رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ :ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ رواﻧﺸﻨﺎس در ﻣﺪارس
وﺟﻮد دارد
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺎی ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ،
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره در ﻣﺪارس ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺷﯿﻮا دوﻟﺖ آﺑﺎدی )رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان( در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان از ﻃﺮف
ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻤﻮﻻ درﺻﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ روان
اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
وی اﻓﺰود :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺮای رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻮارد ﻏﯿﺮﺑﺴﺘﺮی در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
دوﻟﺖ آﺑﺎدی اداﻣﻪ داد :اﻣﯿﺪوراﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره ﮐﺸﻮر و اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻃﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻏﯿﺮرواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ،
ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ؛ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﻓﻌﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ و ﺟﺬب ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در
ﻣﺪارس ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ؛ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﮕﺎه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺷﮑﺎل دارد
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ روان از دو ﺟﻬﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺎﻟﻪ اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه وزارت ﺑﻬﺪﺷﺖ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن آﺳﯿﺐﻫﺎی رواﻧﯽ
ﻧﻤﯽﭘﺮدازد.
دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﻪ را در وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺟﺎی ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
و ﻣﺸﺎوره در ﻣﺪارس ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﺎه
ﺗﺨﺼﺼﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺪدﮐﺎری و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﺷﺪن آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺳﭙﺲ درﻣﺎن؛ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﭙﺮدازﯾﻢ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ،آﻣﻮزشﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
از ﺗﻌﺪاد اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮی از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

