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تابستان و نیمه اول پاییز 1400 / شماره 51

انجمن علمی روان پزشکان ایران
http://irpsychiatry.ir

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:

ــه تخصصــی در رشــته ي روان پزشــکی )اعصــاب و  ــل داراي درجــه گواهینام ــرادي كــه حداق ــه اف ــأت مؤســس انجمــن و كلی ــته: هی ــت پيوس ۱ـ۸ـ عضوی
روان( باشــند مي تواننــد طبــق ضوابــط مذكــور در ايــن اساســنامه بــه عضويــت انجمــن درآينــد. ۲ـ ۸ ـ عضویــت وابســته: دســتیاران روان پزشــکی 3ـ ۸ ـ 
عضویــت افتخــاري: شــخصیت هاي ايرانــي و خارجــي كــه مقــام علمــي، فرهنگــي و اجتماعــي آنــان حائــز اهمیــت خــاص باشــد و يــا در پیشــبرد اهــداف 

ــه شــوند. ــت افتخــاري پذيرفت ــه عضوي ــد ب ــده اي نمــوده باشــند مي توانن ــر و ارزن انجمــن 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 = 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 خديجه محسن پوريان- دكتر مريم معصومی

ســایر همــکاران ایــن شــماره )بــه ترتيــب الفبــا(: دكتــر زينــب امیــری مقــدم، دكتــر ارغــوان آيت اللهــی، خانــم زهــرا خلفــی، دكتــر زهــرا دخیلــی بــادی، دكتــر مهديــه 
ســعیدی، دكتــر مريــم معصومــی، دكتــر ونــوس وطنخــواه

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 )خزا نه 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
info@psychiatrist.ir :رايانامه
تلفن: ۸۸۳۳۶۷۲۶، ۸۸۲۲۳۲۹۲



فهرست

سخن اول

اخبار و گزارش  ها
اخباری كوتاه از انجمن و روان پزشکان

گزارش چهارمین همايش سالیانه انجمن علمی روان درمانی ايران ، نوبت تابستان 1۴00

گزارش وبینار تازه های درمان اختالل سوءمصرف الکل 

بیمارستان مك لین: )Mc Lean(خدمات استاندارد طاليی در سالمت روان 

گفت  وگو
گفت  وگو با دكتر محمدعلی حرازی

مقاله ها
بررسی دوز داروهای آنتی سايکوتیك برای پیشگیری از عود در مبتاليان  اسکیزوفرنیای پايدار؛ يك متاآنالیز

ــه  ــال ب ــان مبت ــودكان و نوجوان ــز در ك ــك مغ ــی و تحري ــی و اجتماع ــی، روان ــرش مداخــالت داروي اثربخشــی و پذي
ــری ــرور چت ــك م ــی: ي ــالالت روان اخت

احتمال انتقال به روان پريشی در افراد در معرض خطر بالینی باال:يك متاآنالیز به روز شده

معرفی کتاب

فعاليت های انجمن
گزارش فعالیت های هیئت مديره ی انجمن در تابستان 1۴00

گزارش فعالیت كمیته  طب روان تنی در تابستان 1۴00

گزارش كمیته روان درمانی تابستان 1۴00

گزارش فعالیت كمیته روانپزشکی اجتماعی تابستان1۴00

گزارش فعالیتهای كمیته هنر و ادبیات در روانپزشکی تابستان 1۴00

گزارش فعالیت تابستان 1۴00 كمیته ی پیشگیری از خودكشی 

گزارش فعالیت های كمیته كاهش انگ و رسانه

گزارش كمیته روانپزشکی سالمندان

گزارش كمیته عصب روانپزشکی انجمن علمی روانپزشکان ايران در تابستان 1۴00

گزارش فعالیتهای انجمن علمی روانپزشکان ايران شاخه قزوين در تابستان1۴00
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همکاران گرامی

 اعضای محترم انجمن علمی روانپزشکان ایران

   پايــان آذر و ابتــدای دی مــاه امســال همايــش ســالیانه انجمــن را خواهیــم داشــت كــه ايــن بــار نیــز بــه دلیــل شــیوع اپیدمــی بیمــاری كوويد 
همچنان به صورت برخط و وبینار برگزار خواهد شد.

ــار و دبیــری اجرايــی جنــاب  ــه دبیــری علمــی آقــای دكتــر محمدرضــا فیاضی بردب برگــزاری كنگــره امســال را شــاخه ی خراســان انجمــن ب
آقــای دكتــر ســیدمرتضی جعفــرزاده  بــه عهــده دارد كــه تاكنــون و بــا حضــور فعــال اعضــاء محتــرم كمیتــه همايــش مقدمــات برگــزاری آن بــه 

نحــو احســن فراهم شــده اســت كــه جــا دارد از زحمــات همــه ايــن عزيــزان قدردانــی كنیــم.
هم چنیــن در اســفندماه همايــش ســالمت روان و رســانه بــا محوريــت بیمــاری كوويــد، شــبه علم و اعتمــاد اجتماعــی را خواهیــم داشــت كــه 

درواقــع وبینــاری بین رشــته ای خواهــد بــود.
وبینارهــای گوناگــون علمــی نیــز از ســوی اعضــاء محتــرم انجمــن و كمیته هــا به صــورت منظــم در حــال برگــزاری اســت كــه اطالع رســانی 
ــوق  ــه در جلســات علمــی ف ــم كــه فعاالن ــرم درخواســت داري ــه اعضــاء محت ــق مجــاری رســمی انجمــن انجــام می شــود و از كلی آن از طري

شــركت داشــته باشــند.
ــی  ــا روســای انجمن هــای همســايه كشــور افغانســتان يعن ــی روان پزشــکی )WPA( ب ــه از ســوی انجمــن جهان ــن در تماســی ك    هم چنی
ايــران، پاكســتان و ازبکســتان و نیــز رياســت محتــرم Zone-15 انجمــن جهانــی جنــاب آقــای دكتــر احمــد جلیلــی انجام شــده، درخواســت 
مســاعدت بــرای بهبــود وضعیــت ســالمت روان در ايــن كشــور شــده اســت كــه پیشــنهادهای انجمــن ازجملــه برگــزاری وبینارهــای آموزشــی 
ــا  ــن م ــوی انجم ــد از س ــراد نیازمن ــرای اف ــن ب ــکی آنالي ــاوره های روان پزش ــز مش ــتان و نی ــالمت روان در افغانس ــت اندركاران س ــرای دس ب

پیشنهادشده است كه در اين زمینه نیز از عالقه مندان دعوت به همکاری می كنیم.

دکتر مجيد صادقی
رئيس انجمن علمی روانپزشکان ایران

سخن اول
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اخباری کوتاه از انجمن و روان پزشکان

    با تکمیل روند انتخاب اعضاء و روسا و دبیران کمیته ها و تائید هیئت مدیره، 
فهرست مسئوالن کمیته ها جهت اطالع اعضای محترم انجمن تقدیم می شود.

فهرست مسئوالن كمیته های علمی انجمن علمی روان پزشکان ايران )به ترتیب رئیس و دبیر(:
    كمیته اختالالت خلقی: دكتر فرهاد فريدحسینی، دكتر الهه معماری

    كمیته اعتیاد: دكتر حمیدرضا احمدخانیها، دكتر علیرضا نوروزی
    كمیته پزشکی خواب: دكتر فاطمه كاشانی نسب، دكتر مشیت محمدزاده

    كمیته پزشکی روان تنی: دكتر عاطفه قنبری جلفايی، دكتر راضیه صالحیان
    كمیته پیشگیری از خودكشی: دكتر امیرحسین جاللی، دكتر مريم معصومی

    كمیته روان پزشکی اجتماعی: دكتر همايون پوركرامتی، دكتر رضا شیرالی
    كمیته روان پزشکی كودک و نوجوان: دكتر میترا حکیم شوشتری، دكتر مهديه صالحی

    كمیته روان درمانی: دكتر مهديه معین الغربايی، دكتر والنتین آرتونیان
    كمیته روان پزشکی سالمندان: دكتر مهشید فروغان، دكتر مريم پورشمس

    كمیته سالمت جنسی: دكتر عباسعلی ناصحی، دكتر حافظ باجغلی
    كمیته سالمت روان شهری: دكتر ونداد شريفی، دكتر عاطفه محمدجعفری
    كمیته عصب روان پزشکی: دكتر محمد اربابی، دكتر سید مرتضی جعفرزاده

    كمیته كاهش انگ و رسانه: دكتر ارسیا تقوا، دكتر سید محسن ضمیر
    كمیته روان پزشکی نظامی: دكتر مظفر روحانی، دكتر محمدرضا ابراهیمی

    كمیته هنر و ادبیات در روان پزشکی: دكتر سید احمد جلیلی، دكتر عادله عسگری ديارجانی

فهرست مسئوالن کمیته های اجرایی انجمن علمی روان پزشکان ایران
)به ترتیب رئیس و دبیر(:

    كمیته  اخالق و قانون در روان پزشکی: دكتر مهدی نصر اصفهانی، دكتر الهام شیرازی
    كمیته  تدوين راهنماها و استانداردها: دكتر مهران ضرغامی، دكتر سید وحید شريعت

    كمیته درمان های زيست شناختی: دكتر غالمرضا میرسپاسی، دكتر همايون امینی
    كمیته  روان پزشکان جوان و دستیاران: دكتر محمدرضا شالبافان، دكتر رضا پناهی

    كمیته صنفی: دكتر حسن فالح پور، دكتر محمدرضا نجارزادگان
    كمیته همايش: دكتر سید احمد جلیلی، دكتر احمد احمدی پور

***

اخبار و گزارش  ها
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    تقدیر از دکتر عاطفه محمدجعفری، عضو کمیته فضای مجازی در جلسه   
هیئت مدیره انجمن به جهت تالش های وی برای ارتقای اطالع رسانی عمومی 

انجمن در راستای بهبود سالمت روان جامعه

***
با کمال تأسف به اطالع می رساند همکار گرامی، دکتر محمدرضا آدميت، به جاودانگی پيوست.

این فقدان اندوهبار را به جامعه روان پزشکان تسليت گفته و برای همه صبر و سالمتی آرزو داریم.

هيأت مدیره انجمن علمی روان پزشکان ایران
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اخبار و گزارش  ها

   چهارمیــن همايــش ســالیانه انجمــن علمــی روان درمانــی ايــران، نوبــت تابســتان 1۴00 در قالــب وبینارهــای فصلــی و كارگاه هــای آموزشــی برگــزار 
ــرای  شــد. اولیــن دوره  وبینارهــا در روزهــای پنج شــنبه و جمعــه ۲1 و ۲۲ مــرداد از ســاعت ۹ الــی 1۷ اجــرا شــد و پــس از هــر ســخنرانی فرصتــی ب
ــی  ــی رواندرمان ــن علم ــال انجم ــد و ســخنرانی ها و اســاليدها در كان ــن داده ش ــن به صــورت آنالي ــه مخاطبی ــؤاالت ب ــه نظــرات و س مشــاركت و ارائ

ايــران در اختیــار مخاطبــان قــرار گرفــت.
اولیــن وبینــار بــا عنــوان "ســالمت روان كــودک و نوجــوان در دوران همه گیــری" برگــزار شــد. در ايــن وبینــار، دكتــر زهــرا شــهريور در مــورد مديريــت 
اضطــراب كــودكان در بحــران ســخنرانی كــرد و بــه ايــن نــکات اشــاره كــرد كــه نشــان دادن اضطــراب كــودكان به صــورت دل درد، ســردرد، تهــوع، 
ــود.  ــه ايشــان داده ش ــح مناســب ب ــه الزم اســت توضی ــد ك ــد می كن ــار تردي ــواده را دچ ــا بزرگســاالن اســت و خان ــاوت ب ــه متف ــازی ... اســت ك لجب
ــه ســن، توانايی هــای  ــز در مــورد "مديريــت ســوگ كــودكان در بحران"صحبــت كــرد و گفــت واكنــش كــودک باتوجــه  ب ــا عــرب گل نی ــر فريب دكت
شــناختی و كالمــی، ويژگــی سرشــتی، نــوع ارتبــاط و واكنــش والديــن متفــاوت اســت. همچنیــن دكتــر شــکوفه موســوی در مــورد "قصــه و ســالمت 
ــه داســتان های آموزشــی كــه مهارت هــا را آمــوزش می دهــد اشــاره كــرد و خاطرنشــان كــرد جوامعــی كــه در آن قصــه  روان"ســخنرانی كــرد. وی ب
ــا" پرداخــت. او بــه  و افســانه شــايع تر اســت موفق تــر هســتند. دكتــر رزيتــا داوری نیــز بــه موضــوع "چالش هــای آمــوزش در مــدارس در دوران كرون
مســئله بســته بــودن مــدارس و ارتبــاط آن بــا تغذيــه، ازدســت رفتن كار مــادران، افزايــش خشــونت، ســوء رفتــار، كاهــش يادگیــری و كاهــش توانايــی 
ــرد.  ــاره ك ــی و ... اش ــام آموزش ــری نظ ــا، انعطاف پذي ــش هزينه ه ــك، كاه ــش ترافی ــمانی، كاه ــت جس ــش فعالی ــی، كاه ــد همدل ــئله و رش ــل مس ح
همچنیــن دكتــر كتايــون راز جويــان بــه موضــوع "اثــر شــبکه های مجــازی بــر كــودک و نوجــوان در دوران كرونــا" پرداخــت. وی گفــت ايــن پديــده 
عــالوه بــر ناثیــر بــر ارتبــاط بــا دوســتان باگذشــت زمــان اثــرات منفــی ماننــد غــرق شــدن در خبرهــای اغــراق آمیــز، نگرانــی، كرختــی و ... را بــه دنبــال 
دارد و درنهايــت دكتــر الهــام شــیرازی در مــورد "روان پزشــکی از راه دور در كــودكان و نوجوانان"ســخنرانی كــرد و میــزان رضايــت از ايــن شــیوه را در 

حــد ويزيــت حضــوری برشــمرد.
   در همــان روز كارگاه آموزشــی "هم پیمانــی درمانــی" بــا اهــداف راهبردهــای عملــی بــرای ايجــاد و تقويــت هم پیمانــی درمانــی، تشــخیص و ترمیــم 

مــوارد گسســت هم پیمانــی درمــان توســط دكتــر نســیم نکويــی و دكتــر شــهاب شــیر خــدا برگــزار شــد.
ــا عنــوان "چارچوب هــای مهــم و مغفــول مانــده در روان درمانی"برگــزار شــد. دكتــر حمیــد پــور شــريفی دراين رابطــه بــه  دومیــن وبینــار در روز دوم ب

دکتر خدیجه محسن پوریان 
روانپزشک

گزارش چهارمین همایش سالیانه انجمن علمی 

روان درمانی ایران ، نوبت تابستان 1400
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ــا  ــزود چارچوب ه ــد و مهــم اســت مجــدد دچــار آســیب نشــود. وی اف ــه می كن ــم مراجع ــرای ترمی ــرد آســیب ديده ب ــی ف ــه در روان درمان ــرد ك ــکات اشــاره ك ــن ن اي
در روان درمانــی از ايجــاد ايــن آســیب جلوگیــری می كنــد و ســودمندی، خودمختــاری مراجــع، رازداری، رضايــت آگاهانــه و رعايــت روابــط حرفــه ای از اصــول ديگــر 
هســتند. دكتــر فاطمــه شــیخ مونســی در مــورد "مرزهــا در فضــای مجازی"ســخنرانی كــرد. و عنــوان كــرد روابــط متعــدد اينترنتــی در فضــای درمــان امــروز موجــب 
ســیال بــودن خويــش شــده اســت و ارتباطاتــی ماننــد ايمیــل بــا درمانگــر فاقــد محرمانگــی اســت و نقطــه مقابــل درمــان تحلیلــی اســت. او همچنیــن تاكیــد كــرد تأيیــد 
زيــاد در فضــای مجــازی موجــب ارضــای ســريع نیازهــا می شــود كــه رشــد ايگــو را دچــار مشــکل می كنــد. در آخريــن ســخنرانی دكتــر غالمرضــا ترابــی پاريــزی 
بــا عنــوان "فراينــد تصمیم گیــری درگــذر از مرزهــا و روابــط دوگانه"بــه ادامــه وبینــار پرداخــت و گفــت تصمیم گیــری در مــورد روابــط دوگانــه بیمــار همیشــه حــق 

دارد بــه درمــان بازگــردد و هــدف راضــی كــردن مراجــع اتفاقــی نیســت.
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دکتر خدیجه محسن پوریان 
روانپزشک

گزارش وبینار تازه های درمان اختالل سوءمصرف الکل 

   وبینــار تازه هــای درمــان اختــال ســوءمصرف الــکل توســط کمیتــه اعتیــاد 
ــاعت  ــهریور از س ــنبه 25 ش ــران روز پنج ش ــکان ای ــی روان پزش ــن علم انجم
ــار  ــن در اختی ــال انجم ــخنرانی ها در کان ــاید س ــد و اس ــرا ش ــی 11 اج 9 ال

مخاطبــان قــرار گرفــت.
در اولیــن ســخنرانی دکتــر حمیدرضــا احمدخانیهــا، رئیــس کمیتــه اعتیــاد، در 
مــورد" درمان هــای دارویــی در مســمومیت الــکل "صحبــت کــرد. او بــه عائــم 
ــر را  ــم خط ــرد و عائ ــاره ک ــف اش ــورت طی ــی به ص ــطوح خون ــی در س بالین
توضیــح داد. وی بــه مفاهیمــی چــون hangover کــه بعــد از مصــرف ســنگین 
ــدا و  ــه ص ــیت ب ــی، حساس ــم گوارش ــردرد و عائ ــا س ــد و ب ــکل رخ می ده ال
ــکل میتیلیــک اســت  ــا ال ــور مشــخص می شــود و متفــاوت از مســمومیت ب ن
اشــاره کــرد. وی تاکیــد کــرد ایــن نــوع مســمومیت بــا ظهــور زودرس عائــم 
بینایــی، شــروع تأخیــری عائــم، اســیدوز بــدون توجیــه، کاهــش هوشــیاری، 

درد شــکمی و نارســایی کلیــه، مشــخص مــی شــود.
ــاد  ــاز ح ــی ف ــای داروی ــدی "درمان ه ــی صی ــر عل ــخنرانی دوم دکت    در س
تــرک الــکل" را توضیــح داد. او مقیــاس CIWA-AR Scale را بــرای ایــن مهــم 
معرفــی کــرد کــه برمبنــای آن در مــوارد خفیــف بیمــار بــدون درمــان دارویــی 
ــورت  ــط به ص ــوارد متوس ــود، در م ــی ش ــت م ــی مدیری ــان حمایت ــا درم و ب

ــود. ــت می ش ــتری مدیری ــورت بس ــدید به ص ــوارد ش ــرپایی و در م س
ــکی در  ــاالت روان پزش ــودی اخت ــوع "همب ــه موض ــز ب ــا نی ــیوا ثری ــر ش دکت
اختــال ســوءمصرف الــکل" پرداخــت. در ابتــدا اثــرات الــکل بــر افســردگی را 
بیــان کــرد. او همچنیــن گفــت خانم هــا بیشــتر در افســردگی اولیــه از الــکل 

ــد در  ــای ضدافســردگی می توانن ــن اســاس داروه ــر ای ــد و ب ــتفاده می کنن اس
درمــان افســردگی ناشــی از الــکل مؤثــر باشــد. او عنــوان کــرد الــکل می توانــد 
ــی مثــل نالترکســون و  ــد و داروهای ــرات خــواب آوری داروهــا را تشــدید کن اث
ــان  ــردگی ها و درم ــا ضدافس ــی ب ــورت ترکیب ــد به ص ــات می توانن اکامپروس
ــی  ــم اضطراب ــرد عائ ــان ک ــر نش ــند. وی خاط ــر باش ــاری مؤث ــناختی رفت ش
ــای  ــه داروه ــوند ک ــده ش ــکل دی ــرک ال ــاه از ت ــش از 12 م ــد تابی می توانن
نالترکســون و اکامپروســات و دی ســولفیرام عــاوه بــر SSRIs و درمــان 
شــناختی رفتــاری مؤثــر باشــند و همچنیــن در مــورد ســایکوز شــواهد 
ــخصیت،  ــال ش ــح داد و اخت ــون را توضی ــن و نالترکس ــذاری کلوزاپی تأثیرگ

ــود. ــا ب ــر همبودی ه ــوارد دیگ ــز از م ــازی نی ــوماتوفرم، قمارب ــوردن، س خ
ــای  ــاد، "درمان ه ــه اعتی ــر کمیت ــوروزی، دبی ــا ن ــر علیرض ــه دکت    در ادام
دارویــی در فــاز نگه دارنــده تــرک الــکل"را توضیــح داد. وی ابتــدا بــه ارزیابــی و 
برنامه ریــزی درمــان، تعییــن اهــداف اشــاره کــرد و ســپس بــه انتخــاب درمــان 
ــح داد. او در  ــود را توضی ــای موج ــی داروه ــوارض جانب ــی پرداخــت و ع داروی
ــدید  ــا ش ــط ت ــوارد متوس ــرای م ــن ب ــات و گاباپنتی ــزود  از توپیرام ــه اف ادام

ــود. ــتفاده می ش اس
   و امــا ســخنرانی نهایــی برنامــه توســط دکتــر جمــال شــمس بــا موضــوع 
ــراد  ــرک الکل"ای ــده ت ــاز نگه دارن ــی در ف ــر داروی ــر درمان هــای غی ــروری ب "م
شــد و درمان هــای فــردی به صــورت شــناختی رفتــاری، انگیزشــی،12 قــدم، 
روان پویشــی و بیــن فــردی، گروه درمانــی و خانواده درمانــی حمایتــی توضیــح 

داده شــد.
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   بیمارســتان مــك لیــن در ســال 1۸11 تأســیس شــد و پیشــرو در مراقبت هــا، تحقیقــات و آمــوزش روانپزشــکی و بزرگ تريــن 
بیمارســتان آموزشــی روانپزشــکی دانشــکده پزشــکی هــاروارد اســت.

بیمارســتان مــك لیــن ابتــدا بــه عنــوان "پناهــگاه مجانیــن" ، بخشــی از بیمارســتان جنــرال ماساچوســت شــناخته می شــد. ايــن 
بیمارســتان در 1 اكتبــر 1۸1۸ افتتــاح شــد و اولیــن بیمــار خــود را در ۶ اكتبــر 1۸1۸ بســتری كــرد. در پــی اصالحــات درمانــی كــه 
در فرانســه بــا دكتــر فیلیــپ پینــل و در انگلســتان از ويلیــام تــاک كواكــر آغــاز شــد، ايــن بیمارســتان اصــول رفتــار حرفــه ای را در 
مراقبــت از بیمــاران آغــاز كــرد و بــا نــام بیمارســتان مــك لیــن بــه فعالیــت خــود ادامــه داد و دكتــر Rufus Wyman ، سرپرســت 

ايــن بیمارســتان اولیــن پزشــکی بــود كــه بــه چنیــن پســتی در آمريــکا منصــوب شــد.

   مــك لیــن اولیــن بیمارســتان روانپزشــکی در ايــاالت متحــده بــود كــه آزمايشــگاه های علــوم پايــه و بالینــی را بــرای بررســی 
نقــش عوامــل بیولوژيکــی در بیماری هــای روانپزشــکی در ســال 1۸۸0 تأســیس كــرد.

تاریخچه تحقيقات مک لين:

ــز ضــروری هســتند و  ــرای ســاختار و عملکــرد مغ ــن مولکولهــا ب ــن كشــف شــد. اي ــز در مــك لی ــو پروتئین هــای مغ 1۹51- لیپ
ــی فراهــم كــرد. ــه ای بیمــاری روان ــز و ناهنجاری هــای زمین ــی مغ ــرای درک رشــد طبیع ــه ای ب ــا زمین كشــف آنه

1۹5۷- مــك لیــن روشــی را بــرای اســتخراج و شناســايی چربی هــای مغــز در سراســر جهــان تصويــب كــرد. ايــن يــك پیشــرفت 
كلیــدی بــرای بهبــود درک ســاختارهای مغــزی بــود.

1۹۶0- مــك لیــن اولیــن مركــز میکروســکوپ الکترونــی در يــك مؤسســه روانپزشــکی ايــاالت متحــده شــد و توانايــی مشــاهده 
ــرد. ــم ك ــز را فراه ــی در مغ ــلول های عصب ــك س ــاختار تك ت س

1۹۷۸- مك لین اولین بانك ژنی برای مطالعه بیماری های نوروسايکیتری در اياالت متحده آمريکا را تأسیس كرد.

1۹۸۳- مــك لیــن اولیــن گــزارش بالینــی را در مورداســتفاده ازبتابالكرهــا بــرای درمــان بی قــراری )آكاتژيــا( كــه يکــی از عــوارض 
جانبــی اصلــی داروهــای ضــد روان پريشــی اســت، منتشــر كــرد.

دکتر ونوس وطنخواه 
روانپزشک

:)Mc Lean( بیمارستان مک لین
 خدمات استاندارد طالیی در سالمت روان
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ــال  ــرای بیمــاران مبت ــی را ب ــی تحلیل ــر روان درمان ــی كــرد كــه تأثی ــرل شــده را ارزياب ــا نتیجــه كنت ــه ب ــن مطالع ــن اولی 1۹۸۴- مــك لی
ــن اختــالل  ــان اي ــی - اجتماعــی را در درم ــدی از رويکردهــای روان ــه نســل جدي ــن مطالع ــج اي ــی می كــرد. نتاي ــه اســکیزوفرنی ارزياب ب

برانگیخــت.

ــی  ــکا و انجمــن جهان ــه توســط انجمــن روانپزشــکان آمري ــرزی را ك ــالالت شــخصیت م ــای تشــخیصی اخت ــن معیاره ــك لی 1۹۸۸-م
ــرد. ــه شــده اســت، توســعه داده و مشــخص ك روانپزشــکان پذيرفت

1۹۸۸ -مك لین اولین بیمارستان روانپزشکی در جهان شد كه مركز تصويربرداری تشديد مغناطیسی مغز را تأسیس كرد.

ــراد  ــز اف ــی در مغ ــه نشــان دهنده ناهنجــاری شــیمیايی عملکــرد ســلول های عصب ــن شــواهدی را ك ــن اولی ــان در مــك لی 1۹۹۶-محقق
مبتــال بــه آلزايمــر اســت كشــف كردنــد، يافتــه ای كــه در نهايــت منجــر بــه اولیــن درمان هــای تأيیــد شــده توســط FDA بــرای آلزايمــر 

شــد.

 HBTRC .ــرد ــت ك ــود را درياف ــده خ ــدا ش ــز اه ــه مغ ــز" ،5000نمون ــك مغ ــك لین"بان ــاروارد در م ــز ه ــت مغ ــع باف ــز مناب ۲000-مرك
ــد. ــع میکن ــق توزي ــن ۴000محق ــی را بی ــه هاي ــاالنه نمون ــت و س ــان اس ــز در جه ــك مغ ــن بان بزرگ تري

ــالل خــوردن بیشــتر از بی اشــتهايی  ــه اخت ــال ب ــراد مبت ــورد اف ــی را در م ــن نظرســنجی مل ــن اولی ــان بیمارســتان مــك لی ۲00۷ -محقق
ــد كــه ايــن  اختــالالت شــايع هســتند. ــد و نشــان دادن ــا پرخــوری عصبــی binge eating انجــام دادن عصبــی ي

ــن بیمارســتان  ــوان برتري ــه عن ــن بیمارســتان هــای  U.S. News & World Report مــك لیــن ب در نظرســنجی ســاالنه ۲0۲0 بهتري
روانپزشــکی رتبــه بنــدی شــد. كاركنــان مــك لیــن اهمیــت مشــاركت بــا بیمــاران و خانوادههــای آنهــا را بــرای مديريــت موفقیــت آمیــز 
شــرايط بیمــاران بــه عنــوان جــزء جدايــی ناپذيــر كار خــود قــرار داده انــد. شــعار ايــن بیمارســتان "اولويــت قــرار دادن افــراد در ســالمت 

روان " اســت. 

ــه  ــرار داده اســت. .ب ــون بیــش از ۹000 كــودک و بزرگســال را تحــت مراقبت هــای بســتری و بخش هــای نگهــداری ق ــن تاكن مــك لی
عــالوه، ايــن بیمارســتان بیــش از 5۸000 بیمــار را در بخش هــای روزانــه و درمانــگاه ســرپايی پذيــرش كــرده اســت. مــك لیــن همچنیــن 

ــد.  ــت را اداره می كن ــر ايال ــر در سراس ــاری جامعه نگ ــه اقم ۷ برنام

ــکل ،  ــا شــامل:بخش ال ــن بخــش ه ــن در ۷ بخــش ســازماندهی شــده اند. اي ــی بیمارســتان مــك لی ــی و تحقیقات    فعالیت هــای بالین
مــواد مخــدر و اعتیاد،بخــش روانپزشــکی كــودكان و نوجوانــان نانســی وريچــارد ســیمچز، بخــش اختــالالت اضطرابــی و افســردگی، بخــش 

روانپزشــکی ســالمندان، بخــش اختــالالت ســايکوتیك، بخــش تعالــی ســالمت روان زنــان و مركــز تحقیقــات نوروســاينس می باشــند.

منبع:
https://www.mcleanhospital.org/
http://nnswlhd.health.nsw.gov.au/
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مصاحبه، تهيه و تنظيم:
دکتر ارغوان آیت اللهی

روانپزشک 

ــای  ــاب آق ــرم جن ــتاد محت ــت اس ــالم خدم ــا س ــی: ب ــت الله ــر آی     دکت
ــوت  ــوان پیشکس ــه به عن ــت ك ــن اس ــه اي ــن مصاحب ــدف اي ــرازی؛ ه ــر ح دكت
ــما  ــن ش ــم. مخاطبی ــتفاده كنی ــما اس ــمند ش ــات ارزش ــکی از تجربی روان پزش
جامعــه روانپزشــکی از جملــه روانپزشــکان جــوان هســتند و صحبت هــای 
ــال حاضــر و  ــه مســیر ايشــان. در ح ــرای ادام ــنايی بخــش اســت ب شــما روش
ــور  ــکی را چط ــاران روانپزش ــت بیم ــکی و وضعی ــت روانپزش ــوع، وضعی در مجم

؟  می بینیــد

    دکتــر حــرازی: ســالم عــرض می كنــم خدمــت شــما و دوســتان. درواقــع 
ــر  ــه نظ ــت، ب ــه اس ــورت گرفت ــزد ص ــتان ي ــه در اس ــی ك ــاس تحقیقات براس

ــاير دســته های  ــايع تر از س ــال حاضــر افســردگی و اضطــراب ش می رســد در ح
ــردگی  ــکل افس ــه ش ــود را ب ــتر خ ــه بیش ــتند ك ــکی هس ــالالت روانپزش اخت
ــتند  ــا هس ــرا خانم ه ــن اكث ــد. مراجعی ــان می دهن ــی نش ــس تايم ــن و دي مزم
كــه حــدود ۷5% تــا ۸0% را تشــکیل می دهنــد كــه احتمــاال بــه دلیــل مراجعــه 
ــری  ــی- جب ــالل وسواس ــق اخت ــمت های از مناط ــت. در قس ــان اس ــر آقاي كمت
ــالالت  ــت و اخت ــر از 1% اس ــايکوتیك كمت ــالالت س ــود. اخت ــده می ش ــز دي نی

ــد. ــوان دي ــك می ت ــوالر تیپی ــای پ ــك ب ــکل ي ــه ش ــر ب ــوالر را كمت بای پ

ــت  ــك وق ــکاران روانپزش ــت هم ــش باهم ــال پی ــدود ۲5 س ــبختانه در ح خوش
ــزد  ــتان ي ــود اس ــی در خ ــکل خصوص ــه ش ــکی ب ــتان روان پزش ــن بیمارس اولی

گفت وگو

با شناخت وارد این رشته شوید که توقعات 
بی جا منجر به دل سردی شما نشود 

یزد، مطب دکتر حرازی- تابستان 1400

گفت  وگو با دکتر محمدعلی حرازی
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گفت وگو

افتتــاح شــد. در اوايــل افتتــاح بخــش ابتــدا بــا ابتــال بــه بیمــاری روانپزشــکی 
ــائل  ــر مس ــاران درگی ــیاری از بیم ــد، بس ــورد می ش ــو برخ ــك تاب ــکل ي ــه ش ب
خرافاتــی بودنــد و بــه متخصــص مراجعــه نمی كردنــد و در صــورت مراجعــه بــه 
ــد.  ــه می كردن ــر مراجع ــته های ديگ ــص در رش ــکاران متخص ــه هم ــك ب پزش
ــت  ــودی در وضعی ــك و بهب ــه روان پزش ــه ب ــا مراجع ــج ب ــبختانه به تدري خوش
بیمــاران ايــن انــگ كاهــش يافــت و مــردم بیشــتر پذيــرای ايــن رشــته شــدند. 
در حــال حاضــر اكثــر بیمــاران بــا ظهــور عالئــم روان پزشــکی زودتــر مراجعــه 
ــه  ــر در مراجع ــی تأخی ــوارد وســواس و اضطــراب كم ــه در م ــه البت ــد ك می كنن

ــود. ــده می ش ــوز دي هن

    دکتر آیت اللهی: اســتاد شــما چه سالی فارغ التحصیل شده ايد؟ 

    دکتــر حــرازی: بنــده در ســال 1۳۶0 از بیمارســتان روزبــه فارغ التحصیــل 
ــرای  ــی پذي ــتی، درمان ــتم بهداش ــال سیس ــزد اص ــه ي ــل ورد ب ــده ام، اواي ش
روان پزشــك نبــود و انتظــار داشــتند مــن جايــی در اورژانــس بیمارســتان جنــرال 
ــزل  ــتمر، يك من ــای مس ــا پیگیری ه ــج ب ــی به تدري ــوم ول ــه كار ش ــغول ب مش
مصــادره ای به عنــوان بخــش روان پزشــکی بــا چهــار روان پزشــك تشــکیل شــد 
ــی از  ــت يک ــه هم ــکی ب ــع روان پزش ــز جام ــال 1۳۶۷ مرك ــرانجام در س و س
ــه  ــت ك ــاح شــد. ســال 1۳۸۳ انجمــن اســتان شــکل گرف ــن اســتان افتت خیري
بــه لطــف دوســتان ســه دوره رياســت آن را بــه عهــده داشــتم. تحقیقاتــی كــه 
ــاری افســردگی  ــه شــیوع بیم ــت نشــان داد ك به واســطه انجمــن صــورت گرف
ــغل های  ــاير ش ــان و س ــا، زندانی ــان كارخانه ه ــل كاركن ــی مث ــع مختلف در جوام
ــری از  ــرای جلوگی ــده راهــی ب ــات همــوار كنن ــن تحقی اســتان باالســت و همی
ــتخدامی در  ــوابق اس ــده س ــون بن ــال ۸۴ چ ــود. در س ــا ب ــیوع آن ه ــش ش افزاي
ــی داشــتم بازنشســته شــدم و در حــال حاضــر در مطــب  دوران پزشــك عموم
شــخصی، بیمارســتان گــودرز و درمانــگاه سیدالشــهدا مشــغول بــه كار هســتم.

    دکتر آیت اللهی: اســتاد چه توصیه ای برای روان پزشــکان جوان داريد؟ 

    دکتــر حــرازی: در حــال حاضــر تابوهــای گذشــته نســبت بــه روان پزشــك 
ــگاه خــود  ــه نظــر جاي شکســته شــده اســت و در حــال حاضــر روان پزشــکی ب
ــن  ــتیاری وارد اي ــان دس ــوب در امتح ــرات خ ــب نم ــت و اغل ــرده اس را پیداك

ــا  ــه ب ــت ك ــن اس ــوان اي ــکان ج ــه روان پزش ــن ب ــه م ــوند. توصی ــته می ش رش
ــاران  ــرای بیم ــو را ب ــن تاب ــتر اي ــد بیش ــود می توانن ــای خ ــش مهارت ه افزاي
شکســته و همچنیــن بــا افزايــش مطالعــه در جامعــه شناســی و ادبیــات منجــر 
بــه افزايــش عالقــه خــود  شــوند. بنــده خــودم يکــی از داليــل ورودم بــه رشــته 
ــه  ــود. توصی ــی ب ــات و خوشنويس ــه ادبی ــخصی ب ــه ش ــاب و روان عالق اعص
ــه  ــنید ك ــد ش ــت، باي ــاران اس ــه بیم ــوش دادن ب ــه دارم گ ــری ك ــم ديگ مه
بیمــار چــه مــی خواهــد، همدلــی از مهم تريــن اركان يــك راپــوی مناســب بــا 
بیمــاران اســت و در حیــن حفــظ اتوريتــه خــود بايــد بــا بیمــار همدلــی داشــت. 
ــل  ــات قب ــات جلس ــد، اطالع ــته باش ــانه ای داش ــد جامعه شناس ــد دي ــعی كنی س
ــه  ــید. ب ــد مجــدداً ســؤال نپرس ــا فراموشــمان نشــود و در جلســات بع مريض ه
قــول اســتاد معنــوی بهتــر اســت بعــد از پايــان ســاعت مطــب بینیــد چنــد تــا 
ــه از دانشــجويان  ــد. خواهشــی ك ــان نســخه هايتان را دور انداختن از مريض هايت
ــه  ــا شــناخت وارد ايــن رشــته شــوند كــه توقعــات بی جــا منجــر ب دارم لطفــا ب

دل ســردی شــما نشــود.

ــا  ــرای م ــاران ب ــان بیم ــره ای از درم ــتاد خاط ــی: اس ــت الله ــر آی     دکت
می كنیــد؟  تعريــف 

    دکتــر حــرازی: هــر بیمــار بــرای خــود ماجرايــی دارد، چیــزی كــه بیشــتر 
ــتند  ــوالر هس ــای پ ــف ب ــردگی طی ــاران افس ــد بیم ــم می مان ــه در ذهن از هم
ــا  ــای گران به ــم هداي ــواًل می بین ــد معم ــا می كنن ــه مانی ــويچ ب ــان س ــه ناگه ك
می آورنــد، اگــر بیمــار هدايــای ارزشــمند مــی آورد معمــواًل بايــد بــه ســويچ بــه 

مانیــا شــك كــرد تــا حقــوق بیمــاران حفــظ شــود.

    دکتــر آیــت اللهــی: اســتاد از شــرايط فعلــی خــود راضــی هســتید؟ كاری 
بــوده كــه دوســت داشــته باشــید انجــام بدهیــد و شــرايط پیــش نیامــده باشــد؟ 

ــه  ــر آنچ ــه ه ــروز ب ــه ام ــا ب ــن ت ــر م ــداهلل خی ــرازی: الحم ــر ح     دکت
ــال  ــوده ام در ح ــه ام ب ــق كار و حرف ــه عاش ــن همیش ــیده ام، م ــته ام رس خواس
ــم را در  ــم توانايی هاي ــعی می كن ــن دارم و س ــال س ــدود ۷0 س ــم ح ــر ه حاض
ــرژی  ــم ان ــا بتوان ــم ت ــت نمی كن ــاعت ويزي ــتر از روزی ۴س ــرم. بیش ــر بگی نظ

ــم. ــته باش ــاران داش ــت بیم ــرای ويزي ــی ب كاف

10
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   ايــن متاآنالیــز بــه ايــن پرســش پاســخ مــی دهــد كــه دوزهــای بهینــه بــرای 
پیشــگیری از عــود در بیمــاران مبتــال بــه اســکیزوفرنیای پايــدار چقــدر اســت؟

در ايــن متاآنالیــز ۲۶ مطالعــه شــامل ۴۷۷۶ شــركت كننده اســت، كــه در ايشــان 
ــا اثربخشــی  ــرم Risperidone ب ــی گ ــًا بیشــتر از 5 میل ــادل تقريب ــای مع دوزه
بیشــتری همــراه نبوده اســت. بــا ايــن حــال ، افزايــش دوزهــا بــا عــوارض جانبــی 

ــت. ــراه بوده اس ــتری هم بیش

ــی دوزهــای  ــه حت ــه نظــر می رســد ك ــه، ب ــن مطالع ــج اي ــر اســاس نتاي ــه ب البت
ــر  ــکیزوفرنیا مؤث ــود اس ــگیری از ع ــايکوتیك در پیش ــی س ــای آنت ــن داروه پايی
ــگام كاهــش دوز داروی  اســت. بااين حــال، ضــروری اســت كــه پزشــکان در هن
ــل  ــتری عم ــاط بیش ــا احتی ــر ب ــای پايین ت ــژه در دوزه ــايکوتیك به وي ــی س آنت
ــا احتمــال باالتــر عــود بیمــاری بــه طــور  كننــد زيــرا كاهــش بیشــتر دوز دارو ب

ــراه اســت.  نامتناســبی هم

در  عــود  از  پیشــگیری  بــرای  موردنیــاز  آنتــی ســايکوتیك  داروهــای  دوز 
اســت. بحث برانگیــز  موضــوع  يــك  اســکیزوفرنی 

   داده هــای ايــن مطالعــه از طريــق ثبــت كارآزمايی هــای مبتنــی بــر مطالعــه 
گــروه اســکیزوفرنیای Cochrane )۹ مــارس ۲0۲0( ، PubMed )1 ژانويــه 
ــا  ــتر ب ــات بیش ــرای اطالع ــی به دســت آمده اســت و ب ۲0۲1( و بررســی های قبل

ــه شــد. ــی تمــاس گرفت ــا شــركت های داروي ــات و/ي نويســندگان مطالع

ــی  ــای بالین ــتقل كارآزمايی ه ــور مس ــه ط ــر ب ــه گ ــه دو مطالع ــن مطالع در اي
تصادفــی را انتخــاب كردنــد كــه دوزهــای ثابــت داروی آنتــی ســايکوتیك نســل 
ــرای پیشــگیری از عــود در بیمــاران مبتــال  ــن را ب ــا فلوفنازي ــدول ي دوم، هالوپري

ــد. ــدار مقايســه كردن ــه اســکیزوفرنیای پاي ب

   عــود تعريــف شــده )پیامــد اولیــه( ، بســتری شــدن مجــدد، مقیــاس ســندرم 
مثبــت و منفــی يــا مقیــاس مختصــر رتبه بنــدی روانپزشــکی كاهــش نمــره كل 

از شــروع، علــت قطــع دارو و حــذف بــه دلیــل عــوارض جانبــی مــوارد مــورد نظــر 
در ايــن مطالعــه بــود.

شــواهد ۷۲ گــروه بیمــاران از ۲۶ مطالعــه بــا ۴۷۷۶ شــركت كننده مــورد 
تجزيه وتحلیــل قــرار گرفــت. منحنی هــای مربــوط بــه دوز - پاســخ مربــوط بــه 
اثــر دارای شــکل هذلولــی بــود بــه ايــن معنــی كــه احتمــال عــود بــا دوزهــای 
ــد،  ــش می ياب ــرعت كاه ــپريدون به س ــادل ريس ــرم در روز مع ــر 5 میلی گ حداكث
ــه دلیــل عــوارض جانبــی  ــل، قطــع دارو ب امــا پــس از آن مســطح شــد. در مقاب
ــی از  ــر گروه ــل زي ــه در تجزيه وتحلی ــد. البت ــه می ياب ــن دوز ادام ــتر از اي بیش
ــرم در روز  ــادل ۲٫5 میلی گ ــی مع ــًا در غلظت ــودی، تقريب ــال بهب ــاران در ح بیم

ــود. ــطح می ش ــی مس ــه منحن ــپريدون ب ريس

ــر  ــای باالت ــه دوز - معادل ه ــد ك ــان می ده ــز نش ــن متاآنالی ــای اي    يافته ه
از تقريبــًا 5 میلــی گــرم در روز  Risperidone ممکــن اســت ســود كمــی بــرای 
پیشــگیری از عــود داشــته باشــند، امــا عــوارض جانبــی بیشــتری ايجــاد كننــد. 
بــرای بیمارانــی كــه در حــال بهبــودی هســتند يــا از داروهــای آنتــی ســايکوتیك 
نســل اول اســتفاده مــی كننــد ، دوز – معــادل هــای كمتــر از ۲.5 میلــی گــرم در 
روز  Risperidone ممکــن اســت كافــی باشــد. بــا ايــن حــال ، در ايــن  دوز كــم 
احتیــاط الزم اســت ، زيــرا هنگامــی كــه دوز بیشــتر كاهــش يابــد بــا خطــر عــود 

مجــدد نامتناســب همــراه مــی باشــد.

منبع:
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jamapsychiatry.2021.2130. Epub ahead of print. PMID: 34406325; 
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مقاله  ها

بررسی دوز داروهای آنتی سایکوتيک برای پيشگيری از 
عود در مبتالیان  اسکيزوفرنيای پایدار؛ یک متاآناليز



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

]]

تابستان و نیمه اول 
پاییز  1400

12

اثربخشی و پذیرش مداخالت دارویی، روانی و اجتماعی و تحریک 

مغز در کودکان و نوجوانان مبتال به اختالالت روانی: یک مرور چتری

مقاله  ها

ترجمه و گردآوری:
دکتر زهرا دخيلی

دستيار روانپزشکی

ــك  ــای تحري ــی و تکنیك ه ــی اجتماع ــالت روان ــا، مداخ ــر داروه ــالوه ب    ع
ــالالت  ــه اخت ــال ب ــان مبت ــرای كودكان/نوجوان ــی ب ــای درمان ــزی گزينه ه مغ
ــور  ــه ط ــری )Umbrella review( ، ب ــی چت ــن بررس ــرای اي ــتند. ب ــی هس روان
سیســتماتیك متاآنالیزهــای شــبکه ای )NMAs( و متاآنالیزهــا )MA هــا( از 
ــه  ــه ۴۸ دارو ، ۲0 مداخل ــده )RCTs( را ك ــرل ش ــی كنت ــای تصادف ــی ه كارآزماي
ــا  ــان ب ــی اجتماعــی و چهــار تکنیــك تحريــك مغــزی را در كودكان/نوجوان روان
5۲ اختــالل روانپزشــکی  متفــاوت مــورد ارزيابــی قــرار مــی دهــد ، جستجوشــده 
اســت.  پیامدهــای اولیــه كاهــش عالئــم خــاص بیمــاری و  همــه علــت قطــع 
ــالل  ــامل 15 اخت ــه NMA 1۴ و MA ۹0  ش ــن مطالع ــود. در اي ــرش"( ب )"پذي

روانــی يــا گروهــی از اختــالالت روانــی گــزارش شــده اســت. بــه طــور كلــی ، 
۲1 دارو نســبت بــه پیامدهــای اولیــه از دارونمــا بهتــر عمــل كردنــد و ســه مداخلــه 
روانــی اجتماعــی نیــز ايــن چنیــن بودنــد )در حالــی كــه هفــت مــورد از لیســت 
ــد  ــك، متقاع ــج متاآنالیتی ــر اســاس نتاي ــد.(. ب ــر بودن ــان بهت ــدون درم انتظــار /ب
كننــده تريــن مشــخصات اثربخشــی در مــورد آمفتامیــن هــا ، متیــل فنیديــت و 
تــا حــد كمتــری ، درمــان رفتــاری در اختــالل نقــص توجه/بیــش فعالــی مشــاهده 
شــد. آريپیپــرازول ، ريســپريدون و چنديــن مداخلــه روانــی اجتماعــی در اوتیســم؛ 
ريســپريدون و مداخــالت رفتــاری در اختــالالت رفتــاری مخــرب ؛ چنديــن داروی 
ــی  ــتین ، تركیب ــکیزوفرنیا ؛ فلوكس ــف اس ــالالت طی ــايکوتیك در اخت ــی س آنت
از فلوكســتین و درمــان رفتــاری شــناختی )CBT( و درمــان بیــن فــردی در 
افســردگی ؛ آريپیپــرازول در مانیــا؛ فلوكســتین و رفتــار درمانــی شــناختی گروهــی   
 CBT ، در اختــالالت اضطرابــی ؛ فلوكســتین/مهاركننده هــای بازجــذب ســروتونین
و درمــان رفتــاری بــا مواجهــه و پیشــگیری از پاســخ در اختــالل وسواســی جبــری 
؛ CBT در اختــالل اســترس پــس از ســانحه ؛ ايمــی پرامیــن و مداخلــه رفتــاری 
ــواده  ــاری در encopresis ؛ و خان ــان رفت ــده در شــب ادراری ؛ درم هشــدار دهن
ــر  ــری ب ــرور چت ــن م ــل از اي ــج حاص ــی. نتاي ــتهايی عصب ــی اش ــی در ب درمان
ــان ،اطالعــات مبتنــی  ــی در كودكان/نوجوان مداخــالت رايــج در  اختــالالت روان

بــر شــواهد  بــرای تصمیــم گیــری بالینــی را ارائــه مــی دهــد.
ــا  ــط در كودكــی ي ــی مرتب ــا تظاهــرات بالین ــی ب ــالالت روان    بســیاری از اخت
ــدا  ــه پی ــالی ادام ــا بزرگس ــن ت ــاری مزم ــوند و دوره بیم ــروع می ش ــی ش نوجوان
می كنــد بســیاری از اختــالالت بــا شــروع زودرس ابتــدا در بزرگســالی تشــخیص 

ــی و از ۹  ــالالت خلق ــرای اخت ــال ب ــا ۸ س ــرای ۶ ت ــر ب ــا تأخی ــوند، ب داده می ش
تــا ۲۳ ســال بــرای اختــالالت اضطرابــی. اختــالالت روانــی و عصبــی - رشــدی 
در كــودكان و نوجوانــان بــه علــت تداخــل آنهــا در دســتیابی بــه مراحــل عــادی 
ــال های  ــا و س ــی بیماری ه ــار جهان ــی ب ــل اصل ــی، از عل ــی - اجتماع ــد روان رش
ــر  ــه مناســب درمان هــای مبتنــی ب ــی اســت. ايــن شــرايط ارائ ــا ناتوان زندگــی ب
شــواهد و مؤثــر بــرای جوانــان مبتــال بــه اختــالالت روانــی را بــه يــك اولويــت 

ــد. ــل می كن ــی تبدي ــه بهداشــت عموم ــدی در زمین كلی
   نتايــج بســیاری از ايــن RCT هــا در متاآنالیزهــای زوجــی )MA( يــا متاآنالیــز 
شــبکه )NMA(  جمــع شــده اســت. در حالــی كــه اكثــر داروهــای ضدافســردگی 
بــرای درمــان افســردگی در بزرگســاالن از دارونمــا بهتــر عمــل مــی كننــد ، اثــر 
ــا  ــان  ب بخشــی بهتــر ضــد افســردگی نســبت بــه پالســبو د ركــودكان و نوجوان
اختــالل افســردگی اساســی ثابــت نشــده اســت. همچنیــن اثربخشــی ايــن گــروه 
دارويــی در اختــالالت اضطرابــی در كــودكان و نوجوانــان نســبت بــه بزرگســاالن 
تايیــد نشــده اســت. از ســوی ديگــر ، RCT هايــی كــه مداخــالت روانــی اجتماعــی 
ــه  ــال ب ــان مبت ــه در جوان ــدون  مداخل ــرل ب ــروه كنت ــا  گ ــا لیســت انتظــار ي را ب
ــی را  ــج مثبت ــا نتاي ــد ، غالب ــی مقايســه می كنن ــا اضطراب ــالالت افســردگی ي اخت
نشــان مــی دهنــد. بــا ايــن حــال ، در مقايســه بــا مداخــالت دارونما/ســاختگی ، 
بیشــتر يافتــه هــای مهــم مداخــالت روانــی اجتماعــی در مقابــل دارونمــا ناپديــد 

مــی شــوند.
بــرای ADHD ، آمفتامیــن هــا و متیــل فنیديــت موثرتريــن مداخــالت در تعــداد 
زيــادی از نتايــج هســتند. در حالــی كــه آمفتامیــن هــا از متیــل فنیديــت در نتیجــه 
اثربخشــی اولیــه بهتــر عمــل مــی كننــد ، متیــل فنیديــت دارويــی اســت كــه از 
نظــر ايمنــی نســبت بــه دارونمــا تفــاوت كمتــری دارد. برخــی شــواهد در مــورد  
ــی را  ــج كاراي ــه ای محــدود از نتاي ــه مجموع ــود اســت ، ك ــی موج ــار درمان رفت
ــا داروهــا دارد. نکتــه مهــم  ــر كمــی در مقايســه ب ــدازه اث شــامل مــی شــود و ان
ايــن اســت كــه در حالــی كــه آمــوزش مهــارت هــای اجتماعــی نتايــج امیــدوار 
كننــده ای را در برابــر لیســت انتظــار نشــان مــی دهــد ، هیــچ مدركــی در مقايســه 
ايــن مداخلــه بــا دارونمــا در دســترس نیســت. از ايــن رو ، آمفتامیــن هــا يــا متیــل 
فنیديــت را مــی تــوان درمــان خــط اول در نظــر گرفــت كــه در صــورت نیــاز بــا 
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مقاله  ها

آگونیســت هــای آلفــا ۲ تقويــت مــی شــود و در حالــت ايــده آل همــراه بــا درمــان 
رفتــاری بــه عنــوان يــك رژيــم درمانــی بهینــه. در صــورت منــع مصــرف داروهــا 

مــی تــوان رفتــار درمانــی را در نظــر گرفــت.
ــی  ــی داروي ــای درمان ــپريدون گزينه ه ــرازول و ريس ــم، آريپیپ ــرای اوتیس    ب
انتخابــی هســتند. بــا اين حــال، مداخــالت روانــی اجتماعــی مختلــف بــر مجموعــه 
وســیعی از پیامدهــا، بــرای مثــال رفتاردرمانــی شــناختی بــرای اضطــراب، درمــان 
ــار و عملکــرد پرخاشــگرانه  ــری و رفت ــدان در تحريك پذي ــن و فرزن ــی والدي تعامل
موثــر اســت. ايــن مزايــا نه تنهــا در مقابــل لیســت انتظــار، بلکــه در برابــر ســاير 
ــه  ــی ك ــای متفاوت ــه پیامده ــود. باتوجه ب ــاهده می ش ــز مش ــال نی ــالت فع مداخ
ــی را  ــای درمان ــواع ابزاره ــد، ان ــرار می دهن ــدف ق ــی ه ــای درمان ــن روش ه اي
ــن دوره  ــواده و همچنی ــع، نیازهــا و انتخــاب بیمــار و خان ــه مناب ــوان باتوجه ب می ت

بیمــاری و وجــود عوامــل اســترس زای محیطــی در نظــر گرفــت.
ــی  ــه داروي ــا گزين ــتین تنه ــان، فلوكس ــردگی در جوان ــالالت افس ــرای اخت    ب
ــردگی  ــا افس ــا دارونم ــه ب ــر در مقايس ــای ديگ ــت. داروه ــواهد اس ــر ش ــی ب مبتن
ــن،  ــت. از ايمیپرامی ــه اس ــا قابل مالحظ ــرات دارونم ــا اث ــد. ام ــود نمی دهن را بهب
نورتريپتیلیــن و احتمــااًل ونالفاكســین بايــد اجتنــاب كــرد، زيــرا مقبولیــت، تحمــل 
ــردی  ــان بین ف ــا، درم ــرای داروه ــی ب ــوان جايگزين ــی دارد. به عن ــی ضعیف و ايمن
ــد.  ــل می كن ــر عم ــا بهت ــه از دارونم ــت ك ــی اس ــی اجتماع ــه روان ــا مداخل تنه
ــه  ــی اولی ــه اثربخش ــا در نتیج ــن از دارونم ــتین همچنی ــا فلوكس ــب CBT ب تركی

ــود. ــر ب ــی برت ــك درمان ــه هــر دو روش ت ــه اســت و نســبت ب پیشــی گرفت
ــرای شــب ادراری، ايمــی پرامیــن مؤثرتريــن مداخلــه دارويــی اســت. می تــوان  ب
آن را بــا اكســی بوتینیــن تركیــب كــرد تــا اثربخشــی را افزايــش دهــد. بااين حــال، 
باتوجه بــه مشــکالت احتمالــی در تحمــل ايــن دارو در جوانــان، ابتــدا بايــد 
مداخــالت روانــی اجتماعــی، از جملــه درمــان رفتــاری زنــگ خطــر كــه توســط 
ــچ  ــرد. هی ــرار گی ــش ق ــورد آزماي ــود، م ــتیبانی می ش ــواهد پش ــن ش بزرگ تري
تفاوتــی بیــن انــواع مختلــف زنــگ هشــدار ظاهــر نمی شــود و زنــگ هشــدار بعــد 

ــد. ــظ می كن ــود را حف ــی خ ــه كاراي ــف مداخل از توق
ــك كالس  ــوان ي ــای SSRI به عن ــتین و داروه ــواس فلوكس ــالل وس ــرای اخت ب
بايــد اولیــن درمــان دارويــی خــط اول در نظــر گرفتــه شــود. در میــان مداخــالت 
ــخ  ــگیری از پاس ــه و پیش ــا مواجه ــی ب ــار درمان ــی ، CBT و رفت ــی اجتماع روان
،گزينــه هــای موثــری هســتند. اگــر درمــان بــا فلوكســتین/SSRI هــا موثــر نباشــد 

ــد و بالعکــس. ــه مداخــالت روانــی -اجتماعــی تغییــر ياب ، بايــد درمــان ب
   بــرای اختــالالت اضطرابــی، فلوكســتین و فلووكســامین اســتراتژی های 

درمانــی دارويــی مبتنــی بــر شــواهد هســتند. در بیــن مداخــالت روانــی اجتماعــی 
ــااًل  ــان، احتم ــط اول درم ــوان خ ــد به عن ــژه   CBT گروهی-باي ــه وي ، CBT-و ب
قبــل از داروهــا، باتوجه بــه انــدازه اثــر زيــاد و اثــر مفیــد گســترده حتــی در مقابــل 

ــان ارائــه شــود. دارونمــا در كــودكان و نوجوان
به عنــوان  اجتماعی/ايذايــی، ريســپريدون  اختــالالت رفتاری/غیــر  در مــورد 
ــاری  ــواع مختلــف درمــان رفت ــا ان ــن عامــل دارويــی ظاهــر می شــود، ام مؤثرتري
ــی در نظــر  ــن گزينه هــای درمان ــوان اولی ــد به عن ــن( باي ــوزش والدي ــه آم )از جمل

ــه شــود. گرفت
خانواده درمانــی  نوجوانــان،  و  كــودكان  در  بی اشــتهايی عصبــی  بــرای     

مداخلــه ای اســت كــه توســط مهم تريــن شــواهد پشــتیبانی می شــود.
ــنگ  ــايکوتیك ها س ــی س ــا آنت ــان ب ــکیزوفرنی، درم ــف اس ــالالت طی ــرای اخت ب
بنــای درمــان اســت. همــه داروهــای آنتــی ســايکوتیك مــورد آزمايــش، بــه جــز 
ــا هســتند  ــا دارونم ــری در مقايســه ب زيپراســیدون، دارای اثربخشــی بســیار باالت
كــه اوالنزاپیــن و ريســپريدون مؤثرتريــن آنهــا هســتند و لوراســیدون وآريپیپــرازول 

ــتند. ــری هس ــی قابل تحمل ت ــه درمان گزين
   در مــورد اختــالل دوقطبــی، شــواهد متاآنالیتیــك كمــی در دســترس اســت. 
بــرای مانیــا، تنهــا داده هــای مثبــت بــرای آريپیپــرازول موجــود اســت، بااين حــال 
لیتیــوم نیــز يــك درمــان مبتنــی بــر شــواهد اســت. بــرای افســردگی دوقطبــی، 
ــی  ــد، يعن ــه واح ــك نتیج ــط در ي ــت و فق ــا اس ــر از دارونم ــن برت ــط كوئتیاپی فق
شــدت كلــی بیمــاری، امــا نــه در نتیجــه عالئــم اولیــه. ايــن يافتــه بــا بزرگســاالن 
متفــاوت اســت و حداقــل تــا حــدی بــه دلیــل اثــرات دارونمــا در جوانــان اســت. 
ــود،  ــدون و اوالنزاپین/فلوكســتین نب ــب لورازي ــری شــامل تركی ــن بررســی چت اي
زيــرا هیــچ متاآنالیــز روی آنهــا انجــام نشــده اســت، امــا اينهــا گزينه هــای مبتنــی 
ــر اســاس RCT هــا  ــان ب ــرای درمــان افســردگی دوقطبــی در جوان ــر شــواهد ب ب
اســت كــه منجــر بــه تأيیــد آنهــا توســط ســازمان غــذا و داروی ايــاالت متحــده 

ــان شــد. ــرای افســردگی دوقطبــی در كــودكان و نوجوان ب
منبع:

Correll CU, Cortese S, Croatto G, Monaco F, Krinitski D, Arrondo G, 
Ostinelli EG, Zangani C, Fornaro M, Estradé A, Fusar-Poli P, Carvalho 
AF, Solmi M. Efficacy and acceptability of pharmacological, psychoso-
cial, and brain stimulation interventions in children and adolescents 
with mental disorders: an umbrella review. World Psychiatry. 2021 
Jun;20(2):244-275. doi: 10.1002/wps.20881. PMID: 34002501; PM-
CID: PMC8129843.
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]] مقاله  ها

ترجمه و گردآوری:
دکتر زهرا دخیلی

دستیار روانپزشکی

ايــن متاآنالیــز در پاســخ بــه ايــن پرســش طراحــی شــده اســت كــه در حــال حاضــر احتمــال انتقــال ســايکوز در افــراد در معــرض خطــر بالینــی 
چقــدر اســت؟

در ايــن متاآنالیــز 1۳0 مطالعــه طولــی، شــامل ۹۲۲۲ فــرد در معــرض خطــر بالینــی بــرای ســايکوز از ۷۴ گــروه مــورد بررســی قــرار گرفــت و نشــان 
داد شــد خطــر ابتــال بــه ســايکوز پــس از ۲ ســال افزايــش يافــت، بعــد از ۳ ســال به صــورت تجمعــی بــه ۲5% و بعــد از 10 ســال بــه ۳5% رســید. 
ــم ســايکوتیك مختصــر و گــذرا  ــا عالئ ــود و تعــداد افــرادی ب ــر ب ــه ســايکوز در مطالعاتــی كــه در صــد شــركت كنندگان زن كمت خطــر انتقــال ب

بیشــتر بــود، باالتــر گــزارش شــده اســت.

ايــن متاآنالیــز بــه روز شــده نشــان مــی دهــد كــه احتمــال انتقــال بــه ســايکوز در افــرادی كــه در معــرض خطــر بالینــی بااليــی قــرار دارنــد ، 
قابــل مالحظــه اســت و در دراز مــدت افزايــش مــی يابــد ، و ايــن نشــان مــی دهــد كــه مــدت زمــان طوالنــی نظــارت بالینــی و مراقبــت هــای 

پیشــگیرانه مــی توانــد مفیــد باشــد.

داده های PubMed و پايگاه داده های Web of Science تا 1 نوامبر ۲0۲0 و جستجوی دستی منابع در مقاالت قبلی جمع آوری شدند.

پیامــد اصلــی و اندازه گیــری در ايــن مطالعــه عبــارت بودنــد از انــدازه اثــر اولیــه خطــر تجمعــی انتقــال بــه ســايکوز در 0٫5 ، 1 ، 1٫5 ، ۲ ، ۲٫5 ، ۳ 
، ۴ و بیــش از ۴ ســال پیگیــری كــه بــا اســتفاده از تعــداد افــراد در مرحلــه CHR-P بــرآورد شــد. 

ــی 0.0۹  در 0.5 ســال ، 0.15 در 1 ســال ، 0.۲0  در  ــال تجمع ــد. خطــر انتق ــرد بودن ــر )55.۳٪( م ــود و 5100 نف ــن ســن  ۲0.۳  ســال ب میانگی
1.5 ســال ، 0.1۹ در ۲ ســال ، 0.۲5  در ۲.5 ســال ، 0.۲5  در ۳ ســال ، 0.۲۷ در ۴ ســالگی ، و 0.۲۸ در بیــش از ۴ ســال. همچنیــن تجمــع خطــر 
انتقــال 0.۳5 در 10 ســال بــرآورد شــد. متــا رگرســیون نشــان داد كــه درصــد كمتــری از زنــان و نســبت باالتــری از عالئــم روان پريشــی متنــاوب 

و مختصــر  بــا افزايــش خطــر انتقــال ارتبــاط داشــتند. البتــه ناهمگنــی در مطالعــات بــاال بــود.

در ايــن متاآنالیــز، ۲5 درصــد از افــراد در CHR-P طــی ۳ ســال دچــار روان پريشــی شــدند. خطــر انتقــال در بلندمــدت افزايــش يافــت.  بــر ايــن 
ــد باشــد. اســاس نظــارت بالینــی گســترده و مراقبت هــای پیشــگیرانه ممکــن اســت در ايــن جمعیــت مفی

منبع:
Salazar de Pablo G, Radua J, Pereira J, Bonoldi I, Arienti V, Besana F, Soardo L, Cabras A, Fortea L, Catalan A, Vaquerizo-Ser-
rano J, Coronelli F, Kaur S, Da Silva J, Shin JI, Solmi M, Brondino N, Politi P, McGuire P, Fusar-Poli P. Probability of Transition 
to Psychosis in Individuals at Clinical High Risk: An Updated Meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2021 Sep 1;78(9):970-978. doi: 
10.1001/jamapsychiatry.2021.0830. PMID: 34259821; PMCID: PMC8281006.

احتمال انتقال به روان پریشــی در افراد در 
باال: بالینی  معرض خطر 
به روز شده متاآنالیز  یک 
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آشنایی با روان-آسيب شناسی عمومی، نظریات پروفسور کارل یاسپرس

نویسنده: دکتر فربد فدائی - روان پزشک

انتشارات: اطالعات

ــی  ــیب شناس ــمند " روان-آس ــاب ارزش ــده كت ــك و گردآورن ــوان روان پزش ــپرس به عن ــخن از كارل ياس ــاب س ــن كت در اي
ــد. ــتم می دانن ــرن بیس ــکی در ق ــاب روان پزش ــن كت ــی آن را مهم تري ــه برخ ــت ك ــی " اس عموم

ــت  ــری می نگريس ــوان هن ــی به عن ــه روان درمان ــی" ب ــی عموم ــت " روان - آسیب شناس ــتین ويراس ــپرس در نخس كارل ياس
ــوند  ــی می ش ــران خوب ــخصیت هايی، روان درمانگ ــد او ش ــت. از دي ــر اس ــخصیت روان درمانگ ــر آن ش ــده تأثی ــل عم ــه عام ك
ــش از  ــزی، بی ــن غري ــه يقی ــر پاي ــری ب ــت تصمیم گی ــان ظرفی ــه در آن ــی ك ــن معن ــه اي ــی داشــته باشــند، ب ــدار طبیع ــه اقت ك

ــت. ــه اس ــی پرورش يافت ــتدالل علم اس

ــوان فــردی  ــه ديگــری به عن ــرای يــك درمانگــر خــوب، داشــتن ديدگاهــی فلســفی نســبت ب ــه ارزشــمند ديگــر ب يــك زمین
ــده  ــرد فهمی ــی ف ــی و بیرون ــان درون ــام جه ــتگی و ادغ ــورت همبس ــه به ص ــی ك ــت، دنیاي ــود " اس ــای خ ــود در دنی " موج

می شــود.

ــد  ــه بتوان ــی، به نحوی ك ــاط روان ــرد رنجــور به وســیله ارتب ــه ف ــاری ب ــرای ي ــی كوششــی اســت ب ــرای ياســپرس، روان درمان ب
ــد. ــی خــود را به طــور عمقــی كشــف كن ــای درون دنی

در اين كتاب عناوين زير مطرح می شــود:

-  ياســپرس فیلسوف – ياسپرس روان پزشك

-  پديدارشناسی در روان پزشکی

-  رابطه روان-آســیب شناســی و روان درمانی از ديدگاه ياسپرس با نگاهی به ديدگاه های رايج

-  اسطوره های مغز

-  خالصه ای از روان-آســیب شناسی عمومی

-  مفهوم موقعیت مرزی از ديدگاه ياســپرس همراه با بســط ها و كاربردهای روان درمانی

در انتهــا چکیــده ای از زندگــی حرفــه ای افــرادی همچــون فرانتــز برنتانــو، زيگمونــد فرويــد، امیــل كريپلیــن، كارل كاليســت، 
ــه، تئــودور ماينــرت، فرانتــز نیســل، كارل ورنیکــه، فرانتــز هامبورگــر و مارتیــن  ســورن كــی يركــه گــور، هانــس والتــر گرول

هايدگــر بیــان شــده اســت.

گردآوری: دکتر مهدیه سعيدی 
دستيار روانپزشکی
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معرفی کتاب

تعهد حرفه ای در روان پزشکی

نویســندگان : پروفسور گلن ا. گابارد و همکاران

ترجمه: کميته اخالق و قانون انجمن علمی روانپزشــکان ایران

انتشارات: ارجمند

مفهــوم حرفــه ای گــری، بــه معنــای تقــدم منافــع بیمــار بــه منفعــت پزشــك اســت، امــا تأكیــد بــر ايــن اصــل كــه پزشــکان 
عــالوه بــر تعهــد بــه مراقبــت از بیمــاران، بايــد پايبنــدی جــدی بــه مراقبــت از خــود نیــز داشــته باشــند، اصــل ضــروری در 

تــداوم رفتــار مناســب يــك پزشــك بــا بیمــاران اســت.

نگرش هــای افراطــی به صــورت انتظــار نامحــدود پزشــکان از خــود در خدمت رســانی بــه بیمــاران تــا انتظــار كســب منافــع 
مــادی وزندگــی مرفــه بــه خاطــر يك عمــر تــالش و تحمــل ســختی و در اولويــت قــرار دادن خــود، هــر دو از موانــع جــدی 

رفتــار حرفــه ای و مختل كننــده برقــراری تعــادل اســت.

ــارد، اســتاد روان پزشــکی در دانشــگاه علــوم پزشــکی نیويــورک و تحلیل گــر آمــوزش  ايــن كتــاب كــه توســط گلــن او. گاب
و نظــارت در مركــز مطالعــات روانــکاوی در هیوســتن تگــزاس امريــکا و همکارانــش بــه رشــته تألیــف درآمــده اســت، يــك 

منبــع معتبــر اســت كــه بــه جنبه هــای مختلــف مرتبــط بــا تعهــد حرفــه ای پرداختــه اســت.

ــیده  ــاب كوش ــن كت ــود دارد، اي ــکی وج ــه ای در روان پزش ــول حرف ــری اص ــواری در به كارگی ــای دش ــه چالش ه ازآنجايی ك
اســت تــا يــك بررســی سیســتماتیك از ارزش هــا و رفتارهــای حرفــه ای آن گونــه كــه در روان پزشــکی بــکار می رونــد، ارائــه 

دهــد.

تنــوع در جنســیت، فرهنــگ، ســن، نــژاد، مذهــب و گرايــش جنســی و ظهــور اينترنــت ايجــاب می كنــد كــه روان پزشــکان 
ــاره ی  ــا درب ــت ت ــرار داده اس ــکان ق ــر دوش روان پزش ــدی ب ــته های جدي ــند و خواس ــدل باش ــاس و هم ــژه حس ــور وي به ط

تعهــد حرفــه ای در فضــای مجــازی فکــر كننــد.

عناوينی كه در اين كتاب موردبحث قرارگرفته اســت به شــرح زير است:

تعهد حرفه ای در پزشــکی و روان پزشکی

تعهــد حرفه ای و اخالق از ارزش ها تا عمل

تعهد حرفه ای و رابطه بالینی مرزها و آن ســوی مرزها

تعهــد حرفه ای و رعايت مرزها در فضای مجازی

تعهدات حرفه ای

حساســیت به فرهنگ، نژاد، جنسیت و گرايش جنسی

نقش های هم پوشان و تعارض منافع

ارتبــاط بین همکاران و بین حرفه ای

نور و ســايه در كوريکولوم پنهان

چالش های اساســی در آموزش و ارزيابی تعهد حرفه ای

مطالعــه ايــن كتــاب بــرای روان پزشــکان، دســتیاران روان پزشــکی، روان شناســان، درمــان گــران و دانشــجويان رشــته های 
ــد مفیــد باشــد. ــا ســالمت روان می توان مرتبــط ب
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اصول مراقبت از سالمت افراد ترا جنسی۱

مترجمان: دکتر علی طالئی، دکتر بهناز خزاعی و دکتر بهزاد سروری خراشاد

انتشارات: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی 

ايــن كتــاب زيــر نظــر انجمــن جهانــی متخصصــان بــرای ســالمت دگرباشــان، توســط مركــز مطالعــات جنســیت دانشــگاه علــوم 
پزشــکی مشــهد به تازگــی بــه چــاپ رســیده اســت.

ــه  انجمــن تخصصــی جهانــی ســالمت دگرباشــان۲ يــك تشــکل تخصصــی، چنــد رشــته ای اســت كــه در ســطح بین المللــی ب
ارائــه خدمــات مبتنــی بــر شــواهد بــه دگرباشــان می دهــد. ايــن انجمــن بــه تولیــد محتــوای آموزشــی، افزايــش آگاهــی جامعــه 

ــردازد. ــی می پ ــه عموم ــه عرص ــوط ب ــت های مرب ــبرد سیاس ــی و پیش ــای اجتماع ــذب حمايت ه و ج

ــش  ــف و افزاي ــای مختل ــرا جنســی ها در فرهنگ ه ــرای ت ــر ب ــوق براب ــت حق ــرای درياف ــری ب ــه گی ــن مطالب ــن انجم ــدف اي ه
شــان و منزلــت آن هــا اســت.

توجــه بــه اصــول مراقبــت در دگرباشــان يکــی از اركان مهــم در ايــن زمینــه اســت. انجمــن جهانــی متخصصــان بــرای ســالمت 
دگرباشــان، امیــد دارد كــه بــا دســتورالعمل بالینــی كــه تهیه شــده اســت بتوانــد بــا ارائــه خدمــات ســالمت مؤثــر، امــکان دســتیابی 
افــراد تــرا جنســی را بــه يــك آســايش پايــدار، ســالمت عمومــی، ســعادتمندی روان شــناختی و كام بخشــی مناســب را فراهــم 

. يد نما

در ايــن دســتورالعمل مراقبت هــای اولیــه، مراقبت هــای مامايــی و ارولوژيــك، گزينه هــای بــاروری، همســازی صــدا و درمان هــای 
ارتباطــی، خدمــات ســالمت روان )نظیــر ارزيابــی، مشــاوره، رواندرمانــی( و درمان هــای هورمونــی و جراحــی بیان شــده اســت.

مطالعــه ايــن دســتورالعمل نه تنهــا بــرای ارائه دهنــدگان حرفــه ای خدمــات ســالمت الزم اســت بلکــه بــرای افــراد غیرمتخصــص، 
تــرا جنســی ها، خانواده هــای ايــن افــراد و مؤسســات اجتماعــی می توانــد مفیــد باشــد.

خودشيفتگی و ناخوشنودی های آن - دوراهه های تشخيصی و راهبردهای درمانی در بيماران خودشيفته 

نویسندگان : پروفسور گلن ا. گابارد و دکتر هالی کریسپ

ترجمه: دکتر سامان توکلی

انتشارات: ابن سينا  

تعريف خودشیفتگی می تواند يك مفهوم متغییر و چندبعدی باشد.

ــا عزت نفــس بســیار  ــه خــود اســت؟ احســاس ناامنــی عمیــق اســت؟ عزت نفــس پايیــن اســت؟ ي ــا ايــن عشــق بیش ازحــد ب آي
زيــاد اســت؟

ــاًل  ــای كام ــیعی از چالش ه ــف وس ــالل طی ــن اخت ــان اي ــیفته، درم ــخصیت خودش ــالل ش ــی اخت ــت چندوجه ــل ماهی ــه دلی ب
منحصربه فــرد را در اختیــار پزشــکان قــرار می دهــد.

ايــن كتــاب راهنمــا ســعی دارد تــا بــا بیــان اســتراتژی های بالینــی ازجملــه انتقــال و ضــد انتقــال، اســتحقاق بیمــار، عــدم تعامــل 
ــه  ــد، ارائ ــه وجــود می آي ــان بیمــاران خودشــیفته ب ــگام درم ــب هن ــده ای كــه اغل ــا شــرايط پیچی ــرای برخــورد ب و حســادت را ب
ــای  ــه راهبرده ــال ب ــد و درعین ح ــه می دهن ــکاوی را ارائ ــه روان ــات و نظري ــه ای از تحقیق ــام ماهران ــندگان ادغ ــد. نويس می ده
ــر  ــژه در عص ــیفتگی به وي ــی خودش ــای فرهنگ ــاره جنبه ه ــی درب ــاب فصل ــن كت ــن در اي ــد. همچنی ــز می پردازن ــی نی روان درمان

ــردازد. ــانه ها می پ ــهور رس ــراد مش ــت مداران و اف ــای سیاس ــروزه و دنی ــی ام ــانه های اجتماع رس

مطالعــه ايــن دســتورالعمل نه تنهــا بــرای ارائه دهنــدگان حرفــه ای خدمــات ســالمت الزم اســت بلکــه بــرای افــراد غیرمتخصــص، 
تــرا جنســی ها، خانواده هــای ايــن افــراد و مؤسســات اجتماعــی می توانــد مفیــد باشــد.

1/ Standards of care for the health of transsexual, transgender, and gender nonconforming people
2/ The World Professional Association for Transgender Health (WPATH)
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گزارش فعالیت های هیئت مدیره ی انجمن در 
تابستان ۱۴۰۰

دکتر امير شعبانی
روانپزشک 

دبير انجمن علمی روان پزشکان ایران

ــتان  ــول تابس ــران در ط ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــره ی انجم    هیئت مدي
ــداد كل  ــاس تع ــن اس ــر اي ــه ب ــرد ك ــزار ك ــمی برگ ــه رس ــج جلس 1۴00، پن
ــدت  ــن م ــد. در اي ــه ۴۸ می رس ــره ب ــن دوره هیئت مدي ــمی اي ــات رس جلس
ــمی  ــات رس ــه جلس ــدود ب ــره مح ــای هیئت مدي ــر اعض ــو و تبادل نظ گفت وگ
نبــود و ماننــد گذشــته در فضــای مجــازی ادامــه داشــت. در ادامــه ، برخــی از 
ــد: ــن می رس ــرم انجم ــای محت ــتحضار اعض ــه اس ــده ب ــای انجام ش فعالیت ه

1- معرفی دبیر علمی و دبیر اجرايی همايش ساالنه  1۴00
۲- ارســال نامــه بــه وزيــر محتــرم بهداشــت دربــاره حــذف بنــد شــرط ســنی 

از راهنمــای مراقبت هــای درمــان در مراكــز درمــان اجبــاری، 1۴00/۴/۲
ــون در  ــزوم رعايــت قان ــه رئیــس محتــرم قــوه قضائیــه: ل ۳- ارســال نامــه ب

ــالالت روان پزشــکی، 1۴00/۴/۹ ــه اخت ــان ب ــاری مبتالي بســتری اجب
ــت  ــتاندارد خدم ــنامه و اس ــار شناس ــاره انتش ــن درب ــر انجم ــالم نظ ۴- اع

بــه وزارت بهداشــت، 1۴00/۴/1۲ حجامــت 
5- ارســال نامــه بــه مديــر محتــرم كارگــروه تدويــن كدهــای اخــالق حرفه ای 
ــگیری و  ــای پیش ــن راهنم ــوص تدوي ــران در خص ــی اي ــن جامعه شناس انجم

ــا آزار جنســی در محیط هــای علمــی، 1۴00/5/۹ ــه ب مقابل
۶- برگــزاری نشســت خبــری روز جهانــی پیشــگیری از خودكشــی بــا حضــور 

خبرنــگاران در دفتــر انجمــن، 1۴00/5/1۷
۷- تعیین اعضای شورای سیاست گذاری جايزه افشین يداللهی، 1۴00/5/1۸
۸- تعیین اعضای شورای سیاست گذاری جايزه استاد داويديان، 1۴00/5/1۸

۹- ارســال نامــه ی درخواســت افــزوده شــدن كتــاب »تعهــد حرفــه ای 
در روان پزشــکی« )ترجمــه ی كمیتــه اخــالق و قانــون انجمــن علمــی 
ــر  ــه دبی ــکی ب ــته روان پزش ــی رش ــع امتحان ــه مناب ــران( ب ــکان اي روان پزش

محتــرم هیئــت بــورد رشــته روان پزشــکی، 1۴00/5/1۹
ــن  ــان انجم ــاخه خراس ــازرس ش ــره و ب ــات هیئت مدي ــزاری انتخاب 10- برگ
ــره، 1۴00/5/1 ــده هیئت مدي ــوان نماين ــر شــعبانی به عن ــر امی ــا نظــارت دكت ب

11- تصويب شیوه نامه ی جايزه اخوينی، 1۴00/5/1۴
1۲- تصويــب عضويــت افتخــاری چنــد همــکار كمیته هــای انجمــن در پاســخ 

بــه تقاضــای كمیته هــای مربوطــه
ــکیل  ــنهاد تش ــرای پیش ــت ب ــرم بهداش ــر محت ــه وزي ــه ب ــال نام 1۳- ارس

1۴00/۶/۶ روانی-اجتماعــی«،  ســالمت  »معاونــت 
1۴- حضــور آقــای دكتــر حســن رفیعــی بــه نمايندگــی از انجمــن در جلســه ای 
بــه مناســبت روز جهانــی ســالمت روان به منظــور هماهنگــی، برنامه ريــزی و 

مشــاركت در وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 1۴00/۶/۸
ــا دو طــرح  ــت ب ــه  انجمن هــای علمــی در مخالف ــدارک و امضــای نام 15- ت
ــل،  ــب مکم ــام ط ــازمان نظ ــالمی-ايرانی و س ــب اس ــازمان ط ــکیل س تش

1۴00/۶/1۸
1۶- انتخــاب آقايــان دكتــر غالمرضــا میرسپاســی و دكتــر میرفرهــاد 
قلعه بنــدی جهــت معرفــی به عنــوان دو نفــر از مفاخــر جامعــه پزشــکی 
)جهــت درج در كتــاب »نامــه ای بــه فرزنــدم«( در پاســخ بــه درخواســت معاون 
اجتماعــی و امــور مجلــس ســازمان نظــام پزشــکی )پــس از دريافــت و بررســی 

پیشــنهادهای كمیته هــای علمــی و شــاخه های انجمــن(، 1۴00/۶/1۸
ــر مجیــد صادقــی،  ــان دكت 1۷- تشــکیل كارگروهــی ســه نفــره )شــامل آقاي
دكتــر حســن رفیعــی و دكتــر امیــر شــعبانی( بــرای بررســی مــدارک داوطلبــان 
ــکی و  ــه روان پزش ــوان جامع ــکان ج ــیپ روان پزش ــه فلوش ــركت در برنام ش

ــن، 1۴00/۶/1۸ ــوژی ژاپ نورول
1۸- ارســال نامــه بــه معــاون محتــرم غــذا و داروی وزارت بهداشــت دربــاره 

ــود داروهــای روان پزشــکی، 1۴00/۶/۲۳ كمب
1۹- برگــزاری انتخابــات شــاخه آذربايجــان شــرقی انجمــن بــا نظــارت آقــای 

ــره، 1۴00/۶/۲5 ــده هیئت مدي ــوان نماين ــی به عن ــد صادق ــر مجی دكت
ــر  ــر امی ــارت دكت ــا نظ ــن ب ــالن انجم ــاخه گی ــات ش ــزاری انتخاب ۲0- برگ

1۴00/۶/۲۸ هیئت مديــره،  نماينــده  به عنــوان  شــعبانی 
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جناب آقای دکتر سعيد نمکی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام

ــس شــاهد  ــاری" ازاين پ ــان اجب ــز درم ــی در مراك ــکل( مراقبت هــای درمان ــا حــذف شــرط ســنی از "راهنمــای )پروت ــرار اســت ب ــه ق ــق اطــالع واصل    طب
دســتگیری و اعــزام نوجوانــان دچــار اعتیــاد و بی خانمانــی )موســوم بــه متجاهــر ( بــه بنــد جداگانــه ای در مراكــز موضــوع مــاده ی 1۶ قانــون مبــارزه بــا مــواد 

مخــدر باشــیم.
ــد كــه در بســتر مشــکالت زيســتی-روانی- ــاد( را يکــی از اختــالالت روان پزشــکی می دان ــواد )اعتی ــران اختــالل مصــرف م انجمــن علمــی روان پزشــکان اي

اجتماعــی بــروز پیــدا نمــوده و نیازمنــد رويکردهــای درمانــی اســت و نــه رويکردهــای تنبیهــی. همچنیــن اگــر منظــور از تجاهــر، مصــرف علنــی مــواد اســت، 
همان طــور كــه در بیانیــه ی انجمــن بــه تاريــخ ۲۷ مهرمــاه 1۳۹۹ نیــز تصريح شــده اســت، برخــورد درســت علمــی بــا ايــن رفتــار نیــز درمــان و بــاز توانــی و 
حمايــت اجتماعــی، در چارچــوب عدالــت ترمیمــی به جــای عدالــت تنبیهــی و بــا روش هايــی مبتنــی بــر شــواهد نظیــر درمــان دادگاه مــدار اســت، نــه مجــازات. 
در میــان درمان هــا نیــز اولويــت بــا درمان هــای اختیــاری اســت و بــرای گروهــی كــه انگیــزه ی كافــی بــرای درمــان را پیــدا نکرده انــد، می تــوان از مداخــالت 
موســوم بــه افزايــش انگیــزه اســتفاده كــرد. تنهــا گــروه اندكــی از افــراد دچــار اعتیــاد را كــه رفتــاری خطرنــاک بــرای خــود يــا ديگــران دارنــد، می تــوان تحــت 

درمــان اجبــاری قــرارداد، آن هــم بــا ضوابــط ســخت گیرانه ای كــه بــرای رعايــت حقــوق افــراد دچــار اختــالالت روان پزشــکی وجــود دارد.
ــت،  ــت اس ــکیل هوي ــن تش ــه س ــی ك ــت نوجوان ــه عل ــروه ب ــن گ ــی، اي ــار بی خانمان ــراد دچ ــواد در اف ــرف م ــالل مص ــان اخت ــای درم ــر پیچیدگی ه ــالوه ب ع
پیچیدگی هــای ديگــری هــم دارنــد كــه برخــورد بــا آن هــا را نیازمنــد توجــه بیشــتری می كنــد. ازجملــه بايــد برخــورد بــا آن هــا به گونــه ای باشــد كــه موجــب 
ــداوم و تکــرار  ــر عکــس خواهــد داشــت و زمینه ســاز ت ــه برخوردهــا متأســفانه اث ــه در آن هــا نشــود. اين گون ــه آن هــا و تشــکیل هويــت مجرمان ــگ ب ــراد ان اي

جــرم خواهــد شــد.
اصــل مهــم ديگــر در طراحــی مداخــالت مربــوط بــه ايــن گــروه ســنی توجــه بــه تفاوت هــای بــارزی اســت كــه میــان آن هــا وجــود دارد و برخــورد يکســان بــا 
آن هــا را نادرســت می ســازد. اين كــه آيــا تحــت درمــان قــرار دارنــد يــا نــه اگــر تحــت درمــان نیســتند، آيــا تمايــل بــه درمــان دارنــد يــا نــه و ســرانجام آيــا 
ــرای  ــد و ب ــی گروهــی ناهمگن ان ــی به طوركل ــواد و بی خانمان ــالل مصــرف م ــار اخت ــراد دچ ــب، اف ــه. به اين ترتی ــا ن ــد ي ــی دارن ــاک و مصــرف علن ــار خطرن رفت

هــر زيرگــروه از آن هــا الزم اســت مداخــالت متفاوتــی طراحــی شــود.
در افراد زير 1۸ سال تمام اين تنوع را بايد در تنوع جنسی و سنی آن ها )اقاًل دو گروه زير 1۲ سال و 1۲ تا 1۸ سال( نیز ضرب كرد.

 آخريــن نکتــه كــه پرهیــز از هرگونــه شــتاب زدگی در مديريــت ايــن مســئله را گوشــزد می كنــد، حجــم انــدک ايــن مشــکل اســت: طبــق اطالعــات غیررســمی 
از حــدود 15000 نفــر افــراد دچــار اعتیــاد و بی خانمانــی در شــهر تهــران، تنهــا ۲00 نفــر زيــر 1۸ ســال ســن دارنــد. اقتضــای آن همــه تنــوع در ايــن شــمار انــدک 

آن اســت كــه به جــای برخــورد فلــه ای، درمــان و بــاز توانــی آن هــا به صــورت تکــدوزی  شــده ارائــه شــود.
ازايــن رو انجمــن تقاضــا دارد ترتیبــی اتخــاذ فرمايیــد كــه موضــوع بــه دوراز شــتاب و بــا بهره منــدی از نظــرات همــه ی متخصصــان ســالمت روانی-اجتماعــی، 
ــاد كار می كننــد، بررســی  ــژه روان پزشــکان كــودک و نوجــوان و روان پزشــکان، روانشناســان، مــددكاران اجتماعــی و جامعه شناســانی كــه درزمینــه ی اعتی به وي

شــود و بــرای ايــن گــروه، مجموعــه ی متنوعــی از مداخالتــی طراحــی شــود كــه بــه لحــاظ علمــی و اخالقــی قابــل دفــاع باشــند.

دکتر مجيد صادقی
ریيس انجمن علمی روانپزشکان ایران

نامه انجمن علمی روان پزشکان ایران به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره حذف بند 
شرط سنی از راهنمای مراقبت های درمان در مراکز درمان اجباری
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نامه اعالم نظر انجمن علمی روان پزشکان ایران درباره حجامت

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی

معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام

پیــرو انتشــار شناســنامه و اســتاندارد خدمــت »حجامــت تــر يــا حجامــت بــا شــرط )تیــغ(« كــه بــا تاريــخ بهــار 1۴00 توســط دبیرخانه 
شــورای راهبــردی تدويــن راهنماهــای ســالمت آن معاونــت محتــرم منتشرشــده اســت، بــا توجــه بــه اين كــه در بخشــی از ايــن 
ــده،  ــماره ۸( اشاره ش ــاب و روان )ش ــای اعص ــه بیماری ه ــت«، ب ــز خدم ــت تجوي ــق جه ــیون های دقی ــوان »انديکاس ــا عن ــن ب مت

بدين وســیله نظــر انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران در ايــن خصــوص بــه اســتحضار می رســد:

ــکان  ــی روان پزش ــن علم ــه انجم ــده اســت. ازآنجاك ــیون ها عنوان ش ــی از انديکاس ــوان يک ــور، افســردگی به عن 1- در بخــش مذك
ــورد  ــه م ــن زمین ــتمر در اي ــکل مس ــه ش ــد و ب ــکی می دان ــوزه روان پزش ــت در ح ــورتی وزارت بهداش ــازوی مش ــود را ب ــران خ اي
خطــاب و مشــورت وزارت بهداشــت اســت، انتظــار داشــت پیــش از انتشــار ايــن متــن، نظــر كارشناســی انجمــن در زمینــه بخــش 

روان پزشــکی موجــود در آن دريافــت و اعمــال شــود.

۲- تركیــب »بیماری هــای اعصــاب و روان« كــه در متــن اســتاندارد خدمــت موردنظــر آمــده، اطالقــی غیرعلمــی بــه اختــالالت 
روانــی )mental disorders( اســت. گويــا در ايــن اســتاندارد خدمــت، از همــان ابتــدا تعريــف disease بــا disorder اشــتباه 
ــه  ــالل، ب ــك اخت ــه ی ي ــی چندگان ــی سبب شناس ــوم علم ــای مفه ــن به ج ــه مؤلفی ــود ك ــب می ش ــتباه موج ــن اش ــت. اي ــده اس ش

دنبــال رفــع علــت بیمــاری بــا حجامــت برونــد.

ــوان بیماری هــای اعصــاب و  ــا بیماری هايــی كــه دربنــد ۸ »انديکاســیون های دقیــق خدمــت« تحــت عن ۳- بیشــتر شــکايت ها ي
ــی  ــج علمــی امــروز جــزء اختــالالت روان ــای تقســیم بندی های راي ــر مبن ــد )ســرگیجه، صــرع، ســکته مغــزی و ...(، ب روان آمده ان

ــوند. ــوب نمی ش محس

ــف  ــواهد )RCT( تألی ــر ش ــی ب ــکی مبتن ــات پزش ــن مطالع ــاس قوی تري ــر اس ــی ب ــای بالین ــت و راهنماه ــتانداردهای خدم ۴- اس
ــد. ــاهده نش ــه ای مش ــن مطالع ــماره ۸-۲ و 11( چنی ــع ش ــش ل )مناب ــد ۸ در بخ ــع بن ــی مناب ــا بررس ــه ب ــوند ك می ش

ــز، واژه ی  ــا، در پرانت ــا شــرط )تیــغ(«، جلــوی واژه ی مالیخولی ــا حجامــت ب ــر ي 5- در »شناســنامه و اســتاندارد خدمــت حجامــت ت
ــا و افســردگی ذكــر نشــده اســت. افســردگی ذكرشــده اســت. متأســفانه در ايــن شناســنامه، تعريفــی عملیاتــی از مالیخولی
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۶- بــا فــرض اين كــه منظــور از »مالیخولیــا )افســردگی(« اختــالالت طیــف افســردگی باشــد كــه در متــون روان پزشــکی مطــرح 
Major De- ــامل ــردگی، ش ــف افس ــالالت طی ــك از اخت ــر ي ــورد ه ــی در م ــر علم ــع معتب ــیع در مناب ــت وجوی وس ــت، جس  اس

 pressive Disorder، Persistent Depressive Disorder (Dysthymia)، Disruptive Mood Dysregulation
 Disorder،Premenstrual Dysphoric Disorder، Substance/Medication-Induced Depressive Disorder
 Depressive Disorder Due to Another Medical Condition، Unspecified Depressive Disorder، Other
ــی  ــوع خاص ــه ن ــخص كننده ی »with melancholic features« ك ــن مش Specified Depressive Disorder و همچنی
از هــر يــك از اختــالالت طیــف افســردگی اســت انجــام شــد و هیچ گونــه شــواهد علمــی معتبــر بــه نفــع تأثیــر حجامــت تــر يــا 

ــا شــرط )تیــغ(، يــا phlebotomy يــا wet cupping در درمــان هــر يــك از اختــالالت يادشــده پیــدا نشــد. حجامــت ب

ــواع اختــالالت افســردگی خفیــف تــا  ــا شــواهد معتبــر علمــی بــرای ان ــا توجــه بــه آن كــه هم اكنــون درمان هــای مؤثــری ب ۷- ب
ــرای درمانگــران و همچنیــن بیمــاران  شــديد وجــود دارد، انتشــار شناســنامه و اســتاندارد موردبحــث نه تنهــا نقشــی گمراه كننــده ب
ــه ممکــن اســت  ــوزش پزشــکی به جــای خواهــد گذاشــت ك ــر آم ــوب ب ــری نامطل ــد داشــت، اث ــات خواه ــت خدم ــد درياف نیازمن

زدودن آن بســیار دشــوار باشــد.

بنابرايــن، بخــش مرتبــط بــا درمــان اختــالالت روان پزشــکی در ايــن متــن ازنظــر انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران مــورد تأيیــد 
نیســت و تقاضــا می شــود دســتور فرمايیــد در اســرع وقــت نســبت بــه حــذف آن اقــدام شــود. ذكــر ايــن نکتــه نیــز الزم اســت كــه 
ايــن انجمــن نظــر كارشناســی خــود را دربــاره »توصیه هــای پیشــگیرانه و درمان هــای كمکــی طــب ايرانــی در كوويــد-1۹ )ويــژه 
پزشــکان(« كــه در ســال 1۳۹۹ توســط وزارت بهداشــت بــا اشــکاالتی عديــده منتشرشــده بــود، طــی نامــه ی شــماره ۳۳۳۳۴/۷۷ 
بــه تاريــخ 1۳۹۹/۸/۲5 اعــالم كــرده بــود كــه متأســفانه تاكنــون هیــچ بازخــورد يــا واكنشــی از طــرف آن وزارتخانــه محتــرم در 

پــی نداشــته اســت.

ــه  ــه جنب ــی ك ــورد بیماری هاي ــی، در م ــای بالین ــا راهنم ــت ي ــتاندارد خدم ــر اس ــار ه ــش از انتش ــود پی ــنهاد می ش ــان پیش در پاي
بین رشــته ای )interdisciplinary( دارنــد، از انجمن هــای علمــی رشــته هايی كــه بــا موضــوع مربوطــه هم پوشــانی دارد، 
نظرخواهــی شــود. انجمــن روان پزشــکان ايــران ماننــد همیشــه آمــاده اســت تــا نقــش كارشناســی خــود در ايــن حــوزه تخصصــی 

ــد. ــا كن ــم روان پزشــکی ايف ــع مــردم و پاسداشــت حــوزه ی عل را در جهــت مناف

دکتر مجيد صادقی
رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران
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جناب آقای دکتر بهرام عين اللهی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام

ــاد  ــامل ابع ــوم "ســالمت" ش ــه مســتحضريد، مفه ــور ك ــق، همان ط ــام وزارت و آرزوی توفی ــه مق ــی ب ــت انتصــاب جنابعال ــك جه ــرض تبري ــن ع ضم
مختلــف جســمانی، روانــی و اجتماعــی اســت و بی توجهــی بــه هركــدام از ايــن ابعــاد مانــع تأمیــن ســالمتی كامــل بــرای آحــاد جامعــه می گــردد. روانــی 
روزمــره ی زندگــی، مشــاركت فعــال در سرنوشــت جمعــی و ايفــای نقــش مفیــد و مولــد در جامعــه را نیــز در برمی گیــرد. از ســوی ديگــر، شــیوع بــاالی 
آســیب های اجتماعــی نظیــر خشــونت و اعتیــاد نیــز بــه حــدی اســت كــه نمی توانــد از دســتور كار نهــاد متولــی ســالمت غايــب باشــد. همچنیــن نتايــج 
ــواع و اقســام مشــکالت  ــاز ان ــا زمینه س ــده ي ــم ايجادكنن ــل مه ــی و اقتصــادی" از عل ــه "مشــکالت اجتماع ــدد نشــان داده اســت ك ــای متع پژوهش ه
ــازمانی،  ــی( و بی س ــاری )آنوم ــی كاری، بی هنج ــری، ب ــر، نابراب ــر فق ــی نظی ــای اجتماع ــت تعیین كننده ه ــوند. اهمی ــوب می ش ــی محس روانی-اجتماع
موضــوع "ســالمت اجتماعــی" را در دو بعــد فــردی )روابــط اجتماعــی ســالم( و اجتماعــی )جامعــه ی ســالم( نیــز در دســتور كار نهادهــای متولــی ســالمت 

ــد. ــرار می ده ق
ــد شــده،  ــز تائی ــه نی ــار بیماری هــا كــه در تحقیق هــای آن وزارتخان ــن اختــالالت از ب ــاالی اي ــی و ســهم ب ــاالی اختــالالت روان به اين ترتیــب، شــیوع ب
ــتار  ــر كل پیوس ــه اگ ــد ك ــال نشــان می ده ــت دارد و درعین ح ــت بخــش كوچکــی از پیوســتار وســیع "ســالمت روانی-اجتماعــی" دالل ــر اهمی ــا ب تنه
ــه خــود  موردتوجــه قــرار گیــرد، چــه حجــم وســیعی از عملیــات، بودجــه، تشــکیالت و نیــروی انســانِی نهــاد متولــی ســالمت را شايســته اســت كــه ب
اختصــاص دهــد. اين همــه در حالــی اســت كــه متأســفانه "ســالمت روانی-اجتماعــی" بخــش مغفول مانــده ای از نظــام ســالمت ايــران اســت كــه باوجــود 
اهمیــت فــراوان آن، در وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی كــه متولــی اصلــی ســالمت جامعــه اســت، تاكنــون مــورد بی مهــری و كم توجهــی 
قــرار داشــته اســت. به طــور مثــال، بودجــه ی "دفتــر ســالمت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد" كــه زيرمجموعــه ی معاونــت بهداشــت وزارت مذكــور اســت 
كمتــر از چهــار درصــد كل بودجــه ی ايــن وزارتخانــه بــوده و متأســفانه در دولــت دوازدهــم شــاهد حــذف غیرموجــه و ناگهانــی معاونــت اجتماعــی وزارت 

ــم. ــز بوده اي ــت نی بهداش
ــگان و  ــرم جمهــوری از نخب ــه دعــوت رياســت محت ــز در پاســخ ب ــاب اهمیــت "ســالمت روانی-اجتماعــی" و نی ــوق در ب ــه توضیحــات ف ــت ب ــا عناي ب
دانشــگاهیان جهــت ارائــه ی طــرح و فکــر نــو، بدين وســیله تشــکیل "معاونــت ســالمت روانی-اجتماعــی" در وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

ــم. ــنهاد می كنی را پیش
امیــد اســت ايــن اصــالح ســاختار مقدمــه ای بــر تأكیــد بیشــتر دولــت بــه ابعــاد روانی-اجتماعــی ســالمت و تخصیــص اعتبــارات بیشــتر بــه ايــن وجــه 
مهــم ســالمت، برقــراری تعامــل مناســب بــا ســاير وزارتخانه هــا، نهادهــا و ســمن ها و نهايتــًا ايفــای نقــش مؤثرتــر در ارتقــاء ســالمت روانی-اجتماعــی 

مــردم شــود.
ــه نحــو مناســب  ــرای ارائــه ی كمــك جهــت تحقــق پیشــنهاد مذكــور ب در انتهــا ضمــن ســپاس از توجــه جناب عالــی، ايــن انجمــن آمادگــی خــود را ب

اعــالم مــی دارد.

دکتر مجيد صادقی
رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران

نامه پيشنهاد تشکيل "معاونت سالمت روانی- اجتماعی" به وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی توسط انجمن علمی روان پزشکان ایران

فعاليت های 
انجمن
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رئيس محترم مجلس شورای اسالمی

جناب آقای دکتر بهرام عين اللهی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام

مطلــع شــديم دو طــرح بــا محتوايــی نزديــك بــه هــم در مجلــس محتــرم شــورای اســالمی اعــالم وصول شــده اســت )طــرح تشــکیل ســازمان 
طــب اســالمی-ايرانی و طــرح تشــکیل ســازمان نظــام طــب مکمــل جمهــوری اســالمی ايــران(. نظــر بــه اهمیــت بســیار زيــاد موضــوع، نــکات 

زيــر بــه اســتحضار می رســد:
مهم تريــن موضــوع در حــوزه پزشــکی، ســالمت مــردم اســت؛ بنابرايــن اســتناد بــه هــر رويکــردی كــه بیشــتر بــه ارتقــای ســالمت مــردم كمــك 
كنــد و هم زمــان از مضــرات كمتــری برخــوردار باشــد )هزينه-فايــده ی باالتــر( در اولويــت اســت. در جهــان پزشــکی، هم اكنــون »طــب مبتنــی 
بــر شــواهد " رويکــردی اســت مقبــول و مــورد اجمــاع؛ بــه ايــن معنــا كــه در هــر زمــان »بهتريــن شــیوه های درمــان« بــر پايــه ی آخريــن 
 مســتندات در اولويــت قــرار می گیرنــد. انجمن هــای پزشــکی در ايــران، ماننــد ســاير انجمن هــای معتبــر علمــی در جهــان، هیــچ مخالفتــی بــا 
درمان هــای گیاهــی يــا هــر درمــان ديگــری كــه بــر مبنــای رويکــرد مذكــور دارای اولويــت بــرای ارائــه بــه نیازمنــدان باشــد ندارنــد؛ امــا آنچــه 
بــه جــد نادرســت و مــورد مخالفــت انجمن هــای علمــی اســت، عمــل  كــرد بســیاری از دســت اندركاران در ارائــه، تبلیــغ و ترويــج نظريه هــا يــا 
شــیوه های درمانــی بــدون در نظــر داشــتن شــواهد علمــی و اولويــت عملــی بــر مبنــای شــواهد اســت؛ در ايــن مــورد جوامــع علمــی تفاوتــی 

میــان اعضــای خــود و ســايرين قايــل نیســتند.
طــرح تشــکیل ســازمان های جديــد فــوق كــه در دســت بررســی مجلــس محتــرم اســت، بــه طــور خالصــه دارای مشــکالت يــا تبعــات زيــر 

اســت:
ــن  ــری، 1۳۹۳( در مت ــم رهب ــام معظ ــی مق ــالمت، ابالغ ــی س ــت های كل ــالمت )سیاس ــام س ــر نظ ــت ب ــی وزارت بهداش ــگاه تولیت 1- جاي

ــت. ــوان اس ــوب 1۳۶۴/۷/۹( ناهمخ ــت )مص ــکیل وزارت بهداش ــون تش ــا قان ــت و ب ــده اس ــه نش ــر گرفت ــنهادی در نظ ــای پیش طرح ه
ــری »طــب  ــر به كارگی ــاع ب ــه اجم ــان نشــان می دهــد ك ــی محقق ــع اصــول علمــی آن اســت. ارزياب ۲- طــب مکمــل بخشــی از طــب و تاب
مبتنــی بــر شــواهد«، صاحب نظــران طــب ســنتی در ايــران را نیــز دربــر می گیــرد. جــدا كــردن ايــن بخــش پزشــکی از قوانیــن ســازمان نظــام 

پزشــکی )مطابــق متــن طــرح( هــم بــا قوانیــن كشــور و هــم بــا اصــول علمــی مــورد اجمــاع در ايــران و جهــان مغايــرت دارد.
۳- دادن مجــوز طبابــت )تشــخیص و درمــان( بــه افــراد غیرپزشــك و بهــادادن بــه تجربــه ی غیرعلمــی و غیرحرفــه ای افــراد اقدامــی كامــاًل 
ــگاه  ــاد جاي ــت ايج ــن، مستمســکی جه ــب نوي ــنتی و ط ــه طــب س ــکی ب ــردن پزش ــی اســت. دوپاره ك ــه  ای و غیرمنطق ــی، غیرحرف غیراخالق
مداخلــه تشــخیصی و درمانــی بــرای افــراد بــدون صالحیــت شــده اســت. شــیوه های تشــخیص و درمــان، چــه ســنتی و چــه نويــن، بايــد تابــع 
اصــول علمــی روز باشــد و اثربخشــی خــود را بــا روش شناســی قابل قبــول بــه اثبــات رســانده باشــد و تنهــا در ايــن صــورت اســت كــه می تــوان 

مســئولیت تأيیــد مداخــالت تشــخیصی و درمانــی در حفــظ ســالمت مــردم را پذيرفــت.

نامه انجمن در مورد طرح تشکيل سازمان طب اسالمی-ایرانی و طرح 
تشکيل سازمان نظام طب مکمل جمهوری اسالمی ایران

فعاليت های 
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فعاليت های 
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امضاكننــدگان ايــن نامــه بــه ارائــه ی دو طــرح مذكــور بــه شــدت معترض انــد و تصويــب آن را عامــل انشــقاق در مديريــت خدمــات ســالمت، 
بــه مخاطــره افتــادن ســالمت مــردم و هتــك حیثیــت نظــام آبرومنــد ســالمت جمهــوری اســالمی ايــران می داننــد. آنهــا امیدوارنــد روزی برســد 

كــه طرح هــای مرتبــط بــا ســالمت مــردم، همــواره پــس از دريافــت نظــر جامعــه علمــی كشــور ارائــه شــود.
1- دكتر محمد اسالمی جويباری، رئیس انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ايران

۲- دكتر طاهره اشرف گنجويی، رئیس انجمن علمی سرطان های زنان ايران
۳- دكتر كامران آقاخانی، رئیس انجمن علمی پزشکان قانونی ايران

۴- دكتر سید محمد اكرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیك پزشکی ايران
5- دكتر زهرا امکان جو، رئیس انجمن علمی الکتروفیزيولوژي قلب ايران

۶-دكتر محمدرضا امینی فرد، رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ايران
۷- دكتر امیر هوشنگ باقری، دبیر انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ايران

۸-دكتر سید محمدرضا بلورساز، رئیس انجمن علمی پزشکان عفونی كودكان ايران
۹- دكتر كامبیز بهاءالدين بیگی، رئیس انجمن علمی انفورماتیك پزشکی ايران

10- دكتر منصور بهرامی، رئیس انجمن علمی پزشکان كودكان ايران
11- دكتر علی اكبر پورفتح اله، رئیس انجمن علمی انتقال خون ايران

1۲- دكتر فرزاد پیرويان، رئیس انجمن علمی مديريت و اقتصاد دارويی ايران
1۳- دكتر علی تاجرنیا، رئیس جامعه دندان پزشکی ايران

1۴- دكتر علیجان تبرايی، رئیس انجمن علمی ويروس شناسی ايران
15-دكتر سامان توكلی، رئیس انجمن علمی روان درمانی ايران

1۶- دكتر محمد جوان، دبیر انجمن علمی فیزيولوژی و فارماكولوژی ايران
1۷-دكتر ناهید خداكرمی، رئیس انجمن علمی مامايی ايران

1۸-دكتر ايرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران
1۹- دكتر آرزو خسروی، دبیر انجمن علمی اكوكارديوگرافی ايران

۲0-دكتر مهدی خواجوی، رئیس انجمن جراحان گوش و گلو و بینی و سرو گردن ايران
۲1- دكتر سید حمید خوئی، رئیس انجمن علمی داروسازان ايران

۲۲-دكتــر محمــد رازی، رئیــس انجمــن علمــی جراحــان ارتوپــدی ايــران و رئیــس انجمــن علمــی جراحــی زانــو و آرتروســکپی و آســیب های 
ورزشــی ايــران

۲۳- دكتر سید منصور رايگانی، رئیس انجمن علمی طب فیزيکی و توان بخشی ايران
۲۴- دكتر مصطفی رضايیان، رئیس انجمن علمی انگل شناسی ايران

۲5-دكتر كتايون رازجويان، دبیر انجمن علمی روان پزشکی كودک و نوجوان ايران
۲۶- دكتر علی اكبر رهبری منش، نايب رئیس و دبیر انجمن علمی پزشکان عفونی كودكان ايران

۲۷-دكتر بهزاد رهسپار، رئیس انجمن علمی جراحان دهان، فك و صورت ايران
۲۸-دكتر بابك زمانی، دبیر انجمن علمی بیماري هاي مغز و اعصاب ايران

۲۹- دكتر سعید ساعی، رئیس انجمن علمی اندودنتیست های ايران
۳0-دكتر علیرضا سلیمی، رئیس انجمن علمی انستزيولوژی و مراقبت های ويژه ايران

۳1- دكتر نیلوفر سمیعی، رئیس انجمن علمی اكوكارديوگرافی ايران
۳۲- دكتر علی شريفی، رئیس انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ايران

۳۳- دكتر امیر شعبانی، دبیر انجمن علمی روان پزشکان ايران
۳۴- دكتر ربابه شیخ االسالم، رئیس انجمن علمی غذا و تغذيه حامی سالمت ايران

۳5- دكتر خسرو صادق نیت حقیقي، رئیس انجمن علمی طب كار ايران
۳۶- دكتر مجید صادقی، رئیس انجمن علمی روان پزشکان ايران
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۳۷-دكتر مرتضی صانعی طاهری، رئیس انجمن علمی راديولوژی ايران
۳۸- دكتر حسین صباغ، رئیس انجمن علمی كايروپراكتیك ايران

۳۹- دكتر دنیا صدری، رئیس انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فك و صورت ايران
۴0-دكتر محمدرضا صفدری، رئیس انجمن علمی پرستاران قلب ايران

۴1-دكتر كیهان صیادپور، دبیر انجمن علمی قلب كودكان ايران
۴۲-دكتر ايرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ايران

۴۳- دكتر محمد فرهادی، رئیس انجمن علمی پزشکی خواب ايران
۴۴-دكتر فاطمه فالح، انجمن علمی باكتری شناسی پزشکی ايران

۴5- دكتر مسعود قاسمی، دبیر انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ايران
۴۶- دكتر میرفرهاد قلعه بندی، نايب رئیس انجمن علمی پزشکی خواب ايران

۴۷- دكتر مريم كاشانیان، نايب رئیس انجمن علمی متخصصین زنان و زايمان ايران
۴۸- دكتر علی كاظمیان، رئیس انجمن علمی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ايران

۴۹-دكتر غالمرضا غزنوی، رئیس انجمن علمی پروستودونتیست های ايران
50- دكتر محمد فرانوش، رئیس مركز تحقیقات رشد و نمو كودكان دانشگاه علوم پزشکی ايران

51- دكتر محسن اسدی الری، رئیس مركز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان دانشگاه علوم پزشکی ايران
5۲- دكتر سید عباس متولیان، رئیس پژوهشکده پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ايران

5۳- دكتر جواد محمودی قرايی، رئیس انجمن علمی روان پزشکی كودک و نوجوان ايران
5۴-دكتر ياشا مخدومی، رئیس انجمن علمی پرتودرماني سرطان ايران

55-دكتر علیرضا مصداقی نیا، رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ايران
5۶- دكتر بابك معصومی، دبیر انجمن علمی طب اورژانس ايران

5۷- دكتر مصطفی معین، رئیس انجمن علمی آسم و آلرژی ايران
5۸- دكتر رضا ملك زاده، رئیس انجمن علمی متخصصین گوارش و كبد ايران

5۹- دكتر احمد مؤذن زاده، رئیس انجمن علمی فیزيوتراپی ايران
۶0-دكتر اعظم السادات موسوی، رئیس انجمن علمی متخصصین زنان و زايمان ايران

۶1-دكتر مسعود مهرپور، رئیس انجمن علمی سکته مغزی ايران
۶۲-دكتر علی پاشا میثمی، رئیس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ايران

۶۳- دكتر منصوره میرزايی، رئیس انجمن علمی دندانپزشکی ترمیمی ايران
۶۴-دكتر مرتضی ناصربخت، رئیس مركز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ايران

۶5-دكتر علی اكبر نجاتی صفا، دبیر انجمن علمی پزشکی روان  تنی ايران
۶۶-دكتر سید رضا نجفي زاده، رئیس انجمن علمی روماتولوژي ايران

۶۷-دكتر مرضیه نجومی، رئیس مركز تحقیقات طب پیشگیری و سالمت جمعیت دانشگاه علوم پزشکی ايران
۶۸-دكتر پريدخت نخستین داوری، رئیس انجمن علمی قلب كودكان ايران

۶۹-دكتر بیژن نقیب زاده، رئیس انجمن علمی راينولوژی ايران
۷0- دكتر نسیم نکويی شجاع، دبیر انجمن علمی روان درمانی ايران

۷1- دكتر مجید وفائی، رئیس انجمن علمی راديولوژی دهان، فك و صورت ايران
۷۲-دكتر شهروز همتي، رئیس انجمن علمی دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخیص طبي ايران

۷۳-دكتر فرهاد هنجنی، رئیس انجمن علمی پوست و آمیزشی ايران
۷۴-دكتر نکیسا هومن، رئیس انجمن علمی نفرولوژي كودكان ايران

۷5- دكتر احمدعلی نورباال تفتی، رئیس انجمن علمی پزشکی روان  تنی ايران
۷۶-دكتر محمد وجگانی، رئیس انجمن علمی ايمونولوژی و آلرژی ايران



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

]]

تابستان و نیمه اول 
پاییز  1400

26

فعاليت های [[
انجمن

ردیفنام داروشکل فرآورده داروییدوزاژ
Haloperidol Decanoate1آمپول50 میلی گرم

Fluphenazine Decanoate2آمپول25 میلی گرم

Lorazepam3آمپول2 میلی گرم

Thioridazine4قرصهمه دوزاژها

Trifluoperazine5قرصهمه دوزاژها

Pimozide6قرصهمه دوزاژها

Fluoxetine7کپسولهمه دوزاژها

Paroxetine8قرص20 میلی گرم

Methylphenidate (Ritalin)9قرصهمه دوزاژها

Rivastigmine10کپسولهمه دوزاژها

Clonidine11قرص0.2 میلی گرم

Primidone12قرص و شربتهمه دوزاژها

Hydroxyzine13قرصهمه دوزاژها

Flupentixol14قرصهمه دوزاژها

Tranylcypromine15قرص10 میلی گرم

Isocarboxazid16قرص10 میلی گرم

Thiotixene17کپسول5 میلی گرم 

Quetiapine18قرص200 میلی گرم

نامه کمبودهای دارویی
جناب آقای دکتر بهرام عين اللهی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سالم و احترام

همان گونــه كــه اســتحضار داريــد درمــان بســیاری از اختــالالت روان پزشــکی به ويــژه اختــالالت خلقــی و اختــالالت ســايکوتیك، طوالنی مــدت و گاه مادام العمــر اســت. از 
ســوی ديگــر بخــش قابل توجهــی از بیمــاران و خانواده هــای بیمــاران روان پزشــکی از اقشــار آســیب پذير اجتماعــی هســتند و هــر بــار تشــديد يــا عــود بیمــاری می توانــد بــر 
وخامــت شــرايط بیمــار و خانــواده بیفزايــد و همچنیــن قطــع درمــان و عــود بیمــاری موجــب تحمیــل هزينه هــای ســنگین تری بــر نظــام ســالمت می گــردد. متأســفانه هــر از 
چنــد گاه تعــدادی از اقــالم دارويــی در بــازار دارويــی كشــور كــم يــاب يــا نايــاب می شــوند كــه ايــن معضــل موجــب عــود يــا تشــديد بیمــاری گروهــی از بیمــاران روان پزشــکی 
می گــردد كــه به خوبــی تحــت كنتــرل قــرار داشــته اند. بــه نظــر می رســد يکــی از علــل احتمالــی، جنبــه اقتصــادی موضــوع باشــد. برخــی داروهــای روان پزشــکی ممکــن 
اســت ســودآوری قابل توجهــی بــرای شــركت های دارويــی نداشــته باشــند و شــركت های دارويــی رغبتــی بــرای تولیــد و توزيــع آن هــا ندارنــد درحالی كــه به شــدت موردنیــاز 
بیمــاران هســتند؛ بنابرايــن نیــاز بــه حمايــت از تولیــد و توزيــع آن هــا از ســوی ســازمان وجــود دارد. لــذا خواهشــمند اســت دســتور فرمايیــد موضــوع موردتوجــه و پیگیــری ويــژه 
قــرار گیــرد و نتیجــه را امــر بــه ابــالغ فرمايیــد. در همیــن راســتا بــه پیوســت لیســتی از اقــالم دارويــی كــه اخیــراً در بــازار دارويــی كــم يــاب يــا نايــاب هســتند تقديــم می شــود.

 از توجه جنابعالی سپاسگزارم.
دکتر مجيد صادقی
رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران

رونوشت:
جناب آقای دكتر محمدرضا شانه ساز، معاون محترم غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو

پیوست
داروهايی كه درحال حاضر در بازار دارويی ناياب يا كمیاب هستند و پیشنهاد می شود تولید يا توزيع آن ها از سر گرفته شوند:
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     جلسات اول و دوم كمیته طبق تقويم تدوين شده با حضور اعضای كمیته به صورت مجازی برگزار شد.
     در اولیــن جلســه بــا حضــور اعضــای كمیتــه، ســركار خانــم دكتــر عاطفــه قنبــری جلفايــی بــه عنــوان رئیــس و ســركار خانــم دكتــر 

راضیــه صالحیــان بــه عنــوان دبیــر كمیتــه انتخــاب شــدند.
     تقســیم مســئولیت های مختلــف )مســئولین آموزشــی، پژوهشــی، فعالیت هــای صنفــی، برگــزاری ســمینار، پاســخدهی بــه مکاتبــات 
انجمــن روانپزشــکان و گايدالينهــا و ...( در هیــات اجرايــی كمیتــه انجــام شــد.  در نظــر گرفتــه شــد كــه اعضــای هیــات اجرايــی بــرای 

اجــرای مســئولیت ها بــا اعضــای كمیتــه تعامــل و همــکاری داشــته باشــند تــا مشــاركت حداكثــری حاصــل شــود.
     پاســخگويی بــه نامــه درخواســتی از طــرف مســئول كمیتــه توانبخشــی و حمايت هــای تســکینی مراقبتــی ســرطان، جهــت تدويــن و 

برنامــه ريــزی اســتانداردها و برنامه هــای روانپزشــکی انجــام شــد
     ســمپوزيوم  پیشــنهادی كمیتــه بــا عنــوان "چالش هــای درمــان دارويــی روانپزشــکی در بیمــاران كوويــد 1۹"  در چهارمیــن همايــش 

ســالیانه انجمــن روانتنــی ايــران پذيرفتــه شــد.
     ســمپوزيوم  پیشــنهادی كمیتــه بــا عنــوان "مديريــت فرســودگی شــغلی كادر درمــان در همــه گیــری كرونــا"  در ســی و هشــتمین 

همايــش ســالیانه انجمــن علمــی روانپزشــکان  ايــران پذيرفتــه شــد.

 دکتر ونوس وطنخواه 
عضو کميته

گزارش فعالیت کمیته  طب روان تنی در تابستان 1400
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دکتر والنتين آرتونيان
دبير کميته 

هیئت اجرايی كمیته با تشکیل ۴ جلسه موارد زير را دنبال كرده است:
     تشــکیل گــروه واتس اپــی اعضــای كمیتــه روان درمانــی و گــروه تلگرامــی بــرای عمــوم، تحــت عنــوان خبرهــای كمیتــه روان درمانــی، در جهــت 

ــی  ــه روان درمان ــای كمیت ــانی فعالیت ه اطالع رس
     تشکیل گروه های علمی كمیته و تعیین شخص مسئول از اعضای هیئت اجرايی برای پیگیری مسائل مربوط به آن

     انجام برنامه ريزی های اولیه برای ازسرگیری كلینیکال سمینارهای ماهیانه از ديدگاه های مختلف تحلیلی
     هماهنگی با اساتید مطرح داخلی و خارجی برای حضور به عنوان واكاو در اين كلینیکال سمینارها

     تعیین شرايط الزم برای معرفی مورد در اين نشست ها و تعیین اصول اخالقی شركت در اين جلسات
     انجام هماهنگی های الزم برای ثبت نام اولین نشست اين كلینیکال سمینار با حضور دكتر محمد صنعتی و دكتر مهرداد افتخار 

گزارش کمیته روان درمانی تابستان 1400
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] فعاليت های [
انجمن

دکتر همایون پورکرامتی
ریيس کميته 

   پــس از تشــکیل مجــدد كمیتــه بــر طبــق آيیــن نامــه جديــد فعالیــت كمیتــه هــا، انتخابــات برگــزار شــد و دكتــر همايــون پــور كرامتــی به عنــوان رئیــس و 
دكتــر رضــا شــیرالی به عنــوان دبیــر كمیتــه انتخــاب شــدند.

پس از آن در طی 5 جلسه برگزار شده موارد مختلفی موردبحث و بررسی قرار گرفت و اقداماتی انجام شد كه اهم آن به شرح زير بوده است:
   تصويــب برگــزاری ســمپوزيومی بــرای نقــد ســاختار نظــام ســالمت كشــور بــا عنــوان " ســالمت بــرای همــه: مطالبــه ای ملــی، قانونــی فرامــوش شــده" 
بــا محوريــت بررســی اليحــه طــب ملــی و بزرگداشــت مرحــوم دكتــر ســامی. برگــزاری ايــن ســمپوزيوم بــه تصويــب هیئت مديــره انجمــن رســیده و در دســت 

اقــدام اســت.
   تصويــب ضــرورت ارتقــای جايــگاه ســالمت روان در ســاختار وزارت بهداشــت بــا تشــکیل معاونــت ســالمت روانــی اجتماعــی. ايــن موضــوع و اســتدالالت 

مربــوط بــه آن بــه هیئت مديــره انجمــن منتقــل شــد و پــس از تصويــب هیئت مديــره طــی يــك نامــه رســمی بــه وزيــر محتــرم بهداشــت منتقــل شــد.
ــت و  ــرار گرف ــی ق ــاره و بحث وبررس ــورد اش ــرراً م ــرده مک ــاد ك ــالمت ايج ــام س ــرای نظ ــه ب ــکالتی ك ــنتی و مش ــب س ــث ط ــه بح ــات كمیت    در جلس

ــد. ــت ش ــت و از آن حماي ــرار گرف ــد ق ــورد تأيی ــی م ــای علم ــاير انجمن ه ــکان و س ــن روانپزش ــری انجم موضع گی
   بــه دنبــال درخواســت هیئت مديــره انجمــن از كمیتــه بــرای معرفــی نماينــده ای در كمیتــه برگــزاری جايــزه مرحــوم دكتــر يداللهــی جنــاب آقــای دكتــر فربــد 

فدايــی باتوجه بــه ســابقه و تجربــه ايشــان به عنــوان نماينــده كمیتــه معرفــی شــده و در جلســات مربوطــه حضــور فعــال داشــتند.
   بــه دنبــال درخواســت هیئت مديــره از كمیتــه )در دوره قبــل( بــرای معرفــی نماينــده ای بــه انجمــن جامعه شناســی ايــران بــرای مشــاركت در تدويــن ســند 
پیشــگیری و مقابلــه بــا آزار جنســی در محیط هــای علمــی، آقــای دكتــر شــیرالی بــرای حضــور در جلســات معرفــی شــدند. ايــن فعالیــت در دوره جديــد هــم 

ادامــه پیــدا كــرد و ســند تدويــن شــده در اختیــار هیــات مديــره محتــرم قــرار گرفــت.
ــره  ــه هیئت مدي ــن ب ــن. مت ــك خرمدي ــوم باب ــل مرح ــه مناســبت قت ــی آن ب ــای اجتماع ــورد خشــونت و تعیین كننده ه ــه ای در م ــس بیانی ــگارش پیش نوي    ن

ارســال شــد امــا ترتیــب اثــر داده نشــد.

گزارش فعالیت کمیته روانپزشکی 
اجتماعی تابستان1400
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   دعــوت از روانپزشــکان هنرمنــد بــرای فعالیــت و همفکــری و تعامــل در گــروه مجــازی كمیتــه هنــر و روانپزشــکی و بازنشــر آثــار روانپزشــکان هنرمنــد در 
"كانــال جامعــه، هنــر و روانپزشــکی" و معرفــی دســتیاران روانپزشــك جــوان هنرمنــد .

   همکاری شاخه های استانی با كمیته هنر و ادبیات.
در راســتای اقدامــات هنــری بیــن رشــته ای هــم انديشــی و زيربنــای الزم بــرای تشــکیل جلســات نقــد فیلــم بــا مشــاركت هنرمنــدان و همــکاری بــا كمیتــه 

انــگ و رســانه بــرای تحقــق ايــن هــدف انجــام شــد.
برنامه ريزی برای ارائه اطالعات جهت دانش افزايی در زمینه هنر موسیقی و تاثیر آن بر سالمت روان.

   انجــام اقدامــات الزم بــرای تحقــق ســمپوزيوم مجــازی بــا موضــوع "بازنمايــی مســايل روانــی در اثــار ادبــی چهــار دهــه ی اخیــر ايــران" در كنگــره ســاالنه 
، ارائــه برنامــه بــه شــرح زيــر:

      »بررسی اختالالت خلقی در ادبیات فارسی چهاردهه ی اخیر ايران« با سخنرانی، دكتر سید احمد جلیلی ، به عنوان سخنران كلیدی
      »روانپزشکی و ادبیات طنز چهاردهه ی اخیر ايران« با سخنرانی، دكتر فربد فدايی

      »بررسی روانشناختی چند نمونه ی ادبیات داستانی جريان ساز ايران در چهار دهه ی اخیر« با سخنرانی دكتر گودرز عکاشه
      »بازنمود بیماران و بیماری های روانپزشکی در شعر و ترانه چهار دهه ی اخیر ايران« با سخنرانی، دكتر محمدرضا شالبافان

      »بازنمايــی مســايل روانشــناختی زنــان در آثــار ادبــی چهاردهــه ی اخیــر ايران«بــا ســخنران دكتــر عادلــه عســکری، همچنیــن طــی جلســات اعضــای 
كمیتــه بــه تدويــن چکیــده ای از محتــوای ســمپوزيوم تهیــه و ارائــه شــد.

دکتر عادله عسکری
دبير کميته 

گزارش فعالیتهای کمیته 
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دکتر مریم معصومی
 دبير کميته 

   از اول تابســتان 1۴00 كمیتــه فعالیــت خــود را در دور تــازه آغــاز كــرد. بــا عنايــت بــه آن كــه اعضــای اولیــه  كمیتــه تنهــا ده نفــر بودنــد بــر مبنــای شــیوه نامه  مصــوب 
هیــات مديــره بــرای ايــن كمیتــه بــا رای اعضــا ريیــس و دبیــر تعییــن شــد و بــه ترتیــب دكتــر امیــر حســین جاللــی ندوشــن و دكتــر مريــم معصومــی بــه عنــوان ريیــس 

و دبیــر انتخــاب شــدند و برنامه ريــزی شــد تــا كمیتــه بــه صــورت ماهانــه بــا حضــور تمــام اعضــا جلســه  عمومــی داشــته باشــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع خودكشــی در كشــور و بــا توجــه بــه وجــود محققــان كارآمــدی كــه در ايــن زمینــه فعالیــت كرده انــد، در گام اول گســترش اعضــای كمیتــه بــا 
عضوگیــری فعاالنــه در دســتور كار قــرار گرفــت. تمركــز جــذب اعضــای جديــد هــم بــر پژوهشــگران و روان پزشــکان مناطــق غربــی كشــور كــه آمــار بیشــتری از خودكشــی 
را دارد، قــرار گرفــت، و از اســتان های كردســتان، همــدان، كرمانشــاه، ايــالم و كهگلويــه و بويراحمــد افــرادی دعــوت شــدند و خوشــبختانه عضويــت در كمیتــه را پذيرفتنــد. 
همچنیــن قــرار شــد بــا توجــه بــه چنــد وجهــی بــودن خودكشــی از بیــن جامعه شناســان و روان شناســان فعــال در ايــن حــوزه نیــز  افــرادی بــه عضويــت كمیتــه درآينــد. در 

نهايــت اعضــای كمیتــه در ايــن مــدت دو برابــر شــد. 
   بــا توجــه بــه اخبــاری كــه از افزايــش نــرخ خودكشــی در بیــن دســتیاران پزشــکی در فضــای رســانه ای وجــود دارد و مســاله ســالمت روان كادر درمــان را در ايــن دوره 
بــه طــور مشــخص در كانــون توجــه آورده پنلــی بــا موضــوع »بررســی خودكشــی پزشــکان در ايــران« در تاريــخ ۳1 مــرداد 1۴00 بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد. در ايــن 
میزگــرد دكتــر ســید كاظــم ملکوتــی، دكتــر ونــداد شــريفی، دكتــر مريــم معصومــی، و دكتــر فهیمــه ســعید ســخنرانی كردنــد. جلســه بــا اســتقبال شــايان همــکاران روبــرو 

شــد و بیــش از صــد نفــر آن را بــه طــور زنــده دنبــال كردنــد. 
كمیتــه در ســال جــاری توجــه ويــژه ای بــه 10 ســپتامبر مصــادف بــا 1۹ شــهريور كــه روز جهانــی پیشــگیری از خودكشــی اســت نشــان داد و دو برنامــه مجــزا در تاريــخ 1۷ 

و 1۸ شــهريور برگــزار شــد.
   در يــك نشســت خبــری كــه بــه میزبانــی كمیتــه و بــا حضــور نمايندگانــی از جمعیــت علمــی پیشــگیری از خودكشــی ايــران، انجمــن علمــی روان پزشــکی كــودک و 
نوجــوان، ريیــس انجمــن علمــی روا نپزشــکان ايــران بــه ســواالت نماينــدگان رســانه ها و خبرگزاری هــای رســمی كشــور پاســخ داده شــد. ايــن جلســه بــه صــورت زنــده 
از طريــق اينســتاگرام و كالب هــاوس و اســکای روم پخــش شــد و بازتــاب مناســبی در رســانه های مجــازی و چاپــی يافــت. ايــن نشســت بــا مشــاركت ماهنامــه مديريــت 

ارتباطــات روز 1۷ شــهريور 1۴00 برگــزار شــد. 
ــا همــکاری مركــز مشــاوره دانشــگاه تهــران، انجمــن روانشناســی ايــران، انجمــن  دومیــن ســمپوزيوم بیــن المللــی پیشــگیری از خودكشــی در تاريــخ 1۸ شــهريورماه، ب
روانشناســی اجتماعــی ايــران، جمعیــت علمــی پیشــگیری از خودكشــی و كمیتــه پیشــگیری از خودكشــی انجمــن علمــی روانپزشــکان برگــزار شــد. مخاطبیــن عــالوه بــر 
فضــای اســکای روم بــه صــورت پخــش زنــده از آپــارات و اينســتاگرام برنامــه را مشــاهده كردنــد. بیــش از هــزار نفــر ايــن رويــداد را بــه صــورت زنــده دنبــال كردنــد. در 
ايــن ســمپوزيوم عــالوه بــر ســخنرانان داخلــی چــون دكتــر مجیــد صادقــی ريیــس انجمــن، دكتــر امیــر حســین جاللــی ندوشــن و دكتــر ســید كاظــم ملکوتــی ريیــس و 
عضــو كمیتــه، ۴ ســخنران برجســته خارجــی شــامل دوناتــا ويســرمن ريیــس منتخــب انجمــن جهانــی روان پزشــکی و میشــل كنــراد اســتاد برجســته سويیســی روان پزشــکی 

ســخنرانی كردنــد. 
   شــعار روز جهانــی پیشــگیری از خودكشــی بــا پیشــنهاد دكتــر فرنــار نصــر اصفهانــی عضــو كمیتــه بــه صــورت »بــا عمــل امیــد بســازيم« بــه فارســی برگــردان شــد 
و خوشــبختانه ايــن برگــردان مــورد توجــه رســانه ها و انجمن هــای علمــی قــرار گرفــت. همچنیــن همزمــان بــا ســمپوزيوم، راهنماهايــی بــرای خانــواده و دوســتان افــراد 
بــا افــکار خودكشــی بــا همراهــی انجمــن روانشناســی ايــران، جمعیــت پیشــگیری از خودكشــی، مركــز مشــاوره دانشــگاه تهــران و دفتــر مشــاوره و ســالمت وزارت علــوم، 

تحقیقــات فنــاوری تهیــه شــد و از طريــق فضــای مجــازی در اختیــار عمــوم قــرار گرفــت. 

یم با عمل، امید بساز
گزارش فعالیت تابســتان 1400 کمیته ی پیشگیری از خودکشی
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   ســخنرانی بــا موضــوع سواســتفاده از روانپزشــکی در دانشــگاه علــوم بهزيســتی و توانبخشــی و پاســخگويی در فضــای مجــازی بــا توجــه بــه وجــود اطالعــات 
نادرســت در جامعــه

   پیش بینی پنل سواســتفاده از روانپزشــکی با حضور مهمان خارجی وان وورن
   حضور دبیر ســال گذشــته و نماينده امســال كمیته در جايزه افشین يداللهی

   حضور در جلسات شورای سیاست گذاری همايش سالمت روان و يونسکو. اين همايش امسال با دبیری علمی دكتر مجیدصادقی برگزار می شود.
   شــروع به كاردكتر عاطفه كمالو به عنوان ســردبیر صفحه مجازی ســالمت روان و يونسکو

سالمندان  وانپزشکی  ر کمیته  گزارش 

     برگزاری انتخابات مســئولین كمیته روانپزشــکی سالمندان مورخ 1۴00/۴/۲1
ــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی ايــران و دانشــگاه علــوم توانبخشــی و       برگــزاری وبینــار »تازه هــای تشــخیص و درمــان اختــالل شــناختی خفیــف « ب

ســالمت اجتماعــی مــورخ ۲۴ /1۴00/۴
     برگزاری جلســه آنالين كمیته مورخ 1۴00/5/۷

     همکاری با انجمن علمی روانپزشــکان ايران- شــاخه مازندران در برگزاری وبینار »اختالالت روانشــناختی در ســالمندان « 

دکتر مریم پورشمس
دبير کميته 

دکتر سيد محسن ضمير 
دبير کميته 
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علمی  انجمن  وانپزشکی  ر عصب  کمیته  گزارش 
١٤٠٠ وانپزشکان ایران در تابستان  ر

دکتر سيد مرتضی جعفرزاده
دبير کميته 

ــه  ــای كمیت ــئولیت ه ــیم مس ــت تقس ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه، ب ــی كمیت ــات اجراي ــات هی ــد از انتخاب ــاه 1۴00 بع ــازی دوم تیرم ــه مج 1-در جلس
ــن شــد: ــل تعیی ــه شــرح ذي ــود اعضــاء ب ــق و پیشــنهاد خ ــا تواف ــی ب ــه اجراي ــرم كمیت ــرای اعضــا محت ــی ب ،مســئولیت هاي

  دكتــر محمــد اربابــی بــه عنــوان رئیــس كمیتــه و دكتــر ســید مرتضــی جعفــرزاده بــه عنــوان دبیــر كمیتــه و دكتــر فرنــاز اعتصــام بــه عنــوان 
ــه  ــره ســلیمی ب ــر زنی ــی عصــب روانپزشــکی و دكت ــر علمــی ســومین كنگــره مل ــوان دبی ــه عن ــدری ب ــب ب ــر طال ــه و دكت ــب رئیــس كمیت نائ
عنــوان مســئول آمــوزش كمیتــه و دكتــر گیلــدا كیانــی مهــر بــه عنــوان مســئول امــور فلوشــیپ عصــب روانپزشــکی و دكتــر فاطمــه ســادات 

میرفاصلــی بــه عنــوان مســئول پژوهــش كمیتــه، انتخــاب شــدند.
۲ -اولیــن جلســه كمیتــه در ۲۲ مــرداد مــاه بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد و بــه موضوعــات پــی گیــری پروتکــول توانبخشــی اســکیزوفرنیا و 
برنامــه ريــزی بــرای برگــزاری كنگــره ملــی عصــب روانپزشــکی در بهــار 1۴01،پــی گیــری اســتاندارد نوروفیدبــك، برنامــه ريــزی بــرای حضــور 
كمیتــه در همايــش ســالیانه انجمــن ،برنامــه ريــزی جهــت مشــاركت در جلســات كتابخوانــی آكســفورد، مشــاركت دســتیاران و دســتیاران فلــو 

در كمیتــه و ارائــه فرمــت هــای آموزشــی كمیتــه پرداختــه شــد.
الزم بــه توضیــح اســت كــه ۸ جلســه ارائــه كتــاب آكســفورد در فصــل تابســتان بــا مديريــت دكتــر اربابــی و هماهنگی هــای دكتــر رضــا بیدكــی 

بــا حضــور فعــال اعضــاء كمیتــه و ســاير عالقه منــدان بــه صــورت مجــازی در روزهــای سه شــنبه برگــزار شــد.
۳ -در جلســه مجــازی 1۹ شــهريور ماه،برنامــه ريــزی جهــت مشــاركت فعــال اعضــاء كمیتــه، برنامه ريــزی جهــت پــی گیــری خدمــات عصــب 
روانپزشــکی تحــت پوشــش بیمــه ســالمت،برنامه ريــزی جهــت برگــزاری كارگاه هــا بــا همــکاری شــاخه خراســان كمیتــه انجــام شــد. هچنیــن 

بنــا شــد جلســات مجــازی كمیتــه هــر دومــاه يــك بــار برگــزار شــود.
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گزارش فعالیتهای انجمن علمی روانپزشکان 
ایران شاخه قزوین در تابستان1400

دکترعادله عسکری دیارجانی 
دبير شاخه

ــه مطالــب جهــت افزايــش مشــاركت  ــرای ارائ    برگــزاری جلســات مجــازی هیئــت اجرايــی شــاخه كــه طــی ايــن جلســات هماهنگــی الزم ب
ــا ســطح ســالمت روان اســتان صــورت گرفــت. ــن در ارتق روانپزشــکان اســتان قزوي

همچنیــن در ايــن فصــل بــا توجــه بــه ضــرورت تامیــن نیازهــای اســتان، »كمیتــه ســالمت روان شــهری« شــاخه، بــا تايیــد هیئــت مديــره  تاســیس 
شــد و دكتــر ســیده زهــرا هاشــمی بــه عنــوان ريیــس ايــن كمیتــه و دكتــر حســین جاودانــی بــه عنــوان دبیــر كمیتــه انتخــاب شــدند. از فعالیتهــای 

ايــن كمیتــه مــی تــوان بــه راه انــدازی كانــال مجــازی ســالمت روان شــهر قزويــن اشــاره كــرد.
در زمینــه بازنشــر ديــدگاه هــای روانپزشــکان پیشکســوت اســتان گاهنامــه مجــازی تهیــه شــد  و همچنیــن در ايــن گاهنامــه بــه بررســی مقــاالت 
روز روانپزشــکی پرداختــه می شــود. از ديگــر فعالیتهــای ايــن شــاخه مــی تــوان بــه برگــزاری كارگاه ۴۸ ســاعته زوج درمانــی توســط دكتــر ســید 

محســن ضمیــر اشــاره كــرد.
   طــی برنامــه ای مــدون جهــت دانــش افزايــی روانپزشــکان و دســتیاران روانپزشــکی و پرســنل شــاغل در بخــش روانپزشــکی جلســات ســخنرانی 
ماهیانــه برگــزار شــد كــه از آن میــان مــی تــوان بــه ســخنرانی دكتــر حســین قافلــه باشــی بــا موضــوع» تنظیــم هیجانــي ؛ مهارتــي بــراي بهبــود 
روابــط بیــن فــردي وپیشــگیري از بــروز وعــود اختــالالت اضطرابــی و خلقــی« و دكتــر عادلــه عســکری بــا موضــوع »بررســی خودكشــی در اثــار 

ادبــی« اشــاره كــرد.
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