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سخن اول

   همان طــور كــه اســتحضار داريــد ســالمت روان از اجــزای مهــم ســالمت 
ــران،  ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــنامه انجم ــد ۲-۷ اساس ــاس بن ــر اس و ب
ــف  ــتی از وظاي ــور بهداش ــزی ام ــت در برنامه ري ــا وزارت بهداش ــکاري ب هم
ايــن انجمــن اســت. در ارتبــاط بــا تبعــات جــدی روانی-اجتماعــی رويدادهای 
ــد  ــی در چن ــردم نکات ــر م ــر كشــور ب ــوار و ناآرامی هــای گســترده ی اخی ناگ

بند به آگاهی می رسد:
روان پزشــکی  اختــالالت  بــار  و  شــیوع   -1
جهــان  نقــاط  از  بســیاری  ماننــد  ايــران  در 
باالســت، امــا نکتــه مهم تــر آن اســت كــه 
وضعیــت ســالمت روان مــردم ايــران بــر اســاس 
پیمايش هــای ســال های اخیــر رو بــه افــول 
بــوده و شــیوع اختــالالت افســردگی بــه عنــوان 
شــايع ترين اختــالالت روان پزشــکی در ايــران رو 
ــروز در ســنین پايیــن« و  ــه افزايــش اســت. »ب ب
»مزمــن بــودن« كــه از خصوصیــات ايــن گــروه 
ــد توانمنــدی نیــروی  از اختــالالت اســت می توان

جــوان جامعــه را كاهــش دهــد و كیفیــت زندگــی و رضايــت آنــان را زايــل 
ــد. كن

۲- بــا وجــود اهمیــت توجــه بــه گســترش كمــی و كیفــی مداخــالت درمانــی 
روان پزشــکی در ســطح كشــور، در حالــت كلــی پیشــگیری مقــدم بــر درمــان 
ــطح  ــا دادن س ــالالت و ارتق ــن اخت ــگیری از اي ــال، پیش ــن ح ــا اي ــت. ب اس
ســالمت روان افــراد جامعــه بــه جهــت پیچیدگــی و ارتبــاط آن بــا بســیاری از 
عوامــل زيســتی، روانشــناختی، خانوادگــی، اجتماعــی و اقتصــادی هــم محتاج 
ــه  ــن زمین ــی در اي ــف حاكمیت ــای مختل ــای آگاهــی مســئوالن بخش ه ارتق
ــان ســالمت  ــا متولی ــو ب ــد شــکل گیری نگرشــی هم س ــم نیازمن اســت و ه

ــه ايــن حــوزه در میــان سیاســت گذاران. روان و اولويــت دادن عملــی ب
ــد  ــالمت روان واج ــره س ــه چه ــره ب ــردی و چه ــالت ف ــرای مداخ ۳- اج
اهمیــت بســیار اســت، امــا اگــر مداخــالت »صرفــًا بــه شــیوه های فــردی« 
ــالمت روان و  ــی س ــای اجتماع ــت از زمینه ه ــی اس ــع غفلت ــد، در واق باش
ــًا  ــی صرف ــه هدف گذاری هاي ــه ب ــروری همه جانب ــالت ض ــتن مداخ فروكاس
ــه  ــًا فردگرايان ــای صرف ــرای برنامه ه ــا اج ــناختی. ب ــناختی و روان ش زيست ش
ــی  ــی و اجتماع ــای عموم ــری زمینه ه و ناديده گی
ايــن آشــفتگی ها، دســتاوردهای شايســته ی تقديــر 
ــر  جامعــه حرفــه ای ســالمت روان كشــور نقــش ب
آب خواهــد شــد. بــه بیانــی ديگــر، ارتقای ســالمت 
روان و مديريــت اختــالالت روان پزشــکی در مــردم 
تنهــا بــه دســت حرفه منــدان مســتقیم ايــن 
ــش  ــد و بخ ــامان نمی ياب ــی س ــوزه ی تخصص ح
ــر از  ــروه متأث ــن گ ــالت اي ــج مداخ ــادی از نتاي زي
سیاســت گذاری ســاير حوزه هاســت؛ حوزه هايــی 
كــه از طريــق اثــر بــر مؤلفه هــای اجتماعــی عمــل 
ــش  ــه بخ ــد ك ــت دارن ــدازه ای اهمی ــه ان ــی ب ــای اجتماع ــد. مؤلفه ه می كنن
ــان  ــت گذاران، متولی ــه سیاس ــای مجدان ــش ها و پیگیری ه ــادی از كوش زي
و مجريــان برنامه هــای ســالمت روان در طــول ســال ها، گاه می توانــد 
ــتباه  ــت های اش ــی سیاس ــا برخ ــت ي ــای نادرس ــی تصمیم ه ــی برخ قربان

اثرگــذار بــر جامعــه باشــد.
۴- عــالوه بــر اختــالالت روان پزشــکی كــه ذيــل تعريــف »ســالمت روانــی 
ــیار  ــز بس ــه نی ــت« جامع ــی مثب ــالمت روان ــرد، »س ــرار می گی ــی« ق منف
ــدی،  ــاس توانمن ــون احس ــی چ ــود از آن ويژگی هاي ــت و مقص ــم اس مه
ــی،  ــای زندگ ــس، مهارت ه ــه نف ــاد ب ــت، اعتم ــر سرنوش ــلط ب ادراک تس

خطاب به وزیر بهداشت

مؤلفه های اجتماعی به اندازه ای 
اهميت دارند که بخش زیادی از کوشش ها و 
پيگيری های مجدانه سياست گذاران، متوليان 

و مجریان برنامه های سالمت روان در طول 
سال ها، گاه می تواند قربانی برخی تصميم های 
نادرست یا برخی سياست های اشتباه اثرگذار 

بر جامعه باشد.

پس از وقوع ناآرامی های گسترده ی اخير در کشور و فجایع مرتبط، نامه ای از سوی انجمن علمی روان پزشکان 
ایران خطاب به وزیر بهداشت ارسال شد که متن آن در پی می آید.
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ــه شــکلی  مهارت هــای اجتماعــی و اعتمــاد عمومــی اســت كــه همگــی ب
چشــمگیر بــر »ســرمايه اجتماعــی« اثــر می گذارنــد. در ارتبــاط بــا 

ــن  ــر، انجم ــی اخی ــترده اجتماع ــای گس ناآرامی ه
می دانــد  الزم  ايــران  روان پزشــکان  علمــی 
ــر  ــه ب ــری ك ــیب های جبران ناپذي ــه آس ــبت ب نس
ســالمت روان آحــاد جامعــه وارد می شــود هشــدار 
ــودن  ــاظ  نم ــا لح ــژه ب ــدار به وي ــن هش ــد. اي ده
زمینــه ی نامســاعد روانی-اجتماعــی پیشــین كــه 
مســتندات روشــنی بــر آن در دســت اســت معنــا 
می يابــد. بــا نگاهــی بــه يافته هــای مطالعــه 

»ارزش هــا و نگرش هــای ايرانیــان« مبنــی بــر افزايــش »احســاس 
ــادی«  ــی« و »بی اعتم ــای اخالق ــايش ارزش ه ــی«، »ادراک فرس بی عدالت
ــران در  ــه 1۳۸ اي ــی و رتب ــه طبقات ــد فاصل ــار رش ــردم، در كن ــان م در می
( ، می تــوان انتظــار داشــت پیشــبرد  ۲01۸ ، CPI( شــاخص ادراک فســاد

ــا طرح هــای نیازمنــد همــکاری  ــن ب ــه قوانی ــزام ب ــی و الت عموم
ــت  ــه از دس ــه نتیج ــود ك ــه رو ش ــواری روب دش
ــی از  ــوان يک ــی« به عن ــرمايه اجتماع ــن »س رفت
ــه  ــتیابی ب ــرمايه های كشــور در دس ــن س مهم تري
ــاه  ــاخص رف ــود. »ش ــد ب ــعه خواه ــداف توس اه
لگاتــوم« كــه ســطح رفــاه كشــورها را در چنديــن 
ــه 11۹  ــز نشــان دهنده ی رتب حــوزه می ســنجد نی
بــرای ايــران در میــان 1۶۷ كشــور در ســال ۲01۹ 

اســت. در همیــن ارزيابــی، رتبــه ايــران در حــوزه ســرمايه اجتماعــی 1۲۹ 
ــران 1۳۹۶« نیــز نشــان داد كــه ســه چهارم  اســت. »ســند آينده پژوهــی اي
مــردم امیــدی بــه بهبــود وضــع ندارنــد و نســبتی از جامعــه هــم در انتظــار 

ــدی«  ــی« و »ناامی ــب، »نارضايت ــتند. به اين ترتی ــاع هس ــدن اوض ــر ش بدت
ــرده و  ــل ب ــردم را تحلی ــاب آوری« )resilience( م ــوان »ت ــی، ت عموم
احســاس »درماندگــی« و »ســرخوردگی« شــکل 
عوامــل  ايــن  لحــاظ  بــدون  می گیــرد. 
پیشــبرد  بــه  می تــوان  چگونــه  درهم تنیــده 

اهداف ارتقای سالمت روان مردم انديشید؟
5- پیش بینــی می شــود كــه بــا رويدادهــای 
ــالمت  ــطح س ــزول س ــرعت ن ــر، س ــوار اخی ناگ
روان جامعــه شــدت گیــرد و در ادامــه ايــن رونــد 
ــی  ــا آگاه ــیم. ب ــر باش ــی جبران ناپذي ــاهد تبعات ش
ــه جــد پیشــنهاد  از دشــواری های پیــش رو در مهــار تبعــات ايــن فرآينــد، ب
می شــود كــه در اســرع وقــت در تعامــل بــا ســازمان ها، نهادهــا و مســئوالن 
ذی ربــط و بــا كمــك اســاتید دانشــگاه و صاحب نظــران روان پزشــکی، 
ــه، يکــی  ــوم اجتماعــی چاره انديشــی شــود. به عنــوان نمون روانشناســی و عل
ــت دارد،  ــژه فوري ــورد وي ــن م ــه در اي ــط ك ــی مرتب ــات تخصص از موضوع
ناآرامی هــای  مديريــت  شــیوه  آسیب شناســی 
و  معترضــان  بــا  تعامــل  چگونگــی  اخیــر، 
ــذر از  ــرای گ ــی ب ــاع عموم ــیب ديدگان و اقن آس
ايــن بحــران اســت. بايــد بــا مــردم مشــورت كــرد 
ــطوح  ــه س ــود در هم ــت خ ــا را در سرنوش و آنه

ــاركت داد. مش
انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران بــا اتــکا بــه 
ــن  ــود را در اي ــش خ ــا نق ــت ت ــاده اس ــود، آم ــرگان خ ــی از خب ــع بزرگ جم

ــد. ــا نماي ــران ايف ــه مــردم شــريف اي ــن ب ــرای ادای دي ــر ب مقطــع خطی

2

در ارتباط با ناآرامی های گسترده 
اجتماعی اخير، انجمن علمی روان پزشکان 

ایران الزم می داند نسبت به آسيب های 
جبران ناپذیری که بر سالمت روان آحاد جامعه 

وارد می شود هشدار دهد.

انجمن علمی روان پزشکان ایران با 
اتکا به جمع بزرگی از خبرگان خود، آماده است 

تا نقش خود را در این مقطع خطير برای ادای 
دین به مردم شریف ایران ایفا نماید.

سخن اول
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اخباری کوتاه از انجمن و روان پزشکان

 آغاز به کار کمپین »حرف می زنم« 

    كمپین »حرف می زنم« با هدف افزايش آگاهی عمومی درباره ی سالمت روان و افسردگی به مناسبت هفته 
سالمت روان آغاز به كاركرد.

ايــن كمپیــن عمومــی از ۲۳ مهرمــاه بــه مــدت شــش مــاه بــه همــت »انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران« و 
بــا همــکاری »انجمــن ايرانــی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات« و خبرگــزاری ايرنــا برگــزار می شــود. هــدف اين 
كمپیــن توســعه ی فضــای گفت وگــو دربــاره ی مشــکالت ســالمت روان، بازتعريــف كلیشــه های اشــتباه ذهنــی 
ــا خطــرات افســردگی اســت.  ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــه جامع ــز آگاهی بخشــی ب ــی، و نی ــای روان ــورد بیماری ه در م
ايــن كمپیــن كــه از ســوی جمعــی از هنرمنــدان نیــز حمايــت می شــود، از عمــوم مــردم خصوصــًا چهره هــا و 
ــا  ــص ي ــا متخص ــردگی ب ــکالت افس ــی و مش ــای روان ــاره ی بیماری ه ــه درب ــد ك ــوت می كن ــان دع متخصص

ديگــران حــرف بزننــد و آن را پنهــان نکننــد.
ــوی  ــه از س ــی ك ــی و علم ــوای تخصص ــتفاده از محت ــا اس ــز ب ــانی نی ــوزه ی اطالع رس ــال، در ح ــن ح در همی
انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران در ســايت آمــوزش عمــوم انجمــن تهیه شــده، مــردم بــا تعاريــف علمــی و 

ــوند. ــنا می ش ــراب آش ــردگی و اضط ــون افس ــی چ ــق بیماری هاي دقی
ــا پايــان ســال جــاری ادامــه خواهــد  ــا هفتــه ی ســالمت روان آغــاز بــه كار كــرد و ت ايــن كمپیــن هم زمــان ب

داشــت.
وب سايت و شبکه های مجازی آموزش عموم انجمن عبارت است از:

  www.iranmentalhealth.com
  Twitter: IranMentalHealth
  https://www.instagram.com/iran.mentalhealth/

    تصویب الیحه حمایت از حقوق مبتالیان به اختالالت روان پزشکی در هیأت وزیران

بــه گــزارش ايســنا، در جلســه هیــأت وزيــران بــه تاريــخ ۲۷ شــهريور 1۳۹۸، اليحــه حمايــت از حقــوق افــراد 
مبتــال بــه اختــالالت روان پزشــکی در راســتای حمايــت از حقــوق شــهروندی افــراد دچــار اختــالل روانــی در ۲5 

مــاده بــه تصويــب رســید.
ايــن اليحــه بــا هــدف ارتقــای ســالمت روان جامعــه، رفــع موانــع تنش آفريــن در زندگــی فــردی و اجتماعــی، 
ترويــج آموزش  هــای اخالقــی و معنــوی و همچنیــن ارتقــای شــاخص  های ســالمت روانــی بــه عنــوان يکــی از 
مهم تريــن احــکام راهبــردی سیاســت  های كلــی ســالمت و بــه منظــور تدويــن مقرراتــی جامــع در ايــن زمینــه 
ــه گــزارش ايــن خبرگــزاری، وزارت بهداشــت، درمــان و  و ســاماندهی مقــررات موجــود تدويــن شــده اســت. ب
ــه آمــار و اطالعــات فراوانــی و شــیوع اختــالالت روانــی در جامعــه و همچنیــن  ــا توجــه ب آمــوزش پزشــکی ب
ــواده و در نهايــت جامعــه تحمیــل و  ــه فــرد، خان ــه بیماری  هــا كــه ب هزينه  هــای اجتماعــی و اقتصــادِی اين گون
بــه منافــع كشــور صدمــه وارد می  كنــد و نظــر بــه اينکــه هیچگونــه ســازوكار قانونــی بــرای نحــوه شناســايی 
ايــن بیمــاران و رعايــت حقــوق آنــان در مراحــل مختلــف بســتری، درمــان و ترخیــص وجــود نــدارد، اقــدام بــه 

تهیــه ايــن اليحــه كــرده اســت كــه توســط هیــأت وزيــران بــه تصويــب رســید.
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تعویق برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن

    بنابــر اطالعیــه شــماره يــازده كمیتــه برگــزاری انتخابــات انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران، برگــزاری ايــن 
انتخابــات بــرای تعییــن اعضــای هیأت مديــره و بــازرس انجمــن بــه تعويــق افتــاد. ايــن اطالعیــه بــه شــرح زيــر اســت:

اعضای محترم انجمن علمی روان پزشکان ایران
ــن  ــاس نامه انجم ــت اس ــی ثب ــد طوالن ــه رون ــه ب ــا توج ــاند ب ــی می رس ــکاران گرام ــالع هم ــه اط ــالم؛ ب ــا س ب
ــان  ــت زم ــروری اس ــت، ض ــط وزارت بهداش ــرم توس ــای محت ــی نامزده ــرای ارزياب ــان الزم ب ــور زم و همین ط
ــان جــاری به وقــت ديگــری موكــول شــود. زمــان برگــزاری پیش بینی شــده،  ــات از تاريــخ ۲۳ آب برگــزاری انتخاب

ــردد. ــالم می گ ــًا اع ــوع متعاقب ــی وزارت متب ــا هماهنگ ب

    انتخاب شاخه برتر و
کمیته برتر انجمن

در مراســم اختتامیــه ســی و ششــمین همايــش 
ســاالنه انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران در 
ــه  ــالن ب ــاخه گی ــران، ش ــالد ته ــتان می بیمارس
ــالمت روان  ــه س ــر و كمیت ــاخه برت ــوان ش عن
شــهری بــه عنــوان كمیتــه برتــر در ســال 1۳۹۸ 
توســط هیــأت مديــره انجمــن معرفــی شــدند.

    انتخابات اعضای هیأت اجرایی کمیته ی دستیاری انجمن

انتخابــات تعییــن اعضــای هیــأت اجرايــی كمیتــه ی دســتیاری انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران كــه در تاريــخ 
ــره انجمــن رســید.  ــد هیأت مدي ــه تأيی ــود ب ۲۳ مهــر 1۳۹۸ در حاشــیه همايــش ســاالنه انجمــن برگــزار شــده ب

اعضــای هیــأت اجرايــی كمیتــه ی دســتیاری بــه شــرح زيــر انتخــاب شــدند:
دكتــر اردوان محمدآقايــی )رئیــس(؛ دكتــر بیتــا فالح پــور )دبیــر(؛ دكتــر مــژده جمالــی؛ دكتــر مهســا بــرون؛ دكتــر 

فائــزه زارع زاده

    بهاءالدین خرمشاهی: برگزیده ی دومین جایزه ی افشین یداللهی

ــن  ــاالنه انجم ــش س ــمین هماي ــی و شش ــزاری س ــیه برگ در حاش
علمــی روان پزشــکان ايــران، فــرد منتخــب دومیــن جايــزه ی افشــین 
ــکی  ــتیاران روان پزش ــکان و دس ــاس آرای روان پزش ــر اس ــی ب يدالله
اعــالم شــد. ايــن انتخــاب از میــان پنــج نامــزد معرفی شــده توســط 
هیــأت گزينــش نامزدهــا، شــامل بهاءالديــن خرمشــاهی، علی حســین 
داريــوش  و  معیــن  مصطفــی  قراچه داغــی،  مهــدی  ســازمند، 
مهرجويــی صــورت گرفــت. در نهايــت، بهاءالديــن خرمشــاهی 
ــن مناســبت نطــق  ــه اي ــی شــد و ب ــزه معرف ــده جاي ــوان برن ــه عن ب
كوتاهــی در همايــش مذكــور ايــراد كــرد. هیــأت گزينــش نامزدهــای 
ــر مريــم رســولیان، دكتــر حســن  ــد از دكت ــارت بودن ــزه عب ايــن جاي
نمك دوســت، دكتــر فربــد فدايــی، دكتــر ســید احمــد جلیلــی، دكتــر 

ــزه(. ــر جاي ــد يوســفی )دبی ــر حمی ــی و دكت ــدی نصــر اصفهان مه

    دیدار اعضای هیأت مدیره انجمن با رئیس دبیرخانه شورای 
عالی بیمه سالمت

ــره  ــن از اعضــای هیأت مدي ــا حضــور دو ت ــخ 1۳۹۸/۷/15 جلســه ای ب در تاري
ــس  ــر ســید ســجاد رضــوی، رئی ــران و دكت انجمــن علمــی روان پزشــکان اي
دبیرخانــه شــورای عالــی بیمــه ســالمت كشــور، برگــزار شــد. در ايــن جلســه 
مديــركل دفتــر ســالمت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد وزارت بهداشــت، رئیــس 
ــر بیمارســتان روان پزشــکی  ــران، مدي ــز آموزشــی درمانی روان پزشــکی اي مرك

ــه و برخــی از مســئوالن بیمــه حضــور داشــتند. روزب
ــع محدوديت هــای  ــزوم رف ــه ل ــوارد مختلفــی ازجمل ــرور شــد و م طــی جلســه، تاريخچــه پیگیری هــای انجمــن م
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[[اخبار و گزارش  ها
غیرمنطقــی در پوشــش بیمه هــای تکمیلــی به ويــژه در مــورد اختــالالت ســايکوتیك، اختــالل دوقطبــی و خودكشــی، 
لــزوم ارتقــای ســطح اجــرا و اصــالح كتــاب ارزش نســبی خدمــات ســالمت، نیــاز بــه ابهام زدايــی از تعريــف اختــالالت 
ــای  ــع محدوديت ه ــی و رف ــر و توان بخش ــه نگ ــات جامع ــترش خدم ــه گس ــاز ب ــکی، نی ــن روان پزش ــاد و مزم ح

ــه گرديــد. ــر مراكــز آموزشــی از ســوی بیمه هــا موردبحــث قــرار گرفــت و پیشــنهادهای انجمــن ارائ اعمال شــده ب

    جلسه هیأت مدیره انجمن با مدیرکل بیمه سالمت استان تهران

در تاريــخ 1۳۹۸/۸/۲1 جلســه ای بــا حضــور دو تــن از اعضــای 
ــر  ــران و دكت ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــره انجم هیأت مدي
ســید محمــد حســینی مديــركل بیمــه ســالمت اســتان تهــران 
ــن  ــره انجم ــس هیأت مدي ــه رئی ــن جلس ــد. در اي ــزار ش برگ
آلزايمــر ايــران، معــاون فنــی اداره كل بیمــه ســالمت اســتان 
تهــران، رئیــس بخــش پايــش و نظــارت اداره كل بیمــه 
ــکی  ــتان روان پزش ــر بیمارس ــران و مدي ــتان ته ــالمت اس س

ــتند. ــه حضــور داش روزب
ــا  ــه ســالمت دغدغه ه ــن جلســه مســئوالن ســازمان بیم در اي
ــن  ــدگان انجم ــد و نماين ــرح كردن ــود را مط ــش های خ و پرس

علمــی روان پزشــکان ايــران نیــز ضمــن شــرح موضوعــات پیگیــری شــده در ديدارهــای پیشــین بــا مديرعامــل اداره 
بیمــه ســالمت ايــران و رئیــس دبیرخانــه شــورای عالــی بیمــه ســالمت كشــور و نامه نگاری هــای مرتبــط، بــه توضیــح 

تفصیلــی مشــکالت موجــود و ارائــه راهــکار پرداختنــد. 
كاهــش تــوان مالــی بیمــه نســبت بــه ســال گذشــته و از ســوی ديگــر، تعريــف مــوارد حــاد و مزمــن اختــالالت 
ــای  ــه دغدغه ه ــی، ازجمل ــای روان درمان ــن معیاره ــکی و تعیی ــه روان پزش ــق مصاحب ــف دقی ــکی، تعري روان پزش
مطرح شــده توســط مســئوالن اداره بیمــه ســالمت بــود و كاســتی های اجــرای كتــاب ارزش نســبی خدمــات، يافتــن 
ــتان ها  ــود، مشــکالت بیمارس ــه می ش ــك روز ارائ ــه در ي ــی ك ــه خدمات ــه جهــت هم ــرای پوشــش بیم ــی ب راه حل
ــش  ــه پوش ــاز ب ــی و نی ــی و خصوص ــای دولت ــرپايی در بخش ه ــالت س ــز مداخ ــکی و نی ــای روان پزش و بخش ه
خدمــات جامعــه نگــر، برخــی از مــواردی بــود كــه از ســوی نماينــدگان انجمــن مطــرح شــد و مقــرر شــد در تعامــل 

مســتمر بــا اداره بیمــه، رفــع ابهامــات موجــود تســريع شــود.

    درخواست رعایت اصول اخالقی در جریان انتخابات انجمن

اطالعیه شماره هشت كمیته برگزاری انتخابات انجمن در اين مورد به شرح زير منتشر شد:
قابل توجه متقاضیان نامزدی هیأت مديره و بازرس انجمن علمی روان پزشکان ايران و ساير اعضای محترم انجمن

بــا ســالم واحتــرام؛ همــکاران گرامــی بــرای برگــزاری انتخاباتــی ســالم و در خــور جامعــه روان پزشــکی و بــه دور از 
هرگونــه شــائبه جانبــی، خواهشــمند اســت بــه مــوارد زيــر توجــه و اهتمــام نماينــد:

1- در جريــان فضــای تبلیغاتــی تــا زمــان برگــزاری انتخابــات، چــه در فضــای حقیقــی و چــه مجــازی، در گفتــار و 
نوشــتار خــود، رعايــت اصــول اخالقــی و معرفتــی را نمــوده و از ابــراز هرگونــه ســخن وهن انگیــز و انتقــاد تخريبــی 
همــکاران جــداً خــودداری نماينــد و صرفــاً بــه تبلیــغ و انتشــار برنامه هــای خــود بپردازنــد. بديهــی اســت حفــظ شــأن، 

اعتبــار و احتــرام افــراد در رأس همــه امــور اســت.
ــی،  ــا گروه ــردی ي ــات ف ــور تبلیغ ــت ام ــه در جه ــه و منصفان ــان، عادالن ــرايط يکس ــورداری از ش ــرای برخ ۲- ب
ــای  ــه موقعیت ه ــی از جمل ــات عموم ــه امکان ــن هرگون ــت گرفت ــه خدم ــا از ب ــواداران آنه ــرم و ه ــای محت نامزده

ــل  ــگاه های مح ــط، دانش ــن ذی رب ــط انجم ــه توس ــی ك ــی و حقیق حقوق
ــی  ــز درمان ــات مراك ــز امکان ــت، نشســت ها و كنگره هــای علمــی و نی خدم

ــد. ــز نماين ــداً پرهی ــرار دارد اكی ــکاران ق ــار هم ــه در اختی ــره ك و غی
با آرزوی همکاری و همدلی بیشتر؛ موفق باشید.

    تشکیل کمیته عصب روان پزشکی شاخه خراسان انجمن

ــوم آذر  ــخ س ــن در تاري ــاخه ی انجم ــن ش ــکی اي ــه عصب روان پزش كمیت
1۳۹۸ بــا حضــور اعضــای هیأت مديــره شــاخه تشــکیل شــد و اعضــای آن 

ــه شــرح ذيــل انتخــاب شــدند: ب
رئیــس كمیتــه: دكتــر ســید مرتضــی جعفــرزاده؛ دبیــر كمیتــه: دكتــر ســمیرا 
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احــراری؛ ســاير اعضــای هیــأت اجرايــی كمیتــه: دكتــر شــعله بهمــن نخجوانــی، دكتــر زنیــره ســلیمی، دكتــر 
ــا ــر ســید محمــد مرتضی نی ــی زاده، دكت ــی ربان ــر عل ــور، دكت ــد صالح پ حمی

    دکتر فاطمه شاهی درگذشت

بــا كمــال تأســف دكتــر فاطمــه شــاهی، روان پزشــك فارغ التحصیــل دانشــگاه 
ــی  ــن علم ــره انجم ــت. هیأت مدي ــی را وداع گف ــران دار فان ــکی اي ــوم پزش عل
ــه  ــان و جامع ــرم ايش ــواده محت ــه خان ــه را ب ــن ضايع ــران اي ــکان اي روان پزش

ــد. ــلیت می گوي ــکان تس روان پزش

    دكتــر فرزيــن رضاعــی، دانشــیار گــروه 
ــه  ــت ب ــر بهداش ــوی وزي ــتان، از س ــکی كردس ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش روان پزش

ــد. ــوب ش ــگاه منص ــن دانش ــتی اي سرپرس

    دكتــر فاطمــه محــرری، فوق تخصــص 
روان پزشــکی كــودک و نوجــوان، به ســمت 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــجويی فرهنگ ــت دانش ــت معاون سرپرس

مشــهد منصــوب شــد.

    مراســم دهمیــن ســالگرد تأســیس بخــش روان تنی بیمارســتان 
امــام خمینــی و گرامی داشــت دكتــر غالمرضــا میرسپاســی در روز 
ــام  ــتان ام ــام بیمارس ــاالر ام ــر 1۳۹۸ در ت ــارم مه ــنبه، چه پنجش

خمینــی برگــزار شــد.

    مراســم نکوداشــت دكتــر 
ــم  ــری در روز هفت ــر بواله جعف
ــوان  ــاالر اي ــران در ت ــکی ته ــتیتو روان پزش ــی انس ــه میزبان آذر 1۳۹۸، ب

ــزار شــد. شــمس برگ

ــه در تاريــخ ۲1      آيیــن گشــايش مــوزه روان پزشــکی بیمارســتان روزب
ــن بیمارســتان برگــزار شــد. آذر 1۳۹۸ در اي

    اعالم فراخوان فلوشیپ روان پزشکان جوان بیستمین 
کنگره جهانی روان پزشکی

بنــا بــر اعــالم كمیتــه روان پزشــکان جــوان انجمــن علمــی روان پزشــکان 
ــزار  ــد برگ ــوک پايتخــت تايلن ــاه 1۳۹۹ در بانک ــه مهرم ــکی ك ــی روان پزش ــره جهان ــتمین كنگ ــران، بیس اي
خواهــد شــد، از كلیــه دســتیاران روان پزشــکی و روان پزشــکانی كــه در پنــج ســال ابتدايــی فراغــت از تحصیل 
و مســلط بــه زبــان انگلیســی هســتند دعــوت كــرده اســت بــرای اســتفاده از فلوشــیپ ايــن جايــزه اقــدام 

كننــد.
ــس  ــرف رئی ــه از ط ــه معرفی نام ــود از جمل ــدارک خ ــد م ــوان می توانن ــن فراخ ــركت در اي ــه ش ــدان ب عالقمن
انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران يــا مديــر گــروه دانشــگاه خــود، ســوابق خــود و يــك نامــه مشــتمل بــر 
ــه  ــا 1۸ فرورديــن 1۳۹۹ از طريــق وب ســايت كنگــره ب ــرای شــركت در كنگــره را ت علــل اصلــی انگیزشــی ب

https://wcp-congress.com/fellowships :ــد ــال كنن ــانی ارس ــن نش اي
بــا توجــه بــه هم زمانــی مهلــت ارســال درخواســت بــا تعطیــالت نــوروزی از همکارانــی كــه مايــل بــه دريافــت 
ــخ  ــا تاري ــر ت ــود حداكث ــت می ش ــتند درخواس ــران هس ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــس انجم ــه از رئی توصیه نام
ــن  ــك انجم ــه آدرس الکترونی ــه ب ــه توصیه نام ــی و تهی ــی كل ــود را جهــت ارزياب ــدارک خ 15 اســفند 1۳۹۸ م

ــد. )info@psychiatrist.ir( ارســال نماين
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   عنــوان كنگــره ســالیانه ســی و ششــم در ســال ۹۸، »روان پزشــکی در روزهــای 
ــده  ــی و آين ــت فعل ــه وضعی ــت ب ــی داش ــود و نگاه ــده ب ــد« انتخاب ش ــم و امی بی
ــز  ــخنرانی ها نی ــد س ــعی ش ــاس س ــن اس ــر اي ــان. ب ــران و جه ــکی در اي روان پزش
ــگاه  ــی داشــته باشــند. بی شــك ن ــی كنگــره هم خوان ــا موضــوع اصل ــا حــدودی ب ت
ــرای  ــی ب ــد چشــم انداز خوب ــی می توان ــت فعل ــه وضعی ــن توجــه ب ــده در عی ــه آين ب
ــه  ــن حیط ــد وارد اي ــد دارن ــا قص ــد ي ــدم برمی دارن ــیر ق ــن مس ــه در اي ــانی ك كس
شــوند ايجــاد كنــد. برنامه ريزی هــای اولیــه از آذرمــاه ســال ۹۷ آغــاز شــد و دكتــر 
ــوان  ــی به عن ــا حاجت ــر غالمرض ــی و دكت ــر علم ــوان دبی ــی به عن ــین جالل امیرحس
دبیــر اجرايــی انتخــاب شــدند. ايــن همايــش از ۲۳ تــا ۲۶ مهــر ۹۸ در ســالن غرضــی 
بیمارســتان میــالد تهــران بــا حضــور پرشــور روان پزشــکان و افــراد ســاير رشــته ها 

برگــزار شــد.
ــام در كنگــره همگــی  ــه همــراه ثبت ن ارســال مقــاالت، ســمپوزيوم ها و پوســترها ب
از طريــق ســايت همايــش بــه نشــانی www.ipacngress.ir صــورت پذيرفــت. 
ــه  ــأت داوران كمیت ــورد توســط هی ــداد 15 م ــورد ســمپوزيوم پیشــنهادی تع از ۳۸ م
علمــی انتخــاب شــد. ۷۴ مقالــه دريافــت و تعــداد 1۶ مــورد بــرای ســخنرانی پذيــرش 
ــود. ۴۴  ــابقه ب ــود بی س ــوع خ ــمپوزيوم ها در ن ــاالت و س ــم از مق ــن حج ــد. اي ش
ــن  ــر در اي ــد. 1100 نف ــه ش ــتر پذيرفت ــورت پوس ــه به ص ــب اراي ــز در قال ــورد نی م
ــده  ــز در 11 كارگاه برگزارش ــر نی ــه ۲50 نف ــك ب ــد و نزدي ــام كردن ــش ثبت ن هماي

ــود  ــابقه ب ــز كم س ــا نی ــركت كننده در كارگاه ه ــداد ش ــن تع ــه اي ــد ك ــركت نمودن ش
ــاب  ــری، انتخ ــه فراگی ــان ب ــه ی متخصص ــاز جامع ــر نی ــالوه ب ــه ع ــان داد ك و نش
ــه  ــت. الزم ب ــته اس ــهم داش ــتقبال س ــن اس ــه روز در اي ــردی و ب ــات كارب موضوع
ــده  ــش ارسال ش ــه هماي ــه دبیرخان ــنهاد كارگاه ب ــداد 1۹ پیش ــه تع ــت ك ــر اس ذك
بــود. همچنیــن دو كارگــروه تدويــن اســتانداردهای آمــوزش جامعه نگــر در ايــران و 
تدويــن برنامــه درســی اخــالق بــرای روان پزشــکی نیــز برگــزار شــد. درمجمــوع 1۳5 
ســخنرانی در قالــب مقالــه، ســمپوزيوم، ســخنرانی اصلــی، جايــزه داويديــان، مناظــره 

ــد. ــه ش ــنود ارائ و گفت وش
ــه  ــوم ب ــوزش عم ــرای آم ــن ب ــايت انجم ــی وب س ــر رونماي ــا خب ــن گشــايش ب آيی
ــوان  ــا به عن ــه معتمدآري ــی فاطم ــانی Iranmentalhealth.com و معرف نش
ــم  ــر مري ــران از طــرف دكت ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــفیر ســالمت روان انجم س
رســولیان، رئیــس انجمــن همــراه بــود. ايــن كار كــه توســط كمیتــه ی ســالمت روان 
شــهری انجمــن صــورت گرفــت بــا اســتقبال روبــه رو شــد و ايــن كمیتــه به عنــوان 

كمیتــه برتــر ســال گذشــته انجمــن انتخــاب گرديــد.
ســخنرانی افتتاحیــه توســط دكتــر جــواد مجابــی بــا عنــوان رابطــه ی روان پزشــکی و 
ادبیــات ايــران و ترســیم ســیمای روان ايرانــی در آثــار ادبــی ايــران از فردوســی تــا 
ســاعدی بــود. در ايــن برنامــه هشــتادمین ســالگرد تولــد ايشــان نیــز گرامــی داشــته 

وزهای بیم و امید وان پزشکی در ر ر
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شــد. افق هــای همــکاری روان پزشــکی و جامعه شناســی، 
ــس  ــراج زاده، رئی ــن س ــید حس ــر س ــخنرانی دكت ــوان س عن
انجمــن جامعه شناســی ايــران بــود. دكتــر هاشــم رضــا 
در  نوآوری هــا  مــورد  در  نیــز  كنگــره  ويــژه  میهمــان 
ــود.  ــخنرانی نم ــکی س ــك در روان پزش ــردازی الکترونی داده پ
ســخنان كوتــاه ســه تن از چهره هــای نامــدار جامعــه ی 
ــارتوريوس و  ــن س ــد، نورم ــری ري ــان، جف ــکی جه روان پزش
ــد در روان پزشــکی  ــم و امی ــون بی ــت پیرام گراهــام تورنیکراف
پخــش شــد. ايــن ويديو هــا از پیــش ضبط شــده و بــا 

ــد. ــش ش ــی پخ ــس فارس زيرنوي
ــا  ــزاری برنامه ه ــاعت برگ ــد س ــعی ش ــش س ــن هماي در اي
ــان اعالم شــده برگــزار  ــن اتــالف وقــت و رأس زم ــا كمتري ب
ــل  ــه قب ــش نســبت ب ــن هماي ــای اي ــردد. يکــی از تمايزه گ
تشــکیل كارگــروه علمــی توســط دبیــر محتــرم علمــی 

ــد  ــر احم ــد و دكت ــاب معتم ــر مهت ــوان، دكت ــکان ج ــن از روان پزش ــه دو ت ــود ك ب
ــروه  ــد. كارگ ــی می كردن ــرا همراه ــا اج ــردازی ت ــان را از ايده پ ــور، ايش احمدی پ
علمــی از همــان آغــاز تشــکیل، جلســات ماهیانــه يــا ماهــی دوبــار برگــزار نمــوده و 

هم زمــان بــا جلســات ماهیانــه ی كمیتــه ی همايــش انجمــن 
ــد. حضــور  ــت می كردن ــه برگــزاری كنگــره فعالی در كمــك ب
ايــن  در  روان پزشــکی  به خصــوص دســتیاران  و  جوانــان 
همايــش پررنــگ بــود و نقــش آن هــا نه فقــط در اجــرا 
ــم  ــه چش ــده ب ــده و هماهنگ كنن ــوان طرح ريزن ــه به عن بلک
ــی  ــرای گردهم آي ــی ب ــده مکان ــگاه اي ــه پرورش ــد. غرف می آم
ــی،  ــت هم انديش ــور جه ــاط كش ــه نق ــتیار از هم ــان دس جوان
ايده پــردازی و كارهــای نوآورانــه بــود كــه بــا اســتقبال خوبــی 

ــد. ــه گردي ــز مواج ــکان نی ــمت روان پزش از س
شــايد بتــوان مهم تريــن اتفــاق جانبــی ايــن همايــش 
ــك و  ــدار نزدي ــی داد، دي ــز رخ م ــار نی ــن ب ــرای اولی ــه ب ك
بــا  خانواده هايشــان  و  روان پزشــکی  بیمــاران  مســتقیم 
ــی و  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــئوالنی از وزارت بهداشــت، س مس
ــره  ــد و در دل كنگ ــا آمدن ــت. آن ه ــتی دانس ــازمان بهزيس س
ــد  ــرف زدن ــالمت روان ح ــت اندركاران س ــا دس ــان ب طبیبانش

و از مشکالتشــان گفتنــد.
ــود  ــش ب ــی هماي ــای جانب ــر از برنامه ه ــی ديگ ــز يک ــم نی ــه داونتیس ــه ی كاف غرف
كــه می تــوان گفــت بــا بیشــترين میــزان از اســتقبال همــراه گرديــد. آيلیــن آگاهــی 

طــراح و گرداننــده ايــن كافــه نیــز در 
همايــش حضــور يافــت.

ــم  پخــش، نقــد و بحــث پیرامــون فیل
ــن قاتــل  ــورد اولی ــه در م ــن ك مهی
ســاخته ی  ايــران  در  زن  ســريالی 
محمدحســین حیــدری، بــه همــراه 
دو فیلــم كوتــاه »آگهــی فــروش« 
و »بــرزخ« ســاخته خانــم قصیــده 
حضــور  بــا  همــراه  مکانــی،  گل 
كارگردانــان آن هــا، يکــی ديگــر از 

ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــش را ب ــی هماي ــای جانب برنامه ه
ــا دكتــر محســن ارجمنــد، ناشــر و دكتــر  بــود. گفت وشــنود ب
ســتاره حبیــب، مترجــم نیــز از ديگــر برنامه هــای ايــن 

ــود. ــره ب كنگ
ايــن كنگــره برگــزاری  برنامه هــای جديــد در  از  يکــی 
رشــته ی  متخصصــان  توســط  علمــی  مناظره هــای 
همیــن  از  يکــی  اين كــه  جالــب  بــود.  روان پزشــکی 
مناظره هــا بــه نیــاز جامعــه امــروز و فــردای مــا بــه 
ــه  ــی ك ــداد روان پزشــکان پرداخــت، اقدام روان پزشــکی و تع
بانــی آن كمیتــه روان پزشــکان جــوان انجمــن بــود و جوانــان 
در كنــار اســاتید خودشــان در مــورد آينــده خــود حــرف زدنــد. 
ــب  ــون آزاد مصاي ــه تريب ــوان البت ــکان ج ــه روان پزش كمیت

ــود. ــزار نم ــز برگ ــرح را نی ط
ــی  ــن علم ــی انجم ــع عموم ــاله، مجم ــول هرس ــق معم طب
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــزار ش ــش برگ ــا هماي ــان ب ــز هم زم ــران نی ــکان اي روان پزش
نزديکــی پايــان دوره هیأت مديــره فعلــی، رئیــس، دبیــر، خزانــه دار و بــازرس آخريــن 

ــد. ــت نمودن ــود را قرائ ــزارش خ گ
هیجــده دســتیار روان پزشــکی و روان پزشــك جــوان فعالیت هــا 
ــزه  ــن دوره ی جاي ــت داوری چهارمی ــود را جه ــای خ ــا ايده ه ي
ــأت داوران  ــان هی ــه در پاي ــد ك ــال نمودن ــان ارس ــتاد داويدي اس
ــز امتیــاز  در بخــش دســتیاران دو طــرح مدبــر و ابــرک كــه حائ
ــزه  ــن دوره ی جاي ــده اي ــوان برگزي ــد را به عن يکســان شــده  بودن
ــری،  ــر امیرحســین جعف ــه توســط دكت ــر ك ــود. مدب انتخــاب نم
ــت  ــه جه ــده ب ــه  ش ــینی تهی ــر يارحس ــرزاده و امی ــینا طاه س
ــك  ــعه ی ي ــن توس ــی و همچنی ــوع خودكش ــه موض ــه ب توج
ــده و  ــرآورده نش ــازی ب ــرای نی ــترس ب ــتم ارزان و در دس سیس
همچنیــن طــرح گــروه ابــرک كــه توســط دكتــر ســامان رســولی 
و همــکاران تهیــه  شــده بــه جهــت ايجــاد يــك فرآينــد كاريابــی 
حمايتــی كــه نقطــه پايــان توان بخشــی اســت شايســته برگزيــده 
شــدن در ايــن بخــش دانســته شــد. بــه هــر دو برگزيــده تنديــس 
جايــزه ی اســتاد داويديــان و ۲0 میلیــون ريــال جايــزه ی نقــدی 
ــأت داوران  ــوان، هی ــد. در بخــش روان پزشــکان ج ــم گردي تقدي
ــر بنت الهــدی موســوی در مــورد ايجــاد يــك سیســتم واقعیــت مجــازی  طــرح دكت

ــی كــرد. ــن بخــش معرف ــده ی اي ــوزش روان پزشــکی را برگزي ــرای آم ب
جايــزه دومیــن دوره افشــین يداللهــی نیــز از بیــن پنــج نامــزد نهايــی بــه انتخــاب 
روان پزشــکان بــه آقــای بهاءالديــن خرمشــاهی 
ــوم  ــواده مرح ــمت خان ــن قس ــد. در اي ــم گردي تقدي
ــه  ــن برنام ــتند. اي ــور داش ــز حض ــی نی ــر يدالله دكت
ــری  ــش تصوي ــت پوش ــالمت، تح ــبکه س ــط ش توس

ــت. ــرار گرف ق
ــاب  ــد جن ــوت ارجمن ــه از پیشکس ــن اختتامی در آيی
آقــای دكتــر فريــدون مهرابــی به پــاس ســال ها 
ــاخه  ــد و ش ــل آم ــه عم ــل ب ــه تجلی ــالش خالصان ت
ــال  ــر س ــاخه برت ــوان ش ــز به عن ــن نی ــالن انجم گی

ــد. ــی ش معرف

            دکتر هاشم رضا
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   هیــأت داوران چهارمیــن دوره جايــزه اســتاد داويديــان، 
شــامل دكتــر ربابــه مزينانــی، دكتــر ســید كاظــم 
ملکوتــی، دكتــر مــژگان خادمــی، دكتــر بهرنــگ شــادلو و 
دكتــر شــهاب شــیرخدا، برگزيــدگان ايــن دوره را معرفــی 

ــده اســت: ــن آم ــأت داوران چنی ــه  هی ــرد. در بیانی ك
ــی  ــان در حال ــتاد داويدي ــزه اس ــن دوره ی جاي »چهارمی

ــه ی  ــود را در جامع ــگاه خ ــزه، جاي ــن جاي ــد اي ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ك ــزار ش برگ
روان پزشــکی و ســالمت روان كشــور بــه دســت آورده اســت. 1۸ نامــزد در بخــش 
دســتیاری و روان پزشــکان جــوان آثــار، فعالیت هــا، يــا ايده هــای خــود را بــه 

ــه  ــه ای ك ــد و در جلس ــال نمودن ــزه ارس ــه ی جاي دبیرخان
نزديــك بــه پنــج ســاعت طــول كشــید از كارهــای خــود 
ــداد  ــن روي ــه اي ــم ك ــن باوري ــر اي ــا ب ــد. م ــاع كردن دف
قابل تحســین و مســئولیت پذيری اجتماعــی همــکاران 

ــت. ــده اس ــمند و دلگرم كنن ــوان ارزش ج
   گفتنی هــا بســیار اســت امــا مــا ســه نکتــه را در ارزيابــی 

ايــن رونــد برجســته می بینیــم و بــر آن تأكیــد می كنیــم.
1. عمــوم كارهايــی كــه ارائــه شــد، ارزش افــزوده بــرای جامعــه داشــته اســت . اكثــر 
همــکاران، حوزه هايــی جــدی و دشــوار را بــرای فعالیــت برگزيدنــد، و بــه محذوفــان 
اجتماعــی و گروه هايــی كــه صــدای آن هــا شــنیده نمی شــود توجــه كافــی و وافــی 

شــده اســت.
ــد،  ــه رون ــد ب ــد و باي ــی بمان ــد باق ــن ح ــد در همی ــا نباي ــن كاره ــم اي ۲. معتقدي

ــد  ــل شــود. بی تردي ــا محصــول تبدي ــی ي بســته ی خدمت
ــی دارد.  ــوی و مال ــت معن ــه حماي ــاز ب ــا نی ــن فعالیت ه اي
ــران  ــم انجمــن علمــی روا ن پزشــکان اي پیشــنهاد می كنی
و نهادهــای دانشــگاهی از همــکاران، حمايــت كافــی را در 
جــذب منابــع بنماينــد و بــرای برقــراری ارتبــاط آن هــا بــا 

ــند.  ــی بکوش ــز تحقیقات ــتاب دهنده ها و مراك ــد، ش ــز رش مراك
ــه  ــج گرفت ــر نض ــه نگ ــان جامع ــده از دپارتم ــای انجام ش ــیاری از فعالیت ه ۳. بس

بودنــد. بــه نظــر می رســد برنامــه ی درســی روان پزشــکی 
جامعــه نگــر، انگیــزه، مســئولیت پذيری اجتماعــی و 
خالقیــت ايجــاد كــرده. ازايــن رو پیشــنهاد می كنیــم كــه 

ــد. ــدا كن ــود پی ايــن گرايــش توســعه و بهب
   تمام كارهــای ارائه شــده قابل تحســین و ارزشــمند 
داوران  هیــأت  بــرای  برترين هــا  انتخــاب  و  اســت 
ــف  ــزه مکل ــه جاي ــر اســاس آيین نام ــا ب بســیار دشــوار ام
ــه  ــالم اولی ــم اع ــد به رغ ــتیم، هرچن ــاب هس ــه انتخ ب

ــره انجمــن  ــا مســاعدت هیأت مدي خوشــبختانه توانســتیم ب
ــم. ــش دهی ــز را افزاي ــزان جواي می

درنهايــت بــر اســاس آرای هیــأت داوران، برگزيــدگان ايــن 
جايــزه در دو بخــش دســتیاری و روان پزشــکان جــوان بــه 

ــر اســت:  ــرار زي ــب به ق ترتی
   در بخــش دســتیاری هیــأت داوران يــك تقديــر ويــژه، 
دو جايــزه ويــژه، و دو برگزيــده داشــت. در ايــن بخــش هیــأت داوران طــرح طراحــی 
نرم افــزار كاربــردی زيــدو كــه توســط دكتــر زهــرا رجايــی و دكتــر افســانه رضايــی 

كالت و همــکاران تهیــه  شــده را بــه شــکل ويــژه موردتقديــر قــرارداد.
بــا توجــه بــه شــجاعت همــکاران بــرای ورود بــه حــوزه ی 
ــخت  ــای س ــه حیطه ه ــه ب ــی و توج ــیب های اجتماع آس
ــی  ــرح حمايت طلب ــأت داوران ط ــده، هی ــه ش ــر توج و كمت
اجراشــده توســط دكتــر علــی فــالح زاده و طــرح مشــترک 
ــای  ــورد ارتق ــی در م ــرزاده و شــیوا ايلیاي ــه صف ــر حنان دكت
ــرار داد  ــر ق ــورد تقدي ــران جنســی را م ســالمت روان كارگ
ــی اهــدا  ــون ريال ــزه ی نقــدی ده میلی ــك جاي ــه هــر ي و ب

كــرد.
ــز  ــر و ابــرک را كــه حائ    در ايــن بخــش همچنیــن هیــأت داوران دو طــرح مدب

ــرد. ــزه انتخــاب ك ــن دوره ی جاي ــده اي ــوان برگزي ــاز يکســان شــدند به عن امتی
ــر كــه توســط دكتــر امیرحســین جعفــری، ســینا طاهــرزاده و امیــر يارحســینی  مدب
تهیــه  شــده بــه جهــت توجــه بــه موضــوع خودكشــی و همچنیــن توســعه ی يــك 
سیســتم ارزان و در دســترس بــرای نیــازی بــرآورده نشــده 

شايســته ی برگزيــده شــدن بــود. 
همچنیــن طــرح گــروه ابــرک را كــه توســط دكتــر ســامان 
ــك  ــه جهــت ايجــاد ي ــه  شــده ب رســولی و همــکاران تهی
ــان توان بخشــی  ــه پاي ــه نقط ــی ك ــی حمايت ــد كارياب فرآين
ــده  ــر دو برگزي ــه ه ــد. ب ــش می دان ــن بخ ــدن در اي ــده ش ــته برگزي ــت شايس اس
تنديــس جايــزه ی اســتاد داويديــان و ۲0 میلیــون ريــال جايــزه ی نقــدی تقديــم شــد.

داوران  هیــأت  جــوان،  روان پزشــکان  بخــش  در     
ــك  ــاد ي ــورد ايج ــوی در م ــدی موس ــر بنت اله ــرح دكت ط
ــرای آمــوزش روان پزشــکی را  سیســتم واقعیــت مجــازی ب
ــده ی ايــن بخــش معرفــی كــرد. همچنیــن فعالیــت  برگزي
ــزان  ــه كاهــش می ــر محمدرضــا نجــارزادگان را كــه ب دكت
ــر  ــته تقدي ــده شايس ــرزی انجامی ــق م ــی در مناط خودكش
ــگزاری  ــی از آن سپاس ــدای لوح ــا اه ــت و ب ــژه دانس وي

ــد.« كردن

در بخش دستياری، هيأت داوران طرح 
طراحی نرم افزار کاربردی زیدو که توسط 

دکتر زهرا رجایی و دکتر افسانه رضایی 
کالت و همکاران تهيه  شده را به شکل 

ویژه موردتقدیر قرارداد.

هيأت داوران طرح حمایت طلبی اجراشده 
توسط دکتر علی فالح زاده و طرح مشترک 

دکتر حنانه صفرزاده و شيوا ایليایی در مورد 
ارتقای سالمت روان کارگران جنسی را 

مورد تقدیر قرار داد.

هيأت داوران دو طرح مدبر و ابرک را که 
حائز امتياز یکسان شدند به عنوان برگزیده 

این دوره ی جایزه انتخاب کرد.

در بخش روان پزشکان جوان، هيأت داوران 
طرح دکتر بنت الهدی موسوی را برگزیده ی 

این بخش معرفی کرد و فعاليت دکتر 
محمدرضا نجارزادگان را شایسته تقدیر 

ویژه دانست.

برگزیدگان چهارمین جایزه ی استاد داویدیان
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عادله عسکری 
روان پزشک

اهدای مدال به دکتر آذرخش مکری

ــالیانه كشــورهای عضــو  ــان اجــالس س ــران میزب ــال ته   امس
منطقــه مديترانــه شــرقی )EMRO( بــود. در ايــن اجــالس، 
ــعید  ــر س ــه، دكت ــورهای منطق ــت كش ــور وزرای بهداش ــا حض ب
بــه  آمــوزش پزشــکی  بهداشــت، درمــان و  نمکــی، وزيــر 
UHC ــدال ــورمان م ــالمت كش ــوزه س ــاالن ح ــر از فع ــج نف  پن

)Universal of Health Coverage( را اهــدا كــرد. دكتــر آذرخــش 

ــات  ــی مطالع ــز مل ــی مرك ــاون آموزش ــك، مع ــری، روان پزش مک
ــاد  ــوع اعتی ــالمت در موض ــوزه س ــال ح ــگر و فع ــاد، پژوهش اعتی
يکــی از كســانی بــود كــه موفــق بــه دريافــت ايــن مــدال گرديــد.

ــه شــرقی از  ــه مديتران اجــالس ســالیانه كشــورهای عضــو منطق
مهمتريــن رويدادهــای منطقــه در راســتای تصمیم ســازی و تنظیــم 
ــه اســت. اجــالس وزرای بهداشــت  سیاســت های ســالمت منطق

ــزی  ــر مرك ــا در دفت ــه ي ــورهای منطق ــی از كش ــر در يک ــاه اكتب ــاله در م ــت، همه س ــی بهداش ــازمان جهان ــرقی س ــه ش ــه مديتران ــورهای منطق كش
ــزار شــد. ــر ۲01۹ در تهــران برگ ــا 1۷ اكتب ــا 1۴ ت ــق ب ــا ۲5 مهــر مطاب ــن اجــالس از ۲۲ ت ــه ای در قاهــره تشــکیل می شــود. امســال اي منطق

ــرد وزرای بهداشــت  ــام ب ــه شــرقی ن ــوان بزرگتريــن و مؤثرتريــن گردهمايــی بهداشــتی در منطقــه مديتران ــوان از آن به عن در ايــن نشســت كــه می ت
۲۲ كشــور و دكتــر المنظــری، مديــر منطقــه ای ســازمان جهانــی بهداشــت حضــور داشــتند.

ــا هــدف ارتقــای مفهــوم »پوشــش همگانــی بهداشــت يــا ســالمت« از طــرف ســازمان جهانــی بهداشــت بــه فعــاالن ايــن حــوزه    مــدال UHC ب
ــان،  ــج، پیشــگیری، درم ــه تروي ــاال در زمین ــا كیفیــت ب ــه بهداشــتی ب ــی بهداشــت طیــف گســترده ای از خدمــات پاي اهــدا می گــردد. پوشــش همگان
توان بخشــی و مراقبــت تســکینی را دربرمی گیــرد. پوشــش همگانــی بهداشــت بــه همــه افــراد امــکان دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی متمركــز بــر 
ــودی ســالمت  ــاال باشــد كــه باعــث بهب ــدری ب ــن خدمــات به ق ــد كــه كیفیــت اي ــن می كن ــل بیماری هــا و مــرگ را می دهــد و تضمی ــن عل مهمتري

افــراد شــود.
دســتیابی بــه HUC يــا پوشــش همگانــی بهداشــت يکــی از نــکات موردتوجــه كشــورهای جهــان هنــگام توافــق بــر ســر اهــداف توســعه پايــدار در ســال 
۲015 بــود. كشــورهايی كــه به ســوی پوشــش همگانــی بهداشــت حركــت می كننــد در واقــع اهــداف ديگــر بهداشــتی و اهــداف ديگــر توســعه پايــدار 

را محقــق می كننــد و ايــران يکــی از ايــن كشورهاســت كــه در ســال های اخیــر تالش هــای زيــادی در ايــن زمینــه نمــوده اســت.
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كمیتــه هنــر و ادبیــات در روان پزشــکی انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران در نظــر دارد به منظــور 
ارتقــای ســطح بهداشــت روان در جامعــه از روان پزشــکان هنرمنــد و ســاير هنرمنــدان كــه دغدغــه ی 
ســالمت روان دارنــد دعــوت بــه عمــل آورد تــا آثــار هنــری خــود را بــه انتشــار گذاشــته و در راســتای 
ــاخه های  ــگ ش ــاط تنگاتن ــه ارتب ــند. ازآنجاك ــر و روان پزشــکی بکوش ــتر هن ــی بیش ــی و نزديک تعال
مختلــف هنــر چــون نقاشــی، ادبیــات، تئاتــر، ســینما و... بــا علــوم روان شــناختی قابل انــکار نیســت، 
ــردی و  ــرده و به صــورت كارب ــارج ك ــی آن خ ــر و روان پزشــکی را از شــکل زينت ــر آن شــديم هن ب

ملمــوس در اختیــار جامعــه قــرار دهیــم.
امیدواريــم كــه در ايــن میــان شــاهد آشــنايی بــا هنرمنــدان جــوان باشــیم و بــا معرفــی ايشــان بــه 
جامعــه ســبب شــکوفايی هنــر معاصــر شــويم؛ همچنیــن بــا انتشــار آثــار اســاتید برجســته از تجربیات 
ــار روان پزشــکان و  ــه آث ــم ك ــری قصــد آن داري ــه ی تصوي ــن مجل ــم. در اي ــد گردي ايشــان بهره من
دســتیاران روان پزشــکی را در زمینــه شــعر، داســتان، نقــد فیلــم، نقــد ادبــی، نقاشــی، عکاســی و... 
ــار ســاير هنرمنــدان برجســته نیــز بهره منــد گرديــم. از  ــه نمايــش گــذارده و در حــد امــکان از آث ب

ــد، سپاســگزاريم. ــاری می كنی ــا را ي ــار خــود م ــا ارســال آث ــه ب اين ك

عادله عسکری

روان پزشک
دبير کميته هنر و ادبيات در روان پزشکی

اخبار و گزارش  ها

دعوت کمیته هنر و ادبیات 
در روان پزشکی
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محمد رسول خلخالی

روان پزشک

احسان ابوطالب
داروساز

ــز  ــخت درمان و چالش برانگی ــا، س ــی ديرپ ــواس اختالل ــه وس ــم ك ــا می دانی ــه م    هم
ــا  ــتفاده از كالس ه ــه اس ــار ب ــخی ، اجب ــخی، ديرپاس ــی، بی پاس ــخ های ناكاف ــت. پاس اس
ــا  ــی مســايلی هســتند كــه درمانگــران وســواس را ب ــوع داروي ــف و متن ــات مختل و تركیب
ــن شــرايطی ســؤاالتی مطــرح می شــود  ــه رو می ســازند. در چنی دشــواری های جــدی روب

از قبیــل:
كــدام اســتراتژی درمانــی موثرتــر اســت؟ شــواهد علمــی جديــد از كارايــی و تحمل پذيــری 
ــن  ــر آخري ــروری ب ــه، م ــن برنام ــد؟ هــدف از اي ــت می كنن ــی حماي كــدام گروه هــای داروي
دســتاوردهای علمــی در زمینــه دارودرمانــی اختــالل وســواس و پاســخ بــه ايــن ســؤاالت بود.

در ابتــدا دكتــر میرحســینی بــه فارماكوژنتیــك و تأثیــر آن در انتخــاب درمــان درســت بــا 
اســتفاده از مطالــب ژنتیــك پايــه پرداخــت. بــا توجــه بــه حجــم مطالــب و كلیــدی بــودن 
ايــن بحــث در روان پزشــکی نويــن ارائــه مفصل تــر و بــا فرصــت كافــی در آينــده الزامــی 
اســت. ســخنران بعــدی دكتــر مدبرنیــا بــود كــه بــه نقــش داروهــای ســروتونینی و جايــگاه 
آن هــا در اســتراتژی های درمانــی پرداخــت و به ويــژه اشــاره بــه كنتــرل عــوارض دارويــی 
بــا ارائــه تجــارب بالینــی خــود، چــه در اســتفاده »تکــی« از ايــن داروهــا و چــه در تركیــب 
بــا داروهــای ديگــر داشــت. او تأكیــدی عمــده بــر نقــش منفــی دخالت هــای متخصصــان 

غیرروان پزشــکی در درمــان بیمــاران مبتالبــه وســواس داشــت.
   دكتــر خلخالــی بــا اســتناد بــه آخريــن مطالعــات مــروری معتبــر بــه معرفــی داروهــای 
دوپامینــی و SAD در اســتراتژی درمانــی پرداخــت. ريســپريدون، هالوپريــدول و آريپیپرازول 
ــد  ــه بع ــن و در رتب ــی ممانتی ــای گلوتامات ــن داروه ــتند. از بی ــری داش ــواهد قابل قبول ت ش
ــن شــواهد  ــا وجــود اي ــر، ب ــری داشــتند. داروهــای اخی ــن شــواهد امیدواركننده ت الموترژي
ــد و نیازمنــد مطالعــات بیشــتری هســتند.  هنــوز جايــی مشــخص در گايداليــن هــا ندارن
دكتــر مريــم كوشــا بــه معرفــی اســتراتژی های درمانــی در نوجوانــان مبتالبــه وســواس بــا 
اســتناد بــه گايدالين هــای كــودكان پرداخــت و داروهــای ســروتونینی ترجیحــاً فلوكســتین 
ــرد.  ــی ك ــن را اثربخــش معرف ــا كلومیپرامی ــب ب ــاز در تركی و فلووكســامین در صــورت نی
ــر احســان  ــد. دكت ــن گــروه ســنی مــورد بحــث قرارگرفته ان ــر در اي ــد كمت داروهــای جدي
ــاوت  ــد دارو، تف ــه تولی ــی چرخ ــن معرف ــی ضم ــازی صنعت ــص داروس ــب متخص ابوطال
ــی و اقتصــاد  ــی، عــوارض درمان ــك و تجــاری را از نظــر اثربخشــی درمان داروهــای ژنري

درمــان بــه بحــث كشــید.
ــد نیســت. برندهــا  ــا مــارک خارجــی برن    می شــود نتیجــه گرفــت كــه هــر دارويــی ب
ويــژه و باكیفیــت هســتند. اگــر نظــارت كافــی بــر رعايــت اســتانداردهای الزم در چرخــه 
تولیــد داروی ژنريــك بــه كار گرفتــه شــود اثــرات درمانــی قابل قبــول بــا حداقــل اثــرات 
ــی  ــازی بالین ــص داروس ــی متخص ــوای معصوم ــر تق ــرد. دكت ــد ك ــروز خواه ــته ب ناخواس

ــه حداقــل رســاندن آن هــا  ــگاه كنتــرل عــوارض دارويــی و اســتراتژی های ب مــروری از ن
ــری  ــت؛ بی اث ــکاران داش ــاير هم ــط س ــده توس ــای معرفی ش ــه داروه ــر كلی ــروری ب و م
ونالفاكســین در وســواس در دوزهــای پايیــن و خطــر بــروز فشــار خــون بــاال در مقاديــر 
باالتــر كــه بــرای درمــان وســواس الزم اســت؛ توجــه بــه ســندرم ســروتونینی در تركیبــات 
  QT ــندرم ــژه س ــی به وي ــوارض هدايت ــرل ع ــك؛ كنت ــندرم متابولی ــی و س ــی، چاق داروي
طوالنــی در اســتفاده از ســیتالوپرام، اس ســیتالوپرام و ريســپريدون وكلومیپرامیــن، پروفايــل 

ــر... ــی ديگ ــای علم ــن ونکته ه ــش ممانتی ــر و امیدبخ كم خط
داروی برند یا ژنریک؟

ــان  ــکان در زم ــش روی پزش ــؤاالت پی ــن س ــی از مهم تري ــوارد يک ــیاری از م    در بس
ــك اســت. ــا ژنري ــد ي ــز داروی برن ــز دارو موضــوع تجوي تجوي

ــات بعضــاً واهــی بعضــی از  ــی كشــور، تبلیغ ــازار داروي ــر شــرايط ب ــددی نظی ــل متع دالي
ــع  ــوارد تضــاد مناف شــركت ها، اطالعــات مغشــوش شــبکه های اجتماعــی و در بعضــی م

افــراد بــه پیچیدگــی موضــوع دامــن میزنــد.
در ســويی ديگــر درک كامــل ايــن موضــوع در گــرو دانســتن فراينــد ارائــه داروهــا نحــوه 
اخــذ پروانــه داروهــای برنــد و ژنريــك و تفاوت هــای آن هاســت كــه در كوريکولــوم رشــته 

پزشــکی وجــود نــدارد و ايــن امــر بــه ســردرگمی بیشــتر كمــك می كنــد.
فراينــد ارائــه يــك داروی نويــن از يــك پروتــکل طوالنــی و ســختگیرانه تبعیــت می كنــد 
به طوری كــه از چندصــد هــزار مولکــول ســنتز شــده تنهــا يــك مولکــول درنهايــت پروانــه 
ــال  ــش از ده س ــواًل بی ــد معم ــن فراين ــود. اي ــه می ش ــازار ارائ ــه ب ــرده و ب ــذ ك ــد اخ تولی

ــه دارد. ــا دالر هزين ــوده و میلیون ه ــر ب زمان ب
ــان  ــازی جه ــركت های داروس ــماری از ش ــداد انگشت ش ــوق تع ــوارد ف ــه م ــه ب ــا توج ب
توانايــی طــی كــردن ايــن مراحــل را دارنــد و بــرای ادامــه فراينــد تحقیــق و توســعه خــود 
ــد عرضــه  ــام برن ــاال و تحــت ن ــی بســیار ب ناچــار هســتند داروی تولیــدی خــود را باقیمت

نماينــد.
ــای  ــوان پرداخــت هزينه ه ــر كشــوری ت ــان كمت ــبکه بهداشــت و درم ــاختار ش لیکــن س
گــزاف داروهــای برنــد را بــرای تمامــی بیمــاران دارد و در اكثــر كشــورها از شــرق تــا غــرب 

كــره خاكــی چارچــوب درمــان بــر اســاس داروهــای ژنريــك بناشــده اســت.
   فرآورده هــای ژنريــك جهــت اخــذ پروانــه ورود بــه بــازار و تضمیــن عملکــرد مشــابه 
بــا داروهــای برنــد مطالعــات متعــدد آزمايشــگاهی و بالینــی )موســوم بــه بايواكیواالنســی( را 
طــی می كننــد، لــذا می تــوان تــا حــد بســیار زيــادی بــه آن هــا اعتمــاد نمــود. به خصــوص 
ــیار  ــا بس ــده ی آن ه ــن، هزينه فاي ــای مزم ــدت بیماری ه ــی طوالنی م ــورد دارودرمان در م

ــد اســت. ــر از فراورده هــای برن باالت

شفا مرکز  در  وسواس  ودرمانی  دار همایش 

اخبار و گزارش  ها
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ــوان  ــودک و نوج ــکي ك ــن روان پزش ــاالنه انجم ــش س ــن هماي    نهمی
ــخ  ــان در تاري ــي - اجتماعــي نوجوان ــر آســیب های روان ــا تمركــز ب ــران ب اي
ششــم تــا هشــتم آذرمــاه 1۳۹۸ در مركــز همايش هــای ســازمان مديريــت 
ــی  ــن گردهماي ــد. اي ــزار ش ــه برگ ــالن جداگان ــان در دو س ــي هم زم صنعت
ــه  ــن برنام ــر در اي ــه ۴00 نف ــك ب ــود و نزدي ــراه ب ــی هم ــتقبال خوب ــا اس ب

علمــی ســه روزه شــركت كردنــد. همايــش بــرای پزشــکان عمومــی 
و روان پزشــکان، متخصصــان كــودكان، متخصصــان مغــز و اعصــاب، 
ــت.  ــوزی داش ــاز بازآم ــاوران امتی ــی و مش ــددكاران اجتماع ــان، م روانشناس
رئیــس همايــش دكتــر مهــدی تهرانی دوســت، دبیــران علمــي دكتــر زهــرا 
شــهريور و دكتــر نســرين دودانگــي، دبیــر اجرايــي دكتــر جــواد محمــودي 

گزارش همايش انجمن
روان پزشکي کودك و نوجوان ايران

اخبار و گزارش  ها

احمد احمدی پور
روان پزشک

طناز حسينيانی
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اخبار و گزارش  ها

ــد. ــینیاني بودن ــاز حس ــم طن ــي خان ــر اجراي ــي و مدي قراي
ــن  ــس انجم ــت، رئی ــدی تهرانی دوس ــر مه ــخنرانی دكت ــا س ــش ب  هماي
ــده  ــن نماين ــپ اوبراي ــم مندي ــران و خان ــوان اي ــودک و نوج روان پزشــکی ك
صنــدوق كــودكان ســازمان ملــل متحــد )يونیســف( در ايــران افتتــاح شــد.

   در ايــن همايــش پنــج پانــل و 1۲ ســمپوزيوم فوق تخصصــی بــا شــركت 
ــزار شــد.  ــی برگ ــف علمــی و اجراي ــی از گروه هــای مختل اســاتید و همکاران
ــه  ــفاهی و ۲۶ مقال ــورت ش ــه به ص ــیده، ۲۳ مقال ــای رس ــان چکیده ه از می
ــات  ــدد، موضوع ــت های متع ــن نشس ــد. در اي ــه ش ــتر ارائ ــب پوس در قال
ــان،  ــرد كوچینــگ در اختــالالت روان پزشــکی نوجوان ــی چــون كارب گوناگون

ــی،  ــی در گــذر نوجوان اختــالالت تکامل
و  كــودكان  از  قانونــی  حمايت هــای 
در  جنســیتی  ناخشــنودی  نوجوانــان، 
نوجوانــان و  نوجوانــان، دغدغه هــای 
ــازی،  ــات مج ــر ارتباط ــن در عص والدي
برقــراری ارتبــاط بــا نوجوانــان، ارتقــای 
ســالمت روان نوجوانــان، مشــکالت 

درس و مدرســه، رويکردهــای جامعه نگــر بــه مشــکالت روان پزشــکی 
رفتارهــای  اجتماعــی،  روانــی  تکامــل  بــر  ترومــا  تأثیــر  نوجوانــان، 
خودآسیب رســان در دوران نوجوانــی، نقــش هنــر و ادبیــات در آسیب شناســی 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــان و... م ــکالت نوجوان مش
ــاد وزارت  ــی و اعتی ــی، اجتماع ــر ســالمت روان ــه ســفارش دفت ــن ب  همچنی
ــاط  ــراری ارتب ــوان برق ــا عن ــاعته ب ــی سه س ــك كارگاه تخصص ــت، ي بهداش
ــودی  ــواد محم ــر ج ــط دكت ــی توس ــاوره و روان درمان ــان در مش ــا نوجوان ب

ــد. ــزار ش ــالمت روان برگ ــان س ــژه كارشناس ــی، وي قراي
   يکــی از موضوعــات قابل ذكــر ايــن همايــش، حضــور فعــال همکارانــی 
تربیتــی،  ماننــد جامعه شناســی، علــوم  از ســاير حوزه هــای تخصصــی 
ــس،  ــد مجل ــی مانن ــذاری و اجراي ــای قانون گ ــناختی و...، نهاده ــوم ش عل
قــوه قضايیــه، وزارت آمــوزش و پــرورش، بهزيســتی و صداوســیما، و 

ــن  ــی و همچنی ــات تخصص ــاد در جلس ــی و مردم نه ــازمان های غیردولت س
ــا  ــم آورد ت ــی را فراه ــش فرصت ــن هماي ــود. اي ــركت كننده ب ــوان ش به عن
دســت اندركاران و صاحب نظــران اطالعــات و برنامه هــای خــود را در حــوزه 
ــركت كنندگان  ــکاران و ش ــه هم ــان ب ــی نوجوان ــی اجتماع ــیب های روان آس

ــد. ــی كنن معرف
ــا  ــی از برنامه ه ــپردن بخش ــش، س ــن هماي ــی در اي ــوت اصل ــه ق    نقط
ــی  ــش، پنل ــی هماي ــای اصل ــان برنامه ه ــود. در می ــان ب ــود نوجوان ــه خ ب
بــود كــه بــا حضــور دانش آموزانــی از مــدارس اســتان های تهــران و 
ــی  ــل نوجوانان ــن پن ــد. در اي ــرا ش ــی و اج ــن طراح ــی از والدي ــرز و جمع الب
می كردنــد  ارايــه  را  جلســه  كــه 
در  را  خــود  پژوهش هــای  نتايــج 
ارتبــاط بــا مشــکالت خانواده هــا 
فن آوری هــای  كاربــرد  مــورد  در 
مجــازی و شــبکه های اجتماعــی 
ــر  ــن حاض ــپس از والدي ــه و س اراي
در پنــل نظرخواهــی كردنــد. بحــث 
گرمــی در میــان والديــن و نوجوانــان و ســاير افــراد شــركت كننده در 
ــل تخصصــی توســط  ــك پن ــا، ي ــن بحث ه ــال اي ــه دنب ــت. ب ــالن درگرف س
ــه  ــب و اراي ــدی مطال ــه جمع بن ــه ب ــد ك ــکیل ش ــوزه تش ــران ح صاحب نظ
آخريــن دســتاوردهای علمــی مرتبــط و راه حل هــای موجــود پرداخــت.

ــت،  ــرار گرف ــراوان ق ــه ف ــه موردتوج ــش ك ــی هماي ــای جانب  از برنامه ه
ــا  ــون« ب ــروه اكن ــان »گ ــط نوجوان ــر توس ــه تئات ــرای س ــه اج ــوان ب می ت
ــدری اشــاره كــرد. گــروه  ــواد و قل ــدز، مصــرف م ــا اي ــط ب موضوعــات مرتب
اكنــون از نوجوانانــی تشکیل شــده كــه عضــو »باشــگاه مهــر جانــان« 
ــز  ــان متمرك ــالمت نوجوان ــای س ــد و ارتق ــر رش ــان ب ــت آن ــتند و فعالی هس
ــه  ــته ب ــروه وابس ــط گ ــرودی توس ــرای س ــا اج ــش ب ــه هماي ــت. برنام اس

ــید. ــان رس ــه پاي ــا« ب ــودكان كار »ايلی ــت از ك ــن حماي انجم

در این پنل نوجوانانی که جلسه را ارایه می کردند نتایج 
پژوهش های خود را در ارتباط با مشکالت خانواده ها در 
مورد کاربرد فن آوری های مجازی و شبکه های اجتماعی 
ارایه و سپس از والدین حاضر در پنل نظرخواهی کردند.
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نشستی با استاد ضرغامی
بخش دوم

  ]گفت وگویی با دکتر مهران ضرغامی، استاد گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛
پژوهشکده اعتیاد، بیمارستان زارع، ساری؛ بهار 1398[

مصاحبه و تنظيم: محبوبه خوزان 
روان پزشک

ــا  ــی ب ــه ی قبل ــتيد، در مصاحب ــان گذاش ــه در اختيارم ــکر از وقتی ک ــالم و تش ــا س    ب
ــورد  ــی در م ــم کم ــه می خواهي ــن جلس ــدیم. در ای ــنا ش ــما آش ــی ش ــای پژوهش فعاليت ه

ــد. ــکی زارع بگویي ــتان روان پزش ــه بيمارس تاریخچ

ــت  ــا را جه ــوم زارع اينج ــال 1۳۴۲ مرح ــی دارد. در س ــه ای قديم ــتان زارع تاريخچ بیمارس
ــود و  ــگل ب ــط جن ــاختمان در محی ــن س ــه اي ــد. ازآنجايی ك ــف كردن ــتان وق ــاخت بیمارس س
ــی  ــلول را در جاي ــاران مس ــت و بیم ــود نداش ــل وج ــرای س ــبی ب ــان مناس ــان درم در آن زم
ــود. بعــد از  ــد، ايــن مركــز محــل نگهــداری مســلولین ب خــوش آب وهــوا نگهــداری می كردن
بــه وجــود آمــدن درمان هــای جديــد بــرای ســل آن بخــش تعطیــل شــد و ايــن بیمارســتان 
مدتــی در زمــان جنــگ تحمیلــی محــل مــداوای مجروحیــن جنگــی بــود، و بعــد از آن بخــش 
روان پزشــکی بیمارســتان امــام خمینــی )ره( ســاری كــه تــازه راه انــدازی شــده بــود، بــه اينجــا 

منتقــل شــد.
در ســال ۶۹ كــه مــن بــه ايــن بیمارســتان آمــدم، اينجــا فقــط بخــش روان پزشــکی مــردان 
داشــت. دو ســال بعــد بــا تــالش فــراوان بخــش روان پزشــکی زنــان را راه انــدازی كرديــم. در 
همــان ســال ها واحــد كاردرمانــی و بخــش ECT را هــم دايــر كرديــم. بــا توجــه بــه عالقــه ای 
كــه در زمینــه ارتقــای ســطح آمــوزش داشــتیم در ســال ۷۶ مجــوز پذيــرش دســتیار تخصصــی 

گفت وگو
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گفت وگو

ــتیار  ــه دس ــرش س ــا پذي ــال ۷۷ ب ــم و در س را گرفتی
ــان  ــرای درم ــی ب ــال ۸۲ بخش ــم. در س ــروع كردي ش
اعتیــاد و درمانــگاه اعتیــاد اضافــه شــد. در همــان ســال 
بــه كمــك اســاتید جديــدی كــه بــه جمــع مــا اضافــه 
ــوان  ــودک و نوج ــی ك ــگاه فوق تخصص ــدند، درمان ش
ــودک  ــکی ك ــش روان پزش ــدازآن بخ ــال بع ــك س و ي
ــم كــه  ــج تــالش كردي ــاح شــد. به تدري و نوجــوان افتت
بیمارســتان را ارتقــا دهیــم. مثــاًل آن زمــان كــه مــن بــه 

اينجــا آمــدم حتــی يــك كتابخانــه هــم نداشــت. مــن خــودم كتــاب می خريــدم 
و اتاقــی را در بیمارســتان بــه كتابخانــه اختصــاص داده بــودم. مســئولین 
ــه  ــد ك ــن می گفتن ــه م ــاب ب ــد كت ــای خري ــت فاكتوره ــس از رؤي ــگاه پ دانش
ــاب  ــزل كت ــد در من ــجو باي ــت و دانش ــاران اس ــت بیم ــل ويزي ــتان مح بیمارس
بخوانــد! مقصــودم ايــن اســت كــه اصــاًل بــه ايــن بیمارســتان توجــه نمی شــد، 
درصورتی كــه بخــش مــا در آن زمــان به تنهايــی بــه كل اســتان مازنــدران )كــه 

ــود( و اســتان ســمنان ســرويس مــی داد. شــامل گلســتان كنونــی نیــز ب
همان طــور كــه اشــاره كــردم مــن در ابتــدا تنهــا بــودم و بعــد كم كــم 
همکارانــی بــه جمــع مــا اضافــه شــدند و هركــدام گوشــه ای از كار را بــر عهــده 
گرفتنــد. چنــد ســال پیــش هــم بخــش روان درمانــی و اخیــراً در ســال ۸۴ واحــد 
ــروع  ــاری ش ــی )ره( س ــام خمین ــتان ام ــاور در بیمارس ــکی رابط-مش روان پزش

به تدريــج  و  كــرد  كار  بــه 
آنجــا  در  گــروه  از  بخشــی 
شــد.  فعالیــت  بــه  مشــغول 
بــه درخواســت  در ســال ۹۲ 
ــان  ــده در هم ــأت بازديدكنن هی
بســتری  بخــش  بیمارســتان، 
ــدازی  ــی راه ان ــاران روان-تن بیم
بــه  بعــد  شــد. يــك ســال 
همــکاران مــا در آن بیمارســتان 
مجــوز جــذب فلوشــیپ داده 
اولیــن   ۹۴ ســال  در  و  شــد 
ــیپ روان- ــوزش فلوش دوره آم

ــال  ــد س ــد. چن ــاز ش ــی آغ تن
ــه  ــی ب پیــش بخــش روان درمان
همــت اســاتیدی كــه فلوشــیپ 
گذرانده انــد  را  روان درمانــی 
راه انــدازی شــد و ســال گذشــته 
ــای  ــد تشــخیص و درمان ه واح
خــواب.  درمانــگاه  و  ابــزاری 
ــالالت خــواب هــم  بخــش اخت
ســاخته  شــده و بــه زودی افتتــاح 

ــد. ــد ش خواه
ــه  ــکی، ب ــروه روان پزش ــه در گ ــود ك ــی ب ــا فعالیت هاي ــه اين ه ــور خالص به ط

ــتیم. ــدند، داش ــه ش ــا اضاف ــع م ــه جم ــال ب ــه سال به س ــتانی ك ــت دوس هم
ــد کــه چــه شــد کــه روان پزشــکی  ــوان ســؤال بعــدی لطفــاً بگوئي    به عن

را برگزیدیــد؟

ــه  ــه نســبت ب ــه اين ك ــی داشــت، ازجمل ــل مختلف دالي
ــار را  ــود، بیم ــر ب ــاوت و جامع ت ــر متف ــته های ديگ رش
صرفــًا به عنــوان يــك موجــود بیولوژيــك نمی شــناخت 
و جنبه هــای مختلــف بیمــار را بررســی می كــرد و ايــن 

ويژگــی برايــم بســیار جــذاب بــود.
بــه  كمــك  و  بــود  جنــگ  زمــان  آن كــه  ديگــر 
مجروحیــن روانــی جبهــه برايــم معضلــی بــود. ايــن دو 
عامــل در انتخــاب ايــن رشــته برايــم خیلــی تأثیرگــذار 
ــان  ــه شخصیتش ــودم ك ــده ب ــنا ش ــکانی آش ــا روان پزش ــر آن ب ــالوه ب ــود. ع ب
برايــم بســیار جــذاب بــود؛ اين كــه انســان هايی كامــل و به عبارتی ديگــر 
ــتند  ــه داش ــای بیمارانشــان توج ــام جنبه ه ــه تم ــد، ب ــل بودن ــب كام ــك طبی ي
و احتــرام زيــادی بــرای بیمــاران قائــل بودنــد. درواقــع منــش و رفتــار آن هــا در 

ــود. ــذار ب ــیار تأثیرگ ــم بس ــته براي ــن رش ــاب اي انتخ
   شــما در خــارج از کشــور نيــز دوره هایــی از روان پزشــکی را گذرانده ایــد. 
ــران  ــل ای ــارج و داخ ــکی خ ــی در روان پزش ــه تفاوت های ــما چ ــر ش ــه نظ ب

وجــود دارد؟

ــر دو از  ــه ه ــترالیا، ك ــادا و اس ــتم. كان ــارج از كشــور داش ــه در خ ــن دو تجرب م
ــکی  ــتم پزش ــا كل سیس ــًا در آنج ــد و طبیعت ــتفاده می كردن ــی اس ــتم غرب سیس
ــر كار  ــی تخصصی ت ــا بســیار پیشــرفته تر اســت. خیل ــه روان پزشــکی از م ازجمل
ــان  ــه فعالیتش ــد و حیط می كنن
خیلــی جزئی تــر اســت، كــه 
تفــاوت  يــك  ايــن  خــب 
ــش  ــاًل در بخ ــت. مث ــارز اس ب
رابط-مشــاور  روان پزشــکی 
نفرولــوژی  فقــط  عــده ای 
فقــط  ديگــر  عــده ای  و 
می كردنــد  كار  كارديولــوژی 
و لــذا روی قســمتی كــه كار 
متمركــز  بســیار  می كردنــد 
بودنــد و طبیعتــًا وقتــی آن قــدر 
ــات  ــد جزئی ــاد باش ــز زي تمرك
قــرار  موردتوجــه  بیشــتری 
ديــدگاه  ايــن  از  و  می گیــرد 
خدمــات بهتــری بــه لحــاظ 
آموزشــی-درمانی و هم چنیــن 
پژوهشــی ارائــه می شــود. در 
مــورد روان پزشــکی اعتیــاد هــم 
ــارز  ــاوت ب ــود. تف ــور ب همین ط
بعــدی كــه می تــوان گفــت 
امکاناتــی  كــه  اســت  ايــن 
ــت و  ــود داش ــا وج ــه در آنج ك
ــا  ــه ب ــوان قابل مقايس ــچ  عن ــه  هی ــار ب ــه بیم ــك ب ــداد روان پزش ــن تع هم چنی

ــود. ــران نب اي
ــه دانشــجوها و  ــی ك ــداد بیماران ــر در سیســتم آموزشــی تع ــويی ديگ ــا از س ام
دســتیاران در آنجــا می بیننــد بســیار كمتــر از ايــران اســت، تــا حــدی كــه بــه 
دلیــل تعــداد بســیار كــم بیمــاران بخشــی از آمــوزش آن هــا از طريــق بیمارنمــا 

در سال 6۹ که من به این بيمارستان 
آمدم، اینجا فقط بخش روان پزشکی 

مردان داشت... در سال 76 مجوز پذیرش 
دستيار تخصصی را گرفتيم و در سال 77 

با پذیرش سه دستيار شروع کردیم.
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گفت وگو

ــراد  ــرای اف ــش mother and baby ب ــه بخ ــه ب ــن ك ــال م ــود. به عنوان مث ب
بــا مشــکالت post-partum عالقه منــد شــده بــودم، جهــت بازديــد بــه آن جــا 
رفتــم و مشــاهده كــردم كــه بســیار بخــش مجهــزی اســت، امــا بخــش خالــی 
ــه آن بخــش ســر  ــه ب ــر هفت ــه ه ــود اين ك ــا وج ــود و مريضــی نداشــت! و ب ب
ــات  ــا امکان ــه آن ج ــم ك ــم بگوي ــدم!! می خواه ــی ندي ــم مريض ــی زدم بازه م

ــود!  ــات نب ــا امکان ــی حجــم بیمــاران قابل مقايســه ب ــود ول ــاد ب بســیار زي
به صــورت خالصــه امکانــات رفاهــی بیمــاران در آن جــا قابل مقايســه بــا ايــران 
ــد قابل مقايســه  ــا می بینن ــه دانشــجويان م ــی درعین حــال آموزشــی ك ــود ول نب
بــا آن جــا نیســت؛ در اينجــا وفــور و تنــوع بیمــاران خیلــی بیشــتر اســت و لــذا 

دانشــجويان و دســتیاران مــا از نظــر كار عملــی بســیار ورزيده تــر هســتند.
ــنامه  ــه و دانش ــات گواهينام ــه امتحان ــأت ممتحن ــو هي ــال ها عض ــما س    ش
ــد  ــات را مناســب می داني ــی برگــزاری ایــن امتحان ــد کنون ــا رون ــد. آی بوده ای

یــا معتقــد بــه ایجــاد تغييراتــی در ایــن زمينــه هســتيد؟

اجــازه بدهیــد فلش بکــی بزنــم بــه زمانــی كــه مــا خودمــان امتحــان داشــتیم. 
امتحــان بــورد مــا در آن زمــان در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و در بخــش 
۳0 تختــه ی بیمارســتان خورشــید برگــزار شــد. طبیعتــًا رزيدنت هــای اصفهــان 
ــان ايــن ۳0  ايــن ۳0 بیمــار را بســیار خــوب می شــناختند! ديگــر اين كــه از می
بیمــار برخــی بــه لحــاظ تشــخیصی خیلــی آســان و برخــی مشــکل محســوب 
ــی  ــوده و برخ ــخت گیر ب ــن س ــاتید ممتح ــی از اس ــن برخ ــدند و هم چنی می ش
اســاتید راحت تــر می گرفتنــد. حتــی برخــی از شــركت كنندگان بــا اســتاد 

خودشــان امتحــان می دادنــد و مــن می ديــدم كــه 
ــی دوســت داشــتم  شــانس بســیار دخیــل اســت و خیل

ايــن رونــد در صــورت امــکان تغییــر كنــد.
ــه  ــد ك ــرادی بودن ــه اف ــأت ممتحن ــان هی  در آن زم
انتخــاب و معمــواًل  از ســوی وزارتخانــه معرفــی، 
ــان وزارت  ــه در زم ــا اين ك ــدند. ت ــد می ش ــم تمدي ه
ــورد و  ــا شــد كــه اعضــای ب ــر فرهــادی بن ــای دكت آق
ــگاه هايی  ــاتید دانش ــوند. از اس ــی« ش ــورد »انتخاب پره ب
كــه رزيدنــت پــرورش می دادنــد رأی گیــری شــد و آن 

ــورد  ــود كــه توانســتم عضــو هیــأت ممتحنــه ی ب ــرای مــن ب ســال توفیقــی ب
ــود كــه ايــن ســاختار را  ــورد بشــوم و از آن ســال تمــام تالشــم ايــن ب و پره ب
ــزار  ــون OSCE را برگ ــه در انگلســتان آزم ــا روان پزشــکانی ك ــم. ب ــر بده تغیی
ــی كــه برگــزار می شــد  ــی از آزمون ــم و برايــم CDهاي ــد تمــاس گرفت می كردن
ارســال كردنــد. بــا اســتقبال دوســتان عضــو بــورد آن زمــان كارگاه هايــی بــرای 
اســاتید روان پزشــکی برگــزار كرديــم تــا اين كــه بتوانیــم آزمــون را بــه ســمت 
OSCE ببريــم و بعــدازآن وزارتخانــه ايــن امــر را الزامــی كــرد. يعنــی قبــل از 
ــد را شــروع  ــن رون ــورد روان پزشــکی اي ــه، ب الزامــی شــدن از ســوی وزارتخان
ــه،  ــد از ورود وزارتخان ــا بع ــود. ام ــده ب ــز برگزارش ــا نی ــود و كارگاه ه ــرده ب ك
ــورت  ــون به ص ــال های اول آزم ــم. در آن س ــدا كردي ــی پی ــتوانه اجراي ــا پش م
كتبــی و آســکی برگــزار می شــد. امــا آســکی نیــز در اجــرا مشــکالتی داشــت. 
ــود.  ــرای طراحــی ســوال نب ــود كــه فرصــت كافــی ب عمــده مشــکلش ايــن ب
مشــکل بعــدی ايــن بــود كــه مــا بیمارنمــای حرفــه ای نداشــتیم و بودجــه ای 
ــرادی نداشــتیم. ديگــر اين كــه الزمــه ی آســکی  ــن اف ــرای جــذب چنی هــم ب
ــته  ــناريو نوش ــد و س ــی ش ــتگاه طراح ــه ايس ــد از اين ك ــه بع ــت ك ــن اس اي
ــود  ــرا ش ــی اج ــورت آزمايش ــده و به ص ــوزش داده  ش ــا آم ــار نم ــه بیم ــد، ب ش
و اشــکاالت چك لیســت برطــرف شــود. هیچ كــدام از ايــن مراحــل بــه 

ــز در  ــکی نی ــزاری آس ــن برگ ــود. بنابراي ــرا نب ــات قابل اج ــود امکان ــل كمب دلی
ــا  ــدی آن بی عدالتی ه ــا ح ــود ت ــته ب ــی توانس ــت، ول ــکالتی داش ــل مش عم
را برطــرف كنــد. تمــام اشــکاالتی كــه وجــود داشــت و تمــام نقــاط ضعــف و 
ــان  ــورت يکس ــد به ص ــان می دادن ــه امتح ــتیارانی ك ــی دس ــرای تمام ــوت ب ق
بــود و بــه عقیــده مــن پیشــرفت خیلــی خوبــی در زمینــه برگــزاری عادالنــه ی 
ــد و  ــان موافــق نبودن ــا ادامــه ايــن جري ــود. امــا برخــی از اســاتید ب امتحــان ب
ــد  ــری می توان ــه نحــو بهت ــی ب ــار واقع ــه امتحــان روی بیم ــاد داشــتند ك اعتق
ــار  ــًا امتحــان روی بیم ــه قطع ــد. البت ــی كن ــده را ارزياب مهارت هــای آزمون دهن
ــی  ــی يک ــد، ول ــی می كن ــر ارزياب ــا را بهت ــت و توانايی ه ــر اس ــی، دقیق ت واقع
ــد  ــد ش ــل خواه ــت مخت ــت عدال ــه رعاي ــت ك ــن اس ــارز آن اي ــکاالت ب از اش
ــًا دو  ــا نهايت ــك ي ــًا ي ــن روش صرف ــا اي ــه ب ــت ك ــن اس ــدی اي ــکال بع و اش
ــا ايســتگاه های  ــی آســکی ب ــده ســنجید. ول ــوان در آزمون دهن مهــارت را می ت
ــه مشــکل  ــد مهارت هــای مختلفــی را بســنجد. البت ــددی كــه دارد می توان متع
ــا  ــه كار ب ــود كــه دســتیاران، ديگــر رغبتــی ب مهمــی كــه ايجــاد شــد، ايــن ب
بیمــار نشــان نمی دادنــد، كــه البتــه بــه نظــر مــن بــه علــت فاصلــه و تفــاوت 
زيــادی بــود كــه بیــن آســکی و محیــط واقعــی درمانــی وجــود داشــت. علــت 
ــر  ــت ب ــود. درنهاي ــه ب ــه چ ــردم ك ــرض ك ــاوت را هم ع ــه و تف ــن فاصل اي
ــم به صــورت آســکی  ــی، ه ــه امتحــان عمل ــا شــد ك ــت بن اســاس رأی اكثري
و هــم روی بیمــار واقعــی انجــام شــود. كــه تــا كنــون نیــز ايــن رونــد ادامــه 
پیداكــرده اســت. ولــی بــه نظــر مــن آســکی در حــال كم رنــگ شــدن و محــو 
شــدن اســت و آيتم هــای جديــدی مثــل آســکی 
كتبــی اضافــه  شــده اســت كــه بــه اعتقــاد مــن اصــاًل 
ــات  ــتر معلوم ــت و بیش ــکی نیس ــرای آس ــی ب جايگزين
بخواهــد  اين كــه  تــا  می ســنجد  را  افــراد  نظــری 
مهارت هــای عملــی آن هــا را ارزيابــی كنــد. البتــه 
ــان  ــه يکس ــرای هم ــؤال ب ــه س ــن را دارد ك ــن حس اي
ــال  ــن 1۳ س ــتند. م ــان هس ــا يکس ــت و ارزياب ه اس
عضــو بــورد بــودم ولــی چنــد ســال قبــل تغییراتــی در 
تركیــب بــورد ايجــاد شــد. امســال هــم مجــدداً از مــن 
دعــوت  شــده اســت كــه بتوانــم ســال چهاردهــم را در 

ــم. ــورد خدمــت كن ب
ــز بســيار فعــال  ــه پژوهــش ني ــان در زمين ــار آمــوزش و درم    شــما در کن
بوده ایــد. به عنــوان ســؤال بعــدی بــه مــا بگوئيــد کــه چنــد مقالــه 

ــد؟ ــی داری ــاب تأليف ــد کت ــی و چن پژوهش

ــی  ــتم ول ــه داش ــش عالق ــه پژوه ــدا ب ــن از ابت ــد، م ــت می گويی ــه درس بل
ــی  ــای واقع ــه معن ــا ب ــروع كارم در اين ج ــل ش ــم در اواي ــه گفت ــور ك همان ط
ــن  ــه م ــی ك ــا جاي ــود نداشــت. ت ــه پژوهــش وج ــی در زمین ــه امکانات هیچ گون
ــه  ــه كتابخان ــران و ب ــه ته ــودم ب ــور ب ــی مجب ــك كار پژوهش ــام ي ــرای انج ب
ــود(  ــه ب ــن كتابخان ــان مجهزتري ــه آن زم ــران )ك ــکی اي ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــا  ــم ت ــع آوری كن ــی جم ــك literature review مقاله هاي ــت ي ــروم و جه ب
ــه  ــی ب ــا دسترس ــه در اين ج ــن اين ك ــم. ضم ــی كن ــی را طراح ــم پروپوزال بتوان
ــك  ــر كم ــای ديگ ــم از جاه ــور بودي ــاز مجب ــود و ب ــم ب ــان ك ــاير متخصص س
ــود  ــی وج ــأت علم ــای هی ــن اعض ــرای كار در بی ــم ب ــزه ای ه ــم. انگی بگیري
ــوان  ــزی تحــت عن ــی اصــاًل چی ــان برخــالف شــرايط كنون نداشــت. در آن زم
ــودم  ــر نب ــن فک ــز اصــاًل در اي ــن نی ــود م ــود. خ ــردن مطــرح نب ــدا ك ــا پی ارتق
ــز  ــت نی ــن وضعی ــغول و از اي ــتاديار مش ــوان اس ــم. به عن ــدا كن ــا پی ــه ارتق ك

در زمان وزارت آقای دکتر فرهادی بنا 
شد که اعضای بورد و پره بورد »انتخابی« 

شوند. از اساتيد دانشگاه هایی که رزیدنت 
پرورش می دادند رأی گيری شد و آن سال 

توفيقی برای من بود که توانستم عضو 
هيأت ممتحنه ی بورد و پره بورد بشوم.
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گفت وگو

راضــی بــودم. بعــد از پیشــنهادمان مبنــی بــر گرفتــن دســتیار تخصصــی بــه مــا 
اعــالم كردنــد كــه الزم اســت در گروهتــان دانشــیار داشــته باشــید. مــن در آن 
ــا  ــد در آئین نامه ه ــت! بع ــیار چیس ــی دانش ــه معن ــتم ك ــاًل نمی دانس ــان اص زم
ــد  ــم. بع ــیار را يافتی ــه دانش ــتاديار ب ــل اس ــط تبدي ــم و ضواب ــت وجو كردي جس
ــاز  ــت امتی ــن مدت هاس ــه م ــیديم ك ــه رس ــن نتیج ــه اي ــط ب ــی ضواب از بررس
ــذا  ــه حجــم آمــوزش و تعــداد مقــاالت را اخــذ كــرده ام! ل ــن آيتم هــا از جمل اي
مــدارک را جمــع آوری و ارســال كــردم. ايــن مــدارک در هیــأت ممیــزه مركــزی 
ــتاد شــدم.  ــال ۸۳ اس ــن دانشــیار و ســپس در س ــد و م ــران بررســی ش در ته
ــات و  ــا وجــود امکان ــم ب ــن اســت كــه بگوي ــات اي ــن جريان ــان اي قصــدم از بی
ــی  ــای تحقیقات ــام كاره ــه انج ــادی ب ــه زي ــن عالق ــم، م ــم ه ــوق های ك مش
ــت  ــر وضعی ــال حاض ــی در ح ــودم. ول ــز ب ــت نی ــه فعالی ــغول ب ــتم و مش داش
ــکده  ــك پژوهش ــی و ي ــز تحقیقات ــك مرك ــا ي ــت و م ــرده اس ــر ك ــیار تغیی بس

مشــتمل بــر چنــد مركــز تحقیقاتــی داريــم. البتــه 
مســئولیت مركــز تحقیقاتــی، پژوهشــکده و مجلــه مانعی 
ــده اســت  ــن ش ــود م ــای شــخصی خ ــرای پژوهش ه ب
ــم كار تحقیقاتــی انجــام دهــم.  ــًا كمتــر می توان و طبیعت
ــم  ــه بخواه ــتم ك ــخصی نیس ــن ش ــه م ــن اين ك ضم
ــودم را وارد  ــم و خ ــتفاده كن ــود سوءاس ــئولیت خ از مس
ــکاران و  ــاير هم ــه س ــم ك ــی ای كن ــای پژوهش كاره

ــد. ــام می دهن ــتان انج دوس
به هرحــال مــن تاكنــون 1۲1 مقالــه، پنــج كتــاب 
ــته ام.  ــی داش ــالح تألیف ــاب به اصط ــش كت ــه و ش ترجم

ــر اســت  ــم نمی گــذارم و بهت ــام تألیــف را روی كارهاي ــی در حقیقــت مــن ن ول
ــت. ــردآوری اس ــورت گ ــاب به ص ــش كت ــن ش ــم اي بگوي

   آیــا شــما کتــاب غيرعلمــی هــم مطالعــه می کنيــد و اگــر این طــور اســت 
چنــد کتــاب غيرعلمــی مــورد توصيــه شــما بــرای مطالعه چيســت؟

بلــه كتــاب غیرعلمــی هــم مطالعــه می كنــم ولــی بايــد گفــت متأســفانه حجــم 
ــه داشــته  ــرای مطالع ــری ب كارهــا و مســئولیت هايم ســبب شــده فرصــت كمت
باشــم. در زمــان دانشــجويی يکــی از تفريحاتــم ايــن بــود كــه از دانشــگاه تهران 
ــای  ــی زدم و كتاب ه ــه م ــه و در كتاب فروشــی ها پرس ــالب رفت ــان انق ــه خیاب ب
ــا  ــار ب ــر ب ــدم و ه ــمتی را می خوان ــردم؛ قس ــداری می ك ــه ام را خري موردعالق
ــن كتاب هــا را خواهــم  ــم تمــام اي ــد از اتمــام درس هاي ــم كــه بع خــود می گفت
خوانــد! امــا بعــد از اتمــام درس وارد حیطــه كاری شــدم كــه بــه علــت تنهايــی 
ــر  ــه روز ب ــده و روزب ــار ش ــم تلنب ــا روی ه ــود و آن كتاب ه ــنگین ب ــیار س بس
ــه ی  ــه مطالع ــتگی ب ــد از بازنشس ــد دارم بع ــود و قص ــزوده می ش ــان اف تعدادش
ــی  ــده مطالعات ــورت پراكن ــم به ص ــعی می كن ــش س ــا كمابی ــردازم! ام ــا بپ آن ه

داشــته باشــم.
امــا در مــورد توصیــه كتــاب بايــد بگويــم كــه تأثیــری كــه هــر كتــاب بــر فــرد 
ــی ای  ــه جهان بین ــی، چ ــه گرايش ــه چ ــه وی دارد؛ اين ك ــه زمین ــتگی ب دارد بس
و چــه ديدگاهــی راجــع بــه حوزه هــای مختلــف دارد. لــذا چیزهايــی كــه بــرای 
مــن جــذاب بــود ممکــن اســت بــرای ديگــران اصــاًل جذابیتــی نداشــته باشــد.

ــی  ــان نوجوان ــر را در زم ــترين تأثی ــه بیش ــی ك ــه كتاب هاي ــال ازجمل به هرح
ــن  ــدرم اي ــوم پ ــان مرح ــود. آن زم ــوم شــريعتی ب ــار مرح ــن داشــت آث روی م
ــان  ــا را پنه ــرد آن ه ــعی می ك ــت و س ــاد می گرف ــینیه ارش ــا را از حس كتاب ه
كنــد و همیــن پنهانــی بودنــش بــرای مــن جــذاب بــود؛ »ان االنســان حريــص 

ــر بیشــتری دارد! ــع می شــود تأثی ــه من ــزی ك ــع«. هــر چی ــا من ــی م عل
ــت و  ــادی گذاش ــیار زي ــر بس ــن تأثی ــی م ــريعتی روی جهان بین ــار ش ــه آث البت
ــر«  ــاب »كوي ــردم؛ كت ــه می ك ــی مطالع ــع خاص ــا ول ــان را ب ــای ايش كتاب ه

ــم. ــه می كن ــه توصی ــرای مطالع ــريعتی را ب ش
ــار صــادق هدايــت برايــم   بعــد از آن كــه وارد حــوزه ی روان پزشــکی شــدم، آث
بســیار جــذاب بــود و دريافتــم كــه تصويــر يــك انســان افســرده و ديســتايمیك 
ــکی  ــت بوک های روان پزش ــر از تکس ــیار زيبات ــه و بس ــیوه ای هنرمندان ــه ش را ب
ــه  ــرای مطالع ــور« را ب ــوف ك ــاب »ب ــال كت ــوان  مث ــد. به عن ــف می كن توصی

ــم. ــه می كن توصی
ــه  ــادی را توصی ــی نجف آب ــر صالح ــد اث ــهید جاوي ــاب ش ــب كت ــوزه مذه در ح
ــا ســاير كتاب هايــی كــه در زمینــه ماجــرای كربــال نوشته شــده  می كنــم كــه ب
متفــاوت اســت و ايــن متفــاوت بودنــش بــرای مــن بســیار جــذاب بــود. البتــه 
ــی  ــر قانون ــال حاض ــاب در ح ــن كت ــه اي ــم ك نمی دان
ــر! چــون ايــن كتــاب در زمــان پیــش از  ــا خی اســت ي
ــی در  ــالب مدت ــد از انق ــود. بع ــی ب ــالب غیرقانون انق
بــازار موجــود بــود امــا شــرايط كنونــی اش را نمی دانــم 
ــم!  ــنهاد نمی كن ــت پیش ــی اس ــر غیرقانون ــه اگ و البت
ــدی نیســت و در  ــی اســت پیشــنهاد ب ــر قانون ــی اگ ول
ــان  ــه انس ــی ب ــد متفاوت ــال دي ــه ی كرب ــه حماس زمین

می دهــد.
ــود،  كتــاب ديگــری كــه روی مــن بســیار تأثیرگــذار ب
جامعه شناســی نخبه كشــی، اثــر آقــای رضــا قلــی 
ــدگاه جامعه شناســی  ــا را از دي ــه م ــای اساســی جامع ــه يکــی از درده اســت ك

ــت. ــر درآورده اس ــته تحري ــه رش ــوب ب ــیار خ بس
يکــی از آرزوهــای مــن ايــن اســت كــه كتــاب »تاريــخ تمــدن« ويــل دورانــت 
ــف آن  ــمت های مختل ــا قس ــا و باره ــده باره ــورت پراكن ــم. به ص ــام كن را تم
ــه اتمــام برســانم  ــوز موفــق نشــده ام كــه آن را ب ــی هن را مطالعــه كــرده ام، ول
ــان  ــه زم ــه اش را ب ــه مطالع ــت ك ــی اس ــه كتاب هاي ــز ازجمل ــاب نی ــن كت و اي

ــرده ام! ــول ك بازنشســتگی ام موك
   شــما بــه فــردی ســخت کوش شــهره هســتيد. در ایــن خصــوص بيشــتر 

ــان بگوئيد. برایم

در مــورد سخت كوشــی بايــد بگويــم كــه قطعــًا يکــی از داليلــش تأثیــر خانــواده 
بــوده كــه پشــتکار در مــن تشــويق شــده اســت؛ در بســیاری از زمینه هايــی كــه 
اســتعداد كافــی نداشــتم، توانســتم آن را بــا سخت كوشــی جبــران كنــم. اتفاقــی 
ــا و  ــض و بی انصافی ه ــن رخ داد و تبعی ــرای م ــی ب ــد از فارغ التحصیل ــه بع ك
ــه  ــراد منجــر ب ــايد در بســیاری از اف ــت، ش ــه صــورت گرف ــی ك بی اخالقی هاي
ســرخوردگی می شــد. امــا مــن بــا وجــود دلخــوری فــراوان، بــه دلیــل عالقــه ی 
زيــادی كــه بــه كارم داشــتم راه خــود را ادامــه دادم. خــودم فکــر نمی كــردم كــه 
بیش ازحــد فعالیــت می كنــم! ولــی بعدهــا كــه ديــدم همــکاران ديگــر بــا ســبك 
ــت كلفت تر از  ــن پوس ــه م ــدم ك ــه ش ــتند متوج ــه كار هس ــغول ب ــری مش ديگ
بقیــه هســتم و موانــع روی مــن تأثیــر چندانــی نــدارد. چــون بــه كارم عالقــه 
ــود  ــادی را كــه در ســر راهــم ب ــع بســیار زي ــادی داشــتم ســعی كــردم موان زي
ــاد  ــن اعتم ــه م ــم ب ــئوالن دانشــگاه ه ــبختانه مس ــه خوش ــم. البت ــرف كن برط
كردنــد و لطــف داشــتند و در بســیاری از اوقــات حامــی مــن بودنــد تــا بتوانــم 

ــم.  ــی كن ــا عمل ــته هايم را در اين ج خواس

به عقيده من نياز است که مسئله ی 
ارتقای اساتيد در دانشگاه ها از این 

وضعيت خارج شود و کسانی بتوانند ارتقا 
پيدا کنند که با عالقه ی فراوان در حال 

انجام کارهای باکيفيت هستند و ضوابط 
اخالقی را در کارهای آموزشی و پژوهشی 

رعایت می کنند.
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گفت وگو

   چالش هــا و فرصت هــای رشــته روان پزشــکی در ایــران را چگونــه 
ــکی در  ــته روان پزش ــای رش ــرای ارتق ــما ب ــنهاد ش ــد؟ پيش ــی می کني ارزیاب

ــت؟ ــور چيس کش

در درجــه اول بــه اعتقــاد مــن كســانی كــه وارد ايــن حــوزه می شــوند 
بايــد آدم هــای عالقه منــدی باشــند و ســعی كننــد خودشــان را از نظــر 
ــته ها  ــاير رش ــا س ــود، ب ــا داده می ش ــه آن ه ــه ب ــه در جامع ــی ك پس خوراندهاي
ــًا ســرخورده  ــن مقايســه ای واقع ــد. چــون در صــورت انجــام چنی مقايســه نکنن
ــه نظــر مــن  خواهنــد شــد و نمی تواننــد به خوبــی فعالیــت و پیشــرفت كننــد. ب
ــای  ــا انگیزه ه ــراد ب ــت و اف ــادی اس ــتر غیرم ــکی بیش ــای روان پزش جاذبه ه
درونــی اغنــا می شــوند تــا پســخوراند بیرونــی؛ بنابرايــن تــا عالقه منــد نباشــند 
نمی تواننــد قانــع شــوند و در جهــت دســتیابی بــه امکانــات، پیگیری هــای الزم 
را انجــام دهنــد. بنابرايــن ايــن مهــم اســت كــه افــرادی جذب سیســتم آموزشــی 
ــتکار  ــد و از پش ــوادش را دارن ــتند، س ــد هس ــه عالقه من ــوند ك ــته ش ــن رش اي

كافــی برخوردارنــد. متأســفانه مــا شــاهد بوده ايــم 
كــه در مــورد دانش آموختــگان روان پزشــکی نیــز 
ــوده اســت  ــذار ب ــط تأثیرگ ــته ها، رواب ــاير رش ــد س مانن
و خیلــی از اســتعدادها نتوانســتند آن طــور كــه شايســته 
ــدارد كــه  ــود شــکوفا شــوند. البتــه ترديــدی وجــود ن ب
خیلی هــا نیــز به حــق جــذب سیســتم آموزشــی و 
ــرادی  ــی اف ــن رشــته شــدند، ول ــای اي ــه ارتق ــق ب موف
هــم بودنــد كــه می توانســتند در ايــن راه قــدم بگذارنــد 

ــر میســر نشــد. ــن ام ــف اي ــل مختل ــه دالي و ب
ــه امــور پژوهشــی در  از ســويی ديگــر توجــه بیشــتر ب

دانشــگاه ها و ضوابــط اخالقــی در ايــن حــوزه موردنیــاز اســت؛ اخــالق واقعــی، 
نــه صــوری و شــعاری! رونــد حــال حاضــر گرچــه نــکات مثبتــی هــم دارد امــا 
ــت و  ــده اس ــد ش ــی م ــش به نوع ــع پژوه ــت و در واق ــت نیس ــم مثب ــاًل ه كام
هــدف نهايــی از هــر پژوهــش ايــن اســت كــه مقالــه ای در يــك مجلــه خیلــی 
معتبــر چــاپ شــود و متأســفانه پژوهشــی كــه هــدف نهايــی اش حــل مشــکالت 
موجــود باشــد كمتــر ديــده می شــود. يــك علتــش ايــن اســت كــه بــرای كســی 
ــراد  ــن اف ــدارد و اي ــود ن ــزه ای وج ــود انگی ــا ش ــن حوزه ه ــد وارد اي ــه بخواه ك
ــاالت  ــداد مق ــای تع ــان ارتق ــه هدفش ــان ك ــدازه همکارانش ــد به ان ــايد نتوانن ش
ــه مســئله ی  ــاز اســت ك ــن نی ــده م ــه عقی ــن ب ــد. بنابراي اســت، پیشــرفت كنن
ارتقــای اســاتید در دانشــگاه ها از ايــن وضعیــت خــارج شــود و كســانی بتواننــد 
ارتقــا پیــدا كننــد كــه بــا عالقــه ی فــراوان در حــال انجــام كارهــای باكیفیــت 
هســتند و ضوابــط اخالقــی را در كارهــای آموزشــی و پژوهشــی رعايــت 
ــن  ــه اي ــراد توجــه بیشــتری شــود ب ــن اف ــه اي ــر ب ــه نظــر مــن اگ ــد. ب می كنن
ــی  ــاظ كم ــه لح ــون ب ــا كن ــه ت ــرفت هايی ك ــه پیش ــت ك ــم رف ــمت خواهی س

داشــتیم كمــی جنبــه كیفــی بــه خــود بگیــرد.
و باالخــره اين كــه تمــام فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی در نهايــت بايــد در 
جهــت ارتقــای كیفیــت درمــان انجــام شــود. متأســفانه طبابــت و پزشــکی هــم 
در رونــدی كــه در جامعــه ی مــا در جريــان اســت، گرفتــار شــده و بــه ســمت 
ــد در  ــده می شــود اخالقــی كــه باي تجــاری شــدن پیــش مــی رود و گاهــی دي
كار درمــان رعايــت شــود انجــام نمی گیــرد؛ هرچنــد خوشــبختانه روان پزشــکی 
در ايــن زمینــه در انتهــای جــدول قــرار دارد. متأســفانه ديــده می شــود كــه در 
تمــام رشــته ها اقدامــات بی مــورد و پروســیجرهای غیرضــروری بــرای بیمــاران 
ــه  ــت ك ــن نیس ــده اي ــور بن ــه منظ ــم ك ــن را بگوي ــه اي ــود. البت ــام می ش انج

ــا در  ــر، اين ه ــده اند. خی ــوده  ش ــی آل ــتند و همگ ــور هس ــراد اين ط ــه ی اف هم
اقلیــت هســتند. همچنیــن نمی خواهــم آب بــه آســیاب كســانی بريــزم كــه اخیــراً 
قصــد تخريــب جامعــه ی پزشــکی را دارنــد. امــا ايــن رونــد، واقعیتــی اســت كــه 
ــن   ــد«. اي ــر می كن ــه را گ ــك گل ــر، ي ــز گ ــك ب ــتیم؛ »ي ــاهد آن هس ــا ش م
يــك انتقــاد از خــود اســت. روان پزشــکی نیــز تــا حــدی بــه ايــن ســمت رفتــه 
اســت، امــا خوشــبختانه هنــوز خیلــی آلــوده نشــده. بنابرايــن در جهــت ارتقــای 
ــوده نشــده ايم، الزم اســت  ــی آل ــوز خیل ــه هن ــون  ك ــگاه روان پزشــکی، اكن جاي
ــرده و  ــوزه ورود نک ــن ح ــه اي ــی ب ــه خیل ــويم ك ــد ش ــکان متعه ــا روان پزش م
ــت. آن  ــروری اس ــه ض ــم ك ــام دهی ــاران انج ــرای بیم ــی را ب ــًا كارهاي صرف
ــن  ــر، خواهــد رســید. همچنی ــا تأخی ــد برســد، كمــی ب پســخوراندهايی كــه باي
امیــدوارم انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران، طبــق منشــور اخالقــی خــود در 

ايــن حــوزه مداخلــه كنــد.
بپرســم  می خواهــم  آخــر  ســؤال  به عنــوان     
در  روان پزشــکی  پيش کســوت  یــک  به عنــوان 
ــر  ــکان جوان ت ــی از روان پزش ــه انتظارات ــور چ کش

ــد؟ داری

فکــر می كنــم در پاســخ بــه ســؤال قبلــی تقريبــًا 
بــه ايــن ســؤالتان هــم جــواب داده ام؛ اول اين كــه 
ــته ی روان پزشــکی  ــد اصــاًل وارد رش ــه ندارن ــر عالق اگ
نشــوند، چــون در مقايســه بــا ســاير رشــته های پزشــکی 
پســخوراند مالــی كافــی را نــدارد و لــذا ســرخورده 
ــا  ــر م ــتان اگ ــی از دوس ــول يک ــه ق ــد؛ ب ــد ش خواهن
بتوانیــم يــك سايکوســکوپ! پیــدا كنیــم و بــا اســتفاده 
ــه  ــا دغدغ ــم و ب ــتفاده كنی ــزار اس ــته و از اب ــار گذاش ــود را كن ــر خ از آن فک
ــم!، روان پزشــکی محبوب تريــن رشــته پزشــکی خواهــد شــد!!  كمتــری كاركنی
ــن  ــد وارد اي ــم نباي ــه نداري ــر عالق ــم!، اگ ــه سايکوســکوپ نداري ــاًل ك ــی فع ول
حــوزه شــويم و وقتــی وارد ايــن رشــته شــديم توصیــه جــدی مــن ايــن اســت 
كــه ســعی كنیــم روان پزشــکی مان آلــوده نشــود. متأســفانه ايــن رونــد اســتفاده 
بی مــورد از پروســیجرهای غیرضــروری درجاهايــی ديــده می شــود. مثــل 
 brain و   QEEG و   EEG از  بی مــورد  تأكیــد می كنــم،  بی مــورد،  اســتفاده 
ــری  ــای غربالگ ــواع آزمون ه ــك و ان mapping و rTMS و tDCS و نوروفیدب
ــه  ــچ انديکاســیونی انجــام می شــود ك ــدون هی ــه ب ــالالت روان پزشــکی ك اخت
بــه نظــر مــن اجحافــی نســبت بــه بیمــاران اســت. خوشــبختانه ايــن مــوارد در 
ــه  ــن نقط ــم در همی ــدوارم بتوانی ــود. امی ــام می ش ــدرت انج ــر به ن ــال حاض ح
ــوده  ــائل آل ــن مس ــه اي ــا ب ــوان م ــتان ج ــم و دوس ــف كنی ــد را متوق ــن رون اي
ــد  ــگاه می كنن ــب ن ــه عق ــی ب ــال وقت ــد س ــد از چن ــورت بع ــوند. در آن ص نش

ــت.  ــد داش ــود خواه ــتری وج ــت بیش رضاي
ــه  ــتباهی ك ــم اش ــازه می خواه ــه، اج ــت مصاحب ــکر باب ــن تش ــا ضم در انته
ــت.  ــه اس ــورد مجل ــم و آن در م ــالح كن ــده را اص ــی درج ش ــه ی قبل در مصاحب
Iranian Journal of Psychiatry and Be- ــه ــانم ك ــرض برس ــه ع ــد ب  باي
چــون ديگــری  ســايت های  و   ISI و   Scopus در   havioral Sciences
،EMRO ،Index Copernicus ،Embase ،Google Scholar
،UDL-EDGE Services، SJR، DRJI ،Cite Factor

   Barakatkns ،SID ،ISC ،RICeST ،Scientific World Index، و 
ــه ی اخــالق در  ــت كمیت ــه عضوي ــود و ب ــه و فهرســت می ش Iran Mag  نماي

نشــر )COPE( در آمــده اســت.

متأسفانه این روند استفاده بی مورد از 
پروسيجرهای غيرضروری درجاهایی 

دیده می شود. مثل استفاده بی مورد، تأکيد 
 می کنم، بی مورد از EEG و QEEG و

brain mapping و rTMS و tDCS و 
نوروفيدبک و انواع آزمون های غربالگری 

اختالالت روان پزشکی.
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ــی  ــالت خودکش ــا تمای ــاران ب ــر بيم ــان مؤث ــدی درم ــزای کلي اج
کدام انــد؟ مــا بــر اســاس شــواهد هفــت مــورد را پيشــنهاد می کنيــم:

   بــرای فهــم تعــادل عوامــل تنــش و تمايــل 
بــه خودكشــی در مقابــل عوامــل پیشــگیری كننده 
ــه  ــاز ب ــی نی ــالت خودكش ــر تماي ــت در براب و مقاوم
تمركــز صريــح روی خطــر خودكشــی در هــر ويزيــت 

ــکل(. ــت )ش اس

ــه  ــه ای، ك ــکی زمین ــالالت روان پزش ــان اخت    درم
ــال اضطــراب و افســردگی(، عــدم  ــرای مث ــه تنــش ) ب ــه تجرب اغلــب منجــر ب
ــال اختــالل  ــرای مث ــا هــردو ) ب ــواد(، ي ــال مصــرف م ــرای مث وجــود مهــار )ب
ــل  ــك عام ــی ي ــی( می شــود؛ بی خواب ــط و بی خواب ــت مختل ــی در وضعی دوقطب
مهــم و به طــور شــايع مــورد غفلــت درخطــر خودكشــی قريب الوقــوع اســت كــه 

اغلــب قابــل درمــان اســت.

ــه     ارزيابــی و مديريــت همبودی هــای جســمی  كــه ممکــن اســت منجــر ب

ــای  ــا بیماری ه ــط ب ــس مرتب ــا تنگی نف ــی، ي ــد درد، بی خواب ــش مانن ــاد تن ايج
مزمــن ريــوی يــا عــدم مهــار ) بــرای مثــال آســیب های مغــزی پــس از ترومــا( 

شــود.

   از مداخــالت اختصاصــی خودكشــی اســتفاده 
كنیــد كــه نشــان داده  شــده اســت خطــر خودكشــی را 
ــس  ــی پ ــای مراقبت ــد تماس ه ــد؛ مانن كاهــش می دهن
از ترخیــص از بخــش اورژانــس يــا بیمارســتان )بــرای 
مثــال كارت پســتال و نامــه( و درمان هــا ماننــد درمــان 
ــر  ــل خط ــه روی عوام ــناختی، ك ــاری ش ــان رفت ــا درم ــی ي ــاری ديالکتیک رفت
ــارت  ــدی و مه ــف، ناامی ــش، بدتنظیمی عواط ــی تن ــد كم تحمل ــی مانن خودكش
ــن، نشــان داده  شــده اســت  ــر اي ضعیــف حل مســئله متمركــز اســت. عــالوه ب
كــه مداخــالت مختــص بخــش اورژانــس بــا تدويــن يــك برنامــه ايمنــی، اقــدام 
ــه  ــان را افزايــش می دهــد. برنام ــه خودكشــی را كاهــش و همــکاری در درم ب
ايمنــی بــه بیمــاران مســتعد خودكشــی كمــك می كنــد تــا از طريــق راه كارهــای 
ــای  ــواس و تکنیك ه ــردن ح ــی، پرت ك ــل زندگ ــرور دالي ــد م ــخصی مانن ش

ترجمه: عاطفه محمدجعفری
 روان پزشک

حمایت اجتماعی یک عامل محافظتی 
قوی در مقابل خودکشی است.

مراقبت از بیماران
 با تمایالت خودکشی
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استفاده از هوش مصنوعی برای 
شناسایی داده های مرتبط در پرونده های 

الکترونيک سالمت و ابزار غربالگری 
مناسب، ممکن است توانایی تطابق 

ميزان خدمات با کاهش خطر خودکشی 
را بهبود بخشد.

مقاله  ها

تنظیــم احساســات؛ راه كارهــای بیــن فــردی )دســتیابی بــه خانــواده و دوســتان(؛ 
ــران و  ــوط بح ــران، خط ــال درمانگ ــرای مث ــص )ب ــراد متخص ــا اف ــاس ب و تم

ــد. خدمــات اورژانــس( تمايــالت خودكشــی خــود را كنتــرل كنن

ــل  ــط را از عوام ــا محی ــد ت ــاركت می كن ــواده مش ــار و خان ــا بیم    پزشــك ب
كشــنده ماننــد ســالح گــرم يــا داروهــا، كــه می توانــد مــرگ آور بــودن اقدامــات 
بعــدی را افزايــش دهــد، مصــون نگــه دارد. درنهايــت، پزشــکان موانــع اجــرای 
برنامــه ايمنــی را مــرور و بــا بیمــاران ايــن موانــع را حــل می كننــد تــا احتمــال 
مؤثــر بــودن طــرح را افزايــش دهنــد. همچنیــن شــواهدی وجــود دارد كــه برخی 
ــق،  ــی خل ــرات تثبیت كنندگ ــدا از اث ــتقیم ج ــور مس ــی به ط ــالت داروي مداخ
ــش  ــی را كاه ــر خودكش ــد خط ــايکوتیکی می توان ــا آنتی س ــردگی و ي ضدافس
ــرای  ــن ب ــی، كلوزاپی ــالالت خلق ــرای اخت ــوم ب ــتفاده از لیتی ــد اس ــد؛ مانن ده
ــای  ــان و مهاركننده ه ــه درم ــاوم ب ــرای افســردگی مق ــن ب اســکیزوفرنیا، كتامی
بازجــذب ســروتونین در مقابــل ضدافســردگی های ســه حلقه ای )بــه دلیــل 
ــاير  ــه س ــت ب ــااًل ارجحی ــی(  و احتم ــرف دوم ــر در بیش مص ــندگی باالت كش

ــرای كاهــش خطــر خودكشــی. ــا ونالفاكســین ب داروهــا ماننــد بوپروپیــون ي

ــوی در  ــی ق ــل محافظت ــك عام ــی ي ــت اجتماع ــه ای: حماي ــل زمين    عوام
ــد فقــدان حــاد، اختــالف  ــاًل، برعکــس آن مانن ــل خودكشــی اســت. متقاب مقاب
ــار  ــرای رفت ــاد ب ــريع كننده ح ــد تس ــی می توانن ــات منف ــا تجربی ــردی ي ــن ف بی
ــات  ــن تجربی ــد. اي ــرار گیرن ــه ق ــورد توج ــد م ــند و باي ــی باش ــی آت خودكش
به خصــوص در افــرادی باتجربــه ی تبعیــض، تجربــه تحــت زورگويــی ســايبری 

ــودن و طــرد ممکــن اســت برجســته باشــد. ب

ــد  ــان می ده ــه نش ــود دارد ك ــی  وج ــواهد محکم ــت: ش ــی مراقب    هماهنگ
ــد  ــت ســالمت به طــور قابل اعتمــادی می توان اجــزای خاصــی از سیســتم مراقب
میــزان خودكشــی را كاهــش دهــد. ايــن اجــزا شــامل ارتبــاط و جابجايی هــای 

ــريع  ــی س ــت؛ دسترس ــطوح مراقب ــر س ــق در تغیی دقی
ــك خــط بحــران ۲۴ ســاعته؛  ــات، شــامل ي ــه خدم ب
اجــرای  غیرپیگیــر؛  بیمــاران  قاطعانــه  پیگیــری 
ــری؛  ــواهد و قابل اندازه گی ــر ش ــی ب ــای مبتن مراقبت ه
ــی و  ــر ارزياب ــارت ب ــان؛ و نظ ــداوم كاركن ــوزش م آم
ــاير  ــا و س ــتند. اين ه ــی هس ــر خودكش ــان خط درم
میــزان  درصــد   ۲۹ تــا   ۲۲ انگلســتان  در  اجــزا 
خودكشــی را كاهــش داده و اجــرای آنهــا در سیســتم 
ــی كاهــش چشــمگیرتری  ــورد حت ــری ف ســالمتی هن

ــت. ــار آورده اس ــه ب ــی ب در خودكش

چالش ها
بااين كــه موانعــی بــرای اجــرای كامــل ايــن راه كارهــا وجــود دارد، نگرش هــای 

مبتنــی بــر شــواهد امیدبخشــی بــرای غلبــه بــر ايــن موانــع وجــود دارد:

   ارزیابــی خطــر خودکشــی: اســتفاده از هــوش مصنوعــی بــرای شناســايی 
ــری  ــزار غربالگ ــالمت و اب ــك س ــای الکترونی ــط در پرونده ه ــای مرتب داده ه
ــر  ــش خط ــا كاه ــات ب ــزان خدم ــق می ــی تطاب ــت تواناي ــن اس ــب، ممک مناس

ــد. ــود بخش ــی را بهب خودكش

ــراد  ــب اف ــه اغل ــل اين ك ــه دلی ــت: ب ــه مراقب ــدد ارائ ــزی مج    برنامه ری
ــه  در معــرض خطــر خودكشــی در سیســتم مراقبــت روان پزشــکی نیســتند و ب

 احتمــال زيــاد آخريــن تمــاس بالینــی آن هــا بــا پزشــکان مراقبــت اولیــه اســت، 
ــده  ــان داده  ش ــه نش ــود دارد ك ــاركتی وج ــت مش ــای مراقب ــرای ارتق ــازی ب نی
ــر  ــمی  مؤث ــای جس ــی از همبودی ه ــا طیف ــاران ب ــردگی بیم ــش افس در كاه
ــی در  ــاژ دقیــق و اجــرای برنامــه ايمن ــوده اســت. به عــالوه غربالگــری و تري ب

بخش هــای اورژانــس احتمــااًل زندگی هايــی را نجــات  می دهــد.

   بهبــود تشــخيص و مدیریــت اختــالالت خــواب بــا ابزارهــای غیردارويــی 
ــذار  ــی تأثیرگ ــالمت عمومی خودكش ــار س ــد روی ب ــواهد می توان ــر ش ــی ب مبتن
باشــد. مطالعــات در كشــورهای بــا منابــع انــدک نشــان می دهــد كــه 
مراقبت هــای زيــادی می توانــد بــه شــکلی مؤثــر توســط نیــروی كار وســیع تری 
ازآن چــه در حــال حاضــر در اياالت متحــده وجــود دارد ارائــه شــود. مراقبــت در 
جابه جايــی بیــن ســطوح مراقبــت، پیگیــری قاطــع، بهبــود دسترســی ســريع بــه 
مراقبــت بــرای بیمــاران بــا افــکار خودكشــی و ارائــه مراقبت هايــی مبتنــی بــر 
ــرای بیشــتر سیســتم های مراقبــت ســالمت  ــد ب ــری باي شــواهد و قابل اندازه گی

ــد. ــول باش قابل حص

مراقبــت  ارائــه  بــا  همبودی هــای جســمی   مدیریــت  و  ارزیابــی     
ــود. ــام ش ــکلی انج ــن ش ــه بهتري ــد ب ــمی می توان ــی و جس ــه ی روان يك پارچ

   پرداختــن بــه خطرهــای خــاص خودکشــی نیازمنــد گســترش درمان هــای 
ــاران  ــرای كاهــش خودكشــی در بیم ــر شــواهد و تعهــد ســازمان ها ب ــی ب مبتن
ــا موفقیــت  در معــرض خطــر اســت. سیســتم ســالمت هنــری فــورد ايــن را ب

نشــان داده اســت.

ــات  ــه اختالف ــردی، ازجمل ــن ف ــه ای بي ــل زمين ــت عوام ــه و مدیری    توج
ــی  ــار خودكش ــه رفت ــر ب ــب منج ــه اغل ــوب، ك ــات نامطل ــی و تجربی خانوادگ
ــم  ــیار مه ــور بس ــه خانواده-مح ــور بلک ــت بیمار-مح ــرای مراقب ــود ، ب می ش

ــت. اس

نتيجه گيری
مراقبــت مناســب خطــر كوتــاه و بلندمــدت خودكشــی را 
می توانــد كاهــش دهــد و عوامــل محافظتــی را بهبــود 
دهــد. هرچنــد، بــه دلیــل اين كــه برخــی بیماری هــای 
روان پزشــکی باعــث تنــش شــديد و مشــقت می شــود، 
هــر مــوردی از خودكشــی قابل پیشــگیری نیســت. 
پیشــنهاد شــده اســت كــه خودكشــی در كارآزمايی هــای 
ــار  ــه ای قابل انتظ ــد نتیج ــی باي ــگیری از خودكش پیش
ــی ،  ــد علم ــك پیام ــوان ي ــرگ به عن ــان م ــه زم ــور ك ــود، همان ط ــی ش تلق
بالینــی و اخالقــی در آزمايشــات بالینــی ســرطان پذيرفتــه  شــده اســت؛ هرچنــد، 
ماننــد تحقیقــات مداخــالت ســرطان، هــدف بهبــود میــزان و كیفیــت زندگــی 
ــرد  ــك رويک ــه ي ــوم اســت ك ــن مفه ــت از اي ــی در حماي ــواهد كنون اســت. ش
بســیار شخصی شــده بــه مراقبــت از بیمــاران بــا گرايــش خودكشــی، رويکــردی 

ــن پیشــرفت های علمــی اســت. ــر آخري ــی ب مبتن

منبع
Brent DA, Oquendo MA, Reynolds CF. Caring for Suicidal Pa-
tients. JAMA Psychiatry. 2019 Jun 12. doi: 10.1001/jamapsychi-
atry.2019.0927.
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خطر خودکشی در جهان:
يک مطالعه طولی و فراتحلیل

ترجمه: عاطفه محمدجعفری
 روان پزشک

ــان  ــر جه ــرد را در سراس ــا ف ــه میلیون ه ــده ای اســت ك    افســردگی مشــکل پیچی
ــا  ــا ب ــر دنی ــال در سراس ــر هرس ــدود ۸00000 نف ــد. ح ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح

خودكشــی می میرنــد.
ــار خودكشــی در كشــورهای مختلــف  ــکار و رفت ــاره اف ــادی درب مطالعــات مقطعــی زي
ــی و  ــکار خودكش ــترش اف ــم گس ــورد فه ــات در م ــن مطالع ــت؛ اي ــده اس ــام  ش انج
شناســايی مشــخصات شــخصی مرتبــط بــا آن در كشــورهای مختلــف كمــك كــرده 
اســت. امــا ايــن مطالعــات مقطعــی نمی توانــد تعییــن كنــد كــه ايــن عاليــم و عوامــل 
ــد آسیب شناســی  ــی می توان ــا مطالعــات طول ــار خودكشــی می شــود. ام ــه رفت منجــر ب
روانــی پیــش از خودكشــی را نشــان دهــد، بنابرايــن در پیش بینــی و پیش گیــری بالقــوه 
ــی  ــر خودكش ــرفت ها، خط ــن پیش ــام اي ــود تم ــت. باوج ــده اس ــی كمك كنن خودكش

ــه نشــده اســت.  ــی مطالع به صــورت جهان
ــی  ــه ارزياب ــادر ب ــات ق ــوع مطالع ــن ن اي
عواملــی در ســطح كشــوری از قبیــل 

ــاختاری« اســت.  ــگ س »ان
ايــن مطالعــه بــا فراتحلیــل مطالعــات 
خطــر خودكشــی در سراســر دنیــا، چنديــن 

ــن  ــا اي ــه كجاه ــت ك ــن اس ــدف اول اي ــد. ه ــان می ده ــی را نش ــکاف اطالعات ش
ــی  ــك آسیب شناس ــود ي ــه وج ــت ك ــن اس ــدف دوم اي ــد. ه ــام دادن ــات را انج مطالع
ــن اســت  ــوم اي ــدف س ــد. ه ــر خودكشــی باش ــده خط ــد پیش بینی كنن ــی می توان روان
ــالمت روان  ــاختاری س ــگ س ــد ان ــوری مانن ــطح كش ــی در س ــور عوامل ــه چه ط ك

ــذارد. ــر بگ ــی تأثی ــر خودكش ــد روی خط می توان
۷1 مطالعــه از ۳0 كشــور مختلــف بررســی شــد. بیشــتر مطالعــات خطــر خودكشــی در 
ــکا  ــکای شــمالی انجــام  شــده اســت )۶۶ درصــد در آمري ــی و آمري كشــورهای اروپاي
ــچ  ــترالیا و هی ــیا و اس ــد در آس ــی، ۴ درص ــورهای اروپاي ــد در كش ــادا، ۲5 درص و كان
ــد  ــطح درآم ــر س ــات ازنظ ــی مطالع ــی(. وقت ــکای جنوب ــا و آمري ــه ای در آفريق مطالع
ــاال و تنهــا 1 مطالعــه  ــا درآمــد ب كشــورها بررســی شــد، ۷0 مطالعــه از كشــورهايی ب
در كشــوری بــا درآمــد پايیــن بــود. نـُـه درصــد مطالعــات از كشــورهايی بــا اســتیگمای 
ســاختاری باالبــود و شــش مطالعــه در كشــورهای بــدون قانــون روان انجــام  شــده بــود.

یافته های به دست آمده به این شرح بود:
   اثر كلی آسیب شناسی روانی روی افکار و رفتار خودكشی 

تجربــه افــکار و رفتــار خودكشــی در حضــور آسیب شناســی روانــی در مقايســه بــا عــدم 
 .)OR=2( وجــود آن، افزايــش می يابــد

استیگمای ساختاری سالمت روان

ــدون  ــگ در كشــورهای ب ــد و ان ــه دســت نیام ــاداری ب برخــالف انتظــار، نتیجــه معن
ــاداری  ــاوت معن ــون ســالمت روان تف ــا كشــورهای دارای قان ــون ســالمت روان ب قان

نداشــت. 
   منطقه جغرافیايی و سطح درآمد

به علت ناهمگونی اطالعات در مطالعات قابل ارزيابی نبود.
ــورد خودكشــی  ــات در م ــه تحقیق ــم داشــت. اول اين ك ــه مه ــه يافت ــه س ــن مطالع اي
ــه از  ــك مطالع ــا ي ــود. تنه ــده ب ــا انجام ش ــی از دنی ــق خاص ــح در مناط ــور واض به ط
ــود.  ــه ای نب ــچ مطالع ــا هی ــی و آفريق ــکای جنوب ــود و از آمري ــد ب ــوری كم درآم كش
ــی  ــی از خودكش ــای ناش ــد مرگ ه ــه ۷۸ درص ــت چراك ــده اس ــه نگران كنن ــن يافت اي
ــد متوســط  ــا درآم ــد و ب در كشــورهای كم درآم
اتفــاق می افتــد و ســطح باالتــر انــگ ســالمت 
پايین تــر  درآمــد  بــا  كشــورهای  در  روان 
ــن  ــث تخمی ــن باع ــت؛ اي ــده اس ــاهده  ش مش
ــی  ــه شــکاف اطالعات ــن خطــر و منجــر ب پايی
دربــاره خطــر خودكشــی و همچنیــن از دســت 
دادن فرصت هايــی بــرای مداخلــه و پیشــگیری 

خواهــد شــد. 
   دوم اين كــه، همان طــور كــه انتظــار می رفــت، آسیب شناســی روانــی خطــر 
رفتــار و افــکار خودكشــی را در میــان كشــورها افزايــش می دهــد. عاليــم روان پزشــکی 
ممکــن اســت بــرای كمــك بــه شناســايی افــراد در معــرض خودكشــی اســتفاده شــود 

و ارزيابــی خطــر و مداخــالت آگاهانــه و تالش هــای پیشــگیرانه را بهبــود بخشــد.
ــا  ــی ب ــف جغرافیاي ــق مختل ــی در مناط ــی روان ــر آسیب شناس ــزان خط ــی می از طرف
ــت  ــت محدودي ــه عل ــد ب ــه می توان ــدارد؛ ك ــی ن ــوع تفاوت ــاختاری متن ــتیگمای س اس

ــد.  ــه باش ــل مطالع ــورهای مح كش
   ايــن مطالعــه بــه مســیر و جهــت تحقیقــات خودكشــی كمــك می كنــد. بــرای مثال، 
مطالعــات طولــی در كشــورهای بــا درآمــد كــم و متوســط يافته هــای جمعیت شــناختی 
ــن رويکــرد  ــی، اي ــود خواهــد داد. به طوركل ــاالی خودكشــی را بهب ــزان ب دخیــل در می
ــگیرانه در  ــای پیش ــالت و تالش ه ــی و مداخ ــر خودكش ــی خط ــه ارزياب ــد ب می توان

سراســر جهــان كمــك كنــد.
منبع

Guzmán EM, Cha CB, Ribeiro JD, Franklin JC. Suicide risk around 
the world: a meta-analysis of longitudinal studies. Soc Psychiatry 
Psychiatr Epidemiol. 2019;54(12):1459-1470.

78 درصد مرگ های ناشی از خودکشی در کشورهای 
کم درآمد و با درآمد متوسط اتفاق می افتد و سطح باالتر 

انگ سالمت روان در کشورهای با درآمد پایین تر مشاهده 
 شده است.
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non-suicidal self-( افــکار خودكشــی و خودآســیبی های غیرخودكشــی   
ــه خودكشــی  ــدام ب ــا اق ــوی ب ــاط ق ــان شــايع اســت و ارتب ــن نوجوان harm( در بی
ــه ای كــه آوريــل 2019 در مجلــه لنســت چــاپ شــد بــه شناســايی  دارنــد. در مقال
ــروه  ــن گ ــی در اي ــه خودكش ــدام ب ــگويی كننده اق ــه پیش ــده ك ــی پرداخته ش عوامل

پرخطــر هســتند.
ــی و  ــات مقطع ــر مطالع ــه ب ــی تکی ــات قبل ــم تحقیق ــای مه ــی از محدوديت ه يک
گــزارش گذشــته نگر هــم در مــورد عوامــل خطــر و هــم در مــورد نتايــج مرتبــط بــا 
خودكشــی بــوده اســت؛ يعنــی ســوگیری از نظــر به يــادآوردن وجــود دارد و ارتبــاط 
زمانــی اغلــب واضــح نیســت. در ايــن پژوهــش تــالش بــر رفــع ايــن محدوديت هــا 

بــوده اســت.
روش تحقيق

ــی و  ــکار خودكش ــاره اف ــنامه ای درب ــه پرسش ــن مطالع ــركت كنندگان در اي    ش
آســیب بــه خــود در ســن 1۶ و ۲1 ســالگی پــر كردنــد و بعــد بــه دو نمونــه تقســیم 
شــدند: نمونــه اول شــامل ۴5۶ نفــر نوجــوان بــود كــه در پرسشــنامه اول ابــراز كــرده 
بودنــد افــکار خودكشــی دارنــد. نمونــه دوم شــامل نوجوانانــی بــود كــه در پرسشــنامه 
اولیــه رفتارهــای خودآســیبی )self-harm( گــزارش كردنــد كــه شــامل 5۶۹ مــورد 
ــه خودكشــی مطــرح  ــدام ب ــرادی كــه در پرسشــنامه 1۶ ســالگی ســابقه اق ــود. اف ب
ــه  ــدام ب ــن اق ــر اولی ــز ب ــا بررســی متمرك ــارج شــدند ت ــه خ ــد از مطالع ــرده بودن ك

خودكشــی باشــد.
ــدام  ــالگی اق ــنامه ۲1 س ــه در پرسش ــاس اين ك ــر اس ــه ب ــركت كنندگان در مطالع ش
ــه تقســیم بندی شــدند. از آن هايــی كــه  ــا ن ــد ي ــه خودكشــی گــزارش كــرده بودن ب
رفتارهــای خودآســیبی گــزارش كردنــد يعنــی بــه ســؤال »آيــا پیــش آمــده عمــداً بــه 
خودتــان آســیب زده باشــید؟ مثــاًل بــا مصــرف قرص هــای زيــاد يــا مجــروح كــردن 
ــك ســری ســؤاالت ديگــر پرســیده شــد  ــد ي ــه دادن خــود )cutting(؟« پاســخ بل
ــورد بررســی  ــی م ــای خطــر مختلف ــا قصــد خودكشــی مشــخص شــود. فاكتوره ت
قــرار گرفتنــد كــه ازجملــه می تــوان بــه ايــن مــوارد اشــاره كــرد: جنســیت, عملکــرد 

ــای  ــخصیت، رفتاره ــزرگ ش ــد ب ــج بع ــگری، پن ــی، تکانش ــب هوش ــی، ضري اجراي
خودآســیبی در خانــواده و دوســتان، وقايــع ناخوشــايند زندگــی، عــدم رضايــت از بدن، 
مشــکالت خــواب، اختــالالت روان پزشــکی، مصــرف مــواد، نقشــه خودكشــی و ...

نتایج

   1۲ درصــد گروهــی كــه در پرسشــنامه 1۶ ســالگی افــکار خودكشــی داشــتند و 
1۲ درصــد آنانــی كــه در ايــن ســن رفتارهــای خودآســیبی گــزارش كــرده بودنــد در 
۲1 ســالگی گــزارش كردنــد كــه بــرای اولیــن بــار اقــدام بــه خودكشــی داشــته اند. 
ــوارد  ــن م ــامل اي ــروه اول ش ــی در گ ــه خودكش ــدام ب ــگويی كننده اق ــل پیش عوام
ــاير  ــرف س ــس، مص ــرف كانابی ــی، مص ــیبی غیرخودكش ــای خودآس ــد: رفتاره بودن
مــواد غیرقانونــی، مواجهــه بــا خودآســیبی در خانــواده يــا دوســتان، ســطوح باالتــر 

در شــخصیت.  intellect/openness

ــوارد  ــن م ــامل اي ــروه دوم ش ــی در گ ــه خودكش ــدام ب ــگويی كننده اق ــل پیش عوام
ــواب  ــکالت خ ــی، مش ــواد غیرقانون ــاير م ــرف س ــس، مص ــرف كانابی ــد: مص بودن
)ازجملــه بیــدار شــدن طــی شــب و خــواب ناكافــی( و ســطوح پايین تــر برونگرايــی 

ــخصیت. در ش
طبــق نتايــج مطالعــه، افــرادی كــه افــکار خودكشــی يــا رفتارهــای خودآســیبی دارنــد 
گــروه پرخطــر محســوب شــده و حــدود يــك تــا پنــج درصــد ايــن افــراد در آينــده 
ــن پژوهــش  ــی، در اي ــات قبل ــرد. برخــالف مطالع ــد ك ــه خودكشــی خواهن ــدام ب اق
ــا  ــوی ب ــاط ق ــی و روش آن، ارتب ــد فراوان ــیبی، مانن ــای خودآس ــای رفتاره ويژگی ه

اقــدام بــه خودكشــی در آينــده نداشــتند.
نتيجه گيری

ــای  ــا رفتاره ــد ي ــر می كنن ــورد خودكشــی فک ــه در م ــی ك    بســیاری از نوجوانان
ــن  ــج اي ــه نتاي ــر پاي ــرد. ب ــد ك ــی نخواهن ــه خودكش ــدام ب ــد اق ــیبی دارن خودآس
ــی،  ــیبی غیرخودكش ــای خودآس ــواد، رفتاره ــرف م ــورد مص ــش در م ــه پرس مطالع
ــد  ــیبی می توان ــای خودآس ــا رفتاره ــه ب ــخصیتی و مواجه ــای ش ــواب، ويژگی ه خ
ــه  ــدام ب ــر اق ــان در خط ــايی نوجوان ــر و شناس ــی خط ــت ارزياب ــران جه ــه درمانگ ب

ــد. ــك كن ــی كم خودكش
منبع

Mars B, Heron J, Klonsky ED, Moran P, O’Connor RC, Tilling K, 
Wilkinson P, Gunnell D. Predictors of future suicide attempt 
among adolescents with suicidal thoughts or non-suicidal self-
harm: a population-based birth cohort study. Lancet Psychiatry. 
2019;6(4):327-337.

پيش بينی کننده های اقدام به خودکشی
در نوجوانان در یک مطالعه کوهورت

ترجمه: زینب اميری مقدم 
روان پزشک
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مقاله  ها

ترجمه و گردآوری: مهرنوش وحيدی 
دستيار روان پزشکی

ــی،  ــات درمان ــه خدم ــه ارائ ــد ب ــی متعه ــازمان غیرانتفاع ــك س ــك ي    مايوكلینی
آموزشــی و پژوهشــی اســت كــه در ســال ۲0-۲01۹ مفتخــر بــه دريافــت رتبــه نخســت 
ــگاهی در  ــه دانش ــن مجموع ــت. اي ــده اس ــکا ش ــده آمري ــتان های اياالت متح بیمارس
تعــدادی از ايــاالت آمريــکا ازجملــه ايالت هــای آريزونــا، فلوريــدا و نیــز مینه ســوتا، شــهر 

راچســتر مشــغول فعالیــت و ارائــه خدمــت اســت. ســاختمان 
به عنــوان  راچســتر  شــهر  در   )Genorose( جنــوروز 
يکــی از به روزتريــن و مجهزتريــن مراكــز روان پزشــکی 
ــکی  ــتان روان پزش ــمین بیمارس ــه شش ــده و البت اياالت متح
ــتان دارای ۷۳  ــن بیمارس ــت. اي ــده اس ــناخته  ش ــور ش كش
ــال و  ــای بزرگســاالن، اطف ــامل بخش ه تخــت بســتری ش

نوجوانــان، ســالمندان، روان تنــی، اورژانــس و بخــش ُخلقی اســت. همچنیــن درمانگاه های 
تخصصــی و فوق تخصصــی دايــر هســتند و خدمــات ســرپايی در حوزه هــای گوناگــون 

ــردد.  ــه می گ ــاران ارائ ــه بیم ــی و درد ب ــاد، توان بخش ــه اعتی ازجمل
دپارتمــان روان پزشــکی ســاالنه، نــه دســتیار تخصصــی می پذيــرد و تــا كنــون حــدود 
ســیصد فارغ التحصیــل داشــته اســت و به طــور جامــع در ســه حــوزه آموزشــی، 

ــی دارد. ــی گام برم ــی و پژوهش ــای بالین مهارت ه
   دوره دســتیاری  روان پزشــکی دوره ای چهارســاله شــامل جلســات مداوم آموزشــی توســط 
اســاتید و دســتیاران ارشــد، كنفرانس هــای هفتگــی دســتیاری، ســخنرانی ها و ســمینارهای 
بالینــی، ژورنــال كالب هــا، جلســات مباحثــه و تبادل نظــر، آموزش هــای فــردی، جلســات 
ماهانــه ی پخــش و نقــد فیلم هــای ســینمايی بــا زمینــه روان پزشــکی وهم چنیــن گرانــد 
راندهــای ســالیانه بــا حضــور اســاتید برجســته ی سراســر كشــور كــه بــه مركــز دعــوت 

ــت. ــوند، اس می ش
يکــی از محبوب تريــن تجــارب آموزشــی ســری جلســات ســايکوتراپی، خــاص 
دســتیاران ســال ســه و چهــار اســت كــه بــه شــکل هفتگــی در خانــه ی يکــی از اســاتید 

ــردد . ــزار می گ برگ
ســال اول دســتیاری دربرگیرنــده ی دوره هــای چرخشــی داخلــی، اطفــال، طــب 
اورژانــس، نورولــوژی، روان پزشــکی بزرگســاالن و كــودكان، سايکوســوماتیك و 

اســت. روان  اورژانس هــای 
ــاران  ــت بیم ــت مديري ــتیاران جه ــای دس ــت مهارت ه ــر تقوي ــد ب ــال دوم تأكی در س
ــی و  ــاد، روان تن ــان، اعتی ــال و نوجوان ــکی اطف ــز روان پزش ــتری و نی ــرپايی و بس س

روان پزشــکی مشــاوره-رابط می شــود.
ــی  ــی و پزشــکی قانون ــالمندان، رفتاردرمان ــه نگــر، س ــای جامع در ســال ســوم واحده
اضافــه می شــود و ســال چهــارم بــه جمع بنــدی، رفــع نقــاط ضعــف و تقويــت نقــاط 
قــوت، ارائــه ی مشــاوره و رهبــری تیــم درمــان )Junior attending role( و آمــوزش 
ــه  ــردازد. البت ــد می پ ــتیار ارش ــوان دس ــران به عن ــه فراگی ب
ــدن دو  ــس از گذران ــد پ ــان می توانن ــدان و متقاضی عالقه من
ــی، وارد دوره  ــکی عموم ــتیاری روان پزش ــال از دوره دس س

دســتیاری روان پزشــکی اطفــال و نوجوانــان شــوند.
هم چنیــن دســتیاران در صــورت عالقــه و تمايــل دوره هــای 
پیشــرفته ای از قبیــل علــوم اعصــاب و روش شناســی 

پژوهــش را می گذراننــد.
ســاعت كاری دســتیاران از ۸0 ســاعت در هفتــه تجــاوز نمی كنــد و بیــش از ۳0 ســاعت 

كار مــداوم مجاز نیســت.
ــان،  ــال و نوجوان ــاد، اطف ــیپ در حیطــه ی اعتی ــاله فلوش ــا دوس ــك ت ــای ي    دوره ه
ســالمندان، خــواب، روان تنــی و روان پزشــکی مشــاور-رابط برگــزار می شــوند. 
ــوان  ــا عن ــدی ب ــیپ جدي ــاله ی فلوش ــال ۲01۸ دوره ی يك س ــت در س ــايان ذكر اس ش
ــتیار فوق تخصصــی،  ــك دس ــالیانه ي ــرورش س ــا چشــم انداز پ Mood fellowship ب
راه انــدازی شــد كــه هــدف آن شــناخت، ارزيابــی و مديريــت هــر چه بهتــر اختــالالت 
خلقــی و بررســی دقیق تــر اتیولوژی هــا، ســازوكارهای نوروبیولوژيــك و بررســی 

ــه ای اســت. ــوژی زمین ــا نوروپاتول ــی ب ــم بالین ــن عالي ــاط بی ارتب
در ايــن مركــز فعالیت هــای پژوهشــی در انــواع حیطه هــا انجــام می گیــرد كــه يکــی از 
اهــداف اصلــی آن توســعه مداخــالت مؤثــر جهــت بیمــاران مبتــال بــه اختــالالت ذهنــی، 
ــدف درک  ــا ه ــی ب ــر پژوهش هاي ــی ديگ ــت. در بخش ــادی اس ــی و اعتی ــاری، خلق رفت
عمیق تــر و ارزيابــی دقیق تــر عوامــل ژنتیکــی دخیــل در اختــالالت روان، ســازوكارهای 
مولکولــی و بیوماركرهــای مرتبــط بــا تشــخیص و پاســخ بــه درمــان در حال انجام اســت.

منابع
https://health.usnews.com/best-hospitals/area/mn/mayo-clin-
ic-6610451
https://www.mayoclinic.org/departments-centers/psychiatry

ساعت کاری دستياران از ۸۰ ساعت 
در هفته تجاوز نمی کند و بيش از 3۰ 

ساعت کار مداوم مجاز نيست.

از 
مایوکلینیک 
چه می دانیم؟
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توضیــح:  امــروزه اعتیــاد بــه يکــی از معضــالت جــدی اجتمــاع تبديــل شــده و گمــان مــی رود بــا احتســاب خانــواده ی هــر 
ــبکه ی  ــن ش ــاران در اي ــری، از گرفت ــون نف ــج میلی ــده ی پن ــام اعالم ش ــیع تری از ارق ــای وس ــا رقم ه ــادان، ب ــك از معت ي
پیچیــده، ســروكار خواهیــم داشــت. بدين ســبب ســاختار ايــن كتــاب بــه نحــوی تنظیــم شــده كــه ســوءمصرف، بیش مصرفــی، 
مســمومیت و ســاير نــکات علمــی مــواد گوناگــون، بــه ســاده ترين روش و بــدون اتــالف وقــت، در هــر صفحــه آمــده اســت.

عنوان کتاب: هم آفرینی تغيير
نویسنده: جان فردریکسون

مترجم: عنایت  خليقی سيگارودی
انتشارات: ارجمند

توضیــح: هم آفرينــی تغییــر، برنــدۀ جايــزه بهتريــن كتــاب روان پزشــکی ســال ۲01۴ از انجمــن پزشــکی بريتانیــا، اساســًا يــك 
ــز شــرح  ــون را نی ــن فن ــن مهــم، زيرســاخت های روان شــناختی و عصب پژوهــی اي ــا، ورای اي ــاب آمــوزش فــن اســت. ام كت
ــد. در  ــن می كن ــدف تعیی ــرد و ه ــك، راهب ــن، تاكتی ــله مراتبی ف ــاختار سلس ــن را در س ــر ف ــرد ه ــن، كارك ــد و همچنی می ده
كنــار همــه اين هــا، كاربــرد وســیع و متنــوع مثال هــای بالینــی، همــراه بــا معرفــی و توصیــف نکتــه بــه نکتــه ی هــر يــك از 

ــزوده اســت. ــاب اف ــه ارزش آموزشــی كت ــش، ب ــر، بیش ازپی ــار و درمانگ ــای بیم ــا و واكنش ه كنش ه

عنوان کتاب: مغز شناخت و رفتار )مجموعه چهارم( /سمينارهای ادواری بيمارستان روزبه
ــر  ــع، علی اکب ــز بدی ــریفی، کامبي ــداد ش ــوی، ون ــا نق ــم زاده، حميدرض ــه قاس ــندگان: حبيب ال نویس

نجاتی صفــا، محمدعلــی اصغری مقــدم، گيتــی شــمس

انتشارات: ارجمند

توضیــح: ايــن كتــاب، چهارمیــن مجموعــه از مقاله هــای ارايــه شــده در »ســمینارهای ادواری مغــز، شــناخت و رفتــار« اســت 
ــاه 1۳۹۷(  ــون )مهرم ــا كن ــاز ت ــزار شــده اســت. از آغ ــه برگ ــون به طــور منظــم در بیمارســتان روزب ــه از ســال 1۳۸۷ تاكن ك
ــون  ــای گوناگ ــی، در حیطه ه ــز علم ــگران مراك ــاتید و پژوهش ــط اس ــف توس ــای مختل ــخنرانی در زمینه ه ــاد س ــدود هفت ح
ــا مغــز، شــناخت و رفتــار ايــراد شــده اســت. مطالعــه ايــن مجموعــه و نیــز مجموعه هــای اول، دوم و ســوم  علــوم مرتبــط ب
ــوژی،  ــکی، نورول ــی، روان پزش ــی، روان شناس ــناختی، عصب پژوه ــوم ش ــدان عل ــان و عالقه من ــجويان، دانش پژوه ــرای دانش ب

ــد اســت. ــه ای و فلســفه مفی ــوم رايان زبان شناســی، عل

مریم رحمتيان 
روان پزشک
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   كمیتــه ســالمت روان شــهری از مهرمــاه ۹۷ بــا هــدف ارتقــای ســواد ســالمت روان جامعــه دو برنامــه اصلــی را در دســتور كار خــود قــرار داده و بــا مشــاركت و هم فکــری 
تعــدادی از روان پزشــکان عالقمنــد و متخصصــان ســاير رشــته هــا ايــن برنامه هــا پیگیــری و اجــرا شــد. 

يکــی از ايــن برنامه هــا راه انــدازی وب ســايت آمــوزش عمــوم انجمــن بــود؛ بــه ايــن منظــور كــه محتــوای آموزشــی بــه زبــان فارســی و بــا باالتريــن اســتانداردها در دســترس 
جامعــه قرارگیــرد. كمبــود وب ســايت فارســی زبانی كــه متمركــز بــر آمــوزش ســالمت روان بــوده و مطالــب معتبــر و بــه روز علمــی را بــه زبــان ســاده بــرای عمــوم منتشــر كنــد 
ــد افســردگی و اضطــراب اســت و  ــر اختــالالت شــايع مانن ــب ايــن وب ســايت )Iranmentalhealth.com( در حــال حاضــر متمركــز ب مدت هــا احســاس می شــد. مطال

امیدواريــم بــا همــکاری كمیته هــای مختلــف انجمــن مجموعــه ای جامــع كــه پاســخگوی نیازهــای جامعــه ايرانــی باشــد در وب ســايت قــرار گیــرد. 
   برنامــه ديگــر كمیتــه كــه در مهرمــاه و هم زمــان بــا آغــاز همايــش ســاالنه انجمــن علمی روان پزشــکان ايــران و هفتــه ســالمت روان آغــاز شــد، پويش»#حرف_می زنــم« بــه 
منظــور افزايــش آگاهــی جامعــه در مــورد افســردگی بــود. ايــن پويــش در فضــای مجــازی، بــا همــکاری »انجمــن ايرانــی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات« و خبرگــزاری ايرنــا و بــا 
هــدف توســعه ی فضــای گفت وگــو دربــاره ی مشــکالت ســالمت روان و بــه ويــژه افســردگی شــروع بــه كار كــرد. در هفته هــای اول فعالیــت، ايــن پويــش كــه از ســوی جمعــی از 
Iran_( هنرمنــدان نیــز حمايــت می شــود، مــورد اســتقبال خوبــی قــرار گرفــت و بازتــاب آن در رســانه ها نیــز قابــل توجــه بــود. شــبکه های مجــازی آمــوزش عمــوم انجمــن در تويیتــر
mentalhealth( و اينســتاگرام )Iran.mentalhealth( نیــز فعــال شــده و مطالــب آموزشــی وب ســايت، پويــش »حــرف می زنــم« و اخبــار ســالمت روان را منتشــر می كنــد. 

   الزم اســت از دكتــر مريــم رســولیان، دكتــر ونــداد شــريفی، خانــم مرضیــه كوهســتانی، دكتــر بهرنــگ شــادلو، دكتــر عطیــه گلبــن، دكتــر حمیدرضــا توفیقــی، دكتــر حامــد 
چراغعلــی، دكتــر مريــم معصومــی، دكتــر مرواريــد احــدی، آقــای حســین نــوروزی و دكتــر نازيــال شــاه منصــوری كــه در يك ســال گذشــته در پیشــبرد اهــداف كمیتــه نقــش 

ــی داشــته اند تشــکر كنــم.  فعال

مریم طباطبایی

روان پزشک - رئيس کميته سالمت روان شهری

گزارش فعاليت های کميته  سالمت روان شهری

پيگيری به کارگيری استاندارد خدمات روان پزشکی

جناب آقای دکتر بهزاد کالنتری بنگر

ــالمت  ــه س ــتاندارد و تعرف ــن اس ــی و تدوی ــر ارزیاب ــرم دفت ــت محت سرپرس
ــکی ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش

ــت  ــت خدم ــتاندارد هف ــنامه و اس ــه مســتحضريد، شناس ــه ك ــرام؛ همان گون ــا ســالم و احت    ب
ــیده اســت.  ــب وزارت بهداشــت رس ــه تصوي ــود، ب ــم می ش ــه پیوســت تقدي ــه ب روان پزشــکی ك
ــته  ــت برداش ــايت وزارت بهداش ــت از روی وب س ــی اس ــتانداردها مدت ــن اس ــن اي ــه مت ازآنجاك
شــده و الزم اســت كــه در معــرض ديــد همگانــی قــرار داشــته باشــد، خواهشــمند اســت دســتور 
فرمايیــد فايــل ايــن مــوارد روی وب ســايت وزارت بهداشــت مجــدداً بارگــذاری و در ضمــن بــه 

ــود. ــال ش ــر ارس ــازمان های بیمه گ ــه س هم

دکتر مریم رسوليان

رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران )۱3۹۸/۸/۲5(
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جناب آقای دکتر سعيد نمکی 

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ــیون  ــد »فدراس ــتحضار داري ــه اس ــه ك ــرام؛ همان گون ــالم و احت ــا س    ب
جهانــی ســالمت روان« به عنــوان يــك نهــاد بین المللــی غیردولتــی از 
ــوده  ــت نم ــه فعالی ــروع ب ــالمت روان ش ــای س ــه ارتق ــال 1۹۴۸ در زمین س
ــی  ــادی و اجتماع ــورای اقتص ــورتی ش ــاد مش ــوان نه ــال 1۹۶۳ به عن و از س

ســازمان ملــل متحــد شــناخته  شــده و در ارتبــاط 
رســمی بــا ســازمان جهانــی بهداشــت اســت. بــه 
ــازمان  ــت س ــا حماي ــیون و ب ــن فدراس ــکار اي ابت
جهانــی بهداشــت روز دهــم اكتبــر به عنــوان 
ــت و  ــده اس ــذاری ش ــالمت روان« نام گ »روز س
هرســاله شــعاری به عنــوان شــعار ســال انتخــاب 

و اعــالم می شــود تــا فعالیت هــای كشــورها و ســازمان های مختلــف در 
ســطح جهــان بــر يکــی از اولويت هــای مهــم ســالمت روان متمركــز شــود و 
در ســال جــاری نیــز شــعار »ارتقــای ســالمت روان و پیشــگیری از خودكشــی« 

انتخــاب و اعــالم شــد.

   متأســفانه برخــالف روال معمــول و بــه شــکلی غیرشــفاف، در ســال جــاری 
از ســوی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی »ارتقــای ســالمت روان 
و نشــاط اجتماعــی« به عنــوان شــعار ســال اعــالم گرديــد كــه موجــب تعجــب 
ــت  متخصصــان ســالمت روان شــد و باوجــود پرس وجــوی غیررســمی از عل
آن از مجــاری مختلــف، هیــچ پاســخ روشــنی دريافــت نکرديــم. بنابرايــن الزم 
دانســتیم مراتــب نگرانــی و اعتــراض خــود را به طــور مســتقیم بــا جناب عالــی 
ــت  ــه اهمی ــا ب ــود باره ــه در كالم خ ــور ك ــالمت كش ــکان دار س ــوان س به عن
ســالمت روان از يك ســو و ضــرورت بهره گیــری و مشــورت از ظرفیــت 

ــم. ــد مطــرح نمايی ــد نموده اي ــا از ســوی ديگــر تأكی انجمن ه

ــق دارد  ــوری ح ــر كش ــه ه ــم ك ــی می دانی ــم و آن را منطق ــا درک می كنی م

ــا و  ــود برنامه ه ــادی خ ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــرايط اجتماع ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــل  ــی را تعدي ــی و بین الملل ــای جهان ــع و نهاده ــده مجام ــعارهای اعالم ش ش
ــك  ــته از ي ــر برخاس ــن تغیی ــه اي ــرطی ك ــه ش ــد، ب ــر ده ــی تغیی ــد و حت كن
فرآينــد كارشناســی و تخصصــی باشــد نــه يــك روال نامشــخص و غیــر شــفاف 

ــم. ــد می دانی ــت و ناكارآم ــنتی نادرس ــه آن را س ــن ك ــر اهل ف از نظ

ــه اين كــه خودكشــی پنجمیــن علــت  ــا توجــه ب ــز ب در ايــن مــورد خــاص نی
ــرگ  ــت م ــومین عل ــا س ــن ي ــران و دومی ــر در اي ــال های ازدســت رفته عم س
در بیــن جوانــان اســت نمی تــوان به ســادگی 
حتــی در شــعار آن را حــذف نمــود. اگــر بــه هــر 
علــت در مــورد قــرار دادن كلمــه »خودكشــی« در 
عنــوان شــعار مالحظاتــی وجــود داشــت، امــکان 
جايگزينــی كلمــات يــا عباراتــی ديگــر بــود، نــه 
اين كــه اصــل موضــوع حــذف شــود بــه شــکلی 
كــه هیــچ اثــری از آن در هیچ يــك از اســامی روزهــای هفتــه ســالمت روان 
ــمیت  ــه رس ــد آن را ب ــدا باي ــأله ابت ــك مس ــل ي ــرای ح ــد. ب ــی نمان ــم باق ه

شــناخت.

   خوشــبختانه وزارت بهداشــت در دهه هــای اخیــر تجربه هــای بســیار 
ــا  ــراه ب ــی هم ــه حت ــی ك ــالت بزرگ ــا معض ــت ب ــرد درس ــی در رويک موفق
تابوهــای جدی تــری بوده انــد داشــته اســت و امیدواريــم بــا اســتفاده از 
ــای  ــاهد موفقیت ه ــر ش ــد اخی ــع رون ــالح به موق ــا اص ــارب و ب ــان تج هم
بیش ازپیــش باشــیم. انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران آمادگــی دارد 
ــالمت  ــای س ــه ارتق ــك ب ــود در كم ــت خ ــه ظرفی ــته از هم ــون گذش همچ

ــد. ــی نماي ــت را همراه ــران، وزارت بهداش ــز اي ــردم عزي م

از توجه جناب عالی سپاسگزارم.

دکتر مریم رسوليان

رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران )۱3۹۸/7/۲۰(

برخالف روال معمول و به شکلی غیرشفاف، در 
سال جاری از سوی وزارت بهداشت »ارتقای 

سالمت روان و نشاط اجتماعی« به عنوان شعار 
سال اعالم گردید که موجب تعجب متخصصان 

سالمت روان شد.

انجمن  اعتراض 
به حذف شعار 

از  پیشگیری 
خودکشی
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جناب آقای دکتر سيد سجاد رضوی
ــالمت  ــه س ــی بيم ــورای عال ــه ش ــرم دبيرخان ــس محت رئي

ــور کش

   بــا ســالم و احتــرام؛ پیــرو جلســه مــورخ 1۳۹۸/۷/15 در دفتــر جناب عالــی 
ــکی و  ــه روان پزش ــه در حیط ــکالت بیم ــون مش ــی پیرام ــث و بررس و بح
ســالمت روان بــا حضــور اعضــای هیأت مديــره انجمــن علمــی روان پزشــکان 
ايــران، مديــركل دفتــر ســالمت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد وزارت بهداشــت 
ــن  ــرای روش ــران، ب ــکی ته ــتان های روان پزش ــی از بیمارس ــئوالن برخ و مس

شــدن و تبییــن برخــی از موضوعــات موردبحــث، نــکات زيــر بــه اســتحضار 
ــای  ــه ديدگاه ه ــن از ارائ ــره انجم ــرف هیأت مدي ــن از ط ــد. در ضم می رس
ــکی  ــه روان پزش ــائل مبتالب ــری مس ــی در پیگی ــی جناب عال ــن و همراه روش

ــد. ــگزاری می نماي سپاس
۱- ارتقای خدماتی کم هزینه و پرفایده:

ــات  ــاال، تبع ــیار ب ــه بس ــکی در جامع ــالالت روان پزش ــی از اخت ــار ناش    ب
ــاز  ــه موردنی ــل، هزين ــاد و در مقاب ــت از آن بســیار زي اجتماعــی ناشــی از غفل
بــرای رســیدگی بــه ايــن امــور بــه نســبت ســاير حوزه هــای پزشــکی پايیــن 
ــرف  ــمت ص ــه س ــورد ب ــای بی م ــت هزينه كرده ــا هداي ــن ب ــت. بنابراي اس

 گزارش مشکالت بیمه به رئیس
دبیرخانه شوراى عالی بیمه سالمت
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ــا  ــب ب ــود، متناس ــه موج ــات و بودج ــول امکان معق
نیازهــای واقعــی جامعــه، می تــوان بــه فايــده ای 
به مراتــب بیشــتر در حــوزه پیشــگیری و درمــان 
رســید. نیازمنــدان بــه خدمــات روان پزشــکی، باوجــود 
پیشــرفت هايی ملمــوس، كمــاكان از مظلوم تريــن 
متقاضیــان دريافــت خدمــات بهداشــت و درمــان 

ــا اقشــار كم درآمــد  ــر روان پزشــکی ب ــاط نزديك ت ــه ارتب ــا توجــه ب هســتند. ب
ــای  ــرای ارتق ــر ب ــی كم نظی ــاحت دارای ظرفیت ــن س ــه، اي ــروم جامع و مح
ــی در تنگناهــای  ــت و ســرمايه اجتماعــی حت ــردم و رضاي ــت زندگــی م كیفی

ــت. ــادی اس ــی اقتص كنون
۲- ابهام زدایی از اختالالت حاد و مزمن روان پزشکی:

   همان گونــه كــه پیش تــر از ســوی انجمــن اعالم شــده، دربــاره اختــالالت 
روان پزشــکی »برچســب«های حــاد و مزمــن عناوينــی غیردقیــق و متغیرند كه 
ــی  ــع اختالالت ــوند. در واق ــا می ش ــال جابه ج ــرد مبت ــك ف ــورد ي ــرراً در م مک
ــد  ــت می كنن ــاد بازگش ــکل ح ــه ش ــات ب ــب به دفع ــده اند اغل ــن ش ــه مزم ك

و ممکــن اســت فــرد مبتــال را نیازمنــد بســتری 
ــد بســتری، بســیار  ــوارد حــاِد نیازمن ــد. م شــدن نماين
گســترده اند و تعییــن آن هــا كمك كننــده نیســت. 
بــرای  بیمه گــر  ســازمان های  می شــود  پیشــنهاد 
ــاز  ــوارد، از عبارت هــای »نی ــن م مشــخص كــردن اي
بــه بســتری« )به جــای حــاد( و »نیــاز بــه نگهــداری« 
)به جــای مزمــن( بــر اســاس نظــر روان پزشــك 
معالــج اســتفاده كننــد و تخت هــای »بســتری« و 
»نگهــداری« شناســنامه دار شــوند. الزم بــه ذكــر 

اســت كــه در صــورت ارائــه خدمــات توان بخشــی موردنیــاز و جامــع بیمــاران 
نیازمنــد نگهــداری، هزينــه درمــان حــاد ممکــن اســت در مــواردی كمتــر از 

ــه نگهــداری باشــد. هزين

3- رفع محدودیت های غيرمنطقی پوشش بيمه های تکميلی:

مــوارد  پوشــش  از  تکمیلــی  بیمه هــای  كمــاكان  تأســف  باكمــال     
اختــالالت ســايکوتیك، اســکیزوفرنیا، اختــالل دوقطبــی و اقــدام بــه 

خودكشــی و نیــز در مــواردی، از پوشــش درمــان 
ــار  ــه بیم ــرايطی ك ــی در ش ــواد حت ــه م ــتگی ب وابس
بــه دلیــل اختــالل روان پزشــکی ديگــری )بــه شــکل 
ــان  ــت درم ــواد( تح ــه م ــتگی ب ــا وابس ــودی ب همب
ــال  ــات ابت ــواد از تبع ــه م ــتگی ب ــا وابس ــه ي قرارگرفت
ــد.  ــرباز می زنن ــوده اســت، س ــری ب ــاری ديگ ــه بیم ب
تشــخیص هايی از قبیــل »اختــالل ســايکوتیك ناشــی 

از مــواد« كــه در مقولــه ای كامــاًل متفــاوت بــا تــرک اعتیــاد اســت نیــز دچــار 
ــت. ــده اس ــل ش ــن معض همی

ــاي  ــات و مراقبت ه ــبی خدم ــاب ارزش نس ــرای کت ــای اج ٤- ارتق
ــالمت: س

برخــی  اجــرای  به عمل آمــده،  پیگیری هــای  بــا  هرچنــد  الــف-     
از كدهــای روان پزشــکی بــر اســاس كتــاب »ارزش نســبی خدمــات و 
ــلیقه  ــال س ــاكان اعم ــه، كم ــبی يافت ــودی نس ــالمت« بهب ــای س مراقبت ه

ــه  ــود. ازجمل ــده می ش ــات دي ــن مصوب ــرای اي در اج
ــکی  ــار اول روان پزش ــت ب ــد ويزي ــرای ك ــدم اج ع
ــای  ــرای كده ــدم اج ــتان ها( و ع ــژه در شهرس )به وي
ــش  ــه بخ ــتان هايی ك ــی در بیمارس ــواع روان درمان ان

ــد. ــکی ندارن ــوب روان پزش مص
ــه  ــت هزين ــدم پرداخ ــر، ع ــده ديگ ــکل عم ب- مش
ــی  ــان روز روان درمان ــه در هم ــت ك ــواردی اس ــکی در م ــت روان پزش ويزي
ــن  ــه اي ــت ك ــی اس ــن در حال ــود. اي ــام می ش ــناختی انج ــون روان ش ــا آزم ي
خدمــات دارای شــکل و ماهیتــی كامــاًل متفــاوت اســت و گذشــته از آن اغلــب 
ــت  ــکل از پرداخ ــن ش ــه ی اي ــود. نتیج ــه می ش ــی ارائ ــراد مختلف ــط اف توس
ــار  ــل شــدن ب ــا تحمی ــن خدمــات ي ــان از اي ــه، محــروم شــدن مددجوي هزين
ــداد  ــرای تع ــی اســت. محدوديــت گذاشــتن ب ــی دولت ــر مراكــز درمان ــی ب مال
ــرای  ــوارد ضــروری ب ــابه دارد و از م ــی مش ــز تبعات ــه نی ــی در هفت روان درمان

اصــالح اســت.
ــته  ــه ای در رش ــای حرف ــوع گرايش ه ــتره متن ــتن گس ــر داش ــا در نظ پ- ب
فلوشــیپ ها(،  گســترش  )ازجملــه  روان پزشــکی 
ــه خدمــت،  ــت ارائ ــای كیفی يکــی از روش هــای ارتق
ــری روان پزشــکان ازنظــر تخصصــی  ــکان بهره گی ام
ــت  ــق درخواس ــود از طري ــك خ ــکاران روان پزش هم
ــه ای مشــاوره  ــن پوشــش بیم مشــاوره اســت. بنابراي
ــود. ــنهاد می ش ــك پیش ــه روان پزش ــك ب روان پزش

حرفــه ای  خدمــات  پوشــش  بــه  نيــاز   -5
غيرپزشــکان:

كتــاب  قابل مالحظــه  كمك هــای  باوجــود     
ــای  ــات و مراقبت هــاي ســالمت«، يکــی از محدوديت ه »ارزش نســبي خدم
عمــده آن در حــوزه ســالمت روان، عــدم پوشــش خدمــات غیرپزشــکان اســت. 
روانشناســان دارای گرايــش »بالینــی« و »ســالمت« و »مــددكاران اجتماعــی« 
از اعضــای مؤثــر و ضــروری گــروه حرفــه ای ســالمت روان هســتند كــه مــورد 
ــدرک  ــراد دارای م ــات اف ــود خدم ــنهاد می ش ــد. پیش ــی قرارگرفته ان بی اعتناي
تحصیلــی كارشناســی ارشــد و دكتــرای روانشناســی »بالینــی« و »ســالمت« 
ــواع روان درمانــی(  ــواده و ان )در بخش هــای روان ســنجی، آمــوزش فــرد و خان
ــش  ــی )در بخ ــددكاری اجتماع ــان م ــز كارشناس و نی

جامعــه نگــر( لحــاظ شــود.

ــه گســترش خدمــات جامعــه نگــر و  ــاز ب 6- ني
توان بخشــی:

   امــروزه به روشــنی می دانیــم كــه راه كاهــش 
افزايــش  دقیق تــر،  بیــان  بــه  يــا  هزينه هــا 
ــام  ــتر نظ ــه بیش ــت هرچ ــی )cost-effectiveness(، تقوي هزينه-اثربخش
خدمت رســانی جامعــه نگــر اســت. بــر ايــن اســاس، ايجــاد پوشــش بیمــه ای 
ــردم  ــع م ــه نف ــر و هــم ب ــه ســود ســازمان های بیمه گ ــات، هــم ب ــن خدم اي
ــت در  ــه و ويزي ــز روزان ــی، مراك ــات توان بخش ــش خدم ــود. پوش ــد ب خواه

ــت. ــش اس ــن بخ ــای اي ــزل از اولويت ه من

دکتر مریم رسوليان
رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران )۱3۹۸/7/۲۰(

بار ناشی از اختالالت روان پزشکی در جامعه 
بسيار باال، تبعات اجتماعی ناشی از غفلت 

از آن بسيار زیاد و در مقابل، هزینه موردنياز 
برای رسيدگی به این امور به نسبت سایر 

حوزه های پزشکی پایين است.

موارد حاِد نيازمند بستری، بسيار گسترده اند 
و تعيين آن ها کمک کننده نيست. پيشنهاد 

می شود سازمان های بيمه گر برای مشخص 
کردن این موارد، از عبارت های »نياز به 

بستری« )به جای حاد( و »نياز به نگهداری« 
)به جای مزمن( بر اساس نظر روان پزشک 

معالج استفاده کنند و تخت های »بستری« و 
»نگهداری« شناسنامه دار شوند.

هرچند با پيگيری های به عمل آمده، اجرای 
برخی از کدهای روان پزشکی بر اساس 

کتاب »ارزش نسبی خدمات و مراقبت های 
سالمت« بهبودی نسبی یافته، کماکان اعمال 
سليقه در اجرای این مصوبات دیده می شود.
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فعاليت های 
انجمن

گزارش فعالیت های هیأت مدیره انجمن از مهر تا آذر 98 

همایون امينی
دبير انجمن علمی روان پزشکان ایران

به نام آن که جان را فکرت آموخت
هیأت مديــره انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران در پايیــز 1۳۹۸ در چهــار جلســه رســمی اهــداف انجمــن و وظايــف خــود را پیگیــری 

ــد از: ــه عبارت ان نمــود. بعضــی از مــوارد بررسی شــده و اقدامــات صورت گرفت
   برگزاری سی و ششمین همايش ساالنه انجمن

   جلسه مشترک هیأت مديره با مسئوالن شاخه ها در زمان برگزاری همايش ساالنه
   اعتراض رسمی انجمن به تغییر شعار سالمت روان توسط وزارت بهداشت

   بررسی و تأيید ترازنامه مالی و ارايه به مجمع عمومی انجمن 
   بازنگری شیوه نامه های آماده شده توسط هیأت مديره و ارائه به مجمع عمومی 

ــورد  ــه در م ــی بیم ــورای عال ــر ش ــوی، دبی ــجاد رض ــید س ــر س ــای دكت ــا آق ــه ب ــپس مکاتب ــره و س ــوری هیأت مدي ــه حض    جلس
مشــکالت پوشــش بیمــه ای برخــی خدمــات روان پزشــکی از جملــه لــزوم ارتقــای ســطح اجــرا و اصــالح كتــاب ارزش نســبی خدمــات، 
ــن،  ــاد و مزم ــالالت ح ــف اخت ــی از تعري ــه ابهام زداي ــاز ب ــی، نی ــای تکمیل ــش بیمه ه ــی در پوش ــای غیرمنطق ــع محدوديت ه رف

ــی  ــز آموزش ــای مراك ــع محدوديت ه ــی و رف ــر و توان بخش ــالمت روان جامعه نگ ــات س ــش خدم ــرورت پوش ض
   راه انــدازی وب ســايت و شــبکه های آمــوزش مجــازی آمــوزش عمــوم انجمــن و كمپیــن »حــرف می زنــم« بــه ابتــکار و پیگیــری 

كمیتــه ســالمت روان شــهری
   بررسی و تصويب شرايط اعطای كمك هزينه شركت در كنگره های بین المللی برای روان پزشکان جوان و دستیاران

   برگزاری انتخابات كمیته دستیاری 
ــورد پوشــش بیمــه ای  ــری برخــی مشــکالت در م ــركل بیمــه ســالمت اســتان تهــران جهــت پیگی ــا مدي ــره ب ــدار هیأت مدي    دي

خدمــات
   مکاتبــه بــا دبیرخانــه شــورای عالــی بیمــه در مــورد رفــع محدوديــت پوشــش بیمه هــای تکمیلــی در مــوارد ويــژه از نظــر بیمــه 

شــامل پســیکوز، اختــالل دوقطبــی و خودكشــی
   بررسی پیشنهاد افزايش تعداد اعضای هیأت مديره از ۷ نفر به ۹ نفر كه در نهايت مورد موافقت قرار نگرفت.

ــه ای  ــات حرف ــه تخلف ــیدگی ب ــی رس ــد اجراي ــورد رون ــن در م ــون انجم ــالق و قان ــه اخ ــنهادی كمیت ــیوه نامه ی پیش ــی ش    بررس
ــه انجمن هــا، مقــرر شــد پیشــنهاد  ــه ترديــد در مــورد اصــل موضــوع واگــذاری رســیدگی تخلفــات ب ــا توجــه ب روان پزشــکان كــه ب

ديگــری جايگزيــن شــود. 
   ارســال نامــه ای بــه وزارت بهداشــت جهــت اعــالم ضــرورت بارگــذاری مجــدد اســتانداردهای خدمــات روان پزشــکی روی ســايت 

وزارت بهداشــت
   ارســال نامــه ای بــه وزيــر بهداشــت و اعــالم نگرانــی انجمــن از تبعــات شــرايط اخیــر كشــور بــر ســالمت روان مــردم و كاهــش 

ســرمايه اجتماعــی 

ماننــد همیشــه از همراهــی تمــام همکارانــی كــه تــا كنــون در كنــار مــا بــوده انــد و بــا نقدهــا و مشــاركت عملــی خــود بــه مــا يــاری 
ــن  ــی انجم ــی  و صنف ــف علم ــای مختل ــکاری در فعالیت ه ــاركت و هم ــوع مش ــر ن ــاده ه ــگزاريم و آم ــه سپاس ــانده اند صمیمان رس

هســتیم.
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