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تاریخچه روانپزشکی در تبریز
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دکتر سید محمدعلی قریشیزاده

چكیده
در این مقاله سرگذشت بيماران روانی در تبریز و پيشينه روانپزشکی در این شهر مرور شده است و نگاهی به تاریخچه روانپزشکی قددیم و ندوین
در تبریز و سير تکاملی آن دارد .در تاریخچه قدیم طب و روانپزشکی در تبریز ،نام دانشگاه ربع رشيدی و بيمارستانهدا و دددماپ پزشدکی آن
قابل ذکر است .بزرگترین بيمارستان در ایران در قرن هشتم هجری یا سيزدهم ميالدی که مقارن با قرون وسطی در غرب بدود ،توسدخ دوا ده
رشيدالدین فضلاله همدانی در شهر تبریز ،پایتخت آن زمان امپراتور ی بدزرگ ایدران در دانشدگاه ربدع رشديدی بندا نهداده شدد و در آن مدداوای
بيماران از مله بيماران روانی به طرز ادالقی و با علم روز انجام میشد؛ با این حال ،متأسفانه فقخ بيست سال دوام داشت و پس از قتدل دوا ده
با داک یکسان شد .بعد از آن تا زمان تأسيس دانشگاه تبریز در سدال  1031شمسدی و دانشدکده پزشدکی و بخدا روانپزشدکی در سدال ،1001
وضع روانپزشکی و مراقبت بيماران دورانی بسيار نابسامان و آشفته را گذرانده است.
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]دریافت مقاله1013/5/11 :؛ پذیرش مقاله[1013/13/0 :

مقدمه

نهاده شد که مدرسه رشدیه نام داشت .نخسدتين کودکسدتان و

آذربایجان یکی از استانهای مهم ایران و زادگاه بزرگانی
چون قطران ،داقانی ،ابدوالعالی گنجدوی ،اوحددی مراغدهای،
شيخ محمود شبسدتری و اسدتاد محمدحسدين شدهریار اسدت و
یکی از مهدهای فرهنگ غنی ایران در ادوار مختلف بدهشدمار
میآید ( .)1تبریز مرکدز ایدن اسدتان ،بدهعندوان بدازوی تواندای
آذربایجان که همواره به منزله سدر و گدردن ایدران از آن یداد
شده یکی از مراکز مهم تحوالپ ا تماعی ،اقتصادی و سياسی
کشور در طول قرن ها بوده اسدت .ایدن شدهر در طدول تداریخ
دورههددای طالیددی متعددددی را سددپری سددادته اسددت؛ دوران
پایتختی ،وليعهدنشينی و عصر شدکوفایی تجداری ،اقتصدادی و
هنری ( .)3اما تبریز از بالیای زمينی و آسمانی در امان نمانده؛

نخستين مدرسه کر و اللها در ایران بداز هدم در تبریدز توسدخ
بار باغچهبان در سال  1030علیرغم مخالفت رئيس فرهنگ
وقددت تأسدديس شددد ( .)1در واقددع مددیتددوان گفددت تاریخچدده
روانپزشکی تبریز بدا تاریخچده فرهنگدی و ا تمداعی آن و نيدز
تاریخچه پزشکی ،علوم و تأسيس دانشدگاه و مراکدز آمدوزش
عالی رابطه نزدیك دارد و قددمت روانپزشدکی در ایدن اسدتان
کم و بيا به قدمت مراکز آموزش عدالی بدهدصدو مراکدز
پزشکی برمیگردد ( .)8 ،1در طدول تداریخ ایدران ،سده مرکدز
آمددوزش عددالی در قدددیم در تبریددز و ددود داشددته کدده شددامل
رصددانه مراغه ،ربع رشيدی و دارالفنون تبریدز اسدت و یدك
مرکز دید یعنی دانشگاه تبریز؛ که بهطدور دالصده در اینجدا

زلزلهها ،سيلها ،بيماریهای واگير و نگها بهددود دیدده و
اثددراپ مخددرب فراوانددی را تحمددل کددرده اسددت .چهددار زلزلدده
ویرانگر و مهم تاریخی در تبریز در سالهای  171 ،101 ،311و
 1110هجری قمری رخ داده است ( .)0نخستين مدرسه ایرانی
در تبریز در سال  1317توسخ حا ی ميدرزا حسدن رشددیه بندا

توصيف میشوند (.)1
 -1رصد خانه مراغه

قدددیمیتددرین مرکددز آمددوزش عددالی آذربایجددان بدده شددمار
میآید که بيا از هشتصد سال قبل تأسديس شدده اسدت .ایدن
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تاریخچه روانپزشکی در تبریز

مرکدز دانشدگاهی قددیم توسددخ دوا ده نصديرالددین طوسددی،
دانشمند نامی ایران ،بنا نهاده شد و شدامل رشدتههدای ریاضدی،
فيزیك و نجوم بود .ایدن مرکدز دارای کتابخاندهای بدا بديا از
 133333لد کتاب بوده و دانشمندان زیادی از نقاط مختلف
هان به آن روی میآوردهاند (.)1 ،8

مددیشددد« ،ا ددازپ» یددا بدده تعبيددر امددروزی «دانشددنامه» دریافددت
میکرد .دانشجویان صبحها بهصورپ نظری و عصرها بهشکل
عملی آموزش میدیدند و چنانکه گفته شد دانشجویان طدب
مانند سایر طلبهها به طور شدبانهروزی در مرکدز بودندد و همده
مایحتاآ آنها به نحو احسن تأمين میشد .آنها «صابونبها» (پول
نظافت)« ،حلوابها» (پول ترذیه) و « امدهبهدا» (پدول پوشداک)
دریافت میکردند(.)8 -5
پزشکان دار ی زیادی از کشدورهای مصدر ،شدام ،چدين،
هند و ...در دارالشفا گرد آمده بودندد و دانشدگاه کدامالن نبده
بينالمللی داشت .کتابخانه مرکز بديا از  13333لدد کتداب
در زمينههای گوناگون علمی و به زبانهای مختلدف هدان را

شد .ربع رشديدی در واقدع شدهرکی علمدی بدود کده در دامنده
کوههای سرداب در محله باغميشده تبریدز تأسديس گردیدده و
بهعنوان مرکزی بينالمللی و نخستين شهرک دانشگاهی هان
شنادته شده است .این شهرک علمی شامل کتابخانه ،مدرسده،
مسجد ،بيمارستان ،دانشگاه ،داراالیتام و کارگداههدای صدنعتی
بددود .در بخددا آموزشددیدرمددانی ایددن مرکددز 83 ،پزشددك از
کشورهای هند ،مصر و چين عهددهدار دددمت بودندد و همده
نوع بيماری از مله بيماریهدای رواندی را مدداوا مدیکردندد.
دوا ه برای تدأمين مخدارآ آن ،امدالک فراواندی را در نقداط
مختلددف هددان از ملدده ایددران قدددیم ،افرانسددتان ،عددرا ،

دارا بود .این دانشگاه به مدپ بيست سال دایر بدود و متأسدفانه
پددس از بدده قتددل رسديدن دوا دده در سددال  715هجددری قمددری
توسخ رقيبا تاآالدین علیشداه و در دوره حکومدت سدلطان
ابوسعيد ،این مجتمع غارپ و بدا دداک یکسدان شدد .در سدال
 1311هجددری قمددری شدداه عبددا صددفوی بددر روی بخشددی از
ویرانههای ربع رشديدی بدا اسدتفاده از مصدالح ربدع رشديدی و
گورستانهای تبریز ،قلعهای برای حاکم تبریز سادت .در سال
های ادير با تو ه به اهميت و وی گیهای منحصر به فدرد ایدن
مرکز علمی-آموزشی و وقفی ،تالشهای ارزندهای در هدت
احيای ربع رشيدی شده است (.)8 -5

 -2ربع رشیدی تبریز

بزرگترین بيمارسدتان در ایدران در قدرن هشدتم هجدری یدا
سيزدهم مديالدی کده مقدارن بدا قدرون وسدطی در غدرب بدود،
توسخ دوا ه رشيدالدین فضلاله همدانی وزیر غازانددان در
شهر تبریز ،پایتخت آن زمان امپراتوری بزرگ ایران بندا نهداده
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گر ستان ،روم ،آذربایجان و سوریه وقدف ایدن مرکدز کدرده
بود .دوشبختانه نسخه اصلی و دطی وقفنامده تدا کندون حفد
شده و هماکنون در کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز نگهدداری
میشود  .وقفنامه ربع رشيدی یا منشور دانشدگاه هفتصدد سدال
پيا تبریز ،در سال  1051زو اولين آثدار مکتدوب ایدران ،در
حافظه هانی یونسکو ثبت شده است .بده دليدل پزشدكبدودن
دددود دوا دده رشدديدالدین و عالقدده وافددر غددازاندددان و سددایر
ایلخانيان به امدر طبابدت ،دارالشدفا و یدا بيمارسدتان و دانشدکده
پزشکی ربع رشيدی تبریز از اهميدت وید های برددوردار بدود.
رئيس دارالشدفا محمدد ابدننيلدی بدود کده بده دالينو زمدان
معروف شده بود .هر پزشك آن ا عالوه بر مداوای بيمداران،

دارالفنددون تبریددز اولددين مدرسدده آمددوزش عددالی دیددد در
آذربایجان به شدمار مدی آیدد و در سدال  1310هجدری قمدری در
عهد ناصرالدین شداه قا دار در تبریدز گشدایا یافدت .ایدن مرکدز
دومين مرکز آموزش عالی دید ایران است و پدس از دارالفندون
تهدران تأسدديس شدد .دارالفنددون تهدران یکددی از گدامهددای ارزنددده
زندهیاد ميرزا تقیدان اميرکبير در راستای برنامدههدای نوسدازی او
در دوران صدارتا بود .دارالفنون تبریدز سدهم مهمدی در تربيدت
نسلی از روشنفکران آذربایجان دارد ،بهطوریکه فارغالتحصديالن
این مدرسه بده شدرلهدای مهمدی در اداراپ لشدکری و کشدوری

پنج تا ده دانشدجو را نيدز تعلديم مدیداد .هدمچندين هدر اسدتاد،
دسددتياری بددرای دددود داشددت و الددب ایددنکدده پزشددکان و
دستياران ،مقيم بيمارستان بودند و در کنار بيمارستان دوابگداه
داشتند؛ یعنی چيزی شبيه پاویون و تمداموقدت بدودن پزشدکان
امروز .مدپ تحصيل در دانشکده پزشکی پنج سال بدود .پدس
از این مدپ ،چنانکه دانشجو قادر به معالجه بيمداران شدنادته

برگزیده میشدند .دارالفنون تبریز که بده «مدرسده مظفدری تبریدز»
نيز معروف است در طول حياپ بيستسداله ددود اطبدای حداذقی
تربيت کرده ،به طوری که معروفتدرین پزشدکان شدهر تبریدز در
صد سال گذشته از ميدان آنهدا بدوده و منشدأ دددماپ بسدياری بده
بيماران از مله بيماران روانی شدند .افسدو کده ایدن مرکدز نيدز
مانند ربع رشيدی بيا از بيست سال دوام نداشت (.)1 ،5
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 -3دارالفنون تبریز

سيد محمد علی قریشیزاده
 -4دانشگاه تبریز

فکر تأسيس دانشگاه در تبریز بدرای اولدين بدار در سدال 1038
شمسی و بعدد از ندگ هدانی دوم توسدخ پيشدهوری سدرکرده
فرقدده کمونيسددتی دسددتنشددانده شددوروی بددا نددام «آذربایجددان
یونيورسدديتهسددی» ایجدداد شددد .ایددن مرکددز بعددد از یددك سددال ،بددا
منحلشدن حزب و به قددرپ رسديدن حکومدت مرکدزی از بدين
رفت ،اما با همت و پافشاری مردم و بنا به دردواستهدای مکدرر
آنهددا فکددر تأسدديس دانشددگاه در تبریددز از بددين نرفددت و بدداالدره
«دانشددگاه آذرآبادگددان» بددهعنددوان دومددين دانشددگاه ایددران بعددد از
دانشگاه تهران ،در سال 1031شسدمی تأسديس شدد .ایدن دانشدگاه
ابتدا شامل دو دانشکده پزشدکی و ادبيداپ بدود .در سدال  1031بدا

«دارالمجانين تبریز» و ود داشت .این مرکز در کنار دارالتربيه
قرار داشت و از سال  1013مورد بهرهبدرداری بدود (شکك .)1

انتخاب آقای دانبابا بيدانی بدهعندوان اولدين رئديس دانشدگاه ،ایدن
مرکز علمی بهطدور رسدمی شدروع بده کدار نمدود ( .)11دانشدکده
پزشکی با یك بيمارسدتان  183تختخدوابی فعاليدت ددود را آغداز
کرد .سادتمان دانشکده ابتدا بهصورپ استيجاری در داددل شدهر
بود و از سال  1018به محل اصلی در دانشدگاه فعلدی تبریدز منتقدل
شد .دوره پزشکی عمومی تا سال  1001شا سال بدود کده از آن
پس به هفت سال تريير کرد .این دانشکده در اولين دوره ددود در
سال تحصديلی  1001و  1003در مجمدوع  11نفدر فدارغالتحصديل
داشت .از سال  1011دانشدکده پزشدکی تبریدز اقددام بده پدذیرش
دسددتيار تخصصددی (رزیدددنت) در بردددی رشددتههددا نمددود .پددس از

پديا ا ز تأسديس دانشدگاه تبریددز در محلده تپلدی بدداغ،
سدددادتمانی بدددرای نگهدددداری بيمددداران رواندددی بددده ندددام

این مرکدز توسدخ هيتدت مددیرهای مرکدب از آقایدان ليلدی،
رفيعددی ،واعد  ،اویدددمنا ،سددرهنگ سدديف ،دکتددر توفيد ،
هددانگير ،چددایچی ،کمپددانی ،نخجددوانی ،بافتدده ،صدددقيانی،
نوبخت ،ارومچدی ،ميدرزا محمدد حسدين شدجاعی ،بيدتالده و
عميدی مدیریت میشد (شك  .)2در این مکان ،بيماران روانی
شدید به غل و زنجير کشديده مدیشددند و نگهدداری آنهدا بده
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 -5بیمارستان تپلی باغ تبریز

شك  -1دارالمجانین تبریز

شيوهای غير انسانی بود .سالها بعد ،دارالمجدانين بده تيمارسدتان
تريير نام یافت اما از روانپزشك دبری نبود و گاه یك یا چندد
پزشك عمومی نظارپ مدیکردندد .تدا سدال  1080ایدن مرکدز
یددك مرکددز غيرآموزشددی بددا رفيددت  13تخددت بددود .ترتيددب
پذیرش بيماران به ایدنگونده بدود کده شدهرداریهدای اسدتان،
بيمدداران را همدراه با مبدلغ واریزی بهعنوان هزینه درمان که در

سال بيستم /شمار ه  /1بهدار 1010

ضرورپ تام دارد و لدذا در ایدن دا بده ایدن دو موضدوع پردادتده
میشود (.)13 ،1
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انقالب اسالمی نام آذرآبادگان بده دانشدگاه تبریدز ترييدر کدرد .در
ا رای قانون تشکيل وزارپ بهداشت ،درمان و آموزش پزشدکی،
از تابستان سدال  1018دانشدگاه علدوم پزشدکی تشدکيل گردیدد و
دانشددکدههددای وابسددته از دانشددگاه تبریددز دددا شدددند .بددا تأسدديس
دانشگاه و دانشکده پزشکی و بخداهدای آموزشدی و درمدانی از
مله بخا روانپزشکی ،مانند همه شهرهای دانشگاهی ایدران ،در
تبریددز نيددز مراقبددت از بيمدداران روانددی ترييددری فدداحا کددرد و
روانپزشکی مدرن پایهگذاری گردیدد .دو بيمارسدتان روانپزشدکی
آموزشی در تبریز در طول پيدایا دانشگاه و ود داشته که شامل
بيمارستان تپلی باغ و بيمارستان رازی تبریز اسدت .مدرور تاریخچده
ایددن دو بيمارسددتان بددرای مطالعدده تاریخچدده روانپزشددکی تبریددز
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شك  -2هیئت مدیره دارالتربیه و دارالمجانین تبریز
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بيماران با روشهای علمی روز مورد مراقبت قرار گرفتند ،امدا
بيماران مقيم آن ا به دليل نداشتن حمایدتهدای ا تمداعی یدا
دانوادگی همچنان در بيمارستان ماندگار شددند .آمدوزش بده
صورپ نظری با بيماران سرپایی انجام میشدد و بيمداران حداد
روانی کمتری به دليل نبدودن تخدت ددالی بسدتری مدیشددند
( .)5 -13پایهگذار نوروپسديکياتری در تبریدز شدادروان دکتدر
هدایتداقانی فارغالتحصيل فرانسده بدود کده در اواسدخ سدال
 1003دورشيدی بخا اعصاب دانشکده پزشکی تبریدز را در
تقاطع ديابان ارتا و باغشمال امروزی بنيان نهاد .همدانطدور
که گفته شد در آن زمان تپلدی بداغ مرکدز نگهدداری بيمداران
مزمن و عقبماندده بدود .آقدای دکتدر داقدانی گداهی بيمداران

چهارده استاد ادراآ یا بازنشسته شدند کده از آن ملده دکتدر
هدایت داقانی نيز بازنشسته شد .دکتر منتصری تعدادی اسدتاد
فارغالتحصيل دانشگاههای ایاالپ متحده آمریکدا را اسدتخدام
کرد که دو نفر از آندان روانپزشدك بودندد؛ دکتدر گلچدين و
دکتدر اماندت .در آن زمددان دکتدر محمدد دددانلو هدم رزیدددنت
روانپزشددکی بددود .امددا اسددتادان از آمریکددا آمددده ،ديلددی دوام
نياورده و باالدره دانشگاه را ترک کردند .کار به آن ا رسديد
که برای چند سال آموزش روانپزشکی توسخ اساتيد پدروازی
مانند آقای دکتر هانسدتان از تهدران تدأمين مدیشدد و بدرای
مدتی چند پزشك عمدومی در بخدا روانپزشدکی بده درمدان
اشددترال داشددتند .بخددا روانپزشددکی (کدده آن زمددان زیددی از

روانی را از تپلی باغ بده منظدور تددریس عملدی روانپزشدکی و
آشنایی دانشجویان با عالیم و نشانههای بيماریهدای رواندی و
طرز رفتار بيماران و نيز تکنيدكهدای مصداحبه بده ایدن مرکدز
مدددیآوردندددد .دکتدددر داقدددانی تدددا سدددال  1011تنهدددا اسدددتاد
نوروپسيکياتری بود .اولين دستيار اعصاب و روان این بخدا،
آقای دکتر نصرپالده داقدانی بدرادر کوچدك اسدتاد هددایت

اعصاب بود) بددون اسدتاد ماندد .در سدال  1080دکتدر حسدين
محمدددد ددددانلو در رشدددته روانپزشدددکی از دانشدددگاه تبریدددز
فارغالتحصديل شدد و بده فاصدلهای کوتداه ریاسدت بيمارسدتان
روانپزشکی تپلی باغ را به عهده گرفت و این بيمارسدتان محدل
آموزش روانپزشکی شد .این مرکز سالها توسخ دکتدر ددانلو
اداره میشد تا اینکه دانم دکتر اورسوال مهرگان آلمدانی کده
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آن زمان یكصد و ده تومان در ماه بود ،توسدخ مدأموری بده
این مرکز میفرسدتادند و بيمداران بددون هرگونده تشدریفاپ و
بدددون پرونددده روانپزشددکی بسددتری مددیشدددند .سددالها پددس از
تأسيس دانشکده پزشکی ( ،)1031هت آموزش بيماریهای
روانی و با احسا ضرورپ و ود بخدا رواندی ،تيمارسدتان
تپلی باغ بده بيمارسدتان روانپزشدکی تپلدی بداغ ترييدر ندام داد و
آمددوزش روانپزشددکی در آن مرکددز آغدداز شددد .از آن زمددان

داقانی بود که در سال  1005وارد دوره آموزشی شد و مدتی
نيددز در دددارآ کشددور دوره تکميلددی را گذرانددد .او پددس از
بازگشت به ایدران ،بده مددپ یدازده سدال مسدتول آمدوزش در
بخا اعصاب و روان دانشدگاه تبریدز بدود .در سدال  1011بده
دنبددال وقددایع اعتصدداب بددزرگ دانشددجویان دکتددر هوشددنگ
منتصددری بدده ریاسددت دانشددگاه منصددوب شددد و ترييراتددی در
وضددعيت کلددی دانشددگاه بدده و ددود آورد .در ایددن ترييددراپ،

سيد محمد علی قریشیزاده

همسرش ایرانی و استاد فلسفه بود به بيمارستان تپلی باغ (بخا
آموزشی روانپزشکی) آمد .دکتر اورسوال مهرگدان بده ددوبی
فارسی صحبت میکرده و پيدرو مکتدب آلمدان و روانپزشدکی
فرویدی بود .او تا سال  1081در ایران اقامدت داشدت .در ایدن
سددال ،دکتددر نصددرپالدده پورافکدداری چهددره شددنادته شددد
روانپزشکی کشورمان به گروه اعصاب و روان تبریز پيوست و
همراه با دکتر دانلو گروه را اداره کردند.
دکتددر پورافکدداری کدده فددارغ التحصدديل ایدداالپ متحددده
آمریکا بود با شدروع بده کدار در بيمارسدتان تپلدی بداغ تحدولی
دید و ترييراتی فاحا به و ود آورد .اولين شرح حالهدای
بيماران این مرکز توسخ او نوشدته شدده اسدت .در سدال 1010
دکتددر دددانلو بدده تهددران عزیمددت کددرد و بددا رفددتن او دکتددر
پورافکاری تا سال  ،1018تنها روانپزشك بيمارستان تپلدی بداغ
بود و ریاست آن را نيز به عهده داشت .در آن سالهدا بيمداران
تپلی باغ منحصر به بيمداران مدزمن و عقدبماندده بدود و دکتدر
پورافکدداری بددرای تدددریس روانپزشددکی عملددی از بيمدداران
بيمارستان رازی تبریز استفاده مدیکدرد .دکتدر پورافکداری در
کنار کار دود ،اقدام به تر مده کتدابهدای مهدم روانپزشدکی
کرد و بيشتر از این طری شهرپ یافت و در سراسر کشدور بده
عنددوان روانپزشددك دددوب مدديهنمددان شددنادته شددد .دکتددر
پورافکاری در سال آدر ددمت دود در بيمارستان تپلی بداغ،

این بيمارستان در سال  1081در اده ائلگلی در زمينی به
مساحت  5/8هکتار با چشدمانددازی بسديار زیبدا و سرسدبز ،در
یکددی از من داط دددوش آب و هددوای تبریددز بددرای نگهددداری
بيماران روانی و ریوی (مسلولين) احداث شد که در آن زمدان
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1- Electroencephalography
2- Electroconvulsive Therapy
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یك نفر رزیدنت روانپزشکی پيددا کدرد کده بعددها بده گدروه
پيوسددت .در سددال  1018بيمارسددتان تپلددی بدداغ برچيددده شددد و
بيماران آن بده بيمارسدتان رازی تبریدز انتقدال یافتندد .آمدوزش
روانپزشکی در این مرکز با همکاری دکتر پورافکاری و دکتر
قریشیزاده ادامه یافت و وضعيت آموزش بهتر شد؛ چون ایدن
مرکز امکاناپ بيشدتری داشدت و از فضدای آموزشدی و کدادر
بيشتری بردوردار بدود .دکتدر قریشدیزاده در آن زمدان عضدو
هيتت علمی نبدود و از سدال  1015بده عضدویت هيتدت علمدی
درآمد .بيمارستان تپلی باغ پس از ترييراتی که در سادتمان آن
داده شد ،اکندون کماکدان در ادتيدار دانشدگاه علدوم پزشدکی
است ،اما به منظورهایی دیگر مورد بهرهبرداری قرار می گيدرد

وابسته به اداره بهزیستی و توانبخشی بود .فضای فيزیکدی ایدن
بيمارستان با قرار گرفتن بلوکهدای سدادتمانی دو طبقدهای بدا
زیددر بنددای  1333متددر مربددع و بددا فواصددل مناسددب از یکدددیگر،
زیبایی داصی را به این بيمارسدتان داده اسدت .در سدال 1080
این بيمارستان با زیربنای تقریبی  11333متر مربدع 383 ،تخدت
مصوب و امکاناپ پاراکلينيکی  ،3ECT ،1EEGرادیولدویی و
آزمایشگاه به بهرهبرداری رسيد و در سال  1081بدا سده بخدا
روانددی ،معتدددادین و ریددوی ،در عمدددل کددار ددددود را آغددداز
نمود()13از سال  1075سادتمان دید نيزکده توسدخ انجمدن
ديریه نوبر با رفيت  033تخت و زیربنای  5133متدر مربدع در
چهار طبقه احداث شده ،مورد بهرهبدرداری قدرار گرفدت .هدر
بخا آن دارای  11تخت و 1133متدر مربدع مسداحت اسدت.
بيمارستان رازی تدا سدال  1013تنهدا توسدخ یدك روانپزشدك
ثابددت ،مرحددوم دکتددر علددی شددعاری ،کدده از کشددور ترکيدده
فارغالتحصيل شده بود با کمدك چندد پزشدك عمدومی و نيدز
روانپزشددکان مشددمول برنامدده طددرح یددكماهدده کدده از تهددران
میآمدندد اداره مدیشدد .در سدال  1013ایدن اندب (نویسدنده
مقاله) در این مرکز مشرول به کار شدم و با تالش ددود سدعی
در بهبود وضعيت بيماران و بخاهای درمانی نمودم؛ اقدام به
نوشتن شدرح حدال بيمداران کدردم و بيمداران مدزمن و نيداز بده
حمایت را دا از بيماران حاد قرار دادم .بخداهدای مختلدف
با نام تازه ایجاد شدند ،داروهدای مدورد نيداز دردواسدت و بده
روش روانپزشکی روز درمان بيماران شروع شد .دکتر شعاری
بددا فاصددله اندددکی کنددار رفددت و ایددن انددب تنهددا روانپزشددك
بيمارستان بودم و با کمك همان پزشکان عمدومی و طرحدی و
گاه همکاری ناب آقای دکتر نصرپاله داقانی که بازنشسته
دانشگاه بودند و کمك تنهدا رزیددنت روانپزشدکی تپلدی بداغ
مراقبتهای روانپزشکی بيماران انجام مدیشدد .پدس از تدالش
زیاد و با همکاری دکتر پورافکاری همانگونه که پيشدتر ذکدر
شددد ،در سددال  1018بيمارسددتان تپلددی بدداغ منحددل و دکتددر
پورافکاری و بيماران آن مرکز به این بيمارستان انتقال یافتند و
امر آموزش و درمان بدینوسديله دان تدازهای گرفدت .از آن
تاریخ پيشرفتهای بيشتری به دست آمد و بيمارستان رازی بده
عنوان مرکز آموزشیدرمانی روانپزشکی به فعاليت دود ادامده
داد .در سدال  1013بخددا ریددوی ایددن بيمارسددتان منحددل و بدده
مرکز درمدانی سدينای تبریدز انتقدال یافدت و آن بخدا نيدز در
ادتيددار روانپزشددکی قددرار گرفددت .بددا فددارغالتحصدديلشدددن
رزیدنتهای مرکز و شروع به کدار آنهدا در بيمارسدتان رازی،
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تعداد روانپزشکان روز به روز بيشتر و وضعيت آموزشیدرمدانی
بهتر شد .بيمارستان رازی که به مرکدز آموزشدیدرمدانی رازی
معروف است ،امروزه بزرگترین و تنها مرکز روانپزشدکی در
سطح استان به شمار مدی رود و دارای  15بخدا 183 ،تخدت
فعددال ( 853تخددت روانپزشددکی و  15تخددت غيددر روانپزشددکی
شامل نورولویی ،دادلی و  )1ICUو بخاهای پاراکلينيك از
مله رادیولویی ،سونوگرافی ،اکوکاردیوگرافی ،آزمایشدگاه
تخصصی ،فيزیوتراپی 3EMG ،و  EEGو نيدز  ECTاسدت .در
تبریددز تددا بدده امددروز بيمارسددتان روانپزشددکی دصوصددی و ددود
نداشددته و همددانطددور کدده گفت ده شددد رازی مهددمتددرین مرکددز
روانپزشددکی اسددتان اسددت .تنهددا بيمارسددتان قابددل ذکددر دیگددر
بيمارسددتان روانپزشددکی فجددر ،وابسددته بدده بنيدداد شددهيد و امددور
ایثارگران تبریز ،است که در سدال  1051تأسديس شدده و تنهدا
دارای بخا مردانه با رفيت  03-83تخدت مدیباشدد کده بده
مراقبتهای روانپزشکی انبازان ادتصا دارد (.)13 ،1

پذیرفته شد و در سال  1073دکتر مالك؛ پس از آن پی در پی
در هددر سددال رزیدددنت مددورد پددذیرش قددرار گرفتدده اسددت .در
سال های ادير ،هر سال هفدت یدا هشدت نفدر رزیددنت دیدد
پذیرش میشوند .در حال حاضر 31 ،نفر رزیدنت روانپزشکی
در این مرکز مشرول گذراندن دوره آموزش دود هستند و تدا
کنون بيا از  133نفر فارغالتحصيل روانپزشکی از تبریز وارد
امعه روانپزشکی کشور شده اسدت ( .)5انجمدن روانپزشدکی
شاده تبریدز نيدز در سدال  1051بدا انتخداب دکتدر قریشدیزاده
بهعنوان رئيس و دکتر نابدل به عنوان دبير شروع به کار کدرد.
هماکنون دکتر نابدل ریاست انجمن را به عهده دارد و نزدیك
بدده پنجدداه نفددر روانپزشددك در اسددتان فعاليددت مددیکننددد .از
روانپزشکان پياکسوپ استان میتوان آقایان دکتر نصرپاله
داقددانی ،محمددد دددانلو ،نصددرپالدده پورافکدداری ،محمدددعلی
قریشدیزاده و بدداقر وفددایی را ندام بددرد؛ دکتددر ددانلو بدده تهددران
عزیمت کدردهاندد و بقيده هدمچندان در تبریدز مشدرول فعاليدت
هستند.

نیروهای تخصصی و انسانی مرکز
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در حال حاضر در گروه روانپزشکی 11 ،نفر عضدو هيتدت
علمی شامل دو استاد ،پدنج دانشديار و چهدار اسدتادیار فعاليدت
دارند که از این تعداد یك نفر دکتر روانشناسی بالينی ،سه نفر
فو تخصص روانپزشکی کودک و نو وان و بقيه متخصدص
روانپزشددکی عمددومی هسددتند .عددالوه بددر ایددن تعددداد ،دو نفددر
روانپزشك مشرول گذراندن دورههای فلوشيپ طب روانتنی
و طب سالمندی هستند که بده زودی بده اعضدای فدو اضدافه
دواهند شد .همچنين چند روانپزشك غير عضو هيتدت علمدی
در بخاهای درمانی بيمارستان فعاليت دارند .از سایر امکاناپ
گروه مدیتدوان بده بخدا و درمانگداه روانپزشدکی کدودک و
نو دوان و نيدز مرکدز تحقيقدداپ علدوم روانپزشدکی بددالينی در
بيمارستان رازی اشاره کرد.
گروه روانپزشکی از سال  1078به عنوان گروهدی مسدتقل
شروع به کار کرده و پيا از آن مدتی با گدروههدای پوسدت،
عفونی و نورولویی و زمانی با گروه دادلی و سه سال نيدز بدا
گروه نورولویی توأمان فعاليت داشته است .اولين مدیر گدروه
دکتر پورافکاری بود که مددیریت او سدالهدا تکدرار گردیدد.
سپس دکتر قریشیزاده و دکتر ایوب مالك مدیریت گدروه را
عهدددهدار شدددند .اولددين اعضددای گددروه شددامل پورافکدداری،
قریشیزاده ،وفایی ،ارفعی ،مالك ،سيرو مبيندی (کارشدنا
ارشد روانشناسی بالينی) و نيدز زنددهیداد دکتدر سدعيد شدهرآرا
(روانشنا بالينی) بودند .اولين رزیدنت در سدال  1013دکتدر
باقر وفایی بود .در  1018دکتر اصرر ارفعی به عندوان رزیددنت

نتیجهگیری
تاریخچدده روانپزشددکی در تبریددز دددا از تاریخچدده آن در
ایددران و تاریخچدده طددب ،پيشددرفت علددوم و پيدددایا مراکددز
دانشگاهی نيست .روانپزشکی مدرن در تبریز از زمدان تأسديس
دانشگاه تبریز و بخا آموزشی روانپزشدکی از سدال  1001بده
1
و ود آمده است.
سپاسگزاری
از همکدداران محتددرم آقایددان دکتددر یددونس نابدددل ،دکتددر
نصرپاله پورافکاری و دکتر نصرپاله داقدانی کده اطالعداپ
مفيدی در ادتيار این انب گذاشتند بسيار سپاسگزارم.
]بنا به ا هار نویسنده مستول مقاله ،حمایدت مدالی از پد وها و
تعارض منافع و ود نداشته است[.
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