
 پرسش هاي بيماريابي
 

مثأل ( آيا فردي در خانواده وجود دارد كه هر چند وقت يكبار دچار حمله يا غش مي شود؟ -1
 .)دست و پا مي زند، زبانش را گاز مي گيرد، از دهانش كف خارج مي شود و بيهوش مي افتد

 
( گرفته است؟  آيا كودكي در خانواده وجود دارد كه مراحل رشد او با تأخير و كندي صورت -2

 .)نمودار رشد كودك را توضيح دهيد
 
آيا دانش آموزي در خانواده وجود دارد كه از نظر درسي بسيار ضعيف است و مرتب مردود  -3

 مي شود؟
 
آيا فردي در خانواده وجود دارد كه خيلي آرام، در خود فرو رفته و گوشه گير است، با  -4

 زند؟ديگران رفت و آمد نمي كند يا حرف نمي 
 
آيا كسي در منزل شما وجود دارد كه اشكال در خوابش وجود داشته باشد، بي حوصله  -5

 باشد، زود عصباني شود و يا لرزش در عضالتش ديده شود؟
 
آيا كسي در منزل شما وجود دارد كه كارهايي مثل شستن دست ها و شستن لباس ها را  -6

 ائمأ امتحان كند؟مرتب تكرار نمايد يا قفل درها و شير گاز را د
 
آيا فردي در خانواده وجود دارد كه خيلي غمگين و بي حوصله است، تنهايي را دوست  -7

دارد، خواب و اشتها ندارد، از زندگي نااميد است، به فكر خودكشي است، به كار يا تحصيل خود 
 نمي رسد؟

 
ت، اصأل نمي آيا فردي در خانواده وجود دارد كه بي دليل خوشحال است، پرحرف اس -8

خوابد، مدام شعر و آواز مي خواند، خيلي زود عصباني، گريان يا خندان مي شود، كارهاي زياد 
 و بي هدف انجام مي دهد؟

 
 



 .در صورت پاسخ مثبت به هر يك از پرسش هاي بيماريابي، جدول زير را تكميل نماييد
 

شماره سواالتي كه پاسخ  سن نام فرد شماره رديف
 است مثبت داده شده

آيا فرد پرونده بهداشت روان در 
 خانه بهداشت دارد؟
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