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بهمن22درمانی روانپزشکی   آموزشی ،دکتر محمد فالح زاده، استاد یار گروه روانپزشکی، رئیس مرکز  مجري پروژه  :   
  دکتر عباس وثوق مقدم ، عضو هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیناظر طرح  : 

  درمانی ، مدیر گروه -یار گروه مدیریت خدمات بهداشتیدکتر رفعت محبی فر، استادپیام گزار سالمت :  
  داریوش غیوري ، کارشناس روانشناسی بالینی  -ی روانشناسی بالینی گروه روانپزشکیمرب ابراهیم ساریچلو ، محمد پروژه:  همکاران اصلی

  
  خالصه پروژه:

)را ســال بهداشــت 1380مــیالدي(2001ســازمان جهــانی بهداشــت بــا شــعار بهداشــت روان :غفلــت بــس اســت  مراقبــت کنــیم . ســال   
یر از بهداشــت پــذبهداشــت روان بخشــی جــدایی نا "اري کــرد وتوجــه جهانیــان  را بــه ایــن نکتــه مهــم معطــوف کــرد کــهگــذروان نام

 فضــاي بایســت مــی کــه جامعــه بــر مبتنــی نیــاز مــورد هــاي مراقبــت و ســرپایی خــدمات فقــدان.  "عمــومی اســت  ، غفلــت بــس اســت
ــان مراقبتــی و درمــانی ــه می ــر را بیمارســتان و خان ــد، پ ــه کن ــه هــدف تــدوین برکــه باایــن تحقیــق در. شــود مــی احســاس وضــوح ب نام

اطالعــات مربــوط بــه برنامــه هــاي  هــاي مراقبــت در منــزل انجــام گرفت،توجــه بــه گســترش برنامــه ســالمت روانــی اســتان باسیاســت 
ــا امکــان ، ملــی و اســتانی جمــع آوري گرالمللــیســطح بــین برمبنــاي داده هــاي موجوددر مختلــف و ظرفیــت هــاي اجتمــاعی  دیــد ،ت

  اجرا مشخص شود.  بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه هاي در حالتوصیف وضعیت ، و
  برمبناي یافته هاي مبتنی بر شواهد تجربی رئوس برنامه آموزشی براي خانواده بیماران به شرح زیر پیشنهاد شد:

آموزش در مورد عالئم و نشانه هاي بیماري با توجه به نوع بیماري(در مورد بیماران پسیکوتیک و برخی از اختالالت نوراتیک مثل 
آموزش علل بیماري(سبب شناسی) با توجه به نوع بیماري و با تأکید بر عوامل زیستی وتیک ، وسواس و ... )،اي غیر پسیکافسردگی ه

  و....آموزش در مورد درمان بیماري  ،آموزش در مورد سیر و پیش آگهی بیماري با توجه به نوع بیماريو محیطی،  ،روانی ،اجتماعی
  یانگر تصویر زیر از سیماي سالمت روان استان می باشد:ببه طور خالصه مجموعه اطالعات جمع آوري شده 

ü  مردم در سطوح مختلف اجتماعی از آموزش هاي الزم در زمینه بهداشت روانی یا کامالً بی بهره اند و یا آموزش آنان
 متناسب با نیازهاي جامعه امروز و به خصوص جامعه در حال گذار  در کشور ما نیست.

ü از بیماري روانی ندارند و این موجب ایجاد نگرش منفی و استیگما در جامعه می گردد. مردم شناخت مناسب و منطقی 
ü .مردم نیاز به دریافت آموزش هاي الزم در زمینه نحوه مدارا با بیماران روانی و عالئم و نشانه هاي آنها دارند 

ü  بیمار در استان تحت پوشش  2500الی  2000در مجموع به طور متوسطPHC دمات ویزیت پزشک هستند و خ
عمومی ، دارو با تعرفه دولتی ، بستري با سیستم ارجاع،آموزش هاي اولیه بیمار و خانواده ایشان و پیگیري درمان را 

از بیماران مبتال به اختالالت روانی و رفتاري توسط بهورزان شناخته می  کنند.در این سیستم فقط یک بیستمدریافت می 
گیري براي بیمار و خانواده وي وجود یک دست و پاجاع مشکالت اداري و بوروکراتشوند.ضمن آنکه در سیستم ار

  دارد.

(باتوجه به انتقال  ر منزلتدوین سند سیاست ارتقاي سالمت روان استان قزوین و برنامه مراقبت د عنوان پروژه:
 مراقبت، آموزش خانواده  مبتالیان، گروه هاي خود یار، بیمه درمان روانی ، خدمات سیار روانپزشکی)



ü ....و  
  بحث و پیشنهاد: 

و نتــایج حاصــل از اطالعــات بیــان شــده و خــرد علمــی تــیم پــروژه و مشــاورین پیشــنهادات در  تحلیــل مشــکالت موجــودبــا توجــه بــه 
   جامعه استان تشریح شد. به منظور ارتقاء سطح سالمت روانی درسه سطح پیشگیري 

 


