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ــان و آمــوزش   نمــودار تشــکیالتی وزارت بهداشــت، درم
ــا  ــه احتمــال زی ــا هــدف کوچــکپزشــکی ب ســازي دولــت د ب

دگرگــون شــد. در تشــکیالت جدیــد، معاونــت ســالمت ایــن  
ــی دو   وزارت ــاره در الگــوي ســاختاري پیشــین، یعن ــه دوب خان

معاونت بهداشت و درمان تعریف شد، با این تفاوت که برخی 
هـاي پیشـین ایـن دو معاونـت بـا تغییـر نـام در        مجموعـه از زیـر 
وشش معاونت اصلی خارج هاي گوناگون پراکنده و از پبخش

ــدند ــتاب و   .شـ ــاي پرشـ ــن تغییرهـ ــان ایـ ــا در جریـ ــه بسـ چـ
 -سـالمت روانـی  دفتـر  متأسـفانه  سـازمانی،   ي نشـده  کارشناسی

   .استقالل خود را از دست داد اجتماعی و اعتیاد
دلیل اهمیت و گسترش هشـداربرانگیز  هاي اخیر بهدر سال

ي اجتمـاعی و  هـا هاي روانی و آسیبمشکالتی مانند نابسامانی
صـورت تشـکیالتی   بـه  اجتمـاعی  -دفتر سالمت روانـی اعتیاد، 

شد، ولـی اکنـون ایـن دفتـرِ مسـتقل از حالـت       مستقل اداره می
ــه گســترش بــه زیــر مجموعــه اي کوچــک و مجموعــهاي رو ب

البته براي نخسـتین بـار نیسـت کـه      .اي تبدیل شده استحاشیه
به نقطـه صـفر    با بازگشتنادرست هاي گذاريلیل سیاستد به

  شویم! مواجه می
در شــرایطی کــه ســازمان بهداشــت جهــانی افســردگی را  

ترین بیماري در چند سال آینـده اعـالم و سـتاد مبـارزه بـا       مهم
 بر لزوم ایجاد سـاختار سـازمانی مجـزا  و مشـخص     مواد مخدر 
پزشکی سراسر کشور تأکید کرده اسـت،  هاي علومدر دانشگاه

ت روانِ وزارت بهداشـت رویـدادي   گسستگی دفتر سالم ازهم
ــش ــگفت پرس ــز و ش ــه  برانگی ــه ب ــت ک ــیچآور اس ــا  ه ــه ب وج

خانه در مورد هاي وزیر و معاون پیشین این وزارتریزي برنامه

هاي سازمانی سالمت روان و پیشـگیري و   فعالیت مستقل حوزه
ــان ســوء ــدیهی اســت    درم ــدارد. ب ــواد همــاهنگی ن مصــرف م

گیر ها در سطح فراگیر، گریبانیمنفی این ناهماهنگاي پیامده
سالمت  مستقل گروهپزشکی خواهد شد که هاي علومدانشگاه
  اند.اندازي کرده را راه اجتماعی و اعتیاد -روانی

تغییر نمودار تشکیالتی وزارت بهداشت بار دیگر بر پایبند 
زند، که بـا   میهاي درازمدت مهر تأیید ریزينبودن ما به برنامه

هـا و حتـی   ام ارشد در یک سازمان، بیشـتر برنامـه  تغییر یک مق
ریخته و از ابتـدا بـازتعریف    همهاي اداري آن سازمان بهسمت
ــر نشــان داد حــرف و ادعــاي مســئوالن و   مــی شــود! ایــن تغیی

   .اران چقدر با عمل فاصله داردذگسیاست
دسـت آورده  فعاالن سالمت روان در سایه استقاللی که به

 هاي مستمر خویش کوشـیدند تـا  ریزي و تالشبودند، با برنامه
ویـژه  پزشـکی بـه  هـاي روان جا بیندازند که اختالل این نکته را

توان مانند دیابت، افزایش فشارخون، افسردگی و اعتیاد را نمی
کتونــوري و... تنهــا یــک شــاخه مهــم از هیپوتیروئیــدي، فنیــل

رتی هاي غیرواگیر درنظر گرفت. تالش آنها براي ضروبیماري
تعریف دفتر جداگانـه بـراي سـالمت    «شد: بود که احساس می
و براي جامه عمل پوشاندن به این باور که  »روانی و اجتماعی!

توان بخش سالمت روان را یک بخش وابسته، در حاشیه نمی«
   »هاي بهداشتی در نظر گرفت! ها و گروهدیگر بیماري

ت بهداشت در وزاراجتماعی و اعتیاد  -روانی دفتر سالمت 
دست آورد، در دو سـه  سایه استقالل نسبی و سپس کاملی که به

ــر بســیاري از موضــوع  ــهســال اخی حــال خــود رهاشــده،  هــاي ب
ــت ــاپیموده (  دس ــاخورده و ن ــه  ن ــه برنام ــیشاز جمل ــري از  پ گی
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جانبه سالمت روان، تأمین سـالمت  خودکشی، تدوین قانون همه
میـان دو سـامانه سـالمت     روان در بحران و بالیا، برقراري تعامل

ــارت   ــه مهـ ــوزش برنامـ ــانه، آمـ ــدگی روان و رسـ ــاي زنـ و  هـ
آزاري، درمـان اعتیـاد بـا متـادون     فرزندپروري، مقابله با کودك

اداره سالمت اجتماعی را بنیان نهـاد   .و...) را مورد توجه قرار داد
ها توجه کرد (مانند تـدوین و  و فعال کرد؛ به مستندسازي تجربه

پزشـکی بزرگسـاالن،   هـاي روان ماي درمـان بیمـاري  انتشار راهن
جانبه سالمت روان، راهنماي بیان اخبار خودکشـی در  قانون همه

هـاي  درمـانی و...)؛ شـاخص  هـا، راهنمـاي تجـویز شـوك    رسانه
پردازي  هاي نو میدان داد و زمینه ایدهجدید تعریف کرد؛ به ایده

  هاي گوناگون را فراهم آورد... ولی... در گستره

ــف رفــتن اســتقالل ایــن دفتــر بســیاري از فعــاالن        از ک
ــوزه ــوم روان  ح ــاي عل ــاري ه ــناختی و رفت ــکان،  روان( ش پزش
را نسـبت بـه اجرایـی     )شناسان، مـددکاران اجتمـاعی و...   روان

شده دلسرد کرد و زایمان جنین هاي ازپیش تعریفشدن برنامه
تراریخته سالمت روان را بـراي هـزار و یکمـین بـار بـه عقـب       

رسـد حتـی بـا    نظـر نمـی  اي کـه بـه  الخلقهانداخت! جنین ناقص
دنیا بیاید! به احتمال نزدیک به یقین، سـی سـال،   سزارین هم به

چنان شصت سال و شاید صد سال دیگر هم وزیر بهداشت هم
از اهمیــت بهداشــت روانــی مــردم ســخن بگویــد و بــر ادغــام  

ــد، هــاي ســالمت روان در ســامانه ســالمت تأکیــد نما  برنامــه ی
  ادغامی که نه اکنون و نه آن زمان اتفاق نخواهد افتاد!!! 

  


