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Abstract
Background: Razi Psychiatric Hospital is one of the most important mental hospitals in Iran. The majority of the patients who have committed crime are treated
in this hospital. This study surveys the process of diagnostic assessment, care and
rehabilitation of criminal inpatients of Razi hospital.
Materials and Methods: This is a descriptive-analytic study. The statistical population of this research incudes all of the patients of the hospital during winter 2015.
The population was chosen using a non-random sampling method. The data was
collected using a researcher-made form that included characteristics such as demographic, social-economic situation, diagnosis, the treatment they get and the type of
the crime they had committed. In addition, the diagnosis and treatment information
that was collected in patients’ cases using DSM-IV-TR, was also used. The HCR-20
checklist was piloted to assess the risk level. The collected data was checked using
SPSS.
Findings: During three months of winter in 2015, the number of criminal inpatients in Razi Hospital was 153 (17 females and 136 males). The findings showed
that the treatment that was served for them wasn’t different from the non-criminal
patients’ treatment. The only treatment they received was regular doctor visits and
drugs. No organized psychiatric, rehabilitation and educational service was provided. Also there is no follow-up program defined for these patients. Although the
forensic medicine doesn’t send these patients to this center to only treat them but to
assess their risk level, for which there is no organized program.
Conclusion: Criminal patients need practices more functional than what is currently being provided. This study shows that the level of the Razi Hospital’s service
needs improvement and needs its special high secured section to assess and treat the
criminal psychiatric patients.
Keywords: Criminal Psychiatric Patients, Assessment, Care, Treatment, Razi
Hospital
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زمینه و هدف :بیمارستان روانپزشکی رازی يکی از مهمترين بیمارستانهای روانپزشکی ايران است .بخﺶ
عمدهای از بیماران روانی که مرتکﺐ جرم شدهاند ،در اين بیمارستان نﮕهداری میشوند .اين تحقیﻖ به بررسی
روند ارزيابی تشخیصی ،مراقبت ،درمان و توانبخشی بیماران روانپزشکی کیﻔری پرداخته است که در بیمارستان
رازی بستریشدهاند.
روش بررسی :اين تحقیﻖ از نوع توصیﻔی  -تحلیلی و جامعۀ آماری آن کلیۀ بیماران روانپزشکی کیﻔری در
زمستان  1393است .نمونۀ بررسیشده از بین بیماران حاضر در بیمارستان روانپزشکی رازی بهصورت ﻏیر
تصادفی و از نوع هدفمند انتخاب شد .دادهها با استﻔاده از فرم جمﻊآوری اطالعات محقﻖساخته که شامل
ويژگیهای جمعیتشناختی ،وضعیت اقتصادی -اجتماعی ،تشخیﺺ بیماری ،چﮕونﮕی خدمات درمانی دريافتی
و نوع جراﺋم ارتکابی بوده است ،جمﻊآوری شد .افزون بر اين از اطالعات مربوط به تشخیﺺ و درمان موجود در
پروندههايی استﻔاده شد که براساس  TR-DSM-IVصورت گرفته بود .چکلیست  20-HCRبرای بررسی میزان
خطرناك بودن بیماران پايلوت شد و اطالعات جمﻊآوریشده با استﻔاده از نرمافزار SPSS
بررسی آماری شد.
ِ
یافتهها :در سهماهۀ زمستان سال  1393تعداد بیماران کیﻔری بستریشده در بیمارستان رازی  153نﻔر )17
زن و  136مرد( بود .يافتهها نشان داد که خدمات درمانی اراﺋهشده به اين بیماران تﻔاوتی با خدمات اراﺋهشده
به بیماران ﻏیرمجرم ندارد .بیماران فقﻂ از دارودرمانی و ويزيت منظم روانپزشکی بهرهمند میشوند و خدمات
سازمانيافتۀ روانشناختی ،توانبخشی و آموزشی کامل دريافت نمیکنند .ضمن اينکه برای اين بیماران برنامۀ
مشخﺺ پیﮕیری فعال درمانی تعريﻒ نشده است .همچنین علیرﻏم اينکه پزشکی قانونی ،اين بیماران را فقﻂ
ِ
خواهان ارزيابی میزان خطرناك بودن آنها است ،اما
برای درمان و مراقبت به اين مرکز ارجاع نمیدهد و جز اين،
ِ
برنامۀ نظاممند و مدونی برای سنجﺶ میزان خطر وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری :بیماران کیﻔری درزمینۀ مراقبت و درمان نیاز به اقداماتی فراتر از اقدامات انجامشدۀ فعلی
دارند .اين تحقیﻖ نشانﮕر آن است که سطﺢ خدمات بیمارستان رازی تا زمان تﺄسیﺲ بخﺶهای ويژه با امنیت باﻻ
برای نﮕهداری ،ارزيابی و درمان بیماران روانپزشکی کیﻔری ،نیاز به ارتقا دارد.
کلیدواژه :بیماران روانپزشکی کیﻔری ،ارزيابی ،مراقبت ،درمان ،بیمارستان رازی
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در ايران علیرﻏم اينکه سیستم روانپزشکی و روانشناسی
قانونی پیشینۀ پژوهشی و نظری ﻻزم را ندارد ،در حال حاضر
بهعنوان يک حیطۀ تجربی در بخﺶ معاينات سازمان پزشکی
قانونی کشور مشغول به اراﺋۀ خدمات است .عمدهترين
فعالیت اين سیستم ،رسیدگی به موضوعات کیﻔری بیماران
روانپزشکی است بیمارانی که اﻏلﺐ با عنوان »بیماران
کیﻔری« شناخته میشوند.
روانپزشکی قانونی شاخهای از روانپزشکی است که به
مساﺋل حقوقی و قانونی در بیماران روانپزشکی میپردازد
( .)1منظور از بیماران روانپزشکی کیﻔری افرادی است که
به سبﺐ ابتال به اختالﻻت روانی و رفتاری مرتکﺐ جراﺋمی
شدهاند و يا امکان ارتکاب جرم در آنان بسیار باﻻ است (.)2
اين دسته از بیماران ،بهويژه افرادی که دچار اختالﻻت
سايکوتیک و يا نقﺺ در بهرۀ هوشی خود هستند ،مقابل
قانون از نوعی حمايت قانونی برخوردارند و بهدلیل بیماری
خود ،در برخی موارد مسئول اعمال شناخته نمیشوند
و يا تخﻔیﻒ مجازات شامل حال آنها میشود .اين دسته
از بیماران با حکم قاضی برای ارزيابی و تشخیﺺ اولیه به
مراکز پزشکی قانونی میآيند و پﺲ از آن با دستور قاضی و
تشخیﺺ روانپزشک ،در بیمارستانهای روانپزشکی عمومی
بستری میشوند ( .)3براساس مادهقانون  149قانون مجازات
اسالمی ،مصوب ارديبهشت  ،1392شخصی که در زمان
ارتکاب جرم به اختالل روانی مبتال باشد ،بهنحویکه فاقد
قوۀ تمییز و اراده باشد ،مجنون محسوب میشود و مسئولیت
جزايی ندارد .همچنین براساس مادۀ  150همین قانون ،در
صورت رفﻊ مسئولیت کیﻔری و خطرناك بودن وضعیت روانی،
اين بیماران بهمحل مناسبی ارجاع داده میشوند و تا رفﻊ
حالت خطرناك در آنجا نﮕهداری میشوند .درواقﻊ مطابﻖ اين
مادهقانون ،متهمی که دچار بیماری روانی و حالت خطرناك
است در مراکز بیمارستانی ،تحت درمان روانپزشکی و
مداخالت روانشناختی قرار میگیرد (.)4
معموﻻ اين بیماران پﺲ از انجام ارزيابیهای تشخیصی
مقدماتی بهوسیلۀ متخصصان روانپزشکی شاﻏل در سازمان
پزشکی قانونی ،برای ارزيابیهای تکمیلی و اقدامات درمانی به
بیمارستانهای روانپزشکی عمومی منتقل میشوند .به دلیل
روشن نبودن تعداد بیماران روانپزشکی کیﻔری و مشخﺺ
نبودن فرآيند ارزيابی و چﮕونﮕی نﮕهداری اين بیماران ،اﻏلﺐ
هم متخصصین روانپزشکی در سازمان پزشکی قانونی و هم
بیماران روانپزشکی کیﻔری دچار نوعی سردرگمی هستند.
اين سردرگمی بیماران و نامشخﺺ بودن فراوانی اين بیماران،
مانعی برای افزايﺶ عملکرد سالمت روان در نظام عدالت
کیﻔری است (.)5
در شرايﻂ فعلی ،بخﺶ عمدهای از بیماران کیﻔری به
بیمارستان روانپزشکی رازی معرفی و در آنجا نﮕهداری
میشوند .اين بیمارستان در سال  1296تﺄسیﺲ شده است
و با  1400تخت روانپزشکی ،بزرگترين مرکز آموزشی-
درمانی روانپزشکی کشور به حساب میآيد .بخﺶهای اين
مجلۀ پزشکی قانونی ایران

بیمارستان عبارتاند از :بخﺶهای بستری به نامهای قانون،
سینا ،شﻔا ،برزويه ،ابوريحان ،کودکان ،جسمي ،بخﺶهای
پرديﺲ )در اين بخﺶ بیماران با سابقۀ بستری طوﻻنیمدت
که از زندان ارجاع شدهاند و يا خانوادهای ندارند ،نﮕهداری
میشوند( ،سالمندان و اورژانﺲ است .اين مرکز درمانی وابسته
به دانشﮕاه علوم بهزيستی است و بیماران روانپزشکی ،اعم از
ﻏیرمجرم و مجرم را بستری میکند و خدمات درمانی به اين
بیماران اراﺋه میدهد (.)6
همانطور که در پژوهﺶهای مختلﻒ به اين مسئله اشاره
شده است ،روانپزشکان و روانشناسان قانونی با برخی از
سختترين بیماران روانپزشکی در ارتباط هستند ( .)7اين
روانپزشکان و روانشناسان ،افزون بر تشخیﺺ و درمان
اختالﻻت روانپزشکی ،میزان خطرناك بودن بیماران و
احتمال ارتکاب جرم آنها را ارزيابی میکنند .عالوه بر اين،
روانپزشکان قانونی در مواقﻊ لزوم بهعنوان شاهد متخصﺺ
در جلسات دادرسی حﻀور پیدا میکنند ( .)8اين دسته از
بیماران ،به بررسی موارد پیﭽیده ،مانند میزان خطرناك بودن
بیماران مجرم و نیز ارزيابی و درمان اختالﻻت روانی نیاز دارند
و گاه بايد به مراکز درمانی و نﮕهداری با امکانات امنیتی باﻻ
)مانند زندان يا بیمارستان روانپزشکی قانونی( انتقال داده
شوند ()9؛ بدينسبﺐ برای ارزيابی و تشخیﺺ اين بیماران،
بررسیهای گسترده و دقیﻖ ﻻزم است .روشن نبودن وضعیت
اين بیماران با در نظر داشتن شرايﻂ خاص آنها ،از يک سو
منجر به موانﻊ جدی در حیطۀ سالمت روانی میشود و از
سوی ديﮕر به سلﺐ امنیت از جامعه خواهد انجامید.
نﮕاهی اجمالی به شرايﻂ بیماران کیﻔری در ممالک
اروپايی نشان میدهد که روشهای ارزيابی ،درمان و
توانبخشی بیماران در مواردی بسیار مشابه و در برخی
موارد دارای تﻔاوتهای زيادی است .برای نمونه کارکرد اين
سیستم در انﮕلستان ،سوﺋد ،آلمان و روسیه را بررسی کرديم؛
در انﮕلستان بیماران روانپزشکی کیﻔری در بخﺶهای
نیمهايمن و کامال ايمن در بیمارستانهای برادمور ،1اشورث2و
رمﭙتون 3نﮕهداری میشوند .سیستم روانپزشکی قانونی
در اين کشور ،هم بهصورت سرپايی و هم بهصورت بستری
وجود دارد .انجام درمان میتواند در کلینیکهای خصوصی
روانپزشکان ،مراکز دانشﮕاهی و مراکز تﺄديبی انجام شود اما
مهمترين بخﺶ از فعالیت دستاندرکاران روانپزشکی قانونی،
انجام درمان ،توانبخشی و نﮕهداری بیماران مجرم روانی در
بیمارستانهای حﻔاﻇتشده 4است .جايی که روی روشهای
کاستن از احتمال ارتکاب مجدد جرم تمرکز شده است (.)10
در کشور سوﺋد ،درمان و مراقبت به وسیلۀ  20خدماتدهندۀ
مراقبت استاندارد سالمت بهصورت منطقهای انجام میپذيرد.
در اين کشور سیستم خدمات روانپزشکی قانونی خصوصی
وجود ندارد اما تعداد زيادی خانههای پرستاری ،بهويژه
1 . Broadmoor
2 . Ashworth
3 . Rampton
4 . Secure Mental Hospital
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در نواحی شهری ،برای مراقبت درازمدت بیماران روانپزشکی
کیﻔری پﺲ از ترك بیمارستان وجود دارد .در آلمان و
بیماران
روسیه ،درمانﮕاههای پیﮕیری سرپايی و مراکز اقامت
ِ
ترخیﺺشده از بیمارستان که هنوز توانايی زندگی مستقل
را ندارند ،پیﺶبینی شده است .در تمامی مراکز روانپزشکی
قانونی ،اعم از بخﺶ يا دپارتمان يا بیمارستان قﻀايی ،وﻇیﻔۀ
درمان به عهدۀ روانپزشکان قانونی است ( .)11در کشور
آلمان ،بیمارستان حﻔاﻇتشدۀ قﻀايی هاينا 1و بیمارستانهای
اقماری آن ،بخشی از بیماران کیﻔری در اين کشور را در خود
جای داده است .در اين بیمارستانها انواع درمان و مراقبت،
همراه با آموزش و توانبخشی برای بهبود بیماران کیﻔری
به کار گرفته میشود .البته مدت اقامت بیماران در اين
بیمارستانها معموﻻ باﻻ است ( .)12در روسیه بیماران مجرم
روانی در بخﺶ روانپزشکی قانوني مرکز سربسکي درمان
و مراقبت میشوند .مرکز سربسکی 2همچنین دارای بخشی
با عنوان »بخﺶ مشکالت اپیدمیولوژی روانپزشکی« است.
عمدهترين فعالیتهای متخصصین در اين بخﺶ عبارتاند از:
تحقیقات کلینیکی مبتنی بر اپیدمیولوژی اختالﻻت روانی،
جمﻊآوری و آنالیز نتايﺞ آمار پراکندگی بیماریهای روانی
و طراحی و استﻔاده از مدلهای کامﭙیوتری در خدمات
روانپزشکی ( .)13در بیشتر سیستمهای روانپزشکی قانونی
در اروپا ،آمريکا و اقیانوسیه ،درمانﮕاههای پیﮕیری و خانههای
پرستاری )سرپرستی( برای مراقبتهای پﺲ از ترخیﺺ وجود
دارد و بیماران تا مدتی تحت نظارت سیستم درمانی باقی
میمانند .اين امر باعﺚ نظارت مستمر و فعال سیستم درمانی
میشود و درنتیجه دستﮕاه قﻀايی با کاهﺶ احتمال ارتکاب
جرم مجدد روبهرو خواهد بود و درنهايت افراد جامعه در
آرامﺶ بیشتری به سر خواهند برد.
آنﭽه انجام اين مطالعه را ضروری ساخت ،اين بود که
تاکنون پژوهشی دربارۀ فراوانی بیماران روانپزشکی کیﻔری،
توصیﻒ شرايﻂ آنها ،نﮕهداری اين بیماران و نوع درمانی که
دريافت میکنند ،در کشور انجام نشده بود .درواقﻊ اطالعات
مدون و جامعی دربارۀ بیماران روانی مجرم که در بیمارستان
رازی نﮕهداری میشوند ،در دست نبود و با اين شرايﻂ،
برنامهريزی برای درمان و توانبخشی اين بیماران بسیار دشوار
به نظر میرسید .هدف اين پژوهﺶ پاسخ به اين پرسﺶ بوده
که فرآيند ارزيابی تشخیصی ،مراقبت ،توانبخشی و درمان
بیماران روانپزشکی کیﻔری در بیمارستان رازی ،بهعنوان
يکی از مهمترين مراکز مراقبت و درمان بیماران مجرم روانی،
چﮕونه است .يافتن پاسخ اين پرسﺶ به ما کمک خواهد کرد
تا برای همۀ اين موارد برنامهريزی مناسﺐ داشته باشیم.

مواد و روشها
اين پژوهﺶ يک مطالعۀ توصیﻔی است که با هماهنﮕی
بین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و مديريت بیمارستان رازی
انجام شد و روی نمونۀ بررسیشده يعنی بیماران روانپزشکی
کیﻔری در بیمارستان رازی که بهصورت ﻏیر تصادفی از نوع
هدفمند انتخاب شده بودند ،اجرا شد .منظور از بیماران
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کیﻔری ،بیماران روانپزشکیای هستند که بهدلیل ارتکاب
جرم با حکم دادگاه در بیمارستان رازی بستری شده بودند.
فرمهای آمادهشده برای ﺛبت اطالعات ﻻزم تکمیل شد.
تشخیﺺ بیماران که با توجه به مالكهای DSM-IV-TR
مشخﺺ و در پروندههای بیماران درج شده بود ،يادداشت
شد .اطالعات ﻻزم عبارت بودند از :سن و جنسیت بیماران،
میزان تحصیالت ،جمعیت خانواده ،رديﻒ تولد ،محل زندگی،
وضعیت زناشويی ،عملکرد شغلی ،سطﺢ اجتماعی و اقتصادی،
سابقۀ مصرف مواد ،سابقۀ رفتار مجرمانه ،نوع جرم اخیر،
نسبت قربانی با بیمار )در جراﺋم علیه اشخاص( ،مدت اقامت
در بیمارستان ،نوع خدمات توانبخشی و نوع درمانهای
دارويی .در جريان اين تحقیﻖ ،چکلیست  20-HCR 3هم
برای ارزيابی میزان خطرناك بودن بیماران جامعۀ مطالعه
پايلوت شد و ويژگیهای روانسنجی شاخﺺهای اين ابزار
با روش آلﻔای کرونباخ محاسبه شد و همسانی درونی آن به
میزان  0/69به دست آمد 20-HCR .چکلیستی است که
برای ارزيابی میزان خطرناك بودن افراد مبتال به اختالﻻت
روانی استﻔاده میشود .اين چکلیست دارای  20پرسﺶ
در موضوعات گوناگون است که بسته به پاسخ ارزيابیشده
بهوسیلۀ درمانﮕر ،بدانها نمرات صﻔر ،يک و يا دو تعلﻖ
میگیرد ( .)14ارزيابی خطر در اين گروه به اين دلیل انجام
شد تا روشهای مراقبت و درمان ،با توجه به درجهبندی
میزان خطر ،بررسی شود .از آنجا که روش آماری با تﺄکید بر
توصیﻒ دادهها است ،بنابراين از آن راه میزان فراوانی و درصد
مقادير بهدستآمده ارزيابی و تحلیل شد .اطالعات مد نظر
در تحقیﻖ ،با استﻔاده از نرمافزار  SPSSبررسی شد و پﺲ از
طبقهبندی در دستههای منظم ساماندهی و در جدولهای
مربوط بهخود قرار داده شد.

یافتهها
تعداد بیماران روانپزشکی کیﻔری که در مقطﻊ زمستان
 1393در بیمارستان رازی بستری بودند 153 ،نﻔر بود که
از اين تعداد تنها  17نﻔر از آنها را زنان تشکیل میدادند.
با در نظر گرفتن مدتزمان بستریشدن اين بیماران در
بیمارستان ،میتوان آنها را در سه گروه کوتاهمدت ) 1تا
 12ماه( ،میانمدت )دو تا پنﺞ سال( و بلندمدت ) 5تا 15
سال( تقسیم کرد که درصد بیماران در اين بخﺶها بهترتیﺐ
 %1 6/9 ،%6 0/2و  %2 2/9است .ارجاع اين بیماران به
بیمارستان از راه مراکز گوناگونی صورت گرفته است؛ تنها
 %4از بیماران بهشکل مستقیم توسﻂ پزشکی قانونی به
بیمارستان روانپزشکی رازی ارجاع شدهاند و تعدادی از اين
بیماران ،يعنی  27نﻔر ،از زندان به بیمارستان ارجاع شدهاند.
بستریهای قانونی يا با دستور مستقیم قاضی و يا بهوسیلۀ
ضابﻂ قﻀايی يعنی کالنتری انجام شده است.

1. Haina
2. Serbsky
3. Historical Clinical Risk Assessment
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از نظر ويژگیهای جمعیتشناختی ،ازلحاظ توزيﻊ سنی،
میانﮕین سنی بیماران بستری در بیمارستان  41/5سال و
طیﻒ سنی بیماران روانپزشکی کیﻔری بستری در بیمارستان
از  18سال تا  67سال است .بیشترين فراوانی گروه سنی
بیماران بستری در بیمارستان را  34-45سالهها )(%3 5
تشکیل میدهند و در اين گروه نیز بیشترين تکرار در گروه
سنی  40سالهها است .افراد جوان بستری در بیمارستان ،يعنی
گروه سنی  18تا  25سال ،فقﻂ  %5نمونه را به خود اختصاص
داده و طیﻒ مقابل اين گروه يعنی افراد  55تا  67سال%1 1 ،
افراد نمونه را تشکیل دادهاند .ديﮕر گروههای سنی ازجمله
گروه  26تا  35سال %2 1 ،و گروه میانساﻻن ،يعنی 46-54
سال نیز  %2 6نمونه را شامل میشود )جدول  .(1زنان فقﻂ
 %11از ارجاع شدگان به بیمارستان رازی را تشکیل دادهاند.
در بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی هم ،از لحاظ توزيﻊ
جمعیت خانوادههای بیماران روانپزشکی %4 7 ،بیماران در
خانوادههای پرجمعیت ) 10-5نﻔره( زندگی میکردند %6 .از
اين بیماران تکفرزند بودند و  %3 4در خانوادههای چهار تا 6
نﻔره زندگی میکردند %7 3/3 .از مراجعهکنندگان ساکن شهر
تهران و اطراف آن بودند که  %2 7از آنها از مناطﻖ جنوب
شهر و  %7بیخانمان بودند %2 5/4 .از بیماران از مناطﻖ
مختلﻒ ايران به بیمارستان ارجاع داده شده بودند .در اين بین
تنها يک بیمار ،ﻏیر ايرانی و تبعۀ افغان بود.
 %68/6از بیماران تحصیالت زير ديﭙلم دارند و  %6/8از
بیماران سواد خواندنونوشتن ندارند .در اين بین %22/2
دارای مدرك ديﭙلم و تنها  %2/6بیماران دارای تحصیالت
دانشﮕاهی هستند .در بررسی تحصیالت والدين بیماران
روشن شد که تنها  %34از پدران بیماران پايینترين سطﺢ
تحصیالت را گذرانده و بقیه بیسواد بودهاند .در بین مادران
بیماران تنها  %23پايینترين سطﺢ تحصیالت را گذرانده
بودند و بقیه بیسواد بودند .از نظر وضعیت تﺄهل بیماران
بررسیشده %51 ،از افراد مجرد هستند و  %35تجربۀ طالق
را دارند و تنها  %10/5از بیماران را افراد متﺄهل تشکیل
میدهند .سابقۀ ابتال به اختالل روانپزشکی هم در خانوادۀ
بیماران بررسی شد؛ تقريباً نیمی ) (%49از بیماران سابقۀ
بیماری روانپزشکی در خانوادۀ خود دارند ،ولی بقیه )(%51
سابقۀ بیماری روانپزشکیای را در خانواده گزارش نکردند.
در بررسی وضعیت سربازی بیماران روانپزشکی کیﻔری
مشخﺺ شد که تنها  %20دارای معافیت روانپزشکی بودند
 %35دوران سربازی خود را بدون هیﭻگونه مشکلی طی کرده
بودند .از بین بیماران بستری ،يک نﻔر سرباز بوده است .از نظر
اشتغال و کارکرد اجتماعی %75 ،از بیماران سابقۀ هیﭻگونه
اشتغالی نداشتند )جدول .(1
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شناختی بیماران مﻄالعه شده
جدول  .1ویﮋگیهای جمعیت
ِ
وضعیت جمعیتشناختی

فراوانی

درصد

طبقۀ سنی
15-25

8

5/2

25-35

33

21/6

35-45

54

35/3

45-55

40

26/1

55-65

16

10/5

65-75

2

1/3

جمعیت خانواده بیمار
تکفرزند

10

6/5

 2-4فرزند

52

34

 5-10نﻔر

90

59/9

وضعیت تحصیلی
ابتدايی

40

26/1

راهنمايی

47

30/7

متوسطه

18

11/8

ديﭙلم

44

22/2

تحصیالت دانشﮕاهی

4

2/6

بیسواد

10

6/5

وضعیت تﺄهل
مجرد

78

51/0

متﺄهل

16

10/5

مطلقه

55

35/9

فوت همسر

4

2/6

وضعیت اشتغال
بیکار

116

75/8

کارمند

4

2/6

کارگر

13

8/5

فروشنده

11

7/2

راننده

3

2/0

کشاورز

6

3/9

در بررسی وضعیت مصرف مواد و اعتیاد در بیماران
روانپزشکی کیﻔری روشن شد که  %57/8از بیماران سابقۀ
مصرف انواع مواد مخدر را دارند %38/3 .اين افراد سابقۀ
مصرف الکل را دارند و  %26شاهدانه و فرآوردههای آن را
مصرف کردهاند %46 .اين افراد سابقۀ مصرف مواد افیونی
و اپیوﺋیدها را دارند %28 .از اين مصرفکنندگان افزون بر
مواد گﻔتهشده ،سابقۀ مصرف شیشه را هم دارند و  116نﻔر،
يعنی  %73سیﮕار میکشند .بیماران روانپزشکی کیﻔریای
که يک نوع مواد مخدر را استﻔاده کرده بودند ،ديﮕر مواد را
نیز امتحان کرده بودند .بین بیماران کیﻔری بیمارستان رازی،
بیماری که تنها به يک نوع مادۀ مصرفی اعتیاد داشته باشد،
ديده نشد %11 .بیماران دارای تشخیﺺ اولیۀ سايکوز ناشی
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مطالعۀ روند ارزیابی تشخیصی ،درمان و ...

از مواد هستند.
در توصیﻒ و بررسی وضعیت قﻀايی و تاريخﭽۀ رفتارهای
خشونتآمیز بیماران روانپزشکی کیﻔری میتوان به يافتههای
زير اشاره کرد:
میانﮕین سنی نخستین رفتار خشن در بین بیماران 20
سال است .براساس توصیﻒ انجامشده در ابزار ،20-HCR
منظور از رفتار خشن هرگونه رفتار فیزيکی قهرآمیز است که
منجر به ايجاد آسیﺐ به شخﺺ يا محیﻂ شود .سن نخستین
اقدام خشونتبار يکی از موضوعات مهم در ارزيابی خطر
خشونت محسوب میشود ( %50/7 .)14از بیماران سابقۀ
رفتار مجرمانه و زندان دارند و جراﺋم خود را تکرار کردهاند.
 %81از بیماران در تاريخﭽۀ خود سابقۀ درمان و بستری
در بیمارستان دارند .در بین اين بیماران %3 ،يعنی پنﺞ
نﻔر سابقۀ ديﮕرکشی داشتهاند .اين بیماران پﺲ از ترخیﺺ
از بیمارستان و آزادی از زندان ،دوباره دست به ديﮕرکشی
زده بودند .جراﺋمی که به وسیلۀ بیماران روانپزشکی انجام
شده شامل اين موارد است %39 :قتل %2/6 ،زورگیری و
تجاوز %50 ،رفتارهای تهاجمی و پرخاشﮕرانه %2/6 ،خريد
و فروش مواد مخدر يا محرك %1/3 ،سابقۀ آتﺶافروزی و
 %2/6سرقت .در اين بین تنها  %1/3از بیماران برای جراﺋم
سیاسی بازداشت شدهاند %40 .از بیماران در حین ارتکاب
جرم از چاقو و  %2از آنها از سالح گرم استﻔاده کردهاند.
بیشتر بیماران يعنی  %42هیﭻ نوع وسیلهای نداشتهاند.
دربارۀ قربانیان بیماران اين اطالعات به دست آمد%70 :
آنها با خانوادۀ خود ،بهويژه پدران خود درگیر شدهاند %8 ،با
همسران خود مشکل دارند %2/6 ،با دوستان خود و  %10با
فرزندان آنها درگیر میشوند %31/4 .از بیماران با قربانیان
خود نسبتی ندارند.
ارزیابی تشﺨیصی بیماران روانپزشکی کیفری

ازنظر تشخیصی برای  %57/8از بیماران اسکیزوفرنی،
 %20اختالل دوقطبی در دورۀ مانیک %5/2 ،دوقطبی در
دورۀ افسردگی %3/2 ،اختالل اسکیزوافکتیو و  %1/3از آنان
اختالل هذيانی دادهاند )جدول .(2
جدول  .2تشﺨیﺺ روانپزشکی بیماران
تشﺨیﺺ

فراوانی

درصد

اسکیزوفرنیا

89

58/2

اختالل دوقﻄبی (فاز مانیا)

32

20/9

اختالل دوقﻄبی (فاز افسردگی)

8

5/2

اختالل هﺬیانی

2

1/3

سایکوز ناشی از مواد

17

11/1

اختالل اسکیزوافکتیو

5

3/3

همانطور که اشاره شد در  %11بیماران تشخیﺺ سايکوز
ناشی از مواد داده شده است و  %83از بیماران بستریشده در
بیمارستان رازی عالﺋم مﺜبت روانپريشی دارند که بیشترين
مجلۀ پزشکی قانونی ایران

عالمت بالینی هذيان ،بزرگمنشی است که  %32بیماران را
در برمیگیرد و در اين بین  %35بیماران هر دو عالمت توهم
و هذيان را دارند .تنها  %16/2از بیماران عالﺋم مﺜبت ندارند و
در آنها عالﺋم منﻔی ديدهشده يا در مرحلۀ باقیماندۀ 1سايکوز
قرار دارند .موضوعی که در بیماران روانپزشکی کیﻔری وجود
دارد ،ابتالی همزمان به چند اختالل روانپزشکی است.
پزشکی
همزمانی اختالل شخصیت در بین بیماران روان
ِ
بستری در بیمارستان رازی نشان میدهد که  %51/3تشخیﺺ
همزمان اختالل شخصیت کالستر  Bو  %13تشخیﺺ اختالل
شخصیت کالستر  Aدارند و تنها در  %1تشخیﺺ اختالل
شخصیت کالستر  Cداده شده است .در بین بیماران %33
تشخیﺺ اختالل شخصیت نداشتهاند .افزون بر اين  %32از
بیماران بستری در بیمارستان رازی سابقۀ بیماری جسمی
دارند %49/4 .بیماران در مرحلۀ شديد بیماری قرار دارند
و تنها  %1/9بیماران بهشکل کامل کنترل شدهاند .ديﮕر
بیماران در وضعیت رو به بهبود قرار دارند .اين بیماران که
در مرحلۀ کنترل کامل قرار دارند ،بیﺶ از پنﺞ سال است که
در بیمارستان و بخﺶهای پرديﺲ نﮕهداری میشوند%76 .
اين بیماران هیﭻگونه بینشی نسبت به بیماری خود ندارند و
تنها  %1/9بیماران بینﺶ کامل نسبت به بیماری خود دارند.
ديﮕر بیماران نیز بینﺶ نسبی دارند؛ به اين معنا که بیماری
را پذيرفتهاند و خود را نیازمند درمان میدانند اما علت اين
بیماری را يک عامل بیرونی تلقی میکنند.
بررسی وضعیت خﻄرناك بودن بیماران روانپزشکی
کیفری

بیشتر پرسﺶهای ارجاعی از روانپزشکان قانونی دربارۀ
ارزيابی میزان خطر بیماران روانپزشکی کیﻔری است؛ اما
ازاينرو که ابزار ﻻزم در کشور ما تاکنون هنجاريابی نشده
است ،روانپزشکان يا تنها با استﻔاده از تجربه و مهارتِ
تشخیصی خود ،بدون استﻔاده از يک ابزار و دستورالعمل
ساختاريافته به اين پرسﺶها پاسخ میدهند و يا آنها را
برای بررسی کاملتر و تشخیﺺ نهايی به بیمارستانهای
روانپزشکی دولتی ارجاع میدهند که در اين بیمارستانها
هم برای پاسخﮕويی به اين پرسﺶ ،ابزار مناسبی جز مصاحبه
و نظارت بر رفتار وجود ندارد .اين در حالی است که ارزيابی
میزان خطرناك بودن بیماران گامی مهم و اساسی پﺲ از
ارجاع آنها به بیمارستان است؛ زيرا میزان خطرناك بودن
بیماران در نوع اقدام درمانی ،کنترل بیماری ،محل نﮕهداری
و پیشﮕیری از ارتکاب جرم اهمیت زيادی دارد .متخصصین
روانپزشکی در بیمارستانهای مذکور ،بدون ارزيابی
ساختارمند از نظر میزان خطر ،به کمک دارودرمانی سعی
در کنترل بیماری دارند .در اين پژوهﺶ ،برای اولین بار از
چکلیست  20-HCRاستﻔاده شده است .آلﻔای کرونباخ اين
ابزار برای بررسی همسانی درونی آن نیز  %67به دست آمد
)جدول .(3

1. Residual
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جدول  . 3همسانی درونی آیتمهای 20-HCR
مدیریت خﻄر

بالینی

خصومت

نمره

نمره

0/558

0/867

1/000

خصومت

0/214

1/000

0/867

بالینی

1/000

0/214

0/558

مدیریت خﻄر

-0/029

0/119

0/389

آلفای کرونباخ استاندارد

0/686

اين چکلیست ابزاری است که برای ارزيابی شدت و
خطرناك بودن بیماران بستریشده در بیمارستان استﻔاده
میشود .براساس اين چکلیست ،میزان خطرناك بودن
بیماران به سه دستۀ کم ،متوسﻂ و شديد تقسیم شده است
که تنها  %7بیماران بستریشده خطری پايین %56 ،خطر
متوسﻂ و  %37خطر باﻻيی دارند )جدول .(4
جدول  .4میزان خﻄرناك بودن

بهوسیلۀ روانپزشک و دستیاران روانپزشکی معاينه و ارزيابی
میشوند و عالﺋم روانپزشکی آنان کنترل میشود .بیماران
حاضر در بخﺶهای ﻏیرفعال ،يعنی بخﺶهای پرديﺲ که
برای اقامت طوﻻنیمدت بیماران در نظر گرفتهشده )شامل
 %36از بیماران روانپزشکی کیﻔری( ،در هﻔته دو بار بهوسیلۀ
روانپزشکان معاينۀ روانپزشکی میشوند .در اين معاينات،
روانپزشک به تغییر دارو و يا تنظیم میزان داروی مصرفی،
با توجه به عالﺋم بیمار ،میپردازد .داروهايی که به بیماران
تجويز میشود شامل اين داروها است :ضدافسردگی ،ضد
روانپريشی ،تﺜبیتکنندۀ خلﻖ و يا ترکیبی از اين داروها.
 %43/8بیماران ترکیبی از داروها را مصرف میکنند؛ %24/2
داروهای ضدسايکوتیک و  %30/7داروهای تﺜبیتکنندۀ خلﻖ
را مصرف میکنند .نوع و میزان دارو در هر بار ويزيت ،با توجه
به عالﺋم فرد معاينهشده ،تغییر میکند )جدول .(5
جدول  .5نوع داروی تجویزی

داروهای ضدافسردگی

2

1/3

(10-19خﻄر پایین)

11

7/2

داروهای ضد روانپریشی

37

24/2

( 20-31خﻄر میانی)

85

55/6

داروهای تﺜبیتکنندۀ خلق

47

30/7

(32-40خﻄر باﻻ)

57

37/2

ترکیﺐ چند دارویی

67

43/8

شايان توجه است که اقدامات امنیتی و کنترل میزان
خطرناك بودن اين بیماران تﻔاوت چندانی با يکديﮕر ندارد.
درواقﻊ برای مراقبت از بیماران ،اقدام امنیتی مناسبی
پیﺶبینی نشده و فقﻂ  %2/6از بیماران خطرناك ،در بخﺶ،
با دستبند و پابند محدود شدهاند و مﺄمور انتظامی بهعنوان
مراقﺐ همراه آنان حﻀور دارد %7 .از بیماران نیز بنا به دستور
پزشک معالﺞ تحت نظارت پرستاری قرار دارند.
وضعیت خدمات درمانی

بیمارستان روانپزشکی رازی  1400تخت دارد که 153
تخت آن به بیماران روانپزشکی کیﻔری اختصاص داده شده
است .در اين بیمارستان ،روانپزشک ،متخصﺺ نورولوژی،
روانشناس بالینی ،مددکار اجتماعی ،کاردرمانﮕر و پرستار
به بیماران روانپزشکی خدمات اراﺋه میکنند .دربارۀ بیماران
روانپزشکی بستری در بیمارستان رازی تﻔاوتی به بیماران
مجرم و ﻏیرمجرم وجود ندارد و خدمات درمانی اراﺋهشده
بین بیماران يکسان است .تﻔاوتی در بخﺶهای درمانی
نیز به سبﺐ نوع بیماری و میزان خطرناك بودن بیماران
وجود ندارد .بررسی انجامشده دربارۀ بیماران کیﻔری نشان
داد که میزان پذيرش 1نسبی و همکاری بیماران برای ادامۀ
درمان پﺲ از ترخیﺺ از بیمارستان %76 ،است .اين بیماران
در بیمارستان زير نظر پرستاران ،داروهای خود را مصرف
میکنند اما پﺲ از ترخیﺺ تنها در صورت پیﮕیری خانواده،
برای ادامۀ درمان و کنترل وضعیت خود به شیوۀ سرپايی
و يا بستری مراجعه میکنند .حدود  %13از بیماران حتی
در بیمارستان پذيرش درمانی نداشتند و در برابر اقدامات
درمانی مقاومت میکردند .بیماران روانپزشکی بستری در
بیمارستان رازی که در بخﺶهای فعال بستری شده اند،
يعنی  %63از بیماران روانپزشکی کیﻔری ،چهار بار در هﻔته
مجلۀ پزشکی قانونی ایران

در بررسی وضعیت درمان روانشناختی بیماران روانپزشکی
کیﻔری در بیمارستان رازی مشخﺺ شد که  130نﻔر از
بیماران ،يعنی  %84از آنها ،درمان روانشناختی و حمايت
سازمانيافتهای دريافت نمیکنند و تنها  %14بیماران درمان
حمايتی دارند .در بررسی يک نوع از درمان روانشناختی
که در بیمارستانهای روانپزشکی متداول است يعنی
رفتاردرمانی  146نﻔر %95) ،بیماران( ،رفتاردرمانی منظمی
دريافت نمیکنند و تنها  %5بیماران تحت رفتاردرمانی ،از
جمله درمان اقتصاد پتهای 2قرار دارند .در بررسی کاردرمانی
مشخﺺ شد که با وجود در نظر گرفتن اتاقهای کاردرمانی
و ساعات کاردرمانی برای بیماران روانپزشکی کیﻔری در
بیمارستان رازی %55 ،از بیماران در کالسهای کاردرمانی
شرکت نمیکنند و برای  %44از بیماران که برنامۀ کاردرمانی
دارند و در جلسات کاردرمانی شرکت میکنند ،برنامۀ جامﻊ
هدفمندی که در راستای بهبود و ارتقای وضعیت بیماری آنان
مﺆﺛر باشد ،اجرا نمیشود.
در اين تحقیﻖ به وضعیت تﻔريﺢ و سرگرمی بیماران و
نحوۀ گذران اوقات فراﻏت آنان در بیمارستان هم توجه شده
است .آنﭽه بهعنوان ساعات تﻔريﺢ برای اين بیماران در نظر
گرفته میشود ،رفتن به کارگاههای آموزشی ،و يا تماشای
تلويزيون واقﻊ در هر
فیلم در سینمای بیمارستان يا اتاق
ِ
بخﺶ است .بیماران در بیمارستان ساعات موسیقی دارند.
افزون بر اين ،ساعاتی را هم برای هواخوری برخی از بیماران
در نظر گرفتهاند؛  %5/8از بیماران میتوانند برای هواخوری از
بخﺶ خارج شوند %86 .نیز از تماشای تلويزيون و فیلمهای
1. Compliance
2 . Token Economy
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سینمايی و يا گوش دادن به موسیقی بهره میبرند .در اين
بین تنها  %16بیماران از تمام امکانات تﻔريحی و رفاهی
بهرهمند میشوند .از نظر امکانات آموزشی برای بهبود
مهارتها و توانمندیهای بین فردی ،تنها  %15بیماران از
خدمات آموزشی در راستای ارتقا و بهبود روابﻂ بین فردی
بهرهمند شدهاند ،ولی برای  %85باقیمانده ،هیﭻ برنامۀ
آموزشیای پیﺶبینی نشده است.
در بررسی تجربی حاصل از اين تحقیﻖ که با کمک
پروندههای بالینی بیماران و مصاحبه با بیماران انجامشده،
درمان جامﻊ نﮕه دارنده و ارتقادهندهای برای بیماران ،چه
در راستای پیشﮕیری از ارتکاب مجدد جرم و چه حتی
در راه ارتقا و بهبود نسبی اين وضعیت يافت نشده است.
افزون بر اين ،برنامۀ درمانی بلندمدتِ سازمانيافتهای
برای ممانعت از بازگشت بیماری وجود ندارد ،جز توصیۀ
شﻔاهی به بیماران برای مراجعۀ سرپايی ،بدون آنکه حکم
اجباری و يا پیﮕیریهای قانونی برای اطمینان از مراجعۀ
مجدد وجود داشته باشد؛ بهعبارت ديﮕر در برنامههای
درمانی بیمارستان رازی برای بیماران روانپزشکی
کیﻔری ،به مسئلۀ پیﮕیری ،توانبخشی ،ارزيابی و کنتر
ل روانشناختی بیماران توجه زيادی نشده است.

بحث و نتیجهگیری

يافتههای اين پژوهﺶ نشان داد ،تمام  153نﻔر بیمار
روانپزشکی کیﻔری که در سه ماهۀ زمستان  1393در
بیمارستان روانپزشکی رازی بستری بودند ،به دستور دادگاه
)و با تﺄيید پزشکی قانونی( در بیمارستان ،بهصورت اجباری،
بستری شده بودند .تعداد اين بیماران و نحوۀ توزيﻊ آنان در
بخﺶهای مختلﻒ بیمارستان رازی باعﺚ شده تا درمان و
مراقبتهای تخصصی ﻻزم برای بیماران روانپزشکی کیﻔری
اراﺋه نشود .اگرچه در درمان بیماران روانپزشکی کیﻔریای که
دارای نقﺺ در انﮕیزش هستند ،انتظار درمان و بهبود قطعی
نمیرود ( )17اما هدفی که ضروری به نظر میرسد ،کاستن
از شدت عالﺋم بیماری و ايجاد ﺛبات در بیمار و شخصیت او
است .نتايﺞ اين تحقیﻖ نشان داد که بیماران باوجود داشتن
سابقۀ بستری در بیمارستان و حبﺲ در زندان ،بازهم مرتکﺐ
رفتار مجرمانه شدهاند؛ اين يافته حاکی از اﺛربخشی ناکافی
درمانی اراﺋهشده در ارتباط با پیشﮕیری از جرم
روشهای
ِ
است.
طی اين بررسی مشخﺺ شد که بیماران روانپزشکی
کیﻔری در بیمارستان روانپزشکی رازی بهوسیلۀ روانپزشک و
دستیاران روانپزشکی منظم ويزيت میشوند اما درمانهای
اراﺋهشده برای اين بیماران در بیشتر اوقات دارودرمانی است.
درحالیکه در بیشتر بیمارستانهای قانونی دنیا از دارودرمانی
بهعنوان فرآيند تسهیلکننده ،برای انجام رواندرمانی استﻔاده
میشود ( .)19 -16 ،18 -15برای بیماران روانپزشکی کیﻔری
در بیمارستان رازی برنامۀ جامعی برای رواندرمانی هدفمند،
کاردرمانی و برنامۀ آموزشی و توانبخشی منظم پیﺶبینی
نشده است .دارودرمانی تنها منجر به کنترل کوتاهمدت عالﺋم
روانپزشکی میشود ،درحالیکه به نظر میرسد همراهی
مجلۀ پزشکی قانونی ایران

دارودرمانی و رواندرمانی میتواند منجر به افزايﺶ پذيرش
درمانی در بیماران شود ( .)16يکی از روشهای استﻔاده شده
برای افزايﺶ اﺛربخشی درمانی ،پیﮕیری فعال درمانی بهوسیله
تشکیل تیمهای تخصصی با دخالت نیروهای مجرب کادر
درمان ،ازجمله روانپزشک ،روانشناس و مددکار است (.)15
همﭽنین برای پیشﮕیری از ارتکاب مجدد جرم ،صرف زمان
کافی توسﻂ تیم مذکور ،برای پیﮕیری فعال درمانی ضروری
به نظر میرسد.
در بیمارستان روانپزشکی رازی ،بیماران روانپزشکی
ﻏیرمجرم و بیماران روانپزشکی مجرم در بخﺶهای يکسان
نﮕهداری میشوند .بیماران با توجه به نوع عالﺋم و نوع
بیماری از يکديﮕر جدا نمیشوند و به نظر میرسد تنها در
بخﺶ ابوريحان ،بیمارانی نﮕهداری میشوند که برای بستری
کوتاهمدت آمدهاند با توجه به اين میتوان گﻔت آنﭽه منجر
به جدا شدن بیماران میشود ،فقﻂ مدتزمان اقامت در
بیمارستان است که آن هم دربارۀ تمامی بخﺶهای فعال
بیمارستان مصداق ندارد .از نظر اقدامات درمانی ،بیماران
تنها از دارودرمانی منظم و دقیقی برخوردارند مانند آنﭽه در
دهۀ  1980در بیمارستانهای آلمان در جريان بوده است
( .)15در برخی بخﺶها مانند بخﺶ ابوريحان ،درمانهای
روانشناختی ،ازجمله گروهدرمانی و رواندرمانیهای حمايتی
ديده میشود اما برای اين درمانها اهداف کوتاهمدت در قالﺐ
برنامههای بلندمدت در نظر گرفته نشده است ولی اين روش
درستی نیست؛ زيرا بااينکه عالمت تشخیﺺ و درمان بیماران
روانپزشکی قانونی نیاز به برنامۀ درمانی با اهداف بلندمدت
دارد ،بايد در نظر داشت که برای رسیدن به اهداف درمانی،
برنامه بايد در قالﺐ اهداف کوتاهمدت روشن و مشخﺺ اراﺋه
شود ( .)16در بیمارستان ،بیمارانی وجود دارند که بارها و
بارها بهعلت بیماری مرتکﺐ رفتار پرخاشﮕرانه شدهاند اما
باوجود بازگشت مکرر اين بیماران ،تغییری در نوع رفتار آنان
ديده نشده است .بیشترين بیمارانی که در بیمارستان بستری
هستند ،تشخیﺺ اختالل اسکیزوفرنی را گرفتهاند .عالﺋم
شديد روانپزشکی اين بیماران پﺲ از مدتی بستری شدن،
با داروها کنترل میشود اما بهعلت مراجعۀ مجدد آنها به
بیمارستان میتوان به اين نتیجه رسید که کنترل کوتاهمدت
عالﺋم راهکار اصلی نیست.
يافتههای اين پژوهﺶ نشان داد که اين بیماران ﻏالبا
با خانوادههای خود روابﻂ مساعد و مناسبی ندارند .آنان
اﻏلﺐ از خانوادههای متوسﻂ و ضعیﻒ جامعه هستند که
پﺲ از آﻏاز بیماری و ارتکاب جرم نمیتوان انتظار حمايت
خانواده را از آنها داشت .از طرفی مشخﺺ شد که %51
از بیماران روانپزشکی کیﻔری باوجود سابقۀ درمانی در
بیمارستان مجددا ً مرتکﺐ جرم شدهاند .در اين میان میتوان
به ديﮕرکشی برای بار دوم به میزان  %5اشاره کرد .اين
بیماران باوجود محکومیت قبلی برای ارتکاب قتل و گذران
دورۀ درمانی در بیمارستان روانپزشکی رازی ،پﺲ از ترخیﺺ
برای بار دوم دست به ديﮕرکشی زدهاند .اين يافته نشانﮕر آن
دورۀ  23شمارۀ  - 4زمستان1396

سیدمهدی صابری و همکاران 269

است که خدمات اراﺋهشده در بیمارستان تنها توانسته برای
مدت کوتاهی عالﺋم را کنترل کند و به خاطر حمايت نکردن
خانواده و نداشتن برنامههای پیﮕیری درمانی و توانبخشی،
بیماران بارهاوبارها پﺲ از ارتکاب جرم در بیمارستان
بستری شدهاند .اين بخﺶ از نتايﺞ تحقیﻖ را مقايسه کنیم
با مطالعاتی که گرتنکورد و همکاران برای بررسی ارتکاب
مجدد جرم پﺲ از ترخیﺺ بیماران از بیمارستان هاينا انجام
دادند و دريافتند که میزان ارتکاب جرم مجدد پﺲ از  32ماه،
تنها  %6/6و پﺲ از  102ماه %11/2 ،بوده است .اين میزان
نشانﮕر موفقیتآمیز بودن برنامههاي درماني در بیمارستان
هاينا است که اختصاصا روی شناخت ويژگيهاي بیماران و
نیازهاي آنان استوار شده است ( %10/5 .)20از افراد بستری
در بیمارستان رازی دارای سوابﻖ بستری  15ساله هستند ،اما
آنﭽه در اين بیماران ديده نشده ،کنترل طوﻻنیمدت عالﺋم
است.
در اين مطالعه مشخﺺ شد که برای بیماران هیﭻ
پیﮕیری فعال درمانیای برای جلوگیری از بازگشت بیماری
پیﺶبینی نشده است .خدمات درمانی اراﺋهشده در بیمارستان
روانپزشکی رازی صرفا براساس دارودرمانی و با هدف کنترل
عالﺋم بیماری است .روشن است که در اين بیماران بهعلت
سبک شخصیتی و نوع بیماری و وجود رفتارهای تکانشی،
احتمال مقاومت برابر مصرف دارو بسیار زياد است؛ بنابراين
نحوۀ مصرف دارو نیز نیاز به آموزش و حمايت دارد که اين
مورد به خود بیمار و خانوادۀ او ،بهويژه برای زمان پﺲ از
ترخیﺺ ،آموزش داده میشود ولی نحوۀ همکاری بیمار
و مراقبین او را نمیتوان چندان پیﮕیری کرد .از آنجا که
دارودرمانی تنها منجر به کنترل کوتاهمدت عالﺋم روانپزشکی
میشود و انجام رواندرمانی میتواند باعﺚ افزايﺶ پذيرش
درمانی در بیماران شود و همزمان شدن اين دو نوع از درمان
میتواند به بازنﮕشتن بیماری کمک کند (.)21
افزون بر اينها ،نیاز به ارزيابی دقیﻖتر اين بیماران و
بررسی دقیﻖ میزان خطرناك بودن آنها هنﮕام ترخیﺺ ،يک
امر ضروری است؛ زيرا اين موضوع میتواند مانﻊ ارتکاب مجدد
جرم به وسیلۀ بیماران شود .همﭽنین بايد در نظر داشت
که بهدلیل وجود سابقۀ رفتار پرخاشﮕرانه در تمامی بیماران
روانپزشکی کیﻔری و سوابﻖ طوﻻنی بیماری روانپزشکی و
نیز بهسبﺐ فقر در مهارتهای اجتماعی و گاهی طرد از سوی
جامعه و خانواده و داشتن سابقۀ سوءمصرف مواد و سابقۀ
ارتکاب جرم ،ارزيابی اين بیماران امری بسیار دشوار است .اين
مسئله نشانﮕر نیاز به انجام ارزيابی در محیﻂهای حﻔاﻇتشده،
همﭽون بخﺶهای ويژۀ روانپزشکی قانونی است .در حال
حاضر ،بیشتر بیماران روانپزشکی کیﻔری در بیمارستانهای
روانپزشکی دانشﮕاهی و بهويژه در بیمارستان رازی تحت
مراقبت و نﮕهداری هستند ،اما بديهی است که بستری شدن
اين بیماران در بیمارستانهای روانپزشکی دانشﮕاهی منجر
به ايجاد احساس ناامنی در بیماران ﻏیرمجرم میشود و حﻀور
مﺄمور مراقﺐ و حﻀور بیماران با دستبند و پابند ،میتواند
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افزون بر افزايﺶ احساس ناامنی ،منجر به خلل در کار کادر
درمانی بیمارستان شود .همﭽنین ،بهخاطر شدت بیماری در
اين بیماران ،ممکن است که پرستاران و کادر پزشکی از توجه
به ديﮕر بیماران بازمانند؛ از سوی ديﮕر ،حﻀور اين بیماران
در بیمارستان مانﻊ اراﺋۀ خدمات درمانی مناسﺐ خواهد شد.
بیماران کیﻔری اﻏلﺐ در شرايطی از وضعیت روانی هستند
که نسبت به بیماری خود آگاهی ندارند و احتمال مقاومت
آنان در برابر مصرف دارو زياد است بنابراين اين بیماران نیاز
به دريافت خدمات درمانی در محیﻂهايی با امنیت باﻻ دارند.
تشخیﺺ
يکی از علل مهم برای ارزيابی دقیﻖ ،لزوم
ِ
تمارض است؛ زيرا بیماران کیﻔری ممکن است برای فرار از
مسئولیت و مجازات ،بهتقلید از عالﺋم روانپزشکی متوسل
شوند .با توجه به شرايﻂ حاضر ،وجود بخﺶهای تخصصی
و يا مراکز و بیمارستانهای ايمن برای تخصصیتر شدن
درمانهای دارويی و ﻏیر دارويی ،سرعت بخشیدن به فرآيند
قﻀايی و کاهﺶ خطر بروز مجدد رفتار مجرمانه ضروری است.
افزون بر اين ،افزايﺶ روزافزون بیماران روانپزشکی کیﻔری
دلیل ديﮕری است که نیاز به مکانی برای ارزيابی دقیﻖ
اين بیماران در زمان بستری ،اقامت و ترخیﺺ را ضروری
میسازد .تا پیﺶ از تﺄسیﺲ بیمارستانهای جديد که ممکن
است چندين سال طول بکشد ،میتوان دربارۀ ايجاد بخﺶ
يا بخﺶهايی با هدف درمان و مراقبت علمی و استاندارد
پزشکی خاص نظیر
در فﻀاهای موجو ِد بیمارستانهای روان
ِ
بیمارستان روانپزشکی رازی ،برنامهريزیهايی را انجام داد.
هرچند بیمارستان روانپزشکی رازی مهمترين بیمارستان
کشور است که بخﺶ عمدهای از بیماران کیﻔری را در خود
جای داده ،اما نمیتوان فراوانی حاصل از اين پژوهﺶ را به
تمام کشور تعمیم داد .اين پژوهﺶ تنها به توصیﻒ وضعیت
فعلی بیماران کیﻔری در بیمارستان روانپزشکی رازی ايران
پرداخته است بنابراين برای مشخﺺ شدن اقدامات درمانی
مدنظر و روشن شدن اﺛربخشی درمانهای روانشناختی و
نیاز به کاردرمانی و توانبخشی ،بايد تحقیقات وسیﻊتری
انجام داد تا اﺛربخشی اين اقدامات را در طوﻻنیمدت بتوان
بهخوبی بررسی کرد.

سپاسگزاری
اين پژوهﺶ با حمايت مالی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
انجام شده است و در اينجا از رياست و معاونت پژوهشی
و کارشناسان اين مرکز سﭙاسﮕزاريم .همچنین از مديريت
و پرسنل درمانی و پرستاری بیمارستان روانپزشکی رازی
تهران که برای اجرای اين تحقیﻖ ما را ياری کردند و نیز از
همکارانمان در بخﺶ معاينات و کمیسیونهای روانپزشکی
سازمان پزشکی قانونی صمیمانه تشکر میکنیم.

تعارض در منافع
بین نويسندگان هیﭻگونه تعارضی در منافﻊ وجود ندارد.
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