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مطالعـــات انجام شـــده در کشـــورهای مختلـــف نشـــان می دهـــد کـــه حـــدود 
دچـــار  می شـــوند،  مبتـــال  ســـرطان  بـــه  کـــه  کســـانی  از  پنجاه درصـــد 
»بیماری هـــا«ی روان پزشـــکی و اکثریـــت قابل توجهـــی از آن هـــا نیـــز دچـــار 
ـــوارد،  ـــن م ـــیاری از ای ـــفانه بس ـــا متأس ـــوند ام ـــکی می ش ـــکالت« روان پزش »مش
بـــه دالیـــل مختلـــف شناســـایی نمی شـــوند و درنتیجـــه درمان هـــای الزم بـــرای 
ــد ایـــن مشـــکل در کشـــورهای  ــر می رسـ ــه نظـ ــود. بـ ــام نمی شـ ــاران انجـ بیمـ
ــیاری از  ــا در بسـ ــور مـ ــال، در کشـ ــد. به عنوان مثـ ــدیدتر باشـ ــوم شـ ــان سـ جهـ
ـــوان  ـــان بالینـــی به عن ـــکان و روانشناس ـــرطان، اصـــوالً روان پزش ـــای س بخش ه
ـــداد  ـــبت تع ـــه نس ـــه ب ـــا توج ـــن، ب ـــد. همچنی ـــور ندارن ـــان حض ـــم درم ـــای تی اعض
ـــت  ـــتاران، وق ـــکان و پرس ـــالً پزش ـــتاران، عم ـــکان و پرس ـــداد پزش ـــه تع ـــاران ب بیم
ـــالمت  ـــت س ـــدن از وضعی ـــاران و آگاه ش ـــا بیم ـــاط ب ـــراری ارتب ـــرای برق ـــی ب کاف

روان و سالمت معنوی آنان ندارند.

ـــکالت  ـــاره مش ـــان درب ـــای آن ـــاران و خانواده ه ـــی بیم ـــزان آگاه ـــر، می ـــرف دیگ از ط
ـــد؛  ـــر نمی رس ـــه نظ ـــب ب ـــوی، مناس ـــالمت معن ـــالمت روان و س ـــه س ـــوط ب مرب
بنابرایـــن ممکـــن اســـت برخـــی بیمـــاران و خانواده هـــا متوجـــه نشـــوند کـــه 
ـــت و  ـــالمت روان آن هاس ـــه س ـــوط ب ـــده، مرب ـــش آم ـــان پی ـــه برایش ـــکالتی ک مش

روان پزشکان می توانند به آن ها کمک کنند.

  اهداف طرح:

ــاره  ــای الزم دربـ ــان، آموزش هـ ــه داوطلبـ ــه بـ ــت کـ ــرح آن اسـ ــن طـ ــدف ایـ هـ
انجـــام  از«  »پـــس  تـــا  شـــود  داده  محـــدود«  و  »مشـــخص  مســـائلی 
هماهنگی هـــای الزم بـــا مســـئوالن انســـتیتو کانســـر و پزشـــکان و پرســـتاران 
دلســـوز بخش هـــای ســـرطان، »صرفـــاً« در مـــورد همـــان مســـائل و بـــه 
ـــئول  ـــتاران مس ـــکان و پرس ـــازه پزش ـــا اج ـــده« و »ب ـــالً تعریف ش ـــیوه ای »کام ش
بیمـــار«، اطالعـــات اولیـــه موردنیـــاز بیمـــاران و خانواده هـــای آنـــان بـــه آنهـــا 
به صـــورت  زبـــان ســـاده،  بـــه  درعین حـــال  اطالعـــات،  ایـــن  ارائـــه شـــود. 
ـــماً از  ـــه«، رس ـــل اداری مربوط ـــدن مراح ـــی ش ـــس از ط ـــر، »پ ـــای مختص جزوه ه
و  بیمـــاران  اختیـــار  در  و  رســـید  خواهـــد  چـــاپ  بـــه  بیمارســـتان  طـــرف 
ــوق،  ــات فـ ــه توضیحـ ــه بـ ــا توجـ ــد گرفـــت. بـ ــرار خواهـ ــان قـ ــای آنـ خانواده هـ

اهداف مشروح تر طرح عبارتند از:

- آگاهـــی دادن بـــه بیمـــاران تـــا اگـــر دچـــار مشـــکالتی در زمینـــه ســـالمت روان یـــا 
ـــا  ـــا آن ه ـــد ت ـــان بگذارن ـــان در می ـــک معالِجش ـــا پزش ـــدند، ب ـــوی ش ـــالمت معن س

مشاوره های الزم را درخواست کنند.

- آگاهــی دادن بــه خانواده هــای بیمــاران تــا اگــر دچــار عالئمــی ماننــد غمگینــی، 
ــا  ــد ی ــت می کن ــا را اذی ــه آنه ــدند ک ــدی ش ــراب و ... در ح ــی، اضط ــی حوصلگ ب
باعــث مــی شــود کــه نتواننــد ماننــد گذشــته بــه کار و زندگــی خــود برســند، بــه 

ـــان  ـــوزش داوطلب ـــه آم ـــن جلس ـــاران«، اولی ـــارکت بیم ـــش »مش ـــت بخ ـــه هم ب
ـــه ســـرطان و خانواده هـــای  شـــرکت در طـــرح افزایـــش آگاهـــی بیمـــاران مبتـــال ب

آن ها برگزار شد.

دکتـــر ســـپیده امیـــدواری، روان پزشـــک و دانشـــیار مرکـــز تحقیقـــات ســـرطان 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران بـــا همـــکاری مســـئوالن بخـــش »مشـــارکت 
بیمـــاران« خیریـــه شـــمس و مرکـــز تحقیقـــات ســـرطان دانشـــگاه علـــوم 
ــرح  ــرکت در طـ ــه داوطلبیـــن شـ ــوزش بـ ــه آمـ ــران، اولیـــن جلسـ ــکی تهـ پزشـ
»افزایـــش آگاهی هـــای بیمـــاران مبتـــال بـــه ســـرطان و خانواده هـــای آنـــان از 
طریـــق بکارگیـــری داوطلبـــان« را روز 26 فروردیـــن1397 بـــا حضـــور 17 تـــن از 
بهبودیافتـــگان از ســـرطان، در مرکـــز تحقیقـــات ســـرطان برگـــزار کـــرد. ایـــن 

برنامه دو هفته یک بار ادامه خواهد یافت.

ـــی  ـــم بعض ـــرح و عالئ ـــداف ط ـــرورت و اه ـــاره ض ـــوزش، درب ـــه آم ـــن جلس در اولی
بیماری های شایع روانپزشکی مانند افسردگی توضیح داده شد.

ـــرکت  ـــرای ش ـــرطان(، ب ـــه س ـــال ب ـــابقه ابت ـــدون س ـــا و ب ـــاِن ب ـــدان )داوطلب عالقمن
در این برنامه می توانند با خیریه شمس تماس بگیرند.
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داوطلبان آموزش  دیده؛
پیک سالمت و امید

دکتر سپیده امیدواری
روان پزشک، دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران

بخش »مشارکت بیماران« خیریه شمس برگزار کرد:

اولین جلسه 
طرح آموزش به داوطلبان

تــا  کننــد  مراجعــه  روان پزشــک 
روانپزشــک پــس از ســوال هایی کــه 
از آنهــا می پرســد، کمک هــای الزم را 

به آنها بکند. 

کــه  کســانی  تحقیقــات،  مطابــق 
را  بیمــاران  از  مراقبــت  مســئولیت 
ــت  ــن اس ــی، ممک ــس از مدت ــد، پ دارن
ــه  ــه ب ــی ک ــارهای روان ــر فش ــه خاط ب
آن هــا وارد می شــود، دچــار مشــکالتی 
شــوند و احتیــاج بــه راهنمایــی و کمک 
داشــته باشــند. بــا کمــک بــه ســالمت 
روان اعضــاء خانــواده بیمــاران، بطــور 
شــدن  بهتــر  بــا  و  غیرمســتقیم 
شــرایط مراقبــت از بیمــاران، در واقــع 
کمــک  هــم  بیمــاران  خــود  بــه 

می شود.

- کــم کــردن بعضــی از مشــکالت و 
و  پزشــکان  خدمت رســانی  موانــع 
آگاهی هــای  افزایــش  بــا  پرســتاران 
بیمــاران و خانواده هــای آنــان و ایجــاد 
ــرای  ــر ب ــع کمت ــا موان ــر ب ــای بهت فض

پیش بردن برنامه درمان.

 اجرای طرح:

مـــورد  در  داوطلبـــان  بـــه  ابتـــدا 
ـــوزش داده  ـــخص« آم ـــائل مش »مس
ـــتان  ـــررات بیمارس ـــا مق ـــود و ب می ش
نیـــز آشـــنا می شـــوند. ســـپس بـــا 
مســـئوالن  موافقـــت  کســـب 
در  معالـــج،  پزشـــکان  و  مربوطـــه 
انســـتیتو  بخش هـــای  از  یکـــی 
ــتری و  ــاران بسـ ــرای بیمـ ــر، بـ کانسـ
شـــروع  کار  آن هـــا،  همراهـــان 
خواهـــد شـــد. در ادامـــه، بـــا درس 
گرفتـــن از ایـــن مرحلـــه و بـــا توجـــه 
بـــه تعـــداد داوطلبـــان، کار به تدریـــج 

گسترش خواهد یافت. 

ویژگی های داوطلبان:

در ایــن طــرح بــه افــراد آمــوزش 
پذیــری کــه قوانیــن و مقــررات را 
اســت.  نیــاز  کننــد،  رعایــت 
همچنیــن افــرادی کــه عــالوه بــر 
ایــن دو نکتــه، تــوان مواجه شــدن 
بــه  مبتـــــــــال  بیمــاران  بــا 
و  باشــند  داشــته  را  ســرطان 
مشـــــکالتی  دچــار  خودشــان 
تجربه هــای  تداعــی  ماننـــــــد 
قبلــی دوران بیمــاری خــود یــا 
بــروز نگرانی هــای نامتناســب در 
عــود ســرطان  یــا  ابتــال  مــورد 
نشــوند و بتواننــد آنچــه را کــه در 
و  می بیننــد  ســرطان  بخــش 
از  خــروج  از  پــس  می شــنوند، 
ــان  بیمارستان، از ذهن شـــــــــــ
بیــرون کننــد. شـــــــرط اخیــر بــه 
ــت  ــده اس ــرح ش ــت مط ــن  عل  ای
خــود  روان  ســالمت  کــه 
نیکــوکاران هــم مهــم اســت و 
ــای  ــد. کاره ــیب ببین ــد آس نبایـــ
ــیار  ــر بس ــده و خی ــن مان ــر زمی ب
ــا توجــه  متنوع انــد و هــر کــس ب
خــود،  تــوان  و  روحیــه  بــه 
ایــن  از  یــک  هــر  در  می توانــد 

کارهای خوب، مشارکت کند.

داوطلبــان طــرح، می تواننــد از 
کــه  »کســانی  گــروه  دو  هــر 
تجربــه ســرطان را داشــته اند« و 
ــه  ــال ب ــابقه ابت ــدون س ــراد ب »اف

سرطان« باشند.

داوطلــب،  آقایــان  و  خانم هــا 
ــه  ــا خیری ــاس ب ــا تم ــد ب می توانن
شــمس و کســب اطالعــات الزم، 

در این طرح شرکت کنند.

اد
ید

رو
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