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ëëیک روانپزشک برای بیمار حداقل  ۲۰دقیقه زمان برای
معاینه صرف میکند که در بخش خصوصی طبق تعرفه
نیم نگاه
نزدیک به  ۴۰هزار تومان است
ëëنتایج پیمایش ملی نشان داد  52درصد از کسانی که مبتال به اختالل روانی
بودنــد از طریــق خانههای بهداشــت بــه خدمات ســامت روان دسترســی
داشتند و  18درصدشان محروم از هرگونه خدمات در این زمینه بودند
ëëبه ازای هر  ۱۰۰هزار نفر  ۱۰تخت تعریف شده .امروزه سیاستگذاران سالمت
در دنیا به دنبــال افزایش تعداد تخت روانپزشــکی نمیرونــد و اولویت آنها
مراقبت و خدمات سرپایی است.
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گفتوگو با معاون اداره سالمت روان وزارت بهداشت درباره دالیل مراجعه نکردن بیماران به روانپزشکان

مردم از انگ دیوانگی میترسند
فریبا خاناحمدی
خبرنگار

ëëآقــای دکتــر ســؤالم را اینطــور مطــرح
میکنم کــه چــرا ایرانیهــا به روانپزشــک
مراجعه نمیکنند یا اهمیتی به بیماریهای
آشکار یا پنهان روانی خود نمیدهند؟
دالیــل مختلفی دارد امــا برخی میگویند
هزینه یا نرخ خدمات روانپزشکی باالست
و بــه ایــن خاطــر مــردم بــه روانشــناس یا
روانپزشــک مراجعــه نمیکننــد کــه ایــن
توجیه غیرقابل اســتنادی است .به نظرم
ســواد ســامت روان در جامعه ما نســبت
بــه کل ســواد ســامت کمتــر اســت ،مثالً
درباره واکسیناسیون یا فشار خون ،دیابت
و بیماریهــای دیگر همه مردم اطالعات
کاملتــری دارنــد چون سالهاســت در این
بــاره در رســانه و ســطح جامعــه صحبت
شــده است و حساســیت مردم درباره این
موضوعات باال رفته ولی درباره افسردگی،
اختالالت خلقی و سایر مشکالت روحی و
روانی کمتر دربارهاش حرف یا بحث شده
ش و کنفرانسها
اســت .متأســفانه همایــ 
دربــاره بیماریهــای روحــی و روانــی بــه
حدی نبوده تا سواد سالمت روان مردم را
باال ببــرد و باید به این نکته اشــاره کنم که
مردم نســبت به برچســب و انگ خوردن

درجامعــه تــرس دارند کــه بگویند فالنی
مشــکل روحــی و روانــی دارد و بــه همین
دلیــل تصــور میکننــد مشــکالت روحی و
روانیشــان به مرور زمان بهتر میشــود یا
اینکــه تحمل ایــن وضعیت بهتــر از این
است که به آنها انگ دیوانگی بخورد!
ëëبا توجه به آخرین پیمایش ملی مستندی
کهسال 90دربارهوضعیتشیوعاختالالت
روانی در کشورانجام شده به نظرتان مردم
به خدمات مطلوب روانپزشــکی دسترسی
دارنــد؟ منظــورم ایــن اســت بعــد از این
پیمایش چه تغییراتی در سیاســتگذاریها
بــرای افزایــش رغبــت شــهروندان بــرای
مراجعه به روانپزشک انجام شده است؟
ایــن ســؤال شــما را بــا طرح ســوال پاســخ
میدهــم .آیــا بــا توجــه بــه آمــار بــاالی
مشکالت روان در کشور نیروی متخصص
مثل روانپزشــک کافی اســت یا نه؟ پاسخ
منفی است .در مجموع حدود هزار و 700
روانپزشــک داریم که بیشــتر در شــهرهای
بزرگ مســتقرند ،بنابراین توزیع مناســب
نیســت .طبیعــی اســت یــک متخصــص
وقتــی این همــه تالش میکنــد تخصص
بگیــرد باالخــره زندگی شــخصیاش هم

پیگیــری هســتیم تــا ســقف پوشــش دهی
خدمــات باال بــرود البته حمایــت بیمه ها
از بیمــاران مبتــا به اختالل روانی نســبت
به پنج ســال پیش که پوششدهیشان در
بیمارســتانهای دولتی خیلی ضعیف بود
بهتر شده ولی مطلوب نیست.
ëëبــه نظر شــما علــت مراجعــه نکــردن به
روانپزشک چقدر به هزینهها و پوشش دهی
بیمهها و چقدر به کلیشــههای فرهنگی ربط
دارد؟
معموالً کســانی کــه بیماریهــای روحی و
روانــی دارند از بیماری خود آگاهی ندارند.
کســی که دچــار اختــاالت روانــی همچون
وســواس اســت در نظــر بســیاری از مردم،
آدم تمیز به شمار میآید ولی کسی که نیم
ساعت دستش را با آب و صابون میشوید
دچــار اختــال روانــی اســت و بایــد هر چه
سریعتر تحت درمان قرار بگیرد.
از کســانی که افســردگی دارند ،میپرســیم
چــرا بــه پزشــک مراجعــه نکردهایــد،
میگوینــد فکــر کردهانــد خوب میشــوند،
برخی هــم ادعا دارنــد افســردگی بیماری
نیســت .برخی هم تصور میکنند به بیمار
بودن از سوی دیگران متهم شدهاند و هیچ

مربوط به کدام اختالل است؟
شــایعترین اختــاالت ،اختالل افســردگی
اســت کــه بــه تنهایــی نیمــی از جمعیــت
مبتالیــان بــه اختــاالت روانــی را شــامل
میشــود بعــد از آن اختــاالت اضطرابــی
اســت کــه  14/6درصــد افــراد جامعــه بــه
ایــن اختــال دچارنــد .اختــال اضطرابی
چنــد نوعاند؛ اختــال اضطــراب دائمی یا
اختــال اضطراب «جــی ای دی» ،اختالل
«اضطــراب پنیــک» و وســواس هــم در
ایــن گــروه قــرار میگیرد کــه مجمــوع این
اختالالت زیاد اســت اما شایعترین اختالل
در این پیمایش اختالل افسردگی است که
باعث شــده ما با افراد دارای خلق افسرده
زیاد مواجه شویم.
ëëتختهای روانپزشــکی بیمارســتانهای
کشــور تا چه حد جوابگوی ارائه خدمات به
بیمارانروانپزشکیاست؟
تعــداد تخــت اورژانســی بــرای بیمــاران
روانپزشــکی بــر اســاس اعــام نیــاز و
ســطحبندی که وزارت بهداشــت در ســال
 95- 94اعالم کرده بود ۱۶ ،هزار تخت نیاز
داشــتیم .تا قبل از طرح تحول ســامت ۸
هــزار تخــت در بخش دولتــی و خصوصی
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گزارشها نشــان میدهــد آمار مراجعهکننــدگان به روانپزشــکان در ایران بســیار
پایینتر از کشورهای دیگر است .از طرفی در آخرین پیمایش ملی که از سوی وزارت
بهداشت و درمان در ســال  90برای اطالع از اختالالت روانی جامعه صورت گرفته
اســت نزدیک به یک چهارم از نمونه آماری  15تا  64سال از اختالل روحی و روانی
رنــج میبرند .ایــن پیمایش حاکی از این اســت کــه از  23.6درصــد کل اختالالت
روانــی 12 ،درصد یعنی نیمی از کســانی کــه به اختالالت روحــی دچارند ،مربوط به
اختالل افســردگی اســت .این اختالل در زنان  26.5درصد و  20.8درصد مربوط به
مردان اســت .به گفته کارشناسان و صاحبنظران ســامت روان ،نبود تختهای
روانپزشــکی ،توزیع نامناســب روانپزشــکان در بیمارســتانهای کشــور ،پوشــش
ضعیف بیمه و از همه مهمتر انگ و برچسبزنی جزو دالیل عدم مراجعه بیماران
به روانپزشکان است .به گفته دکتر علی اســدی ،معاون اداره سالمت روان وزارت
بهداشــت بررســی اختالالت روانی در تمام استانها انجام شــده است ولی اینکه
در کدام اســتان بیشــتر یا کمتر اســت با توجه بــه جمعیتی که در تهــران داریم این
اختالالت در پایتخت بیشتر از جاهای دیگر است .در این مطالعه شیوع اختالالت
روانی بهصورت قطب بندی اعالم شده است .بهعنوانمثالپیمایشبیماریهای
روانیدرقطبشــمالغربکشــورشاملدانشــگاههایگیالن،اردبیل،تبریز،زنجان،
ارومیهنشانمیدهد26.2درصدمردمساکندرایناستانهامبتالبهیکیازاختالالت
روانیاند.درمنطقهجنوبشاملدانشگاههایبوشهر،شیراز،جهرم،فسا،کهگیلویهو
بویراحمد 26.9درصدمردمبااختالالتروانیروبهروشــدهاند.آمارشــیوعاختالالت
روانیدرمنطقهجنوبشــرقیشــاملزاهــدان،زابــل،کرمان،هرمــزگان،جیرفتو
رفســنجان 26.8است.اینآماردرمنطقهشمالشرقشاملاستانخراسانرضوی،
شــمالیوجنوبی 13.6درصداست.البتهبنابهاظهارنظرمسئوالنوزارتبهداشت،
بررســیعلمیودقیقــیدربارهچراییوعلتشــیوعاختالالتروانــیدراینمناطق
انجامنشدهاستوباتوجهبهاینکهاینآماربراساسخوداظهاریمردماستبهنظر
میرسدکهمردمدرمنطقهشمالشرقکشوربهدلیلانگهایاجتماعیکمتربهبیان
مشکالتروانیشاناشارهکردهاند.اماسؤاالتیکهمطرحاستوپاسخهایصریحیبه
آنهادادهنشدهایناستکهچرامردمبرایشناساییودرماناختالالتروحیوروانی
بهروانپزشکمراجعهنمیکنند؟آیامیتوانگفتهزینهباالیدرمان،عدمدسترسی
بهخدماترواندرمانییاترسازانگخوردنبیندوستوفامیلومردمجزودالیل
عدممراجعهبیمارانبهروانپزشکاناست؟
توگوییبادکتر
برایبررسیوواکاویاینموضوعکهکمیهمنگرانکنندهاستگف 
علیاسدی،معاونادارهسالمتروانوزارتبهداشتودرمانکردهایمکهازنظرتان
میگذرانیم.

مهم اســت بــه این دلیل ســعی میکند به
امکانات و کارش فکر کند و این امکانات در
شهرهای اصلی است از این نظر آیا نیروی
متخصص کم داریم؟ بله نســبت به نیاز و
مشکالتمان کم داریم.
دوم اینکــه توزیــ ع روانپزشــکان مناســب
نیســت دلیلــش ایــن اســت در بســیاری از
شهرهای کوچک امکانات الزمی را که برای
گروههــای متخصــص در همه رشــتههای
مختلف بایســتی وجود داشــته باشد کمتر
اســت .از ســوی دیگــر روانپزشــکان چــون
بیشــتر کارشــان در حوزه مداخالت دارویی
اســت ،طبیعتاً در حوزه بهداشت که حوزه
پایــه خدمــت یعنــی ســطح اول خدمــت
ســامت اســت ،حضــور ندارنــد چــرا کــه
روانپزشــکان یــا متخصصــان معمــوالً در
حــوزه درمان هســتند .مســأله دیگر ســهم
اندک خدمات دولتی در حوزه بیماریهای
روانی است و بیشــتر بار این مسؤلیت را در
حوزه بیماریهای روانی بخش خصوصی
به دوش میکشد.
ëëبرخــی از مــردم عنــوان میکننــد کــه
هزینههای روانپزشکی باالست ،شما دراین
باره چه نظری دارید؟
به نظــرم بســیاری از مراجعهکنندگانی که
اختالالت روحی و روانی دارند هزینه زیادی
پرداخــت نمیکنند .بهطور مثــال میتوان
جراحــی کلیه یا قلب یا ســایر جراحیهای
داخلی هزینههای سرســامآوری نسبت به
حوزههــای روانپزشــکی دارد .خدمــات مــا
نســبت به ســایر حوزههــای تخصصی باال
نیست .یک روانپزشک برای بیمار حداقل
 ۲۰دقیقه زمان برای معاینه صرف میکند
که در بخش خصوصی طبق تعرفه نزدیک
به  ۴۰هزار تومان است و در حوزههای دیگر
همچون قلب و کلیه و چشمپزشکی و ...در
همیــن بــازه زمانی پزشــک دســتکم چند
بیمــار را معاینه میکند و درآمد بیشــتری
هــم دارد .امــا نکتــه بعدی که هیچــگاه به
آن توجهی نمیشود این است وقتی کسی
دچار بیماری قلبی میشــود و باید زیر تیغ
جراحــی بــرود چقــدر بایــد هزینــه بدهــد.
مطمئنــاً هزین ه بســتری شــدن و جراحی و
مراقبتهای بعد از ترخیص از بیمارستان
خیلــی باالســت ولی اگــر بیمــاری روحی و
روانی شدیدی داشته باشد در نهایت چند
یا هفته بســتری میشــود و هزینه بســتری
و درمــان او بــه مراتــب ناچیزتــر از جراحی
عمــل قلب یــا پیوند کلیه اســت .به عنوان
مثال بنده خودم هفته گذشــته درد قفســه
سینه داشتم و رفتم بیمارستان خصوصی
و معاینه شــدم و بــرای نوار قلــب و اکو و...
نزدیــک به یک میلیــون و  ۳۰۰هزار تومان
پول دادم و بعد از  2ســاعت از بیمارســتان
بیرون آمدم .به نظر شــما این هزینه قابل
مقایسه با هزینه روانپزشکی است؟
ëëمشــکل عمــده در رابطه با عــدم مراجعه
بیماران مبتال بــه اختالالت روانی پوشــش
ندادن این خدمات از ســوی بیمهها اســت.

چــرا بیمههــا از خدمــات روانپزشــکی و
روانشناختیحمایتنمیکنند؟
متأســفانه بیمههــا خدمات روانپزشــکی و
روانشناســی را کمتــر پشــتیبانی میکننــد و
یکی از مشــکالت و نگرانی ما همین اســت
کــه چــرا بیمههــای تکمیلــی هزینههــای
بیماریهایــی را کــه نیــاز بــه جراحــی
دارنــد ،پرداخــت میکنند ولــی هزینههای
روانپزشــکی کــه رقمهــای ســنگینی ندارد
ودر نهایــت بیمــار چند روز در بیمارســتان
بســتری میشــود ،پوشــش نمیدهنــد .ما
ایــن گله را داریم که پوشــش بیمهای برای
خدمــات روانپزشــکی ضعیــف اســت و در
حوزه وزارت بهداشت سالهاست در حال

مشــکل روحی ندارنــد و در برابــر مراجعه
بــه روانپزشــک مقاومــت میکننــد .پائین
بودن سطح آگاهی و برچسب خوردن جزو
دالیلی اســت کــه بیمــاران روحــی و روانی
بــه روانپزشــک مراجعــه نمیکننــد .البته
نتایــج پیمایش ملی نشــان داد  52درصد
از کســانی که مبتال به اختــال روانی بودند
از طریــق خانههای بهداشــت بــه خدمات
ســامت روان دسترســی داشــتند و 18
درصدشــان محــروم از هرگونه خدمات در
این زمینه بودند.
ëëبه اعتقاد شــما چرا آنقدر آدم ناراحت در
جامعه داریم و بطور کلی بیشــترین مشکل
مــردم در زمینه بیماریهای روحــی و روانی

فعــال بــود ،بعــد از طــرح تحــول تقریبــاً
هــزار و  300تخت به مجمــوع تختهای
روانپزشکی اضافه شــد که در حال حاضر
 ۱۰هزار تخت روانپزشکی در کشور داریم.
بــه ازای هر  ۱۰۰هــزار نفر  ۱۰تخت تعریف
شده .امروزه سیاستگذاران سالمت در دنیا
به دنبال افزایش تعداد تخت روانپزشکی
نمیروند و اولویت آنها مراقبت و خدمات
ســرپایی اســت .کشــورهای پیشــرفته از
اینکه بیمارســتان تخصصی بزنند چنین
رویکــردی ندارنــد و میگوینــد تختهای
روانپزشــکی در بیمارســتانهای جنــرال
تأســیس شود .در کشــور ما نیز تختهایی
کــه در طول چند ســال گذشــته بــه تعداد
تختهــای روانپزشــکی اضافــه شــده در
واقع در بیمارســتانهای عمومی و عمدتاً
در جاهایــی کــه تخــت روانپزشــکی وجود
نداشت ،بوده است .دقیقاً بگویم تختها
بــه دورتریــن و بیامکاناتتریــن نقــاط
فرستاده شده است .دلیل این سیاست که
تختها به بیمارســتانهای عمومی برود
این است که انگ اجتماعی کمتر شود.
ëëبعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت
چــه تغییراتــی در سیاســتگذاریها بــرای
حمایت از اقدامات روانپزشــکی و پیگیری
اقدامات درمانی انجام شده است؟
بطور کلــی پیمایش ملی جهت بررســی
وضعیــت بیماریهــا در بازههــای زمانی
 5یــا  7ســاله انجــام میشــود .در حــال
حاضــر وزارت بهداشــت پیمایــش ســال
 97را پیشبینــی کرده اســت امــا آخرین
پیمایش بررســی شــیوع اختالالت روانی
در ایــران ســال  90انجــام شــد کــه بعد از
ایــن پیمایــش هــم تحقیقــات دیگــری
بهصــورت جســته و گریخته انجام شــده
اســت برای مثال در شــهر تهران تحقیق
دیگــری انجــام شــده اســت کــه آمارهــا
متفاوت اســت .آخرین پیمایش مســتند
بــه عنــوان ســندی بــه سیاســتگذاریها و
برنامهریزیهــا کمک کرد که تصمیمات
جدیــدی گرفتــه شــود بخاطــر همین در
طرح تحول سالمت برنامههایی که پیش
از آن در حــوزه وزارت بهداشــت کمتــر
پرداخته شــده بود بیشتر مورد توجه قرار
گرفــت مثــاً بعد از طــرح تحــول نیروها
و کارشناســان ســامت روان بــه حــوزه
سالمت اضافه شدند چیزی که قبالً نبود
و مــا کارشــناس ســامت روان در مراکــز
خدمــات بهداشــتی نداشــتیم .پــس از
اجرای طرح تحول ســامت حدود 1500
کارشناس سالمت روان جذب شدند .هر
کارشــناس ســامت روان بطــور میانگین
بــه حــدود  30هــزار جمعیــت خدمــت
میدهــد .در واقــع کارشناســان ســامت
روان در مراکــز خدمــات جامــع ســامت
که در شــهرها هســتند ،مستقر شــدهاند و
براســاس پروتکلهایــی کــه دارنــد در دو
حــوزه پیشــگیری و غربالگــری خدمــات
ارائه میدهند .در حوزه پیشگیری عمدتاً
بــه گروههای هــدف یعنی زنــان ،مردان،
نوجوانــان و دانشآمــوزان آموزشهــای
پیشــگیری از اضطــراب افســردگی،
مدیریت خشــم و استرس یا مهارتهای
فرزنــد پــروری را آمــوزش میدهنــد.
فعالیت عمده دیگر کارشناسان سالمت
روان ،شناســایی افــراد بــه عنــوان بیمــار
است که به روانپزشک معرفی میشوند،
ایــن افراد بعــد از غربالگری و شناســایی
بیماری شــان در ادامه یکســری خدمات
آموزشــی و روانشــناختی بــرای درمــان
مشــکالت روحــی و روانیشــان توســط
کارشناسان سالمت روان میگیرند.
ëëبرنامــهای دارید کــه در مراکز بهداشــتی
بتوانید بیماران روحی و روانی را غربالگری
کنید؟
در راســتای برنامههــای وزارت بهداشــت
در مراکــز خدمــات جامــع ســامت،
کارشناســان مراقــب ســامت کــه عمدتاً
کارشناســان بهداشــتاند جمعیتــی را
کــه بــه ایــن مراکــز مراجعــه میکننــد بــا

توجــه بــه ســؤاالت و پرسشــنامههایی کــه
در سیســتم دارنــد غربالگــری میکننــد.
برای مثــال اگر فردی بخاطر یک ســردرد
بــه مرکــز بهداشــت مراجعــه کنــد ابتــدا
بــه کارشــناس مراقــب ســامت ارجــاع
داده میشــود کارشــناس اطالعات بیمار
را در ســامانه ثبــت میکنــد و بعــد همــه
مشــکالت مربــوط بــه ســامت بیمــاراز
قبیــل فشــار خــون ،دیابــت ،بیمــار قلبی،
مصرف الکل و مشکالت روانپزشکی را در
پرسشــنامههایی یادداشــت میکند .افراد
پس از چکاب شدن اگر غربالشان مثبت
باشــد به پزشــک و در ادامه به روانپزشک
ارجاع داده میشوند که مداخالت دارویی
انجــام میدهد اگر غربال منفی باشــد به
روانشــناس ارجاع میشــوند کــه خدمات
پیشگیری را آموزش دهد.
در ایــن مراکــز خدمــات آموزشــی و
مداخــات روانشــناختی و دارویی توســط
پزشــک و بهصورت رایــگان ارائه شــود .از
طــرف دیگر حضــور کارشــناس ســامت
روان در یــک مرکز بهداشــت باعث شــده
کــه مردم به خدمات دسترســی پیدا کنند
چیــزی که قبالً وجود نداشــت .هزار و 500
کارشناســی که در مراکز خدمت میدهند
هــر کــدام میانگیــن  30هــزار جمعیــت
را پوشــش میدهنــد کــه در مجمــوع
میتــوان گفت که  40میلیون جمعیت به
کارشناسان ســامت روان دسترسی دارند
بنابراین دسترسی و فراهم کردن خدمات
ســامت روان برای جمعیــت عمومی در
مراکز شــهری اقدام مفیدی اســت .در هر
حال حضور کارشناسان ســامت روان که
برای پیشــگیری از بروز بیماریهای روانی
و غربالگــری اســت اقــدام مفیدی اســت
اما مســأله اصلی بعــد از ارجاع اســت که
توزیع روانپزشکان عادالنه نیست و برخی
مناطق گزارش شده حتی بیماران به یک
روانپزشک هم دسترسی ندارند.
ëëاطــاع دارید چقــدر از بودجه ســامت
کشــور در اختیار بخش ســامت روان قرار
میگیرد؟
ســهم بودجــه ســامت روان از مجمــوع
بودجــه ســامت کشــور تقریبــاً در آخرین
بــرآورد  ۳درصــد بوده اســت .این بودجه
هم در حوزه پیشــگیری اســتفاده میشود
هــم درمــان .ســهم بودجه ســامت روان
کم است که بخاطر پائین بودن کل بودجه
ســامت نســبت به نیاز جامعه است .اگر
بودجــه ســامت روان به  ۵درصد برســد
میشــود در ایــن حــوزه فکری کرد .ســهم
بودجــه ســامت روان بطــور میانگیــن در
کشورها  5درصد است.
ëëبه نظر شما چرا حوزه پیشگیری و درمان
از ســامت روان جامعــه مغفــول مانــده
اســت و رســانهها چه کمکــی میتوانند در
این بخش کنند؟
متأســفانه در طــول ســالهای گذشــته
دربــاره بیماریهــای روحــی و روانــی و
تأثیــر علــم روانپزشــکی بــرای کنتــرل و
حتــی کاهــش چنیــن بیماریهایــی در
ســطح جامعــه کــم بحث شــده اســت و
در حوزههایــی کــه بایــد از ســوی صــدا و
سیما ،مطبوعات ،ســایت و خبرگزاریها
و دانشــگاه و مــدارس مــا اطالعرســانی
صورت میگرفته ،هیچ اتفاق خاصی رخ
نداده اســت بنابراین اطالعــات مردم در
این موارد خیلی پائین اســت و به همین
خاطر کمتر مراجعه میکنند.
رســانهها میتواننــد بــا پرداختــن بــه
مشــکالت روانــی جامعــه قــدم مهمــی
برای باال بردن ســواد سالمت روان مردم
بردارنــد و هنرمندانــه بــه ایــن موضــوع
بپردازنــد کــه اگــر کســی بــه روانشــناس و
روانپزشــک مراجعــه میکنــد مجنــون
یــا دیوانــه نیســت و میتوانــد بــا درمــان
کوتاه یــا بلندمدت ســامت خــود را احیا
کند .متأســفانه این انگ یا برچســبزنی
اســت که آمارعــدم مراجعه بیمــاران به
روانپزشکان را افزایش میدهد.

