ب
ــا  ــردد ب ــزار می گ ــت 1۳۹۸ برگ ــا ۲۸ ارديبهش ــای ۲۶ ت ــیه در روزه ــکی روس ــن روان پزش ــکی و انجم روان پزش
ــد از جفــری ريــد كــه  ســه تــن از چهره هــای شــاخص روان پزشــکی جهــان انجــام شــد. افــراد مذكــور عبارت ان
مســئولیت گــروه تدويــن بخــش اختــاالت رفتــاری نســخه ی يازدهــم ICD را بــر عهــده دارد، گراهــام تورنیکرافت 
ــی روان پزشــکی. ــدن و نورمــن ســارتوريوس رئیــس اســبق انجمــن جهان ــج لن اســتاد روان پزشــکی در كینگــز كال

                     یکی از جلسات کميته ی همایش سی و ششم
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انتخابات کميته روان پزشکی سالمندی انجمن

   اولیــن جلســه رســمی كمیتــه روان پزشــکی ســالمندی انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران بــه دنبــال اعــام 
ــر مهشــید  ــا حضــور دكت ــن جلســه ب ــر انجمــن برگــزار شــد. اي ــخ دوم خــرداد 1۳۹۸ در دفت فراخــوان، در تاري
فروغــان، دكتــر فربــد فدائــی، دكتــر ســارا نجاتــی، دكتــر عاطفــه زندی فــر، دكتــر فريبــا فغانــی، دكتــر مهســا 
زارعــی، دكتــر بهنــام شــريعتی، دكتــر پانتــه آ آريــا، دكتــر فائــزه غامیــان، دكتــر وحیــد راشــدی، دكتــر عطیــه 
گلبــن و دكتــر لیــا كمــال زاده برگــزار شــد و در آن اعضــای هیــأت اجرايــی كمیتــه بــه ايــن شــرح برگزيــده 

شــدند:
دكتــر مهشــید فروغــان )رئیــس(، دكتــر لیــا كمــال زاده )دبیــر(، دكتــر عاطفــه زندی فــر، دكتــر فريبــا فغانــی، 

دكتــر بهنــام شــريعتی و دكتــر وحیــد راشــدی

آغاز به کار کميته پزشکی خواب در انجمن

   بــه دنبــال فراخــوان بــرای تشــکیل كمیتــه پزشــکی خــواب در انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران، در روز 
پنجشــنبه ۲۹ فرورديــن 1۳۹۸ در مركــز آموزشــی درمانی روانپزشــکی ايــران  انتخابــات بــرای تعییــن اعضــای 

هیــأت اجرايــی ايــن كمیتــه برگــزار شــد و اعضــای آن بــه شــرح زيــر تعییــن شــدند:
دكتــر میرفرهــاد قلعه بنــدی )رئیــس(، دكتــر فاطمــه كاشانی نســب )دبیــر(، دكتــر امیرعبــاس كشــاورز اخاقــی، 

دكتــر شــهرزاد خســروی فر و دكتــر مشــیت محمــدزاده.

فراخوان دور چهارم جایزه استاد داویدیان

   چهارمیــن دوره جايــزه اســتاد داوديــان هم زمــان بــا برگــزاری ســی و ششــمین همايــش ســاالنه انجمــن 
ــران  ــکان اي ــی روان پزش علم
در مهرمــاه ســال ۹۸ اهــدا 

ــد.  ــد ش خواه

شرایط شرکت کنندگان

روان پزشــکان  و  دســتیاران 
)روان پزشــك  جــوان 
ــت  ــکی اس ــوان، روان پزش ج
از  ســال   5 از  بیــش  كــه 
دانش آموختگــی او نگذشــته 

باشــد.(
تبصــره ی يــك: برگزيــدگان ســه دور پیشــین جايــزه، نمی تواننــد در ايــن دور شــركت كننــد، امــا كســانی كــه 

شــركت كــرده و حائــز رتبــه نشــدند می تواننــد مجــدداً شــركت نماينــد.
ــای ســامت  ــاير حرفه ه ــگان و دانشــجويان س ــن دور دانشــجويان پزشــکی و دانش آموخت تبصــره ی دو: در اي
ــه  ــی ك ــا كارهاي ــد، ام ــکان شــركت در داوری را ندارن ــور مســتقل ام ــی به ط ــتاری و كاردرمان ــون پرس روان چ
بــه شــکل گروهــی ارائــه گــردد و در آن از ســاير حرفه هــا نیــز حضــور داشــته باشــند امتیــاز باالتــری خواهــد 

گرفــت.

 موضوع جایزه

ــود در بیمارســتان محــل  ــا كمب انتظــار مــی رود شــركت كنندگان، ضمــن توصیــف يــك نابســامانی، مشــکل ي
ــروژه پیشــنهاد  ــك پ ــب ي ــه ی پیرامونشــان، راه حــل خــود را در قال ــا جامع ــوزش، شــهر محــل خدمــت و ي آم

ــود: ــر در اولويــت خواهنــد ب دهنــد. موضوعــات زي
- ارائــه مــدل نوآورانــه و مؤثــر در آمــوزش دوره ی دســتیاری/كارورزی/ كارآمــوزی )ترجیــح بــا اجــرای مــدل و 

ارائــه نتايــج كار اســت.(
- طراحــی و اجــرای يــك مــدل مبتنــی بــر شــواهد از سیســتم ارائــه ی خدمــت بــه بیمــار و خانــواده )مبتنــی 

بــر جامعــه( بــا ارائــه ی نتايــج كار
- طراحی و اجرای پويش )كمپین( در رابطه با سامت روان )افزايش آگاهی عمومی، دريافت حمايت و ...(  
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  نحوه ی داوری و اعطای جایزه

- از برگزيــدگان انتظــار مــی رود كار خــود را در قالبــی كــه از طريــق ســايت انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران ارائــه 
می شــود عرضــه نماينــد. همچنیــن شــركت كنندگان بايــد بــرای كارهايــی كــه اجــرا شــده باشــد تأيیديــه از مديــر 
گــروه آموزشــی، يــا رئیــس بیمارســتان و يــا باالتريــن مقــام مســئول مؤسســه يــا دســتگاهی كــه كار در قالــب آن 
انجــام شــده ارائــه نماينــد. به عــاوه همــراه بــا مــدارک فــوق، ارائــه ی رزومــه ی شــركت كننده نیــز الزامــی اســت.

انتخــاب برگزيــدگان توســط هیــأت داوران و بــا لحــاظ مــدارک فــوق و مشــاهده ی ارائــه ی شــفاهی شــركت كننده 
در جريــان همايــش ســاالنه صــورت خواهــد پذيرفــت.

- جايــزه دو برگزيــده خواهــد داشــت و بــه هــر برگزيــده يــا گــروه برگزيــدگان مبلــغ ۴0 میلیــون ريــال جايــزه 
نقــدی تعلــق خواهــد گرفــت.

ــی خیريــن  ــه ی طــرح خــود، حمايــت مال ــا ارائ - در ايــن دور شــركت كنندگان ايــن شــانس را خواهنــد داشــت ب
ســامت را جهــت راه انــدازی، ادامــه و گســترش طــرح خــود كســب كننــد.

 مهلت ارسال آثار:

  www.ipacongress.ir تا ۳1 مرداد 1۳۹۸؛ از طريق وب سايت همايش ساالنه انجمن به نشانی

اطالعيه دومين دوره جایزه افشين یداللهی 
بــه اطــاع همــه ی عاقه منــدان و همــکاران عرصــه ی       
روان پزشــکی و روانشناســی می رســاند كــه دومیــن دوره جايــزه ی 
افشــین يداللهــی از ســوی انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران 
ــای  ــا گروه ه ــراد و ي ــده ی اف ــه برگزي ــزه ب ــن جاي ــود. اي ــزار می ش برگ
ــت  ــترش بهداش ــه در گس ــری ك ــی و هن ــای فرهنگ ــال در حوزه ه فع
ــاند  ــاری رس ــکی  ي ــای روان پزش ــگ از بیماری ه ــش ان ــی و كاه روان
ــای  ــراد و فعالیت ه ــه از اف ــی ك ــتان و همکاران ــود. دوس ــم می ش تقدي
مــورد اشــاره در ايــن زمینــه آگاهــی دارنــد تــا 15 تیــر 1۳۹۸ فرصــت 
ــد. از  ــی نماين ــن معرف ــه انجم ــه دبیرخان ــا را ب ــا آنه ــد داشــت ت خواهن
میــان داوطلبــان پنــج كانديــدا توســط هیــأت داوری انتخــاب خواهنــد 
شــد كــه از تیرمــاه تــا زمــان همايــش ســاالنه انجمــن علمــی 
ــانی  ــکان آگاهی رس ــاری ام ــال ج ــاه س ــران در مهرم ــکان اي روان پزش

و آشــناكردن روان پزشــکان را دارنــد. در رأی گیــری نهايــی همــه ی روان پزشــکان در كنــار دســتیاران روان پزشــکی 
ــزه افشــین يداللهــی انتخــاب  ــده جاي ــا برگزي ــد ت ــوم پزشــکی سراســر كشــور مشــاركت می كنن دانشــگاه های عل
و در همايــش امســال معرفــی گــردد. پیشــاپیش از توجــه و هم رســانی همــگان بــرای برگــزاری باشــکوه تر ايــن 

)info@psychiatrist.ir :جايــزه سپاســگزاری می شــود. )ايمیــل انجمــن

 برگزاری پنجمين کارگاه تربيت ليدر گروه بالينت ایران
ــن  ــی انجم ــه روان درمان ــترک كمیت ــکاری مش ــا هم ــران ب ــت اي ــروه بالین ــی گ ــن كارگاه آموزش      پنجمی
ــدت  ــه م ــن 1۳۹۸ ب ــه در روز ۲5 فروردي ــتان روزب ــی بیمارس ــان روان درمان ــران و دپارتم ــی روان پزشــکان اي علم
ــر ســال های 1۳۹۶  ــه در ارديبهشــت و مه ــل ك ــار كارگاه قب ــد چه ــن كارگاه مانن ــزار شــد. اي شــش ســاعت برگ
ــراون )روان پزشــك و عضــو جامعــه بالینــت بريتانیــا( و  ــد پیتــر ب ــا حضــور دكتــر ريمون و 1۳۹۷ برگــزار شــدند، ب
ــر برنامــه  ــوم پزشــکی تهــران و مدي ــه معین الغربايــی )روان پزشــك، عضــو هیأت علمــی دانشــگاه عل ــر مهدي دكت
فلوشــیپ روان درمانــی بیمارســتان روزبــه( در دپارتمــان روان درمانــی بیمارســتان روزبــه اجــرا شــد. شــركت در ايــن 
كارگاه بــرای روان درمانگــران و روان پزشــکانی كــه در حیطــه روان درمانــی و يــا پزشــکاني كــه در حیطــه روان تنــی 

فعالیــت می كرده انــد آزاد بــود.

راه اندازی کانال تلگرام آموزشی انجمن روان پزشکی کودک و نوجوان ایران

   انجمــن روان پزشــکی كــودک و نوجــوان ايــران بــر اســاس مصوبــه هیأت مديــره خــود بــه تاريــخ ســیزدهم 
ــه موضوعــات  ــردم در زمین ــه عمــوم م ــرای اطاع رســانی ب ــال تلگــرام ب ــدازی كان ــه راه ان ــدام ب خــرداد 1۳۹۸ اق
مرتبــط بــا ســامت روان كــودكان و نوجوانــان نمــود. در ايــن كانــال از نظــرات اســاتید و متخصصــان برجســته 

ــر علمــی دسترســی بیشــتری داشــته باشــند. ــه اطاعــات معتب ــان ب ــا هم وطن ــن حــوزه اســتفاده می شــود ت اي
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عادله عسکری 
روان پزشک 

   در روز پنجشــنبه ۲۹ فرورديــن 1۳۹۸، محوطــه زيبــای مركــز آموزشــی درمانی روان پزشــکی ايــران بــا فضايــی ســبز و بهــاری میزبــان ديدوبازديــد نــوروزی 
ــن  ــه ی اي ــان تازه دانش آموخت ــار جوان ــاز در كن ــا آغوشــی ب ــران، ب ــواده ای كــه بزرگانــش پیشکســوتان روان پزشــکی اي ــود. خان ــزرگ روان پزشــکان ب ــواده ب خان
رشــته بودنــد. در ابتــدای جلســه دكتــر مريــم رســولیان، رئیــس انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران، طبــق آيیــن كهــن و باســتانی مان، فرارســیدن ســال نــو 
را بــه  تمامــی مدعويــن حاضــر در جلســه فرخنده بــاد گفــت. او ضمــن ارائــه ی گزارشــی مختصــر از عملکــرد انجمــن در ســال گذشــته و بــا اشــاره بــه اهــداف 
راهبــردی انجمــن، بهــار را فرصتــی نــو بــرای دوبــاره تازه شــدن دانســت و از بازنگــری بــر راه و رســم چگونه بــودن گفــت تــا بــا راه و رســمی پربارتــر از گذشــته 
بــه چشــم انداز آينــده بنگريــم. دكتــر رســولیان همچنیــن بــه وقايــع ناگــوار ناشــی از ســیل طــی فرورديــن ۹۸  و نقــش همدالنــه روان پزشــکان در التیــام ايــن 
رخــداد اشــاره كــرد. ســپس دكتــر مجیــد صادقــی، رئیــس كمیتــه هنــر و ادبیــات بــه احتــرام فرهنــگ غنــی ادبیــات ايرانــی، روان پزشــکان هنردوســت را بــه 
برگــزاری دوســتانه مشــاعره دعــوت نمــود. مشــاركت روان پزشــکان هنرمنــدی كــه دســتی بــر قلــم داشــتند چــون دكتــر جلیلــی، دكتــر فرنــام، دكتــر ياســمی، 
دكتــر همتــی و دكتــر شــالبافان فضــای جلســه را بــا غــزل، قصیــده و مثنــوی عطرآگیــن كــرد. دكتــر جلیلــی، دكتــر فرنــام و دكتــر ياســمی بــا خوانــدن اشــعاِر 
خــود سروده شــان رنگــی تــازه از بهــار را بــرای میهمانــان بــه ارمغــان آورد. پذيرايــی در فضــای آزاد و زيــر قطــرات بــاران بهــاری كــه بــا آفتــاب بــه رقابــت 
برخواســته بودنــد انجــام شــد. در پايــان میهمانــان در گفتمان هــای روان پزشــکانه بــا تشريك مســاعی بــرای زيســتن امیدوارانــه و متعهدانــه بــه ارتقــای ســطح 
بهداشــت روان پرداختنــد. و اين گونــه بــود كــه ايــن ديــدار نــوروزی نیــز در فضايــی مملــو از صمیمــت و شــکوفايی تــا بهــاری ديگــر بــه خاطره هــا پیوســت.

گردهمایی
نوروزی

روان پزشکان
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   جنــاب آقــای دكتــر ســیروس ايــزدی اســتاد پیشکســوت روان پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در تاريــخ ۳1 فروردين مــاه 
1۳۹۸ چشــم از جهــان فروبســت و جامعــه روان پزشــکی كشــور را در ســوگ نشــاند. مراســم يادبــودی بــه تاريــخ ســوم ارديبهشــت  
ــرم آن  ــواده محت ــن خان ــدان و هم چنی ــتیاران و عاقه من ــاتید، دس ــور اس ــا حض ــه ب ــتان روزب ــر بیمارس ــالن آمفی تئات 1۳۹۸ در س

اســتاد فقیــد برگــزار شــد.

بعــد از تــاوت آيــات قــرآن مجیــد، دكتــر ونــداد شــريفی مديــر گــروه روان پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ســخنران اول 
مراســم گرامیداشــت شــادروان دكتــر ســیروس ايــزدی بــود. ســپس دكتــر جــواد عاقبنــد راد چنیــن بیــان كــرد كــه در اواخــر دهــه 
1۳۶0 و اوايــل دهــه 1۳۷0 افتخــار شــاگردی اســتاد ســیروس ايــزدی را داشــته اســت. او بــه حضــور فعــال اســتاد ايــزدی در عرصــه 
روان پزشــکی كشــور بــه مــدت چنــد دهــه و تربیــت متخصــص روان پزشــکی و حضــور در مســئولیت های اجرائــی در بیمارســتان 

روزبــه اشــاره نمــود.

ــی  ــی دقیق ــاوت بالین ــی و قض ــه او تیزبین ــرد ك ــاره ك ــزدی اش ــر اي ــرد دكت ــای منحصربه ف ــر ويژگی ه ــا ذك ــد راد ب ــر عاقبن دكت
داشــته اســت، به گونــه ای كــه اگــر افــراد ديگــر ســاعت ها وقــت می گذاشــتند ممکــن بــود بــه چنیــن قضــاوت بالینــی صحیحــی 
ــه British Journal of Psychiatry  را همــراه  ــود كــه همیشــه مجل ــودن از ديگــر ويژگی هــای ايشــان ب ــه روز ب نمی رســیدند. »ب

7

وس ایزدی گرامیداشت یاد استاد سیر

امير یارحسينی
دستيار روان پزشکی 
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داشــتند و همیشــه بــه موضوعــات نگاهــی علمــی داشــتند.« نکتــه ديگــری 
كــه ســخنران روی آن تأكیــد داشــت عــدم تمايــل اســتاد ايــزدی بــه اســطوره 
بــودن و اســطوره شــدن بــود. وی هم چنیــن افــزود كــه اســتاد ايــزدی دنبــال 
پــرورش پیــرو بــرای خــود نبــود و بــه ايــن مســائل اهمیتــی نمــی داد و همین 
ــند و  ــی باش ــا وی راحــت و صمیم ــتیاران ب ــه دس ــود ك ــده ب ــث ش ــر باع ام
بتواننــد راجــع بــه مســائل روزمــره صحبــت كننــد. ويژگــی ديگــری كــه دكتر 
عاقبنــد راد بــدان پرداخــت نحــوه گــذران زندگــی دكتــر ايــزدی بــود. طــرز 
ــی  ــودن مثال هاي ــرژی ب ــوردی و پران ــه كوهن ــه او ب ــیدن، عاق ــاس پوش لب

بــود از مراقبــت عملــی اســتاد از بهداشــت جســمی و روانــی خــود.

ســخنران ديگــر ايــن مراســم دكتــر آذرخــش مکــری بــود. دكتــر مکــری در 
ابتــدا خاطرنشــان كــرد كــه جــزو معــدود افــرادی در بیمارســتان روزبــه اســت 
ــه در  ــرد ك ــاره ك ــرده اســت. وی اش ــزدی را درک ك ــتاد اي ــه محضــر اس ك
ســال 1۳۶5 وارد بیمارســتان روزبــه شــده، مــدت دو ســال در خدمــت اســتاد 
بــوده، حــدود ۹ مــاه در درمانــگاه در محضــر ايشــان بــوده و پــس از آن نیــز 

در بیمارســتان ايرانیــان ايــن ارتبــاط حفــظ شــده اســت.

ــتاد  ــا اس ــش ب ــن ماقات ــه اولی ــت ك ــره ای گف ــر خاط ــا ذك ــر مکــری ب دكت
ــکده  ــال در دانش ــش اطف ــه در بخ ــکی بلک ــش روان پزش ــه در بخ ــزدی ن اي
ــال  ــش اطف ــوم بخ ــزدی در كوريکول ــر اي ــه دكت ــی ك ــود؛ جاي ــکی ب پزش
رفتارهــای مشــکل آفرين كــودكان  مــورد  در  ســخنرانی يك ســاعته ای 
ازجملــه ناخن جويــدن و شــب ادراری داشــت و ســخنرانی ايشــان چنــان او را 
عاقه منــد و مجــذوب كــرده بــود كــه وارد بیمارســتان روزبــه شــده و اســتاد 
ــان  ــا ايش ــود را ب ــی خ ــه دوره عموم ــرده و پايان نام ــات ك ــزدی را ماق اي

ــت. ــته اس برداش

ــری  ــك س ــد ي ــاس می كن ــه احس ــرد ك ــه ك ــه اضاف ــری در ادام ــر مک دكت
صفــات و ويژگی هايــی وجــود دارد كــه در مــا روان پزشــکان امــروزی 
كم رنــگ اســت و آن » قاطعیــت« و » شــجاعتی« بــود كــه در اســتاد ايــزدی 
ــتان  ــتند بیمارس ــزدی خواس ــر اي ــه دكت ــی ك ــزود زمان ــود داشــت. وی اف وج
ايرانیــان را تأســیس كننــد مــن بــه اســتاد گفتــم كــه ايــن كارهــای مديريتــی 
فراتــر از تــوان مــا هســت ولــی بعــداً دريافتــم كــه بــا همــه مشــکاتی كــه 
ــی  ــن ويژگ ــتند و اي ــی داش ــدی مديريت ــدر توانمن ــود داشــت ايشــان چق وج
اســتاد در زندگــی شــخصی مــن بســیار تأثیرگــذار بــود. دكتــر مکــری تصريــح 
نمــود كــه نــام اســتاد ايــزدی بــا روان پزشــکی عجیــن اســت كــه ايــن امــر 
ــتقال رأی  ــر اس ــه خاط ــه ب ــان بلک ــی ايش ــه علم ــر جنب ــه خاط ــط ب نه فق
ــح اســت،  ــزی را كــه احســاس می كــرد صحی ــود و اين كــه آن چی ايشــان ب
انجــام مــی داد و ايــن ويژگی هــا بــود كــه خیلــی از افــراد را جــذب می كــرد. 
دكتــر مکــری خاطرنشــان كــرد كــه دكتــر ايــزدی تأثیرگذارتريــن اســتادی 

ــوده اســت. ــن ســال ها در خدمتشــان ب ــه در اي ــوده ك ب

ــم واحــد، روان پزشــك و از همــکاران  ــر ابراهی ــی برنامــه دكت ســخنران پايان
اســتاد در بیمارســتان ايرانیــان بــود كــه در پايــان مراســم ســروده خــود را كــه 

ــه نمــود: ــا تلخیــص در ادامــه می آيــد ارائ ب

وقت نالیدن شد و وقت دریغ
مه چرا پنهان شد اندر زیر میغ

پیک مرگ و دست بی رحمش ببین
باغ او را جز گل حسرت مچین 

پنج های تیز و بی رحم اجل
می بََرد ما را و کردار و عمل 

جز عملکردت تو را همراه نیست
آنچه بودت ارزش یک کاه نیست 

تلخ سازد کاممان را ناگهان
با نهیبی از فلک وز آسمان 

مرگ از ما جان و هم دل می برد
جسم ما را در بن گل می برد 

جان ما را سوی رضوان می کشد
سوی بخشش ها و غفران می کشد 

مرگ را آیات ربانی بدان
برگ برگ این کتابت را بخوان 

باد پاییزی گمان کن مرگ را
کو بریزد از درختت برگ را 

نی تو را زر می رهاند نی کسان
نی عزیزانت و نی دلواپسان 

گرچه قارون بوده ای، خاکی کنون                                      
رهسپار کوی افالکی کنون 

کش کشانت می برد بی چندوچون
سوی او انا الیه راجعون 

 مرگ را باور کنیم ای دوستان
ای همه مست می اندر بوستان 

پنجه های مرگ اینک باز شد
گوش جان ها   محرم آن راز شد 

»ایزدی« را بر فراز عرش برد
چون سلیمانش به روی فرش برد 
او که سرشار از محبت بود رفت

غرقه اندر رنج و زحمت بود رفت 
او که استادی مسلم بود رفت
با دلی لبریز ماتم بود رفت 

»ایزدی« سوی خدایش پرکشید
خاک غم بر دیده های تر کشید 

گرچه »واحد« چون شما صاحب عزاست
ایزدی محتاج حمدی چون شماست 



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

]]

بهار  1398

اخبار و گزارش  ها

9

ــان گذشــتم؛  ــاره دوســتانم كــه از كنارت ــودم و ديــدن دوب ــه همیــن زودی دو مــاه گذشــت. از برگشــتنم ذوق زده ب ــاورم نمی شــود كــه ب    ب
شــنیدم بــه همــکاران می گفتیــد: »همیشــه همینطــوره. وقتــی آدم كورتــون مصــرف می كنــه و پــف می كنــه برداشــت آدم هــای دوروبــر اينــه 
كــه حالــش بهتــر شــده امــا كســی نمی دونــه اون تــو چــه خبــره«. كامــًا درســت می گفتیــد. شــمع در حــال خاموشــی گاهــی ناگهــان گــر 
می گیــرد و برافروختــه می شــود درســت مثــل شــما، درســت مثــل پــدرم. و شــايد بــرای همیــن بــود كــه تــا آخــر آن روز جــرات نکــردم تــا 
ــت  ــا دق ــه ب ــان ك ــول كارگاه از دور می ديدمت ــام ط ــردم و در تم ــاب ك ــان را انتخ ــی روبروی ت ــوم. صندل ــمتان بش ــم در چش ــك، چش از نزدي
ــتاد و  ــوب اس ــای خ ــادآور تمام روزه ــان ي ــه چهره ت ــدزدم ك ــما ب ــم را از ش ــردم نگاه ــعی می ك ــد و س ــه می كنی ــدرس توج ــای م ــه گفته ه ب
ــه روی  ــدون اين ك ــربه زير ب ــد و س ــن می گرفتی ــا را از م ــی بچه ه ــای تحقیقات ــراغ طرح ه ــه س ــه پیگیران ــی ك ــود. تمام روزهاي ــاگردی ب ش
ــتاوردهای  ــد دس ــرار ش ــی ق ــد. وقت ــورا می رس ــه ش ــا ب ــويد طرح ه ــن ش ــتید مطمئ ــتاديد و می خواس ــرم می ايس ــینید در دفت ــی بنش صندل
ــد  ــکیل می دهن ــما تش ــه ش ــای خاقان ــا را بازی ه ــم كاره ــترين حج ــديم بیش ــه ش ــم متوج ــاده كنی ــگاه آم ــرای نمايش ــروه را ب ــی گ پژوهش
بازی هايــی كــه بــرای كــودكان و نوجوانــان طراحــی و ايرانیــزه كــرده بوديــد. ســرمايه های بزرگــی بــرای بچه هايــی كــه تــا آخريــن لحظــه 
ــت و  ــان می گذش ــه در ذهنت ــیاری چ ــر هوش ــای آخ ــم در لحظه ه ــد. نمی دان ــان می كردي ــب ويزيتش ــد و در مط ــان بودي ــه فکرش ــب ب آن ش
ــای پژوهشــی تان  ــوز هــم طرح ه ــد. هن ــان بروي ــن زودی از میانم ــه اي ــه ب ــد ك ــا اصــًا نمی گنجی ــا در ذهــن م ــد، ام ــه چــه فکــر می كردي ب
روی میــزم اســت، هنــوز هــم ايده هايــی كــه در مــوردش مدت هــا ايســتاده در دفتــرم صحبــت می كرديــد در ذهنــم اســت و هنــوز هــم  فکــر 
می كنــم نرفته ايــد. هنــوز هــم منتظــرم تــا بیايیــد و بــا متانــت از ايده هــای نابتــان در شــورا بــرای مــا بگويیــد و قانعمــان كنیــد كــه چه طــور 
می خواهیــد دريچــه دنیــای ديجیتــال را بــر روی كــودكان بگشــايید. هنــوز عــادت نکرده ايــم كــه بگويیــم: روان شــاد دكتــر مصطفــی نجفــی، 

ــان. ــوم پزشــکي اصفه ــروه روان پزشــکي دانشــگاه عل ــی گ ــال، عضــو هیأت علم فوق تخصــص روان پزشــکی اطف

دکتر ميترا مالیی نژاد
روان پزشک

به ياد دكتر مصطفی نجفی
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موفقیت های ترانه ســرای نامی همچنان ادامه دارد...
ــر افشــین يداللهــی، روان پزشــك و عضــو فقیــد     ترجمــه كتــاب »روزشــمار يــك عشــق« دكت
ــنواره  ــب جش ــار منتخ ــی از آث ــوان يک ــران، به عن ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــره انجم هیأت مدي
فرهنگــی ادبــی فیســپ )FICEP( برگزيــده شــد. ايــن اثــر شــامل شــعرهای ســپید دكتــر يداللهــی 
ــی  ــه تاريخ ــب در محل ــه ش ــا ن ــش ت ــاعت ش ــرداد 1۳۹۸ از س ــم خ ــنبه پنج ــت. روز پنجش اس
ــار بخــش  ــاب پرداخــت. در چه ــن كت ــی اي ــه معرف ــس جشــنواره فیســپ ب ــارت پاري ــری مونم هن
ــم  ــد( خان ــد می دادن ــراد جدي ــه اف ــر بخــش شــركت كنندگان جــای خــود را ب ــه ای )در ه چهل دقیق
ــد  ــركت كنندگان خوان ــرای ش ــان فرانســه را ب ــه زب ــعار ب ــه اش ــاب، ترجم ــم كت ــرزاد مترج ــرا ف میت
ــر  ــن شــعر و ترانه هــای دكت ــران و همچنی ــات معاصــر اي ــاره ادبی ــادری درب ــر رضــا افشــار ن و دكت
ــای  ــل از آق ــه نق ــت.  ب ــس از انقــاب ســخن گف ــه پ افشــین يداللهــی و نقــش او در شــعر و تران
ــان  ــه زب ــاب ب ــن كت ــر اي ــوان ناش ــه به عن ــه ك ــمع و م ــارات ش ــر انتش ــحنه تبار مدي ــین ش افش
ــر جشــنواره  ــرات مدي ــارا هون ــم بارب ــه خان ــن مکاتب فرانســه در جشــنواره حضــور داشــت و همچنی
ــی   ــن گردهماي ــرای حضــور در اي ــتقبال شــركت كنندگان ب ــی اس ــر يدالله ــواده دكت ــا خان فیســپ ب

ــود. ــی ب بســیار عال
ــه   ــان روســی، فرانســوی و انگلیســی ترجم ــه زب ــه س ــون ب ــك عشــق« تاكن ــمار ي ــاب »روزش كت
شــده اســت. انتشــارات شــمع و مــه به ترتیــب در ســال های ۲015 و ۲01۷ بــا ترجمــه ی كارولیــن 
كراســکری و میتــرا فــرزاد، نســخه های انگلیســی بــا عنــوان Sidewalk in the Clouds و 
فرانســوی بــا عنــوان  Le Clepsydre De L´amour ايــن كتــاب را بــه چــاپ رســانده و نســخه 

ــان منتشــر شــده اســت. ــز مــراد اصانی ــر الهــه كســمايی و عزي روســی ايــن كتــاب توســط دكت

* متن خبر برگرفته از صفحه  اينســتاگرام آقای افشــین شحنه تبار است.

فقیت  مو
یک  وزشمار  ر

عشق
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والنتين ارتونيان
روان پزشک، دبير اجرایی کنگره

   كمیتــه روان درمانــی انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران از ســال1۳۹۳ برگــزاری كنگره هــای دوســاالنه »روان كاوی و روان درمانــی پويــا« را تصويــب نمــود 
ــی از اوايــل  ــه روان درمان ــز ســال های 1۳۹۳ و 1۳۹5 برگــزار شــد. در همیــن راســتا جهــت برگــزاری ســومین كنگــره، كمیت و كنگره هــای اول و دوم در پايی
ــه از  ــز برگرفت ــی و بخشــی نی ــت بین الملل ــا وضعی ــن كنگــره از ســويی هم جهــت ب ــرای اي ــده ب ــوان برگزي ســال 1۳۹۷ تاش هــای خــود را آغــاز نمــود. عن
آرای دكتــر محمــد صنعتــی پیرامــون فرهنــگ مــرگ، »پرخاشــگری، ويرانگــری و مــرگ در میانــه زندگــی« بــود و مــورد اســتقبال فــراوان قــرار گرفــت. دكتــر 
مهديــه معین الغربايــی به عنــوان دبیــر علمــی، اينجانــب به عنــوان دبیــر اجرايــی و دكتــر محمــد صنعتــی به عنــوان رئیــس كنگــره تعییــن شــدند. همچنیــن 

دپارتمــان روان درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران به عنــوان همــکار علمــی و اجرايــی انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران محســوب شــد.
ــام  ــوت از تم ــر دع ــاوه ب ــره، ع ــی كنگ ــن فرع ــدن عناوي ــخص ش ــا مش ــد. ب ــاز ش ــره آغ ــرای كنگ ــت گذاری ها ب ــزی و سیاس ــت برنامه ري ــا جه تاش ه
ــای  ــت اعض ــه دس ــی ب ــت داوری و بررس ــه جه ــدود ۹0 مقال ــد و ح ــه داده ش ــرای مقال ــوان ب ــی، فراخ ــی و خارج ــر داخل ــکاو و صاحب نظ ــای روان چهره ه
برگزاركننــده كنگــره رســید كــه از بیــن ايــن مقاله هــا 15 مقالــه جهــت ســخنرانی و 1۹ مقالــه جهــت ارائــه بــه شــکل پوســتر پذيرفتــه شــد. كنگــره در تاريــخ 
۲۹ تــا۳1 فرورديــن 1۳۹۸ در ســالن همايش هــای شــهید غرضــی در بیمارســتان میــاد تهــران بــا حضــور پرشــور عاقه منــدان ايــن حیطــه و ثبت نــام بیــش 
از ۷00 نفــر، بــا همراهــی افــراد و مؤسســات آمــوزش و نشــر روانــکاوی اعــم از مراكــز خصوصــی و دانشــگاهی ايــران، و همــکاری روانــکاوان و روان درمانگــران 

تحلیلــی برجســته داخلــی و خارجــی برگــزار شــد.
ــه ســخنرانی های اول  ــاه افتتاحی ــس از مراســم كوت ــد و پ ــی، ســامت و عمومــی بودن ــن كنگــره، روان پزشــکان و روانشناســان بالین ــان عمــده اي    مخاطب
ــی  ــا ايران ــی ي ــو داخل ــد. از ســخنرانان مدع ــراد گردي ــا( اي ــب بريتانی ــکاو سرشــناس مکت ــرت هینشــلوود )روان ــی و پروفســور راب ــد صنعت ــر محم توســط دكت
می تــوان بــه دكترهــا الهــه ســاگارت، افســانه علی ســبحانی، ســهیا كیانــی، فرزيــن رضاعــی، فهیمــه لواســانی، شــیما شــکیبا، بابــك روشــنايی مقــدم، علــی 
فیروزآبــادی، عنايــت خلیقــی ســیگارودی، گوهــر همايون پــور، تــورج مــرادی، مهــدی چمیکارپــور، محمدكاظــم عاطف وحیــد، هــادی رحیمــی دانــش، مريــم 
ــه عمويــی، مهیــن گلبنــدی ،كامــران علی پناهــی، شــاهین ســخی،  ــان، نوشــین خادم الرضــا، شــهاب شــیرخدا، وال ــه وزيري رســولیان، شــبنم نوحه ســرا، مهدي
ــا  ــاری، آناهیت ــه چاپ ــران )آتی ــوم پزشــکی تهــران و اي ــی هــر دو دانشــگاه عل ــز جمعــی از فلوشــیپ های روان درمان ــور، ناصــر فکوهــی و نی احمدرضــا محمدپ

ــرد. ــاره ك ــیرزادی فر( اش ــدی ش ــر و مه ــوش صفوی ف ــی، فرن ــی، نســیم نکوي رحمان
ــا مشــاركت خــود موجــب غنــای هــر چــه  ــا ب ــد ت ــه كنگــره رســانده بودن    تعــدادی از ســخنرانان برجســته ايرانــی از مســیرهای دور و نزديــك خــود را ب
بیشــتر كنگــره شــوند. ســاير ســخنرانان برجســته خارجــی كــه به صــورت حضــوری در كنگــره شــركت داشــتند شــامل دكتــر ژان لــوک وانیــر از فرانســه، ســه 
ــر ســیگلیند باســت از  ــو و دكت ــه ون بل ــر گابريل ــون، دكت ــا آم ــه نام هــای پروفســور ماري ــکاو از World Association for Dynamic Psychiatry ب روان
آلمــان و دكتــر گرتــرود ويلــه از اتريــش بودنــد. ســخنرانان مدعــو ديگــری كــه بــه كنگــره دعوت شــده بودنــد ولــی امــکان حضــور نداشــتند ســخنرانی خــود 
را بــه شــکل ويدئــو كنفرانــس ارائــه دادنــد كــه می تــوان بــه پروفســور ســزار آلفونســو، پروفســور لزلــی كالــدول، آقــای فخــری ديويــدس، دكتــر جیمــز گــوچ 

و دكتــر ســوزان دانــر اشــاره كــرد.

برگزاری سومین کنگره روان کاوی و 
روان درمانی پویای ایران
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اعضــای اجرايــی كنگــره تمامــی ســخنرانی های خارجــی را بــه زبــان فارســی ترجمــه كــرده بودنــد كــه در حیــن ارائــه ســخنرانی ها، ترجمه هــا هــم نمايــش 
داده می شــد تــا مخاطبــان بیشــترين برداشــت از ســخنرانی ها را داشــته باشــند. در بیــن مقــاالت پذيرفته شــده جهــت ســخنرانی مقالــه آقــای مــارک اســپرگل 
بــه چشــم می خــورد كــه از ايــاالت متحــده آمريــکا جهــت داوری فرســتاده  شــده بــود كــه بــه داليــل شــخصی موفــق بــه حضــور در كنگــره نشــد و مقالــه 
او به صــورت فارســی توســط همــکاران در كنگــره ارائــه شــد. در نهايــت دكتــر آذرخــش مکــری بــا نــگاه خوش بینانــه بــه آينــده بشــريت، ســخنرانی نهايــی 

كنگــره را برگــزار كــرد.
   در حاشــیه ايــن كنگــره ۶ ســمینار بالینــی و ۸ كارگاه برگــزار شــد كــه بــه دلیــل تعــدد آن هــا، ۳ ســمینار بالینــی و ۲ كارگاه، دو روز قبــل و يــك ســمینار 
بالینــی هــم يــك هفتــه بعــد از كنگــره در محــل بیمارســتان روزبــه تشــکیل شــد. همــه ايــن كارگاه هــا و ســمینارهای بالینــی بــا شــركت پرشــور عاقه منــدان 

مواجــه شــدند.
قابل ذكــر اســت كــه در برگــزاری كنگــره از حضــور همــه فعــاالن در عرصــه روان درمانــی پويــا و روانــکاوی دعــوت بــه عمــل آمــد و در ايــن  بیــن غیــر از 
حضــور علمــی و پربــار ايــن فعــاالن، تعــدادی از مراكــز دولتــی و خصوصــی از برگــزاری كنگــره حمايــت كردنــد؛ ازجملــه دو دانشــگاه علــوم پزشــکی يــزد 
و كرمــان، انســتیتو روان پزشــکی تهــران، مركــز مطالعــات روانــکاوی، انســتیتو روانــکاوی تهــران و مؤسســه روان پــژوه. غیــر از فعــاالن ايــن عرصــه، كنگــره 
حامی هــای ديگــری هــم داشــت؛ ازجملــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی، شــركت دارويــی اكتــوور، ســبحان دارو و ســه مؤسســه انتشــاراتی ابن ســینا، ارجمنــد و 

نشــر قطــره.
   در اختتامیــه كنگــره، بزرگداشــتی از مقــام دكتــر محمــد صنعتــی بــا حضــور ســخنران ويــژه دكتــر حســین پاينــده اســتاد دانشــگاه و صاحب نظــر در نقــد ادبــی 
و حضــور گران قــدر دكتــر عبدالحســین رفعتیــان برگــزار شــد و ســپس از تیــم اجرايــی تقديــر بــه عمــل آمــد. الزم اســت از همــکاران و دســتیاران تخصصــی 
و فــوق تخصصــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، بیمارســتان روزبــه تشــکر و قدردانــی ويــژه بنمايــم كــه بــدون كمــك و همدلــی آن هــا برگــزاری چنیــن 
كنگــره ای بــا شــرايط خــاص اجتماعــی و اقتصــادی حاضــر امکان پذيــر نبــود. همچنیــن از رياســت و مديريــت محتــرم بیمارســتان روزبــه تشــکر ويــژه دارم كــه 
امکانــات الزم را در اختیــار اعضــای اجرايــی كنگــره قراردادنــد و جهــت تســهیل در برگــزاری كنگــره از هیــچ تاشــی فروگــذار نکردنــد. امیــد كــه روزبــه روز 

شــاهد رشــد و بالندگــی روانــکاوی و روان درمانــی كشــور عزيزمــان ايــران باشــیم.
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    دومیــن ســمینار تصويربــرداری در روان پزشــکی و پزشــکی روان تنــی بــا 
همــکاری انجمــن علمــی پزشــکی روان تنــی و كمیته هــای نوروســايکیاتری 
و روان پزشــکان جــوان انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران در تاريــخ اول 
ــز  ــه برداری مغ ــی نقش ــگاه مل ــل آزمايش ــت ۹۸ در مح ــم ارديبهش و هفت

ــرای اعضــای هــر دو انجمــن برگــزار شــد. به صــورت رايــگان ب

در ايــن ســمینار دوروزه، اســاتید صاحب نظــر در رشــته های مختلــف 
راديولــوژی، نوروآناتومــی، روان پزشــکی، پزشــکی هســته ای و تصويربرداری 

ــه آمــوزش پرداختنــد. مغــز ب

    يکــی از حوزه هــای موردنیــاز آمــوزش روان پزشــکی بحــث كاربردهــای 
ــتر  ــروزه بیش ــت. ام ــی اس ــته ی تخصص ــن رش ــز در اي ــرداری مغ تصويرب
ــی  ــاعات آموزش ــود س ــته از كمب ــن رش ــتیاران اي ــان و دس فارغ التحصی
ــتیاری  ــی دوره ی دس ــداوم ط ــی م ــه آموزش ــك برنام ــود ي ــن نب و همچنی
ــز در  ــوزه نی ــن ح ــی اي ــش ابتداي ــه دان ــی از اين ك ــد. حت ــر دارن اتفاق نظ
ــد. خوشــبختانه  آمــوزش آن هــا مــورد غفلــت قــرار می گیــرد شــکايت دارن
ــی  ــردی، بالین ــی، كارب ــه مباحــث ابتداي ــه آموزشــی دوروزه ب ــن برنام در اي
و همچنیــن پژوهشــی پرداختــه شــد كــه مــورد اســتقبال اعضــای 

ــت. ــرار گرف ــز ق ــركت كننده نی ش

    بــه گفتــه مخاطبــان ســمینار، ايــن برنامــه علمــی يکــی از كاربردی ترين 
ســمینارهای برگزارشــده در حــوزه تصويربــرداری مغــز بــوده اســت و در هــر 

ــركت كنندگان  ــه ش ــادی را ب ــه زي ــمینارهايی هزين ــن س ــا چنی ــای دنی ج
ــد. ــل می كن تحمی

 مباحثی كه طی اين سمینار آموزش داده شد شامل موارد زير بود:

- اصول و مبانی تصويربرداری مغز توسط دكتر الهام رحیمیان

- كاربردهای تصويربرداری در روان پزشکی توسط دكتر محمد اربابی

- نوروآناتومی توسط دكتر غامرضا حسن زاده

-  كاربردهای FMRI توسط دكتر غامرضا عقابیان

- كاربــرد DBS و TMS در بیماری هــای روان پزشــکی توســط دكتــر محمــد 
ی ير قد

- آموزش DTI توسط دكتر امیرحسین بتولی

ــر  ــط دكت ــايکیاتری توس ــرد Event-Related Potential در نوروس - كارب
مهــدی تهرانی دوســت

- PET و SPECT توسط دكتر مهرشاد عباسی

    شــركت كنندگان در ايــن ســمینار بــا تازه هــای ايــن حــوزه و همچنیــن 
اصــول درخواســت صحیــح تصويربــرداری مغــز آشــنا شــدند. ايــن ســمینار 
ــق  ــد و طب ــزار ش ــز برگ ــه برداری مغ ــی نقش ــگاه مل ــت آزمايش ــا حماي ب

ــود. ــی ش ــت ماه برگزارم ــده در ارديبهش ــال های آين ــه در س برنام

احمد احمدی پور
روان پزشک
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در همایش انجمن علمی پزشکی 
روان تنی ایران چه گذشت؟

    دومیــن همايــش ســالیانه انجمــن علمــی پزشــکی روان تنــی ايــران در تاريــخ ۴ تــا ۶ ارديبهشــت 1۳۹۸در تــاالر امــام بیمارســتان امــام خمینــی تهــران 
برگــزار شــد. مخاطبــان ايــن همايــش روان پزشــکان، فلوشــیپ های پزشــکی روان تنــی، متخصصــان ســاير رشــته های پزشــکی، روانشناســان ســامت و 

بالینــی و روان پرســتاران بودنــد.

ــاز آن در بیمارســتان های عمومــی  ــر ظفرقنــدی رئیــس كل ســازمان نظــام پزشــکی در مــورد ضــرورت پزشــکی روان تنــی و نی ــدای همايــش دكت در ابت

نازیالشاهمنصوری
روانپزشک،دبیراجراییهمایش
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صحبــت كــرده و از زحمــات پیشــگامان ايــن رشــته به ويــژه دكتــر احمدعلــی نوربــاال، رئیــس اولیــن بخــش روان تنــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
تشــکر كردنــد. در برنامــه افتتاحیــه دكتــر نوربــاال )رئیــس همايــش( بــر اهمیــت پزشــکی روان تنــی تأكیــد كــرد و دكتــر بنی هاشــم )دبیــر علمــی همايــش( 

نیــز گزارشــی از برنامــه علمــی همايــش ارائــه داد.

    در ايــن همايــش ۹ ســمپوزيوم بین رشــته ای طراحی شــده بــود كــه بــا همــکاری روان پزشــکان، متخصصــان ســاير رشــته های پزشــکی و روانشناســان 
ارائــه شــد. از مجمــوع مقاالتــی كــه بــه دنبــال فراخــوان دريافــت شــد، پــس از بررســی و داوری 1۶ مقالــه به عنــوان پوســتر پذيرفتــه شــد.

ــوماتیك و  ــتاد سايکوس ــك و اس ــوی، روان پزش ــوش رض ــر داري ــو، دكت ــر مدع ــتاد صاحب نظ ــه اس ــخنرانی س ــش س ــن هماي ــای اي ــر برنامه ه از ديگ
ســايکوانکولوژی در دانشــگاه بروكســل در مــورد مهارت هــای ارتباطــی در انکولــوژی، دكتــر صديقــه حنطــوش زاده اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
و رئیــس بخــش زنــان بیمارســتان امــام خمینــی در مــورد جايــگاه مشــاوره روان پزشــکی در دوران بــارداری و بعــد از زايمــان و دكتــر مجتبــی ســاالری فــر 
اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و رئیــس بخــش داخلــی قلــب بیمارســتان قلــب تهــران در مــورد نقــش عوامــل روان شــناختی در درمــان بیمــاران 

قلبــی بــود.

    مجمع عمومی انجمن در روز دوم همايش تشکیل شد و اعضای هیأت مديره گزارش سالیانه و تراز مالی انجمن را ارائه دادند.

از برنامه های جنبی همايش، كارگاه آشنايی با rTMS بود كه مورد استقبال شركت كنندگان به ويژه دستیاران روان پزشکی قرار گرفت.

عــاوه بــر غرفه هــای شــركت های دارويــی، از پنــج مؤسســه خیريــه )مؤسســه حمايــت از بیمــاران مبتــا بــه ســرطان، دو مؤسســه حمايــت و پیشــگیری 
ــز دعــوت شــد كــه به صــورت افتخــاری در همايــش  ــا( نی ــت از بیمــاران اســکیزوفرنیا و مؤسســه آموزشــی برن ــی، انجمــن حماي از بیمــاران نقــص ايمن

حضورداشــته باشــند تــا باعــث تعامــل و شــناخت بیشــتر ايــن ســازمان های خیريــه شــود كــه مــورد توجــه شــركت كنندگان قــرار گرفــت.

ــت. در  ــرار گرف ــن ق ــره انجم ــای هیأت مدي ــر اعض ــی موردتقدي ــکی روان تن ــگامان پزش ــی از پیش ــوان يک ــی به عن ــد جلیل ــید احم ــر س ــه، دكت در اختتامی
ــور  ــان حض ــکان و روانشناس ــگاه، روان پزش ــاتید دانش ــکی، اس ــته های پزش ــاير رش ــکی و س ــته روان پزش ــوتان رش ــادی از پیشکس ــداد زي ــم تع ــن مراس اي
داشــتند. اهــدای جوايــز دكتــر طريقتــی )تجلیــل از روان پزشــکان پژوهشــگر و فرهیختــه درزمینــه پزشــکی روان تنــی( و جايــزه بیتــا ) تجلیــل از فعــاالن و 

ــود. ــه ب ــای اختتامی ــر برنامه ه ــوردن( از ديگ ــاالت خ پژوهشــگران اخت

ــره انجمــن علمــی پزشــکی روان تنــی  ــود. تمامــی اعضــای هیأت مدي ــادی ب ــزی نُه ماهــه ی همــکاران و دوســتان زي     ايــن همايــش نتیجــه برنامه ري
ايــران به ويــژه دكتــر نوربــاال )رئیــس انجمــن و همايــش(، دكتــر نصــر اصفهانــی )نايب رئیــس انجمــن(، دكتــر بنی هاشــم )دبیــر علمــی همايــش(، دكتــر 

نجاتی صفــا، دكتــر اربابــی، دكتــر حافظــی و دكتــر حســینی زحمــات بســیاری بــرای برگــزاری و هماهنگــی ايــن همايــش متقبــل شــدند.

الزم اســت از همــکاری صمیمانــه دســتیاران فلوشــیپ بخــش روان تنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران دكتــر اوجــی، دكتــر مطمئــن، دكتــر هرمزپــور 
و دكتــر انصــاری تشــکر كنــم. همــکاران عزيــز و مســؤولیت پذير انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران، خانم هــا زهــرا خلفــی و زهــرا نیســتانی هماننــد 

همیشــه دركنــار مــا بودنــد. خانــم دكتــر گلبــن و آقــای ياســر نــام آور نیــز همــکاری ارزشــمندی در برگــزاری ايــن همايــش داشــتند.

    ايــن كنگــره بــا همــکاری و حمايــت انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران برگــزار شــد. امیــدوارم ايــن همايــش توانســته باشــد تــا حــدودی اهــداف مــا 
را مبنــی بــر آمــوزش پزشــکی روان تنــی جهــت كاهــش آالم بیمــاران و بهبــود كیفیــت زندگــی آن هــا محقــق ســاخته باشــد.
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تاریخچه

ــزاس( تأســیس شــد.  ــکا )كان ــك منینگــر در ســال 1۹۲0 در توپ    كلینی
ــرد و در  ــه كار ك ــروع ب ــال 1۹۲5 ش ــر در س ــگاه منینگ ــس ازآن آسايش پ
فاصلــه يــك ســال بعــد مدرســه ســوث وارد )Southward( برای كــودكان 
بــه وجــود آمــد كــه در آن برنامه هــای درمانــی بــرای كــودكان و نوجوانــان 
ــی  ــای آموزش ــر برنامه ه ــه ی 1۹۳0 منینگ ــد. در ده ــم می ش ــه و تنظی تهی
روان پزشــکی و روانشناســی و ديگــر تخصص هــای ســامت روان را بســط 
ــد از  ــن مدرســه بع ــت شــد. اي داد و مدرســه ی منینگــر در ســال 1۹۴1 ثب
چهــار ســال شــروع بــه كاركــرد و بــه دلیــل نیــاز شــديد كشــور بــه درمــان 
ــزرگ آموزشــی در  ــز ب ــه يکــی از مراك ــش به ســرعت ب ــربازان ارت كهنه س

كشــور تبديــل شــد.
ــرای شــما درمــان را فراهــم  ــا شــعار »منینگــر ب پــس از مدتــی منینگــر ب
می كنــد و بايلــور پژوهــش و تحصیــل را در نظــر دارد« اعــام همراهــی و 
 )Methodist( نزديکــی بــا كالــج پزشــکی بايلــور و بیمارســتان متوديســت
كــرد. در ژوئــن ۲00۳ منینگــر از توپــکا در كانــزاس بــه محــل كنونــی در 

هوســتون تگــزاس انتقــال يافــت.
ــتری  ــاران بس ــرای بیم ــر ب ــی زي ــای خدمات ــر برنامه ه ــز منینگ در مرك
ــان؛  ــان و نوجوان ــوص جوان ــی مخص ــای درمان ــود: برنامه ه ــه می ش عرض
برنامــه ی تخصصــی در بحران هــا؛ برنامــه ی جامــع ارزيابــی روان پزشــکی؛ 

ــرای بزرگســاالن. ــد« ب ــه ی »امی ــی و برنام ســرويس ارزياب
انقالبی در آموزش روان پزشکی

ــش،  ــه ارت ــوط ب ــتان مرب ــر و بیمارس ــکی منینگ ــه ی روان پزش    مدرس
پیشــگام يــك تحــول در آمــوزش روان پزشــکی بودنــد. كلینیــك و مدرســه 
تبديــل بــه قطــب آمــوزش و تربیــت متخصصــان در جهــت رويکرد زيســتی 
–روانی-اجتماعــی شــدند. ايــن رويکــرد پايه هــای طبــی، ســايکوداينامیك، 

ندا مسجدی
دستیار روان پزشکی

]eng.wikipedia.org و www.meningerclinic.com بر اساس[

منینگر درباره ی 

تکاملــی و سیســتم های خانوادگــی را بــرای متمركــز شــدن روی ســامت 
ــی  ــن روش درمان ــد. در اي ــه و متحــد می كن ــاران يکپارچ ــه ی بیم همه جانب
ــاران توجــه و رســیدگی  ــه نیازهــای جســمی، احساســی و اجتماعــی بیم ب

می شــود.
درباره ی منينگرها

ــن  ــوان »ذه ــا عن ــر ب ــر كارل منینگ ــاب دكت ــن كت ــر: اولی    کارل منينگ
ــکلی  ــه ش ــه در آن ب ــد ك ــا ش ــال 1۹۳0 از پرفروش ترين ه ــان« در س انس
ســاده بــرای عامــه ی مــردم آمريــکا رفتــار انســان را توضیــح داد. بســیاری 
ــادل  ــه: تع ــد؛ ازجمل ــز خوانده ان ــدی او را نی ــای بع ــا كتاب ه از آمريکايی ه

کارل منينگر
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ــر خــودش، عشــق در مقابــل نفــرت. حیاتــی، انســان در براب
ویــل منينگــر: وی نقــش بزرگــی در حیطــه ی روان پزشــکی بــا ارتقــا دادن 
يــك سیســتم درمانــی بــه نــام »محیط درمانــی« )milieu therapy( ايفــا 
كــرد. ايــن رويکــرد تمــام محیــط بیمــار را در فراينــد درمانــی وارد می كنــد.

دكتــر ويــل در طــول جنــگ جهانــی دوم به عنــوان رئیــس بخــش 
روان پزشــکی ارتــش خدمــت می كــرد و تحــت رياســت او ارتــش توانســت 

ــد. ــش ده ــان را كاه ــی كاركن ــاالت روان ــی از اخت ــکات ناش مش
در ســال 1۹۴5 ارتــش دكتــر ويــل را بــه مقــام ســرتیپ ارتقــا داد و پــس از 
جنــگ او يــك تحــول ملــی بــرای اصــاح آسايشــگاهها را رهبــری كــرد. 
ــرد و از  ــد چــاپ ك ــل را روی جل ــر وي ــم عکــس دكت ــه ی تاي ــا، مجل بعده
ــا عنــوان »psychiatry’s U.S. sales manager« قدردانــی نمــود. او ب

شهرت منينگر

ــد و  ــی جدي ــل عرضــه ی رويکردهــای درمان ــه دلی ــك منینگــر ب    كلینی
ــرای بیماری هــای  ــردی به خصــوص ب برنامه هــای تخصصــی متمركــز و ف
پیچیــده و يــا طــول كشــیده شــهرتی به دســت آورد. رويکردهــای درمانــی 
آن هــا چندبعــدی بــود. هــم وضعیــت طبــی بیمــار و هــم وضعیــت روانــی 
و هــم نیازهــای اجتماعــی در نظــر گرفتــه می شــد. بســیاری از ارگان هــای 
مســتقل، مدرســه ی منینگــر را يــك پیشــگام در ســطح جهانــی در حیطــه ی 
ــك  ــکی كلینی ــان روان پزش ــته اند. دپارتم ــاری دانس ــامت روان و رفت س
منینگــر در گــزارش »US News &World Report« در ســال ۲01۸ 

ــور به دســت آورد. ــوم را در كش ــه س رتب
پژوهش ها

ــه از  ــود ك ــکا ب ــمال آمري ــا در ش ــی از اولین ه ــر يک ــك منینگ    كلینی
ــا  ــی، ارزيابی ه ــخیص های بالین ــی در تش ــورت روان پويش ــا به ص پژوهش ه

ــن  ــای اي ــراً تاش ه ــرد. اخی ــت ك ــان حماي و درم
ــای  ــم و فعالیت ه ــام مفاهی ــتای ادغ ــز در راس مرك
پژوهشــی مربــوط بــه دل بســتگی، تئــوری ذهــن و 

ــت. ــده اس ــامان دهی ش ــاب س ــوم اعص عل
فلسفه و اندیشه

قســمت اعظــم تمركــز در منینگــر بــر روی زندگــی 
طبــی، روانــی و اجتماعــی بیمــاران اســت. بیمــاران 

ــش  ــی نق ــخیصی و درمان ــداف تش ــبرد اه ــد پیش ــال در رون ــورت فع به ص
ــا كمــك خــود بیمــار،  دارنــد و روان پزشــکان طــی يــك ارزيابــی جامــع ب
مشــکات اصلــی آن هــا را مشــخص می كننــد و در ادامــه به صــورت 
تركیبــی از خانواده درمانــی، گروه درمانــی و درمــان فــردی بــه ادامــه 

فراينــد می پردازنــد.
ــوردی  ــن، بازخ ــط ام ــك محی ــی، ي ــداف درمان ــه اه ــیدن ب ــت رس اهمی
بســتری  بیمــاران  در  به خصــوص  و  مــی آورد  به وجــود  حمايتــی  و 
ســرمايه گذاری روی روابــط بیــن فــردی همپــای رابطــه ی پزشــك-

ــاد،  ــامل اعتی ــی ش ــای درمان ــت. برنامه ه ــده اس ــیار كمك كنن ــار بس بیم
 MBT، DBT، CBT ــد ــی مانن ــواهد علم ــر ش ــی ب ــای مبتن روان درمانی ه
و ACT اســت. بررســی مــداوم نتیجــه ی درمــان بــه بیمــار و تیــم درمانــی 
ــد كــه پیشــرفت ها را تحــت نظــر داشــته باشــند و هــر جــا  كمــك می كن

ــود تغییــرات را اعمــال كننــد. برنامه هــای درمــان فــردی، اختــال  ــاز ب نی
ــه،  ــی، ورزش و تغذي ــاوره های دين ــك، مش ــای ژنتی ــوردن، آزمايش ه خ
ــر  ــرای ه ــان را ب ــد درم ــواده، فراين ــا خان ــه كار ب ــوط ب ــای مرب برنامه ه
فــرد شــخصی و منحصربه فــرد می كنــد. برنامــه ی متمركــز مركــز روزانــه 
ــا خدمــات در محــل زندگــی و درمــان بیمــاران ســرپايی كمــك  همــراه ب

ــد. ــه دهن ــان را ادام ــاران درم ــه بیم ــد ك می كن
)Hope Program( برنامه ی اميد

ــه  ــن برنام ــت. اي ــه »Donna Lamb« اس ــن برنام ــده ی اي    تنظیم كنن
ــات مشــابه  ــی كــه تجربی ــا همــکاری بیماران ــی و ب ــم درمان ــا كمــك تی ب
ــازه  ــاالن اج ــه بزرگس ــد ب ــتراک می گذارن ــه اش ــا را ب ــته اند و آن ه داش
ــق  ــدی فائ ــی و ناامی ــات تنهاي ــر احساس ــردی ب ــور ف ــه به ط ــد ك می ده
آينــد. بیمــاران ممکــن اســت زمانــی كــه در ناراحتــی 
هســتند و يــا زمانــی كــه بــه دنبــال نــگاه تــازه ای در 
ــزان رضايــت از خــود هســتند،  ــط و افزايــش می رواب

بــه دنبــال ايــن مراقبــت بیاينــد.
برنامــه  يــك اجتمــاع بــه دوراز شــرم فراهــم می كنــد 
و همین طــور كــه پیــش مــی رود بیمــاران امیدوارتــر 
ــه اهدافشــان نزديــك  ــا اعتمادبه نفــس بیشــتر، ب و ب
ايجــاد  در  درمانــی  جامعــه ی  ايــن  می شــوند. 
ــی دارد. ــش مهم ــرد، نق ــت می گی ــت حماي ــاران را تح ــه بیم ــی ك فرهنگ

ــش  ــن ش ــور میانگی ــد به ط ــه ی امی ــن برنام ــه در اي ــی ك ــتر بیماران بیش
ــواع افســردگی ها،  ــد: ان ــد شــامل ايــن مــوارد بوده ان ــه شــركت كرده ان هفت
ــاالت  ــواد، اخت ــوءمصرف م ــی، س ــراب اجتماع ــر و اضط ــراب فراگی اضط
مرتبــط بــا ترومــا، اختــاالت شــخصیت و مراحــل گــذار در زندگــی ماننــد 

طــاق و بازنشســتگی.
)Say No To Stigma( نه_به_انگ#

   ايــن عنــوان يــك بــاگ مربــوط بــه كلینیــك منینگــر اســت كــه در 
ــب بیمــاران  ــاره ی موضوعــات بهداشــت روان و انگــی كــه اغل آن جــا درب
را احاطــه كــرده اســت صحبــت می كننــد و تجربیاتشــان را در مــورد 
ــان  ــا آن بی ــط ب ــات مرتب ــا موضوع ــگ و ي ــر ان ــدن ب ــق آم چگونگــی فائ

می كننــد.

مدرسه ی روان پزشکی منينگر 
و بيمارستان مربوط به ارتش، 
پيشگام یک تحول در آموزش 

روان پزشکی بودند.

اخبار و گزارش  ها

خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

]]

بهار  1398



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

] ]

18بهار  1398

ــرای  ــان گذاشــتید، ب ــه در اختیارم ــا ســالم و تشــکر از وقتی ک    ب
شــروع لطفــاً کمــی از خودتــان بگوئیــد. متولــد چــه ســالی و اهــل 

ــد؟ ــا تحصیل کرده ای ــتید؟ در کج ــا هس کج

   مهــران ضرغامــی، متولــد ســال 1339 و اهــل تهــران هســتم. تقریبــاً 
کلیــه مقاطــع تحصیلــی ام را در تهــران گذرانــدم به جــز کالس چهــارم و 
پنجــم ابتدایــی کــه بــه خاطــر شــغل پــدرم در شــهر الر اســتان فــارس 

بــودم. زمــان شــروع دبیرســتانم اولیــن ســالی بــود کــه نظــام آموزشــی 
تغییــر کــرده بــود و مــن در رشــته جامــع در دبیرســتان ادیــب درس 
ــون در  ــب و دارالفن ــتان ادی ــط در دو دبیرس ــان فق ــدم. در آن زم خوان
تهــران ایــن رشــته تدریــس می شــد. ســال آخــر دبیرســتان بــه دلیــل 
ــی  ــتان های دولت ــود در دبیرس ــکالت موج ــور و مش ــه کنک ــی ب نزدیک
ــکی  ــته پزش ــور 57 در رش ــم و در کنک ــی رفت ــتان خوارزم ــه دبیرس ب

محبوبه خوزان
روان پزشک

نشستی با استاد ضرغامی

گفت وگو

]گفت وگویی با دکتر مهران ضرغامی، استاد گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛ 
پژوهشکده بيمارستان زارع، ساری؛ بهار ۱3۹۸[
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گفت وگو

دانشــگاه تهــران قبــول شــدم.
ــه دلیــل انقــالب فرهنگــی ایجــاد شــده  ــه وقفــه ای کــه ب ــا توجــه ب ب
بــود در ســال 66 دوره عمومــی را بــه پایــان رســاندم. در ســال 1369 
ــام  ــه اتم ــران ب ــگاه ته ــان دانش ــکی را در هم ــته روان پزش ــز رش نی
رســاندم. دو دوره تکمیلــی نیــز داشــتم؛ یــک دوره 9 ماهــه اعتیــاد را 
در کانــادا و یــک دوره 6 ماهــه روان پزشــکی رابط-مشــاور را در ملبــورن 
cata�  اســترالیا گذرانــدم. البتــه در ملبــورن بــا بخش هــای دیگــر مثــل

strophic assessment and treatment team در زمینــه اورژانس هــا 
ــز  ــکالت post-partum نی ــه مش و mother and baby unit در زمین

آشــنا شــدم.
بعــد از اتمــام تحصیــالت بــا وجــود این کــه در آزمــون بــورد باالتریــن 
نمــره را کســب کــرده بــودم و اســاتیدم اصــرار بــه ماندنــم در دانشــگاه 
ــورد  ــن م ــت ای ــروه وق ــر گ ــت مدی ــل مخالف ــه دلی ــتند ب ــران داش ته
میســر نشــد. ایــن امــر منجــر بــه ســرخوردگی مــن شــد و بــرای ســایر 

ــدادم. ــز تقاضــا ن دانشــگاه های شــهر تهــران نی
   در ســال 1369 کارم را در بیمارســتان زارع ســاری از صفــر شــروع 
کــردم. بعــد از گذشــت چنــد مــاه، ریاســت دانشــگاه بــرای مــن حکــم 
ــه  ــن شــد ک ــه تعجــب م ــه منجــر ب ــد ک ــر گروهــی صــادر کردن مدی

ــد  ــت فرمودن ــی؟! و ریاســت وق آخــر چــه گروه
ــجویان  ــدا دانش ــن! در ابت ــاد ک ــروه را ایج ــو گ ت
پزشــکی هنــوز در ســال های اول تحصیــل بودنــد 
و در مقطــع علــوم پایــه روان شناســی عمومــی را 
تدریــس می کــردم. کم کــم دانشــجویان بــه 
مقاطــع باالتر رســیدند و وارد بیمارســتان شــدند.
 Iranian Journal of Psychiatry« مجلــه    
ــوان  ــراً به عن and Behavioral Sciences« اخی

یکــی از ده مجلــه برتــر حــوزه علــوم پزشــکی کشــور معرفــی  شــده 
ــما  ــه ش ــک ب ــن تبری ــت. ضم ــوده اس ــب نم ــارم را کس ــام چه و مق
بابــت ایــن موفقیــت، لطفــاً در خصــوص تاریخچه مجلــه، همــکاران و 

موضوعــات مجلــه توضیحاتــی بفرمائیــد.

   ممنــون. بلــه مجلــه مــا در بیــن 425 مجلــه ای کــه در SID نمایــه 
ــرده  ــارم را کســب ک ــام چه می شــوند از نظــر اســتناد  )citation( مق

اســت.
ــا در  ــکاران م ــدم هم ــن می دی ــود: م ــورت ب ــن ص ــه ای ــتانش ب  داس
ــی هســتند.  ــای تحقیقات ــال انجــام کاره ــف کشــور در ح ــاط مختل نق
ــا عنــوان »مجلــه اندیشــه و  آن زمــان تنهــا مجلــه تخصصــی کشــور ب
ــه  ــورهای منطق ــه در کش ــودم ک ــاهد ب ــود و ش ــی زبان ب ــار« فارس رفت
ــل عربســتان و پاکســتان مجــالت تخصصــی انگلیســی زبان وجــود  مث
ــر  ــا کمت ــزی از آن ه ــد چی ــا نبای ــه م ــودم ک ــد ب ــی معتق دارد. از طرف
داشــته باشــیم و آن زمــان بــه انجمــن روان پزشــکی کشــور پیشــنهاد 
دادم یــک مجلــه تخصصــی انگلیســی زبان داشــته باشــیم تــا کارهایــی 
کــه در ایــران انجــام می شــود انعــکاس بیشــتری داشــته باشــد، ولــی 

ــات کافــی اســتقبال نشــد. ــه دلیــل عــدم امکان ب
   در همــان زمــان مــا در دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران در یــک 
ــا  ــم و در آن ج ــغول بودی ــی زبان مش ــکی فارس ــی پزش ــه عموم مجل

ــن شــماره  ــه اولی ــم ک ــی انگلیســی زبان راه انداختی ــه عموم ــک مجل ی
ــار  ــا انتظ ــه م ــد. درحالی ک ــن منتشــر ش ــردبیری م ــا س ــز ب ــه نی مجل
تشــویق داشــتیم باکمــال تعجــب بــا عصبانیــت معــاون پژوهشــی وقــت 
ــه  ــد دو مجل ــگاه بای ــک دانش ــرا ی ــه چ ــدیم، ک ــه ش ــه مواج وزارتخان
ــا  ــی ب ــه تخصص ــا مجل ــا ب ــد تنه ــد؟! و فرمودن ــته باش ــی داش عموم
ــه آن  ــود ک ــن ب ــود. ای ــت می ش ــی موافق ــای علم ــکاری انجمن ه هم
ــد.  ــف ش ــماره اول متوق ــان ش ــی زبان در هم ــی انگلیس ــه عموم مجل
ــدازی  ــت راه ان ــن جه ــه انجم ــن ب ــنهاد م ــا پیش ــادف ب ــر مص ــن ام ای
ــذا  ــتقبال نشــد و ل ــه اس ــود ک ــکی انگلیســی زبان ب ــه ی روان پزش مجل
ــان  ــه دانشــگاه خودم ــه تخصصــی انگلیســی زبان ب جهــت مجــوز مجل
ــا ایــن پیشــنهاد  پیشــنهاد دادم و معاونــت پژوهشــی وقــت دانشــگاه ب
 Iranian Journal of Psychiatry and« ــا مجــوز ــد و م موافقــت نمودن
ــر  ــالوه ب ــه ع ــدف ک ــن ه ــا ای ــم؛ ب Behavioral Sciences« را گرفتی
ــت  ــاری فعالی ــوم رفت ــوزه عل ــه در ح ــانی ک ــام کس ــکان، تم روان پزش

ــم. ــرار بدهی ــد را مخاطــب ق دارن
   در ســال 1383 موافقــت اصولــی را بــرای مرکــز تحقیقــات 
ــال  ــتا دو س ــن راس ــم و در همی ــاری گرفتی ــوم رفت ــکی و عل روان پزش
ــار  ــم. در به ــذ کردی ــکی را اخ ــه تخصصــی روان پزش ــوز مجل ــد مج بع
1386 اولیــن شــماره مجلــه منتشــر شــد و بعــد از گذشــت یــک ســال 

ــم. ــت کردی ــی را دریاف ــت قطع موافق
معــاون  داشــتیم.  چالش هایــی  بازهــم  البتــه 
پژوهشــی وقــت وزارتخانــه بــا عصبانیــت بــا 
ــه  ــا مجل ــد ت ــرا چن ــه چ ــت ک ــاس گرف ــا تم م
ــت.  ــده اس ــابه منتشرش ــاً مش ــای تقریب ــا نام ه ب
Iranian Journal of Psychi-  اشــاره ی ایشــان بــه

atry بــود و مجلــه ی اندیشــه و رفتــار کــه اســمش 
Iranian Journal of Psy-  را عــوض کــرده بــود و ترجمــه ی آن می شــد

chiatry and Clinical Psychology، و اصــرار بــه اینکــه شــما کارتــان 
را تعطیــل کنیــد. بنــده هــم بــه ایشــان عــرض کــردم مــا بــه پیشــنهاد 
ــر  ــی زبان منتش ــی انگلیس ــه ی تخصص ــما مجل ــوز ش ــا مج ــما و ب ش
کرده ایــم. شــما بررســی بفرماییــد کــه کــدام مجلــه بــا رعایــت ضوابــط 
ــگاه یکــی  شــما کار را شــروع کــرده و رونــد قانونــی را طــی کــرده! آن
ــا برداشــتند. ــن شــد کــه دیگــر دســت از ســر م را تعطیــل کنیــد. ای

اوایــل خیلــی  تنهــا بــودم و افــراد اندکــی بــه مــن کمــک می رســاندند؛ 
ــل  ــه فارغ التحصی ــا ســلجوقیان ک ــر آرمیت ــم دکت ــه ســرکار خان ازجمل
جــوان مــا بودنــد و تــازه طــرح خــود را شــروع کــرده بودنــد. همچنیــن 
ــرده  ــرت ک ــتان مهاج ــه انگلس ــه ب ــا ک ــابق م ــتیاران س ــی از دس یک
ــه از راه دور کمــک  ــی، ک ــر عبدالرضــا اشــطری کیان ــای دکت ــود، آق ب
می کردنــد. چــون نــگارش انگلیســی زبان مقــاالت بســیار ضعیــف 
ــل در  ــا حداق ــا م ــد ت ــام می دادن ــات الزم را انج ــان اصالح ــود، ایش ب
هــر شــماره 8 مقالــه داشــته باشــیم کــه بتوانیــم مجلــه را هــر 6 مــاه 
ــرای مــا ارســال  ــار منتشــر کنیــم. بــه مــرور مقــاالت بیشــتری ب یک ب
می شــد و مســئولیتمان روزبــه روز ســنگین تر شــد. بعــد از 3-2 شــماره 
ــناخت  ــمیت ش ــه رس ــی ب ــوان علمی پژوهش ــه را به عن ــه مجل وزارتخان
ــد.  ــه ش ــد در Index Copernicus، Scopus، PubMed وISI نمای و بع
بعــد از چنــد ســال سیاســت PubMed تغییراتــی کــرد و بیشــتر 

مجله IJPBS در بين 4۲5 مجله ای 
که در SID نمایه می شوند از نظر 

استناد  مقام چهارم را کسب کرده 
است.
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مجــالت ایرانــی کــه در PubMed نمایــه شــده بودنــد ازجملــه مجلــه 
 ISI و Scopus ــان در ــا همچن ــا را از فهرســت خــود خــارج کــرد؛ ام م
 DOAJ و Google Scholar ــه ــر از جمل ــایت های دیگ ــیاری از س و بس
ــد  ــل ش ــه تبدی ــه فصل نام ــه ب ــج دوفصل نام ــویم. به تدری ــه می ش نمای

ــود. ــر می ش ــه منتش ــورت فصل نام ــز به ص ــر نی ــال حاض و در ح
ــن  ــران، انجم ــکان ای ــی روان پزش ــن علم ــای انجم ــا از کمک ه    م
ــره  ــران و انجمــن روان شناســی به ــودک و نوجــوان ای روان پزشــکی ک
اول  ســال های  در  میرسپاســی  اســتاد  به خصــوص  و  می گرفتیــم 
ــال ها  ــان در آن س ــد. ایش ــک کردن ــا کم ــه م ــیار ب ــه بس ــار مجل انتش

ــد. ــران بودن ــکان ای ــی روان پزش ــن علم ــر انجم دبی
ــرار  ــتقبال ق ــورد اس ــی م ــناس به خوب ــکاران روانش ــط هم ــه توس مجل
ــه  ــه ب ــم ک ــی داری ــان خوب ــا روانشناس ــر م ــال حاض ــت و در ح گرف
ــف  ــای مختل ــد و در بخش ه ــی می کنن ــه کمــک فراوان ــه کار مجل ادام
ــه و associate editor و داور  ــأت تحریری ــوان عضــو هی ــه به عن ازجمل

مشــغول فعالیــت هســتند.
   آیا نکته ای جامانده که تمایل داشته باشید در مورد آن صحبت کنید؟

   فکــر می کنــم آنچــه انگیــزه ای بــرای شــما و انجمــن جهــت 
مصاحبــه بــا مــن شــد خبــر موفقیــت مجلــه بــود. همــه ایــن موفقیــت 
ــن  ــه ای ــم ک ــت دارم بگوی ــی دوس ــد ول ــک می گوین ــن تبری ــه م را ب
ــدون کمــک دوســتانم،  موفقیــت محصــول یــک کار تیمــی اســت و ب
ــر  ــن ام ــه، ای ــرفت کار مجل ــت پیش ــوان، در جه ــتان ج ــژه دوس به وی
ــام همــکاران را بیــاورم. در درجــه اول  میســر نمی شــد و مایلــم کــه ن
اســتاد میرسپاســی کــه همیشــه از نظــرات ایشــان اســتفاده کرده ایــم 
و همیشــه پشــتوانه مــا بوده انــد. آقــای دکتــر اشــطری و خانــم دکتــر 
ــتانی  ــد. دوس ــکاری کردن ــیار هم ــه بس ــاز کار مجل ــلجوقیان در آغ س
ــای  ــد: آق ــروه آمدن ــه گ ــوان associate editor ب ــا به عن ــه بعده ک
ــراً  ــی؛ اخی ــر مونس ــم دکت ــاری، خان ــر به ــم دکت ــوی، خان ــر یحی دکت

ــر  ــم دکت ــده اند؛ خان ــم اضافه ش ــن تی ــه ای ــفیدگرنیا ب ــر س ــم دکت خان
فرنیــا کــه از دســت مــا خســته شــدند!! و اخیــراً کنــاره گرفتنــد؛ خانــم 
ــا  ــه م ــن حــوزه ب ــه در ای ــد ک ــول زحمــت کردن ــان قب ــر رازجوی دکت
کمــک کننــد؛ و خانــم دکتــر آذری؛ آقــای دکتــر غفــاری از دوســتان 
ــین  ــادری جانش ــای ن ــر آق ــال حاض ــد و در ح ــا بودن ــناس م روان ش
ــه  ــگاه ب ــدر در دانش ــه آن ق ــر ک ــر پوراصغ ــای دکت ــدند؛ آق ــان ش ایش
ایشــان مســئولیت واگــذار شــد کــه کمتــر فرصــت می کننــد. ایشــان 
ــون  ــتند و اکن ــده داش ــر عه ــه را ب ــی مجل ــت اجرای ــته مدیری درگذش
ــای  ــت. آق ــی اس ــر عالءالدین ــای دکت ــده آق ــر عه ــئولیت ب ــن مس ای
ــم دکتــر قهــاری نیــز  ــم دکتــر غرایــی و خان دکتــر عاطف وحیــد، خان

ــا داشــتند. ــا م همــکاری بســیار نزدیکــی ب
یــک کارشــناس فوق العــاده بــه نــام خانــم ســاالری داریــم کــه اصــاًل 
تعطیــل و غیــر تعطیــل، شــب و روز نمی شناســند و بــا عالقــه و 
پشــتکار فــراوان کارهــای اجرایــی مجلــه را انجــام می دهنــد و اخیــراً 
ــام خانــم رمضانــی بــه ایشــان در  یکــی از همــکاران پرســتارمان بــه ن

ــد. ــک می کنن ــه کم ــن زمین ای
   به جــز ایــن افــراد کــه به طــور مســتقیم در حــوزه مجلــه در حــال 
فعالیــت هســتند، مســئولین دانشــگاه خیلــی بــه مــا کمــک کردنــد. از 
ــم.  ــتفاده می کنی ــیار اس ــه بس ــأت تحریری ــای هی ــای اعض راهنمایی ه
ــوده  ــد همیشــه راهگشــا ب ــط می دهن ــه اســتاد محی پیشــنهادهایی ک
ــکاری و  ــا هم ــان را ب ــا کارم ــردم م ــرض ک ــه ع ــور ک ــت. همان ط اس
ــران و انجمــن روان پزشــکی  پشــتوانه انجمــن علمــی روان پزشــکان ای
کــودک و نوجــوان ایــران شــروع کردیــم ولــی انتظارمــان ایــن بــود کــه 
کمــی بیشــتر حمایــت شــویم. مــن واقعــاً دســت کمــک را بــه ســوی 
ــی  ــه گرم ــم، ب ــناس دراز می کن ــک و روانش ــکاران روان پزش ــام هم تم
دستشــان را می فشــارم و اگــر بخواهنــد در ایــن حــوزه بــه مــا کمــک 
ــه استقبالشــان مــی روم و دوســت دارم ایــن  ــده منــت ب ــه دی کننــد ب

مجلــه را از خودشــان بداننــد.
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-   جنــاب آقــای دکتــر حاجبــی، در مصاحبــه پیشــین بــا خبرنامــه 
ــو  ــالمت گفت وگ ــول س ــرح تح ــرفت ط ــون پیش ــن پیرام انجم
کردیــم. در آن مصاحبــه بــه نقــش روانشناســان در مراکــز خدمــات 
ــان  ــش روانشناس ــری و نق ــد. به کارگی ــاره کردی ــالمت اش ــع س جام

تــا کنــون چــه میــزان بــوده اســت؟
ــات  ــز خدم ــی مراک ــاً در تمام ــون تقریب ــا کن    ت
شــهرها  حاشــیه  در  کــه  ســالمت  جامــع 
تأسیس شــده اند روانشــناس نیــز جــذب  شــده 
نفــر اســت.  کــه تعــداد آنهــا حــدود 1700 
عمده تریــن وظیفــه ایــن همــکاران آمــوزش و 
ــا  ــت. ب ــه اس ــگیری اولی ــداف پیش ــتای اه در راس
ــن نیــاز کشــور  ــه شــرایط فعلــی مهم تری توجــه ب

مــا در حــوزه ســالمت روان آمــوزش اســت، زیــرا ایــن آموزش هــا نتایــج 
گوناگونــی ازجملــه ارتقــای ســطح ســواد ســالمت روان و توانمندســازی 

ــراه دارد. ــه هم ــور ب ــه را در کش ــوم جامع عم

ــط و  ــش راب ــن نق ــت ای ــرار اس ــورت ق ــه ص ــه چ ــناس ب -   روانش
ــد؟ ــا کن ــده را ایف آموزش دهن

   روانشناســان مراکــز خدمــات جامــع ســالمت 
و  تیــم ســالمت  اعضــای  از  یکــی  به عنــوان 
آمــوزش  افــراد  بــه  اول خدمــات  در ســطح 
ــروری  ــای فرزندپ ــی، مهارت ه ــای زندگ مهارت ه
ارائــه می دهنــد. عمــده ی  را  و خودمراقبتــی 
تــالش در حــوزه خودمراقبتــی بــر روی افزایــش 
آگاهــی عمــوم جامعــه و اصــالح نگرش هــا و 
باورهــای نادرســت در وجــوه مختلــف حــوزه 
ــکالت  ــرش مش ــراد در پذی ــه اف ــی ب ــن آگاه ــت. ای ــالمت روان اس س
 help( ــی ــای یاری جوی ــت رفتاره ــرده، درنهای ــناختی کمــک ک روان ش
ــر ایــن کارشناســان  seeking behaviors( را تقویــت می کنــد. عــالوه ب

محمدجواد پرورش
 دستيار روان پزشکی

تا کنون تقریباً در تمامی مراکز خدمات 
جامع سالمت که در حاشيه شهرها 

تأسيس شده اند روانشناس نيز جذب 
 شده که تعداد آنها حدود ۱700 نفر است.

نقش روانشناسان در نظام سالمت
]گفت وگویی با دکتر احمد حاجبی، مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتياد [
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ســالمت روان بــا هماهنگــی پزشــکان عمومــی شــاغل در تیــم ســالمت، 
ــر  ــطوح باالت ــه س ــات تخصصــی ب ــه خدم ــد ب ــراد نیازمن ــاع اف در ارج

ــد. ــش دارن نق
ــی  ــاً خودمراقبت ــه اساس ــد ک ــش بیای ــؤال پی ــن س ــت ای ــن اس ممک
ــاس  ــر اس ــود؟ ب ــه ش ــه آن پرداخت ــد ب ــرا بای ــری دارد و چ ــه تأثی چ
ســطح بندی خدمــات توســط ســازمان جهانــی بهداشــت، خودمراقبتــی 
به عنــوان ســطح اول خدمــات حــوزه ســالمت روان معرفی شــده اســت 
به گونــه ای کــه بیشــترین گــروه هــدف را بــه خــود اختصــاص می دهــد 
ــد  ــا ح ــد ت ــی می توان ــت. خودمراقبت ــت اس ــوع خدم ــن ن و ارزان تری
ــه  ــژه هزین ــت و به وی ــر خدم ــطوح باالت ــای س ــی از هزینه ه قابل توجه

ــه  ــن ب ــزوم پرداخت ــد. ل ــات تخصصــی بکاه خدم
ــی  ــه همکاران ــم کلی ــر می کن ــن موضــوع را فک ای
کــه در حــوزه روان پزشــکی و روانشناســی تجربــه 
کاری دارنــد، حــس کرده انــد، چراکــه در جامعــه 
ــا  ــال ها ب ــه س ــویم ک ــه می ش ــرادی مواج ــا اف ب
را  افســردگی  و  کرده انــد  زندگــی  افســردگی 
ــد  ــود پذیرفته ان ــی خ ــی از زندگ ــوان بخش به عن

و گاهــی بــاور ندارنــد کــه می تــوان بــا شــرایط روان شــناختی بهتــری 
هــم بــه زندگــی ادامــه داد. لــذا بســیاری از مراجعــان الزم اســت کــه 
در ابتــدا بــه مشــکل روان شــناختی خــود پــی بــرده و آن را بپذیرنــد و 
ســپس نحــوه صحیــح کمــک گرفتــن از خدمــات موجــود را آمــوزش 
ــر  ــت مدنظ ــواره الزم اس ــه هم ــم ک ــوع مه ــک موض ــه ی ــد. البت ببینن
باشــد، اســتیگما یــا انــگ ناشــی از مشــکالت روان شــناختی و یــا حتــی 
انــگ ناشــی از دریافــت خدمــات در حــوزه ســالمت روان اســت. انــگ 
یــک عامــل بازدارنــده جــدی در پذیــرش مشــکل، مطــرح نمــودن آن، 

ــی  ــی و حت ــات درمان ــت خدم ــه دریاف ــدام ب اق
ــود. ــوب می ش ــان، محس ــد درم ــه فرآین ادام

ــه  ــردی ارائ ــورت ف ــا به ص ــن آموزش ه -   ای
ــی؟ ــا گروه ــود ی می ش

ارائــه خدمــات  فرآینــد  در حــال حاضــر     
ــراد  ــه اف ــده اند ک ــه ای طراحی ش ــی به گون آموزش

هــم می تواننــد به صــورت گروهــی و هــم بــه شــکل انفــرادی خدمــات 
ــاره کنم  ــت اش ــد. الزم اس ــت نماین ــازی را دریاف ــی و توانمندس آموزش
کــه شــکل های دیگــری از شــیوه های آموزشــی بــرای ارائــه در مراکــز 
ــی آزمایشــی اســت  خدمــات جامــع ســالمت در دســت تهیــه و ارزیاب
کــه در ایــن شــیوه های اخیــر تــالش بــر ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از 
فیلم هــای آموزشــی و یــا تکنولــوژی نرم افــزاری فرآینــد خودمراقبتــی 
و توانمندســازی مخاطبیــن را هــم از نظــر کمــی و هــم کیفــی ارتقــا 

بدهیــم.

ــود  ــز ش ــد روی آن تمرک ــدا بای ــه در ابت ــده ای ک ــکالت عم -   مش
ــت؟ چیس

ــش  ــای دان ــر ارتق ــال حاض ــا در ح ــی م ــای اصل ــی از اولویت ه    یک
عمــوم جامعــه در حــوزه ســالمت روان اســت. در کنــار آن کار کــردن 
بــر روی مشــکالت شــایع روان شــناختی به ویــژه اختــالالت افســردگی 

ــد. و اضطرابــی و همچنیــن ســوءمصرف مــواد در اولویــت قــرار دارن

-   اغلــب روان پزشــکان اعتقــاد دارنــد نگــرش نســبت بــه اقدامــات 
آن هــا و روانشناســان در میــان عمــوم جامعــه رو بــه بهبــود اســت، 
هرچنــد تــا حــد مطلــوب فاصلــه بســیاری وجــود دارد. آیــا در ایــن 

زمینــه اطالعــات دقیقــی در دســت داریــم؟
ــردد.  ــه برمی گ ــالمت روان جامع ــواد س ــطح س ــه س ــما ب ــؤال ش    س
در حــال حاضــر اطــالع دقیقــی از ســطح ســواد ســالمت روان کشــور 
ــام   ــه انج ــن زمین ــون در ای ــا کن ــی ت ــرا کار کشــوری دقیق ــم زی نداری
ــاره  ــم اش ــل ه ــب قب ــه در مطال ــور ک ــی همان ط ــت. ول ــده اس نش
کــردم و بــر اســاس شــواهد موجــود، بــه نظــر می آیــد در ایــن زمینــه 
ــان  ــی از مراجع ــش قابل توجه ــم. بخ ــی نداری ــدان مطلوب ــگاه چن جای
مــا مشــکل روان شــناختی خــود را به ســختی 
و  روان پزشــک  بــه  مراجعــه  در  می پذیرنــد، 
روانشــناس تردیــد جــدی دارنــد و یــا بــه مرحلــه 
ــرف  ــخت مص ــیار س ــد، بس ــه می رس ــان ک درم
داروهــای روان پزشــکی را می پذیرنــد. الزم اســت 
بــا مداخــالت آموزشــی گســترده رفتارهــای 
یاری جویــی را در حــوزه ســالمت روان در جامعــه 

ــم. ــی کنی ــت و منطق تقوی

-   آیــا در حــال حاضــر بــرای موضوعــات خاصــی ماننــد خودکشــی 
ــود  ــه ای وج ــز برنام ــت، نی ــاس تر اس ــر روی آن حس ــه ب ــه جامع ک
ــه  ــه در چ ــن زمین ــا در ای ــورها م ــایر کش ــا س ــه ب دارد؟ در مقایس

جایگاهــی هســتیم؟
   در نظــام ســالمت برنامــه پیشــگیری از خودکشــی در مقیــاس 
ــرخ  ــود ن ــای موج ــاس آماره ــر اس ــت. ب ــرا اس ــال اج ــوری در ح کش
خودکشــی منجــر بــه مــرگ در کشــور مــا کمتــر 
ــم  ــن رق ــت و ای ــی اس ــن جهان ــف میانگی از نص
ــک دهــه گذشــته نوســاناتی داشــته اســت.  در ی
ــز اهمیــت ایــن اســت کــه خودکشــی  نکتــه حائ
ــت  ــا 24 ســال دومیــن عل در گــروه ســنی 15 ت
قابل توجــه  کشــورها  ســایر  ماننــد  و  مــرگ 
ــف نظــام  ــه پیشــگیری از خودکشــی در ســطوح مختل اســت. در برنام
ــاس  ــر اس ــک و ب ــا پزش ــورز ت ــه، از به ــتی اولی ــای بهداش مراقبت ه
ear�( ــریع ــه س early detection( و مداخل ــع  ــخیص به موق ــل تش )اص

ــد  ــف شــده اســت. الزم اســت تأکی ــی تعری ly intervention( مداخالت
ــایر  ــه مشــارکت جــدی س ــاز ب ــه پیشــگیری از خودکشــی نی ــم ک کن
ــی  ــده خودکش ــده پدی ــای تبیین کنن ــه مدل ه ــتگاه ها دارد، چراک دس
 )SDH( ــالمت ــی س ــای اجتماع ــه تعیین کننده ه ــد ک ــان می دهن نش
ــن وزارت  ــد. بنابرای ــده دارن ــن پدی ــر ای ــی ب ــر و قابل توجه ــش مؤث نق
ــان  ــت و درم ــوزه بهداش ــه در ح ــه آنچ ــد ک ــالش می کن ــت ت بهداش
قابــل انجــام اســت، بــه مرحلــه اجــرا درآیــد ولــی تأکیــد می کنــم کــه 
مقولــه پیشــگیری از خودکشــی فراتــر از وزارت بهداشــت اســت و نیــاز 
ــه  ــن زمین ــد در ای ــا بای ــایر نهاده ــی دارد و س ــکاری بین بخش ــه هم ب

ــد. ــا نماین نقــش خــود را ایف

-   از اینکــه وقــت خــود را در اختیــار خبرنامــه انجمــن قراردادیــد 
بســیار سپاســگزارم.

با توجه به شرایط فعلی مهم ترین نياز 
کشور ما در حوزه سالمت روان آموزش 

است

خودکشی در گروه سنی ۱5 تا ۲4 سال 
دومين علت مرگ و مانند سایر کشورها 

قابل توجه است.
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ــتفاده  ــي اس ــای گوناگون ــن از فرصت ه ــتیاري، م ــول دوران دس    در ط
كــردم كــه ايــن فرصت هــا بــه مــن كمــك كــرد تــا اعتمادبه نفــس 
بیشــتري كســب كنــم به طوری كــه در ســال آخــر دســتیاري، نقــش 
دســتیار ارشــد را بــر عهــده گرفتــم. در ايــن مقالــه برخــي از ايــن فرصت هــا 
ــركت در  ــی، ش ــا روان درمان ــان ب ــتر هم زم ــارت بیش ــه درخواســت نظ ازجمل
جلســات روان درمانــی خــود، عضــوي از گــروه رهبــري شــدن و شــركت در 

پروژه هــای بهبــود كیفیــت را شــرح می دهــم.
هم زمان با روان درمانی نظارت های بيشتری را به دست آورید

ــا انــواع مختلــف     حــس می كنــم مهــم اســت كــه در دوران دســتیاري ب
درمــان آشــنا شــويم. فرصت هــای متعــددي  بــراي كســب آمــوزش بیشــتر 
به صــورت دوره هــای يــك و دو ســاله وجــود دارنــد. مــن در مقطــع مقدماتــي 
مؤسســه آمــوزش روانــکاوي كــه يك ســري ســخنراني مقدماتــي يك ســاله 
بــود شــركت كــردم و بــراي گذرانــدن دوره فلوشــیپ، بــه عضويــت انجمــن 
ــه  ــود ك ــي ب ــدن مقاالت ــه كار آن خوان ــدم ك ــورک درآم ــکی نیوي روان پزش
فن هــای مختلــف روان درمانــی را توصیــف می كــرد و نیــز بحث هــای 
ــته ای  ــم هس ــیاري مفاهی ــه بس ــه ك ــان آن زمین ــط كارشناس ــوردي توس م
ارتبــاط  را يك پارچــه می كردنــد و همــه اين هــا بــه مــن در ايجــاد 
ــیوه  ــه ش ــرفته ب ــوزش پیش ــرد. آم ــك ك ــم كم ــا بیماران ــر ب ــي قوی ت درمان
ــاري،  ــناختي رفت ــان ش ــل درم ــواهد، مث ــر ش ــي ب ــی مبتن ــاص روان درمان خ
ــت. ــه اس ــك گزين ــز ي ــردي نی ــان بین ف ــا درم ــي ي ــی ديالکتیک رفتاردرمان

به دنبال روان درمانی باشيد
ــا  ــه ت ــدم ك ــه ش ــردم، متوج ــروع ك ــم را ش ــان بیماران ــه درم ــي ك    زمان
ــراي درمــان شــخصي خــود، جهــت درک ذهــن  ــدازه ســرمايه گذاری ب چه ان
مخاطــب مهــم اســت. مــن در مــورد اهمیــت درمــان شــخصي متخصصــان 
روان پزشــکی تحقیــق كــردم و در كمــال تعجــب مشــاهده كــردم بحث هــای 
مفصلــي در مــورد اثــرات مثبــت و منفــي آن انجــام  شــده اســت. بــا اين حــال 
معتقــدم درمــان شــخصي بخــش مهمــي از آمــوزش متخصصــان بهداشــت 
ــرا  ــم، زي ــر درک كنی ــود را بهت ــا خ ــد ت ــك می كن ــه كم ــت چراك روان اس
غیرممکــن اســت كــه بتــوان ذهــن درمانگــر را از جلســه خــارج كــرد. هرچنــد 
روان درمانــی شــخصي الزامــي نیســت،  امــا دوران دســتیاري زمــان مناســبي 

بــراي پیگیــري آن اســت.
به عنوان عضوی از گروه رهبری درآیيد

ــاز  ــن امتی ــم. اي ــم  قوی تري ــه متحدي ــي ك ــاد داشــتم زمان    همیشــه اعتق
ــری  ــم عضــو جدايی ناپذي ــتیار می توانی ــوان دس ــا به عن ــه م ــي اســت ك بزرگ
از گــروه رهبــري در ســازمان های مختلــف در هــر دو ســطح دولتــي و ملتــي 

شــويم. دو نمونــه از اين كــه چگونــه وارد ايــن مقولــه شــدم:
)APA( انجمن روان پزشکی آمریکا

   زمانــي كــه بــراي اولیــن بــار در APA بــراي ارائــه پوســترهايم شــركت 
ــراي  ــذا ب ــم. ل ــام ده ــتري انج ــای بیش ــتم فعالیت ه ــل داش ــردم، تماي ك

23

چگونه دوران دستياري 
روان پزشکی را  پربارتر کنيم؟
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راهنمايــي گرفتــن بــا نماينــدگان شــاخه های مختلــف حــوزه ی كاريــم ارتبــاط 
ــه  ــتیار ب ــده دس ــوان نماين ــه و به عن ــردم. در جلســات حضــور يافت ــرار ك برق
شــعبه منطقــه بروكلیــن وارد شــدم. مــن به عنــوان عضــو دســتیار جانشــین 
ــن  ــاله(. در اي ــت دوس ــك موقعی ــدم )ي ــاب ش ــه APA2 انتخ ــده ناحی نماين
موقعیــت دســتیاران و فلوهــاي نیويــورک را در انجمــن APA معرفــي كــردم. 
ــد از اقدامــات انجمــن و كارهايــي  ــود و باي ــه لذت بخــش ب ايــن  يــك تجرب
كــه بــراي نــگارش مقــاالت و بیانیه هــای سیاســي انجــام شــد، تشــکر كنــم.

)CIR ( کميته اینترن ها و رزیدنت ها
   نمايندگــي CIR در ايــن شــرايط سیاســي بســیار مهــم اســت. نماينــدگان 
ــدگان  ــوند. نماين ــده می ش ــات برگزي ــق انتخاب ــه از طري ــن كمیت ــتیار اي دس
فرصــت خوبــي بــراي حضــور در كنفرانــس هــاي نمايندگــي بــراي يادگیــري 
 CIR .ــد نحــوه عملکــرد CIR و نمايندگــي بخــش در جلســات مربوطــه دارن
ــد و  ــت می كن ــای QI حماي ــتیاران در پروژه ه ــاركت دس ــدت از مش ــه ش ب
ــراي دســتیاران  فرصت هايــی را جهــت به كرســي نشــاندن شــوراي كیفــي ب

ــد. ــم می نماي فراه

در پروژه های QI شرکت کنيد
ــای  ــري مهارت ه ــراي يادگی ــي ب ــای QI فرصت ــاركت در پروژه ه    مش
منحصربه فــردی چــون چگونگــي تفکــر خاقانــه، طراحــي مطالعــه و كار بــا 
آمارگــران جهــت اســتخراج و تحلیــل داده هــا فراهــم كــرد. تمركــز اصلــي 
ــای  ــا فرصت ه ــود. اين ه ــتیاران ب ــودگي دس ــاه و فرس ــن رف ــش م پژوه
شــگفت انگیزی اســت كــه مــن توانســته ام در طــول دوران دســتیاري تجربــه 
ــابه  ــي مش ــورد تجربیات ــز در م ــتیاران نی ــاير دس ــدم از س ــم. عاقه من كن

بشــنوم.1

تجربه هایی از حميدرضا توفيقی، روان پزشک
رتروگرید آمنزیا

ــك  ــبه جزيره ی جاس ــم ش ــر بگوي ــا بهت ــدر ي ــك در بن ــه ای كوچ    در خان
نشســته ام، ســاعت يــك بامــداد اســت و دعوت شــده ام بــه تقريــر تجربه هايــم 
ــتن در  ــر از آن زيس ــت و مهم ت ــه طباب ــا دو هفت ــه... . تنه ــتیاری روزب از دس
ايــن ديــار كافــی بــود تــا ايــن پرســش بــه ذهنــم بیايــد كــه نقــش ايــده آل 
مــن در اين جــا چیســت؟ و بهتريــن پاســخی كــه تــا ايــن لحظــه يافتمــش 
ــود  ــاده ای وج ــورد س ــچ م ــکی هی ــه ام در روان پزش ــود. دريافت ــم« ب »حکی
نــدارد، همــان امیرحســین پنج ســاله ای كــه مســئول پذيــرش هــم می فهمــد 
بیش فعــال اســت و می توانــی بــا يــك نســخه ســروته قضیــه را هــم آوری، 
اگــر در بحــرش بــروی تمامــی دانســته های چهــار ســال دســتیاری ات را بــه 
مبــارزه می طلبــد و كمــش هــم هســت. بــرای داروهايــش بايــد حواســت بــه 
ــورش باشــد و اســتیگما هــم كــه رقیــب ديرآشــنای ماســت.  تاالســمی مین
ــد  ــی را باي ــه آموخت ــی روزب ــدر روان درمان ــان ق ــر در دپارتم ــه هن ــر آنچ ه
ــدر و مــادر هــر دو ازدواج دومشــان اســت و  ــواده اش كنــی كــه پ خــرج خان
ــی  ــم  از ازدواج قبل ــا و مري ــی آق ــین از ازدواج قبل ــد، امیرحس ــد دارن دو فرزن
ــك  ــدر خــودش موضــوع ي ــاد پ ــی روی اعتی ــر م ــه جلوت ــم... . كمــی ك خان
ــرای ايجــاد  ــوده و ب روتیشــن ]دوره ی چرخشــی آموزشــی[ ســال چهــارت ب
برنامــه ی فرزندپــروری در بیمارســتان هــم روتیشــن جامعه نگــر بــه يــاری ات 
ــه  ــوان كســی ك ــوزش به عن ــه در جلســه ی اول آم ــزرگ را ك ــد. مادرب می آي
ــی  ــد، می بین ــود می آورن ــراه خ ــد هم ــه می گذران ــا بچ ــت را ب ــترين وق بیش

ــوژی و روان تنــی هــم اصــًا قابل اغمــاض  روتیشــن های ســالمندان و نورول
نبوده انــد. البتــه كــه اين هــا فقــط يــك برخــورد مینیمالیســتی بــا ماجراســت.

اآلن فکــر می كنــم از مســیرهای مــوازی متعــددی كــه هم زمــان بــا دوره ی 
دســتیاری روزبــه طــی كــردم راضــی ام. تنهــا اشکالشــان ايــن بــود كــه كــم 
بودنــد! مدتــی نمايندگــی ورودی و يــك ســال دســتیاری ارشــد روزبــه برايــم 
ــی  ــوزش عموم ــی در آم ــد، فعالیت هاي ــه ای بودن ــی يگان ــات مديريت تجربی
ــی  ــش تدريج ــای نق ــا ارتق ــه ب ــا )ك ــركت در همايش ه ــت روان، ش بهداش
از مســئول دون پايــه ی اجرايــی بــه ســمت ســخنران همــراه بــود(، همــکاری 
ــز  ــی نی ــه ی درمانگــری گــروه تحلیل ــا برخــی كمیته هــای انجمــن و تجرب ب
تکرارناشــدنی خواهنــد مانــد.  اين هــا شــايد ماننــد آن اولی هــا فوايــد 
مســتقیمی نداشــته باشــند، امــا بــرای طــی مســیر از روان پزشــك خالــی بــه 
حکیــم مفیدنــد، مســیری كــه البتــه در آن »تــا بدانجــا رســید دانــش مــن، 

كــه بدانــم همــی كــه نادانــم«.
فرهنــگ و جامعــه ی ايــران مــا چنــان پیچیــده و متنــوع اســت، علــم روان 
ــان ســريع در  ــی چن ــی و جهان ــده و ناكامــل اســت، شــرايط مل ــان پیچی چن
ــارند و  ــريع االنتش ــار و س ــان كثیراالنتش ــاالت چن ــت، مق ــر اس ــال تغیی ح
ــر  ــم ديگ ــت نروي ــر راه حکم ــه اگ ــت ك ــیخته اس ــان عنان گس ــاوری چن فن

ــد. ــه باش ــس معرك ــد پ ــی بخواه ــه حت ــد ك ــان نمی مان ــی برايم كاه
توجــه: اســامی موجــود در متــن بــاال نــام مســتعار هســتند و وجــود خارجــی 

ندارنــد.

تجربه هایی از فاطمه فرهودي، روان پزشک
چه ها بکنيم؟

ســريع تر  هرچــه  كنیــد  ســعی  امــروز،  فوق تخصصــی  دنیــای  در   .1
ــتیاری  ــل دوره دس ــان اواي ــرده و از هم ــاب ك ــود را انتخ ــدی خ عاقه من
فعالیت هايتــان را در آن جهــت متمركــز كنیــد. ســعی كنیــد تــا جــای 
ــد  ــت كنی ــت حرك ــن جه ــد و در اي ــده كاری برداري ــت از پراكن ــن دس ممک
كــه همــه متوجــه شــوند شــما كــی هســتید؟ قــرار اســت روی چــه چیــزی 
كاركنیــد؟ مثــًا آيــا قــرار اســت همکارانتــان شــما را به عنــوان يــك 
زوج درمانگــر ماهــر بشناســند؟ شــما يــك محقــق خــوب هســتید؟ شــما يــك 
ــه  ــر از بقی ــر و علمی ت ــخه هايتان خاص ت ــتید و نس ــر هس ــر ماه دارودرمانگ
ــه نظــم و  اســت؟ )درواقــع اوصیکــم در درجــه اول نفســی و ســپس انتــم ب

جهت دهــی امركــم(
ــرد  ــت. ف ــی اس ــی جهان ــروز، دنیاي ــم ام ــای عل ــه دنی ــم ك ــه می دانی ۲. هم
ــا دنیــای خــارج از شــهر و كشــور  علمــی مجبــور اســت در جهــت رابطــه ب
ــا  ــن ت ــی م ــات زندگ ــن تجربی ــی از باارزش تري ــد. يک ــت كن ــودش حرك خ
ــگاه  ــای دانش ــا و در فض ــی در كالیفرنی ــال زندگ ــك س ــه ي ــون، تجرب كن
ــعه  ــتاد توس ــی از س ــیه اهداي ــطه بورس ــت به واس ــن فرص ــت. اي ــی اس بركل
ــم  ــم فراه ــتیاری براي ــوم دس ــال س ــان س ــران، در پاي ــناختی اي ــوم ش عل
ــر  ــران محــدود اســت. ه ــوع بورســیه ها در اي ــن ن ــداد اي شــد. متأســفانه تع
وقــت در زندگــی توانســتید و ممکــن شــد، تجربــه حضــور در يــك دانشــگاه 
خــارج از كشــور يــا يــك شــهر ديگــر ايــران را بــرای خودتــان فراهــم كنیــد. 
دانشــجويان دانشــگاه بركلــی معمــواًل ســه مــاه تابســتان را ســعی می كردنــد 
ــد  ــد از دي ــا بتوانن ــوند، ت ــان ش ــر مهم ــور ديگ ــك كش ــگاه های ي در دانش

ــد. ــم بنگرن ــه عل ــاط جهــان هــم ب دانشــگاهیان ســاير نق
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۳. شــرايط بیمــاران روان پزشــکی در كشــور مــا خــوب نیســت. ايــن می توانــد 
در همــان اولیــن مواجهه هــا بــا بیمــاران بســتری و مشــاهده اوضــاع درمــان 
ــای  ــد. بج ــد كن ــرده و ناامی ــان را افس ــروم، انس ــر مح ــن قش ــی اي و زندگ
مقهــور جبــر جغرافیايــی شــدن، پیشــنهاد می كنــم انــرژی وتوانتــان را بــرای 
ــد آدم را از  ايجــاد تغییــر در محیــط اطرافتــان جمــع كنیــد. ايــن كار می توان
يــك دســتیار منفعــل ترســیده، در همــان دوران دســتیاری تبديــل بــه يــك 
فــرد كنشــگر بــا توانايی هــای مديريتــی كنــد. خودتــان و جايــگاه و توانتــان 
ــا  ــی ب ــی جمع ــد. قدم هاي ــت كم نگیري ــت را دس ــتیاران مملک ــوان دس به عن

كمــك خیريــن، بــرای بهبــود ايــن اوضــاع برداريــد.
ــما از  ــدف ش ــر و هم ه ــاتید هم فک ــتیاران و اس ــا دس ــد. ب ــزوا نمانی ۴. در ان

ــد. ــرار كنی شــهرهای ديگــر كشــور، رابطــه برق
5. بــه ســراغ لــذت عظیمــی كــه در يادگیــری و كار در حــوزه روان درمانــی 

نهفتــه اســت برويــد!
چه ها نکنيم؟

ــائل  ــائل روان و مس ــه مس ــدان ب ــا عاقه من ــی از م ــن خیل ــر م ــه نظ 1. ب
علــوم انســانی )از جملــه شــخص شــخیص خــودم( ايــن ويژگــی را داريــم كــه 
ــن  ــب اي ــم مراق ــنهاد می كن ــويم. پیش ــرادی ش ــد و م ــای مري ــذب فضاه ج
ــید. همیشــه  ــم نباش ــراد كســی ه ــد كســی نشــويد، م ــید. مري ــی باش ويژگ
ــه مضمــون:( درســت  ــل ب ــم اســت )نق ــان در ذهن ــه اســتاد ملکی ــن جمل اي
ــا و مهــم و ارزشــمند خــودت كــه  ــم و زيب اســت كــه شــما فروشــگاه عظی
بــه خاطــر قابلیت هــا و توانايی هايــت ايجــاد شــده اســت را داری، ولــی ايــن 
دلیــل نمی شــود كــه مــن مغــازه كوچــك زيــر پــل خــودم را تعطیــل كنــم 
و مجــذوب ديگــری شــوم. فرديــت خودمــان را در فضاهــای روان درمانــی و 

روان پزشــکی گــم نکنیــم.
ــتان از  ــي از دوس ــم. برخ ــه  داري ــا را نگ ــتان، حدومرزه ۲. در فضــای بیمارس
ــروع  ــم ش ــان را ه ــی شخصی ش ــان تحلیل ــتیاری، درم ــه دس ــال های اولی س
می كننــد )كــه بســیار كار باارزشــی اســت(؛ نگذاريــم فضــای درمــان 
شــخصی مان، بــا فضــای روابــط دوســتانه و همکارانــه قاطــی شــود. مســائل 
مربــوط بــه درمانمــان را در اتــاق درمــان مطــرح كنیــم و آنهــا را وارد روابــط 
ــائل  ــردن مس ــرح ك ــوارض مط ــم. ع ــن نکنی ــد ممک ــا ح ــکاران ت ــا هم ب
ــر  ــاد اســت، و بدت ــه درمــان فــردی در جمــع دوســتان دســتیار زي ــوط ب مرب
از آن تحلیــل دادن بــه دوســتی اســت كــه دارد مســائلش را بــا مــا، خــارج از 

ــد! ــرح می كن ــان مط ــاق درم ات

تجربه هایی از مائده پرویزی، روان پزشک
ــك  ــا كم ــه م ــتیاري ب ــول دوران دس ــکات در ط ــی از ن ــه برخ ــه ب    توج
ــس و  ــا اعتمادبه نف ــك، ب ــك روان پزش ــوان ي ــده به عن ــا در آين ــد ت می كن

ــم:  ــت كنی ــتري فعالی ــزه ی بیش انگی
ــن  ــد. م ــن دانشــگاهی شــركت كنی 1. در پروژه هــای علمــی و فرهنگــی بی
ــر  ــروژه ی بین المللــی پــل عــاوه ب ــا شــركت در پ از ســال دوم دســتیاری ب
كســب تجــارب نــاب مديريتــی، دوســتان زيــادی از ســاير دانشــگاه ها پیــدا 

كــردم.
۲. در ســخنرانی های هفتگــی مراكــزی ماننــد انســتیتو روان پزشــکی تهــران 
ــد از آمــوزش  ــد. در ايــن جلســات می توانی ــه شــركت كنی و بیمارســتان روزب
نــاب بهتريــن اســاتید كل كشــور اســتفاده كنیــد. ســؤاالت خــود را از آن هــا 

ــه رشــته خــود پیــدا كنیــد. به طــور مســتقیم بپرســید و ديــد گســترده تری ب
همايش هــای  در  باشــید.  داشــته  مشــاركت  فعاالنــه  كنگره هــا  در   .۳
ــد  ــه نداري ــتن مقال ــت نوش ــر فرص ــی اگ ــد. حت ــركت كنی ــکی ش روان پزش
ــا را از  ــی كنگره ه ــم اجراي ــت در تی ــت عضوي ــدارد. فرص ــکالی ن ــم اش بازه
ــر اين كــه  ــت جلســات آن عــاوه ب ــد. اجــرای كنگــره و مديري دســت ندهی
اعتمادبه نفــس شــما را افزايــش می دهــد بــه دانــش شــما از مباحــث 
روان پزشــکی می افزايــد. همچنیــن حضــور در يــك يــا دو كنگــره در خــارج 

ــید. ــته باش ــر داش ــور را در نظ از كش
۴. كارگاه هــای جانبــی آمــوزش روان درمانی هــای مختلــف و ابزارهــای 

ــد. ــت ندهی ــکی را از دس ــد روان پزش جدي
ــده  ــما در آين ــه كاری ش ــاب حیط ــرای انتخ ــت ب ــد! فرص ــه نکنی 5. عجل
ــمارا  ــه ش ــاص شــدن توج ــای خ ــی از حیطه ه بســیار اســت. مجــذوب برخ
ــد  ــه دي ــی دارد و ب ــکی بازم ــم روان پزش ــای مه ــاير بخش ه ــوزش س از آم
ــتیاری در  ــد. در دوران دس ــه می زن ــك صدم ــوان روان پزش ــما به عن ــی ش كل
هــر روتیشــن ]دوره ی چرخشــی آموزشــی[، چنــان فعالیــت كنیــد كــه گويــی 

ــد.  ــه دهی ــته ادام ــود را در آن رش ــی خ ــوزه فوق تخصص ــد ح می خواهی
۶. جلســات گــزارش صبحگاهــی )morning report(، گــزارش مــورد 
)case report( و ارائــه مقالــه )journal club( را از دســت ندهیــد. گاه در 
ايــن جلســات اســاتید تجاربــی را بیــان می كننــد كــه بــا ســاعت ها مطالعــه 

در كتابخانــه قابــل كســب نیســت.

ــوده  ــتاق ب ــاتیدتان مش ــل اس ــاران در مقاب ــا بیم ــه ب ــام مصاحب ۷. در انج
و اعتمادبه نفــس داشــته باشــید. در پايــان هــر مصاحبــه از اســاتید و 
همکارانتــان بخواهیــد نــکات مثبــت و منفــی آن را از ديــدگاه خودشــان بیــان 

ــد. ــد كنن ــما را نق ــه ش ــد و مصاحب كنن
صورت بنــدی  و  گرفتــن  شــرح حال  كیفیــت  روی  اول  ســال  در   .۸
بــودن  جامــع  و  كامــل  كاركنیــد.  جــدی  به طــور  )فرموالســیون( 
ــا میــزان موفقیــت آينــده شــما در كار  شــرح حال های ســال اول دســتیاری ب

بالینــی و نیــز آزمــون بــورد شــفاهی نســبت مســتقیم دارد.
ــال  ــع روان پزشــکی، از س ــاب جام ــم كت ــای حجی ــه فصل ه ــرای مطالع ۹. ب
اول دســتیاری برنامه ريــزی كنیــد. فصل هــای كتــاب را بــر اســاس حجــم و 
پیچیدگــی مباحــث و روتیشــنی كــه در آن هســتید تقســیم كنیــد. از مطالبــی 

ــد. ــرداری كنی ــد خاصه ب ــه می كنی ــه مطالع ك
در ســال اول حداقــل روزی ۲ ســاعت، در ســال دوم حداقــل روزی ۳ ســاعت، 
در ســال ســوم حداقــل روزی ۴ ســاعت و درســال چهــارم حداقــل روزی 5 

ســاعت مطالعــه درســی داشــته باشــید.
ــوش  ــی فرام ــای درس ــار كتاب ه ــی را در كن ــای جانب ــه كتاب ه 10. مطالع

نکنیــد. 
11. ارتبــاط خــود را بــا طــب داخلــی از دســت ندهیــد. به مشــکات جســمانی 

بیمارانتــان توجــه كنیــد. فرامــوش نکنیــد شــما يــك طبیب هســتید. 
منبع:

1. Brainch N. How to make psychiatry residency more re�
warding. Current psychiatry; 2018; 17(9):e3-4.
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   مداخــات روان شــناختی در جنبه هــای مختلــف اســکیزوفرنیا گســترش  يافتــه و بــر اســاس 
و بريتانیــا  در   (National Institute for Health and Care Excellence)NICE راهنماهــای 

Schizophrenia Patient Outcomes Research Team( PORT) در ايــاالت متحــده آمريــکا 
ــی انجام شــده  ــات تصادف ــه روی مطالع ــای سیســتماتیکی ك ــج مروره ــدی هســتند. نتاي مداخــات مفی
ــاری را در  ــناختی رفت ــای ش ــن )Cochrane( درمان ه ــی كاكري ــت. بررس ــض اس ــخص و متناق نامش
ــی اســت  ــن در حال ــد. اي ــر نبوده ان ــدت مؤث ــدت و میان م ــی در كوتاه م ــد ول ــر می دان ــدت مؤث طوالنی م

ــته اند. ــر ندانس ــاری را مؤث ــناختی رفت ــای ش ــر درمان ه ــای ديگ ــه فراتحلیل ه ك
ــوع  ــود دو ن ــروری موج ــات م ــه مطالع ــه هم ــی دارد: اول اين ك ــی نقايص ــواهد فعل ــن ش ــر اي ــاوه ب ع
ــن روش  ــد. اي ــه كرده ان ــه دو (pairwise meta-analysis) مقايس ــل دوب ــط فراتحلی ــه را توس مداخل
ــه  ــد و مقايس ــه می كن ــت را خاص ــده اس ــه ش ــم مقايس ــا ه ــان ب ــوع درم ــه دو ن ــی ك ــج مطالعات نتاي
ــامل  ــود ش ــروری موج ــات م ــه مطالع ــد. دوم اين ك ــخ می مان ــان بی پاس ــر درم ــای ديگ ــا روش ه ب
ــر  ــه ای كــه ب ــن تابه حــال مطالع ــف اســت. همچنی ــم مختل ــا عائ ــی از بیمــاران ب نمونه هــای ناهمگون
روی بیمــاران بــا عائــم مثبــت كنونــی و در فــاز حــاد بیمــاری تمركــز كــرده باشــد انجــام نشــده اســت. 
ــات  ــودن مداخ ــول ب ــر و قابل قب ــوز مؤث ــی، هن ــواهد فعل ــی در ش ــن محدوديت هاي ــه چنی ــه ب ــا توج ب

ــت اســکیزوفرنیا مشــخص نیســت. ــم مثب ــان عائ روان شــناختی در درم
ــبکه ای ــل ش ــیله فراتحلی ــی به وس ــن محدوديت هاي ــر چنی ــه ب ــر، غلب ــه حاض ــدف مطالع    ه

ــف  ــه به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم مداخــات مختل (network meta-analysis) اســت ك
ــان  ــت، بی ــدور نیس ــتقیم مق ــه مس ــی مقايس ــی وقت ــا را حت ــرده و تفاوت ه ــه ك ــم مقايس ــا ه را ب
ــرايط و  ــه و ش ــورد مطالع ــت م ــخصی از جمعی ــزان مش ــه می ــاز ب ــی نی ــن فراتحلیل ــد. چنی می كن
ــی  ــرای كار بالین ــه ب ــی ك ــد اطاعات ــت تولی ــن جه ــه دارد. همچنی ــژه ای از مطالع ــای وي روش ه
مفیــد باشــد، تعريــف دقیــق جمعیــت هــدف تحــت مداخلــه ضــروری اســت. بــرای تولیــد نتايجــی 
كــه مرتبــط بــا ايــن گــروه مشــخص از جمعیــت بیمــاران باشــد، فراتحلیــل شــبکه ای بــه بررســی 
ــی  ــکیزوفرنیا را در بیماران ــت اس ــم مثب ــه عائ ــردازد ك ــناختی می پ ــات روان ش ــته از مداخ آن دس

مرور اثربخشی مداخالت روان شناختی در 
کاهش عالئم مثبت اسکيزوفرنيا

ترجمه و تلخيص: الهام حکی کزازی
روان پزشک

كــه در حــال حاضــر چنیــن عائمــی را تجربــه 
می-كننــد هــدف گرفتــه اســت. هنــوز مؤثــر و 
ــناختی در  ــات روان ش ــودن مداخ ــول ب قابل قب
ــخص  ــکیزوفرنیا مش ــت اس ــم مثب ــان عائ درم

نیســت.

روش ها
   در ايــن مــرور نظام منــد، مطالعاتــی كــه روی 
ــا يــك  ــا تشــخیص اســکیزوفرنیا ي بزرگســاالن ب
ــد اســکیزوفرنی-فرم  ــا آن مانن ــط ب ــال مرتب اخت
ــال  ــت فع ــم مثب ــا عائ ــه ب ــکیزوافکتیو ك ــا اس ي
ــم  ــاز تشــديد حــاد عائ ــا در ف تظاهــر كــرده و ي
هســتند و محدوديــت در زمینــه شــرايط محیطــی، 
بــرای  ندارنــد، وارد شــدند.  نــژاد  جنســیت و 
ــه های  ــات در مقايس ــتی مطالع ــش يك دس افزاي
درون گروهــی و بین گروهــی، مطالعاتــی كــه روی 
ــاری  ــا بیم ــب ي ــی غال ــم منف ــا عائ ــاران ب بیم
جســمی و روان پزشــکی هم زمــان و همچنیــن 
 )psychosis) ــايکوز ــن دوره س ــاران در اولی بیم
و يــا بیمــاران در خطــر ســايکوز انجــام  شــده بــود 

خــارج شــد.
ــه  ــود ك ــناختی ب ــان روان ش ــامل درم ــه ش مداخل
ــر انجــام  ــار و درمانگ ــن بیم ــل بی به صــورت تعام
می شــد؛ چــه به صــورت فــردی و چهــره بــه 
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ــود. ــام ش ــت انج ــم مثب ــش عائ ــدف كاه ــا ه ــه ب ــی ك ــورت گروه ــه به ص ــره و چ چه
ــناختی  ــی ش ــل بازتوان ــی مث ــف( مداخات ــوند: ال ــیم می ش ــته تقس ــار دس ــه چه ــه كننده ها ب مقايس
ــاری،  ــش بیم ــناخت، دان ــل ش ــی مث ــود عائم ــان بهب ــه هدفش ــورت اولی ــه به ص ــی ك ــوزش روان و آم
ــای  ــتند. ب( كنترل ه ــت هس ــم مثب ــاوت از عائ ــه متف ــت ك ــرد اس ــان و عملک ــه درم ــبندگی ب چس
ــح و  ــتی، تفري ــل دوس ــان مث ــای غیراختصاصــی در درم ــه جنبه ه ــه ب ــی هســتند ك ــال، مداخات غیرفع
كمــك، فعالیــت اجتماعــی و مشــاوره حمايتــی می پردازنــد و گاهــی به عنــوان پاســبوهای روان شــناختی 
معرفــی می شــوند. پ( درمــان معمــول كــه ادامــه دريافــت مراقبــت اســتاندارد روان پزشــکی اســت. ت( 

فهرســت انتظــار.
ــود كــه به وســیله مقیاس هــای درجه بنــدی مثــل  ــم مثبــت اســکیزوفرنیا ب ــر در عائ ــه: تغیی پیامــد اولی
زيرمقیــاس مثبــت PANSS(Positive and Negative Syndrome Scale) و زيرمقیــاس مثبــت 
BPRS(Brief Psychiatric Rating Scale) و يــا هــر مقیــاس چاپ شــده ديگــری اندازه گیــری 

شــده اســت.
ــه هــر  پیامدهــای ثانويــه: شــامل ريــزش مطالعــات ب
ــر  ــکیزوفرنیا، اث ــی اس ــم كل ــر روی عائ ــی، اث دلیل
ــف  ــاس تعري ــر اس ــخ دهی ب ــی، پاس ــم منف روی عائ
مقیاس هــای  به وســیله  كــه  عــود  مطالعــه،  هــر 
ايــن  وجــود  عــدم  صــورت  در  )و  درجه بنــدی 
ــر اســاس بســتری مجــدد بــه علــت آســیب  معیــار، ب
ــش،  ــبندگی و بین ــد(، چس ــف ش ــناختی تعري روان ش
تغییــرات در عائــم افســردگی، كیفیــت زندگــی، 
عملکــرد، عــوارض جانبــی )كــه احتمــااًل در ارتبــاط بــا 
ــه  ــر )ك ــت( و مرگ ومی ــناختی اس ــای روان ش درمان ه
مــرگ بــه هــر دلیــل، مــرگ در اثــر علــل طبیعــی و 

ــت. ــی( اس ــر خودكش ــرگ در اث م
ــن،  ــن، كاكري ــه مدالي ــده )از جمل ــی و عم ــی اصل ــای اطاعات ــتجو در بانك ه ــه جس ــن مطالع در اي
ــاپ  ــه چ ــه ۲01۸ ب ــا ژانوي ــه ت ــده ك ــی تصادفی ش ــای بالین ــرای كارآزمايی ه ــس( ب ــايك اينفو و اِمبِی س
رســیده و مداخــات روان شــناختی را بــا يکديگــر و بــا مداخــات غیردارويــی گــروه شــاهد در بیمــاران 
مبتابــه اســکیزوفرنیا بــا تظاهــرات فعــال مثبــت مقايســه كــرده انجــام شــد. محدوديــت زبانــی غیــر از 

بانــك اطاعاتــی چینــی اعمــال نشــد.

نتایج
درنتیجــه ی جســتجو ۲1۷۷۲ منبــع يافــت شــد و ۲۷5۴ متــن كامــل مقالــه بازخوانــی شــد. ۶۲ كارآزمايــی 
ــی اطاعــات قابل اســتفاده  ــداد 5۳ كارآزماي ــن تع ــه از اي ــه شــد ك تصادفی شــده ی شــاهددار وارد مطالع

داشــت )۴0۶۸ شــركت كننده( و در فراتحلیــل شــبکه ای وارد شــد.
انجــام  شــده  زيــر  روان شــناختی  درمان هــای  بیــن  مقايســه  كارآزمايی هــا  ايــن  در 
فراشــناختی آموزش هــای  مطالعــه،   ۴0  (CBT) رفتــاری  شــناختی  درمــان   بــود: 

پذيــرش  مطالعــه،   ۲  (mindfulness) ذهن آگاهــی  مطالعــه،   ۶  )metacognitive training)
تجربــه روی  متمركــز  مشــاوره  مطالعــه،   2(acceptance and commitment) تعهــد   و 
ــم ــر توه ــز ب ــه ی متمرك ــان يك پارچ ــه، درم ــك مطالع  (experience focused counseling( ي
درمــان و  مطالعــه  يــك   (hallucination focused integrative treatment) 

 (Audio Visual Assisted Therapy Aid for Refractory auditory hallucinations) AVATAR
يــك مطالعــه.

میانگیــن حجــم نمونــه در هــر مطالعــه ۷۶/5 شــركت كننده )محــدوده ۶ تــا ۲1۸( و میانــه دوره 
كارآزمايــی 1۳ هفتــه )محــدوده ۴ تــا ۴۴ هفتــه( بــود. ۶0 درصــد مــرد بودنــد. میانگیــن دوره بیمــاری 1۲ 
ســال و میانگیــن ســنی شــركت كننده ها ۳۷ ســال بــود. بیمــاران معمــواًل عائــم اســکیزوفرنیا را در حــد 

متوســط داشــتند و میانگیــن PANSS پايــه ۶۸ گــزارش  شــد.

پيامد اوليه: عالئم مثبت

ــل شــبکه ای نشــان می دهــد كــه  ــج فراتحلی نتاي
ــا درمــان  ــاری در مقايســه ب درمــان شــناختی رفت
ــرل غیرفعــال، درمــان معمــول و درمان هــای  كنت
ــت  ــم مثب ــا كاهــش بیشــتری در عائ ــی ب حمايت
ــا فهرســت  ــی دارد. در مقايســه ب ــاری همراه بیم
ــط دو  ــا فق ــود، ام ــاداری نب ــاوت معن ــار تف انتظ
ــركت كننده،  ــا ۳0 و ۴5 ش ــك ب ــی كوچ كارآزماي
شــواهدی بــرای شــركت در ايــن مقايســه داشــتند. 
ــز  ــه متمرك ــان يك پارچ ــه روی درم ــك مطالع ي
بــر توهــم در مقايســه بــا درمــان معمولــی و 
ــاری را  ــم بیم ــش در عائ ــی كاه ــان حمايت درم
نشــان داد. اثــر درمان هــای مرتبــط ديگــر خیلــی 
درمان هــای  به طورمعمــول  امــا  بــود،  مبهــم 
روان شــناختی فعــال نســبت بــه مداخــات كنتــرل 

ــود. ــال ارجــح ب غیرفع
ــا در  ــداد زيرگروه ه ــودن تع ــدود ب ــت مح ــه عل ب
ــدور  ــا مق ــل زيرگروه ه ــیر تحلی ــات، تفس مطالع
انديکاســیون مهمــی  ايــن مطالعــه  نبــود. در 
ــناختی  ــای ش ــتر درمان ه ــد بیش ــه فواي ــه غلب ك
را  معمــول  درمان هــای  بــه  نســبت  رفتــاری 
توســط تعــداد جلســات، مدت زمــان مطالعــه، 
ــی،  ــا گروه ــردی ي ــورت ف ــان به ص ــرايط درم ش
مهــارت درمانگــر و شــدت بیمــاری در ابتــدا 

ــد. ــت نش ــد، ثب ــل كن تعدي
بعــد از خــارج كــردن مطالعــات دارای برچســب بــاز، 
ــا  ــه ب ــاری در مقايس ــناختی رفت ــان ش ــج درم نتاي
ــی هم راســتا  ــان حمايت ــای معمــول و درم درمان ه
بــا نتايــج تحلیــل اصلــی بــود، در حالی كــه تفــاوت 
بیــن درمــان شــناختی رفتــاری و مداخــات كنترل 

غیرفعــال ديگــر معنــادار نبــود.
پيامدهای ثانویه:

ــان  ــان، درم ــع درم ــل قط ــام عل ــی تم در بررس
شــناختی رفتــاری و درمــان كنتــرل غیرفعــال 
ــول  ــر قابل قب ــول كمت ــان معم ــه درم ــبت ب نس
ــری نســبت  ــزش كمت ــا ري ــه درمان ه ــد. هم بودن
بــه آمــوزش مهارت هــای اجتماعــی داشــتند 
)به غیــراز درمــان AVATAR، پذيــرش و تعهــد 
ــاری  ــناختی رفت ــان ش ــی(. درم ــان حمايت و درم
در مقايســه بــا فهرســت انتظــار و درمــان معمــول 
بیمــاری  عائــم  در  بیشــتر  كاهــش  باعــث 
به طوركلــی و در مقايســه بــا درمــان معمــول 
ــده  ــی ش ــم منف ــتر در عائ ــش بیش ــث كاه باع
بــود. درمــان يکپارچــه متمركــز بــر توهــم و 
ــا درمــان  ــاری در مقايســه ب درمــان شــناختی رفت
ــال  ــا احتم ــال ب ــرل غیرفع ــان كنت ــول و درم معم

نتایج فراتحليل شبکه ای نشان 
داد که درمان شناختی رفتاری در 
مقایسه با درمان شاهد غيرفعال، 

درمان معمول و درمان های 
حمایتی با کاهش بيشتری در 

عالئم مثبت بيماری همراهی دارد.
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مقاله  ها

پاســخ دهی باالتــری همــراه بــود.
آمــوزش  بینــش،  و  چســبندگی  خصــوص  در 
اجتماعــی،  مهارت هــای  آمــوزش  فراشــناختی، 
درمــان شــناختی رفتــاری و درمــان معمــول در 
مقايســه بــا درمــان حمايتــی بهبــود بیشــتری ايجــاد 
كردنــد. در زمینــه كیفیــت زندگــی و عملکــرد، 
درمــان شــناختی رفتــاری از درمــان معمــول مؤثرتــر 
ــی  ــف تفاوت ــای مختل ــردگی در درمان ه ــود. افس ب
نــادری  اتفــاق  به طوركلــی  مــرگ  و  نداشــت 
ــت.  ــف نداش ــای مختل ــی در درمان ه ــود و تفاوت ب
ــای  ــر پیامده ــی و ديگ ــوارض جانب ــود، ع ــرای ع ب

مرگ ومیــر اطاعــات كافــی وجــود نداشــت.

بحث
در حــوزه آگاهــی نويســندگان مقالــه، ايــن مطالعــه 
درمان هــای  روی  شــبکه ای  تحلیــل  اولیــن 
ــم  ــا عائ ــاران ب ــناختی در بیم ــف روان ش مختل
مثبــت اســکیزوفرنیا اســت. درمــان شــناختی 
ــورد  ــان م ــه بیشــترين درم ــا ۴0 مطالع ــاری ب رفت
بررســی در میــان انــواع درمان هــا اســت. در ايــن 
مطالعــه درمــان شــناختی رفتــاری در مقايســه بــا 
ــم  ــا )عائ ــیاری از پیامده ــول در بس ــان معم درم
ــه  ــخ ب ــی، پاس ــم به طوركل ــی و عائ ــت، منف مثب
درمــان، كیفیــت زندگــی و عملکــرد(، در مقايســه 
ــم  ــود عائ ــال در بهب ــاهد غیرفع ــان ش ــا درم ب
مثبــت و پاســخ بــه درمــان و در مقايســه بــا درمان 
حمايتــی در بهبــود چســبندگی مؤثرتــر بــود. 
ــه دلیــل تعــداد كمتــر مطالعــه شــواهد  احتمــااًل ب
ــر  ــای ديگ ــودن درمان ه ــر ب ــده ای از مؤث قانع كنن

ــود نداشــت. وج
ــان  ــه درم ــبت ب ــاری نس ــناختی رفت ــان ش درم
معمــول میــزان ريــزش باالتــری داشــت )1۹ 
ــع  ــت در واق ــن اس ــد( و ممک ــر 1۲ درص در براب
ــع شــود  ــول واق ــاران موردقب ــر از طــرف بیم كمت
ــدی  ــن فراين ــد در چنی ــر بخواهن ــاران كمت و بیم
ــن دو  ــزش اي ــه ري ــه مقايس ــوند. نتیج ــر ش درگی
ــم  ــده ه ــت گمراه كنن ــن اس ــان ممک ــازوی درم ب
باشــد، چــرا كــه بیمــاران در بــازوی درمــان 
ــرای  ــری ب ــل كمت ــت دلی ــن اس ــول ممک معم
تــرک درمــان در مقايســه بــا مداخلــه جديــد 
ــا  ــراه ب ــخت و هم ــا س ــرای آن ه ــااًل ب ــه احتم ك
چالــش اســت داشــته باشــند و از ســويی ممکــن 
ــاال از درمــان  ــان كــه انتظــاری ب ــرای آن اســت ب
دارنــد عــدم دريافــت نتیجــه در جلســات ابتدايــی 
ــه  ــات فرضی ــت اثب ــد. در جه ــده باش مأيوس كنن
ــل  ــال مث ــاهد غیرفع ــان ش ــرايط درم ــوق در ش ف
ــم  ــی ه ــتی و تفريح ــات دوس ــركت در جلس ش

ــت. ــود داش ــول وج ــان معم ــا درم ــه ب ــزش در مقايس ــری ري ــزان باالت می
موضــوع مهــم و بســته نشــده ای وجــود دارد كــه آيــا مداخــات روان شــناختی ممکــن اســت آســیب زننده 
ــا مداخــات روان شــناختی در ايــن  ــاره عــوارض جانبــی مرتبــط ب باشــند؟ همــه اطاعــات موجــود درب
مطالعــه گــرد آوری شــد ولــی بــه ايــن جنبــه از 
ــه  ــز پرداخت ــی ناچی ــا خیل ــات در كارآزمايی ه مداخ
ــود و مطالعــات آينــده بايــد ايــن اطاعــات را   شــده ب

ــد. ــزارش كنن گ
يافته هــای  بــا  توافــق  در  مطالعــه  ايــن  نتايــج 
ــان  ــه درم ــت ك ــی اس ــه دوی قبل ــای دوب فراتحلیل ه
ــاهد در  ــت ش ــه وضعی ــبت ب ــاری نس ــناختی رفت ش
بهبــودی عائــم مثبــت و منفــی و عائــم كلــی 
اســکیزوفرنیا مؤثــر اســت؛ ولــی در مقايســه بــا 
اثــری  روان شــناختی  ديگــر  درمانــی  روش هــای 
ــی  ــورد اثر بخش ــین در م ــات پیش ــای مطالع ــاد در يافته ه ــان دهنده تض ــه، نش ــن نتیج ــه اي ــت ك نداش
ــردن  ــارج ك ــد از خ ــر بع ــه حاض ــت. در مطالع ــکیزوفرنیا اس ــان اس ــناختی در درم ــاری ش ــان رفت درم
ــول و  ــان معم ــه درم ــبت ب ــاری نس ــناختی رفت ــان ش ــری درم ــاز برت ــب ب ــای دارای برچس كارآزمايی ه
درمــان شــاهد غیرفعــال همچنــان باقــی مانــد، امــا نســبت بــه درمــان حمايتــی و فهرســت انتظــار ايــن 
ــه( شــواهد مســتقیمی  ــه ترتیــب دو و يــك مطالع ــات اندكــی )ب ــد كــه فقــط مطالع ــی نمان ــری باق برت

دربــاره ايــن دو مقايســه كننده ارائــه كــرده بودنــد.
محدوديت هــای مطالعــه يکــی در كــم بــودن تعــداد مطالعــات بــرای درمان هــای ديگــر غیــر از درمــان 
شــناختی رفتــاری و درمــان شــناختی رفتــاری در مقابــل درمان هــای ديگــر غیــر از درمــان معمــول بــود 
كــه قــدرت مطالعــه را بــرای ثبــت تفاوت هــا كاهــش می دهــد؛ بنابرايــن نتايــج به خصــوص در قســمت 
ــه، تفســیری در  ــن مطالع ــت در اي ــن عل ــه همی ــاط تفســیر شــود و ب ــا احتی ــد ب ــا باي ــل زيرگروه ه تحلی
ــان  ــای درم ــن گروه ه ــاری بی ــت آم ــاوت كم اهمی ــه تف ــه ب ــا توج ــان ب ــله مراتب درم ــوص سلس خص

ــود. ــه نمی ش ــال ارائ فع
محدوديــت ديگــر، تمركــز مطالعــه روی عائــم مثبــت اســت كــه يافته هــای مشاهده شــده در 
مــورد ســاير پیامدهــا ممکــن اســت ثانــوی بــه 
ــن  ــه همی ــد. ب ــت باش ــم مثب ــان روی عائ ــر درم اث
ــج  ــر روی نتاي ــًا ب ــه عمدت ــن مطالع ــیر اي ــل تفس دلی
ــت  ــد. محدودي ــته ش ــت گذاش ــم مثب ــر روی عائ اث
توســط  آنتی ســايکوتیك  داروی  دريافــت  ديگــر، 
ــکان  ــد ام ــا ح ــه ت ــت ك ــه اس ــت مطالع ــاران تح بیم
ــد  ــه ش ــن زمین ــات در اي ــع آوری اطاع ــعی در جم س
ــکان  ــن ام ــود. بنابراي ــزارش  شــده ب ــدرت گ ــی به ن ول
وجــود  تعديل كننــده  به عنــوان  دارو  اثــر  ارزيابــی 
نــدارد. درهرحــال حــدس بــر ايــن اســت كــه دريافــت 
ــر  ــاوه ب ــت. ع ــان اس ــازی يکس ــه تصادفی س ــی درنتیج ــف درمان ــای مختل ــاران گروه ه ــن بیم دارو بی
ــاران در  ــی بیم ــان عمل ــه در درم ــت ك ــی اس ــان دهنده ی اتفاق ــه نش ــاران در مطالع ــت بیم ــن موقعی اي
ــوند. ــه می ش ــی اضاف ــان داروي ــه درم ــناختی ب ــای روان ش ــه درمان ه ــد ك ــی رخ می ده ــی واقع زندگ

ــه  ــا ب ــاران مبت ــت بیم ــم مثب ــاری روی عائ ــناختی رفت ــان ش ــد درم ــر می رس ــه نظ ــوع ب در مجم
اســکیزوفرنیا بــا شــدت متوســط مؤثــر اســت و ايــن اثــر بســته بــه وضعیــت شــاهد بــه میــزان كــم تــا 

متوســط تخمیــن زده می شــود.

منبع:
Bighelli I, Salanti G, Huhn M, et al. Psychological interventions to reduce positive 
symptoms in schizophrenia: systematic review and network meta-analysis. World 
Psychiatry 2018; 17:316–329.

در بررسی علل قطع درمان، 
درمان شناختی رفتاری و درمان 
شاهد غيرفعال نسبت به درمان 

معمول از طرف بيماران کمتر 
قابل قبول بودند.

در این مطالعه، به جنبه آسيب 
مداخالت روان شناختی در 

کارآزمایی ها خيلی ناچيز پرداخته 
 شده و مطالعات آینده باید این 

اطالعات را گزارش کنند.
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عنوان کتاب: رواندرمانی تحليلی، راهنمای بالينی 
نویسندگان: دبورا کابانيس، سابرینا چری، کارولين داگالس، آنا شوارتز

مترجمان: مهرناز ميرنوش، بابک روشنایی مقدم
انتشارات: ارجمند

ــرای  ــه همــراه دســتورالعمل هايی ب ــی ب ــی تحلیل ــه گام تکنیك هــای روان درمان ــی و گام ب ــاب يــك راهنمــای عمل ــن كت ــح: اي توضی
ــده را از  ــدی خوانن ــور نظام من ــق به ط ــای دقی ــاده و مثال ه ــان س ــتفاده از زب ــا اس ــف ب ــت. مؤل ــه اس ــق و مداخل ــوش دادن، تعّم گ
ــه در هــر  ــا آن چــه را ك ــه شــده ت ــی ارائ ــن در هــر فصــل تمرين هاي ــد. همچنی ــت می كن ــان هداي ــا خاتمــۀ درم ــی ت ــۀ ارزياب مرحل

ــد. ــه كار ببندي ــی ب ــه طــور عمل ــد، ب بخــش می آموزي
اين كتاب به شرح موارد زير میپردازد:

چگونگــی ارزيابــی بیمــاران روان درمانــی تحلیلــی، شــامل ارزيابــی كاركــرد ايگــو و دفاع هــا؛ مــوارد اساســی بــرای شــروع درمــان، 
ــل  ــاران، تأم ــه بیم ــوش دادن ب ــرای گ ــد ب ــیوه ای نظام من ــذاری؛ ش ــذاری و هدف گ ــی، چارچوب گ ــاد درمان ــدن اتح ــامل پروران ش
ــری  ــی به كارگی ــم؛ چگونگ ــان كنی ــه آن را بی ــم و چگون ــه بگويی ــه چ ــورد اين ك ــری در م ــنیده ايم و تصمیم گی ــه ش ــورد آن چ در م
ــر  ــازگاری و ديگ ــرد س ــای منحصربه ف ــران، روش ه ــا ديگ ــه ب ــس، رابط ــکات عزت نف ــه مش ــن ب ــرای پرداخت ــا ب ــن تکنیك ه اي
ــرای دســتیاران روان پزشــکی، دانشــجويان روانشناســی و مــددكاران اجتماعــی اســت و  كاركردهــای ايگــو. ايــن كتــاب راهنمايــی ب
رويکــرد عملــی و تمرين هــای راهنمايــی شــده، ايــن كتــاب را بــه ابــزاری بــرای آموزش دهنــدگان روان درمانــی مبــدل كــرده اســت.

DSM-5 عنوان کتاب: شرح حال بيماران براساس
نویسندگان: جان و. بارن هيل

مترجمان: فرزین رضاعي، محمد منایي، فرهاد شاملو
انتشارات: ارجمند

ــی  ــه ی حکايت هاي ــا ارائ ــی رود، ب ــه شــمار م ــراه DSM�5 ب ــای هم ــه از كتاب ه ــر اســاس DSM�5 ك ــاران ب ــح: شــرح حال بیم توضی
دربــارۀ هــر اختــال، بــه DSM�5 زندگــی می بخشــد. ايــن كتــاب كــه وفــاداری خــود بــه ويراســت جديــد را حفــظ كــرده اســت، بــر 
برخــی نــکات تشــخیصی درزمینــه ی شــدت، بعدپذيــری، فرهنــگ، ســن، رشــد و نمــو و جنســیت تأكیــد مــی ورزد. هــر نمونــه ی بالینــی، 

توســط فــرد متخصصــی ارائــه  شــده اســت كــه مطلــب خــود را بــه ارائــه ی بحثــی در بافتــار تشــخیص مربوطــه، به پايــان می بَــرد.

عنوان کتاب: سرگذشت اروین یالوم
نویسندگان: اروین یالوم

مترجمان: زهرا حسينيان، محمدرضا فياضی بردبار
انتشارات: ترانه 

ــی  ــه نوع ــش ك ــن كتاب ــی، در آخري ــنده ی آمريکاي ــت( و نويس ــتی گرا )اگزيستانسیالیس ــك هس ــوم، روان پزش ــن يال ــح: اروي توضی
اوتوبیوگرافــی اســت، شــخص خــود را دســتمايه ی روايــت قــرار داده و زندگــی اش را بــا نــگاه روان درمانگرانــه و نقادانــه بیــان كــرده 
اســت. كتــاب »سرگذشــت ارويــن يالــوم« يــا »مــن چگونــه يالــوم شــدم« چهــل فصــل دارد. فصــل اول بــا تولــد شروع شــده و فصــل 
چهلــم بــه نوآمــوز پیــری می پــردازد. امــا ايــن كتــاب فقــط خاطــرات يالــوم نیســت، بلکــه يالــوم در ايــن كتــاب عــاوه بــر زندگــی 
شــخصی خــود، بــه چگونگــی نوشــتن كتاب هايــش و تأثیــر ارتباطــات مختلــف وی بــر شــکل گیری خــود درونــی اش پرداختــه اســت. 
ــوم  ــوم پزشــك و يال ــوم توســط خــودش اســت. گفت وگوهــای جالبــی میــان يال از قســمت های جالــب كتــاب، واكاوی شــخصیت يال

ــی اســت. ــی خواندن ــه روان درمان ــدان ب ــرای عاقه من ــاب وجــود دارد كــه ب جــوان در كت

مریم معصومی
روان پزشک

زینب اميری مقدم 
دستيار روان پزشکی

معرفی کتاب
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مکاتبه انجمن با سازمان نظام پزشکی درباره 
تعرفه های درمانی

جناب آقای دکتر محمدرضا ظفر قندی
 رئيس کل محترم سازمان نظام پزشکی

ــی در  ــب نارضايت ــاری موج ــال ج ــی در س ــات درمان ــای خدم ــاغ تعرفه ه ــب و اب ــد تصوي ــتحضار داري ــه اس ــه ك ــرام؛ همان گون ــام و احت ــا س    ب
ــت.   ــده اس ــکی ش ــه پزش ــف جامع ــای مختل بخش ه

ــورم قابل توجــه و افزايــش هزينه هــا  ــن ت ــا در نظــر گرفت ــت ب ــی بیمــه، انتظــار می رف ــرم آن ســازمان در شــورای عال ــده محت ــه حضــور نماين ــا توجــه ب ب
ــوی  ــده از س ــای تعیین ش ــه تعرفه ه ــد. درحالی ك ــم می ش ــت فراه ــدگان خدم ــبی ارائه دهن ــت نس ــل رضاي ــه حداق ــد ك ــی باش ــه صورت ــا ب ــاح تعرفه ه اص
دولــت به هیچ وجــه بــا رشــد هزينه هــا و تــورم رســمی تناســب نــدارد و پیش نیازهــای آن شــامل طــرح در شــورای عالــی بیمــه ســامت كشــور و رعايــت 
اصــل تعــادل منابــع و مصــارف و قیمــت واقعــی كــه در بنــد )الــف( مــاده )۹( قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه كشــور تصريــح  شــده موردتوجــه 

قــرار نگرفتــه اســت. ادامــه ايــن مســیر منجــر بــه كاهــش كیفیــت خدمــات درمانــی و تعطیلــی بســیاری از مطب هــا و واحدهــای درمانــی خواهــد شــد.
اطــاع داريــم كــه شــورای عالــی نظــام پزشــکی بــا احصــاء ارزش واقعــی و هزينــه تمام شــده خدمــات و تعرفه هــا كــه مســتند بــر محاســبه شــورای عالــی 
بیمــه اســت بــه دلیــل شــرايط خــاص كشــور و رعايــت مشــکات مــردم ارقــام پیشــنهادی تعرفــه را بــا ارقامــی كمتــر از بهــای واقعــی صرفــًا در حــد عبــور 

از ايــن ايــام ســخت بــر اســاس بنــد )ک( مــاده )۳( قانــون نظــام پزشــکی اعــام كــرده اســت.
   جامعــه روان پزشــکی همچــون ســاير جامعــه پزشــکی كشــور انتظــار دارد آن ســازمان، حمايت طلبــی كافــی در جهــت اســتفاده از همــه ظرفیت هايــی 
كــه می توانــد بــه اصــاح ايــن رونــد بینجامــد را بیش ازپیــش پیگیــری كنــد و به ويــژه بــا اســتفاده از ظرفیــت همــه ذی نفعــان و تعامــل بیشــتر بــا نهــاد 

ــه ســرانجام رســاند. ــی ســازی تعرفه هــای پزشــکی را ب ــذار، واقع قانون گ
از توجه شــما و تاش های آن سازمان سپاسگزاريم.

دکتر مریم رسوليان
رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران )۱3۹۸/۲/۲5(
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ریاست محترم خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر سيد ضيا هاشمی

با سام و احترام

   انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران درصــدد اســت باهــدف ارتقــای ســامت روان جامعــه و افزايــش آگاهــی عمومــی در زمینــه اختــاالت شــايع 
روان پزشــکی و افســردگی، كمپیــن ســامت روان را بــا تمركــز بــر فضــای مجــازی راه انــدازی كنــد. بــا توجــه بــه بحران هــای مکــرر ناشــی از ســیل 
و بايــای طبیعــی در كشــور كــه تبعــات فیزيکــی آن در مقايســه بــا پیامدهــای روانــی به ســادگی بیشــتری قابــل جبــران اســت، بــرای رفــع عــوارض 
روانــی ناشــی از بايــا، مداخــات به موقــع و مناســب ضــرورت دارد. در چنیــن شــرايطی ضــرورت تولیــد محتــوای بومــِی آمــوزش و ارتقــای ســامت 

ــود. ــش احســاس می ش ــش از بی ــی بی عموم

ــرای اثرگــذاری بیشــتر،  ــوده و ب ــد ب ــوای علمــی توانمن ــد محت ــر توانايی هــای متخصصــان خــود در تولی ــا تکیه ب ــران ب انجمــن علمــی روان پزشــکان اي
نیازمنــد همــکاری رســانه های تأثیرگــذار مربوطــه اســت، دسترســی بــه ايــن هــدف بــزرگ بــدون همــکاری مشــترک بیــن متخصصــان ســامت روان 
ــای  ــن و فیلم ه ــاخت انیمیش ــق س ــده از طري ــوای تولیدش ــدن محت ــردی ش ــتای كارب ــازمان در راس ــی آن س ــك تخصص ــت. كم ــن اس ــانه ناممک و رس
كوتــاه )يــا هــر روش ديگــری( بــرای بازنشــر در فضــای مجــازی در پیشــبرد اهــداف ايــن كمپیــن و ارتقــای ســامت روان جامعــه بســیار ارزشــمند و 

مؤثــر خواهــد بــود.

ــذا امیــد داريــم بــا همــکاری مشــترک در ايــن زمینــه، اســتفاده عمــوم مــردم از خدمــات موجــود افزايش يافتــه و گامــی مؤثــر در جهــت ارتقــای     ل
ســامت روان جامعــه برداريــم. بديهــی اســت در صــورت موافقــت جناب عالــی جهــت پیگیــری امــور نیــاز بــه نشســت مشــتركی خواهیــم داشــت.

دکتر مریم رسوليان

رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران )۱3۹۸/۲/۲(

به  انجمن  رسانه ای  همکاری  پیشنهاد 
اسالمی جمهوری  خبرگزاری 
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جناب آقای دکتر حسين انتظامی

ریاســت محترم سازمان سينمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

با سام و احترام

ــوان  ــودک و نوج ــامت روان ك ــت اندركاران س ــکان و دس ــدی روان پزش ــای ج ــی از دغدغه ه ــواره يک ــا، هم ــنی فیلم ه ــدی س ــوع درجه بن    موض
كشــور بــوده اســت. امــروزه تأثیــر رســانه ها بــر ســاختار روانــِی كــودكان و نوجوانــان بــر كســی پوشــیده نیســت. مخاطبــاِن كوچك تــر ادراک متفاوتــی 
ــارت  ــر آن نظ ــال و ب ــرات را دنب ــن تأثی ــدی اي ــه ای ج ــت و ماحظ ــا دق ــر كشــورها ب ــن رو اكث ــد؛ از همی ــم دارن ــب فیل ــده در قال ــِر پخش ش از تصاوي
ــِت  ــه دلیــل فقــدان زيرســاخت ها و ضمان می كننــد. گرچــه در ايــن راســتا و طــی ســال های گذشــته تاش هايــی در كشــور مــا صــورت گرفتــه، امــا ب
اجرايــی، طبقه بنــدی ســنی در عمــل موفــق نبــوده اســت. چه بســا بــرای فیلمــی ايــن درجه بنــدی صــورت می گرفــت و بعــد شــاهد بوديــم كــه بــدون 

ــد. ــدن آن می رون ــه دي ــوزان ب ــوج دانش آم ــوج ف ــی ف ــع و محدوديت مان

ــا همراهــی  ــر ايــن اســت كــه ب ــود: »بنــای مــا ب ــه نقــل از رئیــس جامعــه ی صنفــی تهیه كننــدگان آمــده ب در تاريــخ چهــارم ارديبهشــت در خبرهــا ب
ــد.« ــداوم ياب ــان ت ــاد مخاطب ــا اعتم ــم ت ــی كنی ــا را اجراي ــنی فیلم ه ــدی س ــوع درجه بن ــینمايی موض ــور س ــازمان ام س

ــی  ــن علم ــد، انجم ــا می دهن ــدی فیلم ه ــازی سیســتم درجه بن ــرای فعال س ــدی ب ــی ج ــر از عزم ــینمايی كشــور خب ــد س ــاد قدرتمن ــه دو نه ــال ك    ح
ــه  ــودن زيرســاخت »كمیتــه كاهــش انــگ و رســانه« و »كمیت ــا دارا ب ــاِل نیــك گرفتــه و آمادگــی خــود را ب ــه ف ــران ايــن اتفــاق را ب روان پزشــکان اي

روان پزشــکی كــودک و نوجــوان« بــرای ارائــه تجربیــات و همــکاری در ايــن زمینــه اعــام مــی دارد.

دکتر مریم رسوليان

رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران )۱3۹۸/۲/۱4(

اعالم آمادگی انجمن برای فعال ســازی 
ــتم درجه بندی فیلم ها سیس
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جناب آقای دکتر احمد حاجبی

مدیرکل محترم دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتياد وزارت بهداشت

بــا ســام و احتــرام؛ در پاســخ بــه نامــه شــماره ۳10/۲1۶1۲/د مــورخ ۹۷/1۲/۲۶، در خصــوص اظهارنظــر كارشناســی دربــاره نامــه مديــركل محتــرم دفتــر 
ســامت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد، بــه اســتحضار می رســاند كــه موضــوع در دســتور كار كمیتــه ســامت جنســی و كمیتــه اخــاق قرارگرفتــه و پــس از 

ــردد. ــر اعــام می گ ــه شــرح زي ــا ب ــور، نظــر كارشناســی كمیته ه ــه مذك ــاره موضــوع نام بحــث و تبادل نظــر اعضــا درب

1- بــر اســاس مســتندات علمــی و اصــول موردتوافــق اخــاق پزشــکی، اســتفاده از خدمــات فاصله گــذاری/ پیشــگیری از بــارداری حــق همــه افــراد جامعــه 
ازجملــه بیمــاران روان پزشــکی اســت.

۲- افــرادی كــه بیمــاری شــديد، مزمــن و يــا ناتوان كننــده روان پزشــکی دارنــد و يــا مــوارد مســتعد عــود اختــال روان پزشــکی در حیــن بــارداری يــا پــس از 
زايمــان، در صــورت درخواســت خودشــان، در اســتفاده از خدمــات فاصله گــذاری/ پیشــگیری از بــارداری در اولويــت قــرار دارنــد.

۳- افــرادی كــه مصــرف مرتــب داروهــای روان پزشــکی بــرای آن هــا ضــرورت دارد، درصورتی كــه داروهــا اثــرات شناخته شــده ای بــر جنیــن داشــته باشــند، 
در صــورت درخواســت اســتفاده از خدمــات فاصله گــذاری/ پیشــگیری از بــارداری، اولويــت  دارنــد.

۴- مرجع تصمیم گیری در مورد بند ۲ و ۳ پزشك معالج يا پزشك مراكز خدمات بهداشتی درمانی است.

ــد كــه موضــوع پــس از  ــه پیشــنهاد می كن ــارداری كــه غیرقابل بازگشــت اســت، كمیت ــگان پیشــگیری از ب 5- در مــورد اســتفاده از آن دســته از خدمــات راي
ارزيابــی جامــع و دقیــق فــرد درخواســت كننده )مبتــا بــه اختــال روان پزشــکی( برحســب مــورد توســط كارشناســان ســامت روان اظهارنظــر شــود.

۶- عــاوه بــر مــوارد پیش گفــت، كمیتــه بــر ايــن بــاور اســت كــه بايــد بــه مــواردی كــه بــارداری باعــث خدشــه دار شــدن ســامت روان خانــواده می شــود 
ــه كــم، رفتارهــای جنســی پرخطــر، كــودک آزاری و ...( در صــورت درخواســت اســتفاده از  ــا فاصل ــارداری ب ــد خانواده هــای در معــرض طــاق، خطــر ب )مانن

خدمــات فاصله گــذاری/ پیشــگیری از بــارداری، بــه آن هــا اولويــت داده شــود. تشــخیص ايــن مــوارد بــر عهــده روان پزشــك اســت.

دکتر مریم رسوليان

رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران )۱3۹۸/۱/3۱(

فعاليت های 
انجمن

 نظر انجمن درباره ارائه
خدمات پيشگيری از بارداری 

به بيماران روان پزشکی
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جناب آقای دکتر مهدی پير صالحی

معاون محترم وزیر بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو

بــا ســام؛ احترامــًا پیــرو مکاتبــات قبلــی بــا آن ســازمان در خصــوص كمبــود برخــی داروهــای ضــروری بــه اســتحضار می رســاند 
كــه داروی ريتالیــن در هفته هــای اخیــر در ســطح داروخانه هــای كشــور بســیار كمیــاب شــده اســت و بیمــاران گاهــی مجبــور بــه 

خريــد دارو بــا مبالــغ بســیار بــاال از مجــاری غیرقانونــی می شــوند.

بــا توجــه بــه اينکــه اختــال بیش فعالــی/ نقــص توجــه يکــی از شــايع ترين اختــاالت روان پزشــکی در دوران كودكــی و نوجوانــی 
ــت  ــمند اس ــال دارد، خواهش ــه دنب ــی ب ــی قابل توجه ــردی و اجتماع ــوارض ف ــان آن ع ــدم درم ــد و ع ــالی می باش ــی بزرگس و حت

دســتور فرمايیــد داروی مذكــور بــا شــرايط مناســب تری در اختیــار بیمــاران قــرار گیــرد.

از توجه جنابعالی در اين خصوص سپاسگزارم.

دکتر مریم رسوليان

رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران )۱3۹۸/3/5(

انعکاس کمبود ریتالين به
رئيس سازمان غذا و دارو
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   کمیتــه اعتیــاد شــاخه کرمــان مقــرر داشــته کــه پاســخگوی مکاتبــات مشــورتی از نهادهــا و ســازمان  های مرتبــط بــا 
ــف )دانشــگاه  ــه ســازمان های مختل ــه ب ــی کمیت ــرای معرف ــی ب ــن راســتا نامه های ــان باشــد و در ای ــاد در اســتان کرم اعتی
ــرورش( ارســال کــرده اســت.  ــوم پزشــکی، بهزیســتی، ناجــا، اســتانداری، صداوســیما، شــهرداری و ســازمان آموزش وپ عل
ــع در خصــوص  ــک پژوهــش جام ــرای اجــرای ی ــده پرسشــنامه ای ب ــای آین ــرار اســت در ماه ه ــه ق ــن کمیت ــن ای همچنی
ــواد  ــوص م ــف( در خص ــای مختل ــص گروه ه ــکان متخص ــرده و پزش ــادی، تحصیل ک ــر ع ــف )قش ــای مختل ــرش گروه ه نگ

اعتیــادآور ســنتی و صنعتــی و داروهــای مــورد اســتفاده در درمــان اعتیــاد تهیــه کنــد.

ــراون،  ــر ب ــد پیت ــر ریمون ــا حضــور دکت ــخ 19 مهــر 1397 ب ــز در تاری ــان انجمــن نی ــی شــاخه کرم ــه روان درمان    کمیت
روان پزشــک، روانــکاو و عضــو انجمــن بالینــت بریتانیــا، کارگاه یــک روزه ی گــروه بالینــت را در هتــل جهانگــردی کرمــان 
ــی،  ــف تخصص ــته های مختل ــکان رش ــور پزش ــا حض ــی ب ــور عمل ــت به ط ــروه بالین ــه گ ــن کارگاه س ــرد. در ای ــزار ک برگ
ــق  ــا طب ــک از گروه ه ــر ی ــد و در ه ــزار ش ــان برگ ــی و روانشناس ــکان عموم ــکی، پزش ــتیاران روان پزش ــکان، دس روان پزش
چهارچــوب مشــخص گــروه، یــک نفــر، بیمــاری را کــه از نظــر هیجانــی درمانگــر درگیــرش شــده بــود معرفــی می کــرد. 
ــات  ــد و موضوع ــه رون ــبت ب ــراون نس ــر ب ــت دکت ــد و درنهای ــان می کردن ــود را بی ــای خ ــروه تداعی ه ــای گ ــپس اعض س
مطرح شــده، نظــر خــود را ارائــه می نمــود. ایــن برنامــه جهــت آشــنایی همــکاران روان پزشــک و ســایر رشــته ها بــا گــروه 
ــرای دســتیاران روان پزشــکی  بالینــت برگــزار شــد. همچنیــن مقــرر شــد گــروه بالینــت در بیمارســتان شــهید بهشــتی ب
باهــدف تربیــت رهبــران گــروه، به طــور منظــم تشــکیل شــود. تــا تاریــخ 1397/10/15 تعــداد چهــار جلســه، هــر دوهفتــه 

ــازاده تشکیل شــده اســت. ــی بن ــر نب ــی و دکت ــد خلیل ــر نوی ــری دکت ــا رهب ــار ب یک ب

اخباری از 
دو كمیته در 

كرمان  شاخه 
نجمن ا
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فعاليت های 
انجمن

ــل  ــایکیاتری در فص ــه نوروس کمیت
ــای  ــه فعالیت ه ــه ادام ــز ب ــار نی به
علمــی و پژوهشــی پرداختــه اســت. 
در ایــن مدت دو جلســه از جلســات 
بازتوانــی شــناختی اســکیزوفرنیا بــا 
ــری  ــد قدی ــر محم ــت دکت مدیری
برگــزار شــده و قــرار بــر ایــن اســت 
کــه در کنگــره ســاالنه انجمــن نیــز 
ســمپوزیومی بــا همیــن عنــوان بــا 
ــزار  ــه برگ ــکاری اعضــای کمیت هم
ــر پیشــنهاد  ــا ب ــالوه، بن شــود. به ع
مخاطبــان و کمیتــه همایــش، اعضــای کمیتــه نوروســایکیاتری 
ــرداری  مقدمــات برنامه ریــزی دو کارگاه الکتروانســفالوگرافی و تصویرب
مغــز بــرای اجــرا در کنگــره ســاالنه انجمــن در ســال 1398 را انجــام 

داده انــد.

ــات پیشــین کمیتــه، مقــرر شــده اســت اســتاندارد  ــر اســاس مصوب ب
ــر  ــود و دکت ــه ش ــک تهی ــک و بیوفیدب ــه نوروفیدب ــت دو مداخل خدم
طالــب بــدری مدیریــت ایــن جلســات را عهــده دار شــده اســت. الزم 
بــه یــادآوری اســت اســتاندارد خدمــت rTMS نیــز بــه وزارت بهداشــت 

ارســال  شــده اســت. 

جلســات علمــی عصب روان پزشــکی بالینــی بــا همــکاری دکتــر 
ــار در  محمــد اربابــی و دکتــر فاطمــه میرفاضلــی هــر دو هفتــه یک ب
حــال برگــزاری اســت و تــا کنــون 14 جلســه ی آن برگزارشــده اســت. 

اعضــای کمیتــه قــرار اســت در 
راســتای گرایش هــای تخصصــی 
ــات  ــن جلس ــزاری ای ــود در برگ خ
ســخنرانی  ارائــه  و  مشــارکت 

ــند. ــته باش داش

بهــار  فصــل  دوروزه ی  ســمینار 
در  تصویربــرداری  عنــوان  بــا 
ــرای  روان پزشــکی برگــزار شــد و ب
فصــل تابســتان نیــز مبحــث صــرع 
ــال  ــده و در ح ــه  ش ــر گرفت در نظ
ــت. ــرا اس ــت اج ــزی جه برنامه ری

بنــا بــه پیشــنهاد کمیتــه روان پزشــکان جــوان انجمــن، همکاری هــای 
ــه نوروســایکیاتری انجــام  شــده و  ــا کمیت ــه علمــی و آموزشــی ب اولی
تفاهم نامــه ای  همکاری هــا  ایــن  تــداوم  به منظــور  اســت  قــرار 

مصــوب شــود.

فعالیت هــای پژوهشــی کمیتــه بــا همــکاری دکتــر فاطمــه میرفاضلــی 
پیگیــری می شــود و در ایــن راســتا ابزارهــای ارزیابــی نوروســایکیاتری 

و بازتوانــی شــناختی گردآوری  شــده اســت.

ــا  ــایکیاتری ب ــه نوروس ــتانی کمیت ــاخه اس ــده ش ــرر ش ــن مق همچنی
درخواســت همــکاران اســتان خراســان، بــا پیگیــری دکتــر جعفــرزاده 
ــا هماهنگــی شــاخه خراســان انجمــن تشــکیل  ــر احــراری و ب و دکت

شــود.

دکتر فاطمه میرفاضلی دکتر طالب بدری

وســایکیاتری فعالیت های کمیته نور
98 بهار  در 

سارا هاشم پور، روان پزشک
دبير کميته نوروسایکياتری
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گزارش فعاليت های هيأت مدیره انجمن
 از اسفند 97 تا خرداد 98

همایون امينی
دبير انجمن علمی روان پزشکان ایران

ــه  ــفند 1۳۹۷ ب ــط اس ــا اواس ــره ت ــای هیأت مدي ــری از فعالیت ه ــزارش مختص ــران، گ ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــه انجم ــماره خبرنام ــن ش در آخري
اســتحضار اعضــای محتــرم انجمــن رســید. هیأت مديــره از آن زمــان تــا آخــر خــرداد 1۳۹۸ در پنــج جلســه رســمی اهــداف انجمــن و وظايــف خــود را 

ــد از: ــه عبارت ان ــورت گرفت ــات ص ــده و اقدام ــوارد بررسی ش ــی از م ــود. بعض ــری نم پیگی
ــات در روان پزشــکی و مركــز آموزشــی درمانی روان پزشــکی  ــر و ادبی ــه هن ــا مشــاركت كمیت ــوروزی اعضــای انجمــن ب ــدار ن    برگــزاری مراســم دي

ايــران
   جلسه مشترک هیأت مديره انجمن با مسئوالن شاخه ها

   بررسی پیشنهاد حمايت از شکل گیری يك انجمن صنفی يا كارفرمايی و عدم موافقت با پیگیری آن از سوی هیأت مديره انجمن
   ارائه پیشنهاد های اصاحی اساس نامه تیپ انجمن های علمی به كمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

   بررسی و تأيید نتیجه انتخابات كمیته های اختاالت خلقی و روان پزشکی سالمندی
 high-middle income مکاتبــه بــا انجمــن جهانــی روان پزشــکی و درخواســت كاهــش حــق ثبت نــام روان پزشــکان ايــران بــا تغییــر از گــروه    

low-middle income بــه گــروه
    تعییــن مســئول و اعضــای كمیتــه برگــزاری انتخابــات الکترونیــك بــا دعــوت از همــکاران گرامــی خانــم دكتــر ربابــه مزينانــی به عنــوان رئیــس و 

خانــم دكتــر بنت الهــدی موســوی، آقــای دكتــر مهــدی تهرانی دوســت و آقــای دكتــر میرفرهــاد قلعه بنــدی به عنــوان اعضــای كمیتــه
   انعقاد تفاهم نامه آموزشی بین انجمن و دانشگاه علوم پزشکی ارتش

   بررســی و موافقــت بــا درخواســت كمیتــه دســتیاری انجمــن بــرای حمايــت مالــی از حداكثــر ۳ نفــر دســتیار بــه میــزان حداكثــر 5 میلیــون تومــان 
ــا شــرايط مشــخص جهــت شــركت در برنامه هــای علمــی ب

ــورد  ــر در م ــره و تبادل نظ ــه هیأت مدي ــانه در جلس ــگ و رس ــش ان ــه كاه ــر كمیت ــر،  دبی ــن ضمی ــید محس ــر س ــای دكت ــور آق ــوت و حض    دع
كمیتــه فعالیت هــای 

   دعوت و حضور آقای دكتر آذرخش مکری،  رئیس كمیته اعتیاد در جلسه هیأت مديره و تبادل نظر در مورد فعالیت های كمیته
   مکاتبــه بــا رئیــس كل محتــرم ســازمان نظــام پزشــکی در مــورد ناعادالنــه بــودن تعرفه هــای ســال 1۳۹۸ و ضــرورت پیگیــری جهــت اصــاح آن 

از طــرق قانونــی
   بررســی و نقــد »آئین نامــه اجرايــی نحــوه نگهــداری و درمــان متهمــان مجنــون« و درخواســت از كمیتــه اخــاق و قانــون بــرای بررســی دقیق تــر 

جهــت انعــکاس اعتــراض و نظــرات اصاحــی بــه وزارت بهداشــت
   بررسی و تصويب تغییرات پیشنهادی در »شیوه نامه جايزه افشین يداللهی« از سوی كمیته كاهش انگ و رسانه

همچــون همیشــه از كمــك و يــاری تمــام همکارانــی كــه تاكنــون كنــار مــا بوده انــد و بــا نقدهــای خــود و مشــاركت عملــی مــا را همراهــی كرده انــد 
صمیمانــه سپاســگزاريم و از هــر نــوع مشــاركت و همــکاری در فعالیت هــای مختلــف علمــی  و صنفــی انجمــن اســتقبال می كنیــم.

فعاليت های 
انجمن
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