


ه مداخالت روانشناختی وزارت بهداشت و هزین
هاي مداخالت مرتبط با سیل

دکتر احمد حاجبی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



برنامه کشوري 

روانی اجتماعی در  هاي حمایت

حوادث غیر مترقبه



برنامه کشوري حمایت هاي روانی اجتماعی 
  غیرمترقبهدر حوادث 

 پس از نیاز سنجی در زلزله بیرجند 1377در سال : ویرایش اول•
و اردبیل

پس از زلزله قزوین: 1381ویرایش دوم •
پس از زلزله بم: 1382ویرایش سوم •
EOPهمزمان با ادغام برنامه در : 1388ویرایش چهارم •

  EOPبازبینی برنامه : 1394ویرایش پنجم•



برنامههدف کلی
اجتماعی ناشی از و  پیشگیري از عوارض روانی

غیرمترقبه  حوادث



افزایش توان انطباق و آماده سازي بازماندگان •
تقویت مهارت هاي بازماندگان و کمک به جامعه براي سازماندهی •

مجدد و بازسازي جامعه 
 بدنبال کاهش شیوع و پیشگیري از پیشرفت و تشدید عوارض روانی•

حوادث غیرمترقبه 
ارتقاء سطح سالمت روان درجامعه •

اهداف اختصاصی  



هاي اجرایی برنامه   استراتژي

:  استراتژي اداري  -1
در  روانی اجتماعی حوادث غیرمترقبههاي تشکیل کمیته حمایت     

ها ها و شهرستان سطح ستاد، استان
:هاي آموزشی  استراتژي -2
آموزش عمومی    
آموزش تخصصی    



هاي اجرایی برنامه  استراتژي
:هاي درمانی  استراتژي -3
دارویی و  مداخالت غیر دارویی-

استراتژیهاي باز توانی -4  
آسیب دیدگان  بههاي اجتماعی  توسعۀ حمایت-

هاي پژوهشی استراتژي -5  
اطالعات  کایجاد مراکز اطالع رسانی و بان-
آماده سازي طرح نامه هاي پژوهشی مربوطه -

 



اجرایی هبرنام

)قبل از حادثه(مرحلۀ اول •
)بالفاصله بعد از حادثه ( مرحلۀ دوم •
)  از هفتۀ دوم تا شش ماه بعد از شروع برنامه( مرحلۀ سوم •
)از ماه شش به بعد ( مرحلۀ چهارم •



اصول اصلی برنامه 
درست اطالعات دادن•
روانشناختی اولیه هاي کمک و اولیه هاي مراقبت ارائه•
خانواده انداز چشم و موضوع به توجه•
.  حمایت هاي روانی اجتماعی برنامه اي مبتنی بر جامعه است•
تالش براي پاسخگویی به نیازها•
اجتماعی بصورت گروهی بر روش انفرادي  -ارائه مداخالت روانی•

.ارجح است



اصول اصلی برنامه 
افراد بازمانده و مشارکت آنان در برنامه ها توانمندسازي•
 دیده آسیب جمعیتهاي روانی اجتماعی بر اساس غربالگري فعال  حمایت•

.می باشد سیاري بصورتو ارائه مداخالت 
  گناه احساس و انزوا کاهش •
سازي عادي•
  مثبت اندازهاي چشم تقویت•
بازماندگان به زدن بیماري برچسب از پرهیز•



اجتماعی -گزارش حمایت هاي روانی
وزارت بهداشت در استان هاي 

1398 -سیل زده



1398گزارش اقدامات وزارت بهداشت در سیل 
سازمان  و کشوربرگزاري جلسات هماهنگی با نمایندگان سازمان بهزیستی •

هالل احمر به منظور هم افزایی اقدامات در سطح کشوري، استانی و 
شهرستانی

خدمات در حوزه سالمت روان، سالمت فرآیند تهیه و تدوین فلوچارت •
جسمی و حمایت هاي اجتماعی

تهیه و تدوین دستورالعمل اجراي فرآیندهاي خدمات سالمت روان و •
حمایت هاي اجتماعی

استقرار و حضور روانپزشک در شهرستانهاي حادثه دیده جهت ارائه •
خدمات روانپزشکی به افراد ارجاع شده



1398گزارش اقدامات وزارت بهداشت در سیل 
با معاونت هاي درمان و غذا و دارو در سطح دانشگاه هاي علوم هماهنگی  •

آگونیستپزشکی به منظور سرویس دهی خدمات درمان با داروهاي 
جمن هماهنگی و ارسال اسباب بازي براي کودکان آسیب دیده به کمک ان•

علمی روانپزشکان ایران
کارگاه آموزشی حمایت هاي روانی اجتماعی در حوادث براي  23برگزاري •

یلسروانشناس بخش دولتی و خصوصی در دانشگاه هاي درگیر  483تعداد 
و تعیین سرگروه ها )  تیم 149(کارشناس سالمت روان   298استقرار •



1398گزارش اقدامات وزارت بهداشت در سیل 
در چادرهاي محل استقرار خانواده هاي آسیب دیده جهت ارائه حضور •

کمک هاي روانشناختی و حمایت هاي اجتماعی 
در معرض حادثه سیل توسط نفر از افراد  83672غربالگري تعداد •

کارشناسان سالمت روان مستقر در مناطق
ت مداخالروانشناختی، نیازمند نفر افراد داراي عالیم   8433شناسایی تعداد •

در طی ارزیابی اولیهروانشناختی 



1398گزارش اقدامات وزارت بهداشت در سیل 
جلسه مداخالت گروهی براي افراد غربال مثبت  1741برگزاري بیش از •

توسط تیم هاي سالمت روان
م مورد کیس نیازمند حمایت هاي اجتماعی توسط تی 1659شناسایی تعداد •

هاي سالمت روان و ارجاع به دستگاه هاي ذیربط
ي سالمت بیمار مبتال به اختالالت روانپزشکی توسط تیم ها 2149شناسایی •

روان در مناطق سیل زده و ارجاع به مراکز خدمات جامع سالمت
 نفر افراد مصرف کننده مواد توسط تیم هاي سالمت 394شناسایی تعداد •

روان در مناطق سیل زده و ارجاع به درمان



برآورد بودجه مورد نیاز براي 
درمان اختالالت روانپزشکی 

در سیل زدگان



اختالالت روانپزشکی بودجه مورد نیاز براي درمان برآورد 
سیل زدگان در 

در جمعیت سیل زده استان هاي مورد مطالعه برآورد شیوع واقعی اختالالت

اختالالتشیوع واقعی اختالالتشیوع مشاهده شده جمعیت سیل زدهاستان

فراوانی) درصد(فراوانی) درصد(

گلستان
696) 2.4(1797) 6.2(28987سال 15تا  6

2158) 4.3(7728) 15.4(50179سال به باال 16
7916695252854مجموع

لرستان
650) 27.2(689) 28.8(2391سال 15تا  6

12980) 47.2(13557) 49.3(27500سال به باال 16
298911424613630مجموع

خوزستان
739) 5.5(1209) 9.0(13438سال 15تا  6

549) 2.2(3420) 13.7(24962سال به باال 16
3840046291288مجموع

کل
4481636952085سال 15تا  6

1026412470515687سال به باال 16
1474572840017772مجموع



اختالالت روانپزشکی بودجه مورد نیاز براي درمان برآورد 
سیل زدگان در 

حداقل مداخالت الزم براي درمان اختالل استرس پس از سانحه یا افسردگی شدید در یک دوره درمانی یک سالهبرآورد 

مداخالت الزم براي درمان اختالل استرس پس از سانحه یا افسردگی شدیدگروه سنی

بزرگساالن

جلسه گروه درمانی 12جلسه ویزیت روانپزشک و  8براي تمام بیماران 

جلسه ویزیت روانپزشک اضافی 8درصد بیماران  25براي 

درصد بیماران سه هفته درمان بستري 10براي 

کودکان و نوجوانان
جلسه گروه درمانی 12جلسه ویزیت روانپزشک و  8براي تمام بیماران 

جلسه ویزیت اضافه 8درصد از بیماران  40براي 



اختالالت روانپزشکی بودجه مورد نیاز براي درمان برآورد 
سیل زدگان در 

ید در بار اقتصادي ناشی از هزینه هاي مستقیم مداخالت الزم براي درمان اختالل استرس پس از سانحه یا افسردگی شدبرآورد 
سیل زدگان استان هاي مورد مطالعه 

ارزش نسبی مداخالت درمانی گروه سنی
*هزینه به میلیون تومان تعداد افرادبر حسب کا به ازاي هر نفر

بزرگساالن

1141568717024.8
7239222688.3
-

تومان براي سه هفته  7350000(
)بستري در بخش روانپزشکی

156911532.1

-
تومان هزینه داروها   204400(

)براي یک دوره یک ساله
156873206.4

34451.6مجموع

کودکان و نوجوانان

11420852262.8
72834571.7

-
تومان هزینه داروها  204400(

)براي یک دوره یک ساله
2085426.2

3260.7مجموع
37712.3  :جمع کل هزینه درمان بزرگساالن و کودکان و نوجوانان

.می باشد تومان 9520 کا هر ضریب *



اختالالت روانپزشکی بودجه مورد نیاز براي درمان برآورد 
سیل زدگان در 

سیل زدگانبرآورد بودجه مورد نیاز براي درمان رایگان اختالل استرس پس از سانحه یا افسردگی شدید  
استان هاي مورد مطالعه در شبکه بهداشت و درمان کشور 

کل بار اقتصاديتعهدات بیمهنوع مداخالتگروه سنی
به میلیون تومان

پرداخت مستقیم از جیب
به میلیون تومان

بزرگساالن

19713.15913.9% 70سرپایی

11532.11153.2% 90بستري

3206.4961.9% 70دارویی

34451.68029مجموع

کودکان و 
نوجوانان

2834.5850.3% 70سرپایی

426.2127.9% 70دارویی

3260.7978.2مجموع

37712.39007.2جمع کل هزینه درمان بزرگساالن و کودکان و نوجوانان



تشکر از توجه شما


