
 رواهپشغکی ذامػي هگس چي حسفی بسای گػفتن دارد؟

 

 امیس حضین ذاللی

 رواهپشغک

 داهعگاى غلٍم پشغکی ایسان



Who is he?



مؤطضات اولين .مي گسدد بس ميالد از لبو 6 لسن  بي رواهی و ذضمی بيماران بساي طسپواًی ايداد تاريخ  
  .غرهر ايداد اورغليم و روم در ميالد از بػر چٌارم لسن  در رواهپشغکی بيماران از مسالبت

بيعتس ؛ 1793 طاؿ در وي ؛ هسد ايداد رواهپشغکی بيماران از بيمارطتاهي مسالبت در تحٍلی پيوو فليپ 
زاد  زهديس و غو از درپاريص بيمارطتاهی در را بيمار 50 از

 
 مسالبت اهضاهي روش بسای هعسيي ای و .هسد ا

 . هسد موتعس بيماران اين از

 ٍهي ويليام اهگلضتان، در پیوو، زمان در  رواهپشغکی بیماران درمان بساي مواطب تسي  و ماليم طيضتم ت
زار روش ًاي و داد ارائي

 
رام ورزش ًاي تحمو؛ محبت، بي را دٍد ذاي محروديت و ا

 
 در هسدن هار و ا

  .داد باغ



چند رخداد مهم

 

1917:رواهپشغکی بیماران درمان بي امیر طيفليص، بسای غضٍی غلت هعف 

1933: اطنيشوفسهيک، بيماران درمان بسای اهضٍلين کٍمای ایداد   

1938 : يا درماهی تعوخ مػسفی ECT   

  (.بٍد رواهي بيمارطتان ًاي در غضٍی درمان اطتفادى تسین مٍرد و مؤجستسین ؛ 1950 طاؿ تا)



چند رخداد مهم

هالتيم روش ًای کاربسد :1930 دًي
 
رواهي بيمارطتان ًاي در طاينٍا

منضٍؿ ذٍهش تٍطط درماهی ذامػي ایداد ؛ 1947 طاؿ در    

ای بس بيعتس ماکضٍؿ ٍهساتيم،ارزش ًاي رفتاًر  حراهػحس بي بساي ًمي تعٍيق و ظلبي مضاوات دم
  .مي هسد تاهير بذظ فػاليت ًاي و ذمػي ذلضات ظسيق از درماهي تٍان رطاهرن

بیماران درمان در بيٍلٍژيم دوم غسؼي افضسدگي ضر و طاينٍتيم ضر داروًاي هعف زمان ًمین در 
 در بارزی  تغییسات ؛ بيماران بٌبٍد و رواهي هابضاماهي هاًظ بساي داروًا بٍدن دطتسس در .هسد ايداد را

 .داد کاًظ را بضتسي  زمان مرت و کسد ایداد بيمارطتاهي بذظ ًاي



(مراقبت مبتني بر مؤسسه )آسايشگاه رواني
 

 رواهپشغني طاينٍديواميم                           رواهپشغني بيٍلٍژيم       

          

 

مراقبت مبتني بر جامعه



Who is he?



 an Italian psychiatrist & neurologist

 proposed the dismantling of psychiatric hospitals

 pioneer of the modern concept of mental health

 Italian psychiatry reformer

 charismatic leader in Italian psychiatry

 figurehead and founder of Democratic Psychiatry

 the Most influential Italian psychiatrist of the 20th century

http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychiatrist
http://en.wikipedia.org/wiki/Neurologist
http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Psychiatry


Franco Basaglia

(11 March 1924 – 29 August 1980)



 پسطظ

 

بي هظس غما رواهپشغکی ذامػي هگس را چگٍهي بایر تػسیف کسد؟ 

رواهپشغکی ذامػي هگس با رواهپشغکی مسطٍم بیمارطتاهی چي تفاوتی دارد؟ 

یا بي رواهپشغکی ذامػي هگس هیاز داریم؟
 
 ا

چسا بي رواهپشغکی ذامػي هگس هیازموریم؟ 

 



رواهپشغني ذامػي هگس و رواهپشغکی غمٍمی

اظالؽ بشرگضاالهي و هٍدهان از درمان و مسالبت بي بي ظٍرهلي غمٍمي رواهپشغني 
 اطتفادى بي لادر ولي مي باغور ذري و مشمن رواهپشغني بيماري  يم بي مبتال هي مي غٍد

   .هيضتور دؽٍؼي رواهپشغني درمات از

 

موعكي يم در معذػ ذمػيت يم روان طالمت وضػيت بي ذامػي هگس رواهپشغني 
 رواهپشغني اؼعالح متضاد تكسيبا اؼعالح اين .مي پسدازد معذػ ذغسافيايػػي
.اطت بيمارطتاهي



رواهپشغکی ذامػي هگس و رواهپشغکی طوتی

بسدن بين از بساي بيضتم لسن  اوادس در هي اطت تالش ًايػػي حاؼو ذامػي هگس رواهپشغني 
هان هگٌراری  و بیماران ذراطازی  بس مبتوی)طوتي رواهپشغني از حاؼو محروديت ًاي

 
   (مٍطضات در ا

 

 

رواهپشغني در ولي .دارد تمسهش بيمارطتان ًا در بيماران درمان و مسالبت طوتي، رواهپشغني در 
 منان يم در غرى اهر تؽٍيب غمٍمي طياطت ًاي تٍطط هي را بسهامي ًايػػي درماهگس تيم ذامػي هگس،

 بيماران درمان و مسالبت توٌا هي بسهامي ًا اين ًرؼ و مي هور اذسا معذػ ذمػيت يم بساي و معذػ
.مي باغر مرهظس هيش ذامػي طالمت ارتكاء بلني اطت، رواهپشغني



ن چي باغث ارتكای رواهپشغکی ذامػي هگس غر
 
 :ا

 

 

رواهي ادتالالت زیاد بار بي تٍذي   
 گسوى این دطتي طس افضسدگي و ًضتور رواهي–غؽبي غلت، پوخ ، دهيا در هاتٍاهي اؼلي غلت دى بين از

 

هاتٍان غمس طاؿ ًاي مفٌٍم 
  .دًر ادتؽاص دٍد بي را دوم رتبي ًم دهيا در 2020 طاؿ تا مي رود اهتظار و دارد لسار دوم رتبي در امسينا در افضسدگي

 

 



 
و کسد معذػ و روغن را بیماری ًا بار کاًظ بسای طیاطت گزاری  مضیس بيماري ًا کلی بار پژوًظ 

 طالمت، بذظ در جاهٍیي، یا و اوليي رواهي ادتالالت غٍارض کاًظ بسای بسهامي ریشی  کي داد هعان
  .اطت الشامي

 
ٍع غکار را طيضتم بس مبوتي هگسش لشوم رواهي ادتالالت غي

 
 و غمٍمي رواهپشغني بي امس این و طادتي ا

 تسطيم و درؾ غامو کي را طيضتم بس مبتوي رواهپشغني مرؿ يم تا مي بذعر، لررت هگس ذامػي
 مي باغر رواهپشغکی بیماری ًای بسوز در مؤجس اذتماغي –رواهي–زيضتي غٍامو از وطيػي محرودى

 .بگیسد کار بي مراوم و غرير رواهي بيماري ًاي بار هاًظ ذٌت بازتٍاهي الرامات ًمساى بي



 

دٍد بي را امسیکا بٌراغتی مسالبت ًای بٍدذي %70حرود رواهپشغني کي داد هعان ارزیابی این 
ن بذعی اجس ارزیابی و اطت دادى ادتؽاص

 
 ًمین در .غر رواهپشغکی مسالبت هظام در تغییس بي مودس ا

 .يافت افشایظ طسپایػػی یا و ذامػي بس مبتوی درمان ًای بي گسایظ و  مؤطضي زدایػػی رویکسد راطتا

ای از بضیاری  در گزغتي لسن  ربع در  بس مبتوي روان بٌراغت از حسهت ذٌت در گام ًایػػی دهیا کعًٍر
 دورى، اين در .اطت رطيرى ظٌٍر  بي غرى هوتسؿ مسالبت در تغييساتي و غرى بسداغتي ذامػي بي مؤطضي
 گزغتي تدسبیات از اطتفادى با بٌراغتی مسالبت طيضتم در هظمي بي ًم چوین و هااميري و معنالت
  .می غٍد هٍطازي  و اؼالح



 تػاریف

ن دورهمای کي ظسحی ًس
 
Extra) الػادى فٍؽ مسالبت و درمان تامین ا Mural) تضٌیو موظٍر  بي 

غاز زودرس تعذیػ
 
 بسهامي این ًرؼ ًمچوین .اطت رواهی بیماری  (Relapse) غٍد یا (Onset) ا

وردن فساًم
 
   .اطت بیماران از حمایت و پیگیسی  بسای اذتماغی درمات ا

 

 

 

 
Rehin & Martin (1963)



تػاریف

مر زماهی رواهی ادتالؿ بي مبتال بیماران درمان
 
هان کي بٍد دٍاًر تسکارا

 
  و دوطتان ،داهٍادى با ا

 .گسدد ارائي بیماران بي ذامػي در درماهی و بازتٍاهی درمات دٍردى، پیٍهر غغلی محیعٌای

 

 

 

 

 
Freudenberg (1967) 

Serban (1977) 



تػاریف

 ای ذمػیت بیمارحٍزى درمات رواهپشغکی ذامػي هگس هي توٌا یا در حاؿ تدسبي دعس بلکي  هیاًز
 .را هیش در بسمی گیسدذمػیت در مػسض دعس 

Bennet (1978) 

 

 بسای ذمػیتی درمات بي ًم پیٍطتي و ذامع حٍزى درمات رواهپشغکی ذامػي هگس مدمٍغي ای از
مػین اطت کي از اذشا و غواؼسی معذػ چٍن درمات درماهگاًی، مساکش روزاهي، تعذیػ 

تیم رواهپشغکی . زودرس، تراوم درمان، حمایت اذتماغی و تیم چور تذؽؽی تعکیو غرى اطت
بایر داغتي پشغکان غمٍمی و بي ظٍر معذػ با ارتباظی هشدیک با دیگس تذؽػ ًا ذامػي هگس 

 . باغر
Tansella (1986) 



تػاریف

فساًم بیمار بسای را اذتماغی حمایت و غغو تعابق، درمان، تراوم کي درمات از اطت ای غبکي 
ورد می
 
ن ًرؼ .ا

 
 .بازیابر را دٍد بٌودار اذتماغی هكظ بیمار کي اطت ا

 

 

 

 

 

 
Strathdee &  Thornicroft (1997)

 



تػاریف

 ای طالمت رواهی ن تامین هیاًز
 
رواهپشغکی ذامػي هگس اؼٍؿ و مكسراتی را در بس می گیسد کي ًرؼ ا

 اطت از ظسیقذمػیتی مػین 

ای درماهی ذمػیت مشبٍر 1.  تػیین هیاًز

وردن 2.
 
کي پیٍهری میان موابع دارای امکاهات کافی و از هظس ذغسافیایػػی در غبکي ای درماتی فساًم ا

 .  دطتسس ایداد می کور

 بي بیمارانمبتوی بس غٍاًر ارائي درمات درماهی 3.

 
Text book of Community Psychiatry. Oxford University 

 



پسطظ

 

یا 
 
 ا

 (گضتس)رواهپشغکی ذامػي هگس 

 با  

 رواهپشغکی اذتماغی

 تفاوتی دارد؟ 



پاسخ

 روانپزشکی اجتماعی بز تاثیز محیط اجتماعی بز سالمت روان و اثز بیمار دچار
.  اختالل روانی بز پیزامون خود نظز دارد

Leff (1993)

  
بز که است پیزامونی محیط در عواملی جستجوی در بیشتز اجتماعی روانپزشکی  

  گستر جامعه روانپزشکی که حالی در (اتیولوژی) .گذارد می اثز روانی سالمت
(درمان) .دارد می معطوف خدمات ارائه سیستم بز عموما را خود توجه


