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خودش ميگويد امكانات ما در مراكز خوب بود
و خيرين خوبي هم داشتيم .سال گذشته  5نفر
ازدوستانش كه در بهزيستي بزرگ شدند بهعنوان
افرادي كه ازدواج موفق داشتند معرفي ميشوند
و او هــم جزو همانها بــوده .او عالقه زيادي به
كارهاي هنــري دارد و از همان كودكي كارهاي
هنري انجام مــيداد ،حتي بــه گفته خودش
بهزيستي براي تشــويق او نمايشگاه هنري هم
برگــزار ميكرد .در حال حاضر ليال وابســته به
حمايت بهزيستي نيســت .ميگويد در گذشته
بچهها خيلي راحت ترخيص ميشدند ولي االن
وضعيت بهتر شده و اگر كسي آمادگي ترخيص
نداشته باشد ترخيصش نميكنند.

توگوي «ايران» با چند جوان موفق ترخيص شده از مراكز بهزيستي
گف 

مريم جهان پناه

محرومیت اقتصادی
مانع پيشرفت نيست!

خوب ميدانيم كه اگر همتي در كار نباشد ،اگر جرأتي نباشد و ارادهاي...
حتي اگر افراد زيادي حمايتمان كنند ،نميتوانيم موفق شويم .اين را هم
خيلي خوانده و شنيدهايم كه موفقيت ما آدمها به خودمان بستگي دارد.
خواه از يك خانواده مرفه باشــيم يا كودكي باشيم كه از همان نوزادي در
مراكزي به دور از ســايه حمايت پدر و مادر قد كشيده باشد .اگر شما هم
در جمع آن  200نفري بوديد كه در آخرين روزهاي سال  94به بهانه تجليل
از فرزندان موفق ترخيص شده از بهزيستي گرد هم جمع شده بودند ،مهر
تأييد بر آنچه كه گفتيم ميزديد .در اين همايش بودند بچههايي كه بدون
حمايت پدر و مادر توانستهاند پلههاي ترقي را يكي يكي طي كنند و حاال
جزو بچههاي مطرحي باشــند كه زبانزد خاص و عامند .از مدير گرفته تا
مهندس و دانشجوي دوره دكترا. ...
احمد دلبري مديركل بهزيســتي اســتان تهران در اين همايش به اين
نكته اشاره كرد كه براي شناسايي توانمندي و آسيب شناسي از وضعيت
بچههاي بهزيستي بويژه ترخيص شده ،كلينيكي راهاندازي شده است كه
وضعيت  5سال گذشته آنها تاكنون را بررسي و استخراج ميكند.

محسن؛ ابن سيناي مركز
متولــد  34 ،62ســاله ،فردي موفــق كه از
دوســالگي وارد يكي از مراكز بهزيســتي شده
اســت .او از بچههاي بدسرپرست بوده كه عالوه
بــر خودش  2برادر و يك خواهر كوچكتر از خود
نيز دارد .برخالف او كه فردي موفق است برادرش
به دليل اعتياد و ســرقت در زندان به سر ميبرد.
مــادرش او را از همان طفوليــت به همراه خود
بــه زندان قصر ميبرده و او بــه اجبار در محيط
زنــدان دوران كودكيش را آغــاز ميكند .جايي
كــه خبري از محبت ،نوازش و خانواده .نيســت
و دور و بــرش پــر از افراد خطاكاري اســت كه
آمدهاند تــاوان كارهاي خود را پس دهند .بعد از
مدتي وارد يكي از مجتمعهاي بهزيستي شده و
پس از جابهجاييهايي كه داشــته تا  18سالگي
ميهمان مراكز بهزيستي بوده است .سال  75زمان
ترخيصش فرا ميرســد و با يك ميليون و200
هزار تومان بهزيستي را ترك ميكند .محسن از
 9سالگي زماني كه همسن و سالهايش مشغول
بازي بودند كار در بيرون از مركز را تجربه ميكند،
از تعويض روغني گرفته تا فروشندگي .براي او كار
عار نبوده و همين انگيزه موجب ميشــود تا كم
كم راه پول درآوردن را ياد بگيرد .محسن پشتكار
خوبي هم داشــته البته يكي از مشوقهاي اصلي
او يكي از اعضاي هيأت مديره خيريهاي بوده كه
به قول خودش موجب شــده نخستين جرقه در
زندگي او زده شــود .قبل از اينكه ترخيص شود
در رشته عمران قبول ميشود ولي بعد از يك ترم
انصراف ميدهد.
بعــد از ترخيص در شــركتي متعلق به يكي
از سازمانهاي دولتي مشــغول به كار ميشود.
خانهاي با كمك دوســتش اجــاره ميكند و به
سربازي ميرود و در رشته كارشناسي مهندسي
فناوري تحصيل ميكند و بعد در رشته مديريت
در مقطع كارشناسي ارشد ادامه تحصيل ميدهد.
او عالوه بر كار به ازدواج نيز فكر ميكند و بعد از
فراهم كردن مقدمات آن،كه كار راحتي نيز نبوده
ازدواج ميكند و االن  7ســال اســت كه زندگي
مشترك خود را آغاز كرده است.
همسر او براحتي شرايط سخت او را پذيرفته
و در حــال حاضــر زندگي رضايتمنــدي دارند.
محســن  10سال اســت در يكي از شركتهاي
ســرمايهگذاري كشاورزي مشــغول كار است و
درآمد ماهانه او به  3ميليون تومان ميرســد .او

نميتوانــد در كنار اين همه موفقيت و كار ،برادر
معتادش را حمايت كند چون زندگي او متفاوت
از زندگي برادرش بوده و هست .ميگويد تا چند
وقت پيش مادرش را ميديده اما االن ديگر او را
نميبيند .وقتي از او ميپرسي رمز موفقيتت چه
بوده در جــواب ميگويد :از همان بچگي مربيان
مرا به اسم ابن سينا صدا ميزدند و شايد دلسوزي
و تشويقهاي مربيان موجب شد تا مسير زندگيم
تغيير كند .انگار يكي از مربيان به او فكر كردن،
بهديگري محبت كــردن و ...ياد ميداد .خودش
ميگويد فرد افســردهاي بوده و اين نقطه ضعف
باعث شده تا يكي از مربيان از آن بهعنوان ابزاري
براي خروج او از اين حالت اســتفاده كرده و او را
تحت فشــار قرار دهد .محسن عالوه بر خودش
دوســتان ديگري داشــته كه در كنارش زندگي
ميكردند .به گفته خودش وقتي ترخيص ميشد
از  30نفر حدود  20نفر مثل او موفق بودند .البته
در جهات مختلــف ،از تاجري كه با چين مراوده
داشــت گرفته تا فرماندار و . ...به اعتقاد او يكي
از مشــكالتي كه در بهزيســتي وجود دارد نبود
مربيان دلسوز به اندازه كافي است ولي او توانسته
از همين فرصتها و ظرفيتها حداكثر استفاده را
كرده وحاال بهعنوان يك فرد موفق مطرح شود.
حامد؛ عاشقي و خلباني
حامد :متولد  ،62او هم جزو بچههاي موفقي
اســت كه بعــد از ترخيص از مراكز بهزيســتي
توانســته گليم خود را از آب بيرون بكشــد .از 5
سالگي پايش به مراكز بهزيستي باز شده اما بعد
از  5ماه به خانه برگشــته است .وقتي پدر و مادر
حامد از هم جدا ميشوند مادرش چون نتوانسته
از او نگهداري كنــد زماني كه دانشآموز كالس
چهارم بوده او را دوباره به يكي از مراكز بهزيستي
ميسپارد .پدر حامد معلول بوده و دليل جدايي
مادرش هم همين امر بوده.
حامد مجبور ميشــود تا  18سالگي در مركز
بماند و باالخره در ســال  81زمان ترخيص او فرا
ميرسد .او بعد از ترخيص آن هم با يك ميليون
و  200هزار تومان عاشــق ميشود و در تكاپوي
تشــكيل زندگي با دختر مورد عالقهاش ميافتد
و باالخره موفق ميشود به كمك يكي از حاميان
ازدواج كنــد .به گفته خــودش از كودكي درس
قناعت ،صبوري و ...را آويزه گوشش ميكند و ياد
ميگيرد كه زندگي شوخي بردار نيست.

جامعه

به گفته او ،در  5سال گذشته 359 ،نفر ترخيص شدهاند كه در مرحله اول
وضعيت  267نفر از آنها بررسي شده است .از اين تعداد  14درصد متأهل،
 80درصد زير ديپلم 40،درصد بيكار و  70درصد خانواده دارند .در ادامه
اين همايش يكي از بچههاي موفق پشت تريبون رفت و از خودش اينگونه
گفت كه در ســال  85با حداقل هزينه و پسانداز (ســه ميليون تومان)
ترخيص و وارد اجتماع شده اما توانسته با تالش و تحمل سختيهاي زياد
پس از سه سال مغازهاي تهيه و در آن سرمايهگذاري كند و در حال حاضر
 80ميليون تومان سرمايه دارد.
او همچنين از مسئوالن بهزيستي خواست تالش كنند در بچهها خودباوري
ايجاد شــود و به جاي اينكه  25درصد بچههاي موفق داشته باشيم100
درصد بچهها موفق باشــند .يكي ديگر از بچههاي موفق كه ســال 84
ترخيص شــده بود هم گفت كه ،پس از ترخيص ادامه تحصيل داده و در
حال حاضر دانشجوي رشته مشاوره است.
وي كه ســال  87ازدواج كرده و صاحب فرزند است همراه همسرش سال
گذشته بهعنوان زوج موفق انتخاب شده است.

وقتي ترخيص ميشود دانشجو نبوده اما دانش
پذير بوده .در سال  83در دانشگاه در رشته تعمير
و نگهداري هواپيما قبول ميشود و همزمان با آن
زندگي مشترك خود را آغاز ميكند.
حامد ميگويد زندگي خود را با صداقت شروع
كرده و با اينكه مادر همسرش به دليل شرايطي
كه داشــته مخالف ازدواجش بوده امــا اصرار او
نتيجه ميدهد و االن صاحب فرزند دختر است.
يكي از خاطرات تلخ حامد مربوط به زماني است
كه درست در يكي از شبهاي عيد وقتي درگير
زندگي و دانشــگاه وشــهريه و ...بوده مستمري
(امداد) بهزيســتي بــه يك باره قطــع و ضربه
ســنگيني به او وارد ميشود و همين امر موجب
ميشود تا ســعي كند وابسته امدادي بهزيستي
نباشد و خودش كار كند .حاال  10سال از زندگي
مشترك او ميگذرد و هرگز در اين مدت دست
خود را به سمت بهزيستي دراز نكرده است .همه
زندگي خود را مديون افرادي ميداند كه در دوران
كودكي از او حمايت كردهاند ،به او چگونه زيستن
را آموختهاند و به اعتماد به نفســش افزودهاند .او
يك خواهر و بــرادر نيز دارد كه برادرش همانند
او از بچههاي موفق بــوده اما خواهرش به دليل
داشــتن معلوليت ذهني نتوانســته مثل آنها در
زندگي موفق شود.
حامد تعريف ميكند كه روزي پيراهن آبي اي
بر تن داشته كه يكي از دوستانش به او ميگويد
شبيه خلبانها شدهاي و اين ذهنيت در او ايجاد
ميشود كه به رشته خلباني روي بياورد .عالقه و
انگيزه او را تا آنجا سوق ميدهد كه سال گذشته
دانشجوي رشته خلباني ميشود البته در دورههاي
آزاد .اگرچه او در دوران كودكي مهارتي جز معرق
و برخي از فــوت وفنهاي ورزش مثل واليبال را
ياد نگرفته امــا ميگويد دغدغه اصلي من درس
بود ودرس بود ودرس .به اعتقاد حامد متأسفانه
برخي افراد بهزيســتي تنها به چند دستورالعمل
خاص بسنده و همان را اجرا ميكنند و به همين
دليل اغلب بچهها نميتوانند براحتي راه خودشان
را در زندگي پيدا كننــد .حامد تصريح ميكند
البته برخي مربيان خيلي دلسوزند و همراه بچهها
هســتند و كمك ميكنند بچهها در زمينههايي
كه استعداد دارند رشد كنند اما اين موارد بيشتر
استثناســت تا قاعده .او يكي از شانس ها و رموز
موفقيــت خودش را داشــتن مربيان دلســوز و
خواست خدا و پشتكارش ميداند.

ليال؛ مشاوري موفق
متولــد  ،65دختــري هماننــد صدها دختر
ديگري كه بخشــي از سالهاي زندگيشان را در
مراكز بهزيستي ميگذرانند .سال دوم راهنمايي
بوده كه وارد بهزيستي شده ،قبل از آن با عموي
خــود زندگي ميكــرده كه بعد از فــوت او زن
عمويش او را راهي بهزيستي ميكند .البته رفتن
او به بهزيســتي با كش و قوسهايي همراه بوده.
مرتب به مراكز ميرفتــه و بعد به خانه اقوامش
برميگشــته تا باالخره سال دوم راهنمايي نقطه
آغاز زندگي او در بهزيستي ميشود .پدرش فوت
كرده و مادرش به دليل ازدواج مجدد از نگهداري
ليال عاجز بوده است.
وقتي  18ســاله ميشود زمان ترخيصش فرا
ميرسد اما چون تازه وارد دانشگاه شده بود و در
رشته مشاوره تحصيل ميكرد آمادگي ترخيص
نداشــته و به همين خاطر با ترخيص شــدنش
مخالفت ميكند .درســت در همين زمان نامه
نگاريها انجام ميشــود و در نهايت سال  84در
سن  19سالگي به خواســت خودش با مبلغ 2
ميليون و 500هزار تومان و بدون داشتن مهارتي
خاص ترخيص و راهي منزل دايي ميشــود .او
مبلغ ترخيصي خود را چون در كنار خانواده دايي
خود زندگي ميكرده پسانداز ميكند و بعدها به
خاطرازدواج و براي وديعه مسكن هزينه ميكند.
هزينه شهريه دانشگاهش در مقطع كارشناسي
را بهزيستي تقبل و ســال  88زندگي مشترك
خــود را آغاز ميكند .زندگي اي كه رضايتش را
فراهم ميكند و به گفته خودش همسري مهربان
وهمراه در زندگي نصيب او ميشــود .او توسط
دختر خاله همسرش كه يكي از همدورانيهاي
او در مراكز بهزيســتي بوده به همسرش معرفي
ميشــود و حاال حاصل ازدواج او يك پســر 4
ســاله است .او كار مداوم ندارد و گاهي بهصورت
داوطلب مشاوره ميدهد ،چون تصميم دارد در
آينده كلينيك مشــاوره تأسيس و مستقل كار
كنــد .خواهر كوچك او همــراه مادرش زندگي
ميكرده و در حال حاضر او هم مانند ليال زندگي
مشتركي را شروع كرده است .ليال رمز موفقيت
خــود را در روحيه قوي خود ميداند كه ســعي
كرده بهزيستي را بهعنوان مانعي براي پيشرفت
نبيند بلكــه بتواند از فرصتهــا وحمايتهايي
كه شــامل او ميشد حداكثر اســتفاده را بكند.

پويا :مدرس زبان
متولــد  ،65او هم يكي از بچههايي اســت
كه از  9ســالگي وارد خانواده بهزيســتي شده
اســت .البته قبل از آن چند ســالي را در يكي
از شــيرخوارگاههاي بهزيســتي گذرانده است.
پويــا آنقدر در مركز ميماند تا به  18ســالگي،
ســال خروج از بهزيستي ميرســد .با اينكه آن
موقع دانشجوي رشــته نرم افزار رايانه بوده اما
با دو ميليــون و  400هزارتومان بهزيســتي را
ترك ميكند تــا زندگي جديدي را تجربه كند.
دانشــجويي كه هيچ پساندازي نداشته ،سعي
ميكند با دوســتانش خانهاي دست و پا كند و
به تحصيلش ادامه دهد .شهريهاش را بهزيستي
ميداده ولي نياز مالي او به قوت خود باقي بوده.
بعد از پايان دوره كاردانــي براي مدت كوتاهي
در يكي از شركتها مشــغول به كار ميشود و
كار در بيرون موجب ميشود تا او مدتي از ادامه
تحصيل عقب بماند ولــي به هر حال عزمش را
جزم ميكند و دوره كارشناســي مهندسي نرم
افزار را هم سپري ميكند .پويا هنوز مجرد است
و ميگويــد تا زماني كه درآمد خوبي نداشــته
باشم ازدواج نميكنم .گرچه او موفق است ولي
موفقيت خود را در زمينه دانشي كه دارد ميداند
نه پول و پساندازي كه اندك اســت .او به دليل
عالقهاي كه به زبان انگليســي دارد كار تدريس
در اين رشته را بهعنوان شغل انتخاب ميكند و
از ســه سال پيش تاكنون در اين زمينه فعاليت
ميكند .به گفته خــودش تدريس درآمد كمي
دارد واگر بخواهــد ازدواج كند بايد كار ديگري
را جايگزيــن كند ولي تنها چيزي كه دلگرمش
ميكند دانشــي اســت كه از اين كار به دست
ميآورد .حتي ميگويد كارهاي پر درآمد ديگري
به او پيشنهاد شده است ولي عالقه و اشتياقي كه
به اين رشته دارد او را مصمم كرده هرطور شده
در اين كار بماند .پويــا مدتي با مادرش زندگي
ميكرد ولي االن به دليل شــرايطي كه براي او
و مادرش پيش آمده تنها زندگي ميكند .او ياد
گرفته به كسي وابسته نباشد ،اميد داشته باشد و
سخت تالش كند .البته وقتي به دوران كودكيش
برمي گردد به ياد ميآورد كه دوســت داشــت
آن زمان كسي پشتيبان و حاميش باشد .حتي
ميگويد دوست داشت در كودكي خيرين به او
توجه كنند و ...اما االن معتقد است كه اين خود
فرد است كه ميتواند به خودش كمك كند .پويا
براي آيندهاش برنامه دارد ،تصميم دارد بهصورت
حرفهاي كارش را ادامه دهد.
علي؛ آهنگر حرفهاي
علــي :متولــد  ،62يكي ديگــر از بچههاي
بهزيستي اســت كه حاال پس از گذشت سالها
زندگي در مركز و خارج از مركز شكرگزار خداوند
اســت و از زندگي خود لذت ميبرد .داســتان
زندگي علي از زماني تغيير كرد كه او  12ســال
بيشتر نداشت .در آن سن ،پدرش فوت ميكند
ومــادر با  4بچه قد و نيم قــد نميتواند هزينه
زندگــي را تأمين كند و پــس از كلنجار رفتن
با مشــكالت زندگي مجبور ميشــود او و برادر
كوچكتراز خودش را به مراكز بهزيستي بسپارد.
البته انتخاب بچهها به عهده بهزيستي بوده كه
قرعه بهنام او و برادرش ميافتد و دو تا از فرزندان
خانــواده در كنار مادر ميمانند .علي از وضعيت
خود در بهزيســتي راضي بوده و عالوه بر درس
خواندن در كار فني نيز مشــغول به كار ميشود
ولي آنقدر كار درحرفه فني آنهم آهنگري براي
او جذاب ميشــود كه او درس را در مقطع دوم
دبيرســتان رها ميكند و تمام وقتش را صرف
انجام همين كار ميكنــد .گرچه او تحصيالت
عالي ندارد اما يكي از بچههاي موفقي است كه
حاال بهعنوان يك آهنگر نمونه مشــغول به كار
اســت .به گفته خودش ،حتماً كه نبايد همه ما
آدمها تحصيالت عالي داشته باشيم ميتوان در
كارهاي ديگر هم موفق بود .علي در ســال 85
با يك ميليون و200هــزار تومان از مركز راهي
دنياي جديد ميشود وبه همراه برادرش خانهاي
دست وپا ميكند و به كارش ادامه ميدهد .بعد
از يك ســال با دختر دايي خود ازدواج ميكند.
آنهم يك ازدواج ســاده كه با هزينه وسرمايه او
همخواني داشته و اكنون صاحب دو فرزند است
و احساس خوشبختي ميكند؛ هم در كارش هم
در زندگي مشتركش .علي از همان زمانيكه در
مراكز بهزيســتي بوده كار ميكرده وحاال براي
خودش كار مستقلي دارد .او رمز موفقيتش را در
پشتكارش ميداند ومي گويد :چون سختيهاي
زيادي در كودكي كشــيدم هرگز نميخواستم
همانند پدرم كه كارگري ســاده بود باشم و بچه
هايم مثل خودم در عذاب باشند.
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یادداشت

جای خالی «قانون سالمت روان»
در نظام سالمت
رقيه بقايي

ســامت روان فقط به فقدان بيماري روانپزشكي و روانشناختي محدود
نميشود ،بلكه فرد داراي سالمت روان كسي است كه توانمنديهاي خود
را ميشناســد و توانايي مقابله با اســترسهاي روزمره زندگي را دارد و به
شــكل مفيد و مؤثري در جامعه مشاركت و فعاليت دارد .از اين رو ،حوزه
سالمت روان بسيار وسيع و مهم است .مشكالت ساختاري و سخت افزاري
از جمله مسائلي است كه بيماران حوزه سالمت روان با آن مواجه هستند.
متأسفانه در كشور ما امكانات و بودجه اختصاص يافته به اين حوزه نسبت
به اســتانداردهاي بهينه و جهاني پايين تر اســت .مســائل بيمه اي ،صف
انتظار طوالني براي تختهاي بيمارستاني بخش روان و هزينههاي درماني
از جمله مشــكالتي است كه بيماران را در اين حوزه با چالش مواجه كرده
است.
براي حل و فصل اين مشــكالت چند ســال پيش ،خبر تهيه و تدوين
پيش نويس قانون سالمت روان توسط دفتر سالمت روان وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــكي كشور در رسانههاي ديداري و شنيداري منتشر
شــد؛ ليكن اكنون پس از گذشت چند سال از رسانه اي شدن اين موضوع،
خبري از تصويب قانون سالمت روان نشده است؛ اما چرا بايد قانون سالمت
روان تصويب شود؟ لزوم اجرايي شــدن اين قانون چيست؟ بيماران حوزه
روان چه مشكالت و دغدغههايي دارند؟
دكتر فرشاد شيباني ،روان شــناس بالينــي و دبير كميته دانشجويي
ســامت روان و رسانه دانشگاه علوم پزشكي ايران در گفتوگو با «ايران» با
اشاره به ضرورت تصويب قانون سالمت روان ميگويد :با توجه به فقدان قانون
و دستور كاري جامع براي مباحث حوزه سالمت روان ،الزم است تا مسئوليت
مديريت و رســيدگي بر ارزيابي ،تشخيص و درمان اختالالت روانشناختي از
يك ســو و از سوي ديگر ارتقاي بهداشــت روان افراد جامعه مشخص شود؛
از اينرو وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشكي كشور بر آن شد تا پيش
نويس قانون سالمت روان را تهيه و اجزاي آن را در سطوح مختلف مشخص
و معين كند .اين پيش نويس به همت دفتر ســامت روان وزارت بهداشت و
با نظارت مدير كل دفتر سالمت روان اين وزارتخانه تهيه و تدوين شده است
كه در حال حاضر مراحل قانوني را در مجلس شــوراي اسالمي طي ميكند.
پيش نويس قانون سالمت روان هرچند براي نخستين بار تهيه شده است و
ممكن است نقايص و مشكالتي داشته باشد ،ولي ميتواند دستورالعملها و
راهكارهاي خوبي براي حوزه سالمت روان در برداشته باشد.
در اينجا خوب اســت نگاهي به آمار بيماران اعصاب و روان در كشــور
بيندازيم؛ طبق تحقيقات صورت گرفته ،ميزان شيوع بيماريهاي رواني در
ايران( 23/6بيســت و سه و شــش دهم) درصد است كه گروه سني  16تا
 64سال را در برمي گيرد .اين آمار تقريباً با ميزان شيوع جهاني برابر است.
شــايع ترين اختالل رواني در مــردان ،اختالل مصرف مواد و در زنان فوبيا
(ترسهاي بيمارگونه) و اختالالت خلقي است.
دكتر شــيباني بــا بيان اينكــه بيماريهاي حوزه روان در مقايســه با
بيماريهاي جسمي تأثيرات منفي بيشتري داشته و تبعات آن در وهله اول
خود فرد و پس از آن جامعه را درگير ميكند ،به ضرورت توجه ويژه به اين
مقوله اشاره و تأكيد ميكند :در اين راستا نقشه تحول نظام سالمت كشور
كه با توجه به سياستهاي ابالغي رهبر معظم انقالب در حوزه سالمت تهيه
و تدوين شده است و يكي از مباحث اصلي آن موضوع «سالمت روان» است
ميتواند راهگشا باشد.
وي در ادامــه با اشــاره به راههايــي پيشــگيري از بيماريهاي رواني
ميافزايد :در مرحله اول يا همان پيشگيري اوليه؛ روشهايي مثل شناسايي
عوامل خطر ،آموزش مهارتهاي زندگي براي قشــرها و گروههاي مختلف
همچون والدين و زوجين ،آمــوزش مهارتهاي فرزند پروري براي والدين
از جمله اقداماتي است كه در حوزه پيشگيري اوليه از ابتال به بيماريهاي
سالمت روان ميبايست مورد توجه قرار گيرد .مرحله بعد پيشگيري ثانويه
است؛ كه در اين مرحله با تشخيص به موقع بيماري ميتوان اقدامات الزم
را براي درمان آنان انجام داد .پيشــگيري ســطح سوم ،به بازتواني و بهبود
بيماران روان اختصاص دارد.
اين اســتاد دانشــگاه تعامل و همكاري ســازمانهاي مرتبط با حوزه
ســامت در تحقــق برنامههاي آتي حــوزه ســامت روان را امري الزم و
ضروري ميداند و معتقد اســت :برنامههاي ســامت روان مربوط به يك
حوزه نيســت و مشاركت بيشتر ســازمانهاي ذيربط را ميطلبد .سازمان
نظام روان شناســي و مشاوره كشور ،سازمان بهزيستي ،شهرداري و وزارت
ورزش و جوانان و ساير نهادهايي كه ميتوانند در اين امر ياريكننده باشند
الزم اســت همكاري و تعامل بيشتري در اين زمينه داشته باشند .البته در
كنار همكاريهاي بين ســازماني ،همكاريهاي بين رشته اي نيز ميتواند
مؤثر باشــد؛ زيرا كار در حوزه سالمت روان يك كار تيمي است كه حضور
روانشــناس ،روانپزشك و مددكاراجتماعي را درتيم سالمت روان ميطلبد.
خوشبختانه به تازگي در دانشــكده علوم رفتاري و سالمت روان (انستيتو
روانپزشكي تهران) دانشگاه علوم پزشكي ايران رشته اي به نام كارشناسي
ارشد سالمت روان ايجاد شده كه نويدي براي موضوع سالمت روان كشور
اســت و دانشجويان ميتوانند به شكل تخصصي در اين حوزه به پژوهش و
مداخله بپردازند.
دكتر شــيباني ادامــه ميدهد :بســياري از افراد نيازمنــد درمانهاي
روانشــناختي ،از عهده هزينههاي آن برنمي آيند و متأســفانه عدم درمان
منجر ميشــود تا اختالالت روانشناختي شدت بيشتري پيدا كنند و پيش
آگهي بدتري را در آينده داشته باشند .در صورتي كه شركتهاي بيمه ،در
موضوع ارائه خدمات روانشــناختي اقدامــات و هماهنگيهاي الزم را براي
پرداخت هزينهها انجام دهند ميتوانند در ارتقاي سالمت روان افراد جامعه
مؤثر باشند.
وي با بيان اينكه در گذشــته مردم نگرش منفــي به بيماريهاي روان
شناختي و روانپزشكي داشتند؛ اما خوشبختانه با اقداماتي كه صورت گرفته
تا حدودي اين نگرش منفي اصالح شده است ،ميافزايد :هريك از ما ممكن
اســت در طول زندگي مانند هر بيماري جســمي ،دچار اختالالت خلقي
يا اضطرابي و غيره شــويم .پس الزم اســت همانند ساير بيماريها به آن
نگريسته شود .جداكردن بيماران روانپزشكي از بستر جامعه اقدام مطلوبي
نيســت و بهتر است بخشهاي بســتري بيماران روانپزشكي در كنار ساير
بخشها در بيمارســتانهاي عمومي احداث شــوند .همچنين جاي خالي
روانشناسان باليني و روانشناسان سالمت در بيمارستانهاي عمومي كشور
به شدت احساس ميشود .اين نكته را نيز يادآوري كنم كه بازگشت بيمار
به جامعه يكي از مســائلي مهمي است كه افراد پس از سپري كردن دوره
بيماري با آن مواجه ميشوند كه در اين خصوص بايد آموزشهايي در نظر
گرفته شــود تا بسترهاي الزم براي بازگشــت اين افراد را به جامعه فراهم
آورد .در برخي از كشــورها از اين آموزشها تحت عنوان «خانههاي نيمه
راهي» ياد ميشود.
دبير كميته دانشجويي سالمت روان و رسانه دانشگاه علوم پزشكي ايران
در پايان مسائل قانوني را يكي ديگر از مشكالت عديده حوزه سالمت روان
ميداند و بيان ميكند :از بعد قانوني هم با مســائل مختلفي مواجه هستيم
و ضروري اســت در مباحث قانوني تغييراتــي را ايجاد كنيم .نگرش قانون
اساسي به ســامت روان نيازمند تغيير است ،در قانون اصطالحاتي مانند
«جنون»وجود دارد كه دقيق و تخصصي نيســت .ما در اين حوزه نيازمند
همكاريهاي بين رشته اي هستيم.
الزم به توضيح اســت ،اقداماتي از جمله پيشگيري از خشونت خانگي،
ســوء مصرف مواد ،پيشگيري از خودكشــي كه در سطوح اوليه پيشگيري
مطرح ميشود ،همچنين اقدامات تشــخيصي و درماني ،بازتواني و بهبود،
خدمات مشاوره اي و روانشناختي كه بدون نياز به مراكز بيمارستاني انجام
ميشــود ،همه و همه از مباحث در نظر گرفته شده در پيش نويس قانون
ســامت روان است كه از سوي وزارت بهداشــت مطرح شده است؛ ليكن
تأكيد اين نكته ضروري اســت كه براي تحقق همــه اين مباحث نيازمند
ارتباط و همكاريهاي فراســازماني هستيم .از اين رو ،اميدواريم كه پيش
نويس قانون ســامت روان در مجلس شــوراي اســامي هر چه سريع تر
بررسي و قانون آن بزودي به تصويب برسد.

