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جسم مثل سختافزار و روح مانند نرمافزار است

مراقب سالمت روان خود هم باشیم
شـکلگیری آنهـا دخیلنـد .بـرای اینکـه زندگی
بهتـری داشـته باشـیم بایـد بیاموزیـم انسـانها
را بـا همـه خوبیهـا و بدیهایشـان دوسـت
بداریـم.

نیما رحمانی
شعبه یک قزوین

براسـاس مطالعـه سـال  96مرکـز پژوهشهـای
مجلـس شـورای اسلامی یکـی از مهمتریـن
بحرانهـای پیـشرو طـی  10سـال آینـده ،در حوزه
صندوقهـای بازنشسـتگی رخ خواهـد داد؛ بـه
طوریکه با مداخله دولت نیز قابل مدیریت نیسـت،
امـا در حـال حاضر مشـکل حـاد ایـن صندوقها که
بـه سـبب کاهـش نسـبت وابسـتگی (بیمـه شـده به
مسـتمری) ناشـی از شـرایط اقتصـادی و تغییـرات
جمعیتـی ایجـاد شـده اسـت ،تأمین نقدینگـی الزم
بـرای پرداخـت حقـوق مسـتمری بگیران و پوشـش
هزینههـای درمانـی جـاری اسـت .راهکارهایـی نیز
همچـون اصالحـات سـاختاری ،پارامتریـک و فنی
و اجرایـی توسـط برخی کارشناسـان پیشـنهاد شـده
اسـت که البته به نظر میرسـد در کوتاهمدت اجرایی
نباشـند و تأثیـرات مثبـت آنهـا نیـز در میانمـدت و
بلندمدت به ثمر خواهد نشسـت .بنابراین مناسـبتر
اسـت کـه بـا توجـه بـه ویژگیهـا و ظرفیتهـای
موجـود در ایـن صندوقهـا از شـیوههای تأمیـن
مالـی کوتـاه مـدت بـه منظـور تأمیـن نقدینگـی الزم
اسـتفاده شـود .بـه طـور کلـی انتشـار انـواع اوراق
رهنی به پشـتوانه حسـابهای دریافتنی و مطالبات
صندوقهـا بهویـژه از دولـت شـیوهای اسـت کـه در
قبال دریافت وجوه از سـرمایهگذاران(مردم عادی)،
مطالبـات صنـدوق با نـرخ تنزیلی به سـرمایهگذاران
واگـذار میشـود .در صندوقـی مشـابه سـازمان
تأمیناجتماعـی کـه مطالبـات معـوق از شـرکتها
و کارفرمایـان بـه صورت اسـناد دریافتنـی نگهداری
میشـود و همچنیـن مطالبـات آتـی از کارفرمایـان
نیز قابل برآورد اسـت ،انتشـار اوراق بهـادار رهنی به
پشـتوانه ایـن مطالبات و بـا نظارت سـازمان بورس و
بـه کمک یـک بانک امین شـیوهای کارآمد و سـریع
در تأمیـن نقدینگـی مورد نیاز سـازمان خواهد بود .از
جملـه بدهـکاران سـازمان تأمیناجتماعـی ،دولـت
اسـت کـه براسـاس قانون اخیـر امکان تهاتـر بدهی
بـا آن از طریـق اوراق تسـویه خزانـه فراهـم شـده
اسـت .فاکتورینـگ کـه شـیوهای برای تأمیـن مالی
مطابـق مطالـب پیشـگفت اسـت ،ایـن فرصـت را
بـرای اشـخاص حقیقـی و حقوقی بدهـکار به دولت
فراهـم میکنـد کـه بدهی خـود به دولـت را از طریق
پرداخـت مبالغـی کمتـر از مقـدار حقیقی و به سـبب
انتقـال مالکیـت اوراق تسـویه خرانـه صـادره در وجه
تأمیناجتماعـی  ،تسـویه کننـد .سـازوکار ایـن روش
تأمیـن مالـی بـه ایـن نحـو اسـت کـه دولـت در قبال
بدهیهـای خـود به سـازمان تأمیناجتماعـی اوراق
تسـویه خزانه در وجه تأمیناجتماعی صادر میکند،
اما سـازمان تأمیناجتماعی این اوراق را با احتسـاب
نـرخ تنزیل با ارزشـی کمتـر و در قبـال دریافت وجوه
ً
نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی (عموما نهاد مالی
بزرگ) که به دولت بدهکار هسـتند ،واگذار میکند.
از ایـن طریـق ضمـن تبدیـل بـه نقد شـدن مطالبات
سـازمان از دولـت  ،مشـکل نقدینگـی سـازمان نیـز
مرتفـع خواهـد شـد .بنابراین به نظر میرسـد بـا توجه
بـه ضـرورت امـر ،زمـان آن فـرا رسـیده اسـت کـه به
منظـور تأمین نقدینگـی صندوقهای بازنشسـتگی
از ابزارهای مالی نوین بهره جستوسازوکار اجرایی
آنهـا را فراهـم کرد.

 چــه عواملــی در ســامت روان مردم
و بهخصــوص کارمنــدان در محیــط کار
تاثیرگذار است و برای مراقبت از سالمت
روان چه توصیهای دارید؟
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همانطـوری کـه سلامت جسـمی هر فـرد در
جامعـه دارای ارزش باالیـی اسـت ،سلامت
روانـی افـراد نیز اهمیـت زیادی دارد .متاسـفانه
در اغلـب مـوارد ،بیتوجهـی بـه بیماریهـای
روانـی ،منجـر به بـروز بیماریهای جسـمی نیز
میشـود .در برخـی از جوامـع اختلاالت روانی
را بـه عنـوان بیمـاری نمیشناسـند .بـه سـبب
وجـود فقـر فرهنگـی و کمبـود فرهنگسـازی،
بیماریهـای روانـی به عنوان یک عامل زشـت
کـه باعث سـرافکندگی فرد در جامعه میشـود،
شـناخته میشـوند .ازایـنرو افـراد از مراجعـه
بـه روانشـناس سـر بـاز میزننـد .بـه مناسـبت
فرارسـیدن  18مهرمـاه ،روز جهانـی بهداشـت
روان ،هفتهنامـه تامیـن بـا یکی از روانپزشـکان
سـازمان گفتوگویـی انجـام داده اسـت کـه در
ادامـه میخوانیـد.

روان چیست؟
شـعار سـال  2018روز جهانـی سلامت روان،
نوجوانـان و سلامت روان در دنیـای در حـال
تغییـر ،اسـت .نوجوانـان آیندهسـازان جامعـه
بشـری هسـتند و سالمت جسـمی و روحی آنها
باعـث رفـاه و سـعادت دنیـای پیـشرو اسـت.
نوجوانـی زمـان اکتسـاب بـاروری ،اکتسـاب
خصوصیـات عاطفـی  -هیجانـی بزرگسـالی،
زمـان کسـب هویـت فـردی و اجتماعـی و ...
اسـت .بلـوغ فیزیکـی ،روانـی و عاطفـی در
نوجوانـی متحـول میشـود و ادامـه مییابـد.
بسـیاری از مشـکالت جسـمانی ،روانـی،
اجتماعـی و رفتارهـای ناسـالم ریشـه در زمـان
نوجوانـی دارنـد .لذا توجه به بهداشـت سلامت
روان در ایـن سـن از اهمیـت بسـیار باالیـی
برخـوردار اسـت.

خودتان را معرفی کنید.

 درحالحاضربیشترینمراجعهکنندگان
به مرکز شــما چه کســانی هســتند؟ و چه
اختالالت رفتاری دارند؟

محمـد بیگدلـی هسـتم 41 .سـاله و دارای
مـدرک دکتـرای پزشـکی عمومـی و متخصص
روانپزشـکی هسـتم.
 چند ســال اســت کــه در ایــن حرفه
پزشکی مشغول به کار هستید؟

7سـال بـه عنـوان پزشـک عمومـی و  8سـال
بـه عنـوان رزیدنـت و متخصـص روانپزشـکی
کار کـردهام.

 در کــدام مرکز درمانی تامیناجتماعی
و از چه تاریخی مشغول به کار هستید؟

از سـال  1394در بیمارسـتان سـلمان فارسـی
بوشـهر مشـغول خدمترسـانی هسـتم.

 بهداشــت روان را تعریــف کنیــد و
نامگذاری روزی به این عنوان چه اهمیتی
دارد؟

حداقـل  7نـوع تعریف متفاوت از سلامت روان
وجـود دارد کـه از جنبههـای مختلـف بـه ایـن
موضوع پرداخته شـده اسـت .شـاید سـادهترین
تعریف سلامت روان ،توانایی فرد برای داشـتن
عملکـرد موفـق فـردی ،خانوادگـی و اجتماعی
باشـد .بهداشـت روان راهی اسـت که انسـان را
بـه سلامت روان میرسـاند .در مقـام مقایسـه،
اگـر جسـم را معـادل سـختافزار رایانـه در نظر
بگیریـم ،روان مانند نرمافزار آن اسـت و بدیهی
اسـت بهتریـن رایانهها بدون نرمافزار مناسـب،
درعمـل بـدون اسـتفاده خواهند بود.

 شــعار امســال روز جهانی بهداشــت

طبـق آمـار جهانـی ،تـا 85درصـد مراجعـه
کننـدگان بـه پزشـکان عمومـی از اختلاالت
اعصـاب و روان رنـج میبرنـد ،ولـی بـه علـت
دیدگاههای منفی نسـبت به روانپزشـکی درصد
بسـیار کمـی از آنهـا بـه روانپزشـک مراجعـه
میکننـد .بـه طـور کلـی خانمهـا بیشـتر بـه
سلامتی جسـمی و روحـی خود توجـه میکنند
و بـه همیـن دلیـل بیشـتر مراجعـه کننـدگان ما
خانمهـا هسـتند .اغلب مراجعه کننـدگان ما در
سـالهای آخر جوانی و آغاز میانسـالی هسـتند
و از اختلاالت اضطرابـی و خلقـی رنج میبرند.

 چگونه میشــود نگاه مــردم را عوض
کرد تا فردی که میخواهد به روانشناس
مراجعه کند ،نگاه منفیاش تغییر کند؟

ایـن موضـوع را میتـوان چالـش اصلـی
سیاستگذاران عرصه سالمت روان بهخصوص
در کشـورهای درحـال توسـعه تلقـی کـرد .عزم
ملـی بـرای رسـیدن بـه ایـن منظـور از طریـق
آمـوزش و پـرورش ،بنگا ههـای تبلیغاتـی و
شـخصیتهای موثـر بـر جامعـه الزم اسـت.

 آیا اینکه شــما میتوانید روان دیگران
بشناســید و احساســات آنها را
را خــوب
ً
درککنید و احتماال احساسات منفی آنها
را متوجه میشوید ،زندگی شما را سخت
نمیکند؟

آدمـی آمیـزهای از جنبههـای مثبـت و منفـی
اسـت کـه عوامل مختلـف وراثتی و پرورشـی در

همانطـوری کـه همـه میدانیـم امـروزه در
جامعـهای پرتالطـم زندگـی میکنیـم .حال که
اختیـار خیلـی از این مشـکالت دسـت مـا مردم
عـادی نیسـت ،میتوانیم بـا پرهیـز از خودبینی
مفـرط و نـگاه بـه دوسـتان و همکارانمـان بـه
مثابـه یـک خانواده بـزرگ ،با کمک هـم زندگی
بهتری داشـته باشـیم .همیشـه سـعی میشـود
بهداشـت روان در محیـط کار رعایـت شـود و
بهتبـع بـا رعایـت آن ،هـم بـه کارایـی کارمندان
کمـک می شـود و هـم از بـروز خطاهایـی
جلوگیـری می کنـد کـه باعـث بهخطـر افتـادن
سلامت جسـمی و روحـی در افـراد میشـود.
از منظـر زندگـی فـردی ،توجـه ویـژه بـه سـبک
زندگـی سـالم شـامل تغذیـه مناسـب ،تحـرک
زیـاد ،تعاملات اجتماعـی فـراوان ،عشـق
ورزیـدن و پرهیـز از دخانیـات و سـایر مـوارد
راهگشـا خواهد بود .یک فرد عالوه بر سلامت
جسـمی بایـد احسـاس امنیـت اجتماعـی هـم
داشته باشـد و این مسئله به وضعیت اقتصادی
فـرد و جامعـه وابسـته اسـت ،چـرا کـه باعـث
می شـود خیالـش راحـت باشـد از اینکـه منبـع
درآمـدی دارد و می توانـد مخـارج زندگیـش را
تامیـن کنـد .بنابرایـن وقتـی همـه این مـوارد به
وجود آید ،سلامت روان نیز ایجاد می شـود .به
عبـارت دیگـر ،کیفیـت زندگـی شـاخص مهمی
در سلامت روان سـت .بالطبـع وقتـی میـزان
آسـیب های روانـی افزایـش یابـد و تعـداد افـراد
جامعـه در معـرض ایـن فشـارهای بـاال باشـند،
بـه خـود جامعـه ضربـه وارد می شـود.
 وضعیت داروهای بیماران روانی چگونه
است؟

خوشـبختانه اغلـب داروهـای روز روانپزشـکی
دنیـا در ایـران تولیـد میشـود .حمایـت بیشـتر
بیمههـا از داروهـای اعصـاب و روان ،کمـک
بزرگـی بـه بیمـاران کمبضاعـت خواهـد بـود.

 چــه پیشــنها د ی بــه ســاز ما ن
تامیناجتماعــی داریــد تا ســامت روان
همکاران خود را بیشــتر مــورد توجه قرار
دهد؟

در مقایسـه با سازمانهای مشـابه ،خوشبختانه
در سـازمان تامیناجتماعـی توجـه زیـادی بـه
شـأن و شخصیت همکاران میشـود و به نظرم
ایـن نکتـه کلیدی برای کمک به سلامت روان
آنهاسـت .آرزومنـدم ایـن روند تداوم

 در پایان هرگونه پیشنهاد و درخواستی
دارید ،بیان کنید.

بـا تشـکر از شـما که به یـاد روز جهانی سلامت
روان بودیـد ،امیـدوارم توجـه بـه ایـن مقولـه
را ادامـه دهیـد و گامـی جهـت انگزدایـی از
خدمـات روانپزشـکی و روانشناسـی برداریـد.

