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

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

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

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

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

مبلغ حق عضویت ساالنه )وابسته و پیوسته(= 150 هزار تومان

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

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

سردبير: دكتر امیر شعبانی

دبير تحریریه: دكتر سمیه عرب زاده

ســایر همــکاران ایــن شــماره )بــه ترتيــب الفبــا(: دكتــر پانتــه آ آريــا، دكتــر الهــام اســماعیلی شــانديز، دكتــر زينــب امیــری مقــدم، دكتــر محمــد جــواد پــرورش، دكتــر 
حمیدرضــا توفیقــی، دكتــر امی تیــس توكلــی، زهــرا جانبــاز نیســتانی، دكتــر امیرحســین جاللــی، دكتــر الهــام حکــی كــزازی، زهــرا خلفــی، دكتــر افــروز دژآبــاد، دكتــر امیــن 
ســتاری، دكتــر محمدرضــا شــالبافان، دكتــر مهديــه صالحــی، دكتــر هديــه عرشــیانی،  دكتــر عادلــه عســکری ديارجانــی، دكتــر ســوده محبــی رســا، دكتــر مهتــاب معتمــد، دكتــر 

مريــم معصومــی، دكتــر آلنــا مکونــدی، دكتــر شــبنم نوحه ســرا، دكتــر ونــوس وطنخــواه، دكتــر ســبا هوبه فکــر

طراح و صفحه آرا : ابوالفضل آقاوردی

اعضای هيأت مدیره انجمن: 

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

بازرس انجمن: دكتر محمدرضا خدايی اردكانی

عضو علی البدل هيأت مدیره انجمن: دكتر فربد فدايی

بازرس علی البدل انجمن: دكتر مهری نجات

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

آدرس: تهران، امیر آباد شمالی، خیابان ۲0، بین فجر ۲ و جانبازان، خیابان ۲1، پالک ۶1، واحد ۲
info@psychiatrist.ir :رايانامه

http://irpsychiatry.ir :تارنما
تلفن: ۸۸۳۳۶۷۲۶، ۸۸۲۲۳۲۹۲
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سخن اول
نقش انجمن های علمی در توسعه پايدار

اخبار و گزارش  ها
اخباری كوتاه از انجمن و روان پزشکان

توصیه های ضدخشونت كمیته سیاستگذاری يك همايش
بحث سالمندان در گردهم آيی روان پزشکان
انستیتو روان پزشکی تهران چهل ساله شد

نخستین همايش سالیانه ی انجمن علمی روان درمانی ايران
برگزيده ايرانی جايزه فلوشیپ روان پزشکان جوان در ژاپن

اگر تابه حال يك نوروترانسمیتر ديده ايد دستتان را بلند كنید!

گفت  وگو
همراه با خاطرات استاد غالمرضا میرسپاسی

مقاله ها
نگاهی اجمالی به تحريك مغناطیسی مغز

چگونه در محیط ُپرچالش پزشکی سالمت خود را حفظ كنیم
پیشنهادهايی برای ارتقای سالمت روان در محیط كار 

تشخیص و مديريت فشارخون باال در بیماران روان پزشکی
چگونه بیش فعالی را در فرد افسرده تشخیص دهیم؟

معرفی کتاب
فعاليت های انجمن

نامه رئیس انجمن به رئیس كل سازمان نظام پزشکی
نامه رئیس انجمن به معاون درمان وزارت بهداشت

نامه رئیس انجمن به معاون اجتماعی وزارت بهداشت
بازنگری راهنمای انعکاس اخبار خودكشی در رسانه

گزارش فعالیت های هیأت مديره انجمن از آبان تا اسفند 1۳۹۶
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مریم رسوليان
رئيس هيأت مدیره انجمن علمی روان پزشکان ایران

   شــکل گیری و انســجام نهادهــای مدنــی 
ــی  ــی از مبان ــی يک ــای علم ــه انجمن ه ازجمل
و  خــود  كارهــای  در  مــردم  مشــاركت 
ــرای  ــت. ب ــت اس ــه دول ــر ب ــانی مؤث ياری رس
و  اجتماعــی  شــرايط  از  برون رفــت 
جــز  مؤثــری  راه  موجــود  نابســامانی های 
ــور  ــه در اداره كش ــراد جامع ــاد اف ــاركت آح مش
نیســت، از همیــن رو تقويــت و انســجام درونــی 
ــوص  ــردم به خص ــاركت م ــه مش ــی ك نهادهاي

نخبــگان را در تصمیم ســازی و مشــاوره همــوار كنــد، از ضروريــات 
برون رفــت از ايــن شــرايط نابســامان اســت. از همیــن رو بــه نقــش 
ــم داشــت.  ــی خواهی ــای علمــی در توســعه كشــور نگاهــی اجمال انجمن ه
انجمن هــای علمــی در ســه ســطح متفــاوت نقــش ايفــا می كننــد؛ ســطح 
درون شــبکه، بین شــبکه و برون شــبکه و در هريــك از ايــن ســطوح 

می تواننــد نقــش ارتقايــی و يــا بازدارنــده داشــته 
باشند.

 نقــش ارتقايــی درون شــبکه: توانمندســازی 
ــع  ــد و توزي ــای تولی ــهیل فراگرده ــا، تس اعض
دانــش و افزايــش امــکان حمايــت علمــی و 
عاطفــی از رفتــار مبتنــی بــر شــواهد كــه منجــر 
بــه كاهــش خطــای ســهوی يــا عمــدی خواهــد 
ــردم و سیاســتگذاران و  ــن شــرايط م شــد؛ در اي
ــی، هــدف واحــدی را  ــزان ارشــد و میان برنامه ري

ــد. در  ــال می كنن ــری يکســان دنب ــا جهت گی از مســیرهای مناســب خــود ب

ــردم می رســد  ــه دســت م ــن صــورت آن چــه ب اي
سیاســت های بهتــر، منابــع بیشــتر، اقدامــات 
شناخته شــده  مرجــع  گروه هــای  و  علمی تــر 

اســت. قابل اعتمادتــر 
ــوی  ــاد گفت وگ ــبکه: ايج ــی بین ش ــش ارتقاي نق
علمــی بین رشــته ای، پرســش و پاســخ مشــاركتی 
ــل و  ــن راه ح ــرای يافت ــر ب ــه يکديگ ــك ب و كم
اقــدام مناســب بــر اســاس آن؛ پذيــرش همــکاری 
تقســیم كار  ايجــاد  اثربخــش،  بین رشــته ای 
ــی  ــار هیجان ــن رفت ــالمت جايگزي ــوزه س ــاعی در ح ــی و تشريك مس علم

ــد. ــد ش ــی خواه و مقصرياب
نقــش ارتقايــی برون شــبکه: ايجــاد قــدرت علمــی و اجرايــی بــرای كمــك 
بــه جريان ســازی برنامه هــای ارتقــای ســالمت، ايجــاد فضــای نظارتــی در 
ســطح جامعــه، ايجــاد مرجــع علمــی و قابــل اعتمــاد بــرای تصمیم ســازی، 
ــردم در  ــاد م ــل اعتم ــان قاب ــا و گفتم ــاد فض ايج
ــاد  ــاد اعتم ــردم، ايج ــرای م ــور و ب ــطح كش س
ــور  ــازمان يافته به منظ ــاركت س ــه مش ــی ب عموم
تغییــرات اجتماعــی، تولیــد گســترده منابــع علمــی 
ــوی  ــکان گفت وگ ــر و كاهــش ام ــه كمت ــا هزين ب

غیرعلمــی و مســتبدانه.
نقــش بازدارنــده انجمن هــای علمــی: شــکل دهی 
ــژه  ــه فضايــی علمــی كــه سیاســتگذاران و به وي ب
مقهــور  و  ندارنــد  دسترســی  آن  بــه  مــردم 
ــتن  ــود و كاس ــع در درون خ ــاير مناب ــش و س ــع دان ــوند، تجمی آن می ش

جمالتی مانند این که من قبالً گفته 
بودم و یا کسی گوشش بدهکار نيست همه 
و همه اشاره به رویکردهای شخصی دارد و 

خالصه تا زمانی که راه مشارکت و فعاليت افراد 
و گروه هایی با دیدگاه  های متفاوت به روی جامعه 

گشوده نشود، این سخنان نيز رهگشا نخواهد 
بود.

ســه  در  علمــی  انجمن هــای 
ــطح  ــد؛ س ــا می کنن ــش ایف ــاوت نق ــطح متف س
درون شــبکه، بين شــبکه و برون شــبکه و در 
هریــک از ایــن ســطوح می تواننــد نقــش 

ارتقایــی و یــا بازدارنــده داشــته باشــند.

نقش انجمن های علمی در توسعه پایدار
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تقویت انجمن های علمی به عنوان یک 
 نهاد صنفی تخصصی گامی در جهت فاصله گرفتن 

از طرح شکایت و اعتراض و رسيدن به راه حل 
ملی بومی است.

ــی  ــت غیرعلم ــن، حماي ــوب انجم ــارج از چهارچ ــاليق خ ــت و س از خالقی
ــدرت  ــاد ق ــازمان، ايج ــع س ــا مناف ــا و ي ــار اعض ــی از رفت و گاه غیراخالق
فســادآور، برتری طلبــی داخــل شــبکه و تنــازع بــر ســر قــدرت و به حاشــیه 
رانــدن اهــداف ارتقايــی تشــکل، تقابــل بــا روش هــای مبتنــی بــر شــواهد 
دانشــجويان  توســط  و  دانشــگاه ها  در  به ويــژه  مرتبــط  فرايندهــای  و 

ــا آن چــه  هنگامی كــه قــرار اســت دانشــی مغايــر ب
آنهــا بــه آن بــاور دارنــد تولیــد شــود و جايگزينــی 
هــدف فــردی بــا هــدف تشــکیالتی؛ ايــن مســائل 
منجــر بــه از دســت رفتــن منابــع انســانی و علمــی 
و مالــی و زمانــی شــده، شــرايطی را ايجــاد می كنــد 
ــد  كــه مــردم از آن نه تنهــا بهــره ی كافــی نمی برن

ــود. ــل می ش ــز حاص ــرفت نی ــه پس بلک
ايــن ســؤال مطــرح اســت كــه مشــاركت مــردم در 

ــرد دارد؟  ــرای ف ــده ای ب ــه فاي ــی چ ــای عموم ــی و فعالیت ه ــور اجتماع ام
به عنــوان درخواســت كننده ی كمــك در اولیــن لحظــه شــنیدن ايــن 
ــن  ــرده و در جســت وجوی يافت ــه ك ــود تجرب ــد را در ذهــن خ ســؤال، تردي
ــه  ــود شــخصی ب ــر س ــر از منظ ــی روم. اگ ــرد م ــرای ف ــع مشــاركت ب مناف
ــتفاده  ــل اس ــراد اه ــه اف ــم ك ــن بگذاري ــر اي ــرض را ب ــم و ف ــأله بنگري مس
شــخصی يــا سوءاســتفاده نباشــند، بــا ايــن منطــق همــه بايــد كار اجتماعــی 
ــی باشــند. از ديگــر  ــال اهــداف شــخصی در زندگ ــه دنب ــرده و ب ــا ك را ره
ــه رو  ــی روب ــه ای و صنف ــع حرف ــد مناف ــا تحدي ــد و ي ــا تهدي ــی ب ــو وقت س
مــورد  كــه  جامعــه  روان  برنامه هــای كالن ســالمت  بــا  می شــويم، 
ــدی  ــد ج ــراض و نق ــه، اعت ــويم و در ادام ــه می ش ــت مواج ــان نیس تأيیدم
به ســوی دســت اندركاران برنامه هــای مختلــف روانــه می شــود. ايــن 

روال، كار را به جايــی رســانده اســت كــه مســئوالن و افــراد تأثیرگــذار خــود 
معتــرض وضعیــت موجــود هســتند. ايــن اعتــراض بــه ايــن معنــا اســت كــه 
همــه ناراضــی هســتند امــا هیچ كــس خــود را مســئول نمی دانــد و يــا بــه 
ــراض و  ــد اعت ــد و موضــوع در ح ــکار موضــوع را نمی دان ــان ديگــر، راه بی
ــد. جمالتــی ماننــد اين كــه مــن قبــاًل گفتــه  ــراز نارضايتــی باقــی می مان اب
ــت  ــکار نیس ــش بده ــی گوش ــا كس ــودم و ي ب
همــه و همــه اشــاره بــه رويکردهــای شــخصی 
ــی كــه راه مشــاركت و  ــا زمان دارد و خالصــه ت
ــای  ــا ديدگاه  ه ــی ب ــراد و گروه هاي ــت اف فعالی
ــن  ــه گشــوده نشــود، اي ــه روی جامع ــاوت ب متف

ــود. ــز رهگشــا نخواهــد ب ســخنان نی
در  مشــاركت  فراينــد  شــکل دهی 
ســازمان های  درون  از  تصمیم ســازی ها 
رســمی و غیررســمی مردم نهــاد و افزايــش قــدرت نهادهــای رســمی 
)نــوروز،  ملــی  رســوم  و  آداب  مثــل  غیررســمی  و  انجمن هــا  ماننــد 
ــه  ــدرت جامع ــش ق ــی افزاي ــی( به معن ــای مذهب ــوری و آيین ه چهارشنبه س
مدنــی و مــردم اســت. در چنیــن شــرايطی اســت كــه جامعــه راه و صــالح 
خــود را از درون امکانــات و داشــته های خــود اســتخراج كــرده و از فرهنــگ 
و تمــدن غنــی خــود جهــت حــل معضــالت اجتماعــی خــود بهــره خواهــد 
ــرد؛ و در همیــن راســتا اســت كــه تقويــت انجمن هــای علمــی به عنــوان  ب
ــرح  ــن از ط ــت فاصله گرفت ــی در جه ــی گام ــی تخصص ــاد صنف ــك  نه ي

ــت. ــی اس ــی بوم ــل مل ــه راه ح ــیدن ب ــراض و رس ــکايت و اعت ش
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اخباری کوتاه از انجمن و روان پزشکان

 جلسه اعضای هیأت مدیره و بازرس انجمن با معاون درمان وزیر بهداشت
ــازرس انجمــن علمــی روان پزشــکان      اعضــای هیــأت مديــره و ب
ايــران، دكتــر مريــم رســولیان، دكتــر همايــون امینــی، دكتــر مهــدی 
ــی  ــا خداي ــر محمدرض ــعبانی و دكت ــر ش ــر امی ــی، دكت ــر اصفهان نص
ــور  ــت در ام ــر بهداش ــاور وزي ــاال )مش ــی نورب ــر احمدعل ــاق دكت به اتف
ســالمت روان(، دكتــر احمــد حاجبــی )مديــركل دفتــر ســالمت روانــی، 
ــداد شــريفی )عضــو  ــاد وزارت بهداشــت(  و دكتــر ون اجتماعــی و اعتی
هیأت علمــی گــروه روان پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران( در 
ــاون  ــی مع ــر قاســم جان باباي ــدار دكت ــه دي ــخ ۳0 بهمــن 1۳۹۶ ب تاري
ــات  ــه خدم ــکالت ارائ ــاره مش ــد و درب ــت رفتن ــر بهداش ــان وزي درم
روان پزشــکی، به ويــژه دشــواری های روان پزشــکان در دوره طــرح 

ــو  ــور گفت وگ ــطح كش ــرد در س ــر عملک ــی ب ــت مبتن ــن پرداخ ــت قوانی ــرای مناســب و يك دس ــدم اج ــز و ع ــارج از مرك خ
ــد. كردن

ــره  ــو هیأت مدی ــوان عض ــی به عن ــر جلیل ــاب دکت  انتخ
ــکی ــای پزش ــع انجمن ه مجم

ــکی  ــروه پزش ــی گ ــن علم ــع انجم ــره مجم ــأت مدي ــات هی     انتخاب
ــدگان  ــا و نماين ــر از روس ــا حضــور 1۶۷ نف ــاه 1۳۹۶ ب ــخ ۲۸ دی م در تاري
انجمن هــای علمــی پزشــکی در محــل آمفی تئاتــر دانشــکده دندانپزشــکی 
دانشــگاه تهــران برگــزار شــد. در ايــن انتخابــات دكتــر ســید احمــد جلیلــی 
عضــو هیأت مديــره انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران، به عنــوان عضــو 

ــای پزشــکی انتخــاب شــد. ــع انجمن ه ــره مجم هیأت مدي

برنامه ریزی انجمن برای تدوین راهنماهای بالینی روان پزشکی
     بــا تصويــب هیأت مديــره انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران كمیتــه ای بــه رياســت دكتــر غالمرضــا میرسپاســی و دبیــری 

دكتــر میرفرهــاد قلعه بنــدی جهــت هدايت برنامــه ای بــرای تدوين 
راهنماهــای بالینــی روان پزشــکی تشــکیل شــد. بــر ايــن اســاس 
ــط  ــکی، توس ــی روان پزش ــای بالین ــن راهنماه ــای تدوي كارگاه ه
انجمــن علمــی روان پزشــکان ايران و بــه كمك كارشناســان وزارت 
بهداشــت در تاريخ  ۲۶ و ۲۷ بهمن 1۳۹۶ در انســتیتو روان پزشــکی 
تهــران برگــزار شــد. در ادامــه تیم هايــی پژوهشــی شــکل گرفــت 
كــه در اولیــن گام روی پنــج موضــوع اختــالل افســردگی، اختــالل 
دوقطبــی، اختــالل مصــرف مــواد افیونــی، اختــالل اســترس پــس 
ــرد.  ــد ك ــی كار خواهن ــص توجه بیش فعال ــالل نق ــانحه و اخت از س
پیش نويــس پروپوزالهــای تدويــن راهنماهــای بالینــی در روزهــای 
ــن و  ــر انجم ــر نظ ــت زي ــفند 1۳۹۶ در وزارت بهداش 1۴ و 15 اس

كارشناســان منتخــب وزارت بهداشــت ارزيابــی شــدند.
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گزارشی از جلسه ی هیأت مدیره انجمن با رئیس کل سازمان نظام پزشکی
تاريــخ ســی ام  در      
دی 1۳۹۶ بــه درخواســت 
انجمــن  هیأت مديــره 
روان پزشــکان  علمــی 
ايــران مالقاتــی بــا دكتــر 
ــس كل  ــرج فاضــل، رئی اي
نظام پزشــکی،  ســازمان 
ايــن  در  شــد.  برقــرار 
بــا  كــه  جلســه 
حضــور همــه اعضــای 

ــران  ــا روان پزشــکی و روان پزشــکان در اي ــط ب ــه طــرح مســائل مرتب ــره انجمــن تشــکیل شــد هريــك از آنهــا ب هیأت مدي
ــکی،  ــات روان پزش ــری از خدم ــردم در بهره گی ــکالت م ــد. مش ــکی پرداختن ــازمان نظام پزش ــس كل س ــا رئی ــر ب و تبادل نظ
چگونگــی تعامــل بــا ســاير ســازمان  ها و فعــاالن حــوزه ســالمت روان، مشــکالت روان پزشــکان جــوان در دوره ی تعهــدات 
قانونــی، نقايــص كتــاب »ارزش نســبی خدمــات و مراقبت هــای ســالمت« در حــوزه ی روان پزشــکی، دشــواری های تصويــب 
ــر  ــود. دكت ــن جلســه ب ــات موردبحــث در اي ــه موضوع ــت روان پزشــکان ازجمل ــغ ويزي ــزان مبل ــون ســالمت روان، و می قان
ــود. او  ــالم نم ــر اع ــداف موردنظ ــه اه ــتیابی ب ــی در دس ــرای همراه ــازمان را ب ــزم س ــندی، ع ــراز خرس ــن اب ــل ضم فاض
همچنیــن بــا وجــود تأكیــد بــر تغییرناپذيــر بــودن ارزش گــذاری نســبی خدمــات كتــاب كالیفرنیــا در جريــان ترجمــه، امــکان 
تعريــف ضريــب كا ويــژه ای بــرای رشــته روان پزشــکی بــا توجــه بــه متفــاوت  بــودن برخــی از ويژگی  هــای ايــن رشــته را 
ــن رويکــردی مســیر دشــواری را در  ــان كــرد كــه چنی محتمــل دانســت. رئیــس كل ســازمان نظام پزشــکی درعین حــال بی

پیــش خواهــد داشــت.
ــه  ــوب ب ــه شــکل مکت ــران ب ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــد درخواســت ها و پیشــنهادهای انجم ــرر ش ــان جلســه، مق در پاي

ــود. ــه ش ــری ارائ ــت پیگی ــکی جه ــازمان نظام پزش ــس كل س رئی

 اعضای ایرانی کمیته روان درمانی انجمن جهانی روان پزشکی
    در تازه تريــن فهرســت منتشرشــده از اعضــای كمیتــه روان درمانــی انجمــن جهانــی روان پزشــکان، نــام ســه روان پزشــك 
ــورد.  ــم می خ ــن به چش ــی ندوش ــین جالل ــر امیرحس ــی و دكت ــه معین الغرباي ــر مهدي ــی، دكت ــد صنعت ــر محم ــی، دكت ايران

رياســت ايــن كمیتــه بــر عهــده دكتــر ســزار آلفونســو و نايب رئیســی آن بــا دكتــر آلــن تاســمن اســت.

 دیدار نمایندگان انجمن با سرپرست دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سالمت
ــن  ــدگان انجم ــه نماين     جلس
ــا  ــران ب ــکان اي ــی روان پزش علم
ــی  ــی طباطباي ــید موس ــر س دكت
ــی  ــر ارزياب ــت دفت ــی سرپرس لطف
و  اســتاندارد  تدويــن  فنــاوری، 
ــركل  ــز مدي ــه ســالمت، و نی تعرف
دفتــر ســالمت روانــی، اجتماعــی و 
ــخ  ــاد وزارت بهداشــت در تاري اعتی
هیجدهــم دی 1۳۹۶ برگــزار شــد. 
ــا  ــر غالمرض ــه دكت ــن جلس در اي

میرسپاســی بــه عنــوان رئیــس كمیتــه تدويــن راهنماهــای بالینــی انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران، دكتــر مريم رســولیان، 
ــه نمايندگــی از انجمــن حضــور داشــتند. در ايــن  ــداد شــريفی ب دكتــر محمدعلــی همتــی، دكتــر امیــر شــعبانی و دكتــر ون
ــا حمايــت وزارت بهداشــت  ــاره چگونگــی تدويــن راهنماهــای بالینــی روان پزشــکی توســط انجمــن و ب جلســه توافقــی درب

انجــام شــد.

 گردهم آیی مسئوالن کمیته های انجمن
ــفند 1۳۹۶،  ــم اس ــران در ده ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــره انجم ــا و هیأت مدي ــئوالن كمیته ه ــی مس     در گردهماي
ــه  ــد: 1- كمیت ــه كردن ــار ارائ ــه حض ــود ب ــای خ ــرد و برنامه ه ــی از عملک ــركت و گزارش ــر ش ــای زي ــدگان كمیته ه نماين
ــر،  ــه هن ــناختی، ۴- كمیت ــای زيست ش ــه درمان ه ــی، ۳- كمیت ــه روان درمان ــر، ۲- كمیت ــی و جامعه نگ ــکی اجتماع روانپزش
ــانه و  ــه رس ــوان، ۷- كمیت ــودک و نوج ــکی ك ــه روانپزش ــی، ۶- كمیت ــالالت جنس ــه اخت ــکی، 5- كمیت ــات و روانپزش ادبی
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انگ زدايــی، ۸- كمیتــه روانپزشــکی ســالمندان، 
۹- كمیتــه ســالمت روان شــهری، 10- كمیتــه 
ــکی  ــه روانپزش ــوان، 11- كمیت ــکان ج روانپزش
ــه  ــتیاران، 1۳- كمیت ــه دس ــی، 1۲- كمیت نظام
همايــش، 1۴- كمیتــه پیشــگیری از خودكشــی، 
ــه  ــی، 1۶- كمیت ــکی روان تن ــه پزش 15- كمیت
و  اخــالق  كمیتــه   -1۷ عصب روان پزشــکی، 

ــی ــالالت خلق ــه اخت ــون، 1۸- كمیت قان

 همکاری انجمن در ساخت فیلم های 
آموزشی

ــالمت  ــه س ــئوالن كمیت ــره و مس ــه هیأت مدي      جلس
روان و رســانه ی انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران بــا 
ــت اندركاران  ــارزاده -دس ــه عط ــالمی و عطی ــام اس حس
مجموعــه فیلم هــای مســتند آموزشــی »روان ســپید« 
آموزشــی  فیلم هــای  تهیــه  در  همــکاری  بــرای   -
روان پزشــکی در تاريــخ دهــم اســفند 1۳۹۶ در دفتــر 

ــد. ــزار ش ــن برگ انجم

 برگزاری انتخابات هیأت مدیره انجمن علمی روان درمانی ایران
    در تاريــخ ۲۷ بهمن مــاه 1۳۹۶ و هم زمــان بــا ســومین روز از نخســتین همايــش ســالیانه ی انجمــن علمــی روان درمانــی 
ايــران، مجمــع عمومــی عــادی و فوق العــاده ی ايــن انجمــن برگــزار شــد. به دنبــال اســتعفای چنــد تــن از اعضــای هیأت مديــره 
ــاد  ــر فره ــی و دكت ــر غالمرضــا تراب ــد و در نتیحــه آن دكت ــزار ش ــات برگ ــی اعضــا انتخاب ــرای جايگزين ــده، ب ــن يادش انجم
ــدل  ــوان اعضــای علی الب ــه عن ــی ب ــس توكل ــر امی تی ــازی و دكت ــعید ممت ــر س ــی و دكت ــوان اعضــای اصل ــه عن ــان ب طارمی
برگزيــده شــدند. اعضــای منتخــب، پــس از تأيیــد انتخابــات توســط كمیســیون انجمن هــای علمــی گــروه پزشــکی، تــا پايــان 

ــد پیوســت. ــره خواهن ــه هیأت مدي دوره ی فعلــی ب

     دکتــر شــبنم اســدی، دســتیار رشــته 
ــده  ــران برن ــکی اي ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش روان پزش
مــدال برنــز رقابت هــای يخ نــوردی قهرمانــی آســیا 

شــد.  )۲01۸(

ــرای  ــوان ب ــکان ج ــفر روان پزش ــزه س جای
ــان ــکی زنج ــتیار روان پزش دس

ــي  ــت بین الملل ــاالنه جمعی ــس دوس ــمین كنفران     شش
پژوهشــی اســکیزوفرنیا در آوريــل ۲01۸ در شــهر فلورانــس 

ايتالیــا برگــزار خواهــد شــد و ماننــد ســال های پیــش تعــدادی از روان پزشــکان جــوان به عنــوان برنــدگان جايــزه فلوشــیپ روان پزشــکان 
ــو در  ــه گفت وگ ــن كنگــره ب ــا ضمــن ســخنرانی در اي ــد. آنه ــرار می گیرن ــت ق ــن كنگــره دعــوت می شــوند و موردحماي ــه اي جــوان ب
ــوم پزشــکي  ــارم دانشــگاه عل ــي، دســتیار ســال چه ــا وحدان ــر بیت ــام دكت ــد. امســال ن ــی كنگــره می پردازن ــات اصل خصــوص موضوع
زنجــان كــه مقالــه خــود را بــا موضــوع »مقايســه اثــر تجويــز ايزراديپیــن و رالوكســیفن در بهبــود نقايــص شــناختي بیمــاران مبتالبــه 
اســکیزوفرنیا« بــه ايــن همايــش ارســال كــرده بــود در میــان برگزيــدگان ايــن جايــزه به چشــم می خــورد. انجمــن علمــی روان پزشــکان 
ايــران ضمــن تبريــك بــه ايشــان و گــروه روان پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان، امیــدوار اســت جامعــه روان پزشــکان ايــران 
ــی  ــی بین الملل ــع علم ــتیاران، در مجام ــوان و دس ــژه روان پزشــکان ج ــکاران، به وي ــر هم ــر و تأثیرگذارت ــرروز شــاهد حضــور پررنگ ت ه

باشــد.

ــت  ــمت معاون ــه س ــی، ب ــتی و توان بخش ــوم بهزيس ــگاه عل ــتاد دانش ــك و اس ــراب زاده، روان پزش ــر آرش می      دکت
ــن دانشــگاه منصــوب شــد. آموزشــی اي

     دکتــر امیــر رضایــی اردانــی، روان پزشــك، بــه ســمت مديــر دفتــر رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد منصــوب 
. شد
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و  روان  ســالمت  همايــش  هشــتمین     
رســانه بــا موضــوع خشــونت از ســوی كرســی 
انجمــن  و  ســالمت  آمــوزش  در  يونســکو 
حمايــت  بــا  ايــران،  روانپزشــکان  علمــی 
جمهــوری  هالل احمــر  جوانــان  ســازمان 
بــا همــکاری چنديــن  و  ايــران  اســالمی 
ــی  ــی و مدن ــی، اجتماع ــاد علم ــن و نه انجم
ــاه ســال  ــخ يکــم و دوم بهمن م ديگــر در تاري

ــد. در  ــزار گردي ــر برگ ــازمان هالل احم ــی س ــر توان بخش 1۳۹۶ در آمفی تئات
ايــن همايــش ســخنرانی هايی در زمینــه شــیوع و علــل خشــونت در ايــران و 

جهــان، میزگردهايی بــا موضوع كــودک آزاری، 
و  فرهنگــی  خشــونت های  همســرآزاری، 
ــزار  ــی برگ ــونت های اجتماع ــاختاری و خش س

ــد. ش
ــر  ــار فراگی ــك رفت ــوان ي ــونت به عن    خش
ــد  ــده رش ــل بازدارن ــی از عوام ــرب ، يک و مخ
و خالقیــت انســان ها و جوامــع اســت و در 
ــردی و  ــر رشــد ف ــی ب ــف زندگ مراحــل مختل
ــه  ــه ب ــده دارد. توج ــرات بازدارن ــادی اث ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــعه اجتماع توس
ــی  ــی و پژوهش ــز علم ــوی مراك ــای آن از س ــا و پی آمده ــانه ها، زمینه ه نش

توصيه های ضدخشونت کميته 
سياستگذاری یک همایش

فرهنِگ پذیرش خشونت و انواع خشونت های 
فرهنگی، ساختاری، خانگی و اجتماعی همه و 
همه یک وجه اشتراک دارند؛ عامالن خشونت 

بینش و کنش منجر به خشونت را موجه 
قلمداد می کنند.

سخنرانی خانم شهیندخت موالوردی، دستیار رئیس جمهور
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اجرايــی  و  سیاســت گذار  نهادهــای  و 
آشــکار  خشــونت های  اســت.  ضــروری 
مثــل نزاع هــای خیابانــی و جمعــی و نیــز 
خشــونت های پنهانــی كــه رنــگ و بــوی 
فرهنگــی دارنــد مثــل ازدواج هــای اجبــاری و 
ــر ســالمت همــه  ــا خشــونت های خانگــی ب ي
افــراد جامعــه تأثیــر منفــی دارد. فرهنــِگ 
انــواع خشــونت های  و  پذيــرش خشــونت 

فرهنگــی، ســاختاری، خانگــی و اجتماعــی همــه و همــه يــك وجــه اشــتراک 
دارنــد؛ عامــالن خشــونت بینــش و كنــش منجــر بــه خشــونت را موجــه قلمــداد 
می كننــد. از ايــن رو ارتقــاء ســطح ســواد ســالمت آحــاد جامعــه و مســئوالن 
ــوان  ــونت، به عن ــی خش ــرات روانی-اجتماع ــق و اث ــال مصادي ــور در قب كش
ــه و زمینه ســاز كاهــش خشــونت مطــرح اســت. از آنجــا  يکــی از اصــول اولی
ــا ســالمت، حقــوق و شــرايط  كــه خشــونت موضوعــی چندوجهــی اســت و ب
ــت،  ــط اس ــد مرتب ــی می كنن ــا در آن زندگ ــراد و خانواده ه ــه اف ــی ك اجتماع
مداخــالت آن نیــز بايــد همــه ايــن جنبه هــای مختلــف را مــورد توجــه قــرار 
دهــد. بــرای بهره گیــری علمــی از رهیافت هــای علمــی و مطالعاتــی و تــداوم 
كار در زمینه هــای ديگــر، هشــتمین همايــش ســالمت روان و رســانه در بیانیــه 

پايانــی خــود بــر موضوعــات ذيــل تأكیــد دارد.
   اجــرای قانــون ابــزار اصلــی تعديــل 
ترويــج  لــذا  جامعــه  اســت،  در  خشــونت  
ــگیری از  ــم در پیش ــی مه ــداری اصل قانون م

خشــونت اســت.
ــت های  ــن و سیاس ــالح قوانی ــدون اص    ب

كالن خشــونت آمیز، اصالحــات در ســطح فــردی و میانــی ثمربخــش و پايــدار 
نخواهــد بــود. از ايــن رو بازبینــی و يــا تســريع رونــد تصويــب قوانیــن، لوايــح، 

ــت. ــروری اس ــونت ض ــو خش ــور مح ــا به منظ ــت ها و برنامه ه سیاس
ــد  ــونت باي ــش خش ــرای كاه ــالش ب ــزی و ت ــه برنامه ري ــت هرگون    اولوي
در ســطح ســاختارها و نهادهــا باشــد. در ايــن صــورت اســت كــه در ســطوح 

ــد. ــدار خواهــد مان فــردی هــم پاي
   اصــالح فرهنــگ پذيــرش خشــونت، به  عنــوان يــك هنجــار نادرســت نیــاز 
بــه اطالع  رســانی گســترده در زمینــه انــواع خشــونت و اثــرات مخــرب آن بــر 

جســم و روان مرتکبــان، شــاهدان و قربانیــان آن دارد.
   عــدم آگاهــی آحــاد جامعــه از مصاديــق خشــونت و پیامدهــای ناگــوار آن، از 
جملــه مــواردی اســت كــه باعــث ادامــه چرخــه خشــونت خواهــد شــد، لــذا از 
رســانه های جمعــی انتظــار دارد تــا در بســتر علمــی و اخالقــی بــه ايــن مقولــه 

مهــم اجتماعــی و بهداشــتی توجــه كــرده و از 
طريــق افزايــش دانــش و آگاهــی عمومــی بــه 

كاهــش خشــونت كمــك كننــد.
   رســانه های ديــداری، شــنیداری، نوشــتاری 
هم چنانکــه  اجتماعــی  شــبکه های  و 
می تواننــد در پیشــگیری و كاهــش انــواع 
خشــونت تأثیرگــذار باشــند در صــورت غفلــت 
از ايــن موضــوع مهــم، بســتری بــرای ترويــج 

خشــونت خواهنــد بــود. لــذا تأكیــد می شــود در مــورد نحــوه انعــکاس اخبــار، 
ــان  ــاوره كارشناس ــه ای از مش ــای رايان ــا و بازی ه ــا، فیلم ه ــر گزارش ه تصاوي

ــات و ســالمت روان  ــی و ارتباط ــوم اجتماع عل
بهره گیــری نماينــد.

   آشکارســازی خشــونت در همــه انــواع 
در  روانشــناختی  اصــل  يــك  به عنــوان  آن 
ــداوم چرخــه مخــرب خشــونت  پیشــگیری از ت
ــی،  ــای علم ــن رو نهاده ــت. از اي ــذار اس اثرگ
رســانه ها  و  رســمی  نهادهــای  و  مدنــی 
ــوده  ــن ب ــه نقش آفري ــن زمین ــد در اي می توانن
ــی و اجتماعــی از آشــکاركنندگان خشــونت،  ــی، مدن ــی، قانون ــت حقوق و حماي

ــند. ــته باش را داش
ــا از  ــن الگوه ــك اي ــه« و تفکی ــاری »جرأت مندان ــای رفت ــج الگوه    تروي
رفتــار پرخاشــگرانه و ارج  گذاشــتن بــه جرأت منــدی، نیــاز بــه اقدامــات مســتمر 

فرهنگــی و اجتماعــی دارد.
ــق  ــه و محــدود رفتاری-فرهنگــی، خــود از مصادي ــج الگوهــای يگان    تروي
ــاوت و  ــرش تف ــه پذي ــب شــهروندان ب ــن ســبب ترغی ــه اي خشــونت اســت. ب

ــرای كاهــش رفتارهــای پرخاشــگرانه امــری ضــروری اســت. ــوع ب تن
ــون آموزشــی و تربیتــی در همــه  ــرورش و مت    اصــالح نظــام آمــوزش و پ
و  پیش دبســتانی  دوران  در  به ويــژه  ســطوح 
ــای  ــزودن مهارت ه ــت اف ــا اولوي ــتان، ب دبس
ــت  ــاد در اولوي ــی و نق ــر منطق ــی، تفک زندگ
ــش  ــرای كاه ــی ب ــی و زيربناي اصــالح فرهنگ

ــرار دارد. ــونت ق ــرل خش و كنت
ــژه  ــی و به  وي ــونت های جمع ــال خش    در قب
اجتماعــی،  و  اعتراضــات صنفــی، سیاســی 
ــد. ــان باش ــای معترض ــدارا و درک انگیزه ه ــر م ــی ب ــد مبتن ــت ها باي سیاس

ــی ضدخشــونت )رســانه ها،  ــت نهادهــای مدن ــت و پشــتیبانی از فعالی    تقوي
برنامه هــای  در  اجتماعــی(  فعــاالن  و  احــزاب  مردم  نهــاد،  ســازمان های 

ــت. ــوردار اس ــیار برخ ــت بس ــه ای از اهمی ــگیرانه و مداخل پیش
ــطح  ــونت در س ــت خش ــی مديري ــان مل ــکل گیری گفتم ــرای ش ــالش ب    ت
ــی و  ــای علم ــی، انجمن ه ــز پژوهش ــگاه ها و مراك ــکاری دانش ــا هم ــه ب جامع

ديگــر نهادهــای مدنــی ضــروری اســت.
   مطالعــه و آسیب شناســی مشــکالت اجتماعــی )خشــونت( و شناســايی علــل 
و زمینه هــای فرهنگــی، دينــی، اخالقــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی آن 

بــرای پیشــگیری از خشــونت و كنتــرل فرآينــد بــروز آن ضــروری اســت.
ــول  ــی از اص ــالمت روان يک ــوزه س ــرمايه گذاری در ح ــزی و س    برنامه ري

ــرای پیشــگیری از خشــونت اســت. پايــه ای ب

ــش  ــتمین هماي ــتگذاری هش ــه سیاس * كمیت
ــانه ــالمت روان و رس س

ارتقاء سطح سواد سالمت آحاد جامعه و 
مسئوالن کشور در قبال مصادیق و اثرات 

روانی-اجتماعی خشونت، به عنوان یکی از 
اصول اولیه و زمینه ساز کاهش خشونت مطرح 

است.

تالش برای شکل گیری گفتمان ملی مدیریت 
خشونت در سطح جامعه با همکاری 

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، انجمن های علمی 
و دیگر نهادهای مدنی ضروری است.

آشکارسازی خشونت در همه انواع آن 
به عنوان یک اصل روانشناختی در پیشگیری 
از تداوم چرخه مخرب خشونت اثرگذار است.



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

] ]

زمستان  1396

اخبار و گزارش  ها

بحث
 سالمندان در 

گردهم آیی 
روان پزشکان

پانته آ آریا
روان پزشک، دبير اجرایی همایش

[اخبار و گزارش  ها ]

8

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــت بهداش ــکاری معاون ــا هم ــمینار ب ــن س    اي
ــالمندی  ــب س ــروه ط ــکی و گ ــروه روان پزش ــالمت روان، گ ــر س ــران، دفت ته
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران بــا ده 

ــد. ــزار ش ــی و برگ ــدف، طراح ــای ه ــرای گروه ه ــوزی ب ــاز بازآم امتی
ــوده  ــه ب ــاص موردتوج ــور خ ــرد به ط ــش دو رويک ــن هماي ــی اي    در طراح
ــالالت روان پزشــکی در ســالمندان و  اســت. رويکــرد اول، طــرح موضــوع اخت
رويکــرد دوم، بررســی چالش هــای بیمــاران ســالمند بــا تظاهــرات روان پزشــکی 
ــای  ــن چالش ه ــوژی و همچنی ــوژی و نفرول ــوی، نورول ــی، كلی ــاران قلب در بیم

ــود . ــی ب ــی و درمان هــای داروي ــروه ســنی در پزشــکی قانون ــن گ اي
ــا  ــه ب ــای جداگان ــوق در پنل ه ــن ف ــك از عناوي ــر ي ــتا ه ــن راس    در همی
حضــور متخصــص مربوطــه به صــورت معرفــی بیمــار، مــورد بحــث و 

تبادل نظــر قــرار گرفــت.
ايــن همايــش در روز نخســت )دوم اســفند 1۳۹۶( بــا ســخنرانی دكتــر مجیــد 

صادقــی دبیــر علمــی همايــش، آغــاز بــه كار كــرد.
   در نخســتین پانــل بعــد از طــرح اپیدمیولــوژی جمعیــت ســالمندی و شــیوع 
ــالمندی  ــه س ــی ب ــا نیم نگاه ــنی ب ــروه س ــن گ ــکی در اي ــالالت روان پزش اخت
ــی و  ــالالت خلق ــون اخت ــکی چ ــم روان پزش ــالالت مه ــواع اخت ــه ان ــال ب نرم
اضطرابــی و اختــالل خــواب به صــورت جامــع توســط اســاتید رشــته پرداختــه 

شــد.
ــی  ــکی قانون ــای پزش ــه چالش ه ــش ب ــای روز اول هماي ــه برنامه ه    در ادام
ــری از  ــدی ابه ــیدعلی احم ــر س ــد. دكت ــه ش ــالمندان پرداخت ــت س در جمعی
اهمیــت آزار ســالمندان، حجــر، وصیت نامــه و نــگارش مکاتبــات روان پزشــکان 
بــا دســتگاه قضايــی تجــارب خــود را بیــان نمــود. در همیــن پانل چهــار بیمــار 
بــا مشــکالت قضايــی كــه بــرای تشــخیص بیمــاری بــه روان پزشــك ارجــاع 

شــده بودنــد معرفــی شــدند.

ــالالت  ــايکیاتری( و اخت ــکی )نوروس ــل عصب روان پزش    در روز اول و در پان
ــه و  ــر تاريخچ ــروری ب ــا م ــان ب ــم نوروزي ــر مري ــالمندان، دكت ــناختی در س ش
در  پیچیــده  گاه  و  مشــترک  مرزهــای  بــه  عصب روان پزشــکی،  اهمیــت 
ــا  ــاری ب ــی بیم ــا معرف ــرد و ب ــاران اشــاره ك ــوژی و روان پزشــکی در بیم نورول
تابلــوی اختــالالت خلقــی و رفتــاری مقــاوم بــه درمــان كــه مراجعــات مکــرر 
ــای  ــن مرزه ــه اي ــت ب ــوده  اس ــی ب ــای داروي ــواع درمان ه ــت ان ــته و تح داش
درهم تنیــده اشــاره نمــود. در آخــر نیــز بیمــاری بــا تشــخیص دمانــس عروقــی 

ــرار گرفــت. ــورد بحــث ق ــان م ــه درم ــاوم ب ــوی افســردگی مق ــا تابل و ب
ــوماتیك( در  ــی )سايکوس ــب روان تن ــران ط ــور صاحب نظ ــا حض    روز دوم ب
پانــل ســايکوفارماكولوژی آغــاز شــد. دكتــر احمدعلــی نوربــاال اهمیــت تعامــل 
روان پزشــکی بــا ســاير حوزه هــای طــب را متذكــر شــد و توصیــه مؤكــد نمــود 
ــتی-روانی-اجتماعی-معنوی  ــدل زيس ــاران م ــان بیم ــان در درم ــه رويکردم ك
باشــد. در ايــن پانــل كــه بــا حضــور متخصــص قلــب و عــروق برپــا بــود، چهــار 
بیمــار قلبــی بــا تابلــوی عــوارض دارويــی، دلیريــوم و اختــالالت اضطرابــی بعــد 
از تعبیــه پیس میکــر مطــرح و بحــث شــد. در پانــل ســايکوفارماكولوژی دكتــر 
صادقــی بــه تداخــالت دارويــی و احتمــال آســیب و مالحظــات دارودرمانــی در 
ــال  ــه دنب ــوم ب ــی، دلیري ــه پاركینسونیســم داروي ــالمندان پرداخــت و در ادام س
ــار  ــی بیم ــورت معرف ــالمندان به ص ــادون در س ــالت مت ــرف SSRI و تداخ مص

بــه بحــث گذاشــته شــد.
   در پانــل ايــن همايــش بــا عنــوان ســايکونفرولوژی، دكتــر فرنــاز اعتصــام 
اهمیــت اختــالالت روان پزشــکی در بیمــاران دچــار »پرفشــاری خــون و ديابــت 
ــزی  ــاران ديالی ــان در بیم ــت درم ــوه مديري ــدی و نح ــاران پیون ــدی« و بیم قن
ــه  ــار ب ــار بیم ــی چه ــا معرف ــه ب ــرار داد. او در ادام ــورد توجــه ق ــل م را به تفصی
تداخــالت و تنظیــم دوز لیتیــوم در نارســايی حــاد و مزمــن كلیــه اشــاره نمــود.
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وان پزشکی تهران چهل ساله شد انستیتو ر

ــتیتو  ــالگی انس ــنبه ۲۸ دی 1۳۹۶، چهل س    پنج ش
ــتیتو  ــد. انس ــه ش ــران جشــن گرفت ــکی ته روان پزش
ــوزش  ــز آم ــتن مرك ــم پیوس ــه ه ــال 5۶ از ب در س
رزيدنتــی و بخش هايــی از انجمــن توانبخشــی وقــت 
كــه كار پژوهشــی می كردنــد شــکل گرفــت. انجمــن 
ــه ابتــکار دكتــر ايــرج سیاســی كــه در  توانبخشــی ب
دورانــی رياســت انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران 

ــوده شــکل گرفته اســت. ــده دار ب ــز عه را نی
بســیاری در جلســه ســخن گفتنــد. دكتــر میرمحمــد 
مهــدی  ســید  دكتــر  تیمــوری،  مجــد  ولــی 
حســن زاده خوانســاری، دكتــر بهــروز بیرشــك، دكتــر 
امیرهوشــنگ مهريــار، دكتــر احمــد محیــط و دكتــر 
ــری  ــر بواله ــط و دكت ــر محی ــری. دكت ــر بواله جعف
ــه  ــد ك ــتیتو بودن ــس ادوار انس ــج رئی ــس از پن دو رئی
ــر  ــس ديگ ــه رئی ــتند. از س ــور داش ــه حض در جلس
يعنــی دكتــر سیاســی، دكتــر احمــد واعظــی و دكتــر 

ــد. ــر ش ــاد و تقدي ــز ي ــرد نی ــرث ف كیوم
ــن شــامل رؤســا،  ــن روز از ۴0 ت ــن در اي    همچنی
ــران  ــوتان، مدي ــابق، پیشکس ــان س ــران و معاون مدي
ــتیتو  ــواده ی انس ــوری از خان ــران كش ــروه و مدي گ

ــر شــد. تقدي
انســتیتو طــی ۴0 ســال گذشــته مجــری طرح هايــی 
ــاره ی  ــورد اش ــه م ــی ك ــه طرح ــوده، ازجمل ــی ب مل
ــده ۳0  ــال آين ــت؛ و س ــرار گرف ــن زاده ق ــر حس دكت
 .PHC ســالگی آن اســت: ادغــام بهداشــت روان در

مســعود  دكتــر  مراســم  ويــژه ی  میهمــان     
ــران  ــوم پزشــکی اي ــور رئیــس دانشــگاه عل ناصری پ
ــود. رئیــس چشم پزشــك دانشــگاه ســخنان مهــم  ب

ــتیتو  ــه انس ــت ك ــت. وی گف ــده ای گف و دلگرم كنن
يــا دانشــکده علــوم رفتــاری و ســالمت روان از 
ــت.  ــران اس ــکی اي ــوم پزش ــگاه عل ــارات دانش افتخ
ــی ســالمت  ــه حیطــه ی كاری شــما يعن ــزود ك و اف
ــر  ــوالت ســالمتی اســت. دكت ــن مق روان از مهم تري
ناصری پــور گفــت ســالمت روان ممکــن اســت 
شــرط كافــی بــرای ســالمت نباشــد امــا شــرط الزم 
اســت. وی بــاور دارد كه »متأســفانه ســالمت روان در 
ــرد؛ شــايد  ــرار می گی ــر موردتوجــه ق كشــور مــا كمت
نمودهايــی چــون ترومــا نــدارد، يــا دارد و مــا چشــم 
ــد كــرد اگــر ده  ــر آن بســته ايم.« وی تأكی خــود را ب
انســتیتو مثــل ايــن انســتیتو داشــتیم شــايد امــروز جز 

ــم. ــا نبودي ــورها در دنی ــن كش عصبانی تري
   رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ايــران در ادامــه 
گفــت »دخالــت افــراد متفرقــه در امــر ســالمت روان 
متأســفانه بیــش از ديگــر امور ســالمتی اســت. گاهی 
توصیه هايــی بــرای مســائل اجتماعــی می شــود كــه 
ــوز  ــفانه هن ــد. متأس ــاز می مان ــان ب ــان متخصص ده
ــر علمــی اســت.« وی  ــن ام ــه اي ــه  نشــده ك پذيرفت
توصیــه كــرد كــه تــالش كنیــد مقــوالت ســالمت 

روان را بــه جامعــه ببريــد. دانشــگاه از ايــن رويکــرد 
حمايــت خواهــد كــرد.

ــه  ــرد ك ــان ك ــن بی ــور همچنی ــر ناصری پ    دكت
ــم؟  ــه كنی ــت اضاف ــم تخ ــدر می توانی ــر چق ــا مگ م
عقــل حکــم می كنــد بــه مقولــه پیشــگیری و 
اجتماعــی كــردن ســالمت بپردازيم. وی پیشــنهاد داد 
گــروه روان پزشــکی بايــد ســراغ مــردم بــرود؛ ســراغ 
ــا اثرگــذاری بــر  فرمانــدار و امام جمعــه بــرود. بايــد ب
ــم.  ــش دهی ــالمت را كاه ــام س ــه، ورودی نظ جامع
ــه جمــع پیشــنهاد داد  ــان ب ــور در پاي ــر ناصری پ دكت
كــه »ســالمت روانــی را بايــد اجتماعــی كنیــد. ايــن 

ــت.« ــع اس ــن جم ــالت اي ــن رس مهم تري
   اجــرای موســیقی توســط گروهی شــامل كاركنان 
انســتیتو و عــده ای از بیمــاران مبتالبه ســندرم داون از 
لحظــات شــیرين مراســم بــود. عصــر هم دو نشســت 
برگــزار شــد و تــالش گرديــد تــا ديدگاه هــای 
ــت  ــای بهداش ــن چالش ه ــورد مهم تري ــع در م جم
ــن  ــد انجم ــرار ش ــود. ق ــع آوری ش ــور جم روان كش
ــی  ــود و كتاب ــکیل ش ــتیتو تش ــگان انس دانش آموخت
جامــع از اطالعــات خانــواده ی انســتیتو تدويــن 
ــا جمــع آوری اطالعــات  ــن كار ب ــات اي گــردد. مقدم

ــت. ــده اس ــا ش ــركت كنندگان مهی ش
ــر داود  ــادروانان دكت ــن از ش ــن روز همچنی    در اي
شــاه محمدی رئیــس فقیــد اداره ســالمت روان وزارت 
ــر  ــر اصغ ــی، دكت ــر محمدنقــی براهن بهداشــت، دكت
الهــی و دكتــر محمدعلــی شــیرازی به شــکلی ويــژه 

يــاد شــد.

دکتر ناصری پور: دخالت افراد 
متفرقه در امر سالمت روان 

متأسفانه بیش از دیگر امور سالمتی 
است. گاهی توصیه هایی برای مسائل 

اجتماعی می شود که دهان متخصصان 
باز می ماند.

اميرحسين جاللی
 روان پزشک
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[اخبار و گزارش  ها ]

 نخستین همایش سالیانه ی
وان درمانی ایران  انجمن علمی ر

   نخســتین همايــش ســالیانه ی انجمــن علمــی 
ــر  ــای دكت ــاب آق ــت جن ــا رياس ــران، ب ــی اي روان درمان
عبدالحســین رفعتیــان، از ۲5 تا ۲۷ بهمــن 1۳۹۶ در محل 
ــزار شــد.  ــران برگ ــی اي ــه  مل ــناد و كتاب خان ــازمان اس س
ســازمان های اصلــی همــکار در برگــزاری ايــن همايــش، 
انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران و ســازمان اســناد و 

ــد. ــران بودن ــی اي ــه  مل كتاب خان
در اين جــا از حمايت هــای هیأت مديــره همــراه     
انجمــن علمــی روان درمانــی ايــران و رئیــس و نايب رئیس 
محتــرم انجمــن، جنــاب آقــای دكتــر ســامان توكلــی و 
ســركار خانــم دكتــر نهاله مشــتاق، دبیــر اجرايی پرنشــاط 
جنــاب آقــای دكتــر محمدرضــا شــالبافان، هیأت مديــره ی 
دلســوز و رئیــس محتــرم انجمــن علمــی روان پزشــکان 
ــس و  ــم رســولیان، رئی ــر مري ــم دكت ــران، ســركار خان اي
مســئوالن و همــکاران پرتــالش كتاب خانــه  ملــی ايــران 
ــر انجمــن علمــی  ــان دفت و همــکاران صمیمــی و مهرب
روان پزشــکان ايــران ســركار خانم هــا زهــرا خلفــی و زهرا 
جانبــاز نیســتانی و همــه  همــکاران محتــرم كمیته هــای 

ــی سپاســگزاری می شــود. علمــی و اجراي
سمپوزیوم ها: جمع اندیشه ها به زبان های گونه گون

در ايــن همايــش تــالش بــر آن بــود كــه در حد امــکان از 
نظريه هــا، شــیوه ها و رويکردهــای مختلــف روان درمانــی، 
روان پويشــی،  شــناختی-رفتاری،  رويکــرد  ازجملــه 
روان درمانــی  نوجوانــان،  و  كــودكان  روان درمانــی 
اگزيستانســیال، علــوم اعصــاب، زوج درمانــی و درمان های 
همچنیــن  و  شــود  آورده  به میــان  ســخن  جنســی 
مهم تريــن چالش هــای روان درمانــی در حــوزه ی اخــالق، 
پژوهــش و تغییــرات اجتماعــی، پوشــش داده شــود. در اين 

ــد. ــزار ش ــمپوزيوم برگ ــل و س ــش، 1۲ پان هماي
سخن رانان خارجی: تبادل نظر با دنيای بيرون

بخشــی از برنامــه  همايش مربــوط به ارائه  ســخنرانی های 

متخصصــان برجســته  مدعــو از خــارج كشــور، بــه شــکل 
ــش در  ــن هماي ــان خارجــی اي ــود. مهمان ــس ب تله كنفران
بخــش ســخنرانی ها، دكتــر رابــرت لیهــی، دكتــر اســتیون 
ــی ون دورزن،  ــر ام ــیان، دكت ــر ادوارد نرسیس ــن، دكت هال
دكتــر ديويــد شــارف، دكتــر لورنــزو كیــزا و دكتــر میشــل 
بوتبــول و در بخــش كارگاه هــا، دكتــر جان فردريکســون و 

دكتــر ويکــی گرانــت ســیمل بودنــد.
کارگاه ها و فراخوان مقاالت

در ايــن همايــش، پنــج كارگاه برگــزار شــد. بخــش 
ــی اختصــاص داده شــد  ــه مقاالت ديگــری از همايــش، ب
كــه از طريــق فراخــوان ارســال  شــده بــود. از بیــن مقاالت 
ــه  ــداد 1۲ مقال ــش، تع ــه ی هماي ــه دبیرخان ارسال شــده ب
بــرای ارائــه  شــفاهی و 1۸ مــورد بــرای ارائــه بــه شــکل 
پوســتر، توســط داوران و كمیتــه علمــی پذيرفته  شــده بود.

سمپوزیوم »جایگاه انجمن های علمی حوزه  سالمت 
روان در ارتقای سالمت روانی ـ اجتماعی«

در روز آخــر همايــش ايــن برنامه بــا هدف بررســی راه های 
ــای  ــی انجمن ه ــرد اجتماع ــی و كارك ــش اثربخش افزاي
علمــی حــوزه  ســالمت روان در ارتقــای ســالمت روانــی-

اجتماعــی و تــالش در جهــت تحقق و كاربســت آن چه در 
طــی برنامه هــای مختلــف همايــش از زبــان متخصصــان 
مطــرح شــده بــود، برگــزار شــد. در ايــن ســمپوزيوم كــه 
ــر  ــمی، وزي ــی زاده هاش ــن قاض ــر حس ــور دكت ــا حض ب
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، دكتــر محمدهادی 
ايــازی، معــاون اجتماعــی وزيــر بهداشــت، و دكتــر ســید 
ــی  ــای علم ــر كمیســیون انجمن ه ــل حســینی، دبی جلی
گــروه پزشــکی برگــزار شــد، دكتــر ســامان توكلــی رئیس 
انجمــن علمــی روان درمانــی ايــران، دكتــر مريم رســولیان 
رئیــس انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران، دكتــر جــواد 
عالقبنــدراد نايب رئیــس انجمــن روان پزشــکی كــودک و 
نوجــوان ايــران، دكتــر رضــا باقريــان نايب رئیــس انجمــن 

علمــی روان شناســی ســالمت و دكتــر فرهــاد طارمیــان 
عضــو هیأت علمــی روان شناســی بالینــی، بــه بیــان 

ــد. ــاره پرداختن ــود دراين ب ــای خ ديدگاه ه
عــالوه بــر آن، وزيــر محتــرم بهداشــت، معــاون محتــرم 
ــیون  ــرم كمیس ــر محت ــت و  دبی ــی وزارت بهداش اجتماع
ــه  ــخنانی ب ــکی در س ــروه پزش ــی گ ــای علم انجمن ه
اهمیــت ارتبــاط بیــن انجمن هــای علمــی و وزارت 
بهداشــت و چالش هــا و راه كارهــای آن پرداختنــد و ابــراز 
امیــدواری كردنــد كــه برگــزاری چنیــن جلســاتی در آينده 

ــد. ــك كن ــدف كم ــن ه ــه اي ــت يابی ب ــد در دس بتوان
اعضــای هیأت رئیســه ی ايــن جلســه شــامل دكتــر 
همايــون امینــی دبیر انجمــن علمــی روان پزشــکان ايران، 
 دكتر مهــدی تهرانی دوســت رئیــس انجمن روان پزشــکی 
كــودک و نوجــوان ايــران،  دكتــر حمیــد پورشــريفی عضــو 
هیأت مديــره ی انجمــن روان شناســی ايــران و دكتــر 
ــی  ــی بالین ــروه روان شناس ــر گ ــاهی  مدي ــروز دولت ش به
دانشــگاه علــوم بهزيســتی و توان بخشــی بودنــد و نظرات 
ارائه شــده توســط متخصصــان و مســئوالن را جمع بنــدی 

كردنــد.
درباره ی انجمن

انجمــن علمــی روان درمانــی ايــران، انجمنی بین رشــته ای 
ــای  ــیون انجمن ه ــوز از كمیس ــذ مج ــا اخ ــه ب ــت ك اس
ــال 1۳۹5  ــروه پزشــکی وزارت بهداشــت، از س ــی گ علم
ــوع  ــع متن ــردآوردن جم ــدف آن گ ــده و ه ــدازی ش راه ان
روان درمانگــران زيــر يــك چتــر علمــی و برقــراری تعامل 
و هم فکــری میــان آنــان بــرای رفــع چالش هــا و ارتقــای 
ســطح علمــی و خدمت رســانی در حــوزه ی ســالمت روان 

بــوده اســت.
هم زمــان بــا ايــن همايــش،  مجمــع عمومــی ســالیانه  و 
فوق العــاده  ســال 1۳۹۶ ايــن انجمــن نیــز برگــزار شــد.

شبنم نوحه سرا 
روان پزشک

 دبير علمی همایش
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ــد و  ــد ش ــزار خواه ــی اوزاكا برگ ــه در نزديک ــهر كوب ــن ۲01۸ در ش ــا ۲۴ ژوئ ــن از ۲1 ت ــکی ژاپ ــاالنه روان پزش ــش س ــن هماي ــد و چهاردهمی     يك ص
به ماننــد يــك دهــه گذشــته تعــدادی از روان پزشــکان جــوان به عنــوان برنــدگان جايــزه فلوشــیپ روان پزشــکان جــوان بــه ايــن همايــش دعــوت می شــوند و 
ــد و در يــك پژوهــش  ــی كنگــره می پردازن ــه گفت وگــو در خصــوص موضوعــات اصل ــن كنگــره ب ــد. آنهــا ضمــن ســخنرانی در اي ــرار می گیرن موردحمايــت ق

بین المللــی شــركت می كننــد.
    امســال نــام دكتــر محمدرضــا شــالبافان كــه مقالــه خــود را بــا موضــوع »گــزارش وضعیــت يــك بیمــار دچــار اختــالل هويــت جنســی در ايــران« بــه ايــن 
همايــش ارســال كــرده بــود در میــان برنــدگان ايــن جايــزه اســت. در ايــن فهرســت نــام روان پزشــکان جوانــی از كشــورهای اســپانیا، هنــد، ســوئیس ، ايالــت 
ــژه  ــه دو موضــوع وي ــا توجــه ب ــه چشــم می خــورد. همايــش يك صــد و چهاردهــم ب ــز ب ــد، ســنگاپور و دانمــارک نی ــکا، انگلســتان، ســوئد، تايلن متحــده آمري

اختــالل هويــت جنســی و روان پزشــکی رابط-مشــاور برگــزار می شــود.
    گفتنــی اســت در طــول ســال های گذشــته هرســال ايــن انجمــن طــی فراخوانــی از انجمن هــای كشــورهای مختلــف درخواســت می كنــد كــه هركــدام تــا 
ســقف دو نفــر، نامزدهــای خــود را بــرای شــركت در داوری ايــن جايــزه معرفــی كننــد تــا چکیــده مقالــه و ســوابق نامبــردگان توســط يــك كمیتــه بین المللــی بــه 
داوری گذاشــته شــود. انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران در تابســتان گذشــته پــس از دريافــت فراخــوان ايــن جايــزه نســبت بــه اطالع رســانی بــه اعضــا اقــدام 
و در نهايــت از میــان داوطلبــان دو تــن را بــرای داوری نهايــی معرفــی كــرد كــه نــام يك تــن در میــان برگزيــدگان نهايــی قــرار گرفــت. در طــول ســال های 
برگــزاری، روان پزشــکان جــوان ايرانــی بارهــا ايــن جايــزه را بــه خــود اختصــاص داده انــد كــه از آن میــان می تــوان بــه دكتــر ونــداد شــريفی )۲00۸(، دكتــر 
ــاه منصوری  ــال ش ــر نازي ــی )۲01۲(، دكت ــم طباطباي ــر مري ــادلو )۲010(، دكت ــگ ش ــر بهرن ــان )۲00۹(، دكت ــر آزاده ملکی ــا )۲00۹(، دكت ــر نجاتی صف علی اكب

)۲01۳( و دكتــر امیرحســین جاللــی ندوشــن )۲015( اشــاره كــرد.

برگزیده ایرانی جایزه فلوشیپ 
روان پزشکان جوان در ژاپن
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     كنگــره بین المللــی فدراســیون آســیايی انجمن هــای روان پزشــکی 
ژانويــه امســال در مانیــل پايتخــت فیلیپیــن، هم زمــان بــا چهــل و چهارمیــن 
كنگــره ســالیانه انجمــن روان پزشــکی فیلیپیــن برگــزار شــد. در كنــار هیجــان 
ــن  ــد از فیلیپی ــزرگان روان پزشــکی آســیا و جهــان، فکــر بازدي ــدار ب ــرای دي ب
ــش  ــانه ها پی ــر، رس ــات ديگ ــل موضوع ــد خی ــود. همانن ــذاب ب ــم بســیار ج ه
ــد.  ــك كرده ان ــا ح ــن م ــا را در ذه ــور زيب ــن كش ــورد اي ــی در م قضاوتی هاي
ــادی داشــت و منطبــق  ــا آنچــه مــن فکــر می كــردم تفــاوت زي مانیــل امــا ب
بــود بــا پیــام برگزاركننــدگان كنگــره: يــك تركیــب زنــده از مدرنیتــه و ســنت، 
جايــی كــه مراكــز تجــاری بــا ســطح جهانــی و شــهرهای ديــواره دار قديمــی 

ــد. ــی درآمیخته ان ــوازی فیلیپین ــا و مهمان ن ــا گرم ــر دو ب ه
     كنگــره فیلیپیــن در روز اول جشــن چشــم نوازی از رنگ هــا و ظرافــت بــود. 
طبــق دســتور رســمی شــركت كنندگان فیلیپینــی كه شــامل اســاتید برجســته ی 
روان پزشــکی آن كشــور بودنــد الــزام بــه پوشــیدن لباس هــای رســمی 
ــوان روان پزشــك عضــو انجمــن روان پزشــکی در  ســنتی خــود را داشــتند. بان
ــت  ــخنرانی هداي ــل س ــمت مح ــه س ــکوه ب ــوع و باش ــنتی متن ــای س لباس ه

ــد. ــا بودن ــرزمینی زيب ــادآور پیشــینه ی س ــدند و ي می ش
ــراد  ــور اف ــا حض ــی ب ــور خصوص ــوان به ط ــکان ج ــمپوزيوم روان پزش      س
ــه  ــزار شــد. پیش كســوتان روان پزشــکی ك ــف برگ ــو از كشــورهای مختل مدع
گرداننــده ی ســمپوزيوم بودنــد و جهــت كمــك بــه روان پزشــکان جــوان بــرای 
ايجــاد ارتباطاتــی بــا روان پزشــکان هــم دوره و هم نســل خــود ايــن برنامــه را 
ــد  ــت كردن ــركت كنندگان درخواس ــی ش ــدا از همگ ــد در ابت ــرده بودن ــرا ك اج
ــاله،  ــالن س ــن هســتم، ف ــه »م ــه ك ــه اين گون ــا ن ــد. ام ــی كنن ــود را معرف خ
ــی از  ــل جنبه هاي ــه حداق ــور ك ــه آن ط ــك«. بلک ــا، روان پزش ــالن ج ــل ف اه
ــاب  ــل انتخ ــوص دلی ــود و به خص ــکار ش ــرد آش ــای ف ــق و توانايی ه عالي
ــنیدنی و  ــی ش ــخ ها همگ ــد. پاس ــان كن ــغل بی ــوان ش ــکی را به عن روان پزش
به يادماندنــی بودنــد. همــکاری از شــرق آســیا گفــت كــه »روان پزشــك شــدم 
چــون می خواســتم متفــاوت باشــم.« ديگــری اول مهندســی را انتخــاب كــرده 
ــته  ــد در رش ــتباه اســت؛ بع ــن اش ــه اي ــده ك ــه ش ــه ی راه متوج ــود و در نیم ب
پزشــکی هــم چنــد انتخــاب ديگــر داشــته تــا در نهايــت در روان پزشــکی راه 
خــود را يافتــه بــود. اســتادی از دســتاوردهای خــود گفــت و تســلطش بــر شــش 

زبــان و همــکاری گفــت اتفــاق مهــم يــك ســال اخیــر زندگــی اش ايــن اســت 
ــو و  ــن گفت وگ ــه. همی ــاد گرفت ــواری ي ــاله اش دوچرخه س ــر چهارس ــه دخت ك
معرفــی مختصــر ابتــدای بحــث، درســی بــود عملــی بــرای ارتباط گیــری بهتــر 

ــکاران. ــا هم ــر ب و صمیمی ت
     ســخنرانی ها زيــاد و متنــوع بودنــد. پروفســور آلــن تاســمن از ســخنران های 
ــايکوتیك در  ــر آنتی س ــای طوالنی اث ــش داروه ــورد »نق ــره در م ــدی كنگ كلی
ــدای  ــه اســکیزوفرنیا« صحبــت كــرد و در ابت ــی جامــع ب يــك رويکــرد درمان
ــك  ــون ي ــا كن ــه ت ــس ك ــر ك ــًا ه ــت »لطف ــار خواس ــخنرانی اش از حض س
ــه توجــه  نوروترانســمیتر ديــده دســتش را بلنــد كنــد.« دكتــر تاســمن اين گون
ــك  ــای بیولوژي ــر جنبه ه ــکی ب ــی روان پزش ــلط كنون ــدم تس ــه ع ــار را ب حض
ــاد  ــه و اتح ــگ رابط ــیار پررن ــش بس ــن نق ــا و همچنی ــیاری از بیماری ه بس
درمانــی در موفقیــت درمــان جلــب كــرد. در ادامــه ماجرايــی از بیمــاری مقــاوم 
ــًا  ــه تقريب ــرد ك ــل ك ــل نق ــی كام ــرش داروي ــدم پذي ــان و دارای ع ــه درم ب
همیشــه و هرمــاه بســتری بــود و متوجــه شــده بودنــد بــه مــدت شــش مــاه 
پذيــرش دارويــی كاملی داشــته و بســتری نشــده اســت. پــس از بســتری مجدد 
و جســتجوی علــت ايــن موفقیــت شــش ماهــه ی درمانــی، روشــن شــد كــه 
هیــچ تغییــری در درمــان رخ نــداده بــود جــز اين كــه دســتیاری در طــول يــك 
نوبــت مصاحبــه بــا بیمــار در مــورد شــخصیت خــود بیمــار كنجــکاوی نشــان 
ــا شناســايی  ــرده ت ــه كار ب ــرای شــناخت بیمــار ب داده و ســؤاالتش را بیشــتر ب
بیمــاری اش؛  در واقــع، ايــن نشــان دهنده قــدرت يــك رابطــه ی درمانــی خــوب 
بــود كــه تــا كنــون بــا وجــود بیســت ســال مراجعــات مکــرر بیمــار بــه مراكــز 

درمانــی مختلــف هنــوز ايجــاد نشــده بــود.
     از ســخنرانی های مؤثــر و به يادماندنــی ديگــر كنگــره، گــزارش دربــاره ی 
وضــع بیمــاران مزمــن روان پزشــکی در بســیاری از كشــورهای آســیايی بــود كه 
متأســفانه مــوارد زيــادی از برخــورد غیرعلمــی و غیرانســانی بــا ايــن بیمــاران 
ــات بهداشــتی مناســب وجــود داشــت،  ــه امکان ــدون دسترســی ب در مناطــق ب
ــد و  ــر بودن ــا زنجی ــادی در وضــع بسته شــده ب ــاران زي ــوز بیم به طوری كــه هن
هیچ گونــه حمايــت اجتماعــی و پزشــکی نداشــتند. روان پزشــکان امیــد داشــتند 
ــتر  ــای بیش ــی كمك ه ــع بین الملل ــوارد در مجام ــن م ــردن اي ــرح ك ــا مط ب

قانونــی و انســانی بــرای ايــن بیمــاران جلــب كننــد.

اگر تابه حال یک نوروترانسمیتر 
دیده اید دستتان را بلند کنید!

گزارشیازکنگرهساالنهفدراسیونآسیاییانجمنهایروانپزشکی

الهام اسماعيلی شاندیز
 دستيار روان پزشکی
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گفت وگو

مریم معصومی
دستيار روان پزشکی

ونوس وطن خواه
 دستيار روان پزشکی

ــا اســتاد پیشکســوت  ــی اســت ب ــر گفت وگوي ــن زي    مت
روان پزشــکی، آقــای دكتــر غالمرضا میرسپاســی كــه در دو 
ــت  ــتان میمن ــن 1۳۹۶، در بیمارس ــان و 11 بهم روز، 15 آب

انجــام شــد.
بســيار خرســند و سپاســگزاریم کــه ایــن فرصــت را 
داریــم بــا شــما هم صحبــت باشــيم. در ابتــدا لطفــاً 
ــوابق  ــری از س ــد و مختص ــی کني ــان را معرف خودت

خانوادگــی و تحصيــالت خــود را ارائــه فرمایيــد.
ــك  ــران هســتم. ي ــد ســال 1۳۲5 در ته ــتاد: متول    اس
ــر  ــن بزرگت ــر دو از م ــه ه ــرادر دارم ك ــك ب ــر و ي خواه
هســتند و البتــه يــك خواهــر كوچك تــر هــم داشــتم كــه 
در دوران كودكــی اش فــوت كــرده اســت. دوران ابتدايی را در 
دبســتان های »نخســتین« و »بهشــت« و مقطــع متوســطه 
را در دبیرســتان البــرز گذرانــدم و پــس از اخــذ ديپلــم، طبــق 
رســم آن ســال ها بــه آمريــکا رفتــم و بــه مــدت دو ســال در 
»دانشــگاه واشــینگتن « تحصیــل كردم. اما شــرايط ســختی 
بــود و بنــا بــر توصیــه پــدر تصمیــم گرفتــم در ايــران ادامــه 

تحصیــل دهــم و برگشــتم.
 دوران دانشــگاه چه طــور گذشــت؟ مقاطــع مختلــف 

تحصيلــی را چگونــه و در کجاهــا گذراندید؟
ــدود  ــتم ح ــران برگش ــه اي ــه ب ــد از اين ك ــتاد: بع    اس
ســال 1۳۴۸-1۳۴۷ بــود و در دانشــکده پزشــکی دانشــگاه 
ــون  ــفانه چ ــدم؛ متأس ــل ش ــه تحصی ــغول ب ــران مش ته
واحدهــای درســی را كــه گذرانــده بــودم قبــول نکردنــد، از 
اول شــروع كــردم. ســپس دوره ســربازی را گذرانــدم. در آن 
ــا  ــا عصره ــودم ام ــی ب ــك عموم ــه پزش ــان، درحالی ك زم
ــت  ــکی را ويزي ــاران روان پزش ــت بیم ــتان میمن در بیمارس
می كــردم. جهــت دوره تخصصــی روان پزشــکی بــه 
انگلیــس رفتــم. گرچــه پدرم دوســت نداشــتند مــن در خارج 
تخصــص بگیــرم، بــرادرم دكتر محمدحســین میرسپاســي، 
اســتاد دكتــر طريقتــی، اســتاد دكتــر بطحايــی و شــادروان 

دكتــر ايرانپــور مشــوق من بودنــد. بــا ســختی بســیار درجــه ی »DPM« و »ممبرشــیپ« )membership( را در 
زمــان كوتاهــی )چهــار ســال( گذرانــدم و برگشــتم.

بهترین و شيرین ترین دستاورد و یا خاطره شما از دوران دستياری چه بوده است؟
ــی  ــاي متفاوت ــدام نگرش ه ــه هرك ــتم ك ــی داش ــاتید صاحب نام ــود. اس ــور كل دوران ســختی ب ــتاد: به ط    اس
 Denis( »اســتاد »دكتــر لــی ،)Jim Birley( »بــه روان پزشــکی را بــه مــن آموختنــد. آقــای »دكتــر جیــم برلــی
Leigh(، اســتاد »دكتــر لیشــمن« )Prof. Lishman( و »پروفســور شــپرت« )Prof. Shepherd( از اســاتید 
مــن بودنــد. شــايد شــیرين ترين خاطــره مربــوط بــه روزی باشــد كــه نتیجــه آزمــون ممبرشــیپ بــه دســتم رســید. 
آزمــون ســختی بــود. كمتــر از 50 درصــد از افــراد شــركت كننده قبــول می شــدند كــه ســهم افــراد خارجــی حــدود 
10 درصــد بــود. چهــار هفتــه بعــد از آزمــون، معمــواًل روزهــای شــنبه زمــان ارســال نتايــج بــود و مــن منتظــر نامــه 
بــودم، وقتی كــه نامــه را بــاز كــردم نوشــته بــود »…We are happy to« و مابقــی نامــه را نخوانــدم. نمی دانــم 
چه طــور چهــار طبقــه ســاختمان را بــاال رفتــم كــه بــه همســرم خبــر را بدهــم. يکــی از علت هــای موفقیــت مــن 
در ايــن آزمــون ايــن بــود كــه مــن از قبــل آشــنايي بــا روان پزشــکی داشــتم و از دوران كودكــی بــا پــدر بــر بالیــن 

ــم. ــاران مي رفت بیم
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ــه  ــد چ ــد بای ــاب کن ــکی را انتخ ــص روان پزش ــد تخص ــه می خواه ــردی ک ــما ف ــر ش از نظ
خصوصياتــی داشــته باشــد؟ آیــا موافــق انجــام مصاحبــه جهــت گزینش دســتيار روان پزشــکی 

هســتيد؟
   اســتاد: بايــد پزشــکی را خــوب بدانــد، در دوره ی روان پزشــکی خــوب درس بخوانــد و تحــت نظارت اســتاد 

بیمــاران را مديريــت كنــد و مهم تــر از همــه، بــه ايــن رشــته عالقه منــد باشــد.
ــن رشــته  ــه اي ــد ب ــك روان پزشــك باي ــرا ي ــه هســتم، زي ــق مصاحب ــق گزينــش دســتیار از طري ــه مواف بل

ــد. ــته باش ــار را داش ــا بیم ــر ب ــه مؤث ــراری رابط ــی برق ــد و تواناي ــد باش عالقه من
ــه  ــت؟ چ ــه اس ــما چگون ــر ش ــران از نظ ــکی ای ــی روان پزش ــن علم ــی انجم ــت فعل وضعي

ــد؟ ــن داری ــرد انجم ــود عملک ــرای بهب ــنهاد هایی ب پيش
ــوتان  ــن از پیشکس ــد ت ــالش چن ــا ت ــال 1۳۴5 ب ــران در س ــکی اي ــی روان پزش ــن علم ــتاد: انجم    اس
روان پزشــکی و روان پزشــکان تأســیس شــد. مــن نیــز پــس از بازگشــت بــه ايــران در انجمــن حضــور داشــتم. 
ــه فعالیــت كــرد و مــن عضــو  پــس از وقفــه ای نســبتاً طوالنــی، انجمــن در ســال 1۳۷5 مجــدداً شــروع ب
هیئت مديــره ی انجمــن بــوده و در ســمت های خزانــه دار، نايب رئیــس و رئیــس انجمــن فعالیــت داشــته ام. در 
زمــان رياســت مــن، جنــاب آقــای دكتــر مظاهــری دبیــر انجمن بودنــد كه بســیار توانــا بودنــد. در حــال حاضر 
مســئول كمیتــه ی درمان هــای زيست شــناختی انجمــن هســتم. همچنیــن در هماهنگــی تدويــن گايدالين ها 
بــا انجمــن همــکاری دارم. همــواره بــا انجمــن علمــی روان پزشــکان همــکاری داشــته و از ايــن همــکاری 

احســاس خوشــنودی دارم زيــرا ايــن نــوع فعالیت هــا بــرای مــن يــاد پــدر را زنــده می كنــد.
پــدر، »اســتاد عبدالحســین میرسپاســی« بنیان گــذار و مؤســس انجمــن و »مرحــوم اســتاد حســین رضاعــی« 

نخســتین رئیــس انجمــن بودنــد. عکــس مــن در دفتــر انجمــن كنــار عکــس پــدر اســت.
جنــاب آقــای دكتــر جلیلــی تمــام ذهــن و فکرشــان انجمــن علمــی روان پزشــکان اســت و ارتباط مؤثر ايشــان 
بــا ســاير انجمن هــای علمــی پزشــکی باعــث اســتحکام بیشــتر انجمــن علمــی روان پزشــکان شــده اســت. 
ســركار خانــم دكتــر مريــم رســولیان، رياســت فعلــی انجمــن، از طريــق ارتباطــات مؤثــر بــا خیريه هــا، وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و ... در جهــت بهبــود وضعیــت انجمــن علمــی روان پزشــکان خدمــات 
ارزنــده ای انجــام داده انــد. اعضــای كارآمــد انجمــن دكتــر محمدتقــی ياســمی )نايب رئیــس(، دكتــر همايــون 
امینــی )دبیــر(، دكتــر امیــر شــعبانی )خزانــه دار(، دكتــر ســید احمــد جلیلی، دكتــر مهدی نصــر اصفهانــی، دكتر 
محمدعلــی همتــی، دكتــر محمدرضــا خدايــی اردكانــی )بــازرس(، دكتــر فربــد فدايــی و دكتر مهــری نجات و 
نیــز همــکاران كارآمــد دفتــر ســركار خانم هــا زهــرا خلفــی و زهــرا جانبــاز نیســتانی در جهــت بهبــود هــر چــه 

بیشــتر وضعیــت انجمــن اقدامــات ارزنــده ای انجــام داده اند.
بخــش جايــزه ی اســتاد دكتــر داويديــان كــه با ايــده ی جناب آقــای دكتــر جاللــی در دو دوره ی اخیــر كنگره ی 
ــاد »اســتاد دكتــر هاراطــون  ــده نگاه داشــتن ي روان پزشــکی اجــرا شــد، اقــدام بســیار مناســبی در جهــت زن
داويديــان« بــوده و همچنیــن بســتری مناســب در جهت حمايــت از ايده هــای خالقانــه ی روان پزشــکان جوان 

ــد. فراهــم می كن
پیشــنهاد مــن بــرای انجمــن، حمايــت هرچــه بیشــتر اعضــا اســت و اين كــه اعضــا انجمــن را از خودشــان 

بداننــد و بــا حمايــت مالــی و معنــوی خــود بــه بهبــود وضعیــت انجمــن كمــك كننــد.
ــر  ــم دکت ــان خان ــد؟ دخترت ــی ميکني ــور ارزیاب ــور را چه ط ــکی کش ــی روان پزش ــت فعل وضعي

ــد... ــور نرفتن ــارج از کش ــه خ ــی ب ــرای دوره ی تخصص ــی ب ميرسپاس
   اســتاد: مــن بــه ايشــان توصیــه كــردم، ازآنجاكــه عضــو هیأت تحريريــه يکــی از مجــالت كالج ســلطنتی 
روان پزشــکان هســتم و دوســتانی نیــز در آنجــا دارم، حتــی پیشــنهاد هــم شــد، لیکــن خانـــم دكتــر شــفاف و 

واضــح پاسخ شــان منفــی بــود.
ــر شــده،  ــی بهت ــه قبــل خیل ــات نســبت ب ــد گفــت كــه امکان ــی روان پزشــکی باي در مــورد وضعیــت كنون
ــه  ــش يافت ــا افزاي ــورد بیماری ه ــراد در م ــی بیشــتر شــده، آگاهــی اف ــداد روان پزشــکان خیل به خصــوص تع
ــه فعالیت هــای بیشــتر  ــاز ب و در زمینــه انگ زدايــی اقدامــات بســیاری انجــام شــده كــه البتــه هم چنــان نی
هســت. همچنیــن تعــداد روان پزشــکان هنــوز كافــی نیســت. گاهــی روان پزشــکان جــوان نگــران هســتند و 
بیــان می كننــد بــا افزايــش تعــداد روان پزشــکان، مراجعیــن كمــی خواهیــم داشــت ولــی مــن اين طــور فکــر 
نمی كنــم. شــايد در برخــي از شــهرهاي بــزرگ تعــداد كافــي باشــد. در همــه مناطــق كشــورمان روان پزشــك 

وجــود نــدارد و بهتــر اســت خدمــات در تمــام مناطــق كشــور در دســترس بیمــاران باشــد.
در مورد دورانی که در بيمارستان روزبه حضور داشتيد چه طور؟ 

   اســتاد: تمامــی مباحــث را بــه دانشــجويان، جامــع می گفتم. 
 )Organic psychiatry( »مبحــث »روان پزشــکی عضــوي
كــه كمتــر در مــوردش آمــوزش داده می شــد را جامــع بــه آن هــا 

تدريــس می كــردم.
ــا ديگــران ارتبــاط خوبــی  به طــور كل فــرد آرامــی هســتم و ب
برقــرار می كنــم و دوســتان نســبت بــه مــن محبــت داشــتند. 
در طــی ســال ها، مدتــی مســئولیت برنامــه دســتیاری بــا مــن 
بــود، عضــو هیــأت بــورد شــدم و چنــد ســالی نیــز دبیــر هیــأت 
بــورد بودم. مســئولیت تهیــه ضوابط بیمارســتان روان پزشــکی را 
نیز داشــتم. و باالخره ســال 1۳۸۲ درخواســت بازنشســتگی دادم. 
اگــر بازنشســته نشــده  بــودم، امســال آخريــن ســال كاری مــن 
بــود. اگــر امکانــش بــود كــه دوبــاره تصمیــم بگیــرم، ايــن كار 
را نمی كــردم. آن زمــان آقــای دكتــر امینــی رئیــس بیمارســتان 
بودنــد و آقــای دكتــر محمــدی مديــر گــروه، ســعی كردنــد مــن 

را منصــرف كننــد ولــی نشــد.
و  روان پزشــکی  دســتياران  بــه  شــما  توصيــه 
ــت؟ ــتند چيس ــدای راه هس ــه در ابت ــکانی ک روان پزش

   اســتاد: همیشــه گفتــم، بیمــار محتــرم اســت. نکتــه مهــم 
قابــل توصیــه بــه تمامــی روان پزشــکان آن اســت كــه هیــچ گاه 
ــام  ــت تم ــد و در اولوي ــوش نکنن ــار را فرام ــه بیم ــرام ب احت
فعالیت هايشــان قــرار دهنــد. ممکــن اســت انتظــارات بیمــار بــا 
منطــق مــا متفــاوت باشــد ولی ســعی كنیــم آنهــا را درک كنیم.

ــرح  ــی در ط ــتان های خصوص ــت بيمارس ــتاد، وضعي اس
تحــول ســالمت چگونــه اســت؟

   اســتاد: در بیمارســتان روان پزشــکی میمنــت پــس از طــرح 
تحــول ســالمت وضعیــت درآمــد بیمارســتان بهبود يافته اســت. 
تنهــا مشــکل عــدم حمايــت مناســب شــركت های بیمه اســت.

 شــما جمعه هــا و ایــام تعطيــل در بيمارســتان ميمنــت 
ــد؟ ــت می کني ــاران را ویزی بيم

اســتاد: بلــه چــون بیمــاران منتظــرم هســتند. رعايــت اصــول 
مربــوط بــه روابــط اولیــه انســانی میــان پزشــك و بیمــار بســیار 
مهــم اســت. ارائــه پاســخ درســت بــه ســؤاالت بیمــار باحوصلــه 
ــار و  ــان پزشــك و بیم ــاط دوســتانه می ــراری ارتب ــر، برق و صب
هــم دردی توســط پزشــك، مهم تريــن نکاتــی اســت كــه بايــد 

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ضمــن ســپاس فــراوان بــه جهــت حضــور جناب عالــی 
در ایــن مصاحبــه، منتظــر شــنيدن صحبــت پایانی شــما 

! هستيم
   اســتاد: مــن خــودم را موظــف می دانــم كــه بیــان كنــم كــه 
بیمارســتان میمنــت توســط اســتاد »عبدالحســین میرسپاســی« 
ــاله  ــده ۸0 س ــال آين ــد و س ــذاری ش ــال 1۳1۷ بنیان گ در س
ــاس فرهــودی حســابی )معزالســلطنه(  می شــود. شــادروان عب
پدربــزرگ مــادری ام، در تأســیس »بیمارســتان خصوصــی 
میمنــت« نقــش پررنگــی داشــتند و از اين كــه دختــرم »زهــرا 

ــندم. ــیار خرس ــد بس ــه می ده ــدرم را ادام ــن و پ ــان« راه م ج
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عاطفه قنبری جلفایی
 روانپزشک

ــرای تحريــك كورتکــس مغــز  ــا )TMS( در ســال 1۹۸5 توســط باركــر و همــکاران به عنــوان روشــی غیرتهاجمــی ب      »تحريــك مغناطیســی مغــزی« ي
معرفــی شــد و مــدت كوتاهــی بعــد از آن »تحريــك مغناطیســی مکــرر مغــزی« يــا )rTMS( بــه كار رفــت. در ايــن روش بــا اســتفاده از يــك كويــل عايقبنــدی 
شــده كــه بــر روی پوســت ســر گذاشــته میشــود، در فواصــل زمانــی كوتــاه حوزههــای مغناطیســی متغیــر ايجــاد مــی گــردد. ايــن حــوزه هــای مغناطیســی 

متغیــر منجــر بــه ايجــاد جريــان الکتريکــی در مغــز، دپوالريزاســیون نورون هــا و تغییراتــی در متابولیســم، جريــان خــون و نوروترانســمیترها می شــود.

نگاهی اجمالی به تحریک مغناطیسی مغز
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ــی  ــرد درمان ــروز بیشــترين كارب ــه ام ــا ب      ت
ــوده و مطالعــات  rTMS در درمــان افســردگی ب
ــت.  ــه اس ــام گرفت ــه انج ــن زمین ــادی در اي زي
ــکا  ــذا و داروی آمري ــازمان غ ــال ۲00۸ س در س
بــرای درمــان  را   rTMS از  اســتفاده   )FDA(
بیمــاران  در  اساســی  افســردگی  »اختــالل 
يــك  دريافــت  علیرغــم  كــه  بزرگســالی 
دوره داروی ضدافســردگی بــا دوز درمانــی و 

به مــدت كافــی، بهبــود رضايتبخشــی نشــان ندادهانــد« تأيیــد كــرد. عــالوه 
ــالالت  ــاير اخت ــی rTMS را در س ــات اثربخش ــی مطالع ــردگی برخ ــر افس ب
ــکیزوفرنیا،  ــی اس ــت و منف ــم مثب ــل عالئ ــايکیاتری مث ــکی و نوروس روانپزش
به خصــوص توهمــات شــنیداري مقــاوم بــه درمــان، ســاير اختــالالت خلقــی، 
اختــالالت اضطرابــی، اختــالل وســواس، اختــالل اســترس پــس از ســانحه، 
ــی  ــن و بازتوان ــرن، درد مزم ــان، میگ ــه درم ــاوم ب ــنج مق ــوش، تش وزوز گ
ــزی، ديســتونی و ... نشــان  ــی همچــون پاركینسونیســم، ســکته مغ اختالالت

ــت. داده اس

     عــالوه بــر كاربــرد درمانــی، كاربــرد ديگــر rTMS در تحقیقــات 
نوروســاينس و نوروســايکیاتری اســت به طوری كــه حــدود نیمــی از مقــاالت 
ــت و  ــز اس ــرد مغ ــناخت كارك ــی و ش ــوزه غیربالین ــا rTMS در ح ــط ب مرتب
ــود  ــه خ ــاالت را ب ــارم مق ــدام يك چه ــی هرك ــان و بازتوان ــای درم حوزه ه
ــده و  ــول مان ــبتًا مغف ــا نس ــور م ــه در كش ــوزه ای ك ــد؛ ح ــاص داده ان اختص

ــت. ــده اس ــدود ش ــی مح ــد درمان ــه مقاص ــرد rTMS ب كارب

     rTMS نبايــد بــرای افــرادی اســتفاده شــود كــه اشــیاء فلــزی 
ــه ۳0  ــدان مغناطیســی در فاصل ــه می حســاس ب
ــد. ــل دارن ــری كوي ــل قرارگی ــانتیمتری مح س

برخی از اين اشیاء عبارت است از:

       كلیپ آنوريسم

       اِستنتهای گردن يا مغز

ــای  ــا دفیبريالتوره ــی ي ــر قلب        پیس میک
ــر  ــات پیس میک ــا تنظیم ــد ب ــی میتوان ــدان مغناطیس ــانهای می ــی )نوس قلب

ــد.( ــل كن تداخ

)cochlear implantation( ايمپلنت حلزونی       

       تركش

       خالکوبی صورت با استفاده از جوهر حساس به میدان مغناطیسی

ــان  ــودكان و زن ــد ك ــاص مانن ــای خ ــام آن در گروه ه ــن انج      همچنی
ــر روی ايــن گروه هــا محــدود  ــه نمی شــود، چراكــه مطالعــات ب ــاردار توصی ب
بــوده و شــواهد در مــورد بیخطــر بــودن اســتفاده از ايــن روش در ايــن افــراد 

ناكافــی اســت.

     از طرفــی بــا توجــه بــه گزارش هــای 
بــا   rTMS بــا  تشــنج  بــروز  از  محــدودی 
ــه صــرع  ــال ب ــاال، وجــود ســابقه ابت ــس ب فركان
يــا ســابقه خانوادگــی آن و يــا مصــرف داروهــای 
كاهنــده آســتانه تشــنج می توانــد به عنــوان 
ممنوعیــت اســتفاده از تحريــك مغناطیســی 
ــا  ــاال محســوب شــود؛ گرچــه تحريــك مغناطیســی ب ــا فركانــس ب مغــزی ب
فركانــس پايیــن بــرای درمــان صــرع مقــاوم بــه درمــان مؤثــر بــوده اســت.

     در صــورت رعايــت نــکات ايمنــی حیــن درمــان، عــوارض گزارش شــده 
ــدک اســت و شــامل ســردرد و اختــالالت شــناختی  ــا rTMS محــدود و ان ب
گــذرا می شــود. بــا ايــن حــال، بــا توجــه بــه احتمــال بــروز تشــنج، در همــه 
ــاره  ــا rTMS اش ــان ب ــم درم ــك در تی ــور پزش ــزوم حض ــه ل ــا ب پروتکل ه

شــده اســت.

     مــورد مهمــی كــه بايــد بــه آن توجه شــود نــکات اخالقــی در اســتفاده از 
ايــن روش اســت. اخــذ رضايــت آگاهانــه از بیمــار بســیار مهم اســت. بســیاری 
از بیمــاران از میــزان اثربخشــی ايــن روش مطلــع نیســتند و بــا امیــد بــه عالج 
كامــل و رفــع نیــاز بــه مصــرف دارو مراجعــه می كننــد كــه بــا توجــه بــه نــوع 
ــی انتخــاب  ــود. از طرف ــد اصــالح ش ــن برداشــت ها باي ــاری اي ــابقه بیم و س
ــال  ــان احتم ــه درم ــق ورود ب ــح و دقی ــای صحی ــاران و معیاره ــح بیم صحی
موفقیــت را بیشــتر می كنــد. چه بســا بســیاری از درمانگــران بیمــاران 
ــی  ــد و حت ــه درمان هــای معمــول پاســخ نمی دهن ــه ب ــا مشــکل ك ــن ي مزم
ــرای rTMS ارجــاع می دهنــد  ــه اختــالالت شــخصیت را ب بیمــاران مبتــال ب
ــی  ــی از اثربخش ــات چندان ــه مطالع درصورتی ك

ــد. ــت نمی كن ــوارد حماي ــن م rTMS در اي

     چالــش ديگــر توصیــه ايــن روش بــه افــراد 
نرمــال جهــت بهبــود حوزه هــای شــناختی 
مثــل حافظــه و توجــه اســت. در ايــن مــورد نیــز 
مطالعــات نتايــج متغیــری داشــته اند و در مــورد 
نــوع و تــداوم اثــرات و پروتــکل درمانــی توافــق 
قاطعــی وجــود نــدارد و نتايــج مطالعــات در مرحلــه ای نیســت كــه بتــوان در 

بالیــن آن را بــه اجــرا درآورد.

     در پايــان شــايان ذكــر اســت كــه در نظــر داشــتن ســود و زيــان بیمــار، 
ــی و  ــت اصــول ايمن ــوت rTMS، رعاي ــاط ق ــا و نق ــه محدوديت ه ــه ب توج
ــه و  ــی اولی ــرای ارزياب ــب ب ــان مناس ــم درم ــکیل تی ــای الزم و تش احتیاط ه
انتخــاب بیمــاران، انتخــاب پروتــکل درمانــی و اجــرای آن و پايــش بیمــاران 

در ايــن روش درمانــی نســبتًا نويــن از اهمیــت زيــادی برخــوردار اســت.

با توجه به احتمال بروز تشنج، در همه 
پروتکل ها به لزوم حضور پزشک در تیم درمان 

با rTMS اشاره شده است.

درباره به کارگیری rTMS در افراد نرمال، نتایج 
مطالعات در مرحله ای نیست که بتوان در بالین 

آن را به اجرا درآورد.
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چگونه در محیط پُرچالش پزشکی 
سالمت خود را حفظ کنیم

مقاله  ها

از فرسایش اجتناب کنيد: با استفاده از این استراتژی ها، تعادل سالمی بين کار 
و زندگی خود برقرار کنيد.

   روان پزشــکان همچــون همــه پزشــکان، در يــك نظــام بهداشــتی كار 
می كننــد كــه پیچیدگــی  آن روزبــه روز بیشــتر می شــود، نیــاز روزافزونــی 
بــه تولیــد و بهــره وری دارد، خطــرات خطــا در درمــان افزايــش يافتــه، نظــارت 
بالینــی بیشــتر شــده و مســأله درآمــد روزبــه روز نگران كننده تــر می شــود. 
ــع محــدود  ــد؛ مناب ــن روان پزشــکان چالش هــای خــاص خــود را دارن عالوه براي

و نگرانــی در خصــوص خشــونت و خودكشــی بیمــاران 
آنهــا،  بــرای  ايــن نگرانی هــا  آنهاســت.  ازجملــه 
ــن كار و زندگــی را دشــوار  ــادل ســالم بی ــراری تع برق

ــازد. می س
ــر  ــرض خط ــکان، در مع ــه روان پزش ــکان، ازجمل پزش
ســوءمصرف و وابســتگی بــه الــکل و مــواد، فرســايش 
و خودكشــی قــرار دارنــد. به عنــوان روان پزشــك، الزم 

اســت توجــه بیشــتری بــه ســالمت شــخصی و حرفــه ای خــود داشــته باشــیم 
ــر  ــه ب ــن مطالع ــم. اي ــه دهی ــان ارائ ــه بیمارانم ــری ب ــت بهت ــم خدم ــا بتوانی ت
چالش هــای پیــش روی روان پزشــکان كــه ســالمت آنهــا را بــه نحــو نامطلوبــی 
ــايش و  ــش فرس ــرای كاه ــی ب ــد و راهکارهاي ــز می كن ــازد تمرك ــر می س متأث

ــد. ــه می ده ــا ارائ ــای ســالمت آنه ارتق
چالشهای پزشکی و تأثير آنها بر روان پزشکان

   حرفــه پزشــکی طبیعــت چالش برانگیــزی دارد. كار ســخت، نظــم و 
انضبــاط، فــداكاری و تعهــد بــه اســتانداردهای بــاالی اخالقــی، از ملزومــات آن 
ــت  اجتماعــی  ــی و فرصت هــای  حماي اســت.  چالش هــای ديگــر شــامل اتونوم
رو بــه كاهــش، افزايــش مســئولیت پذيری و تمايــل فزاينــده بــه كاهــش 

هزينه هــای بهداشــتی از طريــق اســتخدام بیشــتر مراقبــان ســالمت غیرپزشــك 
- در روان پزشــکی عمدتــًا شــامل روانشناســان، پرســتاران و مــددكاران - اســت. 
عــدم قطعیــت »قانــون مراقبــت قابــل پرداخــت« )قانونــی متضمــن دسترســی 
همــه مــردم ايــاالت متحــده آمريــکا بــه بیمــه ســالمت ارزان(، كاهــش درآمــد و 

ــل تنش زاســت. ــه عوام ــز ازجمل ــکی، نی ــده پزش ــی از آين نگران
عوامل مرتبط با استرس روان پزشکان شامل موارد زير است:

          منابع محدود
          نگرانی در مورد خشونت و خودكشی بیماران

          واحدهای شلوغ بستری
          تغییر فرهنگ در خدمات سالمت روان

          مطالبات سنگین شغلی
          تعريف مبهم نقش مشاوران

          كاهش اختیارات
          درماندگی از عدم توانايی ايجاد تغییرات سیستمیك
          تعارض بین مسئولیت در قبال كارفرمايان و بیماران

          انزوا و جداافتادگی
ــت.  ــده  اس ــش زای عم ــل تن ــك عام ــار، ي ــی بیم ــت خودكش ــی باب    نگران
برخــی شــواهد حاكــی از تأثیــر شــديدتر خودكشــی بیمــار بــر پزشــك در دوران 
ــا  ــوع ب ــن موض ــه اي ــت ك ــی اس ــد از فارغ التحصیل ــه بع ــبت ب ــوزش او، نس آم
تصــور پزشــك از ادغــام اجتماعــی  در جامعــه حرفــه اش، رابطــه معکــوس دارد. 

موانع سالمت پزشکان
ــاالت  ــه در اي ــه ای ك ــاس مطالع ــر اس ــکل. ب ــه ال ــتگی ب    سوءمصرف/وابس

ترجمه: هدیه عرشيانی
 دستيار روان پزشکی

کار سخت، نظم و انضباط، 
فداکاری و تعهد به استانداردهای 

باالی اخالقی، از ملزومات حرفه 
پزشکی است.
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ــورت  ــف ص ــای مختل ــا تخصص ه ــك ب ــر روی ۷۳00 پزش ــکا ب ــده آمري متح
گرفــت، 1۳% پزشــکان مــرد و ۲1% پزشــکان زن معیارهــای »آزمون تشــخیص 
ــه  ــتگی ب ــوء مصرف و وابس ــرای س ــکل« )AUDIT-C( ب ــرف ال ــالالت مص اخت
ــده  ــای تجويزش ــوء مصرف داروه ــه، س ــن مطالع ــد )در اي ــل كردن ــکل را كام ال
و اســتفاده از مــواد غیرقانونــی نــادر گــزارش شــد(. ســن، ســاعات كاری، جنــس 
ــر از طــب  ــودن و داشــتن تخصصــی غی ــد ب ــودن، دارای فرزن مذكــر، متأهــل ب
ــکل همراهــی  ــه ال ــا وابســتگی ب ــا ســوء مصرف و ي ــی، به طــور مســتقل ب داخل
داشــت. روان پزشــکان در میــان متخصصانــی بودنــد كــه احتمــال ســوء-مصرف/

ــروه  ــن گ ــه در اي ــود. اگرچ ــن ب ــر از میانگی ــا كمت ــکل در آنه ــه ال ــتگی ب وابس
ــکار  ــردگی، اف ــايش، افس ــا فرس ــکل ب ــه ال ــتگی ب ــا وابس ــوء  مصرف ي ــز س نی
ــای  ــر و خط ــغلی پايین ت ــت ش ــی، رضاي ــر زندگ ــت پايین ت ــی، كیفی خودكش

ــاط داشــت. پزشــکی ارتب
ــه اســترس اســت كــه از اجــزای زيــر     فرســودگی واكنــش طوالنی مــدت ب

تشــکیل شــده اســت:
          خستگی فیزيکی و عاطفی )احساس خالی شدن از انرژی(

ــادی،  ــی و بی اعتم ــخصیت )بدبین ــخ ش           مس
ــی نســبت  ــا نگــرش منف ــاران ي ــا بیم ــل ب ــدم تعام ع

ــه آنهــا( ب
          كاهــش حــس دســتاوردهای شــخصی )فقــدان 

هدفمندی(
   در مطالعــه ای كــه در ســال ۲01۷، بــر روی بیــش 
از 1۴000 پزشــك شــاغل در ۲۷ رشــته تخصصــی 

ــد.  ــزارش كردن ــغلی را گ ــودگی ش ــا فرس ــد، ۴۲% از آنه ــام ش ــکا انج در آمري
ــك  ــی، در ي ــاوت تخصص ــته های متف ــتیار رش ــری، ۳00 دس ــه ديگ در مطالع
بیمارســتان آموزشــی ســطح ســوم مــورد بررســی قــرار گرفتنــد كــه ۶۹% از آنهــا 
ــر پزشــکان  ــد. ايــن شــرايط عــالوه ب دارای معیارهــای فرســودگی شــغلی بودن
ــئوالن  ــتیاران و مس ــد. دس ــر می كن ــز متأث ــتیاران را نی ــه كار، دس ــغول ب مش
برنامــه  دســتیاری عوامــل ايجــاد فرســايش را، فقــدان تعــادل بیــن كار و زندگــی 

ــد. ــرار نگرفتــن ذكــر كردن و مــورد قدرشناســی ق
   در میــان پزشــکان عواملــی كــه بــا فرســايش ارتبــاط دارنــد، شــامل از دســت 
دادن خودمختــاری )اتونومــی(، تنــزل جايــگاه پزشــکی و افزايــش فشــار شــغلی 
اســت. فرســودگی هــم بــر بیمــار و هــم بــر نظــام مراقبــت ســالمت تأثیــر منفــی 
ــه  ــد منجــر ب ــا افزايــش خطــر افســردگی همراهــی دارد و می توان می گــذارد، ب

مــوارد زيــر شــود:
          به هم خوردن روابط عاطفی

          سوءمصرف الکل
          خودكشی پزشك

          كاهش كیفیت مراقبت، شامل ايمنی و رضايتمندی بیمار
          افزايش خطر شکايت به دنبال خطای پزشکی
          كاهش پايبندی بیمار به توصیه های پزشکی

   پزشــکانی كــه بــه طــب به عنــوان وظیفــه متعالــی نــگاه می كننــد 
ــدف  ــه ه ــه ب ــد ك ــاداری می كنن ــف كار معن ــود را وق ــی خ ــی، زندگ )به عبارت
ــاس  ــر اس ــد. ب ــه می كنن ــری تجرب ــايش كمت ــت(، فرس ــی اس ــی اجتماع تعال
مطالعــه ای كــه بــر روی ۹00 پزشــك مراقبت هــای اولیــه و ۳00 روان پزشــك 
ــاًل  ــه پزشــکی، كام ــودن حرف ــی ب ــا متعال انجــام شــد، ۴۲% از روان پزشــکان ب

ــودن  ــی ب ــه متعال ــی ب ــاد باالي ــی، پزشــکانی كــه اعتق ــد. به طوركل ــق بودن مواف
ــايش  ــر، فرس ــاد كمت ــا اعتق ــراد ب ــا اف ــه ب ــتند، در مقايس ــکی داش ــه پزش حرف

ــل %۳1(.. ــب 1۷% در مقاب ــد )به ترتی ــزارش كردن ــری گ كمت
ــه  ــوط ب ــی مرب ــك اطالعات ــکاران، بان ــد و هم ــی. گل ــردگی و خودکش افس
ــل  ــد را تحلی ــا پزشــك بودن ــر از آنه خودكشــی ۳1۶00 بزرگســال كــه ۲0۳ نف
كردنــد. پزشــکان در مقايســه بــا ســايرين، بیمــاری روان پزشــکی تشــخیص داده 
ــن  ــتند. همچنی ــتری داش ــی بیش ــه خودكش ــر ب ــکل كاری منج ــا مش ــده، ي ش
ــاير  ــش از س ــاداری بی ــور معن ــکان به ط ــان  داد، پزش ــی نش ــج سم شناس نتاي
ــن  ــه اي ــد، درحالی ك ــتفاده كرده-ان ــورات  اس ــن  و باربیت ــان از بنزوديازپی قربانی
ــده  ــد مطــرح كنن ــود كــه می توان موضــوع در مــورد ضدافســردگی ها صــادق نب

ــی در پزشــکان افســرده باشــد. ــان ناكاف ــت درم درياف
ــالمت روان،  ــکالت س ــی مش ــان ناكاف ــغلی و درم ــترس های ش ــه اس    اگرچ
ــتیگما( و  ــگ )اس ــوند، ان ــوب می ش ــی محس ــر خودكش ــر قابل تغیی ــل خط عوام
تــرس از كاركنــان پزشــکی و مســائل مربــوط بــه پروانــه طبابــت، پزشــکان را از 

ــی دارد. ــان بازم ــت وجوی درم جس
گامهایی برای پيشگيری از فرسودگی

   مداخــالت مبتنــی بــر شــواهد. در مــورد مداخــالت 
ــش  ــايش و كاه ــگیری از فرس ــرای پیش ــی ب اختصاص
ــش  ــکان، دان ــکان، به خصــوص روان پزش ــترس پزش اس

ــر شــواهد محــدود اســت. مبتنــی ب
ــه در  ــده ك ــی تصادفی ش ــی بالین ــك كارآزماي    در ي
ــت مینســوتا  مؤسســه مايوكلینیــك شــهر روچســتر ايال
برگــزار شــد، تأثیــر 1۹ جلســه بحــث پزشــك-محور، بــا برگــزاری هــر دوهفتــه 
ــر  ــه ه ــت. مؤسس ــرار گرف ــی ق ــورد ارزياب ــك م ــر روی ۷۴ پزش ــار، ب يك ب
ــرای شــركت پزشــکان در  ــوق را، ب ــا حق ــك ســاعت كار ب ــار، ي ــه يك ب دوهفت
ــتند  ــرل، می-توانس ــروه كنت ــکان گ ــت. پزش ــر می گرف ــث در نظ ــات بح جلس
ــزی كــرده و از آن اســتفاده  ــرای ايــن يــك ســاعت برنامه ري به دلخــواه خــود ب
ــراد  ــر اف ــه ۳50 نف ــوط ب ــات مرب ــگران اطالع ــر آن، پژوهش ــالوه ب ــد. ع كنن

ــد. ــع آوری كردن ــز جم ــرح را نی ــركت كننده در ط غیرش
   نســبت افــرادی كــه بــه هدفمنــد بــودن كار خــود اعتقــاد قــوی 
ــروه  ــرل و در گ ــروه كنت ــش و در گ ــه ۶.۳% افزاي ــا مداخل ــروه ب ــتند، در گ داش
غیرشــركت كننده، به ترتیــب ۶.۳% و 1۳.۴% كاهــش يافــت )p 04/0=(. در 
ــودگی  ــی و فرس ــتگی روان ــخصیت، خس ــخ ش ــار مس ــه، آم ــورد مداخل ــروه م گ
ــت.  ــش ياف ــر كاه ــور مختص ــرل به ط ــروه كنت ــی دار و در گ ــور معن ــی به ط كل
ايــن آمــار در گــروه خــارج از كارآزمايــی، افزايــش يافــت. نتايــج 1۲ مــاه بعــد 
از مطالعــه هم چنــان پايــدار بــود. از نظــر اســترس، عالئــم افســردگی، كیفیــت 

ــت. ــود نداش ــاداری وج ــاری معن ــاوت آم ــغلی، تف ــدی ش ــی و رضايتمن زندگ
   شــواهد اولیــه نشــان می دهــد برنامــه ســالمت يــا پیشــگیری از خودكشــی، 
ــك  ــود. در ي ــد ب ــودمند خواه ــی س ــی و فوق تخصص ــتیاران تخصص ــرای دس ب
ــی  ــردی، ارزياب ــاوره ف ــامل مش ــه ای - ش ــن برنام ــتفاده از چنی ــه، اس مطالع
ــی  ــی و فوق تخصص ــتیاران تخصص ــرای دس ــالمت ب ــکی و كارگاه س روان پزش
ــرايط از %5  ــد ش ــراد واج ــز آموزشــی درمانی - شــركت  اف ــك مرك ــاتید ي و اس
بــه ۲5% افزايــش يافــت و رضايتمنــدی بااليــی از برنامــه گــزارش شــد. چنیــن 
ــان  ــکان و كاركن ــن م ــرای تأمی ــات ب ــت مؤسس ــد حماي ــی نیازمن برنامه هاي

ــی هســتند. بالین

روان پزشکان در ميان متخصصانی 
بودند که احتمال سوء مصرف/

وابستگی به الکل در آنها کمتر از 
ميانگين بود.
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ــم.  ــی كنی ــه همدل ــم ك ــوزش ديده اي ــك آم ــوان روان پزش ــی. به عن    همدل
ــا وجــود چالش هــای بی شــماری كــه پیــش روی ماســت، همیشــه  ــن كار ب اي
آســان نیســت. عوامــل تنش زايــی همچــون افزايــش بــار كاری و يــا فرســودگی 

ــرای  ــا را ب ــی م ــی، تواناي ــو نامطلوب ــه نح ــد ب می توان
ــد.  ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــه تح ــت همدالن ــه مراقب ارائ
ــردو،  ــك، ه ــار و پزش ــرای بیم ــه، ب ــان همدالن درم
ــر  ــه منج ــای همدالن ــنی دارد. مهارت-ه ــع روش مناف
ــد  ــب درآم ــغلی و كس ــدی ش ــش رضايتمن ــه افزاي ب
ــم  ــزای مه ــوارد از اج ــن م ــه اي ــود ك ــر می ش باالت
ــه  ــر ب ــد منج ــتند و می توانن ــودن هس ــاد ب قابل اعتم

ــر شــوند: ــوارد زي م
          ارتقای رضايتمندی بیمار

          پايه ريزی اعتماد
          كاهش اضطراب

          افزايش پايبندی به رژيم درمانی
          بهبود نتايج درمانی

          كاهش احتمال شکايت از خطای پزشکی
   حضــور ذهــن بــه معنــای وضعیــت ذهنــی انعطاف پذيــری اســت كــه منجــر 
ــد می شــود و حســاس  ــان حــال و درک مســائل جدي ــال در زم ــه حضــور فع ب
بــه محتواســت. بــه كار بــردن عباراتــی ماننــد »زندگــی در زمــان حــال« اگرچــه 
ــرای  ــه ب ــکانی ك ــرای روان پزش ــد ب ــع می-توان ــی درواق ــت، ول كسالت باراس
ــزار  ــد، اب ــال می كنن ــب تق ــز ط ــط چالش برانگی ــود در محی ــالمتی خ ــظ س حف
ــه تفاوت هــا  ــد. فرآينــد حضــور ذهــن - توجــه فعــال ب ارزشــمندی فراهــم كن
و ديــدن چیزهــای جديــد، »ديــدن چیزهــای آشــنا در زمــان و ديــدن زمــان در 

ــور  ــم، حض ــی داري ــن فعال ــه ذه ــد ك ــن كن ــد تضمی ــنا« - می توان ــط آش محی
ــويم. ــد می ش ــال بهره من ــان ح ــی در زم ــذت زندگ ــم و از ل داري

بر مسائلی که در اختيار شماست تمرکز کنيد
   بســیاری از مســائلی كــه رضايتمنــدی شــغلی 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــی تح ــو نامطلوب ــه نح ــالمت را ب و س
الــزام  اتونومــی،  دادن  دســت  از  ماننــد  می دهنــد، 
ــش  ــاران و افزاي ــت از بیم ــزان مراقب ــش می ــه افزاي ب
نظــارت بــر كیفیــت خدمــات مراقبــت، خــارج از كنتــرل 
ــکی  ــه پزش ــت گذاران حرف ــت. سیاس ــك اس روان پزش
پزشــکان،  اتونومــی  افزايــش  طريــق  از  می تواننــد 
فراهــم كــردن فرصــت كار پاره وقــت بــرای آنهــا، 
ــع  ــا رف ــان و ي ــت كاركن ــات مثب ــت ارتباط ــت تقوي ــردن كارگاه جه ــم ك فراه
مشــکالت مديريتــی، بــه كاهــش برخــی از ايــن مشــکالت كمــك كنند. بــا اين 
ــری  ــايی مســائل قابل تغیی ــرای روان پزشــکان، شناس ــکار ب ــن راه ــال، بهتري ح
اســت كــه در اختیــار خــود آنهاســت؛ ماننــد اولويــت دادن بــه تعــادل بیــن كار 
ــی  ــگیری در زندگ ــالمت پیش ــتراتژی س ــای اس ــزی بنیان ه ــی، پايه ري و زندگ
شــخصی خــود، در نظــر گرفتــن پزشــکی به عنــوان يــك حرفــه متعالــی، بــه كار 
بــردن رويکــرد همدالنــه در برخــورد بــا بیمــاران و واردكــردن حضــور ذهــن بــه 

ــود. ــه ای خ ــی حرف زندگ
منبع

Pariser SF. How to preserve your own well-being in a challenging 
medical environment? Current Psychiatry 2017;16(9): 35-43.

   ارزش استراتژی ملی پيشگيری )National Prevention Strategy( برای سالمت پزشکان:
ــای  ــه ارتق ــه  اســت، ب ــه آن دســت يافت ــی پیشــگیری ب ــه اســتراتژی مل ــی ك ــر اولويت هاي ــز ب ــا تمرك ــد ب    روان پزشــکان و ســاير پزشــکان، می توانن
ســالمت خــود كمــك كننــد. در ســال ۲010 »قانــون مراقبــت قابــل پرداخــت« تصويــب و منجــر بــه تشــکیل شــورای ملــی پیشــگیری شــد و اســتراتژی 
ملــی پیشــگیری را راه انــدازی كــرد. ايــن اســتراتژی، بــرای ارتقــای ســالمت و ســالم بــودن كل جامعــه ايــاالت متحــده آمريــکا، اولويت هــای پیشــگیری 

ــد: ــر شــواهد متعــددی را شناســايی می كن مبتنــی ب
          زندگی عاری از تنباكو

          پیشگیری از سوء مصرف مواد و زياده روی در مصرف الکل
          غذای سالم
          زندگی فعال

          زندگی عاری از آسیب و خشونت
          سالمت جنسی و تولیدمثلی

          سالمت روانی و عاطفی
   درک مفهوم »زندگی فعال« كمك كننده است:

ــا يــك ســاعت و پنــج دقیقــه فعالیــت هــوازی            بزرگســاالن بايــد هــر هفتــه، حداقــل دو ســاعت و نیــم، فعالیــت فیزيکــی هــوازی متوســط، ي
شــديد انجــام دهنــد.

          بهترين حالت، تقسیم كردن فعالیت هوازی در سه روز هفته است.
          هر فعالیت بايد در هر نوبت، دست كم به مدت ده دقیقه انجام شود.

          بزرگساالن بايد حداقل دو روز در هفته، فعالیت های تقويت كننده، ازجمله شنا روی زمین، دراز-نشست و وزنه برداری انجام دهند.

پزشکانی که به طب به عنوان وظيفه 
متعالی نگاه می کنند )به عبارتی، 

زندگی خود را وقف کار معناداری 
می کنند که به هدف تعالی اجتماعی 

است(، فرسایش کمتری تجربه 
می کنند.
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ــه  ــتغال ب ــرف اش ــا ص ــدام از م ــه هر ك ــی روزان ــده ای از زندگ ــمت عم    قس
ــا  ــی م ــف زندگ ــای مختل ــر حیطه ه ــد ب ــا می توان ــط كار م ــود. محی كار می ش

تأثیــر بگــذارد.
ــده  ــالمت روان معرفی ش ــی س ــوان روز جهان ــال به عن ــر هرس ــم اكتب    ده
اســت و شــعار امســال ســازمان بهداشــت جهانــی در ايــن رابطــه، ســالمت روان 

ــت. ــغلی اس ــای ش در محیط ه
   يکــی از مفاهیمــی كــه در ســال های اخیــر مــورد توجــه قرارگرفتــه، 
ــدم  ــه ع ــد ك ــی رخ می ده ــغلی زمان ــودگی ش ــغلی1 اســت. فرس ــودگی ش فرس
تعــادل در مطالبــات و خواســته های محیطــی بــا توانايــی فــرد بــرای پاســخ دادن 
بــه آن هــا وجــود داشــته اســت. به اين ترتیــب تجربــه منفــی در فــرد ايجادشــده 

و منجــر بــه فرســودگی شــغلی خواهــد شــد.
ــل  ــدم تماي ــه كار، احســاس كســالت و خســتگی و ع ــی نســبت ب    بی تفاوت

ــط كار و  ــا در محی ــديد برخورده ــت، تش ــاعات غیب ــش س ــه كار، افزاي ــه ادام ب
مشــکالت بیــن  فــردی از عالئــم فرســودگی شــغلی هســتند. عالئــم شــناختی 
شــامل احســاس محرومیــت و شکســت، ناامیــدی و كاهــش انگیــزه، درماندگــی 
آموخته شــده و عــدم تمايــل بــه تغییــر و احســاس فقــدان كنتــرل اســت. عالئــم 
جســمی ازجملــه خســتگی مزمــن، دردهــای مزمــن و كاهــش مقاومــت در برابــر 

ــز شــايع اســت. عفونت هــا نی
فرســودگی شــغلی در میــان كاركنــان سیســتم های بهداشــتی رايج اســت. فشــار 
كاری زيــاد و ســاعات كاری زيــاد، برخــورد بــا مراجعــان در شــرايط اورژانســی و 
بحرانــی از عوامــل مهــم فرســودگی شــغلی در سیســتم های بهداشــتی اســت. 
ايــن موضــوع در مــورد شــاغلین مراكــز بهداشــت روان بــه دلیــل شــرايط ويــژه 

ــردد. ــدان می گ آن دوچن
ــر روی فرســودگی شــغلی تأثیــر می گــذارد تعهــد     در میــان عواملــی كــه ب
ــترده و  ــف گس ــد. تعاري ــزايی دارن ــش بس ــغلی نق ــق ش ــاس تعل ــغلی و احس ش

وان در محیط کار پیشنهادهایی برای ارتقای سالمت ر

مهتاب معتمد
دستيار روانپزشکی
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ــه كار وجــود دارد.  ــق ب ــرای مفاهیمــی مثــل تعل عناويــن متعــددی در متــون ب
ــه  ــبت ب ــوب نس ــاس خ ــا احس ــراه ب ــه هم ــاال ك ــزه ب ــا انگی ــت ب ــك وضعی ي
ــل  ــود. تماي ــه می ش ــر گرفت ــغلی در نظ ــق ش ــوان تعل ــت به عن ــط كار اس محی
بــه ســرمايه گذاری در محــل كار، اشــتیاق بــه انجــام كار و افتخــار از انجــام كار 
بــا احســاس تعلــق شــغلی مرتبــط دانســته شــده اســت. بــه بیانــی ديگــر تعلــق 
ــا  ــل فرســودگی شــغلی در نظــر گرفــت كــه ب ــوان نقطــه مقاب شــغلی۲ را می ت

احســاس رضايــت شــغلی مرتبــط اســت.
ــط كار از  ــه محی ــق ب ــاس تعل ــانی، احس ــع انس ــت مناب ــث مديري    در مباح
جنبه هــای مختلفــی مــورد بررســی قرارگرفتــه و راه هــای زيــادی بــرای 
افزايــش آن پیشــنهاد شــده اســت. درگیــر كــردن كاركنــان در طرح ريزی هــای 
ــش و  ــادل دان ــکان تب ــداوم و ام ــوزش م ــك سیســتم آم ــراری ي ســازمانی، برق
اطالعــات بیــن كاركنــان، در نظــر گرفتــن تقويت كننده هــای مالــی و برقــراری 
سیســتمی بــرای انتقــال بازخوردهــا، مــواردی اســت كــه بــه افزايــش احســاس 

ــد. ــك می كن ــازمان كم ــق در س تعل
   عــالوه بــر مــوارد گفته شــده كــه روش هــای كالســیك و متعارفــی هســتند 
ــود. مزيــت ايــن  ــر خواهــد ب راه هــای خالقانه تــری نیــز در افزايــش تعلــق مؤث
راه هــا ايــن اســت كــه در عیــن ســادگی، باعــث تأثیــرات پايدارتــری می شــود 
ــش احســاس  ــا افزاي ــه ب ــاعت ها ســخنرانی در رابط ــا از س ــر آن ه ــايد تأثی و ش
ــته های  ــط كار در رش ــی در محی ــزاری المپیك هاي ــد. برگ ــتر باش ــق بیش تعل
مختلــف طــوری كــه همــه افــراد درگیــر شــوند، باعــث افزايــش رضايــت شــغلی 
می گــردد. برگــزاری مراســمی كمتــر رســمی در داخــل يــا خــارج از محیــط كار 
ــردی، صبحانه هــای  ــا موفقیت هــای ف ــرای موفقیت هــای ســازمان ي )جشــن ب
كاری(، عکاســی از ايــن مراســم و نمايــش دادن عکس هــا در محیط هــای 
ــق كمــك  ــال آن احســاس تعل ــه دنب ــه ايجــاد خاطــره و ب عمومــی ســازمان ب

می كنــد.
   داشــتن مجلــه داخلــی در ســازمان در قالــب چاپــی يــا الکترونیــك كــه در 
ــد  ــد مفی ــردازد می توان ــان می پ ــه مســائل شــخصی كاركن ــی ب ــار كل ــار اخب كن
باشــد. می تــوان يکــی از كاركنــان را در هرمــاه انتخــاب كــرد و در مــورد زندگــی 

شــخصی او و عاليقــش بــا وی صحبــت كــرد.
   گاهــی بــرای ايجــاد اشــتیاق در كاركنــان می تــوان در كانــال تلگرامــی و يــا 
ســايت ســازمان اخبــاری از آنچــه قــرار اســت در هفته های بعــد در محــل كار رخ 
ــه TED در ســازمان توســط  ــرارداد. برگــزاری ســخنرانی هايی شــبیه ب دهــد، ق

اســاتید يــا كاركنــان پیشکســوت، باعــث افزايــش احســاس تعلــق خواهــد شــد.
ــط  ــه محی ــق ب ــاس تعل ــش احس ــه افزاي ــترک ب ــای مش ــتن فعالیت ه    داش
ــا  ــاص ي ــن خ ــك كمپی ــه ي ــتن ب ــال، پیوس ــوان  مث ــد. به عن ــك می كن كار كم
شــركت در يــك خیريــه به صــورت گروهــی در ايــن زمینــه قابل تصــور اســت. 
ــك  ــتن ي ــا داش ــاه و ي ــرورش گل و گی ــده پ ــازمان ها ديده ش ــی س ــی در برخ حت
يــا چنــد حیــوان اهلــی مشــترک، باعــث افزايــش تعهــد و تعلــق بــه محیــط كار 

می گــردد.
ــا  ــی ب ــوان روزهاي ــال را به عن ــا س ــاه ي ــای م ــی از روزه ــوان برخ    می ت
موضــوع خــاص مشــخص كــرد و از همــه كاركنــان درخواســت كــرد متناســب 

ــد. ــا آن موضــوع خــاص عمــل كنن ب
   به جــز مــوارد بــاال توجــه بــه ويژگی هــای فیزيکــی محیــط كار مثــل فضــای 
ــده  ــی دارد. ديده ش ــرات باالي ــت تأثی ــايل راح ــدا و وس ــا، ص ــور، دم ــب، ن مناس
حتــی شــکل ورودی محیــط كار و رنگ هــای بــه كار رفتــه در احســاس امنیــت 
ــکان  ــان ام ــر كاركن ــده اگ ــده  ش ــات دي ــت. در مطالع ــر اس ــط كار مؤث در محی
ــط را در محــل كار داشــته باشــند احســاس  ــای محی ــور و دم ــم كــردن ن تنظی

رضايــت شــغلی بیشــتری خواهنــد داشــت.
ــخصی در  ــای ش ــتن فض ــل داش ــی مث ــر، مفاهیم ــه اخی ــه ده ــی س    در ط
ــراد  ــل اف ــرات متقاب ــا و تأثی ــراد و گروه ه ــرای اف ــکان ب ــوم م ــط كار، مفه محی
ــکان۳ و  ــس م ــل ح ــی مث ــت. عناوين ــده اس ــات وارد ش ــه مطالع ــا ب و مکان ه
ــراً در  ــاری و اخی ــه معم ــوط ب ــات مرب ــدا در مطالع ــکان۴ ابت ــه م ــتگی ب دل بس
مطالعــات انســانی و اجتماعــی مــورد بحــث قــرار گرفته انــد. حــس مــکان طیفــی 
ــرد.  ــر می گی ــکان را در ب ــك م ــرای ي ــری ب ــا ايثارگ ــاس ت ــن احس ــود اي از نب
ــی بیشــتر  ــده  شــده اســت در محیط هــا و محله هايــی كــه دل بســتگی مکان دي
ــوده اســت. به عــالوه  ــر ب ــت كمت ــار جناي ــت بیشــتر و آم اســت، احســاس امنی
ــر  ــه منج ــی ك ــرد در فعالیت هاي ــود ف ــث می ش ــکان باع ــه م ــتگی ب دل بس
ــاخص های  ــود. ش ــر ش ــتر درگی ــود، بیش ــط می ش ــت محی ــود در وضعی ــه بهب ب
مختلفــی بــرای ارزيابــی میــزان دل بســتگی افــراد در محیط هــای شــغلی بــه كار 
ــتراحت  ــای اس ــراد در زمان ه ــه اف ــی ك ــوع فعالیت ــال ن ــوان  مث ــد. به عن رفته ان
ــتگی  ــزان دل بس ــان دهنده می ــد نش ــد می توان ــاب می كنن ــط كار انتخ در محی
ــط كار را  ــرعت محی ــاعت كاری به س ــام س ــا اتم ــه ب ــرادی ك ــد. اف ــراد باش اف
تــرک می كننــد و يــا ترجیــح می دهنــد در زمان هــای اســتراحت به جــای 
بــودن در محیــط كار، از ســازمان يــا شــركت خــارج شــوند، دل بســتگی كمتــری 
ــط كار  ــی5 محی ــانه گذاری فضاي ــر، نش ــاخص ديگ ــد. ش ــط كار دارن ــه محی ب
اســت. افــرادی كــه دل بســتگی مکانــی بیشــتری دارنــد تمايــل بیشــتری دارنــد 
ــوازم شــخصی خــود را در محیــط كار خــود قــرار دهنــد )مثــل  ــا ل كــه اشــیا ي
گذاشــتن گلــدان يــا عکس هــای خانوادگــی روی میــز كار(. جالــب اينجاســت كه 
ــه مــکان، علی رغــم اين كــه مفهومــی انتزاعــی به نظــر می رســد،  دل بســتگی ب
ارتبــاط نزديکــی بــا شــرايط فیزيکــی دارد. كاركنــان بــه محیط هــای شــغلی كــه 
نــور بهتــری داشــته باشــد يــا بــه محیط هــای شــغلی كــه فضــای بــاز بیشــتری 

داشــته باشــد، دل بســتگی بیشــتری دارنــد.
ــش  ــرای افزاي ــد ب ــر ش ــتار ذك ــن نوش ــه در اي ــابه آن چ ــنهاد هايی مش    پیش
ــاز و  ــژه در آغ ــا به وي ــرای آن ه ــا اج ــت؛ ام ــیار اس ــغلی بس ــق ش ــاس تعل احس
ــان همــراه باشــد.  ــا مقاومت هايــی از طــرف كاركن كوتاه مــدت ممکــن اســت ب
ممکــن اســت عــده ای چنیــن فعالیت هايــی را غیر ضــروری دانســته و انجامشــان 
ــای  ــال، تجربه ه ــد. بااين ح ــی كنن ــه تلق ــت و هزين ــدن وق ــاوی تلف ش را مس
ــر به ســزايی  ــد تأثی ــات می توان ــن اقدام ــق نشــان می دهــد اي ســازمان های موف
در افزايــش رضايــت شــغلی و بــه دنبــال آن بهبــود ســالمت روان در محیط هــای 

كاری داشــته باشــد.
1. burnout, 2. job engagement, 3. sense of place, 4. place 
attachment,  5.  spatial marking
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   فشــارخون بــاال در صــورت درمــان نشــدن می توانــد عواقــب جــدی ازجملــه 
افزايــش خطــر ســکته، بیمــاری كرونــری قلب، نارســايی قلبــی، نارســايی كلیوی 
ــکا حــدود ۷0  ــال داشــته باشــد. در اياالت متحــده آمري ــه دنب مزمــن و مــرگ ب
میلیــون بزرگســال مبتــال بــه فشــارخون بــاال هســتند امــا تنهــا ۶0 درصــد آنهــا 
تشــخیص داده  شــده و از ايــن میــزان، فشــارخون فقــط 50% آنهــا كنترل شــده 

. ست ا
فشــارخون بــاال بــا اختــالل افســردگی مــاژور، اختالل اضطــراب منتشــر، اختالل 
دوقطبــی و اســکیزوفرنیا همراهــی دارد. به عــالوه، اختــالالت خــوردن تکانشــی، 
ســوءمصرف مــواد، اضطــراب و افســردگی بــا تشــخیص فشــارخون بــاال ارتبــاط 
دارنــد. بیمــاران مبتــال بــه اختــالل پانیــك در ســن پايین تــر دچــار فشــارخون 
بــاال می شــوند. يــك مطالعــه در ســال ۲00۷ نشــان داد كــه شــیوع فشــارخون 
بــاال در بیمــاران دوقطبــی ۶1% در مقابــل ۴1% در جمعیــت عمومی بــود. ارتباط 
قــوی بیــن اختــالل دوقطبــی و فشــارخون بــاال احتمــااًل بــه خاطــر مکانیســم 
ــیگنال دهی  ــت س ــش فعالی ــب افزاي ــر دو موج ــت؛ ه ــاری اس ــترک دو بیم مش
كلســیم ســلول و افزايــش ســطوح يــون كلســیم در داخــل ســلول های پالكتــی 

می شــوند.
ــکی  ــاران روان پزش ــر در بیم ــی بدت ــب بالین ــه عواق ــر ب ــاال منج ــارخون ب فش
شــديد  بیماری هــای  ســاير  و  اســکیزوفرنیا  مبتالبــه  افــراد  در  می شــود. 
ــل  ــه زندگــی كاســته می شــود؛ دلی ــد ب روان پزشــکی، بیــش از ۲5 ســال از امی
اولیــه مرگ ومیــر، بیماری هــای قلبــی عروقــی اســت، نــه خودكشــی! در افــراد 
مبتــال بــه افســردگی خطــر بیماری هــای قلبی-عروقــی 50% بیشــتر و از ايــن 

ــادل خطــر كشــیدن ســیگار اســت. جهــت مع
اســکیزوفرنیا بــا همبودی هــای متعــدد و افزايــش قابل توجــه در ريســك قلبــی 
ــزان  ــاط دارد. می ــی ]BMI[( ارتب ــوده بدن ــاخص ت ــرل ش ــد از كنت ــاله )بع ده س
ــکیزوفرنیا )%۶۲)  ــار اس ــاران دچ ــده در بیم ــاالی درمان نش ــارخون ب ــاد فش زي

ــت. ــده اس نگران كنن
در اين مقاله به اين موارد پرداخته شده است:

          نشانه ها و عالئم فشارخون باال
          نقش مراقبین سالمت روان در ارزيابی و تشخیص

ــالت  ــارخون و تداخ ــر فش ــايکوتروپ ب ــای س ــر داروه ــی تأثی           چگونگ
ــی داروي

          مديريت فشــارخون باال در بیماران روان پزشــکی شــامل اســتراتژی های 
مشــاوره و ســبك زندگی

تشخيص فشارخون باال
ــا  ــار ي ــح، دو ب ــورت صحی ــه به ص ــر از ۹0/1۴0 ك ــارخون باالت ــف: فش تعری
بیشــتر طــی حداقــل دو ويزيــت پزشــکی اندازه گیــری شــده باشــد. بیمــار بايــد 
ــی  ــش هیجان ــا تن ــال ي ــرده باشــد و درد فع ــه اســتراحت ك ــج دقیق ــل پن حداق
ــا اسانســیل  ــه ي ــاال، اولی ــوارد فشــارخون ب ــا ۹5 درصــد م نداشــته باشــد. ۹0 ت
هســتند. البتــه علــل ثانويــه هــم بايــد در نظــر گرفتــه شــود. در جــدول 1 بــه 

ــاره  شــده اســت. ــد اش ــاال ببرن ــد فشــارخون را ب ــه می توانن ــی ك داروهاي

جدول ۱- داروهایی که فشارخون را باال می برند

ــرای  ــاال، ب ــد از مطرح شــدن تشــخیص فشــارخون ب ــی پزشــکی: بع ارزیاب
ــی  ــای انتهاي ــیب ارگان ه ــاال آس ــارخون ب ــر فش ــه خاط ــا ب ــه آي ــن اين ك تعیی
ــکی  ــی پزش ــت؛ ارزياب ــاده اس ــاق افت ــوی( اتف ــا كلی ــی ي ــاری قلب ــه بیم )ازجمل
ــل  صــورت می گیــرد. هــدف ايــن اســت كــه عوامــل خطــر قلبی-عروقــی قاب
ــاال  ــارخون ب ــه فش ــل ثانوي ــده و عل ــی شناسايی ش ــد هیپرلیپیدم ــالح مانن اص

ــت: ــر اس ــوارد زي ــامل م ــا ش ــن ارزيابی ه ــود. اي ــی ش بررس
          معاينه بالینی
          مرور داروها

          پروفايل چربی
          آنالیز ادرار از نظر پروتئینوری

تشخیص و مدیریت فشارخون
باال در بیماران روان پزشکی

ترجمه: زینب اميری مقدم 
دستيار روانپزشکی

)NSAIDS( اريتروپويتینداروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی

متیل فنیديتكورتیکواسترويیدها
آمفتامین هااسترويیدهای آنابولیك

دكونژستان هامهاركننده های بازجذب سروتونین
تاكرولیموسمهاركننده های بازجذب سروتونین-نوراپی نفرين

)MAOIs( سیکلوسپورينمهاركننده های مونوآمین اكسیداز
ضدافسردگی های سه حلقه ای
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          كراتینین و الکترولیت های سرم
          نوار قلبی و بررسی هايپرتروفی بطن چپ يا انفاركتوس قلبی

          قند خون ناشتا يا HbA1C به منظور غربالگری ديابت تیپ دو
ــه اثــرات  داروهــای ســایکوتروپ: در ارزيابــی بیمــار روان پزشــکی بايــد ب
داروهــای ســايکوتروپ و تداخــالت دارويــی بــر فشــارخون توجــه شــود 
ــد  ــوم می گیرن ــم لیتی ــك و ه ــم ديورتی ــه ه ــی ك ــاًل بیماران ــدول ۲(. مث )ج
ــه  ــد ك ــرار دارن ــوم ق ــرمی لیتی ــطح س ــش س ــیون و افزاي ــر دزيدراتاس در خط
ــود.  ــه ش ــايی كلی ــديد و نارس ــك ش ــم نورولوژي ــه عالئ ــر ب ــد منج می توان
چنديــن داروی ضــد فشــارخون هســتند كــه در صــورت تجويــز بــا ونالفاكســین 
ــی  ــارخون در همراه ــد فش ــای ض ــد. داروه ــاال ببرن ــارخون را ب ــد فش می توانن

ــش  ــارخون را كاه ــا-1 فش ــای آلف ــده گیرنده ه ــايکوتروپ های بلوک كنن ــا س ب
ــف  ــارخون مختل ــد فش ــای ض ــا داروه ــته MAOI ب ــای دس ــد. داروه می دهن
ــد  ــا مانن ــوند. محرک ه ــارخون ش ــش فش ــا كاه ــش ي ــب افزاي ــد موج می توانن
ــل –  ــا مدافینی ــل ي ــتروآمفتامین، آرمدافینی ــتین، دكس ــت، اتوموكس متیل فنیدي
ــب  ــد موج ــارخون - می توانن ــد فش ــای ض ــا داروه ــب ب ــا در تركی ــی ي به تنهاي

ــوند. ــون ش ُپرفشــاری خ
ســوءمصرف مــواد به ويــژه الــکل، متامفتامیــن و كوكايیــن، موجــب اشــکال در 
ــد  ــاوم باي ــاالی مق ــه فشــارخون ب ــال ب ــراد مبت ــرل فشــارخون می شــود. اف كنت
دوبــاره از نظــر ســوءمصرف مــواد به عنــوان يــك دلیــل احتمالــی مــورد ارزيابــی 

قــرار گیرنــد.

مراقبت الزمداروهای سایکوتروپداروهای ضدفشارخون

مراقب دزيدراتاسیون و سطح سرمی لیتیوم باشید.لیتیومديورتیك ها

مراقب افزايش فشارخون باشید.ونالفاكسینچندين دارو هم زمان

مراقب افت احتمالی فشارخون باشید.سايکوتروپ هايی با بلوک قوی آلفا-1چندين دارو هم زمان

افت فشارخون )بلوک آلفا1-(مهاركننده های مونوآمین اكسیدازهر كالس دارويی
افزايش فشارخون )غذاهای حاوی تیامین می توانند منجر به طغیان 

كاته كوالمین و كريز فشارخون شوند.(

مراقب افزايش فشارخون باشید.محرک هاهر كالس دارويی

ــالمت  ــات س ــدگان خدم ــرای ارائه دهن ــری ب ــای غربالگ راهنم
روان

بســیاری از مبتاليــان بــه اختــالالت شــديد روان پزشــکی، تنهــا تماســی كــه 
ــالمت روان  ــان س ــای مراقب ــان ويزيت ه ــد هم ــکی دارن ــتم پزش ــا سیس ب
ــايی  ــه شناس ــد ب ــتم می توان ــن سیس ــط اي ــری توس ــن، غربالگ ــت. بنابراي اس
ــر ايــن صــورت تشــخیص داده نمی شــوند. مــواردی منجــر شــود كــه در غی

ــگیری  ــات پیش ــق خدم ــری: طب ــه غربالگ ــوط ب ــای مرب توصيه ه
ــی  ــت عموم ــاال در جمعی ــارخون ب ــر فش ــری از نظ ــده، غربالگ ــاالت  متح اي
ــا فشــارخون طبیعــی  ــا ۳۹ ســاله ب از 1۸ ســالگی آغــاز می شــود. افــراد 1۸ ت
)1۳0/۸0>) و بــدون ريســك فاكتور )مثــل اضافــه وزن، چاقــی يــا نــژاد 
ــرادی  ــرد. اف ــری ك ــال غربالگ ــه س ــر س ــوان ه ــی( را می ت آفريقايی آمريکاي
كــه ريســك فاكتور دارنــد يــا فشــارخون آنهــا بیــن 1۳0/۸5 و 1۳۹/۸۹ اســت 
ــر  ــن نظ ــاالنه از اي ــد س ــر باي ــال و باالت ــن ۴0 س ــا س ــراد ب ــن اف و همچنی

ــت شــوند. ويزي
ــن ســالمت روان در  ــاير مراقبی ــه روان پزشــکان و س ــن اســت ك ــده آل اي اي
هــر ويزيــت فشــار خون بیمــاران -به ويــژه آنهــا كــه داروهــای ســايکوتروپ 

ــد. ــری كنن ــد- را اندازه گی ــرف می كنن مص
ــاالی  ــد از مطرح شــدن تشــخیص فشــارخون ب ــان: بع ــازی درم بهينه س
اولیــه، شناســايی همبودی هــای روان پزشــکی و شــدت عالئــم روان پزشــکی 
بــرای بهینــه ســاختن پايبنــدی بــه درمــان الزم اســت. افــرادی كــه عالئــم 

ــرش  ــه داروهــای ضــد فشــارخون پذي ــد نســبت ب ــادی از افســردگی دارن زي
كمتــری دارنــد. روان پزشــکان در مقابــل ايــن بیمــاران بايــد همدلــی كــرده و 
ــی )empathy( موجــب اعتمــاد بیمــار می شــود  انگیزه بخــش باشــند. همدل

ــد. ــوی می آفرين ــزه ای ق كــه خــود انگی
درمان و مدیریت فشارخون باال

ــداف  ــال ۲015، اه ــزرگ )SPRINT( در س ــی ب ــك كار آزماي ــج ي ــق نتاي طب
ــت.  ــد اس ــی مفی ــر و غیرديابت ــاران پر خط ــارخون در بیم ــخت گیرانه فش س
ــتولیك  ــارخون سیس ــا فش ــر ب ــاله و باالت ــاران 50 س ــه، بیم ــن مطالع در اي
ــی  ــر قلبی-عروق ــه از نظ ــر افزايش يافت ــوه و خط ــر جی ــا 1۸0 میلی مت 1۳0 ت
ــر از  ــا اهــداف فشــارخون سیســتولیك كمت ــروه ب ــی در دو گ به صــورت اتفاق
ــان ســخت گیرانه ُپرفشــاری  ــد. درم ــرار گرفتن ــوه ق ــر جی 1۲0 و 1۴0 میلی مت
ــندرم  ــزان س ــز می ــر و نی ــه در مرگ ومی ــش قابل توج ــب كاه ــون موج خ
حــاد كرونــری، انفاركتــوس قلبــی، نارســايی قلبــی، ســکته يــا مــرگ ناشــی 
ــدام از  ــه در هیچ ك ــن مطالع ــج اي ــا نتاي ــد؛ ام ــی ش ــوادث قلبی-عروق از ح
گايدالين هــای اخیــر وارد نشــده اســت. بنابرايــن فشــارخون هــدف »كمتــر از 
1۲0 میلی متــر جیــوه« را بــرای بیمــاران غیرديابتــی پنجاه ســاله و باالتــر كــه 

ــد. ــر بگیري ــتند در نظ ــی هس ــر قلبی -عروق ــل خط دارای عوام
اصــالح ســبک زندگــی: بــه بیمــاران بايــد دربــاره ايــن مــوارد آمــوزش 

داده شــود:
          كاهش وزن

          فعالیت جسمی
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جدول ۲- تداخالت دارویی بين داروهای سایکوتروپ و داروهای ضد فشارخون
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          مصرف متوسط الکل
          كاهش مصرف سديم

ــاال  ــارخون ب ــف فش ــرای توق ــی ب ــای رژيم ــری رويکرده           به كارگی
ــه ای ــم مديتران ــا رژي )DASH( ي

ــاران  ــار خون در بیم ــش فش ــب كاه ــد موج ــد وزن می توان ــش 10 پون كاه
دارای اضافــه وزن شــود. رژيــم DASH كــه شــامل میوه هــا، ســبزی ها، 
محصــوالت لبنیاتــی كم چــرب، مصــرف بــاالی پتاســیم و كلســیم و كاهــش 
مصــرف چربی هــای اشــباع و كلــی اســت، می-توانــد فشــارخون سیســتولیك 
ــه ۲۴00  ــوه كاهــش دهــد. كاهــش مصــرف ســديم ب ــر جی را 1۴-۸ میلی مت
ــوه  ــر جی ــتولیك را ۸-۲ میلی مت ــارخون سیس ــر، فش ــرم در روز و كمت میلی گ
ــه مــدت ۳0 دقیقــه در روز و  پايیــن مــی آورد. فعالیت هــای هــوازی منظــم ب
اغلــب روزهــای هفتــه می توانــد فشــار خون را تــا ۹ میلی متــر جیــوه كاهــش 
دهــد. بیمــاران بايــد تشــويق شــوند كــه ســیگار را تــرک كننــد. بیمارانــی كــه 
دو تــا يــا بیشــتر از ايــن اصالحــات را انجــام دهنــد نتايــج بهتــری می گیرنــد.

ــا  ــا تنه ــارخون آنه ــه فش ــی ك ــارخون: بیماران ــد فش ــای ض داروه
ــای  ــد داروه ــد، باي ــدف نرس ــه ه ــی ب ــبك زندگ ــات س ــت اصالح ــا رعاي ب
ــتر دارو  ــا بیش ــه دو ي ــاران ب ــب بیم ــد. اغل ــت كنن ــارخون درياف ــد فش ض
بــرای كنتــرل فشــار خون نیــاز خواهنــد داشــت. طبــق كارآزمايی هــای 
بالینــی برخــی زيرگروه هــای بیمــاران بــا داروهــای خــط  اول مختلــف 
ــی  ــه آفريقايی آمريکاي ــی ك ــاًل در بیماران ــت. مث ــد داش ــری خواهن ــج بهت نتاي
كلســیم،  كانــال  بلوک كننده هــای  تیازيــدی،  ديورتیك هــای  نیســتند 
بلوک كننده هــای گیرنــده آنژيوتانســین و مهاركننده هــای آنزيــم مبــدل 
آنژيوتانســین درمان هــای خــط اول هســتند )جــدول ۳(. بــرای بیمــاران 
ــط  ــان خ ــوی، درم ــن كلی ــاری مزم ــدون بیم ــی ب ــژاد آفريقايی آمريکاي ــا ن ب
اول ديورتیك هــای تیازيــدی و مهاركننده هــای كانــال كلســیمی اســت، 
مهار كننده هــای  و  آنژيوتانســین  مبــدل  آنزيــم  مهاركننده-هــای  زيــرا 
گیرنــده آنژيوتانســین حــوادث قلبی عروقــی را به صــورت مؤثــر كاهــش 
ــاری  ــه بیم ــال ب ــی مبت ــاران آفريقايی آمريکاي ــال، بیم ــن ح ــا اي ــد. ب نمی دهن
مزمــن كلیــوی و پروتئینــوری از مهاركننده هــای آنزيــم مبــدل آنژيوتانســین 
ــا خــط  ــن داروه ــد و اي ــده آنژيوتانســین ســود می برن ــای گیرن و مهار كننده ه
اول درمــان هســتند. بــه هــر حــال، كنتــرل فشــار-خون نســبت بــه نــوع دارو 

ــت. ــه اس ــود نتیج ــری در بهب ــل مهم ت عام
ــته  ــود نداش ــی وج ــان ادغام ــکان درم ــر ام ــکان: اگ ــش روان پزش نق
ــی  ــرده و ط ــروع ك ــط اول را ش ــای خ ــی از داروه ــد يک ــك باي ــد، پزش باش
ــد. در صــورت افزايــش شــديد فشــارخون )بیشــتر از  ــری كن ــاه پیگی ــك م ي
ــن  ــاری مزم ــل بیم ــم )مث ــای مه ــا همبودی ه ــوه( ي ــر جی 1۶0/100 میلی مت
كلیــوی، نارســايی احتقانــی قلــب، بیمــاری كرونــری( پیگیــری بیمــار در زمــان 
زودتــری صــورت می گیــرد. در بیمارانــی كــه فشــارخون بیشــتر از 1۶0/100 
میلی متــر جیــوه دارنــد اغلــب يــك ديورتیــك تیازيــدی بــا يــك داروی ديگــر 
ــورت  ــوی در ص ــن كلی ــاری مزم ــه بیم ــاران مبتالب ــود. بیم ــز می ش تجوي
ــده  ــا مهاركنن ــین ي ــدل آنژيوتانس ــم مب ــده آنزي ــا مهاركنن ــان ب ــروع درم ش
گیرنــده آنژيوتانســین بايــد به دقــت ازنظــر پتاســیم و كراتینیــن طــی ۲-1 روز 
ــه افزايــش  ــا تطبیــق دوز دارو پايــش شــوند. دوز داروهــا را ماهان از شــروع ي
ــد. در صــورت  ــه دســت آي ــا فشــار خون هــدف ب ــد ت ــم می كنن ــا تنظی داده ي
رخــداد يکــی از ســناريوهای زيــر الزم اســت متخصــص داخلــی يــا قلــب و يــا 

ــر مراقبــت بیمــار توســط روان پزشــك، نظــارت كنــد: نفرولوژيســت ب

          احتمال دلیل ثانويه برای فشارخون باال
ــر  ــودی )كراتینیــن بیــش از mg/dl 1/۸، بدت ــده همب           شــرايط پیچی

شــدن نارســايی كلیــوی، هیپركالمــی، نارســايی قلبــی، بیمــاری كرونــری(
          فشارخون<1۸0/1۲0 میلی متر جیوه

          نیاز به سه داروی ضد فشارخون يا بیشتر

جدول 3- انتخاب درمان دارویی اوليه برای فشارخون باال

CKD: بیماری مزمن كلیوی

خالصه
ــب  ــا اغل ــاران روان پزشــکی ام ــودی مهــم در بیم ــك همب ــاال ي فشــارخون ب
بــدون عالمــت اســت. روان پزشــکان و ســاير مراقبــان ســالمت روان به خاطــر 
ــاال را در آنهــا تشــخیص  ــا ايــن بیمــاران اغلــب فشــارخون ب ــاد ب تمــاس زي
می دهنــد. بعــد از تأيیــد تشــخیص، ارزيابــی اولیــه در جهــت اصــالح ســبك 
زندگــی اســت. در بیمارانــی كــه بــا وجــود ايــن اصالحــات هنــوز فشــارخون 
بــاال دارنــد، بايــد روان پزشــك يــا پزشــك مراقبت هــای پايــه درمــان دارويــی 
ــاالی  ــارخون ب ــوارد فش ــت م ــه مديري ــادر ب ــك ق ــد. روان پزش ــروع كن را ش
اولیــه اســت امــا بايــد حیــن درمــان در مــورد احتمــال تداخــالت دارو-بیمــاری 
ــکی  ــاران روان پزش ــرای بیم ــی ب ــرد گروه ــد. رويک ــیار باش و دارو-دارو هوش

ــود نتیجــه می شــود. ــه بهب منجــر ب
منبع

McCarron RM, Keenan CR, Lashai B, Onate JC. How to 
diagnose and manage hypertension in a psychiatric 
patient. Current Psychiatry 2017:16(9): 23‐30.

درمان خط اولگروه بيماران

بیماران آفريقايی آمريکايی 
CKD بدون

- ديورتیك تیازيدی
- مهاركننده های كانال كلسیم

بیماران غیر آفريقايی 
CKD آمريکايی بدون

- ديورتیك تیازيدی
- مهاركننده های كانال كلسیم

مهاركننده های آنزيم مبدل آنژيوتانسین يا 
مهاركننده های گیرنده آنژيوتانسین

بیماران آفريقايی آمريکايی 
CKD مبتالبه

با پروتئینوری:
- مهاركننده های آنزيم مبدل آنژيوتانسین يا 

مهاركننده های گیرنده آنژيوتانسین
بدون پروتئینوری:

- ديورتیك تیازيدی
- مهاركننده های كانال كلسیم

- مهاركننده های آنزيم مبدل آنژيوتانسین يا 
مهاركننده های گیرنده آنژيوتانسین

بیماران 
غیرآفريقايی آمريکايی مبتال 

DKC به

- مهاركننده های آنزيم مبدل آنژيوتانسین يا 
مهاركننده های گیرنده آنژيوتانسین

بیماران مبتالبه ديابت 
تیپ دو

- درمان بر اساس نژاد و DKC مانند باال
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مقاله  ها

چگونه بيش فعالی 
را در فرد افسرده 
تشخيص دهيم؟

ترجمه: امی تيس توکلی 
روان پزشک

   اختــالل نقــص توجه بیش فعالــی )ADHD( و 
افســردگی هــر دو باعــث كاهــش توانايــی تمركــز و 
توجــه در فــرد می شــوند. هم چنیــن همبــودی بــاالی 
آنهــا بــا يکديگــر و ايــن واقعیــت كــه هريــك ممکن 
اســت موجــب تشــديد عالئــم ديگــری شــود افتــراق 
آنهــا را از يکديگــر بــرای بالینگــران دشــوار می ســازد. 
ــد  ــرای ســال های متمــادی محققــان تــالش كردن ب
ــالل افســردگی  ــا الگــوی عصب روان شــناختی اخت ت
ــه  ــن نتیج ــه اي ــت ب ــا در نهاي ــد، ام ــی را بیابن اساس
رســیدند كــه گرچــه بیشــترين اختــالالت در حــوزه 
توجــه رخ می دهــد عملکــرد اجرايــی و حافظــه 
ــات  ــه مطالع ــر پاي ــود. ب ــکل می ش ــار مش ــز دچ نی
پیشــین شــدت بــاالی افســردگی، ويژگی هــای 
دوقطبــی و مصــرف داروهــای ضدافســردگی بــا اثــر 
ــتر  ــب بیش ــث تخري ــی باع ــك همگ آنتی كولینرژي

ــوند. ــناختی می ش ــرد ش عملک
 CPT، Continuous( آزمــون عملکــرد پیوســته   
Performance Test( متداول تريــن ابــزار ســنجش 
ــرای  ــران ب ــه بالینگ ــت ك ــناختی اس عصب روان ش
ــت  ــوان عل ــی به عن ــردگی از بیش فعال ــراق افس افت
عالئــم كمبــود توجــه در فــرد افســرده مــورد اســتفاده 
ــی دارد  ــای متفاوت ــد. CPT ويرايش ه ــرار می دهن ق
ــا  ــع ب ــه ای جام ــول نتیج ــل حص ــن دلی ــه همی و ب
اســتفاده از مطالعــات پیشــین كار دشــواری اســت. در 
برخــی از مطالعــات بــه اثــر انــدک اختالل افســردگی 
)بــا نمــره بــاال در آزمــون افســردگی بــك( بــر ايــن 
آزمــون اشــاره شــده اســت امــا مطالعــات بســیاری آن 

ــد. ــد نکرده ان را تأيی
روش اجرا

میــان  از  آزمودنی هــا  پیــش رو  مطالعــه  در     
ــد  ــا درص ــرا نه تنه ــدند زي ــاب ش ــجويان انتخ دانش
بااليــی از ايــن گــروه از افــراد )۸%) از اختــالل 
تمركــز شــکايت دارنــد بلکــه میــزان بــروز افســردگی 
ــوع 1۴۳  ــذا در مجم ــز در دانشــجويان باالســت. ل نی
ــی در  ــگاه دولت ــك دانش ــکی از ي ــجوی پزش دانش
برزيــل به صــورت داوطلــب وارد مطالعــه شــدند.

ارزيابــی آزمودنی هــا از لحــاظ عالئــم ADHD شــامل 

Adult Self-Assess-)س ASRS ــنجی ــون خودس  آزم
ment Rating Scale( و مصاحبه نیمه ســاختاريافته 
ــط  ــه توس ــود ك ــاس )DSM IV (K-SADS ب ــر اس ب
روان پزشــکان بــا ســابقه كاری حداقــل ده ســال 
ــرای نشــانگان افســردگی  ــی ب ــت. ارزياب انجــام گرف
ــد  ــك )BDI( انجــام ش ــا پرســش نامه افســردگی ب ب
ــه  و آزمودنی هايــی كــه نتیجــه آزمــون آنهــا ابتــال ب
افســردگی شــديد را نشــان داد از مطالعــه حــذف 
ــون  ــامل آزم ــناختی ش ــی عصب روان ش ــدند. ارزياب ش

ــود. ــلر )WAIS( ب ــوش وكس ــون ه CPT و آزم
ــای  ــايع ترين آزمون ه ــر II از ش ــون CPT كان    آزم
بالینــی بــرای تشــخیص اختــالل نقــص توجــه 
اســت كــه توانايــی حفــظ تمركــز، حواس پرتــی 
را در فــرد می ســنجد. در  و زمــان واكنش دهــی 
ــام  ــر انج ــتفاده از كامپیوت ــا اس ــه ب ــون ك ــن آزم اي
می شــود از آزمودنــی خواســته می شــود كــه در 
صــورت ديــدن هــر يــك از حــروف به غیــر از حــرف 
X دكمــه صفحه كلیــد را فشــار دهــد. معیارهــای 
ــداد  ــت از: تع ــارت اس ــون عب ــن آزم ــنجش در اي س
خطــای تعــداد   ،OMISSION (OMI(  خطــای 

واكنش دهــی  زمــان   ،COMISSION (COM(
)HRT( و حواس جمــع بــودن OMI .)d) عبــارت 
اســت از عــدم پاســخ دهی هنــگام ديــدن همــه 
ــود توجــه  ــرف كمب ــن خطــا مع حــروف به جــز X. اي
يــا كنــدی فــرد اســت درحالی كــه COM بــه معنــای 
خطــای ضربــه زدن هنــگام نمايــش حــرف X اســت. 
ــه  ــخ دهی ب ــان پاس ــط زم ــی متوس ــه معن HRT ب
ــر  ــا به غی ــام گزينه ه ــش تم ــس از نماي ــرک پ مح
ــت.  ــرد اس ــی ف ــخصه هدف ياب ــه مش ــت ك از X اس
حــرف d ســنجه ی توانايــی آزمودنــی در افتــراق 
ــريع در  ــی س ــت. واكنش ده ــدف اس ــدف از غیره ه
كنــار خطــای COM بــاال مؤيــد تکانشــگری اســت، 
ــدد  ــوارد متع ــد و م ــی كن ــه واكنش ده درصورتی ك
ــورت  ــه به ص ــش توج ــای OMI و COM كاه خط

ــد. ــان می ده ــر را نش فراگی
یافته ها

ــون  ــج آزم ــاط نتاي ــا ارتب ــل يافته ه ــرای تحلی    ب
ــی  ــون K-SADS، ASRS و CPT بررس ــا آزم BDI ب
شــد. میانگیــن ضريــب هــوش )IQ( آزمودنی هــا 
115 بــود و ارتباطــی میــان هــوش، جنســیت، 
يافــت   ADHD نشــانه های  و   CPT مقیاس هــای 
نشــد. ۴.5۷% آزمودنی هــا دچــار ADHD بودنــد ولــی 
۳1% عالئــم كمبــود توجــه و ۹% عالئــم بیش فعالــی 
داشــتند. 1۷.5% آزمودنی هــا دارای عالئــم افســردگی 
خفیــف و 10% دارای عالئــم افســردگی متوســط 
ــم افســردگی و  ــن عالئ ــاداری بی ــاط معن ــد. ارتب بودن
بیش فعالــی يافــت نشــد. در رگرســیون خطــی ارتبــاط 
معنــاداری میــان خطاهــای OMI و COM بــا نمــره 
آزمــون K-SADS مشــاهده شــد امــا ارتباط معنــاداری 
بیــن عالئــم افســردگی و نتايــج آزمــون CPT وجــود 

نداشــت.
نتيجه گيری

   وجــود عالئــم خفیف و متوســط افســردگی موجب 
اختــالل شــناختی معنــاداری در فــرد نمی گــردد 
ــديد  ــم آن را تش ــود ADHD عالئ ــورت وج و در ص
نمی كنــد. بــر اســاس ايــن يافته هــا، توجــه بــه 
وجــود ADHD هنــگام مشــاهده عالئــم نقــص توجه 
در مراجــع مهــم اســت و بالینگــران بايــد بــه خطــای 
رايجــی كــه در حــال حاضــر مشــاهده می شــود، يعنی 
ــه افســردگی و  ــالل شــناختی ب ــم اخت انتســاب عالئ

ــان ADHD، هوشــیار باشــند. ــت از درم غفل
منبع

Mesquita  C,  Nazar  BP,  Pinna  CM,  Ra-
belo B, Serra-Pinheiro MA, Sergeant J, 
Mattos P. How can Continuous Perfor-
mance  Test  help  to  assess  inattention 
when mood and ADHD symptoms co-
exist? Psychiatry Res. 2016;243:326-30.
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معرفی کتاب

عنوان کتاب: درسنامه روان پزشکی بالينی و علوم رفتاری
نویسندگان: ميرفرهاد قلعه بندی و همکاران

انتشارات: ارجمند

ــرای آمــوزش روان پزشــکی دانشــجويان پزشــکی كشــور  ــاب مرجــع بومــی ب ــه ی كت ــاب باهــدف تهی ــن كت ــح: اي توضی
ــده ی بیســت و  ــوان برگزي ــاب به عن ــن كت ــی مواجــه شــد. اي ــا اســتقبال خوب ــاب ب ــه شــده اســت. ويراســت اول كت تهی
يکمیــن دوره ی جشــنواره ی كتــاب برتــر دانشــگاهی 1۳۹1 در روان پزشــکی توســط شــورای انتشــارات دانشــگاه تهــران 

انتخــاب شــد و مــورد تقديــر قــرار گرفــت.
ــا همــکاری بیــش از پنجــاه تــن از اعضــای هیأت علمــی دانشــگاه های علــوم پزشــکی كشــور  ويرايــش جديــد كتــاب ب
ــای  ــن پژوهش ه ــج آخري ــه روز شــده، نتاي ــی ب ــای علم ــد يافته ه ــم  شــده اســت. در ويراســت جدي و در ۳۴ فصــل تنظی
ــی  ــا DSM-5 منطبــق و بخش هاي همه گیرشناســی اختــالالت روانپزشــکی كشــور آورده شــده، مالک هــای تشــخیصی ب

ماننــد روان داروشناســی در كــودكان و ســالمندان و نیــز در دوره ی بــارداری افــزوده  شــده اســت.

DSM-5 عنوان کتاب: راهنمای مصاحبه بالينی بر مبنای
نویسنده : مارك زیمرمن
مترجم: امی تيس توکلی

 انتشارات: ابن سينا

توضیــح: ايــن كتــاب يــك اســتاندارد بــرای مصاحبــه ی بالینــی نیســت، بلکــه منبعــی بــا قابلیــت دسترســی ســريع در فرآينــد 
مصاحبــه ی بالینــی اســت. ايــن كتــاب دارای نـُـه بخــش اســت. در ابتــدا فهرســتی از اجــزای يــك ارزيابــي روان پزشــکی كامــل 
ــن  ــرار دارد قوانی ــر فصــل ق ــه در اول ه ــر اســاس تشــخیص اســت. در كادری ك ــاب ب ــن كت ــم اي ــرار دارد. نحــوه ی تنظی ق
ــا دســتنامه ی DSM-5 بــه كار گرفتــه شــود. مصاحبــه ی  تشــخیص DSM-5 نوشــته شــده اســت. ايــن راهنمــا بايــد همــراه ب
بالینــی چیــزی بیــش از پرســیدن فهرســتی از ســؤاالت اســت و مصاحبه گــر بــا كســب تجربــه قــادر بــه جمــع آوری اطالعــات 
ــد.  ــار روی می ده ــا بیم ــی ب ــه ی درمان ــراری رابط ــا برق ــان ب ــه هم زم ــود ك ــد ب ــح خواه ــخیص گذاری صحی ــرای تش الزم ب

هــدف تألیــف كتــاب چگونگــی پرســیدن ســؤاالت درســت طــی يــك مصاحبــه ی تشــخیصی اســت.

A first-rate madness :عنوان کتاب
نویسنده: سيد نصير قائمی

انتشارات: پنگوئن

ــس )Tufts( اســت.  ــکی دانشــگاه تافت ــور روان پزش ــی، پروفس ــر قايم ــید نصی ــر س ــاب دكت ــن كت ــنده اي ــح: نويس توضی
ــه اســت.  ــر پرداخت ــرن اخی ــران مشــهور در دو ق ــن شــخصیت تاريخــی و رهب ــه سرگذشــت چندي ــاب وی ب ــن كت در اي
خصوصیــات روانشــناختی همــراه بــا اختــالالت خلقــی ايــن افــراد را ارزيابــی كــرده و بــه ارتبــاط بیــن ايــن اختــالالت و 
توانمنــدی و موفقیــت در رهبــری اشــاره نمــوده اســت. او بــا اســتناد بــه شــواهد موجــود در مــورد ايــن رهبــران سیاســی، 
ــرای رهبــری محســوب  ايــن نظريــه را مطــرح می كنــد كــه وجــود اختــالالت خلقــی در شــرايط بحــران يــك امتیــاز ب

می شــود.

افروز دژآباد
 دستيار روانپزشکی
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فعاليت های 
انجمن

نامه رئیس انجمن به رئیس کل 
سازمان نظام پزشکی

جناب آقای دکتر ایرج فاضل
رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

 با سالم و احترام
ــی  ــت مالقات ــم از فرص ــت الزم می دانی    نخس
علمــی  انجمــن  هیأت مديــره  اختیــار  در  كــه 
روان پزشــکان قــرار داديــد تــا برخــی از اهم مســائل 
ــی در  ــا جناب عال ــور را ب ــکی كش ــه روان پزش جامع
میــان بگذاريــم و از رويکــرد مثبــت و ســازنده شــما 
ــم.  ــگزاری نمايی ــالمت روان سپاس ــه س ــه مقول ب
ــاء  ــاهد ارتق ــتر ش ــل بیش ــا تعام ــه ب ــم ك امیدواري
خدمــات ايــن حــوزه بــه مــردم عزيــز ايــران باشــیم. 
همچنیــن قــدردان تالش هــای جناب عالــی، بــرای 
تعییــن مرجعــی مــورد وفــاق قاطبــه جامعه پزشــکی 
بــرای تعییــن ارزش نســبی خدمــات مختلــف 
ــق و  ــا تواف ــبختانه ب ــه خوش ــتیم ك ــالمت هس س
همراهــی وزارت بهداشــت، شــورای عالــی بیمــه و 
ــازمان  ــه س ــت آن ب ــر محوري ــازمان های بیمه گ س
ــه  ــت. همان گون ــده اس ــپرده ش ــکی س ــام پزش نظ
كــه حضــوری نیــز بــه اســتحضار رســانده شــد ايــن 
انجمــن ضمــن حمايــت از ايــن هــدف ارزشــمند و 
مســیر پیــش رو دغدغه هايــی دارد كــه خواهشــمند 
اســت بــه نحــو مقتضــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.

   در طــی ســال های طوالنــی بــرای انــواع 
خدمــات مــورد نیاز در حــوزه ســالمت روان و درمان 
ــت  ــی، ويزي ــواع روان درمان ــی )ان ــالالت روان اخت
در منــزل، پیگیــری تلفنــی، كاردرمانــی و آمــوزش  
بیمــار و خانــواده( هیچ گونــه تعرفــه ای تعییــن نشــده 
و تحــت پوشــش بیمــه ای نیــز قــرار نگرفتــه بودنــد، 
ــات  ــزء خدم ــات، ج ــن خدم ــده اي ــه عم درحالی ك
پايــه ی درمــان اختــالالت روان پزشــکی محســوب 

می شــوند. خوشــبختانه پــس از آغــاز طــرح تحــول 
نظــام ســالمت و تدويــن كتــاب ارزش نســبی 
ــذاری  ــف و ارزش گ ــا تعري ــات بســیاری از آنه خدم
شــدند، گرچــه ســازمان های بیمه گــر برخــالف 
ــه ای  ــش بیم ــرا از پوش ــن اج ــه در حی ــد اولی تعه
اكثــر آنهــا خــودداری نمودنــد. اكنــون بــا مبنــا قــرار 
گرفتــن كتــاب كالیفرنیــا ايــن نگرانــی جــدی وجود 
دارد كــه گام هــای اصالحــی طــرح تحــول ســالمت 
در چنــد ســال اخیــر ناتمــام باقــی مانــده يــا حتــی 
ــتدعا  ــن اس ــويم. بنابراي ــه ش ــرد مواج ــا عقب گ ب
ــد  ــد فرموده اي ــا تأكی ــه باره ــان ك ــر همچن دارد اگ
ــبی  ــب نس ــی در ضراي ــل و تصرف ــه دخ هیچ گون
خدمــات مختلــف كتــاب كالیفرنیــا امکان پذيــر 
نیســت بــه راهکارهــای زيــر جهــت عدالــت 

ــرد: ــورت گی ــژه ص ــه وي ــته ای توج بین رش
   الــف. عــدد K بــرای گروه هــای جراحــی 
ــه  ــك مطالع ــاس ي ــر اس ــاوت و ب ــی متف و داخل

كارشناســی مســتقل تعییــن شــود.
   ب. پوشــش بیمــه ای خدمــات بــر اســاس 
ــاز  ــاس نی ــر اس ــتقل و ب ــی مس ــه كارشناس مطالع
واقعــی و مبتنــی بــر شــواهد علمــی تعییــن گــردد.

ــای  ــر مبن ــز ب ــکان نی ــت پزش ــق ويزي    پ. ح
ــه  ــود وگرن ــن ش ــا تعیی ــاب كالیفرنی ــب كت ضراي
عمــده  كــه  روان پزشــکی  ماننــد  رشــته هايی 
خدمــات آنهــا مبتنــی بــر ويزيــت ســرپايی هســتند 
به شــدت از جداســازی تعییــن تعرفــه ويزيــت 
ســرپايی از ســاير خدمــات متضــرر می شــوند.

   ت. تــا نهايــی شــدن تعییــن تعرفه هــا بــر 

مبنــای كتــاب كالیفرنیــا، دســتور فرمايیــد بــه 
تعرفــه  پیشــنهاد  و  تعییــن  در  مقتضــی  نحــو 
ــت  ــرای ســال ۹۷، ارزش ويزي ــت پزشــکان ب ويزي
روان پزشــکی معــادل 1/5 برابــر ســاير متخصصــان 
در نظــر گرفتــه شــود تــا ارزش هــر ســاعت خدمــت 
ــا محاســبه  ــادل ســاير تخصص ه روان پزشــکی مع
گــردد. مبنــای ايــن پیشــنهاد ازايــن روی اســت كــه 
ــت  ــکی و اهمی ــاران روان پزش ــاص بیم ــرايط خ ش
مضاعــف برقــراری رابطــه مناســب و جلــب اعتمــاد 
بیمــاران و ارزيابــی جامــع شــرايط فــردی، خانوادگی 
ــر  ــرای ه ــا ب ــد ت ــا ايجــاب می كن ــی آنه و اجتماع
ــت بیشــتری در مقايســه  ــت روان پزشــکی وق ويزي
ــد، درحالی كــه در  ــا ســاير بیمــاران اختصــاص ياب ب
ــت روان پزشــکی  ــان هــر ويزي ــر زم ســال های اخی
ــا ۲0  ــاير تخصص ه ــت س ــر ويزي ــه و ه ۳0 دقیق
دقیقــه و هــر ويزيــت پزشــك عمومــی 15 دقیقــه 
تعییــن شــده اســت و انتظــار مــی رود ارزش تعرفــه 
ــاير  ــر س ــادل 1/5 براب ــکان مع ــت روان پزش ويزي
متخصصــان در نظــر گرفتــه شــود؛ ولــی در عمــل، 
ارزش هــر ســاعت خدمــت روان پزشــکان معــادل و 
يــا حتــی كمتــر از پزشــکان عمومــی تعییــن شــده 
اســت. متأســفانه مشــخص نیســت بــر چــه مبنايــی 
ارزش خدمــت تخصصــی بــه بیمــاران روان پزشــکی 
كمتــر از ســاير خدمــات تخصصــی و حتــی كمتــر از 

ــود. ــبه می ش ــی محاس ــکان عموم پزش

دکتر مریم رسوليان
رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران
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جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی
معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 با سالم و احترام
ــت  ــمند دول ــای ارزش ــا تالش ه ــتید ب ــتحضر هس ــه مس ــور ك    همان ط
يازدهــم، اصالحاتــی در مــورد كدهــای خدمــات تشــخیصی و درمانــی 
ــکی  ــع روان پزش ــه جام ــه و معاين ــون مصاحب ــکی همچ ــالالت روان پزش اخت
ــالمت  ــات س ــبی خدم ــاب ارزش نس ــا در كت ــواع روان درمانی ه ــار اول و ان ب
ــاغل در  ــکاران ش ــده از هم ــای دريافت ش ــق گزارش ه ــت. طب ــورت گرف ص
ــژه  ــور به وي ــات مذك ــده خدم ــه ای عم ــف كشــور، پوشــش بیم مناطــق مختل
ــی  ــت عناوين ــر تح ــازمان های بیمه گ ــی س ــط برخ ــرپايی توس ــش س در بخ
ــه  ــا در پروان ــدان بخــش بســتری روان پزشــکی در بیمارســتان )و ي چــون فق
بیمارســتان( بــه تعويــق افتــاده اســت. همچنیــن در ارتبــاط بــا ارائــه خدمــات 
مــورد نیــاز بیمــاران روانــی مشــکالتی وجــود دارد كــه در زيــر بــه برخــی از 

ــود: ــاره می ش ــا اش آنه
ــع  ــخيصی جام ــه تش ــه و معاین ــد ۹00045 )مصاحب           ک

ــار اول( ب
   در بســیاری از اســتان ها پرداخــت ايــن كــد محــدود بــه بیمــاران بســتری 

يــا منــوط بــه وجــود تخــت روان پزشــکی در بیمارســتان شــده اســت.
          کدهای ۹00050 و ۹0005۱ )روان درمانی(

   در بســیاری از اســتان ها پرداخــت ايــن كــد محــدود بــه بیمــاران 
بســتری يــا منــوط بــه وجــود تخــت روان پزشــکی در بیمارســتان شــده اســت، 
درحالی كــه علی االصــول خدمــات روان درمانــی مربــوط بــه خدمــات ســرپايی 
اســت. در ضمــن در توضیــح كــد ۹00050 در كتــاب ارزش نســبی، جلســات 
روان درمانــی حداقــل ۳0 دقیقــه و در كــد ۹00051 بیــش از ۳0 دقیقــه عنــوان 
شــده كــه عمــاًل معــادل خواهــد بــود )تصحیــح كــد ۹00050 در كتــاب ارزش 
نســبی بــه شــکل جلســات روان درمانــی حداكثــر ۳0 دقیقــه مــورد تقاضاســت(.

          کدهای ۹000۹۱ و ۹000۹۲ )خانواده درمانی(
   در بســیاری از اســتان ها پرداخــت ايــن كــد محــدود بــه بیمــاران بســتری يا 
منــوط بــه وجــود تخــت روان پزشــکی در بیمارســتان شــده اســت، درحالی كــه 

علی االصــول خدمــات خانواده درمانــی مربــوط بــه خدمــات ســرپايی اســت.
          تعرفه ویزیت

   بــه اســتحضار می رســاند شــرايط خــاص بیمــاران روان پزشــکی و اهمیــت 
مضاعــف برقــراری رابطــه مناســب و جلــب اعتمــاد بیمــاران و ارزيابــی جامــع 
ــرای هــر  ــا ب شــرايط فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی آنهــا ايجــاب می كنــد ت
ويزيــت روان پزشــکی وقــت بیشــتری در مقايســه بــا ســاير بیمــاران اختصــاص 

ــکی ۳0  ــت روان پزش ــر ويزي ــان ه ــر زم ــال های اخی ــه در س ــد. درحالی ك ياب
ــت پزشــك  ــر ويزي ــه و ه ــا ۲0 دقیق ــاير تخصص ه ــت س ــر ويزي ــه و ه دقیق
عمومــی 15 دقیقــه تعییــن شــده اســت و انتظــار مــی رود ارزش تعرفــه ويزيــت 
روان پزشــکان معــادل 1/5 برابــر ســاير متخصصــان در نظــر گرفتــه شــود ولــی 
در عمــل، ارزش هــر ســاعت خدمــت روان پزشــکان معــادل و يــا حتــی كمتــر 
از پزشــکان عمومــی تعییــن شــده اســت. متأســفانه مشــخص نیســت بــر چــه 
ــر از ســاير  ــه بیمــاران روان پزشــکی كمت ــی ارزش خدمــت تخصصــی ب مبناي
ــود.  ــبه می ش ــی محاس ــر از پزشــکان عموم ــی كمت ــات تخصصــی و حت خدم
ــورد  ــات م ــت خدم ــش كیفی ــه كاه ــد ب ــدت می توان ــوع در درازم ــن موض اي
نیــاز ايــن بیمــاران منجــر شــود. لــذا خواهشــمند اســت دســتور فرمايیــد بــه 
ــال  ــرای س ــکان ب ــت پزش ــه ويزي ــنهاد تعرف ــن و پیش ــی در تعیی ــو مقتض نح
ــر ســاير متخصصــان در  ــادل 1/5 براب ــت روان پزشــکی مع 1۳۹۷، ارزش ويزي
نظــر گرفتــه شــود تــا ارزش هــر ســاعت خدمــت روان پزشــکی معــادل ســاير 

ــردد. ــبه گ ــا محاس تخصص ه
          توسعه بيشتر بخش های روان پزشکی

ــه كمبــود قابل توجــه تخت هــای روان پزشــکی در بســیاری از  ــا توجــه ب    ب
مناطــق كشــور، انتظــار مــی رود معاونــت محتــرم درمــان بــر احــداث يــا ايجــاد 
بخش هــای روان پزشــکی در بیمارســتان های جديداالحــداث و همچنیــن 
تغییــر كاربــری بخش هــای بیمارســتان های بــا ضريــب اشــغال پايیــن نظــارت 
ــه  ــه دلیــل اتــکای بیمارســتان ها ب ــرا ب بیشــتر و مؤثرتــری اعمــال نمايــد، زي
درآمــد اختصاصــی، غالــب بیمارســتان های دولتــی تمايــل بــه ســرمايه گذاری 
ــاع  ــکی امتن ــت روان پزش ــص تخ ــد و از تخصی ــدزا دارن ــای درآم در حوزه ه
می كننــد؛ درحالی كــه بــا توجــه بــه نقــش حاكمیتــی وزارت بهداشــت تأمیــن 

ــت. ــزء ضرورت هاس ــکی ج ــای روان پزش ــل تخت ه حداق
          حق ماندگاری

   برخــی از بیمارســتان ها بــا اســتناد بــه نامــه شــماره ۲۳۲۲5/د/۴00 مــورخ 
ــق  ــك در مناط ــکاران روان پزش ــدگاری هم ــوع، از مان 1۳۹۶/۹/۲5 وزارت متب

ــد. ــودداری می كنن ــوردار خ ــر برخ كمت
خواهشــمند اســت دســتور فرمايیــد جهــت رفــع مشــکالت ذكرشــده رســیدگی 

و اقــدام مقتضــی صــورت گیــرد. از توجــه جناب عالــی سپاســگزاريم.

دکتر مریم رسوليان
رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران
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جناب آقای دکتر سید محمدهادی ایازی
معاون محترم اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 با سالم و احترام

   نخســت الزم می دانیــم از توجــه جناب عالــی و برگــزاری جلســه مقدماتــی 
ــرای بررســی  ــران ب ــره انجمــن علمــی روانپزشــکان اي ــا اعضــای هیأت مدي ب
ــا وزيــر محتــرم  برخــی موضوعــات حــوزه ســالمت روان پیــش از مالقــات ب
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی سپاســگزاری نمايیــم. بــا توجــه بــه طرح 
موضــوع تغییــر احتمالــی جايــگاه تشــکیالت دفتــر ســالمت روانــی، اجتماعــی 
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر وزارت بهداش ــاختار اخی ــر س ــس از تغیی ــاد پ و اعتی
پزشــکی و تشــکیل معاونــت اجتماعــی و درخواســت جناب عالــی بــرای اعــالم 
ــر  ــه نظ ــه دانســتیم ك ــوق، وظیف ــورد موضــوع ف ــن در م ــن انجم ــرات اي نظ
انجمــن را جهــت اســتحضار جناب عالــی به صــورت مکتــوب پیــش از جلســه 

حضــوری بــا جنــاب آقــای وزيــر تقديــم نمايیــم.

ــی  ــا كم ــی ي ــاء كیف ــدف ارتق ــا ه ــاختاری ب ــر س ــه تغیی ــواًل هرگون    معم
ــد  ــا اهــداف جدي اهــداف از پیــش تعريف  شــده، پیگیــری اهــداف مغفــول و ي
وزارت  در  اجتماعــی  معاونــت  می  گیــرد. شــکل  گیری  ســازمان صــورت 
ــوزش پزشــکی نشــان  دهنده توجــه خــاص آن وزارت  ــان و آم بهداشــت، درم
ــب  ــزوم جل ــن ل ــالمت« و همچنی ــی س ــای اجتماع ــه »تعیین  گره ــه مقول ب
مشــاركت گســترده  تر بخش  هــای بیشــتری از اجتمــاع در ارتقــای برنامه  هــای 
ــف ســالمت  ــاد مختل ــه درهم  تنیدگــی ابع ــا توجــه ب نظــام ســالمت اســت. ب
ــای  ــتر برنامه  ه ــای بیش ــزوم ارتق ــو و ل ــی از يك س ــائل اجتماع ــا مس روان ب
مختلــف ســالمت روان بــا عنايــت بــه گســتردگی شــیوع اختــالالت روانــی و 
بــار بیماری هــا از ســوی ديگــر، ارتقــای تشــکیالت مرتبــط بــا ســالمت روان 
در شــرايط فعلــی بســیار ضــروری اســت. اطمینــان داريــم كــه حضرت عالــی 
ــت  ــتاد وزارت بهداش ــاختار در س ــر س ــه تغیی ــد ك ــتحضار داري ــی اس به خوب
ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل ــطح دانش ــاختار در س ــر س ــر متناظ ــی تغیی و حت
نیســت  كافــی  به  هیچ  وجــه  برنامه  هــا  عملیاتی  شــدن  بــرای  به تنهايــی 
ــا  ــتاد ت ــه از س ــت ك ــد داش ــی خواهن ــت اجراي ــی ضمان ــا برنامه  هاي و تنه
ــالمت و  ــع س ــز جام ــد مراك ــالمت مانن ــام س ــای نظ ــن واحده محیطی  تري

ــه و  ــد، يکپارچ ــاختاريافته، نظام من ــاًل س ــکل كام ــه ش ــت ب ــای بهداش خانه  ه
ــال  ــه در ح ــت ك ــده آن اس ــه نگران كنن ــا نکت ــند. ام ــر باش ــا در آن درگی پوي
حاضــر چنیــن شــرايطی بــرای ســاختار جديــد فراهــم نیســت. بــا عنايــت بــه 
ــران  ــکان اي ــی روانپزش ــن علم ــی انجم ــنهاد عمل ــت، دو پیش ــوارد پیش گف م
ــاد در ســاختار  ــی ســالمت روان و اعتی ــگاه تشــکیالت متول ــر جاي ــرای تغیی ب

جديــد عبارت انــد از:

   الــف. تغییــر عنــوان »معاونــت اجتماعــی« بــه »معاونــت ســالمت روانــی 
اجتماعــی« و تعريــف حداقــل دو مديريــت »امــور ســالمت روان« و مديريــت 
»امــور اعتیــاد« در كنــار مديريت  هــای تعريف  شــده فعلــی ذيــل ايــن معاونــت: 
ايــن تغییــر تنهــا و تنهــا در صورتــی مقــرون بــه موفقیــت خواهــد بــود كــه 
ــه شــبکه های ســالمت ارتقــاء يابنــد  شــبکه های بهداشــت و درمــان فعلــی ب
و مديــران شــبکه های ســالمت بــا ابــالغ مســتقیم رياســت دانشــگاه تعییــن و 
ــه تمامــی معاونت هــا  ــه معاونــت بهداشــت دانشــگاه ب به جــای پاســخگويی ب

از جملــه معاونــت ســالمت روانــی اجتماعــی پاســخگو باشــند.

ــاد در  ــی و اعتی ــی، اجتماع ــالمت روان ــر س ــی دفت ــظ ســاختار فعل ب. حف
ــوان  ــر به  عن ــن دفت ــركل اي ــن مدي ــت و تعیی ــت بهداش ــه معاون زيرمجموع
ــريع  ــهیل و تس ــالمت تس ــای س ــاير حوزه  ه ــا س ــاط ب ــا ارتب ــر ت ــاور وزي مش

ــود. ش

   انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران آمادگــی دارد تــا در جلســه حضــوری 
ــح  ــکان توضی ــکی ام ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــرم بهداش ــر محت ــا وزي ب
ــالمت روان  ــه س ــه مقول ــی ب ــژه جناب عال ــه وي ــد. از توج ــم آي ــتر فراه بیش

ــگزاريم. سپاس

دکتر مریم رسوليان
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بازنگریراهنمایانعکاساخبارخودکشیدررسانه

حميد رضا توفيقی
دستيار روانپزشکی

ــانه ها«  ــی در رس ــر خودكش ــکاس خب ــای انع ــت »راهنم ــخه ی نخس    نس
در اقدامــی پیشــرو در ســال 1۳۸۶ بــه همــت دكتــر ســید مهــدی حســن زاده 
خوانســاري و توســط دفتــر ســالمت روانــی، اجتماعــی و اعتیاد وزارت بهداشــت 
و بــا همــکاری معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی كرمــان تهیــه شــد. 
ايــن نســخه كــه مشــتمل بــر 1۴ صفحــه بــود در بخش هــای مختلــف خــود 
بــه شــرح اثــرات گــزارش خودكشــی بــر بــروز آن، معرفــی منابــع معتبــر بــرای 
دسترســی بــه آمــار خودكشــی، آمــوزش چگونگــی گــزارش خودكشــی و بايدها 
ــال از  ــت ده س ــس از گذش ــا پ ــت. ام ــه می پرداخ ــن زمین ــی در اي و نبايدهاي
انتشــار ايــن راهنمــا و بــا توجــه بــه انتشــار تحقیقــات نويــن علمــی در كنــار 
ــه  ــخه ی اولی ــر نس ــی ب ــه ويرايش ــاز ب ــانه ها نی ــتاب رس ــای پرش دگرگونی ه

ــد. ــاس می ش احس
ــار خودكشــی در  ــن شــد كــه ويرايــش دوم »راهنمــای انعــکاس اخب    چنی
رســانه« بــا رويکــردی معطــوف بــه روزآمدســازی محتوايــی، اختصــار كالم و 
تقســیم مطالــب در دو بخــش عمــده ی »بدانیــم« و »بنابرايــن يادمــان باشــد«، 
ــر  ــکاس خب ــورد انع ــری در م ــر خب ــبکه های معتب ــتورالعمل ش ــتفاده از دس اس
خودكشــی و بــا ذكــر يــك نمونــه ی مناســب در انتهــای راهنمــا و نیــز حــذف 
ــزوده  ــه اف ــه نســخه ی اولی ــی ب ــه در صفحه آراي ــر نامناســب ك برخــی تصاوي

شــده بــود تدويــن شــد.
   متــن پیش نويــس ايــن راهنمــا قبــل از انتشــار بارهــا در كمیتــه ی 
ــمینار  ــده و در س ــری ش ــی و بازنگ ــن بازخوان ــی انجم ــگیری از خودكش پیش
پیشــگیری از خودكشــی بیمارســتان بهارلــو نیــز ارائــه و نظــرات حضــار گرفتــه 
شــد. در ضمــن در نگاهــی اجتماعــی بــه مســأله جهــت كســب نظــر اصحــاب 
ــال و  ــالمت ارس ــوزه ی س ــگاران ح ــد از خبرن ــی چن ــرای تن ــن ب ــانه، مت رس
ــه  ــب در كمیت ــا تصوي ــت ب ــز گــردآوری شــد و در نهاي ــان نی بازخوردهــای آن
ــران  ــکان اي ــی روانپزش ــن علم ــره انجم ــی و هیأت مدي ــگیری از خودكش پیش

ــد. ــر ش ــه منتش ــه صفح ــزی در س ــر و موج ــی مختص ــس از صفحه آراي پ
متــن ويرايــش دوم »راهنمــای انعــکاس اخبــار خودكشــی در رســانه« 
 بــه شــرح زيــر اســت و همچنیــن روی وب ســايت انجمــن بــه آدرس

goo.gl/6shVdv در دسترس است:

بدانيم:
ــگیری  ــانه را در پیش ــر رس ــش مؤث ــی نق ــر علم ــدد و معتب ــات متع 1- مطالع
ــانه ها  ــش رس ــروزه نق ــان داده و ام ــان نش ــر و آسیب رس ــای پرخط از رفتاره
هــدف بســیاری از مداخــالت حــوزه  بهداشــت و ســالمت قــرار گرفتــه 
ــورد  ــانی در م ــای آگاهی رس ــان پويش ه ــر در جه ــال های اخی ــت. در س  اس
ــه راه افتــاده و باعــث  خودكشــی و حمايــت از افــراد در معــرض خطــر نیــز ب
افزايــش آگاهــی عمومــی، بهبــود نگــرش جامعــه و تــا حــدی كاهــش آمــار 

خودكشــی شــده  اســت.

ــه  ــاد ب ــات زي ــی و ارجاع ــار خودكش ــرر اخب ــار مک ــد انتش ــی مانن ۲- كارهاي
ــوان يــك اپیدمــی، اســتفاده از كلمــه  ی  ــن خبرهــا، طــرح خودكشــی به عن اي
»خودكشــی« در ســرتیتر خبرهــا، بیــان هويــت افــراد و خانــواده  افــرادی كــه 
اقــدام بــه ايــن كار كرده انــد )مخصوصــًا چهره هــای مشــهور(، ذكــر جزئیاتــی 
ــه  ــواردی ك ــه خودكشــی )به  خصــوص در م ــدام ب ــورد روش و محــل اق در م
ــس و  ــار عک ــد(، انتش ــه باش ــام گرفت ــی انج ــط جمع ــك محی ــن كار در ي اي
فیلــم از واقعــه و همچنیــن تقديــس، تکريــم يــا شــرافتمندانه توصیف كــردن 
ــراد  ــدی را در اف ــی و تقلی ــی های تکانش ــر خودكش ــد خط ــی می توان خودكش

مســتعد افزايــش دهــد.
۳- نتايــج بررســی ها نشــان داده انعــکاس نامناســب اخبــار مرتبــط بــا 
خودكشــی بــر افزايــش ايــن رفتــار در افــراد مســتعد در بــازه ی  زمانــی پــس از 
آن تأثیــر دارد. همچنیــن تأثیــر اقــدام بــه خودكشــی و خودكشــی يــك فــرد 
بــر وابســتگان و نزديــکان بســیار ســهمگین اســت و باعــث بــروز احساســاتی 

ــود. ــديد می ش ــم ش ــدان و غ ــذاب  وج ــد ع مانن

بنابراین یادمان باشد:
ــاده از  ــتجوی س ــك جس ــا ي ــی، ب ــر خودكش ــار خب ــل از انتش           قب
صحت وســقم خبــر و میــزان انعــکاس آن مطلــع شــويم و مراقــب باشــیم بــه 

ــم. ــن نزنی ــه دام ــی جامع فضــای هیجان
          خبــر مرتبــط بــا خودكشــی را در صفحــات پربیننــده ماننــد صفحــه ی 
اول يــا آخــر كار نکنیــم. از بیــان جزئیــات حادثــه ماننــد هويــت فــرد، نحــوه ی 
ــی از  ــی و هیجان ــت احساس ــه رواي ــکان آن، هرگون ــان و م ــدام، زم ــق اق دقی
خودكشــی و انتشــار عکــس، فیلــم، يادداشــت يــا هرگونــه مــدرک ديگــری از 

حادثــه اجتنــاب كنیــم.
          خــوب اســت بــه خاطــر داشــته باشــیم مصاحبــه بــا افــراد 
ــره  ــس و غی ــد پلی ــاهدانی مانن ــا ش ــی و ي ــواده ی قربان ــص، خان غیرمتخص

ممکــن اســت به شــدت آســیب زا باشــد.
ــوق  ــوارد ف ــر م ــالوه ب ــای مشــهور ع ــورد خودكشــی چهره ه           در م
توصیــه می شــود در متــن گــزارش بــه خطــر تأثیرپذيــری افــراد مســتعد جامعــه 
ــاط  ــده و ارتب ــن پدي ــی اي ــه ماهیــت چندعامل ــم و ب ــار اشــاره كنی ــن رفت از اي

قــوی آن بــا اختــالالت روان پزشــکی نیــز بپردازيــم.
ــات خودكشــی  ــکار و اقدام ــم خطــر و همین طــور اف ــورد عالئ           در م
ــی  ــیب های اجتماع ــت روان و آس ــا بهداش ــط ب ــکل مرتب ــك مش ــوان ي به عن
ــط  ــاص و مرتب ــبت های خ ــد در مناس ــن كار می توان ــم. اي ــانی كنی اطالع رس
ــگیری از  ــی پیش ــت(، روز جهان ــا ۷ ارديبهش ــالمت )1 ت ــه ی س ــد هفت مانن
خودكشــی )1۹ شــهريور( يــا هفتــه ی ملــی بهداشــت روان )۲۴ تــا ۳0 مهــر( 

انجــام شــود.
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به نام آن که جان را فکرت آموخت

ــز 1۳۹۶  ــتان و پايی ــار، تابس ــای به    در خبرنامه ه
گــزارش  ايــران،  روان پزشــکان  علمــی  انجمــن 
مختصــری از فعالیت هــای هیأت مديــره از فاصلــه 
ــه  ــاه 1۳۹۶ ب ــا مهرم ــاب در روز 1۳۹5/۷/۲۹ ت انتخ
ــره از  ــید. هیأت مدي ــی رس ــکاران گرام ــتحضار هم اس
ــمی  ــه رس ــه جلس ــفند 1۳۹۶ در نُ ــا اس ــخ ت آن تاري
ــك  ــی و دوم(، ي ــا س ــارم ت ــت و چه ــات بیس )جلس
جلســه مشــترک بــا مســئوالن شــاخه ها، يــك جلســه 
ــا  ــد جلســه ب ــا و چن ــا مســئوالن كمیته ه مشــترک ب

افــراد يــا گروه هــای ديگــر، اهــداف انجمــن و وظايــف خــود را پیگیــری نمــود.
   بعضی از موارد بررسی شده و اقدامات صورت گرفته عبارت است از:

ــورد  ــت در م ــرم بهداش ــر محت ــه وزی ــه ب ۱- نام
برخــی از مســائل و مشــکالت روان پزشــکان و حــوزه 

ــالمت روان س
۲- مالقــات بــا معــاون اجتماعــی وزیر بهداشــت 
ــه  ــنهادی ب ــای پیش ــت ها و راهکاره ــه درخواس و ارائ

ايشــان
3- تشــکيل کميتــه تدویــن راهنماهــای بالينــی و 
ــن  ــه و تدوي ــا وزارت بهداشــت در مــورد تهی توافــق ب
كارگروه هــای  تشــکیل  بالینــی؛  راهنمــای  چنــد 

ــاز ــورد نی ــزاری كارگاه م ــه و برگ مربوط
4- همــکاری بــا فرهنگســتان علــوم پزشــکی در مــورد حمايــت بیمه هــای 
ــايکوتیك،  ــالل س ــه اخت ــال ب ــاران مبت ــه بیم ــات ب ــه خدم ــی از ارائ تکمیل

گزارش فعالیت های هیأت مدیره انجمن
 از آبان تا اسفند 1396

همچون گذشته دست یاری به سوی 
شما دراز می کنيم و از شما خواهش 

می کنيم از هر نوع مشارکت و همکاری 
در فعاليت های مختلف انجمن دریغ 

نورزید و از کمک و یاری تمام همکارانی 
که تا کنون کنار ما بوده اند و به ویژه با 

نقدهای خود و مشارکت عملی ما را 
همراهی کرده اند صميمانه سپاسگزاریم.

همایون امينی
 دبير انجمن علمی روانپزشکان ایران
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ــکی ــر روان پزش ــاران ديگ ــیاری از بیم ــی و بس ــه خودكش ــدگان ب اقدام كنن
5- درخواســت پوشــش بيمــه بــرای داروهــای روان پزشــکی در نامــه ای 
خطــاب بــه وزيــر تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی و معــاون غــذا و داروی وزارت 

بهداشــت
6- درخواســت اصــالح تعرفــه ویزیــت ســرپایی روان پزشــکان در نامــه 

بــه دبیرخانــه شــورای عالــی بیمــه
7- پيگيــری پوشــش بيمــه ای درخواســت »Brain MRI« توســط 

اســتان ها برخــی  در  روان پزشــکان 

۸- انتخاب مشاور حقوقی برای انجمن

۹- برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و اعــزام نيروهــای ســالمت روان بــه 
مناطــق زلزلــه زده اســتان كرمانشــاه در هماهنگــی بــا وزارت بهداشــت

۱0- عضویــت در »کميتــه ملــی اقــدام هماهنــگ و حمایت هــای روانــی 
و اجتماعــی در زلزلــه« و همــکاری بــا آن كمیتــه

ــا  ــاب كالیفرنی ــکی در كت ــات روان پزش ــای خدم ــی تعرفه ه ۱۱- بررس
ــا  ــات ب ــبی خدم ــاب ارزش نس ــا كت ــه آن ب و مقايس

ــروه ــك كارگ ــکیل ي تش
۱۲- مالقــات بــا رئيــس کل ســازمان نظــام 
پزشــکی در مــورد برخــی مســائل روان پزشــکی 
ــاب  ــات روان پزشــکی در كت ــه تعرفه هــای خدم ازجمل
ــوزه  ــت در ح ــد صالحی ــراد فاق ــت اف ــا، دخال كالیفرنی
ــکان  ــکالت روان پزش ــی، مش ــالالت روان ــان اخت درم
جــوان به ويــژه در شهرســتان ها و قــول مســاعد 
ويژگی هــای  گرفتــن  نظــر  در  بــرای  ايشــان 
ويــژه  تعرفه هــای  از  حمايــت  و  روان پزشــکی 

روان پزشــکی در شــورای عالــی بیمــه
ــی  ــای علم ــع انجمن ه ــا مجم ــکاری ب ۱3- هم
ــا  ــبختانه ب ــه خوش ــات آن؛ ك ــرکت در انتخاب و ش
ــد  ــید احم ــر س ــای دكت ــاب آق ــدد جن ــاب مج انتخ
مجمــع  هیأت مديــره  عضــو  به عنــوان  جلیلــی 

ــای  ــکان در تصمیم ه ــر روان پزش ــور مؤثرت ــب حض ــی موج ــای علم انجمن ه
می شــود. آن 

ــوت از  ــا دع ــوان ب ــکان ج ــا روان پزش ــط ب ــائل مرتب ــری مس ۱4- پيگي
رئیــس و دبیــر كمیتــه روان پزشــکان جــوان، كــه اهــم ايــن مســائل عبــارت 

ــد از: بودن
- پروانــه بهره بــرداری بخــش روان در بســیاری از شهرســتان ها وجــود 
نــدارد. بنابرايــن امــکان بســتری كردن بیمــار روان پزشــکی در بیمارســتان های 
ــاب ارزش  ــده كت ــای تعريف ش ــال آن كده ــه دنب ــی محــدود اســت و ب عموم

ــود. ــت نمی ش ــالمت روان پرداخ ــات س ــبی خدم نس
- نداشــتن پانســیون و امــکان اقامــت بــرای روان پزشــکان جــوان اعزام شــده 

ــود. ــاز نمی ش ــدم نی ــالم ع ــال اع ــتان ها؛ درعین ح ــه شهرس ب

ــه  ــه اين ك ــه ب ــا توج ــا ب ــوی بیمه ه ــد ۹000۴۶ از س ــرش ك ــدم پذي - ع
بیمارســتان ها بخــش روان پزشــکی ندارنــد.

- تفاوت عملکرد بیمه ها در پذيرش كدهای مختلف
- خدماتــی كــه در كتــاب ارزش نســبی خدمــات ســالمت به عنــوان خدمــات 

ــه  شــده اســت از ســوی بیمه هــا پوشــش داده نمی شــود. ســرپايی پذيرفت
- اجــازه مطــب در مناطــق محــروم بــه روان پزشــکان جــوان دوره ضريــب كا 

داده نمی شــود.
ــیون  ــالمت روان در كمیس ــون س ــه قان ــب الیح ــری و تصوی ۱5- پيگي

ــت ــح دول لواي
ــه  ــکاس آن ب ــاه ۱3۹6 و انع ــای دی م ــوع ناآرامی ه ــل موض ۱6- تحلي

ــس ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش كمیس
۱7- مالقــات بــا معــاون درمــان وزارت بهداشــت در مــورد رونــد اجرايــی 
ــی« در  ــت اجتماع ــالمت روان و مراقب ــات س ــگام خدم ــتقرار پیش ــدن »اس ش
ــت اجتماعــی،  ــای حماي ــش جنبه ه ــزوم افزاي ــر ل ــد ب مناطــق شــهری و تأكی
نقــش رهبــری روان پزشــکان در مراكــز ســالمت 
ــم آن در  ــرای تعمی ــتر ب ــه بیش ــهری و مطالع روان ش
ــکان  ــکالت روان پزش ــن مش ــهرها و همچنی كالن ش
در دوران تعهــدات قانونــی و تعرفه هــای خدمــات 
بســتری و ســرپايی و تأكیــد ايشــان بــر حمايــت 
معاونــت درمــان در مــورد تعییــن محــل خدمــت 
مناســب تر بــرای روان پزشــکان جوانــی كــه بــه آنهــا 
فرصــت الزم بــرای فعالیــت مطلــوب در يــك شــبکه 

نمی شــود. داده 
ــت  ــر مدیری ــرکل دفت ــا مدی ــه ب مکاتب  -۱۸
فــوق  و  تخصصــی  ســالمت  بيمــه  خدمــات 
ــورد  ــران در م ــالمت اي ــه س ــازمان بیم ــی س تخصص
اصــالح تقســیم بندی بیمــاران روان پزشــکی بــه حــاد 
ــواع  ــه ان ــه ای ب ــش بیم ــه پوش ــزوم ارائ ــن و ل و مزم
خدمــات درمانــی و بازتوانــی بــه همــه بیمــاران نیازمند

همایــش  برگــزاری  در  همــکاری   -۱۹
»ســالمت روان و رســانه«، همايــش »فرازوفرودهــای روان درمانــی« و همايش 

ســالمندی« »روان پزشــکی 
ــه  ــه نتیج ــد ب ــد ش ــز تأكی ــین نی ــای پیش ــه در گزارش ه ــه ك    همان گون
رســاندن مــوارد فــوق و بســیاری از موضوعــات مهــم ديگــر در جهــت اهــداف 
انجمــن جــز بــا همفکــری و همراهــی عملــی يکايــك همــکاران عزيــز كــه 
ــر  ــد میس ــور می ياب ــاخه ها تبل ــا و ش ــت در كمیته ه ــب فعالی ــاً در قال عمدت
ــما دراز  ــاری به ســوی ش ــته دســت ي ــن همچــون گذش ــد. بنابراي ــد ش نخواه
ــکاری  ــاركت و هم ــوع مش ــر ن ــم از ه ــش می كنی ــما خواه ــم و از ش می كنی
ــام  ــاری تم ــك و ي ــد و از كم ــغ نورزي ــن دري ــف انجم ــای مختل در فعالیت ه
ــود و  ــای خ ــا نقده ــژه ب ــد و به وي ــا بوده ان ــار م ــون كن ــا كن ــه ت ــی ك همکاران

ــگزاريم. ــه سپاس ــد صمیمان ــی كرده ان ــا را همراه ــی م ــاركت عمل مش

مالقات با رئيس کل سازمان نظام 
پزشکی در مورد برخی مسائل 

روان پزشکی ازجمله تعرفه های 
خدمات روان پزشکی در کتاب 

کاليفرنيا، دخالت افراد فاقد صالحيت 
در حوزه درمان اختالالت روانی، 

مشکالت روان پزشکان جوان 
به ویژه در شهرستان ها و قول 

مساعد ایشان برای در نظر گرفتن 
ویژگی های روان پزشکی و حمایت 
از تعرفه های ویژه روان پزشکی در 

شورای عالی بيمه



پانزده سال از درگذشت زنده یاد استاد دکتر بیژن اعظم زنگنه گذشت...

     دکتر بيژن اعظم زنگنه )۱3۲۸-۱3۸۱(
     روان پزشک، عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

» The Psychotragedy « نویسنده کتاب »دیباچه ای بر اصول و مبانی روانپزشکی« و رمان     
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