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نگاهي به تاريخچه وضعيت تختهاي روانپزشكي در ايران:
از دارالمجانين تا بخش روانپزشكي در بيمارستان عمومي
() 2

دکتر محمدباقر صابری زفرقندی( ،)1هانیهالسادات باقری یزدی

چكیده
كمبود تختهای بيمارستاني برای بيماران روانپزشكي ،مشكل ديرينه اين مبتاليان در جهان اسات .در اياران اباالق ناانون اختصاا

ده در اد

تختهای موجود بيمارستانهای عمومي به بيماران روانپزشكي ارجاعي از نظام شبكه ،هرچندگامي مؤثر درجهات رفام مشاكل باوده ،باه دليال
بيمااریهاای رواناي ،امايات ناكاافي ساازمانهاای بيماهگار از

هزينهبر بودن و به تبم آن مغاير با سياسات خاودگرداني بيمارساتانهاا ،انا

هزينههای درمان اختالال روانپزشكي و ن رش نادرست در سطوح مختلف باه ايان بيمااران ،در تعاداد معادودی بيمارساتان عماومي باه اجارا
درآمده است .اين مقاله سعي دارد با ن اهي تاريخي و ضمن تحليل موضاو ،،بار لازوم تغييار كااربری ده در اد از تخاتهاای بيمارساتانهاای
عمومي به تخت روانپزشكي تأكيد نمايد.

کلیدواژه :تخت روانپزشكي؛ بخش روانپزشكي؛ بيمارستان عمومي
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]دريافت مقاله9313/6/91 :؛ يذيرش مقاله[9313/6/36 :

مقدمه
طبق گازارش ساازمان جهااني بهداشات ،درجهاان شايو،
اختالال رواني درتمام عمر بيش از  26در اد و شايو ،ايان
اختالال در هر مقطم زماني ادود  96در د در جمعيت بالغ
تخماين زده مايشاود ( .)9مياازان شايو ،اخاتالال روانااي در
ايران ،طبق ييمايش ملي انجام گرفته در سال  29 ،9378در د
( 26/1در د زنان و  91/1در د مردان) برآورد شاده اسات.
ميزان شيو ،اختالال يسيكوتيک در اين مطالعه 6/0 ،در اد
بوده كه نيازمند خدما درماني و بستری روانپزشكي بودهاناد
(.)2
طبااق گاازارش دفتاار سااالمت روانااي ،اجتماااعي و اعتياااد
وزار بهداشت ،درمان و آموزش يزشكي ( ،)9380در اياران
تعداد  31بيمارساتان تاک تخصصاي روانپزشاكي ارا اهدهناده
خدما بساتری باه بيمااران نيازمناد باوده و در  70بيمارساتان
عمومي ،بخش روانپزشكي وجود دارد .تعداد كل تخاتهاای
روانپزشكي موجود در كشور  96116باوده كاه از ايان تعاداد
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 9817تخاات در بخااشهااای روانپزشااكي در بيمارسااتانهااای
عمااومي كشااور و  3066تخاات در بخااش خصو ااي تحاات
نظااار سااازمان بهزيسااتي وجااود داشااته كااه بااه ن هااداری از
بيماران مزمن و معلول اختصا داشتند ( .)3آمارهای سازمان
جهاني بهداشت ( )2663نشان ميدهد كه در جهان به ازای هر
 96666نفر 1/30 ،تخت روانپزشكي وجود دارد؛ در االي كاه
اين نسبت در ايران  9/0است ( .)1جدول  ،1توزيم تختهاای
روانپزشااكي را در كشااور باار اساات جمعياات تحاات يوشااش
دانش اههای علوم يزشكي ارا ه ميدهد (.)3
مرور چهار دوره تاريخ روانيزشاكي و بهداشات روان در
ايران ،نشان ر روند رو به رشد ارا ه خدما اساساي بهداشات
روان به بيماران رواني بوده است .در دوره اول كه تا سالهاای
دهه  9326ادامه داشات ،خادما بهداشات روان در شارايطي
نامناساات و محاادود بااه تيمارسااتانهااايي در شااهرهای تهااران،
همدان ،شيراز و ا فهان با امكاناا بسايار محادود و ضاعيفي
بود كه بيماران در آن با شرايط رنتباری ن هداری ميشدند.

__________________________________________________________________________________

( )9روانپزشک ،دانشيار دانشكده علوم رفتاری و سالمت روان -انستيتو روانپزشكي تهران ،مركز تحقيقاا بهداشات روان ،دانشا اه علاوم يزشاكي اياران .تهاران ،خياباان ساتارخان ،خياباان
نيايش ،خيابان شهيد منصوری ،دانشكده علوم رفتااری و ساالمت روان -انساتيتو روانپزشاكي تهاران .دورن اار( 629 -00660863 :نويسانده مسالول) E-mail: saberi.mb@iumc.ac.ir؛
( )2كارشناسي ارشد مشاوره ،دفتر مشاوره معاونت فرهن ي و دانشجويي وزار بهداشت.
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جدول  -1توزیع تختهای بیمارستانهای روانپزشكي و تختهای روانپزشكي در بیمارستانهای عمومي در ایران در سال 1831
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در دوره دوم ،كه از اواخر دهه  9326شرو ،و تا سالهای دهه
 9366ادامااه داشاات ،فعاليااتهااايي در زمينااه بهداشاات روان
هم اني ور گرفات كاه ماي تاوان باه يخاش برناماههاای
روانشناسااي و بهداشاات روانااي از راديااو ايااران ،فعاليااتهااای

مجمو 38876383 ،نفر از  79216901نفر جمعيت كل كشاور
( 61/0در د) تحت يوشش برنامه نرارگرفتند (جدول .)2
طبق آمارهای منتشر شاده در هماان گازارش ( ،)3از بادو
شرو ،برناماه تاا ساال  ،9380جمعاا  293178بيماار رواناي در

يژوهشااي در زمينااه همااهگيااریشناسااي اخااتالال روانااي ،و
آموزش دستياری روانپزشكي در دانش اه های كشور به منظور
تأمين نيروی انساني متخصص اشاره كرد .شرو ،دوره ساوم از
سالهای  9366بود .تالش در جهات ارا اه خادما بهداشات
روان جامعه ن ر ،ايجاد بيمارستانهای كوچک و مراكز جديد
سريايي روانپزشكي در استانهای مختلف و انجام يژوهشهای
همهگيری شناسي مشخصه اين دوره است .چهاارمين دوره ،باا
تدوين برنامه كشوری بهداشات روان از مهرمااه  9306شارو،
شد (.)6
اجرای آزمايشي برنامه در سال  9307و موفقيت چشم ير
آن در دو اسااتان ا اافهان و چهارمحااال و بختياااری موجاات

مناطق روستايي ( 96/3در هزار نفر جمعيات) و تعاداد 73172
بيمااار روانااي در مناااطق شااهری ( 1/3در هاازار نفاار جمعياات)
شناسايي و تحت يوشش فعاال برناماه كشاوری ساالمت روان
نرار گرفتند .از مجمو ،كل بيماران تحت يوشش در جمعيات
روستايي و شهری ( 287166نفار) 32196 ،نفار دچاار بيمااری
شااديد روانااي (يساايكوتيک) بااوده كااه  6920نفاار آنهااا در
بيمارستان هاای روانپزشاكي بساتری شادند .شكك  ،1فراواناي
بيماران تحت يوشاش دارای يروناده فعاال را بار اسات ناو،
بيماری ارا ه ميدهد.
با وجود ييشرفت نابل توجه كشور در امار ارا اه خادما
بهداشت روان در نالت سيساتم شابكه مرانباتهاای بهداشاتي

گرديد تا در سال  ،9301بهداشت روان به عنوان نهماين جاز
مرانبت های بهداشاتي اولياه باه تصاويت رسايده و باه تادري
دركل كشور گسترش يابد ( .)0بر اساس گزارش دفتر سالمت
رواني ،اجتماعي و اعتياد وزار بهداشت ،درماان و آماوزش
يزشااكي ( )3در سااال  26761973 ،9380نفاار از 29781326
جمعيات روساتايي كشاور ( 16/2در اد) 98990296 ،نفار از
 11166831نفاار جمعياات شااهری كشااور ( 30/0در ااد) و در

اوليه ،نقصان هايي چاون تعاداد ناكاافي روانپزشاک و كمباود
تخاات روانپزشااكي ( )6كماكااان وجااود دارد .تعااداد كاال
روانپزشكان كشور در سال  9916 ،9380نفر بوده؛ بدين معناي
كه به ازای هر يک ميليون نفر جمعيت كشور 90 ،روانپزشاک
وجود داشته است .اين در االي اسات كاه اادود  16در اد
آن هااا تنهااا در شااهر تهااران بااه ارا ااه خاادما بهداشاات روان
مييردازند (.)7
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بحث
از جمله هد های اختصا تختهاای بيمارساتانهاای
عمومي به بيماران روانپزشكي ،كمک به كاهش ان  2بيماری
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با در نظر داشتن شيو ،همه عمر 9اختالال روانپزشكي در
جمعياات ايااران كااه  29در ااد گاازارش شااده ( ،)2تعااداد
تخت های روانپزشكي موجود متناست با نيازهای جامعه نيست
( .)7 ،6به اين ترتيت ،وزار بهداشت جهت كاهش شاكا
موجود بين تخت مورد نياز جهت بساتری بيمااران و وضاعيت
موجود ،بار آن شاد تاا ده در اد تخاتهاای بيمارساتانهاای
عمومي كشور را به بيماران روانپزشكي اختصا دهد.
بر اين اساس ،بخشنامه الزام بيمارستان های عمومي بارای
اختصا ده در د از تختهای خود به بيمااران روانپزشاكي
طي نامه شماره /7/8111ب س درتاريخ  9383/0/96از طرياق
وزير ونت بهداشت ،درمان و آموزش يزشكي اباالق شاد .بار
يايه اين دستورالعمل« ،دانش اهها و دانشكدههای علوم يزشكي
و خدما بهداشتيدرماني بايد  96در د تخاتهاای موجاود

بيمارستانهای عمومي تحت يوشش خود را كه دارای ضريت
اشغال يا ين تر از  76در د است جهات بخاش وياژه بيمااران
روانااي زن و ماارد ،خصو اار بيماااران ارجاااعي از نظااام شاابكه
اختصا دهند» .اما با وجود ابالق اين بخشنامه ،ييشرفت كار
به كندی ور گرفته و ياسخ وی نياز بيماران مراجعهكننده
نبوده است؛ تا جايي كه مسؤوالن ذیربط از نياز كشور به ساه
تااا چهااار هاازار تخاات روانپزشااكي دي اار در بيمارسااتانهااای
9
عمومي ،سخن گفتهاند (.)8
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و اتي االمكان ارزان نيازمندان به خدما بهداشت روان اشاره
كرد .در ايران عدم امكان دسترسي آساان و بادون دغدغاه باه
تخت های بستری در بيمارستان های تکتخصصي روانپزشكي
به دليل تمركز آن در شهرهای بزرگ ،عالوه براينكه بيماران
نيازمند را در فهرست انتظار طوالنيمد جهات بساتریشادن
نرار مي دهد ،موجت توسعه خود -درمااني ،مراجعاه باه افاراد
فانااد ااالايت درماااني و رونااق بااازار خرافااه و دعااانويسااي
ميگردد (.)92
ارزشيابي برنامه كشاوری بهداشات روان در ساال ،9371
نشان داد كه  81/3در د افراد در نخستين اندام بارای درماان

روز بخش روانپزشكي و افازايش ردياف بودجاه ياراناهای باه
بيماااران روانپزشااكي شااايد بتوانااد باعاای جلااوگيری از ونفااه
اجاارای دسااتورالعمل وزار بهداشاات در مااورد اختصااا
دستكم  96در د ظرفيت بستری بيمارستانهای عماومي باه
تخت روانپزشكي شود.
در جهت ا الح ن رش نادرسات برخاي از مساؤوالن تاا
دياادگاه مناساابي نساابت بااه بيماااران روانااي و بيمارسااتانهااای
روا نپزشااكي يياادا كننااد و شاارايط الزم بااه منظااور بهبااود
خدمترساني به بيماران رواني را فراهم نمايند ،همچنين بارای
غلبه بر عدم درآمدزايي تختهای روانپزشكي كه باعی شاده

بيماری خود باه يزشاكان و مراكاز درمااني و  91/6در اد باه
درمااان ران ساانتي و مجريااان درمااانهااای جاااي زين مراجعااه
ميكنند ( .)93با ايان ااال ،مراجعاه  12/6در ادی افاراد باه
دعانويس و وجود ميان ين چهار سال فا له ميان بروز نخستين
نشانههای بيماری تا مراجعه به نخستين درمان ر و ميان ين 6/1
سال فا له ميان بروز نخستين نشانههای بيماری تاا مراجعاه باه
روانپزشک يا مركاز روانپزشاكي ( ،)91 ،93ضارور تساهيل
دسترسي جامعه هد به خدما درماني روانپزشكي را نشاان
ميدهد.
از سوی دي ر ،نامگذاری بيمارستان های رواني باا عناوان
دارالمجانين ،از جمله عواملي بوده كه در گذشته موجت عدم

افراد در مقابل تغيير كاربری تختهای عمومي به روانپزشاكي
مقاومت نشان دهناد ،باه نظار مايرساد فعاليات بايش از يايش
مسااؤوالن سااتادی در وزار بهداشاات و هاامچنااين وزار
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي را بايد در انتظار باشيم .باه تحقياق
تالش زيادی الزم است تا تصور از بخش روانپزشكي به عنوان
محيطااي كااامالر ايزولااه و تااداعيبخااش درهااای نفاال شااده و
ينجره های دارای افاظ آهنين ،در ذهن مديران درماني كشور
ا الح شود (.)1
«ادغام بهداشت روان در نظام مرانبت های اوليه بهداشاتي
و درماني» با هاد اناداما فعاال و مبتناي بار مناابم محلاي،
مشاااركت مااردم و همكاااریهااای ميااانبخشااي ،عاادالت در

مراجعه بيماران و خانواده آنها برای درمان باه مونام و مناسات
ماايشااده اساات ( .)96انتخاااب بيمارسااتانهااای عمااومي باارای
مرانبت از بيماران روانپزشكي شايد راهكار مناسبي برای غلباه
بر اين باور فرهن ي نيز باشد.
توسعه تختهای روانپزشكي در بيمارساتانهاای عماومي
مي توانست و ماي تواناد باه امايات ساازمانهاای بيماهگار از

سالمت ،انطباق با نيازهای مردم ،يويايي ،غرباال ری و ارجاا،
مناساات و بااه موناام ،يكااي از ا ااوليتاارين و مااؤثرتاارين
راهكارهای ارا ه خادما بهداشات روان باه بيمااران نيازمناد
بوده است ( .)8با اين وجود ،در راستای رفم كمبود تختهای
روانپزشااكي كشااور ،تحقااق و گسااترش بخااشنامااه الاازام
بيمارستان های عمومي برای اختصا ده در د از تختهاای
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رواني در جامعه بوده است .به دليل ترس از ان  ،در د نابل
توجهي از مردم ،برای درمان مراجعه نميكنند و يا درمان خود
را به شكل درست و كامل ادامه نميدهند ( .)1ان به افزايش
بيماران درمان نشده و ييارو آن افازايش هزيناههاای بهداشاتي
كشور منجر ميشود .بررسيها نشان دادهاند بيش از  86در د
افراد نيازمند خدما درماان روانپزشاكي در جهاان ،باه دليال
وجود ان بيماری از ايان خادما محاروم ماناده و خاانواده
آنها نيز تمايلي برای مراجعه به ايان گوناه مراكاز ندارناد (،96
.)99
از اهاادا دي ااار توساااعه تخاااتهاااای روانپزشاااكي در
بيمارستان های عمومي مي توان به دسترسي آسان و زودهن اام

بيماران رواني منجر شود .محدود بودن يوشش بيمهای و عادم
يوشش مداخله های غيردارويي توسط ساازمانهاای بيماهگار،
موجت شده كه اين بيماران نادر به يرداخت هزينههای درماني
بيمارستان تخصصي روانپزشكي نباشند .اين امار ماي تواناد باه
تعطيلاي مراكااز درماااني و كاااهش كيفياات خاادمترساااني بااه
بيماران منجر شود ( .)1با اين اال ،در بررسيهاا و از الباهالی
مصاابه های مسؤوالن ارشد وزار بهداشت ميتوان دريافت
كه در سالهای اخير روند افزايشي تغييار كااربری تخاتهاای
بيمارستانهای عمومي به تخت روانپزشكي متونف شده و يا به
دست فراموشي سپرده شده است .بديهي است در كناار توجاه
ويژه مسؤوالن امر به اين مهم ،ييشنهاد افازايش تعرفاه تخات-

محمدبانر ابری زفرنندی و هانيهالسادا بانری يزدی

خود به بيماران روانپزشكي و ارا ه خدما كمي و كيفي بهينه
به آنها ،مورد نظر و يكي از بهترين اناداما در نظاام ساالمت
كشور است.
در كنار ان  ،دسترساي نامناسات باه خادما بهداشاتي و
درماني برای بيماران مبتال به اختالال روانپزشكي نياز موضاو،
مهمااي اساات كااه بسااياری از نيازمناادان را از دريافاات خاادما
مناست محروم ميكند .دركشور ما با وجود استفاده از خادما
سريايي روانپزشكي ،نيااز باه خادما بساتری بارای اخاتالال
شديد به شد وجاود دارد .از طرفاي اختصاا  98در اد از
اعتبااارا سااه در اادی نظااام سااالمت بااه بهداشاات روان نيااز
نميتواند امكان ايجاد مراكز جديد روانپزشكي را فاراهم نماياد

الزم روانپزشكي در بيمارستانهای عمومي تاأمين شاود ( .)8در
اوزه سالمت و به خصو سالمت روان ،متوليان امر بايد در
راستای سياستهای جهاني به امكاناا و ظرفياتهاای باومي
توجه نمايند .اگر بپذيريم كه ميزان تخت های روانپزشاكي در
كشور يک ينجم نيااز وانعاي اسات ،اساتفاده از ظرفياتهاای
بالقوه و بالفعل كشور بارای توساعه و تساهيل در دسترساي باه
تخت روانپزشكي به تحقياق ماي تواناد باا كااهش هزيناههاا و
افزايش بهرهوری در ارتقای سالمت مفيد اثار باشاد .مقاومات
رؤسای بيمارستان ها برای تباديل كااربری تخاتهاا و اجارای
«بخشنامه ده در د» ،جدا از ن راني آنها از خطرنااک باودن
بيماااران روانااي ،ماايتوانااد بااه دلياال درآمااد نداشااتن و بلكااه

( .)90برای غلبه بر اين مشكل ،سياست تغيير كاربری اادانل ده
در ااد تخااتهااای بيمارسااتانهااای عمااومي كشااور بااه تخاات
روانپزشكي ميتواند راهگشا باشد ( .)97بررسيها نشان ميدهاد
كااه بااا ابالغيااه شااماره  7/8111ب س مااور 9383/0/96وزياار
ونااات بهداشااات ،درماااان وآماااوزش يزشاااكي و هااامچناااين
دستورالعمل معاونين ونت سالمت و يشاتيباني وزار بهداشات
مبني بر كاهش درجه ارزشيابي بيمارستانهای جدياد االااداثي
كه بخش روانپزشكي را لحاظ نكرده باشند ،انتظار مايرفات در
يايااان سااال  9388تعااداد شهرسااتانهااای واجااد تخااتهااای
روانپزشكي از  00به  912افازايش ياباد .در ساال  9388ازتعاداد

ضرردهي تخاتهاای روانپزشاكي باشاد ( .)8درااال ااضار
كمتر از  16در د بيمارستانهای دولتي 96 ،در د تختهای
خود را به بيماران روانپزشكي اختصا دادهاند ( ،)92 ،96لذا
امايت سازمانهاای بيماهگار ،در ايان زميناه بسايار ايااتي و
اساسي است.

منابع
1 .World Health Organization. The Word Health Report
2001: new understanding, new hope, WHO publication
2001; Geneva.
2. Noorbala AA, BagheriYazdi SA, Yasamy MT. Mental
health status of individuals fifteen and older in Iran.
Hakim Medical Journal. 2002; 5(1):1-10 [Persian].
3. Saberi Zafarghandi MB, Bagheri Yazdi SA, Hajebi A,
Bashti SH. Report of progression of national mental
health programs in Iran from 1988-2007. Mental Health
office publication-MOH & ME. 2008; Tehran [Persian].
4. Yasamy MT, Hajebi A, Bagheri Yazdi SA. Qualitative
analysis of mental hospitals problems based on their
;managers viewpoints. Social Welfare Quarterly. 2011
Vol. 12 / No. 3/ Fall. 2006

نتيجهگيري
در اال ااضر با  7666تخات روانپزشاكي موجاود ،باياد
برای رسيدن به ادانل  92هزار تخت مورد نياز ،تعاداد تخات

183

20(5): 83-99 [Persian].
5. Yasamy MT, Shahmohammadi D, Bagheri Yazdi SA,
Layeghi H, Bolhari J, Razzaghi EM, et al. Mental
health in the Islamic Republic of Iran: achievements
and areas of need. Eastern Mediterranean Health Journal.
2001; 7(3): 381-391.
6. Bolhari J, Ahmadkhaniha HR, Hajebi A, Bagheri Yazdi
SA, Naserbakht M, Karimi E, et al. Evaluation of

سال بيستم /شمار ه  /2تابستان 9313

برای يركردن نياز وانعي جامعه به عمل نيامده اسات و بارعكس
شاهدكاهش آن نيز بودهايم.

تعارض منافم وجود نداشته است[.

983

Vol. 20 / No. 2 / Summer 2014

 7966تخاات روانپزشااكي تحاات نظااار دانش ا اههااای علااوم
يزشكي 6666 ،تخت در بيمارستانهای تاکتخصصاي و 9066
تخت در بيمارستانهای عمومي مساتقر باود .باه عباارتي نسابت
تخااتهااای روانپزشااكي در بيمارسااتانهااای عمااومي بااه كاال
تختهای روانپزشكي ،به  22در اد (در مقايساه باا  66در اد
دركشورهای ييشرفته) افزايش يافت .برخي گزارشا نيز تعاداد
تخت های روانپزشكي درسال  9388را  8266و جمعيات تحات
يوشش برنامه ادغام روان را  06در د اعالم كارده اسات (.)98
فارق از تفاو در اعداد اعالم شده ،است آنچاه از گزارشاا
رسمي در اال ااضر استنباط ميشود ،ازسال  9388به ايان ساو
تغيير چنداني در جهت افازايش تعاداد تخاتهاای روانپزشاكي

]بنا به اظهار نويسنده مسلول مقاله ،امايات ماالي از ياژوهش و

وضعيت تختهای روانپزشكي در ايران
Integration of National Mental Health Program in

health and media, 29 Bahman 1390; Tehran, Iran

PHC. Iranian J Psych & Clin Psychol. 2011; 17(4):

[Persian].

271-278 [Persian].
7. Khalili N, Yasamy MT. Availability of Inpatient
Services for Psychiatric Patients in Psychiatric Emergency
Units. Iranian J Psych & Clin Psychol. 2007; 19(4):
337-345 [Persian].
8. Nasehi AA. Mental health situation in world and Iran.

12. Saberi Zafarghandi MB. Some of the Challenges of
Mental Health and addiction in Iran. Iranian J Psych &
Clin Psychol. 2011; 17(2): 157-161 [Persian].
13. Mohit A, Shahmohammadi D, Bolhari J. Evaluation of
NPMH in Iran. Andisheh & Rafter. 1997; 3(3): 4-16
[Persian].

Mental Health and Media Meeting-Stigma and the

14. Shahmohammadi D, Bian Zadeh SA, Ehsan Manesh

Role of Media. Article presented at second conference

M. Pathway of mental patients to psychiatric centers in

on mental health and media, 29 Bahman 1390; Tehran,

Iran. Andisheh & Rafter. 1997; 4(1): 4-14 [Persian].

Iran [Persian].
9. Atefvahid MK. Mental health in Iran: Achievements and
challenges. Social Welfare Quarterly. 2011; 14(4): 2945 [Persian].

15. Davidian H. History of Mental Health in Iran. Andisheh &
Rafter. 2002; 2(1, 2): 7-15 [Persian].
16. Razzaghi EM, Yasamy MT, Bagheri Yazdi SA, Hadjebi
A., RahimiMovaghar A. WHO-AIMS Report on mental

10. Noorbala AA. Importance of mental and behavioral

health system in Iran. MOH publication. Tehran, 2006.

disorders. Mental Health and Media Meeting-Stigma

17. Saberi Zafarghandi MB, RoushanPajouh M, Mirkazemi

and the Role of Media. Article presented at second

R, Bolhari J. Some of the Challenges of integration of

conference on mental health and media, 29 Bahman

substance abuses in PHC in Iran. Iranian J Psych &

1390; Tehran, Iran [Persian].

Clin Psychol. 2013; 19(4): 326-329 [Persian].

11. Moein M. Stigma, culture and education. Mental Health

18. View of Health in Iran. Report of function of MOH &

and Media Meeting-Stigma and the Role of Media.

ME of Iran from 2005-2009. MOH publication. 2009;

Article presented at second conference on mental

Tehran [Persian].

981
184

9313  تابستان/ 2  شمار ه/سال بيستم

Vol. 20 / No. 2 / Summer 2014

Vol. 12 / No. 3/ Fall. 2006

