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پيامك300099004806 :
 ناصرصبحی
بیماریهای اعصاب و روان ،یکی از جدیترین
مشکالتجوامعبشریهستند.شدتشیوعاینبیماریها
و تنوع دالیل ابتال موجب شده تا این مشکالت ،درصدر
مسایل سالمت روان فرد ،خانواده و اجتماع قرارگیرد .در
کشورما هنوز ازسوی بسیاری ،این بیماریها بسیارساده
گرفته میشوند .این موضوع هم درسطح جامعه و هم
در سطح سیاستگذاریهای کالن قابل مشاهده است.
نمونه آن ،مخالفت دولت با تاسیس مرکزنگهداری از
بیماران اعصاب و روان است که رییس بهزیستی سیرجان
در گفتوگو با پاسارگاد که در چهلمین سالگرد تاسیس
بهزیستیصورت گرفته ،ازآن انتقادمیکند.
ویعالوه برتاثیرات منفی اختالل روانی فرد بیماربر
خانواده و اطرافیان ،به مسری بودن این بیماریها ازجمله
افسردگی اشاره میکند .درحقیقت بیماریهای اعصاب و
روان ازاین منظربا ویروس مشابهاند .پاسارگاد به بهانه روز
توگوییبادکترمهتابحسینیداشته است
بهزیستی گف 
که درادامه میآید:
 آیا آماری ازوضعیت بهداشت روانی جامعه
سیرجاندراختیارداریم؟
مطابقمیانگین آمارهاییکهمادرمراکزمشاورهمان
گرفتیم،حدود 30درصدمراجعاتبه اینمراکزبیشترشده
است.بهخصوصدربحث اضطراب ،افسردگیو اختالفات
زناشویی .بعد ازبحران کرونا و محدودیتهای ناشی ازآن،
ازجمله مسایل اقتصادی ،انتظار این اتفاق وجود داشت.
تماسبا اورژانس اجتماعینیزبسیارزیادشده است.تقریبا
شبی نیست که اورژانس تماس نگیرد و به ما در مورد
اختالفاتخانوادگیگزارشندهد.
 این آمار نشان میدهد که اوضاع خوب
نیست؟
نباید کامالبدبینانهنگاه کرد.شایدبهدلیلتبلیغات
صورت گرفته ازسوی مراکزمربوط به بهزیستی درفضای
مجازی و ازطرفی بحث کرونا ،مردم با خدمات اجتماعی
بیشتر از قبل آشنا شدهاند و تماس میگیرند .اتفاقا
امروز(شنبه)بامعاونتکلاجتماعیاستانصحبتمیکردم
و گفتم انتظارات زیاد و به حقی ازسوی مردم ایجاد شده اما
خدماتدرحدقابل
با اینسطحمنابع امکان اینکهبتوانیم
ِ
قبولهم ارایه کنیم،وجودندارد.بایددرسطح کشورفکری
دراینموضوعشود.بهزیستیخدماتاورژانساجتماعیرا
قبول کرده امامتاسفانهمنابعو امکاناتدرآنحدنتوانسته
بگیرد .وقتی میگوییم خدمات  24ساعته ،یعنی ما باید
مکانی به عالوه نیرو (مددکار ،روانشناس و راننده) و خودرو
برای هرشیفت (صبح ،عصرو شب) تعریف کرده باشیم تا
بتوانندسریعخدماترسانیکنند.
وضعیتدرحالحاضرچگونه است؟
ما یک ماشین داریم که در اداره پارک شده است.
همکارمادرخانه آنکال(آمادهپاسخگوییبهتلفن) است.
حاال باید با ماشین شخصی تا اداره بیاید ،ماشین اداره را

بردارد و برود خدمترسانی .در این شرایط
بیماریشانشدیداست،دربهزیستیپرونده
گفتوگو با رییس اداره بهزیستی پیرامون تاسیس نشدن مرکز نگهداری از بیماران اعصاب و روان در سیرجان
خدمترسانی در حد قابل قبول برای ما
دارند .البتهبیماران اعصابورواندرصورتی
سخت است.مادرکل 5نیرودراینبخش
تحتپوششبهزیستیمیآیندکهبرایفرد،
داریم و به شدت به نیروها فشارکاری وارد
طبق تشخیص پزشک افت عملکرد داده
میشود .مطابق دستورالعمل باید 22نیرو
شود و کاراییاش را ازدست داده باشد.
داشته باشیم .این تعداد نیرو برای خدمات
 این 530نفرجزوهمینموارد
 نمیدانیم چه تعداد بیمار اعصاب و روان در سیرجان داریم ولی حدود  530نفر در بهزیستی پرونده دارند
سطح  2یعنی تا ساعت  10شب است.
هستند؟
خدمات 24ساعته که اصال بحث دیگری
بله.بایددربیمارستانبستریباشند
 مصرف شیشه باعث شده تعداد بیماران اعصاب و روان باال برود
است .بنابراین وقتی  5نیرو کار 22نیرو را
و شوک بهشان داده شود.
انجاممیدهند ،اوضاعسختمیشود.
 خانواده توانسته از پس
یکیازمشکالتسیرجان،نبود
نگهداریاینبیمارانبربیاید؟
مرکزی برای نگهداری بیماران اعصاب و
بلهالبتهمشکالتیدارندولیخانواده
روان است .چرا؟
درحال مراقبت ازایشان است.
 اگر مرکز نگهداری از بیماران
بله ،متاسفانه چنین مرکزی در
اعصابوروانتاسیسشود،چندبیمار
سیرجان نداریم اما در استان داریم؛ 2
خواهدداشت؟
مورد در کرمان و یک مورد در بم .ولی
شاید حداقل  50نفر .خانوادههای
معموال ظرفیتهاشان پر است و به
زیادیهستندکهمیگویندتواننگهداری از
سختی جای خالی پیدا میشود .دالیل
اینبیمارانراندارند.
اینکه چرا در سیرجان نداریم ،یکی این
 مورد بیمار رها شده توسط
است که به فضای مناسب نیاز است.
خانوادهنیزداشتیم؟
دومین مورد نیزنیازبه یارانه دولت است.
بله 2 .مورد اخیرا داشتیم .دو
دولت درحال حاضربسیارسخت مجوز
مورد بودند که خانواده موثری نداشتند.
مراکز شبانهروزی را میدهد و میگوید؛
خوشبختانهیکخیرنیزپیگیردرمانایشان
سیاست باید به سمتی برود که خدمات
شد و در حال حاضر داریم کارهایشان را
را به داخل خانواده و اجتماع ببریم و باید
انجام میدهیم تا درمرکزبیماران اعصاب
ازتعداد مراکزشبانهروزیمان کم شود و
و روان (درشهرهای استان که این مراکزرا
ترخیصداشتهباشیم .اینسیاست کلی
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
دارند)پذیرششوند.
دولت است و از طرفی محدودیتهای
بودجهاینیزباعثمیشودکهنتوانیمخدماتقابلقبولی نگهداری فرد توسط خانواده وجود ندارد یا ممکن است دنیا نیزوجود دارند .یک مشکل دیگرهم متاسفانه بحث آرامش و سالمت روان خانواده را به هم میریزند .بنابراین
 مورد رها شده درخیابان داشتید که مردم به
ارایه کنیم .درست است که خانواده نیزممکن است در فرد اصال خانواده موثری نداشته باشد .در همین ایام مصرفموادصنعتی است.من احساسمیکنممصرف گاهی نیاز به جدا کردن آن سرپرست از خانواده و طی شمااطالعدادهباشند؟
بخش مالی تا حدی همیاری انجام دهد ولی ما واقعا به کرونا ،به ما گفته بودند پذیرش و ترخیص ممنوع اما این مواد باعث شده تعداد بیماران اعصاب و روان ما باال مراحلدرمان است.
بله،خیلی ازمواردرامردمبه اورژانس اجتماعی اطالع
میدهند .البته مواردی هم بوده که فرد آلزایمرداشته و ما
یارانه دولت نیازداریم .هزینه داروهای بیماران اعصاب و من  4نفر را در مراکز پذیرش کردم زیرا هیچ راهی برای بروند .وقتی تقاضاهای تحت پوشش آمدن را بررسی
چارهچیست؟
با توجه به جمیع شرایط ما یک برنامهای نوشتیم که مدتینگهداشتیمتاتکلیفشروشنشود.
روان ،برای هرنفر ،شاید ماهی 400هزارتومان بشود .حاال اینکه این  4نفرنزد خانواده باشند ،وجود نداشت .اصال میکنیم،اکثراافرادمعتادیبودندکهسابقهمصرفشیشه
 اگر اشتباه نکنم در فرمانداری کمیسیونی
هزینههایجاریمثلدستمزدپرسنل ،اجاره،تاسیسات ،خانواده موثری وجود نداشت و یا به طور مثال مواردی را داشتند و به همین دلیل دچاربیماریهای روانی شده البتهاینبرنامهنیزاعتبارنیازدارد.اینبرنامه،داشتنتیمسیار
و ...نیزوجود دارد که فقط بخش هزینه پرسنل (حداقل هستند که پدرو مادرفوت کردهاند و برادرفرد دارد دریک بودند .این موضوع در حال برجسته شدن است .پیش برای بیماران اعصاب و روان است .البته اگر با درخواست وجودداردبهنام کمیسیونسالمتروان.
بله .قرار شد یک کمیسیون سالمت روان به
 25نفرنیاز است که حداقل  3میلیون تومان حقوق و آپارتمان 70متریزندگیمیکند.علیرغمتمامپیوندهای از این ما بحثهایی مثل بیماری افسردگی و نظایر آن را ما موافقت کنند .در برخی از شهرها نظیر کرمان نیز این
مزایاشان است؛ یعنی ماهی 75میلیون تومان) بهعالوه عاطفی ،این برادراگربخواهد برادرمعلولش را نزد خودش داشتیم ولی پررنگ شدن بحث موارد اعصاب و روان من تیم وجود دارد .این تیم تحت سرپرستی یک روانپزشک خصوصدربحثخودکشیوپیشگیری ازآنتشکیلشود
بیمه(نزدیک به یک میلیون تومان برای هر نفر) حدود ببرد ،زندگیاش مختل میشود .زیرا فضایی برای نگهداری را به این نتیجه رسانده که موادمخدرصنعتی درآن نقش به همراه پزشک ،روانشنان و مددکار به داخل خانه رفته که2جلسهتاکنونبرگزارشدهاستتابتوانیمبرنامههاییدر
ماهی  100میلیون تومان میشود .بنابراین اگرحمایت ندارد .به همین دلیل در این موارد من با آن دیدگاههای دارد و ما شاید به مراکز نگهداری نیاز داریم زیرا خانواده و وضعیت بیماررا بررسی میکنند .طبق بررسیها ،یکی از جهت ارتقایبحثسالمتروانتهیه کنیم.
رییسپزشکیقانونیگفتهگمانمیکندآمار
دولت نباشد ،خیلی مشکل است و دولت نیز اجازه کلی مخالف هستم .البته وقتی خانوادهای به من مراجعه امکان نگهداری را ندارد .گاهی فردی که دچاراختالل روان مشکالت مربوط به این بیماران ،عدم مصرف صحیح و به
میکند تا فرزندشان در مراکز نگهداری شود ،به آنها میشود ،آرامش روانی همه را به هم میریزد .ما این موارد موقع داروهاست .درجهان میگویند که نزدیک به  30تا بیشترشدهاست.
تاسیسنمیدهد.
دیگر...بله...یکخرده...
 این موضوع درحالیاست که ما به این مرکز توضیح میدهم که بهتراست این ارتباط قطع نشود .زیرا را دیدهایم اما نمیتوانیم بگوییم .به هرحال یک شوهر  40درصد بیماران ،داروها را طبق دستور پزشک مصرف
 گویاتمایلینداریدبهاینسوالپاسخدهید.
بچههادرمراکزاحساسطردشدگیمیکنند.حتاممکن مبتالبهبیماریهایروانمیتواندتمامخانوادهرادچارکند نمیکنند و گاه حتا تعدیل میکنند .درایران این رقم بسیار
نیازداریم؟
چه بگویم؟ بخشی از ماجرا این است که در مورد
من یک باردریک جلسه هم گفتم که به این مرکز است دچار افسردگی شوند .این بچهها بسیارمهربان و با زیرااینبیماریهامیتوانندمسریباشند؛مثلافسردگیکه باالتر و در میان بیماران اعصاب و روان ،این میزان باالتر
خودکشی هم ما و هم رسانهها باید دقت کنند .کلمه
نیازداریموبههمیندلیل،بهشخصه اینسیاستدولت احساس هستند و همهچیزرا متوجه میشوند اما گاهی مسری استویادرموردخودکشی،میگویندنبایددراین است.
خودکشینبایدبُلدشودیاتیترباشد.زیرا اینبحثمیتواند
را نمیتوانم خیلی قبول کنم .آنها میگویند چطور 1600چارهاینیست.مثالخانوادهمیگویندماداریم ازمادریاپدر موردیاروشهای انجام آنزیادصحبت کردزیراخودکشی
 آماری ازبیماران اعصابو روانوجود دارد؟
ما نمیدانیم چه تعداد بیماراعصاب و روان درسطح مسری باشد .درتحقیقات بینالمللی نیز آمده که امکان
معلول ذهنی توسط خانوادهها نگهداری میشوند؟ من با سالمندمان نگهداری میکنیم و امکان مراقبت ازبرادرمان میتواند مسری باشد .بنابراین دربحث بیماریهای روان،
این دیدگاه به این دلیل مخالفم که دربرخی مواقع امکان را نداریم .بنابراین این مراکز مورد نیاز هستند و در همه به خصوص اگرسرپرست خانواده دچارآن باشد ،میتواند شهر داریم ولی حدود  530نفر بیمار اعصاب و روان که الگوبرداری و واگیری داشته باشد .در آن لحظه این یک

این سیاست دولت را نمیتوانم قبول کنم

با مجوز رسمی

مجه
زترین

تحت پوشش بیمه و با سابقه طوالنی

اتوبار

آدرس:کمربندی جنب شرکت حمل و نقل پوررنجبران
09138420437-09140965915
سلطانی 42268532

امـالک امیـرکبیـر

زمین با سند دیوار و امتیازات بر کمربندی روبروی باسفهرجان
زمین  10قصب درب ساختمان اراضی بهرامی  200میلیون

زمین  10قصب درب ساختمان موقعیت بسیار عالی مسکونی اراضی جالل آباد
 16قصب تجاری مسکونی بر بلوار امام رضا با موقعیت بسیار عالی کارشناسی یا معاوضه

 14قصب تجاری مسکونی بر بلوار عباسپور  3/5میلیارد نقدی یا معاوضه
 55متر مغازه تجاری بر بلوار سید جمال قبل از پلیس راه  1/200میلیارد

 80قصب باغ گردو با چشم انداز عالی برای خانهباغ روستای روچون پاریز  190میلیون

 1/5هکتار باغ پسته ثمری عالی با  2حبه آب پایینتر از حجتآباد  700میلیون
 35قصب باغ ده قاضی

 110میلیون

پیشفروش آپارتمان  160متری پشت آموزش پرورش پایان مرحله سفتکاری
آپارتمان  100متری بسیار شیک دو نبش بر بلوار شیخ مفید

نیازمند خرید زمین در محدوده  M1هستیم

رفتارتکانشی است که افرادی کهزندهماندهاندنیزازکارشان
پشیمانشدهاند.گاهینگرانیازخودکشیهایجمعیوجود
دارد؛بهخصوصدرنوجوانان که اگریکنفرخودکشی کند،
دیگران نیزدست به این کاربزنند .به همین دلیل من سعی
میکنم دراین مقوله با احتیاط صحبت کنم و بهتراست
افرادی که رشتهشان روانپزشکی است در این مورد سخن
بگویند.
 هفته گذشته موردی داشتیم که به نظر
میرسدمادریخودوفرزندشرا کشته.
البتههنوزمشخصنیست.بادادستانکهصحبت
میکردم ،گفت هنوزدرحال بررسی هستند .تشخیصی
که دکترروانپزشک باراول برای این خانم دادند ،افسردگی
پس اززایمان بود .زایمان نیزدرسن باال اتفاق افتاده بود.
ُخب  2ماه در بیمارستان اعصاب و روان بستری بودند.

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن  -افتخاری
09923963619-09132799667-09217593889-42205360

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
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 %تخفیف

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب شرکت لنـگر بار

 09139473880 - 42252330 - 09136473880سلطانی(قدیم)

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

ضایــعـات
و آهـنآلـات

09133456403

09132456684

قابل توجه کلیه مشاغل

یک ویـال (ساختمان و

وانتبارها و خودروهای سنگین و تاکسیها

جهت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی میتوانید با برگ سبز خودرو به
دفتر پیشخوان خیابان انقالب مراجعه فرمایید.
آدرس :میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان طبقه باال
دفترپیشخوان نوین ارتباط 42235099

فروش امتیاز

وام رسـالـت

09103792289

سلطانی

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تـجاری،
صنـعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر
خدمات خاص ،تفاوت ماست

دستگاه بلوکزنی تمام اتومات

امــالک توکــل
خرید فروش،
رهـن اجاره
09135989435
میدان آزادی

شهرک صنعتی  ،1خیابان اصلی  ،جنب
کارخانه گاز اکسیژن ،انتهای بریدگیآخر
09127485418-09132789228

09917665969

البته با احتساب 2ماه طی روند مسایل قانونی ،نزدیک به
4ماهطولکشید.دربیمارستانتحتنظرروانپزشکبود.
درمدتی کههمکارانمابهخانه ایشانمراجعهمیکردند،
هیچعالیمی ازافسردگی،پرخاشگرییا آزارکودکوجود
نداشت .افسردگی زایمان ممکن است ادامهدارشود اما
معموالخوبمیشود.میگفتندحتابراییکلحظهنیز
فرزندش را از بغلش رها نمیکرده .واقعا نمیشود فرد
هیچ عالیمی نداشته باشد و هیچ حرفی از خودکشی
نزند و ناگهان خودکشی کند .تمام افرادی که خودکشی
میکنند ،حتما عالیمی دارند و بروز میدهند .نمیدانم
چه چیزی ایشان را عذاب میداد که ناگهان چنین کاری
انجام داده است.
 آیاممکن استبهدلیل اتفاقیکسالپیش
و اقدام ناگهانی برای کشتن فرزند ،این پیوند عاطفی
قوی در حقیقت قلب شده احساس عذاب وجدان
مادربودهباشد؟
هیچچیزی بعید نیست چون این اتفاق افتاده
است .من خیلی به این موضوع فکرمیکنم که ما چگونه
میتوانستیمجلویایناتفاقرابگیریم.فکرمیکنماگراتفاق
مشابهی بیفتد ،باید چه کار کنیم؟وقتی پدربه عنوان ولی
قهری و خواهران و برادرسالم هستند ،آیا میشد کودک را
درمرکزبهزیستینگهداریم؟ این کاراصالدرستنبودوباید
اینکودکراباتوجهبهسنشبهفرزندخواندگیمیدادیمکه
طبیعتاپدروخانوادهموافقتنمیکرد.اتفاقاشایداگردوباره
اتفاقی مانند اتفاق سال گذشته بیفتد ،ناچاریم همین راه را
برویم؛ مگرآنکه فکری برای مادرمیکردیم؛ یعنی مادررا از
خانوادهجدامیکردیم.
 اگرمرکزنگهداری داشتیم ،میتوانست به ما
کمککند؟
درمراکزنگهداریدراصل کاردرمانی انجامنمیدهیم
بلکهبرایبیماران اسکیزوفرنیکمزمن استکهفردکارآیی
و عملکردش را ازدست میدهد و خانواده موثرکه امکان
نگهداری ازاین بیماررا داشته باشد نیز ،ندارد .درحقیقت به
نحوی نقش خانه را دارد.
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خـریـد و فــروش
آهـنآلـات

دسته دوم و ضایعات در محل

09133791899
09396176997

استخر شیک)  75قصب

( قیمت  850میلیون)
به فروش میرسد

جوشکاری سیار
انواع کارهای
خردهکاری
09136360874
09132471271

آژانس شاهین

واقع در خیابان
شهید رجایی
به فروش میرسد.

09195506417

09135832553

به یک ضامن معتبر
(جهت گرفتن وام  50میلیونی
ازدواج با قسط ماهیانه 500
هزار تومان) نیازمندیم .ضمنا 4
میلیون شیرینی داده میشود
09906623941

یک دکه با قفسهبندی
 mdfسر نبش با مجوز
دستگاه کپی ،رهن و اجاره
یا رهن کامل داده میشود
۰۹۱۳۵۰۳۹۰۹۷

حمل اثـاثیه منـزل
شبانهروزی ،بدون تعطیلی
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با یک بار امتحان
مشتری دائمی ما
خواهید شد

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی
 09136342007 - 42252330سلطانی(قدیم)

