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 روان سالمت قانون نويس پيش نيتدو

  مهدي نصر اصفهاني 
 

 
ه قوانين درمجموع اگرچه . در ايراناند شده تدوينقوانين بهداشت روان در كشورها براي حفظ حقوق انساني و مدني افراد مبتال به اختالل رواني  هدف:

قانون بهداشت روان در  نويس پيشپراكنده قوانيني وجود دارد ولي قانون بهداشت رواني مستقلي وجود ندارد. هدف از اين طرح  تدوين  صورت بهموجود 
  ايران بود.

بع موجود درباره قوانين مدون داخلي و خارجي ، مناكنندگان تدوينقانون بهداشت روان طي سه مرحله تدوين گرديد. در مرحله اول  نويس پيشروش: 
موضوعات  ازآن پسنمونه و راهنما انتخاب كرد.  عنوان بهبود  تر كاملرا مرور كرده و از بين قوانين بهداشت روان ساير كشورها يكي را كه به نظر از همه 

اوليه تدوين شد. اين  نويس پيشبا رعايت وجوه فرهنگي،  نهايتاً و گرفت ميقرار  نظر تبادلو  موردبحثمختلف  هاي جنبهمختلف در جلسات گروهي از 
 بندي طبقهو  آوري جمعارسال و نظرات آنان  غيردولتيو نهادهاي دولتي و  ها سازمانبراي تعداد زيادي از كارشناسان بهداشت روان كشور،  نويس پيش

اوليه ويرايش نهايي  نويس پيششده و  بندي جمعمطرح و نظرات آنان  راننظ صاحبشد. سپس موضوعات مورد اختالف در يك كارگاه كشوري با حضور 
 مجدداًبه مواد قانوني تبديل شد و  شده تدوين نويس پيششد. در مرحله دوم در مركز تحقيقات اخالق و تاريخ پزشكي با حضور چند نفر از حقوقدانان، 

 آوري جمعي دولتي و غيردولتي ها سازمانايي و تعداد كثيري از مراكز دانشگاهي، حقوقي و مراجع قض نظران صاحبهمچون مرحله اول نظر كارشناسي 
 112فصل و  10در  نويس پيشنهايي، نظرات مغاير در كارگاه دوم كشوري مطرح شد و آخرين اصالحات الزم به عمل آمد و  گيري تصميمشد. براي 

قرار گرفت و  موردبازنگري شده تهيهارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متن ماده نهايي شد. در مرحله سوم بنا به پيشنهاد دفتر حقوقي وز
  ماده خالصه شد. 50فصل و   6در  نويس پيش

تعاريف، بستري و درمان اجباري،  هاي فصلداراي  نويس پيشماده تدوين گرديد.  50فصل و  6سال در  8قانون بهداشت روان طي  نويس پيشنتيجه: 
  ويژه و ساير مقررات است.  هاي گروهبيمار كيفري، خاص درماني،  هاي روش
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