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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 مريم معصومی

ســایر همــکاران ایــن شــماره )بــه ترتيــب الفبــا(: دكتــر احمــد احمدی پــور، دكتــر محمــد اربابــی، دكتــر زينــب امیری مقــدم، دكتــر ســحر انصــاری، دكتــر محمدجــواد 
پــرورش، زهــرا جانبــاز نیســتانی، زهــرا خلفــی، دكتــر افــروز دژآبــاد، دكتــر عادلــه عســکری ديارجانــی، دكتــر علــی كرباليــی، دكتــر عاطفــه كمالــو، دكتــر مهتــاب معتمــد، دكتــر 
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1

امير شعبانی

سردبير

   در ايــن يادداشــت بــرای نشــان دادن تصويــری از وضعیــت كنونی ســالمت روان 
عمومــی و يــادآوری عوامــل قابــل اصــالح آن، نخســت بــه مفهــوم روزآمد ســالمت 
روان اشــاره می شــود، ســپس مــروری بــر وضعیــت كنونــی ســالمت روان مــردم و 
ــل در  ــت، برخــی از عوامــل دخی ــردد و در نهاي ــه می گ ــات ارائ ــه خدم ــا ب ــاز آنه نی
تعییــن ســطح ســالمت روان مــردم كه خــارج از كنتــرل درمانگــران اســت و در ورای 

حیطه ارتباط درمانگران با نیازمندان خدمات عمل می كند معرفی می شود.
   مفهــوم »ســالمت« مدتهاســت كــه فراتــر از وجــود بیمــاری يــا ناتوانــی تعريــف 
می شــود و شــاخص »رفــاه« را نیــز دربرمی گیــرد؛ رفــاه جســمی، روانــی و 
اجتماعــی. در ايــن راســتا، مفهــوم »ســالمت روان« نیــز تنهــا بــرای ارزيابــی افــراد 
ــالل  ــدون اخت ــراد ب ــه اف ــرد ك ــاره ك ــد اش ــود و باي ــه نمی ش ــر گرفت ــار در نظ بیم
ــا زيــاد  ــا روان پزشــکی نیــز می تواننــد دارای ســطح ســالمت روان كــم ي ذهنــی ي
باشــند و به اين ترتیــب ســطح ايــن نــوع از ســالمت در فــردی كــه ســابقه اختــالل 
ــا  ــر از فــردی باشــد كــه ت روان پزشــکی شــديد داشــته ممکــن اســت اكنــون بهت
كنــون اختــالل روان پزشــکی عمــده ای را تجربــه نکــرده اســت. بنابرايــن در دنیــای 
امــروز فراتــر از بیمــار بــودن يــا نبــودن، بــرای ارزيابــی میــزان ســالمت افــراد جامعه 
ــای  ــیاری از جنبه ه ــود و بس ــه می ش ــره گرفت ــز به ــری نی ــاخص های ديگ از ش
ــاالن و  ــه فع ــرای مداخل ــزی ب ــدف و برنامه ري ــورد ه ــد م ــانی می توان ــی انس زندگ
مســئوالن باشــد. در میــان ايــن شــاخص ها و جنبه هــا می تــوان از مــواردی چــون 
كیفیــت زندگــی، امنیت شــغلی، طبقــه اقتصــادی، جايــگاه اجتماعی، فاصلــه طبقاتی، 
ــی،  ــاد عموم ــده، اعتم ــه آين ــد ب ــاب، امی ــاس آزادی انتخ ــت، احس ــاس عدال احس

پیش بینی پذيری رويدادهای جامعه و پیوستگی اجتماعی نام برد.
   البتــه بــدون در نظــر داشــتن مفهــوم كلــی ســالمت روان و رفــاه روانــی، تنهــا 
ــام قابل توجهــی  ــه ارق ــز ب ــه ســهم »بیماری هــای روان پزشــکی« نی ــا نگاهــی ب ب
ــن  ــرد اي ــاً منحصربه ف ــای بعض ــردن ويژگی ه ــاظ ك ــس از لح ــه پ ــیم ك می رس
گــروه از بیماری هــا و شــرايط اجتماعی-اقتصــادی فعلــی كشــور، وضعیــت كنونــی و 
آينــده را نگران كننــده نشــان می دهــد. برخــی از ايــن ويژگی هــای »بعضــًا 
ــالالت  ــیاری از اخت ــن بس ــبتاً پايی ــروع نس ــن ش ــد از س ــرد« عبارت ان منحصربه ف
روان پزشــکی، درگیــر كــردن نســبت قابل توجهــی از نیــروی فعــال جامعــه، طوالنــی 
ــالل  ــه اخت ــال ب ــگ ابت ــود ان ــده، وج ــت عودكنن ــالالت و ماهی ــیر اخت ــودن س ب
روان پزشــکی بــرای فــرد و خانــواده او و درنتیجــه پرهیــز از مراجعــه بــرای درمــان، 
فاصلــه گرفتــن برخــی از افــراد جامعــه از تعامــل بــا مبتاليــان، محــروم كــردن افراد 
مبتــال از اشــتغال از ســوی مــردم و نیــز ســازمان های دولتــی و غیردولتــی، مبتــال 
ــری  ــوان از پیگی ــن و نات ــادی پايی ــه اجتماعی-اقتص ــراد طبق ــیاری از اف ــودن بس ب

درمان، و عدم حمايت كافی اجتماعی، دولتی و بیمه ای از نیازمندان خدمات.
   می دانیــم كــه دســت كم يك چهــارم جمعیــت بزرگســال كشــور دچــار حداقــل 
ــاالی  ــیوع ب ــن ش ــت و اي ــان اس ــد درم ــکی نیازمن ــالالت روان پزش ــی از اخت يک
بیمــاری موضوعــی جــدا از مســئله رفــاه روانــی اســت كــه پیــش از ايــن بیــان شــد. 

همچنیــن می دانیــم كــه اقلیتــی از مبتاليــان از خدمــات درمانــی كافــی برخــوردار 
می شوند و اقلیتی بسیار كمتر درمان مناسب را پی می گیرند.

ــه شــرقی  ــران را به عنــوان يکــی از اعضــای كشــورهای حــوزه مديتران    اگــر اي
ــروه  ــك گ ــب ي ــا را در قال ــت آنه ــت وضعی ــی بهداش ــازمان جهان ــه س )EMR( ك
پیگیــری و گــزارش می كنــد در نظــر بگیريــم، بايــد يــادآوری كــرد كــه در دو دهــه 
اخیــر شــاخص های »امیــد بــه زندگــی« و »مرگ ومیــر كــودكان« در ايــن كشــورها 
بــه ترتیــب افزايــش و كاهــش يافتــه اســت. بــر ايــن مبنــا بــا افزايــش ســن افــراد 
ــه  ــار )Burden( بیماری هــای مزمــن و از جمل ايــن جوامــع انتظــار مــی رود كــه ب
بیماری هــای روان پزشــکی افزايــش يابــد. اكنــون می دانیــم كــه در كشــورهای ايــن 
ــد از بیماری هــای عضالنی-اســکلتی، اختــالالت روان پزشــکی عامــل  ــه، بع منطق
بیشــترين ســال های تــوأم بــا ناتوانــی در مــردم اســت و در ايــن میــان اختــالالت 
افســردگی و ســپس اختــالالت اضطرابــی بیشــترين ســهم را دارنــد و زنان نســبت به 
ــای  ــی از بیماری ه ــی ناش ــود را در ناتوان ــر خ ــتری از عم ــال های بیش ــردان س م

روان پزشکی سپری می كنند.
ــل  ــر و تحمی ــردن عم ــاه ك ــکی در كوت ــای روان پزش ــار بیماری ه ــترين ب    بیش
ــا اوج در  ــژه ب ــال و به وي ــا ۴۹ س ــنی ۲5 ت ــروه س ــی در گ ــال های ناتوان ــردن س ك
ســنین ۳5 تــا ۳۹ ســال وجــود دارد. روشــن اســت كــه درگیــر شــدن نســبت بااليــی 
از افــراد ايــن گــروه ســنی لطمــه ســنگینی بــر كیفیــت زندگــی و روابــط در خانواده ها 
وارد می كنــد و تبعــات اقتصــادی برجســته ای بــا توجــه بــه طوالنــی بــودن ابتــالی 

افراد در پی دارد.
   فــارغ از ســطح چشــمگیر ابتــال بــه ايــن اختــالالت و نیــز بــار زيــاد وارده از آنهــا 
بــر جامعــه، يافتــه ديگــری بــه دســت آمــده كــه موضــوع را برجســته تر می كنــد و 
ــکی در  ــای روان پزش ــار بیماری ه ــوع، ب ــت. در مجم ــد آن اس ــه رش ــد رو ب آن رون
كشــورهای منطقــه مــا از ســال 1۹۹0 تــا ۲01۳ حــدود ده درصــد افزايــش داشــته 
ــه  ــردم ب ــالم م ــی س ــت رفته زندگ ــال های ازدس ــم س ــر رق ــان ديگ ــه بی ــت؛ ب اس
دلیــل ابتــال بــه اختــالالت روان پزشــکی )شــاخص DALY( در ايــن فاصلــه ده درصد 
بیشــتر شــده اســت. همچنیــن به طــور ويــژه در مــورد ايــران می دانیــم كــه شــیوع 
اختاللــی چــون افســردگی كــه بیشــترين بــار بیماری هــای ايــن گــروه را بــه خــود 
اختصــاص داده، در ســال های اخیــر رو بــه فزونــی بــوده اســت. در میــان كشــورهای 
ايــن منطقــه، مصــر تنهــا كشــوری بــوده كــه میانگیــن بــار بیماری هــای 
روان پزشــکی در آن از میانگیــن جهانــی پايین تــر بــوده و بــه عبارتــی ايــران و ســاير 

كشورهای حوزه مديترانه شرقی وضعیتی بدتر از میانگین جهانی داشته اند.
ــورهای  ــالمت كش ــه س ــد بودج ــا دو درص ــه تنه ــانه داده ك ــی نش ــن بررس    اي
منطقــه بــه ســالمت روان اختصــاص داده شــده و تفــاوت میــان ايــن كشــورها بــا 
ــی كــه ايــن میــزان به طــور هم زمــان در  يکديگــر چشــمگیر نبــوده اســت، در حال
اياالت متحــده بیــش از شــش درصــد بــوده اســت. همچنیــن حــدود نیمــی از ايــن 
ــاص داده  ــکی اختص ــتان های روان پزش ــه بیمارس ــه ب ــورهای منطق ــه در كش بودج

سهم ما در سالمت روان مردم

]اين مطلب در تاريخ 1۳۹۷/۸/1۳ در روزنامه ايران منتشر شده است.[
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سخن اول

ــه  ــه، ب ــالمت روان از بودج ــش س ــی بخ ــبت كل ــه نس ــه ب ــا توج ــه ب ــود ك می ش
معنــای ســهم ناكافــی تخصیــص داده شــده بــه حــوزه خــارج از بیمارســتان اقدامــات 
ــد تمركــز محــوری و  ــع باي ــه ای ســالمت روان اســت؛ حــوزه ای كــه در واق مداخل
ــا در ســال های  ــی باشــد. در كشــور م ــات پیشــگیرانه و درمان ــب اقدام بخــش غال
اخیــر تالش هايــی بــرای بــردن خدمــات ســالمت روان بــه میــان مــردم در قالــب 
ــه تالش هــای شــخصی  ــد ب طرح هــای »روان پزشــکی جامعه نگــر« شــده كــه باي
ــی  ــخگوی بخش ــا پاس ــا تنه ــن طرح ه ــی اي ــت؛ ول ــت مريزاد گف ــاالن آن دس فع
بســیار انــدک از نیازهــای حجیــم جامعــه اســت و شــکلی نظام منــد و توانــی كافــی 
بــرای ارائــه خدمــات غربالگــری و پیشــگیرانه بــه بیشــتر جمعیــت موجــود حتــی در 

شهرهای بزرگ كشور ندارد.
   به جــز موضــوع غربــال و پیشــگیری، نظــام ارائــه خدمــات »درمانــی« 
روان پزشــکی نیــز از يــك ناكارآمــدی سیســتمی رنــج می بــرد. امســال پیش بینــی 
ــکی،  ــته روان پزش ــد رش ــالن جدي ــن فارغ التحصی ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــود ك می ش
كمــی بیــش از دو روان پزشــك فعــال بــه ازای هــر يك صــد هــزار نفــر جمعیــت در 
كشــور وجــود داشــته باشــد. ايــن نســبت در مقايســه بــا كشــورهای توســعه يافته كه 
ــر جمعیــت  ــه ازای هــر يك صــد هــزار نف ــب دارای بیــش از ده روان پزشــك ب اغل
خــود هســتند به مراتــب كمتــر، امــا در مقايســه بــا بیشــتر كشــورهای جهــان بیشــتر 
ــود.  ــی ش ــول تلق ــبتی قابل قب ــد نس ــرقی می توان ــه ش ــه مديتران ــت و در منطق اس
بديهــی اســت كــه ايــن »قابل قبــول بــودن« بــر مبنــای بودجــه و امکانــات موجــود 
اســت و نــه بــر پايــه نیازهــای واقعــی. بــا ايــن حــال در اينجــا بــا مشــکالت ديگری 
مواجهیــم كــه در بهره گیــری از همیــن تعــداد »ناكافــی قابل قبــول« روان پزشــك 
نیــز ناتوانیــم. گذشــته از موضــوع انــگ ايــن بیماری هــا كــه مانعــی غیرقابــل كتمان 
در اســتفاده از خدمــات اســت، توزيــع بســیار ناكارآمــد نیروهــای متخصــص 
ــبت  ــی نس ــور اثربخش ــطح كش ــان( در س ــاير متخصص ــه س ــکی )و البت روان پزش
»ناكافــی قابل قبــول« مذكــور را بســیار مخــدوش كــرده اســت. اكنــون حــدود نیمی 
از متخصصــان كشــور در تهــران فعالیــت می كننــد و نســبت قابل توجهــی از 
متخصصــان هــر اســتان نیــز در مركــز آن اســتان. بــا ايــن همــه، روان پزشــکانی كه 
ــت  ــر دول ــر نظ ــروم و زي ــق مح ــانی در مناط ــه خدمت رس ــرح ب ــوان دوره ط به عن
ــرار  ــق ق ــن مناط ــان در اي ــئوالن درم ــتقبال مس ــورد اس ــد گاه م ــتغال دارن اش
ــته  ــدن رش ــه نش ــدی گرفت ــه ج ــی از جمل ــد داليل ــر می رس ــه نظ ــد. ب نمی گیرن
روان پزشــکی در میــان ســاير شــاخه های پزشــکی از ســوی مســئوالن مراكــز و نیــز 
ــادی  ــای اقتص ــژه در تنگن ــه به وي ــی ك ــز درمان ــرای مراك ــدک آن ب ــی ان درآمدزاي
كنونــی و دشــواری های جــدی اجــرای طــرح تحــول ســالمت برجســته تر شــده، در 
ــه  ــه ب ــدون توج ــا، ب ــن مبن ــر اي ــد. ب ــته باش ــت داش ــتقبال دخال ــدم اس ــن ع اي
آشــفتگی های های زيرســاختی كنونــی، افــزودن بــر تعــداد روان پزشــکان مشــکلی 

از نظام سالمت روان حل نمی كند.
ــار  ــت، ب ــکی باالس ــالالت روان پزش ــیوع اخت ــت ش ــوان گف ــوع می ت    در مجم
ــردم(  ــی م ــت رفته زندگ ــال های ازدس ــه )س ــر جامع ــا ب ــل از آنه ــی حاص تحمیل
ســنگین و در رتبــه بااليــی در میــان همــه بیماری هاســت، رونــد تغییــر شــیوع و بــار 
بیماری هــا افزايشــی اســت، بودجــه تخصیــص داده شــده حتــی نســبت بــه ســاير 
بخش هــای ســالمت انــدک اســت و نظــام توزيــع منابــع ســالمت روان در ســطح 
كشــور ناكارآمــد و میــزان دسترســی مــردم بــه آن بســیار ناكافــی اســت. بــا در نظــر 
داشــتن ايــن تصويــر، در بخــش انتهايــی مطلــب بــه برخــی از عوامــل »خــارج از 
كنتــرل درمانگــران« كــه در واقــع بايــد بــرای كاهــش شــیوع اختــالالت 
روان پزشــکی، بهبــود میــزان ســالمت روان و افزايــش ســطح خشــنودی مــردم مورد 
ــی  ــا پیچیدگ ــود ت ــاره می ش ــد اش ــت گذاران كالن باش ــئوالن و سیاس ــر مس نظ

موضوع بیش از پیش آشکار شود.

   اغلــب بــه شــکلی كالســیك بــر ويژگی هــای فــردی انســان ها در ابتــالی آنهــا 
ــا  ــودی ي ــرای بهب ــی متناســب ب ــد و راهکارهاي ــالالت روان پزشــکی تأكی ــه اخت ب
ــاخص ها و  ــن ش ــدا از اي ــت. ج ــده اس ــه می ش ــردی ارائ ــطح ف ــگیری در س پیش
ويژگی هــا كــه در غالــب پژوهش هــا موردنظــر بــوده، ســازمان جهانــی بهداشــت بــر 
ــن  ــی در تکوي ــی و محیط ــادی، سیاس ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــل اجتماع ــش عوام نق
ــه  ــد دارد. پژوهشــگرانی ب ــی تأكی ــالالت ذهن ــروز اخت ــت ســالمت روان و ب وضعی
ارزيابــی عواملــی فراتــر از ســطح فــرد و محیــط بالفصــل او پرداختنــد و به عنــوان 
نمونــه يــوری برونفن برنــر در نظريــه ســامانه های بوم شــناختی خــود از پنــج 
ــد  ــوان ماكروسیســتم می توان ــا عن ــرد كــه يکــی از آنهــا ب ــام ب ســامانه محیطــی ن
ــی چــون فرهنــگ، باورهــا،  ــن حیطــه عوامل ــن باشــد. در اي ــن مت مــورد اشــاره اي
ــن بخشــی از  ــت مطــرح می شــوند و تکوي ــت اجتماعی-اقتصــادی و حاكمی وضعی
كلیــت ســالمت و رفــاه روانــی و خشــنودی مــردم بــه كاركــرد ايــن عوامــل مرتبــط 

است. در پايان به دو نمونه از اين عوامل اشاره می شود:
1- می دانیــم كــه وضعیــت معیشــتی و درآمــد مــردم بــا خشــنودی و رضايــت آنهــا 
ــه در شــاخص هايی  ــی اجتماعی-اقتصــادی ك ــاط مســتقیم اســت. بی بهرگ در ارتب
چــون بیــکاری و تحصیــالت پايیــن خودنمايــی می كنــد بــا ســطح پايیــن ســالمت 
ــزان  ــع آنچــه از می ــه در واق ــن اســت ك ــب اي ــه جال ــا نکت ــی دارد. ام روان همراه
درآمــد افــراد مهم تــر اســت، »ارزيابــی« آنهــا از میــزان درآمــد خــود و جايــگاه يــا 
ــا  ــاً مقايســه ب ــاس، عمدت ــن قی ــا ســايرين اســت. در اي ــاس ب ــه« خــود در قی »رتب
ــر و در  ــطح پايین ت ــه س ــرد و ن ــورت می گی ــادی ص ــر اجتماعی-اقتص ــطح باالت س
ــد«  ــری درآم ــن »نابراب ــرد؛ بنابراي ــت« شــکل می گی ــس آن احســاس »محرومی پ
)income inequality( مهم تــر از میــزان مطلــق درآمــد اســت. بــه يــك تعريــف، 
»نابرابــری درآمــد« به عنــوان نســبت ســهم درآمــد ۲0 درصــد غنی تــر جامعــه بــه 
ســهم درآمــد ۲0 درصــد فقیرتــر جامعــه در نظــر گرفته شــده اســت. مطالعات نشــان 
ــر و برخــی پیامدهــای  ــا ناخوشــی فیزيکــی، مرگ ومی ــد ب ــری درآم ــه نابراب داده ك
ــر  روانی-اجتماعــی چــون خشــونت در ارتبــاط اســت و از ســوی ديگــر در يــك اث
ــد.  ــی« )social cohesion( می انجام ــتگی اجتماع ــش »پیوس ــه كاه ــی ب عموم
شــاخص نابرابــری درآمــد در ارتبــاط خطــی بــا نــرخ اختــالالت روان پزشــکی بــوده 
ــر باشــد،  ــر، هرچــه كشــور ثروتمندت و برخــالف بیماری هــای فیزيکــی و مرگ ومی

نابرابــری درآمــد بــا شــیوع بیشــتری از اختــالالت ذهنــی همراهــی دارد.
ــه اجتماعــی، احســاس  ــه جنب ــت در جنبه هــای گوناگــون و از جمل ۲- وجــود عدال
پیش بینی پذيــری، كنتــرل و امنیــت بــه دنبــال دارد و بــاز هــم مهم تــر از گســترش 
عدالــت، »ادراک عدالــت« از ســوی عمــوم مــردم اســت. بررســی ها نشــان داده كــه 
»عدالــت ادراک شــده« )perceived justice( دارای اثــر حفاظتــی در برابــر رنجش 
روانــی اســت. همچنیــن اگــر عدالــت را بــه انــواع »رويــه ای« )بــه معنــای وجــود و 
اجــرای يکســان قوانیــن و فرايندهــای عادالنــه( و »توزيعــی« )بــه معنــای توزيــع 
عادالنــه منابــع( تقســیم كنیــم، بــر پايــه پژوهــش، بــاور بــه وجــود عدالــت رويــه ای 
)و نــه عدالــت توزيعــی( مســتقیماً بــا كاهــش ادراک اســترس و به طــور غیرمســتقیم 

بــا رفتارهــای انطباقــی ســالمت و شــکايات كمتــر جســمانی همــراه بــوده اســت.
   پــس همان گونــه كــه در بــاال هــم بیــان شــد، ايــن »ادراک« و »بــاور« مــردم 
نســبت بــه جايــگاه و رتبــه اجتماعی-اقتصــادی خــود و نیــز »ادراک« و »بــاور« آنها 
ــده  ــد تعیین كنن ــه می توان ــت ك ــری فرصت هاس ــت و براب ــود عدال ــه وج ــبت ب نس
ســالمت، خشــنودی و رضايــت آنهــا باشــد و نــه اعــالم رســمی وضعیــت بــه كمك 
آمــار و اظهارنظــر. به اين ترتیــب جــدا از تــالش بــرای ارتقــای وضعیــت اقتصــادی، 
كاهــش نابرابــری و گســترش عدالــت، اقنــاع عمــوم مــردم بــرای تغییــر ادراک و باور 
ــار از دســت  ــی و مه ــاد عموم ــش اعتم ــرای افزاي ــالش ب ــا دســت كم ت يادشــده ي

رفتن سرمايه اجتماعی راهکارهای ويژه خود را می طلبد.
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اخباری کوتاه از انجمن و روان پزشکان

 فراخوان دیگری از سوی انجمن
ــان و  ــت، درم ــر بهداش ــان وزي ــاون درم ــی، مع ــم جان باباي ــر قاس ــری دكت ــتور پیگی ــی دس    در پ
آمــوزش پزشــکی، در زمینــه لغــو بخشــنامه ی محدوديــت پرداخــت كدهــای روان پزشــکی در ســازمان 
بیمــه ســالمت ايــران، انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران از همــه روانپزشــکان درخواســت كــرد كــه 
مســتندات خــود از عــدم پرداخــت كدهــای مذكــور از ســوی ســازمان بیمــه ســالمت ايــران را در اســرع 

وقــت از طريــق ايمیــل در اختیــار انجمــن قــرار دهنــد. 

مالک های اعطای کمک هزینه شرکت روان پزشکان جوان در کارگاه های خارج از 
کشور

ــران )1۳۹۷/۷/5(،  ــکان اي ــی روانپزش ــن علم ــره انجم ــه هیأت مدي ــن جلس ــل و چهارمی     در چه
درخواســت روان پزشــکان جــوان بــرای حمايــت از شــركت آنهــا در كارگاه هــای رهبــری و توســعه حرفــه ای مطــرح شــد. در ايــن جلســه 

ــد: ــت نماي ــی حماي ــن برنامه هاي ــکاران در چنی ــركت هم ــر از ش ــط زي ــت ضواب ــا رعاي ــن ب ــد انجم ــرر ش مق
1( هر فرد حداكثر يك بار می تواند از اين كمك انجمن استفاده كند.

۲( كمك هزينه حداكثر به میزان پنج میلیون تومان خواهد بود.
۳( در هرسال حداكثر از سه نفر حمايت می شود.

۴( افراد برگزيده ی جايزه استاد داويديان يا دارای فعالیت برجسته در كمیته ها يا خبرنامه  انجمن در اولويت خواهند بود.
5( دو سال عضويت رسمی فرد متقاضی در انجمن الزم است.

در سوگ دکتر منوچهر مدرس نراقی
ــی از  ــدرس نراق ــر م ــر منوچه ــزی 1۳۹۷، دكت ــای پايی ــتین روزه    در نخس
همــکاران پیشــین گــروه روان پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و 
روان پزشــکان پیش كســوت كشــور ســرای فانــی را بــدرود گفــت و بــه جاودانگــی 
ــه و روان پزشــك خــدوم، از  ــرای نکوداشــت مقــام آن اســتاد فرهیخت پیوســت. ب
ــران و گــروه روان پزشــکی  ــره انجمــن علمــی روان پزشــکان اي طــرف هیأت مدي
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران مجلــس يادبــودی در تاريــخ دهــم آبــان 1۳۹۷ در 

بیمارســتان روان پزشــکی روزبــه برپــا شــد.
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برگزاری انتخابات در شاخه گیالن
   انتخابــات اعضــای هیأت مديــره و بــازرس 
»شــاخه گیــالن« انجمــن علمــی روانپزشــکان 
ــده  ــعبانی، نماين ــر ش ــر امی ــور دكت ــا حض ــران ب اي
ــره انجمــن برگــزار شــد. ايــن مراســم در  هیأت مدي
تاريــخ 1۲ مهــر 1۳۹۷ بــا حضــور ۲۸ نفــر از اعضای 
ــی درمانی  ــز آموزش ــالن در مرك ــاخه گی ــته ش پیوس
شــفا )رشــت( برگــزار گرديــد و در نهايــت، اعضــای 

ــر تعییــن شــدند. ــه شــرح زي منتخــب ب
ــر و  ــا )دبی ــم كوش ــر مري ــس(، دكت ــا )نايب رئی ــی پیرنی ــید عل ــر س ــس(، دكت ــی )رئی ــا ضراب ــر هم ــره: دكت ــی هیأت مدي ــای اصل اعض

ــر. ــعود مســیحای اكب ــر مس ــازرس: دكت ــی؛ ب ــیم نکوي ــر نس ــی و دكت ــد عباس ــر محم ــه دار(، دكت خزان
اعضای علی البدل هیأت مديره: دكتر جعفر فیلی و دكتر شراره حبیبی؛ بازرس علی البدل: دكتر هادی رحیمی.

بیش از 1000 نفر در همایش ساالنه ی سی و پنجم
انجمــن علمــی  پنجمیــن همايــش ســاالنه  ســی و     
ــتان  ــم در بیمارس ــاز ه ــر 1۳۹۷ ب ــا ۲۹ مه روان پزشــکان از ۲۶ ت
میــالد تهــران برپــا شــد. در ايــن همايــش دكتــر مريــم رســولیان، 
ــه ترتیــب  ــز مظاهــری ب ــر پروي ــان و دكت ــون رازجوي ــر كتاي دكت

ــد. ــی بودن ــر اجراي ــی و دبی ــر علم ــس، دبی رئی
در مراســم افتتاحیــه دكتــر هوشــنگ ســعادت، اســتاد پیشکســوت 
ــخنرانی  ــراد س ــه اي ــران، ب ــگاه ته ــی دانش ــای داخل بیماری ه
پرداخــت. او نقــش ممتــاز روان  پزشــکی در طــب را ســتود و 
ــاير  ــتری در س ــهم بیش ــکان س ــه روان پزش ــد ك ــان آن ش خواه

ــد. ــا كنن ــات ايف ــون ادبی ــا چ حیطه ه
بنــا بــه گــزارش دبیــر علمــی همايــش، ۲5 پنــل، ســه ســخنرانی كلیــدی، ۲0 مقالــه ی شــفاهی و ۲۹ پوســتر ارائــه شــد. در مجمــوع، 
ــتیار  ــی، ۶۴ دس ــك عموم ــك، 151 پزش ــامل ۷۳5 روان پزش ــه ش ــد ك ــام كردن ــش ثبت ن ــن هماي ــركت در اي ــرای ش ــر ب 100۷ نف
روان پزشــکی، ۳5 روانشــناس و مشــاور و ۲۲ متخصــص در 
رشــته های مغــز و اعصــاب، پزشــکی قانونــی و پزشــکی اجتماعــی 

بــود.
در جريــان ايــن گردهمايــی ســومین دوره جايــزه اســتاد داويديــان و 
اولیــن دوره جايــزه افشــین يداللهــی نیــز برگــزار شــد كــه گــزارش 

آنهــا را در همیــن شــماره خبرنامــه می خوانیــد.
ــروانی،  ــل خس ــر ابوالفض ــات دكت ــه، از خدم ــی از برنام در بخش
ــن  ــر خســروانی در اي ــر شــد. دكت روان پزشــك پیشکســوت، تقدي

مراســم دقايقــی ســخن 
ــت. ــده اس ــه آم ــماره خبرنام ــن ش ــه ای او در اي ــی حرف ــی از زندگ ــرح كوتاه ــت. ش گف

ــال  ــه در طــول س ــتیاران روانپزشــکی ك ــش، از دس ــه هماي ــن در مراســم اختتامی همچنی
ــی شــد. ــه ای قدردان ــا اهــدای هدي ــه انجمــن همــکاری داشــتند ب ــا خبرنام گذشــته ب

ــره انجمــن كمیتــه و شــاخه منتخــب انجمــن در يك ســال  در همیــن مراســم، هیأت مدي
اخیــر را معرفــی كــرد. كمیتــه عصب روان پزشــکی )نوروســايکیاتری( و شــاخه آذربايجــان به 
ترتیــب به عنــوان كمیتــه و شــاخه برتــر انتخــاب شــدند و طــی مراســم دكتــر محمــد اربابی 
)رئیــس كمیتــه عصب روان پزشــکی( و دكتــر مهــرداد قائم مقامــی )دبیــر شــاخه آذربايجــان( 

تنديــس مربوطــه را دريافــت كردند.
ــن  ــز در اي ــران نی ــاده انجمــن علمــی روان پزشــکان اي ــادی و فوق الع ــی ع مجمــع عموم
همايــش در تاريــخ ۲۷ مهــر برپــا شــد. در ايــن جلســه كــه بــه رياســت نماينــدگان حضــار، 
ــه الهــی و دكتــر روح الــه  دكتــر غالمرضــا میرسپاســی، دكتــر محمــد اربابــی، دكتــر عادل

4
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ــال  ــود در يك س ــای خ ــتی از فعالیت ه ــن فهرس ــره انجم ــد، هیأت مدي ــزار ش ــت برگ ــده وزارت بهداش ــور نماين ــا حض ــق و ب صدي
ــن  ــه مجمــع عمومــی را در همی ــره انجمــن ب ــه كــرد. گــزارش هیأت مدي ــی يك ســاله انجمــن را ارائ ــز گــزارش مال گذشــته و نی

ــد. ــه می خوانی ــماره خبرنام ش
موضــوع برگــزاری انتخابــات اعضــای هیأت مديــره انجمــن بــه روش الکترونیــك نیــز بــه رأی حضــار گذاشــته شــد كه نتیجه جلســه 

پــس از نهايــی شــدن نظــر وزارت بهداشــت بــه اطــالع خواهد رســید.

 جلسه نمایندگان انجمن و بنیاد شهید  
ــی  ــن علم ــدگان انجم     جلســه مشــترک نماين
ــهید و  ــاد ش ــدگان بنی ــران و نماين ــکان اي روانپزش
ــت  ــای حال ــرای بررســی معیاره ــران ب ــور ايثارگ ام
اشــتغال جانبــازان اعصــاب و روان در بیســتم آبــان 

ــد. ــزار ش ــن برگ ــر انجم 1۳۹۷ در دفت
در ايــن جلســه از طــرف انجمــن دكتــر محمدرضــا 
خدايــی اردكانــی، دكتــر امیــر شــعبانی، دكتــر 
مهــدی صابــری و دكتــر محمدعلــی همتــی حضــور 
ــید  ــر س ــر محمدرضــا يوســفی و دكت ــتند.  دكت داش

ــد. ــهید بودن ــاد ش ــدگان بنی ــز نماين ــهید( نی ــاد ش ــکی بنی ــیون پزش ــاون كمیس ــالدی )مع ــن علم ب نورالدي
ــه ی وزارت  ــه طــی نام ــود ك ــی ب ــدارک بالین ــد م ــازان فاق ــف جانب ــن تکلی ــورد تعیی ــی جلســه بررســی ماده واحــده در م موضــوع اصل
ــاد شــهید و امــور ايثارگــران  ــا ايــن مضمــون موافقــت شــد كــه »بنی ــان جلســه ب ــود. در پاي بهداشــت از انجمــن نظرخواهــی شــده ب
مکلــف اســت بــا تأيیــد مراكــز روان پزشــکی وابســته بــه خــود، مبتاليــان بــه اختــالالت روان پزشــکی فاقــد مــدرک بالینــی را كــه دارای 
درصــد جانبــازی ناشــی از تبعــات جنــگ بــوده و بــه صــورت مکــرر در ايــن مراكــز بســتری شــده و می شــوند،  بــر اســاس تشــخیص 
ــخیص داده  ــی تش ــاده كل ــه ازكارافت ــکی ك ــوم پزش ــگاه های عل ــکی دانش ــورای پزش ــا ش ــاد و ي ــیون بنی ــو كمیس ــکان عض روان پزش

ــد«. ــتغال نماي ــت اش ــود را حال می ش
ــن و  ــی قوانی ــد كــه در مباحــث كارشناســی و ارزياب ــران اعــالم آمادگــی نمودن ــدگان انجمــن علمــی روان پزشــکان اي ــن نماين همچنی

ــد. ــازان اعصــاب و روان همــکاری نماين ــا جانب ــط ب ــررات پیشــنهادی مرتب مق

حضور دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی در 
دفتر انجمن

ــی  ــای علم ــیون انجمن ه ــر كمیس ــینی، دبی ــل حس ــید جلی ــر س     دكت
ــن  ــر انجم ــور در دفت ــا حض ــان 1۳۹۷ ب ــخ ۲۴ آب ــکی، در تاري ــروه پزش گ
علمــی روانپزشــکان ايــران در جلســه هیأت مديــره انجمــن شــركت 
ــاره  ــرده و درب ــرح ك ــود را مط ــارات خ ــن انتظ ــه طرفی ــن جلس ــرد. در اي ك

ــد. ــر پرداختن ــه تبادل نظ ــکاری ب ــش هم ــای افزاي راهکاره

انتخابات هیأت مدیره ی شاخه یزد
ــران در  ــکان اي ــی روانپزش ــن علم ــزد« انجم ــاخه ي ــره ی »ش ــات هیأت مدي    انتخاب
يکــم آذر 1۳۹۷ در يــزد برگــزار شــد. ايــن مراســم بــا حضــور ۲۲ نفــر از روانپزشــکان و 
بــا نظــارت دكتــر محمدرضــا خدايــی اردكانــی،  نماينــده هیأت مديــره ی انجمــن برگــزار 
گرديــد. بنــا بــه گــزارش نماينــده انجمــن، مجمــوع روانپزشــکان اســتان يــزد ۳۴ نفــر 

اســت كــه ۲۸ نفــر بــا توجــه بــه عضويــت در انجمــن حــق رأی داشــتند.
در نهايت، اعضای منتخب به شرح زير تعیین شدند:  

اعضــای اصلــی هیأت مديــره: دكتــر مجتبــی ياســینی )رئیــس(، دكتــر طاهــره صادقیــه 
)دبیــر(، دكتــر محمدعلــی حــرازی )خزانــه دار(، دكتــر امیررضــا چمنــی، دكتر شــهاب علی 

شــیرخدا؛ بــازرس اصلــی: دكتــر علی محمــد ســرداری
ــازرس علی البــدل: دكتــر الهــام  عضــو علی البــدل هیأت مديــره: دكتــر ناصــر دشــتی؛ ب

بخش ز نیا
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اخبار و گزارش  ها

اولین نشست شورای سالمت روان شهری در شهرداری تهران
   اولیــن نشســت »شــورای ســالمت روان شــهری« بــه دعــوت زينــب 
ــن  ــد ت ــا حضــور چن ــران ب ــركل اداره كل ســالمت شــهرداری ته ــری، مدي نصی
ــن  ــه انجم ــط، از جمل ــازمان های مرتب ــدگان س ــکی و نماين ــاتید روان پزش از اس
علمــی روانپزشــکان ايــران، در تاريــخ ۲۳ مهــر 1۳۹۷ در معاونــت امــور اجتماعــی 
و فرهنگــی شــهرداری تهــران برگــزار شــد. در ايــن جلســه از جملــه دكتــر جعفــر 
ــاد  ــر فره ــعبانی و دكت ــر ش ــر امی ــی، دكت ــم ملکوت ــید كاظ ــر س ــری، دكت بواله

ــان حضــور داشــتند. طارمی

چند انتصاب در جامعه روان پزشکان

   دكتــر محمدرضــا خدايــی اردكانــی، بــازرس انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران، بــه عنــوان معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه 
ــه  ــی، ب ــیپ روان درمان ــك و فلوش ــی، روانپزش ــو هیأت علم ــی، عض ــاورز اخالق ــاس كش ــر امیرعب ــی؛ دكت ــتی و توانبخش ــوم بهزيس عل
ــورآذر، عضــو هیأت علمــی و فوق تخصــص  ــر ســید غالمرضــا ن ــران )تهــران(؛ دكت ــز آموزشــی درمانی روانپزشــکی اي ــی مرك مديرعامل
روانپزشــکی كــودک و نوجــوان، بــه رياســت مركــز آموزشــی درمانی رازی )تبريــز(؛ و دكتــر ســید وحیــد شــريعت، دانشــیار روان پزشــکی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی ايــران بــه رياســت دانشــکده علــوم رفتــاری و ســالمت روان )انســتیتو روانپزشــکی تهــران( منصــوب شــدند.

حافظ از نگاه یک روان پزشک
    دكتــر گــودرز عکاشــه، روان پزشــك و مديــر اســبق 
ــان  ــکی كاش ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش ــروه روان پزش گ
در تاريــخ 1۹ مهــر 1۳۹۷ در دفتــر انجمــن علمــی 
روان پزشــکان ايــران ســخنرانی كــرد. ايــن ســخنرانی بــا 
عنــوان »حافــظ از نــگاه يــك روان پزشــك« و در جريــان 
جلســات كمیتــه »هنــر و ادبیــات در روان پزشــکی« 

ــزار شــد. برگ

سمینار »اخالق در روان درمانی« در رشت
     شــاخه گیــالن انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران بــا همــکاری شــاخه گیــالن انجمــن علمــی روان درمانــی ايــران در 
روز يکــم آذر 1۳۹۷ ســمیناری بــا عنــوان »اخــالق در روان درمانــی« برگــزار كــرد. ايــن ســمینار در مركــز آموزشــی درمانی 
روان پزشــکی شــفا و بــا ســخنرانی دكتــر همــا ضرابــی، دكتــر عنايــت خلیقــی ســیگارودی، دكتــر نســیم نکويــی و دكتــر 

علــی پوررمضانــی اجــرا شــد.

برگزاری بازآموزی مدون برای روان پزشکان
    در روزهــای ۲1 و ۲۲ آذر 1۳۹۷، بازآمــوزی دو روزه ی مــدون )ويــژه ی روانپزشــکان( در بخــش روانپزشــکی بیمارســتان 
امــام حســین )ع( تهــران از ســوی انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران برگــزار شــد. دبیــر علمــی برنامــه، دكتــر ســید مهــدی 

صمیمــی اردســتانی بــود.

دکتر سيد وحيد شریعتدکتر سيد غالمرضا نورآذردکتر اميرعباس کشاورزدکتر محمدرضا خدایی
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روان پزشک

اخبار و گزارش  ها

   در تاريــخ بیســت و هشــتم مهــر نــود و هفــت، در همايــش ســاالنه انجمــن 
ــالد،  ــتان می ــی بیمارس ــهید غرض ــالن ش ــران، در س ــکان اي ــی روان پزش علم
ــی،  ــر افشــین يدالله ــاد دكت ــام زنده ي ــا ن ــزه ب ــدای نخســتین جاي مراســم اه

برگــزار گرديــد.
   ايــن جايــزه بــه ابتــکار كمیتــه رســانه 
ــره  ــا تأيیــد هیأت مدي و كاهــش انــگ و ب
طراحــی  گذشــته  ســال  در  انجمــن، 
گرديــد و بنــا شــد بــه نهادهــا و يــا افــراد 
غیــر روان پزشــکی كــه در مســیر ســالمت 
اهــدا  برداشــته اند،  مؤثــری  گام  روان 
ــه  ــدد در كمیت ــات متع ــی جلس ــردد. ط گ
طراحــی  جايــزه،  آيین نامــه  رســانه، 
ــن  ــدای آن تعیی ــازوكار اه ــس و س تندي
ــوار  ــواده بزرگ ــن، از خان ــد و همچنی گردي
ــازه  ــن كار، اج ــرای اي ــی ب ــر يدالله دكت

ــد. ــت ش ــی درياف كتب
افشــین  جايــزه  آيین نامــه  طبــق     
ــراد  ــکان، اف ــه ی روان پزش ــی، هم يدالله
يــا نهادهايــی را كــه شايســته ی دريافــت 
معرفــی  تیرمــاه  تــا  می دانســتند  آن 
نمودنــد. پــس از آن، كمیته ای متشــکل از 
ــه  ــره و كمیت ــب هیأت مدي ــای منتخ اعض

ــان معرفی شــدگان،  ــر علمــی همايــش ســاالنه، از می ــه همــراه دبی رســانه، ب
ــود: ــر ب ــرار زي ــه به ق ــد ك ــزه را برگزيدن ــب جاي ــی كس ــزد نهاي ــج نام پن

   انجمن حمايت از بیماران اسکیزوفرنیا )احبا(
   فیلــم »بــرادرم خســرو«؛ احســان بیگلــری و پريســا هاشــم پور )كارگــردان 

نويسنده( و 
   ويدا درخشانپور، روانشناس و فعال اجتماعی

   ضحا ذكايی، پژوهشگر، فعال مدنی، نويسنده و كارگردان
   دكتر ياسمن متقی پور، روانشناس و فعال در زمینه آموزش خانواده

ــه رأی  ــی الکترونیکــی، ب ــامانه مخف ــك س ــا در چارچــوب ي ــن نامزده    اي
ــده  ــوان برن ــن رأی به عن ــب باالتري ــا صاح ــدند ت ــذارده ش ــکان گ روان پزش

ــردد. ــزه مشــخص گ جاي
ــی،  ــر يدالله ــواده دكت ــکان و خان ــور روان پزش ــا حض ــه ب ــمی ك    در مراس
ــیا  ــر ارس ــدا دكت ــد، ابت ــزار ش ــکان برگ ــاالنه روان پزش ــش س ــن هماي در ضم
تقــوا، رئیــس كمیتــه رســانه، گزارشــی از رونــد شــکل گیری و اهــدای جايــزه 
ــس از  ــود. پ ــه نم ــی را ارائ ــین يدالله افش
ــر  ــی، دكت ــدی نصــر اصفهان ــر مه آن دكت
ــری و  ــز مظاه ــر پروي ــط، دكت ــد محی احم
ــوان  ــان به عن ــون رازجوي ــر كتاي ــز دكت نی
ــی  ــر يدالله ــکار دكت ــش و هم ــر هماي دبی
ــرات  ــا و خاط ــان ديدگاه ه ــه بی ــاز، ب از آغ
ــی  ــین يدالله ــام افش ــاره زنده ن ــود درب خ
كوتاهــی  كلیــپ  همچنیــن  پرداختنــد. 
پخــش شــد كــه طــی آن دكتــر محمدتقــی 
ياســمی، دكتــر محمــد اربابــی، ســاالر 
عقیلــی، فرديــن خلعتبــری، مهــدی ايوبــی 
و نیــز خالــه و پــدر بزرگــوار دكتــر يداللهــی 

ــد. ــر نمودن ــراز نظ ــاره وی اب درب
   پــس از اعــالم مجــدد اســامی نامــزدان 
ــان  ــات آن ــی خدم ــزه و معرف ــت جاي درياف
توســط نگارنــده، آرش يداللهــی، بــرادر 
ــی  ــه نمايندگ ــی، ب ــر يدالله ــوم دكت مرح
از خانــواده ايشــان، در ســخنانی كوتــاه 

ــود. ــالم نم ــم اع ــزاری مراس ــواده را از برگ ــپاس خان ــب س مرات
   ســپس،  از پاكــت دربســته، نــام صاحــب باالتريــن رأی از طــرف 
ــوان  ــا( به عن ــکیزوفرنیا )احب ــاران اس ــت از بیم ــن حماي ــکان، انجم روان پزش
برنــده نخســتین دوره جايــزه افشــین يداللهــی، بیــرون آمــد. تنديــس جايــزه، 
لــوح تقديــر و دو ســکه بهــار آزادی بــه نماينــده ايــن انجمــن، خانــم طیبــه 
ــز در ســخنانی، ضمــن ســپاس از اعضــای  ــد.  او نی دهباشــی زاده، اهــدا گردي
ــا  ــی در احب ــر يدالله ــور دكت ــه حض ــران، ب ــکان اي ــی روان پزش ــن علم انجم
ــی در  ــر يدالله ــعرخوانی دكت ــی از ش ــپ كوتاه ــان، كلی ــرد و در پاي ــاره ك اش

ــد. ــش ش ــکیزوفرنیا پخ ــاران اس ــت از بیم ــن حماي انجم
   پربارتــر برگــزار شــدن مراســم اهــدای ايــن جايــزه و پايــداری آن، آرزوی 

همــه ماســت.

7

جایزه افشین یداللهی به احبا رسید
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به دنبــال  و  خوشــبختانه     
بــا  همــراه  برگــزاری  دور  دو 
توفیــق جايــزه ی اســتاد داوديــان 
ــش های  ــت كوش ــرای نکوداش ب
روان پزشــکان جــوان و دســتیاران 
ــای ســالمت  ــرای ارتق ــرم ب محت
دوره  ســومین  جامعــه،  روانــی 
ــزار  ــاری برگ ــال ج ــزه در س جاي

ــد. ش
   ايــن دور جايــزه تغییراتــی 
ــه  ــه آن ك ــود؛ ازجمل ــاهد ب را ش
داوطلبانــی  حضــور  امــکان 
تیــم  گرايش هــای  ســاير  از 
همچنیــن  و  روان  ســالمت 
پزشــکان عمومــی و دانشــجويان 
پزشــکی در ايــن رقابــت فراهــم 
ــت  ــوع 1۶ فعالی ــد. در مجم گردي

ــزه  ــت در جاي ــب رقاب ــود را داوطل ــده خ ــا اي ي
نمودنــد. بــر مبنــای تصمیــم اتخاذشــده در 
هیــأت داوران از میــان ايــن 1۶ ايــده و فعالیت، 
ده مــورد جهــت ارائــه در زمــان همايــش 
ســاالنه ی انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران 

انتخــاب شــد. از میــان ده ارائــه در نهايــت هیــأت داوران، برگزيــدگان دوره ی 
ســوم را معرفــی نمودنــد. هیــأت داوران در دور ســوم شــامل ايــن افــراد بــود: 
ــید  ــر س ــی، دكت ــراب زاده اردكان ــر آرش می ــمی، دكت ــی ياس ــر محمدتق دكت

وحیــد شــريعت، دكتــر محمــد 
ــگ. ــارا فرهن ــر س ــی و دكت ارباب

از  يکــی  اولین بــار  بــرای     
روان پزشــکان جــوان )دكتــر ســارا 
ــز  ــه در دور دوم حائ ــگ( ك فرهن
رتبــه اول در بخــش روان پزشــکان 
ســوم  دوره  داوری  بــود  شــده 
ــز  ــن نی ــه اي ــد ك ــده دار ش را عه
تغییــری در ايــن دوره ی جايــزه 

ــی رود. ــمار م ــه ش ب
در  دور ســوم  هیــأت داوران     
اولیــن بیانیــه خــود نوشــتند: »مــا 
ــه  ــانی را ك ــه ی كس ــالش هم ت
نزديــك  و  دور  نقطه هــای  در 
كشــور بــرای بهبود ســالمت روان 
مــردم می كوشــند ارج می نهیــم 
كســانی  از  ويــژه  به طــور  و 
ــود را در  ــه خ ــا انديش ــل ي ــه ی عم ــه نتیج ك
ــگزاريم.«  ــد سپاس ــرار دادن ــرض داوری ق مع
ــان  ــتاد داويدي ــزه اس ــد جاي ــر می رس ــه نظ ب
ــه ای  ــه عرص ــرور ب ــود به م ــه دوره ی خ در س
بــرای نشــان دادن تالش هــای خــرد و بــزرگ 
ــده  ــل ش ــور تبدي ــه كش ــردم در گوشه  گوش ــالمت روان م ــای س ــت ارتق جه

ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد تأكی ــز م ــه داوران نی ــه در بیانی ــه ای ك ــت؛ نکت اس
ــوآوری  ــی چــون ن ــن معیارهاي ــا در نظــر گرفت ــأت داوران ب ــت هی    در نهاي

در مجموع 1۶ فعالیت یا ایده داوطلب
 رقابت در جایزه شدند.

گزارش سومین
دور جایزه ی

استاد  داویدیان
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و ابتــکار، اهمیــت موضــوع بــرای 
ــالق  ــول اخ ــت اص ــه، رعاي جامع
اصــول  رعايــت  حرفــه ای، 
ــی،  ــط علم ــی و ضواب روش شناس
گســترش  و  بــودن  كاربــردی 
جمعیــت تحــت پوشــش و میــزان 
ــی،  ــی و كار تیم مشــاركت گروه
ــر را  ــیده 10 اث ــار رس ــان آث از می
ــاه  ــه در روز ۲۶ مهرم ــت ارائ جه
در  كــه  افــرادی  برگزيــد.   ۹۷
ايــن روز، كارهــای خــود را ارائــه 
دادنــد بــه ايــن شــرح بودنــد 
و  اولويــت  هیچ گونــه  )بــدون 
برتــری در ارزيابــی(: 1( دكتــر 

ــر  ــی، ۴( دكت ــن صلح ــر امی ــی، ۳( دكت ــه معصوم ــم طیب ــرفی، ۲( خان آگاه اش
نجمــه شــاهینی، 5( دكتــر رضــا احمــدی، ۶( دكتــر ســوده تاجیــك اســماعیلی، 
ــر يارحســینی و  ــری، امی ــر امیرحســین جعف ــر فاطمــه شــیرزاد، ۸( دكت ۷( دكت
ــم  ــر مري ــر و 10( دكت ــه زندی ف ــر عاطف ــی، ۹( دكت ــرزاده بروجن ــینا طاه س

ســفیدگرنیا.
ــه  ــد. ب ــام ش ــود انج ــا در روز موع    ارائه ه
شــركت كنندگان،  برخــی  و  داوران  داوری 
ــادل تجــارب  ــت تب ــه عرصــه ای جه جلســه ب
و ارتقــای شــیوه های عمــل تبديــل شــد؛ 
ــیرين و  ــی ش ــا رقابت ــراه ب ــی درس هم كالس

منصفانــه.
دور ســوم جايزه ی استاد داويديان به پايان راه خود رسید.

ــت  ــترک جه ــور مش ــه به ط ــمی ك ــاه در مراس ــد و در روز ۲۸ مهرم دو روز بع
ــزار  ــی برگ ــین يدالله ــان و افش ــتاد داويدي ــزه اس ــدگان دو جاي ــی برگزي معرف

ــدند. ــی ش ــأت داوران معرف ــان هی ــد منتخب ش
داوران در بیانیه ی خود چنین نوشــتند:

نیــز  دوره  ايــن  »در     
رقابتــی  و  شــاهد كوشــش 
البتــه  و  جــدی  گــرم، 
صمیمانــه میــان همــکاران 
در  كــه  بوديــم  جوانــی 
كشــور  گوشه  گوشــه ی 
پــی  در  دغدغه مندانــه 
ســالمت  مشــکالت  حــل 
روان كشــور هســتند. آثــار 
گزارش هايــی  و  رســیده 
ارزيابــی  جلســه ی  در  كــه 
شــد  اســتماع  نهايــی 
به خوبــی گويــای آن اســت 

كــه به رغــم بختــك ناامیــدی 
كــه بــر انگیزه هــای بســیاری 
ــه  ــی ك ــا فضاي ــاده ي ــا افت از م
مجــازی  فضاهــای  در  بعضــًا 
می شــود  ترســیم  اجتماعــی 
غیرتمندانــه  جــوان  همــکاران 
از كوشــش نکشــیده و  دســت 
ــود  ــه و بهب ــای حرف ــرای ارتق ب
ــه  ــالمت روان جامع ــت س وضعی

. شــند می كو
دو  طــی  داوران  هیــأت     
مرحلــه 1۶ فعالیــت رســیده را 
نهايــت  در  و  كــرده  بررســی 
برگزيــده  به عنــوان  را  اثــر  دو 
ــر  ــز شايســته ی تقدي ــا را نی ــا يکــی از فعالیت ه ــالوه م ــه ع ــود. ب انتخــاب نم

می دانیــم. ويــژه 
   تأكیــد می كنیــم كــه تمــام فعالیت هــای ارســال شــده ارزشــمند، ارجمنــد 

ــد. ــتانه بودن و میهــن و مردم دوس
از ســويی بــا تأكیــد بــر ايــن نکتــه كــه 
ــه ايجــاد  ــگاه جامعه نگــر و توجــه ب گســترش ن
ــرای  ــه و ب ــطح جامع ــات در س ــای خدم و ارتق
پاســخگويی بــه نیازهــای بومــی قابــل تمجیــد 
اســت امــا انتظــار مــی رود در گام بعــد طراحــی 
ــات  ــواهد خدم ــر ش ــی ب ــتماتیك و مبتن سیس

ــرد. ــرار گی ــکاران ق ــت هم ــز در اولوي نی
برگزیدگان دور سوم:

   خانــم طیبه معصومی
   دكتر آگاه اشرفی

تقديــر ويــژه: كار گروهــی ارائه شــده توســط دكتــر امیرحســین جعفــری، دكتــر 
امیــر يارحســینی و دكتــر ســینا طاهــرزاده بروجنــی«

دور ســوم هــم بــه 
پايــان رســید و البتــه 
بــرای  كوشــش ها 
ســالمت  ارتقــای 
و  جامعــه  روان 
به زيســتی  افزايــش 
روانــی پايانــی نــدارد.

در این دوره نیز شاهد کوشش و رقابتی گرم، 
جدی و البته صمیمانه میان همکاران جوان 

بودیم.
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   جمعــی از متخصصــان حــوزه ی ســالمت روان ايــران در نامــه ای اعتــراض 
خــود را بــه اثــرات مخــرب سیاســت های تحريمــی اياالت متحــده آمريــکا بــر 
ســالمت روان مــردم و بیمــاران دچــار اختــالالت روان پزشــکی اعــالم كردنــد. 
ــن  ــده ی اي ــکانه، »اي ــای روان پزش ــی تجربه ه ــال تلگرام ــح كان ــر توضی بناب
ــن آن  ــد. مت ــرورده ش ــکانه پ ــای روان پزش ــن تجربه ه ــه ی آنالي ــه در مجل نام
ــه انگلیســی  ــنايی مقدم، روان پزشــك و روان كاو، ب ــك روش ــر باب ــم دكت ــه قل ب
ــه  ــك، ب ــی، روان پزش ــادات میرفاضل ــر فاطمه الس ــط دكت ــد و توس ــه گردي تهی

فارســی برگــردان شــد.«
   ايــن نامــه كــه در برخــی از جرايــد ايــران و ســاير كشــورها بازتــاب داشــت 

بــه شــرح زيــر اســت:
دسترســی مــردم ايــران بــه داروهــای حیاتــی و تجهیــزات پزشــکی در نتیجــۀ 
سیاســت های يك جانبــۀ رئیس جمهــور ترامــپ به صــورت جــدی كاهــش 
ــه  ــکا ب ــۀ آمري ــم يکجانب ــۀ تصمی ــه بهان ــت او قصــد دارد، ب ــه اســت. دول يافت
خــروج از قــرارداد چند ملیتــی هســته ای ايــران )JCPOA(، مجــدداً تحريم هــای 

اقتصــادی، تجــاری، علمــی و نظامــی را در تاريــخ ۴ نوامبــر برقــرار كنــد.
ــی  ــود، ول ــتقیم ورود دارو نمی ش ــع مس ــث من ــادی باع ــای اقتص    تحريم ه
در عمــل بــه چنــد طريــق ايــن كار را می كنــد. تحريــم بانــك مركــزی ايــران 
به قصــد  بین المللــی  بانك هــای  بــرای  ســركوب كننده  محدوديت هــای  و 
ممانعــت از معاملــه بــا ايــران تراكنش هــای مالــی را، بــرای بانك هــای 
بین المللــی و شــركت های دارويــی، حتــی در معامله هــای بشردوســتانه در 
ــد. ــاز می كن ــوب و خطرس ــت نامطل ــن حال ــوار و در بدتري ــت دش ــن حال بهتري

ــت  ــروش نف ــد. ف ــیب ديده ان ــم آس ــز از تحري ــون نی ــی هم اكن ــاران ايران  بیم
ايــران در بازارهــای بین المللــی تــا حــدود 50 درصــد كاهــش يافتــه و بــه نظــر 
ــه اين كــه اقتصــاد  ــا توجــه ب می رســد كــه ايــن ســیر ادامــه خواهــد يافــت. ب
ايــران عمدتــًا بــه در آمدهــای نفتــی وابســته اســت، كاهــش درآمدهــای نفتــی 

عواقــب جــدی دارد و در آينــده نیــز ايــن اثــرات بیش تــر خواهــد شــد.
   زمانــی كــه بودجه هــای قســمت های مختلــف دولتــی كاهــش يابــد، وزارت 
ــدی  ــکی را اولويت  بن ــزات پزش ــۀ دارو و تجهی ــود تهی ــار می ش ــت ناچ بهداش
ــن  ــر اقتصــادی جايگزي ــه از نظ ــر، ك ــد هزينه ب ــای جدي ــن داروه ــد. بنابراي كن

در نتیجــه  شــد.  خواهــد  تهیــه  كمتــر  نــدارد،  هــم  مقرون به صرفــه ای 
آســیب  بیشــتر  آســیب پذير تر  بیمــاران  مــی رود  انتظــار  كــه  همان طــور 
خواهنــد ديــد: بیمــاران مبتــال بــه ســرطان، مالتیپــل اســکلروزيس، هموفیلــی، 
ــه  ــکی ك ــاران روان پزش ــره بیم ــدی و باالخ ــاران پیون ــادر، بیم ــای ن بیماری ه

ــم نیســت. ــم ه تعدادشــان ك
ــالمت  ــر س ــه ب ــاری ك ــرات زيانب ــل اث ــه دلی ــادی ب ــای اقتص    تحريم ه
انســان  ها دارد در  واقــع شــکل پنهــان جنــگ تمام عیــار اســت، بــا ايــن 
ــه  ــا ن ــود، ام ــان  ها می ش ــرگ انس ــث م ــز باع ــا نی ــن تحريم  ه ــه اي ــدار ك هش
ــات ســالمت.  ــه خدم ــق كاهــش دسترســی ب ــه بلکــه از طري ــا بمــب و گلول ب
تأثیــر تحريم هــای بین المللــی ســال ۲01۲ بــر ايــران بررســی و منتشــر 
ــاره در معــرض اثــرات مخــرب تحريــم كنونــی  شــده اســت و مــا اكنــون دوب
ــديد  ــش ش ــران، كاه ــای اي ــیب در آمده ــش پر ش ــث كاه ــه باع ــتیم ك هس
ــت  ــه دول ــود. در نتیج ــی كاری می ش ــتردۀ ب ــش گس ــی و افزاي ــول مل ارزش پ
آمريــکا، در تضــاد بــا حقــوق بشــر بین الملــل، هــم به صــورت مســتقیم و هــم 
ــه  ــران ب ــردم اي ــی و غیر انســانی دسترســی م غیرمســتقیم، به صــورت غیرقانون

ــرده اســت. ــوار ك ــات بهداشــتی را بســیار دش خدم
ــر  ــر از همــه تحــت تأثی ــران كســانی هســتند كــه بیش ت    مــردم عــادی اي
ــادی  ــار زي ــد و فش ــرار می گیرن ــکا ق ــی آمري ــدۀ تحمیل ــای فلج كنن تحريم ه
بــر ســالمت روان و تندرســتی آنــان وارد خواهــد شــد. عــالوه بــر فشــار روانــی 
ــل  ــان تحم ــکی و خانواده هايش ــدی پزش ــای ج ــار بیماری ه ــاران دچ ــه بیم ك
می كننــد، ناچارنــد فشــار روانــی ناشــی از نگرانــی بــرای آينــده را هــم از نظــر 
دسترســی بــه خدمــات اســتاندارد پزشــکی )بــه دلیــل كاهــش دارو يــا افزايــش 

قیمــت آن( تحمــل كننــد.
   مــا، گروهــی از متخصصــان ســالمت روان، نگرانــی جــدی خــود را از اثــر 
ــم و  ــالم می كنی ــاران اع ــم و روان بیم ــالمت جس ــر س ــکا ب ــای آمري تحريم  ه
ــا  ــن تحريم ه ــال اي ــکا را از اعم ــت آمري ــراف دول ــه انص ــه اين ك ــه ب ــا توج ب
بــرای  درخواســت می كنیــم  بین المللــی  از جوامــع  نامحتمــل می دانیــم، 

ــد. ــه هــر شــیوۀ ممکــن اقــدام كنن ــران ب حمايــت از حقــوق اولیــۀ مــردم اي

یم مردم ایران اعتراض به تحر



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

]]

پاییز  1397

اخبار و گزارش  ها

11

ــای  ــك و گرايش ه ــکاران روان پزش ــش هم ــای دان ــور ارتق    به منظ
تخصصــی روان تنــی و نوروســايکیاتری درزمینــه ی تصويربــرداری، 
ــکی  ــکی و پزش ــز در روان پزش ــرداری مغ ــمینار »تصويرب ــتین س نخس
ــران،  ــی اي ــکی روان تن ــی پزش ــن علم ــکاری انجم ــا هم ــی« ب روان تن
كمیتــه نوروســايکیاتری انجمــن علمــی روان پزشــکان ايران و آزمايشــگاه 

مغــز  نقشــه برداری  ملــی 
ايــن  و  شــد  طراحــی 
ســمینار بــا حضــور پنجــاه 
همــکاران  از  نفــر  يــك  و 
هفدهــم  سه شــنبه  روز 
محــل  در   1۳۹۷ مهرمــاه 
نقشــه برداری  آزمايشــگاه 
در  گرديــد.  برگــزار  مغــز 
احمدعلــی  دكتــر  افتتاحیــه 
نوربــاال، روان پزشــك و رئیس 
پزشــکی  علمــی  انجمــن 
دكتــر  و  ايــران  روان تنــی 
ــی حســین زاده، معاون  غالمعل
پژوهشــی آزمايشــگاه ملــی 
ــون  ــز پیرام ــه برداری مغ نقش
اســتفاده صحیــح و علمــی 

ــای  ــت همکاری ه ــکی و اهمی ــرداری در روان پزش ــای تصويرب روش ه
بین رشــته ای صحبــت كردنــد. ســپس دكتــر محمــد اربابــی، روان پزشــك 
و فلوشــیپ نوروســايکیاتری در خصــوص كاربــرد تصويربــرداری مغــز در 
ــمینار  ــه س ــرد. در ادام ــی ســخنرانی ك روان پزشــکی و پزشــکی روان تن
دكتــر رضــا راجی مهــر، پژوهشــگر علــوم شــناختی مطالبــی را در مــورد 

ــود. ــه نم ــی ارائ ــالالت ادراك ــز و اخت ــتری مغ ــر خاكس ــیب های قش آس

   بعــد از میان وعــده و پذيرايــی دكتــر محمدعلــی عقابیــان، متخصــص 
فیزيــك پزشــکی بــه چگونگــی آنالیــز تصويربــرداری ســاختاری مغــز در 
روان پزشــکی و پزشــکی پرداخــت. دكتــر الهــام رحیمیان، راديولوژيســت، 
ــرداری  ــردی تصويرب در دو بخــش از زمــان ســمینار كارگاه تفســیر كارب
ســاختاری مغــز در دمانــس و 
اختــالالت شــناختی را برگزار 
دكتــر  پايــان،  در  كــرد. 
تهرانی دوســت،  مهــدی 
و  روان پزشــك 
فوق تخصــص روان پزشــکی 
ــتفاده  ــوان اس ــودک و نوج ك
از پتانســیل های برانگیختــه 
ــی  ــکی و روان تن در روان پزش

داد. شــرح  را 

   ايــن ســمینار كــه بــا 
ملــی  آزمايشــگاه  حمايــت 
ــور  ــز به منظ ــه برداری مغ نقش
به روزرســانی  آشــنايی، 
مهــارت  افزايــش  و 
پژوهشــگران و روان پزشــکان عالقه منــد برگــزار گرديــد، مــورد اســتقبال 
روان پزشــکان و دســتیاران روان پزشــکی قــرار گرفــت. شــركت در ايــن 
ــود  ــرای مخاطبــان، رايــگان و دارای ســه امتیــاز بازآمــوزی ب ســمینار ب
ــا  ــا توجــه بــه اســتقبال خــوب، ايــن ســمینار به صــورت ســاالنه و ب و ب

شــد. خواهــد  برگــزار  آينــده  ســال های  در  جامع تــر  برنامــه 

علی کربالیی
روان پزشک

نخستین سمینار تصویربرداری مغز 
در روان پزشکی و پزشکی روان تنی
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World Psychia�« در میــان مجــالت تخصصــی روان پزشــکی، مجلــه   
try« بــا باالتريــن ضريــب تأثیــر، زيــر نظــر انتشــارات ويلــی )Wiley(، رتبه 
ــود اختصــاص  ــه خ ــه تخصصــی روان پزشــکی ب ــن 1۴۲ مجل اول را در بی
روان پزشــکی  مجلــه  آن  از  پــس   .)Impact Factor=30( اســت  داده 
 ،)IF=15/233( لنســت  روان پزشــکی  مجلــه   ،)IF=16/642( جامــا 
مجلــه روان پزشــکی آمريکايــی )IF=13/396( و مجلــه ســايکوتراپی و 
سايکوســوماتیك )IF=13/122( بــه ترتیــب رتبه هــای دوم تــا پنجــم را بــر 
اســاس ضريــب تأثیــر در بیــن مجــالت روان پزشــکی بــه خــود اختصــاص 
می دهنــد. تاكنــون 1۷ جلــد از ايــن مجلــه بــه چــاپ رســیده اســت كــه هــر 
جلــد شــامل ســه شــماره ی فوريــه، ژوئــن و اكتبــر اســت. ايــن مجلــه متعلق 
بــه انجمــن جهانــی روان پزشــکی )WPA( اســت. ســردبیر مجلــه ماريــو مــی 
ــگاه Naples SUN در  ــتاد دانش ــی و اس ــك ايتالیاي )Mario Maj( روان پزش

كشــور ايتالیاســت.

ــی،  ــورد تحــوالت بالین ــات در م ــدف انتشــار اطالع ــا ه ــه ب ــن مجل    اي
ــر  ــالوه ب ــود و ع ــان انگلیســی منتشــر می ش ــه زب ــی و پژوهشــی ب خدمات
زبــان انگلیســی، بــه زبان هــای عربــی، چینــی، فرانســوی، روســی، تركــی 
ــگان از  ــورت راي ــاالت به ص ــود مق ــت. دانل ــترس اس ــپانیايی در  دس و اس

ــت. ــر اس ــد )PubMed( امکان پذي ــايت پاب م ــق س طري

   مقــاالت هــر شــماره )issue( در ۹ دســته ی مقالــه ويــژه، چشــم اندازها، 
توضیحــات،  چالش هــا،  و  پیشــرفت ها  ذهنــی:  بیمــاری  طبقه بنــدی 
گزارشــات تحقیقاتــی، تازه هــای بالینــی، بینــش، نامــه بــه ســردبیر و اخبــار 

مربــوط بــه WPA اســت.

ــه  ــوط ب ــه مرب ــن مجل ــه )citation( در اي ــه مقال ــاع ب ــترين ارج    بیش
ــت: ــاع اس ــا ۶۳۶ ارج ــر و  ب ــوان زي ــا عن ــه ای ب مقال

“Physical illness in patients with severe mental disorders. I. 
Prevalence, impact of medications and disparities in health 
care”

ــه  ــوط ب ــه ترتیــب مرب ــه ب ــن مجل ــه در اي    بیشــترين ســهم چــاپ مقال
كشــورهای ايــاالت متحــده آمريــکا، انگلســتان، اســترالیا، ســوئیس، آلمــان، 
ــاالت  ــداد مق ــترين تع ــپانیا و بیش ــارک و اس ــد، دانم ــادا، هلن ــا، كان ايتالی
ــدن،  ــگاه لن ــه دانش ــوط ب ــب مرب ــه ترتی ــازمان ها ب ــط س ــده توس چاپ ش
 ،NSW Sydney ــگاه ــت، دانش ــی بهداش ــازمان جهان ــا، س ــگاه كلمبی دانش
انســتیتو روان پزشــکی ايالــت نیويــورک، دانشــگاه ملبــورن، دانشــگاه 

ــت. ــاروارد اس ــگاه ه ــن و دانش كپنهاگ

باالترین ضریب تأثیر برای
مجله انجمن جهانی روان پزشکی
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گردآوری: مریم معصومی 
روان پزشک

تاریخچه

   حول وحــوش ســال های 1۹00 ازدحــام در بیمارســتان های روان پزشــکی 
نیويــورک بــه يــك مشــکل جــدی تبديــل شــده بــود. راهکارهــای زيــادی 
بــرای مقابلــه وجــود داشــت كــه يکــی از آنهــا كار كــردن بیمــاران در يــك 
محیــط آرام و شــغلی مثــل كشــاورزی بــود. بیمارســتان های دولتــی جديــد 
farm col� »بــه دلیــل برنامه هــای درمانــی پويــا بــا تأكیــد بــر كشــاورزی 

 Kings( ــارک ــز پ ــکی كینگ ــز روان پزش ــدند؛ مرك ــذاری ش onies« نام گ
Park( و مركــز روان پزشــکی ايســلیپ مركــزی )Central Islip( دو نمونــه 
ــد  ــی بیش ازح ــد از مدت ــز بع ــا نی ــه آنه ــد ك ــد، هرچن ــز بودن ــن مراك از اي

شــلوغ شــدند.

در ســال 1۹۲۷، آلفــرد اســمیت، فرمانــدار 
ــس  ــردم، مجل ــت م ــا حماي ــورک، ب نیوي
الزم  ســرمايه  كــه  كــرد  مجبــور  را 
ــتری  ــت بس ــل 10،000 تخ ــرای حداق ب
جهــت درمــان تعــداد روزافــزون افــرادی 
ــه  ــك مؤسس ــان در ي ــد درم ــه نیازمن ك
ــد و  ــم كن ــتند را فراه ــناختی هس روان ش

ايالــت نیويــورک شــروع بــه ســاخت ســومین مركــز كــرد كــه بــه افتخــار 
 Pilgrim State( دكتــر چارلــز پیلگــرام بــه نــام بیمارســتان پیلگــرام اســتیت
ــاحت، در  ــار مس ــا 1000 هکت ــی ب ــتان بزرگ ــد. بیمارس ــا ش Hospital( بن
فضايــی دور از شــهر بــا 100 بیمــار منتقل شــده از بیمارســتان ايســلیپ در 
يکــم اكتبــر 1۹۳1 به طــور رســمی افتتــاح شــد. نـُـه مــاه بعــد، ۲۲۸۴ بیمــار 
در بیمارســتان بســتری شــدند. سرشــماری در ســال 1۹5۴ بــه 1۳۸۸5 نفــر 

رســید.

محیــط بیمارســتان از همه نظــر مســتقل بــود و دارای سیســتم تولیــد 
ــس،  ــاژ آب، سیســتم فاضــالب، آتش نشــانی، اداره پلی ــرق و پمپ ــا و ب گرم
دادگاه هــا، كلیســا، اداره پســت، گورســتان، فروشــگاه، ســالن های تفريحــی، 

ــود. ــه و ... ب ــا و مزرع ــی، گلخانه ه ــای ورزش زمین ه

بــا گذشــت زمــان و افزايــش تعــداد بیمــاران ترخیصــی و از طرفــی حمايــت 
ــرای  ــیعی ب ــات وس ــن امکان ــه چنی ــاز ب ــه، نی ــتر در جامع ــات بیش و خدم

درمــان بیمــاران كاهــش يافــت.

ــارک و ايســلیپ در  ــد، مراكــز روان پزشــکی كینگــز پ ــن رون ــال اي ــه دنب ب
پايیــز ســال 1۹۹۶ بــه محوطــه دانشــگاهی پیلگــرام متصــل شــدند و امروزه 
بهتريــن  و  تاريخچــه  نشــان دهنده  پیلگــرام 
شــیوه بــرای مراقبــت و درمــان هــر ســه مركــز 

اســت.

پيلگرام کنونی

از  پیوســتاری  ارائه دهنــده  پیلگــرام  امــروزه 
ــات  ــار، خدم ــرای ۲۷۸ بیم ــتری ب ــات بس خدم
ســرپايی در چهــار مركــز بــه همــراه يــك تیــم 
ACT و چنديــن مركــز اقامتــی و ســاير ســرويس های مرتبــط اســت. يکــی 
از مراكــز اقامتــی بــرای افــراد بــا تشــخیص ســوءمصرف مــواد اســت كــه 

ــود. ــواد اداره می ش ــکل و م ــوءمصرف ال ــازمان س ــط س توس

ــه برنامه هايــی  ــم، دسترســی ب ــا كاهــش عالئ ــود ســريع ب ــر بهب درمــان ب
ــکی و  ــای روان پزش ــت بیماری ه ــرای مديري ــای الزم را ب ــه مهارت ه ك
ــراد  ــت از اف ــزی و حماي ــز برنامه ري ــد و نی ــه دارن ــر در جامع ــرد بهت عملک
ــان  ــای درم ــت. فض ــز اس ــی متمرك ــی اجتماع ــه زندگ ــت ب ــرای بازگش ب

امروزه پیلگرام ارائه دهنده پیوستاری از 
خدمات بستری و سرپایی در چهار مرکز به 

همراه یک تیم ACT و چندین مرکز اقامتی و 
سایر سرویس های مرتبط است.

در پیلگرام چه می گذرد؟
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شــامل دو بخــش اســت؛ on ward« )1« كــه شــامل اتاق هــای خصوصــی 
و نیمه خصوصــی، حمــام، اتــاق نشــیمن، ســالن ورزش و غذاخــوری اســت 
ــام  ــرد و در تم ــی را دربرمی گی ــای تفريح ــه برنامه ه و off ward« )۲« ك

ــت. ــترس اس ــاختمان ها در دس س

ــی  ــردی و گروه ــورت ف ــی به ص ــم چندتخصص ــك تی ــط ي ــان توس درم
ارائــه می شــود. دوازده بخــش بــرای خدمــات بســتری وجــود دارد كــه ســه 
بخــش بــه بســتری بزرگســاالن، دو بخــش بــه بســتری ســالمندان و هفــت 
ــتم  ــات سیس ــرام خدم ــاص دارد. در پیلگ ــی اختص ــه توان بخش ــش ب بخ
ــده ی  ــراد دريافت كنن ــای اف ــداف و آرمان ه ــاس اه ــر اس ــالمت روان ب س
ــردد. ــرا می گ ــاركتی اج ــان مش ــه ی درم ــود و برنام ــف می ش ــت تعري خدم

آنها باور دارند که:

    هر فردی می تواند زندگی هدفمندی داشته باشد.

    افــراد بــر اســاس تجربیــات منحصربه فــردی كــه در زندگــی داشــته اند، 
ويژگی هــای متفاوتــی دارنــد و مــا بايــد توانايــی درک بهتــر افــرادی كــه در 

خدمتشــان هســتیم را بــه دســت بیاوريــم.

ــك  ــراد كم ــه اف ــواهد، ب ــر ش ــی ب ــالمت روان مبتن ــای س     مراقبت ه
ــد. ــت آورن ــه دس ــان را ب ــا سالمتی ش ــد ت می كن

ــرام  ــی و احت ــازی، همدل ــراه توانمندس ــه هم ــد ب ــراد باي ــا اف ــل ب     تعام
باشــد.

ــه  ــی ك ــرای اقدامات ــل ب ــردی و پاســخگويی كام ــه ای و ف     رشــد حرف
ــت. ــروری اس ــم ض ــام می دهی انج

    وقتــی كــه مــا به عنــوان يــك تیــم بــا هــم كار می كنیــم، در مقايســه 
ــم  ــد، كارهــای بیشــتری را می توانی ــی كار می كنن ــه به تنهاي ــرادی ك ــا اف ب

ــام دهیم. انج

مرکز توان بخشی

فضــای اصلــی برنامه هــای »off ward« را فراهــم می كنــد. ســالن 
ــه از  ــه دارد ك ــازی و كتابخان ــتخر، بدن س ــگ، اس ــامل بولین ــی ش ورزش
دوشــنبه تــا جمعــه صبــح و عصــر در دســترس اســت. كالس هــای آمــوزش 
بیمــار، گروه هــای درمــان، كارگاه هنــر دســتی، آشــپزی و فضــای جلســات 

ــرای پخــش فیلــم در ايــن بخــش قــرار دارد. و ســالنی ب

بخش های تخصصی

ــرادی و  ــی و انف ــای گروه ــی و حمايت ه ــان داروي ــکی: درم روان پزش
مشــاوره، گرانــد راندهــای منظــم هفتگــی، همــراه بــا ارائــه مطالــب جديــد 

ــرای كاركنــان ب
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پرســتاری: خدمــات پرســتاری يــك بخــش جدايی ناپذيــر از مركــز 
روان پزشــکی اســت. پرســتار حرفــه ای عــالوه بــر خدمــات روان پزشــکی، در 
رفــع نیازهــای مراقبــت از خــود نیــز بــه بیمــار كمــك می كنــد. بــر اســاس 
اصــول و قوانیــن مركــز، مشــاركت و همــکاری دوطرفــه بیمــار و پرســتار در 

راســتای برطــرف كــردن نواقــص مراقبــت از بیمــار ضــروری اســت.

روان شناســی: آزمون هــا و ارزيابــی، برنامه ريــزی درمــان و مشــاوره 
ــد. ــم می كن ــی را فراه ــردی و گروه ف

ــی، برنامــه درمــان، مشــاوره فــردی،  ــددکاری اجتماعــی: انجــام ارزياب م
گروهــی و خانوادگــی، برنامــه ترخیــص و بعــد ترخیــص و كمــك در 

ــی كارياب

و  منظــم  فیزيکــی  ارزيابــی  پزشــکی: 
مراقبت هــای پزشــکی و در صــورت نیــاز 
ارجــاع بــرای خدمــات ويــژه پزشــکی و 

دندانپزشــکی

ــوزش  ــرای آم ــی ب ــی: گروه هاي توان بخش
ــی و  ــی اجتماع ــروری زندگ ــای ض مهارت ه
ــرای اشــتغال  مســتقل و مهارت هــای الزم ب

وجــود دارد.

ــرار  ــاختمان ق ــر س ــه در ه ــی ك ــط داروخانه هاي ــا توس ــه: داروه داروخان
دارنــد، فراهــم می شــود و تداخــالت دارويــی هــر بیمــار بــا يــك برنامــه ی 

ــود. ــك می ش ــری چ كامپیوت

ــه  ــان تغذي ــد؛ متخصص ــده دارن ــی و میان وع ــده ی غذاي ــه وع ــه: س تغذی
ــد. ــی می كنن ــردی بررس ــورت ف ــاران را به ص ــت بیم وضعی

و  تفريحــی  برنامه هــای  بخــش  ايــن  درمانگــران  تفریح درمانــی: 
فعالیت هايــی بــرای اوقــات فراغــت بیمــاران ارائــه می دهنــد. برنامه ريــزی 
ــر  ــد ب ــا تأكی ــاص ب ــای خ ــی، جشــن ها، و فعالیت ه ــفرهای محل ــرای س ب
كمــك بــه افــراد بــرای برقــراری ارتبــاط بهتــر بــا جامعــه خــود از طريــق 
ــه  ــدد در جامع ــور مج ــت حض ــی و تقوي ــی و تفريح ــای اجتماع فعالیت ه

اســت.

آمــوزش بيمــار: شــركت بیمــاران در كالس هــای آموزشــی و انفــرادی و 
انجــام تکالیــف

خدمــات داوطلبانــه: از بیــن افــراد ســاكن در آن منطقــه و بچه هايــی 
ــرادی  ــاها، اف ــد و كلیس ــل می كنن ــراف تحصی ــه های آن اط ــه در مدرس ك

ــد. ــك می كنن ــز كم ــان مرك ــه كاركن ــه ب ــتند ك هس

مراقبت هــای معنــوی: بــه نیازهــای مذهبــی و معنــوی بیمــاران، 
ــز روان پزشــکی پیلگــرام توجــه می شــود  ــان مرك خانواده هايشــان و كاركن

ــی دارد. ــوی دسترس ــات معن ــه خدم ــزی ب ــر مرك ــار در ه ــر بیم و ه

ــتری  ــای بس ــی در بخش ه ــم درمان ــای تی ــراد و اعض ــه اف ــن ب همچنی
كــه  می شــود  پیشــنهاد  و...  اقامتــی  ســرويس های  و  ســرپايی  و 
تجربه هايشــان را بــرای كمــك بــه ســاير افــراد بیــان كننــد. متخصصــان 
ــتم های  ــی، سیس ــی اجتماع ــای زندگ ــت مهارت ه ــش تقوي ــن بخ در اي
ــه  ــس ك ــد و اعتمادبه نف ــش امی ــه ای و افزاي ــی، مکانیســم های مقابل حمايت

ــتند را  ــاری روان پزشــکی هس ــك بیم ــودی در ي ــل بهب ــن عوام از مهم تري
تســهیل می كننــد.

سرویس های حمایت خانواده

در پیلگــرام خانــواده بیمــاران بخــش جدايی ناپذيــر از فرآينــد درمــان 
بیمــار اســت و درگیــر كــردن خانــواده نتايــج خوبــی داشــته اســت. 
ــرام  ــز پیلگ ــی مرك ــی و كنون ــاران قبل ــتگان بیم ــکل از بس ــی متش گروه
ــه در  ــد ك ــواده دارن ــت خان ــرويس حماي ــئول س ــا مس ــه ب ــات ماهیان جلس
مــورد وضعیــت درمانــی و مراقبت هــای كلــی بیمــاران بحــث و گفت وگــو 

. می كننــد

بخــش خانــواده و دوســتان، در واقــع همــان 
ــرايط آن را  ــه ش ــت ك ــات اس ــای مالق فض
میــز  تلويزيــون،  كرده انــد.  لذت بخــش 
ــرای  ــو ب ــازی، قهوه ســاز و اجــاق مايکرووي ب

راحتــی خانواده هــا وجــود دارد.

سرویس سوءمصرف مواد

بــرای  فــردی  و  گروهــی  مشــاوره های 
كمــك بــه افــراد به منظــور كســب دانــش و بینــش و توســعه مهارت هــای 

ــواد دارد. ــتفاده از م ــت اس ــرای مديري ــه ای ب مقابل

خدمات سالمندان

ــا تغییــرات در  ــرای افــراد بــاالی ۶5 ســال اســت كــه ب شــامل خدمــات ب
ــده اند. ــه ش ــناختی مواج ــی و ش ــی، روانی-اجتماع ــای فیزيک توانايی ه

ارتباطات

ــی اســت كــه در حــال انتقــال از بخــش بســتری  ــرای آنهاي ــن واحــد ب اي
ــت  ــه حماي ــار، ارائ ــا بیم ــاط ب ــاد ارتب ــدف از ايج ــتند. ه ــرپايی هس ــه س ب
مؤثــر و اجتماعــی بــر پايــه نیازهــای فــردی و بهبــودی اســت. مشــاركت و 
همــکاری بیــن كاركنــان ايــن قســمت، واحــد اقامــت و بیمــار، بــرای گــذار 

موفــق بــه زندگــی اجتماعــی ضــروری اســت.

خدمات اقامت

در طیفــی از زندگــی نیمه مســتقل، اقامتــگاه كوتاه مــدت، اقامــت در مواقــع 
بحــران )اقامــت موقــت( و مراقبــت در منــزل توســط افــراد خانــواده )بــرای 
ــارت  ــه نظ ــاز ب ــتند و نی ــردی هس ــت عملک ــه دارای محدودي ــانی ك كس
مســتمر دارنــد( قــرار دارد كــه هركــدام به نوعــی ســبب توانمندســازی فــرد 

می شــود.

منبع

Pilgrim Psychiatric Center. New York State Office of Mental 
Health. Archived from the original on 2012-03-30.

گروهی متشکل از بستگان بیماران قبلی و 
کنونی جلسات ماهیانه با مسئول سرویس 

حمایت خانواده دارند که در مورد مراقبت های 
کلی بیماران بحث و گفت وگو می کنند.
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اخبار و گزارش  ها

ــی  ــی روان درمان ــن علم ــالیانه ی انجم ــش س ــن هماي    دومی
ايــران،  ملــی  كتابخانــه ی  در مركــز همايش هــای  ايــران 
در تاريــخ 10 تــا 1۲ بهمــن 1۳۹۷، برگــزار می شــود. بــا 
ــی در  ــی و اجتماع ــل فرهنگ ــش عوام ــت نق ــه اهمی ــه ب توج
ــژه ی كشــور  ــی، و شــرايط فرهنگــی و اجتماعــی وي روان درمان
ــا هــدف ايجــاد فرصتــی مناســب بــرای  ايــن رويــداد علمــی ب
تبــادل اطالعــات و ارايــه ی دســت آوردهای پژوهشــی و علمــی 
حوزه هــای  دســت اندركاران  و  پژوهشــگران  انديشــمندان، 
مختلــف مربــوط بــه روان درمانــی بــا عنــوان »روان درمانــی در 
پرتــو فرهنــگ و جامعــه« در شــهر تهــران برگــزار خواهــد شــد.

ــخن رانان  ــدی س ــخنرانی های كلی ــامل س ــش ش ــن هماي  اي
مدعــو، ارايــه ی ســخنرانی های پذيرفته شــده در فراخــوان، 
ســمپوزيوم های موضوعــی و كارگاه هــای آموزشــی خواهــد 
ــه روان درمانــی و حوزه هــای فرهنگــی و  ــود. از عالقمنــدان ب ب
اجتماعــی دعــوت شــده تــا مقــاالت خــود را حداكثــر تــا تاريــخ 
ــد  ــال نماين ــش ارس ــايت هماي ــق س ــاه 1۳۹۷ از طري ۷ دی م

.)http://congress.ipa-net.ir(
فرهنگــی  معنــای   )1 از:  عبارت انــد  همايــش  محورهــای 
ــی؛  ــاق فرهنگــی روان درمان ــی؛ ۲( انطب ــن-روان و روان درمان ت
 )۴ روان درمانــی؛  بــرای  ايرانــی  فرهنــگ  ظرفیت هــای   )۳
فرهنگی-اجتماعــی  ابعــاد   )5 جامعه محــور؛  روان درمانــی 
بحران هــای  و  تغییــرات  روان درمانــی،   )۶ روان درمانــی؛ 
گروه درمانــی،   )۸ روان درمانــی؛  و  جنســیت   )۷ اجتماعــی؛ 
ــران؛ ۹( شــناخِت اجتماعــی  ــی در اي ــی و زوج درمان خانواده درمان
ــی؛ 11(  ــوم شــناختی و روان درمان ــز، عل ــی؛ 10( مغ و روان درمان
ــادی  ــای اعتی ــی؛ 1۲( رفتاره ــن و روان درمان ــای نوي فناوری ه
اجتماعــی  آســیب های  و  مشــکالت   )1۳ روان درمانــی؛  و 
روان درمانــی  در  فرهنگــی  مالحظــات   )1۴ روان درمانــی؛  و 
ــی؛ 1۶(  ــون در روان درمان مشــکالت جنســی؛ 15( اخــالق و قان

اقتصــاد روان درمانــی.

فراخوان دومین همایش سالیانه ی 
انجمن علمی روان درمانی ایران
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اخبار و گزارش  ها

ــن  ــازمان تأمي ــتقيم س ــان غيرمس ــركل درم ــه مدي ــن نام    مت
ــى  ــن علم ــس انجم ــه رئي ــك ب ــاره نســخه الكتروني ــى درب اجتماع

ــت:  ــر اس ــرح زي ــه ش ــران ب ــكان اي روانپزش
احترامــأ؛ همانگونــه كــه مســتحضريد در دنيــای امــروز اســتفاده از 
ــای  ــدن روش ه ــات و جايگزين ش ــال اطالع ــن انتق ــای نوي روش ه
ضروريــات  از  قديمــى  دســتى  روش هــای  بــر  الكترونيكــى 
ــن  ــر اي ــى مى باشــد. ب سيســتم های ارتباطــى- اجتماعــى و خدمات
اســاس و بــه اســتناد مــاده 46 و 48 قانــون برنامــه پنجــم توســعه 
و بنــد پ از مــاده 67 قانــون برنامــه ششــم توســعه كشــور انجــام 
ــل  ــى  و تكمي ــت الكترونيك ــا قابلي ــات ب ــا و خدم ــه فرآيند ه كلي
ــك در  ــت الكتروني ــى دول ــتای برپاي ــى در راس ــای اطالعات بانك ه
دســتور كار دولــت جمهــوری اســالمى ايــران قــرار گرفتــه اســت.

ــور  ــعه كش ــم توس ــه شش ــاده 74 برنام ــتناد م ــه اس ــن ب  همچني
شــده  مكلــف  پزشــكى  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
ــه ششــم، نســبت  ــون برنام اســت ظــرف دو ســال اول اجــرای قان
بــه اســتقرار ســامانه پرونــده الكترونيــك ســالمت ايرانيــان و 
ســامانه های اطالعاتــى مراكــز ســالمت بــا هماهنگــى پايــگاه ملــى 
آمــار ايــران و ســازمان ثبــت احــوال كشــور اقــدام نمايــد و در ايــن 
ــط اعــم از دولتــى  راســتا كليــه مراكــز ســالمت و واحدهــای ذيرب
و غيردولتــى موظــف بــه همــكاری شــده اند. بديهــى اســت از 
ــده الكترونيــك ســالمت، توليــد اطالعــات  ــات اجــرای پرون ضروري

ــد. ــك مى باش ــورت الكتروني ــه ص ــالمت ب س
ــخه  ــد نس ــرای تولي ــى ب ــن اجتماع ــازمان تأمي ــتا س ــن راس  در اي
ــا پزشــكان شــاغل در مطب هــا  ــه مشــاركت ب ــدام ب الكترونيــك اق
نمــوده اســت كــه بــه زودی بــه صــورت سراســری و يكپارچــه بــه 
كل كشــور تعميــم داده خواهــد شــد و در آينــده نــه چنــدان دور، 
ــق  ــاً از طري ــن اجتماعــى صرف بيمــاران بيمــه شــده ســازمان تامي

ــت،  ــم از ويزي ــان اع ــای درم ــد از مزاي نســخه الكترونيــك مى توانن
ــتفاده  ــالمت اس ــا س ــط ب ــوارد مرتب ــاير م ــك و س دارو، پاراكليني
ــه  ــى ب ــوارد پيشــگفت و ضــرورت آگاه ــه م ــت ب ــا عناي ــد. ب نماين
موقــع پزشــكان محتــرم عضــو آن انجمــن، مزيــد امتنــان خواهــد 
ــه  ــه نحــو مقتضــى ب ــود ترتيبــى اتخــاذ گــردد كــه ايــن مهــم ب ب

ــردد. ــانى گ ــن اطالع رس ــرم آن انجم ــكاران محت هم
ــكى  ــناد پزش ــر اس ــت، دفات ــادآوری اس ــه ي ــه الزم ب    در خاتم
ــد  ــى دارن ــور آمادگ ــر كش ــى در سراس ــن اجتماع ــازمان تأمي س
جهــت آشــنايى پزشــكان محتــرم عالقه منــد كالس هــای آموزشــى 
برگــزار و در صــورت درخواســت آنــان نســبت بــه برپايــى و آموزش 
ســامانه نســخه الكترونيــك در مطــب پزشــكان مشــاركت نماينــد.
                                                         دکتــر محمــد خلخالــی

مدیرکل درمان غیرمستقیم

ونيك در به کارگيری نسخه الكتر
 سازمان تأمين اجتماعى 
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گفت و گویی با جواد عالقبندراد، روان پزشک

شــايع ترين   )ADHD( كم توجهــى  و  بيش فعالــى  اختــالل     
ــه  ــت ك ــوغ اس ــى و بل ــنين كودك ــكى در س ــالل روان پزش اخت
عالئــم آن كمابيــش تــا بزرگســالى ادامــه مى يابــد. چنــدی پيــش 
ــيس  ــه تأس ــدام ب ــكاران، اق ــى از هم ــه گروه ــم ك ــالع يافتي اط
ــن  ــه همي ــد. ب ــاران نموده ان ــروه از بيم ــن گ ــرای اي ــى ب انجمن
ــن انجمــن و اهــداف آن،  ــا اي ــرای آشــنايى بيشــتر ب منظــور و ب
ــا دكتــر جــواد عالقبنــدراد، رئيــس هيأت مديــره ی  مصاحبــه ای ب
به عنــوان  عالقبنــدراد  دكتــر  داديــم.  انجــام  انجمــن  ايــن 
ــن رئيــس انجمــن روان پزشــكى كــودک و  عضــو مؤســس و اولي
نوجــوان ايــران، عضــو هيــأت مؤســس و اوليــن دبيــر هيــأت بــورد 
فوق تخصصــى روان پزشــكى كــودک و نوجــوان و مؤســس بخــش 
ــتان  ــوان در بيمارس ــودک و نوج ــكى ك ــى روان پزش فوق تخصص
ــور  ــوان كش ــودک و نوج ــكى ك ــوتان روان پزش ــه از پيشكس روزب

محســوب مى شــود.

      آیا اختالل بیش فعالی و کم توجهی از چنان اهمیتی 
برخوردار است که برای آن، انجمنی مستقل تشکیل شود؟

ــوزش در  ــه آم ــه ب ــش توج ــال پي ــا 50 س ــدراد: ت ــر عالقبن دکت
مدرســه ها و موفقيــت بچه هــا بــا آنچــه امــروز مى بينيــم متفــاوت 
ــا  ــى ب ــود و اختالل ــاوت ب ــا از كــودک متف ــود. انتظــار خانواده ه ب
ايــن نــام نيــز شــناخته نمى شــد. امــا امــروزه بــا توجــه بــه تغييــر 
ســبك زندگــى و وابســتگى بيشــتر انســان مــدرن بــه هماهنگــى 

ــهروندی  ــر ش ــى، ه ــر و رواج فردگراي ــترده ی حمايت گ ــای گس ــن خانواده ه ــن  رفت ــه از بي ــه ب ــا توج ــن ب ــهری، همچني ــدن ش ــم و تم ــا نظ ب
ــه ايــن ترتيــب اختــالل عــدم  ــا قوانيــن و شــرايط شهرنشــينى كنــار آمــده و گليــم خــود را از آب بيــرون بكشــد. ب ــد ب ــد بتوان »به هرحــال« باي
توجــه و مشــكل عــدم توانايــى مديريــت موقعيــت، چالش هايــى را در هم نــوا شــدن فــرد بــا جامعــه بــه وجــود مــى آورد. از هميــن رو اســت كــه 
ــه  ــا، معلمــان و جامع ــرای خانواده ه ــر ب ــه مســئله ای همه گي ــى و كم توجهــى بيــش از گذشــته ب ــر مســأله اختــالل بيش فعال ــد ســال اخي در چن
تبديــل  شــده اســت. كــودكان مبتــال بــه ايــن اختــالل، اگــر درمان هــای دارويــى و غيردارويــى مناســب را دريافــت نكننــد و از طــرف خانــواده و 
معلميــن مــورد حمايــت الزم قــرار نگيرنــد، ممكــن اســت به واســطه ايــراد گرفتن هــا، تحقيرهــا و بــاور بــه عــدم توانايــى خــود، عــالوه بــر اختــالل 
ــا مســائل ديگــری هم چــون پرخاشــگری، عــدم  ــه در زندگــى به مــرور اعتمادبه نفــس خــود را نيــز از دســت  داده و در بزرگســالى ب كاركــرد روزان

گفت وگو

معرفی انجمن بيش فعالی و کم توجهی ایران

مهتاب معتمد
 روان پزشک
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گفت وگو

ــن  ــى دارد و اي ــای فراوان ــالى پيچيدگى ه ــاران در بزرگس ــن بيم ــای اي ــوند. چالش ه ــدگى رودررو ش ــاس طردش ــزوا و احس ــئوليت پذيری، ان مس
بيمــاران بــه دليــل فقــدان حمايت هــای قانونــى و اداری بــه شكســت های مكــرر و عــدم موفقيــت در ابعــاد مختلــف زندگــى دچــار مى شــوند. بــا 
توجــه بــه توضيحــات مختصــری كــه دادم و مشــابه كشــورهای پيشــرفته ضــرورت تأســيس نهــادی حــس مى شــد تــا بــا آگاهى بخشــى و فراهــم 
آوردن كليــه تمهيــدات الزم درمانــى و قانونــى بــرای حمايــت همه جانبــه از ايــن گــروه بيمــاران، از بــار روانــى، اقتصــادی، اجتماعــى و خانوادگــى 

ايــن اختــالل كاســته شــود.

      ممکن است کمی از ساختار انجمن برای ما بگویید؟

دکتــر عالقبنــدراد: انجمــن كــودكان و بزرگســاالن بيش فعــال و كم تمركــز در ســال 1394 و بــه همــت نــه نفــر از متخصصــان حــوزه روان پزشــكى و 
روانشناســى ايــران تشــكيل شــد. در حــال حاضــر عــالوه بــر بنــده، دكتــر والنتيــن آرتونيــان، دكتــر رزيتــا داوری آشــتيانى و دكتــر الهــام شــيرازی 
اعضــای هيأت مديــره انجمــن هســتند. خانــم ســميرا جمالــو به عنــوان دبيــر اجرايــى مســئوليت اداره امــور روزمــره دبيرخانــه انجمــن را بــر عهــده 

دارد. ايــن انجمــن از چنــد كميتــه تشــكيل شــده كــه شــامل كميتــه علمــى، كميتــه آموزشــى، كميتــه 
اجرايــى و كميتــه روابــط عمومــى اســت.

      آیا می توان اهداف این انجمن را به صورت مشخص برشمرد؟

دكتــر عالقبنــدراد: اهــداف ايــن انجمــن عبارت انــد از: ارتقــای ســالمت كــودكان و بزرگســاالن مبتــال بــه 
ــى،  ــای آگاه ــوزش و ارتق ــری و آم ــق حمايت گي ــا از طري ــازی آنه ــزی، توانمندس ــى و كم  تمرك بيش فعال
ــال  ــری از ابت ــال و پيش گي ــراد مبت ــای اف ــاران و خانواده ه ــرای بيم ــى الزم ب ــات حمايت ــم آوردن اقدام فراه
ــع  ــات جام ــالل. اقدام ــن اخت ــالی اي ــه ابت ــوی ب ــوارض ثان ــزی و ع ــى و كم تمرك ــالل بيش فعال ــه اخت ب

ــن اســت. ــداف انجم ــر اه ــز از ديگ ــف ني ــری در ســطوح مختل پيش گي

      آیا جنبه های آموزشی و علمی نیز در زمره اهداف این انجمن قرار دارد و اگر چنین است این 
آموزش ها چه تفاوت هایی با آموزش های انجمن های اصطالحًا علمی دارد؟

ــاً علمــى  ــای صرف ــر از انجمن ه ــا فراگيرت ــا محــدوده آموزش ه ــن انجمــن اســت ام ــای اي ــاً از اولويت ه ــدراد: اهــداف آموزشــى قطع ــر عالقبن دکت
ــمينارهای آموزشــى،  ــزاری س ــا برگ ــد ب ــا مى كوش ــن م ــردد. انجم ــن مى گ ــر متخصصي ــالوه ب ــن ع ــاران و معلمي ــا، بيم ــامل خانواده ه ــوده و ش ب
ــق در  ــش و تحقي ــام پژوه ــردی، انج ــى و كارب ــزوات آموزش ــب، ج ــن كت ــه و تدوي ــه، تهي ــى جامع ــای آگاه ــرای ارتق ــا ب ــا و همايش ه دوره ه
ــد. ــن اهــداف دســت ياب ــه اي ــه ای مرتبــط ب ــراد حرف ــى و كم تمركــزی و آمــوزش متخصصيــن، معلميــن و ســاير اف حوزه هــای اختــالل بيش فعال

تاكنــون چنديــن همايــش و ســمينار مختلــف بــرای پزشــكان و روان پزشــكان و كارگاه هــای آموزشــى بــرای خانواده هــا و معلميــن توســط ايــن 
ــر كــودكان بيش فعــال، مضطــرب  ــا تمركــز ب ــه »اوليــن همايــش علمــى فرزندپــروری ب ــوان ب انجمــن برگــزار شــده اســت. از جملــه آن هــا مى ت
ــری در  ــتراتژی های يادگي ــوزش اس ــه«، كارگاه »آم ــص توج ــى و نق ــالل بيش فعال ــای اخت ــى و چالش ه ــتى، چراي ــمينار چيس ــرده«، »س و افس

ــرد. ــاره ك ــالى« اش ــا بزرگس ــى ت ــه: از كودك ــود توج ــى و كمب ــم« و »بيش فعال ــه و اوتيس ــالل بيش فعالى-نقص توج ــه اخت ــال ب ــودكان مبت ك

ــالت«  ــت و مداخ ــه: درک، مديري ــود توج ــى و كمب ــالل بيش فعال ــوان »اخت ــا عن ــان ب ــاه 1396 در اصفه ــن بهمن م ــن انجم ــمينار اي ــن س آخري
برگــزار شــد و عالئــم ايــن اختــالل، پاتوفيزيولــوژی آن، و همين طــور لــزوم وجــود شــبكه ای گســترده جهــت مديريــت ايــن اختــالل مــورد بحــث 
ــا »coaching« و فرزندپــروری در اختــالل بيش فعالــى و كمبــود توجــه نيــز مطالبــى عنــوان شــد. مباحثــى  قــرار گرفــت. بــه عــالوه در رابطــه ب
مثــل اختــالل بيش فعالــى و كمبــود توجــه در بزرگســالى و »sluggish cognitive tempo« )نوعــى كنــدی توجــه و تنبلــى كــه در DSM اشــاره ای 

بــه آن نشــده اســت( از ديگــر عناويــن ايــن ســمينار بودنــد.

      اگر بخواهید هدف و راهبردهای اصلی این انجمن را در یک عبارت خالصه کنید چه خواهید گفت؟

دکتــر عالقبنــدراد: ايــن انجمــن بــا همــه اهدافــى كــه بــرای خــود مشــخص كــرده، بيــش از ايــن كــه يــك انجمــن بــه معنــای معمــول آن باشــد، 
ــن  ــد. بنابراي ــر ده ــالل تغيي ــن اخت ــا اي ــاط ب ــه را در ارتب ــت جامع ــار و مديري ــوه درک، رفت ــد نح ــالش مى كن ــه ت ــت ك ــى اس ــى اجتماع حركت

ــا و  ــاران، خانواده ه ــن، بيم ــامل متخصصي ــه ش ــت ك ــری اس چت
ــا  ــوی ب ــه  نح ــه ب ــردد ك ــى مى گ ــئولين و قانون گذاران ــى مس حت

ــد. ــن گــروه از بيمــاران ســروكار دارن مشــكالت اي

      از وقتی که در اختیار ما گذاشتید بسیار متشکرم.

ــد  ــن مى تواني ــن انجم ــای اي ــا فعاليت ه ــنايى بيشــتر ب ــرای آش ]ب
http://iaadhd.ir مراجعــه  بــه آدرس  انجمــن  بــه وب ســايت 

ــد.[ كني
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ــران  ــكان اي ــى روان پزش ــن علم ــاالنه انجم ــش س ــان هماي    در جري
ــك  ــروانى، روان پزش ــل خس ــر ابوالفض ــات دكت ــر 1397، از خدم در مه
ــر شــد و دكتــر خســروانى در ايــن مراســم دقايقــى  پيشكســوت، تقدي
ســخن گفــت. بــه ايــن بهانــه شــرح كوتاهــى از زندگــى اين روان پزشــك 

عالى قــدر تقديــم مى شــود:
   دكتــر ابوالفضــل خســروانى متولــد 19 آبــان 1313 در مشــهد اســت. 
ــان  ــدن امتح ــا گذران ــتان ب ــتان و دبيرس ــى دوران دبس ــس از ط او پ
ــهد  ــكى مش ــكده پزش ــال 1332 وارد دانش ــه دوم در س ــا رتب ورودی ب
ــه اســتخدام ســازمان شــير و خورشــيد درآمــد و  شــد. ســپس ابتــدا ب
عــازم شهرســتان ميانــه گرديــد و پــس از چندمــاه در ســال 1338 در 
اســتخدام وزارت بهــداری عــازم مأموريــت بــه شهرســتان محــالت شــد. 
ــل  ــه شهرســتان مشــهد منتق ــداری، ب ــت در به ــد از دو ســال خدم بع
شــد و مدتــى در يــك درمانــگاه عمومــى بــه عنــوان پزشــك عمومــى 

مشــغول بــه كار بــود.
   در ســال 1343 بــرای گذرانــدن دوره تخصصــى روان پزشــكى 
)دانشــگاه تهــران( پذيرفتــه و دوره چهارســاله ی روان پزشــكى را در 
بيمارســتان روزبــه طــى كــرد و پايان نامــه تخصصــى خــود را در زمينــه 

ــرد. ــان ب ــه پاي ــوژی ب روان پزشــكى و نورول
   دكتر خســروانى در ســال 1346 ازدواج كرد و ســپس در بيمارســتان 
روان پزشــكى رازی )تهــران( در ســال 1347 مشــغول بــه كار شــد و در 
كنــار كار در بخــش روان پزشــكى، بــه تدريــس روان پزشــكى در چنديــن 
ــى  ــن توان بخش ــرف انجم ــال 1356 از ط ــت. در س ــگاه پرداخ آموزش
بــرای دوره ای دو ســاله عــازم ايــاالت متحــده آمريــكا و شــهر ميلواكــى 
شــد و بعــد از آن بــه ايــران و بيمارســتان روان پزشــكى رازی بازگشــت. 
ــه  ــدا ب ــل شــد؛ ابت ــران منتق ــت ته ــگاه هداي ــه درمان ــى ب ــس از مدت پ
عنــوان سرپرســت مركــز روان پزشــكى تهــران و پــس از آن در ســمت 
ــا در  ــه داد. او عصره ــه كار ادام ــت ب ــكى هداي ــز روان پزش ــس مرك رئي

مطــب شــخصى بــه ويزيــت بيمــاران مشــغول بــود.
   دكتــر ابوالفضــل خســروانى در هفتــم بهمــن 1366 بــه بازنشســتگى 
ــك  ــوان پزش ــه عن ــك ب ــهريور 1385 در روز پزش ــد و در ش ــل ش ناي
نمونــه از طــرف انجمــن روان پزشــكى معرفــى گرديــد. او پــس از 
بازنشســتگى بــه ويزيــت بيمــاران در مطــب تــا ســال 1396 ادامــه داد 
و در حــال حاضــر هفتــه ای دو بــار در بيمارســتان ايرانيــان بــه ويزيــت 

بيمــاران مى پــردازد.
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ــروزی  ــع ام ــد در جوام ــه نوپدي ــد و البت ــی جدي ــان، چالش ــان زن ــی در می ــرد قطع ــاب تج    انتخ
اســت. هرچنــد هیــچ موضوعــی در زندگــی بشــر قطعــی نیســت و بســیاری از تصمیمــات قطعــی در 
زندگــی مــا باوجــود پافشــاری های مکــرر بازهــم در شــرايط خــاص محکــوم بــه تغییــر هســتند امــا 
ــم.  ــگ می كنی ــودآگاه درن ــد ناخ ــان می آي ــه می ــان ســخن ب ــی زن ــی برخ ــه از تجــرد قطع هنگامی ك
ــرار  ــیاری ق ــؤاالت بس ــر س ــا را در براب ــتگان، م ــارب گذش ــی و تج ــته های فرهنگ ــر داش ــرور ب م
خواهــد داد. چگونــه ممکــن اســت در جامعــه ای كــه ازدواج دختــران به عنــوان يــك مهــم بــه بــاوری 
نانوشــته در ذهــن افــراد آن تبديــل شــده بــود بــه ناگهــان بــا چالشــی جديــد مواجــه شــويم؟ چالــش 
كاهــش گرايــش بــه ازدواج كــه ايــن روزهــا آن قــدر پررنــگ شــده كــه متخصصــان و دولتمــردان را 

بــه تفکــر و تدبــر واداشــته اســت.

ــرای ازدواج در  ــه ب ــاب فعاالن ــق انتخ ــدان دور، ح ــته های نه چن ــت در گذش ــن اس ــت اي    حقیق
ــه  ــا و البت ــن مرده ــه اي ــود بلک ــا ب ــا از آن مرده ــه تنه ــف جامع ــات مختل ــا و طبق ــان طیف ه می
ــه  ــود ك ــاد ب ــواده دام ــن خان ــد و اي ــاب می كردن ــده را انتخ ــروس آين ــه ع ــد ك ــا بودن ــواده آنه خان
ــاب از  ــه انتخ ــا ب ــران تنه ــاب دخت ــق انتخ ــرايطی ح ــن ش ــد. در چنی ــدم می ش ــرای ازدواج پیش ق ب
میــان خواســتگاران محــدود می شــد. بی شــك در جوامعــی ازاين دســت ناخــودآگاه دختــران بازمانــده 
ــاور  ــن ب ــر اي ــردم ب ــه م ــد، چراك ــرار می گرفتن ــاری ق ــب های فاجعه ب ــرض برچس از ازدواج در مع
ــی  ــًا عیوب ــرده حتم ــه ازدواج نک ــری ك ــس دخت ــد؛ پ ــود ببوي ــه خ ــت ك ــك آن اس ــه مش ــد ك بودن
ــه  ــی را ك ــرايط مردان ــن ش ــته در اي ــون نانوش ــت. قان ــرده اس ــاب نک ــس او را انتخ ــه هیچ ك دارد ك
ــرد  ــاال مج ــنین ب ــی در س ــنیدند و حت ــواب رد می ش ــواره ج ــیار، هم ــتگاری های بس ــود خواس باوج
می ماندنــد را عــاری از عیــب و ايــراد می دانســت. به گونــه ای كــه كمتــر مــردی در معــرض انــگ و 
برچســب زنی اطرافیــان قــرار می گرفــت. حــال جــای ســؤال اســت كــه چــه اتفاقــی توانســته چنیــن 

ــد؟ ــران مواجــه كن ــی دخت ــی تجــرد قطع ــه ازدواج و حت ــش ب ــا كاهــش گراي ــه ای را ب جامع
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مقاله  ها

   دكتــر مريــم رســولیان، رئیــس انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران، در 
پاســخ بــه ايــن ســؤال می گويــد: رشــد موقعیــت و اســتقالل زنــان جامعــه 
ــه  ــی ب ــا ارمغان ــرای آنه ــی ب ــادی و اجتماع ــای اقتص ــروزی در زمینه ه ام

ــه همــراه داشــته  ــام قــدرت و »حــق انتخــاب« ب ن
اســت. به عبارت ديگــر، زنانــی كــه روزی بــرای 
ــه مــرد  تأمیــن معــاش و امنیــت زندگــی وابســته ب
يــا فــردی ديگــر بودنــد، بــا ورود بــه عرصــه 
ــای  ــتند زنجیره ه ــد توانس ــب درآم ــاع و كس اجتم
ايــن وابســتگی معیشــتی و اجبــار بــه ازدواج را 
قطــع كننــد. هرچنــد هنــوز باورهــای ســنتی و 
ســاختارهايی كــه در عمــق وجــود بســیاری از 

ــه  ــرد ك ــی مج ــا زن ــه ب ــگام مواجه ــود هن ــث می ش ــده باع ــا باقی مان م
از درآمــدی مناســب برخــوردار اســت و موقعیــت اجتماعــی مناســبی هــم 
ــاز بــه دنبــال نقطه ضعفــی كــه مانــع ازدواج او شــده بگرديــم؛ امــا  دارد، ب
ــت اجتماعــی و  ــی و موقعی ــن اســت كــه كســب اســتقالل مال ــت اي واقعی
ــان باعــث می شــود ديگــر فقــط  ــرای زن ــدرت انتخــاب ب ــال آن ق ــه دنب ب
ــدد مطــرح  ــای متع ــان گزينه ه ــرای ازدواج از می ــرد مناســب ب انتخــاب م
نباشــد بلکــه انتخابــی به مراتــب مهم تــر مطــرح می شــود و آن ايــن 
ــم  ــه تصمی ــا اينک ــه ازدواج دارد ي ــل ب ــاًل تماي ــرد اص ــا ف ــه آي ــت ك اس

ــد. ــی بمان ــرد باق ــه مج ــرای همیش ــرد ب می گی

تجرد بهتراست یا تأهل

ــی  ــف زندگ ــای مختل ــان الگوه ــاب از می ــکان انتخ ــه ام    هنگامی ك
ــیار  ــی؟« بس ــا متأهل ــت ي ــر اس ــردی بهت ــث »مج ــود بح ــرح می ش مط
ــیاری  ــوردن بس ــه خ ــد. غبط ــتری می ياب ــود بیش ــود و نم ــگ می ش پررن
ــه  ــوع نگــرش مجــردان ب ــل ن ــی مجــردی در مقاب ــه زندگ از متأهــالن ب
ــکیل  ــرازو را تش ــك ت ــای ي ــد كفه ه ــل می توان ــرد متأه ــك ف ــی ي زندگ

دهــد.

ــح  ــرازو را توضی ــن ت ــای اي ــنگینی كفه ه ــت س ــك وضعی ــن روانپزش اي
ــالم  ــاری س ــوی رفت ــك الگ ــی ي ــم در زندگ ــم بگويی ــد: نمی توانی می ده
و درســت اســت و الگويــی ديگــر نادرســت و مشــکل آفرين، چراكــه 

ــاليق و  ــرايط، س ــه ش ــته ب ــان ها بس ــواًل انس اص
ــی را انجــام  ارزش هــای خــود، انتخاب هــای متفاوت
ــر  ــن ه ــا پذيرفت ــرای رد ي ــن ب ــد. بنابراي می دهن
ــا  ــود. تنه ــی ش ــب بررس ــه جوان ــد هم ــی باي الگوي
ــورد  ــم در م ــه می توانی ــت ك ــورت اس ــن ص در اي
ــر  ــو اظهارنظ ــودن آن الگ ــت ب ــا نادرس ــت ي درس
كنیــم. امــا مهم تريــن شــرط در ســالمت روان ايــن 
اســت كــه فــرد توانايــی خــود را تشــخیص داده، بــا 

ــد و  ــور بهره من ــد به ط ــد و بتوان ــار بیاي ــی كن ــول زندگ ــترس های معم اس
ــك  ــر ي ــد. از ســوی ديگ ــود كمــك كن ــه خ ــه جامع ــرده و ب ــر كار ك مؤث
ــا در پیــش گرفتــن  الگــوی رفتــاری ســالم ايــن اســت كــه فــرد بتوانــد ب
ــود و  ــه خ ــت نســبت ب ــا احســاس رضاي ــد و ب ــالق، مول ــی خ آن از زندگ
اطرافیانــش برخــوردار شــود. چنیــن فــردی چــه مجــرد باشــد چــه متأهــل 
ــه، از نظــر روانپزشــکی زندگــی هنجــار دارد.  ــا ن ــد داشــته باشــد ي و فرزن
ــراد،  ــی اف ــرد شــخصیتی و روان ــای كارك ــزان ارتق ــه می ــر ب از ســوی ديگ

ــردی  ــه ف ــی ك ــود. هنگام ــا می ش ــان مهی ــا اطرافی ــا ب ــل آنه ــکان تعام ام
ــا آنهــا زندگــی بهتــر و تــوأم  ــد ب ــا ديگــران دارد می توان تعامــل بهتــری ب
بــا ســازگاری داشــته باشــد. نتیجــه ايــن امــر افزايــش احتمــال ازدواج وی 
ــوان  ــوع می ت ــن موض ــح اي ــود. در توضی ــد ب خواه
ــران  ــاس ديگ ــد احس ــردی می توان ــن ف ــت: چنی گف
ــه  ــری ب ــل حــس بهت ــد و در مقاب ــر درک كن را بهت
ــدارد و  ــت ب ــان را دوس ــد، اطرافی ــل كن ــا منتق آنه
ــن  ــه اي ــود. هم ــته ش ــت داش ــا دوس ــوی آنه از س
ــن  ــه بی ــه ای صمیمان ــاد رابط ــث ايج ــه باع مجموع
ــه ازدواج  ــت ب ــه در نهاي ــود ك ــان می ش او و اطرافی

ــد شــد. منجــر خواه

چرا ازدواج؟

   بــرای يافتــن دلیــل تمايــل برخــی از افــراد جامعــه بــه مجــرد مانــدن 
ــد  ــولیان معتق ــر رس ــم. دكت ــل ازدواج می پردازي ــی دالي ــه بررس ــدا ب ابت
اســت: دلیــل مهــم و احساســی ازدواج به خصــوص در میــان جوانــان، نیــاز 
ــروه از  ــن گ ــان اي ــاس در می ــان و احس ــت. هیج ــی اس ــی و جنس احساس
جامعــه در بســیاری از مــوارد باعــث تصمیــم آنهــا بــه ازدواج می شــود. وی 
ــه رفــع حــس تنهايــی،  می افزايــد: نیاز هــای عاطفــی و روانــی و تمايــل ب
ــه  ــف ب ــراد در ســنین مختل ــه باعــث می شــود اف ــل ديگــری اســت ك دلی
ازدواج روی آورنــد؛ اينکــه فــردی در زندگــی مــا حضــور داشــته باشــد كــه 
ــته  ــتراک گذاش ــه اش ــا او ب ــود را ب ــی های خ ــی ها و ناخوش ــم خوش بتوانی
ــی  ــم يک ــر بگذاري ــت س ــراه او پش ــه هم ــی را ب ــف زندگ ــل مختل و مراح

ــد. ــوق می ده ــمت ازدواج س ــه س ــان ها را ب ــه انس ــت ك ــی اس از نیازهاي

تأمیــن معــاش زندگــی و داشــتن ســرپناه عامــل ديگــری اســت كــه هنــوز 
بســیاری از زنــان را بــه ســمت ازدواج و حتــی ازدواج هــای موقــت هدايــت 
می كنــد. هدف هــای فرعــی ديگــری هــم در ايــن زمینــه وجــود دارد كــه 
خیلــی هــم عــام نیســت ماننــد افــرادی كــه بــه دنبــال كســب شــهرت بــا 
ــن  ــه اي ــه گفت ــد و... . ب ــه ازدواج می كنن ــهور جامع ــروف و مش ــراد مع اف
ــای  ــه نیازه ــد ك ــرايطی می رس ــه ش ــه ب ــه جامع ــی ك ــص، هنگام متخص
ــًا  ــد طبیعت ــدن را می يابن ــرآورده ش ــکان ب ــمی ام ــدون ازدواج رس ــرد ب ف

ــد. ــش می ياب ــمی كاه ازدواج رس

می خواهم مجرد بمانم

ــدات  ــه تعه ــی ب ــمی و قانون ــکلی رس    ازدواج، ش
ــد  ــا متعه ــه آنه ــه ای ك ــد به گون ــرد می بخش زن و م
ــر  ــه يکديگ ــبت ب ــف نس ــی وظاي ــام برخ ــه انج ب
ــکان  ــی روانپزش ــن علم ــس انجم ــود. رئی ــد ب خواهن
ــران معتقــد اســت همیــن تعهــد رســمی يکــی از  اي
ــت.  ــی اس ــه كنون ــز از ازدواج در جامع ــل گري عوام
ــه  ــدودی ب ــا ح ــور ت ــن كش ــه قوانی ــرايطی ك ــد: در ش ــد می كن وی تأكی
ــر  ــك رابطــه براب ــد ي ــی شــدن تعهــدات می توان ــردان اســت قانون ــع م نف
ــر تبديــل كنــد. يعنــی رابطــه قانونــی و رســمی،  ــه يــك رابطــه نابراب را ب
ــد.  ــش می ده ــرده و افزاي ــت ك ــراد تقوي ــه را در اف ــرل و مداخل حــس كنت
ــم  ــردی از اركان مه ــتقالل ف ــه اس ــروزی ك ــای ام ــوع در دنی ــن موض اي
و اساســی زندگــی انســان ها محســوب می شــود، خوشــايند و قابــل 

رشد موقعيت و استقالل زنان جامعه 
امروزی در زمينه های اقتصادی و 

اجتماعی برای آنها ارمغانی به نام قدرت 
و »حق انتخاب« به همراه داشته است.

در این روزها نيازهایی فراتر از نياز 
جسمی ایجاد شده است. تعدد این 

نيازها به افزایش تعارضات در زندگی 
زناشویی منجر شده است.
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مقاله  ها

ــد  ــان می آي ــه می ــون ب ــای قان ــه پ ــی ك ــع هنگام ــت. در واق ــل نیس تحم
ــت  ــای موق ــا ازدواج ه ــه ب ــوند، درحالی ك ــدود می ش ــرف مح ــردو ط ه
ــا داشــتن رابطــه ای شــرعی و طوالنــی نســبت بــه يکديگــر  ايــن افــراد ب
ــته  ــن دس ــر اي ــوند. به عبارت ديگ ــدود نمی ش ــا مح ــوند ام ــد می ش متعه
ــا ازدواج را در دســت  ــرق مخالفــت ب ــی هســتند كــه بی ــراد همان هاي از اف
ــه  ــد؛ درحالی كــه در عمــل يــك زندگــی كامــاًل شــبیه ازدواج را تجرب دارن

ــتر. ــای بیش ــا آزادی ه ــه ب ــد البت می كنن

ــل  ــد: يکــی ديگــر از دالي ــن متخصــص می افزاي اي
ــردی  ــل ف ــدن، دالي ــرد مان ــه مج ــل ب ــده تماي عم
اســت؛ بــه ايــن معنــا كــه فــرد پــس از تجربــه يــك 
ــح  ــش و پركشــمکش ترجی ــی پرتن ــی خانوادگ زندگ
ــد را  ــه ب ــا آن تجرب ــد ام ــی كن ــا زندگ ــد تنه می ده
تکــرار نکنــد. درون گرايــی عاملــی ديگــر اســت كــه 
ــد. در  ــن می زن ــا دام ــداد مجرد ه ــش تع ــه افزاي ب
ــراری  ــا از برق ــرا نه تنه ــت انســان های درون گ حقیق

ارتبــاط بــا ديگــران لــذت نمی برنــد بلکــه تحمــل حضــور ديگــران بــرای 
ــد  ــر ازدواج كنن ــراد اگ ــن اف ــوارد اي ــیاری از م ــا ســخت اســت. در بس آنه
ــر يــك  ــد و زندگــی مشــترک و زي ــد رابطــه عاطفــی ايجــاد كنن نمی توانن

ــد. ــش می ده ــا افزاي ــی را در آنه ــی احســاس نارضايت ســقف زندگ

   امــا دلیــل ديگــر تــرس از مســئولیت پذيری اســت. ايــن گــروه 
ــرد  ــئولیت ف ــرش مس ــتند از پذي ــئولیت پذير هس ــیار مس ــه بس درحالی ك
ــی  ــه را خیل ــد در رابط ــئولیت و تعه ــه مس ــد. چراك ــه دارن ــر واهم ديگ
ــده آن  ــد از عه ــه نتوانن ــتند ك ــران هس ــواره نگ ــد و هم ــنگین می دانن س
ــه باعــث می شــود  ــی اســت ك ــه؟« ســؤال مهم ــم چ ــر نتوان ــد. »اگ برآين
ــن  ــد: اي ــد می كن ــند. وی تأكی ــش ببخش ــه لقاي ــای ازدواج را ب ــا عط آنه
دســته از افــراد فرآينــد مســئولیت پذيری در ازدواج را بســیار ســنگین 
می بیننــد چنانچــه گروهــی همیــن رويکــرد را در مقابــل فرزنــد آوری 
دارنــد و ايــن فرآينــد را بســیار ســخت و پیچیــده می داننــد و بــرای 

رهايــی از آن صــورت مســأله يعنــی ازدواج را حــذف می كننــد.

   وابســتگی يکــی ديگــر از ايــن عوامــل اســت. افــرادی كــه بــه اعضــای 
خانــواده خــود ماننــد پــدر يــا مــادر وابســتگی دارنــد بخصــوص اگــر يکــی 
از آنهــا شــرايط ويــژه ای ماننــد بیمــاری داشــته باشــند بــا نگرانــی از ناتوانی 
در مديريــت انجــام وظايــف نســبت بــه خانــواده و همچنیــن انجــام وظايــف 
به عنــوان همســر در زندگــی زناشــويی از ازدواج ســر بــاز می زننــد. 
ــا حفــظ رابطــه خانوادگــی كــه  وابســتگی ها باعــث می شــود ايــن افــراد ب
ــه ای  ــه رابط ــد ب ــت دارن ــش و امنی ــاس آرام ــی احس ــدازه كاف در آن به ان

جديــد وارد نشــوند.

   دكتــر رســولیان در ادامــه تغییــر نیازهــا و انتظــارات از زندگــی 
ــوان  ــرد عن ــه تج ــل ب ــرای تماي ــری ب ــل ديگ ــوان عام ــويی را به عن زناش
ــمی  ــاز جس ــر از نی ــی فرات ــا نیازهاي ــن روزه ــد: در اي ــد و می گوي می كن
ايجــاد شــده اســت. تعــدد ايــن نیازهــا بــه افزايــش تعارضــات در زندگــی 
ــنیدن  ــات و ش ــان احساس ــو، بی ــت. گفت و گ ــده اس ــر ش ــويی منج زناش
ــخصی  ــته های ش ــی خواس ــن برخ ــده گرفت ــل، نادي ــرف مقاب ــاس ط احس
ــیار  ــويی بس ــی زناش ــه زندگ ــه و ادام ــل میان ــه راه ح ــیدن ب ــرای رس ب
ــم.  ــا را نیاموخته اي ــن مهارت ه ــا اي ــیاری از م ــا بس ــت، ام ــروری اس ض

ايــن مهارت هــا كــه بســیار پیچیــده اســت بايــد از كودكــی آموختــه شــود 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــرد نمی توان ــال ف ــرای مث ــورت ب ــن ص ــر اي در غی
ــرض  ــته او را در مع ــه خواس ــیدن ب ــد و نرس ــو كن ــود گفت و گ ــته خ خواس
تجربــه احســاس بازنــده بــودن قــرار می دهــد درحالی كــه اگــر بــه 
ــده  ــل او احســاس بازن خواســته اش برســد هــم ممکــن اســت طــرف مقاب
بــودن داشــته باشــد و ايــن بــه ناخوشــايند بــودن رابطــه منجــر می شــود. 
در چنیــن شــرايطی فــردی كــه درآمــد و ســرپناه و 
در يــك كالم توانايــی رفــع نیازهــای اولیــه را دارد، 
ــی  ــود را قربان ــار خ ــاب و اختی ــدرت انتخ آزادی، ق
ازدواج كــردن نخواهــد كــرد. رابطه هــای آزادی 
ــد  ــی نیســت، مانن ــا قانون ــه وجــه شــرعی دارد ام ك
صیغــه، بســیار موردتوجــه ايــن دســته از افــراد قــرار 

می گیــرد.

   اختــالف ديــدگاه بــا خانــواده هــم موضوع بســیار 
ــده  ــده ش ــیار دي ــه بس ــه ای ك ــت به گون ــی اس مهم
نبــود توافــق فــرد بــا خانــواده در انتخــاب همســر باعــث شــده او تــن بــه 

ازدواج ندهــد.

تبعات تأخير در ازدواج

   رئیــس انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران تأكیــد می كنــد: مهم تريــن 
ــتن  ــر در ازدواج، نداش ــا تأخی ــه ي ــداری رابط ــی، ناپاي ــرد قطع ــش تج چال
فرزنــد اســت. ايــن افــراد باوجــود اينکــه معمــواًل تحصیل كــرده و مســتقل 
ــد در  ــکیل می دهن ــه را تش ــه جامع ــنفکر و فرهیخت ــه روش ــتند و طبق هس
ســنین بــاال يــا هنــگام تجربــه رابطــه ای ناپايــدار، تمايلــی بــه فرزنــد آوری 
ــل  ــه را در مقاب ــدت جامع ــوع در طوالنی م ــن موض ــت. اي ــد داش نخواهن

ــد داد. ــرار خواه ــه ق ــالمندی جامع ــون س ــی همچ چالش هاي

بحــث بعــدی ســاختارهای اجتماعــی اســت بــه ايــن معنــا كــه زندگی هــا 
ــای  ــره و خانواده ه ــای تك نف ــاد خانه ه ــدن و ايج ــردی ش ــمت ف ــه س ب
ــای  ــش خانواده ه ــا افزاي ــود ب ــت؛ خودبه خ ــد رف ــش خواه ــره پی يك نف
ــن  ــد. از اي ــد ش ــر خواه ــی كمت ــاركت در اداره زندگ ــزان مش ــره می يك نف
ــاری و  ــگام بیم ــه در هن ــود بلک ــاد می ش ــد ايج ــاغل جدي ــا مش رو نه تنه
ــن  ــی اي ــد؛ يعن ــش می ياب ــی افزاي ــات اجتماع ــه خدم ــاز ب ــالمندی نی س
ــروم  ــتگان مح ــگان بس ــی و راي ــات عاطف ــه از خدم ــراد جامع ــته از اف دس
شــده بــا مشــکالتی نظیــر نارضايتــی از زندگــی و جامعــه مواجــه خواهنــد 

شــد.

دكتــر رســولیان بــا اشــاره بــه اينکــه تصمیــم بــه تجــرد بیشــتر در ســنین 
ــنین اوج  ــن س ــد: اي ــان می كن ــود، بی ــه می ش ــالگی گرفت ــا ۴5 س ۳5 ت
شــکوفايی زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی افــراد اســت. از ايــن رو فــرد اگــر 
پتانســیل روابــط اجتماعــی مناســبی هــم داشــته باشــد تنهــا نخواهــد مانــد 
و از انتخــاب خــود بــرای مجــرد مانــدن راضــی خواهــد بــود. امــا از دهــه 
ــتن  ــی و نداش ــاس تنهاي ــالی احس ــه كهن س ــی ب ــا نزديک ــد و ب ــه بع ۶0 ب
ــه همیــن جهــت  ــدل می شــود. ب ــه خــأ در زندگــی او ب ــات ب رابطــه باثب
درصــد زيــادی از ايــن افــراد در ســنین كهن ســالی از انتخــاب خــود خیلــی 
ــد  ــه برخــی از افــرادی كــه ازدواج كرده ان ــود. البت ــد ب هــم راضــی نخواهن
هــم ممکــن اســت از انتخــاب راضــی نباشــند و از زندگــی خــود احســاس 

رضايتمنــدی نداشــته نباشــند.

خودبه خود با افزایش خانواده های 
یک نفره ميزان مشارکت در اداره زندگی 

کمتر خواهد شد. از این رو نه تنها 
مشاغل جدید ایجاد می شود بلکه در 

هنگام بيماری و سالمندی نياز به خدمات 
اجتماعی افزایش می یابد.
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معيارهــای تشــخيصی تجدیدنظــر شــده، تشــخيص بيشــتر بيمــاری را 
بعــد از دوران کودکــی نشــان می دهــد.

ــا ۷ درصــد  ــی )ADHD( شــايع اســت؛ 5 ت    اختــالل نقــص توجه-بیش فعال
 ADHD .كــودكان و ۴ تــا 5 درصــد بزرگســاالن را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد
ــد  ــه ۶5 درص ــه ك ــد، همان گون ــه می ياب ــالی ادام ــا بزرگس ــب ت ــال اغل اطف
ــالگی  ــا ۲5 س ــم را ت ــدند عالئ ــخیص داده ش ــی تش ــه در كودك ــرادی ك اف
دارنــد. شــیوع ADHD در كودكــی در پســرها ۲ تــا ۳ برابــر بیشــتر از دخترهــا 
ــه  ــا توج ــت. ب ــم اس ــه ه ــك ب ــس نزدي ــالی در دو جن ــا در بزرگس ــت، ام اس

بــه غالب بــودن بیشــتر عالئــم پرتحركــی و 
تکانشــگری در مــردان، عالئــم در زنــان بــه 

ــود. ــه می ش ــده گرفت ــی نادي راحت
زيــادی  بــا هزينه هــای  ADHD درمان نشــده 
ــا ADHD بــی كاری  همــراه اســت. بزرگســاالن ب

ــراد  ــا اف ــد. در مقايســه ب ــری دارن ــی پايین ت بیشــتر و عملکــرد كاری و تحصیل
ــراد: ــن اف ــدون ADHD در اي ب

      تخلفات و تصادفات رانندگی و جرايم جنايی بیشتر است.
      میــزان مرگ ومیــر بــا تفــاوت واضــح در تصادفــات و خودكشــی دو برابــر 

ــتر است. بیش
ــکی  ــاری روان پزش ــت بیم ــل اس ــتر محتم ــن بیش ــا ADHD همچنی ــراد ب اف
ــه  ــرادی ك ــن اف ــند. در بی ــته باش ــواد - داش ــراه – به خصــوص مصــرف م هم
ــد. ــت می كنن ــان درياف ــد درم ــا 10 درص ــد تنه ــخیصی را دارن ــای تش معیاره

DSM-5 تغييرات در
   تجديدنظــر در DSM�5 تشــخیص ADHD را آســان كــرده اســت )جــدول 
1(. بــرای مثــال براســاس DSM�IV عالئــم پیــش از هفت ســالگی بايــد وجــود 
داشــت، امــا در DSM�5 ســن بــه 1۲ ســال افزايــش يافتــه اســت. بــه عــالوه، 
در حــال حاضــر عالئــم كمتــری بــرای تشــخیص در بزرگســاالن الزم اســت. 
در DSM�IV بــه ۶ تــا از ۹ عالمــت در حیطه هــای كمبــود توجــه يــا پرتحركــی/

ــی كــه در DSM�5 تنهــا پنــج عالمــت در هــر  ــود، در حال ــاز ب تکانشــگری نی

گــروه الزم اســت.
ــايع تر،  ــاری ش ــای رفت ــن در بزرگســاالن مثال ه نســخه پنجــم DSM همچنی
ماننــد »احســاس بی قــراری« را در مقايســه بــا »تکاپــو و باالرفتن هــای بیــش 
از حــد در موقعیت هــای نامناســب« DSM�IV بیــان می كنــد. درنهايــت، 
اكنــون تشــخیص ADHD در افــراد بــا اختــالل طیــف اتیســم كــه معیارهــای 

ــود. ــته می ش ــد، گذاش ــالل را دارن ــر دو اخت ه

تشخيص ADHD در بزرگساالن
   تشــخیص ADHD در بزرگســاالن بــا مصاحبه 
دقیــق بالینــی گذاشــته می شــود. بیمــاران اغلــب 
بعــد از يــك تغییــر در مســئولیت در محــل كار يــا 
در خانــه، ماننــد ارتقــا يــا تولــد يــك فرزنــد جديد 

ــد. ــه می كنن مراجع
یــک غربالگــری ســریع بــرای ADHD بزرگســاالن در ارزیابــی تمــام 

بيمــاران ســرپایی جدیــد در نظــر بگيریــد )جــدول ۲(. 
   همبــودی بــا ADHD باالســت و عالئــم پرتحركــی و كمبــود توجــه ممکــن 

اســت در نتیجــه اضطــراب، افســردگی يــا مصــرف مــواد باشــد.
 ADHD بــرای اختــالالت يادگیــری غربالگــری كنیــد كــه می توانــد بــا عالئــم
)ماننــد تمركــز ضعیــف( همــراه باشــد وقتــی كــه افــراد تکالیــف دشــواری را 
ــد  ــان ADHD، مانن ــا درم ــط ب ــر مرتب ــل خط ــرای عوام ــد. ب ــام می دهن انج
ــد.  ــی كنی ــی كاردی ارزياب ــا تاك ــاال، ي ــارخون ب ــی، فش ــکالت قلب ــابقه مش س

ــود دارد. ــوارد وج ــی ADHD در ۸0 درصــد م ــابقه خانوادگ ــك س ي
ــه  ــق از تاريخچ ــرور دقی ــك م ــد. ي ــن کني ــی را تعيي ــم در کودک ــود عالئ وج
ــد.  ــان می ده ــه را نش ــدت در مدرس ــن طوالنی م ــتاورد پايی ــی از دس تحصیل
ــاس  ــا احس ــف ي ــه ضعی ــی از توج ــابقه ی طوالن ــك س ــب ي ــاران اغل بیم
ــان  ــا زم ــم ت ــات عالئ ــی اوق ــد. برخ ــزارش كنن ــت گ ــن اس ــراری ممک بی ق
ــا  ــوص ب ــراد، به خص ــی اف ــود. برخ ــکار نمی ش ــگاه آش ــا دانش ــتان ي دبیرس
هــوش بــاال، كمبودهــا را جبــران می كننــد و عالئــم واضــح كمتــری از مشــکل 

نسخه پنجم DSM تشخيص ADHD را آسان و 
نادیده گرفتن آن را دشوار کرده است.

درمان دارویی اختالل نقص توجه- بیش فعالی 
بزرگساالن
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را نشــان می دهنــد.
سوابق شغلی همچنین ممکن است نشان دهد:

      عملکرد آنها هنگام كار چه گونه است؟
      در دوره های كوتاه چندين بار شغل خود را تغییر دادند؟

      آيا آنها تکالیف سازماندهی شده را به سختی انجام می دهند؟
   عالئــم ظريــف ADHD شــامل زمــان رســیدن بــه قرارهــا )ديــر يــا خیلــی 

ــا اســتفاده از كاغــذ و ســابقه ای از گم كــردن  زود(، از دســت دادن اطالعــات ي
تلفــن يــا كلیدهــا اســت.

آزمون های نوروسایکولوژیک
   برخــی بالینگــران به طــور روتیــن در ارزيابــی ADHD بزرگســاالن از 
ايــن بررســی ها  آزمون هــای نوروســايکولوژيك اســتفاده می كننــد، امــا 
ــون  ــا آزم ــم رخ ي ــچ نی ــد. هی ــناختی متناقضــی را نشــان می ده ــالالت ش اخت

ــت. ــخیصی« نیس ــرای ADHD »تش ــناختی ب ــنجی ش روان س

≤5 از عالئم در هر گروه در بزرگساالن، به مدت حداقل 6 ماه، وجود عالئم قبل ۱۲ سالگی، عالئم در بيشتر از ۲ محل وجود داشته باشد؛ عالئم با 
عملکردهای اجتماعی، تحصيلی، یا شغلی تداخل کند.

عدم تمرکز
1. عدم توجه به جزئیات/اشتباهات از روی بی دقتی

۲. مشکل در توجه مداوم در كارها
۳. وقتی مستقیم با او صحبت می شود به نظر می رسد گوش نمی دهد.

۴. عدم پیروی از دستورالعمل ها
5. دشواری در برنامه ريزی كارها و فعالیت ها

۶. پرهیز از كارهايی كه نیاز به فعالیت ذهنی مداوم دارد.
۷. گم كردن اشیا

۸. حواس پرتی به آسانی
۹. فراموشکاری در فعالیت های روزمره

بيش فعالی و تکانشگری

1. بی قراری )تکان دادن دست ها و پاها(/ وول خوردن در صندلی
۲. ترک مکرر صندلی
۳. احساس بی قراری

۴. عدم توانايی پرداختن به فعالیت های لذت بخش بدون سروصدا
5. اغلب در حركت است، دشواری در ثابت ماندن در جايی

۶. پرحرفی
۷. جواب ها را سريع دادن

۸. مشکل در انتظار كشیدن برای نوبت خود
۹. قطع يا تداخل در كارهای ديگران

جدول ۲: فهرست خيلی کوتاه )Ultra-short( برای غربالگری ADHD در بزرگساالن

1- آيا معموال احساس بی قراری می كنید؟ )برای مثال، عصبی، مشکل در يك جا نشستن، وول خوردن، ورزش يا فعالیت زياد انجام دادن( بله/خیر
۲- آيا شما معمواًل كاری را انجام می دهید و بعد فکر می كنید؟ )برای مثال: بی صبر بودن، پول زيادی خرج كردن يا پرت كردن وسايل( بله/خیر

۳- آيا معموال مشکالت تمركز داريد؟ )برای مثال: پرت شدن سريع حواس، تمام نکردن كارها، سريع كسل شدن، فراموشکاری يا بی نظمی( بله/ خیر
اگر پاسخ سؤال 1 و/يا سؤال ۲ و/يا سؤال ۳ »آری« باشد:

۴ - همیشه اين حالت را داشتید؟ )تا حدی كه به خاطر می آوريد، يا آيا شما در بیشتر زندگی تان اين گونه بوديد؟( بله /خیر
اگر پاسخ سوال ۴ »آری« باشد، ارزيابی تشخیصی اضافه ای برای ADHD در نظر گرفته شود.

جدول ۱: معيارهای تشخيصی DSM-5 برای ADHD بزرگساالن
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جدول 3: داروهای مورد تأیيد FDA برای ADHD بزرگساالن

درمان و پيگيری
ــودكان و بزرگســاالن  ــان ADHD در ك ــرای درم ــا ب ــروه از داروه ــار گ    چه
بــه كار مــی رود: محرک هــا، آگونیســت های نورآدرنرژيــك و آدرنرژيــك و 
ــی  ــزان پاســخ درمان ــن می ــا باالتري ــا ب ــدول ۳(. محرک ه ضدافســردگی ها )ج
همــراه هســتند. آمفتامیــن و متیل فنیديــت میــزان پاســخ بــاالی ۸0 درصــد را 
بــا انــدازه اثــر 0.۹۹ بــرای عوامــل كوتاه اثــر و 0.۹5 بــرای عوامــل طوالنی اثــر 
ايجــاد می كننــد. ســاير داروهــا گزينــه ای مناســب بــرای افــرادی هســتند كــه 

ــد. ــل نمی كنن ــا را تحم ــوارض محرک ه ع
بعــد از شــروع دارو، در هــر پیگیــری دربــاره عالئــم يــا تشــخیص قلبــی جديــد، 
ســابقه خانوادگــی جديــد از مشــکالت قلبــی، يــا داروهــای جديــد را بپرســید. 

ضربــان قلــب و فشــارخون را هــر يــك تــا ســه مــاه اندازه گیــری كنیــد.
داروهای محرک:

ــا  ــد: آنه ــه ای دارن ــرد دوگان ــا عملک آمفتامين ه
ــار  ــا مه ــن را ب ــن و نورآدرنالی ــذب دوپامی بازج
و  می كننــد  بلــوک  انتقال دهنده هــا  رقابتــی 
ــار  ــا مه ــن را ب ــن و نورآدرنالی ــازی دوپامی رهاس
رقابتــی ناقــل مونوآمیــن داخــل نورونــی افزايــش 

می دهنــد.
بــرای اغلــب محصــوالت آمفتامینــی، ماننــد دكســتروآمفتامین، دوز هــدف 0/5 
ــد  ــاال ببري ــی ب ــد و هفتگ ــروع كنی ــر ش ــك دوز پايین ت ــا ي ــت. ب mg/kg اس
به طــوری كــه بیمــار بــا دارو تطابــق پیــدا كنــد. برخــی بیمــاران ممکــن اســت 
بــه اشــکال كوتاه اثــر بــا ســه دوز در روز نیــاز داشــته باشــند. متابولیســم اكثــر 
  )P450( 2D6 آمفتامین هــا - بجــز لیس دكس آمفتامیــن - بــا ســیتوكروم

ــه تولیــد ۴-هیدروكســی آمفتامیــن می شــود. اســت كــه منجــر ب
عوامــل مؤثــر روی PH ادرار روی ســطح خونــی آمفتامین هــا اثــر دارنــد. 
ــد، در  ــش می دهن ــا را كاه ــی آمفتامین ه ــطح خون ــیدی كننده س ــل اس عوام

ــد. ــاد می كنن ــا را زي ــی آنه ــطح خون ــده س ــل قلیايی كنن ــه عوام ــی ك حال
ــك آمینواســید ضــروری، باندشــده  ــن، ي ــن شــامل ال-لیزي ليس دکس آمفتامي
بــا د-آمفتامیــن اســت و بعــد از جــذب بــا فرآينــد هیدرولیــز بــه ايــن دو جــزء 

ــود. ــنهاد می ش ــرم پیش ــروع ۴0 میلی گ ــود. دوز ش ــل می ش تبدي
اصلــی  عملکــرد  متيل فنيدیــت.  ترکيبــات 
ســیگنال  افزايــش  طريــق  از  متیل فنیديــت 
ــا انســداد ناقــل دوپامیــن اســت كــه  دوپامیــن ب
ــن  ــن و نوراپی نفري ــش دوپامی ــه افزاي ــر ب منج

ــش  ــت و افزاي ــك mg/kg در روز اس ــب ي ــود. دوز مناس ــلولی می ش خارج س

دوز تــا ۸0 تــا 1۲0 میلی گــرم در روز غیرمعمــول نیســت.
دكس متیل فنیديــت از نظــر فارماكولوژيــك فعال تــر و دو برابــر مؤثرتــر از 
ــف آن  ــد نص ــت باي ــدف دكس متیل فنیدي ــس دوز ه ــت. پ ــت اس متیل فنیدي

.)mg/kg 0/5( ــد باش
مدیریت عوارض محرک ها

   عــوارض جانبــی آمفتامین هــا شــامل بی خوابــی، خشــکی دهــان، كاهــش 
ــکالت  ــش مش ــرای كاه ــت. ب ــراب اس ــردرد و اضط ــش وزن، س ــتها، كاه اش
ــر  ــريع االثر را ظه ــن دوز داروی س ــاران دومی ــود بیم ــنهاد می ش ــواب، پیش خ
ــار  ــه يك ب ــر ك ــکل های طوالنی اث ــد. ش ــر در عصــر( مصــرف نماين ــه ديرت )ن

ــوند. ــرف ش ــح مص ــود صب ــنهاد می ش ــوند پیش ــرف می ش در روز مص
ــه كاهــش خشــکی دهــان  ــن، ب ــا بیوتی ــال ب ــرای مث ــان، ب شست وشــوی ده
ــد  ــرک تولی ــن، مح ــد پیلوكارپی ــر نباش ــو مؤث ــر شست وش ــد. اگ ــك می كن كم
بــزاق، گزينــه ديگــری اســت. بــرای بهبــود 
اشــتهای كــم، پیشــنهاد می شــود دارو بعــد 
ــکل  ــك ش ــر از ي ــود. تغیی ــرف ش ــذا مص از غ
ــد  ــر می توان ــکل طوالنی اث ــه ش ــش ب فوری ره
عالئــم را كاهــش دهــد. لیس دكس آمفتامیــن 
ممکــن اســت گزينــه خوبــی بــرای بزرگســاالن دچــار ADHD باشــد كــه تحــت 
جراحی هــای كاهــش وزن معــده قــرار گرفته انــد؛ چــون از روده كوچــك 

جــذب می شــود.
ــرای  ــی ب ــه خوب ــدارد و گزين ــی ن ــای CYP تداخل ــم ه ــا آنزي ــت ب متیل فنیدي
ــايع ترين  ــای CYP اســت. ش ــا القاكننده ه ــده ي ــده ی مهاركنن ــراد دريافت كنن اف
عارضــه آن شــامل كاهــش اشــتها، بی خوابــی، تحريك پذيــری و تپــش قلــب 
اســت. برخــی عــوارض بعــد از يــك تــا دو هفتــه از درمــان كاهــش می يابــد، 
ــه كاهــش دوز  ــاز ب ــی و كاهــش اشــتها ممکــن اســت نی ــداوم بی خواب ــا ت ام
دارو داشــته باشــد. در مــوارد نــادری متیل فنیديــت ممکــن اســت باعــث ايجــاد 
ــا ســايکوز  ــا ي ــا مانی ــد و ي تیــك شــود، اختــالل تیــك موجــود را تشــديد كن
ايجــاد كنــد. متیل فنیديــت متابولیســم ضدافســردگی های ســه حلقه ای را مهــار 
ــد  ــده ی مونوآمین اكســیداز مصــرف می كنن ــی كــه مهاركنن ــد؛ در بیماران می كن

ــاط مصــرف شــود. ــت بااحتی متیل فنیدي
خطــرات قلبــی عروقــی. خطــرات قلبــی عروقــی 
ــورد  ــا م ــا مصــرف محرک ه ــط ب ــی مرتب احتمال
توجــه گســترده ای اســت، گرچــه تحقیقــات 
قلبــی و  اتفاقــات جــدی  افزايــش خطــرات 
ــرای  ــرک ب ــای مح ــده داروه ــاالن دريافت كنن ــان و میانس ــی را در جوان عروق
ــاران  ــمی در بیم ــابقه جس ــود، س ــن وج ــا اي ــت. ب ــداده اس ــان ن ADHD نش

نام برنددارو

Adderall XRفراورده حاوی نمك های آمفتامین

Strattera اتوموكستین

Focalin XRدكس متیل فنیديت

Vyvanseلیس دكس آمفتامین

Aptensio, Concerta, Metadate, Metadate ER, Ritalinمتیل فنیديت

بيماران اغلب بعد از یک تغيير در مسئوليت در 
محل کار یا در خانه، مانند ارتقا یا تولد یک فرزند 

جدید مراجعه می کنند.

هيچ نيم رخ یا آزمون روان سنجی شناختی برای 
ADHD »تشخيصی« نيست.
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ــابقه  ــی، س ــاری قلب ــی بیم ــابقه خانوادگ ــی، س ــابقه قلب ــامل س ــال، ش بزرگس
هرگونــه عالئــم و داروهــای قلبــی را به دســت آوريــد. نــوار قلــب پايــه مــورد 

ــاز نیســت. نی
غربالگــری بــرای ســابقه خانوادگــی مــرگ ناگهانــی در يــك فــرد جــوان، مرگ 
ناگهانــی در طــی ورزش، آريتمــی قلبــی، كارديومیوپاتــی )شــامل كارديومیوپاتی 
هیپرتروفیــك، اتســاعی و كارديومیوپاتــی بطــن راســت(، فاصلــه QT طوالنــی، 
ــروگادا )Brugada(، ســندرم ولف-پاركینســون- ــاه، ســندرم ب ســندرم QT كوت

وايــت، ســندرم مارفــان و رويــدادی ماننــد ســنکوپ نیازمنــد احیــای قلبــی در 
اعضــای خانــواده جوانتــر از ۳5 ســال انجــام شــود. اگــر حمــالت از حــال رفتن، 
تپــش قلــب، درد ســینه، يــا ســاير عالئــم پیشــنهادكننده بیمــاری قلبی عروقــی 

وجــود داشــت، بیمــار را بــه متخصــص قلــب و عــروق ارجــاع دهیــد.
واســکولوپاتی محيطــی، شــامل پديــده رينــود، عارضــه جانبــی كمتــر 
ــا  ــف اســت، ام ــواًل خفی ــم معم ــا محرک هاســت. عالئ ــط ب ــده مرتب شناخته ش

ــا زخــم انگشــتان  ــادری محرک هــا ب در مــوارد ن
ــه  ــاران توصی ــه بیم ــد. ب ــرم همراهن ــت ن ــا باف ي
كنیــد كــه اگــر هرگونــه بی حســی، درد، تغییــرات 
رنــگ پوســت، يــا حساســیت به دمــا در انگشــتان 

ــم  ــد. نشــانه ها و عالئ ــه شــما اطــالع دهن ــد ب ــه كردن ــا را تجرب ــا پ دســت ي
ــد.  ــدا می كن ــود پی ــا قطــع مصــرف داروی محــرک بهب ــد از كاهــش دوز ي بع
اگــر عالئــم تــداوم پیــدا كــرد ارجــاع بــه يــك روماتولوژيســت ممکــن اســت 

مناســب باشــد.
یک داروی نورآدرنرژیک

   اتوموكســتین يــك مهاركننــده قــوی و انتخابــی ناقــل نورآدرنالیــن 
ــش  ــلولی را افزاي ــن خارج س ــی نورآدرنالی ــه دسترس ــت ك ــیناپتیك اس پره س
ــرای بیمــاران  ــن خــوب ب می دهــد. اتوموكســتین ممکــن اســت يــك جايگزي

ــد. ــی باش ــودی اضطراب ــا ADHD و همب ــال ب بزرگس
ــه  ــرای 1 هفت ــرای بزرگســاالن، دوز شــروع مناســب ۴0 میلی گــرم صبــح ب ب
ــا  ــی ب ــد. دوز ناكاف ــه می ياب ــرم ادام ــا ۸0 میلی گ ــش دوز ت ــا افزاي ــت و ب اس
اتوموكســتین شــايع اســت و دوز می توانــد تــا 100 میلی گــرم در روز افزايــش 
ــراه  ــی هم ــر بی خواب ــزان باالت ــا می ــن اســت ب ــار در روز ممک ــد. دوز دو ب ياب

باشــد.
تأثیــر اتوموكســتین بــرای مديريــت ADHD در بزرگســاالن در مطالعــات 
ــر 0.۴5 دارد  ــدازه اث ــك ان ــتین ي ــت. اتوموكس ــده اس ــان داده ش ــف نش مختل

.]5=)NNT( تعــداد الزم بــرای درمــان[ )میانگیــن(
ــی و  ــان، بی خواب ــکی ده ــوع، خش ــامل ته ــی ش ــوارض جانب ــايع ترين ع ش
اختــالل نعــوظ اســت. افزايــش اندكــی در ضربــان قلــب و فشــارخون گــزارش 

ــود. ــزه می ش ــا CYP2D6 متابولی ــتین ب ــت. اتوموكس ــده اس ش
آگونيست های آلفا-۲ آدرنرژیک

   كلونیديــن و گوانفیســین داروهــای ضــد فشــارخونی هســتند كــه از طريــق 
ــن  ــد. كلونیدي ــاد می كنن ــی ايج ــمپاتیك محیط ــار س ــا، مه ــك گیرنده ه تحري
ــن  ــك 2Aα، 2Bα و 2Cα )همچنی ــای آدرنرژي ــه گیرنده ه ــاوی ب ــور مس به ط
بــه α1 و β، گیرنده هــای هیســتامینی و احتمــااًل دوپامینــی( متصــل می شــود. 
گوانفیســین ترجیحــاً بــه گیرنــده 2Aα آدرنرژيــك پس سیناپســی در كورتکــس 
ــل  ــت، متص ــل اس ــازمان دهی دخی ــرد س ــه و عملک ــه در توج ــال ك پره فرونت

می شــود.

 ADHD ــرای ــی ب ــوان تك درمان ــته رهش به عن ــن آهس ــین و كلونیدي گوانفیس
كــودكان و نوجوانــان مــورد تأيیــد FDA هســتند.

تأثيــر در بزرگســاالن. يــك مطالعــه كوچــك دوســوكور كنترل شــده، 
ــان داد  ــرد و نش ــه ك ــتروآمفتامین را مقايس ــش و دكس ــین فوری ره گوانفیس
كــه هــر دو دارو بــه وضــوح عالئــم ADHD را كاهــش می دهــد. هیــچ 
 ADHD مطالعــه ای در مــورد اثــر كلونیديــن آهســته رهش در بزرگســاالن دچــار
ــکاردی و  ــی، برادي ــی شــامل خواب آلودگ ــوارض جانب منتشــر نشــده اســت؛ ع
افــت فشــارخون ممکــن اســت مصــرف آن را محــدود كنــد. يــك مطالعــه بــه 
مقايســه اســتفاده گوانفیســین آهســته رهش )يــك تــا شــش میلی گــرم در روز( 
و دارونمــا )پالســبو( به عنــوان مکمــل در ۲۶ بزرگســال مبتــال بــه ADHD كــه 
ــد پرداخــت. پــس از 10  ــا محــرک داده بودن ــی ب ــه تك درمان پاســخ ناكافــی ب
هفتــه، هــر دو گــروه گوانفیســین آهســته رهش و دارونمــا از نظــر آمــاری بــه 
ــد. درمان هــا  ــم ADHD و عملکــرد كلــی را نشــان دادن وضــوح بهبــودی عالئ
ــت  ــا قابلی ــری ي ــر، بی خط ــزان تأثی ــر می از نظ

تحمــل تفاوتــی نداشــتند.
عــوارض جانبــی. در مقايســه بــا كلونیديــن، 
گوانفیســین افــت سیســتم عصبــی مركــزی و اثر 
ــی - در ۳۳  ــه جانب ــايع ترين عارض ــی - ش ــری دارد. بی خواب ــار كمت ــت فش اف
ــم  ــای عالئ ــام اندازه گیری ه ــاد. تم ــاق افت ــد( اتف ــار )۶۳/5 درص ــا 5۲ بیم ت
ــی  ــت دارو، در محــدوده طبیع ــد از درياف ــب بع ــوار قل ــای ن ــی و ويژگی ه حیات
ــد. ــده نش ــه دي ــای پاي ــی از اندازه گیری ه ــر واضح ــچ تغیی ــد و هی ــی مان باق

ضدافسردگی ها

   ضدافســردگی هايی كــه در درمــان ADHD اســتفاده می شــود شــامل 
بوپروپیــون و ضدافســردگی های ســه حلقه ای اســت.

بوپروپيــون يــك مهاركننــده بازجــذب دوپامیــن و نورآدرنالیــن اســت و تصــور 
ــه خاطــر ســاختار شــیمیايی مشتق شــده  می شــود مختصــری محــرک روان ب
ــم ADHD را  ــا عالئ ــه محرک ه ــی ك ــی وقت ــور كل ــد. به ط ــن باش از آمفتامی

ــا تحمــل نشــوند، به عنــوان يــك داروی خــط ســوم اســت. بهبــود ندهنــد ي
يــك متاآنالیــز در ســال ۲011 بــا پنــج مطالعــه دوســوكور كنترل شــده شــامل 
ــون  ــود. بوپروپی ــرای ADHD ب ــون ب ــا بوپروپی ــده ب ــال درمان ش 1۷5 بزرگس
بیــش از دارونمــا مؤثــر بــود، هرچنــد ســودمندی درمانــی آن تــا هفتــه 5 و ۶ 
ــن  ــان شــده اســت. دوز میانگی ــر بی ــت كمت ــر آن از متیل فنیدي ــده نشــد. اث دي
روزانــه ۳۶۲ میلی گــرم بــرای بوپروپیــون آهســته رهش و ۳۹۳ میلی گــرم 

ــود. ــترده رهش ب ــرای گس ب
 ADHD در  نورتريپتیلیــن  و  دزيپرامیــن  اثربخش بــودن  ســه حلقه ای ها. 
ــه  ــمومیت ب ــی و مس ــر قلبی عروق ــه خط ــت، گرچ ــده اس ــده ش ــی دي كودك

هنــگام بیش مصــرف، اســتفاده آنهــا را محــدود می كنــد.
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معرفی کتاب

عنوان کتاب: اصول مصاحبۀ باليني بر اساس DSM-5؛ جلد اول: اصول اساسی )چاپ اول(
نویسندگان: اکهارد اوتمر، زیگليند اوتمر

مترجم: مهدی نصر اصفهانی
انتشارات: ارجمند

توضیــح: ايــن كتــاب پیچیدگــی فرآينــد مصاحبــه را بــه دانشــجويان نشــان می  دهــد. زمانــی كــه خواننــده بــه فصــول انتهايــی می رســد 
ــه  ــزء مصاحب ــار ج ــز از چه ــی نی ــوزد، ادراک جامع ــردن می  آم ــد و رد ك ــخیصی تأيی ــد تش ــتفاده از فرآين ــا اس ــه را ب ــات مصاحب و جزئی
ــی و  ــت روان ــی وضعی ــات، ارزياب ــع  آوری اطالع ــای جم ــه، تکنیك  ه ــی رابط ــی  آورد؛ يعن ــت م ــه دس ــد ب ــرح كرده  ان ــا مط ــه اوتمره ك
ــۀ  ــرای مصاحب ــد و مالک  هــای تشــخیصی را مطــرح كــرده و ب ــه آمــوزش DSM كمــك می  كن ــاب ب ــن كت ــری تشــخیصی. اي تصمیم  گی

ــد. ــخص می  نماي ــتانداردهايی را مش ــخیصی اس ــی و تش بالین

عنــوان کتــاب: آن جــا کــه عقــل حاکــم اســت ] چگونــه مي تــوان بــا تغييــر در شــيوه تفکــر، شــيوه احســاس را تغييــر داد[ 
 )کتــاب راهنمــاي شــناخت درماني بــراي درمانگــران و درمان جویــان( ) چــاپ هفتــم(

نویسندگان:  دنيس گرین برگر، کریستين پدسکی
مترجم با بحث هاي زمينه اي: حبيب اهلل قاسم زاده

انتشارات: ارجمند
ــد افســردگی، اضطــراب، خشــم، آســیمگی، بخــل و  ــود مســائل خلقــی مانن ــی را آمــوزش می دهــد كــه در بهب ــاب روش هاي ــح: كت توضی
ــد در حــل  ــن می توانن ــح داده  شــده اند همچنی ــاب، توضی ــن كت ــی كــه در اي ــد. راهبردهاي ــاه و شرمســاری مؤثرن حســدورزی، احســاس گن
ــا اســترس، باالبــردن احســاس ارزشــمندی، كــم كــردن تــرس و بــاال بــردن احســاس اطمینــان،  مســائل ارتباطــی، چگونگــی برخــورد ب

نقــش داشــته  باشــند. نکاتــی كــه در ايــن كتــاب ذكــر شــده  اســت، همگــی برخواســته از شــناخت  درمانی اســت.

عنوان کتاب: گزیدۀ سکسولوژی بالينی )چاپ اول(
نویسنده: کميته آموزشی انجمن طب جنسی اروپا

مترجمان: فيروزه رئيسی، محمد عبهری، عباسعلی ناصحی، سيد طه یحيوی
انتشارات: ارجمند

توضیــح: فدراســیون سکســولوژی اروپــا )EFS( و انجمــن اروپايــی طــب جنســی )ESSM( در ارتقــای پژوهش هــای سکســولوژی انســانی، 
ــولوژی  ــه ی سکس ــد. درس نام ــاب می آين ــبز به حس ــارۀ س ــگامان ق ــه، از پیش ــی مربوط ــای بالین ــد مهارت ه ــری و رش ــش نظ ــادل دان تب
بالینــی )۲01۳(، اولیــن كار كمیتــۀ مشــترک ايــن دو انجمــن، به منظــور نــگارش كتابــی مرجــع بــرای امتحــان سکســولوژی بالینــی اروپــا 
اســت. كتــاب حاضــر، ترجمــۀ فصولــی از درس نامــه ی مزبــور اســت كــه از ديــد مترجمیــن، تناســب بیشــتری بــا نیــاز جامعــۀ روان پزشــکان 
و روان شناســان ايرانــی دارد. مترجمــان كتــاب، روان پزشــکان عضــو كمیتــۀ ســالمت جنســی انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران هســتند.

عنوان کتاب: تشخيص افتراقی بر اساس DSM-5 )چاپ دوم(
نویسنده: مایکل فرست

مترجمان: فرزین رضاعي، علی اکبر فروغی
انتشارات: ارجمند

ــا  ــد ت ــری تشــخیص روان پزشــکی هســتند، كمــك می كن ــال فراگی ــه در ح ــران و دانشــجويانی ك ــته از بالینگ ــه  آن دس ــاب ب ــن كت ــح: اي توضی
تشــخیص های افتراقــی جامعــی را فــراروی خــود قــرار دهنــد. ايــن كتــاب بــرای تحقــق چنیــن هدفــی، انــواع گوناگونــی از رويکردهــای مختلــف و از 
جملــه چارچــوب تشــخیصی شــش مرحله ای، ۲۹ »درخــت  تصمیم گیــری« و ۶۶ جــدول تشــخیص افتراقــی را ارائــه كــرده اســت تــا پــس از مطــرح 

شــدن نوعــی تشــخیص احتمالــی، مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

افروز دژآباد
 دستيار روان پزشکی 
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وم رعایت قانون در بستری اجباری لز
یر بهداشت؛ 1397/8/19[ وان پزشكان ایران به وز ]نامه انجمن علمى ر

به نام خداوند جان و خرد
جناب آقای دکتر سيدحسن قاضی زاده هاشمی 

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با عرض سالم و احترام

   موضــوع بســتری اجبــاری بیمــاران روانــی از مهم تريــن چالش هــای اخالقــی و قانونــی خدمــات  روان پزشــکی اســت. بديهــی اســت ارجــاع افــرادی 
ــد توســط متخصصــان   ــی  روان پزشــکی منحصــراً باي ــرای انجــام خدمــات تشــخیصی و درمان ــان وجــود دارد ب ــی در مــورد آن كــه ظــن اختــالل روان
روان پزشــکی انجــام شــود. بــه همیــن دلیــل، قوانیــن كیفــری بــرای بســتری بیمــاران روانــی كــه مرتکــب جــرم شــده اند نیــز جلــب نظــر پزشــك 
متخصــص را الزامــی دانســته  اســت. در كشــور مــا دســتور قضايــی بــرای بســتری افــرادی كــه احتمــال اختــالل روانــی بــرای آنــان مطــرح اســت، 

فعاليت های 
انجمن
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فعاليت های 
انجمن

ارجاع افرادی که ظن اختالل روانی در 
مورد آنان وجود دارد برای انجام خدمات 

تشخیصی و درمانی  روان پزشکی منحصراً 
باید توسط متخصصان  روان پزشکی انجام 

شود.

بــدون انجــام معاينــه تخصصــی، رويــه ای اســت كــه در مــواردی انجــام 
ــه پذيــرش آن مــوارد شــده اند. در  شــده اســت و روان پزشــکان ناگزيــر ب
حالــی كــه ممکــن اســت در اولیــن بررســی های تخصصــی عــدم نیــاز بــه 
بســتری و يــا فقــدان اختــالل روانــی مشــخص شــود امــا غالبــًا ترخیــص 
فــرد وارد فرآينــد بســیار دشــواری شــده و فــرد متهــم يــا مجــرم ممکــن 

بیمارســتان  در  مدت هــا  بی دلیــل  اســت 
ــاهده  ــواردی مش ــد. در م ــته باش ــت داش اقام
ــول  ــاپیش ط ــی پیش ــام قضاي ــه نظ ــده ك ش
ــد،   ــخص می كن ــم مش ــتری را ه ــدت بس م
ــری  ــتری ام ــدت بس ــول م ــه ط ــی ك در حال
بســیار فنــی اســت و بايــد توســط متخصــص 

مشــخص شــود.

ــرد  ــار ف ــه رفت ــواردی ك ــت در م ــی اس بديه
ــرد  ــا ف ــود ي ــرای خ ــر ب ــال خط ــرم احتم مج

ديگــری داشــته باشــد رونــد قانونــی آن اســت كــه بازپــرس، تحقیقــات 
ــه  ــه را ب ــام و نتیج ــی را انج ــکی قانون ــر پزش ــذ نظ ــه اخ الزم از جمل
دادســتان اعــالم نمايــد تــا دادســتان دســتور ارجــاع بــه بیمارســتان روانــی 
را صــادر كنــد. صراحــت قانــون در اينجــا ايــن اســت كــه دادســتان بــرای 
ــا كــه ابتــال  ــه ايــن معن بســتری اجبــاری بايــد داليلــی داشــته باشــد؛ ب

بــه اختــالل روانــی و وجــود حالــت خطرنــاک 
بــا تأيیــد پزشــکی قانونــی احــراز شــده باشــد 
)اســتناد بــه مــاده ۲0۲ قانــون آيیــن دادرســی 
ايــن  هرچنــد   .)1۳۹۲ مصــوب  كیفــری 
قانــون ســالمت  موضــوع در پیش نويــس 
ــنی  ــه روش ــاص و ب ــور خ ــه ط ــران ب روان اي
پیش بینــی شــده و ســازوكار قانونــی و علمــی 
آن تشــريح شــده اســت ولــی متأســفانه هنــوز 

در مراحــل تصويــب نهايــی متوقــف مانــده امــا قوانیــن موجــود بــه انــدازه 
ــذ  ــس از اخ ــد پ ــتان باي ــه دادس ــتند ك ــب هس ــن مطل ــای اي ــی گوي كاف
ــه بیمارســتان  روان پزشــکی  ــرای بســتری ب ــردی را ب نظــر متخصــص ف

ــد. اعــزام نماي

ــتری  ــه بس ــی، ادام ــالل روان ــه اخت ــال ب ــرم مبت ــاران مج ــورد بیم در م
ــه  ــت ك ــواردی اس ــز از م ــتان نی در بیمارس
ــد پزشــك متخصــص صــورت  ــا تأيی ــد ب باي
ــر  ــی ب ــد مبتن ــی باي ــتور قضاي ــرد و دس گی
ــاده  ــه م ــتناد ب ــد )اس ــص باش ــد متخص تأيی
مصــوب  اســالمی  مجــازات  قانــون   150
1۳۹۲(. از آن جــا كــه در همیــن مــاده قانونــی 
ــه »محــل  ــاران ب ــن بیم ــداری اي ــرای نگه ب
مناســب« اشــاره شــده، و »محــل مناســب« 

بــرای نگهــداری ايــن بیمــاران بیمارســتان روانــی ويــژه مجرمیــن اســت، 
در كشــور مــا  علیرغــم تأكیــد همــه مســئوالن قضايــی و پزشــکی هنــوز 
وجــود خارجــی نــدارد، امــا در مــواردی كــه فقــدان بیمــاری روانــی در فرد 

ــات نرســیده دســتور  ــه اثب ــس از بررســی های تخصصــی ب ارجاع شــده پ
دادســتان بــه ادامــه بســتری بــا ايــن عنــوان كــه از بیمارســتان بــه عنــوان 
محلــی بــرای محبوس مانــدن فــرد اســتفاده شــود ممکــن اســت تبعــات 
ــتم   ــرای سیس ــده ب ــرد اعزام ش ــوق ف ــع حق ــر تضیی ــايندی از نظ ناخوش
ــام  ــؤال بردن نظ ــرای زيرس ــتاويزی ب ــی دس ــته و حت ــکی داش روان پزش

ــی كشــور باشــد.  قضاي

توجــه جناب عالــی را بــه ايــن نکتــه جلــب 
می نمايیــم كــه مدتــی اســت در شــبکه های 
گذاشــته  اشــتراک  بــه  تصاويــری  مجــازی 
ــل  ــدان در غ ــاس زن ــا لب ــردی را ب ــود و ف می ش
ــتان   ــه در بیمارس ــد ك ــان می ده ــر نش و زنجی
ــراه  ــت. گاه هم ــده اس ــتری ش ــکی بس روان پزش
ــود  ــر می ش ــز منتش ــی نی ــر پیام هاي ــن تصاوي اي
القــاء  چنیــن  ناخواســته  يــا  خواســته  كــه 
می كننــد كــه ايــن افــراد نــه بــرای تشــخیص و يــا درمــان بلکــه بــرای 
ــائبه  ــده اند و غیرمســتقیم ممکــن اســت ش ــداف ديگــری بســتری ش اه
سوءاســتفاده از روان پزشــکان در مواجهــه بــا ايــن افــراد را مطــرح نمايــد. 
ــه  ــران را ب ــر باعــث شــده روان پزشــکان و روان شناســان اي موضــوع اخی
روان پزشــکان و روان شناســان شــوروی ســابق تشــبیه نماينــد، كــه آنان از 
دانــش و مهــارت خــود در جهــت اهــداف رژيــم 
كمونیســتی در آزار و شــکنجه مخالفیــن سیاســی 

خــود سوءاســتفاده می كننــد.

بديهــی اســت كــه ارجــاع افــرادی كــه در مظــان 
اتهــام هســتند، و يــا ارتــکاب جــرم آنــان اثبــات 
ــدون اخــذ نظــر  ــی ب ــه بیمارســتان روان شــده، ب
متخصــص قويــًا می توانــد ايــن شــائبه را ايجــاد 
ــز  ــده نی ــام ش ــادات انج ــال انتق ــرده و در قب ك

ــه داد. ــوان ارائ ــی نمی ت ــی و علم ــخ منطق پاس

ــود از آن  ــالت خ ــتای رس ــران در راس ــکان اي ــی روان پزش ــن علم انجم
ــی  ــئوالن قضاي ــا مس ــر ب ــل مؤث ــا تعام ــا ب ــا دارد ت ــرم تقاض ــام محت مق
ــع  ــتورالعمل های قاط ــق دس ــوده و از طري ــی نم ــوع را بررس ــن موض اي
ــه دادســتان های  ــه ب ــوه قضائی ــرم ق رئیــس محت
محتــرم ابــالغ شــود تــا چنیــن رونــدی متوقــف 
و بــر اســاس اصــول قانونــی تصريح شــده عمــل 

شــود.

دکتر مریم رسوليان 

رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران

- رونوشــت: جنــاب آقــای دكتــر احمــد حاجبــی، 
روانــی،  ســالمت  دفتــر  محتــرم  كل  مديــر 

اجتماعــی و اعتیــاد وزارت بهداشــت

قوانین کیفری برای بستری بیماران روانی 
که مرتکب جرم شده اند جلب نظر پزشک 

متخصص را الزامی دانسته  است.

در مورد بیماران مجرم مبتال به اختالل 
روانی، ادامه بستری در بیمارستان نیز 

از مواردی است که باید با تأیید پزشک 
متخصص صورت گیرد.
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فعاليت های 
انجمن

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی

معاون محترم درمان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام

ــار اول )كــد ۹000۴5(، پاســخ     پیــرو اســتعالم از دانشــگاه  علــوم پزشــکی شــیراز در مــورد تعرفــه ويزيــت روان پزشــکی در مصاحبــه تشــخیصی ب
ــه بســتری  ــور را محــدود ب ــت مذك ــه خدم ــده اســت ك ــی صــادر ش ــی جناب عال ــورخ 1۳۹۷/5/۲۷ از طــرف مشــاور اجراي ــماره ۴00/1۲01۸/ د م ش
ــر دو  ــه ه ــت ب ــن خدم ــران اي ــأت وزي ــات مصــوب هی ــاب ارزش نســبی خدم ــد ۹000۴5 در كت ــی ك دانســته اســت. بديهــی اســت در بخــش ويژگ
صــورت بســتری و ســرپايی تعییــن شــده اســت و در هــر دو بخــش عمومــی و خصوصــی بــر اســاس ضرايــب ريالــی تعديل شــده مرتبــط ابالغــی از 
ســوی هیــأت دولــت محاســبه می شــود. همچنیــن در شناســنامه و اســتاندارد خدمــات ابــالغ شــده توســط معاونــت درمــان بــه مــوارد ســرپايی قابــل 
ــه بیــش از يــك ســال از  ــا فاصل ــه همــان روان پزشــك ب ــا »مراجعــه مجــدد بیمــار ب ــه هــر روان پزشــك« و ي ــوان »اولیــن مراجعــه ب ــه عن قبــول ب
مراجعــه ی قبلــی« تعییــن شــده اســت. خواهشــمند اســت دســتور فرمايیــد اقــدام الزم در مــورد تصحیــح نامــه فوق الذكــر به عمــل آمــده و از اقــدام 

انجــام شــده انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران را مطلــع فرماينــد. 

از توجه جناب عالی سپاسگزارم.

دکتر مریم رسوليان

رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران

پيگيری اجرای مصوبات
کتاب ارزش نسبی خدمات

 )1397/7/7( 
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فعاليت های 
انجمن

جناب آقای دکتر احمد حاجبی

مدیرکل محترم دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتياد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام

ــای ســالمت  ــه درخواســت انجــام ارزيابی ه ــاند ك ــتحضار می رس ــه اس ــه 1۳۹۷/۶/10، ب ــماره ۴00/1۳۲1۳د مورخ ــه ش ــه نام ــخ ب    در پاس
ــدارد. ــی ن ــت مهارت هــای هوشــی توســط گفتاردرمانگــران ضرورت ــاری و وضعی ــی، رفت روان

ــه عهــده  ــی ب ــا و تشــخیص بالین ــن ارزيابی ه ــد و تفســیر اي ــرار می گیرن ــورد اســتفاده ق ــزار كمك تشــخیصی م ــوان اب ــا به عن ــه ارزيابی ه كلی
پزشــك اســت.

محدوده مجاز مداخالت گفتاردرمانگران،  در حیطه گفتاردرمانی و بر اساس ضوابط وزارت بهداشت است.

دکتر مریم رسوليان 

رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران

)۱3۹7/۸/۱5(

نظر انجمن درباره درخواست انجام 
ارزیابی های سالمت روانی

 توسط گفتاردرمانگران
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جناب آقای دکتر رضا ملک زاده

معاون محترم تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام

ــود  ــی اعضــای خ ــای ســطح علم ــظ و ارتق ــرای حف ــالش ب ــی ت ــای علم ــف انجمن ه ــی از وظاي ــد يک ــتحضار داري ــه اس ــه ك    همانگون
اســت. در ايــن راســتا انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران تقاضــا دارد بــرای تســهیل دسترســی روان پزشــکان عضــو انجمــن كــه در خــارج 
ــه ويــژه مجــالت معتبــر حــوزه ســالمت روان تمهیــدی  ــع علمــی ب ــه مناب ــه خدمــت هســتند ب ــوم پزشــکی مشــغول ب از دانشــگاه های عل
انديشــیده شــود. مزيــد امتنــان خواهــد بــود اگــر دســتور فرمايیــد بــه نحــو مقتضــی امــکان دسترســی اعضــای ايــن انجمــن بــه كتابخانــه 

ــود. ــم ش ــکی فراه ــوم پزش ــك دانشــگاه های عل الکترونی

از توجه جناب عالی بسیار سپاسگزارم.

دکتر مریم رسوليان

رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران )۱3۹7/۸/۲۲(

درخواست دسترسی اعضای انجمن
 به منابع علمی

فعاليت های 
انجمن
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] فعاليت های [
انجمن

   در پايیــز ســال 1۳۹۷ فعالیــت كمیتــه نوروســايکیاتری انجمــن علمــی 
روانپزشــکان ايــران همچــون ماه هــای پیشــین ادامــه داشــت و به منظــور 
پیگیــری امــور اجرايــی كمیتــه، جلســه ای در ۲۸ آبــان  به منظــور پیگیــری 
تهیــه گايداليــن دلیريــوم و جلســه ديگــری در دوم آذر به منظــور هماهنگــی 
فعالیــت اعضــا برگــزار شــد. در ايــن مــدت پنــج نفــر از همــکاران محتــرم 
روانپزشــك تقاضــای عضويــت در كمیتــه نوروســايکیاتری را ارائــه كردنــد 
ــای  ــع اعض ــه جم ــه، ب ــورای كمیت ــب در ش ــرح و تصوي ــس از ط ــه پ ك
كمیتــه پیوســتند: ســمیرا احــراری، پژمــان هادی نــژاد، پريــوش خــدرزاده، 

بهمــن ديجــی و مريــم مطمئــن.
در پايیــز امســال عــالوه بــر فعالیت هــای اجرايــی و پیگیــری تهیــه 
گايداليــن درمــان دلیريــوم، كمیتــه فعالیت هــای آموزشــی خــود را ادامــه 
ــن برنامه هــا  ــزار كــرد. اي ــداد علمــی را برگ ــن راســتا ســه روي داد و در اي

ــود: ــر ب شــامل مــوارد زي
ملــی  آزمايشــگاه  همــکاری  بــا  مغــز  تصويربــرداری  ســمینار   -1
ــخ 1۷  ــی در تاري ــکی روان تن ــی پزش ــن علم ــز و انجم ــه برداری مغ نقش

ــی ــد ارباب ــر محم ــی دكت ــی علم ــا هماهنگ ــر ب مه

ــی  ــن علم ــالیانه انجم ــره س ــز در كنگ ــرداری مغ ــمپوزيوم تصويرب ۲- س
ــر ــدا كیانی مه ــر گیل ــی دكت ــزی علم ــا برنامه ري ــران ب ــکان اي روانپزش

ــکاری  ــا هم ــر ب ــاری آلزايم ــس و بیم ــی دمان ــمینار فصل ــتین س ۳- نخس
انجمــن آلزايمــر ايــران در تاريــخ دوم آذر بــا حضــور دكتــر فاطمــه 

د ا رحیمی نــژ
در ادامــه فعالیت هــای علمــی كمیتــه نوروســايکیاتری، دكتــر فرنــاز 
ــاب  ــوم اعص ــره عل ــزی كنگ ــی برنامه ري ــر علم ــوان دبی ــام به عن اعتص
پايــه و بالینــی را انجــام داده انــد و اعضــای كمیتــه بــا برگــزاری ســمپوزيوم 

ــد. ــکاری می كنن ــان هم ــا ايش ــايکیاتری ب ــی نوروس ارزياب
ــومین  ــی و س ــه س ــم اختتامی ــاند در مراس ــالع می رس ــه اط ــا ب در انته
ــر اســاس ارزيابــی  كنگــره ســالیانه انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران، ب
كمیتــه  ايــران،  روانپزشــکان  علمــی  انجمــن  محتــرم  هیأت مديــره 
نوروســايکیاتری به عنــوان كمیتــه برگزيــده معرفــی شــد كــه بدين وســیله 
ــی  ــان قدردان ــا و مشاركتش ــاس تالش ه ــا به پ ــك اعض ــات يکاي از زحم

می آيــد. به عمــل 

سارا هاشم پور
دبير کميته نوروسایکياتری

گزارش عملکرد کمیته نوروسایکیاتری 
در پاییز 1۳۹۷
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گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

   هيأت مديــره انجمــن علمــى روان پزشــكان ايــران در يــك ســال گذشــته 
بــا تشــكيل 22 جلســه رســمى هيأت مديره، جلســات مشــترک با مســئوالن 
و اعضــای كميته هــا و شــاخه های انجمــن، مالقــات و مكاتبــه بــا مســئوالن 
مختلــف، همــكاری بــا ســازمان های دولتــى و نهادهــای اجتماعــى و حمايــت 
ــرد.  ــری ك ــای موردنظــر را پيگي ــا، اهــداف و برنامه ه ــزاری همايش ه از برگ

مــوارد بررسى شــده و اقدامــات صــورت گرفتــه عبارت انــد از:
الف. همکاری ها

     تشــكيل كميتــه تدويــن راهنماهــای بالينــى و توافــق با وزارت بهداشــت 
ــای  ــى، تشــكيل كارگروه ه ــد راهنمــای بالين ــن چن ــه و تدوي ــورد تهي در م

مربوطــه و برگــزاری كارگاه موردنيــاز
     همــكاری بــا فرهنگســتان علــوم پزشــكى در مــورد حمايــت بيمه هــای 
ــه اختــالل ســايكوتيك و  ــال ب ــه بيمــاران مبت ــات ب ــه خدم ــى از ارائ تكميل

ــى ــه خودكش ــدگان ب اقدام كنن
ــى و  ــای آموزش ــزاری كارگاه ه ــت در برگ ــا وزارت بهداش ــى ب      هماهنگ
ــه زده اســتان كرمانشــاه  ــرای مناطــق زلزل ــزام نيروهــای ســالمت روان ب اع
ــا »كميتــه ملــى اقــدام هماهنــگ و حمايت هــای  و عضويــت و همــكاری ب

ــه« ــى و اجتماعــى در زلزل روان
     همــكاری بــا مجمــع انجمن هــای علمــى گــروه پزشــكى و شــركت در 
انتخابــات آن و انتخــاب مجــدد جنــاب آقــای دكتــر جليلــى به عنــوان عضــو 

ــای علمــى ــع انجمن ه ــره مجم هيأت مدي
     تعييــن مــوارد ازكارافتادگــى ناشــى از اختــالالت روان پزشــكى توســط 

كارگروهــى از خبــرگان
     تهيــه و پيشــنهاد »ســطح بندی خدمــات تخصصــى روان پزشــكى« بــه 

وزارت بهداشــت
ــى  ــز توانبخشــى و درمان ــط اختصاصــى مراك ــه ضواب      بررســى آيين نام
بيمــاران روانــى مزمــن در جلســات مشــترک بــا حضــور نمايندگان ســازمان 
بهزيســتى و برخــى اداره كننــدگان مراكــز و پيشــنهاد اصــالح بندهايــى از آن

»TMS تهيه »شناسنامه و استاندارد خدمت     
     همــكاری مســتمر بــا كميته هــای اجتماعــى و ســالمت شــورای شــهر 

ن ا تهر
ب. مالقات ها، مذاکرات و مکاتبات با مسئوالن

ــه درخواســت ها و  ــا معــاون اجتماعــى وزيــر بهداشــت و ارائ      مالقــات ب
راهكارهــای پيشــنهادی بــه ايشــان

     مالقــات بــا رئيــس كل ســازمان نظــام پزشــكى در مــورد برخــى مســائل 
روان پزشــكى ازجملــه تعرفه هــای خدمــات روان پزشــكى در كتــاب كاليفرنيا، 
دخالــت افــراد فاقــد صالحيــت در حــوزه درمــان اختــالالت روان پزشــكى و 

ــژه در شهرســتان ها مشــكالت روان پزشــكان جــوان به وي
     مالقــات بــا معــاون درمــان وزارت بهداشــت در مــورد روند اجرايى شــدن 
»اســتقرار پيشــگام خدمــات ســالمت روان و مراقبــت اجتماعــى« در مناطــق 
ــر لــزوم افزايــش جنبه هــای حمايــت اجتماعــى، نقــش  شــهری و تأكيــد ب
ــه بيشــتر  ــز ســالمت روان شــهری و مطالع ــری روان پزشــكان در مراك رهب

ــرای تعميــم آن در كالن شــهرها و همچنيــن مشــكالت روان پزشــكان در  ب
دوران تعهــدات قانونــى و تعرفه هــای خدمــات بســتری و ســرپايى

     مذاكــره بــا مديــركل دفتــر مديريــت خدمــات بيمــه ســالمت 
تخصصــى و فــوق تخصصــى ســازمان بيمــه ســالمت ايــران در مــورد اصــالح 
تقســيم بندی بيمــاران روان پزشــكى بــه حــاد و مزمــن و لــزوم ارائــه پوشــش 
بيمــه ای بــه انــواع خدمــات درمانــى و خدمــات بازتوانــى بــه همــه بيمــاران 

نيازمنــد

     مالقــات بــا وزيــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكى و پيگيــری چند 
موضــوع ازجمله:

ــرار  ــى ق ــش حمايت ــت پوش ــرای تح ــره ب ــت هيأت مدي           درخواس
گرفتــن خدمــات ســالمت روان جامعه نگــر

          طــرح اهــم مشــكالت روان پزشــكان جــوان به ويــژه در دوران تعهــد 
نى نو قا

          پيگيــری موضــوع كاهــش ارزش نســبى خدمــات روان پزشــكى بــا 
اجــرای كتــاب كاليفرنيــا و تأكيــد بــر برتــری نســبى كتــاب ارزش نســبى 
خدمــات طــرح تحــول ســالمت در خدمــات روان پزشــكى و پيشــنهاد حفــظ 
ــژه روان پزشــكى در صــورت  ــا تعييــن كای وي و ارتقــای شــرايط فعلــى و ي

اجــرای كتــاب كاليفرنيــا و اصــالح ويزيــت ســرپايى بــر مبنــای آن
ــه وزارت  ــى ب ــال رشــته روان شناســى بالين ــری موضــوع انتق           پيگي

بهداشــت
          قــول وزيــر بهداشــت بــر پيگيــری تصويــب اليحــه قانــون ســالمت 

روان در هيــأت وزيــران و ســپس مجلــس
ــات  ــه ای خدم ــش بيم ــزوم پوش ــر ل ــت ب ــر بهداش ــتور وزي           دس
ــر اســاس مصوبــه هيــأت  روان پزشــكى از ســوی ســازمان بيمــه ســالمت ب

ــران وزي
ــه  ــه ای هم ــش بيم ــت از پوش ــر حماي ــت ب ــر بهداش ــد وزي           تأكي
 )brand( داروهــای روان پزشــكى و حمايــت از توليــد داخــل داروهــای برنــد

مــورد نيــاز
          موافقــت وزيــر بهداشــت در مــورد بررســى مجــدد تعداد روان پزشــك 

2۷ مهر 1۳۹۷
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مــورد نياز در ســال 1404
ــيما در  ــالمت صداوس ــت گذاری س ــورای سياس ــس ش ــا رئي ــات ب      مالق
مــورد نحــوه تعامــل و مشــاركت انجمــن بــرای ارتقــاء برنامه هــای مرتبــط 

بــا ســالمت روان
     مالقــات بــا رئيــس ســازمان غــذا و دارو و معــاون غــذا و داروی وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكى و قــول مســاعد رئيــس ســازمان غــذا 

و دارو در مــوارد زيــر:
          حمايــت از تحــت پوشــش قــرار گرفتــن تمــام داروهــای روان پزشــكى 

مــورد نيــاز بيماران
          برنامه ريزی برای به حداقل رساندن كمبودهای دارويى روان پزشكى

          برنامه ريزی برای توليد داخلى داروهای موردنياز بيماران روان پزشكى
          حمايــت از ورود داروهــای جديــد روان پزشــكى بــه فارماكوپــه ی ايران 
ــره ی انجمــن در  در صــورت تأييــد انجمــن و حضــور نماينــده ی هيأت مدي

جلســات مرتبــط بــا ورود داروهــای جديــد بــه فارماكوپــه ی دارويــى كشــور
ــاط انجمــن علمــى روان پزشــكان  ــن شــيوه نامه  ارتب          الگــو قرارگرفت
ــا ــرای ســاير انجمن ه ــع پزشــكى ب ــى و صناي ــا شــركت های داروي ــران ب اي

          اســتفاده مناســب از توانمنــدی و ظرفيــت روان پزشــكان بــرای ارتقای 
فعاليت هــای كلينيك هــای درمــان نگهدارنــده بــا متــادون

     مالقــات بــا دبيــر شــورای گســترش وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــكى جهــت پيگيری بازنگــری ظرفيــت پذيرش دســتياری روان پزشــكى 

و فراخــوان پژوهــش بــرای يــك مطالعــه در مــورد نيازهــای آينــده
ــرای  ــكاری ب ــت هم ــران جه ــهر ته ــورای ش ــا ش ــاط ب ــراری ارتب      برق
ــهروندان ــالمت روان ش ــطح س ــاء س ــای ارتق ــى و برنامه ه ــوزش عموم آم

ــه  ــكان ب ــرپايى روان پزش ــت س ــه ويزي ــورد اصــالح تعرف ــه در م      مكاتب
ــى بيمــه ــه شــورای عال دبيرخان

     پيگيــری پوشــش بيمه ای درخواســت Brain MRI توســط روان پزشــكان 
در برخــى اســتان ها

پ. تعامل با کمیته ها و شاخه ها
     برگزاری دو جلسه مشترک با مسئوالن شاخه ها
     برگزاری دو جلسه مشترک با مسئوالن كميته ها

     دعــوت از رئيــس و دبيــر كميتــه روان پزشــكان جــوان جهــت »پيگيــری 
مســائل مرتبــط بــا روان پزشــكان جــوان« كــه اهــم آنها عبــارت بودنــد از:

         -  فقــدان پروانــه بهره بــرداری بخــش روان پزشــكى در بيمارســتان های 
عمومــى بســياری از شهرســتان ها؛ بنابرايــن امــكان بســتری بيمار روان پزشــكى 
در بيمارســتان های عمومــى محــدود اســت و بــه دنبــال آن كدهــای 
تعريف شــده كتــاب ارزش نســبى خدمــات ســالمت روان پرداخــت نمى شــود.

            -  نداشــتن پانســيون و امــكان اقامــت بــرای روان پزشــكان جــوان 
ــد. ــاز نمى دهن ــدم ني ــال ع ــتان ها؛ درعين ح ــه شهرس ــده ب اعزام ش

ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــوی بيمه ه ــد 900046 از س ــرش ك ــدم پذي          -  ع
اين كــه بيمارســتان ها بخــش روان پزشــكى ندارنــد.

         -  تفاوت عملكرد بيمه ها در پذيرش كدهای مختلف
         -  خدماتى كه در كتاب ارزش نسبى خدمات سالمت به عنوان خدمات 

سرپايى پذيرفته شده اند از سوی بيمه ها پوشش داده نمى شوند.
ــه روان پزشــكان جــوان دوره           -  اجــازه مطــب در مناطــق محــروم ب

ــود. ــب كا داده نمى ش ضري
     جلســه مشــترک بــا مســئوالن و برخــى اعضــای كميتــه روان پزشــكى 

ــا ــرات آنه ــت نقطه نظ ــر و درياف ــى و جامعه نگ اجتماع
     جلســه مشــترک بــا مســئوالن كميتــه روان درمانــى و بحــث و بررســى 

ــده ــای آين ــورد برنامه ه در م
     جلســه بــا رئيــس و دبيــر كميتــه ســالمت روان شــهری و تأكيــد بــر 

تهيــه پروپــوزال »تهيــه مــواد آموزشــى بــرای عمــوم«
     دو جلســه بــا رئيــس، دبيــر و اعضــای هيــأت اجرايى كميته دســتياری و 
تأكيــد بــر ضــرورت در اولويت قرارگرفتن جلب مشــاركت بيشــتر دســتياران 

و همــكاری بــا كميتــه روان پزشــكان جوان
     برگزاری انتخابات شاخه های تازه تأسيس اردبيل و همدان
     برگزاری انتخابات شاخه های خراسان، قم، كرمان و گيالن

     برگــزاری جلســه مشــترک يكــى از اعضــای هيأت مديــره بــا هيأت مديره 
شــاخه گيالن و شــاخه كرمانشاه

ت. حمایت و همکاری در برگزاری همایش ها
     برگــزاری حداقــل 50 همايــش، كارگاه و بازآمــوزی توســط كميته هــا و 

شــاخه های انجمــن )پيوســت 1 و 2(
ث. سایر اقدامات

     انتخاب مشاور حقوقى برای انجمن
     تشــكيل كارگروهــى بــرای بررســى تعرفه هــای خدمــات روان پزشــكى 

در كتــاب كاليفرنيــا و مقايســه آن بــا كتــاب ارزش نســبى خدمــات
     تحليل موضوع ناآرامى های دی ماه 96

     تصويــب جايــزه افشــين يداللهــى پيشنهادشــده توســط كميتــه كاهــش 
انــگ و رســانه

     تصويب جايزه اخوينى پيشنهادشده توسط كميته نوروسايكياتری
     اصالح شيوه نامه جايزه استاد داويديان به پيشنهاد كميته همايش

     برگزاری برنامه ديدار نوروزی اعضای انجمن
     راه اندازی كانال تلگرام همايش های انجمن

     تهيــه و تصويــب »كليــات اســتراتژی روابــط عمومــى، آموزشــى عمومى 
و حمايت يابــى انجمــن علمــى روان پزشــكان ايــران«

ــزان  ــه مي ــم ك ــد مى كني ــه تأكي ــون هميش ــزارش همچ ــن گ ــان اي در پاي
موفقيــت هيأت مديــره  در نيــل بــه اهــداف انجمــن بــا ميــزان موفقيــت آن 
در جلــب مشــاركت جــدی و عملــى يكايــك اعضــاء ارتبــاط مســتقيم دارد. 
بنابرايــن صميمانــه تقاضــا داريــم كــه همــه همــكاران بــه هــر نحــوی كــه 
ــى  ــى  و صنف ــف علم ــای مختل ــكاری در فعاليت ه ــاركت و هم ــكان مش ام
ــاخه های  ــا و ش ــب كميته ه ــژه در قال ــون به وي ــكال گوناگ ــن در اش انجم
انجمــن دارنــد دريــغ نورزنــد و از حمايــت تمــام همكارانــى كــه تــا كنــون 
ــى  ــاركت عمل ــفقانه و مش ــای مش ــا نقده ــژه ب ــد و به وي ــا بوده ان ــار م ي

ــگزاريم. ــيار سپاس ــد بس ــان بوده ان همراهم
هیأت مدیره انجمن علمی روان پزشکان ایران
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فهرست فعالیت های شاخه های 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

برنامه سه سال گذشته/ فعاليت های آتیگزارش مالیرئيسنام شاخه

اسامی كسانی دكتر پرويز مولویاردبیل1
كه حق عضويت 
پرداخته اند ارسال 

شده است

تازه تأسیس

برگزاری جلسات هیأت مديره هر ۲ يا ۳ ماه يك بار، برگزاری بازآموزی ۴ جلسه در سال، دريافت نشدهدكتر مرتضی واعظیاصفهان۲
نشريه روانپزشك به صورت فصلنامه، تشکیل شورا در حوزه رياست دانشگاه علوم پزشکی، 

برگزاری كنگره سايکوسوماتیك اصفهان پايیز ۹۶، برگزاری دوره های روان درمانی 
تحلیلی، دوره های زوج درمانی، برگزاری جشن چهلمین سالگرد روانپزشکی نوين در هتل 

كوثر، تهیه فیلمی از تاريخچه روانپزشکی اصفهان، برپايی مراسم ديدار نوروزی

بازآموزی اختالالت خلقی و خودكشی در نوجوانان ارديبهشت ۹۶، بازآموزی تازه های دريافت شدهدكتر علیرضا فرنامتبريز۳
اختالالت سايکوتیك ارديبهشت ۹۶، بازآموزی اختالالت جنسی آبان ماه ۹۶، 

بازآموزی اختالالت مواد و تغذيه درمانی بهمن ۹۶، بازآموزی ADHD و تغذيه درمانی 
بهمن ۹۶، بازآموزی خودكشی و پیشگیری و مداخالت، بازآموزی اسکیزوفرنی و 

عوارض متابولیك بهمن ۹۶، بازآموزی اختالالت خوردن، بازآموزی اختالالت خلقی 
و تغذيه درمانی بهمن ۹۶، برگزاری 5 دوره MMT برای پزشکان و روانشناسان، 

بازآموزی نوروسايکیاتری، بازآموزی ترک سیگار، همايش يك روزه مقابله با استرس، 
پسیکوفارماكولوژی )عوارض داروهای روان گرا( ارديبهشت ماه ۹۶، دوره MMT برای 

روانشناسان ارديبهشت ۹۷، همايش اختالالت سايکوتیك ارديبهشت ۹۷، بازآموزی 
تازه های ADHD ارديبهشت ۹۷، كارگاه اصول مصاحبه بالینی برای روانشناسان 
مرداد ۹۷، بازآموزی مراقبت های پرستاری در اختالالت سايکوتیك شهريور ۹۷، 

بازآموزی های اختالالت مصرف الکل، سايکوسوماتیك، روانپزشکی و طب سالمندی 
در مرداد ۹۷، سمینار اورژانس های روانپزشکی مهرماه ۹۷

اسامی كسانی دكتر ناصر حاجیان مطلقالبرز۴
كه حق عضويت 
پرداخته اند ارسال 

شده است

برنامه های آتی: همايش بین رشته ای طب سالمندی اسفندماه ۹۷

همکاری در برگزاری سمینار دوروزه كشوری سايکوسوماتیك ارديبهشت ۹۶ توسط دريافت نشدهدكتر محمدحسین روشنفارس5
انجمن پزشکی روان تنی، سمینار مقدمه ای بر توان بخشی شناختی آبان ۹۶، همايش 

يك روزه اختالالت جنسی آذر ۹۶، بازآموزی مدون سه روزه دی ماه ۹۶، كنفرانس 
اختالالت سايکوتیك بهمن ۹۶، سمینار يك روزه مهرماه و اسفندماه ۹۶، چند 

سمینار مشترک با انجمن نورولوژی در سال ۹۷

)سال ۹6 و شش ماهه اول ۹۷(
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دريافت نشدهدكتر فرهاد شاملوقزوين۶

اسامی كسانی دكتر عباس شهیدیقم۷
كه حق عضويت 
پرداخت كرده اند 
ارسال شده است

گردهمايی همکاران در هر فصل، برگزاری كارگاه آموزشی ويژه روانشناسان با 
عناوين مصاحبه بالینی DSM�5، داروشناسی و آشنايی با اختالالت سايکوتیك، 

بررسی پرونده يك مورد TS و كارگاه اختالالت جنسی

فقط اسامی كسانی دكتر نويد خلیلیكرمان۸
كه حق عضويت 
پرداخت كرده اند 
ارسال شده است

دريافت نشدهدكتر شاپور كريمیكرمانشاه۹

دريافت نشدهدكتر حسن رئیسیگلستان10

برگزاری ۴ همايش و ۲ كارگاه سال ۹۶، گردهمايی سالیانه روانپزشکان گیالن آبان دريافت شدهدكتر كیومرث نجفیگیالن11
۹۶ هتل كادوس، انتشار مجله كاوش ذهن بهار ۹۶، انتخابات هیأت مديره مهرماه 

۹۷
برنامه های آتی: سمینار روان درمانی آبان ۹۷، سمینار غدد و روان دی ماه ۹۷، 

اورژانس روانپزشکی اسفند ۹۷

برگزاری همايش خانوادگی روانپزشکان ارديبهشت، همايش اختالالت مرتبط با دريافت نشدهدكتر مهدی پوراصغرمازندران1۲
الکل، برگزاری كارگاه نوروفیدبك مقدماتی، كارگاه هیپنوتیزم مقدماتی و پیشرفته

برنامه های آتی: درمان های شناختی رفتاری، هیپنوتیزم در زنان و زايمان، هیپنوتیزم 
مقدماتی و پیشرفته

بازآموزی اختالالت شايع روانپزشکی در كودک و نوجوان خرداد ۹۷، بازآموزی دريافت شدهدكتر شعله بهمن نخجوانمشهد1۳
تجويز منطقی دارو مرداد ۹۷، بازآموزی مديريت درد مهرماه ۹۷

برنامه های آتی: بازآموزی اختالل كاركرد جنسی و نارضايتی جنسی آذرماه ۹۷، 
بازآموزی اختالالت خلقی بهمن ماه ۹۷، بازآموزی اختالالت سالمندی اسفندماه ۹۷

برگزاری كنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر، سمینار اختالالت روان پزشکی دريافت شدهدكتر ناصر دشتیيزد1۴
كودک و نوجوان تابستان ۹۷، بازآموزی اختالالت روان تنی، بازآموزی اختالالت 

اضطرابی، برگزاری ۷ كارگاه تا ۹۶
برنامه های آتی: ارتقاء سطح دانش جامعه، بهبود ارتباط روانپزشکی با روانشناسی، 

ارتباط با سازمان های روانپزشکی اجتماعی

فقط اسامی كسانی دكتر محمدرضا افخمی تابانهمدان15
كه حق عضويت 
پرداخت كرده اند 
ارسال شده است

تازه تأسیس
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رئيسنام کميته
تعداد جلسات 
از سال ۹6 تا 

مهر ۹7

تعداد
اهم اقدامات انجام شده/ برنامه های آتی اعالم شدهصورت جلسات

كمیته 
روان پزشکی 
اجتماعی و 
جامعه نگر

دكتر علی 
زجاجی

۴ ۸ جلسه 
صورت جلسه

برگزاری پنل خشم و هم انديشی: پیگیری مطالبات انجمن از نامزدهای انتخابات رياست 
جمهوری ، در كنگره سال 1۳۹۶

برگزاری هم انديشی: كاال پنداری سالمت ) بررسی آثار تحوالت اخیر در سالمت همگانی ( 
در تیرماه 1۳۹۷

كمیته 
روان درمانی

دكتر محمد 
صنعتی

1۳ 1۶جلسه
صورت جلسه

سومین كنگره روانکاوی و روان درمانی پويا فروردين ماه ۹۸ 
سمپوزيوم كنگره روانکاوی و روان درمانی پويا

WADP  سمپوزيوم
آغاز و گسترش دوره تربیت مربی گروه های بالینت با حضور دكتر براون از انگلستان كه 

تاكنون ۴ دوره در روزبه و ۳ دوره در رازی و يك دوره در كرمان و برنامه ريزی برای ادامه آن 
به صورت سالی دو دوره با اولويت دانشگاه های مازندران و يزد و سوپرويژن حداقل پنج نفر  

توسط دكتر براون  
كمیته دارو و 
درمان های 
زيست شناختی

دكتر غالمرضا 
میرسپاسی

۸ ۸ جلسه
صورت جلسه

تهیه فهرست پیشنهادی برای ورود به فارماكوپه ايران
تهیه فهرست پیشنهادی برای پوشش بیمه ای برای داروهای دارای اولويت

تهیه لیست داروهای كمیاب
پیشنهاد سمپوزيوم برای همايش 

كمیته هنر 
و ادبیات در 
روان پزشکی

دكتر مجید 
صادقی

۷ ۷ جلسه
صورت جلسه

همکاری در برگزاری جشن نوروزی انجمن روان پزشکان ايران
برگزاری سخنرانی در طی جلسات كمیته :

سخنرانی آقای دكتر فربد فدايی با موضوع »روايتی بینهايت از حکايت هدايت«
سخنرانی آقای دكتر مجید صادقی با موضوع »جريان سیال ذهن«

سخنرانی خانم دكتر عادله عسکری با موضوع »بررسی روانشناختی خشم و هیاهو اثر ويلیام فاكنر«
سخنرانی جناب شمس لنگرودی با موضوع »شعر بد« 

سخنرانی آقای دكتر گودرز عکاشه با موضوع »حافظ از نگاه يك روان پزشك«
دعوت از روان پزشکان هنرمند برای فعالیت و همفکری و تعامل در گروه مجازی كمیته هنر 

و روان پزشکی
اقدام به تدوين فهرست آماری از روان پزشکان هنرمند به تفکیك محل فعالیت و شاخه 

هنری جهت سهولت دسترسی به گروه هدف در برگزاری سمینارها
مکاتبه جهت دعوت از رياست شاخه انجمن روان پزشکی استان ها جهت تکمیل كتابچه 

آماری روان پزشکان هنرمند
انجام مقدمات الزم برای برگزاری پانل با موضوع »هنر و ادبیات در خدمت روان پزشکی يا 

روان پزشکی در خدمت هنر و ادبیات« در كنگره انجمن علمی روان پزشکان ايران

فهرست فعالیت های کمیته های 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

)سال ۹6 و  شش ماهه  اول ۹۷(
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انجمن

كمیته سالمت 
جنسی

دكتر عباسعلی 
ناصحی

10 11 جلسه
صورت جلسه

ايراد سخنرانی در جلسات كمیته به تعداد ۸ سخنرانی
برگزاری ۴ سمینار، سمپوزيوم و كارگاه به شرح زير:

      برگزاری سمینار آموزشی يك روزه برای پزشکان عمومی همکار با مراكز سالمت روان 
جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان اختالالت عملکرد جنسی مردان، آذرماه 

)1۳۹۶/۹/۲۳( 1۳۹۶
      برگزاری سمپوزيوم با عنوان رابطه همسران در كنگره سالمت مردان در دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی شامل 5 سخنرانی توسط آقايان دكتر رازافشا، دكتر باجغلی، دكتر 
عبدلی، دكتر قاسمی و دكتر ناصحی، اسفند 1۳۹۶ )1۳۹۶/1۲/۲(

      همکاری با دپارتمان روان جنسی بیمارستان روزبه برای برگزاری كارگاه دوروزه تحت 
عنوان Gender Dysphoria  با حضور و تدريس پروفسور ماير بالبرگ محقق برجسته 

دانشگاه هاروارد، آبان ماه 1۳۹۶
      همکاری با دپارتمان روان جنسی بیمارستان روزبه برای برگزاری كارگاه يك روزه 

تحت عنوان اعتیاد جنسی، دی ماه 1۳۹۶
انتشار ۲ عنوان كتاب به شرح زير: 

      ترجمه كتاب درسنامه انجمن سکسولوژی اروپا توسط: خانم دكتر رئیسی، آقای دكتر 
عبهری، آقای دكتر ناصحی و آقای دكتر يحیوی 

      ترجمه بخش های اختالالت جنسی كتاب روان پزشکی Comprehensive توسط 
آقای دكتر عبدلی كه در مرحله چاپ است.

سخنرانی در بیمارستان ايران با عنوان اختالل كاركرد نعوظی توسط آقای دكتر ناصحی، 
ارديبهشت 1۳۹۷

شركت در جلسه هم انديشی موضوع سالمت جنسی در معاونت امور زنان رياست جمهوری 
به نمايندگی از رئیس محترم انجمن در تاريخ ۸/۲/ 1۳۹۷

اظهارنظر كارشناسی در موارد ارجاعی از طرف رئیس محترم انجمن به شرح زير:
      درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر ذر ارتباط با واژه مناسب برای جايگزينی واژه 

كارگران جنسی
      درخواست انجمن حمايت از بیماران مالل جنسیتی درباره تشخیص صحیح مالل 

جنسیتی
برنامه های آينده:

      برگزاری سمپوزيوم با عنوان »داروها و سالمت جنسی« در همايش ساالنه انجمن 
علمی روان پزشکان، مهر 1۳۹۷

      برگزاری پانل سالمت جنسی در همايش ساالنه انجمن علمی زنان و مامايی، مهر 
1۳۹۷

      برگزاری سمپوزيوم مهارت های زناشويی در سومین كنگره سالمت مردان، اسفند 
1۳۹۷

      شركت در جلسه هم انديشی موضوع سالمت جنسی در دفتر سالمت روان، اجتماعی و 
اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمايندگی از رئیس محترم انجمن

      برگزاری سمینار آموزشی برای دستیاران و متخصصین رشته زنان و مامايی
      برگزاری سمینار آموزشی برای دستیاران و متخصصین رشته اورولوژی

كمیته 
روان پزشکی 
كودک و 
نوجوان

دكتر میترا حکیم 
شوشتری

1 ۴ جلسه
صورت جلسه

Adult ADHD تهیه گايدالين
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كمیته انگ و 
رسانه

۶ ۷ جلسهدكتر ارسیا تقوی
صورت جلسه

جايزه افشین يداللهی
سخنرانی در مورد نقش رسانه در پیشگیری از خودكشی در كارگاه روان پزشکی كودک

برگزاری كارگاه برای اصحاب رسانه در مركز طبی كودكان
سخنرانی در روزبه و مشهد با عنوان نقش سلبريتی ها در كاستن از انگ بیماری روانی

برگزاری كارگاه ارتقا ِموزه های سالمت روان در حوزه علمیه قم آذر ۹۶ 

كمیته سالمت 
روان شهری

دكتر مريم 
طباطبايی

۲ 5 جلسه
صورت جلسه

سمپوزيوم سالمت روان و شهرنشینی در همايش ساالنه انجمن در سال ۹۶
پروپوزال آموزش همگانی

كمیته 
روان پزشکان 

جوان

دكتر محمدرضا 
قاسم زاده

5 5 جلسه
صورت جلسه

بررسی نیازهای آموزشی و رفاهی روان پزشکان جوان
برگزاری پنل مسائل روان پزشکان جوان در همايش ساالنه

بررسی تطبیقی كتاب فعلی ارزش گزاری نسبی خدمات و كتاب كالیفرنیا بر مبنای خدمات 
روان پزشکان جوان

دو جلسه مشترک با دست اندركاران بیمه تأمین اجتماعی
تعامل با شاخه روان پزشکان تازه كار WPA و سازمان روان پزشکان جوان ژاپن

اطالع رسانی در خصوص جوايز و دوره های آموزشی مخصوص روان پزشکان جوان 
و برنامه ريزی برای برگزاری پنل نیازهای برآورده نشده روان پزشکان جوان در همايش سی 

و پنجم

دكتر آذرخش كمیته اعتیاد
مکری

5 5 جلسه
صورت جلسه

كنگره بین المللی دانش اعتیاد شهريور۹۷

دكتر مظفر كمیته نظامی
روحانی

۹ ۹ جلسه
صورت جلسه

PTSD و نوشتن  پروپوزال گايدالين PTSD شركت در كارگاه گايدالين نويسی با موضوع
شركت در جلسات هماهنگی كنگره بین المللی طب نظامی در ناجا و ارتش و همکاری علمی 

و مشاوره ای  با دبیرخانه كنگره
برگزاری سمپوزيوم روان پزشکی نظامی با موضوع PTSD در همايش ساالنه

برگزاری سمینار PTSD & ASD - بهار ۹۸  
 Military psychiatry & psychiatry برگزاری كنگره بین المللی

دكتر الهام كمیته دستیاری
اسماعیلی شانديز

۴ ۴ جلسه
صورت جلسه

همکاری گسترده در همايش اعتیاد شامل داوری مقاالت، ثبت ايده ها و برگزاری دو پنل 
 cyber sex addiction    تخصصی با عناوين قماربازی مرضی و

برگزاری پنل نقدی بر كوريکولوم آموزش دستیاری در همايش انجمن علمی روان پزشکی
VAPT   مشاركت در انجام پايش بین المللی

ارائه سخنرانی و مشاركت در سمپوزيوم روان پزشکان جوان در كنگره   AFPA در فیلیپین
ايجاد ارتباط سراسری بین دستیاران ارشد گروه های روان پزشکی سراسر كشور در شبکه های 

اجتماعی
همکاری در تحريريه خبرنامه انجمن علمی روان پزشکی

فعاليت های 
انجمن
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  دكتر احمد جلیلیكمیته همايش
15جلسه

 15
صورت جلسه

برنامه ريزی برای برگزاری همايش ساالنه انجمن

كمیته 
پیشگیری از 

خودكشی

دكتر سید مهدی 
حسن زاده

5 5 جلسه
صورت جلسه

راهنمای پوشش رسانه ای خودكشی
ايراد سه سخنرانی در سمینار خودكشی كودک و نوجوان، دانشگاه ايران، ارديبهشت ۹۷
شركت در دومین همايش ملی پیشگیری از خودكشی دانشگاه ايران و ايراد ۳ سخنرانی

مصاحبه مطبوعاتی دو مورد
مصاحبه زنده يك ساعته در سیمای سالمت، و مصاحبه زنده يك ساعته با راديو سالمت

سخنرانی در بیمارستان روان پزشکی ايران
تدارک پنل »مديريت رفتارهای خودكشی و چالش های آن« برای همايش امسال انجمن 

علمی روان پزشکان ايران با شركت ۴ همکار كمیته
سمپوزيوم نقش پزشکان غیر روان پزشك در پیشگیری از خودكشی دی ماه ۹۷ 

برگزاری برنامه مدون آموزشی در برنامه پیشگیری از خودكشی و درمان آن 
ارديبهشت ماه -۹۸

تازه های خودكشی برای روان پزشکان شهريورماه ۹۸

كمیته پزشکی 
روان تنی

دكتر عاطفه 
قنبری

۴ ۴ جلسه
صورت جلسه

مشاركت در برگزاری اولین كنگره روان تنی
برگزاری پنل در سومین كنگره بین المللی چاقی و پنجمین كنگره ملی جراحی های كم 

تهاجمی
برگزاری پنل در سمینار سرطان سینه در زنان باردار زمستان ۹۶

برگزاری كارگاه مديريت خشونت در بیمارستان ها در اصفهان بهمن ۹۶
برگزاری ۳ نوبت كارگاه گفتن خبر بد در بیمارستان رسول اكرم برای گروه های 

نوروسرجری، اورتوپدی، جراحی
برگزاری كارگاه نحوه اخذ رضايت آگاهانه برای كلیه گروه های جراحی در بیمارستان 

رسول 
برگزاری سمینار آموزش جنبه های روانشناختی جراحی های چاقی برای بیماران شهريور 

۹۷
شركت فعال اعضای كمیته در نوشتن گايدالين جراحی های بارياتريك

كمیته 
نوروسايکیاتری

دكتر محمد 
اربابی

5 ۹ جلسه
صورت جلسه

نخستین سمینار و دوره آموزشی پیشرفته نوروسايکیاتری
معرفي و برگزاري جايزه اخويني

كارگاه گايدالين نويسي براي موضوع دلیريوم به اضافه چهار جلسه تهیه گايدالين عالوه 
بر جلسات كمیته

سمینار كاربرد تصويربرداری مغز در روان پزشکی و پزشکی
  TMS پروتکل پیشنهادی برای

فعاليت های 
انجمن
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فعاليت های 
انجمن

گزارش فعالیت های هیأت مدیره انجمن
از مهر تا آذر ۹۷

همایون امينی
 دبير انجمن علمی روانپزشکان ایران

به نام آن که جان را فکرت آموخت
   در شــماره پیشــین خبرنامــه انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران، گــزارش مختصــری از فعالیت هــای انجمــن تــا شــهريور ۹۷ بــه اســتحضار همــکاران گرامــی 
ــتماع  ــه اس ــز ب ــن نی ــادی انجم ــی ع ــع عموم ــن مجم ــز در آخري ــن نی ــاخه های انجم ــا و ش ــره و كمیته ه ــته هیأت مدي ــال گذش ــك س ــای ي ــید. فعالیت ه رس

اعضــای حاضــر رســید و در شــماره جــاری خبرنامــه هــم منتشــر می شــود تــا بــه اطــالع اعضايــی كــه حاضــر نبودنــد رســانده شــود.
ــره در ايــن مــدت در پنــج جلســه رســمی وظايــف خــود را پیگیــری نمــود. برخــی از اقدامــات انجام شــده انجمــن در ســه مــاه  به جــز مــوارد فــوق، هیأت مدي

گذشــته عبــارت بودنــد از:
        برگزاری همايش ساالنه انجمن )گزارش كامل تر در شماره جاری خبرنامه منتشر شده است(

        تقدير از »شاخه آذربايجان« و »كمیته نوروسايکیاتری« به عنوان شاخه و كمیته نمونه در همايش ساالنه
        برگزاری انتخابات شاخه های گیالن و يزد

        برنامه ريزی برای حمايت از ساخت فیلم های كوتاه آموزشی برای آموزش عمومی با همکاری شورای شهر تهران
        حضــور آقــای دكتــر ســید جلیــل حســینی، رئیــس كمیســیون انجمن هــای علمــی گــروه پزشــکی به عنــوان مهمــان در جلســه هیأت مديــره و درخواســت 

ايشــان از هیأت مديــره بــرای همراهــی بــا ايــن كمیســیون در اجــرای راهبردهــای كمیســیون انجمن هــای علمــی گــروه پزشــکی از جملــه:
             برگزاری انتخابات الکترونیك

             توانمندسازی انجمن 
             همکاری در انجام وظايف محوله به انجمن از جانب وزارت بهداشت و نظام پزشکی

        تشــکیل كارگروهــی در ارتبــاط بــا پیشــنهاد ماده واحــده در مجلــس شــورای اســالمی مربــوط بــه تعییــن تکلیــف جانبــازان فاقــد مــدرک بالینــی و ارائــه 
پیشــنهادهای تخصصــی در ايــن زمینــه بــه مســئوالن

        فراخوان پروپوزال پژوهشی در مورد برآورد نیاز به روان پزشك در كشور در يك دهه ی آينده و مسائل حرفه ای و معیشتی روان پزشکان جوان
        ترجمه انگلیسی منشور اخالق حرفه ای روان پزشکی ايران و ارائه آن به انجمن جهانی روان پزشکی

        جلسه رئیس انجمن با معاون صدای سازمان صداوسیما همراه با جمعی ديگر از مسئوالن انجمن های علمی گروه پزشکی
        ادامه همکاری با كمیسیون های سالمت و اجتماعی شورای شهر تهران

        تقاضــا از همــکاران بــرای گــزارش مــوارد عــدم پوشــش بیمــه ای كدهــای روان پزشــکی در شــهرهای مختلــف و انعــکاس آن بــه وزارت بهداشــت و 
ديــوان عدالــت اداری

از تمامــی همکارانــی كــه همراهمــان بــوده و به ويــژه بــا انتقادهــا و راهنمايی هــای خــود و مشــاركت عملــی مــا را همراهــی كرده انــد صمیمانــه سپاســگزاريم. 
انجمــن آمادگــی دارد كــه از ايده هــا و فعالیت هــای ســاير همــکاران ارجمنــد در جهــت ارتقــای ســالمت روان و جايــگاه روان پزشــکی حمايــت نمايــد.






