
مهاجرت ،  فرسودگی شغلی،   ، اعتیاد  چون 
هویت ناپایدار مشهود است و همراه آن کاهش 
کیفیت زندگی، کاهش امید اجتماعی، کاهش 
نشاط اجتماعی، عدم آرامش روانی، رواج 
شایعات، کاهش سرمایه های اجتماعی، کاهش 
کارآمدی فردی، کاهش بهره وری ملی،کاهش 
اعتماد ملی و امنیت روان را در پی داشته است.«

ستاد ملی کرونا برای
 پسا کرونا برنامه ریزی کند

محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی 
و مشاوره در گفت وگو با سپید اظهار کرد: 
شده  موجب  سالمت  اختالالت  »افزایش 
سازمان جهانی بهداشت از کشور ها بخواهد 
کنند.  سرمایه گذاری  برای سالمت روان  که 
در ایران تحقیقات و پژوهش ها  ارتباط بین 
بحران کرونا و اختالالت روانی و آسیب های 

اجتماعی-روانی را ثابت کردند.« 
وی تأکید کرد: »ستاد ملی کرونا باید برای 
و  روانی  اختالالت  سونامی  از  پیشگیری 
آسیب های اجتماعی برنامه ریزی و اقدامات 

الزم انجام دهد در غیر این صورت هزینه 
این شرایط به مراتب بیشتر از دوران کرونا 

خواهد بود.«
وی یادآور شد: »پاندمی کرونا اثرات خود را 
گذاشته است و برای احیای اجتماعی جامعه 
ستاد ملی کرونا برنامه ای دارد و قرار است در 
قرارگاه عملیاتی کرونا همایشی در خصوص 
عوارض اجتماعی و روانی کرونا برگزار شود 
که در این قرارگاه تجربه  نگاری روانشناسان 
ارائه می شود. این تجارب به سند تبدیل و بر 
اساس آن ستاد ملی کرونا تصمیماتی برای 

پسا کرونا اخذ خواهد کرد.«
وی افزود: »اختالالتی مانند افسردگی و مسائل 
ارتباطی بین کودکان و نوجوانان بیش از گذشته 
افزایش پیدا کرده است. ستاد ملی کرونا باید 
اکنون تمرکز خود را بر روی سالمت روان 
کرونا  که  اکنون  ستاد  این  بگذارد.  جامعه 
فروکش کرده است باید به »ستاد عوارض 
اجتماعی روانی کرونا در دوران پسا کرونا« 
تبدیل شود. ما این موضوع را به ستاد ملی 

و وزیر بهداشت پیشنهاد داده ایم.«

حاتمی بیان کرد: » مردم نیاز به گفت وگو و 
دارند، آنها روزهای سختی را تجربه کرده اند 
و باید با برنامه ریزی دقیقی تمامی نهادهای 
دولتی و سازمان های مردم نهاد را نیز درگیر 
کرد. باید این مرحله را مدیریت کرده و از آن 
عبور کنیم در غیر این صورت خسارت های 

بسیار زیادی در پیش است.«

تعرفه های روانشناسی و روانپزشکی
خدمات  که  است  حالی  در  گفته ها  این 
بسیار  مردم  از  بسیاری  برای  روانشناسی 
که خدمات  گونه ای  به  می شود  تمام  گران 
یک  به  تبدیل  حاضر  حال  در  روانشناسی 
شده  تبدیل  عموم  برای  الکچری  خدمت 
همزمان  که  است  حالی  در  این  است. 
نیز  روانپزشکی  و  روانشناسی  تعرفه های 
اساس  بر همین  ابالغ شد.  از سوی دولت 
تعرفه ویزیت روانپزشکان در بخش دولتی ۳۶ 
هزار و ۸۰۰ تومان و ویزیت فوق متخصص 
روانپزشکی در درمانگاههای دولتی ۴۳ هزار 
و ۸۰۰ تومان اعالم شد. ویزیت متخصص 

روانپزشکی عضو هیئت علمی دانشگاه ۶۲ 
هزار و ۵۶۰ تومان و ویزیت فوق تخصص 
ابالغ  تومان   ۴۶۰ و  هزار   ۷۴ روانپزشکی 
شد. همچنین تعرفه ویزیت روانپزشکان در 
مراکز خیریه و موقوفه ۱۰۳ هزار تومان و 
 ۱۲۲ روانپزشکی  متخصصان  فوق  ویزیت 

هزار تومان تعیین شد.
دارای  روانشناسان  ویزیت  تعرفه  همچنین 
مدرک کارشناسی ارشد ۱۷۶ هزار تومان و 
روانشناسان دارای مدرک تخصصی نیز ۲۰۷ 

هزار تومان تعیین شده است.
این تعرفه های مصوب  با  حاتمی در رابطه 
دولت  که  تعرفه هایی  به  باید   « کرد:  اظهار 
اعالم کنیم، از سوی دیگر امیدواریم خدمات 
قرار  بیمه  پوشش  امسال تحت  روانشناسی 
بگیرد. موضوع پسا کرونا و عوارض اجتماعی 
آن بسیار مهم است و یکی از تمهیداتی که 
باید اندیشیده شود این است که بیمه های پایه 
را به خدمات روانشناسی وصل کنیم تا مردم 

از این خدمات استفاده کنند.«
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