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

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

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

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

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

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

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

شماره کارت= 50۲۲۲۹۷000001۴۲5؛ به نام مؤسسه  انجمن علمی روان پزشکان ايران

سردبير: دكتر محمدرضا شالبافان

دبير تحریریه: دكتر مريم معصومی

ســایر همــکاران ایــن شــماره )بــه ترتيــب الفبــا(: دكتــر زينــب امیــری مقــدم، طنــاز حســینیانی، دكتــر میتــرا حکیــم شوشــتری، زهــرا خلفــی، دكتــر مهديــه ســعیدی، 
دكتــر امیــر شــعبانی، دكتــر مجیــد صادقــی، دكتــر الهــام ضیايــی، دكتــر صالحــه عباســیان، دكتــر عادلــه عســکری، دكتــر هديــه عرشــیانی، دكتــر فاطمــه كاشــانی نســب، دكتــر 
عاطفــه قنبــری جلفايــی، دكتــر محمــد لطیفــی میبــدی،  دكتــر خديجــه محســن پوريــان، دكتــر مهتــاب معتمــد، دكتــر مهســا مهــدوی نســب، دكتــر محســن واعظــی، ونــوس 

وطنخــواه، دكتــر مهرنــوش وحیــدی، دكتــر ســارا هاشــم پــور

طراح و صفحه آرا : ابوالفضل آقاوردی

اعضای هيأت مدیره انجمن:  دكتر مجید صادقی)رئیس(، دكتر حسن رفیعی )نايب رئیس(،دكتر امیر شعبانی)دبیر(،دكتر محمدرضا شالبافان )خزانه دار(، دكتر مريم رسولیان ، دكتر 
محمد قديری وصفی، دكتر غالمرضا ترابی پاريزی 

بازرس انجمن: دكتر سید مهدی صمیمی اردستانی

اعضای علی البدل هيأت مدیره انجمن: دكتر ارسیا تقوا، دكتر محمدعلی همتی

بازرس علی البدل انجمن: دكتر مهدی پورنامداری

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

آدرس: تهران، خیابان كارگر )امیرآباد( شمالی، خیابان ۲0، بین فجر ۲ و جانبازان، خیابان ۲1، پالک ۶1، واحد ۲
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همکاران گرامی
 اعضای محترم انجمن علمی روانپزشکان ایران

   جامعــه جهانــی و از جملــه كشــور مــا درگیــر بحــران ســختی بــه نــام همه گیــری بیمــاری كوويــد-1۹ اســت. بیمــاری كــه تاكنــون 
میلیون هــا نفــر را در سراســر جهــان مبتــال كــرده و صدهــا هــزار نفــر را بــه كام مــرگ كشــیده و خانواده هــای بســیاری را عــزادار كــرده 

است.
درحالــی كــه توصیــه روانپزشــکان همــواره تاكیــد برافزايــش روابــط اجتماعــی در جهــت ارتقــاء بهداشــت روان بــوده اســت، امــا ايــن بــار 

توصیــه بــه فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــرای پیشــگیری از شــیوع بیمــاری می شــود.
در ســال 1۹۹0 بــر طبــق پژوهــش معــروف Global Burden Of diseases پیــش بینــی می شــد كــه تــا ۳0 ســال بعــد يعنــی ســال  
۲0۲0 بیماری هــای واگیــردار بخــش اندكــی از بــار بیمار ی هــا را بــه خــود اختصــاص دهنــد امــا برحســب اتفــاق يــك بیمــاری واگیــردار 
تمــام جهــان را درگیــر خــود كــرده اســت، امــا آيــا بــروز ايــن همــه گیــری باعــث شــده اســت كــه مشــکالت بهداشــت روان بــه فراموشــی 

ســپرده شــود؟
متاســفانه بــه نظــر می رســد كــه پاســخ بــه ايــن ســوال مثبــت اســت، بــه نظــر می رســد كــه عواقــب روانــی ايــن همــه گیــری تــا مــدت 
هــا بعــد گريبان گیــر جوامــع  انســانی خواهــد بــود. از عواقــب روانــی فاصله گیــری اجتماعــی گرفتــه تــا افســردگی، اضطــراب، اختــالالت 
ــا ســوگواری های حــل نشــده و  ــی و افســردگی ت ــاری در سیســتم عصب ــوارض بیم ــاری، ع ــگان از بیم ــود يافت وسواســی، PTSD در بهب

عواقــب آن .
ــرای حفــظ ســالمت روان جامعــه اســت،  بنابرايــن، در ايــن دوران بحرانــی يکــی از وظايــف مــا روانپزشــکان پرداختــن و برنامه ريــزی ب
بــه ويــژه در كشــور مــا كــه عــالوه بــر بیمــاری كوويــد، بــا مســايل ديگــری هــم چــون مشــکالت اقتصــادی، تحريــم، تــورم، نگرانــی از 

آينــده و آلودگــی هــوا نیــز درگیــر اســت.
ــا ســازمان ها و نهادهــای اجرايــی هــم چــون وزارت بهداشــت و دفتــر ســالمت روان، ســازمان بهزيســتی، مجلــس شــورای  همــکاری ب
اســالمی، ســازمان های مــردم نهــاد ســالمت روان و رســانه های عمومــی می توانــد تــا حــدی كــه در تــوان مــا بــه عنــوان يــك انجمــن 
علمــی اســت نســبت بــه رســیدن بــه ايــن هــدف مفیــد باشــد. البتــه مــا روانپزشــکان بــه ويــژه همــکاران جوان تــر نیــز جزيــی از همیــن 
ــر نگرانی هــای ناشــی از عــدم امنیــت شــغلی، مشــکالت اقتصــادی و بســیاری دغدغه هــای ديگــر كــه همگــی  جامعــه هســتیم و درگی

از آن باخبريــم.
هیــات مديــره جديــد انجمــن در ايــن شــرايط، نمايندگــی شــما را جهــت بهبــود شــرايط روانــی جامعــه و رســیدگی بــه شــکايات صنفــی 

ــده گرفته اســت. ــه عه روانپزشــکان ب
   جلســات مکــرر و منظــم حداقــل يکبــار در هفتــه و گاهــی چنديــن بــار در هفته هــا، رايزنی هــای مکــرر بــا ســاير انجمن هــا، دولــت، 
ــه اشــتراک گذاری  ــن در جهــت ب ــه صــورت آنالي ــالیانه ب ــش س ــزاری هماي ــانه ها، برگ ــس شــورای اســالمی، رس وزارت بهداشــت، مجل
آخريــن تجربیــات و يافته هــای علمــی روانپزشــکی در بیمــاری كوويــد  و در حالــی كــه درآمدهــای معمــول انجمــن نیــز كاهــش قابــل 
ــه  ــی جامع ــت و همراه ــدون حماي ــه ب ــوده ك ــدت  ب ــن م ــد در اي ــره جدي ــات مدي ــای هی ــه فعالیت ه ــت، از جمل ــته اس ــی داش توجه
روانپزشــکی و مشــاركت  همــه مــا كــه از طريــق شــركت فعاالنــه در كمیته هــای مختلــف و شــاخه های اســتانی انجمــن میســر می شــود، 

امکان پذير نبوده و نخواهد بود.

دکتر مجيد صادقی
رئيس انجمن علمی روانپزشکان ایران

سخن اول
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اخبار و گزارش  ها

   خوانديــم “ايمــان بیاوريــد بــه آغــاز فصــل ســرد” و شــما بــا گرمــای وجودتــان دست به دســت مــا داديــد. مؤمنانــه خوانديد“خبــری در 
ــچ  ــد بی هی ــا دادي ــه م ــاری ب ــت ي ــی دس ــت و همدل ــا حماي ــه ب ــما ك ــغ ش ــالش بی دري ــل ت ــتی حاص ــه به راس ــت” و خبرنام راه اس

چشم داشتی.
ــِك  ــم  تك ت ــگزار و قدردانی ــاريم و سپاس ــت تان را می فش ــه دس ــز صمیمان ــا نی ــیم؟ م ــرده باش ــتیم آرزو ك ــه می توانس ــن، چ ــش از اي بی

ــان را. ــا و كالم هــای مهرآمیزت آرزوهــای زيب
سپاس كه همراه بوديد و اعتماد كرديد، كه به راستی “خبری درراه است”. 

 پرواضــح اســت كــه ايــن خبرنامــه، مديــوِن تــالش دوســتانی اســت كــه از ابتــدای راه در كنــار اعضــای ثابــت،  قــدم پیــش گذاشــتند و 
بــا هديــه دادن وقــت گرانبهــای خــود، پیشــنهاد همــکاری داوطلبانــه دادنــد .در اينجــا بــر خــود می دانیــم كــه نهايــت ســپاس خــود را از 

دوســتان عزيــزی كــه يــك ســال گذشــته كنــار مــا بودنــد اعــالم كنیــم؛
دكتــر فرينــاز آقاجــان نشــتايی، دكتــر زينــب امیــری مقــدم، دكتــر حامــد چراغعلــی، زهــرا خلفــی، طنــاز حســینیانی، دكتــر الهــام حســن نیا، 
ــر  ــر الهــام ضیايــی، دكت ــر محمــد لطیفــی میبــدی، دكت ــر ســینا طاهــرزاده، دكت ــر مرجــان شــمس پور،دكت ــه ســعیدی، دكت ــر مهدي دكت
صالحــه عباســیان، دكتــر عادلــه عســکری، دكتــر هديــه عرشــیانی، دكتــر ســوده محبی رســا، دكتــر خديجــه محســن پوريــان، دكتــر نــدا 
مســجدی، دكتــر فاطمــه الســادات میــر فاضلــی، دكتــر مهســا معتمــد، دكتــر مهتــاب معتمــد، دكتــر مهســا مهدوی نســب، دكتــر مهرنــوش 

وحیــدی، دكتــر ونــوس وطنخــواه...
از انصــاف بــه دور خواهــد بــود كــه در میــداِن سپاســگزاری و قدردانــی، از عزيزانــی  كــه همــواره و بــه اشــکال گوناگــون حامــی مــا بــوده و 
از هیچ گونــه كمکــی دريــغ نکرده انــد، يــادی  نکنیــم بنابرايــن در انتهــا از بی شــمار دوســتان عزيــزی كــه طــِی ايــن مــدت بــا تبريــکات 
و آرزوهــای زيبايشــان بــرای تــداوم و پیــروزی در ايــن راه پرفــراز و نشــیب، مشــّوق مان بوده انــد ســپاس فــراوان داريــم؛ امیدواريــم بــر 

مــا ببخشــند كــه امــکاِن آوردن نــام تك تك شــان را در اينجــا نداريــم.
ــران” را هرچــه  ــه انجمــن علمــی روانپزشــکان اي ــادات ســازنده تان “خبرنام ــا از نظــرات، پیشــنهادات و انتق ــردن م ــا آگاه ك ــه ب ــد ك امی

ــی باشــد.  ــدان م ــه من ــرای همــکاری عالق ــه پذي ــا همیشــه خبرنام ــد و حتم ــر كنی غنی ت

 دکتر مریم معصومی
روانپزشک، دبير تحریریه خبرنامه 

فصلنامه بود و شما راز فصل ها را
چه همدالنه می دانستید
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اخباری کوتاه از انجمن و روان پزشکان

    نام یک روانپزشک ایرانی در میان برگزیدگان جایزه فلوشیپ روانپزشکان جوان

                           همایش ساالنه انجمن روانپزشکی و نورولوژی ژاپن

 “دكتــر فهیمــه ســعید” بــه عنــوان يکــی از برگزيــدگان جايــزه فلوشــیپ روانپزشــکان جــوان يکصــد و هفدمیــن 
همايــش ســاالنه انجمــن روانپزشــکی و نورولــوژی ژاپــن كــه در خــرداد مــاه آتــی بــه صــورت مجــازی برگــزار 

ــی شــده اســت. می شــود معرف
پیــش از ايــن نیــز چنديــن روانپزشــك ايرانــی از جملــه دكتــر ونــداد شــريفی، دكتــر علی اكبــر نجاتی صفــا، دكتــر 
امیرحســین جاللی ندوشــن، دكتــر بهرنــگ شــادلو، دكتــر مريــم طباطبايــی، دكتــر نازيــال شــاه منصوری و دكتــر 

محمدرضــا شــالبافان موفــق بــه دريافــت ايــن جايــزه معتبــر بین المللــی شــده اند.
انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران ايــن موفقیــت را بــه همــکار گرانقــدر و جامعــه روانپزشــکی كشــور تبريــك 
ــی  ــای بین الملل ــران در عرصه ه ــکی اي ــگاه روانپزش ــای جاي ــاهد ارتق ــواره ش ــت هم ــدوار اس ــد و امی می گوي

باشــیم.

    با كمال تأسف به اطالع می رساند همکار گرامی، دكتر محسن اعتمادزاده، به جاودانگی پیوست.
اين فقدان اندوه بار را به جامعه روان پزشکان تسلیت گفته و برای همه صبر و سالمتی آرزو داريم.

هیأت مديره انجمن علمی روان پزشکان ايران

    استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سید احمد جلیلی
ــك  ــکی WPA را تبري ــی روان پزش ــن جهان ــه 15 انجم ــس منطق ــوان رئی ــه عن ــی ب ــته جناب عال ــاب شايس انتخ

ــم. ــت داري ــما آرزوی موفقی ــرای ش ــم و ب می گويی
هیأت مديره انجمن علمی روان پزشکان ايران 

    نخستین جلسه کارگروه سطح بندی و ارتقاء مراکز درمان سوء مصرف مواد 
نخســتین جلســه كارگــروه ســطح بندی و ارتقــاء مراكــز درمــان ســوء مصــرف مــواد در ســازمان نظــام پزشــکی 
ــی  ــن علم ــی از انجم ــه نمايندگ ــوروزی ب ــر علیرضــا ن ــه دكت ــف از جمل ــای مختل ــدگان نهاده ــا حضــور نماين ب

روانپزشــکان ايــران برگــزار شــد.
 در ايــن جلســه شــركت كنندگان دربــاره ايــن موضــوع صحبــت كردنــد كــه چالــش فعلــی بقــای مراكــز اســت و الزم 

اســت بــا توجــه بــه مشــکالت و نگرانــی بــرای انتقــال دارو بــه داروخانــه در ايــن خصــوص تعییــن تکلیــف شــود.
دكتــر تويســركان منــش، مديــر كل درمــان ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر در ايــن بــاره اطمینــان خاطــر داد كــه 
موضــوع انتقــال داروهــای آگونیســت بــه داروخانه هــا منتفــی شــده اســت و صرفــًا قــرار اســت در ســطح اســتانی 

در خصــوص توزيــع دارو بــه مراكــز درمانــی تصمیم گیــری شــود.
همچنین در اين جلسه در خصوص ارتقای كیفی مراكز مباحث زير مطرح شد:

- تقويت نظارت بر مراكز درمانی
- ايجاد نظام رتبه بندی مراكز و تعیین تعرفه بر اساس رتبه

- تقويت مداخالت روانی، اجتماعی و بهبودی در سطح مراكز
- افــزودن بســته های خدمتــی جديــد بــه منظــور تقويــت اقتصــاد درمــان اعتیــاد در مســیر مثبــت شــامل درمــان 

انــواع اعتیادهــای دارويــی )نیکوتیــن، الــکل و... ( و رفتــاری
- افزودن خدمات طب تسکینی به خدمات درمان اعتیاد
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ــری  ــران علی رغــم مشــکالت و محدوديت هــای ايجادشــده به واســطه همه گی ــن همايــش ســالیانه انجمــن علمــی روانپزشــکان اي    ســی و هفتمی
ــتفاده از  ــا اس ــار ب ــورت وبین ــاه 1۳۹۹ به ص ــاه و۴،5 و 11 دی م ــای ۲۷ ،۲۸ آذرم ــد1۹« در تاريخ ه ــری كووي ــکی و همه گی ــوان »روانپزش ــا عن ــا ب كرون
ــود در  ــرده ب ــوزی ايجــاد ك ــاز بازآم ــرای اجــرای برنامه هــای دارای امتی ــه وزارت بهداشــت ب ــی ك ــزار شــد. به واســطه محدوديت هاي ــورم زوم برگ پلتف
هــرروز دو وبینــار در نوبــت صبــح و بعدازظهــر برگــزار شــد و پــس از هــر ســخنرانی فرصتــی بــرای مشــاركت و ارائــه نظــرات و ســؤاالت بــه مخاطبیــن 
ــر  ــت. ه ــرار گرف ــان ق ــار مخاطب ــارات در اختی ــای آپ ــال و تارنم ــده در كان ــورت ضبط ش ــاليدها به ص ــخنرانی ها و اس ــد. س ــن داده  ش ــورت آنالي به ص
وبینــار ۳ ســاعت و دارای ۳ امتیــاز آمــوزش مــداوم بــود. ظرفیــت هــر وبینــار 150 نفــر تعیین شــده بود.شــركت در وبینارهــا بــدون كســب امتیــاز آزاد و 
رايــگان بــود. دبیــر علمــی همايــش جنــاب آقــای دكتــر علی اكبــر نجاتی صفــا و دبیــر اجرايــی همايــش جنــاب آقــای دكتــر غالمرضــا حاجتــی بودنــد.

حمايت كننــدگان مالــی برنامــه شــركت های داروســازی اكتــوور، دكتــر عبیــدی و تجهیــزات پزشــکی رايمنــدراد بودنــد كــه غرفه هــای مجــازی بــرای 
بازديــد شــركت كنندگان در ســطح وب نیــز ايجــاد كــرده بودنــد.

در روز ابتدايــی همايــش  دو وبینــار برگــزار شــد كــه وبینــار اول بــا عنــوان »فرســودگی شــغلی در كاركنــان بیمارســتان ها در دوران همه گیــری كوويــد« 
بــا ســخنرانی دكتــر صبــا هوبــه فکــر، دكتــر عاطفــه كمالــو، دكتــر احمــد احمدی پــور، دكتــر محمــد اربابــی و دكتــر منصــوره كیانی دهکــردی اجــرا 

: شد
 در ابتــدا در مــورد  مفاهیــم و تاريخچــه فرســودگی شــغلی مطالبــی بیــان شــد ســپس راهکارهايــی در مــورد پیشــگیری و كاهــش فرســودگی ماننــد 
ــه در  ــوان ك ــن عن ــت همی ــه ای تح ــد. مطالع ــه ش ــاب آوری و ...گفت ــش ت ــان، افزاي ــت زم ــن، مديري ــه گفت ــای ن ــاعات كاری، مهارت ه ــش س كاه
دســتیاران طــب اورژانــس كــه گروهــی پرخطــر از جهــت فرســودگی شــغلی محســوب می شــوند ارائــه شــد كــه در نهايــت مداخــالت روان شــناختی 
بــرای تطابــق بــا مشــکالت شــغلی و فرســودگی محتمــل را در ايــن گــروه الزم دانســته اســت. طــرح نیازســنجی خدمــات ســالمت روان در بیمارســتان 

گزارش تفصیلی سی و هفتمین همایش سالیانه 
انجمن علمی روانپزشکان ایران

دکتر خدیجه محسن پوریان
روانپزشک
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امــام خمینــی)ره( تهــران و كمك هــای اولیــه روان شــناختی معرفــی شــد و در نهايــت در مــورد تجــارب تشــکیل گروه هــای بالینــت در ســطح كشــور مطالبــی ارائــه شــد و 
ــه ايــن برنامــه ملحــق شــوند. از عالقه منــدان دعــوت شــد در صــورت تمايــل ب

در وبینــار بعدازظهــر همــان روز كــه بــا عنــوان »درمان هــای زيســتی اختــالالت روانپزشــکی در بیمــاران مبتالبــه كوويــد1۹« برگــزار شــد نیــز دكتــر فربــد فدايــی، دكتــر 
مجیــد صادقــی، دكتــر بهنــام شــريعتی و دكتــر رضــا دانشــمند حضــور داشــتند.

ــز  ــورد تجوي ــی در م ــع همه گیری هــا بحــث شــد و نکات ــه بیماری هــای روانپزشــکی در مواق ــراد ب ــال اف ــع ابت ــان به موق ــه اهمیــت تشــخیص ســريع و درم در شــروع برنام
ــن و  ــی كلروكی ــًا هیدروكس ــد1۹ مخصوص ــان كووي ــده در درم ــای استفاده ش ــکی و داروه ــای روانپزش ــی داروه ــالت داروي ــد. تداخ ــان ش ــی بی ــف داروي ــای مختل گروه ه
ــاد،  ــودی اعتی ــت همب ــد و در نهاي ــه ش ــی گفت ــت آن مطالب ــی و مديري ــوارض جايگزين ــی، ع ــی داروي ــورد جايگزين ــد از آن در م ــد. بع ــان ش ــاز بی ــای پروتئ مهاركننده ه

ــد. ــح داده ش ــی توضی ــت بالین ــی و مديري ــای درمان ــازی پروتکل ه متناسب س
روز دوم همايــش نیــز بــا دو وبینــار ديگــر در نوبــت صبــح و بعدازظهــر ادامــه پیــدا كــرد. اولیــن وبینــار بــا موضــوع »اســتدالل بالینــی« به صــورت معرفــی كیــس توســط 
كمیتــه اختــالالت خلقــی انجمــن علمــی روانپزشــکان بــا حضــور دكتــر مجیــد بركتیــن، دكتــر شــهرزاد مرتضــوی، دكتــر گیلــدا كیانــی مهــر و دكتــر فاطمــه رجبــی انجــام 

شــد.
ــی  ــن علم ــات انجم ــر و ادبی ــه هن ــا« توســط كمیت ــری كرون ــان مشــکالت ســالمت روان در دوران همه گی ــات در درم ــر و ادبی ــرد هن ــوان »كارب ــدی تحــت عن ــار بع وبین
روانپزشــکان و بــا حضــور دكتــر مجیــد صادقــی، دكتــر محســن رازافشــا، دكتــر فربــد فدايــی، دكتــر محمدرضــا شــالبافان، دكتــر حافــظ باجغلــی و دكتــر عادلــه عســکری 
ادامــه پیــدا كــرد. مطالبــی در مــورد تأثیــر كرونــا بــر دنیــای هنــر و نقــش هنــر در پیشــگیری از كوويــد1۹  بیــان شــد و ســپس در مــورد درمــان اختــالالت روان ناشــی از آن 
صحبــت شــد. تأثیــر هنردرمانــی بــر اضطــراب، تأثیــر تــرس و رنــج ناشــی از پاندمــی بــر آثــار هنــری، همچنیــن بــه عناويــن جديــد هنــری مثــل هنرهــای آپارتمانــی، محیطی 
و بالکنــی مثــل نقاشــی ديــواری و رســانه ديــواری اشــاره شــد مطالــب جالبــی در مــورد معرفــی كتــاب، داستان نويســی، شــعر، فیلم هــای داســتانی و مســتند و موســیقی در 
دوران همه گیــری گفتــه شــد و از مــوزه هنــری كوويــد و خلــق آثــار هنــری بــرای افزايــش آگاهــی در پیشــگیری ســطح اولیــه بیمــاری كرونــا نیــز ســخن بــه میــان آمــد.

در هفتــه دوم نیــز چهــار وبینــار طــی دو روز در نوبــت صبــح و بعدازظهــر اجــرا شــد. موضــوع وبینــار صبــح روز اول »رويکــرد نوروســايکتريك بــه آســیب مغــزی« انتخــاب  
شــده بــود كــه اعضــای پنــل دكتــر زنیــره ســلیمی، دكتــر گیلــدا كیانــی مهــر، دكتــر فاطمــه محمديــان و دكتــر نازيــال بديعیــان موســوي بودنــد. در آغــاز در مــورد تعريــف، 

اپیدمیولــوژی، عاليــم و درمــان آســیب ترماتیــك مغــزی ســخن بــه میــان رفــت و در نهايــت بــه مســائل قانونــی ايــن اختــالل پرداختــه شــد.
ــاد  ــر فره ــی، دكت ــط باجغل ــر حاف ــی، دكت ــعلی ناصح ــر عباس ــور دكت ــا حض ــم« ب ــرن چهارده ــه ق ــن ده ــواده در آخري ــیب های خان ــار »آس ــان روز وبین ــر هم در بعدازظه
نصرتی نــژاد، دكتــر ملــك فرهــاد ملــك و دكتــر كتايــون رازجويــان برگــزار شــد كــه در ابتــدا  در مــورد جمعیــت و شــاخص های جمعیتــی، آمــار ازدواج و طــالق در ايــران 
ــا و معايــب تك فرزنــدی و چنــد فرزنــدی  بحــث شــد ســپس مطالبــی در مــورد گســترش پديــده همباشــی و نقــش نظــام مشــاوره  بیــان شــد و درنهايــت در مــورد مزاي
صحبــت شــد و بــه ايــن نکتــه اشــاره شــد كــه تك فرزنــدی به خودی خــود عیــب نیســت و ايــن روش فرزنــد پــروری و تربیــت والديــن اســت كــه مشــکل ايجــاد می كنــد.

در روز بعــد »چالش هــای بحــران كرونــا و مديريــت آن در ســالمندان« بــا حضــور دكتــر عمرانــی، دكتــر فائــزه غالمیــان، دكتــر مهشــید فروغــان، دكتــر فربــد فدايــی، دكتــر 
آتنــا اندرامــی و دكتــر فريبــا فغانــی برگــزار شــد. وبینــار بــا تعريــف ايزوالســیون اجتماعــی و تنهايــی بــا تکیــه  بــر ســالمندان و مداخــالت مربوطــه شــروع شــد. مطالــب بــا 
بررســی اختــالل وســواس و درمــان آن ادامــه پیــدا كــرد، ســپس بــه پديــده ســالمندی و ســو اســتفاده از ســالمندان و اســتفاده از تلــه ســايکیاتری در بحــران نیــز اشــاراتی 

صــورت پذيرفــت.
ــر مــزدک  ــون پوركرامتــی، دكت ــر هماي ــی، دكت ــر ســعید مدن ــود. دكت ــی اجتماعــی« انتخاب شــده ب ــا، جامعــه و ســالمت روان ــز موضــوع »كرون ــار بعدازظهــر نی جهــت وبین
دانشــور و دكتــر حســین راغفــر حضــور داشــتند كــه در ابتــدا در مــورد تعريــف و مفهــوم جامعــه مدنــی بــرای حاضريــن صحبــت بــه میــان درآمــد ســپس در مــورد نابرابری هــا 
ــار  ــی زجاجــی توســط ســخنرانان وبین ــر عل ــاد دكت ــان ي ــه شــد و در پاي ــی گفت ــری مطالب ــر و نابراب ــر گســترش فق ــر سیاســت های اقتصــادی ب ــرات ناشــی از آن، تأثی و اث

گرامــی داشــته شــد.

 و درنهایت روز آخر همایش امسال....

ــان برگــزار شــد. در بخــش دســتیاری به طــور  ــزه اســتاد داويدي ــن دوره جاي ــرای پنجمی ــر منتخــب ارســالی ب ــه و داوری چهــارده اث ــح روز آخــر همايــش جلســه ارائ   صب
مشــترک گــروه مهــروان و گــروه ســايکوتوپیا هركــدام برنــده لــوح و جايــزه نقــدی ۲5 میلیــون ريالــی گرديدنــد. در بخــش روانپزشــکان جــوان رتبــه اول بــه دكتــر فهیمــه 
ســعید رســید و دكتــر ونــوس وطنخــواه و آناهیتــا رحمنــی به طــور مشــترک بــه رتبــه دوم دســت يافتنــد. شــاخه خراســان به عنــوان شــاخه برتــر و كمیتــه ســالمت جنســی 
نیــز بــه عنــوان كمیتــه برتــر معرفــی شــد. در عصــر همــان روز در بخــش تقديــر از پیشکســوتان از جنــاب آقــای دكتــر محمدجــواد الونــدی  قدردانــی صــورت گرفــت و در 
نهايــت آقــای ســروش صحــت خالــق اثــر» جهــان بــا مــن برقــص« برنــده دور ســوم جايــزه افشــین يداللهــی معرفــی شــد. از همــکاران خبرنامــه انجمــن توســط ســردبیر 
خبرنامــه دكتــر محمدرضــا شــالبافان تقديــر بــه عمــل آمــد و در انتهــا  بــا ســخنرانی اســتاد دكتــر ســید احمــد جلیلــی همايــش ســی و هفتــم نیــز بــه كار خــود پايــان داد.
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اخبار و گزارش  ها

 بيانيه ی پایانی دبير سومين دوره جایزه ی افشين یداللهی

به نام خداوند جان و خرد
درود فراوان به محضر تمامی آنان كه در مسیر سالمت روان گام بر می دارند و با ياد همکار از دست رفته ی بلند جايگاه، دكتر افشین يداللهی.

ســومین دوره ی اهــدای جايــزه ی افشــین يداللهــی، در ســال ۹۹، ســال  ســخت كرونايــی، توســط كمیتــه كاهــش انــگ و رســانه انجمــن علمــی روانپزشــکان 
ــد. ــزار گردي ــزی و برگ ــران، برنامه ري اي

ــان در مســیر ســالمت  ــدگاه آن ــا نهادهايــی را كــه از دي ــر روانپزشــك و ي ــراد غی ــام اف همچــون ســال های گذشــته، روانپزشــکان و دســتیاران روانپزشــکی، ن
روان جامعــه گام برداشــته بودنــد، در بــازه ی زمانــی مشــخص، بــه دســت اندركاران جايــزه در كمیتــه رســانه اعــالم نمودنــد. ســپس، در يــك جلســه طوالنــی و 
پــر نشــاط، اعضــای هیــات انتخــاب، مشــتمل بــر دكتــر مجیــد صادقــی )ريیــس محتــرم هیــات مديــره انجمــن(، دكتــر علی اكبــر نجاتی صفــا )دبیــر محتــرم 
علمــی همايــش(، دكتــر هــادی خانیکــی )عضــو محتــرم غیــر روانپزشــك مدعــو(، دكتــر ارســیا تقــوا )ريیــس محتــرم كمیتــه كاهــش انــگ و رســانه(، دكتــر 
محمدرضــا شــالبافان )عضــو محتــرم هیــات مديــره( و اين جانــب، از میــان بیــش از ســی نامــزد بالقــوه معرفــی شــده، پنــج تــن را بــه عنــوان نامزدهــای نهايــی 

ايــن دوره، برگزيــدن: 
علیرضا داوود نژاد )نويسنده و كارگردان(

سروش صحت )نويسنده و كارگردان(
دكتر حبیب اهلل قاسم زاده )روانشناس، نويسنده و مترجم(
فاطمه معتمد آريا )بازيگر و سفیر سالمت روان انجمن(

دكتر حسن نمکدوست )نويسنده و فعال رسانه ای(
ــام مجــازی اعــالم  ــه صــورت پی ــه رای روانپزشــکان و دســتیاران روانپزشــکی گذاشــته شــدند كــه آرای خــود را در پنــج روز و ب ايــن پنــج نامــزد، مجــددا ب
نمودنــد. خوشــبختانه، اســتقبال از ايــن جايــزه، امســال بیــش از ســال های گذشــته بــود و نامزدهــا از آرای بااليــی برخــوردار شــدند. در نهايــت، بــا شــمارش آرا، 

برنــده ی نهايــی ســومین دوره جايــزه يداللهــی، انتخــاب گرديــد.
ايــن جانــب بــه عنــوان دبیــر ايــن دوره از جايــزه، مراتــب ســپاس و فروتنــی خــود را اعــالم مــی دارم از : دكتــر مجیــد صادقــی، دكتــر علی اكبــر نجاتی صفــا، 
دكتــر امیــر شــعبانی، دكتــر محمدرضــا شــالبافان، دكتــر هــادی خانیکــی، دكتــر عادلــه عســکری، دكتــر حمیــد يوســفی و بــه ويــژه دكتــر احمــد احمدی پــور كــه 
مراحــل مختلــف تــدارک و برگــزاری و اهــدای جايــزه بــدون آنــان میّســر نبــود .و نیــز، كمــال قدرشناســی و سپاســمندی خــود را ابــراز مــی دارم از روانپزشــك 

نیکنــام، دكتــر ارســیا تقــوا كــه از آغــاز بنیانگــذاری جايــزه يداللهــی تــا امــروز ، همــواره پیــش برنــده و راهبــر آن بوده انــد. 
در پايــان ســپاس و احتــرام بســیار ايــن حقیــر، نثــار همــه ی روانپزشــکان گرانقــدر و دســتیاران عزيــز روانپزشــکی كــه حضــور آنــان بــه ايــن جايــزه اعتبــار 

ــزه. ــده ی امســال جاي ــه برن ــك ب می بخشــد و تبري
به امید گسترش زود رس سالمت جسم و روان در ايران و جهان.... .

دکتر سید محسن ضمیر
دبیر جایزه
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اعالم برنده ی دور سوم جایزه ی افشين یداللهی توسط دبير جایزه  

ــد. صحــت در ســخنانی از اينکــه  ــدا برگزيدن ــج كاندي ــان پن ــزار شــد و روانپزشــکان »ســروش صحــت« را از می ــزه ی افشــین يداللهــی برگ ســومین دوره ی اهــدای جاي
جامعــه ی روانپزشــکی كشــور، او را شايســته ی تنديــس و ايــن جايــزه دانســته  اســت ابــراز خشــنودی كــرد و گفــت قــرار گرفتــن نــام او در فهرســت نامزدهــای ايــن جايــزه، 
افتخــار بزرگــی اســت و دريافــت آن از ســوی جامعــه روانپزشــکان مايــه  مســرت  بیشــتر اســت. ســروش صحــت همچنیــن دربــاره ی فیلــم »جهــان بــا مــن برقــص« كــه 
مــورد پســند جامعــه ی روانپزشــکی قــرار گرفتــه بــود گفــت: ايــن اولیــن فیلــم مــن بــود و در دوران ســختی اكــران شــد. امــا توانســت بــا عمــوم مــردم ارتبــاط بگیــرد و 

بســیاری آن را مرهمــی بــر آالم خــود دانســتند . اكنــون خرســندم كــه يــك جامعــه ی علمــی نیــز، ايــن فیلــم را پســنديده اند.
تنديــس جايــزه افشــین يداللهــی، در محــل دفتــر انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران، بــا حضــور مســئوالن انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران و خانــواده مرحــوم دكتــر 

يداللهــی، بــه ســروش صحــت اهــدا شــد.
جايــزه افشــین يداللهــی، هــر ســال بــه فــرد يــا گروهــی كــه در راســتای ســالمت روان گام برداشــته  اســت، بــا انتخــاب روانپزشــکان و دســتیاران روانپزشــکی، اهــدا می شــود. 

در ســال های گذشــته انجمــن حمايــت از بیمــاران اســکیزوفرنی )احبــا( و اســتاد بهاءالديــن خرمشــاهی برنــدگان ايــن جايــزه بوده انــد.

 

درباره جایگاه دکتر الوندی

دکتر سيداحمد جليلی 
وقتــی بخــت و اقبــال بلنــدی داشــته باشــی و زمانــی طوالنــی در صحنــه روانپزشــکی كشــور حاضــر باشــی، ســعادت آن را داری كــه بــا رنگیــن كمانــی از ســلیقه های مختلــف 

و مکتب هــای گوناگــون در روانپزشــکی آشــنا شــويد.
يکی از دستاوردهای چنین فرصت نیکويی آشنايی با مکتب های روانپزشکی كشورهای مختلف است.

سروش صحت 
برنده ی سومين دورهی 
جایزه ی افشين 
یداللهی شد
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سالهاست از ديگر كشورها، دانش آموختگانی نداشتیم. كسی سر آمدن نداشت. همه در پی رفتن بودند.
امــا در آن ســال های دور در بیــن كشــورها، از مکتــب روانپزشــکی انگلیــس ســهمی وافــر برديــم و بزرگانــی كــه در آن كشــور روانپزشــکی آموختــه بودنــد در ايــران منشــا 

آثــار بســیاری شــدند.
ــا  ــر غالمرض ــی، دكت ــکراهلل طريقت ــر ش ــر محمدرضــا محــرری، دكت ــژاد، دكت ــر محمدرضــا رياحی ن ــان، دكت ــون داويدي ــر هاراط ــرد؛ دكت ــام ب ــوان ن ــه می ت ــتادانی ك از اس
میرسپاســی، دكتــر محمــد صنعتــی، دكتــر منوچهــر نراقــی، دكتــر پرويــز پرتــوی، دكتــر لــون داوديــان، دكتــر ولــی ســهامی، دكتــر بهــروز میالنی فــر،  دكتــر بهفــر و ديگرانــی 
كــه همــه از بهتريــن  روانپزشــکان تاريــخ روانپزشــکی نويــن ايــران بودنــد. از جملــه ايــن بزرگــواران دكتــر محمدجــواد الونــدی همــکار ارجمنــد و ســختکوش ماســت كــه 
عمــری را بــه نیــك نامــی و وارســتگی در خدمــت مــردم بــوده اســت و از معــدود آن عزيزانــی اســت كــه هنــوز در صحنــه علمــی روانپزشــکی كشــور حضــوری مبــارک دارد.

دكتــر الونــدی، بــا آنکــه همیشــه در بخــش خصوصــی اشــتغال داشــتند امــا بــه طــور پیگیــری رويدادهــای جديــد در حیطــه علمــی كشــور را بــا شــركت در كنفرانس هــا، 
ــد. ــال می كنن ــا دنب ــاب و پژوهش ه ــاپ كت چ

ــر شــركت می كننــد و همیشــه نگــران بهداشــت  ــا روی گشــاده و دســتی پ ــد و هرســاله در همايش هــای ســالیانه انجمــن ب ــی دارن ــال زدن راســتی، درســتی و قناعتــی مث
روانــی مــردم و عرصــه خدمــت بهتــر بــه بیمــاران هســتند.

جــای خوشــحالی اســت كــه امســال در جريــان برگــزاری مجــازی كنگــره ســی و هفتم، فرصــت تکريــم و ســپاس از خدمــات ايــن همــکار عزيــز و ارجمنــد دســت داد. بــرای 
ايشــان و خانــواده گرامیشــان بهترين هــا را آرزو می كنــم و برايشــان ســالمتی و خرمــی آرزومنــدم.

درباره ی پنجمين دوره ی جایزه ی استاد داویدیان

جايــزه ی اســتاد داويديــان در انجمــن علمــی روان  پزشــکان ايــران بــرای تقديــر از دســتیاران روان پزشــکی و روان  پزشــکان جوانــی كــه گامــی مثبــت بــرای بهبــود ســالمت 
روان جامعــه برمی دارنــد در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ايــن جايــزه 5 ســال پیــش بــرای اولیــن بــار اهــدا گرديــد و در ســال 1۳۹۹ و در زمانــی كــه ويــروس كرونــا شــکل مناســبات اجتماعــی را در جهــان تغییــر داده، بــرای بــار 
پنجــم و ايــن بــار بــه شــکل مجــازی برگــزار خواهــد شــد و اهــدا می گــردد.

هــر ســاله و همزمــان بــا فراخــوان مقــاالت علمــی بــرای همايــش ســاالنه ی انجمــن علمــی روان  پزشــکان ايــران، فراخــوان جايــزه ی اســتاد داويديــان نیــز اعــالم می گــردد. 
ــه طــور مشــخص  ــاره ی ايده هــا يــا طرح هــای اجــرا شــده ای كــه ب در ســه ســال گذشــته از دســتیاران روان پزشــکی و روان  پزشــکان جــوان دعــوت شــده اســت كــه درب

بــرای حــل يــك مشــکل جامعــه ی پیرامونــی در زمینــه ی ســالمت روان متمركــز بــوده، گزارشــی تهیــه و خــود را نامــزد دريافــت جايــزه نماينــد.
ــاز  ــر ايــن موضــوع تمركــز داشــته باشــند اولويــت و امتی ــی كــه ب ــا طرح هاي ــه ايده هــا ي ــر ســالمت روان جامعــه ب ــر آن ب ــا و تاثی ــه همه گیــری كرون ــا توجــه ب امســال ب

ــود. ــتری داده می ش بیش
بــرای ايــن جايــزه در ســال پنجــم 1۴ نفــر نامــزد شــده اند ، كــه روز پنجشــنبه 11 دی 1۳۹۹ كارهــای خــود را ارائــه خواهنــد كــرد. 5 نفــر عضــو هیــات داوران نیــز در ايــن 
روز گزارش هــا را خواهنــد شــنید و در نهايــت از میــان روان پزشــکان جــوان و دســتیاران در هــر گــروه بــه يــك نفــر جايــزه ی نقــدی و تنديــس جايــزه را اهــدا خواهنــد كــرد.

جايــزه ی اســتاد داويديــان باعــث شــده كــه جوانــان بــه پــردازش ايــده و طراحــی برنامــه بــرای بهبــود وضعیــت جامعــه پیرامــون خــود عالقه منــد شــوند. ايــن موضــوع را 
در كارنامــه ی كامیــاب ايــن جايــزه می شــود بــه خوبــی ديــد و رديابــی كــرد.

 جايــزه ی اســتاد داويديــان در هــر نوبــت بــا رای يــك هیــات داوری 5 نفــره تعییــن می گــردد. در ســه دوره ی اخیــر كوشــش شــده تــا از میــان برگزيــدگان دوره هــای پیشــین 
ايــن جايــزه، داوران انتخــاب گردنــد. در دوره ی پنجــم دكتــر مســعود احمــدزاد اصــل برگزيــده ی دور اول، دكتــر مهتــاب معتمــد برگزيــده ی دوره دوم و دكتــر بنت الهــدی 
موســوی برگزيــده ی دوره ی چهــارم در میــان داوران جــای دارنــد. در دوره چهــارم و ســوم نیــز بــه ترتیــب دكتــر شــهاب شــیرخدا و دكتــر ســارا فرهنــگ كــه برگزيــدگان 

دوره ی دوم بودنــد در میــان داوران حضــور يافتنــد.
داوران دور پنجم عبارتند از 

دكتر فرهاد فريد حسینی
دكتر مسعود احمدزاد اصل 

دكتر شهاب بنی هاشم 
دكتر مهتاب معتمد 

دكتر بنت الهدی موسوی
ــردد. در ســال های  ــل گ ــرای روان پزشــکان فارســی زبان تبدي ــزه ای ب ــا دســت كم جاي ــی ي ــن الملل ــزه ی بی ــك جاي ــه ي ــه زودی ب ــرار اســت ب ــان ق ــزه ی اســتاد داويدي جاي
گذشــته در ايــن زمینــه كوشــش هايی انجــام شــد كــه بــه ســرانجام نرســید و ايــن امیــد بــود كــه در دوره ی پنجــم ايــن موضــوع بتوانــد بــه تحقــق نزديــك شــود كــه وقــوع 

ــد 1۹ دســت ها را بســت. ــت كووي عفون

دکتر امیر حسین جاللی ندوشن
دبیر جایزه
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1. دكتر آناهیتا رحمنی
 ۲. دكتر ريحانه حاجی زاده ذاكر

 ۳. دكتر ساناز جعفرزاده و نیلوفر نصرآبادی
 ۴. دكتر سید محمد حسین محمودی 

5. دكتر مريم معصومی و همکاران
۶.  دكتر ندا مسجدی و همکاران

۷.  دكتر نسیم كمال احمدی و همکاران
۸. دكتر مهسا قاسمی

۹. دكتر نیلوفر صبوری يزدی 
10. دكتر فهیمه سعید 

11. دكتر حسین محدث و دكتر مجتبی قلندرزاده
1۲. دكتر كژال رضوانی و دكتر ارغوان فخريان

1۳. دكتر افسانه رضايی كالت و دكتر زهرا رجايی
1۴. دكتر ونوس وطنخواه

ــر  ــد، دكت ــدا باون ــر آي ــروه مهــروان شــامل دكت 15. گ
نــدا مســجدی، دكتــر حامــد چراغعلــی، و دكتــر اردوان 

محمدآقايــی

ستون باال از راست: .دكتر مريم معصومی، دكتر فهیمه سعید، دكتر نسیم كمال احمدی
ستون دوم از راست: دكتر مهسا قاسمی، دكتر ونوس وطنخواه، دكتر سید محمدحسین محمودی

ستون سوم از راست: دكتر آناهیتا رحمنی، دكتر حسین محدث اردبیلی، دكتر كژال رضوانی  و دكتر ارغوان فخريان
ستون چهارم از راست: دكتر ساناز جعفرزاده، دكتر نیلوفر نصرآبادی، دكتر نیلوفر صبوری يزدی

 ستون پنجم از راست: دكتر نیلوفر حاجی زاده ذاكر، دكتر  افسانه رضايی كالت و دكتر زهرا رجايی
ستون ششم از راست: دكتر آيدا باوند، دكتر ندا مسجدی، دكتر حامد چراغعلی، و دكتر اردوان محمدآقايی
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بيانيه ی هيات داوران پنجمين دوره ی جایزه ی استاد داویدیان

برگزيــدگان پنجمیــن دوره ی جايــزه ی اســتاد داويديــان روز پنجشــنبه 11 دی مــاه 1۳۹۹ انتخــاب شــدند. دور پنجــم بــا اين كــه متفــاوت از چهــار دور ديگــر و چــون همايــش 
ســالیانه بــه صــورت آناليــن برگــزار شــد امــا بــه رغــم تصــور اولیــه نــه تنهــا كم رونــق نبــود كــه از ويژگی هــای متفــاوت و از شــور ويــژه ای برخــوردار بــود. 1۴ اثــر شــامل 
۸ پــروژه ی دســتیاری و ۶ فعالیــت در بخــش روان پزشــکان جــوان بــه دبیرخانــه ی جايــزه ارســال شــد. ايــن دوره از جايــزه بــا توجــه بــه همزمانــی بــا تــداوم همه گیــری 
كوويــد 1۹ تاكیــد ويــژه ای بــر ارائــه ی فعالیت هايــی داشــت كــه بــه موضــوع كوويــد 1۹ می پرداختنــد. تقريبــًا تمــام 1۴ اثــر يــا دربــاره ی كوويــد بودنــد و يــا متناســب بــا 
شــرايط همه گیــری، شــیوه ی ارائــه ی خدمــات خــود را هماهنــگ و همســو كــرده بودنــد، موضوعــی كــه مــورد توجــه مــا قــرار گرفــت و آن را پســنديديم، بــه ايــن جهــت 

كــه تــداوم ارائــه ی خدمــات و توجــه بــه حقــوق بیمــاران روان پزشــکی، مــورد توجــه و تاكیــد جوانــان حرفــه قــرار دارد.
ــا  ــود ت ــزی شــده ب ــد و حتــی در حیــن اجــرا برنامه ري ــزی و اجــرا شــده بودن ــه صــورت گروهــی برنامه ري ــود كــه ب ــی ب ــه ی فعالیت هاي ويژگــی ديگــر كارهــا افزايــش ارائ
ارائــه ی فعالیــت نیــز تقســیم شــده، گروهــی بــودن كار ديــده شــود. مــا ايــن نــگاه را بــه فــال نیــك می گیريــم و امیــد داريــم در دوره هــای بعــد نیــز چــون ايــن دوره پــر 

ــر شــود. ــی پررنگ ت ــد و حت ــگ بمان رن
مايــه ی خوشــنودی اســت كــه عــالوه بــر دانشــگاه های تهــران يــا شــهر تهــران همکارانــی از شــهرها و اســتان های ديگــر كارهــای خــود را ارائــه كــرده بودنــد، بــه ويــژه 
حضــور پررنــگ دســتیاران روان پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد بــا ۴ فعالیــت در بخــش دســتیاری بســیار برجســته بــود و جــای تقديــر فــراوان دارد بــه ويــژه كــه 
ســه فعالیــت ايــن گــروه در پاســخ بــه نیازهــای ســالمت روان جمعیــت عمومــی و كادر درمــان در هنگامــه ی همه گیــری طراحــی شــده بودنــد. مســئولیت پذيری اجتماعــی 
ــدی و زوال همبســتگی  ــه ناامی ــه ای ك ــن موضــوع در هنگام ــود. اي ــه شــده ب ــگ و چشــمگیری در تمــام فعالیت هــای ارائ دســتیاران و روان  پزشــکان جــوان موضــوع پررن

اجتماعــی در كشــور بــه مســاله ای جــدی تبديــل شــده نويدبخــش و قابــل ســتايش اســت.
مــا چــون هیــات داوران دوره هــای ســوم و چهــارم جايــزه بــر ايــن باوريــم كــه بايــد همــکاران جــوان و دســتیاران روان پزشــکی در كنــار خالقیــت، نــوآوری و مســئولیت پذيری 
اجتماعــی، نــگاه علمــی را نیــز بــه جــد مــد نظــر داشــته باشــند. موضوعــی كــه همچنــان در فعالیت هــای ارائــه شــده جــای خــود را بــه قــدر كافــی بــاز نکــرده و بــه انــدازه ی 

مکفــی بــه آن عنايت نشــده.
موضــوع بعــدی كــه تاكیــد بــر آن را الزم می دانیــم مســاله ی امــکان مدل ســازی از فعالیت هــای انجــام شــده و گســترش فعالیــت بــه ديگــر مراكــز اســت. آشــکار اســت 
كــه در بســیاری از ايــن فعالیت هــا نگاهــی مســوالنه وجــود دارد امــا ايــن نــگاه اگــر بــا اصــول تدويــن و تکويــن پــروژه و ســاخت مــدل مبتنــی بــر شــواهد همــراه شــود 

می توانــد نتیجــه ی كارهــا بــه ايجــاد ســرويس های قابــل تکثیــر در نظــام ســالمت روان ايــران منتــج شــود.
و در نهايــت بــر پیشــنهاد رياســت محتــرم انجمــن علمــی روان  پزشــکان ايــران در پايان بنــدی مراســم ارائــه ی آثــار تاكیــد می كنیــم كــه تــداوم بايــد بخشــی مهــم از تمــام 
فعالیت هــای ارائــه شــده باشــد. بســیار مطلــوب اســت كــه ايــن فعالیت هــا بــه صــورت گزارش هــای علمــی در آيــد و از طريــق انجمــن بــه زبــان سیاســت گذاری ترجمــه 

و بــرای آن در نظــام سیاســت گذاری ســالمت روان كشــور حمايــت طلبــی شــود.
امیدواريــم مديريــت انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران و دبیــر جايــزه در ســال آتــی تــالش خــود را بــرای جلــب منابــع جديــد جهــت افزايــش مبلــغ جايــزه كــه می توانــد 

انگیزه بخــش باشــد و البتــه از كارهــای رو بــه انجــام حمايــت كنــد افــزون كننــد.
در پايان نتیجه ی داوری دور پنجم مجددا به شرح زير اعالم می گردد:

 اسامی برگزيدگان جايزه  ی استاد داويديان
بخش دستیاری 

ــد، و اردوان محمدآقايــی، و گــروه ســايکوتوپیا دكتــر ســید محمــد  ــدا باون ــدا مســجدی، حامــد چراغعلــی، آي ــان و خانم هــا دكتــر ن ــه طــور مشــترک گــروه مهــروان آقاي ب
حســین محمــودی و همــکاران هــر كــدام برنــده لــوح جايــزه  و جايــزه ی نقــدی ۲5 میلیــون ريالــی

بخش روان پزشکان جوان 
رتبه ی اول دكتر فهیمه سعید و همکاران برنده ی لوح جايزه  و جايزه ی نقدی ۲5 میلیون ريالی

رتبه ی دوم به طور مشترک دكتر ونوس وطنخواه، و دكتر آناهیتا رحمنی هر كدام برنده لوح جايزه  و جايزه ی نقدی ۲0 میلیون ريالی
دكتر فرهاد فريد حسینی

دكتر مسعود احمدزاد اصل
دكتر مهتاب معتمد

دكتر سید شهاب بنی هاشم
دكتر بنت الهدی موسوی

1۲ دی ماه 1۳۹۹
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سخن پایانی

          به پایان آمد این دفتر                            حکایت همچنان باقی 
سی و هفتمین همايش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ايران با تم »روانپزشکی و همه گیری كوويد 1۹« در حالی به پايان رسید كه با وجود مشکالت فراوان اجرايی در 
برگزاری آنالين جلسات ناشی از شیوع بیماری كوويد 1۹ با استقبال قابل توجه همکاران روانپزشك و دستیاران روبرو شد و اين مهم میسر نمی شد مگر با درايت، همت و 

پشتکار گروهی از همکاران سخت كوش و كم ادعا كه در سخت ترين شرايط، بهترين نتیجه را رقم زدند.
برگزاری آنالين هشت سمپوزيوم، اخذ امتیاز بازآموزی، تشويق و فراهم كردن بستر الزم برای همکاران جهت شركت در اين همايش همگی حاصل زحمات و ساعت ها تالش 

بی وقفه اين گرامیان است كه با همکاری و همراهی گروهی از روانپزشکان جوان و دستیاران كوشا به ثمر نشسته است.
هیأت مديره انجمن علمی روانپزشکان ايران الزم می داند از تالش های همه اين عزيزان قدردانی و برای ايشان آرزوی موفقیت و سالمتی كند,گرچه نیك می دانیم برگزاری 

مطلوب اين همايش,خود گرد خستگی را از چهره آنان زدوده است:
كمیته همايش به رياست استاد دكتر جلیلی كه راهنمايی ها و هدايت ايشان و واگذاری مسئولیت به جوانان ,اين فرصت را برای آنان فراهم كرد تا برای ايفای نقش های موثر 

در آينده انجمن آماده شوند.
دبیران علمی و اجرايی همايش,جناب آقای دكتر علی اكبر نجاتی صفا و جناب آقای دكتر غالمرضا حاجتی كه بدون حضور فعال و پیگیری آنان اين نتیجه را شاهد نبوديم.

برگزاركنندگان جوايز استاد داويديان و زنده ياد افشین يداللهی جناب اقای دكتر امیر حسین جاللی و جناب اقای دكتر سید محسن ضمیر كه مشوق تالش روانپزشکان جوان و 
دستیاران و نیز افراد تاثیر گذار غیر روانپزشك در حیطه سالمت روان بودند.

تبريك به برندگان جايزه استاد داويديان كه نسل آينده و امید آينده روانپزشکی كشور هستند و برآيند فعالیت های آنان نشان می دهد كه بذرهای میوه اين امید به بار نشسته و 
اكنون شاهد بالندگی آن هستیم و نیز هنرمند گرامی جناب آقای سروش صحت برنده جايزه افشین يداللهی.
قدردانی از داوران اين جايزه ها كه با بررسی دقیق و صرف وقت فراوان، بهترين انتخاب ها را صورت داده اند.

تشکر از تیم پشتیبانی شامل اعضاء سخت كوش دبیرخانه انجمن سركار خانم زهرا خلفی و سركار خانم زهرا جانباز نیستانی كه برای همه روانپزشکان نام های آشنايی هستند و 
نیز تیم فنی تکنولوژيك همايش كه با كمترين اختالل همايش را شروع و به پايان رساندند.

قدردانی از شركت های دارويی اكتوركو، عبیدی و رايمند راد كه با حمايت مالی از همايش، در برگزاری بهینه آن ياری كردند و باالخره قدردانی و ابراز تشکر از جامعه 
روانپزشکی شامل سخنرانان محترم كه تم اصلی همايش را به خوبی پوشش داده و شركت كنندگان عزيزی كه با استقبال بی نظیری فعاالنه در سمپوزيوم ها و مراسم افتتاحیه , 

اختتامیه و اهدای جوايز شركت داشتند.
به امید روزی نشسته ايم كه ابرهای سیاه بیماری، آسمان جامعه بشری را ترک كند و در روزی روشن و آفتابی و در همايش آتی انجمن با همه عزيزان تبادل انديشه و ديداری 

از نزديك داشته باشیم.

گزارش تصویری سی و هفتمين همایش ساالنه انجمن علمی روانپزشکان ایران

دکتر مجید صادقی
رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران

در وبينار “کرونا، جامعه مدنی و سالمت روانی-اجتماعی” سخنرانان یاد سخنرانی کليدی همایش سی و هفتم
و خاطره مرحوم دکتر علی زجاجی را گرامی داشتند.
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عکس پایانی و یادگاری “وبينار کرونا، جامعه و سالمت روانی-اجتماعی”

 

وبينار “هنر و ادبيات و روانپزشکی پاندمی ”- عکس دسته جمعی پایانی

 

وبينار “ استدالل بالينی در روانپزشکی”- عکس دسته جمعی پایانی

اخبار و گزارش  ها
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عکس پایانی و یادگاری وبينار “ آسيب های خانواده،” 

 

عکس یادگاری پایانی وبينار کميته نوروسایکياتری انجمن علمی روانپزشکان ایران

 

دبير اجرایی و علمی سی وهفتمين همایش انجمن علمی روانپزشکان ایران
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وان و رسانه با  برگزاری دهمین همایش علمی ســامت ر
وانی- اجتماعی عنوان انــگ و چالش های ر

دکتر ارسيا تقوا
روانپزشک و دبير علمی همایش

]]

  هفدهــم و هجدهــم دی مــاه امســال كرســی يونســکو در آمــوزش ســالمت و 
انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران بــا همراهــی جمعــی از اســاتید دانشــگاهی 
در حــوزه رســانه و علــوم ارتباطــات میزيــان برگــزاری دهمیــن همايــش علمــی 
ــی در  ــی- اجتماع ــای روان ــگ و چالش ه ــوان ان ــا عن ــانه ب ســالمت روان و رس
ــی از  ــدد جمع ــه م ــك ب ــش كوچ ــن هماي ــود. در اي ــا ب ــران كرون ــذر از بح گ
ــای  ــواع انگ ه ــی از ان ــای مختلف ــیديم جنبه ه ــانه كوش ــگان روان و رس نخب

ــم. ــرون رفــت از ايــن معضــل را بکاوي موجــود و راه هــای ب
گرچــه متاثــر از فضــای تیــره  ی پاندمــی كرونــا و بــه اقتضــای شــرايط موجــود، 
ــکل  ــه ش ــود و ب ــده ب ــی ش ــه پیش بین ــر از آن چ ــی كوچك ت ــش در قالب هماي
ــگان  ــی از فرهیخت ــور جمع ــا حض ــه ب ــحالیم ك ــا خوش ــد، ام ــزار ش ــار برگ وبین
ــی از  ــل اول جمع ــم. در پن ــزار نمودي ــل را برگ ــار پن ــف چه ــای مختل حوزه ه
ــت  ــدگان خدم ــدگان و ارايه كنن ــاران، مراقبت كنن ــگ در بیم ــوع ان ــاتید موض اس
را بــه بحــث گذاشــتند. درايــن پنــل مطــرح شــد كــه انــگ و تبعیــض بــه عنــوان 

ــت. ــدان روان اس ــی دردمن ــم ياری طلب ــع مه ــی از موان يک
  در پنــل دوم موضــوع مهــم ســالمت روانــی- اجتماعــی در ايــام كرونــا را بــه 
بحــث و تبــادل نظــر گذاشــته  شــد و بــر نقــش ســواد ســالمت در بحــران كرونــا 

و نقــش جوامــع مدنــی در ايــن بحــران تاكیــد شــد.
پنــل ســوم بــا عنــوان نقــش گروه هــای مرجــع در كاســتن از انــگ بــه 
ــن و ســالمت و نقــش صاحب نظــران و  ــی چــون رابطــه دي ــات مختلف موضوع

روانشناســان در انگ زدايــی از اختــالالت روانــی پرداخــت .
  در پنــل انتهايــی انــگ كوويــد 1۹ گمــان يــا واقعیــت بــه عنــوان موضوعــی 
مخالفــان  و  موافقــان  و  گذاشته شــد  بحــث  بــه  چالش برانگیــز  و  مهــم 
ــث و  ــه بح ــا را ب ــه كرون ــگ در مقول ــود ان ــه وج ــود در زمین ــای خ ديدگاه ه

گذاشــتند. تبادل نظــر 
ــد انجــام  ــر برگــزاری نشســت های علمــی اتفــاق مهــم امســال را باي عــالوه ب
ــن  ــت.در اي ــازی دانس ــای مج ــدد فض ــه م ــتاگرامی ب ــده اينس ــای زن گفتگوه
برنامه هــا  اســاتیدی از حوزه هــای مختلــف گفتگوهــای جذابــی را بــرای 

مخاطبــان رقــم زدنــد. در برنامــه اول دكتــر مريــم رســولیان بــا هنرمنــد گرامــی 
ــی از  ــای مهم ــاره جنبه ه ــا درب ــه معتمدآري ــم فاطم ــالمت روان خان و سفیرس
ــر ســید  ــه گفتگــو نشســتند. در برنامــه ای ديگــر دكت وضعیــت ســالمت روان ب
احمــد جلیلــی بــا اســتاد بهاءالديــن خرمشــاهی دربــاره معضــل اختــالل روان در 
پرتــو تجربــه ای زيســته بــا يکديگــر صحبــت كردنــد. در گفتگــوی ســوم دكتــر 
امیرحســین جاللــی ندوشــن بــا دكتــر حمیدرضــا مدقــق دربــاره بازنمايــی اختالل 
روان در رســانه هــا گفتگــو كردنــد.در چهارمیــن گفتگــو دكتــر احمدعلــی نوربــاال 
ــه  ــود در جامع ــای موج ــگ ه ــی ان ــت كل ــه وضعی ــن ب ــی معی ــر مصطف و دكت
ــن مشــکل را بررســی  ــای اي ــت از تنگن ــرون رف ــد و راه هــای ب ــران پرداختن اي

ــد. كردن
  گرچــه ســال ها اســت كــه برنامه هــای كاســتن از انــگ بیماری هــای 
ــتانداردهای  ــا اس ــوز ب ــد هن ــر می رس ــه نظ ــا ب ــده ام ــاز ش ــران آغ ــی در اي روان

ــم. ــه داري ــر فاصل ــع و همه گی ــای جام ــه برنامه ه ــرای اراي الزم ب
ــاتید  ــی اس ــاركت جمع ــد مش ــع نیازمن ــت و جام ــی درس ــوزش و آگاهی بخش آم
ــی  ــور و همراه ــت ودرمان كش ــان بهداش ــت اندركاران و متولی ــوزه روان، دس ح
ــد  ــانی توانمن ــه اطالع رس ــه در زمین ــت ك ــی اس ــازمان های مختلف ــا و س نهاده
هســتند. امیدواريــم روزی را شــاهد باشــیم كــه كارزارهايــی فراگیــر بــا حضــور 
وزارت هــای  آموزش وپــرورش،  چــون صداوســیما،  مختلفــی  ســازمان های 
بهداشــت و ارشــاد اســالمی و ذی نفوذانــی چــون چهره هــای برجســته، اصحــاب 

ــا و روحانیــون را شــاهد باشــیم. رســانه، خطب
ــن تــالش ده  ــی اي ــم كــه از پ ــان بردي ــه پاي ــد ب ــن امی ــا اي ــن همايــش را ب اي
ــی   ــا و انگ هاي ــب ه ــوه برچس ــم انب ــه از حج ــیم ك ــاهد باش ــاله روزی را ش س
كــه در ذهــن هــای بســیاری از مــا درمانگــران، كنشــگران اجتماعــی و فعــاالن 

ــم. ــود دارد بکاهی ــه وج ــاد جامع ــت گذاران و آح ــئولین و سیاس رسانه ای،مس
بــر خــود فــرض می دانیــم از همــه دســت اندركاران و حامیــان پرتــالش 
ــن همايــش  ــرای تحقــق دهمی ــی كــه طــی دو ســال گذشــته ب ــن گردهماي اي

ــم. ــکر كنی ــتند تش ــه ای داش ــالش بی وقف ــانه ت ــالمت روان و رس س
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گزارشی از وبینار
 “ اختالل بی خوابی”

دکتر فاطمه کاشانی نسب
روانپزشک

   در راســتای توانمندســازی علمــی نیروهــای متخصــص در حــوزه ســالمت روان ، كمیتــه پزشــکی خــواب 
ــا موضــوع ــاری ب ــران وبین ــوم پزشــکی اي ــا همــکاری دانشــگاه عل ــران ب  انجمــن علمــی روان پزشــکان اي

ــح  ــاعت ۹ صب ــار در س ــرد. وبین ــزار ك ــال 1۳۹۹ برگ ــاه س ــتم آذرم ــخ هش ــی” را در تاري ــالل بی خواب “ اخت
بــا عــرض خیرمقــدم و معرفــی برنامــه توســط دبیــر علمــی وبینــار، دكتــر میرفرهــاد قلعه بنــدی آغــاز شــد.

اولیــن ســخنران دكتــر میرفرهــاد قلعه بنــدی، متخصــص روان پزشــکی بودنــد كــه موضــوع “خــواب نرمــال 
ــی”  ــواب و بی خواب ــوژی خ ــوع “ نوروبیول ــه موض ــه داد. در ادام ــی” را اراي ــالالت بی خواب ــدی اخت و طبقه بن

توســط دكتــر جــواد ســتاره متخصــص روان پزشــکی مطــرح شــد. 
ســومین ســخنران دكتــر محمدرضــا خدايــی بودنــد كــه دربــاره “ اختــالل بی خوابــی مزمــن” صحبــت كــرد. 
قســمت مربــوط بــه “روش هــای تشــخیصی در بی خوابــی” توســط دكتــر فاطمــه كاشانی نســب، متخصــص 

روان پزشــکی ارايــه شــد. 
در ادامــه، متخصصــان روان پزشــك، دكتــر مشــیت محمــدزاده و دكتــر رامیــن نیافــر در رابطــه بــا 
ــار “درمان هــای غیــر  “درمان هــای دارويــی” در بی خوابــی مزمــن ســخنرانی داشــتند. موضــوع پايانــی وبین
ــر شــهرزاد خســروی فر، متخصــص روان پزشــکی و  ــه دكت ــا اراي ــه ب ــود ك ــن” ب ــی مزم ــی در بی خواب داروي
دكتــر حبیــب الــه خزايــی، متخصــص روان پزشــکی بــه پايــان رســید. جلســه پرســش و پاســخ بعــد از اتمــام 

ســخنرانی برگــزار شــد.
حضــور در ايــن وبینــار رايــگان بــود و بــرای برخــی گروه هــای هــدف مثــل پزشــکان عمومــی بــا مــدرک 
دكتــرای حرفــه ای، متخصصــان روانپزشــکی، متخصصــان بیماری هــای مغــز و اعصــاب، روانشناســان بالینــی، 

روانشناســان عمومــی، كارشناســان ارشــد بهداشــت روان و روانشناســی ســالمت امتیــاز بازآمــوزی داشــت.
ــران قصــد دارد كــه در  ــه ذكــر اســت كــه كمیتــه پزشــکی خــواب انجمــن علمــی روان پزشــکان اي الزم ب

ــه دهــد.  ــده موضوعــات ديگــری را در حــوزه خــواب و ســالمت روان اراي آين
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ــه  ــه خدمــات روان پزشــکی ب ــه ارائ    روان پزشــکی از راه دور ب
بیمــار از راه دور بــا اســتفاده از انــواع روش هــای ارتباطــی اطــالق 
ــکا شــروع شــده  ــات از دهــه 1۹50 در آمري ــن خدم می شــود. اي
و در دهــه 1۹۹0 بــه تدريــج در كل دنیــا گســترش يافتــه اســت. 
ــای  ــردن محدوديت ه ــم ك ــل ك ــه دلی ــکی از راه دور ب روان پزش
جغرافیايــی، دسترســی آســان و بــه دنبــال گســترش تکنولــوژی 
ــا و  ــروز پاندمــی كرون ــی داشــته اســت. پــس از ب رشــد روزافزون
ــی  ــن خدمات ــه چنی ــت ارائ ــی اهمی ــه اجتماع ــظ فاصل ــزوم حف ل
دوچنــدان شــده اســت. طبــق آمــار انجمــن روانپزشــکان آمريــکا 
تــا قبــل از پاندمــی كرونــا، تنهــا ۲ درصــد از اعضــای انجمــن از 
ــن  ــی اي ــس از پاندم ــا پ ــد ام ــات اســتفاده كــرده بودن ــن خدم اي

میــزان بــه ۸۴ درصــد رســیده اســت.

امــروزه شــاهد كاربــرد متنــوع و گســترده از ايــن خدمات هســتیم. 
بااين حــال بــه نظــر می رســد متخصصیــن حداقــل در كشــور مــا 
تابه حــال آمــوزش مدونــی در رابطــه بــا روان پزشــکی از راه دور، 
اصــول كلــی آن، اســتانداردهای آن و مالحظــات خــاص مربوطــه 

دريافــت نکــرده باشــند. 

ــنايی  ــدف آش ــکی از راه دور باه ــك روزه روان پزش ــار ي    وبین
ــای آن در ۲۷  ــات و ويژگی ه ــن خدم ــا اي ــکان ب ــه روانپزش اولی

ــد. ــزار ش ــهريور 1۳۹۹ برگ ش

اين وبینار شامل سه بخش متفاوت بود. 

در بخــش اول دكتــر علیرضــا آتشــی بــه معرفــی پزشــکی از راه 
دور پرداخــت. عنــوان قســمت بعــدی ايــن بخــش روان پزشــکی 
از راه دور بــود. در ايــن قســمت دكتــر مهتــاب معتمــد بــه 
ــاالت  ــه آن، مق ــکی از راه دور، تاريخچ ــوم روانپزش ــی مفه معرف

ــت.  ــا پرداخ ــی كرون ــا اثربخش ــه ب ــود در رابط ــواهد موج و ش
ــه  ــکی از راه دور در زمین ــات روان پزش ــد خدم ــر می رس ــه نظ ب
ــا  ــی ب ــی درمان ــاران و اثربخش ــت بیم ــخیصی، رضاي ــت تش دق
ــر  ــع در براب ــن مان ــد. مهم تري ــری می كن ــوری براب ــات حض خدم
ــد. در  ــمرده ش ــران برش ــرش بالین گ ــکی از راه دور نگ روان پزش
ــح  ــات توضی ــن خدم ــه اي ــرای ارائ ــتورالعمل هايی ب ــه دس ادام

ــد.  داده ش

ــی  ــائل قانون ــا و مس ــری چالش ه ــدی صاب ــر مه ــه دكت در ادام
ــد.  ــه دادن ــکی از راه دور را ارائ ــا روان پزش ــط ب مرتب

ــات  ــن خدم ــه اي ــاص ارائ ــات خ ــه مالحظ ــدی ب ــش بع    بخ
اختصــاص داشــت. دكتــر جــواد عالقبنــدراد مالحظــات مربــوط به 
گــروه ســنی اطفــال و دكتــر فائــزه غالمیــان مالحظــات مربــوط 
ــش  ــر نیاي ــد. دكت ــرح كردن ــالمندان را مط ــنی س ــروه س ــه گ ب
محبــی هــم چالش هــای مربــوط بــه تجويــز دارو در ايــن شــکل 

ــه بحــث گذاشــتند.  ــه خدمــت را ب از ارائ

ــه خدمــات روانپزشــکی از راه دور در  ــه ارائ در بخــش آخــر تجرب
بیمارســتان روزبــه توســط دكتــر زهــرا میرسپاســی بــا مخاطبیــن 
ــه  ــز تجرب ــان نی ــن آرتونی ــر والتی ــد. دكت ــتراک گذاشته ش ــه اش ب

ــد.  ــه كردن ــی از راه دور و مالحظــات مربوطــه را ارائ روان درمان

ــن از  ــتقبال مخاطبی ــوع، اس ــودن موض ــد ب ــه جدي ــه ب ــا توج ب
ــه  ــد ك ــرح ش ــددی مط ــش های متع ــود و پرس ــوب ب ــار خ وبین
ــه  ــزوم ادام ــال ل ــن ح ــا اي توســط ســخنرانان پاســخ داده شــد. ب
ــه  ــکی از راه دور ب ــوزش روانپزش ــرای آم ــابه ب ــای مش برنامه ه

ــود دارد.  ــان وج ــور همچن ــر كش ــن سراس متخصصی

وبینار  از  گزارشی 
دور" راه  از  وان پزشکی  "ر

دکتر مهتاب معتمد
روانپزشک
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ــان مــاه1۳۹۹  ــا عنــوان “مالحظــات روان تنــی در مديريــت بحــران و درمــان كوويــد-1۹” در تاريــخ هفتــم لغايــت نهــم آب    ســومین همايــش ســالیانه روان تنــی ب
ــد  ــام چن ــت ثبت ن ــه ظرفی ــد ك ــب ش ــركت كنندگان موج ــابقه ش ــتقبال بی س ــد. اس ــزار ش ــار برگ ــورت وبین ــت به ص ــه رو اس ــا روب ــی كرون ــا پاندم ــا ب ــه دنی درحالی ك
روز قبــل از شــروع همايــش بــه پايــان برســد. ريیــس همايــش دكتــر احمدعلــی نوربــاال و دبیــران علمــی و اجرايــی همايــش دكتــر راضیــه صالحیــان و دكتــر ســحر 
انصــاری بودنــد. درمجمــوع ۳0 ســخنران از داخــل و خــارج از كشــور در ايــن همايــش در 5 پانــل ســخنرانی كردنــد. حامــی مالــی )پشــتیبان ( دارويــی نیــز از شــركت 

ســبحان و عبیــدی در ايــن برنامــه شــركت كــرده بودنــد.
ــی  ــن علم ــس انجم ــی )ريی ــد صادق ــر مجی ــی( و دكت ــی پزشــکی روان تن ــن علم ــس انجم ــش و ريی ــس هماي ــاال )ريی ــی نورب ــر احمدعل ــا ســخنرانی دكت ــش ب هماي

ــاز شــد. ــران( آغ روانپزشــکان اي
ــد-1۹ و عــوارض روانپزشــکی به خصــوص  ــی و اســتاد دانشــگاه تهــران( در مــورد كووي ــد عمــادی )متخصــص عفون ــر حمی ــدی همايــش توســط دكت ســخنرانی كلی

ــراد شــد. اختــالالت اضطرابــی و افســردگی در جمعیــت عمومــی، كادر درمــان و بیمــاران اي
ــه  ــان ب ــا در مبتالي ــی چالش ه ــت برخ ــد1۹ و مديري ــه كووي ــاران مبتالب ــالالت روانپزشــکی در بیم ــت اخت ــن مديري ــا عناوي ــل ب ــش ۲ پان ــس ازآن در روز اول هماي پ

كوويــد1۹ اجــرا شــد:
در پانــل اول ابتــدا دكتــر خســرو صــادق نیــت در مــورد يکــی از شــکايات اصلــی بیمــاران يعنــی بی خوابــی صحبــت كردنــد و مهم تريــن درمــان را رعايــت بهداشــت 
خــواب و ســپس درمــان دارويــی برشــمردند.دكتر فرنــاز اعتصــام نیــز بحثــی پیرامــون موضــوع اختــالالت مرتبــط بــا اســترس داشــت و گفــت يکــی از ماندگارتريــن 
ــر  ــی هــم تأثیرگــذار باشــد. دكت ــواده و كادر درمان ــر خان ــد ب ــر بیمــاران می توان ــد اختــالل اســترس پــس از ســانحه باشــد كــه عــالوه ب عــوارض روانپزشــکی می توان
نازيــال شــاه منصــوری در مــورد مديريــت اختــالالت انطباقــی مطالبــی را بیــان نمــود و خاطرنشــان كــرد كــه در بالیــن زيرگــروه اضطرابــی و رفتــاری اختــالالت انطباقــی 
ــر درمــان غیــر دارويــی ماننــد bedside psychotherapy تغییــرات محیطــی و آمــوزش كادر  ــه كوويــد1۹ بیشــتر مشاهده شــده اســت و تأكیــد ب در بیمــاران مبتالب
درمــان كــرد. دكتــر ســید شــهاب بنی هاشــم تجــارب خــود را در مــورد بیــش از۴00 مشــاوره طــی پاندمــی حاضــر در بیمارســتان طالقانــی تهــران بیــان كــرد و خاطرنشــان 
كــرد كــه بیشــترين علــت اضطــراب بیمــاران می توانــد ناشــی از هیپوكســی باشــد كــه بايســتی بــه آن توجــه شــود لــذا آمــوزش پرســتاران در ايــن زمینــه بســیار مهــم 
اســت. در مــورد نســخه هشــتم فلوچــارت “مديريــت اضطــراب در بیمــار بســتری مبتالبــه كوويــد1۹” نیــز توضیحــات جامعــی ارائــه شــد. دكتــر محمــد اربابــی نیــز در 

مــورد دلیريــوم مطالبــی ارائــه كــرد و دلیريــوم را به عنــوان شــايع ترين علــت درخواســت مشــاوره در بیمــاران بســتری مبتالبــه كوويــد1۹ دانســت.
در پانــل دوم ابتــدا دكتــر علیرضــا شمســی در مــورد گفتــن خبــر بــد بــه ســه روش SPIKES، ABCDE model ,BREAKS صحبــت كــرد. ســپس دكتــر حمــزه حســینی 
در مــورد پرخاشــگری در بیمــاران ســخنرانی كــرد. دكتــر مهــدی نصــر اصفهانــی در مــورد مواجهــه بــا بیمــار روبه مــرگ صحبــت كــرد و راهکارهايــی همچــون گفتگــو و 

دکتر خدیجه محسن پوریان
روانپزشک

گزارشی از سومین همایش سالیانه 
روان تنی ؛ مالحظات روان تنی در 
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گــوش كــردن بــه بیمــار و تســهیل بــروز احساســات، ايجــاد امیــد، اطمینــان بخشــی، رفــع عاليــم ناراحت كننــده، اطالع رســانی مســتمر و متناســب، توجــه بــه فرايــض 
دينــی و مذهبــی را بیــان كــرد و دكتــر فــروزان الیاســی نیــز در مــورد عــدم تبعیــت از درمــان در بیمــاران صحبــت نمــود.

ــالت  ــان و مداخ ــالمت روان كاركن ــود س ــرای بهب ــالت ب ــی مداخ ــان” و“ برخ ــم درم ــالمت روان تی ــن “س ــا عناوي ــل ب ــرای ۲ پان ــا اج ــز ب ــش نی    روز دوم هماي
ــرد: ــدا ك ــه پی ــد1۹” ادام ــناختی در كووي روان ش

ابتــدا دكتــر حمیــد افشــار زنجانــی در مــورد مســايل روانپزشــکی تیــم درمــان صحبــت كردنــد و تأكیــد كردنــد كــه شــاغلین خدمــات ســالمت از گروه هــای آســیب پذير 
در مواجهــه بــا فشــارهای روانــی اجتماعــی هســتند و در مــورد خســتگی، آســیب درمانگــر و فرســودگی مطالبــی را بیــان نمــود. دكتــر آرويــن هدايتــی در مــورد ســوگ 
و آمــوزش نــکات حرفــه ای در شــرايط پاندمــی بــه تیــم درمــان را متذكــر شــد تــا مانــع خشــم نســبت بــه خــود و خودسرزنشــی شــود.. همچنیــن دكتــر فرهــاد فريــد 
حســینی در مــورد اســتراتژی بــرای كاهــش اســترس تیــم درمــان من جملــه آمــوزش مراقبــت شــخصی، مداخــالت روان شــناختی پیشــگیرانه بــرای تیــم درمــان ماننــد 
برگــزاری گروه هــای حمايتی،گروه درمانــی بالینــت و رانــد شــوارتز و مداخلــه روان شــناختی بــرای افــرادی كــه ســطح ديســترس بــاال دارنــد، صحبــت كــرد. دكتــر ســید 
وحیدشــريعت نیــز در مــورد مداخــالت حمايتــی بــرای تیــم درمــان صحبــت نمــود كــه شــامل آموزش هــای مهارت هــای مقابلــه ای، مديريــت برنامــه كاری و ايجــاد 

تــوازن بیــن كار و زندگــی، خــود مراقبتــی، تأمیــن نیازهــای اساســی، برقــراری ارتبــاط حمايتــی، حــذف موقــت مســئولیت ها و وظايــف غیرضــروی ...بــود.
دكتــر احمدعلــی نوربــاال توضیحــات جامعــی در مــورد مالحظــات روان شــناختی در كوويــد1۹ بیــان نمــود. وی ابتــدا عــوارض روانــی مزمــن ناشــی از كرونــا را برشــمرد و 
توصیه هــای روانشــناختی كلــی ســالمت روان در مديريــت كرونــا را بیــان كــرد. بــا هماهنگــی دكتــر عبــاس محمــدی نســب نیــز در بخــش خــارج از كشــور میهمانانــی 

از كشــور انگلســتان در مــورد تجــارب خــود ايــراد ســخنرانی نمودنــد.
و درنهايت در روز سوم و پايانی همايش نیز يك پانل با عنوان “مديريت اختالالت روانپزشکی همبود در بیماران مبتالبه كوويد 1۹” برگزار شد:

ابتــدا دكتــر تقــی ياســمی در مــورد مشــکالت روانــی اجتماعــی بیمــاران ســرپايی و بســتری مبتالبــه كوويد1۹ســخنانی را بیــان كــرد. ســپس دكتــر الهــام شــرفی در 
ــد و  ــا بیمــاران كووي ــه ب ــور خطــر در كادر درمــان را تمــاس افزايش يافت ــه كوويــد1۹ صحبــت كــرد. وی مهم تريــن فاكت مــورد اختــالل افســردگی در بیمــاران مبتالب
مهم تريــن عامــل محافظتــی را دسترســی بــه وســايل محافظــت شــخصی ذكــر كــرد و آمــار نگران كننــده ای در مــورد افزايــش بــروز اختــالالت اضطــراب و افســردگی 
در ايــران نســبت بــه ديگــر كشــورها داد. دكتــر عاطفــه قنبــری جلفايــی اختــالل دوقطبــی در بیمــاران مبتالبــه كوويــد1۹و درمــان را تشــريح كــرد و دكتــر راضیــه 
صالحیــان در مــورد اختــالالت ســايکوتیك و درمــان مطالبــی را بیــان نمودنــد. دكتــر ملــك فرهــاد ملــك مطالبــی در مــورد مديريــت اختــالل مصــرف اپیوئیــد در بیماران 
و درمــان آگونیســتی و غیرآگونیســتی بیــان كردنــد. دكتــر حســین خلیلــی تداخــالت دارويــی را توضیــح داد و در نهايــت دكتــر رضــا باقريــان توصیه هــای روانشــناختی 
مناســب در بحــران كوويــد1۹ را ماننــد ارائــه خدمــات از طريــق تماس هــای تلفنــی و تصويــری مبتنــی بــر رويکــرد شــناختی رفتــاری، ذهــن آگاهــی، درمــان رفتــاری 

ــح داد. ــاری را توضی ــازی رفت و فعال س
   مراســم اختتامیــه همايــش نیــز به صــورت برخــط بــا تشــکر و قدردانــی از همگــی ســخنرانان و شــركت كنندگان انجــام شــد. متأســفانه بــه علــت شــرايط خــاص 
امســال مراســم اهــدای جايــزه دكتــر طريقتی)تجلیــل از روانپزشــکان پژوهشــگر و فرهیختــه در زمینــه روان تنــی( و بیتــا )تجلیــل از فعــاالن و پژوهشــگران اختــالالت 

خــوردن( برگــزار نشــد.
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در طــول يــك ســال گذشــته مــردم جهــان و هم وطنــان مــا بــا چالــش و بحــران پاندمــی كوويــد مواجــه شــدند كــه بــه نوبــه خــود منجــر بــه مشــکالت متعــددی در 
زندگــی فــردی و جمعــی افــراد شــده اســت و ايــن مســأله عــالوه بــر ســبك زندگــی بــر نظــام آموزشــی هــم تأثیــر گذاشــت. 

ازآنجاكــه يکــی از رســالت های  انجمــن روانپزشــکی كــودک و نوجــوان افزايــش دانــش و آگاهــی متولیــان ســالمت روان كــودک و نوجــوان می باشــد، هیــأت مديــره 
انجمــن باوجــود محدوديت هــای موجــود طــی جلســاتی تصمیــم گرفــت كــه دهمیــن همايــش سراســری روانپزشــکی كــودک و نوجــوان را بــا محوريــت “بحــران”  و 
اولیــن بــار به صــورت غیرحضــوری برگــزار كنــد و بــه دنبــال آن در  تاريــخ 1۳۹۹/05/۲۴ كمیتــه دهمیــن همايــش سراســری كــودک و نوجــوان متشــکل از روانپزشــکان 

كــودک و نوجــوان تشــکیل و طــی جلســات مکــرر برنامه ريزی هــای الزم انجــام شــد. 
كمیتــه همايــش ســعی نمــود از تمــام ظرفیت هــای موجــود در ســطح كشــور اســتفاده كنــد و طــی فراخوان هــای مکــرر از همــکاران روانپزشــك كــودک و نوجــوان 

درخواســت شــد كــه در صــورت تمايــل بــرای ســخنرانی و ارائــه پانل هــای تخصصــی بــا محوريــت بحــران اعــالم آمادگــی كننــد.
اطالعــات حاصــل جمــع آوری شــد و برنامه ريــزی  جهــت برگــزاری همايــش به صــورت وبینــار، طــی ســه هفتــه متوالــی و ۴ روز در دو نوبــت صبــح و عصــر و در هــر 

نوبــت بــا دو پانــل يــا ســخنرانی، انجــام شــد.
خوشــبختانه باوجــود اولیــن تجربــه و مشــکالت و محدوديت هــا، همايــش در تاريــخ 1۳۹۹/0۹/0۶ بــا ســخنرانی رياســت انجمــن طبــق برنامــه شــروع بــه كاركــرد. در 
طــول همايــش ســخنران های داخلــی از  شــهرهای مختلــف و ســخنران های خارجــی مــا را يــاری كردنــد و جــای بســی خوشــحالی اســت كــه همايــش بــا كمتريــن 

مشــکالت فنــی و درعین حــال بــا اســتقبال بســیار خــوب دانش پژوهــان همــراه بــود و درنهايــت همايــش در تاريــخ 1۳۹۹/0۹/۲1 خاتمــه يافــت.

گزارشی از دهمين همایش سراسری روانپزشکی 
کودک و نوجوان

طناز حسينيانی
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دکتر مهرنوش وحيدی
دستيار روانپزشکی

ــه  ــا ب ــماری از همایش ه ــداد بی ش ــا تع ــروس کرون ــری وی ــه گی ــه هم ــه ب ــا توج ب
ــم  ــه بتوانی ــت ک ــبی اس ــت مناس ــن فرص ــوند و ای ــزار می ش ــازی برگ ــورت مج ص
ــن  ــی حضــور داشــته باشــیم. در ادامــه تعــدادی از ای ــن الملل در همایــش هــای بی

ــود.  ــی ش ــا م ــا و کنگره ه همایش ه
 Psychiatry in a" بیســتمین کنگــره ی جهانــی روان پزشــکی تحــت عنــوان     
ــی  ــخ 10 ال ــی روانپزشــکی )WPA(، تاری troubled world" توســط انجمــن جهان

13 مــارس بــه شــکل مجــازی 
     کنگره ی مجازی انجمن روان پزشکی اروپا )EPA(، 10 تا 13 آوریل ، ایتالیا

ــه ،  ــا 5  م ــکا)APA( ، 1 ت ــکی آمری ــن روان پزش ــاالنه انجم ــی س      گردهمای
ــازی ــس مج کنفران

 17 )SIRS( ــکیزوفرنی ــش اس ــی پژوه ــه  ی بین الملل ــازی جامع ــره ی مج      کنگ
تــا 21 آوریــل 

     ســی و یکمیــن کنگــره ی جهانــی انجمــن بین المللــی پیشــگیری از خودکشــی 
)IASP( 21 تــا 24 ســپتامبر، اســترالیا

 )ANPA( ســی و دومیــن گردهمایــی ســاالنه انجمــن نوروســایکیتری آمریــکا     
17 تــا 20 مــارس ، ماساچوســت، امریــکا

افســردگی  انجمــن اضطــراب و       چهــل و یکمیــن کنفرانــس ســاالنه 
مجــازی مــارس،   199 و   18  ،   )ADAA(آمریــکا

ــر 2021  ــاد )ISAM( نوامب ــی طــب اعتی ــی ســاالنه انجمــن بین الملل      گردهمای
)تاریــخ قطعــی گــزارش نشــده اســت(

ــامبر،  ــا 10 دس ــوردن 8 ت ــاالت خ ــی اخت ــن الملل ــره ی بی ــن کنگ      پانزدهمی
ــتان  ــدن، انگلس لن

    کنفرانــس بین المللــی علــل زیست شــناختی، روانشــناختی، اجتماعــی و تکاملــی 
افســردگی، 4 و 5 مــارس، بارســلونا، اســپانیا

    کنفرانس بین المللی اختاالت خلقی عمده، 4 و 5 مارس، رم، ایتالیا
ــارس  ــی روان پزشــکی و روان آســیب شناســی، 11 و 12 م ــس بین الملل     کنفران

، میامــی، امریــکا
    کنفرانــس بین المللــی روان پزشــکی و مراقبــت ســامت روان، 22 و 23 مــارس، 

ــراگ، چک پ
    کنفرانــس بین المللــی اختــاالت اضطرابــی و عوامــل بیوسایکوسوشــیال، 25 و 

26 مــارس، مادریــد، اســپانیا
    کنفرانس بین المللی اختاالت خوردن، انواع و عائم، 8 و 9 آوریل، آتن، یونان

    کنفرانس بین المللی بازتوانی اختاالت شــخصیت، 8 و 9 آوریل، رم، ایتالیا
ــه،  ــی روان پزشــکی، روان آسیب شناســی و مدل هــای مداخل ــس بین الملل     کنفران

12 و 13 آوریــل، ونیــز، ایتالیــا
    کنفرانــس بین المللــی اختــاالت روان پزشــکی و درمان هــای روان پویشــی، 19 

و 20 آوریــل، پاریــس، فرانســه
    کنفرانــس بین المللــی ســامت روان و درمان هــای روان پویشــی 22 و 23 

ــدن، انگلســتان ــل، لن آوری
    کنفرانــس بین المللــی اختــاالت نوروکاگنتیــو و ســامت روان، 22 و 23 

ــکا ــورک، امری ــل، نیوی آوری
ــف اوتیســم، 22  ــن مداخــات در اختــاالت طی ــی تازه تری ــس بین الملل     کنفران

و 23 آوریــل، توکیــو، ژاپــن
    کنفرانــس بین المللــی روان آسیب شناســی، پیشــگیری و مداخلــه، 20 و 21 

ــن، آلمــان ــه، برلی م
ــه،  ــی، 20 و 21 م ــکی و روان شناس ــفه، روان پزش ــی فلس ــس بین الملل     کنفران

ــادا ونکــور، کان
    کنفرانس بین المللی اختاالت یادگیری، 24 و 25 مه، مونترال، کانادا

    کنفرانس بین المللی سانحه و سامت روان، 7 و 8 ژوئن، سان فرانسیسکو، امریکا
ــن  ــی، 10 و 11 ژوئ ــناختی و حس ــاری، ش ــوم رفت ــی عل ــس بین الملل     کنفران

ــارک ــاگ، دانم 2021، کوپنه
    کنفرانــس بین المللــی درمــان افســردگی و شــبکه ی اجتماعــی غنــی، 15 و 16 

ژوئــن، تورنتــو، کانــادا
    کنفرانس بین المللی درمان شناختی رفتاری، 21 و 22 ژوئن، وین، اتریش

    کنفرانــس بین المللــی روان آســیب شناســی تکاملــی و درمــان، 24 و 25 ژوئــن، 
اســلو، نــوروژ

    کنفرانس بین المللی اختاالت روانی، 19 و 20 ژوئیه، پاریس، فرانسه
    کنفرانــس بین المللــی پژوهــش در روان پزشــکی کــودکان و اوتیســم، 29 و 30 

ژوئیــه، زوریــخ، ســوئیس
    کنفرانس بین المللی روان  آسیب شناسی، 16 و 17 سپتامبر، زوریخ، سوئیس

    کنفرانس بین المللی ارزیابی روانشناسی و تشخیص 20 و 21 اکتبر، لندن، انگلستان
اطاعات بیشتر را میتوانید از سایت های زیر به دست آورید:

https://wcp-congress.com/
https://theconferencewebsite.com/conferences/psychiatry
https://waset.org/psychiatry-conferences
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ــت و  ــده اس ــع ش ــدا واق ــت فلوري ــهر Sarosota در ايال ــه در ش ــت ك ــکا اس ــی آمري ــن درمان ــات كتامی ــز تحقیق ــن مرك ــن، اولی ــی كتامی ــتیتو تحقیقات    انس
ــن  ــد كتامی ــوان Restore Infusion program  نســل جدي ــا عن ــن مركــز ب ــی اي ــکا می باشــد. برنامــه درمان ــی در آمري ــن درمان ــی كتامی دارای اســتاندارد طالي
درمانــی اســت كــه اثربخشــی بســیار  باالتــری نســبت بــه كتامیــن درمانــی كالســیك داشــته و باعــث تغییــرات شــگفت انگیز و بســیار ســريع در تعديــل ســطح 
واســطه های شــیمیايی و تنظیــم ارتباطــات نورونــی می شــود. ايــن درمــان همچنیــن باعــث كاهــش التهــاب، تقويــت سیســتم ايمنــی و  بهبــود عملکــرد سیســتم 
هورمونــی شــده و بــه بیمــار ايــن فرصــت را می دهــد كــه مجــدد از زندگــی لــذت ببــرد. ايــن مركــز بــا شــعار )تبديــل درمــان 5 ســاله بــه ۳ روزه( بیــان می كنــد 
كــه درمان هــای متــداول روانپزشــکی صرفــًا عالئــم بیمــار را كاهــش می دهــد امــا طــرح درمانــی )Restore Infusion program(RIP بــا تغییــرات ســاختاری 

ــود. ــريع می ش ــرات س ــث تغیی ــا باع ــردی در ســطح نورون ه و عملک
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ايــن درمــان بــرای بیمــاران مبتالبــه افســردگی، اضطــراب، اختــالل اســترس پــس از ســانحه، ســندرم درد مزمــن، ســردرد میگرنــی، فیبرومیالژيــا، نوروپاتــی مزمــن، 
ســندرم پــای تحريك پذيــر و ســندرم روده تحريك پذيــر كــه مقــاوم بــه درمان هــای اســتاندارد هســتند، كاربــرد دارد.

چرا برنامه درمانی فوق ســریع Restore Infusion program ؟
   در درمــان اختــالل افســردگی اساســی درمــان بــا داروهــای مهاركننــده ی بــاز جــذب ســروتونین خــط اول درمــان اســت كــه تنهــا در درمــان يــك بیمــار 
ــی  ــد تشــنج درمان ــر مانن ــای تهاجمی ت ــن درمان ه ــر اســت. همچنی ــه مؤث ــد هفت ــس از گذشــت چن ــی  و پ ــك داروي ــان ت ــار به صــورت درم ــر ســه بیم از ه
ــی كالســیك باعــث پاســخ  ــن تراپ ــی اســت كــه كتامی ــن در حال ــد. اي ــان دارن ــه درم ــاوم ب ــوارد مق ــی حــدود 50%  در م ــب پاســخ درمان ــه ترتی و rTMS ب

ــردد. ــاران می گ ــوارد بیم ــی در ۸5% م ــی RIP باعــث پاســخ درمان ــن تراپ ــی۷0 درصــد و كتامی درمان
 

اثربخشی: مکانيسم 
   مطالعــات تصويربــرداری عملکــردی تفاوت هــای قابل توجهــی در مغــز بیمــاران نســبت بــه گــروه شــاهد را نشــان می دهــد. مطالعــه ای در دانشــگاه اســتنفورد 
نشــان داد كــه اســترس مزمــن می توانــد باعــث مــرگ ســلول های مغــزی شــده و بــه كاهــش ســايز مغــز بینجامــد. همچنیــن در مطالعــات DTI نشــان داده شــده  
اســت كــه در اختــالل افســردگی اساســی، اختــالل اســترس پــس از ســانحه و میگــرن، حالــت گسســتگی در مدارهــای نورونــی مشــاهده می شــود كــه داروی 
ــور رشــد  ــق تحريــك فاكت ــرات را از طري ــن تأثی ــن اي ــر باشــد. كتامی ــی مؤث ــوری در اتصــال مجــدد شــبکه های نورون ــد به صــورت ف ــن می توان بیهوشــی كتامی

ــد. ــی BDNF ايجــاد می كن نورون

ارزیابی قبل از درمان:
   در ايــن درمــان اعتقــاد بــر ايــن اســت كــه هــر بیمــار منحصربه فــرد اســت و درمــان يکســان بــرای همــه ی بیمــاران كارســاز نیســت. قبــل از شــروع برنامــه 
درمانــی اخــذ شــرح حال كامــل ازنظــر داروهــای مصرفــی، ســابقه خانوادگــی، درصــد چربــی بــدن، آزمايشــات تیرويیــد، ســطح  خونــی اســتروژن، تستوســترون، 
ال كارنیتیــن، ســطح خونــی منیزيــوم، آنالیــز ژنومــی عملکــرد ســیتوكروم P450، گیرنــده ســروتونین، گیرنــده نــور آدرنالیــن، گیرنــده دوپامیــن و BDNF انجــام 
می شــود. ســطح هــر يــك از مــوارد فــوق در پاســخ بــه درمــان مؤثــر اســت. بــرای مثــال ســطح پايیــن ال كارنیتیــن باعــث كاهــش پاســخ درمانــی شــده و نیــاز 

بــه ســطح باالتــر كتامیــن بــرای پاســخ را نشــان می دهــد.
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درمان:
   دوز درمانــی كتامیــن بــرای هــر بیمــار به صــورت فــردی بــر اســاس وضعیــت ژنتیــك و متابولیــك فــردی تنظیــم می شــود. اولیــن انفوزيــون بــا دوزی كــه 
ــا تزريــق آهســته طــی ۴0  ــرای حداقــل ۹5% از بیمــاران كارســاز اســت،  انجــام می شــود كــه 0.5mg/kg به صــورت داخــل وريــدی و ب در مطالعــات قبلــی ب

ــد. ــه می باش دقیق
در كتامیــن درمانــی كالســیك پــس از يــك جلســه درمــان اثــرات درمــان بــرای ۳ تــا ۷ روز پايــدار اســت. بنابرايــن بــرای پايــداری بیشــتر درمــان و بــا الگوبــرداری 

از ترتیــب جلســات تشــنج درمانی جلســات به صــورت ۶ جلســه يــك روز در میــان طــی دو هفتــه  بــا يــادآور ماهانــه انجــام می گــردد.
در درمــان RPI طــول مــدت اثربخشــی درمــان ۳ تــا ۶ برابــر كتامیــن درمانــی كالســیك اســت و بــه دوزهــای يــادآور كمتــری نیــاز دارد. در ايــن درمــان منیزيــوم 
بــه علــت اثــر ســینرژيك درمانــی )از طريــق اثــر برگیرنــده NMDA (  همــراه بــا كتامیــن تزريــق شــده و در بهبــود وضعیــت الکترولیتــی و بــه دنبــال آن بهبــود 
ــه  ــی متابولیــت هــای ثانوي ــر اســت.همچنین ســطح خون ــن ســريع تر و پايدارت ــده آل كتامی ــی اي ــه ســطح خون ــن رســیدن ب ــوده و همچنی ــر ب نوروپالســتی مؤث
كتامیــن مثــل هیدروكســی نوركتامیــن و هیدرونوركتامیــن در ايــن برنامــه درمانــی باالتــر اســت كــه از طريــق افزايــش ســطح BDNF باعــث بهبــود نوروپالســتی 
و اتصــال سیناپســی می شــود و اثربخشــی درمــان را دو تــا ســه برابــر افزايــش می دهــد. در ايــن روش درمانــی ۳ انفوزيــن در طــی  ۳روز انجام شــده كــه منجــر 
بــه بهبــود عالئــم طــی چنــد دقیقــه تــا چنــد ســاعت پــس از درمــان شــده و اثــرات درمــان بــرای دوره ۳ الــی ۶ مــاه پايــدار اســت. در صــورت درمــان نگهدارنــده 
به صــورت دو تزريــق در مــاه ســوم درمــان و يــك تزريــق در مــاه ۶ درمــان اثــرات درمــان بــرای 1 تــا ۲ ســال پايــدار اســت. هزينــه دوره كامــل دوره RPI در 

انســتیتو كتامیــن برابــر بــا ۳500 دالر آمريــکا اســت.

References:
https://ketamineinstitute.com
Eldufani J, Nekoui A, Blaise G. Nonanesthetic effects of ketamine: a review article. The American journal of medicine. 2018 Dec 1;
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مصاحبه کنندگان: 
دکتر مجيد صادقی

 دکتر محمدرضا شالبافان

تهيه و تنظيم: دکتر محمد لطيفی
روانپزشک 

دکترســيمحایی: تــا قبــل از ســالی كــه مــن رزيدنــت شــدم امتحــان رزيدنتــی نبــود. امــا از ســال 5۳-5۲ كــه مــن آمــدم امتحــان رزيدنتــی گذاشــتند و درنتیجــه 
مــن اولیــن روانپزشــك خانــم هســتم كــه در ايــران رزيدنتــی خوانــدم و در ايــران هــم مانــدم. آن زمــان هیــچ خانمــی رشــته روانپزشــکی نمی رفــت چــون روانپزشــکی 
يــك  رشــته ای بــود كــه قــدرت مردانــه هــم نیــاز داشــت چــون آن موقــع مثــل االن داروهــای مؤثــری بــرای آرام گرفتــن بیمــاران نبــود و روانپزشــك هنــگام ويزيــت 

بیمــاران در معــرض خطــر فیزيکــی و پرخاشــگری بــود. 
حتــی مرحــوم دكتــر میرسپاســی هــم ذهنیــت خوبــی نســبت بــه پذيــرش يــك زن بــه عنــوان روانپزشــك نداشــتند. ناگفتــه نمانــد كــه بنــده در دوره پزشــکی عمومــی 
كــه بــودم می خواســتم رشــته جراحــی مغزواعصــاب بخوانــم امــا متأســفانه در آن زمــان كســی حاضــر نمیشــد زيــر دســت جــراح مغــز و ا عصــاب بــرود و لــذا تصمیــم 

]] گفت وگو

گفت وگو با دکتر
 عزت الملوک 

سیمحایی
آن زمان هیچ خانمی

رشته روانپزشکی نمی رفت
بیمارستان میمنت- آبان 1399
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گفت وگو

گرفتــم رشــته ای بخوانــم كــه غیرمســتقیم بــا مغــز در ارتبــاط باشــد بنابرايــن گفتــم مدتــی بــروم در حیطــه روانپزشــکی در بیمارســتان میمنــت ببینــم واقعــا بــه ايــن 
رشــته عالقــه دارم يــا نــه ؟!

يــك روز توســط دوســتی بــه مرحــوم دكتــر میرسپاســی معرفــی شــدم. جالــب بــود وقتــی دوســتم مــن را بــه دكتــر میرسپاســی معرفــی كردنــد، دكتــر میرسپاســی  
نگاهــی بــه مــن انداختنــد و گفتنــد ايــن  كــه خانمــه !!

دوســتم در ادامــه گفــت: شــما نگفتیــد خانــم يــا آقــا! گفتــه بوديــد دكتــر مــورد تايیــد معرفــی كنــم مــن هــم خانــم دكتــر را معرفــی می كنــم. دكتــر میرسپاســی و 
بیمارســتان میمنــت آن زمــان بــه يــك دكتــر نیــاز داشــتند، بــه مــن گفتنــد حــاال يــك مــاه بمــان يــا مــا از تــو خوشــمان نمی آيــد يــا تــو از مــا خوشــت نمی آيــد 

و مــی روی...
اما بعد از 15 روز كه من در خدمتشان بودم نظر ايشان كاماًل عوض شد، من بسیار از استاد آموختم و واقعًا به ايشان مديونم .

بعــد از دو ســال مــن را بــه دكتــر نوربخــش در بیمارســتان روزبــه معرفــی كردنــد. دكتــر نوربخــش گفتنــد خانــم دكتــر ابتــدا امتحــان رزيدنتــی را شــركت كننــد بعــد 
در خدمتشــان هســتیم و بعــد هــم امتحــان دادم و در رشــته روانپزشــکی شــروع كــردم.

دکتــر صادقــی: البتــه ايــن روزهــا تعــداد دســتیاران روانپزشــکی خانــم بســیار بیشــتر از آقايــان اســت و مــن در آخريــن ســمتی كــه در روزبــه داشــتم ۹0 درصــد 
رزيدنــت هــا خانــم بودنــد.

دکتــر ســيمحایی: مــن فکــر می كنــم يــك علتــش مســئله فرهنگــی پــس از انقــالب هســت. بهرحــال ايــن رشــته ای هســت كــه خانم هــا راحــت تــر پذيرفتــه 
می شــوند. مــن اگــه مطمئــن بــودم انقــالب می شــود حتمــا نوروســرجری میخوانــدم چــون بعــد از انقــالب خانــم  هــا ترجیــح می دهنــد برونــد پیــش خانــم هــا، يــا 

شــايد علتــش ايــن باشــد كــه كشــیك های ايــن رشــته كمتــر اســت.
دکتر صادقی: بنظر شــما االن تفاوتی در مراجعات مردم به روانپزشــك زن نسبت به آن زمان ايجاد شده است؟

دکترســيمحایی: ببینیــد! در ايــن ســنی كــه مــن هســتم خیــر تفاوتــی نــدارد. امــا شــايد بــرای يــك روانپزشــك خانــم جــوان فــرق داشــته باشــد، مــن يــادم می آيــد 
اوايــل كــه مطــب زده بــودم يــك آقايــی وارد مطــب شــد يــك نگاهــی بــه مــن انداخــت و گفــت ببخشــید مــن نمیتوانــم مشــکلم را بــه شــما بگويــم، ازش پرســیدم 

پــس چــرا آمــدی؟ گفــت مــن اســمتان را ديــدم و گمــان كــردم عــزت الملــوک ســیمحايی يــك خانــم جــا افتــاده باشــد.
االن اگه بخواهم بیمارانم را از نظر جنسیت تقسیم كنم، تقريبا 1/۳ مرد هستند،۲/۳ خانم هستند.آقای دكتر مطب شما چطور است؟

دکتــر صادقی:آقايــان پذيــرش كمتــری نســبت بــه بیمــاری دارنــد بــه ايــن خاطــر در مطــب مــن هــم خانــم هــا بیشــتر هســتند ،امــا در مــورد بیمــاران بســتری 
آقايــان نســبت بــه خانــم هــا بیشــتر هســتند.

دکترســيمحایی: خانــم هــا شــايد از برچســب بســتری در بیمارســتان روانــی می ترســند. يکــی از همــکاران چشــم پزشــك خاطــره ای تعريــف می كــرد كــه يــك 
روز آقايــی دختــرش را آورده بــود مــن دختــر را معاينــه كــردم و گفتــم دخترتــان بايــد عینــك بزند،پــدرش آمــد و يــك 5 تومنــی در جیــب مــن گذاشــت و گفــت آقــای 

دكتــر خواهــش میکنــم اســم دختــر مــن را لکــه دار نکنیــد!
دکتر صادقی: بنظر می آيد الگوی بیماری هم از قديم تا به االن تغییر كرده،  درســت اســت؟

دکترســيمحایی: بلــه قديــم هذيــان هــا بســیار پیچیــده بــود، االن هذيــان هــا بســیار ســاده شــده. يــادم می آيــد اوايــل كــه كار می كــردم يــك پســر جوانــی را 
آورده بودنــد كــه زيــر ســینه اش را بــا چاقــو بريــده بــود و خونــش را جمــع كــرده بــود و می گفــت »بــه مــن الهــام شــده كــه بايــد خونــم را در جــام بريــزم و بــه پــدرم 

هديــه كنــم«. االن ديگــر چنیــن هذيــان هايــی نداريــم.
دکتــر صادقی: هنوز بیماری هايی مثل كاتاتونی را می بینید؟
دکترسيمحایی:نه مــن سالهاست كه ديگر كاتاتونی نديده ام

دکتر صادقی:خانم دكتر ازنظر دارويی، زمان قديم با االن چه تفاوت هايی داشــت؟
دکترســيمحایی:داروهای قديــم قوی تــر بودنــد امــا داروهــای جديــد عــوارض كمتــری دارنــد، امــا از نظــر مــن بــرای درمــان بیمــاری هــای حــاد كــه نیــاز هســت 

ســريع كنتــرل شــوند داروهــای قديمــی بســیار موثرتــر هســتند.
يکــی از خاطــرات مــن در بیمارســتان میمنــت مربــوط بــه بیمــاری اســت  مبتــال بــه اســکیزوفرنی كــه قهرمــان مســابقات بوكــس دانشــگاه های امريــکا بــود و در 
ــزل  ــك روز در من ــت. ي ــه او را نداش ــرات دارو دادن ب ــار ج ــج بیم ــك معال ــه پزش ــود به طوری ك ــد ب ــده و قدبلن ــیار ورزي ــرش  بس ــرد، ظاه ــرات كار می ك اداره مخاب
ــا خانواده شــان بوديــم كــه از بیمارســتان تمــاس گرفتنــد و گفتنــد بیمــار در حمــام هم تختــی اش را غســل می دهــد كــه قربانــی كنــد و  دكتــر میرسپاســی همــراه ب
ــا  ــد و ي ــك شــوند ، دارو بدهن ــار نزدي ــه بیم ــد ب ــرد جــرات نمی كردن ــدام از پرســتاران م ــه بیمارســتان رســیدم هیچ ك ــی ب ــن وحی شــده اســت. وقت ــه م ــد ب می گوي
آمپــول تزريــق كننــد. بــه فکرمــان رســید كــه قهــوه درســت كنیــم و دارويــی بــه نــام اوســپولوت كــه در آن زمــان فیــل را از پــا مینداخــت داخــل قهــوه ريختیــم و بــه 
بیمــار گفتیــم بیــا باهــم قهــوه بخوريــم، قهــوه را گرفــت دســتش، چشــید و گفــت می خواهیــد مــن را مســموم كنیــد، رو بــه مــن كــرد و گفــت قهــوه خــودت را بــده 
بــه مــن، قهــوه مــن را تــو بخــور و همیــن االن بخــور، مــن هــم ديــدم چــاره ای نــدارم قهــوه اش را گرفتــم يکــم مــزه كــردم ديــدم مــزه ی زهرمــار می دهــد ســريع 

ريختــم تــو ســینك ظرف شــويی كــه كنــارم بــود و گفتــم اه اه خیلــی تلــخ اســت، مهنــدس راســت می گويــد چــی ريختنــد تــوش ؟! 
ــاور كــرد و گفــت كســی كــه قهــوه را درســت كــرده می كشــم. آبدارچــی را فــراری داديــم ولــی مانــده بوديــم چــه بايــد كــرد ،  خالصــه بیمــار هــم حــرف مــرا ب

25



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

]]

پاییز و نیمه اول 
زمستان  1399

26

ــم پیشــش و  ــدم مــی زد، رفت ــاط ق ــچ صراطــی مســتقیم نمی شــد. در حی ــه هی ب
باهــاش قــدم زدم، چنــد قدمــی كــه رفتیــم، بــا اطالعاتــی كــه از بیمــار داشــتم 
ــود  ــد ب ــت ) معتق ــی )ع( هس ــرت عل ــورد حض ــار در م ــم بیم ــتم توه و می دانس
حضــرت علــی بهــش دســتور می دهــد و  يــك عکــس بــزرگ از حضــرت علــی 
ــی بهــم  ــم در اتاقــت و حضــرت عل ــم مــن رفت ــود( بهــش گفت در اتاقــش زده ب
ــا  ــم: بی ــًا؟ چرا؟گفت ــت: واقع ــار گف ــت. بیم ــت اس ــتت ناراح ــی از دس ــت خیل گف
ــم  ــی زود گفت ــاق خیل ــو ات ــم ت ــی رفتی ــیم، وقت ــودش بپرس ــاق از خ ــم در ات بري
ــرده  ــم ك ــدر اخ ــن چق ــت، و ببی ــی هس ــتت عصبان ــی از دس ــرت عل ــن حض ببی
كــه چــرا داروهايــت را نمی خــوری؟ بیمــار گفــت  بــرو داروهــا را  بیــار بخــورم. 
ــوی آوردم،  ــايکوتیك ق ــا داروی آنتی س ــم چندت ــودم رفت ــحال ب ــه خوش ــن ك م
داروهــا را خــورد و كــم كــم شــل شــد. بیمــار را ســريع برديــم اتــاق مراقبــت و 
ــد  ــه بع ــم و خالصــه يــك هفت ــا الکتروشــوک، شــوک دادي ــم و ب فیکــس كردي
ــر  ــك عط ــا ي ــار ب ــه بیم ــدود دو هفت ــد از ح ــد. بع ــوب مرخــص ش ــال خ ــا ح ب
گران قیمــت بــه ديدنــم آمد،گفــت برايــت جايــزه گرفتــم چــون تــا حــاال مــن در 
هیــچ مســابقه ای نــاک اوت نشــده بــودم امــا تــو تنهــا كســی بــودی كــه مــن را 

ــاک اوت كــردی!  ن
ــودم،  ــی ب ــال اول رزيدنت ــی س ــود، وقت ــال 1۳5۳ ب ــن س ــی م ــروع رزيدنت ش
ــا  ــه رزيدنت ه ــه بقی ــه گفت ــًا ب ــدی و تقريب ــی، ج ــیار مقررات ــان بس ــر داويدي دكت
شــد،  معرفــی  بیمــاری  مورنینــگ  در  روز  يــك  نمی خنديدنــد.  هیچ وقــت 
ــا  ــه رزيدنت ه ــت بقی ــان گف ــر داويدي ــد و دكت ــکیزوفرنی گفتن ــخیص را اس تش
نظــری ندارنــد؟ همــه ســاكت بودنــد، مــن كــه ســال يــك بــودم گفتــم بــه نظــر 
ــیمحايی  ــم س ــما ؟ گفت ــد ش ــان گفتن ــر داويدي ــت ! دكت ــکیزوفرنی نیس ــن اس م
ــش  ــا توهمات ــم! ام ــت؟گفتم  نمی دان ــت چیس ــد دلیل ــك، گفتن ــال ي ــتیار س دس
ــد “ داری  ــد و گفتن ــر خندي ــای دكت ــان آق ــد ناگه ــکیزوفرنی نمی ده ــوی اس ب
ــا  ــم، ب ــش را نمی دان ــم علت ــو” گفت ــم بگ ــش را ه ــی علت ــی ول ــت میگوي درس
ــا  ــم. بعده ــتم، گفت ــت داش ــتان میمن ــه در بیمارس ــه ی كاری ك ــه تجرب ــه ب توج
ــال  ــر را تابه ح ــه دكت ــودی ك ــی ب ــا كس ــو تنه ــد “ ت ــن گفتن ــه م ــا ب رزيدنت ه

ــدی”. خندان
بــه نظــر مــن  نیســت  مــن فکــر می كنــم روان پزشــکی فقــط كتــاب 

می آينــد. دســت  بــه  باتجربــه  فقــط   يك چیزهايــی 
در پايــان بــه دســتور جنــاب آقــای دكتــر صادقــی ايــن شــعر را كــه از ســروده های 

خــودم هســت خدمتتــان تقديــم می كنــم:
گلی از باغچه چیدم كه به موهای سیاهم بزنم

ابر گريان باريد
نور خورشید در آغوش تباهی لغزيد

خنده خشکید به لب های دو مرغ عاشق
ذهن آيینه مکدر شد، از سردی آه

باد پیچید به خود از سر درد
چشمه از جوش افتاد

گرد غم با نفس باغچه در هم آمیخت
دست آرش لرزيد، تیر در چله آرش لرزيد

پشت رستم خم شد
و سیاوش، در دل آتش سوخت

غزل از خانه ديوان پر زد
قامت سرو شکست

سرخی از گونه سیب پريد
گردش ثانیه ها در دل ساعت گم شد

مستی از زمزمه جام گريخت
اين همه شاخه گل می شکند
اين همه بوته گل می میرد

و چه گل ها كه درين باغچه پرپر شده اند
من نمی دانستم 

كه در اندوه عزای يك گل همه  نظم جهان می شکند.

گفت وگو
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مقاله  ها

   مطالعــات نشــان داده انــد كــه بیمــاری شــديد روانپزشــکی اغلــب همــراه بــا فشــار قابل توجــه بــر اعضــای خانــواده فــرد بیمــار 
ــد ســالمت  ــت از كســی كــه اختــالل شــديد ســالمت روان دارد می توان ــد. مراقب ــی دارن ــرادی اســت كــه نقــش مراقبت ــژه اف به وي
جســمی وروانشــناختی ِ خــود فــرد مراقــب را بــه مخاطــره بینــدازد و منجــر بــه ديســترس روانــی، اضطــراب، افســردگی و اختــالل 
اســترس پــس  از حادثــه شــود. گزارش هايــی از تجربــه ی فقــدان، ســوگ، غمگینــی، خســتگی، تخلیــه هیجانــی، آشــفتگی خــواب، 
ــاری  ــتیگمای بیم ــی از اس ــب ناش ــا عواق ــراه ب ــی هم ــکالت مال ــی و مش ــزوای اجتماع ــاه، ان ــرزنش و گن ــاس س ــودگی، احس فرس
روانپزشــکی در مراقبیــِن ايــن بیمــاران موجــود اســت. بااين وجــود، خانواده هــا می تواننــد نقــش مهمــی در حمايــت از مبتاليــان بــه 
اختــالل روانپزشــکی در جامعــه حیــن درمــان ايفــا كننــد و جزئــی كلیــدی از شــبکه اجتماعــی بیمــاران هســتند. متأســفانه شــرايط 

مراقبیــن همیشــه در خدمــات ســالمت روان در سراســر جهــان موردتوجــه نبــوده اســت.
ــت  ــم تح ــا را ه ــن آن ه ــا و مراقبی ــه خانواده ه ــالمت روان بلک ــالل س ــه اخت ــان ب ــا مبتالي ــد-1۹ نه تنه ــی كووي ــی كنون پاندم
ــان از فراهــم شــدن حمايــت مناســب، توجــه فــوری ضــروری اســت. فشــار غیرقابل تصــور ناشــی از  ــرارداد. جهــت اطمین ــر ق تأثی
ــژه،  ــور وي ــود. به ط ــواده ش ــرد خان ــه عملک ــب قابل توج ــه تخري ــد منجــر ب ــد-1۹ می توان ــی كووي ــات پاندم ــا و احتیاط محدوديت ه

ــد. ــواده می انجام ــن اعضــای خان ــع و مشــاجره بی ــرای مناب ــادل در تقاضــا ب ــه عــدم تع ــن ب ــر مراقبی ــش فشــار ب افزاي
ازآنجايی كــه مراقبــت يــك منبــع آزاد و رايــگان نیســت، داشــتن بیمــاری روانپزشــکی طــی پاندمــی جهانــی می توانــد تاثیــر زيــادی 
بــر كل سیســتم خانــواده ازلحــاظ مالــی، اجتماعــی و بیــن فــردی داشــته باشــد به ويــژه وقتــی بــا اثــرات پاندمــی در مقیــاس بزرگتــر 
ــن  ــود دارد و اي ــن وج ــر مراقبی ــد-1۹ ب ــر كووي ــه تأثی ــی در زمین ــات اندك ــود. تحقیق ــب ش ــی تركی ــت اقتصادی-اجتماع ــر وضعی ب
نگرانــی هســت كــه پیام هــای فعلــی ســالمت عمــوم، ايــن جمعیــت مهــم و درخطــر را-كــه از ظرفیــت آن هــا در درمــان مبتاليــان 

بــه بیمــاری روانپزشــکی كمتــر استفاده شــده اســت  -كنــار بگذارنــد.
ــی و طــی پاندمــی الزم اســت اهمیــت مراقبیــن  ــه اختــالل ســالمت روان در مقیــاس جهان    جهــت مراقبــت از بیمــاران مبتالب
بیش ازپیــش شــناخته شــود. درگیــر كــردن جمعیــت مراقبیــن فرصتــی بی نظیــر جهــت اطمینــان از زندگــی ســالم و نیــك زيســتِی 

مبتاليــان بــه اختــالل ســالمت روان را دراختیــار قــرار مــی دهــد.
منبع:
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ترجمه و گردآوری: هدیه عرشيانی
روانپزشک

ــت  ــر وضعی ــر ب ــی اخی ــر پاندم ــاد تأثی ــن نوشــتار، روشــن كــردن ابع    هــدف اي
ــی و  ــای علم ــا تالش ه ــا ب ــت، ت ــی اس ــی و تکامل ــی ذهن ــه ناتوان ــان ب مبتالي

ــد. ــش ياب ــب كاه ــار نامتناس ــن فش ــی اي ــای اجتماع حمايت ه
ــای  ــی مراقبت ه ــوری برخ ــت حض ــه درياف ــراد ب ــن اف ــاز اي ــوع اول، نی    موض
درمانــی اســت. بــا بــروز پاندمــی اخیــر ايــن خدمــات بــه حالــت تعلیــق درآمــده و 
بســیاری از بیمــاران تمــاس خــود را با پرســتاران حرفــه ای و باســابقه ازدســت داده اند. 
الزم اســت، عــالوه بــر تأمیــن دسترســی ايــن بیمــاران بــه مراقبت هــای ضــروری، 
ــرای  ــا اج ــرد، ت ــورت بگی ــوری ص ــات حض ــان خدم ــر كاركن ــبی ب ــارت مناس نظ
پروتکل هــای بهداشــتی و برنامه هــای غربالگــری را جــدی بگیرنــد و افــراد تحــت 

مراقبــت خــود را در معــرض خطــر قــرار ندهنــد.
   موضــوع دوم، تأثیــر نامناســبی اســت كــه فاصله گــذاری اجتماعــی بــر 
ــواده و  ــا اعضــای خان كیفیــت زندگــی ايــن بیمــاران می گــذارد. تمــاس جســمی ب
ــد.  ــران كن ــد بخشــی از كاســتی های ارتباطــی آنهــا را جب ــی می توان ــان اصل مراقب
در شــرايط كنونــی كــه مــردم سراســر دنیــا بــرای جبــران ايزوالســیون اجتماعــی 
ــه  ــب ب ــی مناس ــدم دسترس ــد، ع ــتفاده می كنن ــازی اس ــاط مج ــبکه های ارتب از ش
ــن  ــرده اســت. در تدوي ــراد را تشــديد ك ــن اف ــی اي ــت اجتماع ــوژی محرومی تکنول
ــوژی  ــتفاده از تکنول ــرای اس ــاران ب ــی بیم ــی الزم اســت، تواناي ــای بازتوان برنامه ه
ــی  ــه دسترس ــی ك ــود و بیماران ــی ش ــات آن ارزياب ــودن امکان ــم ب ــازی و فراه مج

ــد.  ــرار بگیرن ــات حضــوری ق ــت اســتفاده از خدم ــد، در اولوي مناســبی ندارن
ــوزش  ــه آم ــی ك ــرايط فعل ــت. در ش ــی اس ــی آموزش ــوم، بی عدالت ــوع س    موض
مجــازی جايگزيــن كالس هــای درس حضــوری شــده، كــودكان بــا ناتــوان ذهنــی 
ــه تمــاس  ــاز ب ــن كــودكان نی ــد. اي از خدمــات آمــوزش اســتثنايی محــروم مانده ان
ــه دانش آمــوز، فضــای مهیج تــر و گاهــی  جســمی بیشــتر، نســبت باالتــر مربــی ب
ــن  ــا دستشــويی رفت ــوردن ي ــذا خ ــل اصــالح نحــوه غ ــی مث ــای فیزيک آموزش ه
ــتفاده و  ــل اس ــودک قاب ــدام ك ــرای ك ــازی ب ــوزش مج ــه آم ــن اينک ــد. تعیی دارن
ــال، كــودک اوتیســتیکی  ســودمند اســت، از فوريت هــای فعلــی اســت. به طــور مث
كــه در كالس مجــازی كمتــر مــورد آزار همکالســی هايش قــرار می گیــرد، 
ــت،  ــوارد الزم اس ــاير م ــت. در س ــد داش ــری خواه ــازی بهت ــوزش مج ــت آم فرص
ــی زمــان بیشــتری را در  ــه شــرايط فعل ــا ب ــا والدينــی كــه بن ــی حضــوری و ي مرب

ــد. ــرار بگیرن ــر ق ــودكان مدنظ ــوزش ك ــرای آم ــد، ب ــزل می گذرانن من
ــراد اســت.  ــن اف ــت از اي ــی telemedicine در مراقب ــارم، كاراي    موضــوع چه

پزشــکی از راه دور برخــی موانــع درمانــی ازجملــه عــدم دسترســی بــه خدمــات را 
ــا  ــی را ب ــوارض داروي ــش ع ــار و پاي ــی بیم ــه فیزيک ــی معاين ــد، ول ــع می كن مرتف
ــی درد و  ــال كالم ــه انتق ــادر ب ــاران ق ــن بیم ــد. برخــی از اي ــش مواجــه می كن چال
ناراحتــی خــود نیســتند، در ايــن مــوارد معاينــه فیزيکــی )مثــاًل معاينــه پوســت ازنظر 
شــواهد احتمالــی سوءاســتفاده و بی توجهــی( اهمیــت زيــادی دارد. معايــب و مزايــای 
ــوان  ــی و به عن ــار ارزياب ــر بیم ــرای ه ــه ب ــور جداگان ــد به ط telemedicine باي

يــك معیــار در انتخــاب بیمــاران بــرای درمــان حضــوری لحــاظ شــود.
ــا و  ــه آزمايش ه ــروه ب ــن گ ــی اي ــورد دسترس ــی در م ــم، نگران ــوع پنج    موض
ــث  ــر باع ــی اخی ــد اســت. پاندم ــت كووي ــه عفون ــوط ب ــای پزشــکی مرب مراقبت ه
بــروز چالش هــای اخالقــی در مــورد نحــوه تخصیــص بودجــه و امکانــات درمانــی 
ــار  ــاب بیم ــای انتخ ــی از پروتکل ه ــت. در برخ ــده اس ــف ش ــای مختل ــه گروه ه ب
بــرای دسترســی بــه خدمــات، افــراد دارای شــرايط خــاص، ازجملــه ناتوانــی ذهنــی 
از دسترســی بــه امکانــات بخــش مراقبت هــای ويــژه حــذف می شــوند. منتقــدان، 
بــه بازبینــی ايــن سیاســت و اصــالح حــذف گروهــی بیمــاران بــر اســاس ناتوانــی و 

كیفیــت زندگــی اصــرار دارنــد.
بنابرايــن، حمايــت از بیمــاران مبتالبــه ناتوانــی ذهنــی و تکاملــی در پاندمــی اخیــر، 
مفهومــی بســیار فراتــر از توجــه بــه عواقــب بالینــی عفونــت دارد و همان طــور كــه 
ذكــر شــد، روش هايــی كــه بــرای كاهــش انتقــال عفونــت بــکار گرفتــه می شــود، 
در بســیاری مــوارد ايــن بیمــاران را بــه نحــو نامطلوبــی تحــت تأثیــر قــرار می دهــد 
ــت مبتــال نمی شــوند، پیامدهــای ناگــواری  ــه عفون ــرای جمعیتــی كــه ب ــی ب و حت

در پــی دارد. 
بــا توجــه بــه مــوارد ذكرشــده، الزم اســت خدمــات ارائه شــده بــه ايــن بیمــاران در 
خانــه و جامعــه گســترش يابــد، بودجــه الزم بــرای حقــوق كاركنــان خدماتــی كــه 
بــه ايــن افــراد رســیدگی می كننــد و حضــور آنهــا در اماكــن پرخطــر و مواجهــه بــا 
ــوط  ــای مرب ــام تصمیم گیری ه ــود و در تم ــن ش ــد، تأمی ــم می كنن ــروس را ك وي
به ســالمت عمــوم جامعــه، مثــل سیاســت های اولويت بنــدی دسترســی بــه 

خدمــات بهداشــتی، افــرادی بــه نمايندگــی از ايــن گــروه حضورداشــته باشــند.
منبع:
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177(11), 1091-1093.
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ترجمه و گردآوری: دکتر الهام ضيایی
روانپزشک

ــان  ــر جه ــت. در سرتاس ــروی كار شده اس ــاب و روان و نی ــاری اعص ــاران دارای بیم ــر روی بیم ــادی ب ــرات زي ــث تأثی ــد-1۹  باع ــاری كووي    بیم
ــد. ــادی انجــام دادن ــت ع ــروه و جمعی ــن گ ــاز اي ــه نی ــات ســريعی را جهــت پاســخ ب روانپزشــکان اقدام

ــاز و وســايل  ــورد نی ــزات م ــه تجهی ــی ب ــد. عــدم دسترســی كاف ــد-1۹  دارن ــه كووي ــی ب ــه روانپزشــکی نقــش بســزايی در پاســخ درمان ــن اولی مراقبی
حفاظــت شــخصی و همچنیــن اســتهالک نیــروی كار در درمــان رو در روی بیمــاران باعــث ايجــاد نارضايتــی و افزايــش فشــار بــه روی سیســتم درمــان 

می شــود.
روانپزشــکی از راه دور)شــرايط دسترســی بــه خدمــات بهداشــت روان از راه دور را فراهــم میکنــد ماننــد اســتفاده از تلفــن و يــا وســائل ارتبــاط جمعــی 
از راه دور ماننــد ويدئوكنفرانــس( در بســترهای مختلــف بطــور گســترده پیشــرفت نمــوده و شــروع بــه خدمــت رســانی بــه افــراد نیازمنــد نمــوده اســت. 
هنــوز عــدم دسترســی بــه روانپزشــکی از راه دور در كشــورهای بــا درامــد كــم و متوســط، چالــش هايــی را بــرای كادر درمــان و بیمــارن نیازمنــد كــه 
در ويزيــت حضــوری خطــر عفونــت ويروســی وجــود دارد را ايجــاد كــرده اســت. همچنیــن در بســیاری از مناطــق توجــه بــه ســالمت روانــی مــردم ديــر 

شــروع شــده اســت و بــه جمعیــت آســیب پذيــر ماننــد پناهجويــان و افــراد بــی خانمــان و افــراد دارای اختــالل روانــی شــديد توجهــی نشــده اســت.
   همــه گیــری كوويــد-1۹ مــی توانــد منجــر بــه تروماهــای ديگــری بغیــر از بهــم خــوردن مراقبــت هــای معمولــی روانپزشــکی شــود. بزرگتريــن 
ايــن ترومــا هــا می توانــد در كادر درمانــی- بهداشــتی باشــد كــه منجــر بــه ايجــاد اپیزودهــای ســايکوتیك و افــکار خودكشــی در ايــن افــراد بخصــوص 

در كشــورهايی ماننــد ايتالیــا كــه از اپیدمــی بســیار تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه انــد، شــود. 
عــوارض روانپزشــکی می توانــد بــا مداخــالت زودرس تخصصــی بهداشــت روان كاهــش يابــد. بســیاری از مراقبیــن اولیــه روانپزشــکی بــا تکنولــوژی 
آشــنا هســتند كــه باعــث افزايــش تــوان ارائــه روان درمانــی گســترده و بــه اشــتراک گذاشــتن منابــع آناليــن ارتقــا ســالمت روان و ارتبــاط بــا همــکاران 

در سرتاســر جهــان می شــود.
از مقامــات بهداشــت و درمــان خواســته شــده اســت كــه بــا اعتمــاد بــه روانپزشــکان تــازه كار، بــا در اختیــار قــراردادن آمــوزش و منابــع الزم بــه بیمــاران 

و همــکاران و جوامــع خــود خدمــت كننــد. 
منبع:

Pereira-Sanchez, V., Adiukwu, F., El Hayek, S., Bytyçi, D. G., Gonzalez-Diaz, J. M., Kundadak, G. K., ... & Ransing, R. (2020). 
COVID-19 effect on mental health: patients and workforce. The Lancet Psychiatry, 7(6), e29-e30.
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ترجمه و گردآوری: دکتر صالحه عباسيان
روانپزشک

ــه افزايــش  ــد، كــه منجــر ب ــه كرده ان ــی را تجرب ــه اختــالالت طیــف اســکیزوفرنی عودهاي ــان ب    بیشــتر مبتالي
ــه علــت عــدم پذيــرش درمــان در بیــش از نیمــی از ايــن بیمــاران و قطــع  ــار بیمــاری و مرگ ومیــر می شــود. ب ب
درمــان بــه دنبــال آن، ممکــن اســت عاليــم ايــن افــراد عــود كنــد. تحقیقــات اندكــی در مــورد مبانــی بالینــی و 
نوروبیولوژيــك عــود در زمــان مصــرف داروهــا وجــود دارد. در ايــن مقالــه ســعی بــر ايــن شــده كــه بــه تخمین هــای 
معتبــری از عوامــل پیش بینــی كننــده  عــود و بــروز آن طــی دريافــت داروهــای آنتی ســايکوتیك دســت پیــدا كننــد. 
ــود، آنتی ســايکوتیك  ــه به منظــور پیشــگیری از ع ــر ك ــه از داده هــای 51۳0 نف ــز انجام شــده ك ــر اســاس متاآنالی ب
ــال  ــر ۲۲,۹۷% در س ــر 100 نف ــد، از ه ــده بودن ــر بررسی ش ــورت آينده نگ ــرده و به ص ــت ك ــر درياف ــی اث طوالن
ــده ی آن  ــی كنن ــن پیش بین ــت و قوی تري ــی داش ــرد همراه ــت عملک ــا اف ــود  ب ــد. ع ــه كردن ــود را تجرب ــار ع دچ
ــی  ــر آسیب شناس ــد ازنظ ــه می توان ــود، ك ــان ب ــروع درم ــکینزی)tardive dyskinesia( در ش ــو ديس ــاد تاردي ايج
ــر اثبات شــده ی داروهــای آنتی ســايکوتیك  ــن برخــالف تأثی ــا عــود داشــته باشــد. بنابراي ــك ارتباطــی ب فیزيولوژي
در پیشــگیری از عــود، ايــن مطالعــه نشــان می دهــد كــه ايــن داروهــا بــرای پیشــگیری از شــعله ور شــدن مجــدد 

ــر نمی باشــند. ــد، مؤث ــداوم تثبیت شــده بودن ــی م ــان داروي ــاًل در درم بیمــاری در گروهــی از بیمــاران كــه قب

منبع:
Rubio, J. M., Schoretsanitis, G., John, M., Tiihonen, J., Taipale, H., Guinart, D. & Kane, J. M. 
(2020). Psychosis relapse during treatment with long-acting injectable antipsychotics in individ-
uals with schizophrenia-spectrum disorders: an individual participant data meta-analysis. The 
Lancet Psychiatry, 7(9), 749-761.
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    در طــی توافقــی بیــن اداره دارويــی اروپــا و وزارت بهداشــت ايــران 
ــرف  ــع مص ــوارد من ــوص م ــانی درخص ــالع رس ــور اط ــه منظ ــتورالعملی ب دس
ــرار  ــری از ق ــت جلوگی ــتر جه ــات بیش ــدارها و اقدام ــروات ، هش ــد والپ جدي
گرفتــن جنیــن در معــرض والپــروات در دوران بــارداری صــادر گرديــد كــه بــه 

ــم : ــی پردازي ــدی آن م ــکات كلی ــح ن توضی
ــور  ــا بروش ــه حتم ــت ك ــده اس ــه ش ــاران توصی ــه بیم ــتورالعمل ب ــن دس در اي
ــروات را  ــی والپ ــرای مــدت زمان ــر ب ــی اگ ــروات حت ــی والپ ــه داروي داخــل جعب
مصــرف كــرده انــد را مطالعــه نماينــد بــه ايــن دلیــل كــه جــزوه داخــل جعبــه 

ــی باشــد. ــورد دارو م ــه روز در م ــات ب حــاوی اطالع
تشــخیص دقیــق بیمــاری و تجويــز دقیــق دارو هــا توســط متخصصیــن مــی 
ــد نقــش كلیــدی در درمــان بیمــاران داشــته باشــد و توصیــه شــده اســت  توان
ــاروری  ــنین ب ــران در س ــا دخت ــا ي ــط خانمه ــی توس ــا زمان ــروات تنه ــه والپ ك

ــر نباشــد. مصــرف شــود كــه داروی ديگــری موث
ــت  ــودن تس ــی ب ــن دارو ، از منف ــا اي ــان ب ــروع درم ــل ازش ــد قب ــکان باي پزش

ــد. ــل كنن ــان حاص ــراد اطمین ــی اف حاملگ
ــال  ــه دنب ــی ب ــل عصب ــالل تکام ــادرزادی و اخت ــاری م ــرات ناهنج ــا خط لطف
مصــرف والپــروات در دوران بــارداری را بــرای بیمــار بــه طــور كامــل توضیــح 

ــد. ــان حاصــل كنب ــوا توســط وی اطمین داده، از درک محت
ارائــه مشــاوره در مــورد پیشــگیری موثــر از بــارداری و جلوگیــری از بــارداری در 

زمــان مصــرف داروی والپــروات 
ــروات در  ــرف والپ ــی ازمص ــرات ناش ــورد خط ــی در م ــات كاف ــه اطالع    ارائ
ــر  ــار و همس ــط بیم ــع توس ــت و جام ــان از درک درس ــارداری و اطمین دوران ب

بیمــار
ــر مشــکل و ســوال ،  ــه در صــورت وجــود ه ــح داده شــود ك ــار توضی ــه بیم ب

ــد ــع كن ــا داروســاز خــود را مطل ــا ي پزشــك ، مام
ــگ  ــت مانیتورين ــان جه ــان و زايم ــص زن ــه متخص ــارداری ب ــورت ب  در ص

ــوند. ــاع داده ش ــارداری ارج ــورد ب ــاوره در م ــی و مش ــارداری و ارزياب ب
ــرف  ــگام مص ــه درهن ــود ك ــح داده ش ــفاف توضی ــورت ش ــه ص ــار ب ــه بیم ب
 والپــروات، همیشــه از روش هــای موثــر جلوگیــری از بــارداری اســتفاده كننــد،

در تمام طول مدت ، از بارداری پیشگیری كنند.
ــف  ــرخود متوق ــورت س ــه ص ــروات را ب ــرف والپ ــه مص ــود ك ــح داده ش توضی
نکننــد، بــا جهــت تنظیــم میــزان داروی مصرفــی و لــزوم بــه قطــع بــا پزشــك 

ــد. متخصــص خــود مشــورت كنن
ــرات تراتوژنیــك  ــا اث ــال ب ــاده فع ــروات حــاوی اســید والپروئیــك، يــك م والپ
شــناخته شــده اســت كــه ممکــن اســت منجــر بــه ناهنجــاری مــادرزادی شــود. 

ــروات  ــرار گرفتــن در معــرض والپ داده هــای موجــود نشــان مــی دهــد كــه ق
ــه  ــی ك ــد در كودكان ــالالت رش ــه اخت ــال ب ــر ابت ــش خط ــا افزاي ــد ب ــی توان م

ــد، باشــد. ــروات مصــرف داشــته ان ــارداری داروی والپ مادرانشــان در دوران ب
داده هــای حاصــل از دو متاآنالیــز  نشــان داده اســت كــه 10,۷۳% تــا 
ــی  ــرض مونوتراپ ــه در مع ــرع ك ــه ص ــال ب ــان مبت ــودكان زن 10,۹۳% از ك
والپــروات در دوران بــارداری قــرار داشــتند، مبتــال بــه ناهنجــاری هــای 
ــادل  ــکی مع ــی، ريس ــت عموم ــه درجمعی ــی ك ــد ) در حال ــوده ان ــادرزادی ب  م

۲-۳٪ به خود اختصاص می دهد(.
لولــه  نقــص  بــه  تــوان  مــی  هــا  ناهنجــاری  نــوع  شــايعترين  از 
لــب و كام،  (، ديسمورفیســم صــورت، شــکاف  بیفیــدا  )اســپینا  عصبــی 
ــوی  ــی، كلی كرانیواستینوســیس)craniostenosis( نقــص هــای سیســتم قلب
و اوروژنیتــال ، نقــص انــدام از جملــه آپــالزی دوطرفــه راديــوس اشــاره نمــود.

ــت.  ــه دوز اس ــته ب ــك وابس ــه ريس ــد ك ــی ده ــان م ــود نش ــای موج داده ه
ــد،  ــته باش ــود نداش ــری وج ــه خط ــچ گون ــر آن دوز هی ــه زي ــتانه، ك دوزآس
براســاس داده هــای موجــود قابــل تعريــف نیســت. دوره دقیــق خطــر در طــی 
بــارداری جهــت وقــوع ايــن اثــرات نامشــخص اســت و احتمــال وجــود خطــر 

ــود.  ــی ش ــد نف ــی توان ــارداری نم ــول ب ــام ط درتم
   مطالعــات در كــودكان پیــش دبســتانی نشــان مــی دهــد كــه حــدود ۴0-۳0 
ــا والپــروات در رحــم ، تاخیــر در رشــد  ــا ســابقه تمــاس ب درصــد از كــودكان ب
تکاملــی ابتدايــی ماننــد ديرتــر صحبــت كــردن و ديــر تــرراه رفتــن ، توانايــی 
ــردن و  ــت ك ــف )صحب ــاری ضعی ــای گفت ــارت ه ــر، مه ــی پايین ت ــای ذهن ه
درک كــردن( و مشــکالت حافظــه را تجربــه مــی كننــد. ضريــب هوشــی كــه 
در كــودكان  ۶ســاله بــا ســابقه اي در معــرض قــرار گرفتــن والپــروات در داخــل 
رحــم انــدازه گیــري شــد، بــه طــور متوســط 10-۷واحــد كمتــر از كــودكان در 
ــای  ــن داده ه ــت.  همچنی ــوده اس ــی ب ــد صرع ــاي ض ــاير داروه ــرض س مع
ــروات در  ــا والپ ــاس ب ــابقه تم ــا س ــودكان ب ــه ك ــد ك ــی ده ــان م ــود نش موج
رحــم در معــرض خطــر افزايــش اختــالل طیــف اوتیســتیك )تقريبــا ســه برابــر(

ــی  ــت عموم ــه جمعی ــر( نســبت ب ــج براب ــا پن ــی )تقريب و اوتیســم دوران كودك
هســتند. داده هــای محــدودی نشــان مــی دهــد كــه كــودكان بــا ســابقه قــرار 
گرفتــن در معــرض والپــروات در داخــل رحــم احتمــال بیشــتری بــرای ظهــور 

ــد. عالئــم اختــالل نقــص توجــه/ بیــش فعالــی ADHD دارن
اگــر داروی والپــروات بیمــار الزم اســت كنــار گذاشــته شــوند، توصیــه مــی شــود 
ــا خطــر برگشــت  ــد، ت ــه كاهــش ياب ــد هفت كــه دوز بطــور تدريجــی طــی چن
ــك  ــا در ي ــاد مانی ــزود ح ــك اپی ــوع ي ــورت وق ــد. در ص ــش ياب ــاری كاه بیم
ــروات  ــد، كاهــش ســريعتر دوز والپ ــی كن ــروات مصــرف م ــه والپ ــاردار ك زن ب

ــا جايگزينــی درمــان جديــد توصیــه مــی شــود. همزمــان ب

درباره  جدید  هشدارهای 
وات والپر سدیم  مصرف 

گرداوری: دکتر مهدیه سعيدی
دستيار روانپزشکی
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تقویم

دکتر مهسا مهدوی نسب
 روانپزشک

وان ر سالمت   هفته 
مهر(  24 -18 (

گر ِز حاِل دل خبرداری بگو/َگر نشانی مختصر داری بگو....
   مــاِه مهــر بــا حــوادث و مناســبت های خــودش گذشــت. قــرار بــر آن شــده 
ــار از  ــن ب ــه بنويســم ، و اي ــبت های ماهیان ــتون از مناس ــن س ــن در اي ــه م ك
ــوان گفــت؟!... ــا كــه ت ــن حــاِل عجــب ب ــظ اي ــه ی ســالمت روان : حاف هفت

گفتــن از هفتــه ی ســالمِت روان، در شــرايِط فعلــی كــه عبــوِر زنــده ی مــا و 
ــر  ــت در ظاه ــن نیس ــچ روش ــد-1۹ هی ــِی كووي ــِش ناديدن ــان از چال عزيزانم
ــن  ــه م ــود ك ــت ب ــم ازاين جه ــايد ه ــد، ش ــر می رس ــه نظ ــکل ب ــدری مش ق
ــا  ــودم ام ــه ب ــق انداخت ــه تعوي ــر ب ــد روِز آخ ــا چن ــتون را ت ــن س ــتِن اي نوش
حــاال كــه نشســته ام تــا بنويســم می بینــم چقــدر می شــود حــرف زد، چراكــه 
ــد از  ــم را باي ــن ســال ها از ســالمت روان گفتی ــه ی آنچــه طــی اي ــگار هم ان
نــو بــا ايــن )اگــر امیــدوارم باشــیم( مهمــاِن ناخوانــده هماهنــگ كنیــم. انــگار 
زمانــی اســت كــه بــا توجــه بــه اتمســفِر جديــِد حاكــم بــر كــره ی زمینمــان 
ــف دارد.  ــه  بازتعري ــاز ب ــل( نی ــم )حداق ــکی ه ــای روانپزش ــای بیماری ه معن
ــح  ــخص و واض ــدری مش ــواس ق ــه وس ــال ب ــن از ابت ــن گفت ــر پیش ازاي اگ
ــا  ــخص ي ــی مش ــت ها شمارش ــتِن دس ــًا در شس ــه فرض ــی را ك ــود و كس ب
ــه وســواس  به دفعــات )بیــش از ضــرورِت معمــول( داشــت را به نوعــی مبتالب
ــه  ــود چراك ــد ب ــان نخواه ــدان آس ــن كار چن ــاال اي ــم ح ــوب می كردي محس
ايــن روزهــا همگــی نیــاز داريــم كــه حتــی بدانیــم چنــد ثانیــه بايــد دســت 
ــت و  ــده اس ــروس پاک ش ــه از وي ــويم ك ــن ش ــا مطمئ ــويیم ت ــان را بش هام
ــروز آن كــه  ــًا  ام ــود، و اتفاق ــچ گاه 100% نخواهــد ب ــان هی ــن اطمین ــه اي البت
ــی  ــئولیتی اجتماع ــه مس ــت ك ــردی اس ــويد ف ــت می ش ــری دس ــدت كمت م
ــه ی  ــتِن چرخ ــِت شکس ــا جه ــه كرون ــال ب ــری از ابت ــان پیش گی ــه هم را ك
ابتالســت پشــت گــوش انداختــه كــه ايــن خــود عملــی مخالــِف هنجــار تلقــی 
ــروری  ــای غیرض ــرای كاره ــا ب ــه ام ــه فعاالن ــی ك ــاًل كس ــا مث ــود، ي می ش

ــايد  ــه ش ــی رود ك ــفرهای غیرضــروری م ــه س ــا ب ــود ي ــارج می ش ــه خ از خان
ــوب  ــو محس ــا ماجراج ــی ي ــا اجتماع ــال  ي ــردی فع ــوان ف ــته به عن درگذش
ــاب  ــدن را ت ــه مان ــه در خان ــت ك ــردی كم طاق ــود ف ــروز می ش ــد ام می ش
نــدارد و مســئولیتش را به درســتی رعايــت نمی كنــد. بــه نظــر می رســد 
كــه بايــد حداقــل مدتــی و شــايد تــا مدت هــا همگــی بــا هنجارهــای جديــد 
ــا  ــت ام ــخ اس ــت . تل ــان نیس ــم آس ــدان ه ــه چن ــم ك ــار بیايی ــن دوره كن اي
ــم  ــم ه ــايد نگذرانده اي ــا ش ــم ام ــه ديده اي ــیاری ك ــوگ های بس ــد از س باي
گفــت ، از بســیارِی فرزنــداِن شايســته ی ايــران كــه در راِه خدمــت به ســالمت 
ــرای  ــی و حقــی ب ــی فرصت ــد و عزيزانشــان حت هم میهنانشــان از دســت رفتن
ــان  ــد زب ــد. باي ــد را نیافتن ــش بودن ــه اليق ــکین دهنده ای ك ــای تس آغوش ه
گشــود به ســختی و گفــت از هجــرِت ابــدِی يــاری كــه خــود معشــوِق ملتــی 
بــود )اســتاد محمدرضــا شــجريان( كــه مقدورمــان نشــد آن طــور كــه بايــد بــا 
ــاِر يگانــه وداع كنیــم و ســوگواريی كــه  درخــور آن همــه عشــق باشــد  آن ي
ــِم  ــی كــه چــون كالف هــای متراك ــاد ســوگ هاي داشــته باشــیم .حجــِم زي
ــار  ــار انب ــره ی بیم ــن ك ــه ی اي ــر گوش ــا  در ه ــه ی م ــای هم درد، در دل ه
می شــود حتمــًا خــود چالــش بــزرِگ ســالمت روان طــی ايــن دوران خواهــد 
ــدازی شــد  ــران در شــهِر زنجــان راه ان ــراً اولیــن كلینیــِك ســوِگ اي ــود. اخی ب
ــه ی  ــه هم ــی ب ــن ايده هاي ــه چنی ــت ك ــاز هس ــن نی ــه اي ــم ك ــر می كن ، فک
ــوز شــايد  ــوز ســوگواريم و هن ــد چراكــه هن ــه ی خاكــی ســرايت كن ــن خان اي
محتضرانــی رو بــه هجــرت داريــم و مــرگ ، ديگــر از يــك داســتاِن تلــخ) كــه 
مگــر به ضــرورت از انديشــه دورش می كرديــم ( تبديــل بــه اتمســفری شــده 
ــاِن  ــم ، بانی ــن مايی ــان جــاری اســت، و اي ــه در لحظه لحظــه ی زندگــی م ك
ســالمِت روان كــه بايــد فکــری كنیــم بــرای تنفــِس  ســالِم همــه مــان  در 

ــه ی ايــن روزهــا... هــوای گرفت
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گردآوری: دکتر مهدیه سعيدی 
دستيار روانپزشکی

معرفی کتاب

)ADHD life without brakes( اختالل بيش فعالی کم توجهی ، زندگی بدون ترمز

نویسنده: دکتر مارتين کوچر

ــر  ــر ســيد مرتضــی جعفــرزاده، دکت ــان، دکت ــم عبدالهي ــر ابراهي ــر فاطمــه محــرری، دکت مترجميــن: دکت
ســاناز فرجــی راد، دکتــر حميــد خالصــی 

انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی مشهد- معاونت پژوهشی

ــخ  ــوه ي ــد ك ــی مانن ــه و بیش فعال ــص توج ــالل نق ــه اخت ــراد مبتالب ــت اف ــه وضعی ــد ك ــن باورن ــر اي ــروزه بســیاری ب ام
ــی و ناديــده گرفتــن حجــم عظیمــی از  ــه كوچــك تکانشــگری، نقــص توجــه و بیــش فعال ــه قل اســت. صــرف توجــه ب
مشــکالت و تبعــات ايــن اختــالل در زندگــی مبتاليــان، باعــث می شــود صرفــًا عاليــم بیمــاری را بــرای زمــان كوتاهــی 
ناشــیانه پنهــان كــرده باشــیم و در عمــل بیمــار را عــالج نداده ايــم و فــرد مبتــال بــا كوهــی از مشــکالت حاصــل از ايــن 

ــد.  ــده خــود بازمی مان ــردی و شــکوفايی در آين ــالل ، از مســیر رشــد ف اخت

كــودكان مبتالبــه اختــالل تمركــز و حواس پرتــی نمی تواننــد در امــور تحصیلــی و آكادمیــك موفــق باشــند و از طرفــی 
ــاالن  ــم س ــداری باه ــط پاي ــد رواب ــود نتوانن ــث می ش ــودكان باع ــن ك ــه اي ــی و آزار گون ــای تکانش ــی و رفتاره پرتحرك
ــد بــدون اينکــه گناهــی  ــًا از ســمت معلمــان و والديــن مــورد تحقیــر و ســرزنش قــرار می گیرن خــود برقــرار كننــد مرتب

مرتکــب شــده باشــند.

ــی  ــودک به خوب ــالالت ك ــر اخت ــود و اگ ــرف نمی ش ــودک برط ــدن ك ــر ش ــا بزرگ ت ــالل ب ــن اخت ــور اي ــالف تص برخ
شناســايی و درمــان نشــود ايــن اختــالل در دوره ی نوجوانــی عــالوه بــر مشــکالت تحصیلــی و خانوادگــی فــرد را مســتعد 
رفتارهــای بزهکارانــه، ســو مصــرف مــواد و مشــکالت قانونــی می كنــد و در بزرگســالی از تبعــات ايــن اختــالل درامــان 

نخواهنــد مانــد.

ــوزه ی ســالمت و پزشــکان  ــان ح ــن، كادر درم ــه از ســمت والدي ــص توج ــی و نق ــش فعال ــالل بی ــه اخت ــه ب ــدم توج ع
ــی  ــد زندگ ــه رش ــد ب ــه می توانن ــتعدی ك ــودكان مس ــده ی ك ــورد آين ــه در م ــود ك ــث می ش ــن باع ــی و متخصصی عموم

ــود. ــی ش ــند كوتاه ــته باش ــدی داش ــش كلی ــد و نق ــك كنن ــه كم ــعه يافتگی جامع ــود و توس ــردی خ ف

ــرد  ــالل در عملک ــی، اخت ــی و كم توجه ــش فعال ــالل بی ــئله در اخت ــن مس ــه اصلی تري ــود ك ــان می ش ــاب بی ــن كت در اي
ــی  ــه ناتوان ــرد انجــام می دهــد، ب ــی كــه ف ــه تاثیرعواقــب كارهاي ــز اســت كــه منجــر بی توجهــی ب ــی مغ سیســتم اجراي

ــود. ــزی می ش ــدرت برنامه ري ــدم ق ــازمان دهی، ع در س

ــا و  ــی روز دنی ــع علم ــری از مناب ــا بهره گی ــوان ب ــه  می ت ــت ك ــان نیس ــا آس ــت ام ــاده اس ــالل س ــن اخت ــت اي مديري
ــود. ــت نم ــالل را مديري ــن اخت ــه اي ــان ب ــت مبتالي ــی در ســطح تخصصــی، وضعی ــع تشــخیصی درمان ــای جام برنامه ه

ايــن كتــاب بــا متــن رســا و شــیوا و بهره گیــری از عکس هــای آموزنــده بــرای تفهیــم بیشــتر مطالــب، ســعی در ســاخت 
ــاری و  ــای رفت ــه ی روش ه ــا ارائ ــا ب ــب دارد ت ــن مخاط ــالل در ذه ــن اخت ــفافی از اي ــال ش ــی و درعین ح ــت علم ذهنی

دارودرمانــی مناســب، مســیر رشــد و ترقــی كــودكان مبتالبــه ايــن اختــالل را همــوار ســازند.
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معرفی کتاب

)cognitive therapy basics and beyond( شناخت  درماني مباني و فراتر از آن

نویسنده: دکتر جودیت اس.بک

مترجمان: دکتر الدن فتی، دکتر فرهاد فرید حسينی

انتشارات: دانژه

رونــد رو بــه رشــد روان درمانــی به ويــژه روان درمانــی شــناختی رفتــاری در طــی دهــه اخیــر و همچنیــن نامتناســب بــودن 
امکانــات و منابــع موجــود بــا نیازهــای آموزشــی منجــر بــه آمــوزش آشــفته، پراكنــده در حــوزه ی  روان درمانــی  شــناختی- 
رفتــاری شــده اســت. در ايــن كتــاب تأكیــد بــر شــناخت درمانــی به صــورت يــك نظــام روان درمانــی  كــه مبتنــی بــر يــك 

نظريــه وحــدت يافتــه در حــوزه شــخصیت و آسیب شناســی روانــی بــوده اســت.
مفهوم  پــردازي شــناختي، ســاختار نخســتین جلســه درمــان، مشــکالت ســاختار جلســه اي درمــان، شناســايي افــکار خــود آينــد 
ــان  ــزي و مشــکالت درم ــان و پیشــگیري از عــود، برنامه ري ــم درم ــي، خت ــي، تکلیف درمان و هیجان هــا، تصويرســازي ذهن
و پیشــرفت كــردن به عنــوان يــك شــناخت درمانگــر ازجملــه عناوينــی اســت كــه ايــن كتــاب موردبحــث قــرار داده اســت.

ــارز ايــن كتــاب ترجمــه ی روان و اســتفاده از ادبیــات گفتــاری به جــای ادبیــات نوشــتاری اســت تــا نمونه هايــی  ويژگــی ب
ــر باشــند.  ــان نزديك ت ــاق درم ــت ات ــه واقعی كــه بیان شــده ب

ــاختار و  ــالء س ــردن خ ــر ك ــر پ ــالوه ب ــناخت درماني ع ــه ش ــد ب ــجويان عالقه من ــراي دانش ــر ب ــن اث ــواي اي ــه محت مطالع
ــت.  ــد كاس ــاري خواه ــناختي و رفت ــي ش ــفته روان درمان ــده و آش ــاي پراكن ــد، از آموزش ه فرآين

واژه آفرینی - علم تلقين

راهنمای جامع خلق زبان هيپنوتيزمی 

نویسنده: تریور سيلوستر

ترجمه: دکتر مهدی پوراصغر، دکتر ميترا مصلحی جویباری 

ویرایش: سعيد صباغی پور

انتشارات ارجمند

ايــن كتــاب اشــاره بــر ايــن دارد كــه مشــکل اصلــی فــرد كــه بــه دلیــل آن مراجعــه می كنــد مســئله اصلــی نیســت بلکــه 
مســئله اصلــی شــیوه ی خــاص ارتبــاط مراجــع بــا مشــکل اســت.

ــا مهــارت خــالق  ــادر می ســازد ت ــد نوشــته های هیپنوتیزمــی رهــا كــرده و شــمارا ق ــاب شــما را از قی ــر ايــن كت تســلط ب
ــر برداشتشــان از واقعیــت،  ــا تغیی ــان را ب ــد كــه مرجعانت ــه كار بري ــی ب ــه واژه هــای جادوي ــن ماهران ــرای يافت ــان را ب خودت
ــه  ــد به صــورت ماهران ــاب ارائه شــده اســت ، می توانی ــن كت ــدی كــه در اي ــه ی ديدگاه هــای جدي ــد ســازيد و بامطالع توانمن
ــاب  ــن كت ــد. اي ــدگان ايجــاد نمايی ــری در زندگــی مراجعه كنن ــر مؤث ــد شــويد و تغیی ــی كلمــات بهره من ــدرت باورنکردن از ق
پشــتوانه علمــی طراحــی تلقیــن و ابــزار اســتفاده از آن بــرای ايجــاد راه هــای جادويــی تأثیــر بــر ديگــران را ارائــه می دهــد.

ــن  ــی اي ــزی عصبی-كالم ــی و برنامه ري ــوم اعصــاب، روان شناســی تکامل ــم عل ــن پژوهــش در عل ــا اســتفاده از جديدتري ب
ــد، و چطــور تفســیر نادرســت  ــت می كن ــی هداي ــان فعل ــا را در زم ــی م ــری قبل ــه يادگی ــه چگون ــد ك ــاب شــرح می ده كت
تجربیــات دوران كودكــی می توانــد زمــان حــال مــا را شــکل دهــد، چقــدر از رفتارمــان ناهشــیار بــوده و اغلــب در كنتــرل 
ــی  ــد. واژه آفرين ــازمان دهی می كن ــت را س ــا از واقعی ــت م ــی برداش ــطوح عصب شناس ــور س ــت و چط ــا نیس ــتقیم م مس
رويکــردی نــو بــرای اســتفاده از تلقیــن هیپنوتیزمــی اســت كــه پزشــکان، روان پزشــکان و روان شناســان بالینــی می تواننــد 

بامطالعــه ايــن كتــاب، شــناخت كاربــردی مؤثــری در ايــن حــوزه پیــدا كننــد.
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رفتارهای جنسی انسان و مشکالت آن

نویسنده: پروفسور  جان بنکرافت

مترجمــان: دکتــر ســيدمرتضی جعفــرزاده، دکتــر عبدالرضــا منصــوری راد، دکتــر مجتبــی فایضــی زاده، دکتــر 
ــک ــاد مل ملک فره

تعداد صفحه  6۸0 صفحه

ــن  ــام اي ــناس و صاحب ن ــای سرش ــی از چهره ه ــط يک ــه توس ــکالت آن” ، ك ــان و مش ــی انس ــای جنس ــاب “رفتاره كت
حــوزه تهیه شــده اســت، رويکــردی جامــع و معتبــر بــرای درک رفتارهــای جنســی انســان ارائــه می كنــد و توجــه دقیقــی 
نســبت بــه ســازوكارهای فیزيولوژيــك كــه نقشــی محــوری در تجربیــات جنســی دارنــد و فرايندهــای روان شــناختی كــه 
پیــش از آن هــا واقع شــده و نســبت بــه آن هــا واكنــش نشــان می دهنــد، نقــش ايــن تعامــالت روانــی – فیزيولوژيــك در 
روابــط جنســی، تأثیــر عوامــل اجتماعــی – فرهنگــی، شــکل گیری هويــت جنســیتی، عــدم تطابــق جنســیتی، رشــد و نمــو 
ــرل«، پرخطــر و  ــه، »خــارج از كنت ــد و رفتارهــای جنســی كــژ كاران ــان می كن ــی را بی ــان، دگــر جنــس گراي جنســی جوان
غیرقانونــی، تأثیــر اينترنــت بــر دنیــای جنســی مــدرن، روابــط پیچیــده بیــن خشــم، برانگیختگــی جنســی و خشــونت جنســی  

ــد. ــرار می ده ــث ق را موردبح
ايــن كتــاب بــه دلیــل داشــتن ديــدگاه بین رشــته ای و گســترده، بــرای بالینگرانــی كــه در كار حرفــه ای خــود، بــا رفتارهــای 
ــمند  ــتند، ارزش ــد هس ــته عالقه من ــن رش ــه اي ــی ب ــاظ علم ــه لح ــه ب ــی ك ــد و دانش پژوهان ــروكار دارن ــان س ــی انس جنس

خواهــد بــود.

باهم فهميدن، رهيافت بيناذهنی در روان درمانی 

)Making sense together: The intersubjective approach to psychotherapy(

چاپ اول ۱3۹۹

نویسندگان: دکتر پيتر برسکی، دکتر پامال هگلند

مترجم: دکترعنایت خليقی سيگارودی
تعداد صفحه  ۲۱6 صفحه

ــانه ی  ــاری باستان شناس ــر حف ــه ديگ ــان روانکاوان ــه درم ــود ك ــان می ش ــاب بی ــن كت ــده در اي ــای مطرح ش ــا ديدگاه ه ب
ــه ای بیمــار  ــه شــده نیســت، بلکــه نوعــی كنــد وكاور محــاوره ای دنیــای تجرب ــر ذهــن ناخــودآگاه ايزول اليه هــای عمیق ت
ــوع جســتار  ــه ای درمانگــر در ايــن كنــدوكاو غیرقابل اجتنــاب اســت.اين ن ــا ايــن آگاهــی كــه نقــش دنیــای تجرب اســت. ب
ســعی دارد اصولــی را كــه به صــورت پیــش تعاملــی جهــان بیمــار را ســازمان می دهنــد و تجربــه ی بیمــار را بــه افق هــای 
ــه  محــاوره ای ايــن اصــول را وضــوح  ــه قصــد دارد كــه در يــك زمین ــد. درمــان روانکاوان معینــی محــدود می ســازند درياب
ــر،  ــی غنی ت ــکان زندگــی هیجان ــب ام ــد، به اين ترتی ــه ی بیمــار را وســیع تر كن ــن وســیله افق هــای تجرب ــه اي ببخشــید و ب

پیچیده تــر و انعطاف پذيرتــری فراهــم می آيــد.
در اصــل ايــن كتــاب ســعی دارد تــا بــا بــه رســمیت شــمردن روان كاوی بــه شــکل نوعــی روان شناســی وابســته بــه زمینــه، 

كــه نقــش ذاتــی رابطــه را در بــه وجــود آوردن كلیــه تجــارب بــه رســمیت می شناســد، قالبــی نــو بیافرينــد.
آشــنايی بــا رويکــرد بیناذهنــی در جامعــه روان درمانــی ايــران انــدک اســت از ايــن حیــث جــای خالــی كتابــی كــه بتوانــد 
مفاهیــم پیچیــده را بــه زبانــی ســاده و كاربــردی ارائــه دهــد در حــوزه ی مطالعاتــی دانــش جويــان و كارآمــوزان روان درمانــی 

ــورد. ــه چشــم می خ ب
ــا “هــم  ايــن كتــاب مثال هــای بالینــی باارزشــی را از ديــدگاه بیناذهنــی بــه شــکلی زنــده و كاربــردی مجســم می كنــد. ب
ــران  ــه درمانگ ــی ب ــايان توجه ــك ش ــی، كم ــوم فضــای بیناذهن ــون نامعل ــای تاكن ــدوكاو حوزه ه ــیر كن ــدن”، در مس فهمی

خواهــد كــرد.

معرفی کتاب
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ــه جــز آنهــا، يــك جلســه مســتقل  ــره انجمــن ســیزده جلســه حضوری/مجــازی برگــزار نمــود. ب ــز 1۳۹۹ هیئت مدي در طــول پايی
نیــز بــرای بحــث و تبادل نظــر در مــورد اليحــه حمايــت از حقــوق افــراد مبتــال بــه اختــالالت روانــی میــان هیأت مديــره و دو تــن 
از طراحــان اولیــه ايــن اليحــه، آقايــان دكتــر مهــدی نصــر اصفهانــی و دكتــر مهــدی صابــری، در دفتــر انجمــن برگــزار شــد. بــــه 
جــز ايــن جلســات، بحث هــای اعضــای هیئت مديــره در فضــای مجــازی در بســیاری از روزهــا جريــان داشــت. در ادامــه، بعضــی 

ــد: ــن می رس ــرم انجم ــای محت ــتحضار اعض ــه اس ــده ب ــای انجام ش از فعالیت ه
1.   ارســال نامــه در خصــوص اليحــه حمايــت از حقــوق افــراد مبتــال بــه اختــالل روانــی بــه مركــز پژوهش هــای مجلــس شــورای 

1۳۹۹/0۶/1۲ اسالمی؛ 
۲.   برگــزاری جلســه ای بــرای بررســی مشــکالت درمــان اعتیــاد توســط روان پزشــکان پیــرو ارســال نامــه تعــدادی از همــکاران؛ بــا 
حضــور خانم هــا دكتــر مهتــاب متوســلیان، دكتــر آناهیتــا ذوالفقــاری و دكتــر الهــام امیرلطیفــی )نماينــدگان همــکاران(، آقــای دكتــر 
آذرخــش مکــری )رئیــس كمیتــه اعتیــاد(، خانــم دكتــر بیتــا وحدانــی )از طــرف معاونــت درمــان وزارت بهداشــت(، و آقايــان دكتــر 

حســن رفیعــی و دكتــر محمدرضــا شــالبافان )اعضــای هیئت مديــره(؛ 1۳۹۹/۶/۲0
۳.   برگــزاری جلســه »بررســی جايــگاه طــب ســنتی در رشــته پزشــکی در ايــران« در دفتــر انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران بــا 

حضــور رؤســا و دبیــران چنــد انجمــن علمــی پزشــکی؛ 1۳۹۹/۶/۲۷
۴.   ديدار نماينده انجمن )دكتر امیر شعبانی( با كارشناسان سازمان بیمه سالمت ايران در دفتر انجمن؛ 1۳۹۹/۶/۳1

5.   امضــای بیانیــه ی چهــار انجمــن )همــراه بــا انجمــن علمــی جامعه شناســی ايــران، انجمــن روانشناســی ايــران و انجمــن علمــی 
علــوم اعصــاب ايــران( در خصــوص تغییــر روش و نگــرش در مديريــت اعتیــاد در ايــران؛ 1۳۹۹/۷/1

ــه ی  ــرای برخــی از »مؤسســات ارائ ــات ب ــه رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی در خصــوص صــدور مجــوز تبلیغ ــه ب ۶.   ارســال نام
ــالمت«؛ 1۳۹۹/۷/1 ــط س ــات برخ خدم

۷.   انتخابــات شــاخه قزويــن كــه در تاريــخ ۳1 شــهريور ۹۹ در فضــای مجــازی و بــا نظــارت آقــای دكتــر ســید مهــدی صمیمــی 
ــه عــدم شــركت نصــف بــه عــالوه ی يــك نفــر از اعضــای  ــا توجــه ب ــه عنــوان نماينــده هیأت مديــره برگــزار شــد، ب اردســتانی ب

شــاخه )شــركت ۸ نفــر از 1۶ نفــر(، مــورد تأيیــد قــرار نگرفــت؛ 1۳۹۹/۷/1
ــا  و  ــر بهداشــت و انتشــار آن در ايرن ــه وزي ــاره طــب ســنتی/ايرانی ب ۸.   ارســال نظــر مشــترک انجمن هــای علمــی پزشــکی درب

فضــای مجــازی؛ 1۳۹۹/۷/۴
۹.   ارســال نظــر مشــترک انجمن هــای علمــی پزشــکی دربــاره طــب ســنتی/ايرانی بــه رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی و انتشــار 

آن در ايرنــا  و فضــای مجــازی؛ 1۳۹۹/۷/۴
ــز  ــس مرك ــه رئی ــش از 5۶ روز« ب ــدت بی ــه م ــاره ی انديکاســیون های »بســتری در بخــش روان پزشــکی ب 10.   اعــالم نظــر درب

ــا؛ 1۳۹۹/۷/۹ ــان بیماری ه ــد و درم ــت پیون مديري
11.   اعــالم آمادگــی انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران بــه رئیــس شــورای سیاســت گذاری صداوســیما بــرای برگــزاری كارگاه های 

گزارش فعالیت های هیئت مدیره ی انجمن
نیمه شهریور تا نیمه دی 1399

دکتر امير شعبانی
دبير انجمن علمی روانپزشکان ایران
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»آشــنايی بــا اصــول و تفکــر علمــی« بــرای مجريــان برنامه هــای علمــی صداوســیما؛ 1۳۹۹/۷/1۴
1۲.   شــركت نماينــده انجمــن )آقــای دكتــر محمــد قديــری وصفــی( در جلســه دفتــر آقــای دكتــر شــادنوش جهــت بررســی اصالحیــه قانــون مبــارزه بــا 

ــوارد مخــدر؛ 1۳۹۹/۷/۲۸ م
ــی  ــر غالمرضــا تراب ــر حســن رفیعــی و دكت ــر مجیــد صادقــی، دكت ــان دكت ــم رســولیان و آقاي ــر مري ــم دكت ــدگان انجمــن )خان 1۳.   برگــزاری جلســه نماين

ــی؛ 1۳۹۹/۷/۲۸ ــالالت روان ــه اخت ــال ب ــراد مبت ــوق اف ــت از حق ــوق دان( جهــت بررســی اليحــه حماي ــر )حق ــر علیرضــا میالنی ف ــای دكت ــا آق ــزی( ب پاري
1۴.   حضــور نماينــده هیئت مديــره )دكتــر امیــر شــعبانی( در جلســه مجــازی بــا دكتــر محمدعلــی همتــی و دكتــر مظفــر روحانــی ]و بــا دريافــت نظــرات آقــای 
دكتــر محمدرضــا خدايــی اردكانــی[ بــرای بررســی »طــرح تعییــن تکلیــف جانبــازان اعصــاب و روان فاقــد مــدرک بالینــی« كــه توســط جمعــی از نماينــدگان 

مجلــس شــورای اســالمی ارائــه شــده بــود؛ 1۳۹۹/۷/۲۸
15.   اعــالم نظــر دربــاره ی طــرح تعییــن تکلیــف جانبــازان اعصــاب و روان فاقــد مــدرک بالینــی در پاســخ بــه نامــه مديــركل دفتــر ســالمت روانــی، اجتماعــی 

و اعتیــاد وزارت بهداشــت؛ 1۳۹۹/۷/۲۹
1۶.   اعــالم نظــر انجمــن در مــورد »اليحــه حمايــت از حقــوق افــراد مبتــال بــه اختــالالت روانــی« بــه آقــای دكتــر احمــد حاجبــی، مديــركل محتــرم دفتــر 

ســالمت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد وزارت بهداشــت؛ 1۳۹۹/۷/۳0
1۷.   شــركت نماينــده انجمــن )دكتــر امیــر شــعبانی( در جلســه چندتــن از مســئوالن انجمن هــای علمــی پزشــکی بــا رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی دربــاره 

نامــه چهــارم مهــر؛ 1۳۹۹/۷/۳0
1۸.   برگزاری جلسه رسمی هیئت مديره با حضور آقای دكتر حاجبی برای بررسی اليحه حمايت از حقوق افراد مبتال به اختالالت روانی؛ 1۳۹۹/۸/1

ــد كــه مــورد پذيــرش هیأت مديــره قــرار گرفــت و آقــای دكتــر حســن  ــد اســتعفا كردن 1۹.   آقــای دكتــر محمــد قديــری از مديريــت گــروه تلگرامــی پیون
رفیعــی مديريــت ايــن گــروه را پذيرفتنــد؛ 1۳۹۹/۸/۸

۲0.   اعــالم نظــرات كارشناســی انجمــن در خصــوص بازبینــی اســتانداردهای روان درمانــی بــه آقــای دكتــر عبدالخالــق كشــاورزی، مديــركل محتــرم دفتــر 
ــات؛ 1۳۹۹/۸/1۲ ــه خدم ــن اســتاندارد و تعرف ــی فناوری هــای ســالمت، تدوي ارزياب

۲1.   برگــزاری اولیــن وبینــار شــبه علم بــا عنــوان »شــبه علم و طــب ســنتی« در انســتیتو روان پزشــکی تهــران، بــا ســخنرانی دكتــر بابــك زمانــی، دكتــر امیــر 
شــعبانی، دكتــر رضــا ملــك زاده و دكتــر رضــا منصــوری و تهیــه گزارشــی از وبینــار توســط شــبکه ســالمت ســیما؛ 1۳۹۹/۸/15

۲۲.   امضــای نامــه مشــترک درخواســت اســترداد »اليحــه ی حمايــت از حقــوق افــراد مبتــال بــه اختــالالت روانــی« بــه وزيــر بهداشــت، در همراهــی با مشــاور 
وزيــر بهداشــت در امــور ســالمت روان و انجمــن علمــی روان درمانــی ايــران؛ 1۳۹۹/۸/۲۴

۲۳.   تأيید و ارسال »راهنمای بالینی مديريت اختالل دو قطبی بزرگساالن ايران: درمان های دارويی و ابزاری« به وزارت بهداشت؛ 1۳۹۹/۸/۲۴
ــا درمان هــای روان پزشــکی منــدرج در »توصیه هــای پیشــگیرانه و درمان هــای كمکــی طــب ايرانــی در  ۲۴.   اعــالم نادرســت بــودن توصیه هــای مرتبــط ب
كوويــد-1۹« )ويــژه پزشــکان؛ منتشرشــده توســط وزارت بهداشــت( بــه آقــای دكتــر قاســم جان بابايــی، معــاون محتــرم درمــان وزارت بهداشــت، و تقاضــای 

حــذف آنهــا؛ 1۳۹۹/۸/۲5
۲5.   درخواست از اعضای محترم انجمن برای اعالم نظر در مورد نسخه ی بازبینی شده ی شیوه نامه ی كمیته های علمی؛ 1۳۹۹/۸/۲5

۲۶.   برگــزاری جلســه ای میــان نماينــدگان انجمــن )آقايــان دكتــر رفیعــی و دكتــر ترابــی( بــا آقــای مهنــدس طاهــر موهبتــی )معــاون امــور حقوقــی، مجلــس 
و امــور اســتان های وزيــر بهداشــت( جهــت توضیــح مشــکالت »اليحــه ی حمايــت از حقــوق افــراد مبتــال بــه اختــالالت روانــی«؛ 1۳۹۹/۸/۲۶

۲۷.   شــركت نماينــده انجمــن )دكتــر امیــر شــعبانی( در جلســه دوم بــا رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی بــرای پیگیــری نامــه چهــارم مهــر؛ بــا حضــور آقايــان 
دكتــر حســین كرمانپــور )رئیــس روابــط عمومــی ســازمان نظــام پزشــکی(، دكتــر مصطفــی معیــن، دكتــر رضــا ملــك زاده، دكتــر بابــك زمانــی، دكتــر ايــرج 

ــر علی پاشــا میثمــی؛ 1۳۹۹/۸/۲۷ خســرونیا و دكت
۲۸.   آقايــان دكتــر حســن فالح پــور و دكتــر ســید شــهاب بنی هاشــم، بنابــر پیشــنهاد آقــای دكتــر حســن رفیعــی بــه عنــوان اعضــای شــورای اداره گــروه 

پیونــد انتخــاب شــدند؛ 1۳۹۹/۸/۲۹
ــر حق دوســت و  ــر علی اكب ــان دكت ــا حضــور آقاي ــر شــعبانی( در جلســه رؤســای انجمن هــای علمــی گــروه پزشــکی؛ ب ــده انجمــن )دكت ۲۹.   شــركت نماين
دكتــر ســید جلیــل حســینی )به ترتیــب رئیــس و دبیــر كمیســیون انجمن هــای علمــی گــروه پزشــکی ايــران( و دكتــر ايــرج فاضــل و دكتــر علــی نوبخــت 
حقیقــی )به ترتیــب رئیــس و دبیــر هیئت مديــره مجمــع انجمن هــای علمــی گــروه پزشــکی ايــران(؛ در ايــن جلســه، اعتــراض انجمــن علمــی روان پزشــکان 
ــر كاهــش  ــه نظــر انجمــن مبنــی ب ــان انجمــن و وزارت بهداشــت در برخــی از مــوارد، عــدم توجــه وزارت بهداشــت ب ــه عــدم ارتبــاط دوســويه می ــران ب اي
پذيــرش دســتیار رشــته روان پزشــکی و اضافــه شــدن معیــار عضويــت در هیأت علمــی بــرای نامــزدی عضويــت در هیأت مديــره انجمن هــای علمــی اعــالم 

شــد؛ 1۳۹۹/۸/۲۹
۳0.   مجــدداً در جلســه هیئت مديــره تأكیــد شــد كــه نظــر هیأت مديــره ی انجمــن در مــورد مرجــع تشــخیص اختــالالت روان پزشــکی در اليحــه حمايــت از 
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حقــوق بیمــاران، ايــن اســت كــه تنهــا روان پزشــك صالحیــت ايــن امــر را دارد؛ 1۳۹۹/۸/۲۹
۳1.   استفاده از امکانات اطالع رسانی سازمان نظام پزشکی در فضای مجازی برای معرفی فعالیت های انجمن

۳۲.   شــركت نماينــدگان انجمــن )آقايــان دكتــر رفیعــی و دكتــر ترابــی( در جلســه كارگــروه كمیســیون بهداشــت مجلــس بــرای بررســی اليحــه حمايــت از 
حقــوق بیمــاران و ســپس انصــراف آقــای دكتــر ترابــی )1۳۹۹/۹/۶( از حضــور در جلســات آينــده ی ايــن كارگــروه

ــره در جلســه  ــرم هیأت مدي ــده محت ــف توســط دو نماين ــروز تخل ــازرس انجمــن، عــدم ب ــوان ب ــه عن ــر ســید مهــدی صمیمــی اردســتانی ب ــای دكت ۳۳.   آق
ــد؛ 1۳۹۹/۹/۶ ــس را اعــالم كردن ــروه مجل كارگ

۳۴.   مقرر شد در شرايط كنونی، »تأكید بر اصالح اليحه حمايت از حقوق بیماران« در جلسات آينده كارگروه مجلس در اولويت قرار گیرد؛ 1۳۹۹/۹/۶
۳5.   مقــرر شــد بــرای عــدم حضــور افــراد غیرپزشــك بــه عنــوان كارشناســان »كمیســیون روان پزشــکی بیمارســتان« در متــن اليحــه مذكــور، در جلســات 

آينــده ی كارگــروه و كمیســیون مجلــس تــالش شــود؛ 1۳۹۹/۹/۶
۳۶.   جلســه ديگــری بــا حضــور اعضــای هیئت مديــره و آقايــان دكتــر احمــد حاجبــی، دكتــر مهــدی نصــر اصفهانــی و دكتــر مهــدی صابــری بــرای بررســی 

اليحــه فــوق برگــزار و روی مــواردی توافــق شــد؛ 1۳۹۹/۹/10
۳۷.   جلســه هیأت مديــره بــا حضــور آقايــان دكتــر مهــدی نصــر اصفهانــی، دكتــر مهــدی صابــری و دكتــر احمــد حاجبــی، بــا موضــوع دســتیابی بــه توافــق 

در چگونگــی اصــالح اليحــه حمايــت از حقــوق افــراد مبتــال بــه اختــالالت روانــی در كارگــروه كمیســیون بهداشــت مجلــس؛ 1۳۹۹/۹/10
۳۸.   حضور خانم دكتر رسولیان و آقای دكتر رفیعی به عنوان نمايندگان انجمن در جلسات بعدی كارگروه مجلس برای بررسی اليحه فوق

۳۹.   حضور نماينده انجمن )دكتر امیر شعبانی( در جلسه مركز پژوهش های مجلس برای بررسی اصالح قانون سازمان نظام روان شناسی و مشاوره؛ 1۳۹۹/۹/15
۴0.   اعــالم اولويت هــای تحقیقــات ســالمت روان در پاســخ بــه درخواســت آقــای دكتــر مهــدی شــادنوش، رئیــس محتــرم مركــز مديريــت پیونــد و درمــان 

ــت؛ 1۳۹۹/۹/1۷ ــای وزارت بهداش بیماری ه
۴1.   نخســتین جلســه كارگــروه ســطح بندی و ارتقــاء مراكــز درمــان ســوء مصــرف مــواد در ســازمان نظــام پزشــکی بــا حضــور نماينــدگان نهادهــای مختلــف 

از جملــه دكتــر علیرضــا نــوروزی بــه نمايندگــی از انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران؛ 1۳۹۹/۹/1۸
۴۲.   ارســال نامــه بــه آقــای دكتــر كمیــل قیدرلــو، مديــركل محتــرم دفتــر مطالعــات اجتماعــی مركــز پژوهش هــای مجلــس، جهــت اعــالم نظــر در خصــوص 

اليحــه ی »حمايــت از حقــوق افــراد مبتال بــه اختــالالت روانــی«؛ 1۳۹۹/۹/۲۷
۴۳.   ارســال نامــه بــه آقــای دكتــر كمیــل قیدرلــو، مديــركل محتــرم دفتــر مطالعــات اجتماعــی مركــز پژوهش هــای مجلــس، جهــت اعــالم نظــر در خصــوص 

طــرح »اصــالح قانون تشــکیل ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاوره جمهــوري اســالمی ايــران«؛ 1۳۹۹/۹/۲۷
۴۴.   برگــزاری همايــش ســاالنه انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران، جايــزه اســتاد داويديــان و جايــزه افشــین يداللهــی و انتخــاب شــاخه و كمیتــه برتــر 

ــن؛ ۲۷ و ۲۸ آذر و ۴، 5 و 11 دی  1۳۹۹ انجم
۴5.   ارســال نامــه بــه آقــای دكتــر ســعید نمکــی و تقاضــای قرارگرفتــن بیمــاران مبتــال بــه اختــالالت شــديد روان پزشــکی در میــان گروه هــای دارای اولويــت 

دريافت واكســن كوويــد-1۹؛ 1۳۹۹/10/۶
۴۶.   ارسال نامه به آقای دكتر سعید نمکی در خصوص استرداد اليحه ی »حمايت از حقوق افراد مبتال به اختالالت روانی«؛ 1۳۹۹/10/1۳

۴۷.   تأيیــد و ارســال »شناســنامه و اســتاندارد خدمــت تحريــك مغناطیســی مغــزی فراجمجمــه ای مکــرر )آر تــی ام اس( در روان پزشــکی« بــه وزارت بهداشــت 
كــه توســط كمیتــه عصب روان پزشــکی انجمــن تهیــه شــده بــود؛ 1۳۹۹/10/1۴

۴۸.   حضــور خزانــه دار )آقــای دكتــر محمدرضــا شــالبافان( و حســاب دار انجمــن در جلســه ی دبیرخانــه انجمن هــای گــروه پزشــکی بــا معــاون ســازمان امــور 
مالیاتــی اســتان تهــران كــه بــه بحــث و تبــادل نظــر دربــاره قوانیــن مالیاتــی انجمن هــای علمــی اختصــاص داشــت؛ 1۳۹۹/10/1۴

۴۹.   اعالم عناوين مورد نظر انجمن برای فلوشیپ های مرتبط با رشته روان پزشکی در پاسخ به استعالم سازمان نظام پزشکی؛ 1۳۹۹/10/1۶
50.   حضــور نماينــده انجمــن )آقــای دكتــر محمدرضــا شــالبافان( در جلســه ی مركــز مديريــت پیونــد و درمــان بیماری  هــای معاونــت درمــان وزارت بهداشــت 

كــه بــه بحــث و تبــادل نظــر بــا نماينــدگان گروه هــای روان پزشــکی دانشــگاه های سراســر كشــور اختصــاص داشــت؛ 1۳۹۹/10/1۶
ــا  ــا« ب ــران كرون ــذر از بح ــی در گ ــی- اجتماع ــای روان ــگ و چالش ه ــوان »ان ــا عن ــانه« ب ــالمت روان و رس ــی »س ــش علم ــن هماي ــزاری دهمی 51.   برگ

ــالمت؛ 1۷ و 1۸ دی 1۳۹۹ ــوزش س ــکو در آم ــی يونس ــکاری كرس هم
ــی  ــن علم ــا از آدرس انجم ــاير انجمن ه ــتفاده س ــی اس ــئله ی قانون ــی مس ــت بررس ــکی جه ــروه پزش ــی گ ــای علم ــیون انجمن ه ــت از كمیس 5۲.   درخواس

ــران؛ 1۳۹۹/10/۶ ــکان اي روان پزش
5۳.   حضــور نماينــده انجمــن )آقــای دكتــر حســن رفیعــی( در جلســه ی ســتاد فرماندهــی عملیــات مديريــت بیمــاری كرونــا در كالن شــهر تهــران كــه بــه 

بحــث در مــورد پیامدهــای روانی-اجتماعــی كرونــا و راهکارهــای آن اختصــاص داشــت؛ 1۳۹۹/10/۸
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ــوم پزشــکی توســط  ــی طــب ســنتی و مکمــل« در رشــته های عل ــا مبان ــه دو واحــد درســی »آشــنايی ب    در شــهريور 1۳۹۶ ارائ
دكتــر باقــر الريجانــی، معــاون وقــت آموزشــی و دبیــر شــورای آمــوزش پزشــکی و تخصصــی وزارت بهداشــت، بــر پايــه ی مصوبــه 
ــرای  ــا ب ــن واحده ــدن اي ــال 1۳۹۹ گذران ــد. در س ــالغ ش ــکی اب ــوم پزش ــزی عل ــی برنامه ري ــورای عال ــه ش ــصت وپنجمین جلس ش
دانشــجويان برخــی از رشــته های علــوم پزشــکی، ازجملــه رشــته پزشــکی، بــا ابــالغ معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت بــه شــکل 

اجبــاری درآمــد.

در پــی ايــن ابــالغ، هیأت مديــره انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران بررســی موضــوع را ضــروری دانســت و اقــدام بــه نظرســنجی 
ــوای آموزشــی درس طــب  از گروه هــای آموزشــی روان پزشــکی دانشــگاه های كشــور و كمیته هــای مرتبــط انجمــن در مــورد محت
ــران،  ــکی ته ــوم پزش ــگاه های عل ــکی دانش ــای روان پزش ــرات گروه ه ــردآوری نظ ــس از گ ــود. پ ــواهد آن نم ــطح ش ــنتی و س س
ايــران، تبريــز، مشــهد، مازنــدران و زنجــان، نظــر رســمی انجمــن در تاريــخ 1۷ شــهريور 1۳۹۹ طــی نامــه ای بــه معــاون آموزشــی 
ــم در طــب ســنتی  ــه، »بســیاری از مفاهی ــن نام ــن اي ــر اســاس مت ــی منتشــر شــد. ب ــه شــکل عموم وزارت بهداشــت ارســال و ب
ايرانــی تعريــف دقیــق و روشــنی ندارنــد و بــه ايــن دلیــل بــه شــکل پايايــی قابل اســتفاده نیســتند.« همچنیــن، »منابــع آن هرچنــد 
ــا  ــا ارزيابی شــده ب ــی قابل ســنجش ي ــرای پژوهــش باشــند، داده هاي ــد بســتر باارزشــی ب واجــد اهمیــت تاريخــی هســتند و می توانن
معیارهــای موردپذيــرش جوامــع علمــی امــروز ندارنــد.« در پايــان  نامــه، كــه متــن كامــل آن در شــماره گذشــته خبرنامــه انجمــن 

آمــد، پیشــنهادهای زيــر ارائــه شــد:

1( مباحــث طــب ســنتی ايرانــی به عنــوان »تاريــخ و میــراث پزشــکی ايــران« بــرای »آشــنايی« دانشــجويان، و نــه »به كارگیــری 
ــی«، در درس نامه هــا و طــرح درس هــا آورده شــود. عمل

۲( اين مباحث در برنامه های پژوهشی دانشگاه ها قرار گیرد.

۳( واحد درسی طب سنتی به شکل كنونی از برنامه آموزشی رشته پزشکی حذف شود.

ــن  ــر شــواهد تدوين شــده اســت، جايگزي ــی ب ــی رشــته روان پزشــکی كــه مبتن ــع كنون ۴( آمــوزش فصــل »طــب مکمــل« در مناب
منابــع فاقــد ايــن ويژگــی شــود.

ــرای هم  انديشــی در موضــوع درس طــب  ــران ب ــوت انجمــن علمــی روان پزشــکان اي ــه دع در روز ۲۷ شــهريور 1۳۹۹ جلســه ای ب

کنشهایی
دربرابرطب
شبهعلمی
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ســنتی، بــا حضــور میهمانانــی از چنــد انجمــن ديگــر برگــزار شــد. ايــن میهمانــان شــامل دكتــر ايــرج خســرو نیــا )رئیــس جامعــه پزشــکان 
ــفیعی  ــا ش ــر علیرض ــران(، دكت ــاب اي ــز و اعص ــاي مغ ــی بیماري ه ــن علم ــر انجم ــی )دبی ــك زمان ــر باب ــران(، دكت ــی اي ــص داخل متخص
ــران( و  ــد اي ــر رضــا ملــك زاده )رئیــس انجمــن علمــی متخصصیــن گــوارش و كب ــران(، دكت ــرژی اي ــده انجمــن علمــی آســم و آل )نماين
دكتــر علی پاشــا میثمــی )رئیــس انجمــن علمــی پزشــکی اجتماعــی ايــران( بودنــد. پس ازايــن جلســه دو نامــه تهیــه شــد كــه درنهايــت 
بــا امضــای بیــش از ۳0 نفــر از رؤســا و دبیــران انجمن هــای علمــی گــروه پزشــکی بــه وزيــر بهداشــت و رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی 

ارســال شــد.

ــدون تبعیــض معیارهــای علمــی«  ــه: »به كارگیــری ب ــر بهداشــت درخواســت  هايی مطــرح شــد؛ ازجمل ــه وزي در ايــن نامــه ی سرگشــاده ب
و »پرهیــز از اجــرای اســتاندارد متفــاوت« در حمايــت از »تولیــد داروهــا« و »شــیوه های درمانــی« مرتبــط بــا طــب ســنتی/ايرانی؛ حــذف 
واحــد درســی طــب ســنتی بــه شــکل كنونــی از برنامــه آموزشــی رشــته پزشــکی تــا زمــان فراهــم آوری داده هــای كافــی علمــی؛ حــذف 
رشــته تخصصــی طــب ســنتی بــه شــکل كنونــی تــا زمــان فراهــم آوری داده هــای كافــی علمــی؛ آمــوزش مباحــث طــب ســنتی ايرانــی 
بــه دانشــجويان پزشــکی به عنــوان »تاريــخ و میــراث پزشــکی ايــران« بــرای »آشــنايی« و نــه »به كارگیــری عملــی«؛ و حــذف دفتــر طــب 
ايرانــی از چــارت ســازمانی وزارت بهداشــت و پرهیــز از ايجــاد جايگاهــی متفــاوت بــرای ايــن بخــش نســبت بــه ســاير بخش هــای پزشــکی 
كــه دارای هزينــه اثربخشــی مســتند هســتند. در ايــن نامــه همچنیــن درخواســت اســتفاده از صداوســیما و ســاير رســانه های اثرگــذار، بــرای 
ــا عنــوان  آگاهــی دادن بــه مــردم در مــورد شــبه علم و نیــز پايــش و نظــارت بــر ايــن رســانه ها بــرای ممانعــت از حضــور افــرادی كــه ب

پزشــك يــا كارشــناس، اطالعــات غیرعلمــی را در اختیــار مــردم قــرار می دهنــد ارائــه شــد. 

   ايــن نامــه و نامــه ای ديگــر در چهــارم مهــر 1۳۹۹ توســط خبرگــزاری ايرنــا منتشــر شــدند. در نامــه دوم كــه خطــاب بــه دكتــر محمدرضا 
ظفرقنــدی نوشــته شــد، از ســازمان نظــام پزشــکی درخواســت شــد كــه بــا توجــه بــه حیطــه وظايــف خــود بــه اين عرصــه وارد شــود.

بــه دنبــال انتشــار ايــن نامه هــا، انتقادهايــی از ســوی برخــی مســئوالن و دســت اندركاران طــب ايرانی/ســنتی در رســانه ها منتشــر شــد و 
در ايــن راســتا در هشــتم مهــر دكتــر كیانــوش جهانپــور، رئیــس مركــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، از امضاكننــدگان 
نامــه ی انجمن هــا بــه وزيــر بهداشــت، بــرای شــركت در يــك جلســه ی ويديوكنفرانــس بــا حضــور نماينــده ســازمان جهانــی بهداشــت، 
جهــت اســتماع ســخنان مســئوالن دعــوت كــرد. موضــوع برنامــه، تبییــن سیاســت های WHO در زمینــه حمايــت از طــب ســنتی و مکمــل 
ــئوالن  ــه مس ــران، از نام ــی اي ــای علمی-تخصص ــت انجمن ه ــر وق ــی، دبی ــت حقیق ــی نوبخ ــر عل ــه دكت ــن جلس ــال، در اي ــود. بااين ح ب
انجمن هــای علمــی بــه وزيــر بهداشــت حمايــت و برخــی از مفــاد نامــه را مطــرح كــرد. او درخواســت كــرد كــه جلســه ای بــا حضــور ده 
نفــر از امضاكننــدگان نامــه و وزيــر بهداشــت بــرای بررســی موضــوع برگــزار شــود؛ جلســه ای كــه تاكنــون برگــزار نشــده اســت. همچنیــن، 
نامــه انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران بــه معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت و نامــه جمعــی از مســئوالن انجمن هــای علمــی بــه وزيــر 

ــت. ــخ مانده اس ــون بی پاس ــت تاكن بهداش

ــود را  ــی خ ــر آمادگ ــخ 1۴ مه ــه تاري ــه ای ب ــران در نام ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــر، انجم ــارم مه ــه چه ــاد نام ــی از مف ــتای يک در راس
ــه رئیــس شــورای  ــان برنامه هــای علمــی صداوســیما، ب ــرای مجري ــا اصــول و تفکــر علمــی« ب ــرای برگــزاری كارگاه هــای »آشــنايی ب ب
سیاســت گذاری صداوســیما اعــالم كــرد كــه آن هــم تاكنــون پاســخی دريافــت نکــرده اســت. به هرحــال، انجمــن در جهــت ترويــج تفکــر 
علمــی، وبینــاری بــا عنــوان »شــبه علم و طــب ســنتی« در همراهــی بــا چنــد انجمــن علمــی در انســتیتو روان پزشــکی تهــران در 15 آبــان 

برگــزار كــرد كــه توســط شــبکه ســالمت ســیما نیــز پوشــش داده شــد. ادامــه ارائــه چنیــن برنامه هايــی در دســتور كار انجمــن اســت.

ــت در  ــزاری دو نشس ــه برگ ــر ب ــکی، منج ــام پزش ــازمان نظ ــس س ــا رئی ــی ب ــای علم ــای انجمن ه ــن از رؤس ــد ت ــدار چن ــت دي درخواس
تاريخ هــای ۳0 مهــر و ۲۷ آبــان در دفتــر رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی شــد. در ايــن جلســات دغدغه هــای مســئوالن انجمن هــا بیــان 
شــد و موردحمايــت رئیــس ســازمان قــرار گرفــت. در ادامــه، دكتــر ظفرقنــدی طــی نامــه ای در يکــم آذر از دكتــر محمدرضــا شانه ســاز، 
ــش از  ــرد. پی ــا را درخواســت ك ــان كرون ــار داروی گیاهــی مصــوب در خصــوص درم ــذا و دارو، مســتندات علمــی چه ــس ســازمان غ رئی
ــط  ــکان(« توس ــژه پزش ــد-1۹ )وي ــی در كووي ــب ايران ــی ط ــای كمک ــگیرانه و درمان ه ــای پیش ــار »توصیه ه ــال انتش ــه دنب ــم، ب آن ه
وزارت بهداشــت، انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران در ۲5 آبــان خطــاب بــه دكتــر قاســم جان بابايــی، معــاون درمــان وزارت بهداشــت، 

خطاهــای فاحــش علمــی در متــن ايــن راهنمــای بالینــی را اعــالم كــرده بــود.

ــوار و  ــیری دش ــه مس ــد ك ــان می ده ــت اندركاران، نش ــئوالن و دس ــای مس ــده و واكنش ه ــای انجام ش ــا و پیگیری ه ــه تالش ه ــی ب نگاه
ناهمــوار بــرای حراســت از روش هــای علمــی در پیــش اســت و جامعــه علمــی بايــد راهــی دراز را بپیمايــد. امیــد اســت مســاعی جامعــه ی 
ــترش  ــت و گس ــت تثبی ــی در جه ــت علم ــوزه فعالی ــاع از ح ــئوالن و دف ــردم و مس ــرای م ــی ب ــول علم ــن اص ــتای تبیی ــکی در راس پزش

دسترســی مــردم بــه خدمــات مبتنــی بــر شــواهد، نتیجــه ای مطلــوب بــه بــار آورد.



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

] ]

پاییز و نیمه اول 
زمستان  1399

41

فعاليت های 
انجمن

نیاز به تغییر روش و نگرش
در مدیریت اعتیاد در ایران

ــف از  ــواد مختل ــده “مســتمر” م ــر مصرف كنن ــون نف ــران حــدود ســه میلی ــواد مخــدر، در اي ــا م ــارزه ب ــار رسمی ســتاد مب ــق آم    طب
جملــه مــواد مخــدر ســنتی و صنعتــی، محــرک، مــواد صنعتــی و الــکل وجــود دارد. ايــن آمــار نشــانگر افزايــش بیــش از دو برابــری 
شــمار افــراد دچــار اعتیــاد بــه نســبت ســال 1۳۹0 اســت. بــا ايــن حــال، بــر اســاس مطالعــات بومی تعــداد افــراد دچــار اعتیــاد حــدود 
۲ میلیــون نفــر، تعــداد افــرادی كــه در يــك ســال اخیــر مصــرف داشــته انــد، حــدود ۳,5 میلیــون نفــر و تعــداد كســانی كــه در طــول 
عمــر خــود مصــرف كــرده انــد حــدود 11 میلیــون نفــر بــرآورد شــده اســت. متاســفانه در ســال های اخیــر مصــرف مــواد محــرک و 
توهــم  زا  رو بــه افزايــش گذاشــته اســت و بعــد از مــواد مخــدر دومیــن مــاده مصرفــی در ســا لهای اخیــر مــواد محــرک بــوده اســت. 
از طــرف ديگــر نــرخ اعتیــاد زنــان ايــران اگرچــه كمتــر از متوســط اعتیــاد در مقايســه بــا زنــان ديگــر كشورهاســت. بــر اســاس آخريــن 
ــوزاد  ــم كــه ســاالنه ۷500 ن ــن می دانی ــدی صعــودی دارد. همچنی ــی رون ــران ايران ــان و دخت ــان زن ــاد در می ــرخ اعتی ــار رســمی، ن آم

ــد. ــا می آي ــه دنی ــران ب ــاد در اي معت

نگاهــی بــه ســیر تحــول مبــارزه بــا مــواد در ابعــاد جهانــی نشــان می دهــد مســیر مبــارزه از روش هــای بســیار خشــن ولــی ناكارآمــد 
كــه نتیجــه ای هــم در بــر نداشــت، بــه ســوی روش هــای علمــی و بــا نــگاه پیشــگیرانه/درمانی تغییــر كــرده اســت. در ايــران مســیر 
ــگاری  ــدون جرم ان ــار ب ــرای اولین ب ــواد، از حــدود 110 ســال پیــش و ب ــواد مخــدر و ديگــر م ــا م ــارزه و قانون گــذاری در رابطــه ب مب
ــان،  ــوده اســت. در ايــن می ــا كنــون مصــرف مــواد همــواره جــرم و مشــمول مجــازات ب ــاد تصويــب شــد، امــا از ســال 1۳۳۴ ت اعتی

مصــرف الــکل بــه تبعیــت از اصــول فقهــی، مشــمول حــد و پــس از ســه بــار جــاری شــدن حــد، مشــمول اعــدام اســت.

ــی های  ــیاری از آسیب شناس ــا بس ــه ب ــواهد در رابط ــزون ش ــش روزاف ــا افزاي ــراه ب ــر هم ــای اخی ــری در دهه ه ــش بش ــرفت دان پیش
رفتــاری و شــناختی و از جملــه مصــرف مــواد در انســان بــوده اســت. بــر اســاس داده هــای موجــود، سبب شناســی مصــرف مــواد بــا 
عوامــل ژنتیکــی، زيســتی، اجتماعــی، خانوادگــی، شــناختی و محیطــی ارتبــاط مســتقیم يــا غیرمســتقیم دارد. بــر ايــن اســاس، نــگاه 
ــل و  ــده، كام ــاد ش ــای ي ــه مؤلفه ه ــن ب ــا پرداخت ــز ب ــرف ج ــار مص ــرف و رفت ــه ی مص ــه مقول ــگیرانه/درمانی ب ــانه و پیش سبب شناس

دقیــق نیســت.

بــر اســاس يافته هــای گســترده ی آزمايشــگاهی و نمونه هــای تجربــی، مؤلفه هــای فــوق چنــان نافــذ اســت كــه پیشــگیری و درمــان 
ــه ای  ــی برنام ــده و طراح ــیری عودكنن ــا س ــی زيســتی-روانی-اجتماعی ب ــاری چندعامل ــك بیم ــتن ي ــا در نظــر داش ــا ب ــاد را تنه اعتی
ــراً منتشــر  ــه اخی ــه ای ك ــان مطالع ــه، در جري ــوان نمون ــی دانســت. به عن ــوان اجراي ــت آن می ت ــرای مديري ــه ب چندوجهــی و همه جانب
ــار اقــدام بــه تــرک  شــده، دريافته انــد كــه افــراد دچــار وابســتگی بــه ســیگار تــا پیــش از تــرک موفــق آن، بــه طــور متوســط ۳0 ب
ســیگار كرده انــد. موفقیــت در قطــع مصــرف مــواد ديگــر بــه نظــر می رســد از ايــن هــم دشــوارتر و نیازمنــد صبــر و زمــان بیشــتری 
ــايی  ــا شناس ــته و ب ــرار داش ــراد ق ــروه از اف ــن گ ــان اي ــر درم ــدم ب ــگیرانه مق ــرد پیش ــع، رويک ــیاری از جوام ــروزه در بس ــد. ام باش
ــای  ــی، مداخله ه ــتی و قضاي ــروش، بهداش ــوزش و پ ــئول آم ــای مس ــکاری نهاده ــا هم ــی و ب ــناختی در دوران كودك ــای ش نقص ه
ــکل  ــرای مصــرف مــواد و  ال ــه عبــارت ديگــر، متولیــان بهداشــتی و قضايــی ب علمــی مشــخصی را در دســتور كار قــرار می دهنــد. ب
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ــتند. ــل هس ــه قائ ــی و حمايت گرايان ــگیرانه، درمان ــرد پیش ــا رويک ــی و ب ــناختی و محیط ــتی، ش ــی زيس سبب شناس

ــا  ــارزه ب ــگیری و مب ــود، در پیش ــرد موج ــودن راهب ــق ب ــی ناموف ــری و آسیب شناس ــد بازنگ ــر می رس ــه، به نظ ــن مقدم ــا اي    ب
ــه  ــواد در جامع ــی از مصــرف م ــا جرم زداي ــگاری ي ــر جرم ان ــر س ــه ب ــی ك ــود اختالف نظرهاي ــا وج ــی ضــرورت دارد. ب ــواد غیرقانون م
ــددكاری اجتماعــی، و ســاير  ــا متخصصــان روان شناســی، جامعه شناســی، م علمــی وجــود دارد، متخصصــان روان پزشــکی، هم صــدا ب
رشــته های مرتبــط بــا ســالمت روانی-اجتماعــی در ايــن مــورد اتفــاق نظــر دارنــد كــه مجــازات فــرد دچــار ايــن بیمــاری كمکــی بــه 
درمــان او نمی كنــد و بــا حقــوق او بــه عنــوان بیمــار نیــز مغايــرت دارد. در واقــع، آن دســته از متخصصــان علــوم مرتبــط بــا ســالمت 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــت ك ــگاری آن اس ــن جرم ان ــان از اي ــا هدف ش ــد، تنه ــاد موافق ان ــگاری اعتی ــا جرم ان ــه ب ــم ك ــی ه روانی-اجتماع
ــا روشــهايی نظیــر درمــان دادگاه مــدار بتــوان فــرد دچــار اعتیــاد را بــه ســمت درمــان هدايــت  ســازوكارهای انتظامــی و قضايــی و ب
كــرد. بــه ايــن معنــا، در برخــورد بــا اعتیــاد، اصــل بــر كیفرزدايــی اســت. در مطالعــات مختلــف ديــده شــده كــه از میــان ســه عامــل 
ــری  ــر بازدارندگــی كمت ــل اول )شــدت( دارای اث ــت مجــازات«، عام ــت مجــازات«، و »فوري ــا حتمی ــت ي »شــدت مجــازات«، »قطعی
ــی  ــی كاف ــر، بازدارندگ ــی كمت ــا عوارض ــد، ب ــرا كنن ــتر اج ــت بیش ــت و فوري ــا قطعی ــر را ب ــای خفیف ت ــر مجازات ه ــی اگ ــت؛ يعن اس
ــه بیــان ديگــر می تــوان گفــت اگــر رويکــرد »عدالــت ترمیمــی« جايگزيــن »عدالــت  تنببهــی« شــود و اهــداف  حاصــل می شــود. ب

مجــازات از تنبیهــی بــه بازتوانــی تبديــل گــردد، اثراتــی مانــدگار خواهــد داشــت.

بــر ايــن اســاس اســتفاده از مجازات هــای بدنــی، جريمــه و يــا زنــدان در مبــارزه بــا مصرف كننــدگان، راهــکاری غیرعلمــی و ناموفــق 
ــای  ــتفاده از مجازات ه ــد. اس ــل می كن ــور تحمی ــر كش ــادی را ب ــی زي ــی و بین الملل ــای مل ــی هزينه ه ــود و از طرف ــته می ش دانس
بدنــی در برخــورد بــا مصرف كننــدگان مــواد قــادر بــه رفــع معضــل اعتیــاد در كشــور نخواهــد بــود و در ايــن راه چاره انديشــی فقهــا 

ــل اجتنــاب اســت. ــان محتــرم امــری ضــروری و غیرقاب و حقوق دان

ــط و از  ــا همــکاری نهادهــای ذی رب ــع و ب ــا رويکــردی جام ــد بازنگــری ب ــار مصــرف نیازمن كاهــش آســیب ناشــی از مصــرف و رفت
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــت. ب ــی اس ــای انتظام ــه و نیروه ــه و قضايی ــه، مقنن ــوای مجري ــد ق ــتی مانن ــای باالدس ــگاه ها، نهاده ــه دانش جمل
ــا هــدف كاهــش مصــرف و آســیب های ناشــی از  ــی ب ــی و حقوق ــیوه نامه های علم ــگارش ش ــز ن ــن و نی ــب قوانی ــن هــدف، تصوي اي
ــه  ــن مقول ــودن اي ــز ب ــن جرم خی ــا در نظــر گرفت ــز ب ــر 1۸ ســال، و نی ــد ســنین زي ــرای گــروه هــای آســیب پذيرتر مانن ــژه ب آن، به وي

ــد.  ــدا می كن ــرورت پی ض

ــه  ــوری ك ــوده، به ط ــش ب ــه افزاي ــگاه ها رو ب ــته در دانش ــن رش ــه اي ــی ب ــدی تخصص ــر عالقه من ــال های اخی ــبختانه در س خوش
ــز آســیب  ــته و نی ــق داش ــوزه تعل ــن ح ــه اي ــوم اعصــاب ب ــای عل ــته ه ــتیاری تخصصــی روان پزشــکی و رش ــوزش دس بخشــی از آم
شناســی ايــن پديــده اجتماعــی در رشــته هــای علــوم انســانی مــورد عالقــه پژوهشــگران شــده اســت. از طرفــی مراكــز تحقیقاتــی 
ــود پشــتوانه ی علمــی مناســبی  ــه خ ــن حــوزه هســتند ك ــای اي ــت پژوهش ه ــال هداي ــول در كشــور در ح ــل قب ــه علمــی قاب ــا بنی ب
ــی  ــای علم ــوان نهاده ــده به عن ــا كنن ــی امض ــای علم ــن ه ــت. انجم ــذاران اس ــط قانون گ ــازی كالن توس ــه تصمیم س ــرای هرگون ب
ــری  ــت بازنگ ــوزه جه ــن ح ــی اي ــورتی و تخصص ــی، مش ــازوی علم ــوان ب ــش به عن ــای نق ــرای ايف ــود را ب ــی خ ــی آمادگ و تخصص

ــد. 1۳۹۹/0۷/01 ــالم می كن ــاری اع ــای ج رويکرده

فعاليت های 
انجمن
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جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی

با سالم و احترام

   پیــرو صــدور مجــوز تبلیغــات بــرای برخــی از »مؤسســات ارائــه ی خدمــات برخــط ســالمت«، انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران بــا 
توجــه بــه رســالت حرفــه ای خــود در جهــت حمايــت از حقــوق بیمــاران، مــوارد زيــر را بــه عنــوان دغدغه هــای اخالقــی و حرفــه ای اعــالم 

می كنــد.

بــا توجــه بــه پیشــرفت تکنولــوژی و شــکل گیری شــیوه های ارتباطــی نويــن، تغییــر در شــکل رابطــه ی ارائه كننــدگان و دريافت كننــدگان 
ــوژی را بیشــتر كــرده اســت. در  ــه اســتفاده از تکنول خدمــات ســالمت شــتاب بیشــتری يافتــه اســت. همه گیــری COVID-19 نیــز نیــاز ب
همیــن راســتا انــواع ســامانه های نوبت دهــی، ارائــه ی خدمــت برخــط، و ذخیــره و نگهــداری پرونده هــای الکترونیکــی عرضــه شــده اســت.

ــا  ــر اســت . ام ــده ی خدمــات برخــط شايســته ی تقدي ــر تبلیغــات شــركت های ارائه كنن ــدام ســازمان نظــام پزشــکی در جهــت نظــارت ب اق
ظرايــف خاصــی وجــود دارنــد كــه بــه توجــه ويــژه نیــاز دارنــد. لــذا از ســازمان نظــام پزشــکی خواســتاريم تــا بــا مشــاركت نهادهــای مســئول 

چــاره ای بــرای آن هــا بیانديشــد.

۱.   رازداری: رعايــت حريــم خصوصــی و حفــظ اســرار بیمــاران، مهم تريــن اصــل يــك ارتبــاط درمانــی حرفــه ای اســت. ضــروری اســت 
كــه ســامانه های برخــط تمــام اصــول رازداری را رعايــت كننــد. اطالعــات شــخصی بیمــاران بايــد بــه دقــت حفــظ شــود. مــوارد درمانــی 
ــد. در شــرايط فعلــی مشــخص نیســت كــه اطالعاتــی كــه در ايــن  ــه باقــی بمان ــد بیــن بیمــار و پزشــك به عنــوان يــك امــر محرمان باي
ــده در  ــره ش ــات ذخی ــه اطالع ــت ك ــوم نیس ــن معل ــود. همچنی ــد ب ــانی خواهن ــه كس ــت چ ــرض روي ــوند در مع ــدل می ش ــامانه ها ردوب س
ســرورها بــرای چــه كســانی قابــل مشــاهده اســت. بديهــی اســت كــه به جــز پزشــك و خــود بیمــار هیــچ فــرد حقیقــی و حقوقــی ديگــری 

ــه اطالعــات درمانــی دسترســی داشــته باشــد. بويــژه مؤسســان و كاركنــان ســامانه های برخــط، نبايــد ب

۲.   صالحيــت: صالحیــت ارائــه ی خدمــات افــرادی كــه در ايــن چارچــوب فعالیــت می كننــد بايــد بــه دقــت تحــت نظــر باشــد. به ويــژه 
در خصــوص خدمــات مربــوط بــه ســالمت روان گاهــی ديــده می شــود افــرادی كــه تحصیــالت و مــدرک تخصصــی مــورد تأيیــد ندارنــد، 
در حــال ارائــه ی خدمــات ســالمت روان هســتند. تــا جايــی كــه به راحتــی در امــور پزشــکی مداخلــه می كننــد. بســیاری از اصــول حرفــه ای 
ــده ی خدمــت، آموزش هــای الزم  ــرد ارائه كنن ــت نمی شــود. گاهــی مشــخص نیســت كــه ف در برخــی از مشــاوره های ســالمت روان رعاي
را ديــده اســت و صالحیــت يــك درمانگــر مســتقل را دارد يــا خیــر. معلــوم نیســت كــه تحــت نظــارت فعالیــت می كنــد يــا خیــر. اگــر تحــت 

نظــارت كار می كنــد مشــخص نیســت كــه آيــا فــرد نظارت دهنــده شــرايط و صالحیــت ارائــه ی نظــارت را دارد يــا خیــر.

ــدی ای  ــرات ج ــای آن تأثی ــی و چارچوب ه ــه ی درمان ــوع رابط ــط روی ن ــان برخ ــه درم ــی ك ــط: از آن جاي ــان برخ ــوزش درم 3.   آم
می گــذارد، درمانگــران بايــد در خصــوص نحــوه ی ارتبــاط برخــط، تحــت آموزش هــای ويــژه قــرار گیرنــد.  ايــن مســأله، كــه در دوره هــای 

آموزشــی و بازآمــوزی در گذشــته مــورد توجــه نبــوده اســت، بايــد بــه طــور جــدی در دســتور كار آموزشــی قــرار گیــرد.

انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران بــا توجــه بــه رســالت خــود در زمینــه ی اخــالق حرفــه ای، بــرای ارائــه ی مشــورت های تخصصــی در 
خصــوص مســائل فــوق اعــالم آمادگــی می  كنــد.

با تشکر-۱3۹۹/07/0۱

دکتر مجيد صادقی

ریيس انجمن علمی روانپزشکان ایران

فعاليت های 
انجمن
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جناب آقای دکتر مهدی شادنوش

رئيس محترم مرکز مدیریت پيوند و درمان بيماری ها

با سالم و احترام

ــماره  ــخ  1۳۹۹/۷/۶ و ش ــه تاري ــی ب ــه جناب عال ــه نام ــخ ب    در پاس
ــه  ــکی ب ــش روان پزش ــتری در بخ ــیون های »بس ۴00/1۲۲۴۴د، انديکاس

ــد: ــتحضار می رس ــه اس ــر ب ــرح زي ــه ش ــش از 5۶ روز« ب ــدت بی م
ــا ديگــران  ــه خــود ي 1- وجــود خطــر قابل توجــه آســیب زدن فیزيکــی ب
بــه دلیــل ابتــال بــه اختــالل روان پزشــکی در پايــان 5۶ روز بســتری؛ بــر 

ــده ــج در پرون ــده ی روان پزشــك معال ــح ثبت ش اســاس توضی
۲- عــدم پاســخ بــه درمان هــای اولیــه در شــرايط بســتری و باقی مانــدن 
دلیــل اولیــه بســتری در بخــش؛ بــر اســاس توضیــح ثبت شــده ی 

ــده ــج در پرون ــك معال روان پزش
ــس از ترخیــص و  ــه پ ــان بالفاصل ــی درم ــاد قطــع ناگهان ــال زي ۳- احتم
ــاس  ــر اس ــاد؛ ب ــان ح ــدت درم ــوب كوتاه م ــه نتیجــه مطل دســت نیافتن ب

ــده ــج در پرون ــك معال ــده ی روان پزش ــح ثبت ش توضی
ــس از ترخیــص و  ــه پ ــان بالفاصل ــی درم ــاد قطــع ناگهان ــال زي ۴- احتم
ــه  ــران ب ــا ديگ ــود ي ــه خ ــوری خطــر آســیب زدن فیزيکــی ب بازگشــت ف
ــر اســاس توضیــح ثبت شــده ی  ــه اختــالل روان پزشــکی؛ ب دلیــل ابتــال ب

ــده ــج در پرون روان پزشــك معال
ــرايط  ــیدگی در ش ــه رس ــاز ب ــه نی ــان ك ــی درم ــوارض جانب ــروز ع 5- ب
ــك  ــده ی روان پزش ــح ثبت ش ــاس توضی ــر اس ــد؛ ب ــته باش ــتری داش بس

ــده ــج در پرون معال
   در صورتــی كــه بــدون انديکاســیون های فــوق، بیمــار كمــاكان 
ــان  ــامل درم ــداری )ش ــه نگه ــاز ب ــج نی ــه تشــخیص روان پزشــك معال ب
ــته باشــد،  ــاد( در بخــش داش ــان ح ــه درم ــا توان بخشــی؛ ن ــده ي نگهدارن
از »تخــت بســتری« بــه »تخــت نگهــداری« منتقــل می شــود. همچنیــن 
ــط  ــف توس ــن تکلی ــت تعیی ــا جه ــه تنه ــتی ك ــدون سرپرس ــاران ب بیم
مرجــع قانونــی در بیمارســتان می ماننــد، بــه »تخــت نگهــداری» منتقــل 

می شــوند.
ــف  ــورد تعري ــران در م ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــر انجم ــن، نظ در ضم
ــه آقــای دكتــر  اختــالالت حــاد و مزمــن روان پزشــکی كــه در نامــه ای ب
ــه  ــی بیم ــورای عال ــه ش ــرم دبیرخان ــس محت ــوی، رئی ــجاد رض ــید س س
ســالمت كشــور، بــه تاريــخ 1۳۹۸/۷/۲0 اعــالم شــده بــود تقديــم 

می شــود.

دکتر مجيد صادقی

رئيس انجمن علمی روانپزشکان ایران-۱3۹۹/07/0۹

جناب آقای دکتر عبدالخالق کشاورزی

مدیرکل محترم دفتر ارزیابی فناوری های سالمت، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات

با سالم و احترام

   همان گونــه كــه پیــش از ايــن انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران طــی نامــه شــماره ۷۷/۳۳1۴1 مــورخ 1۳۹۹/0۴/0۷ بــا بازبینــی اســتانداردهای 
روان درمانــی، نظــرات كارشناســی خــود را پیــش از شــروع بــه كار كارگــروه تدويــن اســتانداردهای روان درمانــی ارائــه كــرده اســت، ايــن انجمــن تأكیــد 
ــی هســتند و  ــه انجــام خدمــات روان درمان ــای برنامــه آموزشــی دوره تخصصــی روان پزشــکی، دســتیاران در تمــام ســال ها موظــف ب ــر مبن دارد كــه ب
ــا متخصصــان شــاغل در دانشــگاه های تربیت كننــده دســتیار  ــه عنــوان ارائه دهنــدگان خدمــت زيــر نظــر اعضــای هیئت علمــی ي تعريــف نامبــردگان ب
ــر اســاس اســتاندارد خدمــات مصــوب ســال 1۳۹5  ــه ذكــر اســت كــه ب و در محیــط آموزشــی جــزء الينفــك اســتاندارد مــورد تعريــف اســت. الزم ب
دفتــر ارزيابــي فنــاوري، استانداردســازي و تعرفــه ســالمت وزارت بهداشــت نیــز همــه ی دســتیاران روان پزشــکی، صاحــب صالحیــت بــرای »تجويــز« و 
»ارائــه« خدمــت روان درمانــی )تحــت نظــارت( دانســته شــده بودنــد و ايــن محــدود بــه دســتیاران ســال های تحصیلــی باالتــر نبــود. روشــن اســت كــه 
بــار اصلــی درمــان در مراكــز دانشــگاهی كشــور بــر دوش دســتیاران اســت و حــذف يــا محدودكــردن ارائــه ی ايــن خدمــت درمانــی، هــم بــه برنامــه ی 

آموزشــی رشــته روان پزشــکی و هــم بــه خدمت رســانی بــه مــردم صدمــه خواهــد زد. 
همچنیــن تعییــن ســقف جلســات رواندرمانــی و تنــاوب آن نیــز، بــر اســاس منابــع معتبــر روانپزشــکی فاقــد وجاهــت علمــی اســت چــرا كــه در مــواردی 
از جملــه مداخلــه در بحران هــا و انواعــی از رواندرمانی هــای مبتنــی بــر شــواهد علمــی، گاه نیــاز اســت بــرای پیشــگیری از آســیب بــه بیمــار و بهبــودی 

وی جلســات رواندرمانــی بــا تنــاوب يــا ســقف جلســاتی، بیــش از بنــد ذكــر شــده در پیشــنويس مــورد ارائــه انجــام شــود.
در پايــان ضمــن تشــکر از زحمــات، بــا توجــه بــه اينکــه جلســات كارگــروه تدويــن اســتانداردهای رواندرمانــی، پیــش از پايــان تدويــن، ملغــی شــده اســت، 
خواهشــمند اســت نســبت بــه از ســرگیری جلســات در راســتای بحــث و تبــادل نظــر در فضايــی علمــی و بــا ســازماندهی مناســب دســتور مقتضــی را 

مبــذول فرمايیــد.

                                                   دکتر مجيد صادقی

       ریيس انجمن علمی روانپزشکان ایران

۱3۹۹/0۸/۱۲
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جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی 

معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام

ــت، از  ــط وزارت بهداش ــکان( توس ــژه پزش ــد-1۹« )وي ــی در كووي ــب ايران ــی ط ــای كمک ــای پیشــگیرانه و درمان ه ــار »توصیه ه ــرو انتش    پی
آن جــا كــه بخشــی از ايــن متــن بــه رشــته تخصصــی روان پزشــکی مربــوط می شــود، بديــن وســیله نظــر انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران 

ــه اســتحضار می رســد: ــن خصــوص ب در اي
1- بخشــی از ايــن توصیه هــا بــه درمــان افســردگی، اضطــراب و وســواس اختصــاص داده شــده اســت. از آن جــا كــه انجمــن علمــی روان پزشــکان 
ايــران خــود را بــازوی مشــورتی وزارت بهداشــت در حــوزه روان پزشــکی می دانــد و بــه شــکل مســتمر در ايــن زمینــه مــورد خطــاب و مشــورت 
وزارت محتــرم بهداشــت اســت، انتظــار داشــت پیــش از انتشــار ايــن متــن، نظــر كارشناســی انجمــن در زمینــه درمان هــای روان پزشــکی موجــود 

در آن دريافــت و اعمــال شــود.
۲- در بخش توصیه های مربوط به درمان افسردگی، چند نکته الزم به ذكر است:

الــف- منبــع شــماره ۹0 بــرای توصیــه مصــرف شــربت جــالب ذكــر شــده اســت، امــا مقالــه ی مذكــور مربــوط بــه ارزيابــی اثــر پاشــويه گــرم بــر 
خــواب ســالمندان اســت و در انتهــای آن عــدم اثربخشــی ايــن روش را نتیجه گرفتــه اســت. بنابرايــن هیــچ ارتباطــی بــه توصیــه مذكــور نــدارد.

ب- منبــع شــماره 1۴1، مطالعــه ای مقدماتــی و بــدون مقايســه بــا دارونمــا )placebo( دربــاره اثربخشــی »Melissa officinalis« اســت 
ــا  ــی بالینــی همیــن دارو )در مقايســه ب ــه كارآزماي ــوط ب ــز مرب ــع شــماره 1۴۲ نی ــز يــك دارو بســیار ناكافــی اســت. منب ــد تجوي ــرای تأيی كــه ب
دارونمــا( روی يــك نمونــه از بیمــاران دچــار آنژيــن قلبــی مزمــن اســت كــه بــا توجــه بــه محدوديت هــای روش شــناختی زيــاد وجمعیــت هــدِف 

متفــاوت بــا توصیــه گــزارش مــورد نظــر، بــاز هــم بــه عنــوان منبــع ايــن توصیــه بــه كار نمی آيــد.

پ- منبــع شــماره 1۴۳ نیــز در تأيیــد اثربخشــی اســطوخودوس در درمــان افســردگی آورده شــده، در حالــی كــه ايــن منبــع مربــوط بــه ارزيابــی 
اثــر آن بــر اضطــراب اســت و بــه جــز آن، مطالعــه پــری و همــکاران )۲01۲( ايــن نتیجه گیــری را هــم زيــر ســؤال بــرده اســت.

Perry, R; Terry, R; Watson, L. K.; Ernst, E (2012). Is lavender an anxiolytic drug? A systematic review of randomised clinical 
trials. Phytomedicine. 19 (8-9): 825–35. 

۳- در بخش توصیه های مربوط به درمان اضطراب، چند نکته الزم به ذكر است:
الف- منبع 1۴0 مربوط به بررسی اثر آنتی میکروبیال داروهای گیاهی وكاماًل غیرمرتبط با موضوع اضطراب است.

ب- در مورد منابع شماره 1۴1 و 1۴۲ در باال توضیح داده شد.
پ- آدرس منبع شماره 1۴۴ ناقص نوشته شده )نام مجله نوشته نشده( ولی از عنوان آن روشن است كه ارتباطی با اضطراب ندارد.

ت- منبــع شــماره 1۴5 مربــوط بــه بررســی تأثیــر رايحه درمانــی بــا اســانس لیموتــرش بــر اضطــراب بعــد از عمــل جراحــی ارتوپــدی اســت كــه 
يــك كارآزمايــی بالینــی بــدون مقايســه بــا اثــر دارونماســت.

۴- در بخش توصیه های مربوط به درمان وسواس، چند نکته الزم به ذكر است:
الف- منبع شماره 1۴۸ با موضوع وسواس بی ارتباط است.

ــان را نســبت بــه دارونمــا بــر عاليــم  ب- منبــع شــماره 1۴۹ مربــوط بــه يــك كارآزمايــی بالینــی دوســوكور اســت كــه برتــری اثــر گل گاو زب
اختــالل وســواس نشــان داده اســت. بــا ايــن حــال ايــن توصیــه در راهنماهــای بالینــی معتبــر جايــی نــدارد و ايــن مطالعــه نیازمنــد تکــرار و رفــع 
ــع شــماره 150 همیــن متــن، مــرور مطالعــات نشــان  ــر اســاس منب ــن نتیجه گیــری وارد اســت. از طرفــی، ب ــر اي ــی اســت كــه ب محدوديت هاي

می دهــد كــه شــواهد موجــود بــرای اثربخشــی داروهــای گیاهــی بــر وســواس، دارای كیفیــت پايینــی اســت.
ــد نیســت  ــورد تأيی ــران م ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــر انجم ــن از نظ ــن مت ــکی در اي ــای روان پزش ــا درمان ه ــط ب ــای مرتب ــن، توصیه ه بنابراي
ــا نقــش  ــه حــذف آنهــا اقــدام شــود. ايــن انجمــن ماننــد همیشــه آمــاده اســت ت و تقاضــا می شــود دســتور فرمايیــد در اســرع وقــت نســبت ب

ــد. ــم روان پزشــکی ايفــا كن كارشناســی خــود در ايــن حــوزه تخصصــی را در جهــت منافــع مــردم و پاسداشــت حــوزه ی عل
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جناب آقای دکتر مهدی شادنوش 

ــای  ــان بيماری ه ــد و درم ــت پيون ــز مدیری ــرم مرک ــس محت رئي
ــت وزارت بهداش

با سالم و احترام

عطــف بــه نامــه ی شــماره ی ۴00/1505۷0د بــه تاريــخ 1۳۹۹/0۸/1۹ و 
توضیحــات همــکار گرامــی، ســركار خانــم دكتــر بیتــا وحدانــی، انجمــن علمــی 
ــورد  ــرای نظرخواهــی در م ــی ب ــران ضمــن تشــکر از جناب عال روان پزشــکان اي
اولويت هــای تحقیقــات ســالمت روان، نــکات زيــر را بــه اســتحضار می رســاند: 
1.  وجــود فاصلــه ای میــان آنچــه تحقیــق می شــود و آن چــه نیــاز واقعــی مــردم 
ــوم  ــه ENHR1 معل ــروف ب ــا انتشــار ســند مع اســت، دســت كم از ســال 1۹۹۷ ب
شــده و »شــکاف 10/۹0« خوانــده شــده اســت: ۹0 درصــد تحقیقــات ســالمت 
ــی و  ــش خصوص ــرمايه گذاری بخ ــان و س ــق محقق ــاس عالي ــر اس ــاً ب صرف
مژسســات داخلــی و خارجــی انجــام می شــود، نــه در پاســخ بــه مشــکلی واقعــی 
ــکاران، 1۳۸۸(. در  ــاری و هم ــکاران، 1۳۸۶؛ دم ــی و هم ــك افضل ــردم )مل از م
ــات و  ــرف تحقیق ــی ص ــص داخل ــد ناخال ــد از تولی ــا 0/۶ درص ــه تنه ــران ك اي
پژوهــش می شــود )منصــوری و همــکاران، ۲01۸( انتظــار مــی رود ايــن شــکاف 

ــد. ــر باش ــم عمیق ت ــن ه از اي
۲.  اولويت بنــدی تحقیقــات ســالمت روان كشــور آخريــن بــار در ســال 1۳۹۳ بــا 
مشــاركت جمــع بزرگــی از محققــان ســالمت روان كشــور انجــام و بــه نشــانی 
ــده در  ــای به دســت آم ــی اولويت ه ــد برخ ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــر منتشــر ش زي

ــرار اســت:  ــان برق آن هم چن
رحیمــی موقــر، آ، امیــن اســماعیلی، م، و همــکاران، 1۳۹۳، اولويتهــای ســالمت 
ــتم،  ــال بیس ــران، س ــي اي ــي بالین ــکي و روانشناس ــه روانپزش ــور، مجل روان كش

ــص 1۸۹-۲00.   ــماره ۳، ص ش
ــدی  ــف اولويت بن ــای مختل ــه روش ه ــود ك ــکاف ب ــن ش ــردن اي ــرای پرك ۳.  ب
تحقیقــات مثــل COHRED2 و CHNRI3  طراحــی شــد. اگــر از برخــی تفاوت هــا 
در جزئیــات ايــن روش هــا بگذريــم، در همــه ی آنهــا بــا طــی مراحلــی كمابیــش 
ــه نحــو روشــمندی تعییــن می شــود: ــر، اولويت هــای تحقیقــات ب ــه شــرح زي ب

۳,1.  چه مشکالتی وجود دارد؟ 
۳,۲.  از بین اين مشکالت كدام اولويت دارند؟  

۳,۳.  اشــخاص حقیقــی و حقوقــِی دولتــی و غیردولتــِی مســئول و متولــی 
ــت  ــورد وضعی ــائلی در م ــه مس ــا چ ــت دار )۳,۲( ب ــکالت اولوي ــار مش ــش ب كاه
مشــکل، سبب شناســی آن، عــوارض آن و انــواع مداخــالت كاهــش بــار آن )اعــم 
ــای  ــالت ارتق ــاً مداخ ــان، و احیان ــش زي ــی، كاه ــان و بازتوان از پیشــگیری، درم

ســالمت( مواجه انــد؟
ــخ های  ــه پاس ــه چ ــت دار )۳,۳( ب ــائل اولوي ــر مس ــی ب ــای قبل ۳,۴.  پژوهش ه

شــواهدمحوری رســیده اند؟ 
۳,5.  از فهرســت مســائل اولويــت دار، كــدام مســائل كــه در پژوهش هــای قبلــی، 
پاســخی يــا پاســخ فیصله بخشــی/ conclusive بــرای آنهــا مطــرح نشــده اســت 
ــرار  ــت پژوهــش ق ــه در اولوي ــود ك ــد ب ــا مســائلی خواهن ــد؟ اينه ــی می مانن باق

دارنــد.
۴.  بــدون طــی ايــن مراحــل و صرفــاً بــا نظرخواهــی از متخصصــان، چرخــه ی 
شــکاف 10/۹0 بازتولیــد خواهــد شــد و انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران ايــن 
رونــد را ســودمند ارزيابــی نمی كنــد؛ بــا ايــن حــال، بــه عنــوان نهــادی مركــب از 
متخصصــان ســالمت روانی-اجتماعــی، برخــی مســائل را كــه بــه نظــر می رســد 

اولويــت بیشــتری داشــته باشــند )۳/۳( بــه اطــالع می رســاند: 
ــکی از  ــات روان پزش ــد-1۹ از خدم ــاری كووي ــری بیم ــرايط همه گی ۴,1.  در ش
راه دور يــا دور-روان پزشــکی/ telepsychiatry چه قــدر اســتفاده می شــود؟ 
ــه  ــد؟ و چه گون ــات كدام ان ــن خدم ــتفاده از اي ــده و تســهیل گر اس ــل بازدارن عوام
ــرد؟  ــت ك ــل تســهیل گر را تقوي ــف و عوام ــده را تضعی ــل بازدارن ــوان عوام می ت
۴,۲.  شــیوع مشــکالت ســالمت روانی-اجتماعــی )نــه اختــالالت روان پزشــکی( 

ــت؟ ــدر اس چه ق
ــالالت  ــرای اخت ــران( ب ــاص اي ــی )خ ــِی بوم ــای اجتماع ۴,۳.  تعییین كننده ه
ــالمت  ــکالت س ــرای مش ــاد، و ب ــردگی و اعتی ــر افس ــکی نظی ــايع روان پزش ش
ــه  ــا چ ــت؟ ب ــه اس ــا چه گون ــیوع آنه ــت ش ــد؟ وضعی ــی كدام ان روانی-اجتماع

ــرد؟ ــل ك ــل را تعدي ــن عوام ــوان اي ــی می ت مداخالت
ــدر  ــالالت روان پزشــکی چه ق ــار اخت ــراد دچ ــر اف ــگ ب ــیوع و شــدت ان ۴,۴.  ش
اســت؟ تعیین كننده هــای اجتماعــِی بومــی آن )خــاص ايــران( كدام انــد؟ 
ــا را  ــوان آنه ــی می ت ــه مداخالت ــا چ ــت؟ ب ــه اس ــا چه گون ــیوع آنه ــت ش وضعی

ــرد؟  ــل ك تعدي
۴,5.  بررســی موانــع دسترســی بــه خدمــات ســالمت روان در جمعیــت عمومــی 
ــن  ــای پايی ــرای دهك ه ــژه ب ــع به وي ــن موان ــش اي ــی كاه ــران و چگونگ اي

ــی اقتصادی-اجتماع
۴,۶.  بررسی service gap  خدمات سالمت روان و مؤلفه های مؤثر بر آن

۴,۷.  بررســی و پايــش میــزان شــیوع و بــروز اقــدام بــه خودكشــی و خودكشــی 
منجــر بــه مــرگ در مناطــق مختلــف كشــور و بررســی عوامــل خطر و اثربخشــی 

ــیوه های كاهــش آن ش
ــر ســالمت روان  ــع طبیعــی و بشرســاخته ب ــر فجاي ــری اث ۴,۸.  بررســی و پیگی
ــت آن ــرای مديري ــی )action plan( ب ــه ی عملیات ــن برنام ــران و تعیی ــردم اي م

۴,۹.  بررســی هزينه-اثربخشــی خدمــات روان پزشــکی مبتنــی بــر جامعــه در برابر 
خدمــات روان پزشــکی معمــول كنونی

ــاران  ــی در بیم ــی و غیرداروي ــم از داروي ــی اع ــرش درمان ــی پذي ۴,10.  بررس
مراجعه كننــده بــه مراكــز درمانــی در سیســتم درمانــی دولتــی كشــور و 

راهکارهــای ارتقــای آن
در پايــان خاطــر نشــان می شــود در صــورت نهايــی شــدن هريــك از موضوعــات 
ــرای  ــنهادی ب ــای پیش ــی گزينه ه ــن معرف ــی دارد ضم ــن آمادگ ــوق، انجم ف
تصــدی مســئولیت پژوهــش در قالــب مشــاور ملــی، در رونــد تدوين پروپــوزال در 

قالــب ارســالی همــکاری داشــته باشــد.
دکتر مجيد صادقی

رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران-۱3۹۹/0۹/۱7

 1 / Task Force on ENHR Competencies (chaired by Mary Ann Lansang), 1997, Essential National Health Research and Priority Settings: Lessons Learned, COHRED.
2 /  Council on Health Research for Development: http://www.cohred.org
3 / Child Health and Nutrition Research Initiative: https://methods.cochrane.org/prioritysetting/blog/child-health-and-nutrition-research-initiative-chnri-ap-
proach-research-priority-setting
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جناب آقای دکتر کميل قيدرلو

مدیرکل محترم دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

   بــا ســالم و احتــرام. در پاســخ بــه نامــه جناب عالــی بــه تاريــخ 1۳۹۹/۹/1۸ و شــماره 1۶100/۸۴1۹-
۸۲ دربــاره طــرح «اصـــالح قانــون تشــکیل ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره جمهــوري اســالمی 

ايــران»، ضمــن ســپاس از نظرخواهــی، مــوارد زيــر بــه اســتحضار می رســد:

ــن 1۳۹۳،  ــری در 1۸ فروردي ــام معظــم رهب ــی ســالمت ابالغــی مق ــد 1-۷ سیاســت های كل ــر بن ــا ب بن
ــیابی  ــردی، ارزش ــای راهب ــی، برنامه ريزی ه ــت گذاری های اجراي ــامل سیاس ــالمت ش ــام س ــت نظ »تولی
ــون  ــا ايــن حــال، در »قان ــر عهــده وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی اســت. ب و نظــارت« ب
ــه  ــت ب ــن تولی ــری از اي ــران« اث تشــکیل ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره جمهــوري اســالمی اي
ــه در عمــل باعــث مخــدوش  ــون آن اســت ك ــن قان ــن اشــکال اي ــن مهم تري ــورد. بنابراي چشــم نمی خ
ــق  ــرای مطاب ــت ب ــروری اس ــده و ض ــالمت ش ــام س ــی نظ ــت های كل ــد 1-۷ سیاس ــرای بن ــدن اج ش
ــن ترتیــب، ايــن وزارت بهداشــت  ــه اي ــدام شــود. ب ــا ايــن ســند راهبــردی و باالدســتی اق نمــودن آن ب
اســت كــه بايــد شــرايط و صالحیــت افــراد مداخله كننــده در »ســالمت« مــردم را تعییــن كنــد و روشــن 
اســت كــه ايــن مداخلــه »تنهــا بــه امــر درمــان محــدود نیســت و بهداشــت و پیشــگیری را نیــز دربــر 
می گیــرد«. ايــن رويکــرد، بــا قوانیــن ســاير كشــورها كــه در آنهــا نهادهــای ناظــر مافــوق، تنهــا منتخــب 
ــه در ســالمت مــردم، در نهايــت از يــك نهــاد  ــواع مداخل نظارت شــوندگان نیســتند و مديريــت همــه ان

ــت. ــو اس ــز هم س ــد نی ــت می كن تبعی

ــوزش پزشــکی، مصــوب  ــان و آم ــون تشــکیل وزارت بهداشــت، درم ــاده ۸ قان ــه ی  م ــر پاي ــن ب همچنی
1۳۶۴/۷/۹، »كلیــه مؤسســات و واحدهــای بهداشــتی و درمانــی و پزشــکی كشــور كــه از طريــق بخــش 
خصوصــی و غیردولتــی در امــر بهداشــت و درمــان فعالیــت  دارنــد از تاريــخ تصويــب ايــن قانــون بايــد 
تحــت نظــارت و كنتــرل و برنامه ريــزی ايــن وزارتخانــه قــرار گیرنــد.« از ســوی ديگــر، بــر اســاس مــاده 
ــوري  ــي جمه ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــعه اقتص ــم توس ــاله ی شش ــه پنج س ــون برنام ــد ث( قان ۷0 )بن
اســالمي ايــران )1۴00-1۳۹۶( »كلیــه پزشــکان و پیراپزشــکان، مؤسســات و مراكــز ارائه دهنــده خدمــت، 
دارو و كاالهــاي ســالمت در كشــور اعــم از دولتــي، نهادهــاي عمومــي غیردولتــي، خصوصــي و خیريــه 
موظفنــد ضمــن رعايــت تعرفه هــاي مصــوب دولــت از خط مشــي هاي مصــوب وزارت بهداشــت، درمــان 

و آمــوزش پزشــکي تبعیــت نماينــد.«

   در پايــان، پیشــنهاد می شــود بــرای اصــالح ايــن قانــون، از نماينــده وزارت بهداشــت بــه عنــوان متولــی 
ــکی  ــام پزش ــازمانح نظ ــژه س ــط به وي ــازمان های ذی رب ــاير س ــدگان س ــز از نماين ــالمت، و نی ــی س اصل

دعــوت شــود و انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران نیــز در ايــن مســیر كمــاكان همــراه خواهــد بــود.

دکتر مجيد صادقی

رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران

۱3۹۹/0۹/۲7
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مدیرکل محترم دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس 

 با سالم و احترام

   عطــف بــه نامــه ی شــماره ی 1۶100/۸۳۹۶-۸۲ مــورخ ۹۹/۹/1۷ ضمــن تشــکر از نظرخواهــی از ايــن انجمــن در مــورد اليحــه ی »حمايــت از حقــوق 
افــراد مبتــال بــه اختــالالت روانــی« نــکات زيــر بــه عنــوان مهمتريــن اصالحاتــی كــه از نظــر ايــن انجمــن واجــب و غیرقابــل چشــم پوشــی اســت، بــه 

ــد:   ــتحضار می رس اس

۱. تغيير عنوان الیحه به »حمایت از حقوق افراد مبتال به اختالالت شدید روان پزشکی« 

تنهــا نســبت بســیار كمــی از افــراد دچــار اختــالالت روانپزشــکی ممکــن اســت شــدتی و/ يــا شــکلی از اختــالل را تجربــه كننــد كــه درمــان آن نیازمنــد 
ــالل  ــا  علیرغــم وجــود اخت ــری از آنه ــا نســبت بســیار كمت ــت خــود بســتری می شــوند و تنه ــا رضاي ــا ب ــز غالب ــروه كوچــك نی ــن گ بســتری باشــد و اي
روانپزشــکی و انجــام رفتارهــای خطرنــاک حاضــر بــه بســتری نیســتند. روانپزشــکان تنهــا ايــن گــروه انــدک از افــراد دچــار اختــالل روانپزشــکی را مــی 

تواننــد بــر خــالف میــل خودشــان بســتری كننــد. 

۲.  فــرد صاحــب صالحيــت بــرای تشــخيص نهایــی اختــالالت روانپزشــکی روانپزشــک اســت. تبصــره ی بنــد ۷ مــاده يــك بــه صورتفعلــی 
باقــی بمانــد: در صورتــی كــه بیمارســتان بــه تعــداد كافــی روان پزشــك نداشــته باشــد، يــك نفــر پزشــك بــه انتخــاب رئیــس بیمارســتان جايگزيــن خواهــد 

شــد.  

3.  حذف امکان بستری اجباری فرد فاقد اختالل روانپزشکی از کل الیحه.  

بخش هايــی از اليحــه بــه نحــوی تنظیــم شــده كــه طبــق آن ايــن امــکان وجــود دارد كــه افــراد فاقــد »اختــالل روانپزشــکی« را هــم بــه اجبــار بســتری 
كــرد )مــواد ۳، ۷، و ۸( و حتــی حــق اعمــال رضايــت آگاهانــه و انتخــاب آزادانــه را هــم از آنهــا ســلب كــرد )تبصــره ی مــاده ی ۳۳(. 

پيشنهاد جایگزین:  

   پیشــنهاد اصالحــی مــاده ۳: بســتری اجبــاری پــس از انجــام معاينــات الزم و در صــورت تشــخیص وجــود "خطــر جــدی ناشــی از اختــالل روانپزشــکی" 
بــرای خــود يــا ديگــری و فقــدان راه مناســب ديگــر بــرای اقدامــات درمانــی، مطابــق ترتیبــات مقــرر در مــواد بعــدی ايــن قانــون صــورت می گیــرد. 

پیشــنهاد اصالحــی مــاده۷: در صورتــی كــه فــرد از طريــق ارجــاع روان پزشــك يــا دســتور مرجــع قضائــی )بــدون اخــذ نظــر كارشناســی پزشــکی قانونــی( 
بــرای بســتری اجبــاری بــه بیمارســتان معرفــی يــا اعــزام شــده باشــد، روان پزشــك بیمارســتان در حداقــل زمــان ممکــن در همــان نوبــت كاری فــرد را 
معاينــه و در صــورت تشــخیص وجــود »خطــر جــدی ناشــی از ابتــال بــه اختــالل روان پزشــکی« بــرای خــود يــا ديگــری و فقــدان راه مناســب ديگــر بــرای 
اقدامــات درمانــی، وی را بســتری می كنــد. در غیــر ايــن صــورت، فــرد بــه صــورت موقــت بســتری شــده و ظــرف مــدت بیســت و چهــار ســاعت از زمــان 
بســتری موقــت، توســط روان پزشــك ديگــری معاينــه می شــود. نظــر ايــن روان پزشــك قطعــی و الزم االجــرا اســت پیشــنهاد اصالحــی مــاده ۸: در صورتــی 
كــه فــرد بــه طريقــی غیــر از ارجــاع روان پزشــك و يــا دســتور مرجــع قضائــی بــه بیمارســتان منتقــل شــده باشــد، ابتــدا پزشــك مقیــم بیمارســتان در حداقــل 
زمــان ممکــن در همــان نوبــت كاری وی را معاينــه می كنــد. در صــورت تشــخیص وجــود »خطــر جــدی ناشــی از ابتــال بــه اختــالل روان پزشــکی« بــرای 
خــود يــا ديگــری و فقــدان راه مناســب ديگــر بــرای اقدامــات درمانــی، فــرد بــه صــورت موقــت بســتری شــده و بايــد ظــرف مــدت بیســت و چهــار ســاعت از 
زمــان پذيــرش، توســط روان پزشــك معاينــه و در صــورت تأيیــد نظريــه پزشــك اول، فــرد را بســتری كنــد، در صــورت عــدم تأيیــد نظــر پزشــك اول، ظــرف 

مــدت چهــل و هشــت ســاعت از زمــان پذيــرش، فــرد توســط روان پزشــك ديگــری معاينــه شــود. نظــر ايــن روان پزشــك قطعــی و الزم االجــرا اســت. 
تبصــره مــاده ۳۳: تبصــره- برخــورداری افــراد مبتــال بــه اختــالل روانپزشــکی از حــق اعمــال رضايــت آگاهانــه و انتخــاب آزادانــه صرفــًا در زمــان وجــود 

عالئــم حــاد بیمــاری منــوط بــه تشــخیص كمیســیون روان پزشــکی بیمارســتان اســت. 

ــاس  ــر اس ــکان ب ــی روانپزش ــر تخصص ــه نظ ــخيص ب ــردن تش ــته ک ــاده ی ۱ و وابس ــخيص از م ــه تش ــوط ب ــف مرب ــذف تعاری  4. ح
علمــی.   معتبــر  طبقه بندی هــای 

تعاريــف بالینــی كــه در منابــع روانپزشــکی آمده انــد، فقــط بــه كار بالینــی روانپزشــکی می آينــد و بــرای َمراجــع قانونــی مفیــد نیســتند و در متــون قانونــی، 
افــراد دچــار »اختــالالت روانپزشــکی« بايــد بــه گونــه ای تعريــف شــوند كــه معلــوم شــود  

 ،)interdiction /1(چه كسی صالحیت حقوقی برای تصمیم گیری به ويژه دخل و تصرف در اموال خود را ندارد )حجر(

فعاليت های 
انجمن
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)۲( چه كسی خطرناک است و بايد بستری اجباری شود، 
)competency to stand trial( چه كسی را می توان محاكمه كرد )۳(

 و  )۴( چــه كســی مســئول اعمــال مجرمانــه ی خــود نیســت و بــه علــت »اختــالل روانپزشــکی« بايــد از تخفیــف مجــازات برخــوردار شــود
)not guilty by reason of insanity(. تعريــف همــه ی ايــن مفاهیــم بايــد متضمــن مفهــوم »اختــالل روانپزشــکی« باشــد، و در همــه ی آنهــا تشــخیص 

»اختــالل روانپزشــکی« را بايــد بــه عهــده ی روانپزشــك گذاشــت. 
مفهوم »اختالل روانپزشکی« كه در تعاريف به كار می رود، چنان كه گفته شد، نبايد شبیه منابع روانپزشکی تعريف شود، چون:  

   اوال تعاريــف ممکــن اســت در علــم تغییــر كننــد و از جملــه ،تعريــف »اختــالل روانپزشــکی« هــم در روانپزشــکی عــوض شــود و قانــون، متناســبًا عــوض 
  . د نشو

   ثانیٌا تعريف علمی را نبايد به رای اصحاب غیر آن علم گذاشت.  
   ثالثــا بــا ذكــر هــر تعريفــی در قانــون، قاضــی و ضابــط قــوه ی قضائیــه مــی تواننــد طبــق مــواد ۴ و ۷ همیــن اليحــه، رأســا و بــی نیــاز از روانپزشــك، 

آن را مبنــای عمــل خــود قــرار دهنــد و مثــال دســتور بســتری فــرد را صــادر كننــد.  
در حالــی كــه دســتور بســتری اجبــاری را فقــط روانپزشــك بايــد بتوانــد صــادر كنــد. هــر شــخص حقیقــی يــا حقوقــی ديگــر، از جملــه اعضــای خانــواده، 
مــردم عــادی، ضابــط قضايــی، يــا دادســتان )بــه نیابــت از عمــوم مــردم(، بــرای بســتری اجبــاری تنهــا می تواننــد فــردی را كــه احتمــال اختــالل روانپزشــکی 
برايــش مطــرح اســت و خطــر صدمــه ی جــدی جانــی بــرای خــود يــا ديگــران دارد، بــرای بررســی های تشــخیصی بــه روانپزشــك ارجــاع دهنــد تــا او در 
صــورت تشــخیص وجــود هــر دو شــرِط )1( اختــالل روانپزشــکی و )۲( وجــود خطــر جــدی بــرای خــود يــا ديگــران، دســتور بســتری اجبــاری او را صــادر 

كنــد. 
بنابرايــن پیشــنهاد ايــن اســت كــه بــه جــای هــر تعريفــی از »اختــالل روان پزشــکی« تشــخیص آن موكــول بــه نظــر متخصــص روانپزشــکی بــر پايــه ی 
ــری و  ــان تعريــف شــود، مثــل ســفه و حجــر و محاكمه پذي ــاز حقوقدان ــم مــورد نی ــه ی آن، مفاهی ــر پاي ــر علمــی شــود و ســپس ب يــك طبقه بنــدی معتب

تخفیــف مجــازات يــا تبرئــه بــه علــت ابتــال بــه اختــالل روانپزشــکی كــه در صــدر ايــن بنــد آمــده اســت. 
dan-  بــه نحــو خــاص و اخــص، بــه جــای وضــع اصطالحــات جديــد، يعنــی »آشــفتگی روانــی« و »بحــران روانــی«، می تــوان خــوِد »خطرنــاک بــودن«/

gerousness را تعريــف كــرد. بــه ويــژه بنــد الــف در تعريــف »بحــران روانپزشــکی« )رفتــار غیرعقاليــی و برخــالف هنجارهــای اجتماعــی كــه بــه نحــو 
ناآگاهانــه انجــام می گیــرد( بــه شــدت مســتعد سوءاســتفاده ی روانپزشــکی اســت و بايــد حــذف شــود.  

5.  پيشنهاد اصالحی ماده ۲4:  

هــرگاه در جريــان رســیدگی بــه اتهامــات و يــا تحمــل مجــازات، قرائنــی دال بــر وجــود اختــالل روان پزشــکی وجــود داشــته باشــد، مرجــع قضائــی موظــف 
اســت فــرد را بــرای انجــام معاينــات روان پزشــکی و أخــذ نظــر كارشناســی بــه پزشــکی قانونــی معرفــی كنــد. چنانچــه مرجــع يادشــده نظــر كارشــناس 
پزشــکی قانونــی را بــا شــواهد موجــود منطبــق نبینــد، پرونــده را بــا ذكــر داليــل بــرای جلــب نظــر هیــأت كارشناســی مجــدداً بــه پزشــکی قانونــی ارجــاع 
ــا لحــاظ نظــر كارشناســی پزشــکی قانونــی مبــادرت بــه صــدور رأی می نمايــد. عبــارت » هــر گاه در جريــان  می دهــد. در هــر صــورت مرجــع قضائــی ب
رســیدگی بــه دعــاوی و شــکايات«، طیــف وســیعی از شــرايط را مطــرح كــرده و حــق شــکايت و اعتــراض را بــرای افــراد محــدود می كنــد. امــا جايگزينــی 
عبــارت "در جريــان رســیدگی بــه اتهامــات و تحمــل مجــازات"، گويــای ايــن موضــوع اســت كــه اگــر جــرم تحــت تأثیــر اختــالل روانپزشــکی رخ داده 

اســت، نیازمنــد توجــه درمانــی ويــژه ی درمانــی اســت نــه تحمــل مجــازات. 

6.  حذف مواد مربوط به مجازات ها )مواد 35 تا 37(.

نيم نگاهی به مجازات های مندرج در الیحه )جدول( چند مشکل مهم را در آنها نشان می دهد:  

 

فعاليت های 
انجمن

شرح مجازاتمجازاتجرمماده

 تحقير و توهين به افراد مبتال به اختالل روانپزشکی در35
درجه ی 7رسانه های جمعی...  و همچنين تحدید حقوق آنها

سه تا شش ماه زندان
یک تا ۲0 ميليون تومان جریمه

۱0 تا 30 ضربه شالق
محروميت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
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   اوال مجــازات هــا بــه نحــو كلــی نوشــته شــده و بايــد تفکیــك شــوند. مثــال در مــاده ی ۳۶ بــرای هــر گونــه ممانعــت از اجــرای ايــن قانــون شــش مــاه 
تــا دو ســال زنــدان در نظــر گرفتــه شــده و بــه ايــن ترتیــب مثــال اگــر وزارت بهداشــت بیمارســتان روانپزشــکی قانونــی تاســیس نکنــد، و روانپزشــکی كــه 
دســتور بســترِی نابجــا داده، هــر دو بــه يــك درجــه مجــازات می شــوند. ايــن وضــع ســبب مــی شــود كــه مجازات هــا تناســبی بــا جرم هــا نداشــته باشــند. 
   ثانیــًا تشــخیص برخــی از مــوارد تخلــف از ايــن مقــررات، مثــل دســتور بســتری نابجــا، بايــد بــر عهــده ی روانپزشــکان باشــد كــه چــون در متــن فعلــی 

ذكــر نشــده، تنهــا تصمیــم گیرنــده، قاضــی خواهــد بــود. 
ــاز از بســتری  ــی نی ــرد ب ــا ف ــاری را بســتری نکــرده ي ــد بســتری اجب ــرد نیازمن ــا مجــازات متخصصــی كــه ممکــن اســت ســهواً خطــا كــرده و ف    ثالث
اجبــاری را بســتری كــرده باشــد، بــا كیفرهايــی مثــل زنــدان و شــالق تنهــا موجــب اســتنکاف تدريجــی روانپزشــکان از پذيــرش افــرادی مــی شــود كــه 
بالقــوه ممکــن اســت در آينــده ی نزديــك دچــار شــدت اختــالل يــا دارای رفتارهــای خطرنــاک شــوند و بــه ايــن ترتیــب، افــراد و نیــز جامعــه از خدمــت 

ــاری كــرد.   ــوان بســتری اجب ــاک را نمی ت ــار خطرن ــرد دارای رفت ــال ف ــد و مث الزم محــروم مــی مانن
ايــن در حالــی اســت كــه هــم اكنــون بــرای قصــور و تقصیــر همــه ی پزشــکان، از جملــه روانپزشــکان، بــه قــدر كافــی قوانیــن و مقــررات شــناخته شــده 

وجــود دارد و نیــازی بــه قانــون گــذاری جديــد خــاص ايــن موضــوع وجــود نــدارد.  

۱3۹۹/0۹/۲7

دکتر مجيد صادقی

رئيس انجمن علمی روانپزشکان ایران

فعاليت های 
انجمن

درجه ی 6ممانعت از اعمال مقررات این قانون36

 شــش مــاه تــا دو ســال زنــدان  دو تــا هشــت ميليــون
تومــان جریمــه

30 تا ۱00 ضربه شالق
ــوق ــت از حق ــال محرومي ــج س ــا پن ــاه ت ــش م  ش
اجتماعــی  انتشــار حکــم قطعــی در رســانه هــا

 ممنوعيــت از یــک یــا چنــد فعاليت شــغلی یــا اجتماعی
 بــرای اشــخاص حقوقــی حداکثــر تــا مــدت پنج ســال
 ممنوعيــت از دعــوت عمومــی بــرای افزایــش ســرمایه
 بــرای اشــخاص حقوقــی حداکثــر تــا مــدت پنج ســال
 ممنوعيــت از اصــدار برخــی از اســناد تجــاری توســط

اشــخاص حقوقــی حداکثــر تــا مــدت پنــج ســال

 ممانعــت از اعمــال مقــررات ایــن قانــون علــی رغــم36
درجه ی 5داشــتن مســئوليت در اجــرای آن

دو تا پنج سال زندان
هشت تا ۱۸ ميليون تومان جریمه

5 تا ۱5 سال محروميت از حقوق اجتماعی
 ممنوعيــت دائــم از یــک یــا چنــد فعاليــت شــغلی یــا

ــرای اشــخاص حقوقــی اجتماعــی ب
ــش ــرای افزای ــی ب ــوت عموم ــم از دع ــت دائ  ممنوعي

ــی ــخاص حقوق ــرای اش ــرمایه ب س

37
ــدید ــا تش ــی ی ــو، ازکارافتادگ ــص عض ــوت، نق  ف
ــر ــر اث ــرد ب ــکی ف ــا روانپزش ــمی ی ــاری جس  بيم
ــون ــن قان ــواد ای ــرای م ــت از اج ــا ممانع ــف ی تخل

درجه ی 4

پنج تا ده سال زندان
ــم از ــه  انفصــال دائ ــان جریم ــون توم ــا 36 ميلي  ۱۸ ت

ــی ــی و عموم ــات دولت خدم
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ــه و  ــص عادالن ــد-1۹، تخصی ــن كووي ــع واكس ــه توزي ــم در زمین ــی مه ــات اخالق ــی از مالحظ ــتحضريد يک ــه مس ــه ك    همان گون
ــديد  ــالالت ش ــه اخت ــال ب ــاران مبت ــیاری از بیم ــژه ی بس ــرايط وي ــه ش ــه ب ــا توج ــرايط اســت. ب ــد ش ــراد واج ــدی اف ــیوه ی اولويت بن ش
ــن،  ــای ناام ــادی، كار در محیط ه ــت اجتماعی-اقتص ــد محرومی ــی(، مانن ــديد خلق ــالالت ش ــکیزوفرنیا و اخت ــد اس ــکی )مانن روان پزش
ــت و  ــر در رعاي ــوان كمت ــز افــت كاركــرد شــناختی و ت ــا بدسرپرســتی و نی ــی، بی سرپرســتی ي زندگــی در محیط هــای شــلوغ، بی خانمان
پیگیــری امــور مربــوط بــه ســالمت خويــش، متأســفانه ايــن گــروه از بیمــاران در معــرض خطــر بــاالی ابتــال بــه ايــن بیمــاری واگیــردار 
ــه  ــالالت شــديد روان پزشــکی نســبت ب ــه اخت ــال ب ــراد مبت ــه اف ــف نشــان داده اســت ك ــات مختل ــد. از ســوی ديگــر، مطالع ــرار دارن ق
جمعیــت عــادی در معــرض ابتــالی بیشــتری بــه بیماری هــای جســمی، ماننــد بیماری هــای قلــب و عــروق، ديابــت قنــدی و اختــالالت 
ــه اختــالالت روان پزشــکی مانــع از شناســايی و مديريــت بیماری هــای جســمی در  تنفســی هســتند. متأســفانه انــگ و نگــرش منفــی ب
ايــن مبتاليــان می شــود و همیــن بیماری هــای جســمی از جملــه عوامــل خطــر در بیمــاری كوويــد-1۹ بــه شــمار می رونــد. همچنیــن 
ــوده  ــکی ب ــديد روان پزش ــالالت ش ــار اخت ــراد دچ ــد-1۹ در اف ــی از كووي ــر ناش ــال و مرگ ومی ــر ابت ــزان باالت ــد می ــر مؤي ــات اخی مطالع

اســت.

بــر ايــن اســاس، انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران بــه حمايــت از بیمــاران مبتــال بــه اختــالالت شــديد روان پزشــکی، از جناب عالــی 
تقاضــا می نمايــد دســتور فرمايیــد ايــن گــروه از بیمــاران، ماننــد ســاير افــراد و گروه هــای واجــد شــرايط، در اولويــت دريافــت واكســن 
ــد. پیشــاپیش از حســن  ــرای شناســايی اين گــروه، وزارت بهداشــت را همراهــی كن ــا ب ــد. انجمــن آمــاده اســت ت ــرار گیرن كوويــد-1۹ ق

توجــه شــما سپاســگزارم.

۱3۹۹/۱0/07

دکتر مجيد صادقی

رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران
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   پیــرو مکاتبــات قبلــی بــه تاريخ هــای ۹۹/۶/۲ و ۹۹/۸/۲۴ حــاوی درخواســت اســترداد اليحــه ی »حمايــت از حقــوق افــراد مبتــال بــه اختــالالت 
روانــی« و ضمــن تشــکر از بــذل توجــه آن مقــام محتــرم، بــه اســتحضار می رســاند كــه هیئــت مديــره ی جديــد »انجمــن علمــی روانپزشــکان 
ايــران« از بــدو انتخــاب، اليحــه ی مزبــور را در دســتور كار خــود قــرار داد و كارگروهــی بــا شــركت 11 نفــر از اعضــای انجمــن را مأمــور بررســی 
دقیــق و جــزء بــه جــزء اليحــه كــرد كــه ماحصــل بیــش از ۶0 نفر-ســاعت كار آنهــا بــه صــورت گزارشــی بــه پیوســت تقديــم می شــود و بــر 
اســاس آن، خالصــه ی مهمتريــن داليــل »انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران« بــرای درخواســت اســترداد اليحــه ی مزبــور بــه شــرح زيــر بــه 

ــد:  ــتحضار می رس اس

۱.  وجود تعاریف مربوط به تشخيص در ماده ی ۱ 

   تعاريــف بالینــی كــه در منابــع روانپزشــکی آمده انــد، فقــط بــه كار بالینــی روانپزشــکی می آينــد و بــرای َمراجــع قانونــی مفیــد نیســتند. در متــون 
قانونــی، افــراد دچــار اختــالالت روانپزشــکی بايــد بــه گونــه ای تعريــف شــوند كــه معلــوم شــود:

 ،)/ interdiction 1(  چه كسی صالحیت حقوقی برای تصمیم گیری به ويژه دخل و تصرف در اموال خود را ندارد )َحجر(
)۲(  چه كسی خطرناک است و بايد بستری اجباری شود،

)۳(  چه كسی را می توان محاكمه كرد)competency to stand trial( ، و
ــود ــوردار ش ــازات برخ ــف مج ــد از تخفی ــکی باي ــالل روانپزش ــت اخت ــه عل ــت و ب ــود نیس ــه ی خ ــال مجرمان ــئول اعم ــی مس ــه كس  )۴(  چ

 .)not guilty by reason of insanity(
   تعريــف همــه ی ايــن مفاهیــم بايــد متضمــن مفهــوم »اختــالل روانپزشــکی« باشــد، و در همــه ی آنهــا تشــخیص اختــالل روانپزشــکی را بايــد 
بــه عهــده ی روانپزشــك گذاشــت. مفهــوم »اختــالل روانپزشــکی« هــم كــه در تعاريــف بــه كار مــی رود، چنــان كــه گفتــه شــد، نبايــد شــبیه منابــع 

روانپزشــکی تعريــف شــود، چــون: 
اواًلتعاريف ممکن است در علم تغییر كنند و از جمله، تعريف علمی اختالل روانپزشکی عوض شود اما در قانون، متناسبًا عوض نشود. 

ثانیٌا تعريف علمی را نبايد به رأی اصحاب غیر آن علم گذاشت. 
ــاز از  ــی نی ــًا و ب ــه، رأس ــن اليح ــواد ۴ و ۷ همی ــق م ــد طب ــه می توانن ــوه ی قضائی ــط ق ــی و ضاب ــون، قاض ــی در قان ــر تعريف ــر ه ــا ذك ــًا ب ثالث
روانپزشــك، آن را مبنــای عمــل خــود قــرار دهنــد و مثــاًل دســتور بســتری اجبــاری فــرد را صــادر كننــد؛ در حالــی كــه دســتور بســتری اجبــاری را 
فقــط روانپزشــك بايــد بتوانــد صــادر كنــد. هــر شــخص حقیقــی يــا حقوقــی ديگــر، از جملــه اعضــای خانــواده، مــردم عــادی، ضابــط قضايــی، يــا 
دادســتان )بــه نیابــت از عمــوم مــردم(، بــرای بســتری اجبــاری تنهــا می تواننــد فــردی را كــه احتمــال اختــالل روانپزشــکی برايــش مطــرح اســت 
و خطــر صدمــه ی جــدی بــرای خــود يــا ديگــران دارد، بــرای بررســیهای تشــخیصی بــه روانپزشــك ارجــاع دهنــد تــا او در صــورت تشــخیص 

وجــود هــر دو شــرِط )1( اختــالل روانپزشــکی و )۲( خطــر جــدی بــرای خــود يــا ديگــران، دســتور بســتری اجبــاری را صــادر كنــد. 
ــر  ــه نظــر متخصــص روانپزشــکی ب ــه جــای هــر تعريفــی از اختــالل روانپزشــکی تشــخیص آن موكــول ب بنابرايــن پیشــنهاد ايــن اســت كــه ب
پايــه ی يــك طبقه بنــدی معتبــر علمــی شــود و ســپس مفاهیــم مــورد نیــاز حقوقدانــان مثــل َســَفه و َحجــر و محاكمه پذيــری و تخفیــف مجــازات 
يــا تبرئــه بــه علــت ابتــال بــه اختــالل روانپزشــکی كــه در صــدر ايــن بنــد آمده انــد، بــه نحــوی تعريــف شــوند كــه دربردارنــده ی ايــن مفهــوم 

باشــند. 
بــه نحــو خــاص و اخــص، بــه جــای وضــع اصطالحــات جديــد، يعنــی »آشــفتگی روانــی« و »بحــران روانــی«، می بايــد خــوِد »خطرنــاک بــودن 

/ dangerousness، را تعريــف كــرد. ايــن مهــم بــه دلیــل اهمیــت آن در بنــد بعــدی بیشــتر تشــريح شــده اســت. 

فعاليت های 
انجمن
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۲.  امکان بستری اجباری فرد فاقد اختالل روانپزشکی

   مطابــق بخش هايــی از اليحــه ايــن امــکان وجــود دارد كــه افــراد فاقــد اختــالل روانپزشــکی را هــم بتــوان بــه اجبــار بســتری كــرد )مــواد ۳، 
۷ و ۸( و حتــی حــق اِعمــال رضايــت آگاهانــه و انتخــاب آزادانــه را هــم از آنهــا ســلب كــرد )تبصــره ی مــاده ی ۳۳(. 

مشــخصا »بحــران روانــی« در مــاده ی 1 اليحــه بــه عنــوان نوعــی »وضعیــت« تعريــف شــده اســت، نــه نوعــی اختــالل يــا اختــالل شــديد. بــه 
ايــن ترتیــب، مطابــق بنــد الــف ايــن مــاده، می تــوان فــردی را بــدون هــر گونــه اختــالل روانــی و صرفــًا بــه خاطــر انجــام »رفتــاری غیرعقاليــی 

و برخــالف هنجارهــای اجتماعــی كــه بــه نحــو ناآگاهانــه انجــام می گیــرد«، بــه طــور اجبــاری بســتری كــرد.. 
»انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران« بــا بســتری اجبــاری افــراد بــا اغــراض غیردرمانــی مطلقــًا مخالــف اســت و معتقــد اســت بــرای حفــظ حقــوق 
انســانها، و حفــظ حرمــت و اعتبــار جامعــه ی روانپزشــکی ايــران الزم اســت ايــن تعريــف و هــر گونــه امــکان مشــابه از متــن اليحــه بــه كلــی 

حــذف شــود. 
3.  فراگيری مفرط عنوان الیحه و ضرورت محدود کردن آن به »حمایت از حقوق افراد مبتال به اختالالت شدید روانپزشکی« 

   تنهــا نســبت بســیار كمــی از افــراد دچــار اختــالالت روانپزشــکی ممکــن اســت شــدتی و / يــا شــکلی از اختــالل را تجربــه كننــد كــه درمــان 
آن نیازمنــد بســتری باشــد و ايــن گــروه كوچــك نیــز غالبــًا بــا رضايــت خــود بســتری می شــوند و تنهــا نســبت بســیار كمتــری از آنهــا علی رغــم 
وجــود اختــالل روانپزشــکی و انجــام رفتارهــای خطرنــاک حاضــر بــه بســتری نیســتند. روانپزشــکان تنهــا ايــن گــروه انــدک از افــراد دچــار اختــالل 

روانپزشــکی را می تواننــد بــر خــالف میــل خودشــان بســتری كننــد. 

4.  وجود مجازاتهای غيرعادالنه )مواد 35 تا 37(

نيم نگاهی به مجازاتهای مندرج در الیحه )جدول( چند مشکل مهم را در آنها نشان می دهد: 

فعاليت های 
انجمن

مجازاتجرم

ماده ی 35: 
ــی در  ــالل روان ــه اخت ــال ب ــراد مبت ــه اف ــن ب ــر و توهي تحقي
رســانه های جمعــی ... و همچنيــن تحدیــد حقــوق آنهــا

درجه ی 7: 
سه تا شش ماه زندان.

یک تا دو ميليون تومان جریمه.
۱0 تا 30 ضربه شالق

محروميت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

ماده ی 36: 
ممانعت از اعمال مقررات این قانون

درجه ی 6: 
شش ماه تا دو سال زندان 

دو تا هشت ميليون تومان جریمه 
30 تا ۱00 ضربه شالق

شش ماه تا پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی 
انتشار حکم قطعی در رسانه ها

ممنوعيــت از یــک یــا چنــد فعاليــت شــغلی یــا اجتماعــی بــرای 
اشــخاص حقوقــی حداکثــر تــا مــدت پنــج ســال

ــرای  ــرمایه ب ــرای افزایــش س ــی ب ــت از دعــوت عموم ممنوعي
ــا مــدت پنــج ســال ــر ت اشــخاص حقوقــی حداکث

ممنوعيــت از اصــدار برخــی از اســناد تجــاری توســط اشــخاص 
حقوقــی حداکثــر تــا مــدت پنــج ســال
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   اوال مجازات هــا بــه نحــو كلــی نوشــته شــده و بايــد تفکیــك شــوند. مثــال در مــاده ی ۳۶ بــرای »هــر گونــه« ممانعــت از اجــرای ايــن قانــون، 
اعــم از عمــد، شــبه عمد، يــا غیرعمــد، شــش مــاه تــا دو ســال زنــدان در نظــر گرفتــه شــده اســت. ايــن وضــع ســبب می شــود كــه برخــی افــراد 

بــه مجازاتهايــی محکــوم شــوند كــه تناســبی بــا جــرم آنهــا نــدارد. 

ثانیــًا تشــخیص برخــی از مــوارد تخلــف از ايــن مقــررات، مثــل دســتور بســتری نابجــا، بايــد بــر عهــده ی روانپزشــکان باشــد كــه چــون در متــن 
فعلــی ذكــر نشــده، تنهــا تصمیم گیرنــده، قاضــی خواهــد بــود. 

ثالثــا مجــازات متخصصــی كــه ممکــن اســت ســهواً خطــا كــرده باشــد، بــا كیفرهايــی مثــل زنــدان و شــالق تنهــا موجــب اســتنکاف تدريجــی 
ــاک  ــا دارای رفتارهــای خطرن روانپزشــکان از پذيــرش افــرادی می شــود كــه بالقــوه ممکــن اســت در آينــده ی نزديــك دچــار شــدت اختــالل ي
ــوان  ــی نمی ت ــه راحت ــاک را ب ــار خطرن ــرد دارای رفت ــال ف ــد و مث ــه از خدمــت الزم محــروم می مانن ــز جامع ــراد و نی ــن ترتیــب، اف ــه اي شــوند و ب

بســتری اجبــاری كــرد. 

ــررات  ــن و مق ــی قوانی ــدر كاف ــه ق ــکان، ب ــه روانپزش ــکان، از جمل ــه ی پزش ــر هم ــور و تقصی ــرای قص ــون ب ــه هم اكن ــت ك ــی اس ــن در حال اي
ــدارد.  ــود ن ــوع وج ــن موض ــاص اي ــد، خ ــذاری جدي ــه قانونگ ــازی ب ــود دارد و نی ــده وج شناخته ش

****
   اينهــا مهمتريــن نقدهــای انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران بــه اليحــه اســت. نقدهــای ديگــری هــم بــر اليحــه وجــود دارد كــه در صــورت 
فرصــت ديــدار حضــوری بــه تفصیــل بــه اســتحضار خواهــد رســید. از ايــن رو مســتدعی اســت بــا قبــول درخواســت اســترداد، امــکان بازبینــی آن 

در وزارت بهداشــت و تهیــه ی اليحــه ای جديــد و پیراســته را فراهــم فرمايیــد. 

دکتر مجيد صادقی

رئيس انجمن علمی روانپزشکان ایران

رونوشت: 

   جناب آقای دكتر مرتضی خاتمی، مسئول محترم كارگروه طرحها و لوايح كمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی 

   جناب آقای دكتر حسینعلی شهرياری، ريیس محترم كمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی

ماده ی 36: 
ــتن  ــم داش ــون علی رغ ــن قان ــررات ای ــال مق ــت از اعم ممانع

ــرای آن ــئوليت در اج مس

درجه ی 5: 
دو تا پنج سال زندان

هشت تا ۱۸ ميليون تومان جریمه
5 تا ۱5 سال محروميت از حقوق اجتماعی

ممنوعيــت دائــم از یــک یــا چنــد فعاليــت شــغلی یــا اجتماعــی 
بــرای اشــخاص حقوقــی

ــرمایه  ــش س ــرای افزای ــی ب ــوت عموم ــم از دع ــت دائ ممنوعي
ــی ــخاص حقوق ــرای اش ب

ماده ی 37: 
ــاری  ــدید بيم ــا تش ــی ی ــو، ازکارافتادگ ــص عض ــوت، نق ف
جســمی یــا روانــی فــرد بــر اثــر تخلــف یــا ممانعــت از اجــرای 

ــون ــن قان ــواد ای م

درجه ی 4: 
پنج تا ده سال زندان

۱۸ تا 36 ميليون تومان جریمه 
انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

فعاليت های 
انجمن
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 WPA“ ــا ــکی World Psychiatric Association”  ي ــی روانپزش ــن جهان انجم
نخســتین بــار در ســال 1۹50 بــا رياســت Jean Dealy  اولیــن كنگــره جهانــی را 
بــا رويکــرد گردهمايــی روانپزشــکان از سراســر جهــان برگــزار كــرد.  ســال 1۹۶1 
ــی  ــن جهان ــار انجم ــتین ب ــرای نخس ــت  Donald Ewen Cameron  ب ــه هم ب

ــد. ــازمان دهی ش ــکی س روانپزش
هم اكنــون ايــن انجمــن بــا عضويــت بیــش از ۲50000 روانپزشــك چــون چتــری 
ــن انجمــن را در  اســت كــه  1۲0 كشــور جهــان را پوشــش می دهــد. رياســت اي

حــال حاضــر Afzel Javed  بــه عهــده دارد.
ــا،  ــا، آفريق ــکا، اروپ ــه ی آمري ــار ناحی ــه چه ــی ب ــر جغرافیاي ــن ازنظ ــن انجم اي

اســترالیا- خاورمیانــه و آســیا تقســیم می شــود.
ــه 15  ــران در منطق ــه اي ــت می شــوند ك ــه در 1۸ قســمت مديري ــار ناحی ــن چه اي

ــرار دارد. ــه ۴ ق از ناحی
ناحیه 15 شامل كشورهای زير است:

"ANPA" (Afghanistan National Psychiatric Association( افغانستان
  )Iranian Psychiatric Association( ايران

)Pakistan Psychiatric Society( پاكستان
ــال  ــار در س ــن ب ــرای دومی ــی ب ــد جلیل ــید احم ــر س ــاب دكت ــه انتخ ــه بهان ب
ــديم  ــر آن ش ــه 15 ب ــی روانپزشــکی منطق ــن جهان ــده انجم ــوان نماين ۲0۲0به عن

ــم. ــی در WPA   بیاندازي ــکان ايران ــای روانپزش ــه فعالیت ه ــی ب ــا نگاه ت
الزم بــه ذكــر اســت دكتــر جلیلــی نخســتین بــار در چهاردهمیــن كنگــره جهانــی 

ــوری  ــراگ( جمه ــهر )پ ــال ۲00۸ در ش ــه در س ــکان ك ــی روانپزش ــن جهان انجم
چــك بــا حضــور روســای انجمن هــای روانپزشــکی جهــان از بیــش از 1۲0كشــور 
ــن  ــده انجم ــوان نماين ــدند و به عن ــده ش ــم برگزي ــن مه ــرای اي ــد، ب ــزار ش برگ

جهانــی بــه مــدت ســه ســال ايــن نقــش را بــر عهــده داشــتند.
ــه از  ــان ك ــون  داويدي ــر هاراط ــش دكت ــال پی ــدود ۳۷س ــان در ح ــش از ايش پی
ــرد  ــن ف ــوان اولی ــد به عن ــران بودن ــن در اي ــکی نوي ــم روانپزش ــذاران عل پايه گ
ــکی و در  ــی روانپزش ــن جهان ــره انجم ــات مدي ــدت دو دوره در هی ــه م ــی ب ايران
كنــار نماينــدگان كشــورهای آمريــکا، انگلیــس، فرانســه، ژاپــن، يونــان و پرتغــال 

ــدند. ــده ش برگزي
ــردن  ــگ ك ــکی، هماهن ــی روانپزش ــن جهان ــدگان انجم ــن نماين ــدف از تعیی ه
فعالیت هــای علمــی كشــورها به منظــور ارتقــای بهداشــت روانــی در جهــان 
ــن  ــاران و همچنی ــی” از بیم ــگ زداي ــکی “ ان ــی روانپزش ــی اخالق ــت مبان و رعاي
فراهــم كــردن امکاناتــی اســت كــه بتــوان خدمــات علمی تــر و دقیق تــری را بــه 

ــود. ــه نم ــاران ارائ بیم
ــد  ــه می توان ــران در منطق ــکی از اي ــی روانپزش ــن جهان ــده انجم ــاب نماين انتخ
ــکی،  ــات روانپزش ــی، تحقیق ــت روان ــه بهداش ــوط ب ــای مرب ــه فعالیت ه درزمین
ــه اختــالالت اعصــاب  ــت از بیمــاران مبتالب ــرای حماي ــزی ب درمان هــا و برنامه ري

ــد. ــر باش ــیار مؤث ــکان بس ــان روانپزش ــات می و روان و ارتباط
ــال  ــه دنب ــه ب ــال و خبرنام ــه ژورن ــر ارائ ــالوه ب ــکی ع ــی روانپزش ــن جهان انجم
ــت. ــوردار اس ــی برخ ــار باالي ــکی از اعتب ــی روانپزش ــای جهان ــزاری كنگره ه برگ

ــطح  ــی در س ــای علم ــن ارائه ه ــکی دارای معتبرتري ــی روانپزش ــای جهان كنگره ه

آشنایی با فعالیت های بین المللی 
انجمن روانپزشکان ایران

دکتر عادله عسکری دیارجانی
روانپزشک
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فعاليت های 
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بین المللــی هســتند. در ايــن كنگره هــا عــالوه بــر برنامه هــای آموزشــی باكیفیــت 
ــری اهــدا می شــود.  ــز معتب ــر جواي ــه ارائه هــای شــفاهی و پوســترهای برت ــاال ب ب
ــازه كار يــك برنامــه  ــرای روانپزشــکان جــوان و ت ــر ب همچنیــن در ســال های اخی

ــت. ــده اس ــر گرفته ش ــژه در نظ ــی وي ــه تحصیل كمك هزين
ــر حضــور بخــش علمــی انجمــن  ــی روانپزشــکی عــالوه ب كنگــره انجمــن جهان
ــخنرانان  ــط، س ــع مرتب ــو و جوام ــای عض ــان انجمن ه ــکی میزب ــی روانپزش جهان
برگزيــده و متخصصــان عالی رتبــه، مــددكاران اجتماعــی و دانشــمندان از سراســر 

ــند. ــا می باش دنی
ــط،  ــن رشــته های مرتب ــه همــکاری و تعامــل بی ــژه ای ب ــن كنگره هــا توجــه وي اي

كارشناســان، كاربــران و مــددكاران اجتماعــی دارنــد.
ــت  ــود كیفی ــت بهب ــر اهمی ــد ب ــا تأكی ــزاری كنگره ه ــداف برگ ــر از اه ــی ديگ يک
ــودن  ــر ب ــت و فراگی ــی، كیفی ــای اخالق ــتانداردهای ارزش ه ــی، اس ــش علم دان
خدمــات بالینــی و همچنیــن ســطح همبســتگی و تعامــل بیــن همــکاران، كاربــران 

ــان اســت. ــر جه ــددكاران در سراس و م
كنگــره جهانــی روانپزشــکی بــر ترجمــه و پیاده ســازی دانــش علمــی روانپزشــکی 

در زندگــی روزمــره مــردم عــادی تأكیــد دارد.
ــی روانپزشــکی در  ــی روانپزشــکی توســط انجمــن جهان تاكنــون ۲0 كنگــره جهان

جهــان برگزارشــده اســت.
ــان  ــره در آلم ــن كنگ ــس ازآن دومی ــس و پ ــال 1۹50 در پاري ــره س ــن كنگ اولی
ــر  ــورت ه ــکی به ص ــی روانپزش ــای جهان ــال ۲01۷ كنگره ه ــا س ــد. ت ــزار ش برگ
ــا به صــورت  ــال ۲01۷ كنگره ه ــی از س ــد ول ــزار می گردي ــار برگ ــال يك ب ــه س س

ســالیانه  برگــزار شــدند.
  Helen Herrman ــت ــه رياس ــکی   ب ــی روانپزش ــره جهان ــر  كنگ ــه دوره اخی س
بــه ترتیــب ســال ۲01۷ در “برلیــن” ، ۲01۸ در “مکزيکوســیتی”  و ۲01۹ در 
 WPA ــر اســاس اعــالم انجمــن جهانــی روان پزشــکی “لیســبون” برگــزار شــد. ب
ــازی در  ــورت مج ــل به ص ــور كام ــکی به ط ــی روان پزش ــره جهان ــتمین كنگ بیس

ــد. ــد ش ــزار خواه ــارس ۲0۲1 برگ ــا 1۳ م ــخ 10 ت تاري
ــود در شــهر بانکــوک برگــزار شــود. طبــق اعــالم  ــا ب ايــن كنگــره پیش ازايــن بن
ــده  ــی آين ــره جهان ــا كنگ ــی از كرون ــای ناش ــع محدوديت ه ــورت رف WPA در ص
در كلمبیــا برگــزار خواهــد شــد. بــرای آشــنايی بــا  تاريخچــه  روانپزشــکی ايــران 
در منطقــه و در ســطح جهانــی می تــوان بــه بخشــی از مصاحبــه بــا دكتــر احمــد 
جلیلــی كــه در ســال ۹۲ در شــماره ۳۲ خبرنامــه انجمــن علمــی روانپزشــکی چــاپ 

شــد اشــاره كــرد.
“...آن زمــان مــا چنــد تــا روانپزشــك داشــتیم كــه تــازه ارتباطاتشــان را در قالــب 
تشــکیل انجمــن روان پزشــکی ايــران شــروع كــرده بودنــد و در آن زمــان خیلــی از 
شــروع فعالیت هــای انجمــن جهانــی نمی گذشــت و وجــود مرحــوم دكتــر داويديــان 
باعــث مطرح شــدن روانپزشــکی ايــران در ســطح جهــان شــد. به اين ترتیــب آقــای 
دكتــر میرسپاســی تشــويق كردنــد انجمنــی تشــکیل شــود و دكتــر داويديــان ارائــه 
ــی خــودش  ــان كارهــای تحقیقات ــر داويدي ــای دكت ــد آق ــه بع ــد از آن ب ــه بکنن مقال
ــه  ــا ارائ ــف دنی ــای مختل ــد درجاه ــم می ش ــه فراه ــی ك ــای مختلف را در فرصت ه
ــران  می كــرد بديــن ترتیــب كم كــم روانپزشــکی مــا شــناخته شــد و خیلــی زود اي

بــا تعــداد اندكــی از روانپزشــکان عضــو كمیتــه انجمــن جهانــی درآمــد .
ــه در  ــی ك ــه داليل ــال  )1۹۷۴میالدی(ب ــا در س ــت ت ــود داش ــات وج ــن ارتباط اي
كتــاب دكتــر داويديــان نیامــده ، ارتبــاط مــا بــا انجمــن جهانــی قطــع شــد. ســپس 
ــده  ــت و نادي ــد عضوي ــی تجدي ــای خارج ــان در ارتباط ه ــر داويدي ــت دكت ــه هم ب
گرفتــه شــدن بدهی هــای ده ســاله بــه انجــام رســید و اوج آن در تابســتان 1۹۹۹ در 
“هامبــورگ” بــود. بــرای اولیــن بــار ســمپوزيومی بــه نــام ايــران برنامه ريــزی شــد 

و روانپزشــکان ايرانــی بــه  ســخنرانی در مــورد تحقیقــات بومــی ايــران پرداختنــد.
ــك”  ــار در “مکزي ــن ب ــل WPA اولی ــای بین المل ــر اســت در كنگره ه ــه ذك الزم ب
ــن”  ــره “وي ــال1۹۷۷ در كنگ ــی” س ــره “هاواي ــب در كنگ ــه ترتی ــس ازآن ب و پ
ســال1۹۸۲ و در كنگــره“ آتــن” ســال1۹۸۹ و در كنگــره“ ريودوژانیــرو” ســال1۹۹۳ 
و “بوينــس آيــرس” ســال۲011 در كنگــره “مادريــد” ســال۲01۴ ســخنرانان ايرانی 
ــره  ــد. در كنگ ــش پرداختن ــای نق ــه ايف ــی ب ــه جهان ــود در عرص ــاركت خ ــا مش ب
ــاتید  ــخنرانی اس ــا س ــران ب ــام اي ــه ن ــمپوزيومی ب ــز س ــال ۲00۹ نی ــا در س ايتالی

ايرانــی برگــزار شــد.
در جريــان برگــزاری كنگــره بین المللــی WPA دكتــر داويديــان به عنــوان يکــی از 
پیشــگامان روانپزشــکی جهــان منصــوب گرديــد. در ســال ۲005  كنگــره جهانــی 
ــتند  ــركت داش ــی ش ــکان ايران ــادی از روانپزش ــداد زي ــد. تع ــزار ش ــره برگ در قاه
ــن  ــال انجم ــه س ــا س ــن دو ي ــرف اي ــديم ظ ــه ش ــه متوج ــود ك ــار ب ــن ب و اولی
ــای  ــه كمیته ه ــد، ازجمل ــاد كرده ان ــاختاری ايج ــرات س ــکان، تغیی ــی روانپزش جهان
ــركت در  ــد. ش ــکیل داده بودن ــه تش ــد و 1۸ منطق ــته بودن ــکی را برداش روانپزش
كنگره هــا ادامــه داشــت تــا اينکــه در ســال ۲00۸ در كنگــره جهانــی برگزارشــده 
ــورد  ــه انتخــاب شــدم و وارد ب ــده منطق ــوان نماين ــب به عن ــراگ اينجان در شــهر پ
انجمــن روانپزشــکان جهــان گرديــدم. خوشــبختانه ارتبــاط مــا امــروزه بســیار زيــاد 

است...”
همان طــور كــه ذكــر آن رفــت WPA انجمنــی مشــتمل از مجموعــه ای از 
انجمن هــای روانپزشــکی در سراســر جهــان اســت كــه اعضــای آن هــا بــا 
ــوند.  ــی روانپزشــکی می ش ــن جهان ــاالنه عضــو انجم ــت س پرداخــت حــق عضوي
ــران در جهــت حفــظ  ــان انجمــن علمــی روانپزشــکان اي ــر داويدي ــه همــت دكت ب
ــل  ــال ها قب ــت در WPA را از س ــی  عضوي ــالت جهان ــی و تعام ــگاه بین الملل جاي
داشــته اســت  و در ســال های اخیــر روانپزشــکان جــوان ايرانــی بــا ارائــه مقــاالت 
در كنگره هــای جهانــی نقــش بــه ســزايی در تعامــل روانپزشــکی بین المللــی ايفــا 
كرده انــد كــه از ايــن میــان می تــوان بــه دكتــر محمدرضــا شــالبافان ،دكتــر بیتــا 
ــده  ــوان برگزي ــکان ج ــب روانپزش ــه ترتی ــه ب ــی ك ــه دهقان ــر فرزان ــی ،دكت وحدان

ــد. ــر بودن ــال های اخی ــی س ــره جهان كنگ
انتخــاب دكتــر ســید احمــد جلیلــی به عنــوان نماينــده منطقــه 15 انجمــن جهانــی 
ــطح  ــا س ــالی ارتق ــه اعت ــد ب ــه می توان ــت ك ــی اس ــداد مبارك ــکی رخ روانپزش

ــود. ــه منجــر ش بهداشــت روان در منطق
ــن  ــی انجم ــاخه های علم ــی از ش ــکی« PIP  يک ــاخه »روان كاوی در روان پزش ش
ــف  ــورهای مختل ــو از كش ــتاد عض ــدود هش ــه ح ــت ك ــکی اس ــی روان پزش جهان
جهــان دارد. اداره ی فعالیت هــای ايــن شــاخه توســط ريیــس، نايب ريیــس، دبیــر و 
كمیتــه ی شــاخه انجــام می شــود كــه متشــکل از 5 عضــو اســت و بــرای دوره هــای 
سه ســاله انتخــاب می شــوند. انتخابــات جديــد ايــن شــاخه بــرای ســال ۲0۲0 تــا 
۲0۲۳ انجام شــده و در ايــن انتخابــات دكتــر ســامان توكلــی، روان پزشــك ايرانــی 
ــر شــاخه روان كاوی در روان پزشــکی« انتخاب شــده اســت. ريیــس  ــوان »دبی به عن
شــاخه دكتــر هــروه گرانیــه از فرانســه و نايب ريیــس آن دكتــر گراســیال اُنوفريــو 

از آرژانتیــن اســت.
ــی  ــی ندوشــن، ديگــر روان پزشــك ايران ــر امیرحســین جالل ــر ايــن، دكت عــالوه ب
اســت كــه در ايــن دوره به عنــوان عضــو كمیتــه  »روان درمانــی« انجمــن جهانــی 
روان پزشــکی برگزيده شــده اســت. در حــال حاضــر تعــدادی از روانپزشــکان ايرانــی 
ــاخه  ــان و ش ــاخه جوان ــف WPA همچــون ش ــاخه های مختل ــال ش از اعضــای فع
خلقــی و... هســتند. ازآنجاكــه يکــی از اهــداف انجمــن علمــی روانپزشــکان ايــران 
ــت  ــی اس ــه بین الملل ــی در عرص ــکان ايران ــری روانپزش ــور حداكث ــهیل حض تس
امیدواريــم در آينــده نزديــك بــا اســتقبال روانپزشــکان عالقمنــد جهــت عضويــت 

ــويم. ــه رو ش ــف WPA روب ــاخه های مختل در ش
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فعاليت های 
انجمن

گزارش فعالیت های کمیته روان تنی 

   منطبــق بــا شــرايط حاكــم بــر جامعــه  و شــیوع كوويــد-1۹ از اســفندماه كلیــه جلســات كمیتــه روان تنــی به صــورت مجــازی 
ــوزش  ــوم آم ــه كوريکول ــل ب ــنتی و مکم ــزودن  دوره طــب س ــی همچــون “ اف ــن جلســات مباحث ــول اي ــد. در ط تشــکیل ش
 پزشــکی عمومــی”، “ اليحــه حمايــت از حقــوق افــراد مبتالبــه اختــالالت روانپزشــکی )قانــون ســالمت روان(” و پیش نويــس

ــه رياســت  ــی ب ــده نظــرات اعضــا به صــورت كتب ــه بحــث گذاشــته شــد و چکی ــاروری” ب ــان ب “ تســهیالت بهداشــت و درم
ــران ارســال شــد.  ــرم انجمــن علمــی روانپزشــکان اي محت

پیــرو صورت جلســه قبلــی مبنــی بــر تعهــد كمیتــه بــه برگــزاری ســمینارهای فصلــی بــا موضوعــات روان تنــی و بــا مشــاركت 
ــا  ــا عنــوان “درمــان اختــالالت روانپزشــکی در افــراد مبتالبــه كوويــد1۹” و ب دانشــگاه های كشــور در تابســتان ۹۹ وبینــاری ب
مشــاركت دســتیاران فلوشــیپ دانشــگاه های تهــران، ايــران، شــهید بهشــتی و مازنــدران برگــزار شــد كــه خوشــبختانه با اســتقبال 
ــی در روانپزشــکی رابط-مشــاور” ــوان “چالش هــای اخالق ــا عن ــاری ب ــرر شــد در زمســتان هــم وبین ــی مواجــه شــد و مق  خوب

 و با مشاركت اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ايران، مشهد و بقیه اهلل برگزار شود. 

ــه ،  ــه جامع ــی ب ــی روانپزشــکی روان تن ــی و معرف ــی عموم ــا آگاه ــتای ارتق ــه در راس ــدف كمیت ــن ه ــالوه به منظــور تأمی به ع
مديريــت ســتونی در روزنامــه همشــهری بــه ســركار خانــم دكتــر سوســن موعــودی از اعضــای فعــال كمیتــه ســپرده شــد تــا 
ــه چــاپ برســد. از ديگــر فعالیت هــای كمیتــه مشــاركت اعضــای آن در تدويــن دوره  ــرای مخاطــب عــام ب ــب مرتبــط ب مطال

آموزشــی طــب چاقــی بــرای پزشــکان عمومــی بــوده اســت. 

شــايان ذكر اســت كــه همايــش ســالیانه انجمــن علمــی روان تنــی ايــران و انتخابــات هیــأت مديــره ايــن انجمــن در پايیــز ۹۹ 
برگــزار شــد كــه اعضــای كمیتــه روان تنــی نقــش فعالــی در ايــن رويدادهــا ايفــا كردنــد.

دکتر عاطفه قنبری جلفایی
روانپزشک، ریيس کميته 
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ــاه 1۳۹۹  ــات در روانپزشــکی از مهرم ــر و ادبی ــه هن    خالصــه فعالیت هــای كمیت
لغايــت پايــان آذرمــاه عبارتنــد از برگــزاری جلســات مجــازی هیــات اجرايــی كمیتــه 
هنــر و ادبیــات در روانپزشــکی كــه طــی ايــن جلســات هماهنگــی الزم بــرای ارائــه 
مطالــب جهــت نقــد فیلــم ،نقــد داســتان،معرفی آثــار بــزرگان به صــورت هدفمنــد در 

كانــال جامعــه، هنــر و روانپزشــکی صــورت گرفــت.
ــه اجتماعــی ناشــی  ــه محدوديت هــای جغرافیايــی و ضــرورت رعايــت فاصل نظــر ب
ــك  ــدان روانپزش ــن هنرمن ــت های بی ــت نشس ــا جه ــاری كرون ــری بیم از همه گی
ــکی  ــات در روانپزش ــر و ادبی ــه هن ــال كمیت ــروه و كان ــری در گ ــای هن فعالیت ه
ــری  ــری حداكث ــنجی و همفک ــا نظرس ــا ب ــاركت اعض ــه مش ــتیابی ب ــدف دس باه

ــت. ــورت گرف ص
ــه  ــد در زمین ــکان هنرمن ــری روانپزش ــار هن ــر آث ــه بازنش ــدام ب ــتا اق ــن راس در همی

ــد. ــاه ش ــتان كوت ــعر و داس ــی، ش ــی، نقاش خطاط
ــوری  ــات حض ــزاری جلس ــکان برگ ــدم ام ــا و ع ــاری كرون ــیوع بیم ــه ش ــر ب نظ
ســخنرانی و نقــد ادبــی و ســینمايی، كمیتــه هنــر و ادبیــات در روانپزشــکی انجمــن 
علمــی روانپزشــکان ايــران به صــورت مجــازی به نقــد و بررســی روان شــناختی آثــار 
هنــری پرداخــت. بــه ايــن منظــور طــی همه پرســی از اعضــا محتــرم كمیتــه هنــر و 
ادبیــات در روانپزشــکی فیلــم “كشــتن گــوزن مقــدس” اثــر “ يورگــوس النتیمــوس 

” و كتــاب “دنیــای قشــنگ نــو” اثــر “آلــدوس هاكســلی” برگزيــده شــد. 
 از روانپزشــکان هنرمنــد و هنردوســت تقاضــا شــد چنانچــه نقــد، تفســیر و مقالــه ای 
در زمینــِه تحلیــل روان شــناختی آثــار فــوق دارنــد آن هــا را بــه آدرس ِكانــال ارســال 
كننــد تــا در كانــال “جامعه،هنــر و روانپزشــکی” بازنشــر نمايیــم. طــی ايــن برنامــه 
ــگاه  ــوق و ن ــد ف ــی دو هنرمن ــه معرف ــن ب ــکی انجم ــر و روانپزش ــال جامعه-هن كان

اجمالــی بــه آثارشــان پرداخــت.
ــاهکار  ــن ش ــه اي ــی ب ــا نگاه ــا( ب ــر كرون ــی در عص ــون خوان ــن در )طاع همچنی
ــد. ــه ش ــان پرداخت ــات جه ــر ادبی ــر ب ــای همه گی ــر بیماری ه ــه تأثی ــو ب آلبركام

بــا توجــه بــه دغدغــه برخــی از اعضــای محتــرم كمیتــه هنــر و ادبیــات در 
ــت  ــی جه ــی و هم انديش ــران رای زن ــکان اي ــی روانپزش ــن علم ــکی انجم روانپزش
بسترســازی بــرای برگــزاری جلســات در زمینــه پرداختــن بــه مســئله ضــرورت احیای 
ــرای  ــران انجــام شــد و هدف گذاری هــای الزم ب ــان و فرهنگ هــای بومــی در اي زب

ــد. ــام ش ــان انج ــزاری گفتم ــاخت های برگ ــن زيرس تأمی
ســمپوزيوم بــا موضــوع )كاربــرد هنــر در پیشــگیری و درمــان مشــکالت روانــی در 
دوران كرونــا( بــا حضــور دكتــر مجیــد صادقــی بــا عنــوان“ ســینما در دوران كرونــا” 

ــد  ــر فرب ــا” دكت ــی در دوران كرون ــوان “ قصه نويس ــا عن ــا ب ــن رازافش ــر محس ،دكت
فدايــی بــا عنــوان “كتاب درمانــی در دوران قرنطینــه”، دكتــر محمدرضــا شــالبافان“ 
بــا عنــوان ” شــعر و ترانــه در روزگار كوويــد”، دكتــر حافــظ باجغلــی بــا عنــوان “ اثــر 
شــفابخش رمــان در پاندمــی” و دكتــر عادلــه عســکری ديارجانــی بــا عنــوان “تأثیــر 
ــان  ــا و درم ــاری كرون ــگیری از بیم ــر در پیش ــش هن ــر و نق ــای هن ــر دنی ــا ب كرون
ــن  ــی و هفتمی ــاه در س ــخ ۲۷ آذرم ــی از آن” در تاري ــکی ناش ــالالت روانپزش اخت

همايــش“ انجمــن علمــی روانپزشــکی ايــران”، برگــزار شــد.
در ايــن ســمپوزيوم طــی گفتمانــی هدفمنــد، بــه پاســخ ايــن پرســش پرداختــه شــد، 
كــه هنــر و ادبیــات تــا چــه حــد از پاندمــی كرونــا تأثیــر پذيرفتــه و بــه چــه میــزان 

توانســته در پیشــگیری و درمــان ايــن همه گیــری مورداســتفاده قــرار گیــرد؟
ــك از  ــدگاه هــر ي ــن پرســش از دي ــه اي ــن ب ــن ســمپوزيوم علی رغــم پرداخت  در اي
ــه نقــش  ــگاه ب ــن پرســش، جســتارهايی از اهمیــت ن ــه اي اعضــا جهــت رويکــرد ب
هنــر و ادبیــات در روانپزشــکی از منظــر جامع نگــر و كاربــرد در عصــر كرونــا مطــرح 

شــد.
   هنــر همــواره ابــزاری كارآمــد بــرای بیــان عواطــف بشــری و برقــراری روابــط 
بیــن فــردی متعالــی بــوده اســت.با توجــه به ضــرورت نقــش هنــر در توانمندســازی 
ــان و  ــر در پیشــگیری و درم ــر هن ــه تأثی ــن ب ــاب آوری شــرايط دشــوار ، پرداخت و ت
بازتوانــی اختــالالت ناشــی از بیمــاری كرونــا قابل تأمــل اســت.از ديگــر ســو تجربــه 
ــرس از  ــر خواهــد گذارد.ازآنجاكــه ت ــری او تأثی ــر هن ــد بالشــك براث زيســته هنرمن
ــه ی  ــی در حافظ ــت و جاي ــری اس ــدن بش ــت تم ــه قدم ــر ب ــای همه گی بیماری ه
ــوان نمونه هــای  ــر می ت ــا غــور در دنیــای هن ــی مــا ثبت شــده اســت ب بیــن االذهان
بســیاری از ايــن تأثیرپذيــری را شــاهد بود.چنانکــه نويســندگان نــام آوری بــا نگاهــی 
ــك  ــص تاري ــن خصاي ــا، بدوی تري ــن همه گیری ه ــه اي ــناختی ب ــی و روان ش تحلیل
بشــری را در ايــن بزنگاه هــای فروپاشــی حیــات بــه چالــش كشــیده اند. كــه بــرای 

نمونــه بــه برخــی از ايــن آثــار در ايــن ســمپوزيوم اشــاره شــد.
ــی  ــه بازنماي ــر ب ــه يــك بیمــاری همه گی ــه ب ــا پرداختــن نمــاد گون ــار ب ــن آث    اي
ــه  ــی بهین ــه راهکارهاي ــت. اراي ــه پرداخ ــوگ های فروخفت ــانی و س ــای انس ترس ه
در زمینــه ی چگونگــی نقــش روانپزشــکی در پیشــگیری و درمــان و بازتوانــی 
بیماری هــای اعصــاب و روان بــه دنبــال همه گیــری بیمــاری كرونــا از ديگــر اهــداف 
ايــن ســمپوزيوم بــود. درنهايــت جمع بنــدی ديدگاه هــا باهــدف بهــره وری از تعامــل 

ادبیــات و هنــر و روانپزشــکی بــه مخاطبیــن ارايــه شــد.

دکتر عادله عسکری دیارجانی
روانپزشک، دبير کميته 
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    تهیــه راهنمــای بالینــی درمــان اختــالل بیــش فعالی-نقــص توجــه در كــودكان و نوجوانــان 1۳۹۸ كــه منتــج بــه مقالــه زيــر شــده 
اســت:

ــر  ــان، دكت ــادره معماري ــر ن ــال زاده، دكت ــال كم ــر لی ــريعتی، دكت ــام ش ــر بهن ــری، دكت ــر بواله ــر جعف ــتری، دكت ــم شوش ــرا حکی ــر میت دكت
امیرحســین جاللــی ندوشــن، دكتــر رزيتــا داوری، دكتــر كتايــون رازجويــان. راهنمــاي بالینــي درمــان كــودكان و نوجوانــان مبتالبــه اختــالل 

ــران، 1۳۹۹، دوره ۲5، شــماره ۴ ــي اي ــه روانپزشــکي و روانشناســي بالین ــي. مجل ــه بیش فعال نقــص توج

       سمینار يك روزه اختالل بیش فعالی كم تمركزی در بزرگساالن:تشخیص افتراقی و اختالالت همراه، دی ماه1۳۹۸

       بازی و نقش آن در سالمت روان و رشد و تکامل سالم كودكان، جشنواره اسباب بازی 1۳۹۸

ــا ســامانه  ــه در ارتبــاط ب ــدازی ســامانه ثبــت اختــالالت طیــف اوتیســم در دانشــگاه علــوم پزشــکی ايــران و نوشــتن دو مقال        راه ان
ــرای چــاپ  ثبــت اختــالالت طیــف اوتیســم ) پروتــکل مطالعــه، گــزارش توصیفــی و تحلیلــی اطالعــات ســال اول سیســتم ثبــت كــه ب

ارسال شــده اند(

ــه ســندروم داون  ــان ب ــرای مبتالي ــه اســتاندارد خدمــات ب ــوم بهزيســتی و توان بخشــی در راســتای تهی ــا دانشــگاه عل        مشــاركت ب
زمســتان 1۳۹۸ 

 COVID-19 بررسی تجربیات و نیازهای خانواده های دارای كودک دارای اختالل تکاملی در طی دوران همه گیری جهانی       

       تألیــف و چــاپ و توزيــع رايــگان كتــاب" بهداشــت روان كــودكان در زمــان بحــران همه گیــری بیمــاری كرونــا " در بیــن اپراتورهــای 
خــط 1۴۸0 بهزيســتی در سراســر كشــور در اســفند 1۳۹۸. ايــن امــر بــا همــکاری معاونــت اجتماعــی ســازمان بهزيســتی بــرای افزايــش 

اطالعــات افــرادی كــه مســئولیت پاســخ دهی بــه مشــکالت ســالمت روان را بــر عهده دارنــد صــورت گرفتــه اســت.

       مشاركت در وبینار كودكان و استرس حاصل از كرونا، بهار 1۳۹۹ 

       برگــزاری دو دوره گروهــی فرزنــد پــروری به صــورت مجــازی بــرای آمــوزش دســتیاران بــرای تعــدادی از والديــن داوطلــب در دوران 
.tele medicine كرونــا باهدف امــکان اســتفاده از

دکتر ميترا حکيم شوشتری
روانپزشک، ریيس کميته

گزارش کميته روانپزشکی کودک و نوجوان
 از مهر سال ۱3۹۸ تا مهر ۱3۹۹
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فعاليت های 
انجمن

دکتر سارا هاشم پور
روانپزشک و دبيرکميته

ــه  ــود، ب ــواری های موج ــا و دش ــروس كرون ــری وي ــه همه گی ــه ب ــا توج ــکی ب ــه عصب روان پزش ــال، كمیت ــز امس    در پايی
فعالیت هــای خــود ادامــه داده اســت. در ايــن دوره دو جلســه كمیتــه بــا حضــور اعضــاء برگزارشــده اســت و ســه نفــر از همــکاران 

ــدند. ــی ش ــه معرف ــد كمیت ــو جدي ــوان عض ــك  به عن روان پزش

ــر،  ــاری آلزايم ــی بیم ــه مناســبت روز جهان ــزار شــد. ب ــز امســال برگ ــار ســمینار در پايی ــه، چه ــه برنامه هــای علمــی كمیت در ادام
ســمینار فصلــی دمانــس و بیمــاری آلزايمــر بــا همــکاری كمیتــه عصب روان پزشــکی و انجمــن آلزايمــر ايــران برگــزار شــد. عــالوه 
بــر آن وبینارهــای عصــب روانپزشــکی ســردرد در تاريــخ 10 مهــر و جنبه هــای عصب روان پزشــکی بیمــاری مالتیپــل اســکلروزيس 
در تاريــخ 1۲ آذر بــا مديريــت كمیتــه عصب روان پزشــکی خراســان و وبینــار كاربــرد تحريــك عصــب واگ در افســردگی و صــرع در 
تاريــخ ۲۹ آبــان مــاه بــا همــکاری كمیتــه برگــزار شــد. در طــی ايــن مــدت، اعضــا كمیتــه در همــکاری بــا انجمــن، در برنامه ريــزی 
كنگــره ســالیانه روانپزشــکی كــه در ســال جــاری مشــاركت داشــتند. در ايــن دوره اعضــاء كمیتــه به منظــور استانداردســازی خدمــات 
بالینــی، پیگیــر تدويــن اســتاندارد خدمــت اســتفاده از نوروفیدبــك در روان پزشــکی بودنــد وامیــد اســت كــه بــزودی تکمیــل گــردد.

 گزارش فعالیت های کمیته 
عصب روان پزشکی در پاییز 1399
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