وﯾﮑﺮام ﭘﺎﺗﻞ :ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺮای ﻫﻤﻪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ

ﻋﮑﺲTed:
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻟﺤﻈﻪای ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ .دو ﻣﺮد ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی راﺋﻮل و راﺟﯿﻮ ،ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و
ﺷﻐﻞ ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از درد ﺣﺎد ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ .راﺋﻮل ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ
ﺑﺮود ،اﻣﺎ راﺟﯿﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت در ﺗﺠﺮﺑﻪ از اﯾﻦ دو ﻣﺮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ؟ راﺟﯿﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری روﺣﯽ ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت در
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری روﺣﯽ دارﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮﺷﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادیﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری
روﺣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه  ۰۲ﺳﺎل اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از راﻫﻬﺎی ﺳﺎدهﺗﺮی ﻫﻢ اﻓﺮاد را ﺑﮑﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدم ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺑﺎﻻی ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﻧﯿﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﮕﺮان ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ
اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم  DALYاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎی
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮال ﻣﺜﺎل،
ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی رواﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﮐﻨﺎر
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﻬﺎل و اﻟﺘﻬﺎب رﯾﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﭼﯿﻨﯿﻢ ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪای ۵۱
درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی رواﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺎﻣﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از
ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎری ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﻋﺪاد ﻣﻄﻠﻖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۰۰۴ﺗﺎ  ۰۰۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ روی
ﮐﺮه ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی رواﻧﯽ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺗﻌﺪادی از ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺠﺎ از اﯾﻦ ﻋﺪد ﮐﻤﯽ ﺷﻮﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺗﻨﻮع ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی رواﻧﯽ را از اوﺗﯿﺴﻢ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻓﮑﺮی در ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ،ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﻨﻮن در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ،و زوال ﻋﻘﻞ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎﯾﯿﻢ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ دارم ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﻤﺎ ﺳﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﯿﺪ.
اﻣﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ اﻋﺪاد ﮔﯿﺞﮐﻨﻨﺪه ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﻢ و ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﯿﻔﯽ از ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺪاﺧﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﭘﺰﺷﻜﻰ ،و ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ،ﺣﺘﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اروﭘﺎ ﮐﻪ در آﻧﯿﻢ ۰۵ ،درﺻﺪ از اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ ﺷﮑﺎف
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺪد ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه  ۰۹درﺻﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻌﺠﺐآور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼﻳﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻮاردی
از رﻧﺞ ﭘﻨﻬﺎن ،ﺷﺮم و ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ دردﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاردی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در

ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﻪ روزه رخ ﻣﻰدﻫﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ زن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻓﺮاد
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى رواﻧﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی رواﻧﻰ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻦ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﺪك ﺗﺤﻮﻟﻰ در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎى رواﻧﻰ و ﺑﺨﺼﻮص اﻗﺪام ﻓﻮری ﺟﻬﺖ
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺶ درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ ،و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه دارﯾﻢ،ﺒﻪ ﺟﻠﻮ
ﻣﯽراﻧﺪ .و ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮدم ﮐﻤﺒﻮد اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ روانﭘﺰﺷﮑﺎن و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ،ﺑﻮﯾﮋه در دﻧﯿﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.
در ﻫﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻧﺪم و ﭘﺲ از آن رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎدرم و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮامﺗﺮی ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻢ ،ﺧﻮد را وﻗﻒ
رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدم ،و ﺧﻮدم را در ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﻟﻢ .ﻣﻦ در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ،دﻟﺴﻮز ،و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﺣﺮﻓﻪای از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدم.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﺎرآﻣﻮزی ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه و ﭘﺲ از آن در ﻫﻨﺪ ،ﮐﺎر ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم .ﮐﻪ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ،وﺟﻮد دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻫﯿﭻ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ﺗﻨﻬﺎ دوازده رواﻧﭙﺰﺷﮏ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ
ﺣﺮاره زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ زوج ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﻪ ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻫﻨﺪ ﻫﻢ ،اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮﺟﻮد در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻫﻨﺪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ ،ﮐﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ۰۰۰٫۰۵۱رواﻧﭙﺰﺷﮏ در ﻫﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ،
ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻋﺪد واﻗﻌﯽ  ۰۰۰٫۳رواﻧﭙﺰﺷﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ دو درﺻﺪ آن ﻋﺪد اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از اﻧﻮاع ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان ﮐﻪ آﻣﻮزش دﯾﺪهام ،ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﺎرآﻣﺪ و ﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺪ و زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل
دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻰ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ.
ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردم ،و در اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ اﯾﺪه ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪ را در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدم .اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﻓﺮد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻢ دارﯾﺪ ،از اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ را آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ
روان اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪم ،ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن اﻟﺘﻬﺎب
رﯾﻪ ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮب در ﮐﻮدﮐﺎن ،آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎور ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻓﺮاد ﻋﺎدی را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪه آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ ،ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮﺳﻨﺪم ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﺪه ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪ در ﺳﻼﻣﺖ روان ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و در ﻃﻮل دﻫﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺳﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎص از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ را ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ در ﻣﻮرد اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارم .در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اوﮔﺎﻧﺪا ،ﭘﻞ ﺑﻮﻟﺘﻮن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ،ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺼﺎدﻓﯽ رواندرﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮدی ﺑﺮای اﻓﺴﺮدﮔﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد  ۰۹درﺻﺪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را در اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻔﺎﻗﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺎﻃﯿﻒ
رﺣﻤﺎن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺎدرﻧﺪ درﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺑﻬﺒﻮدی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ۵۷
درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﺎدران در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎدران در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .و در آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮدم در ﮔﻮای ﻫﻨﺪ ،دوﺑﺎره ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﺸﺎوراﻧﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب آﻣﻮزش داد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۰۷درﺻﺪ از اﻓﺮاد
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ  ۰۵درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻢ
ﺗﺎ ﻣﻮارد ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺨﻔﻒ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ درﺳﺖ ﮐﺮدهام
SUNDARﮐﻪ در زﺑﺎن ﻫﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺬاب اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻦ  ۵درس ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺳﻼﯾﺪ
ﻧﺸﺎن دادهام .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﺎم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﺳﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻤﺎم ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ را از آن دور ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎ آﻣﻮزش و داﻧﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﻪ در
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ .و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راه از ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻮاﻧﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ .و
ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺸﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی و ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺣﺎﻻ ،ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ،اﯾﺪه ای ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻢ دارد .ﭼﺮا؟ ﺧﺐ ﭼﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺶ در

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ و دور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﺮا از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ
ﭘﺎک ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺬاب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮسﺗﺮ و
دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﯽﺗﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎس آن را ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روش ،اﻓﺮاد ﻋﺎدی را ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد،
اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻣﻦ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﺷﺪن
داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺪرت آن اﺳﺖ.
ﺣﺪود  ۰۳ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻣﻠﺘﻬﺎی دﻧﯿﺎ در آﻟﻤﺎﺗﯽ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  ۲۱ﺳﺎل ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﺪف ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ .اﻣﺮوز ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻧﻈﺎرت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ آن ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﻪ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎص ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻫﯿﻢ ،و ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ روان ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص از
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮد درﮔﯿﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎرﯾﮕﺮان آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂﻣﺸﯽ ﻣﺠﺎزی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدم و اﻓﺮاد
درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی رواﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،و از ﺣﻘﻮق اﻓﺮادی ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام و ﻋﺰت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
و در ﭘﺎﯾﺎن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ از ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ در اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ دارد ﯾﺎ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮﺋﺖ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺘﺸﮑﺮم
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/kLqM3f:

