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فریبا خان احمدی
خبرنگار

از قزوین آمده .جوان الغراندام و میانه قدی است.
تکیه زده به دیوار درمانگاه اعصاب و روان .نگاهش
را بــه زمیــن دوخته و بیتفــاوت به ســر و صداهای
اطراف نوک پای راســتش را همچون میخ به زمین
میکوبــد بــدون هیچ توقفــی  .معلوم نیســت توی
ســرش چــه میگــذرد .شــاید ناراحت اســت از این
حضور .شــاید به خانه فکر میکند ،شــاید هم غرق
در توهمات! چند لحظ ه بعد نوبتش میشود .مرد
ســن و ســال داری کــه آنطرفتر نشســته از جایش
بلنــد میشــود و دســت پســر جــوان را میگیــرد و
مــیرود اتــاق روانپزشــک .آدمهایــی که در ســالن
درمانگاه ایستادهاند به نظرم دو دستهاند ،دستهای
کــه بیصدا با چهرههایی غمگیــن و بیروح انتظار
میکشــند و دســتهای که مــدام در حــال اعتراض و
درگیری با اطرافیان خود هستند.
دختــر  ۲۰ســالهای بــه نام مهســا کــه همــراه پدر و
مــادرش از ســمنان آمده بلند بلند حــرف میزند.
خانوادهاش را متهم میکند به بیرحمی .لحظهای
بعــد صدایــش تبدیــل میشــود بــه فریــاد« .چــی
میخوایــن از جونــم .چــرا میخوایــن بهــم تلقین
کنیــن که مشــکل روحــی و روانــی دارم ،بخــدا من
چیزیم نیســت ،سالم سالمم .اگه هم چیزیم باشه
شــما باعث شــدین .اونقــدر قــرص و دارو ریختین
توی حلقم که دیوونم کردین .شــما میخواین منو
تــوی تیمارســتان بســتری کنید تــا از دســتم راحت
بشــین ».مــادر دختر ســعی میکنــد او را آرام کند.
چهرهاش از خجالت ســرخ و ســفید شده است .هر
از گاهــی اطــراف را نگاه میکند و وقتی چشــمهای
متعجــب را میبیند بیشــتر خجالتزده میشــود؛
شاید هنوز نمیداند همه آدمهایی که اینجا هستند
برای درمان مشکل روحی و روانی آمدهاند.
مهسا وقتی آرامتر میشود ،پدر دستش را میگیرد
و بــا هم میرونــد چرخــی در محوطه بزننــد .مادر
مهســا گریه میکند .با گوشه روسری اشکهایش را
میگیــرد .کنارش مینشــینم و دلداریش میدهم.
زن مهربانی اســت .از دار دنیا فقط همین یک بچه
را دارد .سالهاســت غصــه دختــرش را میخــورد.
موهایش از غم بیماری دختر جوانش ســپید شده
است .پیش از اینکه سؤالی درباره بیماری دخترش
بپرسم سفره درددلش را برایم باز میکند«:دخترم
سالهاست این مشکل را داشته و ما این موضوع را
نمیدانســتیم .از  ۱۲سالگی گاهی خیلی خوشحال
بود و گاهی افســرده میشــد ،فکر میکردم بخاطر
دوران قاعدگــی اســت تا اینکــه از زمان دبیرســتان
وضعیتــش بــد وبدتر شــد و افت شــدید تحصیلی
پیــدا کرد .دخترم گاهی به خودش آســیب میزد و
مــن و پدرش آنقدر نگران این وضعیت شــدیم که
او را پیش دکتر روانپزشک بردیم .دکتر بعد از کلی

مشــاوره گفت که دخترم دو قطبی است .همه این
مشــکالت یک طرف ،هزینههایی که باید بپردازیم
هم یک طرف .ما برای هر شــب بستری شدن باید
دســتکم  ۸۰۰هزار تومان پول بدهیم ،یعنی برای
 ۱۰شــب بــه اضافه هزینههای خودمــان  ۱۰میلیون
تومان خرجمان میشود .بیمهها هم هزینه درمان
بیمــاران روحــی و روانی را پوشــش نمیدهند .قبالً
دفترچه سالمت داده بودند که آن هم از دور خارج
شد».
به گفته این مادر ،آنها سالی چندبار دخترشان را در
ایــن مرکز درمانی بســتری میکنند.البته آنها برای
معاینه و درمان بیماری دخترشــان هر  ۳ماه یکبار
از ســمنان به تهران میآیند چراکه بیمارستانهای
ایــن شــهر بــا مشــکل تأمیــن تخــت روانپزشــکی
روبهرویند و اگر کســی وضعیتش حاد شــود باید به
شهرهایی همچون تهران و اصفهان برود.
منشــی اســم مهســا را میخواند و مادرش میدود
بــه محوطــه تا دختــرش را صــدا کند .پســر جوان و
پدرش از اتاق دکتر بیرون میآیند .پســر به پدرش
میگوید کــه نمیخواهد توی بیمارســتان بســتری
شــود .التمــاس میکنــد کــه او را بــه خانــه ببــرد.
چشمهای پدر ســرخ شــدهاند .پدر میخواهد پسر
را راضی کند«:پســرم اگر این بار بمانی خوب خوب
میشوی .برایت ماشــین میخرم .حتی برایت زن
می گیریم ».پدر به پسرش وعده و وعید میدهد و
جوان بیاعتنا به حرفهای پدرش میگوید«:اینجا
خطرناکه .میترســم مرا بکشــند .شــبها از ترس
نمیخوابم ،منتظرم کسی بیاید و خفهام کند ،اقالً
یک چاقو به من بده تا از خودم مراقبت کنم».
از پرســتاری کــه شــاهد مکالمــه پدر و پســر اســت،
دربــاره ایــن احســاس میپرســم .لبخنــد تلخــی
میزند و میگوید«:بیماریهای روانی به دو دســته
اختالالت ســایکوتیک و نوروتیک تقســیم میشود.
در اختالالت سایکوتیک ،بیماران تصور میکنند که
کســی قصد کشــتن آنها را دارد یا صداهای عجیب
و غریبــی میشــنوند .آنهــا در مقابل ایــن صداها و
دســتورات توهمی ناتوان هســتند .متأسفانه برخی
خانوادهها توجهی به این مشــکالت روحی و روانی
ندارنــد و بــرای کنتــرل چنیــن رفتــاری بــه فرزنــد
خــود مــواد مخــدر میدهند .ایــن بیمــاران باید در
بیمارستان بستری و با دارو درمان شوند».
با این حرف پرســتار یاد مرد جوانی افتادم که سال
 ۹۲در محلهای از اسالمشــهر دختربچه  ۳سالهاش
را بــه قتــل رســانده بــود .بــا او در بخــش اورژانــس
بیمارســتان روزبه روبهرو شدم .پاهایش را به تخت
زنجیر کرده بودند .همینطور پشت به پشت سیگار
میکشــید و باالی سرش ابری ســفید رنگ درست
کرده بود .از او درباره قتل پرسیدم و او با خونسردی
کامــل گفت صدایــی را میشــنیده که بــه او فرمان
داده دختــرش را بــه بیابــان ببــردو بــرای شــیطان
قربانی کند .او از کرده خودش پشــیمان نبود و ادعا

گزارش «ایران» از گشتی چند ساعته در بیمارستان روانپزشکی ایران

اینجا کارت قرمز صادر میشود

میکرد صاحب آن صدا از او راضی است.
زن  ۵۰ســالهای به نام زهرا که خواهر  ۲۵ســالهاش
را از بابــل بــه ایــن درمانــگاه آورده از هزینههــای
سرســامآور رفت و آمد میگوید« .اگــر بیمار روحی
و روانــی دچار حمله عصبی شــود هیــچ آمبوالنس
بخش دولتی حاصر نمیشود بیمار را به بیمارستان
منتقل کند و چارهای نیســت که از آمبوالنس بخش
خصوصــی درخواســت کمــک کنیــم که دســت کم
 700تــا  800هــزار تومان پول میگیرند .ســال پیش
که خواهرم حالش بد بود و میخواستیم او را تهران
بیاوریم مجبور بودیم یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان

بــه راننده آمبوالنس پول بدهیــم .همه اینها باعث
میشــود که هر بار نتوانیم بچه خواهرم را به تهران
بیاوریــم .این هزینههای رفت و آمد و بســتری برای
آدمهایــی مثــل مــا کــه درآمد کمــی دارنــد ،خیلی
ســنگین است .شــاید به همین خاطر است بعضی
از خانوادههایــی که فرزند بیمار روانی دارند ترجیح
میدهند به پزشک مراجعه نکنند».
از آدمهایــی کــه خــود را از مناطــق دور و نزدیــک
بــه بیمارســتان روانــی ایــران رســاندهاند دربــاره
مشکالتشــان میپرســم و همگی از تحت پوشش
نبــودن هزینــه درمــان ،کمبــود شــدید تختهــای

روانپزشــکی در شهرهایشــان گالیــه مندنــد .آنهــا
مجبورنــد بــرای درمــان عزیزانشــان کیلومترهــا از
شهرشــان دور شــوند و روزهــا بلکه هفتههــا مقابل
بیمارســتان چادری به پا میکننــد به امید بهبودی.
امــا آنجای داســتان تلخ و دردناک اســت که برخی
خانوادههــا ،فرزنــد دو قطبــی یــا پارانوییــد خــود را
بخاطــر غیرقابل تحمل بودن وضعیت بیمارشــان
رهــا میکنند .تعداد کســانی که ســایکوتیک دارند و
در سطح شــهر رها شــدهاند یا در مراکز روانپزشکی
بســتری هســتند کم نیســتند؛ آنها از ســوی خانواده
طرد شدهاند.

یکــی از کســانی کــه نمیخواهــد اســمی از او در این
گــزارش بــرده شــود پــرده از حقیقتی تلخ کــه خود
شــاهد آن بــوده ،برمــیدارد« :ســال پیــش یکــی از
اقوام نزدیکم که پســر دو قطبی داشــت و سالها از
او مراقبــت میکرد را به بیمارســتان امینآباد برد و
دیگر سراغ او نرفت .وقتی از او پرسیدم چرا بیخیال
پســرش شــده ،جواب داد که دیگر تحمل نگهداری
از او را نــدارد .این ماجرا خیلی ناراحتکننده اســت
ولی خیلیها نمیتوانند ایــن موضوع را درک کنند
بــرای مثال رســیدگی به کســی کــه بیمــاری کلیوی
دارد و هــر هفتــه دیالیــز میشــود بــا بیمــار روحی و

دکتر آرش میرابزاده ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:

درمان بیماریهای روانی بدون توجه به ابعاد اجتماعی ناقص است
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آمــار بیماریهــای روانپزشــکی در ایــران بیشــتر از آمــار دنیا نیســت ولی آدمهــای غمگین و
ناراحــت در ایران کم نیســتند که وضعیت روحیشــان اغلــب به شــرایط اجتماعی مرتبط
اســت .بیماران ســایکوتیک که بــا رفتارهای مهارگســیخته در بیمارســتانهای روانپزشــکی
بســتری میشــوند تا افرادی که افســردگی و اضطراب گوشهگیرشــان میکند هر کدام عوامل
اجتماعی مختلفی را تجربه میکنند .در آماری که وزارت بهداشت اعالم کرده نزدیک به یک
چهارم جمعیت ایران نیازمند مداخالت روانپزشــکی و  5/12درصدشــان افســرده هستند .از
ســوی دیگر گزارشها نشــان میدهد ،بیش از  50درصد مراجعه کنندگان به پزشکان عمومی
مبتال به انواعی از اختالالت روانیاند .شــیوع  25درصدی اختالالت روحی و روانی در کشــور،
نگرانیهایی درباره وضعیت سالمت روان ایرانیان ایجاد کرده است در این میان اما غفلت
از سالمت روان و افزایش بیماریهای روانتنی بویژه در شهرهای بزرگ به ایجاد جو ناامیدی،
غــم و ناراحتی و پرخاشــگری در فضــای عمومی جامعه
دامن زده اســت .دکتــر آرش میــرابزاده روانپزشــک،
عضو هیــأت مدیره انجمــن علمی روانپزشــکان ایران و
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
در گفتوگــو بــا «ایــران» مشــکالت اقتصــادی و فقــر،
تبعیضهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و معیشــتی ،نبــود
امنیت اجتماعی ،عدم آمــوزش و یادگیری مهارتهای
ارتباطــات فــردی و اجتماعــی و تجویــز غیــر منطقــی
داروهــای اعصــاب و روان را از جملــه عوامــل عمــده
اثرگذار بر ســامت روان افراد جامعــه توصیف میکند.
گفتوگوی ما را با او میخوانید.
ëëاز نظر شما فردی که از ســامت روانی برخوردار است
چهویژگیهاییدارد؟
ســامت روان و بطور کلی ســامت تعریفهای زیادی
دارد .در تعریــف ســازمان بهداشــت جهانی؛ به کســی
میگوییــم از ســامت برخــوردار اســت کــه رفــاه کامل
جســمی ،روانی و اجتماعی داشــته باشد .ممکن است
به ذهن خیلی افراد اینگونه برســد اگر یک نفر بیماری
نداشــته باشد آدم ســالمی است ولی سالمت جسم به
تنهایی مالک ســامت فرد نیست از جمله مقتضیات
سالمت این اســت که فرد در رفاه کامل جسمی ،روانی
و اجتماعی به ســر ببرد.یکی از ابعاد مختلف ســامت
جسم ،بیولوژی بدن است یعنی فرد از نظر بیولوژی در
وضعیت طبیعی باشد و واسطههای شیمیایی مغز که
باعث اضطراب و افســردگی میشــوند در حد معمول
ترشحشوند.ژنتیکنیزجزئی ازبیولوژی استیعنی اگر
یک نفر از نظر ژنتیکی ژن افسردهای داشته باشد بیشتر
احتمال ابتال به افسردگی را دارد این دو عامل در زمینه
بایولوژیکال یا زیســت شناختی قرار میگیرند .منظور از
ابعادروانیهمانسایکولوژیکالاستیعنی«منبدانم

چطور با استرسهای بیرونی مقابله کنم ،اگر مسألهای
برایــم پیش آمد بتوانم آن را حل کنم و مکانیســمهای
انطباقــی داشــته باشــم ».بــرای مثال اگــر یکــی از افراد
خانوادهام مریض شد بدانم چطور با بیماری خانوادهام
برخــورد کنــم .اینکــه افراد بــه روشهــای مختلفی به
استرسهاجوابمیدهندهمانبعدروانشناختیشان
است که در این زمینه به آنها کمک میکند.
ëëمحیطبیرونیازجملــهعواملاجتماعی،اقتصادیو
گرانیچهتأثیریبرسالمتروانافرادمیگذارد؟
آنچه امروزه در بحث ســامت روان مردم بسیار پررنگ
خودش را نشــان میدهد بعد اجتماعی ســامت روان
افراد است به این مفهوم که محیط بیرون چه تأثیری بر
مــا میگذارد؟ در این میان گرانی بحث خیلی مهم این
روزهااستکهرویسالمتافراداثرمیگذاردبهطوریکه
مراجعین ما بهخاطر این مســأله بیشــتر شدهاند .وقتی
اجتماع و محیط اطراف دچار مشکل میشود به تبع آن
ابعاد دیگر روانشــناختی هم تحت تأثیر قرار میگیرند،
بنابراین کســی که استرس دارد بیشــتر مریض میشود
یعنی عامل اجتماعی بر بعد زیســت شــناختی فرد اثر

دارد .برای مثال وقتی اســترس فوقالعــادهای از محیط
بیرون به فرد وارد میشــود اگر راهحلها را نشناســد یک
مرتبهنمیتواندباآنعاملبیرونیبرخوردکنددرنتیجه
استرس منجربه ضعف سیســتم ایمنی بدن میشود و
ویروس تبخال خودش را نشــان میدهد .محیط بیرون
در روان فرد اثر میگذارد .وقتی گرانی باشد یا پدر خانواده
نتوانــد مخارج معمولی را تأمین کند هویتش زیر ســؤال
میرود ،افســرده و مضطــرب میشــود از طرفی ممکن
اســت ناخــودآگاه نقش یک بیمار جســمی را بــازی کند
حتی ممکن است بگوید« :من مریض شدم و نمیتوانم
کار کنم ».رفاه یعنی فرد در وضعیتی اســت که احساس
کامــل آزادی و رهایی دارد در نتیجه ســرریز گرانی و نبود
رفاه خودش را به شــکل عالئم روانشــناختی و جســمی
نشان میدهد .برای همین هم گفته میشود؛«تن زجان
و جان ز تن مســتور نیســت ».اینها بهم ارتباط دارند .اگر
که دانشآموزی اســترس امتحان داشته باشد سرریز آن
با تپش قلب و اســهال بروز میکند یــا فردی که مبتال به
ســرطان میشــود اعصابش بهم میریزد همه اینها در
هم آمیخته اســت و نمیتوان جان و تن را از هم به هیچ
وجهجداکرد.مجموعهاینهاباعثمیشودیکنفرازمن
بودن و خودش احساس آرامش و لذت کند.
ëëدرروانپزشکیبهچهکسیمیگویندبیماراست؟
انســان مجموعهای از خلقها؛ طــرز تلقیها و تفکرهای
مختلف اســت .دیدگاهی که هر انسان نسبت به محیط
بیــرون ،عملکرد و جایگاهش دارد ایدئولــوژی آن فرد را
شــکل میدهند .این پایه و اساســی میشــود که دستگاه
روان فرد روی آن اســتوار اســت .هر آدمی میتواند گاهی
اوقات غمگین ،شاد یا عصبی مزاج شود اگر هر کدام از ما
این خلقها را نشان دادیم غیر عادی نیست غمگینی و
شادی الزمه طبیعی بودن همه افراد است .اما چه زمانی
میگوییم وضعیت روانی غیرطبیعی اســت؟ زمانی که
این عالئم کمی پاتولوژیک شــود یعنی در عملکرد من
تأثیر بگذارد و غم من آنقدر شود که نتوانم سر کار بروم یا
نتوانم قضاوت درستی در زندگی داشته باشم و مسألهام
را حل کنم .وقتی غم فرد آنقدر زیاد شود که طول بکشد
وعملکرد فرد را مختل کند آن وقت میگوییم فرد دچار
اختالل روانی شــده اســت .اختالل در عملکرد و وظایف
فردی ،شــغلی ،ارتباطات بین فردی و اجتماعی مالک
عمــدهای از غیــر طبیعی بودن ســامت روان اســت در
چنین حالتی میتوان گفت که روان فرد طبیعی نیست
و آســیب دیده و دچار افســردگی شده اســت .باید توجه
داشــت که غمگینی اختالل نیســت و افسردگی اختالل

اســت مردم گاهــی این دو را با هم اشــتباه میکنند .آنها
گاهی اوقات میگویند؛ من افسردهام منظورشان اختالل
افســردگی نیســت .در روانپزشــکی اختالل افســردگی را
بیماریمیدانندنهیکغممعمولیرا.عاملیکهباعث
میشود؛مننتوانمکارمراانجامدهموعملکردمنسبت
به قبــل افت کنــد در طبقهبندی بیماری قــرار میگیرد.
اینجاست که تشخیص بیماری مهم است و روانپزشک
باید آن را تشخیص دهد .حاال علت بیماری چه میتواند
باشد؟ بعد بیولوژی که از بهم خوردن هورمونهای بدن
مثل بیماری تیروئید ایجاد میشــود و بعد اجتماعی که
قسمت عمدهاش به شرایط اجتماعی افراد برمیگردد.
روانپزشک بعد بیولوژی بیماری را با دارو یا رواندرمانی
حل میکند ولی بعد اجتماعی چون به شرایط بیرونی یا
محیطی ربط دارد و خودش را به شــکل استرسها بروز
میدهد از دست تیم درمان خارج است .برای مثال یک
معتاد را در نظر بگیرید که بعد از جلســات روان درمانی
و دارو درمانــی اعتیــادش را تــرک میکند ولــی وقتی در
محیطی قرار میگیرد که مشکل دارد طبیعتاً اعتیادش
عــود میکند .اجتمــاع ما همراه با پیشــرفتهایی که در
طــب و علم روانشناســی وجود داشــته به رفــاه ما کمک
زیــادی نکــرده اســت ایــن ناهمگنی کــه ایجاد میشــود
فرد ســامتش را از دســت میدهد .در نظر بگیرید افراد
بازنشســته نباید دغدغه معیشــت داشته باشــند اما به
محض اینکه بازنشســته میشــوند ،حقوقشان نصف
میشود از آن طرف قیمت همه چیز سه برابر شده پس
چه انتظاری داریم این فرد ســالم باشــد؟ اصالً این فرد
میتواند بخنــدد؟ این ناهمگونی در مســائل اجتماعی
باعثمیشوداختالالتروانپزشکیزیادشود.
ëëچه فرآیندی در جامعه طی میشود تا فردی به اختالل
روانیمبتالشود؟
طب به حدی پیشرفت کرده که میتوان جلوی بسیاری
از اختــاالت را گرفــت .روانشناســی هم پیشــرفت کرده
و میتوانــد بــه آدمها یاد دهد چگونه با اســترس درونی
برخورد کند ولی جامعه ما همراه با این پیشــرفت رشد
نکرده در نتیجه اتفاقی که میافتد شیوع اختالالت روانی
بیشــتر و مراجعه کمتر میشــود چون مردم پول ندارند
بابت مراجعه بدهند .همه اینها به کنار ،یکسری تعبیر
و تفســیرهای اشــتباهی دربــاره مراجعه به روانپزشــک
وجود دارد .البته کسانی که مشکالت روانپزشکی دارند به
روانپزشک مراجعه نمیکنند .وقتی سؤال میکنیم چرا
بموقعمراجعهنکردی؟پاسخمیدهند؛فکرمیکردیم
خــودش خوب میشــود .این افراد همــه را همانند خود

مریض میدانند .چــون آموزش ندیدهاند فکر میکنند
این عالئم طبیعی اســت و خود به خود خوب میشود.
سواد سالمت روان جامعه ما پایین است البته علیرغم
همه تالشی که رسانهها میکنند نسبت به گذشته بیشتر
شده اما همچنان سواد سالمت روان مردم پایین است.
دوم آنکــه مــردم از انگ میترســند و میگویند که مگر
مــن دیوانهام که پیش روانپزشــک بروم؟ از ســوی دیگر
مــا یاد گرفتیم از همدیگــر دارو بگیریم و بــرای هم دارو
تجویز کنیم .داروخانههای ما تجارتخانه شدهاند و بدون
نسخه پزشک دارو میدهند .داروخانهها تبدیل به بقالی
شــدهاند باید در ایــن داروخانهها را گل گرفــت داروهای
روانپزشــکی مثل نقل و نبات دست مردم ریخته است.
بــه صراحت میگویم کــه اگر دوای روانپزشــکی را بدون
نسخهبهمریضیبدهندباعثسوءمصرفدارومیشود
و مهمتر از همه ممکن است مریض همه قرصها را با
هم مصرف کرده و خودکشی کند .مهمتر از همه ممکن
اســت ایــن فرهنگ جــا بیفتد که نیــازی بــه مراجعه به
روانپزشــک نیســت و میتوان به راحتــی دارو تهیه کرد.
مجموعهاینهاباعثمیشودفردبهروانپزشکمراجعه
نکند.
ëëعلتاینکهایرانیهابهروانپزشکمراجعهنمیکنندو
بهسالمتروانشاناهمیتنمیدهندچیست؟چقدر
اینموضوعبهدسترســیبهخدماتروانپزشــکیوبیمه
نبودناینخدماتمربوط میشود؟
اینکه بیمه بنگاه اقتصادی اســت در آن حرفی نیست.
بیمه یعنی نسبت به سیستم احساس اطمینان داشته
باشیمکهوقتیبیمارشدیمذخیرهچندسالهمانراخرج
بیماریماننکنیم.همیناآلناگریکنفردربیمارستان
روانپزشــکی بستری شود شبی باید  800هزار تومان پول
بدهــد از آن طــرف بیمهها خدمات بیماریهــای روانی
را تحــت پوشــش قرار نمیدهنــد .انگار که ایــن بیماران
خودشان خواســتهاند دیوانه یا مجنون شــوند .اگر کسی
افــکار خودکشــی دارد بیمــه هزینههــای درمانــش را
نمیدهــد در حالیکه کســی که فکر خودکشــی دارد این
افکارش به دین ربطی ندارد یعنی هر فردی با هر دینی
هم میتواند فکر خودکشی به سرش بزند .به صراحت
میگویم داشتن افکار خودکشی نوعی بیماری است اما
چرا بیمه این بیماران را قبول نمیکند؟ هر چند در دین
نهی شــده خودکشــی بد است و کســی که افکار مذهبی
دارد احتمال خودکشیاش کمتر است اما اگر خودکشی
کرد به معنای مسلمان نبودن و بیدین بودنش نیست
این فرد کفر نکرده بلکه دست خودش نبوده است.شما

اگر دندانتان درد کند میتوانید بگویید آهای دندان درد
نکــن .همانطور کــه دنــدان درد باید درمان شــود افکار
خودکشی هم باید درمان شود.
ëëآقایدکترچهعواملاسترسزایاقتصادیواجتماعی
رادرکاربالینیتانمشاهدهمیکنید؟میزانمراجعینتان
نســبتبهیکســالپیشزیادشــدهاســت.بــههرحال
در شــرایط فعلی مردم فشــار اقتصــادی زیــادی را تحمل
میکنند؟
بــه صراحــت میتوانم بگویم تغییــر وضعیت اقتصاد
روی گــذران مــردم بشــدت تأثیر گذاشــته و بــروز عالئم
روانپزشــکی بیشــتر هــم شــده اســت .مــردم مشــکل
معیشــت دارنــد مراجعه کنندهها به مــا میگویند؛ من
چطور شــکم خودم را ســیر کنم؟ دو تا عامل به روان ما
از بعد اجتماعی کمک میکند اول آزادی و دوم امنیت.
کســی که نتوانــد آزادانه حرفهایــش را بزند یــا در بیان
اعتقاداتــش احســاس آزادی نکنــد آن وقــت تعارض و
عقده ایجاد نمیشود و فرد احساس میکند هر آنچه در
دلــش بوده را بدون آنکه به شــعور دیگران توهین کند،
گفته اســت اما اگر غیر از این باشــد و افراد مجبور شــوند
عقایدشانرابیاننکنندهمهاینهاعقدههارازیادمیکند
که به شــکل اضطراب و اســترس بروز میکند .کســی که
آزادیبیاننداردمجبوراستماسکبزند.مایادگرفتیم
که ماسک بزنیم .جایی که مردم امنیت و آزادی بیشتری
دارند ماســک نمیزنند .ماســک زدن یعنــی اینکه من
نیســتم من آدم دیگری هستم .ما این ماسک زدن را به
بچههایمــان هم یــاد میدهیم ،به کــودکان میگوییم
در مدرســه کاری کننــد که دیگران میپســندند بنابراین
دورویی در جامعه شکل میگیرد .آدمها دو رو میشوند
اینکــه افراد در ارتباطات اجتماعی با دیده شــک با هم
برخــورد میکننــد و بدیــن ترتیب حس بدبینی بیشــتر
میشود .اینکه میگوید فالن چیز دو هزار تومان میارزد
دچار بدبینی میشوند که آیا واقعاً میارزد؟ هی به فکر
فرو میرود .اینکه نکند سرم کاله برود مهم است ولی نه
اینکهبههمهچیزبدبینباشیم.اقتصاد،رفاه،دسترسی
عادالنــه به خدمات رفاهی همه اینها مهم اســت اما ما
به حــال خود رهاییم .نمیدانیــد دردی که مریضهای
روانپزشکی میکشند نسبت به دردی که بیمار سرطانی
تحمــل میکند چقدر متفاوت اســت .بــرای همین هم
اســت وقتــی آدم ژولیده را در خیابــان میبینید که رفتار
بدی نشان میدهد و هذیان میگوید کمکش نمیکنید
ولی اگر فردی را ببینید که خون از دماغش میآید سریع
کمکش میکنید ما به بیماران جســمی بیشتر خدمت

