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در منطقه برگزار شد

نشست براي هماهنگي بيشتر

بهداشت محله
نشستهماهنگيآموزشيسرگروههايدواممنطقهباهدفآمادگيوهماهنگي
هرچه بيشتر گروههاي دوام محلههاي منطقه برگزار شد .به گزارش خبرنگار
همشهري محله ،تهراني مسئول ستاد مديريت بحران شهرداري منطقه ،در اين
جلسه ،توصيههاي آموزشي و كليدي براي پيشبرد اهداف سازمان پيشگيري

چهارشنبه  15آبان  1392شماره 481
و مديريت بحران ش��هر تهران ارائ��ه كرد و در پايان مس��ئوالن دوام محلهها از
كمبودها و كاستيها سخن گفتند و از كارشناسان ستاد بحران قول همكاري بري
رفع نواقص گرفتند .همچنين هفته گذشته نمايشگاه دوام ستاد مديريت بحران
منطقه در بيمارستان رسول اكرم(ص) برگزار شد.

برنامه جديد براي درمان جانبازان بيمارستان نيايش در گفتوگو
با يكي از روانشناسان اين بيمارستان

اجرای تئاتر نسخهای تازه برای جانبازان
مریم زارع

بيمارستان روانپزش�كي جانبازان نيايش را
كه در شمال سعادتآباد واقع شده چند نفر از
شما كه س�اكن منطقه 2هستيد ،ميشناسيد؟
اي�ن مركز توانبخش�ي از س�ال 1370با هدف
رس�يدگي به وضعيت جانبازان اعصاب و روان
فعاليت خ�ود را آغاز ك�رد و با ارائ�ه خدمات
مش�اوره و م�ددكاري و كاردرمان�ي تلاش
ميكن�د ش�رايط را مديريت كن�د .آنطور كه
مس�ئوالن اي�ن بيمارس�تان ميگوين�د ،آنها
پ�س از درياف�ت مقالهه�اي علم�ي در زمينه
روان نمايش�گري( )psychodramaقصد
برگزاري يك س�مينار علمي با حضور استادان
روانشناس�ي ،براي انتقال تجربي�ات دارند .با
«ش�هرام رياحي» روانش�ناس باليني و دبير
علم�ي اين س�مينار در بيمارس�تان نيايش به
گفتوگو نشستيم .او از روش روان نمايشگري
بهعنوان ش�يوه درماني علمي كه سبب كسب
بين�ش در بيم�ار و بهب�ود ش�رايط روح�ي او
ميشود ،نام برد.

روان نمايش�گري چ�ه ن�وع
اگر موافق باشيد نقطه آغاز
درماني است؟
گفتوگويمان درباره وضعيت اين
روان نمايش�گري از درمانه�اي
بيمارستانباشد.
روان�ي گروه�ي اس�ت .نوع�ي گروه
اين بيمارس�تان حدود  22سال
درماني ك�ه از تئاتر براي درمان بيمار
قبل ب�ا عن�وان مجتم�ع بازتواني
اس�تفاده ميش�ود و طيف وسيعي از
جانبازان اعصاب و روان ،تحت نظر
اختالالت جس�مي و رواني را دربرمي
بنياد جانبازان ش�روع ب�ه كار كرد
شهرام رياحي
گيرد .يك�ي از دغدغههايي كه باعث
و پ�س از تلفيق اي�ن مركز با بنياد
ش�د س�ميناري را در اين ح�وزه در
شهيد ،اكنون زير نظر بنياد شهيد
فعاليت ميكند .طبق آمار 72تخت بس�تري در اين سطح ملي و كش�وري برگزار كنيم اين بود كه قصد
مركز وجود دارد .البته تعداد بيماران بيش�تر اس�ت داشتيم از تجربههاي همديگر استفاده كنيم و بين
كه با توجه به وضعيتشان در دورههايي به مرخصي گروههاي درماني ارتباط برقرار شود.
روان نمايش�گري كاربرد جس�مي و رواني دارد.
ميرون�د .در واق�ع بيم�اران از 2روز تا چن�د ماه با
توجه به شرايطش�ان و تشخيص تيم درمان در اين بهط�ور مث�ال از اين اقدام ب�راي اف�راد و گروههاي
مختلف از جمله س�رطانيها ،بس�تريها ،زندانيان،
بيمارستانميمانند.
مراكز توانبخش�ي ،آم�وزش و پرورش ... ،اس�تفاده
چه اقداماتي براي بيماران انجام ميشود؟
در فضاي 2س�اختمان 3طبقه وجود دارد و يك ميشود .يك مثال در اين زمينه اقدام امام حسن(ع)
مرك�ز روزان�ه نيز در حال س�اخت اس�ت .در مركز و ام�ام حس�ين(ع) ب�راي آموزش ش�يوه درس�ت
روزانه ،كاردرماني و مشاوره انجام خواهد داد و رابط وضوگرفت�ن به پيرمرد با اجراي آن اس�ت كه نوعي
بي�ن بيمار و جامعه اس�ت و بيم�ار را آماده ميكند رواننمايشگريمحسوبميشود؛آنانميخواستند
تا پ�س از مدتي ك�ه از جامعه دور ب�وده و بازتواني پيرمرد را به بينش برس�انند .روان نمايش�گري نيز
ش�ده آماده روبهرو ش�دن با خانواده و جامعه شود .همي�ن كار را انج�ام ميدهد و قص�د دارد فرد را به
در اين بيمارس�تان اقدامات زي�ادي در حوزه «روان بينش و آگاهي درباره خود و خصوصياتش برساند تا
كارهايي نادرستي كه بهصورت عادت انجام ميدهد
نمايشگري» و چند جشنواره اجرا شده است.
و همچنين سبك زندگي درست را به او يادآوري كند
و بگويد كه مشكل كجاست تا همان را تصحيح كند.
در واق�ع در اين روش درمان�ي ،فرد با يك
نمايش س�اده ،بهت�ر و س�ريعتر متوج�ه رفتارش
ميشود.
بله! بُعد ديگر روان نمايشگري ،برونريزي
هيجانها و پااليش رواني اس�ت .گاهي فرد
حلقهه�اي ناتمام�ي در زندگ�ياش
دارد؛ بار س�نگيني را از گذشته بر
دوش ميكشد و نميتواند زمين
بگذارد تا به بينش برسد .شيوه
روان نمايشگري باعث تسهيل
نمود رفتار درست و واقعي فرد
با خود و ديگران ميشود .گاهي
افراد ،هيجان و خاط�رهاي را از

سالهاي دور گذشته با خود حمل ميكنند كه باعث
ترس و نگرانيش�ان ميشود ولي نميدانند مشكل
كجاس�ت؛ وقتي حلقه نيمهتمام به پاي�ان و فرد به
بينش برسد ،به آرامش دست مييابد.
اين شيوه به چه شكلي اجرا ميشود؟
چن�د تكني�ك هس�ت .ي�ك ش�يوه پركاربرد،
درم�ان يك نفر در گروه اس�ت كه ه�م درمان يك
فرد ،محس�وب و هم به ديگر اف�راد گروه كه تقريب ًا
مشكالت مش�ابه دارند ،كمك ميشود .مدتي پيش
يكي از بيماران در گروه ش�ركت كرد و با عصبانيت
گفت از اينكه مرا مجبور ميكنند تعداد زيادي قرص
بخورم ناراحتم .بعد از اندكي صحبت و آرام شدن از
او خواس�تيم كه به همراه يكي از اعضاي گروه نقش
پرستار و بيمار را بازي كنند .وقتي در نقش پرستار
ق�رار گرفت خودش به نتيجه رس�يد و بازي را قطع
ك�رد؛ انگار جواب خود را يافت و به بينش و بصيرت
رس�يد و متوجه ش�د اعتراضش نتيجه هيجاناتش
است .درحالي كه در حالت عادي بايد كلي استدالل
بياوريم تا چنين فردي قانع شود.
مسلم ًا اين جلسات بايد با حضور متخصصان
برگزار شود!
بل�ه! اين جلس�ات با حضور روانش�ناس و افراد
متخصص حوزه تئاتر اجرا ميشود.
در چند جلسه؟
هفتهاي  3يا 2روز.
گروه ثابت است متغير؟
گروه باز اس�ت .چون ممكن است برخي بيماران
به مرخصي بروند يا برنامهاي در كاردرماني يا تفريح
درماني داش�ته باشد و نتوانند در گروه حاضر شوند
ولي معموالً  12تا 18نفر حضور دارند.
افراد خودشان ميآيند يا انتخاب ميشوند؟
هردو! برخ�ي داوطلبانه ش�ركت ميكنن�د و از
وضعيت خود گزارشي ارائه ميكنند و برخي به دليل
وضعيتشانانتخابميشوند.
چه درخواس�ت يا توصيهاي از ش�هروندان
هممحلهاي داريد؟
جمعي از مردان اين س�رزمين طي هش�ت سال
دفاع مقدس از سلامت خ�ود مايه گذاش�تند و با
ايس�تادگي ،از كش�ور و ناموس اين مرز و بوم دفاع
كردن�د و قاب�ل احت�رام هس�تند .از هنرمن�دان و
ورزشكاران درخواس�ت ميكنيم به اينجا بيايند؛
اين جانبازان بسيار خوشحال ميشوند و برقراري
ارتباطهاي كوچ�ك بر خلق آن�ان تأثير مثبتي
ميگذارد .وقتي متوجه ميش�وند كه فراموش
نشدهاند و مردم برايشان ارزش و احترام قائلند
دلگرم ميشوند.
اگر كساني هستند كه در اين مقطع زماني
ميتوانند از س�مينار ما براي برگزاري بهتر،
حمايت مالي انجام دهند استقبال ميكنيم.

