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 مراجعان با میان روانپزشکان و روانشناسان در ایران ارتباط
 مطببیماران با تعیین وقت قبلی به است؛ صورت سنتی هنوز به
ادامـه  ه مراجعـ  ،در صـورت نیـاز   کنند ومیمراجعه  انمتخصص
طـوالنی بـر ارتبـاط    هـاي  سـال  ایـن روش  گرچها. یابدپیدا می

امـا اشـکاالت و نقـایص     ،بوده اسـت  حاکم بیماران و پزشکان
بـراي پرسـیدن   تنها مثال بسیاري از بیماران دارد؛ براي  فراوانی
ب پزشـک خـود   ال ساده مرتبط با روند درمانی به مطـ ؤیک س

هـاي  بـا توجـه بـه سـیر مـزمن بیمـاري      ویژه به .کنندمراجعه می
 نیـاز  مـدت هـاي طـوالنی  بیماران بـه درمـان   بیشترروانپزشکی، 

تجدید داروها به پزشک  برايتنها  هاوقتدارند و در بسیاري 
در سوي دیگر هم بیمارانی هستند که به دلیل کنند. مراجعه می

 نخستین ه پزشک، پس از دریافتمشکالت در مراجعه بوجود 
مدت و بدون مشورت با پزشک تجدید و آن را طوالنی ،نسخه

هر چه فاصله محل سـکونت بیمـار از مطـب     .کنندمصرف می
افتـد. در  یشـتر اتفـاق مـی   بیشتر باشد، چنین مشکالتی بپزشک 

، حتی به دالیـل فرهنگـی   ،ترهاي کوچکبسیاري از شهرستان
کلینیـک تخصصـی   او بـه مطـب یـا     قـال از انت ،هان بیمـار اهمر

  .کننداجتناب می
وانپزشــکی یکــی از  بــا در نظــر گــرفتن ایــن مــوارد، ر    

 تواند از تکنولوژي ارتباطات بیشـترین هایی است که می حوزه
در دهه اخیر با پیشرفت سریع در عرصه فناوري . بگیرد بهره را

ــات  ــات و اطالع ــگرفی در  ،ارتباط ــوالت ش ــوزه تح ــاح ي ه
درمان بیشتر نقـاط دنیـا روي داده اسـت. هـر چنـد      بهداشت و 
ترین کاربردهاي فناوري ارتباطات و اطالعات در یکی از مهم

اسـت   1حوزه روانپزشکی در کشور ما، روانپزشکی از راه دور
یکـی از  هاي مخابراتی کشور، شاید )، با توجه به زیرساخت1(

رتباطات، استفاده از فناوري اهاي روش ترینترین و ارزانساده
  .پست الکترونیک باشد

تواند کیفیت میپست الکترونیک  نشان داده شده است که
نیاز  تواندپست الکترونیک می). 2( را باال ببرد مدیریت درمان

ویــژه در مــوارد را، بــه حضــور فیزیکــی بیمــاران در مطــب بــه
سـاده و روزمـره    ياهـ السؤبسیاري از گیري، کاهش دهد.  پی

 نیـز  پزشـکان  اسـت. راه قابـل پرسـش و پاسـخ    بیماران از ایـن  
ثرتري با بیماران در ارتباط باشند و حتی ؤصورت متوانند به می

 ها،ا یا مصرف منظم داروهبراي انجام آزمایش ،در موارد الزم
ــل ــد. پســت    2ایمی ــال کنن ــاران ارس ــراي بیم ــادآوري ب ــاي ی ه

هـاي الکترونیکـی رایـج و    پسـت وسیله بهتواند الکترونیک می
 ، بـراي که با امنیت باالتر اختصاصی انواع کاربرد مومی، یا باع
نکته قابل توجـه  انجام شود.  ،اندین نوع ارتباطات تدوین شدها

ــن  ــورد،در ای ــل  م ــاد تمای ــراي زی ــاران ب ــاربرد بیم ــت  ک پس
ــا روانپزشــک  ــاط ب ــراي ارتب تــی اگــر ح اســت. الکترونیــک ب

بیمـار خـود   پست الکترونیک بـا   وسیلهبهروانپزشکان نخواهند 
در ارتباط باشند، به احتمال زیاد اینترنت و پسـت الکترونیـک   

ــر   میــانماهیــت روابــط  ــده تغیی بیمــار و روانپزشــک را در آین
ــد داد ــک ).3( خواه ــد   بررســی در ی  درصــد 54مشــخص ش
پسـت الکترونیـک بـا     وسـیله بـه تواننـد  بکه رصورتید ،بیماران

تغییر خود را پزشک پیشین  ،پزشک جدید ارتباط برقرار کنند
   ).3( خواهند داد

پست الکترونیـک در بهبـود    کاربردبا وجود اهمیت بالقوه 
هنـوز   یرسد به دالیلـ به نظر می ،ه خدمات درمانییکیفیت ارا
 درمـان کشـور   بهداشت وسامانه ثر وارد ؤصورت ماین ابزار به
  شود. بررسی  آن باید که دالیل ،نشده است
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روانپزشکان درصد  36 یکیک کنفرانس مهم روانپزشدر 
نیـز   درصـد  25از مراجعان خود ایمیل دریافت کـرده بودنـد و   

ــال    ــل ارس ــود ایمی ــار خ ــراي بیم ــد ب ــرده بودن ــه . ک ــس ه لأمس
ــاره ارتبــاط ایمیلــی بیمــاران و روانپزشــکان کننــده در نگــران  ب

مشــکالت مــرتبط بــا ماهیــت پســت      -1عبــارت اســت از:  
ف شدن یک نامـه از  مثال احتمال گم یا حذ ، برايالکترونیک
هـاي  گفتـه  مانـدن ل مربـوط بـه محرمانـه   یمسـا  -2 ؛طرف بیمار

که ممکن است در این نوع ارتباطات بـه اشـتباه فـاش    بیماران، 
احتمال صدمه به ارتبـاط بیمـار و روانپزشـک، چـون      -3 شود؛

صـورت حضـوري   بـا پزشـک خـود بـه     بایـد بعضی از بیماران 
تـوان بـه   هم می وع ارتباطمزایاي بالقوه این ن. از صحبت کنند

هـاي طـوالنی یـا    در مسافرتکاربرد  -1این موارد اشاره کرد: 
در  توانـد نمـی روانپزشک به هر دلیل بـراي مـدتی    که هنگامی

ایمیـل  از طریـق  ارتبـاط   در ایـن مـوارد  . یابـد کلینیک حضـور  
   ؛داشـته باشـد   يمثبـت بـر رونـد بهبـود بیمـار      يثیرأتواند تـ  می

از ارتباط مستقیم و حضوري با  ر به هر دلیلکه بیماهنگامی -2
توانـد  شک میزروانپ -3؛ کنداحساس خجالت می روانپزشک
بار شرح حال بیمار را مطالعه نماید تا براي کمک به او چندین

 ه ثبت بهتر موارد مرتبط با بیمارب -4 ؛ وبهترین تصمیم را بگیرد
  .)4کند (کمک میمستندسازي و به عبارت دیگر، 

 روانپزشــکان بــه شــتنندا تمایــلتــرین علــل از مهــم یکــی
 شـده این اسـت کـه ایمیـل یـک سـند نوشـته      ، ایمیل استفاده از
 سـوي دادگاه بررسـی شـود. از   در تواند که می است همیشگی

خیري در پاسخ به ایمیل وجود داشته باشد أدیگر ممکن است ت
دیگـر  مـورد  سـاز اسـت.   لهأکه در موارد اورژانس و بحران مس

از تمـام شـواهد    ،ارزیابی بیمـار براي ن است که روانپزشک ای
محتواي  و 3، تن صدا2، ژست1نوایی، معاینه فیزیکیش ،دیداري

ممکـن  ایمیـل  از طریق در ارتباط  که ،کندصحبت استفاده می
و  5قـراري بـی ، 4عاطفـه  بررسی ،ارتباطاین چنین در . همنیست

شواهد دیداري  نبود. پذیر نیستمکانا 6حرکتی -کندي روانی
بـه  البتـه  کـه   ،شـود منجر اشتباه تواند به تشخیص می و شنوایی

ماهیت و تاریخچـه ارتبـاط روانپزشـک بـا یـک بیمـار خـاص        
گیري کـرد کـه   طور نتیجهتوان اینمی نهایتدر  .بستگی دارد

در  7کالمـی اهمیـت ارتبـاط غیر   دلیـل گرچه در روانپزشکی به
طـور کامـل   تواند بهل هرگز نمیارتباط با بیمار، استفاده از ایمی

بــراي  یتوانــد مکملــمــی ،جــایگزین ارتبــاط حضــوري گــردد
در کشـوري  باشد. گفتنی اسـت  ت اه خدمیباالبردن کیفیت ارا

 ، کـه سـطح اقتصـادي و اجتمـاعی پـایین اسـت،      مانند پاکستان
روانپزشـکان و بیمـاران در   میـان  استفاده از ایمیل براي ارتبـاط  

 است. حال افزایش 
پست الکترونیک را براي  کاربرد 8نجمن پزشکی آمریکاا 

حوزه بهداشت روان نامناسب دانسته است و علت اصلی آن را 
بیـان  اطالعـات بیمـاران    مانـدن بودن و اهمیت محرمانـه حساس
هـاي اسـتانداردي را   رمفـ  . با این حال، ایـن انجمـن  است کرده

پست  لهوسیهاز شروع ارتباط ب پیش براي گرفتن رضایت بیمار
 ایـن گفتنی است الکترونیک با روانپزشک تدوین کرده است. 

 روانپزشـک و بیمـار  میـان  نامـه  یـک رضـایت   يامضاامر، تنها 
د. بیمـار بایسـتی   شـو مینکات بسیاري بحث در مورد و نیست 

آموزش ببیند که در مواقع اورژانس به روانپزشک خـود تلفـن   
بیمـار بایـد بـه     چنـین هـم  .یا حضوري او را مالقات کنـد  ،بزند

از نظر  ،ل و خطرات این نوع ارتباطیاندازه کافی در مورد مسا
را  قانونیاین نکته  رکوپر طالعات آگاه گردد.ماندن ا محرمانه

توصـیه  بیمـار بـر اثـر     اگـر شـود کـه بـراي مثـال     نیز یادآور می
چـه کسـی    شـود، دچـار مشـکل   روانپزشک در ایمیل، درمانی 
  1). 3است ( مقصر

در ارتباط درمـانی بایـد بـه    پست الکترونیک کاربرد  براي
 ارتبـاط نخسـتین  بهتر اسـت   -1): 6و  5این نکات توجه کرد (

حضـوري باشـد و پسـت الکترونیـک     میان بیمار و روانپزشک 
از شـروع ارتبـاط    پـیش  -2؛ کـار رود گیري بـه براي موارد پی

د سعی شو -3؛ دشونامه امضا وافقت ،پست الکترونیک وسیله هب
بیمـار   -4؛ پاسخ داده شـود تر ع، هرچه سریهاي اورژانسایمیل

ــه ل یمســااز  ــهمربــوط ب   شــود؛ گــاه مانــدن اطالعــات آمحرمان
 بـه بیمار بایستی حتی در تعطیالت کسی را داشـته باشـد تـا     -5

نسـخه کپـی از   د روانپزشـک بایـ   -6؛ دهـد  پاسخمشکالت او 
شـده  ت پرینتصورصورت دیجیتال و چه بهچه بهرا،  هاایمیل

بـه درسـتی   ببیند تا مشکل خود را بیمار آموزش  -7؛ نگه دارد
در قسـمت موضـوع    ،و هنگـام ارسـال ایمیـل   نـد  بنـدي ک دسته

هـاي  پیـام کنـد  میبه پزشک کمک  امر . ایننمایدایمیل تایپ 
خودکـار هـر دو طـرف     پاسخ -8؛ بندي کندرسیده را اولویت

در  -9م مطمـئن شـوند؛   فعال باشد، که بتواننـد از دریافـت پیـا   
از دیـد  هـا  صورت ارسال یـک ایمیـل بـراي چنـد نفـر، ایمیـل      

_______________________________________ 
1- physical examination 2- gesture 
3- tone of voice  4- affect   
5- agitation  6- psychomotor retardation 
7- nonverbal   
8- American Medical Association 
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اسـتفاده   1بـه عبـارت دیگـر از کپـی کـور      بماند،دیگران مخفی 
؛ لحن ایمیل عصبانی، تمسـخرآمیز یـا انتقـادي نباشـد     -10شود؛ 

ــل داراي امضــا و -11 در  -12؛ مشخصــات پزشــک باشــد  ایمی
 ه بیمار یادآوريب متن ایمیل،شدن یش از اندازه طوالنیصورت ب

مـورد بحـث قـرار    حضوري یا تلفنی موضـوع  شود که در آینده 
 بــه بیمــارهــا دســتوالعملاز ایمیــل بــراي یــادآوري  -13گیــرد؛ 

هـاي  بیمارانی که دسـتورالعمل رابطه ایمیلی با  -14استفاده شود؛ 
پـذیرد؛  مـی  پایانکنند،  این نوع ارتباط را رعایت نمی موجود در

انتخـاب یـک کلمـه رمـز مطمـئن      ، ماننـد  نکات مهم امنیتی -15
مهـم  سـیم  هـاي بـی  از ایمنـی شـبکه  اطمینـان   -16شود؛ رعایت 
وجه آدرس پسـت الکترونیـک بیمـاران بـراي     هیچبه -17است؛ 

تـوان از  مـی  -18نگیـرد؛  مقاصد تجاري در اختیار دیگران قـرار  
سادگی و بـا  بهاین کار  .کرد پیام استفاده هبراي مبادل 2رمزنگاري

ــرم  ــتفاده از ن ــوزش اس ــت   آم ــام اس ــل انج ــژه قاب ــاي وی   ؛ افزاره
هـاي اینترنتـی ویـژه بـا میـزان امنیـت بـاال        توان از پایگاه می -19
ــه ــود     ب ــتفاده نم ــادي اس ــک ع ــدمات پســت الکترونی ــاي خ   ؛ ج
بـا  خودکـار،   بندياولویتهاي سامانهسازي طراحی و پیاده -20

. بسـیار بااهمیـت اسـت    شـکان، وقـت روانپز  توجه به محدودیت
بـه ایمیـل   پزشـک  روانزمـانی کـه   ، براي پرداخت مالیباید  -21

 در نظر گرفته شود.دهد، پاسخ می
رصد بـاالیی از بیمـاران کـار بـا     به احتمال زیاد، د ایران در

بیشـتر  گرچـه در  انـد، ا را یاد نگرفتـه  رایانه و پست الکترونیک
ایـن مـوارد بـه بیمـاران      ربتواننـد د  ها افـرادي هسـتند کـه   خانه

عیــین درصــد بیمــارانی کــه خــود یــا یکــی از  ت. کننــدکمــک 
تواند یک می ،اطرافیانشان به پست الکترونیکی دسترسی دارند

    .پژوهشی باشدموضوع 
ایمیـل  از طریـق  برقـراري ارتبـاط    يروموانع پیش ،در کل

در ایــــران بســـیار اســــت؛  روانپزشــــکان و بیمـــاران   میـــان 
حجـم   ارتبـاط، ایـن  برقراري  با فناوري بیماراننداشتن  آشنایی

نشــدن قــوانین بـــراي   روانپزشــکان، تعریــف   يبــاالي کــار  
 هـا از شدن ایمیـل نبنديالویتهاي مشاوره و بازپرداخت هزینه

ر ایـن ایـده را بسـیار دور و    ضـ که در حـال حا است،  جمله آن
کـار پژوهشـی زیـادي    رسـد  به نظر مـی نمایاند. میبلندپروازانه 

 ؛نیـاز اسـت   ايسـنجی چنـین ایـده    نیازسـنجی و آمـادگی  ي برا
سوي ارتباطات دیجیتال در حرکت بهکه  ویژه با توجه به این به

ي بـراي آن  تـدابیر اسـت و بایـد    اجتنـاب  آینده امري غیرقابـل 
  اندیشید.
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