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    21تا24 مهرماه 1394  
تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

برنامه هاي بازگشت بیماران شدید روان پزشکي به اجتماع

دکتر جعفر بوالهری1، دکتر اشرف کرباليی نوری2

1. روان پزشک، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران، دانشکده علوم رفتاري و سالمت روان )انستيتو روان پزشکي تهران(

2. دکترای کار درمانی، عضو هيأت علمی دانشگاه علوم بهزيستی  و توانبخشی، دپارتمان کاردرمانی

جنبش روان پزشکي اجتماعي و توانبخشي روان پزشکي در چند دهه اخير دستاوردهاي بزرگ پزشکي، اجتماعي و انساني داشته 
است. از طرفي حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي بيماران شديد روان پزشکي و خانواده ايشان به رسميت شناخته شده و رعايت آن 
به جد توصيه مي شود. از طرف ديگر در دولتها، وزارتخانه ها و سازمانهاي مرتبط با سالمت و توانبخشي روانی اجتماعی در زمينه چالش 
تن دادن به روشهاي سنتي و قديمي درمان و توانبخشي و يا حرکت به سوي اين جنبش روانی اجتماعی و برگشت دادن بيماران به 
جامعه و حقوق آنها در ترديدند. طراحي، اجرا و ارائه برنامه ها و مدل هاي گوناگون توانبخشي رواني اجتماعي با هدف بازگشت بيماران 
به اجتماع به اين ترديد پايان داده و تجارب نتايج منتشر شده نشان مي دهد پيشگامان اين رشته از جمله انجمن هاي علمي و صنفي 
روان پزشکي، نهادهای توانبخشی روانی اجتماعی و سالمت روان، تصميم گيران و قانون گذاران بخش سالمت، دانشگاه ها و صاحب 
نظران کليدي در توانبخشي روان پزشکي الزم است بدون ترديد بيشتری در توسعه برنامه هاي بازگشت بيماران به اجتماع تالش 
نمايند. در اين سمپوزيوم کوتاه با اشاره به نام تعدادی از برنامه هاي بازگشت بيماران به اجتماع، مدل ها و رويکردهاي جديد ارائه 
خدمات سالمت روان، مدلهای جديد Assertive Community Treatment -ACT ، و جنبش های موفق مشارکت خانواده ها 
و بيماران و به ويژه انجمنهای علمی و مردم نهاد اشاره شده اما کوشش خواهد شد برنامه های آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی و 
مستقل از جمله برنامه بازگشت به اجتماع  )CRP( معرفی گردد که در ايران سالهاست بکار گرفته می شود و با تاييد و نظارت مداوم 

دکتر رابرت پل ليبرمن از دانشگاه UCLA اجراء شده است.
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