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مشاوره و روانشناسی،خدماتلوکسشدهاند!

O

در شرایطی که براساس آمارهای رسمی ،حدود 23درصد ایرانیها از اختالالت روانی رنج
میبرند ،اما بسیاری از مردم به خدمات مشاوره و روانشناسی دسترسی ندارند

دکترمحمدعلی صحرایيان
نایبرئیس انجمن «ا م اس» ایران

ضرورتحمايتبيشتراز
ماس
بيمارانمبتالبها 

طی چند دهه اخیر ،آمار مبتالیان به
«ام اس» در کشورمان در حال افزایش
بوده است .براســاس آمارهایی که در
انجمــن «ام اس» ایران وجــود دارد،
هماكنون حــدود 74هزار بیمار مبتال
به «اماس» در ایران داریم ،اما براساس
آمارهای وزارتبهداشت ،حدود64هزار
نفر از این بیماران شناسایی شدهاند .در
ســالهای اخیر حدود 10هزار نفر به
آمار بیماران مبتال به «ام اس» در کشور
اضافه شده است .بيشترين مبتاليان به
این بیماری نیز به ترتیب در شهرهای
تهران ،كــرج ،تبريز و اصفهان زندگی
میکنند و آمار ابتال به این بیماری در
زنان ،حدود ســه تا چهار برابر بیشتر
از مردان اســت .همچنین براســاس
آمارهایی که در اختیار داریم ،هرسال
حدود سه تا پنج هزار بیمار جدید مبتال
به «ام اس» در کشور شناسایی و ثبت
میشود و حدود 80درصد از مبتالیان
به این بیماری مزمن نیز در رده سنی
 20تا  40سال قرار دارند .متاسفانه در
بین کشورهای خاورمیانه ،بیشترین
آمار شــیوع این بیماری در کشور ما
ثبت شده اســت ،بهگونهای که شیوع
«ام اس» در شهرهای بزرگ کشورمان
حدود ۱۲۰نفر در هــر ۱۰۰هزار نفر
تخمین زده میشــود و در شهرهای
کوچک نیز آمار شیوع «ام اس» حدود
 ۷۰نفر در هر ۱۰۰هزار نفر ،ثبت شده
اســت .باید در نظر داشت که بیماران
مبتال به «ام اس» در ایران از مشکالت
متعددی رنج میبرنــد که همکاری
بینبخشــی ســازمانهای مسئول
میتواند بخش زیادی از مشکالت این
بیماران را حل کند .باید با اطالعرسانی
و فرهنگســازی درباره این بیماری
خودایمنی ،در مســیری پیش برویم
که نگاه جامعه به ایــن بیماران تغییر
کند ،طوری که تصور نکنیم این گروه از
بیماران ،ناتوان هستند .همچنین باید
فرصتهای شغلی و امکانات اجتماعی
نیز به شکلی برابر و عادالنه در اختیار
این بیماران قــرار بگیــرد و افزایش
حمایتهای دارویــی و درمانی از این
بیماران نیز در دستور کار باشد تا این
گروه از بیماران با دغدغههای کمتری
در جامعه حضور پیدا کنند.

[ عکس تزئینی است]
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هنوز هم کم نیستند شــهروندانی که مراجعه به مشــاور و روانشناس را یک فرایند
غیرضروریوهزینهبربهحسابمیآورند.عدهایهمرفتنبهدفاترمشاورهوروانشناسی
را مایه آبروریزی و خجالت میداننــد و از اینکه اطرافیان به آنها «انگ» بزنند ،زندگی
مداوم و عذابآور با اختالالت روانی را انتخاب میکنند .بماند که خیلیها نیز توان مالی
برای مراجعه به مشاور و روانشناس را ندارند .مجموع این شرایط موجب شده ،آمار بروز
اختالالتروانیدربینشهروندانایرانی،بسیارقابلتوجهوهشداردهندهباشد،طوریکه
براساسآمارهایرسمیکهوزارتبهداشتمنتشرکردهاست،حدود23/6درصدایرانیها
که در سنین بین  ۱۵تا  ۶۴سال هستند ،از اختالالت روانی رنج میبرند .این اختالالت از
طیف خفیف تا شدید را در برمیگیرد که در این بین ،افسردگی و اضطراب را باید در صدر
اختالالت روانی شایع در ایران دانست .باید در نظر داشت که این آمار 23درصد ،مربوط

به افرادی است که اختالالت روانی در آنها شناسایی شده است ،اما بسیاری از مبتالیان
به اختالالت روانی در کشور ما ناشناخته هستند .نکته قابلتامل اینجاست که براساس
آمارهای رسمی ،حدود56درصد از افرادی که به اختالل روانی مبتال هستند ،حتی یکبار
هم برای رفع این اختالالت به مراکز درمانی مراجعه نکردهاند .همچنین براساس آمارهای
منتشرشدهازسویوزارتبهداشت،حدودششمیلیونو ۴۰۰هزارنفرازمردمایرانمبتال
به افسردگی هستند و بالغ بر 12درصد افراد شاغل نیز از افسردگی رنج میبرند .با توجه
به اینکه اختالل روانی میتواند بهرهوری در محیط کار را کاهش دهد و حتی به افزایش بار
بیماریهای جسمی در جامعه نیز منجر شود ،بنابراین میبینیم که اختالالت روانی درمان
نشده،هزینههایزیادیبهبیمههاونظامسالمتتحمیلمیکندکهتوسعهاقتصادیکشور
را نیز با اختالل جدی مواجه خواهد کرد.

نیز به خدمت گرفته شوند ،اما فکری به حال
رفع آسیبهای اجتماعی نشود ،در آن صورت
بسیاری از تالشهای درمانگران نیز بینتیجه
خواهد ماند».

حالی که خدمات روانپزشکی تحتپوشش
بیمههای درمانی قرار دارد ،اما خدمات مشاوره
و روانشناسی در شمول این پوشش نیستند
و مردم باید از جیب خودشان ،همه هزینههای
مشــاوره و روانشناســی را پرداخت کنند.
ناگفته معلوم اســت که خیلی از خانوادهها
نمیتوانند از پس تعرفههای خدمات مشاوره
و روانشناســی بربیایند ،آن هــم با توجه به
اینکه ارائه این خدمــات فقط به یک یا چند
جلسه نیز محدود نمیشــود و ممکن است
فرایند درمــان مراجعهکننــده ،ماهها طول
بکشــد که همین مســئله ،هزینه درمان را
افزایش میدهد .باید در نظر داشت ،با توجه
به اینکه بیمههای درمانی ،حدود 78درصد
منابع طرح تحول سالمت را تامین میکنند
و هزینههای درمان تامیناجتماعی نیز پس
از اجرای این طرح حدود سه برابر شده است،
ســازمان تامیناجتماعی بارها اعالم کرده،
پوشش خدمات مشاوره و روانشناسی تنها
در شــرایطی محقق خواهد شد که اعتبارات
قابلتوجهی از ســوی دولت برای پوشــش
بیمهای این خدمــات گرانقیمت اختصاص
پیدا کنــد .اگر جهتگیــری و تمرکز طرح
تحول سالمت به سمت پیشگیری و ارتقای
ســامت روان بود یا اینکه حداقل بخشی از
اعتباراتدولتیطرحتحولسالمتبهسازمان
تامیناجتماعی تزریق میشــد ،شاید در آن
صورت میشد امیدوار بود که خدمات مشاوره
و روانشناسی نیز تحتپوشش بیمهها قرار
بگیرند،امابهنظرمیرسد،باتوجهبههزینههای
باالی خدمات مشاوره و روانشناسی و افزایش
مداوم هزینه درمان بیماریهای جســمی،
پوشش بیمهای خدمات رواندرمانی از توان
سازمانهای بیمهگر خارج باشد.

عوامل متعددی باعث شــده
گـــزارش که بســیاری از افراد مبتال به
اختــاالت روانــی ،هرگز به
مشــاوران و روانشناســان مراجعه نکنند.
دکتر محمد ابراهیم مداحــی ،رئیس خانه
روانشناسان و مشاوران ایران معتقد است،
یکی از عمده دالیــل مراجعه پایین مردم به
مراکز مشــاوره و رواندرمانی این است که
بسیاری از مشاوران و روانشناسان ،منتظر
میمانند شــهروندان به آنها مراجعه کنند،
در حالی که این گــروه از درمانگران باید در
بطن جامعه حضور داشته باشند و احساس
نکنند که خدمات مشــاوره و روانشناسی را
باید فقــط در کلینیکها ارائه کنند .او تاکید
دارد« :متولیان نظام سالمت و سایر مسئوالن
مرتبط در حوزه ســامت روان باید شرایطی
را بهوجــود بیاورند که دسترســی مردم به
مشاوران و روانشناسان تسهیل شود و ارائه
خدمات از سوی این درمانگران ،فقط محدود
به کلینیکها نشود .همچنین نیاز است که
دورههای دانشــگاهی در ایران نیز بهگونهای
همراه با کارآموزی باشد که دانشآموختگان
رشتههای روانشناســی و مشاوره ،از تجربه
خوبی برای درمان اختالالت روانی برخوردار
باشند ».البته دکتر فریبا نبوی ،روانشناس
بالینی میگوید« :تنها ارائه خدمات مشاوره و
روانشناسینمیتواندبهارتقایسالمتروانی
در جامعه منجر شود و درواقع نمیتوان انتظار
داشــت که درمانگران برای ارتقای سالمت
روان جامعه ،معجزه کنند ».او تصریح میکند:
«عواملی مثل بیکاری ،طالق ،فقر و بسیاری
از آســیبهای اجتماعی میتواند به تشدید
اختالالت روانی در جامعه منجر شود .در این
شرایط اگر بهترین روانشناسان و مشاوران

از دالیل کمبود پزشک تا آمار مهاجرت پزشکان

رئیس کل سازمان نظام پزشکی
خبـــر گفت« :بهطــور میانگیــن آمار
مهاجرت پزشــکان عمومی بین
 ۳۰۰تــا  ۳۵۰نفر و پزشــکان متخصص حدود
 ۳۰۰نفر است».
به گزارش روابطعمومی سازمان نظام پزشکی،
محمدرضــا ظفرقندی با بیان اینکه ســامت
فقط مراجعه به پزشــک و درمان نیســت و ما

نیاز داریم که ســواد ســامت جامعه از طریق
رسانهها ارتقا پیدا کند ،گفت« :میزان تصادفات
جادهای در کشور طی دو ســال اخیر افزایش
یافته است ،در حالی که تا قبل از آن ،شاهد سیر
نزولی آمار تصادفات جادهای در کشور بودیم».
رئیس کل سازمان نظام پزشــکی تاکید کرد:
«تصمیمگیریها در حوزه ســامت بدون کار
کارشناسی ،عواقب خوبی برای مردم و جامعه

طرح تحول سالمت روان؛
از ایده تا عمل

با اجرای طــرح تحول ســامت ،گامهایی
برای ارتقای ســامت روان جامعه برداشته
شد و شــاهد ارائه خدمات مشاوره در مراکز
خدمات جامع ســامت بودیم ،اما مجموع
این اقدامات پراکنده نتوانسته تاثیر جدی در
ارتقای سالمت روان جامعه برجای بگذارد و
همچنان شاهد هستیم که تقریبا از هر چهار
ایرانی ،یک نفر به اختالالت روانی مبتالست.
دکتر ایرج حریرچی ،قائممقام وزارت بهداشت
درباره اقدامات ایــن وزارتخانه برای ارتقای
سالمت روان جامعه ،توضیح میدهد« :وزارت
بهداشــت در درجه نخست برای پیشگیری
از بیماریهــای روانی با آگاهســازی جامعه
و رســانهها در جهت کاهش اســترسهای
محیطی ،گام برمــیدارد و در درجه دوم در
راستای درمان بیماریهای سبک ،متوسط
و سنگین تالش میکند .وزارت بهداشت در
همین راستا روانشناسان بالینی را در شبکه
بهداشت و درمان بهکار گرفته است تا موارد
بیماری را غربالگری کنند ».حریرچی اظهار
میکند« :افرادی که به بخش دولتی ،مراکز
بهداشــتی و درمانی و خانهها و پایگاههای
بهداشــتی دولتی مراجعــه میکنند ،مورد
ارزیابی قرار میگیرند و غربالگری بهصورت
تکمیل پرسشنامههای چندگزینهای انجام
میشــود .اگر عالئم فرد قابلتوجه و نیازمند
مداخله باشد ،به روانشناس و در صورت نیاز

نــدارد ».وی بــا انتقاد از فضاســازی پیرامون
ظرفیت پذیرش دانشــجوی پزشــکی ،گفت:
«نگرانی اصلی ما ،افت کیفیت خدماتی اســت
که جامعه پزشکی ارائه میدهد .در حالی که ما
باید برای ارتقای خدمات باکیفیت تالش کنیم.
اگر این قبیل تصمیمگیریهــا بدون توجه به
کیفیت خدمات باشد ،میتواند سالمت مردم
را تهدید کند ».ظفرقندی با اشــاره به افزایش

به ادامه روند درمان به روانپزشــک معرفی
میشــود ».با توجه به اینکه سیستم درمان
دولتــی تالش کرده ســامت روان را هم در
بستههای ارائه خدمات در طرح تحول سالمت
بگنجاند ،اما تمرکز طرح تحول ســامت بر
درمان بیماریهای جسمی و سرمایهگذاری
کمتر در بخش بهداشت و پیشگیری موجب
شد که «طرح تحول سالمت روان» بهعنوان
یک بخش مهم از طرح تحول سالمت نتواند
تاثیری هموزن با اسمش داشته باشد.

تعرفههای گران و «تابهتا» در
حوزه مشاوره و روانشناسی

از عمده دالیل مغفولماندن خدمات مشاوره
و رواندرمانی در ایران ،تعرفه باالی ارائه این
خدمــات در بخش خصوصی اســت که این
تعرفهها با توان مالی بســیاری از خانوادهها
همخوانی ندارد .براساس تعرفههای سال،98
هزینه یک جلســه 45دقیقهای مشــاوره و
روانشناسی بین 52هزار تا 144هزار تومان
متغیر است .اینکه دفتر مشاوره در چه شهری
قرار دارد ،همچنین خدمات مشاوره از سوی
دانشآموخته کارشناسی ارشد ارائه میشود
یا از سوی دانشیار دانشــگاه ،همه این موارد
باعث میشود که نرخ ارائه خدمات مشاوره و
روانشناسیمتغیرباشد.البتهبرخیدرمانگران
مشهور در کشور که در رسانههای تصویری نیز
حضور فعال دارند ،معموال با تعرفههای رسمی
کار نمیکنند .حتی دیده شده که برخی از این
روانشناسان بابت 45دقیقه مشاوره ،مبالغ
میلیونی از مراجعهکننده دریافت میکنند.
در این بین ،بازار مشــاورههای تلفنی و حتی
مشاورههای چتی هم داغ شده است و تعرفهها
در این بخش نیز کامال دلبخواهی اســت .در

دانشــگاهها و دانشــکدههای علوم پزشکی از
ســال ۸۸تا امروز ،گفت« :ما بایــد بدانیم که
محصوالت ایــن دانشــکدهها ،حداقل هفت
سال بعد نمایان میشود ».وی با اشاره به رشد
۱۱۷درصدی دانشجوی پزشکی در سالهای
 ۸۸تا  ،۹۷افزود :آنچه مســلم اســت اینکه در
این بخش رشد اتفاق افتاده است ».ظفرقندی
به آمــار فارغالتحصیالن مامایی اشــاره کرد و
گفت« :در حال حاضر شاهد رشد ۱۵درصدی
فارغالتحصیالن مامایی هستیم ».وی به رشد

پزشــکان متخصص در رشــتههای مختلف
پزشکی اشاره کرد و افزود« :فضایی برای جذب
و اســتخدام در بعضی رشتهها وجود ندارد و در
نتیجه ورودی ندارند ».ظفرقندی به تخصص
قلب و عروق اشــاره کرد و گفت« :ما هر ســال
متقاضی پذیرش ۱۶دستیار تخصصی هستیم،
اما فقط دو نفر میآیند ».وی افزود« :در سال،۹۸
بیش از ۸۰درصد صندلیهــای طب اورژانس
خالی ماند ،چون امکان جذب بیش از نیروهای
فعلی میسر نیست».
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 99درصد تبليغات
پزشکی و دارويی
فاقد مجوز هستند
معاون کل وزارت بهداشــت گفت:
«بیش از 99درصد تبلیغات در حوزه
پزشکی و دارویی فاقد مجوز هستند،
در حالی که طبق آییننامه بند «ب»
ماده «سه» ســازمان نظام پزشکی،
همه این تبلیغات باید شــماره اخذ
مجوز داشته باشند».
به گــزارش روابطعمومــی وزارت
بهداشــت ،دکتر ایرج حریرچی با
تاکید بر اینکه تمامی تبلیغات فضای
مجــازی و شــبکههای ماهوارهای
کذب هســتند ،گفــت« :تخلفات
مذکور در رســانههای رســمی هم
به میــزان قابلتوجهی وجود دارند،
اما در فضای غیررســمی خصوصا
شــبکههای ماهــوارهای و فضای
مجازی ،شدت بسیار زیادی دارند».
وی در مورد نحوه نظارت بر تبلیغات
پزشکی در رسانهها و فضای مجازی،
با اشــاره به اینکــه ،قریببهاتفاق
تبلیغات پزشــکی و دارویی ،کذب
یا غیرقانونی هستند ،گفت« :تبلیغ
داروهــا و ذکر خــواص درمانی در
تبلیغــات هر نوع مــواد و محصول
در رســانههای عمومی که مخاطب
آنهـا عمـوم مـردم هستند ،طبق
قانون ممنوع است».
معــاون کل وزارت بهداشــت
تصریح کرد« :منظــور از تبلیغات
پزشــکی و دارویی ،هرگونه پیام یا
اطـالعرسـانی اسـت کـه منجر به
ترغیب دریافت یا مصرف خدمات و
محصوالت میشود ،چراکه مشتری
کافــی ندارد یــا تبلیغــات برخی
پزشکان که اکثرا هم پزشکان مطرح
و برجســتهای نیســتند به اشکال
مکتوب ،شــنیداری ،گــزارش و...
صرفا برای جلب مشــتری صورت
میگیرد».
وی خاطرنشــان کــرد« :تمــام
داروهایی که از طریق شــبکههای
ماهوارهای تبلیغ میشــوند تقلبی
هستند و از شــبکههای غیررسمی
و قاچاق وارد شــده که اصال معلوم
نیست در چه شــرایطی نگهداری
شــدهاند و مصــرف آنهــا ممنوع
است».
به گفته حریرچــی ،اکثریت جامعه
پزشــکی بهطور سالم خدمات خود
را ارائه میدهند و در شــرایط فعلی
که کمبود متخصــص داریم ،وجود
صف انتظار برای ویزیت متخصصان،
انجام تبلیغات گرانقیمت توســط
تعداد اندکی از پزشــکان میتواند
نشانه کمبود مشتری آنها و احتماال
کیفیت عملکرد ایشان باشد».
معاون کل وزارت بهداشــت تاکید
کرد« :ســازمان نظام پزشــکی که
مسئولیت قانونی نظارت بر تبلیغات
پزشــکی را برعهــده دارد ،اخیــرا
اقدامات خوبــی در این زمینه انجام
داده ،حلقه اول ،برخورد ســازمان
نظام پزشــکی در مــورد تبلیغات
غیراخالقی است».

