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ﻦا ﻟ ﻤ ﻠ ﻠ ﯽ
ﻣﻌـﺎو ن ﺑﮫـﺪا ﺷﺖ و درﻣـﺎ ن ﺳــﺘﺎد ﮐـ ﻞ ﻧﯿﺮوھـﺎی ﻣﺴــﻠﺢ ﺿـﻤﻦ ﺑﺮر ﺳـﯽ اھـﺪاف ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔـﺎ ه  PTSDاز ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸــــﺴﺖ ﺑﯿ 
ن ﺷﻨﺎ ﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺧﺒﺮ داد.
ر وا 

ﺳﺮدار دﮐﺘﺮ »ﺣﺴﻦ ﻋﺮاﻗﯽزاده« ﻣﻌـﺎون ﺑﮫـﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺳـﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴـﻠﺢ ﺻـﺒﺢ اﻣﺮوز در ھﻤﺎﯾﺶ »ﺳـﻨﺪروم اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺿﺎﯾﻌﻪ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻀﺎر و ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ اظﮫﺎر داﺷﺖ :ﺣﻀﻮر ﺷـﻤﺎ را در اﯾﺮان ،ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﺷـﻌﺮ و ادب و ﺣﻤﺎﺳﻪ ،ﺻـﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ،ﺳـﺮزﻣﯿﻦ
ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻨﺪ  ١٠ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ و اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻦ را ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻮزه »روان« ﺑﺎﺷﻢ.
ﺳﺮدار ﻋﺮاﻗﯽ زاده ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔـﺎه  PTSDدر ﺗﮫﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓﻖ ﭼﮫـﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه آﺳـﯿﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﯿﻪ طﺐ ﻧﻈـﺎﻣﯽ در ﺳـﺎل  ،٢٠١٨ﮐﺸﻮر اﯾﺮان،
رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ طﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽ را طﯽ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .از اﯾﻦرو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ ،ﻣﺘﻨﻮع و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را طﺮحرﯾﺰی ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ICMMرﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻋﺼــﺮ ﺣﺎﺿــﺮ ﺳــﻼﻣﺖ روان ﯾﮑﯽ از ﻣﮫـﻢﺗﺮﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺھـﺎی ﺳــﻼﻣﺖ و ﺑﮫـﺪاﺷﺖ ﯾـﮏ ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﻗﻠﻤـﺪاد ﻣﯽﺷـﻮد و ﻋﻤﯿﻘـﺎً ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ روانﭘﺰﺷــﮑﺎن،
نﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
روا 
ﻣﻌـﺎون ﺑﮫـﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺳـﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴـﻠﺢ اداﻣﻪ داد :ﺑﮫـﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ در ﯾﮕﺎنھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اھﻤﯿﺖ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﮫﺮهوری و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان رزﻣﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ از اھﻤﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ طﺐ ﻧﻈـﺎﻣﯽ  ICMMﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ،ﺑﺎ ﻗـﺪﻣﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای در ھﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺳـﻼﻣﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻣـﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ،در اﯾﻦ ُﺑﻌـﺪ از ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ دارای ﮐـﺎﺳﺘﯽھـﺎ ﺧﻸـھﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺑﻮده و از اﯾﻦرو ﺟﻤﮫﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺸـﻨﮫﺎد ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻓﻨﯽ
نھﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی  ICMMﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
ﺳﻼﻣﺖ روان را در  ٢۴اﮐﺘﺒﺮ  ٢٠١٨در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮ 
ﺳﺮدار ﻋﺮاﻗﯽ زاده ﺧﺎطﺮﻧﺸـﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺳـﺎﻋﺖھـﺎ ﻣﻄـﺎﻟﻌﻪ و ﮐـﺎر ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﺟﻤﻊﺑﻨـﺪی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳـﺮﻓﺼﻞھـﺎ و ﻣﺤﻮرھـﺎی ﻣﻮردﻧﯿـﺎز در ﺣﻮزه ﺳـﻼﻣﺖ روان ،ﭘﯿﺸـﻨﮫﺎد
ﺗﺸـﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در طﯽ ﭼﮫﻞ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﮫﺎﻧﯽ طﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺑﺎزل ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و درﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺑﺎ رأی ﻗﺎطﻊ و اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎ ،اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺟﻊ در ﺣﻮزهی ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﻨﯽ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺮای ﯾﮏ دورهی ﭼﮫﺎرﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
وی ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اھـﺪاف ﮐﻼن و ﺟﺰﺋﯽ ﻣﺘﻌـﺪدی را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ھـﺪف ﮐﻼن »اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﮫـﺪاﺷﺘﯽ و روانﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﺳﻼـﻣﺖ در ﺑﺎﻻـﺗﺮﯾﻦ ﺳـﻄﺢ و ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ظﺮﻓﯿﺖھـﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرھـﺎی ﻋﻀﻮ و اﺳـﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸـﮕﺎھﯽ« و »ﺣﻔـﻆ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎی
ﺳﻼﻣﺖ روان ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده آنھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ« اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺳﺮدار ﻋﺮاﻗﯽ زاده در ﺧﺼـﻮص وظـﺎﯾﻒ و اھـﺪاف ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻓﻨﯽ ﺳـﻼﻣﺖ روان طﺐ ﻧﻈـﺎﻣﯽ و اھـﺪاف ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﺎرﮔـﺎه ﺳﻪ روزه ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ھـﺪاﯾﺖ ،ﻧﻈـﺎرت و
ﭘﯿﮕﯿﺮی وظﺎﯾﻒ ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﺳـﻼﻣﺖ روان ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻘﺮرات ،دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎ و ﺷـﯿﻮهﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوھﺶ و آﻣﻮزش ﺳـﻼﻣﺖ روان در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ،
ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اھـﺪاف ،ﺳـﯿﺎﺳﺖھﺎ ،طﺮحھﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺧﻂﻣﺸـﯽھﺎی ﮐﻠﯽ ﺳـﻼﻣﺖ روان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮرھﺎ ازﺟﻤﻠﻪ اھﺪاف ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ
اﺳﺖ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼـﯽ در ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺖ روان و ﭘﺎﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮھﺎی ﻻزم ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﻣﮫﺎرت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ روان در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞھﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺗﺮﺑﯿﺖ و رﺷﺪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ را ازﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ اھﺪاف اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺳـﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴـﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه و ھﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ و ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ روان را
از دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺎوردھﺎی اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
نﭘﺰﺷـﮑﯽ در ﻧﯿﺮوھـﺎی ﻧﻈـﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ را ﺑﺎ ﺳـﺮﻓﺼﻞھﺎی »آﯾﻨـﺪه
نﺷﻨﺎﺳـﯽ و روا 
ﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ روا 
ﺳﺮدار ﻋﺮاﻗﯽ زاده اﻓﺰود :ھﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻣــﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾـﻢ ﮐـﻪ ﻧﺸــﺴﺖ ﺑﯿ 
روانﺷﻨﺎﺳـﯽ در ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ«» ،ﺳـﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽھﺎی ﻓﺮدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ«» ،ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮانھﺎی رواﻧﯽ«» ،ﺗﺎبآوری و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ«» ،آﺳـﯿﺐھﺎی ﻋﻤﺪی در ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ« و »ﺳـﻼﻣﺖ روان و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ« راغ ﺑﺮای روانﺷـﻨﺎﺳﺎن ،روانﭘﺰﺷـﮑﺎن ،اﻓﺴﺮان ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ طﯽ  ٢روز در ﺗﮫﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :طﯽ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل آﯾﻨـﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮای ﺗﻠﻪﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎهھﺎ و ﻧﺸـﺴﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻌـﺪدی ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ در دﺳـﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﺳﻼﻣﺖ روان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺳـﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴـﻠﺢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ آﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری و ھﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
نﺷﻨﺎﺳـﺎن و روانﭘﺰﺷـﮑﺎن ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳـﻼﻣﺖ روان ﺑـﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی ،ﭘﮋوھﺶ و آﻣﻮزش ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ارﺗﻘـﺎی ﺳـﻄﺢ
در ﮐﺸﻮرھـﺎی ﻋﻀﻮ  ICMMازﺟﻤﻠـﻪ روا 
ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

