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 :یس همایشئپیام ر

 
 به نام خداوند جان وخرد

در سالن غرضی بیمارستان  1398پزشکان ایران در مهر ماه روانمیسی و ششمین همایش ساالنه انجمن علسپاس خدای را که  

 دد.گربرگزار میمیالد تهران 

ک، تراندیشی، تبادل تجارب، شناسایی مشکالت مشتا امکان هم  کندفراهم مینظران  صاحب  برای  فرصتیجایگاه و    میهای علشهمای

از سازی فکری موج آفرینی و جریانرشته، میهای علیافتهو دستیابی به آخرین میهای علرصد فعالیتها فراهم گردد. یافتن راه حل

 است. میهای علهمایشی دیگر دستاوردها

 

 فراهم آمدن فرصت  نظرات،و نقد و پاالیش میی مناسب برای پژوهشگران این عرصه جهت ارائه نظرات در محیطی علترایجاد بس

  است. میی علهاشین دستاوردهای همایتریکی از مهماصلی رشته، برای پژوهشگران جوان به منظور آشنایی با مسائل و موضوعات 

آیی، تبادل نظر و دیدار همکاران است. امید که این الوه بر دستاوردهای علمی، فرصتی استثنائی برای گردهمنه انجمن ع االهمایش س

 را برای تک تک همکاران داشته باشد.  ین بهرهتربه فرصت

 

ارک دیده شده است تا امکان ی تدهاییافته و جلسات مناظره وکارگاهها افزایش سعی بر این بوده که پویایی برنامه 1398در همایش 

های بین حلهای شما افزایش یابد. توجه به موضوعات اجتماعی و راهکنندگان و استفاده از نظرات و دیدگاهل شرکتمشارکت فعا

 های این همایش است.بخشی برای ارتقا سالمت روان نیز از دیگر ویژگی

 

برگزار خواهد شد و حضور اعضای انجمن  (هوز برگزاری همایش)پنجشنبین رساالنه انجمن در سوممیه مجمع عموسالبه رسم همه

 ی انجمن است. های هیئت مدیرهدر جلسات مجمع عمومی، فرصتی برای مشارکت در ارائه نظرات و تبادل نظر در خصوص فعالیت

 
 دکترجناب آقای میجمن، دبیر علش انبرگزاری این همایش به خصوص اعضاء کمیته همایو اجرایی میدر پایان از همه همکاران عل

 و اجرایی همایش، نهایت سپاسگزاری را دارم. میغالمرضا حاجتی و اعضاء کمیته عل  دکترامیرحسین جاللی، دبیر اجرایی جناب آقای  

راهم را فکم با همراهی صمیمانه امکان برگزاری همایش  سپاس فراوان از مدیریت بیمارستان میالد و سالن غرضی که در فرصت

 آوردند.

انجمن خانم زهرا خلفی و خانم زهرا نیستانی جانباز هم که همواره مسؤالنه  و با روی خوش پاسخگوی همه همکاران    تراز همکاران دف

 عزیز هستند، سپاسگزارم. 

  مریم رسولیان، رئیس همایش  دکتر
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 همایشمیپیام دبیر عل

 وششمتمایزهای همایش سی

 
 

های پیشین متمایز و رو به رشد برگزار نکنیم ی همایش را نسبت به دورهدوره ه کمال باشد و اگرما هررو بمسیر هر کاری باید 

برگزار خواهد شد  99رو آرزو دارم همایش سی و هفتم که در سال از همین .ایمچه به ما واگذار شده کوتاهی کردهدید در آنتربی

 .دباش از همایش سی و ششم تربسیار متفاوت و ممتاز

 

 میعلن ی انجمایم از ابتدا تا پایان برگزاری سی و ششمین همایش ساالنهوششم آن است که تالش کردهتمایز اول همایش سی

ی کمیته  .شود قرار دهیمچه که برای برگزاری این همایش تدارک میای، همکاران را در جریان آن ان ایران به طور دورهپزشکروان 

های ساالنه پس از سی و پنجمین همایش که مهرماه ان ایران به عنوان نهاد متولی برگزاری همایشزشکپ روانمیهمایش انجمن عل

عزم  .کم ماهانه برگزار نمود و خط سیر کلی همایش سی و ششم را رسم کردبرگزار شد تا زمان برگزاری همایش، جلساتی دست  9۷

 - گذشته هایدر ادامه روند رو به رشد همایش -ی جارییش دورههمارتقاء اعضای کمیته همایش و هیات مدیره انجمن مبنی بر ا

 .ایم را در ادامه خواهم آوردبرخی از تغییرات دیگری که در این همایش شاهد آن بوده .جدی بود

 

ی ها را در جامعهشنقاین  رای همکاران جوان که باید در آینده  اندوزی را  این اتفاق، امکان تجربهی:  علم  دبیر  برای  نتخاب معین جوانا

های نو و شادابی جوانانه، همایش را از شوری تازه ای ایفا کنند فراهم خواهد کرد و در عین حال با تزریق خالقیت، ایدهو حرفهمیعل

  .مند خواهد کردبهره

 

ت ئو عضو هی 9۷ال س صیتخص یمهتاب معتمد نفر اول آزمون دانشنامه دکترهمایش سی و ششم دو معین جوان دارد؛ میدبیر عل

در کنار میت علئغیر عضو هی پزشک روان ی جوانان ای از جامعهپور به عنوان نمایندهاحمد احمدی دکتربیمارستان روزبه و میعل

  .اندهمایش را پی گرفتهمیاینجانب امور عل
 

و ایده پردازی میهای علاز فعالیتمیار مهم که بایداشتهی دستیاری خالق و پر تعداد کنارمان همچنین در این دوره یک کمیته 

شایان  دکترمسئولیت این کمیته با  .محدود به دخالت و کمک در امور اجرایی نبوده هاآن اند و حضور همایش را به عهده داشته

 .انددهعرفی شادامه م همکاری داشتند که در اوهای مختلف از سراسر کشور با از دانشگاه انینژاد بود دستیارکاشفی

 

ان در سراسر کشور دعوت به پزشکروان م همایش طی فراخوانی از ترو اجرایی در کنار ریاست محمیضمنا در ابتدای راه، دبیران عل

امیدوار بودیم با مشارکت  .ی همایش اعالم کنندی برگزاری کنگره به کمیتههای خود را در مورد نحوهعمل آوردند که دیدگاه

به عنوان  .ود را به برگزارکنندگان همایش ساالنه برسانداهد آن باشیم که هر کسی که نظری دارد صدای خاران شحداکثری همک
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ریزی امهها را برنهای مورد نظر همکاران نظر خواهی کردیم و بر اساس نتایج آن کارگاههای ابتدایی، درباره کارگاهنمونه در یکی از گام

  م.بشنویم و در پی آن بروی ایم هر صدایی راو ما آماده ده استاین دریچه همچنان گشو .کردیم

 

ان فارسی زبان دیگر کشورها از جمله افغانستان و تاجیکستان در همایش پزشکروانصورت گیرد تا  ترقرار بود امسال تالشی جدی

سخنمان را در همایش زبانان شیرین د و همیی آغاز شد و امیدوار بودیم محقق گرداهریزیدر این زمینه برنامه .ساالنه شرکت کنند

ی این یادداشت خارج است بی متاسفانه کوشش ما فعاًل به دالیلی که بازگویی آن از حوصله .در کنار خود داشته باشیمسی و ششم 

 .ثمر ماند

 

ان کلی برای همایش یک عنوالمللی، ما  های بینچون بسیاری همایشموضوع همایش امسال عام است، و تم معینی انتخاب نشده، اما  

در جهان و ایران  پزشکیروان ی همایش سی و ششم هم به آینده از این رو در .در روزهای بیم و امید پزشکیروان ایم: انتخاب کرده

 .ها و رخدادهایی طراحی شده استکشوربحث   ی وضعیت اجتماعیپردازیم و هم دربارهمی

 

به  هااز این رو رویدادی برای حضور خانواده  .ها برگزار شودران و خانوادهر پیوند با بیماباید دان ایران پزشکروانمیهمایش انجمن عل

 .گرفته استسعی بلیغ، مورد بررسی و طراحی قرار 

 

تدارک کرد؛ بدین گونه که عالوه بر پنل و سمپوزیوم از میی علهامهتاب معتمد طرحی را برای تحول در شیوه ارائه برنامه دکتر

از آن که طراحی شده بود در قالب برنامه میبخش مه .یمی متنوعی شامل سخنرانی شبیه تد تاک یا ارائه مناظره بهره ببرهایوه ش

ها و ی سمپوزیوم ی از جهت کیفی بر برنامهترنظارت جدی همچنین در این دور .وششم خوشبختانه محقق گردیدهمایش سیمیعل

و پنل یق داورانی که تعیین شد و در قالب گفتگو و مصالحه با پیشنهاد دهندگان سمپوزیوم از طر ها پیش از ارائه در همایشکانال

 .این نظارت صورت گرفت

 

 ای از شعری از شاعر تلخکام معاصر نصرت رحمانیدهم با پارهن میسخن را پایا

 "قفل یعنی که کلیدی هم هست"

 ...تردیوارها بلند است؛ اما امیدهای ما بلند

 

 دبیر علمی  ، لی ندوشنسین جالامیرح  تردک
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 پیام دبیر اجرایی همایش:

 

و  پزشکروانروانپز شکان ایران در خدمت همکاران میهمایش انجمن علباعث افتخار اینجانب است که یکبار دیگر همراه با کمیته 

 در سالن 98ششم مهر ماه یت بیست و ی دیگر در همایش ساالنه سی و ششم از بیست و سوم لغاهاسایر همکاران عزیز در رشته 

  ارج  را عزیزان همگی ،حضورِ ما همه برای ناپذیر تجدید است فرصتی این و باشم گرددمی برگزار میالد بیمارستان یهاهمایش

 علوم هدانشگا رازی سالن در ششم و سی همایش بود بنا ابتدا در گردید آغاز 9۷ سال پاییز از همایش کمیته مداوم جلسات نهیممی

 نظر  به  .نگردید  میسر  جاری  سال  برای  امر  این  اجرایی  یهاهزینه  توجه  قابل  افزایش  و  مشکالت  دلیل  به  که  گردد  برگزار  ایران  کیپزش

 هر افزایش به نگرش با .انگیز خاطره و محکم پیوندیست ایران انپزشکروان  ساالنه همایش و میالد بیمارستان میان پیوند رسدمی

 استقبال شاهد جاری سال در دیگر سوی از تکنولوژی توسعه با و سو یک از انپزشکروان همایش در نکنندگا کترش تعداد ساله

 همایش نام ثبت برای آینده سال در روند این ادامه که ایم بوده موعد از پیش و ونیکیترالک نام ثبت برای همکاران سوی از یتربیش

 وقت تا شودمی موجب امر این .بود خواهد ناپذیر اجتناب انجمن باتانتخا ینچنهم و همایش جوایز  یهانظرسنجی در شرکت و

 گرم حضور با دارم امید .یابد افزایش کنگره هایبرنامه از آنان مندی بهره و شده تلف همایش طول در کنندگان شرکت از یترکم

 گرددمی دیرین دوستان دیدار موجب اتاطالع  رسانی روز به و میعل تبادالت بر عالوه که روز چهار این در فرهیختگان شما همه

 .باشد داشته همراه به  همگی برای را انگیز خاطره و خوش روزهای

 

 اجرایی دبیر  ،حاجتی  غالمرضا  دکتر
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 :عنوان مقاالت
 هیاول  یتداشبه  خدمات مهادغام بهداشت روان در برنا"با تمرکز بر    رانیرشد خدمات سالمت روان در ا  خچهیتار  .1

 آینده  پزشکیروان  یا پزشکیروان آینده.2

 ( SCID-5-CV)  بالینگر  نسخه   ®DSM-5  برای  بررسی مشخصات روان سنجی نسخه بالینی ساختاریافته  .3

 ایران  در رفتاری  -شناختی  درمانی  روان  یهاچالش  و  هامحدودیت  .4

 ایران در  زشکیپنروا  اختالالت با  آن ارتباط  و  اجتماعی  سرمایه  .5

 درمان  پذیرش  عدم  و  بیماری  ماهیت  خصوص  در  یک  نوع  دوقطبی  اختالل  به  مبتال  بیماران  یهاخانواده  دیدگاه  تبیین  .6

 دارویی

 نوزادان    ریه تکامل  روند  بر  باردار  رت  در  الینترسر  مصرف تاثیر  بررسی  .7

 ستماتیکیس  مرور ؛  نوجوانان  و  کودکان  علیه  خشونت  از  پیشگیری  راههای  .8

 بیمارستان  از  خیصتراز  پس  ماه  60 مانیا عالئم  یادآوری توانایی  .9

 درمان  به  مقاوم افسردگی اساسی اختالل با بیماران  بر  تزریقی  کتامین  درمانی  اثر  بررسی  .10

 (ی رفتارجمعی و جامعه شناسی آنهااست ؟! )نگاهی به آفت  پزشکیروانآیا جهان امروز نیازمند مداخالت   .11

 ی  تهرانهادانشجویان دانشگاه ی هوشمند درهاننسخه فارسی مقیاس اعتیاد به تلفایی  بررسی رو  .12

 ICD-11طبقه بندی جدید اختالالت شخصیت در    .13

 فیدر کودکان مبتال به اختالل ط  دونیسپریبه درمان با ر  ی تک نوکلئوتیدی در پاسخهامپلیمورفیسارتباط    یبررس  .14

 سمیاوت

 اپیترتروما   ک انواع روشهایترو مبانی مغزی آن،عناصر مش تروما   انواعهی به کوتا  اشاره  .15

ن پزشکی در تردانش و رویکرد نسبت به آن در بین دانشجویان این، بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر جنسی .16

 ی علوم پزشکی چهار استان جنوب ایرانهادانشگاه
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 ی دیکل یسخنران

  خدمات  ادغام بهداشت روان در برنامه"با تمرکز بر  رانیوان در االمت ر دمات س رشد خ خچهیتار

 ه یاول  یبهداشت
 1طیاحمد مح

 

 یهای اتژترو اس کردهایرو ،هابرنامه قیاز طر یبهبود نیبوده اند. ا یدر چند دهه گذشته رو به بهبودمیسالمت عمو یهاشاخص

 افته یتحقق  زیسالمت روان ن نه یامر در زم نیا .شده است ریامکان پذ هیاول یبهداشتخدمات "برنامه جامع  جادیا ژهیمتفاوت و به و

 است.

نخست با  مرحله در چهار مرحله صورت گرفته است: در رانیارائه خدمات سالمت روان در ا یهابرنامه یریو شکل گ رشد

 یپزشک یهااست در دانشکده یپزشکروان آغاز ه دومرحل. ممی ( مواجههامارستانیت ای هانی)دارالمجان یروان هیاول یهامارستان یب

شود و باالخره یمطرح م "مراکز جامع خدمات سالمت روان" مفهوم و به روز. در مرحله سوممیعل یاز پزشک یبه عنوان بخش دیجد

روان ه بهداشت  برنامه ک  نیسالمت. به سبب ا  هیاست در خدمات اول  "سالمت روانادغام  "  آن  یاصل  یاتژترمرحله چهارم است که اس

 شده  ادغام  دهندمیپنجاه در صد را در کشور پوشش    یباال  یتیکه جمع  یو روستائ  یشهر  یو مراکز بهداشت  بهداشت  در هزاران خانه

 .خواهد شد  انیدر مقاله ب  مشروح  به صورت  هاتیفعال نیاند. ا  دهیآموزش دمیومامر دهها هزار بهورز و پزشک ع   نیا  انیاست. در جر

  ت یجمع  رییتغ  مشکالت  نیا  نیتر  از عمده  یکیشوند.  می  انیب  زیکامل ندارد ن  یکه برنامه به آنها پاسخگوئ  ازهایاز ن  یواردم  و  مشکالت

 ریغ  یهاسازمانو  ینقش بخش خصوص ها،نینش هیبزرگ؛ مسائل مربوط به حاش یکشور و مهاجرت از روستاها به شهرها یشناخت

 نیدر مورد ا ییهاشنهادیاست و پ  یمسائل ضرور نیبه ا ییپاسخگو یبرا ینینو یکردهایروه ک شودمی اشاره انی. در پااست یدولت

 .گرددمیمطرح  اکردهیرو
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 آینده  پزشکیروان  یا پزشکیروان  آینده 
 2گلبن عطیه ، 1آنانلو شاهسوند اسماعیل

 
 قابل میزان ل ئومس که بوده رفتار و ذهن یهااختالل  خشیبتوانباز نیز و درمان، تشخیص، پیشگیری، ،پزشکیروان  اصلی رسالت

 .شوندمی شمرده کارافتادگی از جهانی بار از توجهی

 یهاچالش با پردازد،میبشر یهااختالل  ینترپیچیده به پزشکیروان  چون که گفت توانمی امروز،  پزشکیروان  آینده مورد در

 درمان و تشخیص پاتوفیزیولوژی، شناسی، سبب دریافت در اساسی هایامابه وجود به باید هاچالش این جمله  از .تاس روبرو  بسیاری

 و سو، یک  از بشر مغز که  است آن  ابهام همه این  سبب شاید .نمود اشاره هاآن  از  پیشگیری ،ترمهم همه  از  و ،پزشکیروان  تاختالال

 امروزی روند ادامه ،هاپیچیدگی این به توجه اب .درونمی مارشب کارکردها و ساختارها ینترازپیچیده دیگر، سوی از وی رفتار و ذهن

 این از ییهانمونه  .ندارد را  الزم کارآمدی درمان، و تشخیص در عالیم این بکارگیری و هاآن  بروز سطح  در عالیم، توصیف مبنای بر

 قانونی، پزشکیروان  عرصه در درمانی، هایمقاومت ،تاختالال مکرر عودهای تشخیصی، پایایی در آشفتگی در توان می را ناکارآمدی

 . بود خواهد چشمگیری تحولّات شاهد دید،تربدون ،پزشکیروان  آینده بنابراین .دکر مشاهده … و

 پاتوفیزیولوژی، سبب شناسی، از یتردرست  دریافت جمله  از  امروزی شرایط  بهبود راستای  در  است الزم  آینده،  پزشکیروان در اما

 دستاوردهای از استفاده  .گیرد صورت جدّی ماتاقدا هاآن  از پیشگیری ،ترمهم همه از و ،پزشکیروان  تاختالال درمان و تشخیص،

 کتوم،تراین میکروبیوم، لیپیدوم، متابولوم، پروتئوم، ژنوم، اپی ژنوم، یهاجمله پروژه از) اخیر یهاسال در دانش یهاپروژه شگرف

 توانمی  (...وgenetics imaging ژنوم، توالی تعیین )مانند  نوینی هایآوری  فن  نیز ) ...و اِنیگما،  ، س فنومیک اِنوایرونمِنتوم، کانِکتوم،

 به که بود  امیدوار توانمی (bio-profile) پرونده-زیست  تهیه و دانش اینمیتما از  استفاده با است  بدیهی .برد بسیاری یهابهره

 که است  صورت این در .تیاف خواهیم  دست پزشکیروان  یهااختالل ز برو مکانیسمهای و هاشناسی سبب  از  ای بینانه واقع دریافت

 .بود امیدوار  تاختالال این بروز از  پیشگیری  به توانمی
 یهااختالل ،درمان … و فارماکوژنوپروتئومیکس، ژنومیکس، فارماکواِپی فارماکوژنومیکس، مانند ییهادانش ظهور دیگر، سوی از

 .است داده آشتی (personalized medicine) شده شخصی پزشکی چون میمفاهی با را پزشکیروان 

 دیگر، بیان به   .دکر وخواهد کرده پیدا بنیادین تحوّل  بالینی متخصّص معنای که باشیم داشته  یاد به باید ،هانکته  اینمیتما به  توجه با

 .دارد بنیادین یهادانش به  بتنس ای دهترگس افاشر  به  نیاز نزدیک، بسیار آینده پزشکیروان  در بالینی متخصّص

 

 تهران  پزشکی  علوم دانشگاه پزشکی روان گروهمی عل هیئت  عضو1

 پزشکروان2

 
2  
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 بر مبتنی یهانیزپژوهش و ،پزشکیروان  دستیاران آموزش یهابرنامه در  اساسی بهبود و جدّی  تحول ایجاد به بسیاری کیدأ ت پایان در

 اکادمیک، هایساخت  زیر  تتقوی  ای، رشته  میان یهاپژوهش و هاآموزش  سایه در هانکته اینمیتما .داشت خواهیم نوین یهادانش

 .بود خواهد عملی هابرنامه این مالی تقویت و دهی،سازمان
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-SCID-5) بالینگر نسخه  ®DSM-5 برای بررسی مشخصات روان سنجی نسخه بالینی ساختاریافته

CV) 
 4زاد  یغمائی  هومن   ، 3 نژاد  ضمیری  سمیه  ، 2شعبانی  امیر ، 1معصومیان  سمیرا  

 
  ®DSM-5 برای ساختاریافته بالینی مصاحبه فارسی نسخه روانسنجی مشخصات بررسی پژوهش، این از هدف: هدف و زمینه

 .بود تهران شهر پزشکیروان الت اختال به مبتال بیماران در (SCID-5-CV) بالینگر نسخه

 شامل تهران شهر مراکز به کننده مراجعه یترسب و سرپایی بیماران کلیه ی دربرگیرنده تحقیق مورد جمعیت مطالعه، این در: روش

 سالمت   و  رفتاری  علوم  دانشکده  درمانگاه  و  (ص)  اکرم  رسول  حضرت  درمانی  آموزشی  مجتمع  ایران،  پزشکیروان  درمانی  آموزشی  مرکز

 ن ای از و شدند مطالعه وارد ستر دس  در گیری نمونه با که بود بیمار 250 شامل مطالعه نمونه .بود (تهران پزشکیروان  انستیتو) روان

 10  -  ۷  گذشت  از  پس  بیماران  از  نفر  106بازآزمایی،  -پایایی  بررسی  جهت  همچنین،  .شد  تحلیل  بیمار  245  اطالعات  درنهایت،  تعداد

 به ورود جهت آگاهانه رضایت سال، ۷0 تا 16 بین سن: از عبارتند مطالعه به ورود معیارهای .گرفتند قرار مصاحبه مورد مجددا روز

 معیارهای .کند ایجاد اختالل مصاحبه  اجرای روند در که خاصیمیجس مشکل عدم و فارسی زبان به تکلم و درک توانایی و مطالعه

 در  شدید  قراری  بی  و  حاد  پریشی  روان  شدید  عالیم  دمانس،  یا  ذهنی  ماندگی  عقب  به  ابتال  ارتباط،  برقراری  توانایی  عدم  شامل،  خروج

  SCID-5-CV فارسی نسخه از شناختی، جمعیت پرسشنامه بر عالوه وهش،ژپ  این در .دهد انجام را مصاحبه نتواند که حدی

 شده،  ذکر  مراکز با  نیاز  مورد  یهاهماهنگی  و  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  اخالقی  کد دریافت  از  بعد  حاضر،  پژوهش در  .شد  استفاده

 مصاحبه به پژوهش به ورود جهت آگاهانه، یترضا صورت در و کرده زاحرا را پژوهش ورود یهامالک که بیمارانی پژوهش، همکار

 گران  مصاحبه  از  یکی  مصاحبه،  اتاق  به  بیمار  ارجاع  از  بعد  که  داشتند  حضور  کننده  مصاحبه  دو  اتاق  هر  در  و  دادمی  ارجاع SCID گر

 از  اطالعات  زیابیار  منظور به  درنهایت  .ندکردمی  تکمیل  تشخیص  جهت  را  مربوطه فرم کننده  مصاحبه دو  هر و  کرده  آغاز  را  مصاحبه

 .شد استفاده آزماینده بین پایایی و بازآزمون -آزمون پایایی تشخیصی، روایی بررسی هایروش

 
سالمت روان، دانشگاه  قاتدانشکده علوم رفتاری و سالمت روان، مرکز تحقی -بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران شناسی روانای دکتردانشجوی . 1

 علوم پزشکی ایران

 استاد تمام روانپزشکی، گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات سالمت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران 2
اه نشگدانشکده علوم رفتاری و سالمت روان، مرکز تحقیقات سالمت روان، دا -وانپزشکی تهرانبالینی، انستیتو ر شناسی روانای دکتر. دانشجوی  3

 علوم پزشکی ایران

دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان، مرکز تحقیقات سالمت روان، دانشگاه   -بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران شناسی روانکارشناسی ارشد  4

 علوم پزشکی ایران
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 از ترباال توافق نتیحه در  0.4 از ترباال کاپا اضطرابی، اختالالت از غیر به هاتشخیص تمام برای  کاپا، معیار نظرگرفتن در با :نتایج

، Gold Standard بعنوان روانپزشکان تشخیص به توجه با همچنین، .است 0.34 کاپای با اضطرابی ایاختالله در اما بود طمتوس

 . است   تاختالال  تشخیص  در  ابزار  این  مطلوب ویژگی  بیانگر  که  بود  0.80  از  ترباال  ویژگی،  اضطرابی  اختالالت  بجز   هاتشخیص   اکثر  در

 هایاختالل بجز اختاللهامیتما برای مناسبی تشخیصی قابلیت ابزار این واقع، در .بود 0.80 از ترالبا نیز هاتشخیصمیتما حساسیت

 ت اختالال بجز تشخیصی تاختالالمیتما در مناسبی بازآمایی اعتبار دارای SCID-5-CV که داد نشان هایافته .دارد افسردگی

 .است افسردگی

 یهاآن بیمارست و هاکلینیک در و غربالگری اهداف برای توانمی را SCID-5-CV آمده بدست یهایافته به توجه با :گیری نتیجه

 نسخه  این بطورکلی، .کرد استفاده بخوبی پژوهشی و بالینی هایگذاری  تشخیص در و بیماران درمان فرایند ارزیابی و پزشکیروان 

 مرتبط  هایتشخیص   با  رابطه  در  اما  میباشد؛  مناسب  یککوتسای  تاختالال  سایر  و  اسکیزوفرنیا  طیف  خصوص  به  ها،تشخیص   اکثر  برای

 .گیرد صورت یتربیش احتیاط با باید امر این اضطرابی و افسردگی اختاللهای با

 پزشکیروان  اختالل  - روایی - پایایی:  هاواژه کلید
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 ایران  در رفتاری -شناختی  درمانی روان یهاچالش  و هامحدودیت 

 1وکمال  عاطفه

 

 توسط   1960  دهه  اوایل  در  این رویکرد  .است  شده  تبدیل  دنیا  در  درمانی  روان  رویکردهای  ینتررایج  از  یکی  به  CBT  یرخا  یهادهه  در

  از  غیر مشکالتی که مراجعینی به را هاتکنیک  این از استفاده تدریج به  CBT درمانگران .شد طراحی افسردگی برای بک آرون دکتر

 طیف  در  که  افرادی  حتی  و  پزشکیروان   مشکالت  از  ای  دهترگس  طیف  برای  CBTحاضر  حال  در  و  دادند  شترنیزگس  تندداش  افسردگی

 .رودمی کار به، باشند داشته خود (عملکرد و احساسات) زندگی بر یتربیش تسلط خواهندمی ولی هستند طبیعی

 از  برداری مدل نقش و است جامعه و نگیفره یهاآموخته  تاثیر تحت دیگران و دنیا، خود به افراد دیدگاه گیری دانیم که شکلمی

 غالب رفتاری الگوهای و شناختی خطاهای، اتوماتیک افکار گیری شکل در سوشیال تجربیات و هاآموخته و، جامعه و خانواده اعضای

 .است انکار قابل غیر فرد

، میکنند زندگی دیگر یهاقاره در دتامع  بلکه، دیگر کشورهای در تنها نه که گرفته منشا محدودی هایجمعیت  از CBT که آنجا از

 شرقی یهافرهنگ در حد چه تا غربی جوامع از آمده دست به شواهد و، تئوریک یهاپایه، هاروش که دارد وجود سوال این همواره

 یا کنند؟یم ایجاد درمانی رویکرد این اثربخشی برای مذهبی محدودیتی و فرهنگی فاکتورهای آیا دارند؟ اثربخشی و اجرا قابلیت

 روانی  درون  یهامقاومت  با  آموزندمی  CBT  در  آنچه  انجام  و  پذیرش  در  مراجعین  آیا  دارند؟  درمان  نتایج  بر کننده تقویت  اثر،  برعکس

 گردند؟می مواجه اجتماعی-فرهنگی یا

 بودند درمان مختلف مراحل در که CBT نفر مراجع 40 در این مطالعه، .انجام شد کیفی ی مطالعه یک هاپرسش این به پاسخ برای

 هاآن یهاگفته  .نشستند بحث به رویکرد این منفی و مثبت یهاجنبه  ی درباره ساعته دو  FOCUSED-GROUP ی جلسه دو در

 .گردید آنالیز MAXQAD-10 افزار نرم به روش تحلیل محتوا توسط

 ی اصلی عبارتند از :هاگروه .شدند زیرگروه طبقه بندی 9و گروه اصلی 3دست آمده در ی به هاداده :هایافته

های مرتبط با باورهای فرهنگی و محدودیت -2رفتاری در ایران ؛ -ی شناختیهاها ومشکالت مرتبط رویکرد و تکنیک محدودیت-1 

 فتاری در ایران ر-های اجرایی درمان شناختیمحدودیت -3ی اجتماعی در ایران ؛ هاآموزه 

اولین گام برای برطرف کردن ، رفتاری تاثیر منفی بگذارد -تواند بر نتایج درمان شناختیمی هشناسایی عواملی ک: ری نتیجه گی

در سطح جامعه قابل تعدیل میی آموزش عموهاتعدادی از عواملی که در این مطالعه ی کیفی شناسایی شد با اجرای برنامه.ستهاآن 

پاسخدهی کوتاه مدت  هاآن ی دارند و اقدامات در جهت رفع و اجتماع فرهنگی  تری عمیقهاه درباره ی سایر موارد که ریش .هستند

امل را عو اثر این  هاکمک میکند تا بتواند با تغییراتی کوچک در به کار بردن تکنیک  هاآن نخواهد نداشت، آگاهی درمانگر و توجه به 

یی های برای بررسی و طراحی برنامهد به عنوان  مقدمه ای این مطالعه میتواناهیافته  .کاهش داده و دستاوردهای درمان را افزایش دهد

 .در جهت کاهش موانع اثربخشی درمان به کار رود
 

 
 پزشکروان 1
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ایران  در پزشکیروان  اختالالت با آن  ارتباط و  اجتماعی سرمایه

1رحیم بدرفام

 اجتماعی  سرمایه  دمیشو  محسوب  انسانی  جوامع  سعهوت  در  مؤثر  عامل  یک  حال  عین  در  و  پیچیده  مفهوم  یک  اجتماعی  سرمایه  :هدف

 باراختالالت  و  اهمیت  به  توجه  مطالعه،با  دراین  .جامعه است  یا  گروه  یک  اعضای  میان  همکاری  و  مشارکت  اعتماد،  مانند  عناصری  شامل

 . است گرفته قرار بررسی مورد ،پزشکیروان  اختالالت و اجتماعی سرمایه مختلف ابعاد بین رابطه ایران، در پزشکیروان 

 یهاآناست از تصادفیطور به وروستایی، شهری ،درمناطق ساله 18 تا 6 کودکان والدین از نفر 18940 مقطعی، مطالعه این در :شرو

 میلون بالینی چندمحوری پرسشنامه طریق از، آن اجزای و اجتماعی سرمایه و پزشکیروان اختالالت و شدند انتخاب ایران مختلف

 ملی طرح از بخشی مطالعه این .گرفت قرار ارزیابی مورد گوشال ناهاپیت اجتماعی سرمایه پرسشنامه شده الحصا نسخه و 3

 اختالالت و زندگی سبک اجتماعی، سرمایه با آن وارتباط (IRCAP) ایرانی نوجوانان  و کودکان در پزشکیروان  اختالالت اپیدمیولوژی"

 . است "والدین شخصیت

 رابطه و گرفت قرار بررسی مورد پزشکیروان اختالالت و اجتماعی سرمایه یهامؤلفه تمام میان رابطه  یون،رسرگ مدل در: هایافته

 ضریب و آمد دست به ی(دوقطبی،افسردگ اضطرابی،طیف اختالالت) پزشکیروان مختلف واختالالت هامؤلفه تمام بین معکوسی

 p-value با 0.466- برابربا، هاارزش  مؤلفه ایبر و  p-value <0/0001 با 0.5858- با برابر اعتماد مؤلفه برای رگرسیون

 .شد حاصل 0/0001>

 .دارد وجود ایران در  پزشکیروان  اختالالت و اجتماعی سرمایه یهامؤلفه بین معکوسی همبستگی ما، مطالعه براساس ی:گیرنتیجه

 اجتماعی سرمایه ساختاری و شناختی  های جنبه تقویت که رسدمی نظر به ایران، در پزشکیروان  اختالالت باالی شیوع به توجه با

  .باشد درایران اختالالت شیوع این کاهش در مؤثر عوامل از یکی روستایی، و شهری مناطق در
   ایران ،پزشکیروان  اختالالت اجتماعی، سرمایه: کلیدی کلمات

 
 نپزشکی تهرا علوم دانشگاه  یشناسروانو روانپزشکی مرکزتحقیقات- پزشکی دستیارروان 1
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  عدم  و بیماری ماهیت خصوص در یک عنو دوقطبی اختالل به مبتال بیماران یهاخانواده  دیدگاه  تبیین

 دارویی  درمان پذیرش
 5 ناصربخت  ، مرتضی4فر  طاهری  زهرا،  3شعبانی  امیر ، 2موسوی نسیم  ، 1نوروزپور  مرضیه

 
است که بار و هزینۀ زیادی را به خانواده، فرد و جامعه تحمیل  پزشکیروان ین اختالالت تراختالل دوقطبی یکی از شایع   مقدمه: 

ها نشان همچنین، پژوهش .نواده و همکاری آنان با کادر درمانی استن این بیماری، آگاهی خااصول اساسی درما از یکی .کندمی

هدف از  .ی استترهای بیشو علل این موضوع در کشور ما نیازمند بررسی درمانی در این بیماران پایین استدهند که تبعیت می

بوده  انی بیمارهاپذیرش درمان در خانواده عدم دالیل و تالل دوقطبی نوع یکخا ماهیت از شناخت بررسی میزانپژوهش حاضر، 

 .است

 وکدهای شده باز کدگذاری استقرایی با روش عمیق هایمصاحبه  .انجام شده استبه روش تحلیل محتوای کیفی  این پژوهش    روش:

 .شدند دیبندسته اصلی و فرعی هایطبقه ها وزیرطبقه قالب در مداوم مقایسۀ ک وترمش معانی اساس بر باز

در  کینوع  یبه اختالل دوقطب مبتال مارانیب یهاخانواده دگاهدی هایکه، مؤلفه بود آن از حاکی پژوهش این هاییافته :هایافته

عالئم   ۀارربد  اطالعات  ا،یمان  ۀدور-  یماریعالئم ب  ۀاطالعات دربار  ،یمقوله )منبع اطالعات، اطالعات کل  10در  ،  یماریب  تیخصوص ماه

عوارض داروها، اطالعات  ۀاطالعات دربار مار،یاثرات دارو بر ب ۀاطالعات دربار ،یماریعلل ب ۀدربار عاتاطال ،یافسردگ ۀدور- یماریب

 هاخانواده نیا دگاهید هایمولفه زیو ن (نقش خانواده در درمان ۀدرمان، و اطالعات دربار ۀاطالعات دربار ،یماریعلل عود ب ۀدربار

 یراهکارها  و  مار،یب  ییدارو  تیخانواده، علل عدم تبع  دیاز د  ماریب ییدارو  تی)علل تبع  قولهم  3در    ییدارو  ماندر  رشیعدم پذ  دربارۀ

  .است بندیقابل جمع (ییدارو تیتبع شیافزا یخانواده برا

 را موضوع این و دنماری دو قطبی نداشتاطالعات کافی در مورد ماهیت بی هاخانواده این پژوهش نشان داد که اعضای :گیرینتیجه

شناخت کافی و  دارد نقش بیماری عود در عواملی چه که دانندنمی هاآن .دهندمی ربط هاآموزش بودن ناکافی یا و آموزش عدم به

ها این دیدگاه .دشناسی اختالل دوقطبی نوع یک ندارنها، درک درستی از سببهمچنین، اکثر خانواده .ندارند، داروهای تجویزشده از

 .یابدتیب، تبعیت درمانی و دارویی کاهش میترتسلطی بر روند بیماری ندارد و بدینشود تا خانواده فکر کند در حال حاضر عث میبا

فسردگی ها، عالئم فاز اکنند در حالی که طبق پژوهشکننده، تنها به عالئم فاز مانیای بیمار اشاره میاز طرفی، تقریبا اکثر افراد شرکت

ک با بیمار دربارۀ مراجعه به پزشک و مصرف تردم رسیدن به یک دید مشتواند در ع این موضوع می .است ترآورار رنجبیم برای خود

 
 بخشیتوانبالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و  شناسی روانای دکتردانشجوی 1

 بخشیتوانبالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و  شناسی روانای دکتردانشجوی  2

 ایران، مرکز تحقیقات بهداشت روانگروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استاد  3

 نتهرا دانشگاه ،شناسی روان گروه استادیار 4

 استادیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران 5
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تواند تأثیر بسزایی در عود مجدد و عدم تبعیت درمانی بیماران ها از این نکات مهم میعدم آگاهی خانواده .داروها، بسیار موثر باشد

از نتایج این پژوهش،  .از پیش مورد تاکید قرار گیرند ها بیشت این نکات در آموزش خانوادهالزم اسرسد که به نظر می .داشته باشد

 کاهش همچنین و یک نوع دوقطبی اختالل به مبتال بیماران در عود از پیشگیری سازی برنامۀ آموزشی و پروتکلطراحی و بومی در

  .شد ه خواهداستفاد هاآن به وارده هایهزینه

 

 آموزش روانی خانواده، مطالعۀ کیفیاختالل دوقطبی نوع یک، عدم تبعیت درمانی، لیدی:  های کواژه

 

 نکات کلیدی بالینی/غیربالینی:  

یکی  .کندمیاست که بار و هزینۀ زیادی را به خانواده فرد و جامعه تحمیل  پزشکیروان ین اختالالت تراختالل دوقطبی یکی از شایع

که  دهندمینشان  هاهمچنین، پژوهش .مکاری آنان با کادر درمانی استن بیماری، آگاهی خانواده و هسی درمان ایاصول اسااز 

بر اساس پژوهش حاضر،   .ی استتری بیشهابررسیتبعیت درمانی در این بیماران پایین است و علل این موضوع در کشور ما نیازمند  

  .گرددمیاری دارند که باعث لطمه به روند درمان و نیز تبعیت درمانی بیمار درست دربارۀ این بیمخانوادۀ بیماران بعضی باورهای نا

 :یاختالل دوقطب ۀنادرست دربار یباورها

  .ستین یازیاست و به مصرف دارو ن یکاف یماریب نیدرمان ا یبرا ییداشتن اراده به تنها-1

  .دارند یدیشد اریسبوده و عوارض ب ادآوریاعت یماریب نیا یداروها-2

 .شود یماریب نیتواند باعث درمان امیازدواج و بچه دار شدن -3

  .کند جادیرا ا یماریب نیتواند امی ییبه تنها ،یدر دوران کودک مارانیب نیبا ا نیرفتار نامناسب والد-4

  .ابندیتوانند بهبود میهرگز ن مارانیب نیا --5

 .ارائه دهند یمکک چیه مارانیب نیه اتوانند بمیو مشاور ن شناسروان  -6

 .باشد یماریب نیا جادکنندهیعامل ا ییتواند به تنهامیمانند طالق گرفتن از همسر  یعوامل-۷

 گردد:میبا توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهادات زیر ارائه 

کمک  هاآن یهاواده خان طیو بهبود شرا یماریاز عود مجدد ب یریشگیبه درمان، پ  ،یمبتال به اختالل دوقطب مارانیاشتغال ب -1

 .کندمی یانیشا

 یماریاز عود مجدد ب یریشگیبه درمان، پ  ،یمبتال به اختالل دوقطب مارانیبه ب یو ورزش یحیتفر ،یفراهم کردن امکانات سرگرم-2

 .کندمی یانیکمک شا هاآن یهاخانواده طیو بهبود شرا

 .ندیبا مردم سخن بگو پزشکیروان یداروها یرگذاریاثم تعد ۀدربار یمعج یهادر رسانه دیافراد مشهور و محبوب نبا-3

 عالئم و علل  و درمان  ۀفراهم شود و دربار  یدوقطب  مارانیب  یهاالزم به خانواده  یهاجهت ارائه آموزش   یمناسب  یالزم است تا فضا-4

  .ده شودآموزش دا هابه خانواده مارانیو نقش خانواده در مراقبت از ب یماریب
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   نوزادان ریه تکامل  روند بر باردار تر  در الینترسر  مصرف رثیأ ت بررسی
 2،رضا بیدکی1مروست  فالحتی  علیرضا

 
 مهارکننده داروهای از  اضطراب  و اجباری وسواس  افسردگی، اختالل جمله  از خلقی اختالالت درمان برای  باردار  زنان در ه:مقدم  

 جریان به ورود جفت، یهاالیه از عبور توانایی الینترسر اینکه به جهتو با .شودمی ادهتفاس (SSRI) سروتونین بازجذب انتخابی

 با مطالعه این .دبگذار نوزاد بر ای واسطه بی راتثا تواندمی دارد را()پارانشیمال ریویپیش ساز یهاسلول  به دنرسی و نوزاد خون

 .دش انجام رت نجنی ریه بر الینترسر هیستوساتولوژیک تأثیرات بررسی هدف

 زایمان  روز  تا  بارداری  صفر  روز  از  باروری،  از  پس  .شدند  تقسیم  گروه  دو  به  ویستار  نژاد  بالغ  باکره  ماده  رت  راس  12  تعداد  :اجرا  روش 

  ی بردار  نمونه  و  جراحی  مورد  نوزاد  36زایمان  از  پس  بالفاصله  .کردند دریافت  گاواژ  صورت  به  مقطر آب  رت  6 و  سرتالین  داروی  رت  6

 افزار نرم از هاداده آنالیز برای گرفتند قرار H&E نگ امیزیرتحت  هیستولوژیک بررسی منظور به ادنوز چپ سمت ریهو 

SPSS16ارزش  .شد ادهاستفP<0.05 شد گرفته نظر در اختالف بودن دار معنی برای معیاری عنوان به. 

  .بود شد تأیید دزی صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه اخالق  کمیته طتوس کار با رتها یهاپروسه تمام

IR.SSU.MEDICINE.REC.1397.094 
 انتهایی، برونش داخلی قطر عروق، و برونشیول  تعداد قلب، و کلیه ریه، وزن  وزن، میانگین که داد نشان ما مطالعه نتایج :هایافته1

 میانگین که شد مشخص نهمچنی و بود لترکن گروه از ترکم معناداری  صورت به الینترسر گروه در تنفسی، برونش داخلی قطر

  ترکم معناداری صورت به الینترسر گروه در نیز شده متولد نوزاد تعداد

 ادونتی  ضخامت  میانگین  عروق،  عضالنی  ضخامت  میانگین  عروق،  داخلی  قطر  میانگین  که  شد  ادامه مشخص  در  اما  بود  لترکن  گروه  از

 به  الینترسر گروه در آلوئول ساک دیواره ضخامت برونش، وارهید ضخامت برونش، شیاادونتی ضخامت برونش، عضالنی ضخامت شیا،

 .بود لترکن گروه از تربیش معناداری صورت

 

 نوزاد  ریه تکامل روند در معناداری صورت به الینترسر تجویز که دریافت توانمی ما مطالعه نتایج اساس بر بنابراین: گیری نتیجه

 .شودمی نوزاد ریه در لکردیمع  و ساختاری عوارض بروز سبب و میباشد موثر

 1993 سال در Anne .باشد ارتباط در جنین بودن دارو معرض در زمان با تواندمی نوزاد روی الینترسر از ناشی عوارض: بحث

 و نوزاد درش محدودیت و زودرس زایمان موجب میتواند بارداری اول ماهه سه در فلوکستین معرض در گرفتن قرار کرد گزارش

 صورت به الینترسر کننده دریافت گروه در هارت وزن که شد مشخص نیز ما مطالعه در .گردد جنین طسق میزان افزایش درنتیجه

 رشد   محدودیت  میتواند  معناداری  صورت  به  الینترسر  تجویز  که  است  واقعیت  این  دهنده  نشان  و  است  لترکن  گروه  از  ترکم  معناداری

 
 . ایران یزد، یزد، صدوقی   شهید پزشکی  علوم دانشگاه داروسازی دانشجوی 1

 . ایران یزد، یزد، صدوقی   شهید پزشکی  علوم دانشگاهمی عل هیئت عضو روانپزشک، 2
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 مشابهی  اثرات  نیز  SSRIs  داروهای  سایر  میرود  احتمال  همچنین  .شود  جنینی  عوارض  و  سقط  افزایش  سبب  و  کند  ایجادمی رح  داخل

 .باشند داشته

 جنین تکامل – بارداری – الینترسر :کلیدی  یهاواژه
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 سیستماتیک  مرور ؛ نوجوانان و  کودکان علیه خشونت از پیشگیری هایراه 
 2بدرفام  رحیم  ،1فر  زندی  عاطفه

 

 به روانی یا جنسی جسمی، آسیب موجب  که است آمیز  خشونت  رفتار  گونه  هر  معنای به  نوجوانان و کودکان یه لع  خشونت : مقدمه

 مانند) والدین فردی بین و فردی شرایط تابع عمدتاً ن،نوجوانا و کودکان علیه خشونت .گرددمی همراه هاآن رنج با و شده هاآن 

 و...( فقر، فرهنگی و اجتماعی فشار ظیر)نمحیطی عوامل و(...و خانواده اعضای وابطوالدی،ر تک مواد، مصرف ،زشکیپ ن روا اختالالت

 .داشت خواهد افراد  این روان سالمت در سزایی به  نقش ونوجوانان، کودکان علیه خشونت  از پیشگیری .است

 مرتبطی مطالعات شامل  ورود معیارهای   .شد  انجام  ونوجوانان، اندککو علیه  خشونت  با مرتبط مقاالت از  سیستماتیک  مطالعه  : روش 

 زمان هم که مطالعاتی صرفا،  مطالعات این میان از  .گردید  استخراج Pub Med و  Google Scholar نتیتراین هایپایگاه از  که بود

 15 دادعت درنهایت که قرارگرفتند یرسبر  مورد پرداختندمی آن از  پیشگیری وراههای نوجوانان و  کودکان علیه  خشونت  مسئله به

 .گرفت قرار بررسی مورد مطالعه

، آن از  پس و هاآن  خانواده اعضای نوجوانان، و  کودکان به  نسبت  توجهی بی و  عاطفی فیزیکی، خشونت عامالن ین ترشایع : هایافته

 کاربران و هان آمی صمی دوستان، مدرسه در ادافر شامل ،عاملین نیز جنسی یهاخشونت  زمینه در.بودند جامعه سطح در غریبه افراد

 به ،کودکان علیه جنسی خشونت دیگر عامالن مورد درمیک این حال،اطالعات با .باشندمی خانواده اعضای همچنین  و مجازی فضای

 سه در  تواندمی که  است  پیشگیرانه  اقدامات، زمینه دراین  درمان ین ترمهم . است شده آوری  جمع المللی  بین  و  سیستماتیک  صورت 

 .گرددمی اجتماع همچنین و خانواده بنیان استحکام به منجر که است اقداماتیمیتما شامل اولیه پیشگیری .گیرد صورت سطح

 نمودن آشنا و خوب  والد یک نقش  ایفای جهت والدین آموزش  و کودک قبال در یشانهابامسئولیت  آنان ساختن  آشنا و والدین آموزش 

 1سطح  موارد پیشگیری ءزج وجامعه، خانواده سطح  در  د،خو حقوق  با کودکان

 صورت  در تا باشدمی قرارگرفته آسیب  مورد ونوجوانان  کودکان شرایط  مستمر وبازبینی مراقبت، پیشگیری  دوم سطح .باشدمی یک

 یک تحت خانواده باید ی،سایشنا از پس .شوند انجام الزم درمانی – حمایتی ،اقدامات شدن واقع استفاده سوء و آزار مورد مجدد بروز

 گرفتار یهاخانواده  برای وحمایتی درمانی ای، مداخله اقدامات شامل پیشگیری سوم سطح .گیرد قرار یشناسروان  مراقبتی نامهرب

 شود  جلوگیری  خشونت مجدد بروز از کرد سعی باید و باشدمی

 اجتماعی اداری، قانونی، اقدامات  کلیه ت.اس نوجوانان و  کودکان همه حق  خشونت  انواع میتما برابر در محافظت ی:  گیرنتیجه  و بحث

 غفلت استفاده، سوء  یا جراحت روانی، یا فیزیکی  خشونت   نوع هر برابر در  نوجوانان، و  کودکان از  محافظت برای  باید مناسب  آموزشی و

 .گردد لاعما جنسی سوءاستفاده جمله از برداری  بهره یا بدرفتاری انگارانه، سهل رفتار یا و

 .نوجوانان و کودکان، خشونت از  پیشگیری ،خشونت ی:کلید کلمات

  

 
 البرز پزشکی  لومع هدانشگا روانپزشکی  گروهمی عل هیات عضو1
 . تهران پزشکی  علوم  دانشگاه روانپزشکی  دستیار.2
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 بیمارستان  از خیصتراز پس ماه  60 مانیا عالئم یادآوری  توانایی
 4اعالئی  سولماز  ، 3ندوشن  جاللی  حسین  امیر  ، 2شعبانی  امیر  ، 1زارعین  فاطمه

 
ان در مدیریت بیماری پزشکرواننایی تواند در افزایش توا، میشودمیشناسایی عالئم حاد مانیا که توسط بیمار به یاد آورده  اهداف:

در  Iنوع  یدوقطب اختالل به یانمبتالاز پژوهش حاضر، ارزیابی  با توجه به اهمیت یادآوری عالیم، هدف .دوقطبی کمک کننده باشد

 .ی استتری یادآوری عالئم مانیای خود در زمان بسبرا دوره یوتایمیک

و  (حضرت رسول اکرم)صی هانادر بیمارست 1391که در سال  Iوقطبی نوع بیمار مبتال به اختالل د 59 مواد و روش کار:

مصاحبه   (HRSD-17) لتونیمهایافسردگ یدرجه بند اسیمقخیص، از طریق ترماه پس از 60ی بودند، تربس رانیا پزشکیروان 

آزمون و  )Y-MRS) ی یانگمقیاس درجه بندی شیدای، DSM-IV  (SCID-I)بر اساس  1اختالالت محور یبرا افتهیساختار ینبالی

برای ازریابی میزان توافق در مورد عالیم در بدو  .مورد مصاحبه و ارزیابی چهره به چهره قرار گرفتند (MMSE) یذهن تیکوتاه وضع

 .های مک نمار و ضریب کاپا استفاده شدآزموناز  60ی و ماه تربس

ی در بیمارستان تجربه ترماه پیش در زمان بس 60را ه عالمت مورد نظر )در میان افرادی ک عالئموری یادآ ین میزانتربیش :هایافته

، (% 3/81) بد عواقب بخش بالذت هایو فعالیت (% 9/83پذیر )تحریک ، خلق(% 2/91خواب ) به نیاز مربوط به کاهش )کرده بودند

، )% 100) رپذیکیخلق تحرعالئم بوط به مثبت مر یارزش اخبارین تراالب .بود )% 6/1۷پرتی )مربوط به حواس هاآنین ترو کم

 .بود (%5/8۷) به خلق باال متعلق یمنف یارزش اخبارین تر؛ و باال(% 3/96) به خواب ازیکاهش نو  (% 100)ی پرحرف

 ر،یپذ کیخلق تحرمانیا شامل  توانند به یادآوری سه عالمت در سابقه حملهمیان پزشکرواندر مدیریت بیماران دوقطبی،  نتایج:

به جواب در مورد سابقه عالمت خلق باال در بیماران دوقطبی، همچنین  .اعتماد کنند ماریاز جانب ب یبه خواب و پر حرف ازیکاهش ن

 .اعتماد نمودتوان ان میماریب یمنف

 قطبی، ارزش اخباری  دو اختالل مانیا، حاد عالئم یادآوری، کلمات کلیدی:

 

 
 

 

 
 درمانی ایران، تهران، ایران- دستیار روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی   1
 نتهران، ایرا، مرکز تحقیقات بهداشت روان، گروه پژوهشی اختالالت خلقی، دانشگاه علوم پزشکی ایران استاد،  2
 درمانی ایران، تهران، ایران-ر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دیااستا  3
 درمانی تهران، تهران، ایران-روانپزشک و دستیار فلوشیپ روان درمانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  4
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 درمان به مقاوم  افسردگی اساسی اختالل با بیماران بر تزریقی  کتامین درمانی اثر بررسی
 5وکیلی    ، محمود4، حسین جعفری3بیدکی  ، رضا2  یاسینی  مجتبی  سید،  1تفتی  فالح  آتنا

 

 کم و ترآسان روشی با ECT نظیرمیتهاج نهایی مداخالت از قبل کتامین درمانی اثر کارگیری به امکان به توجه با :هدف و سابقه

 اثر ارزیابی به کافی ی نمونه با بالینی کارآزمایی ی مطالعه یک در تا شدیم اختالل افسردگی اساسی، برآندرمان برای  ترمیتهاج

 .بپردازیم درمان به مقاوم اساسی افسردگی اختالل به مبتال بیماران روی بر تزریقی کتامین درمانی

 

 مقاوم اساسی افسردگی اختالل به مبتال ازبیماران نفر 18 بعد،  و قبل ای مقایسه بالینی رآزمائیاک در این مطالعه : هاروشمواد و 

 افسردگی از این بیماران قبل از تزریق کتامین تست .انتخاب گردیدند تفت پزشکیروان جامع مرکز به کننده مراجعه درمان به

 با  همراه  دقیقه  40  عرض در   mg /kg  0.5  میزان  به کتامین  وریدی  داخل  انفوزیون  تحت   بیماران  .شد  گرفته   (HMRD)  همیلتون

 و  شده گرفته همیلتون ی پرسشنامه مجددا بیماران از، انفوزیون اتمام از بعد ساعت 2.5 گرفتند و بعد از  قرار حیاتی عالیم مونیتور

 11و9و۷و5و3 روزهای در جلسه 5 میزان به دمجد انفوزیون تحت ، بیماران(%50 از تربیش عالیم بهبود) درمان به پاسخ صورت در

 ی حاصلهاداده .ارزیابی شدند مذکور ی پرسشنامه توسط مجددا بیماران تمام، کتامین دریافت آخرین اتمام از بعد .گرفتند قرار
  .زوجی آنالیز گردید اسمیرنوف و تی ی کولموگروفهان و با استفاده از آزمو 18ورژن  SPSSتوسط نرم افزار 

 

بیمار مورد مطالعه شده   18بیمار از مجموع    13ود نمره افسردگی در  لین دوز کتامین منجر به بهبنتایج نشان داد که تزریق او  :جاینت

فرد پاسخ دهنده به اولین دوز کتامین، نشان داد که میانگین  13ادامه سیر درمان با تزریق دوزهای کتامین تا روز یازدهم در  .است

لذا مقایسه نتایج نشان داد که بین میانگین نمره افسردگی  .دهدمیرا نشان  تران معنی داری سیر کاهشی بیشیزم نمره افسردگی به

ساعت پس از اولین تزریق و همچنین بین میانگین نمره افسردگی قبل از تزریق و آخرین تزریق کتامین، اختالف   5/2قبل از تزریق و  

  .آماری معنی دار وجود داشت

 

در  نیکتام تزریق  و کارامد عیرا به دست آورد که با استفاده از اثر سر جهینت نین اتوامیبا توجه به مطالعه حاضر : یگیر نتیجه

  یهاناهمراه با درم  نیمشتمل بر استفاده از کتام  یبیکترتوان درمانمی،  عدم وجود عوارض قابل توجه  و  ینمره افسردگ  نیانگیکاهش م

 .مقاوم به درمان ارائه کرد یکاهش افسردگ یتادر راس دیجد یپروتوکل درمان کیوان نگهدارنده مرسوم را به عن
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 ندرما به مقاومدرمان، ، همیلتون افسردگی تست، کتامین، افسردگی اساسی  :کلیدی کلمات 
1 

 

 

 ایران .یزد. یزد صدوقی  شهید پزشکی  علوم دانشگاه. پزشکی  دانشکده.روانپزشکی  تخصصی  دستیار .1

 ایران .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. یزد .استاد روانپزشکی. مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری 2

 ایران .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. یزد .مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری .دانشیار روانپزشکی  3

 ایران .ی شهید صدوقی یزد. یزدزشکگاه علوم پدانش .مرکز تحقیقات ناباروری .متخصص بیهوشی  4

  شهید پزشکی  علوم دانشگاه، پزشکی  دانشکده، سالمت پایش تحقیقات مرکز، اجتماعی  پزشکی  گروه دانشیار اجتماعی، پزشکی  متخصص 5

 ، یزد، ایرانصدوقی 
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ی  های رفتارجمعی و جامعه شناس است ؟! )نگاهی به آفت  پزشکیروان آیا جهان امروز نیازمند مداخالت  

 (آن

 1 نسرین دانش
 هاناتعامل انس تربه جامعه به عنوان بس کندمینش و تغییرات وسیع در زمینه سیاسی جهان امروز ما را وادار پر تهای سال مقدمه:

در   .ش دهیمتربین دو کشور و جهان چند قطبی گس،  جمعیی بین فردی را به مسایل  های نگریسته  و ابعاد درگیری تربه شکل جدی

جهان  و حتی گاه در سطح یک کشور  الش واداشته این است : چرا  نگه داشتن صلح درکه ذهن بشر را بارها به چ سیر سوالیاین م

گروه  را در خود داشته    سیشناروان ی شخصیتی افراد،  هاو گرایش  هاتا این حد دشوار است؟ پاسخ به این سوال  شاید بیش از نگرش

 .ی آن را بازنگری کندهااست زده حاضر شده و نیازها و آفتزم است بر بالین این جهان سینگر ال جامعه پزشکروانشاید یک  .باشد

اتحاد و صلح باید به راهکارهایی در زمینه ی ایجاد  ، های برخی اقشار یا دولتهای عمیق فرهنگی و زیاده طلبیهاصرف نظر از تفاوت

 .در جوامع  رسید

، ترهای بزرگش این نگرش به گروهتری کوچک و امکان گساهرفتار گروه، ی تعامل گروهیهامینه در این مقاله سعی شده است تا ز 

ی حل مناقشات گروهی هایی که در این راه محتمل است همراه با زمینه هاشکل گیری رفتار گروهی، مسیر رشد یک گروه و آفت

 .گری شودبازن

شورهای جهان امروز  ف همه ی کآیا اهدا .کنندمیکی حرکت و کار ترمشعده ای از افراد که با هم به سوی هدف  تعریف گروه:

 کنند؟ مییکسان است و به یک سمت حرکت 

مهم است که هرگونه  .برندمیی کاری یا سیاسی از تعارض و کشمکش بر سر بعضی از مسایل رنج هااز جمله گروه هاتمام گروه

گروه، بیان دقیق هدف الزم است رکت یک  برای ح  .طور سریع و مؤثر مواجه شویم  تعارض را در مراحل اول شناسایی کرده و با آن به

در  .کارا و مؤثر است  هاآن اعضاء بدانند مشارکت در کار گروهی، برای  ی رسیدن به هدف معلوم باشد تا  هاو همچنین باید مسیر و راه

 .اشاره کرد هااین مرحله باید به اهداف پیدا و پنهان گروه

اولین بار معرفی شده  1965در سال ر یک گروه کوچک نظریه تاک من بوده که نظریه درباره شکل گیری و امتداد کا نیترمعروف

ی هارسد ارتباط بسیاری از کشور میکشور جهان تعمیم داد ،شاید بتوان گفت به نظر    13۷ا به جمع سران  اگر بتوان این مدل ر  .است

 ده است: در مرحله تشنج باقی مان، جهان  امروز

 تعامل  <دل     تعا    <تشنج          <تشکل   

گروه رفتاری، به یک  9با ادغام این  .شناسایی و بیان نموده است   هانُه شیوه رفتاری را درگروه  بل بین آرایش  افراد در یک گروه : 

 رسیم:میاز دسته بندی چهارگانه رفتار  ترنوع ساده

 هاجریم - هامنتقد  –هااحساسی –متفکرها 
 .(گیرند  میدر هیچ کدام از گروهها قرار ن  ها)شورشی  .کیبی از اعضاء مختلف نیاز داردتربه  کندمیال  هر گروه  بسته به هدفی که دنب

 ؟ شودمیچگونه اختالفات گروهی مدیریت 

 
 پزشکروان 1
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 روش اصلی در مواجهه با مشکالت و افراد مشکل ساز در زندگی وجود دارد: 5معموالً 

 .همکاری کردن -رقابت   -یا انتخاب راه میانه  مصالحه  -گاریساز -اجتناب  

 .ک و برقراری توافق ابتدایی  استترله یافتن یک زبان مکششرط اولیه برای رسیدن به این مرح

و استفاده کنیم و تعیین کننده ی انتخاب، میزان انعطاف پذیری مدیر  هاما مجبوریم در حل مشکالت گاهی از هر یک از این روش

 .کمک به تاب آوری استخود نیازمند بررسی این تئوری و ، ن ارشدگروه از مدیرا جهان مانند یک .باشدمیاعضای گروه 

 .ش یابد حل کنیمترهر مشکل کوچک را باید قبل از این که  گسی مؤثر در حل تعارض گروهی:  هاراه

 .مقابله کنیم  ترین نوع آن، باید هر چه سریعتربا رفتارهای نامناسب حتی کوچک

 .یکالت است و نه مقصر یابمسیر اصلی کمک به حل مش

 .ارتباط در بین اعضاء گروه همراه با تعامل مکفیمالقات مداوم و حفظ 

 .استانداردهای روشن رفتاری در همه ی سطوح و به توافق اعضا

 ی گروه  عبارتند از :هاآفت

 مدیریت ضعیف    -4   نامشخص بودن اهداف -3ا متضاد   اقض یی متنهاتقابل افراد با شخصیت  -2    هازیرگروه -1

کمک به تعامل افراد متضاد و مشخص کردن اهداف ، هاهان باید توان برقراری رابطه ؛ حل مشکل زیرگروهی دیپلماتیک در جهاگروه

 ی شورشی محکوم به حذف خواهند بودهاگروه .درازمدت را دارا باشند

 اجتماعی ؛ رفتار گروهی شناسیانروکلمات کلیدی :گروه ؛ 
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 ی  تهران هادانشجویان دانشگاه  ی هوشمند درهان تلفبررسی روایی نسخه فارسی مقیاس اعتیاد به  

 2،الهام سادات امیرلطیفی 1علی خردمند

 
ی هانکاربران تلف، در ایران ن ی هوشمند پدیده نوین است که با توجه به کاربردهای جدید استفاده از آهاناعتیاد به تلف: سابقه

 .شوند و روز به روز در حال افزایش هستندمیتخمین زده میلیون نفر  46هوشمند حدود 

در بین دانشجویان (PSASی هوشمند فارسی )هانی روان سنجی مقیاس اعتیاد به تلفهااین مطالعه به منظور تعیین ویژگی هدف:

 .ی تهران انجام شدهادانشگاه

که قبالً اعتبارسنجی در ایران  (IATنت )ترو اعتیاد به این PSAS مونآز .انجام شد 1396این مطالعه مقطعی در سال  روش کار:

دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاههای تهران که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده  200انجام شده است، توسط 

 .ه شدمقایس IATو  PSASبین دو آزمون   هاداده، انبه پایان رسید برای یافتن روایی همزم، بودند

با تجزیه و  .فارسی بود IATو  PSASبود که نشان دهنده همبستگی مثبت قوی بین  0.۷ضریب همبستگی پیرسون برابر  :هایافته

سیت و ویژگی ساح  .جهت  افراد در معرض خطر ر نظر گرفته شد106از    ترنمره برش بیش(ROCتحلیل منحنی ویژگی عامل گیرنده )

با همبستگی بین طبقه   PSASاعتبار آزمون مجدد  .بود 93/0کرونباخ برای کل مقیاس آلفای  و ضریب ٪86و  ٪80تیب ترتست به

معنی دار  (P = 0.00وآزمون بارتلت ))92/0اولکین )-مایر-کفایت نمونه برای تجزیه و تحلیل عاملی با آزمون کایزر .باال بود 0.996

 .و تحلیل عاملی بودهنده مفید بودن تجزیه بود و نشاند

 .ی هوشمند در جمعیت دانشجویان ایرانی  استهانابزاری معتبر و قابل اعتماد برای ارزیابی اعتیاد به تلف PSAS ه گیری:یجنت

 دانشجویان ، تلفن همراه هوشمند، روایی :هاکلید واژه
 
 
   

 

  

 
 نشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی،تهران،ایران،داطالقانی،مرکز تحقیقات علوم رفتاریپزشکی،کمیته تحقیقات بیمارستان استادیار روان 1
 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی،تهران،ایران، پزشکروان 2
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 ICD-11طبقه بندی جدید اختالالت شخصیت در  

  1 ضا فرنامیرعل
ضروری است و  پزشکیروان یابند برای هر میفتارها از آن منشا از زمینه سایکولوژیک فرد که رفهم شخصیت و بدست آوردن درکی 

 .کامل نیست مگر آنکه توصیفی از شخصیت و رشد و توسعه آن در طی عمر بدست دهد پزشکیروانتوان گفت که هیچ ارزیابی می

شوند و در حال تغییر مداوم هستند تا استفاده بالینی از میی تشخیص اختالل شخصیت کامل تلقی نهالعملبا این وجود دستورا

ی هامحور است که اساس نسخه -رویکرد رایج برای تشخیص اختالالت شخصیت مبتنی بر طبقه بندی سندرم .باشد ترعملی هاآن 

بندی بین المللی یی داشتند لذا در نسخه اخیرِ طبقه هااری دشوو  ها، خالءهااین طبقه بندی .بوده است ICDو  DSMقبلی 

مقاله حاضر روند شناخت اختالالت  .تالالت شخصیت معرفی شد، یک شیوه کامال جدید برای طبقه بندی اخICD-11، هابیماری

  .دهدمیشرح ی مرتفع شده را هاو کاستی کندمیرا مرور  ICD-11تا معرفی  پزشکیروان شخصیت از ابتدای آن در 

 پزشکیروان ولوژی ر، اختالل شخصیت، نوICD هامللی بیماری: طبقه بندی بین الکلمات کلیدی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، تبریز، ایرانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریزپزشکی، مرکز تحقیقات رواناستاد روان 1
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در کودکان مبتال به    دونی سپریبه درمان با ر   ی تک نوکلئوتیدی در پاسخ هامپلیمورفیس ارتباط    یبررس

 سم یاوت فیاختالل ط 

پریا ، 2اسزادگانرضا عب، محمد2، رضا جعفرزاده اصفهانی1شمیانهاآن، پیم1، افسانه رضایی کالت1منصوره میرزاده

 3حبرانی

 
عصبی است که تحت عنوان اختالالت طیف اوتیسم اطالق -ی رشدیهاین گروه بیماریترکنندهاوتیسم یکی ازناتوان  چکیده :

یی که عالئم اوتیسم را کاهش هاآنیکی از درم  .دشومیی اجتماعی و رفتار تکراری مشخص  هامهارت،  و با مشکالت در ارتباط  شودمی

درپاسخ   SLC6A4این مطالعه همراهی دو پلی مورفیسم در ژن نوروکسین و سه پلی مورفیسم در ژن    باشدمیریسپریدون    دهدمی

 .به داروی ریسپریدون در  بیماران مبتال به اوتیسم مورد بررسی قرار داده است

شیخ  دکترکودک ونوجوان ابن سینا و  کیپزشروانمراجعه کننده به درمانگاه  سال , 2-10 کودکان سنین :روش انجام پژوهش

پس از اخذ رضایت نامه از  DSM-IVی تشخیصی اختالل طیف اوتیسم هابر اساس مصاحبه بالینی و مالک 1395-1394درسال 

 Childhoodپرسشنامه کارز    هانمونهمیبرای تما  .ر گرفتندوالدین ویا قیم قانونی , وارد مطالعه شدند و تحت درمان با ریسپریدون قرا

Autisem Rating Scale (CARS)    و همچنین نمونه خون جهت پلی مورفیسم ژنی   و والدین تکمیل گردید  شناسروان توسط

 .اناالیز شد 20ژن ور spss با نرم افزار  هادر  نهایت داده .شد گرفته

سال  14سال تا  2.5یماران از و رنج سنی بسال بود  2.88همراه با انحراف معیار  6.8۷تیسم بیمار او 30میانگین سن در  نتایج:

نمره کل در دو گروه پاسخ به درمان دارویی و عدم پاسخ  .درصد پسر بودند ۷0 .در زمینه جنسیت اکثر بیماران پسر بودند .باشدمی

فراوانی ژن  یسه مقا .p value : 0.56)  ) .و گروه معنی دار نبودبه درمان کاهش داشته است که این تفاوت از نظر اماری در د

،27072Rs  ،40184rs ،  11564750rs ،1 

Rs10490162  ،Rs12467557 در دو گروه پاسخ به درمان ریسپریدون و عدم پاسخ به درمان تفاوت معنی دار اماری در دو گروه

 ( p value≤0.05) .نداشت

درمان پاسخ به درمان دارویی و عدم پاسخ به  نتایج این مطالعه نشان داد  هر دو گروه    ی:آت  یهاپژوهش  یبحث و طرح سوال برا

بوده اما این تفاوت از نظر اماری در دو  تردارویی کاهش در نمرات ازمون داشتند که این کاهش در گروه پاسخ دهنده به درمان بیش

 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانگروه روانپزشکی، -1
 ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانوه گر -2

 گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران -3         
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را نیز مورد بررسی   هانن ژی دیگر موجود در ایهامتوان پلی مورفیسمی  ترالدر مطالعات آتی با حجم نمونه ی با  .گروه معنی دار نبود

  .قرار داد

 ریسپریدون، اختالل طیف اوتیسم، پلی مورفیسم ژنیکلمات کلیدی: 

 

پزشکی در اطفال است که هنوز درمان قطعی برای عالئم آن معرفی ی گروه روانهاین بیماری تراوتیسم یکی از مهم نکات بالینی:

رود. با توجه به پیشرفت میل عالئم این بیماری به شمار تری کنهاین راه ترز بهنشده است. درحال حاضر درمان با ریسپریدون یکی ا

های تک نوکلئوتیدی شناخته شده اند که تعیین کننده ی پاسخ به درمان در این بیماران روزافزون علم ژنتیک، برخی پلیمورفیسم

  هستند.
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 اپی ترتروما هایک انواع روش ترر مشو مبانی مغزی آن،عناص  تروما  تاهی به انواعه کواشار
 1محسن ارجمند 

 

توانند میتجارب هولناک زندگی مانند فجایع طبیعی مانند سیل، زلزله، جنگ، ضرب و جرح شدید، تجاوز شکنجه و یا سوانح رانندگی   

تواند منجر به سندرم یمیا جنسی مکرر در دوران کودکی میجسن بدرفتاری عالوه بر آ .منجر شوند  PTSDی روانی و تروما به

ی تروما در .به عنوان یک اختالل مجزا معرفی کرده است ICDکه در نسخه یازدهم میپیچیده شود، سندراختالل آسیب روانی 

های تجزیه ای  ت خلقی و شناختی حالت، عالیم اجتنابی، اختالال(به صورت کابوس و فلش بک)پیچیده عالوه بر عالیم تجربه مجدد 

  .خودانگاره منفی و مشکل در برقراری روابط معنی دار با دیگران هستند یک، مبتالیان دچارنگیختگی روانی/ فیزیولوژو بیش برا

 ند.ان داده ای بالینی نشهاکارآیی خود را در کارآزمایی هاآن به کار رفته اند و بسیاری از  تروما های مختلفی در درمانروش

 

ل عالیم ترمعطوف به کن:  (Stabilizing) مرحله اول،  تثبیت  .ک درمان سه مرحله ای هستندها قایل به یبه طور کلی  این روش

شامل مواجهه  : تروما مرحله دوم، پردازش .و آموزش روانی است یزای فعلی زندگس تربالینی، تقویت خوددلسوزی، رفع عوامل اس

برقراری مجدد پیوندهای اجتماعی و فرهنگی و تلفیق  :لمرحله سوم، تلفیق مجدد  شام .خاطرات آسیب زا استسازی و پردازش 

این مراحل لزوما پشت سر هم نیست و بسته به مشکالت بیمار یا تغییراتی که در جریان درمان رخ  .مجدد فرد در زندگی است

 .کنندمییدا ه طوری که توالی دایره وار پ ی برگشت بمراحل قبل دوباره به ترممکن است الزم شود از مراحل باال دهدمی

 بر اساس مدل شناختی اهلرز و کالرک درباره  .هستند  تروما  ی مغزی و مدلهای مغزی دربارههامبتنی بر یافته  تروما  رویکردهای درمان

هر   .مکانی رویداد گسسته استفتار زمانی و تیک با حافظه خودسرگذشتی فرد پیوند نخورده است و از باتروما خاطره هیجانی، تروما

اهمیت تکاملی برای گوش به زنگ ماندن در برابر تهدیدهای مرگبار داشته و در سیرتحول بشر کارکردی   تروما  ز بهن واکنش مغچند ای

س تره در مدل شبکهطور کهمان  .شودمی  تروما  اما در حال حاضرمنجر به بی ثباتی هیجانی و سایر عالیم  .توانسته داشته باشدمیمفید  

تیب تربه این .شودمیفعال  تروما ی مرتبط باهاکه با سرنخ کندمیس در خاطره دراز مدت ایجاد تربکهیک ش تروما فوا بیان شده،

 شبکهاین    باید  تروما  برای درمان  .میشود هاآناطالعات این شبکه وارد خودآگاه شده و منجر به افکار مزاحم و تالش برای اجتناب از  

  .س در ساختارهای حافظه فرد تلفیق شوندتر

 :روند شامل موارد زیر استمیبه کار  تروما ردهای اصلی که برای درمانیکرو .1

که توسط اهلرز و ، Trauma-focused cognitive Behavior therapy  تروما رفتار درمانی شناختی متمرکز بر.1 .2

  .کالرک و بروین معرفی شده است

 .معرفی شده است   Resickو   monsonکه توسط   cognitive processing Therapyشناختی درمان پردازش  .3

معرفی شده    Foaکه درمان موفق و شناخته شده ای در امریکا است و توسط     Prolonged exposureمواجهه طوالنی   .4

  .است

5. EMDR  به خصوص  تروما ین روش درمانترین و متداولترکه توسط شاپیرو معرفی شده و شناخته شدهPTSD  است.   

 
   Münster وابسته به دانشگاه ,   Euregio Klinikپزشکی بیمارستان روان، پزشکروان 1
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یک روش کوتاه مدت موثر است که توسط شاور و البرت از   Narrative-exposure Therapyمواجهه درمانی روایتی  .6

  .شد اعروی کار با پناهندگان ابد

 Luisکه توسط    Psychodynamic imaginative Traumatherapyبا تصویرسازی ذهنی روانپویشی    تروما  درمان .7

Reddemann شودمی ستان استفادهی و در بیمارترمعرفی شد و به خصوص در شرایط بس.  

اپی ترتروما  ک انواع روشهایترو مبانی مغزی آن عناصر مش  تروما  ضمن اشاره کوتاهی به انواع  شودمیدر این سخنرانی سعی  

 .شرح داده شوند
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ن  تراینآن در بین دانشجویان    دانش و رویکرد نسبت به،  میزان شیوع رفتارهای پرخطر جنسیبررسی  

 ی علوم پزشکی چهار استان جنوب ایران هاشگاه در دان پزشکی
 2اسما محمدی، 1مهدی عبدلی

 
بشری، بیش از پیش ی مهم سالمت در جوامع هاامروزه سالمت جنسی به عنوان یکی از مولفه پژوهشی و لزوم مطالعه : الؤس

ی پورن، لزوم توجه ار جنسی تبلیغ شده در فضاش استفاده از الگوهای رفتتربا گس .های بهداشتی و درمانی استمورد توجه سیستم 

مورد توجه قرار خواهد گرفت و پزشکان به عنوان متولیان اصلی سالمت جامعه، نقشی مهم در آموزش   ترهای بهداشتی بیشبر آموزش 

  .مت جنسی دارندویج سالترو

های علوم پزشکی کشور، ی در گروهی از دانشگاهرویکرد دانشجویان پزشکی دوره بالیناین مطالعه قصد داشت در عین بررسی دانش و  

 .شیوع این رفتارهای پرخطر را در بین این دانشجویان نیز بررسی نماید

نامه دانشجویی و طرح تحقیقاتی در بین دانشجویان دوره بالینی این مطالعه به صورت توصیفی و در قالب پایان : روش مطالعه

نمونه گیری به صورت خوشه ای و تصادفی بوده و با رعایت جوانب   .ایران انجام شده استاستان جنوبی    4شگاههای علوم پزشکی  دان

  .محرمانه بودن با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است

محافظت شده در غالب موارد عه نشان داد که در بین دانشجویان پزشکی، لزوم رعایت رابطه جنسی نتایج حاصل از این مطال نتایج:

رابطه جنسی از راه مقعدی یا دهانی حتی آگاهی مبنی بر استفاده از کاندوم وجود  مانند در غالب موارد .(درصد۷۷) شودیمرعایت ن

و الکل ی جنسی از شیوع باالیی برخوردار بود هااستفاده از مواد و دارو در حین رابطه جنسی، بخصوص در هنگام اولین تجربه .ندارد

 (%35).ا از نظر شیوع مصرف داشتدر بین این مواد رتبه اول ر

ی جنسی یا موارد هابه عفونت دانشجویان پزشکی مورد مطالعه، در برسی مشکالت سالمت جنسی بیماران خود تنها در موارد مبتال

العه مربوطه در خصوص سالمت جنسی مط  لینیی باهاتنها در موارد نیاز و اغلب در بخش  .به بررسی رفتار جنسی پرداخته اند،  پرخطر

  .ی بهره برده اندتردیگر از محفوظات کمداشته اند و در ساختارهای بالینی 

که شیوع رفتارهای پرخطر جنسی در گروه دانشجویان ایرانی نسبت به بسیاری از  دهدمیمطالعات مشابه در ایران نشان  بحث:

پرخطر جنسی در بین دانشجویان دوره بالینی پزشکی  باالی رفتارهایه این مطالعه، شیوع ؛ اما نکته حایز توجباشدمیجوامع باال 

قال دانش و آگاهی در زمینه سالمت جنسی است؛ که نکته مهم دیگر، نقص سیستم آموزشی دانشجویان پزشکی برای انت .است

  .بیت دانشجویان پزشکی استتر هایو سیاست هامستلزم بازنگری جدی در سرفصل

 دانشجویان –پزشکی  –خطر رفتارپر -: سالمت جنسی هاکلید واژه

 مدرس دانشکده پزشکی آزاد کازرون  – پزشکی روانمتخصص  .1

 زشک پ .2
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 هام بخش سمپوزیو

 روانپزشکان ایران می ششمین همایش انجمن عل سی و  
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 :هام عناوین سمپوزیو

 نگاهی جامع به بازتوانی شناختی در اسکیزوفرنیا  .1

 بیعی  در سالمندانس پس از سانحه در حوادث و بالیای طتررویکرد چند جانبه به اختالل اس  .2

 پزشکیروانبیماران   راهبردی برای بهبود سالمت  (:(case managementتدبیر بیمار    .3

 خودکشی    از پیشگیری در امید و بیم  .4

 ایانی زندگیپدوره    پزشکیروانهای  مراقبت  .5

 ی پیشگیری از آنهاآسیب شناسی طالق و راه  .6

 ی درمان داروییهاتازه  .7

 سوانح و فجایع  یپزشکروان  .8

 نوجوانان، تعاریف، پیشگیری و درمانر  رفتارهای پرخطر د  .9

 گیجگاهی و نقشه ارتباطات مغزی- دمانس پیشانی  .10

 رفتارهای یادگیرانه در بالیا  .11

 دانیم و آنچه نباید انجام دهیممیجوانان در سنین گذر: آنچه ن.12

 بازی دیجیتال: اختالل یا تفریح؟  .13

 یماران، همکاران و خودبا ب  روابطجستاری در ابعاد انسانی    الینت:گروه ب  .14

 امروز  پزشکیرواندر    تروما  نگاهی به جایگاه اختالالت تجزیه ای و .15
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 نگاهی جامع به بازتوانی شناختی در اسکیزوفرنیا 
زهرا  دکترطالب بدری،  دکترحراری، سمیرا ا دکترعلی بزرگمهر،  دکترجر سلیمی، هادکترمحمد قدیری وصفی،  دکتر

 سپاسیمیر

 
گذاری کنند و از همان زمان متوجه وجود  نام ان تالش کردند تا اختالل اسکیزوفرنیا را طبقه بندی وپزشکروان اوایل قرن بیستم، 

ن سایکوز از نشانگا  تری شناختی بسیار بیشهاامروزه دیگر مشخص است که نقص  .ی عصب شناختی در این گروه بیماران شدندهانقص

به خود جلب کرده  پزشکیروان بازتوانی شناختی توجه زیادی را در زمینه بدین سبب  .روزانه و شغلی نقش دارنددر اختالل کارکرد 

 .آیدمیبه حساب  (ا)مانند اسکیزوفرنیپزشکیروانی مزمن و شدید هااست و هنوز به عنوان یک مداخله جدید برای بیماری

 مخصوص بخشیتوان باز یهابرنامه و خاص شناختی تکالیف روی بر مدتاکه ع  1990 و 1980 یهادهه در شناختی خشیبتوان باز

بعد از ارزیابی از  .مورد استفاده قرار گرفت پزشکیروان بود، به مرور برای بیماران  متمرکز بودند شده مغزی آسیب دچار که افرادی

بندی بررسی جزییات عملکرد شناختی   رتوصهدف از    .بندی مناسب بیمار است  صورتعد  قدم ب  ،نظر مناسب بودن فرد جهت درمان 

در هر فرد است تا در طی درمان بتوان به طور هدفمند مبتنی بر نقایص شناختی فرد برنامه ریزی درمان انجام شود و همین طور 

 .آن استفاده شود فرد ازه نفس نقاط قوت شناختی فرد شناخته شود  و  و در راستای افزایش اعتماد ب

 بیماران اسکیزوفرنی امه ریزی کشوری در خصوص اجرایی شدن پروتکل کشوری بازتوانی شناختی  دراستای برنحاضر در ردرحال 

تهیه شده است که بسته به عالیم بیماران و ابزارهای در ی مختلف سطح کشور هاابزارهای ارزیابی شناختی در دانشگاه لیستی از

  .ام و اجرا خواهد شدریزی الزم جهت ارزیابی و درمان انج نامهس برتردس

، آموزش اشتغال، تمرکز بر  تری مختلفی دارد و هر کدام خصوصیات متفاوتی دارند مانند استفاده از کامپیوهاروش بازتوانی شناختی 

ار ثبتی به دنبال بازتوانی شناختی انتظیج منتا هاآنیی که از هاحیطه؛ یک جنبه خاص مانند شناخت اجتماعی و یا تأکید بر انگیزه

 .رود عبارتند از:حافظه، برنامه ریزی، استدالل، حل مسئله، توجه و شناخت اجتماعی و عملکرد کلیمی

 آینده در اختالل را این در نتایج بهبود به امید و دهندمی قرار را هدف هانقص این مستقیم طور به که ییهانادرم جدید نسل تولید

با استفاده از  پزشکیروان شناختی بیماران  بخشیتوان در زمینه باز هاژوهشل، روند پ به هر حا .کندمی دور، فراهم چندان نه یا

هدف از  .باشدمیشناختی و دارویی همچنان ادامه داشته و هر رویکرد با نقاط ضعف و قوتی همراه -رویکردهای مختلف عصب

یا حتی االمکان زوفرنیمبتال به اسک  ماریکه ببه طوری  کند    تیرا تقوفرد مبتال      یزندگ  یهاو مهارت  هاییاست که توانا  نیا  بخشیتوان 

  ن یادر  .است بخشیتوان از اهداف زین گرانیبا د ی مشابه لذت بردن از کیفیت زندگ ییتوانا .ستقل در جامعه زندگی کندبه صورت م

 نکه یا یبرا و .کردتمرکز خواهد  ودشمیاجرا  بخشیتواناز مداخالت که در  یا دهترگس فیبر ط ت مقااله با مروری بر اخرین ئارا

 .مستمر، هماهنگ و همه جانبه باشند ع،جام دیمداخالت موثر باشند، با نیا
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 نگاهی جامع به بازتوانی شناختی در اسکیزوفرنیا 
 ضرورت بازتوانی شناختی در اسکیزوفرنیا، مقدمه ای بر نگارش پروتکل ➢

 1محمد قدیری وصفی  دکتر             

اختالل اسکیزوفرنیا را طبقه بندی ونام گذاری کنند و از همان زمان متوجه وجود  ان تالش کردند تا پزشکروان یستم، اوایل قرن ب

ه عنوان تعریف اسکیزوفرنیا در آن زمان بسیار تحت تاثیر توصیف امیل کرپلین ب  .ی عصب شناختی در این گروه بیماران شدندهانقص

وی با مشاهدات دقیق چند حوزه  .اختالل تکیه کرد خت به عنوان یکی از چهار رکن اصلیو بلولر روی شنا "زوال عقل پیش رس"

و گروهی با  هامورد مطالعه معاصر را پیش بینی کرده بود: این نقایص شایع و ناهمگن است، گروهی از بیماران با طیف باالی از نقص

  .یماری ارتباط داردپیامد نهایی بین نقص، و با ترکم

 
 تشخیصی معیارهای بهمیبه نسبت ک شباهت تنها و هستند روانکاوی نظریه بر اساس عمدهبطور  II و DSM-I ر یماری دتعریف ب

DSM-III پنجم تا سوم نسخه زمان از .دارد شد منتشر 1980 سال در بار اولین برای که DSM، اعتبار و کرده تغییر روال این 

 درمیمه نقش شناختی عصب یهانقص که عملکرد است اسکیزوفرنیا اختالل اصلی یهایکی از چهره .یافته است افزایش یتشخیص

 نتایج با توجه به .از نشانگان سایکوز در اختالل کارکرد روزانه و شغلی نقش دارند تری شناختی بسیار بیشهانقص .ایجاد آن دارند

  آموزش  تمرینی و تکرار تکالیف طریق از شناختی بصع  یهامهارت بهبود با تمرکز بر رفتاری تخالمدا تحقیقات، امیدوارکننده

 اصالح که زمانی ترقوی اثرات و با عملکرد و کارکردعصب شناختی در متوسط بهبود ایجاد شناختی، با راهبردی، با عنوان اصالح

  .شودمی ائهرا بخشیتوان  برنامه از تروسیع عنصر، یک عنوان شناختی به

 و دهندمی قرار را هدف هانقص این مستقیم طور به که ییهاآن درم جدید نسل که برای تولید تس امنطقی  همچنین هایافته این

 .کندمی دور، فراهم چندان نه ای آینده در اختالل را این در نتایج بهبود به امید

 

 یکلید واژه: اسکیزوفرنیا، بازتوانی شناختی، عصب شناخت

 
. 

 

 

 
 

 

 
 های پرخطر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرانرفتارو  پزشکی، مرکز تحقیقات اعتیاددانشیار روان 1
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 ا اسکیزوفرنیشناختی در نگاهی جامع به بازتوانی 
 چالش ها و آینده-شناختی- عصب  بخشیتوانمروری بر مطالعات مبتنی بر باز ➢

 1علی بزرگمهردکتر            

 

 
دی پزشکی بوده و بهبود آن ها تا حد زیاکه مشخص شد که اختالالت شناختی از ویژگی های اصلی اختالالت روانمیهنگا

رآیندهای شناختی در این بیماران آغاز گشت. یماران منجر شود، تالش ها برای بهبود فتواند به بهبود عملکرد و کیفیت زندگی بمی

گیرند: میاختی در بیماران صورت گرفت به طور عمده در دو گروه اصلی جای مداخالتی که به منظور بهبود ویژگی های شن

که عمدتا بر روی   1990و    1980ختی در دهه های  ناش  بخشیتوانعات مرتبط با بازارو درمانی. مطالد-شناختی و روان  بخشیتوان باز

زی شده بودند متمرکز بود، برای بیماران مخصوص افرادی که دچار آسیب مغ بخشیتوانتکالیف شناختی خاص و برنامه های باز

ن را اثبات کرده مداخالت طوالنی مدت بر عملکرد و شناخت بیماراروانپزشکی مورد استفاده قرار گرفت. مطالعاتی نیز اثرات مثبت 

مکانیسم عمل آن دارودرمانی به آن ها جلب شد و بدون توجه به -اند. با ظهور داروهای آنتی سایکوتیک نسل دوم، تمام توجه روان

توان به تمرکز میشد که از علل آن  ها، چشم امید محققین و پزشکان برای بهبود اختالالت شناختی در بیماران به آن ها دوخته

های نوظهور و بودجه های کالنی که به روند تحقیق در مورد اثر آن ها اختصاص داده بودند دارویی بر ساخت این داروشرکت های 

ی مختلف پزشکی با استفاده از رویکردهاشناختی بیماران روان  بخشیتوان به هر حال، روند پژوهش ها در زمینه باز مربوط دانست.

 .باشدمیشته و هر رویکرد با نقاط ضعف و قوتی همراه شناختی و دارویی همچنان ادامه دا-عصب

 دارو درمانی-شناختی؛ روان بخشیتوان : اختالالت روانپزشکی؛ بازکلیدواژه ها

 

 

 

 

 

 
 گروه علوم اعصاب، دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران1
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 نگاهی جامع به بازتوانی شناختی در اسکیزوفرنیا 
 بازتوانی شناختیسکیزوفرنی به  مالک ها و چگونگی ورود بیماران مبتال به ا ➢

 1سمیرا احراریدکتر            

 

ین عالیم در اختالل اسکیزوفرنی هستند. در دهه های اخیر تالش برای ارتباط دارو درمانگران و تحقیقات ترنقایص شناختی از شایع

افزایش دستاوردهای شناختی . جهت  روانشناختی در راستای بهبود مهارت های شناختی به عنوان یک هدف مهم صورت گرفته است

 دارد.میجزییات کامل نقش مه ه ی یک فرمول بندی متناسب با هر فرد و باو عملکردی ارای

( مصرف 2( سابقه ی ضربه به سر 1در بیماران اسکیزوفرنی  دارای نقایص شناختی معیارهای خروج از درمان بیماران عبارتند از: 

 انی شناختی.( نبود انگیزه ی کافی جهت درمان بازتو4د وز باش( بیمار در فاز حاد سایک3مواد 

یات ئبعد از ارزیابی از نظر مناسب بودن فرد جهت درمان قدم بعد فرمول بندی مناسب بیمار است. هدف از فرمول بندی بررسی جز

نامه ریزی درمان انجام شود فرد برعملکرد شناختی در هر فرد است تا در طی درمان بتوان به طور هدفمند مبتنی بر نقایص شناختی  

ی افزایش اعتماد به نفس فرد از آن استفاده شود. درنهایت مانیتور اط قوت شناختی فرد شناخته شود و در راستاو همین طور نق

ن بیمار ور کرد. هدف از مانیتباشدمیین جنبه های درمانی در بازتوانی شناختی  ترکردن تغییرات بیمار و ارزیابی اثرات درمان  از مهم

یات درمان متناسب با هر فرد در طی درمان؛ به روز رسانی فرمول بندی؛ ئاهد؛ متناسب کردن جزارزیابی اثرات درمان مبتنی بر شو

 ارزیابی رسیدن به اهداف درمانی و دادن  بازخورد مناسب به بیماران است.

 
 معیار ، بازتوانی شناختی ،کلمات کلیدی: اسکیزوفرنی
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 نگاهی جامع به بازتوانی شناختی در اسکیزوفرنیا 
 ول بازتوانی شناختی در اسکیزوفرنیاصا ➢

1جر سلیمیهادکتر            

بر اساس   .بیماران داردمشکالت شناختی یکی از عالئم مهم اسکیزوفرنیا میباشد که اثر برجسته ای بر عملکرد روانی اجتماعی این 

دارند که شامل موارد زیر میشود : حافظه  شناختی عملکرد درحیطه اختالل یماران اسکیزوفرنی یکاز ب %98برخی مطالعات حدود 

 .عملکردی، توجه، سرعت پردازش اطالعات،یادگیری بینایی و کالمی،اشکال در استدالل و برنامه ریزی، تفکر منطقی و حل مسئله

ی های بیماریده است و هنوز به عنوان یک مداخله جدید براجلب کر  به خود  پزشکیروان شناختی توجه زیادی را در زمینه    بازتوانی

ی مختلفی دارد و هر کدام خصوصیات هابازتوانی شناختی اپروچ .آیدمیبه حساب  ()مانند اسکیزوفرنیپزشکیروانمزمن و شدید 

 .انگیزه بر تأکید یا و اجتماعی شناخت مانند خاص جنبه یک بر  تمرکز اشتغال، آموزش ،ترکامپیومتفاوتی دارند مانند استفاده از 

 مسئله،  حل استدالل، ریزی، برنامه از:حافظه، رود عبارتندمی نتایج مثبتی به دنبال بازتوانی شناختی انتظار هاآناز  یی کههاحیطه 

ایی انتخاب میشوند که از بین ابزارهای بررسی نوروکاگنیتیو در بیماران اسکیزوفرنی، روشه .کلی عملکرد اجتماعی و شناخت و توجه

 سهولت استفاده برخوردار باشند مانند: از تعادل منطقی بین جامعیت و

Trail Making Test Part A (TMT-A), Trail Making Test Part B (TMT-B), Wisconsin Card Sorting Test 
(WCST), Self-Ordered Pointing Task (SOPT), and California Verbal Learning Test (CVLT) 

های بالینی،شناختی و عملکردی در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی تری شناختی در بهبود پارامدر این ارائه در خصوص اثر بخشی بازتوان

  .بحث میشود

 شناختیکلید واژه: اسکیزوفرنیا، بازتوانی شناختی، عصب 
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 نگاهی جامع به بازتوانی شناختی در اسکیزوفرنیا 
 اانی شناختی در زندگی روزمره بیماران اسکیزوفرنیبازتو  هدف از ➢

 1طالب بدریدکتر            

 

ین اختالل عمده روانپزشکی است. این اختالل روی توانایی تفکر، احساس و ادراک محرکهای تراسکیزوفرنیا یکی از ناتوان کننده

رفتار  و قابل توجه این اختالل شامل توهم و هذیان و یم عمدهگردد. عالمیحسی تاثیر منفی میگذارد. رفتار فرد مبتال نیز مختل 

شوند. عالیم دیگر مثل عدم تمایل و عالقه به میل ترماکولوژیک کنبا درمانهای سایکوفارمی. خوشبختانه چنین عالیباشدمیآشفته 

دهند. و این عالیم مانع عمده برای بازگشت میامور اجتماعی، نداشتن انرژی و اراده متاسفانه به درمانهای موجود دارویی پاسخ خوبی ن

 شوند.میکیزوفرنی به سطح زندگی  قبلی وی بیمار اس

این است که توانایی ها و مهارت  بخشیتوان هدف از "کند تا سطح عملکرد فرد را افزایش دهد. میاسکیزوفرنیا تالش  بخشیتوان 

امعه زندگی کند مبتال به اسکیزوفرنی حتی االمکان به صورت مستقل در ج های زندگی  فرد مبتال را تقویت کند به طوری که بیمار

است. در این ارایه با مروری   بخشیتوان ذت بردن از کیفیت زندگی مشابه  با دیگران نیز از اهداف  (. توانایی ل۷1، ص  1995)اللونده،    "

شود تمرکز خواهد کرد. و برای اینکه این مداخالت میاجرا  بخشیتوانده ای از مداخالت که در تربر اخرین مقاالت  بر طیف گس

 شند.اثر باشند، باید جامع، مستمر، هماهنگ و همه جانبه بمو

 

 اسکیزوفرنی، سطح عملکرد بیمار، شناختی بخشیتوان کلمات کلیدی:
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 نگاهی جامع به بازتوانی شناختی در اسکیزوفرنیا 
 یمارستان روزبهتجربه ای در مرکز روزانه ب ➢

 1زهرا میرسپاسی  دکتر            

 

گذارد. تالش میی در اسکیزوفرنیا از تظاهرات اصلی این بیماری است که بر روی سیر بیماری و عملکرد بیماران اثر شناخت اختالل

شده است. در حال حاضر های مختلفی جهت یافتن درمان های دارویی و غیردارویی موثر بر بهبود شناخت در این بیماران انجام 

 کید عمدتا بر درمان های غیردارویی است. أ ق نبوده اند و امروزه تهر موفین تظادرمان های دارویی در درمان ا

شناختی، به عنوان یک مداخله غیردارویی موثر در بهبود شناخت در اسکیزوفرنیا معرفی شده است. این مداخله به روش  بخشیتوان 

   ه است.ر گرفتی، انفرادی و گروهی مورد استفاده قراترغیرکامپیو ،یترهای مختلف کامپیو

با توجه به لزوم صرف زمان، انرژی و هزینه جهت انجام مداخله، شناسایی عوامل پیشگویی کننده پاسخ به درمان ضروری به نظر 

عوامل مرتبط با درمان نظیر ارائه خدمت ، آغاز درمان در مراحل اولیه، وجود انگیزه درونی و نیز تررسد. عواملی نظیر سن کممی

نگیزه و آموزش دیده و برقراری ارتباط مناسب درمانی از جمله پیشگویی کننده های پاسخ مناسب به این درمان اتوسط درمانگر با 

ش مهارت  نظیر آموز بخشیتوانشناختی در کنار دیگر خدمات  بخشیان توطالعات اخیر نشان داده است که ارائه خدمت هستند. م

کند. در پایان به تجربه مرکز روزانه بیمارستان روزبه در مید، کمک  دگی روزمره فرشناختی به زن  بخشیتوان، به تعمیم اثر درمانی  ها

 کنیم.  میارائه این خدمت اشاره 

 شناخت، اسکیزوفرنیا شناختی، بهبودی در بخشیتوان کلمات کلیدی:
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 ن  س پس از سانحه در حوادث و بالیای طبیعی  در سالمنداتر ل اسرویکرد چند جانبه به اختال
 ویکتوریا عمرانی فرد دکترفائزه غالمیان،    دکترعاطفه زندی فر،    دکتر  مهشید فروغان،  دکتر

 

 سالمندانس پس از سانحه در  تری اختالل اسهاهمه گیر شناسی و نشانه ➢

 1عاطفه زندی فر  دکتر

 
اختالل اس  .دنشو و جسم ت روانمسالمرتبط با ی امدهایاز پ  یع یوس فیکه ممکن است منجر به طند هستی حوادث یعیطب یایبال

  .در این مورد  است  مشاهده شده پزشکیروان اختالل  نیترشیاحتماال ب (PTSD) سانحه س پس از تر

پس انشناختی است که یک نوع اختالل رو PTSD (posttraumatic stress disorder) سانحه یاس پس از تر اختالل اس

وریستی، ترحمالت، زلزلهرخدادهایی مانند سیل،  .شودمیاقت بشر ایجاد شدید و فوق طس زای بسیار تربزرگ و اساز بروز حوادث 

، اما در برخی از افراد این بار روانی بسیار زیادی به همراه دارند وتجاوز و تصادفات شدید جاده ای برای همه افراد آسیب زا بوده 

  .خواهد داشت ی به دنبال ترطوالنیمیبوده و عوارض روانی و جس ترسیب شدیدآ

 ا یکه در معرض بال یافراد انیدر م PTSD عالیمکه  دهدمیدر سه دهه گذشته نشان  یعیطب یایانجام شده پس از بال قاتیتحق

 یتعداد  با  بالیای طبیعی یا ساخته دست انسان،پس از  PTSDبروز و شیوع    .قابل توجه است  گرفته اند، به خصوص در سالمندان،  قرار  

ی دریافت هاتیحما  مسایل اقتصادی و اجتماعی و  ،ای  نهیزمی ،عوامل  تیشخص  یهایژگیو،  ی دموگرافیکهاویژگیمله  از جعوامل  از  

 .استمرتبط  شده

و رودبار و منجیل انجام شد نشان می  مب، طوفان سومالی و طوفان چارلی  و زلزله آذربایجان، مطالعاتی که پس از زلزله بزرگ ژاپن

هرچند، با توجه به محدود بودن  .هستند ریپذ بیآس یعیطب بالیای یروانشناخت ریبه تاث از جوانان  نسبت  ترشیسالمندان بدهدکه 

 .احساس می شود تری جامعهانیاز به بررسی، مطالعات در این زمینه

طبق مطالعات   .یا هستندین اقشار در برابر تاثیر مستقیم  حوادث و بالترسیب پذیراز آیکی   افراد سالمند، از بعد جسمانی و روانی،

، ی شناختیهاوجود ضعف .افتدمیسال اتفاق  60در افراد باالی ، ین میزان مرگ و میر،  پس از بالیای طبیعیتربیش، صورت گرفته

تواند علت  ایجاد یا تشدید میی اجتماعی و اقتصادی  هادیتمحدو، ضعف جسمانی،  (بویایی و المسه، شنوایی،  کاهش حواس )بینایی

 .طبی پس از تجربه این رویدادها درسالمندان شودی هایماریب

 

س و اضطراب و احساس ناامنی تراحساس تنهایی شدید، احساس،  احساس گناه از زنده ماندن،  از دست دادن اعضای خانواده،  همچنین

 .گرددمیوانی در این افراد منجر به ایجاد یا  تشدید عالیم ر

 
 پزشک، استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرزروان 1
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افراد   .شوندمی  PTSDدچار عالیم روانی از جمله   ،  پس از بالیای طبیعی ،  درصد افراد سالمند46 طبق گزارش برخی از مطالعات، تا

شوند که اغلب به حساب پیری میپرتی فراموش کاری وحواس ، افسردگی، مستعد گوشه گیری سالمند، پس از تجربه  این حوادث

  .رو به رو می کند را در این افراد با مشکل PTSDو تشخیص و درمان  شودمیاشته گذ
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 سانحه در حوادث و بالیای طبیعی  در سالمندان س پس از تر رویکرد چند جانبه به اختالل اس
 ایاز سالمندان در سوانح و بال یازسنجیو ن  یابیارز ➢

 1مهشید فروغان  دکتر

 
درصد افراد 2.4حدود ، تنها .شودمیرستی مدیریت نپس از بالیای طبیعی، اغلب به د، وروانی سالمندانمیازهای  جسپاسخ به نی

هستند، پس از این رویدادها از خدمات   پزشکیروان درصد افراد سالمندی که مبتال به  سایر اختالالت  9.۷و  PTSD سالمند  مبتال به  

پس از این بالیا  منجر   تروالنیط  و  ترمانند که به عوارض شدیدمید از این موهبت محروم  ایر افراشوند و سمیمند    بهداشت روان بهره 

 .گرددمی
نمودند و چه مسایل جسمانی که پس از بالیا به آن نیازهای جسمانی سالمندان، چه از نظر دریافت داروهایی که از قبل دریافت می

 .شودمیمورد غفلت واقع  ترت به کودکان و زنان، بیششوند نسبت به سایر اقشار، حتی نسبمیدچار 

از سایر اقشار مورد توجه   ترات سالمت روان، خدمات اجتماعی و حمایتی مورد نیاز، معموال، در سالمندان کماشتی، خدمخدمات بهد

 .گیردمیقرار 
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 بیعی  در سالمندان س پس از سانحه در حوادث و بالیای طتر رویکرد چند جانبه به اختالل اس
 در سالمندان  PTSDن  رویکردهای مدیریت دارویی درپیشگیری و درما ➢

 1فائزه غالمیان  دکتر

 

 اختالل  شیوع.اند  بوده  رو  روبه تیکتروما  حوادث  با خود  زندگی  دوره  طول  در  بار  یک  حداقل  سال  65  از  ترباال سالمند  افراد  90-۷0٪

 و  باشند داشته را اختالل بالینی تحت عالیم است ممکن افراد از  یتر بیش تعداد.تسا ٪1.5-4 سالمندان در سانحه از پس ستراس

  .نشوند داده تشخیص

س پس از سانحه انجام شود و در درمان دارویی به همبودی بیماری با تری اصلی اختالل اسهامداخالت دارویی باید با هدف نشانه

قط است فشده  تأییدتاکنون FDA آنچه از طریق  .دارو دقت شودرات تجویز اختالالت طبی و داروهای مصرفی بیمار و فواید و مض

کولینرژیکی که دارد برای سالمندان توصیه پاروکستین به دالیل خواص آنتی .باشندداروهای مهارکننده اختصاصی سروتونین می

گذارند میاختی بر انتخاب داروی مناسب تاثیر  نشزمینه ای بیمار مانند اختالالت کبد ,کلیه ,قلب و عصبمیی جسهابیماری  .شودمین

استفاده از بنزودیازپین در سالمندان با ریسک باالی وابستگی ایجاد .از بقیه است  ترمندان بیشک عوارض دارویی در سالو بنابراین ریس

 . ک همراه استترتحمل نسبت به دارو دلیریوم و عوارض

 .س پس از سانحه پرداخته خواهد شدترل اسالتدر این سخنرانی به تشریح مداخالت دارویی اخ
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 س پس از سانحه در حوادث و بالیای طبیعی  در سالمندان تر جانبه به اختالل اس د چندرویکر

 
س پس از سانحه درحوادث وبالیای طبیعی تررویکردهای غیر دارویی پیشگیری /درمانی در اختالل اس ➢

  درسالمندان

 1فرد  ویکتوریا عمرانی  دکتر

 
  از  سالمندان روان بهداشت در حوادث این تاثیرات به توجه طبیعی اییبال بروز و کشورمان در سالمندی جمعیت رشد به توجه با  

در این  پزشکیروان مداخالت غیر دارویی مناسب و زودهنگام میتواند احتمال بروز اختالالت ، میباشند خوردار بر ای ویژه اهمینت

  در  پیشگیرانه نقش هم تواندمی غیردارویی رتدابی که دهدمی نشان مطالعات  .ی سنی کاهش دهدهاسایر گروه گروه سنی را مانند

 اختالل  وعواقب  شدت  مداخالت،  اینگونه  وجود  اختالل  بروز  از  پس همچنین  و   داشته  سالمندان  در  سانحه  از  پس  ستراس  اختالل  بروز

 و استفاده ردمو داروهای تعدد سالمند، افراد مختلف یهام سیست در فیزیکی یاهمحدودیت .داد خواهد کاهش  را سانحه از پس

بعالوه  .سازدمیند را با مشکل مواجه سالم افراد در موقع به مداخالت که هستند مواردی از ای پاره ای، منطقه فرهنگی تفاوتهای

سطح تحصیالت،شبکه ارتباط  ثیر گذار است همراه بای فرهنگی موجود در سالمندان ما که دربیان هیجانات آنان تاهاوجود جنبه 

ی طبیعی مورد وبالیا  حوادث  در  دارویی  غیر  ای  مداخله  یهابسته   تدوین  در  است  الزم  که  بوده  مواردی  از  نیز مالی  مینأت  و خانوادگی

 .یردبحث وتوجه قرار گ
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 پزشکی روانران مابی : راهبردی برای بهبود سالمت(case management)تدبیر بیمار 
 امیرحسین جعفری  دکترونداد شریفی،    دکتر  یاسمن متقی پور،  دکترفرید ابوالحسنی،    دکتر

 

یی است بهبودی درازمدت آنان هانوعی از ارائه خدمات برای بیماری (case management)ارائه خدمات تدبیر بیمار  چکیده:

ز جمله گردد و طی آن خدمات مختلف سالمت امیی مختلفی ارائه هابیماری ی مختلف و برایهااین خدمات به شکل .دشوار است

، توسط (passive)زی و پایش درمان، تسهیل و رفع نیازهای بیماران به صورت فعاالنه، و نه منفعالنه غربالگری، ارزیابی، طرح ری

ی بیمار، تداوم هاه نیازفرد، توجه جامع و همه جانبه بدر این فرآیند برقراری ارتباط موثر با    .گرددمیارائه    (case manager)مدبر  

یکی از اهداف مهم خدمات تدبیر بیمار آن است   .اهمیت قابل توجهی دارد  (collaborative)ی  مات و همکاری بین رشته اارائه خد

 .کندمیی و مراجع عمل سی مراجع به خدمات سالمت را تسهیل کند و مدبر به عنوان پلی میان خدمات بهداشتی و درمانترکه دس

استفاده از این قبیل خدمات در خارج  .گیردمیمات درمانی و اجتماعی فرد را بر عهده در واقع مدبر مسئولیت پیگیری درازمدت خد

 اختالالت شدید .ی گوناگون پزشکی مورد استفاده قرار گرفته استهااز حوزه پزشکی نیز سابقه دارد اما در حوزه پزشکی در بیماری 

بهبود پیامد بیماری، کاهش عود بیماری و بهبود کیفیت نجر به تواند ممیاست که ارائه این قبیل خدمات  از مواردی پزشکیروان 

 .زندگی بیمار شود
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 پزشکی بیماران روان راهبردی برای بهبود سالمت :(case management)تدبیر بیمار 
 دن خدماتگرایانه برای موثر کرتدبیر بیمار، رویکرد واقع ➢

 1فرید ابوالحسنی دکتر

 

برند. این افراد غالباً خدمات خود را از  ل خلقی و رفتاری نیز رنج می های مزمن از نوعی اختالبیماری درصد افراد مبتال به 80بیش از 

 یسبب استفاده کنند. خدمت دریافت شده غالبًا غیر مؤثر و ناکارآمد است؛ به همینگران متعدد و غیر هماهنگ دریافت میخدمت

ی خدمت شود. مجموعهیل میهای بیمه و دولت تحمقابل توجهی بر خانوار، شرکت بیمار از خدمات سالمت بسیار باالست و بار مالی  

کند. بنا ی معیوب قرار داده شرایط او را پیچیده مینامناسب، وضعیت سالمت نامطلوب و معضالت اجتماعی بیمار را در یک چرخه

دت ی خدمات، و نه شهای نظام ارائهتماعی و نارسایییک یا چند بیماری مزمن جسمی و روانی، معضالت اج  زمان بهالی همبر این ابت

 دهند.و حدت، معیارهای اصلی پیچیده بودن بیمار را تشکیل می

حامی معرفی را به یک تیم  های بیمه یا ارائه کنندگان خدمت، بیمار پیچیده را شناسایی کرده اودر رویکرد تدبیر بیمار شرکت 

کند. حامی پس از بررسی ز حامیان واگذار میاسب با شرایط بیمار، حمایت از او را به یک نفر اکنند. پس از پذیرش، مدیر تیم، متنمی

ی مندی از خدمات سالمت، درجههای روانی، وضعیت اجتماعی و وضعیت بهرههای جسمی، بیماریهای بیماریبیمار در حوزه

هداف حمایت و شناسایی شده و با مشارکت بیمار و مراقبان او، ا کند. بر مبنای موانعموانع بهبود او را مشخص می یچیدگی بیمار وپ 

یابی بیمار به اهداف حمایت را مشخص ی حمایت، میزان دست شود. اجرا و پایش برنامهی حمایت تهیه میبا توجه به اهداف، برنامه

 شود.های حمایت خاتمه داده میبه فعالیتف حمایت دست یافته قادر به مراقبت از خود باشد، بیمار به اهدا کند. در صورتی کهمی

 ها: بیمار پیچیده، تدبیر بیمار، حمایت از بیمارکلید واژه
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 پزشکی بیماران روان راهبردی برای بهبود سالمت :(case management)تدبیر بیمار 
 جهان در ایران و   تجارب تدبیر بیمار ➢

 1یاسمن متقی پور دکتر

 

های مختلف است که با تعاریف کم و بیش مشابه برای پیگیری برنامه درمان نام کنندهاری و یا هماهنگتدبیر بیمار، مدیریت بیم

میزان استفاده از  شوند. مرور مقاالت مروری نشان داده است که مدیریت بیماری هزینه وکار گرفته میدرمانی بیماری های مزمن به

لت تفاوت در نوع و میزان خدمات ارایه شده گرچه یکسان آورد. نتیجه تحقیقات بعخدمات درمانی را در بیماری های مزمن پایین می

 اند.  باشد ولی اثر مثبت در کیفیت زندگی و میزان رضایت بیمار را نیز نشان دادهنمی

آن زمان شانزده  گردد. ازهای مزمن روان پزشکی به بیست و پنج سال قبل برمیبیماری درمان  در ایران سابقه اولین مقاله پیگیری

طور صورت درمان در منزل در مقایسه با پیگیری تلفنی و یا درمان متداول چاپ شده است که بهدر مورد خدمات پیگیری بهمقاله 

ریزی به نتایج و فرایند اجرا در تحقیقات انجام شده به برنامه  استفاده شده است.  توجه  "مدیریت بیماری"خاص در چند مقاله از مدل   

 موثرتر کمک خواهد کرد.نگر ارایه خدمات جامعهو 

های بیشتری روبرو است. در این سخنرانی دربارۀ  پیاده سازی، نگر با چالشدر کشورهای با درآمد کم و متوسط خدمات درمانی جامعه

م درمانی ایران بحث پزشکی در سیستهای شدید روانهای خدمات درمانی در پیگیری بیماریقابلیت اجرا، پایداری و محدودیت

 هد شد.  خوا

 پزشکی، مدیریت بیماری، پیاده سازی/ اجرا، پایداری.های شدید روانها: بیماریکلید واژه
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 شکی پزبیماران روان راهبردی برای بهبود سالمت :(case management)تدبیر بیمار 
 پزشکیتدبیر بیمار برای اختالالت شدید روان ➢

 1یونداد شریف دکتر

 

های روانپزشکی تری نسبت به بسیاری از اختاللکه شیوع کمشدید روانپزشکی مانند اسکیزوفرنی و اختالل دوقطبی با آنهای  اختالل

شکی هستند. مسئلۀ مهم در مورد بیماران فوق وانپزهای رکنند و مسئول اکثریت بستریدیگر دارند، ناتوانی بسیار زیادی ایجاد می

بیماری در طی دوران بستری در بیمارستان، بسیاری از این بیماران پس از ترخیص، درمان کافی و غم کنترل این است که به ر

ردی قانونی میکنند که همین منجر به عود، بستری مجدد و عواقب فردی، خانوادگی، اجتماعی و حتی در موامناسبی دریافت نمی

ی از آنان عملکرد و کیفیت زندگی مناسبی ندارند. از عوامل موثر در یی، بسیارهای داروود؛  و در عین حال به رغم دریافت درمانش

های اجتماعی الزم از بیماران و خانوادۀ آنان اشاره توان به فعال نبودن خدمات پیگیرانۀ پس از ترخیص، و نبود حمایتاین امر می

 .کرد

ر منزل و پیگیری تلفنی در کاستن از پیامدهای د ویزیت دتحقیقات بسیاری نشان داده که خدمات پیگیرانۀ پس از ترخیص مانن

. در ایران نیز خدمات یادشده در قالب بسته های خدمات پس از ترخیص راه اندازی شده و تحقیقات ناخواستۀ فوق اثربخش هستند

-و هزینه ( موثر%40بخصوص در کاهش عود و بستری مجدد این بیماران )تا بیش از خدمات  انجام شده نشان داده است که این

 ثربخش هستند.ا

( است. تدبیر بیمار شامل مجموعۀ اقداماتی است که case managementیک جزء مهم از این خدمات پیگیرانه، تدبیر بیمار )

شود( یا یک تیم انجام نامیده می case managerتوسط یک نفر )که برای پاسخگویی به نیازهای متنوع بیماران و خانوادۀ آنان 

های اجتماعی ریزی و هماهنگی برای دریافت خدمات، مطالبه یا تامین حمایتر طی آن اقداماتی همچون ارزیابی، برنامهشود و دیم

پزشکی، شواهد قابل توجهی برای اثربخشی پذیرد. در مورد اختالالت شدید روانو گاه ارائۀ برخی مداخالت درمانی الزم صورت می

آن، یک تیم، مسئولیت تعداد محدودی از بیماران را بر عهده دارد، خدمات در داخل جامعه رد که در آن وجود دا  intensiveنوع

 شناختی است. پزشکی و روانهای اجتماعی، مراقبتهای روانساعته و عموما شامل حمایت 24ارائه می شود و معموال 

پزشکی در جهان و تجربیات موجود در ت شدید روانای اختالالهای تدبیر بیماری برها و مدلاین سخنرانی دربارۀ آخرین یافته رد

  کشور صحبت خواهد شد.

    پزشکی، تدبیر بیمار، خدمات پس از ترخیصاختالالت شدید روانها:  کلید واژه
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 پزشکی بیماران روان بود سالمتراهبردی برای به :(case management)تدبیر بیمار 
 بیمار برای بیماران دارای خطر خودکشیدبیر  یک مطالعه میدانی پیرامون تأثیر ت ➢

 1امیرحسین جعفری دکتر

 

 

پزشکی است به نحوی که امکان بستری برای گیری از خودکشی، ظرفیت محدود بیمارستان های روانیکی از معضالت مهم در پیش

درازا می کشد و بعضا فرد و به ودکشی بسیار محدود است. در موراد متعددی انتظار برای بستری شدن بیماران در معرض خطر خ

پزشکی های روانخانواده از ادامه درمان منصرف می گردد. بدین ترتیب تعداد قابل توجهی از بیماران به علت ظرفیت محدود بخش

 بر یر دریافت می کنند. برای رفع این مشکل در بیمارستان روزبه خدمتیاز دریافت خدمات محروم می مانند و یا خدمات را با تاخ

مبنای تدبیر بیمار با هدف پیگیری ارائه خدمات به بیماران دارای خطر خودکشی که امکان بستری در بیمارستان را نیافته اند، تدوین 

ه شامل تدبیر بیمار با پیگیری فعال تلفنی توسط و اجرا شد و شاخص های مرتبط با آن مورد ارزیابی قرار گرفت. خدمات این بست

پزشکی و مداخالت مددکاری می باشد. ارائه این خدمات تا زمان رفع اندیکاسیون بستری و های روانان، ویزیتبحرمدبر، مداخله در 

د که از میان آنها نیاز به بیمار وارد این خدمت شدن 80یابد. در طی شش ماه دورۀ آزمایشی، یا فراهم شدن امکان بستری ادامه می

شد. این مطالعه نشان داد خدمات مداخله در بحران مبتنی بر تدبیر بیمار می تواند  تفعنفر، با کاهش خطر خودکشی مر 1۷بستری 

به طور نسبی موجب مدیریت خطر خودکشی شود و نیاز به بستری را کاهش دهد. برای بررسی دقیق اثربخشی نیاز به مطالعات 

 باشد.ه صورت کارآزمایی شاهددار میبیشتر ب

 مار، مدبر، مداخله در بحران بی خودکشی، تدبیرها:  کلید واژه
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  خودکشی از  پیشگیری در امید و بیم
 ی، ترشوش حکیم اترمی دکتر صابری،  مهدی سید دکتر ملکوتی،  کاظم سید دکترمهدی حسن زاده خوانساری،  دکتر

 اعتصام فرناز دکتر

 
 دهه سه در  .افتدمی اتفاق  مواد مصرف و شخصیت ی،سنج واقعیت خلق، اختالالت قبیل از روانی بیماری  زمینه در  تربیش یخودکش

 روانشناختی زیستی، عوامل به اختالط پرداختن  اهمیت وبر دارد وجود اجماع ای زمینه علت  عنوان به  بیوسایکوسوشیال مدل بر اخیر 

 و مرگ که دهدمی انشن جهانی بهداشت سازمان یهاداده .گرددمی تاکیدمیعمو و دانشگاهی آموزشی یهابرنامه  در اجتماعی و

 رسیده 2014 سال در 12.4 و 2003 سال در هزار صد در 6.2 به 1991 در سال هزار درصد 0.2 از ایران در خودکشی با مرتبط میر

 ین ترباالمیاسال کشورهای بین در ایران لحاظ این از .است گذشته یهاسال طول در افزایش % ۷5 حدود دهنده نشان که است

 بحران و جمعی یهارسانه بهمیعمو سیتردس اقتصادی، یهاآنبحر اجتماعی، شرایط خانوادگی، یهادرگیری  .دارد را رشد مقدار

 به شهرهای  کوچک  هایروستا  از  مهاجرت  خانواده،  سیستم  تحوالت  ،هااسطوره  و  بینی  جهان  سطح  در  کالن  تغییرات  نتیجه  در  هویت

 یهازمینه و علل ترشناخت بیش و بررسی به نیاز همچنان ولی شده ذکر فراگیر یشزااف این دالیل عنوان  به سکوالر تفکر رشد بزرگ،

 .دارد کشورمان وجود در خودکشی از پیشگیری برای کالن و ای منطقه یهاریزی برنامه نیز و پدیده این

 از و پیشگیری مواجهه در همه از بیش روان بهداشت حوزه فعاالن دیگر و شناسیروانو  پزشکیروان یهاندیسیپلی میان، این در

 یهااورژانس  به به خودکشی کنندگان اقدام مراجعه دلیله ب دیگر طرف از .باشندمی نقش دارای مرتبط رفتارهای و خودکشی

 برخوردار  بسیاری اهمیت از نیز درمانی و  بهداشتی یهامراقبت هلیاو سطوح کنندگان ارائه اطالعات افزایش عمومی، یهاآن بیمارست

 هدف با و مهارت مخاطبان و دانش افزایش جهت در این حوزه در اندرکاران دست نیازهای نظرگرفتن رد با سمپوزیوم این الذ   .تسا

 .است گردیده طراحی مرتبط ی اجتماعیهاآسیب وکاهش خودکشی رفتارهای از پیشگیری نهایی
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 ایانی زندگی پدوره   پزشکیروان ی هامراقبت 

 
 یبهنام شریعت  دکترفریبا فغانی،    دکترلیال کمال زاده،    دکتر،  المیانزه غفائ  دکتر

 

ی اخیر تجربه کرده است و پیش هایر شدن است، و جمعیت سالمندی ایران نیز سیر رو به افزایش سریعی را در سالپ جهان در حال  

از   %25کشورمان بیش از  جمعیت سالمند 1430ی بگیرد و در سال تری پیش رو سرعت بیشهاکه این روند در دهه شودمیبینی 

سال است  80از  ترین رشد سنی در جهان و ایران مربوط به سن باالتری انجام شده بیشهاطبق بررسی .کل جمعیت را تشکیل دهد

ها و بیماری  و هریک مجموعه ای از دهندمیماعی تشکیل د فیزیکی،روانشناختی، و اجتین قشر سالمندان را در ابعاترپذیرکه آسیب 

ایان عمر خود پبنابراین عجیب نیست که به زودی با موارد زیادی از افرادی رو به رو باشیم که مراحل  .ی مختلف هستندهاتوانیکم

  .گذرانندمیی آن هابا تمام مشکالت و رنجرا 

  .هایشایان حیات با همه دردها و لذتپ ی، و ایان یک برهه از زندگپ ایان یک رابطه، پ  ;ا خود داردمعنایی زیادی ب ایان همواره بارپ 

رداختن به آن تاکنون  پ ی بشری است که  هاس ترینترس از مرگ از بنیادیترزیادی  .مقوله مرگ با مفاهیم وجودی عمیقی سر و کار دارد

 .تو چه از سمت درمانگران همراه بوده اس هاآنی هابیماران و خانواده با انکار و اجتناب زیادی چه از سمت

یا   هاس و نگرانی از آینده ای مبهم، احساس گناه، تاسف بر از دست رفتهترایان زندگی خود با احساسات مختلفی همچونپ افراد در 

 .کندمیجاب دارد و مداخله ای را ای شوند که  هر یک جای تاملمی، افسردگی، ناامیدی و درد روبه رو هال نشدهحاص

ایان زندگی پوزیوم به بیم و امید  پخواهیم در این سممیمید نظر دارد  ه این همایش به روزهای بیم و ابر این اساس و با توجه به اینک

 .نگاهی بیندازیم
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 ایانی زندگی پدوره   پزشکیروان ی هامراقبت 

 نمراقبت تسکینی سالمندان و ابعاد آ ➢

 1 زادهلیال کمال  دکتر            

 

 .دهندیم لیجهان را تشک تی درصد از جمع 20سالمندان حدود  ندهیسال آ 30در طول  .جمعیت جهان در حال پیرشدن است

 سالمندان   .درصد از جمعیت ایران را تشکیل خواهند داد  20ی، سالمندان بیش از  الدیم  2040از آن است که تا سال    یحاک  برآوردها

های متعدد کنند و به دلیل ابتال به بیمارینگهداری سپری می  های پایانی عمر خود را در منزل یا مراکزای از سالبخش عمده  ًمعموال

های بنابراین امروزه ضرورت مراقبت  .باشندهای ویژه میشناختی و عملکردی خود نیازمند مراقبت هایمزمن و از دست دادن توانایی

اصل ادغام طب سالمندی و طب در حقیقت مراقبت تسکینی سالمندان ح  .شودالمندان بیش از پیش احساس میتسکینی مختص س

این رشته تخصصی   .است  هاآنهای صعب العالج و خانواده  یست و هدف آن ارتقای کیفیت زندگی سالمندان مبتال به بیمارتسکینی ا

چنین ی مربوط به پایان زندگی و همهاگیریرنج آور، راهنمایی برای تصمیممیشامل ابعاد گوناگون از جمله تسکین عالئم روانی و جس

های مربوط به سالمندان مانند ناتوانی و مراقبت تسکینی سالمندان به طور خاص بر سندرم  .معنوی استاجتماعی و -حمایت روانی

و اختالالت تنظیم حرارت    ترهای بسو مدفوع، زخم  آسیب پذیری، خطر افتادن، سنکوپ، دلیریوم، اختالالت خواب، بی اختیاری ادرار

مراقبت تسکینی : عبارتند از هاآن ه شود که برخی از ئف به بیماران ارامختل هایبه صورت تواندمی کینیتست بمراق .بدن تمرکز دارد

 ما به مرور مختصر  نجایا رد .و مراقبت تسکینی مبتنی بر منزل نگهداریبر بیمارستان، مراقبت تسکینی مبتنی بر مراکز  مبتنی

 .پردازیملمندان میهای تسکینی مختص ساضرورت و ابعاد مراقبت
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 ی پیشگیری از آن هاآسیب شناسی طالق و راه 
 حافظ باجغلی دکترکتایون رازجویان،    دکتر،  ندا فرزانه  دکترمهدی عبدلی،   دکترعباسعلی ناصحی،    دکتر

 
  از  همسران شدن جدا و ازدواجمعنی پایان قانونی  به شودمیی روانی اجتماعی محسوب هاز آسیب طالق که به عنوان یکی ا

  .رودمی میان از داشته وجود ازدواج هنگام در شوهر و نز بین که متقابلی تکالیف و حقوق  آن پی در و است یکدیگر

 ای کننده نگران یهامرق به و داشته صعودی سیر طالق  آمار و نزولی رسی ما کشور در ازدواج آمار اخیر دهۀ دو متأسفانه در

 بزرگ شهرهای در و است رسیده %۷/28به  کشور سطح در ازدواج به طالق نسبت 1396 سال در که طوری به است، رسیده

 .شودمی طالق  به منجر هادواج زااز  %40 تهران در و 30%

 در  که هم سایرین  بلکه ،بگذارند  سر  پشت  را  طالق  ۀتجرب  ما جوانان  از  زیادی  بخش  هاتن  نه  که شده  باعث  طالق  نرخ  افزایش  این

انتخاب همسر  و ازدواج از جوانان از برخی خودداری باعث س ترهمین و هستند بیمناک بسیار حادثه این از هستند ازدواج سن

 شوهر و زن یهاخانواده حتی و فرزندان ر،شوه و زن برای اجتماعی و اقتصادی جسمی، روانی، متعدد طالق عوارض .ودشمی

 .دارد

، اعتیاد، افسردگی، ازدواج سن پایین عبارتند از: علل فردی )مثل هاآنی زیادی ذکر شده که بعضی از هابرای طالق علت

باال،  عدم تفاهم فکری، مشکالت جنسی، تفاوت سنی عنی مربوط به زوج مثلتباطی )ی، علل ار(...جسمی، خیانت،ی هابیماری

 ، علل خانوادگی )از قبیل(...ی ارتباطی،های فرهنگی، فقدان مهارتهاح اجتماعی، تفاوتتفاوت زیاد سطح تحصیالت، تفاوت سط

، کاهش هامشکالت مالی، رسانهدادن شغل، فقر و بیکاری، از دست  اجتماعی )مثلو علل ( ...، طالق والدین،هادخالت خانواده

هرچند که ممکن است یک علت اصلی  ؛لباً بیش از یک دلیل برای رخ دادن طالق وجود دارداینکه غا نکتۀ مهم .(...قبح طالق،

، شودمیپذیر گیری از طالق امکانپیشبا دانستن علل طالق و سهم هر یک از عوامل،  .و چند علت فرعی وجود داشته باشد

 .مکن باشدیر میا غ  گرچه اصالح یا تغییر بعضی از عوامل ممکن است خیلی مشکل و

است: یکی  تردر کشور ما، عالوه بر عوامل اجتماعی مختلف، دو عامل از مجموعۀ عوامل ذکر شده در وقوع طالق از همه مهم

ی صرفًا هاباید با هم ازدواج کنند )بخصوص ازدواج د نگویمیانتخاب نامناسب همسر یعنی ازدواج بین مرد و زنی که علم ازدواج  

  و  زن که طوری به ی زندگی، ارتباطی و زناشوییهاو دیگری ضعف مهارت (ی مبتنی بر معیارهای ظاهریاهاحساسی و ازدواج 

 رانه عالوه برتدابیر پیشگی ترلذا تمرکز بیش .کنند حل را خود مشکالت و کرده زندگی هم با سقف کی زیر نیستند قادر شوهر

  .باید بر روی دو مورد ذکر شده باشد (،استی کالن هامسائل اجتماعی مختلف )که نیازمند برنامه ریزی

ی پیشگیری از طالق به مواردی همچون وضعیت طالق در هادر این سمپوزیوم عالوه بر بحث مفصل راجع به اتیولوژی و راه

وی طالق، نقش مشکالت جنسی در طالق، زوج درمانی در طالق و تأثیر طالق بر رایران، مداخالت انجام شده برای پیشگیری از  

 .شودمیکودکان نیز پرداخته 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
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 ی درمان دارویی هاتازه 
 عالیا شکیبا  دکترمجید صادقی،    دکترعلی فرهودیان،    دکتر،  فربد فدایی  دکترسیدسعید صدر،    دکتر

 
داروی جدید   328،  (2019-2010، در ده سال اخیر )(Food and Drug Administration- FDAسازمان غذا و داروی آمریکا )

  .باشدمی پزشکیروان مورد مربوط به درمان اختالالت  30از این تعداد بیش از  .قرار داده است تأییدمورد  را

مانند  .اندقرار گرفته تأییدد در بین این داروها برخی از داروها، مولکولهای سنتز شده جدیدی هستند که برای مصارف درمانی مور

Lurasidone    وvalbenazine  سکیزوفرنیا،  برای درمان اvilazodone    وvortioxetine   برای درمان اختالل افسردگی اساسی

  .برای درمان اختالالت عملکرد جنسی filbanserinو 

مانند فرم  .شده بودند تأیید پزشکیروان ان اختالالت های دارویی جدیدی هستند از داروهایی که قبال برای درمبرخی از داروها، فرم

برای درمان  sumatriptanمان اختالل اسکیزوفرنی و اسپری بینی داروی برای در Aripiprazoleداروی تزریقی آهسته رهش 

  .سردرد میگرنی

قرار  تأییدمورد  پزشکیروان ختالالت بوده است اما برای درمان برخی ا تأییدبرخی از داروها نیز از قبل برای مصارف دیگری مورد 

  .برای درمان افسردگی مقاوم به درمان Esketamineمانند اسپری بینی  .گرفته است

برای درمان اختالل   donepezilو    memantineکیب دارویی  ترمانند .اندقرار گرفته  تأییدکیبی داروها نیز مورد  تریهامبرخی از فر

  .برای درمان سومصرف مواد naloxoneو  buprenorphineکیب ترشناختی متوسط تا شدید،

 قرار گرفته است:  FDA تأییدمورد  پزشکیروان های مربوط به با کاربرد در درمان بیماری deviceچهار همچنین در این مدت 

1- Vercise Deep Brain Stimulation (DBS) System ه به درمان با دهند پاسخ پیشرفته برای درمان کمکی در بیماری پارکینسون
levodopa 

2-  Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation (eTNS) System    ساله به اختالل    12-۷برای درمان مبتالیانADHD    که تا کنون

  .درمان دارویی نگرفته اند

3- neuroAD™ Therapy System (transcranial magnetic stimulation)  آلزایمر خفیف تا متوسطدرمان کمکی در دمانس 

4- Brainsway Deep Transcranial Magnetic Stimulation System جبری -برای درمان اختالل وسواسی 

 safetyمانند هشدارهای مربوط به  .شده منتشر شده است تأییدی از قبل هاآن های جدید نیز برای درمهشداردر این مدت برخی 

  .و پروتکلهای جدید در تجویز کلوزاپین  Lamotrigineه سیستم ایمنی داروی در مصرف اوپیوییدها، اثرات مربوط ب

مندی برای اطالع پیدا کردن از داروهای جدید یا هشدارهای دارویی جدید منتشر شده اند که اغلب روش نظاممطالعات نشان داده

به عنوان  .ه باشنددر حوزه تخصصی خود نداشت درباره داروهای پراستفادهمیعات مهوجود ندارد و گاهی ممکن است پزشکان اطال

ین راه برای ترمهم .مانند ناهنجاریهای جنینی نداشتند اعصاب از عوارض مهم داروهای ضد تشنج از متخصصین مغز و %20مثال 

ین پزشکان وجود یژه زمانی که رابطه ارجاع بیماران بکسب اطالعات درباره داروهای جدید شبکه ارتباطی با همکاران بوده است به و

  .اوم استهای آموزش مدراه دیگر برای کسب اطالعات، برنامه .دارد

 .است پزشکیرواندر خصوص داروها و ابزارهای جدید در درمان اختالالت  تهدف از این سمپوزیوم ارائه اطالعا
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 سوانح و فجایع  پزشکیروان 

 امیر شعبانی  دکترادات میرفاضلی،  ه السفاطم  دکترمعصومه کمال الدینی،    دکتراحمد حاجبی،    دکتر

 
س تراختالل اس .توانند منجر به طیف وسیعی از اختالالت روانی و فیزیکی شوندزایی هستند که مییبح اتفاقات آسفجایع و سوان

شخیصی جزو اختالالت ت  DSMIIدر  1980پس از فجایع است که از سال  پزشکیروانین اختالالت ترپس از سانحه یکی از مهم

، هارفتارهای پرخاشگرانه، اضطراب ،افزایش واکنش به محرک،  یم تجزیه ای، خلقیاین اختالل طیف وسیعی از عال  .شده استنامگذاری  

نوع فاجعه و سانحه و  .دش و دنیای پیرامون تحت تاثیر قرار میدهدگیرد و دید فرد را نسبت به خوفراموشی واقعه را در بر می

ی همراه، ممکن است با هاتنوع عالیم و فراوانی بیماری دلیلبه  .تواند تاثیرگذار باشدمی هاروز انواع این نشانهخصوصیات فردی بر ب

گذارد تحت تاثیر قرار دادن روابط اختالل بر افراد می  یکی از اثراتی که این  .ی خلقی، اضطرابی و شناختی اشتباه شودهاسایر بیماری

تیک تروما تماعی است و تجربه یابط اجهای روین بخش ترلی و درک نظر دیگران از پایه اییی همدتوانا .و شناخت اجتماعی است

 .عالوه بر پیامدهای اجتماعی، پاسخ افراد به فجایع، و تبعات آن در مردان و زنان متفاوت است .تاثیرگذار باشد هاآنتواند بر می

یای وضعیت جغرافبا توجه به    .که شاید توضیح دهنده ی این تفاوت باشند  ی اجتماعی، مسایل فیزیولوژیک از عواملی هستندهانقش

ساله ی ایران جمعیت قابل توجهی در  8ی ناگوار سال اخیر، و جنگ اهتجربه ی سیل، ایران و قرار گرفتن بر روی کمربند زلزله

ع بر روان انسان و مدیریت آن ن به اثرات فجایازین رو پرداخت .معرض فجایع و سوانح در کشور قرار گرفته اند و قرار خواهند گرفت

ی تشخیصی اختالل پس هات و پستی بلندیهای مهم کشورمان است و ما نیز قصد داریم در این سمپوزیوم در مورد مشکالاز چالش

ع عی فجایی اجتماهاهمچنین به پیامد .از سانحه صحبت کنیم و گذری کوتاه به شناخت اجتماعی در این اختالل داشته باشیم

  .ی روانی اجتماعی فجایع بازگو خواهد شدهابرنامه ی ملی حمایت طبیعی بر روی زنان خواهیم پرداخت و در نهایت
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 پزشکی سوانح و فجایع روان 
 قبهتررم یدر حوادث غ  یاجتماع  - یروان  یهاتیحما  یبرنامه کشور ➢

 1یحاجب  احمددکتر  

 

منجر   هرسالهز حوادثی هستند که  ا  دهترهای گسسوزیمانند سیل، رانش زمین وآتشا است. حوادثی  های بالخیز دنیایران جزء کشور

توجهی برای بازماندگان ایجاد توانند تنش روانی قابلشوند. این حوادث میهای جسمی و روانی هزاران انسان میومیر و آسیببه مرگ

بر روی زندگی   شوند ولی تأثیری کهکوتاهی ظاهر می  زمانمدتاین حوادث در  نمایند و عوارض روانی جدی و دیرپایی باقی گذارند.  

 مدت خواهد بود.رند، طوالنیگذاافراد می

نویس برنامه آمادگی در بحران تهیه گردید و در همان سال اولین پیش  13۷6تجربیات زلزله اردبیل و قائن در سال    بر اساسدر ایران  

از  تهیه شد و تعدادی 1381سال  نویس متعاقب زلزله قزوین دروی انسانی آغاز شد. دومین پیشتهیه متون آموزشی و آموزش نیر

های روانی اجتماعی در شرایط اضطراری آموزش دیدند. در زلزله بم با توجه روانشناسان در دو کارگاه تخصصی حمایت  وپزشکان  روان 

ورد قبه متراجتماعی در حوادث غیرم -های روانین، برنامه حمایتبه وسعت حادثه و برجای ماندن تعداد زیادی از آسیب دیدگا

ضمن بازبینی برنامه  1388و برنامه با توجه به شرایط موجود در بم و به شیوه عملیاتی نهایی شد. در سال برداری قرار گرفت هرهب

وزارت بهداشت ادغام شد.   (EOP)ط اضطراری  قبه این برنامه در برنامه عملیاتی شرایترغیرماجتماعی در حوادث    -های روانیحمایت

 ی بازبینی برنامه عملیاتی شرایط اضطراری وزارت بهداشت انجام شده است.و در ط 1394برنامه در سال  آخرین ویرایش این

ختی قبه کاهش شیوع و پیشگیری از پیشرفت و تشدید عوارض روانشناتراجتماعی در حوادث غیرم -های روانیاهداف برنامه حمایت

ی مجدد و بازسازی آن و دهسازمانمعه برای سازی بازماندگان، کمک به جاگونه حوادث، افزایش توان انطباق و آمادهناشی از این

ارتقاء سطح سالمت روان در جامعه است. این برنامه دارای چهار مرحله، قبل از حادثه، بالفاصله بعد از حادثه، از هفته دوم  تیدرنها

اداری، آموزشی، پژوهشی، درمانی و شدن راهبردهای  یاتیعملاز شروع برنامه و از ماه ششم به بعد، است و برای  تا شش ماه بعد

 شود.بازتوانی را شامل می
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 پزشکی سوانح و فجایع روان 
 شناختی فجایع طبیعی  –های هیجانی  پدیده آسیب مطالعه اجتماعی ➢

 1معصومه کمال الدین       

افراد بر اساس  فاجعه برروانی اجتماعی  پیامدهایین مخاطرات طبیعی در شهرهای ایران است و تر ین و مخربترمهمزلزله، یکی از 

 گذارد.می مردان و زنان بر متفاوتی و تأثیرسن، جنسیت، طبقه اقتصادی و اجتماعی متفاوت است 

م زلزله  باشد، شرایط علی ناشی از تأثیرات مستقینی میهای شناختی و هیجااجتماعی فجایع طبیعی آسیب  –یکی از پیامدهای روانی  

گر شامل وضعیت اقتصادی و اجتماعی ه مرگ پدر خانواده، مرگ هر دو والد، از دست دادن خانه و در کنار آن، شرایط مداخلهاز جمل

أثیر بسزایی دارد، در مقابله با های هیجانی شناختی تدیده در تجربه پدیده آسیبفرد آسیب دیده و خانوادهو فرهنگی منطقه آسیب

گر و عوامل باشند، ضمن اینکه شرایط مداخله نمی مستثناو زنان نیز از این مورد  نندیگزیبرممتفاوتی را های این پدیده افراد راهکار

 باشد.تأثیرگذار اجتماعی و اقتصادی بر انتخاب این راهکارها مؤثر می

 هم و بیولوژیکی مسائل دلیل به هم تفاوت این است، زدهبحران  مناطق در فاجعه ریپذیآسیب  در مهمی و تأثیرگذار متغیر جنسیت

 زنان دارد، وجود دنیا جای همه در که است جنسیتی هاینابرابری  و جامعه ساختارهای نوع از ناشی اجتماعیِ  و روانی هایتفاوت

 خودکشی، تفکر اعتیاد، فقر، افزایش بیکاری، خانگی، تونخش روحی، مشکالت اقتصادی، و جسمانی هایآسیب بر عالوه دیدهآسیب 

 کنند.می تجربه  را چندهمسری گاهی و مردان مهاجرت نفس،اعتمادبه کاهش

ای غیرمنطقی بم انجام شد به این یافته رسیدیم، زنانی که راهبردهای مقابله  1382دیده از زلزله  ای که در گروه زنان آسیبدر مطالعه

از زنانی که راهکارهای منطقی و  ترناختی را؛ بیشش-های هیجانیی منفی پدیده آسیبامدهایپ فعالنه را برگزیدند، و احساسی یا من

 غیراحساسی را انتخاب کردند تجربه کردند.

 پیامدهای و زنان شناختی - های هیجانیگر در ایجاد آسیبکه بین شرایط علی و مداخله و استنباط نظری بر این قرار گرفت 

ن تأثیرگذار است و هم باعث ایجاد پیامدهای ایجاد و تشدید آ عوامل اجتماعی در، کهی طوربهدارد فاجعه ارتباط وجود  اعیتماج

 هایپدیده فاجعه، وقوع با که است داده نشان پژوهش این سویی دیگر، نتایج از .مدت در جامعه خواهد شداجتماعی طوالنی

 نگاه آن به دارودرمانی فرص دیدگاه با و ندگیرمی قرار بررسی مورد یاقتصاد اجتماعی، لدالی علی شبکه از خارج روانشناختی

 شد. نخواهد درمان کاملطور به روانی اجتماعیمداخله عدم صورت در پدیده این کهیدرحال شود،می

 فقر ناآگاهی، دی،سواخویشاوندی، کمشبکه خانوادگی و  تیحماعدم دلیل به زنان از بعضی که دهدمی نشان هایافته دیگر سوی از 

 راهکارهایی به روانشناختی ناشی از فاجعه، آالم روحی و مشکالت کاهش هدف با فرهنگی منطقه، و مستعد خانوادگی شرایط و

 مصرف مواد مخدر خواهد شد. مانند منفی پیامدهای ایجاد باعث که داشته گرایش

 
 عی شناسی و مددکار اجتماای جامعه دکتر 1
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 پزشکی سوانح و فجایع روان 

 س پس از سانحهتربه اختالل اس  انیمبتالر د  یشناخت اجتماع ➢

 1دکتر فاطمه السادات میرفاضلی

یکی از تظاهرات بنیادین  تروما ی او با دیگری تأثیر بگذارد. تغییر کارکرد اجتماعی بعد ازتواند بر درک فرد از خود و رابطهمی تروما 

ت اجتماعی یکی مای، حوجودنیبااخواهد شد.  ترتدریج به، بهس پس از سانحه است. روابط اجتماعی نیز هنگام بهبودی بیماریتراس

 است. کنندهناتوانودی این افراد در این اختالل جدی و از عوامل مهم در بهب

س پس از سانحه تردهد. افرادی که دچار استوجهی تحت تأثیر قرار میمغز اجتماعی را به طرز قابل تروما اندمطالعات نشان داده

دیگران نیز دچار اختالالتی شوند و در همدلی با دچار مشکل می ترشسات دیگران بیبه افراد سالم، در درک احساهستند، نسبت 

ممکن  های اینهای اجتماعی را در تعامالت روزمره درک کنند. همهی افراد سالم نتوانند نشانهخوببهچنین ممکن است هستند. هم

تماعی در کنار سایر عالئم بیماری، برای نها شود. اختالالت شناخت اجی و طرد شدن آگیرظن، گوشه سو است منجر به سوءتفاهم،

باشد را از دست بدهند. در این ی حمایت اجتماعی که یکی از عوامل مهم بهبودی میکند که سرمایهر را ایجاد میبیماران این خط 

 صحبت خواهیم کرد. تریشاین تغییرات بی اختالل شناخت اجتماعی و مکانیسم سمپوزیوم درباره
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 وانح و فجایع زشکی سپروان 
 س پس از سانحهتراختالل اس  صیتشخ  یهایدشوار ➢

 1دکتر امیر شعبانی

تشخیصی پزشکی است در شرایط معمول بالینی دچار کم( که از اختالالت شایع روان PTSDس پس از سانحه ) تراختالل اس 

(underdiagnosisو عمدتاً در ش ) تشخیصرداخت غرامت دچار بیشرایط مرتبط با پ( یoverdiagnosisمی ) شود. از سویی

های اختالل، ممکن است به شناسایی درست ( نیز با توجه به نوع و ماهیت برخی از نشانهshort screeningسرند جزئی اختالل )

ست، هم جایع طبیعی اعرض انواع متنوعی از سوانح و فی از جهان مانند ایران که در مویژه در مناطقبنابراین به؛ آن منجر نشود

های تشخیصی، در کار بالینی روزمره از اهمیت زیادی برخوردار است و هم آشنایی با دشواری  PTSDگنجانیدن غربالگری درست 

 های کاستن از خطا در تشخیص.تظاهرات متنوع بالینی و شیوه

 avoidance of avoidance(، اجتناب از اجتناب )covert avoidanceن )های پنهای عناوینی چون اجتنابدر این سخنران

behaviorضرورت رویکرد تشخیصی همه ،)( ی عمرlifetimeجایگاه روان ،)( نژندی غرامتcompensation neurosis ،)

ت خواب، احساس گناه تنی همراه، کیفی، عالئم روانPTSDپریشی در  تشخیصی، تظاهرات شناختی، روانتشخیصی و بیشکاهش کم

 شود.میهای متنوع مداخالت درمانی مطرح ای، انگ ابتال و در نهایت شیوهوارهطرح نده، تغییرات فرد بازما
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 رفتارهای پرخطر در نوجوانان، تعاریف، پیشگیری و درمان
 یترشا حکیم شوترمی  دکتر،  الهام شیرازی دکترن حبیبی،  ترنس  تر، دکنسرین دودانگی  تردک
 

ست که در طی آن فرد به لحاظ جسمی، روانی، شناختی، اجتماعی و هیجانی رشد ملی ای تکاهاین دورهترنوجوانی یکی از مهم

پیشگیری از بروز این  .در بزرگسالی است هاآنبروز رفتارهای پرخطر در نوجوانی تهدید کننده سالمتی  .رسدمیو به بلوغ  کندمی

ی طبیعی و غیر هادر نتیجه مهم است که جنبه  .گیردمیعوامل محافظتی و کاستن از عوامل خطر صورت رفتارها از طریق تقویت 

 .نماییم و تعیین کنیم که کدام موارد نیاز به کمک و مداخله دارندطبیعی رفتارهای نوجوانان را از دیدگاه تکاملی بررسی 

ز این رفتارها شناسانده و عوامل حفاظتی و عوامل خطر برو شودمیررسی در این پانل رفتارهای پرخطر نوجوانان از دیدگاه تکاملی ب

کارهای پیشگیری و درمان این رفتارها پرداخته گردد تا با تعیین این عوامل و در نظر گیری مالحظات تکاملی نوجوانان، به راهمی

  .شودمی
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  و درمانرفتارهای پرخطر در نوجوانان، تعاریف، پیشگیری 

 تکاملی  رفتارهای پرخطر در نوجوانان از دیدگاه  ➢

 1نسرین دودانگیدکتر              

 
دوران نوجوانی دوره ای مهم در سیر تکاملی است که در طی آن فرد هم به لحاظ جسمی، و هم شناختی، روحی، اجتماعی و هیجانی 

که شامل  فتارهااین ر .است تریشاین دوران نسبت به سایر سنین ب احتمال بروز رفتارهای پرخطر در .شودمیو بالغ  کندمیرشد 

، مانع رشد هاآنبا تهدید سالمت  باشدمی ...ل نشده، خودکشی، رفتارهای ضد اجتماعی وترکن مصرف مواد، خشونت، روابط جنسی

 .شودمیلیت پذیر ئوو رسیدن به نقش بزرگسال مس

 .دیدگاه تکاملی است  هاآنین  ترا، مهماز بین این رویکرده  .دهندمیرا مورد بحث قرار    رویکردهای مختلف رفتارهای پرخطر نوجوانان

 .افتدمیاتفاق  -"خود"از جمله فهم و شناخت -از دیدگاه مزبور، این رفتارها برای دستیابی به تکالیف شناختی مورد نیاز این دوران

  .باشدمی این تکالیف شامل دستیابی به استقالل، کسب تجربه و صمیمیت

از نیازشان به  هاآن ، ضروری است که خود هاآنالگوی رفتارهای پرخطر  وانان و تغییر درجهت حمایت از تکامل بدون خطر در نوج 

 .شروع شود هاآن کمک آگاه شده و آماده تغییر شوند تا مداخالت روانشناختی الزم برای 

 کلمات کلیدی: نوجوانان، تکامل، رفتارهای پرخطر
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  یری و درمانرفتارهای پرخطر در نوجوانان، تعاریف، پیشگ

 خودزنی در نوجوانان  ➢

 1نسترن حبیبیدکتر              
منظور از خودزنی   .پدیده شایعی در نوجوانان است که اهمیت بالینی آن به ویژه در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است  خودزنی

خودکشی هم در آن وجود ل قبول نیست و قصد ، از نظر جامعه قابشودمیغییر یا آسیب بافت بدن رفتارهای عمدی است که باعث ت

نوجوانان حداقل یک بار   %1۷  -18  .ین روشهای خودزنی عبارتند از بریدن، کوبیدن سر، خراشیدن، ضربه زدن، سوزاندنترشایع  .ندارد

 سالگی است 12-15شروع این رفتار معموال در . کنندمیدر طول عمر خودزنی 

یابد، اما در نوجوانانی که خودزنیهای مکرر داشته اند بعد از قطع خودزنی هم به میوجوانی کاهش گرچه معموال این رفتار در اواخر ن

طیف وسیعی از  .ی دیسفانکشنال و مشکالت دیگر از جمله مصرف مواد وجود خواهند داشتاتژیهای تنظیم هیجانتراحتمال زیاد اس

، س پس از سانحه، اختالل تجزیه ایترشخصیت مرزی، اختالل اس با خودزنی همراهی دارند شامل اختالل پزشکیروان  اختالالت

خودزنی و  .شودمیدیده  پزشکیروانالالت گاهی هم خودزنی در غیاب اخت .اختالل سلوک، اختالالت خلقی و سوءمصرف مواد

کتوری برای دل چهار فااغلب از م  .بینی کننده قوی اقدام به خودکشی است  خودکشی دو مقوله مجزا هستند، از طرفی خودزنی پیش

 )و فرایندهای بین فردی اجتماعی(  بر اساس این مدل فرایندهای درون فردی )اتوماتیک  .شودمیتوصیف عملکردهای خودزنی استفاده  

درمان مبتنی بر ذهنی اردرمانی دیالکتیکی، مطالعات اثربخشی رفت .شوندمیباعث تقویت رفتار  (صورت مثبت  و هم منفیه هم ب

 .رفتاری را در کاهش خودزنی نشان داده اند-درمان شناختی سازی و

 کلیدی: خودزنی، نوجوانان، خودکشی کلمات
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  رفتارهای پرخطر در نوجوانان، تعاریف، پیشگیری و درمان

 مالحظات خاص در سوءمصرف مواد در نوجوانان  ➢

 1الهام شیرازی تردک             
 

 

ی شناختی و در نتیجه مستعد هام سیست  ترتواند منجر به آسیب پذیری بیشمیی تکاملی مغزی  هامستدر نوجوانان عدم تعادل بین سی

تواند در نوجوانانی که مصرف زودرس میدر نتیجه، اختالالت مصرف مواد نیز  .به استفاده از مواد گردد هاآنبودن و افزایش گرایش 

به تکالیف تکاملی  هاآنتواند با دستیابی میوجوانی آغاز شود وقتی در سنین ناین اختالالت  .ی داشته باشدترواد دارند شیوع بیشم

 .نرمال تداخل نماید
ه در نوجوانان استفاد .در نوجوانانی که سوءمصرف مواد دارند یک قاعده است تا استثناء پزشکیروانهم ابتالیی با سایر اختالالت 

 .ممکن است استفاده از مواد را علیرغم ادامه مشکالت ناشی از مواد ادامه دهند اهآن  .ی داردتریشه نیز احتمال بهمزمان از چند ماد

 ...موارد توسط خانواده، مدرسه و ترکنند و در بیشمی اغلب نوجوانان برای درمان بی انگیزه هستند و خودشان برای درمان مراجعه ن

 .گیرندمیتحت درمان قرار  هاآنا اقلیت ، لذشوندمیارجاع 

 یدی: نوجوانان، منحصر به فرد، استفاده از موادت کلکلما
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  رفتارهای پرخطر در نوجوانان، تعاریف، پیشگیری و درمان

 مداخالت پیشگیرانه در رفتارهای پرخطر نوجوانان  ➢

 1میترا حکیم شوشتری دکتر              

 
این امر  .ننده حیات همراه باشند، طوالنی مدت و تهدید کتوانند با پیامدهای جدیمیستند و ر نوجوانی شایع هرفتارهای پرخطر د

ی متفاوتی وجود دارند که به برخی هااتژی تردر این زمینه اس .سازدمیرویکرد پیشگیری ازبروز این رفتارها راتبدیل به یک ضرورت 

افزایش ارتباط بین دانش آموزان و  .ستهایت و تقویت عملکرد خانواده از جمله این مقولهد حماایجا .شودمیدر اینجا اشاره  هاآن از 

امکان مشارکت .داشتتوجه خاصی    هااین راستا باید به ایجاد جامعه ایمن و حمایتگر برای بچه   مدارس از موارد مهم دیگر است که در

باید  .شودمیحسوب ز مدرسه از عوامل دیگری است که نوعی پیشگیری مرج ای خاهانای با کیفیت باال در زما نوجوانان در برنامه

باید این فرصت را داشته باشند تا مفایت  هابچه .امکان ایجاد رابطه ای مداوم یا بزرگساالن حمایتگر را فراهم نمود هابرای بچه 

  .در اوائل و اواسط کودکی داد یژهبو هاآنتماعی وهیجانی را پیدا کنند و در نهایت باید فرصت آموزش را به اج
و سالمت جسمی، ذهنی، رفتاری،  کندمیرفتار پرخطر زمینه را برای سایر رفتارهای پرخطر باز  ت که ورود به یکباید به یاد داش

  .اندازدمیرا به خطر  هاآنهیجانی و اجتماعی 

 

 کلمات کلیدی: نوجوانان، رفتارهای پرخطر، پیشگیری 
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 ارتباطات مغزی گیجگاهی و نقشه -پیشانیدمانس 

   فاطمه رجبی  دکتر  دکتر فریبا فغانی،   ین،مجید برکت  دکتر
 

مبنای این  .باشدمیسامانه عصبی انسان شامل شبکه ای از اتصاالت است که ضامن برقراری ارتباط بین قسمتهای مختلف مغز 

مرتبط و مجموعه ای از مدارهای مغزی که عملکرد  .سازندمیی را و مدارهای مغز های مرتبطی است که مسیرهااتصاالت سیناپس

ی مغزی و ارتباطات بین هابه نقشه ی ساختار  شبکه .دهندمیی عملکردی مغز را شکل هابکه هماهنگ دارند، به نوبه ی خود ش 

بزرگی در  زش سیگنال، نقشی گراف و پردا تصویربرداری عملکردی مغز، نظریه .شودمیگفته  (connectome)، کانکتوم هاآن 

براین اساس،  بازسازی مجازی کانکتوم عصبی انسان مشتمل بر تعریف  .ایفا کرده استهاآند ی مغزی و کارکرهاتحلیل شبکه 

با استفاده از تکنیکهای   هاآن ، جزئیات عملکرد و ارتباطات بین  (large-scale brain networks)مقیاس مغزی  -ی گرانهاشبکه 

درنظر گرفتن یک اختالل رفتاری، به شکل باعث شده تا به جای  استفاده از این فنون .اری پیشرفته امکان پذیر شده استتصویر برد

  .مقیاس مغزی تعریف گردد-ی گرانهامجموعه ای بزرگ و ناهمگن از عالئم، هر اختالل به صورت نوعی کژکاری در عملکرد شبکه

ی متنوع و متفاوت هامریک اختالل شناختی زودآغاز است که خود را بصورت سند (FTD-bv) گیجگاهی رفتاری  -دمانس پیشانی

عمدتًا با نقایص پیشرونده در رفتار، زبان و عملکرد . سال است  60ین علت زوال عقل در افراد پایین  تراین بیماری شایع  .دهدمینشان  

نی و ی قشرپیشاهانیک پروتئینهایی نظیر تائو، نوروپاتولوژ با تجمع FTD-bv در .کندمیاجرایی، با یا بدون عالیم موتور بروز 

نسبت به اشکاالت عملکرد تکنیکهای نوین تصویر برداری مغز، بینش عمیقی  .روندمیشکل پیشرونده ای از بین ه اهی مغز بگیجگ

ی مغزی، ارتباطات هاوم، شبکهدر این سمپوزی  .ایجاد کرده است  FTD-bvدر    هامقیاس مغزی و ارتباطات این شبکه-ی گرانهاشبکه 

 .گیجگاهی مورد بحث و پرسش و پاسخ قرار خواهد شد-بالینی آن در دمانس پیشانیت کانکتوم و اهمیت با یکدیگر، تغییرا هاآن 
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 گیرانه در بالیاریرفتارهای یا
 الح پوردکتر محمد فاضلی، دکتر سعید مدنی، دکتر رضا شیرالی، دکتر حسن ف

 
آنجاکه ایران کشوری است که همیشه در معرض خشم طبیعت  طبیعی در ایران در سالهای اخیر و از  چندباره بالیایبه دنبال بروز 

ی صورت هامشاهدات و بررسی  .اجتماعی به رفتارهای یاریگرانه مردم در این دست رخدادها جلب شد  پزشکیروان ته  بوده، توجه کمی

نهادها، کمک غیرنقدی به ی گوناگون )کمک نقدی به هاویی برخی از مردم به شیوهمتفاوتی را نشان داده، از سگرفته رفتارهای 

داد که در نشان می هااز سوی دیگر برخی یافته .به یاری آسیب دیدگان شتافتند (...نهادها، حضور شخصی در مناطق آسیب دیده و

ی هامشاهدات میدانی همکاران، تحلیل .استاز حد انتظار بوده  تران کمحادثه سیل مشارکت مردم در کمک به آسیب دیدگ

یاسی و شکایت مردم بالدیده از نحوه یاری رسانی موجب شد تا کمیته تصمیم بگیرد ابعاد مختلف این م اجتماعی و سمتخصصان علو

  .به بحث بگذارد 98در کنگره سال می موضوع را در سمپوزیو

 .شته خواهد شدان و متخصصان علوم اجتماعی به بحث گذاپزشکروان توسط در این سمپوزیوم ابعاد اجتماعی رفتارهای یاریگرانه 
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 دانیم و آنچه نباید انجام دهیممی جوانان در سنین گذر: آنچه ن
 مهتاب معتمددکتر جواد عالقبند راد، دکتر فیروزه ضرغامی، دکتر مهدی نصر اصفهانی، دکتر  

 
 گیری  تصمیم  و  ریپذی  خطر  آن،   بر  موثر عوامل و  مغزی  رشد

 رشد .است  بلوغ دوران این در  مهم تحوالت  از  یکی .است تاثیرگذار جوانی و انینوجو  دوران در  مغز رشد  بر متعددی عوامل

 پذیری ریسک  و خطر  مدیریت در  موضوع این که دهدمی رخ هاقسمت  سایر به نسبت ی تربیش تاخیر با مغزمیقدا یهاقسمت

  .است موثر

 جدید تجربیات نظرگرفتن در مغزی، رشد الزامات اساس بر مداخالتی و پیشگیری یهابرنامه سازی متناسب   :بدهیم  امانج  باید  آنچه

 فرصت بعنوان تکاملی

 دوره  بعنوان نوجوانی دوره تمایز درنظرگرفتن  شود،  شمرده فرصت نوجوان برای تواندمی آنچه شمردن تهدید :دهیم  انجام  نباید  آنچه

   بزرگسالی و یدککو از مستقل ای

 

 ادهخانو  نظام  بر  آن  تاثیرات  و  شدن  جهانی

 جهانی تبعات از .دارد جوانان ارتباطات  و خانواده نظام بر توجهی قابل قطعا و نامشخص عمدتا تاثیرات   شدن، جهانی فزاینده روند

  .است شغلی یایجغراف در بیشمار ابهام و شغلی ترکم تضمین جهانی، شبکه به  جوانان همزمان سیتردس شدن

  .کرد خواهد تغییر  کلی طور  به  هم ارتباطات و خانواده شکل و نوع بلکه میشود  خارج  دهترگس یا ای  هسته  شکل  از  تنها  نه خانواده

 نوظهور اجتماعی  یهاشبکه  و بزرگسال والدین با جوانان ارتباط تقویت ارتباطی، جدید الگوهای به توجه :بدهیم  انجام  باید  آنچه

 بی منابع به توجه عدم شدن، جهانی فرایندهای درنظرگرفتن ونبد ای مداخله و پیشگیری هایمدل اجرای :دهیم انجام ایدبن آنچه

 مدرن جهان در گی ریشه

 

 تاب آوری و خشونت

ا محصول تاب آوری  نهایت  .در نوجوانان تاب آوری همواره در یک سطح نبوده و در نوسان است  .نیستندتاب آوری و شادی معادل هم  

 .ی، خانوادگی و اجتماعی استوامل خطرساز و عوامل حمایتی در سطح فردبرآیند ع 

باید متمرکز برتقویت مداخالت پیشگیری و درمانی برای رفتارهای نابهنجار همچون خشونت و پرخاشگری  آنچه باید انجام دهیم:

 .عوامل حمایتی/مهارتی و کاهش عوامل خطردر نوجوانان باشد

عوامل خطر و عوامل  نی و رفتارهای نابهنجار تمرکز کند )ونه برانجام مداخالتی که مستقیما بر مشکالت روا هیم:د انجام دآنچه نبای

 (حمایتی

 در سنین گذر  پزشکیرواناختالالت  
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واد با تبعات افسردگی و مصرف م،  در سنین گذر بوده و برخی از این اختالالت نظیر خودکشی  پزشکیروان شروع بسیاری از اختالالت  

 .استمیوجه به نکات مهالت در جوانان نیازمند تمدیریت و درمان این اختال .جدی همراه هستند

، ها، اصالح نگرشهابرای ساختن ارتباط مثبت با بزرگساالن، تقویت مهارتتمرکز بر نقاط قوت فرد، تالش  آنچه باید انجام دهیم:

 .اجتماعی فرد ترشبکه بزرگ توجه به ارتباط با همساالن و درگیر ساختن

کوتاه مدت، استفاده از روشهای تنبیهی، تمرکز انحصاری بر آموزش در حوزه سالمت روان، جدا الت مداخآنچه نباید انجام دهیم: 

 .وانان دارای رفتارهای نابهنجار از سایرینکردن نوج
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 بازی دیجیتال: اختالل یا تفریح؟ 

 دکتر مریم محققی، دکتر ارغوان فخریان  ا باوند، دکتر آیددکتر ریحانه رجب بلوکات،  

 

 اپیدمیولوژیک انجام شده در مورد اختالل بازی در ایران و سایر کشورها طالعات  بررسی م 

ه ائپردازد و نگاهی به آمار ارمیاین قسمت به بررسی مطالعاتی که تاکنون در زمینه اختالل بازی در ایران و سایر کشورها انجام شده  

گیری در مورد اضافه کردن اختالل ای تصمیم م شده تا به امروز برکه آیا مطالعات انجا شودمیو مطرح  کندمیلعات این مطا شده در

  .افی بوده اند یا خیربازی مناسب و ک

 بررسی اختالل بازی عنوان شده در طبقه بندی جهانی بیماریها ویرایش یازدهم  

ایه شده توسط ورد تعریف اربه بحث در م .پردازدمی، ICD-11بهداشت جهانی در  توسط  به اختالل بازی مطرح شده، این سخنرانی

  .این سازمان و علل افزوده شدن این تشخیص از طریق بررسی مقاالت و اظهارات سازمان بهداشت جهانی میپردازد

 بررسی  بازی مخاطره آمیز

که چه  کندمیو عنوان  ندکمیپردازد و مصادیق آن را بیان ینی میبه بازی مخاطره آمیز در قالب بیان یک مورد بال، قسمت سوم

  .هایی در مورد این رفتار وجود دارد و چه تفاوتی میان این تشخیص و تشخیص اختالل بازی وجود داردنگرانی

 آینده اختالل بازی و خطر بیش تشخیصی 

مطرح مفید و کاربردی است؟ و نگرانیهای مخالفان ، اختالل بازیدر قسمت چهارم،  به این پرداخته خواهد شد که آیا عنوان کردن 

  .داشت جهانی به اختصار بحث خواهد شدکردن این اختالل و پاسخهای سازمان به

 ها ویرایش یازدهم : اختالل بازی/ بازی مخاطره آمیز/ طبقه بندی جهانی بیماریهاکلید واژه
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 ماران، همکاران و خود انسانی روابط با بیگروه بالینت: جستاری در ابعاد 
 مونسی، دکتر نوید خلیلیمژگان امینی، دکتر فاطمه شیخی، دکتر ری براون، دکتر دکتر مهدیه معین الغربای

 
 در تبالین یهااز آن به بعد، گروه و شد گذاریبنیان  بالینت مجارستانی مایکل کاوتوسط روان 1950در سال  بالینت اولین بار گروه

و  داشتهتجربی  این گروه ماهیتی .توسعه یافته اندگروه فرهنگ و زمینه  همخوان با ، با حفظ اصول اصلی آن؛بسیاری از کشورها

 تواند هم در یم ()درمانگر پزشکدر آن که ست و عاطفی ا ذهنی ای تجربهخلق و  و بیمار پزشکرابطه بین  آن بررسیهدف اصلی 

 بدین وسیله .کندمید مغفول مانده رابطه کمک فرایند گروه به اکتشاف ابعاو  مل کندأ اش با بیمار تآن، روی رابطه از  بعدگروه و 

روانکاوی توان شکلی از  ی بالینت را میهادر حقیقت گروه  .بین پزشکان نیز بهبود خواهد یافتهمچنین روابط    وبا بیمار    ط پزشکارتبا

 .کاربردی دانست

ا ده نفر است که هر یک یا دو هفته بصورت  کنند بین شش تدرمانگرانی که درگروه بالینت شرکت میبه طور مطلوب تعداد پزشکان/  

موردی از بیمارانش  که معموال    دهدمی هر جلسه یکی از اعضای گروه یک مورد را ارائه    ابتدای  در  .کنندمییک گروه همدیگر را مالقات  

 .شودبالینت  هدایت می (گروه توسط دو نفر لیدر )رهبرهر  .اش با بیمار میشودرابطه  متمرکز بهکه  است

 .ای و شخصی درمانگران لحاظ شده استشرکت در گروه بالینت، در برخی کشورها یکی از اجزای مهم آموزش پزشکی، توسعه حرفه  

 .باشدمی  هادر تمام تخصص  تربه عنوان یک الزام برای مدارک باال  بوده و  اجباری بالینت مشارکت و آموزش در کار گروهطوری که  هب

بیت تر ایران کارگاههایان پزشکروانمیخیر به همت دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه و انجمن علدر ایران نیز در سه سال ا

آموزش  هاانی که در این کارگاهپزشکروانهمچنین در این چند سال، به همت  .رهبر بالینت و گروههای بالینت تشکیل شده است

 ..در شهرهای مختلف برگزار شده است پزشکیروان  ی بالینت در چند بیمارستان آموزشیهاگروه؛ دیده اند

، باز کردن اهمیت، ابعاد آن و کمک به پزشکروان شناساندن گروه بالینت به مخاطبان  ترهدف اساسی این سمپوزیوم هر چه بیش

  .باشدمی هااین گروه ترش هر چه بیشترگس

  



 

 

77 
 

 مروز ا پزشکیروان در  تروما جایگاه اختالالت تجزیه ای و نگاهی به
 دکتر علی فیروزآبادی، دکتر عاطفه کمالو، دکتر صالحه عباسیان، دکتر علی ثاقبی، دکتر جواد محمودی قرایی

 

 واکنش یک تروما اگرچه .است ناخوشایند بسیار رویداد یک به فرد هیجانی پاسخ، تروما ،آمریکا پزشکیروان  انجمن تعریف طبق

 موارد  این در .کند مداخله فرد طبیعی زندگی در که باشد شدید چنان تواند می آن تاثیر اما است آور وحشت رخدادی به طبیعی

 .گردد حاصل هیجانی بهبودی دوباره تا شود ،درمان تیکتروما رویداد توسط ایجادشده عملکرد اختالل و تنش است الزم

 تاثیر   هستند،  ((PTSD  سانحه  از  بعد   ستراس  اختالل  ی  شده  تعریف  عالئم  میگردند  ایجاد  تروما  نبالد  به که  عالئمی  از  بعضی  اگرچه

  .شود می دیده پزشکیروان  یهابیماری از طیفی گیریشکل در تروما پای رد .گرددنمی محدود سندرم این به آن

 کیپزشروان در مفاهیم ینترپرمناقشه از یکی خوردمی دپیون پزشکیروان در "یاترهیس" کهن مفهوم به نوعی به که تجزیه پدیده

 ارواح   حلول   از  وجودشان  کردن  پاک  برای  و  جادوگری  جرم  به  را  ای   تجزیه  اختالالت  به  مبتال  افراد  که   روزگاران  نآ  از  زمانی  دیر  است

  گیری   جن  به  افراد  این  درمان  برای  یکم  و  بیست  قرن  در  جهان  کنار  و  گوشه  در  هنوز  و  گذردمین  ،سوزاندندمی  هیزم  از  تلی  بر  خبیثه

 .دشونمی متوسل

 بیماران  سوی از شدید هایآسیب تجربه مورد در که داشته هاییگزارش به نسبت ینیببد و شکاکیت با مأتو نگاهی نیز پزشکیروان 

 گرفته خود  به  تربینانه  واقع  بویی  و رنگ  شدند  انجام  که  ای  دهترگس  مطالعات  پرتو در  نگاه  این  سو  این  به  80  دهه  از  اما  شوندمی  نقل

 .اند

 توصیفی  و محدود نگاه به توجه با و شوندمی روبرو هاآن با خود بالینی کار در انشناسروان و انپزشکروان که اختالالتی زا بسیاری

 از  برخاسته ند،ندار کالسیک تشخیصی مقوله یک در دادنشان قرار جز ای چاره DSM امریکا پزشکیروان انجمن بندی طبقه

  از  بسیاری از ای  مجموعه زیر که گفت چنین توانمی مبنا این بر .دهندمی نشان را خود مسندر یک قالب در که هستند هاییآسیب 

  چارچوب   در  توانمی   را  مرزی  شخصیت   یا  سازیمی جس،  خوردن  اختالالت  اسکیزوفرنیا،  وسواسی،  اختالل  چون  پزشکیروان   اختالالت

 اثربخشی ، رخدادهای آسیب زا این به فرد هیجانی یهاپاسخ بر درمان تمرکز عدم.کرد توصیف آسیب با مرتبط ای یهتجز اختالالت

 .سازد می محدود را درمان

 مهم ی جنبه این به روان سالمت امر در دخیل همکاران کافی توجه مانع که است عواملی بررسی پنل این ی ارائه از هدف 

 .گرفت خواهد قرار بحث مورد تروما با مرتبط علمی یهایافته و هاتشخیص ینترجدید همچنین، .شود می سایکوپاتولوژی
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 ها ترعناوین پوس
 مروری بر منابع  –سندرم نورولپتیک بدخیم به دنبال مصرف متوکلوپرامید  .1

 ن مبتال به اسکیزوفرنیابررسی اثربخشی درمان کمکی با آریپیپرازول بر عالئم وسواسی جبری بیمارا .2

 یدر بخش  ارتوپد  یتربس  یماراندرب  یریومبر بروز دل  یناثرمالتون  یسهمقا  ینیبال ییمطالعه کارازما .3

 .انگ شراب انگورهای باغ خودمان است .4

 21:  زمانی برای باز بینی مرزها در قرن پزشکیروانآینده ی   .6

بر عالئم شناختی بیماران مبتال به  (rTMSجمه ای )بررسی اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراجم .7

 سردگی: یک مطالعه گذشته نگراف

فردی برای درمانی بینکننده در کارگاه روانشرکت پزشکیروانان و دستیاران پزشکروانبررسی دیدگاه  .8

 افسردگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با کیفیت کارگاه و کاربردپذیری در عمل

اهبردهای تنظیم هیجان در رابطه بین سیستم ای بدکارکردی رهیجان: بررسی نقش واسطهمیبدتنظیدل م  .9

 های اضطراب و افسردگیانگیزش ایمنی و شدت هیجان منفی با نشانه

های ابتالیی اختالل اضطراب فراگیر و اختالل افسردگی اساسی: سریدرمان تنظیم هیجان در وضعیت هم .10

 مورد

 ردناک در خواب بدون علت ارگانیک: گزارش موردیظ دنعو .11

 واحدمیاسال آزاد دانشگاه شناسیروان دانشجویان آوری تاب  بر بینی خوش و رویی  سخت رابطه بررسی.12

 شهرری (ره)  خمینی امام یادگار

 اختالل شخصیت در کودکان و نوجوانان .13

یک   .پزشکی مازندران از شرکت در جلسات بالینتدانشگاه علوم  پزشکیروانبررسی تجربه دستیاران  .14

 کیفیپژوهش  

 6الی  3سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کانرز اوایل کودکی فرم معلم در کودکان ی روانهابررسی ویژگی.15

 ماهه تبریز  11سال و 

 پزشکیروانهای سایکوفیزیولوژی برای رویکردهای بالینی  تراستفاده از پارام  .16

 "امیک به اختالل بدشکلی بدننگاهی دین" .17

 لینگاهی به مفهوم همد .18

 و امیدها هامبی  ;نگاهی به افسردگی سالمندان .19

 نقش امید در روان درمانی .20
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 سواستفاده از سالمندان .21

 امروز  پزشکیروانجایگاه کارل یاسپرس در   .22

م شناختی  هیجان و میزان درد در بر تنظی (AEDP)تجربی شده تسریع پویشی درمانی اثر بخشی روان .23

 م درد مزمنسندر زنان مبتال به

 درمان بیماران اسکیزوفرنیای مقاوم به درمان:مطالعه مروری بر شواهد موجود.24

 بنزودیازپین به عنوان فاکتور خطر برای سندروم نورولپتیک بدخیم: گزارش موردقطع   .25

 ی: یک مطالعه کیفپزشکیروانرویی در بیماران  تبیین عوامل موثر بر پایبندی به درمان دا  .26

 : یک مطالعه کیفیپزشکیروانی  های در بخشتریین تجربه بیم و امید در زنان بستب .27

 ی هاسبک گرِلینقش تعدنژندی و افکار خودکشی در دانشجویان پزشکی ایرانی: همبستگی میان روان .28

 ی دلبستگ

اسی و نیاسین دربیماران باتشخیص اسکیزوفرنیا، افسردگی اس مقایسه نتایج تست حساسیت پوستی .29

 ل سالمترگروه کن

تحت درمان با متادون با اختالل  یگاریس یماراندر ب یبر افسردگ یکلینوارن یدارو یاثر درمان یبررس .30

 یاساس  یافسردگ

ین حضوری بر نت و آموزش مدیریت والدترمقایسه اثربخشی آموزش مدیریت والدین مبتنی بر این .31

 سال  12تا    2مشکالت رفتاری در کودکان سنین  

کبد چرب غیر الکلی و ارتباط آن با شدت کبد بررسی شیوع اختالالت جنسی مردان در مبتالیان به  .32

 چرب

 بدشکلی  اختالل  عالئم  با  آن  ارتباط  و  بینی  زیبایی  جراحی  عمل  متقاضیان  در  اولیه  ناسازگار  یهاطرحواره  .33

 بدن

 های شناختی و فراشناختیاز هیجان، مهارتبر ابر  های تاثیر مصرف طوالنی مدت بنزودیازپینبررس .34

 آتشی  منوچهر  اشعار  در  الگو  کهن  نقد  /تحلیل .35
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 مروری بر منابع  –سندرم نورولپتیک بدخیم به دنبال مصرف متوکلوپرامید 
 2، فروزان الیاسی1ایده غفور

 
 %1.4تا    %0.5بروز این عارضه    .داروهای آنتی سایکوتیک است  بدخیم عارضه ی نادر اما کشنده ی مصرفسندرم نورولپتیک    مقدمه:

بدخیم بوده و شامل افزایش دمای بدن، عدم تعادل دستگاه اتونوم، میتریپرهاعالئم، مشابه .است %20تا  %10و میزان مورتالیتی آن 

سندرم  .رگ بیمار منجر گرددتواند به ممیز یا کالپس قلبی عروقی رابدومیولی .سفتی عضالت و کاهش سطح هوشیاری است

توان به میشوند باشد؛ از جمله این داروها میتواند عارضه داروهایی که باعث انسداد مسیرهای اصلی دوپامین ورولپتیک بدخیم مین

به عوامل وع آن در بالین، در این مقاله مروری ده متوکلوپرامید و کاربردهای متنتربا توجه به مصرف گس .متوکلوپرامید اشاره کرد

 .سندرم نورولپتیک بدخیم به دنبال مصرف متوکلوپرامید و مدیریت و درمان این عارضه پرداختیمموثر در ایجاد 

ه مقالپنجاه و  چهار  .مقاله شد  5002غربالگری منجر به حذف شدن    .مقاله بعد از جست و جوی اولیه به دست آمد  5046روش کار:  

 CAREنامه  یابی مقاالت باقی مانده با کمک پرسشدرنهایت ارزش  .نهایی شدمقاله   20تکراری،    یهاباقی ماند و بعد از حذف مقاله

 .صورت گرفت

درمان سندرم نورولپتیک بدخیم موفقیت آمیز  (درصد 80مورد ) 16مقاله ای که به گزارش این سندرم پرداختند، در  20از  نتایج:  

 84ماهه تا  6رنج سنی بیماران از  .مورد زن بوده اند 8مورد بیمار مرد و   11 .به مرگ ختم شد (درصد 20مورد ) 4و بوده است 

صرف دارو ایجاد هفته اول م 2در  ترزمان شروع این عارضه متفاوت است؛ اما بیش .سال بود 50.92ساله و میانگین سنی بیماران 

 .خواهد بود ترانجام شود خطر ایجاد این سندرم بیش تریعو هرچه افزایش دوز دارو سر ترباال هر چه تعداد دارو و دوز دارو .شودمی

قطع داروی  .روندمیسابقه قبلی سندرم نورولپتیک بدخیم، اپیزود اخیر کاتاتونیا و آژیتاسیون شدید همگی از عوامل خطر به شمار 

رت بروز تظاهرات آتیپیک و حتی در صو شودمیتوصیه  .سندرم استعامل و درمان مدیکال حمایتی از ارکان اساسی مدیریت این 

هم چنین  .تواند کمک کننده باشدی دوپامین میهاتجویز خوراکی آگونیست  .قبل از تشخیص قطعی نیز داروهای مسبب قطع شوند

اده وشوک استفتردارویی داده اند از الکبرای بیمارانی که پاسخ نسبی به درمان  .یی همراه بوده استهاموفقیتولن با تراستفاده از دان

 .شودمی

تواند به دنبال میسندرم نورولپتیک بدخیم یک واکنش ایدیوسینکراتیک نادر اما کشنده داروهای نورولپتیک است و  :نتیجه گیری

عدم تشخیص و درمان   این سندرم درصورت  .شودمیده در کار بالینی استفاده  ترمصرف متوکلوپرامید نیز ایجاد شود که به صورت گس

 .اند کشنده باشدتوبه موقع می

 سندرم نورولپتیک بدخیم، متوکلوپرامید، درمان، پروگنوز  :هاکلید واژه
1  

 
 1استادیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقالت روانپزشکی و علوم رفتاری، پژوهشکده اعتیاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

 2دانشیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقالت روانپزشکی و علوم رفتاری، پژوهشکده اعتیاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
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 مبتال به اسکیزوفرنیا ول بر عالئم وسواسی جبری بیماران بررسی اثربخشی درمان کمکی با آریپیپراز

 4ایده غفور  ، 3، رضا علی محمدپور2، نرجس هندویی1عباس مسعودزاده

شوند که تجویز داروهای آنتی سایکوتیک آتیپیکال سبب میبیماران اسکیزوفرنیا دچار عالئم وسواس جبری    حدود یک سوم  مقدمه:

برخی از مطالعات گزارش مورد و همگروهی احتمال تاثیر آریپیپرازول بر کاهش عالئم وسواس جبری را  .شودمیتشدید این عالئم 

 یبر عالئم وسواس پرازولیپیبا آر یدرمان کمک یاثربخش یبررسنی با هدف عه حاضر به صورت کارآزمایی بالیمطال .گزارش کردند

   .اجرا شد ایزوفرنیمبتال به اسک مارانیب یجبر

پس  بیمار که بر اساس معیار ورود و خروج انتخاب شده بودند، 34طی یک مطالعه بالینی تصادفی دوسویه کور، تعداد روش اجرا: 

 .قرار گرفتند(  )دارونما  لترو کن  (قرص آریپیپرازول)  ات اولیه به طور تصادفی در دو گروه مداخلهز بلوک بندی و همسان سازی اطالع ا

عالئم مثبت، منفی و کلی بیماران به کمک مقیاس و (Y-BOCSبراون )-عالئم وسواسی جبری به کمک مقیاس وسواس ییل

Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) یان هفته چهارم و پایان هفته ششم ارزیابی در ابتدای مطالعه، پا

 P<0.05تحلیل شد و    tی  هانو آزمو  (ی کای دو )در صورت نیاز تست دقیق فیشرهاو با تست  SPSSبه کمکنرم افزار    هاداده  .ندشد

 .از نظر آماری معنادار در نظر گفته شد

عملکرد کلی   .(P>0.05)  یماری بین دو گروه یکسان بودمدت ب  و  سطح تحصیالت  ، سن، جنس،اطالعات اولیه بیماران شاملنتایج:  

ل تری مداخله و کنهامطالعه بین گروهاپیرامیدال در ابتدای تربیماران، شدت وسواس، عالئم مثبت، منفی و عمومی، عوارض اکس

ت وسواس بیماران واس کاهش پیدا کرد اما تفاوت شددر هر دو گروه در طی مطالعه شدت وس  .(P>0.05تفاوت معناداری نداشت )

 Y-BOCSسبب کاهش امتیاز  (%100با این حال، آریپیپرازول در تمام بیماران گروه مداخله ) .(P>0.05دو گروه معنادار نبود )

نکه بهبود عالئم با وجود ای .(P=0.041شد ) ترعملکرد کلی در بیماران گروه مداخله به طور معناداری به .(P=0.015شده بود)

اما بین دو گروه تفاوت  (P<0.05در هر گروه جداگانه مشاهده شد ) (PANSSبیماران )بر اساس مقیاس میمومثبت، منفی و ع 

  .(P>0.05جود نداشت )معناداری و

رونما در کاهش شدت ، تفاوتی با داوسواس جبریافرودن آریپیپرازول به درمان آنتی سایکوتیک بیماران اسکیزوفرنیا مبتال به بحث:  

عالوه بر این، افزودن  .از دارونما بود تراسکیزوفرنیا ندارد اما اثر آن بر عملکرد بیماران بهمیمثبت، منفی و عمو وسواس، عالئم

 .در بیماران نشد ترآریپیپرازول سبب بروز عوارض بیش

 (OCSی )جبر یعالئم وسواسآریپیپرازول، اسکیزوفرنیا، واژگان کلیدی:  
 

 
 

 پزشکی و علوم رفتاری، پژوهشکده اعتیاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایرانپزشکی، مرکز تحقیقالت رواندانشیار گروه روان  1
 پزشکی مازندران، ساری، ایران. دانشگاه علومپزشکی، پژوهشکده اعتیاد، دانشکده داروسازی، ی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و روانداروسازگروه استادیار  2

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، 3

 شکی و علوم رفتاری، پژوهشکده اعتیاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایرانپزنقالت رواپزشکی، مرکز تحقیستادیار گروه روانا 4
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 ی در بخش  ارتوپد یتر بس یماراندرب یریومبر بروز دل یناثرمالتون یسهمقا ینیلبا ییزماآلعه کارمطا
 ²،محمدرضا سبحان اردکانی¹،فاطمه حسینی1رهاویآزاده  

 

 یارتواند منجر به عواقب بسمی بخش ارتوپدی و بعد از عملدر  یتربس یماراناست که در ب یحاد روان یتوضع یک یریومدلمقدمه: 

در  یریومدل یژهبو یو درمان اختالالت شناخت یشگیریپ  یص،در خصوص تشخ یده اترجهت مطالعات گس نیبه هم .شود یوارناگ

مطالعه با هدف  این .قلب انجام شده است یاعضا و جراح یوندپ یارتوپد یاعمال جراح یژه،و یدر بخش مراقبتها یتر بس یمارانب

 .انجام شد ارتوپدیدر بخش  یتربس یماراندر ب یریوماز بروز دل یشگیریبر پ  ینمالتون یدارو یاثربخش یینتع

در   یتربس یمارب 100 بود که بر روی کور یهشده دو سو یشاهد دار تصادف ینیبال یمطالعه کارآزمائ یکمطالعه حاضر روش کار: 

 یمدو گروه تقس مطلوب به یساز انیکسبه  یابیو جهت دست یبا استفاده از جدول اعداد تصادفبیماران  .انجام گرفت ارتوپدیبخش 

 یهانمونه  یهکل  .شد  یزتجو  یزبان  یرز  ینگرم مالتون  یلیم  3  و سه بعد از عمل  2،  1از روز قبل از عمل و روزهای  گروه اول    یبرا  .شدند

م با استفاده از یریونفر ثابت از نظر دل یکو توسط  یکسانمشخص و  یدر ساعت (روز بعد 3روزانه )از روز قبل از عمل تا دو گروه 

  .مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت SPSSتوسط نرم افزار  هاداده .شدند یابیارز CAMآزمون 

سال با انحراف  42.88سن در گروه مورد  یانگیننشان داد که م یجنتا .بیمار مورد بررسی قرار گرفتند 100در این مطالعه، :  هایافته

 یانم  یتفاوت معنادار  p=0.152بود و با توجه به    15.42  یارانحراف معسال با    46.94گروه شاهد  که در    یاست در حال  12.53  یارمع

 یجه نت .وجود ندارد یدر دو گروه مورد بررس یمارانب یالتتحص یزاندر جنس و م یداریاختالف معن همچنین .دو گروه وجود ندارد

 .دو گروه نشان نداد ینب یدار یز عمل تفاوت معندر روز قبل از عمل و روز اول، دوم و سوم بعد ا CAMآزمون 

نداشته   یدر بخش ارتوپد  یریومبروز دل  یزاندر م  یریتاث  ینمالتون  یزمطالعه تجو  ینحاصل از ا  یجبا توجه به نتا  بحث و نتیجه گیری:

 یدتواند مفمی  ینمالتون  ینههدوز ب  یینمختلف دارو جهت تع  یو استفاده از دوزها  یمرکزده چند  تروجود مطالعات گس  یناست اما با ا

 .باشد

 مالتونین، دلیریوم، بخش ارتوپدیکلید واژه:  
1 
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 انگ شراب انگورهای باغ خودمان است 

 1حمیدرضا توفیقی زاهد   دکتر
 

راد و برای بیماران، متخصصین، و سایر اف  زیادیبوده و تبعات   پزشکیروانانگ یا استیگمای بیماری روانی یکی از موضوعات مهم در  

      و یا نوع متفاوتی از باورها و احساسات درمورد  پزشکیروانتبعیض علیه مبتالیان به اختالالت “انگ به شکل  .معه داردنهادهای جا

-رواند انگ درون فردی به رون .درون فردی، بین فردی، و ساختاری سه نوع است: و بر شودمیتعریف  ”علت بیماریه آنان، صرفا ب

        انگ اجتماعی به تعامل افراد، انگ بین فردی یا شودمیاطالق  (نگ )مثال مخفی کردن بیماری خودفرد مبتال به ا ی پاسخشناخت

و  هانمامرتبط است، و انگ ساختاری که اخیرا مطرح شده جهت اشاره به نقش ساز(شده با دیگران )مثال تحقیر و تمسخرزده انگ 

ه ب  (ی تحقیقاتی ناکافی به بهداشت روانهاوم انگ )مثال اختصاص بودجهاعی حاکم در ایجاد و تداو مناسبات اجتم  هانهادها، سیاست

 .رودمی کار

منجر به به آموزشی   در سطح جمعیت عمومی، مداخالتمثال  .برای انواع مختلف انگ، مداخالت متعددی آزمایش و اجرا شده است

           اخالت مبتنی بر گروه بر روی مبتالیان بهبرخی مد .مخاطبین شده اند ی در آگاهیتربود مختصری در نگرش و بهبود حتی کم

    نیز بر (های هدف مشخص )مثال دانشجویان یا همسایههااختالالت روانی در کاهش انگ درون فردی موثر بوده و مداخالت با گروه

     آن به مداخالت  الت یک ابهام بزرگ درمورد انگ، مقاومتاین حا میتمادر  اما .نقش ارتباط اجتماعی در کاهش انگ تاکید دارند

 .در ایران نیز به اشکال مختلف نمود داشته است شناسیروانو  پزشکیروانمتعدد ماست، موضوعی که در تجربه ی چند دهه 

مجددا صورت بند  ضوعمو سعی در اینست که؛ در چنین مواردی یکی از روشهای منطقا مفید که در این پژوهش نیز استفاده شده

با توجه به این  .سوال را صحیح طرح کرده ایم و به چه میزان زاویه ی نگاه مناسبی به ماجرا اتخاذ کرده ایم ی شود تا ببینیم چقدر

      و از منظر فلسفی و تاریخی و اجتماعی نیز با  شودمیکه انگ بیماری روانی موضوعی پیچیده، چندوجهی، پویا و نسبی محسوب 

    ی اجتماعی پیوند خوردههاتجربیات انسانی، پیش داوری و تبعیض، و جنبش ازیمفاهیم متنوعی چون فلسفه ی سالمت، طبی س

 .رسدمیاست، مفهوم پردازی مجدد و بازتعریف آن برای جامعه ی ایرانی الزم به نظر 

   یسته صیات تاریخ و فرهنگ و جامعه ی ایرانی نگرو خصو انگ بیماری روانی در پرتمیدر این نوشته سعی شده است به مدل مفهو

     اطرافیان بیمار و جامعه تشریح شود و در  شده و نقش انگ زای برخی از اقدامات تشخیصی، درمانی و حمایتی از طرف درمانگران

 .کارگیری ارائه شوده ، آزمایش و بترپایان پیشنهاداتی مختص جامعه ی ایران برای تفکر بیش

 .انگ، مدل مفهومی :هاکلیدواژه

و مقاوم است / برخی مداخالت سالمت روان ممکن است ناخواسته اثر انگ   هتروژنبیماری روانی یک پدیده ی   : انگکلیدی    نکات

 .رسدمیی هر جامعه الزم بنظر هازایی داشته باشند / بازتعریف انگ و مفهوم پردازی جدید آن با توجه به ویژگی
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 21باز بینی مرزها در قرن  :  زمانی برای پزشکیروان آینده ی 

 1 خاطره سپنج نیا

 

هایی منجر به پرسش یی درون حرفه ای و برون حرفه ای روبرو شده اند کههاان با چالشپزشکروان، 21با ورود به قرن 

 DSM-5ا محسوب شود؟ آی باید شاخه ای از پزشکی پزشکیروانآیا یابد؟ میدوام  21شده است: آیا این حرفه در نیمه دوم قرن 

 شده است؟ ترکم پزشکیرواناست؟ چرا تمایل دانشجویان پزشکی به میعل

داند که بر اساس آن حوزه توانمندی و مراجعین  ی، مشخصه هر حرفه را دانش و مهارت ویژه آن مهااندرو آبوت در جامعه شناسی حرفه 

، منشا ابعاد مختلف آن را دراروپای پزشکیروان چه حرفه نگاهی به تاریخ .شودمشخص می هااقش با سایر حرفه ترآن همچنین مرز اف

کار میکردند، هدفشان یافتن ی  ترشامل پاتولوژیستها و محققین ژنتیک بر روی بیماران بسمیکرپلین با تی  .قرن نوزدهم  نشان میدهد

بیماران سرپایی، روش درمانی  فروید طی درمان .اتیولوژی ارگانیک بیماریهای روانی و رویکردشان سایکوپاتولوژی توصیفی بود

به  تجربی شناسیرواندر آزمایشگاه نمود و  شناسیروانوونت شروع به مطالعه تجربی  .سایکوآنالیز را برای درمان نوروزها بنا نهاد

 .عنوان یک علم از فلسفه جدا شد

به اختالالت روانی  شناسیروان فتاری و ، نورولوژی رکیپزشروان ی مختلفی چون نوروسایکولوژی، هاسال رشته  150اکنون پس از 

سرپایی ویج خدمات تری وتری بیمه گر نقش محوری پیداکرده و سیاست موسسه زدایی درجهت کاهش بسهاآنسازم .پردازندمی

الالت هم برای اخت  هاو نورولوژیست میان دفاع شده ضمن اینکه پزشکان عموشناسرواندر آمریکا از حق تجویزدارو توسط    .بوده است

حوزه اختصاصی  خود است کهمیعل موضوع از مشخصی تعریف نیازمند برهه این در پزشکیروانبنابراین،  .روانی دارو تجویز میکنند

  .یک حرفه مشخص کندآن را به عنوان 

در علوم طبیعی دارد که بعضی  با موارد هیبریدی سر وکار پزشکیروان و شناخت شناسی گوشزد نمود که   پزشکیروان بریوس استاد 

 . به طور تام پرداخته شود  پزشکیروان گنجند و توصیه نمود به هریک از اجزای بیولوژیک و سمانتیک و بعضی در علوم اجتماعی می

از  ست، متدولوژی علوم طبیعی جایگاهی ندارد ولی وقتی عالیم ناشیهاآن در بخشی که درحوزه سمانتیک و درباره ارتباط میان انس

نیازمند آموزش تخصصی  هاهر یک از این جنبه  .هایی مثل تصویربرداری مغزی معقول خواهند بودمغزی است روشیک بیماری 

و دانشهای  پزشکیروانفروید مطالب آموزشی الزم برای رواندرمانگران را عالوه بر رواندرمانی شامل عالمت شناسی  .تندکافی هس

در مجموع توصیه میشود آموزش رواندرمانی با مدت و طرح درس متناسب به  .ستدانادبیات می غیر پزشکی مانند تاریخ تمدن و

از طرفی سیستم عصبی  به عنوان ارگان  .بیت متخصصین رواندرمانی صورت گیردرتعنوان یک رشته در مقطع تخصص به منظور

ورولوژی و بخش بیولوژیک  ی نهاتیب رشته ترکه به  .شودهیجانی شناخته می-حرکتی و شناختی-مبتال در اختالالت حسی

عملکرد مغز را از یکدیگر جدا نمود و گسیختگی توان این دو جنبه از میدر بسیاری از بیماران ن .پردازندمی هاآنبه  پزشکیروان 

صی شود آموزش تخصبه همین جهت پیشنهاد می  .رویکرد به این دو جنبه بیولوژیک مغز منجر به نقصان در درمان بیماران خواهد بود
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و برای متخصصین فعلی امکان تحصیل در رشته این دو جنبه از بیماریهای طبی سیستم عصبی در یک رشته تخصصی ادغام شده 

 .مکمل به صورت فوق تخصص فراهم شود

 زشکیپ روان رواندرمانگر،تغییر تخصص  پزشکروان و نورولوژی،  پزشکیروان، ادغام پزشکیروان: آینده هاکلید واژه
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بر عالئم شناختی بیماران مبتال به   (rTMSررسی اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای )ب

 افسردگی: یک مطالعه گذشته نگر 
 

  1رضا رستمی

یادگیری و عملکرد اجرایی، ، ی عصب شناختی نظیر سرعت پردازش، توجه هااندازه اثر متوسطی را برای نقص در حوزه هافراتحلیل 

ی شناختی بیماران مبتال به افسردگی اساسی با پاسخ ضعیف هاآسیب  .ان مبتال به افسردگی اساسی گزارش کرده اندحافظه در بیمار

افزایش و  .به داروهای ضدافسردگی، عود مجدد عالئم بعد از یک دوره درمان موفق  و عملکرد روانی اجتماعی ضعیف مرتبط هستند

افسردگی از طریق به کارگیری راهبردهای آموزش شناختی یا داروهای تقویت کننده اران مبتال به ختی در بیمتقویت عملکرد شنا

یکی از رویکردهای جدید در ارتقاء و بازتوانی عملکرد شناختی در بهبود   .عملکرد شناختی باعث بهبودی پایدار در بیماران شده است

در طی یک دهه  .تحریک مغزی استمیی غیرتهاجهاوشاستفاده از ر یپزشکروان یهاعالئم شناختی بیماران مبتال به اختالل 

ده ای برای درمان اختالل افسردگی اساسی مورد استفاده ترگذشته استفاده از تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای بصورت گس

ملکرد شناختی باعث بهبودی ع  MDDعلی رغم بهبودی عالئم بالینی مبتال به  rTMSمطالعات نشان داده اند که  .قرار گرفته است

در   139۷تا  1395که از سال  MDDبر روی بیماران مبتال به  rTMSدر این مطالعه ما به بررسی اثربخشی  .شودمی بیماران نیز 

 .پردازیممیدریافت کرده اند  rTMSمرکز علوم اعصاب بالینی آتیه 
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فردی درمانی بین ارگاه روان کننده در کشرکت  یپزشک روان ان و دستیاران پزشک روان بررسی دیدگاه 

 برای افسردگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با کیفیت کارگاه و کاربردپذیری در عمل 
 ₄، یداهلل بختور³، زهرا اصل سلیمانی²، آروین هدایتی¹منصوره کیانی دهکردی

دهندگان خدمات بهداشت روانی از مختلف و توانمندسازی ارائه  دهای درمانیهای ایجاد آگاهی در مورد رویکریکی از روش مقدمه:

با  .درمانی استهای آموزشی و سوپرویژنی روان ان در جهت کاربست این رویکردها، شرکت در دورهشناسروانان و پزشکروان جمله 

کنند، منجر به افزایش توانمندی آموزش یادگیری میغیب به ترها مفید هستند، درمانگران رادورهاین وجود، اینکه به چه میزان این 

در این مطالعه، که در رابطه با کارگاه  .را به عمل تبدیل کنند، جای سؤال است هاآنتوانند دانش نظری شوند و میگیرندگان می

ایت شرکت  سی میزان رضبرر به انجام شد، پزشکیروان  دستیارانان و پزشکروان فردی برای درمانی بینآموزشی سه روزه روان 

 .های کسب شده ناشی از این دوره به بالین مورد بررسی قرار گرفتو انتقال یافته هاآنکنندگان، میزان افزایش توانمندی 

دو روز )پژوهش حاضر از نوع کیفی است و بر روی شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی سه روزه روان درمانی بین فردی  روش:

روند اجرای کارگاه به   .، انجام شده است139۷  دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال  (ی دو ماها فاصله سوپرویژنی بآموزشی و یک روز  

ها از پرسشنامه محقق برای گردآوری داده  .کنندگان بودش هم توسط مجری و هم توسط شرکتصورت کارگروه با تمرکز بر ایفای نق

ی های باز استفاده شده است که میزان اطالعات مکتسبهت و گویهختی و سؤاالی کیفی با دو بخش سؤاالت جمعیت شناساخته 

 .دهدات جهت ارتقای دوره را مورد بررسی قرار میکنندگان از این دوره، میزان تبدیل این اطالعات به عمل و پیشنهادشرکت

کنندگان های پیشنهادی شرکتویتتوی جزو اولی این بود که افزایش زمان کارگاه و افزایش حجم محنتایج نشان دهندهها: یافته

 هاآنکنندگان از این کارگاه متوسط بود و پیش از این دوره نیز تنها معدودی از  اطالعات تئوریک دریافتی شرکت  .در این کارگاه است

درمانی گان از روان بین مرحله آموزشی و مرحله سوپرویژنی، یک چهارم شرکت کنند .با روان درمانی بین فردی آشنایی داشتند

کنندگان در این کارگاه برای استفاده از ت شرکترسد این موضوع به دلیل عدم رغبفردی استفاده کرده بودند و به نظر میبین

 . شان در این زمینه استدید در مورد تواناییترفردی به طور خاص و همچنین درمانی بیندرمانی به معنای عام یا روانروان 

کننده در این ن شرکتاپزشکروانها و درمانی میان رزیدنترسد به طور کلی میزان استفاده از روان ظر میبه ن گیری:بحث و نتیجه

های درمانی، آموزشمردم به سمت روان  تربنابراین با توجه به اقبال بیش .بر دارودرمانی است ترکارگاه، کم است و تمرکز بیش

درمانی روان ی استفاده از ی سالمت روان در زمینه ر به توانمندسازی متخصصان حوزهتواند منجیهای مداوم مکاربردی و سوپرویژنی

 .گردد

 فردیدرمانی بین، دیدگاه رزیدنت، سوپرویژن، کارگاه روان پزشکرواندیدگاه ها: کلیدواژه
1  

 

 درمانی، مرکز تحقیقات سایکوز، مرکز روانپزشکی رازی، تهران، ایرانپزشک، فلوشیپ روانروان 1
 پزشکی شیراز، شیراز، ایرانه علوم، دانشگارفتاریپزشک، فلوشیپ سایکوسوماتیک، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم استادیار، روان2
 ، تهران، ایرانبخشی توانبهزیستی و بالینی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم شناسی روانبالینی، گروه  شناسی روانی دکتردانشجوی 3
 کارشناس آمار، مرکز روانپزشکی رازی، تهران، ایران4
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رابطه بین  ای بدکارکردی راهبردهای تنظیم هیجان درهیجان: بررسی نقش واسطهمی مدل بدتنظی

 افسردگیهای اضطراب و  سیستم انگیزش ایمنی و شدت هیجان منفی با نشانه
 5و الدن فتی4، محمدعلی مظاهری3فرشته موتابی  2، سیما فردوسی1فرزهرا طاهری

 

ای هها و اختاللگیری و تداوم نشانههای اخیر، به بررسی نقش بدکارکردی راهبردهای تنظیم هیجان در شکلپژوهش مقدمه:

ین تردر این راستا، یکی از جدید .انداختالل پرداختهابتالیی این دو راگیر و افسردگی اساسی و همچنین، وضعیت هماضطراب ف

ابتالیی اختالل اضطراب فراگیر و اختالل گیری و همهایی که به نقش بدکارکردی راهبردهای تنظیم هیجان در شکلبندیفرمول

آماری بررسی نشده   هیجان بوده است ولیکن، این مدل نظری، تاکنون به صورتمینظیست، مدل بدتافسردگی اساسی توجه داشته ا

ای بدکارکردی راهبردهای تنظیم هیجان در رابطه بین سیستم انگیزش تیب، هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه تربدین  .است

  .هیجان در نمونه غیربالینی بودمییس مدل بدتنظهای اضطراب و افسردگی بر اساایمنی و شدت هیجان منفی با نشانه

های تهران در این پژوهش از دانشجویان دانشگاه (مرد 229زن،  392نفر ) 621برای مطالعه اول پژوهش، تعداد منظور بدین روش:

مقیاس   نظیم هیجان،مقیاس دشواری ت  نسخه کوتاه،  -نشانه خلقی و اضطرابی  نسخه فارسی پرسشنامهکنندگان  شرکت  .شرکت کردند

 هال توجه، پرسشنامه آگاهی بدنی، پرسشنامه تجربهتربه پاداش، مقیاس کنشدت عاطفی، پرسشنامه حساسیت به تنبیه و حساسیت  

ای آگاهی بدنی از راهبرد حضورداشتن  پژوهش نشان داد نقش واسطه  اینهای  یافتهنتایج:    .را تکمیل کردند  پرسشنامه تنظیم هیجانو  

 تأییدهای اضطراب و افسردگی انگیزش ایمنی با نشانهمجدد در رابطه بین شدت هیجان منفی و سیستم  ندیبد چهارچوبو راهبر

ای نقش واسطه( گرفتندادن و فاصلهل توجه از راهبرد حضورداشتن، اجازهترولیکن، سایر راهبردهای تنظیم هیجان )شامل کن .نشد

  .معناداری داشتند

 ترتواند به شناخت بهراهبردهای تنظیم هیجان میتوان نتیجه گرفت که در نظر گرفتن این لی میطور کبه ی:گیربحث و نتیجه

ابتالیی هم  ترو درمان مؤثر(  های اضطراب و افسردگیشناسی زیربنایی نشانهآسیب  ترهای اضطرابی و افسردگی )یعنی شناخت بهنشانه

هیجان بر روی نمونه میهای آینده، بررسی مدل بدتنظیدر پژوهش .دساسی بینجاماختالل اضطراب فراگیر و اختالل افسردگی ا

نقش بدکارکردی راهبردهای تنظیم هیجان را در ابتال به اختالل اضطراب فراگیر و اختالل افسردگی اساسی،  تربالینی، به طور دقیق

  .نشان خواهد داد

 هیجانمینظیابتالیی، بدتاضطراب، افسردگی، هم های کلیدی:واژه
1 

 
     تهران.  ، دانشگاه شناسی رواناستادیار  گروه 1
 استادیار گروه رواشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.    2
 ، دانشگاه شهید بهشتی.   شناسی رواناستادیار گروه 3
  ، دانشگاه شهید بهشتی.  شناسی رواناستاد گروه  4
 . استادیار  دانشگاه علوم پزشکی ایران5
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-ابتالیی اختالل اضطراب فراگیر و اختالل افسردگی اساسی: سریدرمان تنظیم هیجان در وضعیت هم 

 های مورد 

 5و الدن فتی  4، محمدعلی مظاهری3، فرشته موتابی2، سیما فردوسی1فرزهرا طاهری

دیگر ابتال با یک اختالل روانی ت همعنوان وضعی دهند اختالل اضطراب فراگیر اغلب بهگیرشناسی نشان میهای همهداده مقدمه:

دهند که ها نشان میدر این راستا، پژوهش .شودابتالیی با اختالل افسردگی اساسی دیده میشود و اکثر مواقع این همگزارش می

هیجان را میش بدتنظیهای اخیر نقپژوهش .گرددهای اضطرابی و خلقی میابتالیی موجب افزایش شدت و تداوم اختاللوضعیت هم

یکی از  .اندشناختی مرتبط برجسته کردههای روانتداوم اختالل اضطراب فراگیر و نیز اختالل افسردگی و اختاللگیری و در شکل

هیجان میابتالیی اختالل اضطراب فراگیر و اختالل افسردگی اساسی با درنظر گرفتن بدتنظیبرای وضعیت هم هاآنین درمترجدید

 ( 2005ک و فرسکو،  تریمبرگ،ها؛ منین،2002ب؛ منین و همکاران،  2013ین و فرسکو،  ، درمان تنظیم هیجان )منن دو اختاللدر ای

ابتالیی های مورد بر روی وضعیت همتیب، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اولیه کارایی درمان تنظیم هیجان با روش سریتربدین  .است

 .ی بودفسردگی اساساختالل اضطراب فراگیر و اختالل ا 

دوم پژوهش وارد  مطالعههای ورود مراجع بر اساس مصاحبه بالینی ساختاریافته ارزیابی شدند و در صورت داشتن مالک 4 روش: 

، در طی درمان و از درمان مراجع دیگر، قبل 3 .یکی از مراجعین در جلسه دوم درمان از مطالعه خارج شد .شدندفرایند درمان می

ای گویه  ۷و مقیاس    II-های خودگزارشی )ابزارهای مطالعه اول، پرسشنامه افسردگی بکارزیابیماه پیگیری،    3  مان و در طیبعد از در

بندی بندی اضطراب و افسردگی همیلتون، مالک درجههای درجهدرمانگر )شامل پرسشنامه، ابزارهای باارزیابی(اختالل اضطراب فراگیر

  .را تکمیل کردند (رفتاری )شاخص تغییرپذیری ضربان قلب-بی زیستیو ارزیا (کارکردرزیابی کلی شدت توسط متخصص بالینی و ا

ارزیابی  های خودگزارشی و ابزارهای بانشان داد که درمان تنظیم هیجان کارا بوده و بر اساس ارزیابی های پژوهشیافته نتایج:

هبردهای تنظیم هیجان به عنوان متغیرهای میانجی درمان بر این، راعالوه  .وجود داشته است یدرمانگر پیشرفت بالینی معنادار

رفتاری مشخص کرد که هر سه مراجع در -زیستی همچنین، نتایج ارزیابی .تنظیم هیجان در انتهای درمان افزایش پیدا کرده بودند

  .اندشاخص تغییرپذیری ضربان قلب پیشرفت داشته 

 

فت که در نظر گرفتن راهبردهای تنظیم هیجان استفاده شده در پروتکل درمان ن نتیجه گرتواکلی میطور به گیری:نتیجه بحث و

ابتالیی اختالل اضطراب فراگیر و اختالل افسردگی اساسی بینجامد و با در نظر گرفتن هم تردرمان مؤثر تواند بهمیجان هیتنظیم 

اختالل اضطراب فراگیر و اختالل افسردگی اساسی در ان همزمان  ، به درم(نهیجامیشناسی زیربنایی )یعنی بدتنظیاین متغیر آسیب

های بالینی تصادفی برای بررسی کارایی درمان تنظیم هیجان باید های آینده، کارآزماییدر پژوهش .یک پروتکل درمانی منجر شود

  .مورد توجه باشد
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 هیجان ابتالیی، درمان تنظیماضطراب، افسردگی، هم های کلیدی:واژه
1 

  

 
 شناسی، دانشگاه تهران.    استادیار  گروه روان1
 سی، دانشگاه شهید بهشتی.   ه رواشنا. استادیار گرو 2
 شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.  استادیار گروه روان 3
   شناسی، دانشگاه شهید بهشتی استاد گروه روان 4
 . استادیار  دانشگاه علوم پزشکی ایران5
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 ناک در خواب بدون علت ارگانیک: گزارش موردی نعوظ درد

    ¹موسوی  زهرا
نعوظ دردناک  .شوندمیمربوط  REMهستند و معموال به خواب  یعید، طبنافتمیکه در طول شب اتفاق  نعوظیحمالت  مقدمه:

  .داشته باشد یزندگ تیفیک نیو همچن ماریب یزندگ تیفیدر ک یادیز ریتواند تأثمیمعمول است اما  ریغ  یخود به خود

پاسخ  نیو همچن مار،یما درمان ارائه شده به ب .شودمی داریببدلیل نعوظ دردناک  که هر شب  میدهمیرا ارائه  یماریما  ب گزارش:

 .میکنمیبحث  یریگیکوتاه مدت و دو ماه پ 

تواند می، که دهدمیرخ   REM خواب ینها در ط، نعوظ شبانه تدهندمی ن حیرابطه را توض نیگرچه مطالعات هنوز ارتباط ا بحث: 

درمان این اختالل بسیار  .شود جادیا ینیبال یهاجنبه  اساستواند منحصرا برمی صیحال، تشخ نیبا ا .شود تأیید یسومنوگرافیبا پل

  .استمهم 

با باکوفن همراه  ای  ییتنها  به  ونازپاممانند کل REMمهار کننده خواب    دیبا  هیدرمان اول  ،یمورد بررس  مقاالتبر اساس    :یریگ  جهینت

 . شودمین هینعوظ توص یبرا یجنس لیبر م ریبا تاث ییداروها .در درجه بعد موثرند گرید یداروها .باشد

 REMنعوظ شبانه ،نعوظ دردناک،خواب    :کلید واژه
1 

  

 

 رازی بیمارستان تبریز، پزشکی  علوم دانشگاه استادیار سایکوسوماتیک، فلوشیپ روانپزشک، 1

mailto:رازی%20%20%20%20%20%20%20%20m_z1374@yahoo.com
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 دانشجویان  آوری  تاب بر بینی خوش و رویی سخت رابطه بررسی

 2کلهری محمدی سروش،  1رونیهامحمدی نیلوفر
 

 یادگار واحدمی اسال آزاد دانشگاه شناسیروان  دانشجویان آوری  تاب  بر بینی خوش  ورویی  ختس رابطه  بررسی حاضر پژوهش هدف

 است امام یادگار واحدمیاسال آزاد دانشگاه پسر و تردخ ناسیشروان  دانشجوی نفر  300 شامل نمونه .بود شهرری )ره) خمینی امام

 الزم .شدند انتخاب ستردس در گیری نمونه روش به که بودند تحصیل به  مشغول 97 - 98 تحصیلی سال در کارشناسی مقطع در که

 بودند عبارت ژوهشپ  ابزارهای .شد همکاری  به  دعوت دانشجویان از  نفر 80 از افراد  به  سیتردس محدودیت دلیل  به که است  ذکر به

 و کانر آوری تاب پرسشنامه ، (LOT ) کارور و شیر بینی خوش پرسشنامه ،( AHI ) اهواز روانشناختی سرسختی پرسشنامه :از

 نتایج و بود همبستگی نوع از حاضر پژوهش .بودند برخوردار قبولی قابل پایایی و اعتبار  از همگی که ( CD-RISC ) دیویدسووون

 و آوری تاب با رویی سخت بین که  داد نشان متغیری چند سیون رگر و سون پیر همبستگی ضریب از ستفاده ا اب هاداده تحلیل

 چندگانه سیون  رگر  تحلیل نتیجه چنین  هم .دارد وجود معناداری مثبت رابطه  دانشجویان آوری  تاب  با بینی خوش بین  همچنین 

 .کنندمی تبیین  را  ی(آور  تاب) مالک متغیر واریانس درصد 35 بینی خوش و روییسخت  بین پیش متغیرهای که داد نشان

 . آوری تاب بینی، خوش  رویی، سخت  :واژگان کلید

 

  

 

 شناسی، دانشکاه آزاد اسالمی، شهر ری دانشجوی روان    1 

 شناسی، دانشکاه آزاد اسالمی، شهر ری دانشجوی روان 2
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  اختالل شخصیت در کودکان و نوجوانان 
 1 سید یاسر موسوی  دکتر

کان و نوجوانان که وصا در کودمخص هااین چالش .باشدمیی روانشناختی هااز سایر زمینه  ترمطالعه اختالل شخصیت بحث برانگیز

  شخصیت  گذاری اختاللتا این اواخر اجتناب شدید از تشخیص .شودمی ترزمینه ساز اختالل شخصیت در بزرگسالی است برجسته

 . نوجوانان وجود داشت، هرچند هنوز هم این اکراه در بسیاری از بالینگران وجود دارد و کودکان در

شی از تشخیص اختالل شخصیت در کودکان و نوجوانان )مخصوصا در مواردی مثل اختالل ورد انگ نایک دلیل این اکراه نگرانی در م

دالیل دیگر شامل سختی   .ی منفی در دیگران شودهاتواند منجر به واکنشمیبوده که    (شخصیت ضد اجتماعی، مرزی یا خودشیفته

 .باشدمیجود تغییرات تکاملی در کودکان و نوجوانان  ل بودن و وی طبیعی دوران نوجوانی از اختالل شخصیت و سیاهااق آشفتگیتراف

از خودشان و   هاآن وانان بوده که بر روی تصور  ی متعدد بدنی و شخصیتی کودکان و نوجهااین سیالیت عامل تغییرات مکرر در جنبه 

ت کافی برای تشخیص گذاری جود اطالعااین سخنرانی به بررسی وجود یا عدم و.گذاردمیالگوهای تطابق، تفکر و احساسشان تاثیر 

ر گرفتن سیر تکاملی، و با در نظ (اختالل شخصیت در نوجوانان، با تظاهرات بالینی مشخص و تعریف پذیر )با روایی و پایایی مناسب

 .ردازدپ میی آن مثل پیوستگی یا عدم پیوستگی بین تشخیص اختالل شخصیت در نوجوانی با بزرگسالی، هاسیر بالینی و پیامد
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پزشکی کودک و نوجوان استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجانروانفوق تخصص  1
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 . دانشگاه علوم پزشکی مازندران از شرکت در جلسات بالینت پزشکیروان بررسی تجربه دستیاران  

 یک پژوهش کیفی  
 ³فائزه شیخ مونسی  ²مژگان امینی  ¹سید طه یحیوی

 

ر چند رفته است هدر نیم قرن گذشته گروههای بالینت در بسیاری از نقاط دنیا شکل گ  سوال پژوهشی و چرایی ایجاد شدن آن:

از شرکت در گروههای بالینت، به  پزشکیروان این پژوهش بر آن است تا با ثبت تجربه دستیاران  .نوپاست این موضوع در ایران امری 

  .تاثیر آن بر رابطه پزشک و بیمار و تعالی افراد در فرهنگ ایرانی بپردازد

دو  .دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار گردید پزشکیوان ردستیاران هفت جلسه گروه بالینت با تعدادی از  روش انجام پژوهش:

جلسات تحت سوپرویژن یکی  .نفر رهبران گروه فلوشیپ رواندرمانی بوده و در کارگاههای آموزش رهبری بالینت شرکت کرده بودند

 .دی و یک گروه متمرکز انجام شدر یافته فرمصاحبه عمیق نیمه ساختا 8در پایان  .از اعضای انجمن بالینت انگلستان برگزار گردید

  .صورت گرفت و کدها به دست آمده طبقه بندی گشت هاتحلیل محتوا بر این مصاحبه 

تم غوطه در  .بود "رابطه با بالینت"و  "لمس بالینت"، "غوطه در بالینت"که شامل   به دست آمد هاسه تم اصلی از مصاحبه  نتایج:

ی هاتم لمس بالینت شامل کاتگوری .بود "اعماق احساس"و  "ترآتش زیر خاکس"، "ظبی حفا"ری بالینت خود شامل سه کاتگو

تم رابطه با بالینت شامل  .بود "شدن  ترنزدیک"و  "بیماراین "، "داستان خواندن"، "رها شدن"، "...من فقط نیستم که"، "همدالنه"

  .شامل چندین کد بودند هااتگوریکدام از ک هر .بود "شهامت و زمان"و  "دلبستگی "، "اولش"سه کاتگوری 
که  کندمیی این پژوهش گروه بالینت تجربه عمیقی برای فرد فراهم  هابر اساس یافته  ی آتی:هابحث و طرح سوال برای پژوهش

ضای ی، تولید فیی از آن برای فرد اضطراب آور و غمگین کننده است، با فراخوانی خاطرات و احساسات عمیق قدیمهاضمن آنکه جنبه 

ت، تغییراتی در رابطه با بیمار ونیز احساسهای جهانشمول، تهویه، تولید تجربه جدید موجب بهبود نهایی احساسا تأییدهمدلی، 

ساختار مورد توصیه برای فراهم آوردن فضای مناسب در فضای فرهنگی ایران ایجاد گروههای بسته،  .شودمیتغییرات عمیق فردی 

دیگر باشد بالینت و نیز در گروههای مخاطب  تری آتی باید تکیه بر بررسی تجربیات طوالنیهادر پژوهش .باشدمی آشنا و کم تعداد

بگنجد و مسیر  پزشکیروانی مناسب است در کوریکولوم دستیاری ترتا مشخص شود گروههای بالینت به چه صورت و با چه توا

  .شدتوسعه آن در سایر گروههای بالینی به چه صورت با

 ، رابطه پزشک و بیمارپزشکیروانگروه بالینت، مطالعه کیفی، تحلیل محتوا، دستیار  واژه:کلید  

گروه بالینت موجب تغییراتی  .2 کندمیگروه بالینت در فرهنگ ایرانی نیز یک تجربه عمیق  حسی فراهم  .1 نکات کلیدی بالینی:

  .شودمیرت و تغییرات عمیق فردی افزایش بصیگروه بالینت موجب  .3 .شودمیدر رابطه با بیماران 
1 

 

 ستان روزبه. دانشگاه علوم پزشکی تهرانر. بیمارروانپزشک. استادیا 1

 . روانپزشک و فلوشیپ رواندرمانی. دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه. دانشگاه علوم پزشکی تهران2

 .ار، بیمارستان زارع. دانشگاه علوم پزشکی مازندرانروانپزشک و فلوشیپ رواندرمانی، دانشی 3
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 ی روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه کانرز اوایل کودکی هابررسی ویژگی 

 ماهه تبریز  11سال و  6الی  3فرم معلم در کودکان 
معصومه   دکتر  ، 4دهامیر هوشنگ قرشی زا  دکتر،  3همایون صادقی بازرگانی  دکتر،  2ایوب مالک  دکتر  ،1شاهرخ امیری  دکتر

 8بهاری  قره گوز  علی ، 7سلمان عبدی،   6حبیبه برزگر،   5احسنی

 

فرم  2سال تهیه کرده است که در    ۷تا    2بیش فعالی برای سنین    –کانرز ابزار اختصاصی برای غربالگری اختالل نقص توجه  :  مقدمه

یصی نسخه فارسی پرسش نامه کانرز اوایل و ارزش تشخهدف از این مطالعه بررسی روایی، پایایی  .باشدمیوالد و معلم گزارشی 

 .باشدمیفرم معلم  –کودکی 

در ابتدای مطالعه  پزشکروان و یک نفر  (انگلیسی )در حد بومییک گروه پژوهشی )شامل یک فرد کامال مسلط به زبان  روش:

توسط پانل متخصصان و  میی و مفهوانطباق صور تأییدجمه کردند، پس از اعمال تغییرات الزم توام با تر پرسش نامه را به فارسی

جمه شد که با نسخه اصلی تردوباره به انگلیسیساکن در ایران میتعیین روایی صوری و محتوایی، توسط یک فرد انگلیسی زبان بو

 .همخوانی داشت

دو نوبت توسط  هفته در 2 پرسش نامه به فاصله 35تعداد  .پرسشنامه تکمیل شده و قابل قبول از مربیان جمع آوری شد 1013

در کنار   (SDQیک ابزار دیگر ) .کودک تحت مصاحبه بالینی قرار گرفتند 334مربیان تکمیل و مورد بازآزمایی قرار گرفت، تعداد 

  .نسخه فارسی ابزار به شکل همزمان جهت ارزیابی روایی همزمان نیز تکمیل شد

فرم معلم که توسط آلفای کرونباخ بررسی شد برای مقیاس کلی  -دکیز اوایل کونی نسخه فارسی پرسش نامه کانرپایایی درو  نتایج:

روایی محتوایی برای تمام محتویات با  .ابزار، پایایی بازآزمایی باالیی را نشان داد .محاسبه شد 91/0باال و  ADHDو زیر مقیاس 

ابزار را برای ارزیابی عالئم نقص توجه ،  SDQزار  فاده از ابروایی همزمان با است  .دست آمدب  ۷6/0استفاده از کاپای تعدیل شده باالی  

 ROC (Receiver Operating Characteristic)و بیش فعالی / تکانشگری مورد قبول قرار داد، سطح زیر منحنی 

با تیب تر )بهبدست آمد  ۷3/0و  68/0تیب ترمربی به -ی نرمال مربی و متوسط نرمال والدینهادر حالت عادی با استفاده از داده
 

دانشگاه علوم پزشکی   ،پزشکی و علوم رفتاریمرکز تحقیقات روان -پزشکی ستاد گروه روانا ،وجوانپزشکی کودک و نفوق تخصص روان 1

 ، تبریز،ایرانتبریز
دانشگاه علوم پزشکی  ،پزشکی و علوم رفتاری مرکز تحقیقات روان -پزشکی استاد گروه روان، پزشکی کودک و نوجوانفوق تخصص روان2 2

 ، تبریز،ایرانتبریز

 ، تبریز،ایرانیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریزگروه اپ دانشیار 3

 ن، تبریز،ایرادانشگاه علوم پزشکی تبریز ،پزشکی و علوم رفتاریمرکز تحقیقات روان -پزشک روان 4

 ، تبریز،ایراندانشگاه علوم پزشکی تبریز ،پزشکی و علوم رفتاریمرکز تحقیقات روان -پزشک روان 5

 ، تبریز،ایراندانشگاه علوم پزشکی تبریز ،پزشکی و علوم رفتاریمرکز تحقیقات روان -اسی سالمت شنروان دکترایدانشجوی  6

 ، تبریز،ایراندانشگاه علوم پزشکی تبریز ،پزشکی و علوم رفتاریانمرکز تحقیقات رو  -شناس بالینی کارشناس ارشد روان 7
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که با کنار گذاشتن دهک باالی متفاوت نمرات مربی و والدین و اعمال  ) 41/20و  16/14پیشنهادی  (cut offامتیاز نقاط برش )

امتیاز نقاط   تیب بارت  رسید )به  ADHDبرای زیر مقیاس    ۷9/0و    ۷۷/0تیب به  تربه پایین، سطح زیر منحنی به  90بر صدک    هاداده

 .که از نظر ارزش تشخیصی نسخه فارسی ابزار را ارتقا میداد(08/22و  50/22برش پیشنهادی 

فرم معلم از پایایی کافی برخوردار بوده ولی به دلیل  -نسخه فارسی پرسش نامه کانرز رفتار اوایل کودکینتیجه گیری:  بحث و

نظر امتیازات مربی و والدین  متفاوت از بودن روایی تشخیصی، به شرطی که دهک باالیارزش تشخیصی پایین و در نتیجه پایین 

خواهد   ADHDجمه شده فارسی استفاده شود قابل استفاده برای غربالگری  ترکنار گذاشته شده و به طور همزمان از فرم والدین ابزار

  .بود

 پایایی، ارزش تشخیص کلمات کلیدی: مقیاس کانرز اوایل کودکی، روایی، 
 

 

  



 

 

98 
 

 

   پزشکیروان برای رویکردهای بالینی  وفیزیولوژیهای سایکتراستفاده از پارام

 2، معصومه زمانلو1علیرضا فرنام

 

ان عصر حاضر بطور پزشکروانتوصیف نموده است،  )  (Kaplan Comprehensive  پزشکیروانهمانطور که مرجع بین المللی  

هستند و این   پزشکیروانوژی اختالالت  ی نوروبیولهاجنبه   ترو انسانی در تالش برای درک بیشمیبالینی، علی  هافزاینده ای با انگیزه

مدرن در حال شکل گیری هستند که   پزشکیرواندر    "هااندوفنوتیپ "از این نظر    .گیرندمیدرک را برای ارتقای موفقیت بالینی بکار  

بندی سی گانه جدید باطبقه    هااین اندوفنوتیپ  .ی نوروفیزولوژی اختالالت اندهاجمله جنبه ی مختلف از  هاشامل درنظر گرفتن جنبه

  .نیز در ارتبط اند پزشکیروانداروهای 

یک در حال تبیین هر چه تریی دارند و مطالعات نوروسایکیاهاو روانی همراهیمیتغییرات اعصاب اتونوم با تقریباً تمام حاالت جس

توان میو تجهیزات علوم اعصاب در حال حاضر    هاایشگاهاز آنجایی که بواسطه آزم  .اند  پزشکیروان ونوم در اختالالت  تغییرات ات  تربیش

کمک کنند، هم از جهت ارتباط با  پزشکیروانی دارویی هاآن توانند به درممی هاپایش نمود، این ارزیابی ترتغییرات اتونوم را سهل

مراجعانِ  تربررسی دقیقبا  .پاتیکی سمپاتیک و پاراسمهای دارویی مربوط به فعالیتهاو هم از نظر تقسیم بندی هااندوفنوتیپ

 هاتاثیر داروی دارویی یافت یا  های در میان داروهای معادل داشت یا دالیلی بیولوژیک برای مقاومتترتوان انتخاب بهمی  پزشکیروان 

      .شوندمیدر مقاله حاضر جزییات این موارد بحث  .را با عوامل موثر بر دستگاه اتونوم تقویت نمود

های سایکوفیزیولوژی در رویکردهای بالینی تری علوم اعصاب بالینی امکان بکارگیری پارامهااز دستاوردیکی : گیرینتیجه 

تواند موفقیت بالینی را تسهیل و تسریع نماید و نیاز به آزمون و خطاها را مرتفع نماید و این کاربردها آینده میاست که  پزشکیروان 

   .درا توسعه خواهد دا پزشکیروان 

   پزشکیروان -اعصابعلوم اعصاب بالینی، دستگاه اعصاب اتونوم، نوروبیولوژی،  :هااژهکلیدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز  پزشکیروان مرکز تحقیقات   1
 کمیته پژوهشی خودآگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز  2
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 نر صحرایی موشهای رد پرازوالمآل کتر  نشانگان بر سیستئین استیل ان اثر

 ویستار نژاد آلبینو

 ²رضا بیدکی، ¹مروست فالحتی علیرضا

 

 تجویز خواب  اختالالت ومیواضطراب عم درمان در  تاعمد ست کههان بنزودیازپی ی  دسته  داروهای از  یکی آلپرازوالم    :فوهد زمینه

 .میشود

 اهشک بر گلوتامات دهگیرن کننده دیلتع و  ن سیداک ا  آنتی  داروی یک  نوان ع  به  سیستئین  استیل  ان  اثر بررسی تحقیق  این  از فده

 .دمیباش ویستار  نژاد آلبینو نر  صحرایی موشهای در آلپرازوالم کتر الئمع 

 شد خواهد ستفاده ا ستار  وی  نژاد آلبینو  نر صحرایی موش راس  50 تعداد از تجربی، طالعهم این  در ا:اجر روش

 به نیز موشها بقیه ،) منفی شاهد گروه) خواهندکرد دریافت گاواژ صورت به را الینس نرمال زرو 26 مدت هب صحرایی موش راس10

 صورت به  دارو به وابستگی ازایجاد پس و میکنند دریافت آلپرازوالم یلوگرم ک بر گرم میلی 1 مقدار روزانه صورت به روز  21 مدت

 گاواژ صورت به را  سالین نرمال روزانه  صورت به وابستگی رهدو از پس روز  4 تا مثبت شاهد گروه .شوندمی  تقسیم گروه 4 به تصادفی

 استیل ان  کیلوگرم بر  میلیگرم 400 و  200 و  100 دیرمقا وابستگی دورهاز پس نیز  درمان  تحت گروههای .خواهندکرد دریافت

 ن استیلا قراری بی راب واضط ضد اثرات مدت این  از پس و خواهندکرد دریافت کی خورا  صورت به روز 4 مدت به  را سیستئین

 کاهش و دریافتی غذای میزان ررسیب و اجتماعی سازگاری نا تست مرتفع، شکل  ای بعالوه ماز رفتاری؛ آزمونهای  به کمک سیستئین

 .گرفت خواهد قرار  بررسی مورد بدن وزن

 ،] F (2.97) = 26.321 ، P <0.001 .داد نشان را توجهی قابل تأثیردرمانی ANOVA مکرر بررسی از حاصل نتایج  :هایافته

 اعمال درتعداد ] F (2 ، 97) = 20.466 ، P <0.001 مشاهده دوره و ] F (4.194) = 8.916 ، P <0.001 درمان زمان مدت

 .) کردن دنبال رفتن، باال ،بوییدن (جوامع

 نتیجه این اجتماعی سازگارینا ازمون همچنین شکل مرتفع و ای بعالوه ماز ازمون از حاصل رفتارهای بررسی از پس: گیری نتیجه

 افزایش هاآنمیتهاج که رفتارهای حالی در  است،  یافته کاهش حیوانات اجتماعی رفتارهای لپرازوالمآ کتراز پس که شد حاصل

 . داشته

 گیریچشم افزایش  پرازوالمآل کتراز پسمیتهاج رفتارهای حالیکه در  است، یافته کاهش اجتماعی رفتارهای حاضر، مطالعه  در ث:بح

 زمون ا در اجتماعی رفتارهای کاهش رسدمی نظر به .دارد ارتباط لپرازوالمآ مصرف دوره طول با رفتاری تغییرات این .است داشته

 .میباشد تصدیق لقاب بنزودیازپینها ک تراز پس اضطراب افزایش در  موثر شاخصی عنوان به اجتماعی اریگناساز

 اجتماعی اریگزناسا زمون آ  -ع فمرت لشک ای بعالوه ماز - کتر سندرم  -سیستئین تیلاس ان  - لپرازوالمآ  ی:کلید یهاواژه
1 

 

  .ایران یزد، یزد، صدوقی  شهید  پزشکی  علوم دانشگاه داروسازی دانشجوی1

 .ایران یزد، یزد، صدوقی  شهید پزشکی  علوم دانشگاهمی عل هیئت عضو روانپزشک،- 2
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  نگاهی دینامیک به اختالل بدشکلی بدن

 1فایزه غالمیان  دکتر
 

رود تصویری مشابه خودش را بتواند میداستان اختالل بدشکلی بدن به این صورت است که بیمار گویی در مقابل آینه ای که انتظار 

که  شودمیاما چه  کندمیاز خودش است و او هم این تصور را عمیقا باور  ترکه بسیار نازیبا شودمیتصویری ظاهر  ایستد ومیند ببی

 هاماز صورت یا اندامیافتد؟ بر اساس تعریف اختالل بدشکلی بدن مشغولیت ذهنی زیاد درباره نقص خیالی یا خیلی کمیاین اتفاق 

این افراد مدت زمان زیادی از وقت   شودمینهایت باعث افت عملکرد فرد و اجتناب از عملکرد قبلی روزانه    در  است,این مشغولیت زیاد

تعداد زیادی از اعمال  .گذرانند این اختالل در حال افزایش استمیگرفتن از دیگران  تأییدو وارسی خود در آینه یا  خود را به دیدن

از دیدگاه دینامیک که بررسی کنیم ابتدا این .کنندمیهمیت بررسی موضوع را دوچندان ه اشوند کمیجراحی به همین دلیل انجام 

را خانه  هاآنبرند که ممکن است میی زیادی رنج هاکه بیماران مبتال به اختالل بدشکلی بدن از اضطراب  کندمیموضوع جلب نظر 

ن را نیز دارد ر عضوی از بدن اوست که احساس تنفر ازآیمای بهانشین کند یا حتی منجر به اقدام خودکشی شود منبع اضطراب 

و بدن خود  کندمیی بدن جدا هاافتد این است که فرد قسمت غیر دوست داشتنی بدن خود را از بقیه قسمت میبنابراین اتفاقی که 

که فرد اتفاقات بیرونی را تهدید تد افمیپارانوئیدی اتفاق بیند بلکه تکه تکه شده و فضای اسکیزوئید میرا دیگر به صورت یک کل ن

توان فکر کرد سوپر میاز طرفی  .خواهد از شر آن رها شودمیبیند همانند عضو غیر دوست داشتنی بدن خودش و با جراحی  میکننده  

 بدیس ایگوی تهدید کننده و تنبیه گر قدرتمند و خشنی فرد دارد که بر اساس احساس گناهی ناخودآگاه و عمیق در فرد احسل

توان داشت این اختالل حاصل رابطه طرد کننده مادر با نوزادش در آغاز تولد میکه میدر نگاه سوآوردمینسبت به خودش پدید 

 .شودمیاست که احساس نخواستنی بودن در فرد ایجاد و حفظ 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             نگاهی به مفهوم همدلی
 1غالمیاندکتر فایزه  

 

که اولی مهارت برقراری ارتباط و تعامل جهت کسب اطالعات  ودشمیدر طب بالینی دو نکته مهم مطرح در تعریف مفهوم همدلی 

نیز هست برای مشخص کردن احساسات بیمار است که به این وسیله  تربرای تشخیص گذاری صحیح است و دیگری که مهم تربیش

تی و رفتاری نگاه ناخی عاطفی,شهاشامل جنبهمیدر مطالعات جدید به مفهوم همدلی به عنوان مفهو .درگیر شود تردر درمان بیش

فرهنگ بر اساس  فرهنگی اجتماعی توصیف کرد که در بعضیمیمفهوم همدلی را به عنوان مفهو Betancourt.شودمی

است ولی اگر بخواهیم از دیدگاه شناختی به موضوع نگاه کنیم باید بگوییم تکامل   تریی که دارند گویی دستیابی به آن آسانهامشخصه 

گیرد و مناطق مغزی مینیز شکل  هانیچیده نوروپ افتد که در این دوره تکاملی ارتباط میهمزمان اتفاق  (selfهیجان و خود فرد )

کنند و بنابراین مفهوم فرد از دیگری نیز تکامل مییدا پ ی تراز یکدیگر مجزا شده و مرحله به مرحله به مناطق کورتیکال ارتباط بیش

است که در آن فرد  contagionافتد یک فرایند مشابه  میه در فرایند همدلی اتفاق آنچبر اساس مفاهیم شناختی .کندمییدا پ 

اما در  .دهدمیو او را در فضای مناسبی قرار  کندمیی آینه ای درک هانانات طرف مقابل را از طریق نوروتواند احساسات و هیجمی

ر واقع درک و دریافت فرایندهای ناخودآگاه زمینه ای,موجب  ت دنگاه دینامیک به موضوع که بر اساس مفاهیم هیجانی و عاطفی اس

تواند دیگری را ببیند و خود را در جای او  میاق گذاری میان خود و دیگری است که در این جریان ترشکل گیری همدلی و توان اف

اولیه ای است که میان نوزاد و مادر شکل طه  افتد بر اساس رابمیدگاه روابط ابژه , آنچه میان ما و دیگران اتفاق بر اساس دی.قرار دهد

گردد که در صورتی که نوزاد با مادرش میگیرد و به فرافکنی و درون فکنی هیجانات برمیس در فرد و جامعه شکل پگرفته و س

اد اجتماع , را نیز  افر ببیند,( ی بدهای خوب و بخشهااو را به عنوان یک مادر کامل)با بخش رابطه امنی را تجربه کرده باشد و بتواند

در  .تواند امکان همدلی را به فرد بدهدمیو تصویر کامل او  کندمیتجربه ( )هم خوب و هم بد به صورت مجموعه ای از خصوصیات

 دوباره ارزیابی شده و در یک فضای کندمییدا پ آنچه از بیمار به درمانگر انتقال  Bionاین فرایند تکامل است که بر اساس نظریه  

 betaمتابولیزه شده و اصطالحا ؛ و امیدهاست هامبی، دیدهاترو هاسترون روانی, احساسالت اولیه بیمار که شاملدر

element( ی بیمارهاس تر)  بهalpha element این رابطه  .گیردمیتبدیل شده و در اختیار او قرار ( )متابولیزه شده هیجانات

 .به معنای فهم طرف مقابل است

 
. 
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 و امیدها  هام بی ;اهی به افسردگی سالمنداننگ
 1دکتر فایزه غالمیان

 

افسردگی سالمندان مورد رسید که افسردگی جز بالشک سالمندی است و در گذشته براساس استرئوتایپ های موجود به نظر می

شد. پزشکی توجهی نمیهای روان اریبیمها خصوصا  های آنسالمندان گروه زائد اجتماع تلقی شده و به بیماری   ;گرفتقرارمیت   غفل

ها( بیرون آمد و پبود)استرئوتای  از دیوارهای بسته ای که دور تا دور آن کشیده شدهسالمندی کمیهای بسیار در طول زمان با تالش

 .سالمند، هویت مستقلی به عنوان فردی از اجتماع یافت

  ,2004Knightدر سال  هاآنبودند و بعد از  1948در سال  elsonGitو   Brezinاولین افرادی که به سالمندان توجه داشتند 

اینکه افسردگی  .سالمندان توجه کرد پزشکیروان میراثی درخور اهمیت بسیار بنا نهاد و مدلی را ایجاد کرد که در آن به اختالالت 

 هامان میراث سرچشمه گرفته است و سالز ها، شناختی و طبی ارزیابی کنیم، بیولوژیک، ی مختلف فرهنگیهاسالمندان را از جنبه 

ین مطالعات تری غیر دارویی که بیشهاآن از جمله درم .یی به رویکردهای غیر دارویی در سالمندان نیز رونق یافتهابعد عالقه مندی

 Hollos عاتبا مطال 2005این روش درمانی در سال  .ی اخیر را به خود اختصاص داده است درمان شناختی رفتاری استهاسال

از دارو داشته است اما  تری خفیف تا متوسط , روان درمانی شناختی رفتاری اثری بههاداد در درمان افسردگیمیبود که نشان 

 .به کار گرفته شد  ی  شناختی رفتاری در مورد سالمندانهاآن صورت گرفت و انواع متعددی  از درم   Beckتوسط    ترمطالعات عمیق

توضیحات .ی تحلیلی بودند که هر دو فوایدی هم داشته اندهاآن ی بین فردی و درمهاای درمانی ,روان درمانیردهاز جمله سایر رویک

     .شرح داده خواهد شد شودمیدرباره انواع رویکردهای غیر دارویی در مقاله ای که ارائه 
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 درمانی نقش امید در روان 
 1دکتر فایزه غالمیان

 
Tillich خیلی آسان است که آدم خودش را به امیدی احمقانه دلخوش کند ولی "گفته بود 1956اگزیستنسیال در سال وف فیلس 

اما دیری نگذشت که رواندرمانگران اهمیت امید را در روان درمانی مورد  ."آیندمیامیدهای واقعی خیلی سخت و نادر به دست 

پس از دیدی ناامیدانه به امید بود که  اولین نظریات مبنی بر نقش امید به ال یعنی تنها چهار س 1961در سال  .بررسی قرار دادند

 1961بر اساس مطالعاتی که از سال  .مطرح شد  هاآنمانند سرطمیی جسهادر سالمت روان و خصوصا در بیماریمیعنوان فاکتور مه

و بر روی  دهدمیگذارد و آن را افزایش میاثر " therapeutic alliance"امید را به عنوان فاکتوری که روی انجام شد  19۷3تا 

فرد فاکتور مهم  (hopelessnessبک مطرح کرد که میزان ناامیدی) 19۷4در سال  .مطرح شد ،اراده و انگیزه موثر است انتظارات،

  Breznitz 1986ل در سا .در روان درمانی استمیو بنابراین مفهوم مه شودمیو تعیین کننده ای برای اقدام خودکشی محسوب 

نامید که برای اینکه روی رفتار فرد موثر باشد باید به  " cognitive state "تعریفی شناختی از امید را مطرح کرد و آن را یک 

ینامیک داشت و آن اینکه معتقد بود که امید در دیدگاهی میان روان درمانی شناختی رفتاری و د .Stattsاندازه کافی قوی باشد 

ی شناختی بد و خوب افراد را به هااست و عامل تعامل و فاکتور میانی است که پیش بینی" affective cognition "واقع یک

affect    امید ابتدا در مطالعات تنها یک فاکتور شناختی بود و در طول زمان کم کم به عنصر    .کندمیمرتبط    هاآنپشتaffective 

افرادی   شودمیو متوجه    کندمیتواند داشته باشد سوگواری  میای چیزهایی که ندارد یا نبر  در دیدگاه دینامیک فرد  .تغییر موضع داد

افتد که تصویری میکامال بد هستند و بنابراین همانندسازی با چیزی اتفاق نداشته نه کامال خوب و نه پ میکه کامال خوب یا بد 

شروعی "آن را  Balintاین لحظه ای است که  .نسو واهی نیستندز آسناک نیستند و انتظارات هم دیگر اترواقعی دارد افراد دیگر

 .ردکمییاد  "لحظه زاده شدن امید"از آن به عنوان  Winnicottنامید و می "دوباره
 .تواند در آینده اتفاق بیفتدمیهایی است که در گذشته رخ داده و آن چیزی که تروما امید در واقع رابطی است میان

 .و نامالیمات دنیا هاجنگ هارا که نگاه کنیم تنها امید باقی مانده است برای تسالی بشر میان تمام رنج بشرجعبه پاندورای 
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 استفاده از سالمندان  ء  سو
 1دکتر فایزه غالمیان

 
 0014جمعیت جهان و تا سال  %20به  2030یر شدن است به طوری که تعداد سالمندان بر اساس آمارها تا سال پ جهان در حال 

اما  .رسدمیرداختن به مسائل آنان برای ایجاد فضایی فارغ از بحران ضروری به نظر پ بنابراین  ;رسد میدر ایران به ده میلیون نفر 

شاید این هم نوعی خشونت ;رداختن به آن را در حاشیه قرار داده است  پ ه رو بوده است که  یی روبهایر شدن همیشه با مقاومتپ دیده  پ 

رداخت پ که در حوزه سالمندان باید به آن میاز مسائل مه.ن باشد که همواره آنان را در بیم و امید قرار داده استندانسبت به سالم

ی بسیار دور گزارش شده است اما هاتفاده جنسی از گذشته خشونت خانگی و سواس; خشونت و سواستفاده علیه سالمندان است 

برای اولین بار خشونت علیه سالمندان مطرح  19۷8سال  .ی اخیر استهادههبه گزارش خشونت علیه کودکان و سالمندان مربوط 

ابتدا یک افسانه بود و با لینری برای بررسی آن پرویکرد مولتی دیسی.کنگره ای برای شناسایی آن تشکیل شد 1980شد و از سال 

تعریف  2003همکارانش در سال و  ;Bonnieاین اتفاق صورت گرفت  wisconsin ی هابا تالش 1990گذشت زمان در سال 

اولیه ای از سواستفاده و خشونت علیه سالمندان ارائه دادند که شامل سواستفاده فیزیکی,جنسی,عاطفی,مالی یا غفلت و بی توجهی 

و سالمند شکل  هاآنرفت میان میسال در رابطه با فرد یا افرادی بود که رابطه ای مبنی بر اعتماد انتظار  60از  ترباال نسبت به افراد

 .گرفته باشد

یی بود که مراقبت از سالمند بر هاس و سختیتری بعد مورد بررسی قرار گرفت مطالعات اولیه مبنی بر اسهادالیل این اتفاق در سال

و همکارانش   Schiamberتوسط    2006ولی در مطالعاتی که سال    شودمیگذارد و این سختی منجر به سواستفاده  میدوش مراقب  

مبنی بر اشکال اولیه در رابطه میان مهاجم و قربانی شکل گرفت اما در سال  Bi focal intergenerationalام شد مدل انج

سه دسته از عوامل ایجاد سواستفاده را مطرح کردند که شامل عوامل مربوط به قربانی)مانند مبتال بودن  Conardمطالعات  201۷

احساسات دوگانه ، مانند سومصرف مواد( مهاجمعوامل مربوط به )...و سومصرف مواد و ختیشنا، پزشکیروان ، به اختالالت جسمی

سابقه مورد سواستفاده بودن در مهاجم خصوصا توسط ، نفرت و وابستگی به فرد مراقبت شونده و خصوصیات شخصی فرد مراقب

رابطه قبلی  میان قربانی و مهاجم )مانند اشکال در طهو عوامل مربوط به راب (...مراقب در گذشته ,وابستگی مالی به مراقبت شونده و

 .باشدمی (...ل و قدرت بر فرد مورد سواستفاده وترمیان آن دو ,رابطه ای مبتنی بر احساس کن

شامل خصوصیات شخصیتی نارسیسیتیک یا سادیستیک  کندمیخصوصیات شخصیتی که فرد مهاجم را مستعد به سواستفاده 

همچنین ممکن است فرد .باشدمیان از ایجاد همدلی با دیگری و دیدن رابطه به صورت یک رابطه دوطرفه توکه فرد را نا باشدمی

توجهی به مهاجم از مراقبت سالمندی که شکننده است احساس گیجی و ناتوانی کند و اندوه و ناتوانی خود را به صورت خشم یا بی

 .سالمند نشان دهد
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عالوه بر موارد  .د و مداخالت الزم در رابطه انجام شود اما شناسایی آن معموال آسان نیستیری باید صورت گشناسایی فرد قربان

ی های که ممکن است خود سالمند ابراز کند باید به آثار فیزیکی ناشی از تهاجم ,عدم تمایل به حضور در جمع بروز نشانه ترمحدود

کنند سربار میسرزنش مداوم خود در سالمندان که احساس و احساس بی ارزشی ، سالمندافسردگی و حتی افکار خودکشی در 

دیگران شده اند و توجه بیش از حد و مدوام به فرد مهاجم و تمایل به ایجاد رابطه و حفظ توجه او و وابستگی غیر معمول نسبت به  

 .رمانگران سالمندان تقویت کندد بودن سالمند را باید در مهاجم توجه کرد این موارد از مواردی است که شک به مورد سواستفاده

یی است که برای آرامش جهان باید هامین قدترده است از مهمترحفظ کرامت انسانی در زمانه ای که جنگ و خشونت دامن گس

 .برداشت

 .سالمندان تاریخ زمین اند اگر به درستی حمایت شوند 
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 امروز  پزشکیروان جایگاه کارل یاسپرس در  
  1فربد فدائی  دکتر

 

نوین زیگموند فروید   پزشکیروانین فرد در  تربالینی با رویکرد روانشناختی، تاثیرگذار  پزشکیروان برای عامه مردم و اکثر متخصصان 

آلمانی است که توانست   پزشکروانبالینی با رویکرد زیست شناختی، این امیل کرپلین  پزشکیرواناست اما برای اکثر متخصصان 

 پزشکیروان امروز صاحب نظران  .ا متمایز کند و طبقه بندی شایسته ای را در بیماریهای روانی ایجاد کندر ی عمدههاروانپریشی 

نوین را شایسته  پزشکیروانین چهره در تران عنوان مهمپزشکرواندر عین حال بسیاری از  .کنندکرپلینی فرض می-را نومعاصر 

یدلبرگ آغاز کرد و پس از یک هادر کلینیک دانشگاه پزشکروان د را به عنوان  خویاسپرس پیشه دانشگاهی  .دانندکارل یاسپرس می

ین پذیرش را نه تنها از طریق تالیفات فلسفی تردهتریاسپرس در اروپا گس .فلسفه تغییر مسیر دادبه  1920دوره گذر در ابتدای دهه 

یکصدسال   .کسب کرد  "آسیب شناسی روانی عمومی"نام    بهی متعدد از کتاب پر ارزش خود  هاو اخالقی بلکه در ضمن برای ویرایش

گفته اند که تقریبا   (2009)مییا قائ(  2004،بولتون )(2002هوبر)  پس از انتشار آسیب شناسی روانی عمومی، برخی نویسندگان چون

 - فریدن یک روش روانآ  کوشش یاسپرس برای  .در قرن گذشته داشته است  پزشکیروان هر ویراسته این کتاب نقشی بنیادین در رشد  

نمونه  .بالینی فراهم بیاورد پزشکیرواناز مسائل عمده در  ترآسیب شناختی نوین از این جهت بود که عناصر کلیدی را برای فهم به

ن تجربیات روشن کرد ترآسیب شناختی که یاسپرس معرفی کرد به طور عمده بر تجربه ذهنی متمرکز بود که هدف آن بیش -روان

کشورهای آلمانی زبان گذاشت  پزشکیروانافکار یاسپرس ابتدا تاثیر ماندگاری بر  .یا رفتارها هاار بود تا مشاهده نشانهیمدرونی ب

آنگاه به زبان ژاپنی، و پس از  .جمه شدتربه زبان فرانسه 1920سپس در فرانسه مورد استقبال قرار گرفت و در سالهای پایانی دهه 

جمان آن ترکه خود شاهکار ممیجمه انگلیسی آسیب شناسی روانی عموتراما .جمه شدتر ن اسپانیولیبانگ جهانی دوم به زپایان ج

با اقبال سازمان جهانی بهداشت و شور و  .عرضه شد 1963هونیگ و همیلتون است باتوجه موضوعات دشوار زبان شناسی تنها در 

-ICDو  DSM-III- R در طبقه بندیهایمیشناسی روانی عموب میالدی در آمریکا آسی 19۷0حرارت آشنایی با این اثر در دهه 

 ی کتاب نیاز به تغییر وهاین منتقدان، با وجود گذشت زمان، تنها معدودی از بخشترحتی به نظر سرسخت  .تاثیر گذاشت 10

ان شناسروانان و شکپزروان ی مطالعه هادر فهرست اولویتمیتجدیدنظر دارد و به گفته آسن یابلنسکی، آسیب شناسی روانی عمو

شناسی آسیب"نام آور انگلیسی موجه خواهد بود که    پزشکروان متفکر در طول قرن بیست و یکم خواهد ماند و این حکم مایکل شفرد  

ین کتاب منفرد که در مورد اهداف و منطق پزشکی روانشناختی نوشته شده است باقی خواهد ماند و تربه عنوان مهممیروانی عمو

 ."و استادان آنان مطالعه شود پزشکیروان است به وسیله همه دستیاران  تره بهیجدر نت

ف، رئیس گروه هاشگرفی از پل مکجمه انگلیسی را با مقدمه ترپکینز چاپ جدیدی ازهاانتشارات دانشگاه جانز 199۷در سال 

در نظر  پزشکیروان عنوان بخشی مهم از آموزش ه او مدتهای مدید به آشکار اثر یاسپرس را ب .آن دانشگاه منتشر کرد پزشکیروان 

 
 بخشیپزشک، دانشیار بازنشسته دانشگاه علوم بهزیستی و توانروان 1
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پ فیلی .مبذول شده استمیشناسی روانی عموروارد هم به رهبری لستون هی ونز توجه ویژه به آسیبهادر دانشگاه .گرفته است

 .کنددر شناسایی یاسپرس در ایاالت متحده ایفاء میمیاسالونی نیز در جانزهاپکینز نقش مه

شناسی روانی به عنوان یک علم آسیب .ز جزءگرایی علوم طبیعی و فهم روانشناختی مورد ادعای روانکاوی استا ترکار یاسپرس فرا

گشتالت و معنی دار هستند و  -یهای روانی دارای ممیزات شبهتوسط یاسپرس بر پایه این فرض بنا شده است که حتی نابهنجار

شوند به صورت دقیق و کامل قابل تبیین زیست شناختی فرض می -الت عصبیالهایی که بازتاب اختبنابراین با فهرست کردن نشانه

 .جستجوی علل اختالل را آغاز کرد  توانتنها در صورتی که بیماری روانی به عنوان تغییر در ساختار جهان فرد درک شود می  .نیستند
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ناختی  هیجان و میزان درد  ش بر تنظیم  (AEDP) تجربی شده  تسریع پویشی درمانی اثر بخشی روان

 سندرم درد مزمن در زنان مبتال به

 3، سامان آسیابانی2فرنگیس شریفی باستان  ، 1عاطفه زندی فر  دکتر

 
اثر   مطالعه حاضر با هدف  .شود بیمار تحمل آستانۀ کاهش باعث است ممکن این و است آزاردهنده مزمن درد :زمینه و هدف

بر تنظیم هیجانی و میزان درد در زنان مبتال به سندرم درد مزمن انجام  (AEDP)تجربی شده عتسری پویشی درمانی بخشی روان

  .گرفت

جامعه  .ل بودترروز پیگیری با گروه کن 45 -آزمون پس -آزمون طرح پیشروش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با  :هامواد و روش

مبتال به در مزمن مراجعه کننده به مراکز درمانی روماتولوژی و مغز ه سال 60تا  50زن بیمار داوطلب از بیماران  20آماری پژوهش 

به صورت تصادفی ساده  (10ل )ترو گروه کن (10و در گروه آزمایش )س انتخاب ترو اعصاب شهر کرج به روش نمونه گیری در دس

 (AEDP)تجربی شده تسریع شیپوی درمانی تحت روان (دقیقه 90جلسه ) هر هفته  10گروه آزمایش به مدت   .جایگزین شدند

و  (2001پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران ) .ل مداخله ای دریافت نکردتردر حالی که گروه کن .قرار گرفت

از طریق آزمون آماری کواریانس   هاو داده  .ارزیابی پیش آزمون و پس آزمون استفاده شددر    ییل-ونهاپرسشنامه چند بعدی درد وست

  .د تجزیه و تحلیل قرار گرفتورم

ل اثرات پیش آزمون، تفاوت معناداری بین میانگین پس آزمون دو گروه در تنظیم شناختی ترنتایج نشان داد که بعد از کن :هایافته

   .داشت تداوم پیگیری دوره در نتایج این  .داشتهیجان و میزان درد وجود 

ی دارویی در درمان زنان مبتال به هاآندر کنار درم (AEDP)تجربی شده تسریع یپویش درمانی کارگیری روانه ب :نتیجه گیری

  سندرم درد مزمن کمک کننده است 

 .شناختی هیجان، سندرم درد مزمن، تنظیم (AEDP)تجربی شده تسریع پویشی درمانی روان:  هاکلید واژه
 

 

 
 

 

 
 کی البرزاستادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزش 1

 دانشگاه علوم پزشکی البرز 2
 مرکز مطالعات روانکاوی 3
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درد سالمندان   ادراک قی وخلبر ناگویی   (AEDP)اثربخشی رواندرمانی پویشی تسریع شده تجربی

 مبتال به اختالل شخصیت جسمانی ساز 

 3، سامان آسیابانی2فرنگیس شریفی باستان  ، 1دکتر عاطفه زندی فر
 

ی هابه صورت نشانه (نمود تغییر شکل یافته بیماری )درد روانشناختی( SPDاختالل شخصیت جسمانی ساز ) زمینه و هدف:

 .کنندمینمود جسمانی پیدا میی افسردگی و اضطراب هستند و به جای نمود کالهاحالتر جسمانی است که به شدت تحت تاثی

 یهادرمانی روان و مدت کوتاه درمانی روان عناصر که است یکپارچه و چندوجهی ، درمانیرواندرمانی پویشی تسریع شده تجربی

از هیجانات برای درمان استفاده  در این رویکرد .کندیم کیبتررا دلبستگی نظریه همچنین و هیجان بر متمرکز و تجربی -فرایند

با مراجع در اینجا و اکنون باقی  .دهدمیو تجربه فوری هیجانات سالمند در پرتو یک رابطه درمانی ایمن را در اولویت قرار  کندمی

درونی سازی هیجانات منفی چون  ازسالمند بازتاب داشته باشد و این تجربه فوری هیجانات، سالمند را  دهدمیماند و اجازه می

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی   .گرددمیو منجر به کاهش ادراک درد و ناگویی خلقی در وی    داردمیخشم، غم و نفرت باز  

 .رواندرمانی پویشی تسریع شده تجربی بر ناگویی خلقی و ادراک درد سالمندان مبتال به اختالل شخصیت جسمانی ساز است

جامعه آماری پژوهش را  .باشدمیل ترآزمون با گروه کنبا طرح پیش آزمون و پس ، وش پژوهش حاضر شبه آزمایشیر روش:

که تشخیص اختالل شخصیت جسمانی ساز  139۷سالمندان مراجعه کننده به مرکز مشاوره و روانشناختی البرز در طی پاییز سال 

س به عنوان افراد ترر دسنفر به روش نمونه گیری د 30، از این افراد .ل دادندکیبالینی دریافت کرده بودند تش شناسروان را توسط 

رواندرمانی  .قرار گرفتند (نفر 15ل )ترو کن (نفر 15گروه آزمایش ) 2گروه نمونه در نظر گرفته شدند و بصورت تصادفی منظم در 

ی هاجهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه .شدم دقیقه ای برای گروه آزمایش انجا 45جلسه  10پویشی تسریع شده تجربی در 

برای آزمون فرضیه پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چند   .ی جسمانی بارلینگ استفاده شدهاناگویی خلقی تورنتو و شکایت

 .متغیره استفاده گردید

در میزان ناگویی خلقی و ادراک  ریکاهش معنادا aedpجلسه  10نتایج به دست آمده نشان داد که به دنبال شرکت در  :هاتهیاف

  .درد بیماران مبتال به اختالل شخصیت جسمانی ساز حاصل شد

تواند بعنوان یک رویکرد درمانی مفید و موثر در کاهش ناگویی خلقی و ادراک درد میدرمانی تسریع شده تجربی  روان  نتیجه گیری:

ی درمانی دوره سالمندی  باید توجه خاصی به این هااین در برنامهبربنا  .جسمانی ساز باشدسالمندان مبتال به اختالل شخصیت 

 .رویکرد درمانی صورت گیرد

 .ادارک درد، سالمندان، اختالل شخصیت جسمانی ساز، ی، ناگویی خلقیشده تجرب ریعتس یشیپو یروان درمان واژگان کلیدی:

 
 پزشکی البرزاستادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم  1

 دانشگاه علوم پزشکی البرز 2
 مرکز مطالعات روانکاوی 3
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 دخیم: گزارش مورد ب فاکتور خطر برای سندروم نورولپتیکقطع بنزودیازپین به عنوان 

 2، نسیبه ساداتی 1فروزان الیاسی

 

رژیدیتی ، است و با تب سندروم نورولپتیک بدخیم یک عارضه جدی و ایدیوسنکراتیک ناشی از داروهای آنتی سایکوتیک مقدمه :

مکانیسم دقیق  .شودمیفسفوکیناز و گاه تغییر سطح هوشیاری مشخص  افزایش کراتین  ،  لکوسیتوز،  اختالل عملکرد اوتونوم،  عضالنی

 .اندباشد اما کمبود دوپامین یا انسداد دوپامین را در پاتوژنز آن دخیل دانسته دخیل در سندروم نورولپتیک بدخیم ناشناخته می

رهای کورتیکولیمبیک  ممکن است توجیه یاتال و  مسیتریپوتاالموس، نیگرواسهاکاهش فعالیت دوپامین در نواحی مختلف مغز مثل

 .ی دوپامینرژیک موثر باشندهاهای دیگر هم از طریق تاثیر بر فعالیتترانسمیترممکن است نورو .نماهای کلینیکی آن باشنده کنند

فعالیت فیزیکی ،  آبیکم  ،  سطح آهن پایین،  قطع ناگهانی لوودوپا،  هاعوامل مختلف مثل شروع با دوز باال و فرم تزریقی آنتی سایکوتیک

چند روز بعد از قطع بنزودیازپین  هاآن چندین گزارش محدود وجود دارد که در  .باشندمیوثر در ایجاد آن م از عوامل خطر ..زیاد و

که قطع کلردیازپوکساید  بعد از چهل سال مصرف و شروع  شودمیلذا در اینجا بیماری گزارش  .عالئم این سندروم بروز پیدا نمود

 .شده است ومنتی سایکوتیک منجر به بروز عالئم این سندرآ

در ساری در سال میای است که با شکایت تب و لرز و گیجی به اورژانس یک بیمارستان عموساله 6۷بیمار خانم  معرفی بیمار:

گراد درجه سانتی  40درجه حرارت  ،  ی خشن و دیستانسیون شکمهامورتر،عدم آگاهی به زمان و مکان،  او گیجی  .آورده شده بود  1398

میلی   20-30میلی گرم و پروپرانول    25-15سال قبل ،کلرودیازپوکساید    40بیمار از حدود    .د در دقیقه داشتعد  110و ضربان قلب  

لی می 10کلرودیازپوکساید قطع شد و بوسپیرون  پزشکروان طبق توصیه ، ی اخیرترچهار روز قبل از بس .کردمیگرم در روز مصرف 

ساعت بعد از این داروها بیمار تب دار  48 .میلی گرم تجویز شد 5رم و اوالنزاپین گ میلی 20میلی گرم، سیتالوپرام  2گرم، دیازپام 

لذا توسط  .توهم بینایی و بدبینی به اطرافیان پیدا نمود، مور، عدم آگاهی به زمان و مکانترشده و به تدریج بی اشتهایی، تهوع،

میلی گرم عضالنی بطور سرپایی تجویز شد اما به دلیل  5 وللوپریدهادیگری ویزیت شده  و با تشخیص دلیریوم آمپول  پزشکروان 

و سپس  1049و کراتین فسفوکیناز   15100در آزمایشات اولیه گلبول سفید  .ی شدترپیشرفت  عالئم  به بیمارستان آورده و بس

3900  U/L  قابل توجه به اولین دوز خ  ی لونسون برای بیمار سندروم نورولپتیک بدخیم مطرح شد بیمار پاسیاتربر طبق کرای  .داشت

میلیگرم در روز قرار گرفت  و بعد  15میلی گرم در روز و دیازپام وریدی  5دیازپام وریدی نشان داد و تحت درمان با بروموکریپتین 

 .ایلئوس و نرمال شدن کراتین فسفوکیناز مرخص شد ریژیدیتی و، از ده روز با بهبود عالئم و برطرف شدن تب

ماری معرفی شد که قطع ناگهانی کلردیازپوکساید زمینه را برای بروز سندروم نورولپتیک بدخیم ناشی از اوالنزاپین بیدر اینجا    بحث:

منجر به کاهش   هاآنکنند و مصرف طوالنی مدت  میرا تقویت    (انتقال عصبی گاماآمینوبوتیریک اسید )گابا  هانبنزودیازپی  .فراهم نمود

 .شودمیمنجر به کاهش فعالیت گابارژیک  هانقطع بنزودیازپ  .شودمیی گابا هاکاهش عملکرد گیرندهو جبرانی دانسیته گیرنده گابا 

ی دوپامینرژیک گابارژیک هانروی نورو  ها% همه سیناپس  90تا    ۷0بین    .شودمیین سطوح گابا در در نواحی دوپامینی مغز دیده  ترباال

در فاز  .شوندمیی گابارژیک میانجی گری هان از طریق اعمال نورو، رهای ویژه ایسیی دوپامینرژیک نیگرا در مهان هستند لذا نورو

یابد و کاهش عملکرد میسطوح همووالینیک اسید و گابا در مایع مغزی نخاعی کاهش چشمگیری ، فعال سندروم نورولپتیک بدخیم
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ی این گزارش هابنابراین یافته .نقش دارد یمش سندروم نورولپتیک بدخترسیستم گابارژیک بطور مستقیم و غیر مستقیم در گس

 .تقال نورونی گابارژیک ممکن است فاکتور خطری برای سندروم نورولپتیک بدخیم باشندکنند که انمیمورد پیشنهاد 

 اوالنزاپین ، کتر،بنزودیازپین، کلمات کلیدی : سندروم نورولپتیک بدخیم

 

 

 1 
  

 

  ا رانای، ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پژوهشکده اعتیاد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری 1

 ایران،  ساری، مازندراندانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پزشکی ساری، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دستیار روانپزشکی  2
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 ان:مطالعه مروری بر شواهد موجود رمدرمان بیماران اسکیزوفرنیای مقاوم به د
 ²سیده بنت الهدی موسوی  دکتر  ، ¹فهیمه سعید  دکتر

 

اسکیزوفرنیای مقاوم به درمان با عدم پاسخ درمانی مطلوب به .خط اول درمان اسکیزوفرنیا هستند سایکوتیکداروهای آنتی مقدمه:

ین تردرمان این بیماران یکی از چالش برانگیز .شودف میریتع هادنبال حداقل دو دوره درمان شش هفته ای با آنتی سایکوتیک

در بررسی مطالعات گذشته سعی کردیم تا شواهد موجود برای درمان این بیماران را جمع  .گرددمیمحسوب  پزشکیروانی هاحوزه 

 .بندی کنیم

 Pubmed, Elzevier, EMBASE, Psyche Info, Cochrane, Clinical keyجست و جودر منابع  روش اجرا:

 .(2005-2018و بررسی مقاالت درباره درمان دارویی و غیر دارویی اسکیزوفرنیای مقاوم به درمان)

شوند و ابتدا باید علل آن رد شود از جمله  ضعف مشارکت میبسیاری از بیماران به صورت کاذب مقاوم به درمان محسوب     :هایافته

همچنین به فارماکوکینتیک و .و سوء مصرف مواد مخدرمی ، جسپزشکیروان الت تالدر درمان، اشتباه تشخیصی، همبودی سایر اخ

ین شواهد تاثیر و استاندارد طالیی در درمان این بیماران بوده ولی ترهمچنان کلوزاپین دارای بیش  .فارماکوداینامیک داروها توجه شود 

منت کردن آنتی سایکوتیک دوم، داروهای مل آگشای دیگر هااتژی تراس .به دلیل عوارض جانبی مصرف آن محدود گشته است

فرون، ضد ترداروهایی مثل این .گردندمیکه با توجه به مالحظاتی انتخاب  شودمی rTMS  و ECT، هااز سایر دسته پزشکیروان 

 .اردد ین شواهد راتربیش CBTی غیر دارویی، هاآنهمچنین از بین درم.در حال بررسی هستند ...و دیسرین و هاالتهاب 

ی متعددی دراین باره هاتوصیه  .درمان بیماران مقاوم به درمان و بررسی علل این مقاومت اهمیت باالیی دارد بحث ونتیجه گیری :

 .برای بررسی داروهای جدید مورد نیاز است ترمطالعات با طراحی دقیق .شده که بر حسب منافع و مضرات آن قابل انجام است

 1مقاوم به درمان، پاسخ به درمان، اسکیزوفرنیاکلید واژه: 
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 : یک مطالعه کیفی پزشکیروان تبیین عوامل موثر بر پایبندی  به درمان  دارویی  در بیماران 
 1لیبا رضایی  دکتر

 

ه له با عود مجدد بیماری و مشکالت ناشی از آن همرائضعیف است و این مس  پزشکیروان پایبندی به  دارو معموال در بیماران    مقدمه:

شناخت عوامل موثر بر  .گرددمیاز این رو بهبود  پایبندی به درمان دارویی یکی از اهداف درمانی در این بیماران محسوب  .است

لذا این مطالعه با هدف پاسخ به این سوال  .برنامه ریزی به منظور بهبود پایبندی  به درمان موثر باشد تواند درمیپایبندی به درمان 

 .کدامند؟ انجام شد پزشکیروان پایبندی به درمان دارویی  در بین بیماران  برکه عوامل موثر 

برخوردار هستند، و عوامل فرهنگی   هاپدیده  تری به منظور درک عمیقتراز آنجا که مطالعات کیفی از توانمندی بیش   :هامواد و روش

مشارکت  .رد کیفی و از نوع تحلیل محتوایی انجام شدیککنند،  این مطالعه با رومیو تجربیات ذهنی افراد را به خوبی توصیف 

بیمارستان فارابی در سال   پزشکیروان ی  های در بخشتربس  پزشکیروان ی  هامبتال به بیمارینفر از زنان    40کنندگان در این تحقیق  

بازنویسی شدند  و مورد تجزیه و  جلسات ضبط    .با استفاده از پنج جلسه بحث گروهی متمرکز  جمع آوری گردید  هاداده  .بودند  139۷

 .و تحلیل کیفی قرار گرفتند

ی آن، و های فردی و خانوادگی، دارو و ویژگیهاپایبندی به درمان دارویی در سه طبقه اصلی بیمار و ویژگیموثر بر   عوامل:  هایافته

بیمار و شرایط خاص او مانند شرایط   یاهطبقه اول ویژگی  .عوامل محیطی تقسیم شدند که هریک دارای زیر طبقات خاص خود بودند

ی آن مواردی مانند هادارو و ویژگی  .کردمیرا توصیف  دی به  درمان موثر بودندی خانوادگی که بر پایبنهاروانی، و وجود حمایت

یگمای مصرف ستکرد و طبقه آخر به عوامل محیطی از جمله عوامل فرهنگی امیرا توصیف    ..عوارض ناخواسته دارویی، نحوه مصرف و

 .کردمیسی به دارو ونقش محیط اطراف را تشریح تردس، دارو

 .گرددعوامل متعددی در پایبندی به درمان دارویی  موثر هستد که توجه به آن در تجویز دارو برای بیمار پیشنهاد می:  نتیجه گیری

 .گرددمیاد نههمچنین مداخالت مناسب برای مدیریت موانع درمان دارویی در این بیماران پیش

     ، تحقیق کیفی پزشکیروان پایبندی به درمان،  دارو،  بیماران کلید واژگان:  

 

 
  

 
 ت خواب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. کرمانشاه. ایراناختالال دانشیار کاردرمانی، مرکز تحقیقات 1
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 : یک مطالعه کیفی پزشکیروان ی های در بخشترتجربه بیم و امید در زنان بس تبیین
 1دکتر لیبا رضایی

 

تواند میکنند که  میراد شرایط خاصی را تجربه  افتجربه ای منحصر به فرد است که در طی آن    پزشکیروانی در بخش  تربس  مقدمه:

 .است پزشکیروانی های در بخشترتجربه بیم و امید از جمله تجربیات رایج در بین زنان بس .تاثیرگذار باشد هاآندر روند درمان 

تواند با تاثیرات منفی بر میتواند احساس خود ارزشی بیمار و مشارکت او در درمان  را افزایش دهد، ناامیدی میدرحالی که امید 

 .انجام شد پزشکیروانلذا این مطالعه با هدف پاسخ به سوال چگونگی تجربه بیم و امید در بیماران   .درمان همراه باشد

 برخوردار هستند، و عوامل فرهنگی  هاپدیده  تری به منظور درک عمیقترتوانمندی بیشاز آنجا که مطالعات کیفی از  :   هامواد و روش

مشارکت  .کنند،  این مطالعه با رویکرد کیفی و از نوع تحلیل محتوایی انجام شدمیتجربیات ذهنی افراد را به خوبی توصیف  و

بیمارستان فارابی در سال   پزشکیروان ی  های در بخشتربس  پزشکیروان ی  هانفر از زنان مبتال به بیماری  40کنندگان در این تحقیق  

جلسات ضبط و بازنویسی شدند  و مورد تجزیه   .ستفاده از پنج جلسه بحث گروهی متمرکز  جمع آوری گردیدا  با  هاداده  .بودند  139۷

 .و تحلیل کیفی قرار گرفتند

ی، و بیم و امید تردر دو طبقه اصلی بیم و امید  در حین بس پزشکیروانی های در بخشترتجربه بیم و امید در زنان بس :هایافته

شدن  تربیم از بیماران دیگر، بیم از بد .که این دو طبقه دارای زیرطبقات خاص خود بودند :دی گردیدندبنخیص طبقه تربعد از

ی این بیماران تری در حین بسهاممراکز نگهداری از جمله بیوشوک، بیم از مهار فیزیکی،  بیم از انتقال به  تربیماری، بیم از دریافت الک

به بازگشت به زندگی قبلی، امید به حمایت تیم درمان از جمله مواردی بود که توسط این  یدبود، در حالی که امید به بهبودی، ام

توسط خانواده و اطرافیان و  بیم از عود  خیص عمدتا بر بیم از انگ بیماری روانی و طردترطبقه  بیم و امید بعد از .شدمیافراد ذکر 

 .بیماری اشاره داشت

توجه به این تجربه در  مدیریت  .کنندمینوسان بین  بیم و امید را تجربه   پزشکیروانی هاشی در بخترزنان  بس: نتیجه گیری 

   .شودمیپیشنهاد  پزشکیروانی هابخش

 یتر، زنان بسپزشکیروان بیم و امید، بیمارستان  کلید واژگان:

  

 
 کاردرمانی، مرکز تحقیقات اختالالت خواب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. کرمانشاه. ایراندانشیار  1
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 ی هاسبک  گرِل ی عدنقش تنژندی و افکار خودکشی در دانشجویان پزشکی ایرانی:  همبستگی میان روان 

 ی دلبستگ
 محسن خسروی

 

توجه  ازمندیشده است که ن ل یدر جهان تبد ریموضوع فراگ کیتعامالت و ارتباطات، به  یدگیچیپ لیدلبه یامروزه خودکش مقدمه:

 چنین همی و افکار خودکش یریگدر شکل نژندیروان و  یدلبستگ یهاسبک ارمهمینقش بس دلیلبه ی حاضرمطالعه .باشدیم یفور

 .انجام گرفتمیعمو تیبا جمع سهیدر مقا یپزشک انیدانشجو انیدر م یخودکش ترنسبت باال

برای این منظور حجم نمونه با استفاده از روش   .دانشجوی پزشکی انجام گرفت  3۷6روی  ی بر  همبستگ  اکتشافی  یمطالعه  نیا  روش:

آوری اطالعات از برای جمع .های زاهدان انتخاب شدندنشگاهداای و از میان دانشجویان پزشکی در حال تحصیل در چند مرحله

 -نئو ییشخص یپنج عامل ی، پرسشنامه(BSSI) بک یافکار خودکش یپرسشنامه ک،یمشخصات دموگراف یحاو یاطالعات یهافرم

ری شده با استفاده از آوهای جمع در پایان داده .استفاده شد (AAQبزرگساالن ) یدلبستگ یو پرسشنامه (NEO-FFIفرم کوتاه )

  SPSSافزار های آمار توصیفی و نیز آمار تحلیلی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی و از طریق نرمروش

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 23ی نسخه 

 یخودکش افکار انیممعنادار  بتیک همبستگی مث .بود سال ۷/24 ± 29/1 پژوهش نیدر ا کنندگانشرکتسن  نیانگیم ها:یافته

سبک دلبستگی و  (r=.440, p=.000) یاجتناب منیناا یسبک دلبستگ(r=.446, P=.000)نژندی و صفت شخصیتی روان 

 منیا یسبک دلبستگ ی وخودکش افکار انیو معنادار م نفیم یهمبستگ یک  .وجود داشت (r=.335, p=.000)اضطرابی/دوسوگرا 

(r=-.547, p=.000)  ی خودکشافکار    انیم  همبستگیدر  های دلبستگی  سبک نشان داد که    پژوهش  نیا  جینتاعالوه  به  .شد  دهمشاه 

 .دارد گرلیتعدنقش  ینژندروان  یتیشخص تو صف

در سطح  یجهت جوانان و مهارت فرزندپرور یتیبتر یهاآموزش مهارتهمچون  زودهنگام یرانهیشگیمداخالت پ  گیری:نتیجه

 منیناا دلبستگی هایسبکنژندی و شخصیتی  روان ها در مورد صفتدر سطح دانشگاه رانهیشگیهای پ برنامه یرزاها و برگخانواده

  .همراه باشد یبا کاهش خطر خودکش تواندیم

 تگی، دانشجویان پزشکیهای دلبسهای شخصیتی، سبکافکار خودکشی، ویژگی های کلیدی:واژه
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اسین دربیماران باتشخیص اسکیزوفرنیا، افسردگی اساسی و نیمقایسه نتایج تست حساسیت پوستی 

 ل سالم ترگروه کن

 6، عاکفه احمدی افشار5، فرامرز دوبختی4، نیما معتمد3،امید ساعد  2، علیرضا آرمانی کیان1محمد ارزنلو

 
 (DALY,sی و مرگ زودرس )انایجاد ناتو ومنجر به باشدمی ( (GBDبا بار بیماری خیلی باالیک اختالل روانی شایع  سکیزوفرنیاا

تشخیص آن امروزه  .باشدضروروی میمیلذا مدیریت صحیح بیماری، با تشخیص بموقع و بر مبنای اصول عل .شودمیدر افراد مبتال 

یاهای تربه وجوه آندوفنوتیپی و کرای بوده و   ICDو  DSMو توصیفی Menu-Based یای  ترکرای  براساس بصورت فنومونولوژیکال و

تصویربرداری و تلفیق روشهای  ژنتیک، دوقلویی، خانواده، مطالعات اپیدمیولوژیک، .شودپرداخته نمی RDOC رتحقیقب مبتنی

ی مهم بیو هااز حیطه  .تصویربرداری و مولکولی پیشرفته در دهه اخیر، برلزوم تعیین بیومارکر برای تشخیص بیماری تاکید میکنند

 .باشدمیکیبات نیاسین در متابولیسم آن ترغشای نورونهای مغزی و نقشدر  مارکری متابولیسم آراشیدونیک اسید

 

نامه وتستهای روانشناختی مربوط به فرمهای رضایت یاهای ورود و خروج انتخاب گردید،ترگروهها براساس کرای  روش بررسی:

میزان  .دست مغلوب انجام شداعد روی س، سلولوزیترمتیل نیکوتینات داخل فیل ترمیکرولی 50هرگروه  تکمیل شد و تست با 

تجزیه  SPSS اطالعات با نرم افزار .نمره گذاری گردید0-4ی مشخص،براساس معیارهای تعریف شده، از  هاآن برافروختگی و تورم در زم

 .گردید تحلیل و

 

 تر ی مختلف پایینهاآنزم وتها در غلظ طور کلی جواب به این تست در افراد گروه اسکیزوفرنیا در مقایسه با دو گروه دیگره ب   نتایج:

 ، دمای محیط(=2۷4/0pشاخص توده بدنی )، (=136/0p، سن)( .=p/2۷4) متغیرها از قبیل جنسیت ).P<o/oo1بود )

(068/0p=)( 636/0، دمای بدنp=)( 68۷/0، فاصله بین شروع عالیم بیماری تا دریافت داروp= ) شدت بیماری افسردگی اساسی ،

(058/p=)ی ا، عالیم منف( 933/0سکیزوفرنیاp=) ( 86و عالیم مثبت اسکیزوفرنیا/p=.) تست  دقت .تاثیر معنی دار آماری نداشتند

 .در صد است2/۷8مول در تشخیص اسکیزوفرنیا  01/0دقیقه و در غلظت 15در نقطه زمانی 

 

درصد 2/۷8نیا با دقت حدودوفرتست حساسیت پوستی نیاسین، میتواند درتشخیص و غربالگری اسکیزنتیجه گیری و پیشنهادات:   

کیبات آن در آبشار تغییرات ترخر نقش نیاسین وأ جهت تعیین تقدم و ت ترتحقیقات بیش .مورد استفاده قرار گیرد

 .اسکیزوفرنیا الزم استمیمتابولیس
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  .نیاسین اسکیزوفرنیا،:کلیدواژه
1 

  

 

 زنجان پزشکی  علوم دانشگاه روانپزشکی  چهار سال دستیار-1

 3 تیکسایکوسوما فلوشیپ و  زنجان روانپزشکی  گروه استاد-2 

  زنجان پزشکی  علوم دانشگاه بالینی  شناسی روان گروه ستادیارا-

  آمار مشاور و  زنجان پزشکی  علوم دانشیار-4 

  زنجان داروسازی دانشکده فارماکوسیوتیکس استاد-5

 وآلرزی  آسم  تخصص وفوق اطفال گروه استاد -6 
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حت درمان با متادون با اختالل ت ییگارس یماراندر ب یبر افسردگ یکلینوارن  یدارو یاثر درمان یبررس

 ی اساس  یافسردگ
 ²′¹،رضا بیدکی²،قاسم دستجردی¹محمد طالب پور

 
به  یاساس یمبتال به افسردگ یماراندرصد از ب ۷0تا  60تنها  یکوفارماکولوژیکال؛وجود درمان رو به رشد سا با   :مقدمه و هدف

 ینیاز بهبود بالمییافسرده عال  یمارانسوم ب  یکحداقل    دهندمیان  نش  شواهد  .دهندمیپاسخ    یضد افسردگ  یدرمان خط اول داروها

 یل پارش یستاست که آگون ینکول یلاست یکوتینین یرندهموثر بر گ یدارو یک یکلینوارن .شوندمیرا نشان نداده و به درمان مقاوم 

از  یکوتینک نتریمنف یمعال یکلینوارن یشات،ماآز در .شده است تأیید یگارک ستریکه برا باشدمی ۷کامل آلفا یستو آگون 2بتا 4آلفا

 ینیبال ییمطالعه کارآزما یکمطالعه به صورت  این .دهدمیو اختالل خواب را کاهش  یریپذ یکاضطراب، تحر ی،جمله افسردگ

  .جام گرفتان تحت درمان با متادون یگاریس یماراندر  ب یاساس یبر اختالل افسردگ یکلینوارن یرتاث یابیبا هدف ارز یتصادف

ساله مراجعه   60-18  یگاریس  یمارب  60که بر روی  دوسوکور بود    یتصادف  ینیبال  ییمطالعه کارآزما  یکمطالعه حاضر    :هامواد و روش

 .انجام گرفت داشتند،هم را  یاساس یافسردگ یهاول یصتشخ  DSM -5 یاراساس مع رکه ب ی درمان اعتیادهاکلینیککننده به 

 یتالوپرام دو گروه تحت درمان با قرص س هر .شدند یمو دارونما تقس یکلینبه دو گروه وارن یاز جدول اعداد تصادف ادهبا استف بیماران

گرم و  یلیم0.5هفته بصورت سه روز اول  6به مدت  یکلینگروه وارن یبرا .قرار گرفتند یدرمان افسردگ یگرم برا یلیم 20روزانه 

هر دو گروه تحت سنجش  .شد ویزدارونما تج یزانم ینل به همترعدد و گروه کن یکنه روزا یکلینگرم وارن یلیم 1سپس قرص 

 هانهایت دادهدر  .هفته سوم و ششم قرار گرفتندقبل از مداخله، در  پزشکیروان  یارافسردگی بک توسط دست استانداردپرسشنامه 

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSSتوسط نرم افزار 

مطالعه حاضر نشان  یجنتا .به علت قطع دارو از مطالعه خارج شدند هاآننفر از  5وارد مطالعه شدند که  یمارب 60ا بتددر ا :هایافته

در  همچنین .است بوده سال 38.18 ± 8.1 شاهد گروه در و سال 3۷.33 ± 8.52 یکلیندر گروه وارن یمارانسن ب یانگینداد که م

دو گروه در  ینب یدار یتفاوت معن .ل تمام افراد مرد بودندترو در گروه کن (%3.۷نفر زن ) 1 و دمر (%96.3نفر ) 26 یکلینگروه وارن

میانگین و انحراف  .(p>0.05مشاهده نشد )سن، جنس، تحصیالت، مدت زمان مصرف سیگار و تعداد پاکت مصرفی سیگار مورد 

و اندازه اثر   باشدمی  21.39±6.4و   19.۷4  ±  6.36تیب  ترهه بل بعد از مداخلترمعیار نمرات آزمون افسردگی در گروه وارنیکلین و کن

نمره  یانگینم   .باشدمیاز  متوسط  تربه دست آمد که میزان اندازه اثر براساس جدول کوهن در حد پایین 0.259تخمین زده شده 

  . نداشته است یکدیگربا  یدار ینمع بوده است و تفاوت 30.32ل ترو در گروه کن 29.85قبل از مداخله  یکلیندر گروه وارن یافسردگ

با  یسهدر مقا ارود یرل بوده و تاثتراز گروه کن ترکم یکلیندر گروه وارن ینمره افسردگ ینکهرغم ا یهفته بعد از درمان عل 6و  3در 

 یاختالف معن روهدو گ ینببررسی شده  یعوارض جانبهمچنین  .دار نبود یمعن یتفاوت از لحاظ آمار ینبوده اما ا ترل بهترگروه کن

  .و خشکی دهان بودگروه تهوع هر دو عارضه در  ینتریعشا .نداشتند یدار
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یگاری تحت افراد س یموثر برانسبتا  یدارو یکبه عنوان  یکلینتوان گفت که وارنمی براساس این پژوهش  بحث و نتیجه گیری:

با  تردهترمطالعات گس یماران،در ب یکاهش نمره افسردگ وآن  ثبتم یرثأ با توجه به ت و باشدمی یمبتال به افسردگ درمان با متادون 

 .شودمی یهتوص  تریشحجم نمونه ب

 ک سیگارتراختالل افسردگی، متادون، وارنیکلین، نیکوتین،واژگان کلیدی:  

1 

 

 

  
  

 

 ایرانوقی،یزد،مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری،دانشگاه علوم پزشکی شهیدصد1

 یزد،ایرانمرکز تحقیقات دیابت یزد،،دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی،2
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نت و آموزش مدیریت والدین حضوری بر  ترمقایسه اثربخشی آموزش مدیریت والدین مبتنی بر این

 سال  12تا  2ری در کودکان سنین  فتارمشکالت 
 2، محمد ویسویی1معصومه موسوی  دکتر

 
نت و آموزش حضوری و بررسی اثربخشی ترمقایسه دو روش مداخله آموزش مدیریت والدین مبتنی بر این هدف از این پژوهش  اهداف:

 .کالت رفتاری بودمش سال با 12تا  2آن بر مشکالت رفتاری و نیز ارتباط میان والد و کودک در کودکان 

س در گروه مداخله ترنفر از والدین که فرزندانشان دچار مشکالت رفتاری بودند، به صورت در دس  30در این مطالعه    ها:مواد و روش

جلسه مداخله به مدت هر جلسه یک ساعت  8سپس  .گنجانده شدند (نفر 15و گروه مداخله حضوری ) (نفر 15نت )ترمبتنی بر این

محتوای جلسات در هر دو گروه مشابه بود و در گروه آموزش مدیریت مبتنی  .انجام شد هاآنهفته بر روی  8به مدت  قه،دقی 30و 

در هر دو گروه، مداخله آموزش مدیریت والدین  .نت وجود داشتترنت در طول جلسه تماس کامل با درمانگر از طریق اینتربر این

نفر تا  11نفر و در گروه مداخله حضوری  10نت ترات در گروه مداخله مبتنی بر اینجلسنتهای در ا .شناختی رفتاری انجام گرفت

پیش آزمون و پس آزمون در  .پیش آزمون و پس آزمون در ابتدا و انتهای جلسه اول و هشتم انجام گرفت .پایان جلسات باقی ماندند

در این پژوهش به منظور  .شکل آنالین انجام گرفت به نتترینکاغذی و در گروه مداخله مبتنی بر ا-گروه حضوری به شکل مداد

و به منظور ارزیابی رابطه والد و کودک از مقیاس روابط والد   (ارزیابی مشکالت رفتاری از چک لیست مشکالت رفتاری کودک)آخنباخ

  .استفاده شد (1992و کودک پیانتا )

و  (نفر 11نت )ترریت والدین در هر دو گروه مداخله مبتنی بر اینمدیدادند، آموزش تحلیل آماری در پایان مطالعه نشان  ها:یافته

 .انداما بر روی روابط والد و کودک اثر معناداری نداشته .اندبر روی مشکالت رفتاری اثر معناداری داشته  (نفر 10مداخله حضوری )

یزان اثربخشی بر روی مشکالت رفتاری و ت مو حضوری از جهنت ترمقایسه دو گروه نشان داد که دو گروه مداخله مبتنی بر این

 .ارتباط والد و کودک با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند

تواند مانند آموزش والدین بصورت  مینت  ترهای این مطالعه، مداخله آموزش مدیریت والدین از طریق اینبا توجه به یافته  گیری:نتیجه

 .رفتاری کودکان موثرباشدحضوری برروی مشکالت 

 1نتی، مشکالت رفتاریترآموزش مدیریت والدین، مداخالت این :هاد واژهکلی

 

 

   

 
   روانپزشک، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، استادیار دانشگاه شهید بهشتی   1

  دانشگاه شهید بهشتی بالینی کودک و نوجوان  شناسی روانکارشناسی ارشد   2
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بررسی شیوع اختالالت جنسی مردان در مبتالیان به کبد چرب غیر الکلی و ارتباط آن با شدت کبد  

   چرب

 3سید علی شاهوران  دکتر 2ساره تقی نژاد  دکتر 1 مهدی عبدلی  دکتر
 

بیماری کبد چرب غیر  .ظی با روند تخریبی سندرم متابولیک در بدن مورد توجه قرار گرفته استنعوامروزه ارتباط اختالل مقدمه:

ش آن را در ترکه در ایران از شیوع باالیی برخوردار است؛ بطوریکه گس شودمیالکلی یکی از تظاهرات سندرم متابولیک محسوب 

اشت میزان شیوع و ارتباط اختالالت جنسی مردان از جمله اختالل  د داین مطالعه قص  .درصد نیز برآورد کرده اند  40جمعیت حتی تا  

این اولین طرح تحقیقاتی با این رویکرد در ایران   .نعوظ را با شدت عارضه کبدی در بیماران مبتال به کبدچرب غیرالکلی بررسی نماید

  .که در قالب پایان نامه دانشجویی انجام گرفته است است

بطور ، ی تشخیصی به اثبات رسیده بودهابه کبد چرب غیر الکلی طی بررسی هاآن نفر بیمار که ابتال  ۷0ه العدر این مط:  روش کار

برای بررسی اختالالت جنسی از پرسشنامه استاندارد عملکرد جنسی مردان  .شرکت داده شده اندتصادفی انتخاب و در این مطالعه 

  .در کنار پرسشنامه دموگرافیک استفاده شده است

ی اختالل عملکرد جنسی مردان در بیماران مبتال به کبد چرب غیر الکلی هانتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که شاخص تایج:ن

همینطور شدت عالیم اختالل عملکرد جنسی از جمله اختالل نعوظی با درجه بندی  .(درصد 5/44) .یی برخوردار استاز شیوع باال

 ( pv=0.002معنی داری دارد) باطشدت کبد چرب غیر الکلی ارت

در درمان اختالالت، عوامل تاثیر گذار و پیامدهای اختالل هر دو مورد توجه  کندمینگاه جامع نگر به مقوله سالمت ایجاب : بحث

در  رانبا توجه به شیوع باالی اختالل کبد چرب غیر الکلی به عنوان بخشی از روند سندرم متابولیک لزوم بررسی بیما .قرار گیرد

وان با اصالح سبک زندگی و درمان عارضه کبدچرب تمیرسد و از طرفی میساختار سالمت از نظر اختالالت جنسی ضروری به نظر 

  .به بهبود عملکرد جنسی بیماران کمک نمود

 متابولیک -مردان –اختالل جنسی  –کبد چرب : هاکلید واژه

 

 

 

  

 
 پزشکروان 1
 پزشک 2
 ی متخصص داخل 3
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ل جراحی زیبایی بینی و ارتباط آن با عالئم اختالل  عم ی ناسازگار اولیه در متقاضیانهاطرحواره 

 بدشکلی بدن 
  6، مهسا ناهیدی5، کامران خزائنی4، مریم صالحی3، نگار اصغری پور2، فرهاد فریدحسینی 1شکوریانفرهاد زیا  

 

زیبایی به ی اهجراحی .در ایران است ین عمل جراحی انجام شدهترشایعرینوپالستی  سؤال پژوهشی و چرایی ایجاد شدن آن:

بر اساس   .میباشندالگوهای مشخص روانشناختی    پیامدد و بنابراین  نشومیمنظور تغییر ظاهر و افزایش اعتماد به نفس بیماران انجام  

اگر چه رویکرد  .بستگی داردوی ظاهر  رتبط بای مهایهاوارهبه طرح ،فرد یکخود ارزیابی ظاهر  ی رفتاری، درجه-نظریه شناختی

در توضیح اختالالت روانشناختی به خوبی پذیرفته شده است، برای حمایت از این رویکرد در توضیح اختالالت   حوارهطر مبتنی بر

بدن  بدشکلیاین مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین اختالل  .مورد نیاز استی ترشواهد بیشو رفتارهای غیر طبیعی  پزشکیروان 

(BDD) انجام شده است عمل جراحی زیبایی بینی قاضیانمتدر ی ناسازگار اولیه هاوارهو طرح. 

نفر از بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوش، بینی و گلو بیمارستان  55شاهدی بر روی -این مطالعه مورد :انجام پژوهش روش

سن، جنس از نظر که ند انتخاب شد اناز بستگان بیمار (نفر 51ل )ترگروه کن .انجام شد عمل جراحی زیبایی بینیقائم مشهد برای 

ییل   جبری-یتمام شرکت کنندگان فرم کوتاه فرم پرسشنامه طرحواره یانگ و مقیاس وسواس  .همسان شده بودند  لیو وضعیت تحصی

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند  SPSSبا استفاده از نرم افزار  هاداده .تکمیل کردند ن رابد ل بدشکلیبرای اختال تغییریافتهبراون 

 .نددار در نظر گرفته شد امعن P<0.05ادیر مق و

 .بودند  مرد  (٪25.5نفر )  2۷مورد مطالعه قرار گرفتند که    )نفر در گروه شاهد  51نفر در گروه مورد و    55نفر )  106در مجموع    نتایج:

، بزرگ منشی /استحقاق  ،ارخود تحول نیافته/ گرفت ثباتی، بی /شدگی ی رهاهاطرحواره مورد، گروه در .بود سال 25 سنمیانگین 

 
پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اعتیاد کاوش، گروه روانپزشکی مرکز تحقیقات شناختی رفتاری و ار تخصصی رواندستی 1

 گیالن، رشت، ایران

 
 پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانپزشکی مرکز تحقیقات رواندانشیار روان 2

 
 علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه ی مرکز تحقیقات روانسی بالینشنادانشیار روان 3

 
 دانشیار پزشکی اجتماعی گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران 4

 
 پزشکی مشهد، مشهد، ایراناه علوم دانشیار گوش و حلق و بینی گروه گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن، دانشگ 5

 
 پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانپزشکی مرکز تحقیقات روانرواناستادیار  6
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در مقایسه با گروه شاهد به ،  اطاعتبه آسیب یا بیماری و نسبت  شرم، شکست در دستیابی، آسیب پذیری   /قص، نهیجانیمحرومیت 

، خودگردانی و عملکرد مختل، بریدگی و طرد ی طرحوارههانمرات حوزه .(P≤ 0.037)ی داشتند تراالب نمرات معنادارصورت 

نمره  ()P≤0.027) بود تردر گروه مورد نسبت به گروه شاهد بیشنیز به طور معناداری  دیگر جهت مندی و لمختی هامحدودیت

BDD تردر گروه مورد به طور معنی داری بیش ( 001/0از گروه شاهد بود> P).  همبستگی مستقیم معناداری بین نمرهBDD  و

برابر  12در گروه مورد  BDDخطر ابتال به  .مشاهده شد جویی افراطییب معیارهای سرسختانه/ ع  و ایثاربه جز  هاواره تمام طرح

 . (OR= 11.919ل بود )تراز گروه کن تربیش

 یترو نمرات باال BDDی از تر باالی ما نشان داد که متقاضیان رینوپالستی شیوع ها: یافتهی آتیهابحث و طرح سؤال برای پژوهش

 .داشتند  شاهدگروه  در مقایسه با   گوش به زنگی بیش از حد/ بازداریبه استثنای    هاحوزه   همهی ناسازگار اولیه در  هایهاواره طرح  در

 بدشکلیدر بیماران مبتال به اختالل  زمینه ای مختل را در مورد الگوهای روانشناختیبسیاری  ی مفیدهاتواند بینشمیاین مطالعه 

و نمونه گیری   (ی دیگر جمع آوری اطالعات )عالوه بر خود ارزیابیهاروشاز  استفاده    .یی، ارائه دهدزیبا  یهاجراحی  متقاضیانبدن و  

 . تصادفی جهت افزایش دقت نتایج در مطالعات آتی در این حوزه توصیه میشود

 بدن بدشکلیی ناسازگارانه اولیه، زیبایی، رینوپالستی، اختالل های کلیدی: طرحواره هاواژه

 

 نکات کلیدی:

به طور معناداری در متقاضیان جراحی  ،  ی ناسازگار اولیه به استثنای گوش به زنگی بیش از حد/ بازداریهاره ی طرحواهاتمام حوزه  •

 .از گروه شاهد بودند ترزیبایی بینی بیش

 .ل بودتراز گروه کن ترنمره اختالل بدشکلی بدن در گروه مورد به طور معنی داری بیش •

 .ل بودتراز گروه کن تریشر ببراب 12در گروه مورد  BDDخطر ابتال به  •

مشاهده   معیارهای سرسختانه/ عیب جویی افراطی  و  به جز ایثار  هاطرحواره میو تما  BDDهمبستگی مستقیم معناداری بین نمره    •

 .شد
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 های شناختی و فراشناختی بر ابراز هیجان، مهارت هاثیر مصرف طوالنی مدت بنزودیازپینأ ی تبررس
 2گالویژ محمودی،  1یزدان جعفری سرابی

 
، (نیهیجا گریو دوسوگرایی در ابراز یهیجان مهار، یابرازگری هیجانه ابراز هیجان )رابط یبررسهدف از پژوهش حاضر  هدف:

  .باشدمیهاهای شناختی و فراشناختی با مصرف طوالنی مدت بنزودیازپینمهارت

 پژوهش حاضر   جامعه آماری  .است  ایوصیفی، استنباطی و مقایسهن تکاربردی بودن پژوهش شیوه اجرای آ  اهداف و  به  توجه  با  روش:

های سطح شهر نورآباد در استان ها بدون نسخه به داروخانهبرای دریافت بنزودیازپین  96بهار و تابستان  شود که در کسانی می شامل

ها تکمیل جدول الگوی مصرف بنزودیازپین  جهتنفر از میان این مراجعه کنندگان    300  منظور تعدادبدین .اندلرستان مراجعه نموده

تمام  .کردند، انتخاب گردیدسازی و مقایسه با افرادی که بنزودیازپین مصرف نمیانفر جهت همت 50سپس از این تعداد  .انتخاب شد

، 5هیجانی مهار  ،4انیهیج ابرازگری هایجهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه  .س انتخاب شدندترها به روش غیر تصادفی در دسنمونه

  tآزمون   های دو گروه آماری ازجهت تحلیل داده  .فاده گردیدهای شناختی و فراشناختی استهیجانی، مهارت ابرازگری  در سوگرایی دو

  .استفاده شد SPSS افزارمستقل و نرم

مثبت، ابراز صمیمیت، ابراز هیجان منفی،  جانهای ابراز هیداری از نظرمولفهنتایج نشان داد که بین دو گروه اختالف معنی ها:یافته

بدین معنی که مصرف   .هیجان مثبت، دوسوگرایی در ابراز استحقاق و مرور ذهنی وجود داشتل پرخاشگری، دوسوگرایی در ابراز  ترکن

  .شودهای هیجانی و شناختی در افراد مصرف کننده میها موجب بروز اختالل بنزودیازپین

ها سالمت روانی بنزودیازپین ( مدت )بیش از یک ماهایج این مطالعه، مصرف و تجویز بی رویه و طوالنینت براساس گیری:نتیجه

ها، مدت بنزودیازپینلذا با توجه به عواقب منفی مصرف طوالنی .تعداد قابل توجهی از افراد جامعه را با چالش مواجه نموده است

ها به علت درمان پایدار، به عنوان جایگزینی مناسب برای بنزودیازپین SSRIsو انکوپینترکیب بوسپیرون،ترشود ازپیشنهاد می

 .درپروتکل درمان، از جمله انواع اضطراب استفاده شود

  هیجانی هیجانی، مهار ابرازگری در سوگرایی ، دوSSRIsانکوپین،تراضطراب، بوسپیرون، ،هیجانی ها: ابرازگریکلیدواژه
 

  

 
 واحد کرمانشاه شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسی ارشد روان 1

 انشاه واحد کرمشناسی، دانشگاه آزاد اسالمیاستادیار گروه روان 2

 



 

 

125 
 

 آتشی  منوچهر عاراش در الگو کهن نقد / تحلیل
 قهفرخی سبزوار آرزو

 
 ضمیر از  که  است ییهاالگو  کهن  با شاعر ذهن  ی رابطه  از  برخاسته، شعر هر در  نهفته  بینی جهان و  نگرش از  توجهی قابل بخش

 مورد،  لفمخت الگوهای کهن بسامد و  کاربرد لحاظ از  آتشی منوچهر  اشعار  مجموعه ،  مقاله این  در .گیردمی سرچشمه  جمعی ناخودآگاه

 اشعار این در .مثالی مادر و پیرخرد، خود، سایهب، نقا آنیما، :از اند عبارت هاآن  ینترمهم که الگوهایی کهن  ؛ است  شده واقع بحث

 که  هستیم رو روبه نمادهایی با، ندکمی زندگی جا آن  در شاعر که جغرافیایی ی منطقه خاصمیبو  تصاویر و حماسی لحن بر عالوه

 رویکرد با آتشی منوچهر اشعار نقد ....و قهرمان، مرگ شهر، آرمان،  دوباره تولد عشق، : نظیر ؛ هستند منفی و مثبت یهانبه ج  دارای

 و شادی و پیرامون،غم دنیای به دیدگاه نوع عاطفی، و روحی ،حاالت ایدئولوژی و عقاید به دستیابی برای راهی واقع در، الگویی کهن

 . است نیما از  پس معاصر عرشا این زندگی بوی و رنگ

 ناخودآگاه، الگو یونگ،کهن گوستاو کارل، معاصر شعر آتشی، منوچهر :کلیدواژه
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 هاکارگاه بخش 

 ران روانپزشکان ای می سی و ششمین همایش انجمن عل 
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 های اجتماعی روانی در بالیا معرفی کارگاه حمایت  
 فاطمه شیرزاد، علی اسدی  دکتردی،  هافاطمه  دکتر

 
 .است  شده  ثبت  کشور  در  زلزله  مورد  18000  اخیر  سال  8  در  مثال   کهطوریبه  .یا استدن  یران بر اساس آمارها جزو ده کشور بالخیزا

دیده خارج از آب بوده و میجس مجروحیت و مرگ فقط اول مراحل در که است یخ کوه مانند افراد به آسیب بالیا این جریان در

های روانی اجتماعی و لذا ارائه حمایت   .ر عمر باقی بماندآخ  بوده و تا  ترکه مشکالت روانی آن ممکن است گاهی شدیدشود در حالیمی

توانند بسیار متفاوت از نظرنوع، شدت و ها میاین آسیب .یی استهاآندر حوادث و بالیا جز الینفک و ضروری مدیریت چنین بحر

 حاد ستراس اختالل عالیم و وابخ اختالالت رفتاری، هایآشفتگی و عاطفی و هیجانی شدید  هایو شامل واکنشزمان بروز باشد 

س پس از سانحه و ترعمده مانند اختالل اس پزشکیرواناختالالت  مانند عمده پزشکیروان اختالالت عالیم تا اولیه مراحل در

 توان می  ها در صورت مدیریت و اقدام درست و به موقعالبته از بسیاری از این آسیب  .افسردگی و اضطراب در مراحل بعدی باشد

 بیتترهاآن  یپیچیده  شرایط  و  رویدادها  گونهاین  بینیپیش  قابل  غیر  ماهیت  طرفی  از  .کرد  محدود  را  هاآن  حداقل  یا  و  نمود  شگیریپی

   .نمایدبا این شرایط دشوار را داشته باشند ضروری می برخورد برای الزم مهارت و دانش قبل از که افرادی

ان هستند که از قبل با پزشکروانان و شناسروانتوانند به ارائه خدمت بپردازند، یط میشراهایی که در این ین گروهترطبیعتا به

 در هم و مستقیم  صورتهم به هاآن های مربوط به بهداشت و سالمت روان آشنایی دارند و در صورت آمادگی این افراد از مقوله 

 این  روتین  هایآموزش   در  ترکم هامهارت  این  آموزش  که  است  لیحا  در  این  و  گرفت  کمک  توانمیمیمرد داوطلب  هایگروه  آموزش

تواند گاهی میکار  هایدوره  در  آموزش  .باشد  موثر  تواندمی  آنان  سازی  توانمند  برای  آموزشی  هایدوره  برگزاری  لذا  و  دارد  وجود  هاگروه

   .دجدا از دانش افزایی به پرورش و ارتقای مهارت برخورد با این شرایط کمک نمای

  ساعت  4  مدت کارگاه:

، مددکاران () مقطع کارشناسی ارشدشناسیروانان و دانشجویان شناسروان، پزشکیروان ان و دستیاران پزشکروان مخاطبین:

 .(دانشجویان مددکاری )مقطع کارشناسی ارشداجتماعی و 

  

 : اهداف آموزش

  اعی در بالیاجتمهای روانی اارتقای دانش شرکت کنندگان در مورد اصول حمایت-

افزایش توانمندی برای هدایت و پایش اقدامات الزم در آسیب دیدگان برای حفاظت از سالمت روان و پیشگیری از ایجاد -

  های روانیآسیب 

  کارگیری آنه شناختی در بالیا و مهارت بی روانهای اولیهآشنایی با کمک-

 های طبیعی و گذرا در این شرایطرگونه از واکنشیماافزایش مهارت برای غربالگری و شناسایی موارد ب-
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 پزشکی روان تصویربرداری مغز در کارگاه 

 سمیرا احراری  دکترو    محمد اربابی  دکتر

 
 .پیدا کرده است پزشکیروانهای ای در ارزیابی و تشخیص بیماریهای اخیر جایگاه ویژههای تصویربرداری مغزی در سالانواع روش 

 تفسیر   توانایی   روز بر اهمیت شناختروز به  پزشکیروان ت سریع علوم اعصاب و تالش برای یافتن جایگاه آسیب در اختالالت  شرفبا پی

 .شودمی افزوده انپزشکروان  برای  مغزی تصویربرداری هایداده

های مغزی ثابت شده ضربات و عفونتی، های مغزامروزه کاربرد تصویربرداری مغز در اختالالتی مانند اختالالت نرودژنراتیو، سکته 

 .است

د که در حال حاضر کارکرد آن در تشخیص برخی باشهای عملکردی میهای ارزیابی، تصویربرداری ین تکنیکتریکی از پیشرفته 

 .همانند اسکیزوفرنیا، اختالالت خلقی و اختالالت شناختی رو به افزایش است پزشکیروانی ازاختالالت عمده

ن با ، شرکت کنندگاپزشکیروانتصویربرداری مغز ما بر آنیم تا عالوه بر اشاره به کاربرد تصویربرداری مغز در اختالالت اه در کارگ

 .پزشکی بصورت عملی آشنا شونددر روان  های حاصل از تصویربرداری مغزی تفسیرداده نحوه

 
 ساعت 3مدت کارگاه: 

 

التحصیالن علوم اعصاب و پزشکان ، دانشجویان و فارغپزشکیروانتخصصی  فوق ان و دستیاران تخصصی و پزشکروان : نیمخاطب

 عمومی

 
 

 اهداف آموزشی

 
 های تصویربرداری مغز انواع روشآشنایی با  -

 پزشکیروان درهای تصویربرداری مغز آموزش نحوه تفسیر داده  -

 پزشکیروان ت الالآشنایی با کاربرد انواع تصویربرداری مغز در اخت -
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  عرفی کارگاه مواجهه درمانی روایتیم
   ارجمند محسن  دکتر

 
ی مزمن و پیچیده در دوران کودکی یکی از عوامل تروما ،PTSD عالوه بر .است پزشکیروانین مشکالت در تریکی از پیچیده تروما 

اختالالت خوردن   د با آن مانند اختالل پانیک یامبوسایکوپاتولوژی اصلی در شکل گیری اختالل شخصیت مرزی و نیز بیماریهای ه

 پزشکیروانهای در طیف وسیعی از بیماری تروما Narrative بنابراین درمان .ای داردیه های تجزیا تکانشی و به خصوص حالت

گذارد سایکوپاتولوژی می رتیهای عمقهای درمانی دیگر کمک کند و با تاثیر عمیقی که بر الیهتواند به بهبود بیمار در کنار روشمی

  .ی را به ارمغان بیاوردترنتایج درمانی درازمدت

 .اندفتاردرمانی شناختی مطرح شدهبا رویکردهای مختلف از جمله رویکرد روانپویشی یا ر تروما های مختلفی برای روان درمانیروش

  .زا استمجدد خاطره آسیبی و بازساز تروما هسته اصلی همگی این رویکردها مواجهه بیمار با خاطره

 تروما است که مبتنی بر نظریه بازنمایی دو گانه خاطره تروما یک روش درمانی برای اختالالت طیف (NET) مواجهه درمانی روایتی

(Elbert & Schauer, 2002) مرتبط خاص عناصر شرو این کمک به  .است و توسط پروفسور البرت در آلمان ابداع شده است 

های زمانی و مکانی به صورت که بدون طبقه بندی تروما و شناختی خاطرهمیجس عاطفی، حسی، هایجنبه شامل سترشبکه با

بیمار به   NET در   .گیرندآورند در سیر زمانی حافظه خودسرگذشتی بیمار جای میکابوس یا فلش بک و حمالت تجزیه ای سربرمی

ها گزارش .کندبازگو می تروما از سرگذشت خود را با تاکید بر خاطرات برجسته مثبت و به خصوص خاطراتی کمک درمانگر روایت

درک همدالنه، گوش دادن فعال، توجه مثبت بی قید وشرط  .شوندتیک در این روایت تلفیق می تروما قطعه قطعه و بدون ارتباط

های فیزیولوژیک، جزییات محیطی جزییات هیجانی، حسی، شاختی، پاسخ  ن،در جریان درما  .عوامل کلیدی در رفتار درمانگر هستند

بیمار دایم در جلسه درمان   .شودو در جلسه درمان از بیمار سوال می  تروما  در هنگام تجربه )....ها.رنگ ات بیمار ) لباس، بو،از مشاهد

 تروما  بههای فیزیولوژیک مرتبط به تجرها و به ویژه پاسخشود که این احساسآوری میادشود و یبه اینجا و اکنون فراخوانده می

شود که بین خود همچنین به بیمار کمک می .شوندها به جزییات رویداد به ویژه زمان و مکان ربط داده میاند و به این احساسبوده

تیب تربه این .واند تجربه خود در زمان حادثه را به خاطرات بسپاردبتاکنونی و خود بیمار در زمان بروز حادثه تفکیک قایل شود و 

  .دهدمعنادهی و تلفیق حادثه در خط زندگی بیمار روی می، زاپردازش مجدد رویداد آسیب

 های مکرر کودکی به شکل تروما  به خصوص برای بیماران مرزی که در معرض)  تروما  های درماننسبت به سایر روش NET نقطه قوت 

لی مجدد بر کل تواند تاممی کند وتیک تاکید نمیتروما ثهروی یک حاد فقط بیمار که است این .(اندرفتاری یا بی توجهی بودهبد

  .با تجارب پیشین بشود هاآنزندگی خود داشته باشد و در سایه این تجربه جدید متوجه شبکه هیجانی بیمارگون و ارتباط 

 

 ساعت  2مدت کارگاه:  

 بالینی شناسیروانهای و فوق لیسانس شناسیروان ای دکتر، پزشکیروان ان، دستیاران پزشکانرو ن:یمخاطب

 

tel:2002
http://رنگ.ها/
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 معرفی کارگاه آموزشی تشخیص و درمان اختالالت عملکرد جنسی زنان 

 آزاده مظاهری دکترعباسعلی ناصحی، و    دکترفیروزه رئیسی،    دکتر 
  

 پزشکیروان ی ال چهارم و فارغ التحصیالن رشته ن سدستیارا مخاطبین کارگاه:

 اهداف کارگاه 

کنندگان در مورد تشخیص و درمان صحیح اختالالت عملکرد ها و یا تغییر نگرش شرکتایجاد مهارتهدف کلی: افزایش دانش،    -الف

  جنسی زنان

  های جزییهدف -ب

 میاختالالت عملکرد جنسی زنان با منشأ جسارجاع بیماران مبتال به    یا  کنندگان در مورد تشخیص، درمان وتوانمند نمودن شرکت  .1

کنندگان در مورد تشخیص، درمان و یا ارجاع بیماران مبتال به اختالالت عملکرد جنسی زنان با منشأ توانمند نمودن شرکت  .2

  شناختیروان 

لکرد جنسی زنان ناشی از ران مبتال به اختالالت عمیماکنندگان در مورد تشخیص، درمان و یا ارجاع بتوانمند نمودن شرکت .3

  مشکالت مربوط به رابطه با همسر
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 فرموالسیون سایکودینامیک  کارگاه 

 علیرضا فرنام  دکتر

 

باشد که در کنار مصاحبه ی آموزش فرموالسیون سایکودینامیک است که روشی مبتنی بر اصول روانکاوی و رویکرد تحلیلی می

تواند در بهبود رابطه با بیمار و نگرشی کلی به مسایل او بسیار کمک کننده باشد. به کارگیری این روش منجر میپزشکی  ول روان معم

کند تا رابطه ای غنیتر و به درک عمیق و همه جانبه از مشکالت بیمار و فرآیندهای درون روانی وی شده و بستری را فراهم می

این روش، هدف اولیه کمک به درک صحیح از بیمار به عنوان یک انسان است و اینکه  ر شکل گیرد. دریماعمیقتر بین درمانگر و ب

ها مسایل احتمالی را که در روند درمان پیش خواهند آمد به نحو واقع بینانه ای پیش بینی کرده و تمهیدات الزم جهت مدیریت آن

 ن و متناسب با مشکالت و شرایط خاص بیمار پی ریزی گردد.ر، رابطه ای امیمادر نظر گرفته شود، و با درک معنای درمان از دید ب

 

 ساعت  4مدت کارگاه: 

 .کلیه عالقمندان میتوانند در این کارگاه شرکت نمایند مخاطبین:
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   مدیکال همبودیهای برخی در پزشکیروان  داروی  تجویز اصول کارگاه 
 راضیه صالحیان  دکتر

 

 
در   پزشکیروان در تشخیص و بویژه درمان دارویی اختالالت    ”مدیکال  همبودیهای  برخی  در  پزشکیروان   داروی  یزتجو  اصول“  کارگاه

ی هاآن بیمارستی در تربیماران بس پزشکیروانعروقی، کبدی و کلیوی در کلینیک و در مشاوره  -قلبی بیماریهایبیماران مبتال به 

  .جنرال و فوق تخصصی کمک خواهد کرد

عروقی،  -در همبودیهای قلبی پزشکیروانی بالینی و کارگروهی متعاقب آن، اختالالت شایع هاالوه بر معرفی نمونهکارگاه ع  ایندر 

 هاو تداخالت مهم دارویی در صورت وجود این همبودی  پزشکیروانکبدی و کلیوی مرور خواهد شد و مالحظات تجویز داروهای 

  .مورد توجه قرار خواهد گرفت

 ساعت  3دت کارگاه: ل م طو

 پزشکان و دستیاران فلوشیپ سایکوسوماتیکپزشکی، روان دستیاران روان  مخاطبین:
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 کارگاه زوج درمانی هیجان مدار
 سید طه یحیویدکتر

 
 .تاس ش بسیاری در دنیا داشتهتراخیر رشد و گسی زوج درمانی است که در سالهای هازوج درمانی هیجان مدار یکی از سبک 

رسد این میبه نظر  .ی نظری زوج درمانی هیجان مدار در رویکرد انسانگرایانه، نظریه دلبستگی و نظریه سیستمیک استهاریشه 

این سبک به انواع زوج درمانی  .توان از آن گرفتمیسبک از زوج درمانی با فرهنگ مردمان ایران قابل سازگاری است و نتایج خوبی 

به   پزشکیروان دستیاران    .با این سبک از زوج درمانی است  پزشکیرواندستیاران  دف این کارگاه آشنایی  ه  .کوتاه مدت تعلق دارد

عنوان گروه هدف انتخاب شده اند تا اوال سطح کارگاه همدست باشد و ثانیا نگرشی در آنان شکل بگیرد که پس از پایان دوره دستیاری 

بیت افرادی که صالحیت انجام زوج درمانی هیجان مدار را داشته باشند ترکارگاه ابداین هدف ا .توانند در این شاخه ادامه دهندمی

  .شودمیی انجام آن مرور هابانی نظری و بعضی تکنیکنیست و صرفا م

 : دو ساعت مدت کارگاه

  پزشکیرواندستیاران  مخاطبان:

 جان مدارهی ی زوج درمانیهاآشنایی با مبانی نظری و بعضی تکنیک اهداف آموزشی:

. 
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 روانکاوی  -کارگاه اصول مقدماتی عصب

 علی فیروزآبادی  دکتر
که کوشش دارد به عنوان پلی میان روانکاوی و علوم اعصاب نوین به میای علهای اخیر به عنوان شیوهروانکاوی در سال -عصب

آید که زمان آن اکنون به نظر می  .شکل گرفت دهدکند در چارچوبی عینی پاسخ هایی که روانکاوی در مورد ذهن مطرح میپرسش

های روانشناختی مطرح شده جمان بیوشیمیایی مناسب را برای ایدهتررسیده که روانکاوی همان گونه که بنیانگذار آن بیان کرد بتواند

ان شناسروانو  پزشکیروانان ان، دستیارپزشکروانآشنایی با اصول این دیسیپلین تازه برای  .در آن بیابد و به محک آزمون گذارد

 .باز کند هاآناندازی نوین برای تفکر در پیشگاه تواند چشمبالینی می

 

 بالینی  شناسیروان و دانشجویان  پزشکیروان ان بالینی، دستیاران شناسروانان، پزشکروان :مخاطبین

 ساعت  2طول مدت کارگاه:  

 

 اهداف

 یروانکاو-ای عصبمفاهیم پایهآشنایی با -

 هاآنو مغز و رابطه میان  ذهن-

 هشیاری و ناهشیاری- 

 هیجان و انگیزش-

 حافظه و خیال- 

 رویا-

 زیست شناسی درمان کالمی- 

 روانکاوی -ی عصبآینده- 

 

  

http://۱.ذهن/


 

 

135 
 

 صرع  پزشکیروان های یک کلینیک : تجربهپزشکیروان کارگاه صرع و 
 دارمریم اجاره  دکتر

 
های نسبتا شایع نورولوژی است که به دالیل مختلف از جمله احتمال آغاز در سنین کودکی یا نوجوانی، نوع از بیماری یکیصرع 

  .یابدمی ایویژه اهمیت بیمار، یروزمره کارکردهای  عالئم و تاثیر بر

 .رد بیمار«، مؤثر استارکاست که در »افزایش بار بیماری«و »کاهش ک پزشکیروان یکی از دسته عالئم صرع، عالئم 

اما   .خواهندمشاور برای مدیریت این بیماران کمک می  -رابط  پزشکیروان ی از همکاران  ترهای بسمتخصصین مغز و اعصاب در بخش

 اشی از بیماری )مانند ناتوانی در رانندگیهای نهای سرپایی هستند و به دلیل دشواری بسیاری از این بیماران صرفا مراجع کلینیک

های تشنج روانزاد« به عالوه، برای بخشی از این بیماران که مبتال به »حمله  .های مختلف مشکل دارند، برای حضور در کلینیک (...و

  .، اصوال دشوار استپزشکروان هستند، مراجعه به 

کل گرفت که در ش (Psychiatry Epilepsy Collocated Clinic) صرع پزشکیروانی یک کلینیک یکجای بر این اساس، ایده

در کنار کلینیک صرع و گاه به همراه  Neuropsychiatry پزشکیروانمشاور با گرایش عصب-متخصص رابط پزشکروان آن 

 .کندمتخصص مغز و اعصاب، بیماران را ارزیابی و مدیریت می

 

 شناسان بالینی پزشکی و روانپزشکان، دستیاران روان روانمخاطبین:

 تساع2مدت کارگاه:  

 

   :اهداف کارگاه

 پزشکی صرعهای روانجنبهآشنایی با - 

  آشنایی با کار کلینیک و چگونگی تاسیس یک کلینیک جدید در یک مرکز درمانی -
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 کارگاه اختالالت تکاملی بزرگساالن

  مهتاب معتمد  دکترجواد عالقبندراد،    دکتر

    
 تداوم  بزرگسالی  تا عالئم و  است  بوده  تولد  بدو  از  هاآن  شروع   ها هستند کهیماریز بی ناهمگونی ااختالالت تکاملی بزرگساالن دسته

فعالی نقص توجه و اختالالت اختالالت طیف اوتیسم، اختالل بیش .گیردنمی صورت کودکی در لزوما تشخیص حال، این با .یابدمی

   .یادگیری جز این دسته هستند

های فردی و تعارض .ی زیادی از مشکالت در زندگی روزمره خویش روبه رو هستندهتربا گسلی بزرگساالن مبتال به اختالالت تکام

بسیاری از  .ک این بیماران استتربین فردی، نارضایتی شغلی و ناامیدی، ناتوانی در مدیریت احساسات و خشم از جمله شکایات مش

از آن چه متناسب با هوش  ترهایی کمختالالت یادگیری، موفقیتو افعالی نقص توجه این بیماران به ویژه مبتالیان به اختالل بیش

های اجتماعی، عالیق و رفتارهای وسواسی، مشکالت جنسی، رفتارهای تنهایی، معذب بودن در موقعیت .کنندست کسب میهاآن 

   .عجیب در جامعه و مشکالت قانونی از شکایات بیماران با اختالالت طیف اوتیسم است

 .شوددیده می  پزشکیروانان همبودی با سایر اختالالت  به عالوه در بسیاری از این بیمار  .غالبا با یکدیگر همراهی دارند  التاین اختال

ها تحت عنوان اختالالت خلقی، به دلیل الگوی عالئم، بسیاری اوقات این بیماران بدون این که تشخیص درستی دریافت کنند مدت

   .گیرندار میجبری و یا حتی اختالالت سایکوتیک مورد درمان قر -، اختالل وسواسیهنیتوانی ذاختالالت شخصیت، کم

های تشخیصی متعددی برای ابزارها و روش .طلبدای را میهای ویژههای خاص خود را داشته و مهارت مصاحبه با این بیماران چالش

از طرفی درمان دارویی   .های اختصاصی در شرایط مختلف داردبردهای متفاوتی داشته و کاراست که ویژگیاین اختالالت معرفی شده

   .ویی در این بیماران ضمن پیروی از اصول کلی درمان، مالحظات خاص خود را داردو غیردار

و  پزشکیروان متاسفانه با توجه به کمبود آموزش در مورد اختالالت تکاملی بزرگساالن در دوران آموزش پزشکی عمومی، دستیاری 

و ارائه  ترسازی بیشاز همین رو نیاز به آگاه .راکنده استز آن، آشنایی متخصصین با این گروه از بیماران محدود به اطالعات پ س اپ 

   .گردداطالعات منسجم در مورد این اختالالت احساس می

  ساعت  3طول مدت کارگاه:    

 ان بالینی، پزشکان عمومیشناسروان، شکیپزروانان و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی پزشکروان مخاطبان:

  

 اهداف آموزشی

  
  آشنایی با خصوصیات بالینی اختالالت تکاملی بزرگساالن با تاکید بر اختالالت بیش فعالی نقص توجه و اختالالت طیف اوتیسم -

  های تشخیصی و ارزیابی در اختالالت فوق آشنایی با روش -

 دیریت اختالالت فوقر مهای عملی داصول درمان و تکنیک -

 


