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:مقدمه  
رار دارد و پاسخي مراقبت از بيماران رواني از ابعاد مختلف انساني، اجتماعي و پزشكي در اولويت مديريت سالمت ق

ليون يم 14شود، حدود  با توجه به پژوهش هاي انجام شده تخمين زده مي. جامعهاست به نيازهاي اقشار مختلف 
اي پزشكي قرار پزشك عمومي در صف اول خدمات حرفه. شته باشدهاي رواني در كشور وجود دا مبتال به اختالل

كنند، در  كه بهورزان در روستا و رابطان بهداشتي در شهرها بيماران رواني را شناسايي و ارجاع ميپس از آن. دارد
جاع به ار. ها را معاينه كند، تشخيص دهد و درمان نمايد شبكه بهداشتي ايران اين پزشك عمومي است كه بايد آن

كه امروز رداي پزشك خانواده بر تن اين همكار پوشانده  ضمنا با توجه به اين. گيرد پزشك در گام بعدي قرار مي روان
از طرفي حدود يك سوم از مراجعان به پزشكان عمومي را . شده است مسووليت سالمت جامعه در اختيار اوست

هاي جسماني مراجعه مي كنند؛ تشخيص و ها با شكايت پزشكي تشكيل مي دهند و بسياري از آن بيماران روان
 . درمان اين بيماران نيز نياز به آموزش و مهارت ويژه اي دارد

نفس و عالقه بيشتري به تشخيص و اميد است با دردست داشتن اين مجموعه پزشكان عمومي بتوانند با اعتمادبه
 .رسيدگي كنندهاي رواني رفتاري مراجعان خود ها و مشكلدرمان بيماري

 بهداشت روان چيست؟
مندي، خودمختاري، كفايت، درك هم بستگي بين نسلي  مفهوم سالمت روان شامل آسايش ذهني، احساس خودتوان

: توان گفت اي ديگر مي گونهه ب. هيجاني خويش است هاي عقلي و محقق ساختن ظرفيت ي خود دريشناخت توانا و
هاي معمول  ناسد و قادر است با استرسش هايش را باز مي ر آن فرد تواناييبهداشت روان حالتي از رفاه است كه د

زندگي مدارا كند، از نظر شغلي مفيد و سازنده باشد، براي اجتماع خود نقشي ايفا كند و با ديگران مشاركت و 
دستيابي به اهداف  ها در هاي افراد و جامعه و قادرسازي آن سالمت روان شامل افزايش توانايي. همكاري داشته باشد

. برند هاي رواني رنج مي نه فقط به كساني كه از بيماري ،بهداشت روان به همه ما مربوط است. باشد مورد نظر مي
كار و  دستان، افراد بي خانمان، تهي اذعان داشت كه در افراد بي البته بايد. هيچ گروهي از بيماري رواني مصون نيست

زناني كه و  ن و پناهندگان، كودكان و نوجوانانااند، مهاجر كه قرباني خشونت بوده كساني  با سطح تحصيالت پايين،
 .شود تر ديده مي اند، بيش توجهي واقع شده اند و در افراد مسن كه مورد غفلـت و بي استفاده قرار گرفتهءمورد سو

 
 :برنامه بهداشت روان

طريق مشاركت كامل   از ها را خانواده افرادكه تمامي  هاي اساسي هستند خدمات بهداشتي اوليه مراقبت
 .دهد پوشش قرارمي زيرارزان خدمات،  هدف تامين همگاني و مردم با

مردم بهترين روش، سطح بندي خدمات بهداشتي  نياز مورد درماني مناسب و براي ارايه خدمات بهداشتي و
اولين سطح يعني بهورز كه مسوول آموزش  درماني از خدمات بهداشتي و مبناي اين روش استفاده از بر. است

خانه بهداشت مستقر  بهورز كه در. شود گيري درمان است شروع مي پي بيماريابي، ارجاع و روستا و بهداشت روان در



ماري رواني ــ، بي...)افسردگي، اضطراب و وسواس: مانند(تحت عناوين بيماري خفيف رواني است، بيماران را
ها مي شناسد و به سطح باالتر، پزشك عمومي ارجاع  عقب ماندگي ذهني و ساير بيماري، صرع، )سايكوزها(شديد
مركز بهداشتي درماني شهري و روستايي اولين سطح درماني است و پزشك عمومي اين مراكز ارايه دهنده . دهد مي

ستقيم به مراكز مراجعه كه خود م خدمات بهداشت روان به بيماراني است كه به وسيله بهورز ارجاع مي شوند يا اين
سطح چهارم  يا و) پزشك يا پزشك دو ماه دوره ديده شهرستان روان( صورت نياز، بيماران به سطح سوم در. كنند مي

 .شوند ارجاع مي )پزشكي مراكز فوق تخصصي روان بيمارستان و(
 به خدمات مورد تر ي فوريها، دسترس هاي خانواده سطح سالمت، كاهش هزينه ياين روش منجربه ارتقا استفاده از

 .شود مي منافع فراوان ديگر هاي عمومي و نياز، كاهش هزينه
 .اجرا مي گردد  passiveاجراي برنامه بهداشت روان در مراكز بهداشتي درماني شهري به صورت ضمنا 

 
 

به مركز درماني  درصد افراد خودشان 90عه ــحال توس كشورهاي در ه ضروري است كه درئلبه اين مستوجه         
) active follow up(گيري فعال پي و) active screening(بنابراين بدون بيماريابي فعال . كنند مراجعه نمي

  بود گيري ثانويه موفق نخواهد هيچ برنامه درماني پيش
 
 

 وظايف پزشك عمومي
رواني به جامعه مي پزشك عمومي در يك مركز بهداشتي درماني كه موظف به ارائه ي خدمات بهداشت  •

 :باشد، داراي وظايف زير مي باشد
 پذيرش بيماران ارجاعي و مراجعات غيرارجاعي روانپزشكي- •
تشكيل پرونده ي روانپزشكي، ثبت شرح حال اوليه، دستورات دارويي و يادداشت هاي مراجعات و پي  - •

 .گيري ها
 .ارندهدرمان فوريت هاي روانپزشكي و درمان مراجعات تكراري و نگهد - •
 ارجاع موارد مشكل به مركز تخصصي باالتر به منظور مشاوره تشخيصي و درماني  - •
 .سرپرستي، نظارت و بازآموزي فعاليت هاي بهداشت رواني به بهورزان، كاردانان و رابطان بهداشتي - •
 .ارائه ي آمار ماهانه فعاليت هاي بهداشت رواني مركز و تجزيه و تحليل ابتدايي آن - •
 سرپرستي و شركت در آموزش اجتماعي بهداشت روان - •
 وظايف بهورزان، كاردانان و مربيان •
آشنايي با وظايف و مهارت هاي ساير افراد تيم بهداشتي، به كارگيري و نظارت بر كار ايشان را ساده تر مي  •

آموزش بهداشت  بهورزان در برنامه بهداشت روان روستا داراي وظايف بيماريابي، ارجاع، پيگيري و. نمايد
بيماريابي در چهار مورد يعني اختالالت شديد رواني، اختالالت خفيف رواني، صرع و عقب . روان مي باشند

 .ماندگي ذهني است



اختالالت خفيف رواني به دليل شيوع بيشتر و مراجعه بيماران به مراكز نياز به بيمار يابي و پيگيري فعال  •
در ساير بيماري ها بهورز بيماريابي . جعه مي كنند خدمات داده مي شودنداشته و تنها به بيماراني كه مرا

 .فعال در خانه، مدرسه و اجتماع داشته و بايد موارد كشف و ارجاع را به باالترين حد ممكن برساند
اخت نشانه بهورزان در چارچوب آموزش هاي كتاب بهداشت روان براي بهورزان بايد بتوانند به خوبي از شن •

اي فوق برآيند، عوارض دارويي را بشناسند، قادر به دخالت در بحران هاي رواني ار گروه بيماري ههاي چه
فردي و خانوادگي باشند و به موقع از كاردان هاي بهداشتي، پزشكان عمومي و ساير امكانات اجتماعي 

. بهورزان دارندكاردان هاي بهداشتي شرح وظايفي مشابه . موجود در روستا در اين راستا كمك بگيرند
كاردان ها زمانيكه در كنار بهورزان و ساير گروه هاي بهداشتي نظير رابطان بهداشتي حضور دارند، عالوه بر 
مساعدت آنها در انجام وظايف آنان را بازآموزي، تدارك، نظارت و ارزشيابي مي كنند و در برنامه هاي 

شهري و يا مدارس به تنهايي اشتغال داشته باشند  اما اگر مانند اكثر نقاط فعلي. آموزشي شركت مي كنند
الزم است، تشكيل پرونده، بيمار يابي، پيگيري، ارجاع، آموزش بهداشت روان و همچنين مشاوره، راهنمايي 

 .و توانبخشي رواني اجتماعي مراجعين را به عهده داشته باشند
 بيماريابي

ن ابيمار. بسيار مفيد در پيشگيري نوع دوم استيابي و درمان به موقع و مناسب از فعاليت هاي بيمار •
بسياري در جامعه وجود دارند كه گروهي هيچ گونه درماني را دريافت نمي كنند و گروه ديگري از آنان 

 . درمان هاي نادرست يا نامرتبي داشته و لذا تحت كنترل نمي باشند
جتماعي و اقتصادي را سبب مي شوند و اين گروه بيماران به تدريج مزمن شده، عوارض بيشتر خانوادگي، ا •

پزشك عمومي به اشكال زير مي تواند ميزان بيمار يابي . بسياري از آنان دچار معلوليت رواني مي گردند
 .خود را افزايش دهد

 پذيرش موارد ارجاع از بهورزان، كاردانان، رابطان بهداشتي و ديگران- •
جامعه با تأكيد بر بيمار يابي  ش بيمار يابي فعال درآموزش و تشويق مداوم اين كاركنان براي افزاي - •

 .رخانواده، مدرسه و اجتماعد
بيمار يابي در بين مراجعين مركز بهداشتي درماني، درصد زيادي از مراجعين به پزشكان عمومي بيماران  - •

ه و خدمات لذا بايد يراي اين بيماران پس از تشخيص، تشكيل پرونده داد. رواني با تظاهرات جسمي هستند
 .بهداشتي رواني را در فرصت مناسب در اختيارشان قرار داد

 .مدارس، مساجد، ادارات و تشويق مردم به شناسايي و ارجاع بيماران آموزش اجتماعي بهداشت روان در - •
 تشكيل پرونده

حداقل يك برگ شرح . در مراكز بهداشتي درماني الزم است براي هر بيمار پرونده اي اختصاص داده شود •
و ساير مدارك مهم مربوط به  يك برگ ثبت مراجعات بيماربيماري ،حال روانپزشكي، يك برگ پيگيري 

. مي باشد ريهايا كارشناس بيما تكميل برگ شرح حال از وظايف پزشك. بيماري روانپزشكي نگهداري شود
 )ضميمه(

 ارجاع



پزشك عمومي در چهارچوب شرح وظايف و آموخته هاي خود گروهي از مراجعين بهداشت رواني را  •
الزم است براي پرهيز از اشتباه و استفاده از خدمات تخصصي موارد مشكل را به شرح زير . پذيرش مي كند

 .دهد به مركز باالتر يا مركز تخصصي روانپزشكي شهرستان ارجاع
 اشكال در تشخيص، براي تشخيص قطعي- •
همه موارد مراجعين بار اول با تشخيص احتمالي صرع و سايكوز، براي تشخيص قطعي و بررسي  - •

 پاراكلينيكي و تخصصي
سايكوزهاي تحريكاتي و با احتمال آسيب رساني به خود و به ديگران، پس از درمان ها و اقدامات اوليه و  - •

 .پاسخ درماني به ويژه پس از عدم
موارد روانپزشكي كه با بيماري هاي مغزي و داخلي نظير بيماري هاي غدد، متابوليكي و قلبي عروقي  - •

 .پيچيده شده باشند
مواردي كه نياز به تشخيص و درمان هاي تخصصي نظير الكتروشوك، الكتروآنسفالوگرافي، رفتار درماني  - •

 .داشته باشند..  و
 .ماه يكبار جهت مشاوره تشخيصي و درماني مجدد 12و يا  6، 3تكراري هر ساير موارد مراجعين  - •
 .بيماراني كه از دارو و غذا خوردن خودداري كرده و درمان تزريقي هم مفيد نمي باشد - •
عدم بصيرت و عوارض .ارجاع به صورت هاي فوري و غير فوري، با همراه يا بدون همراه صورت مي گيرد •

مشكالت بسياري را در مراجعه اينگونه بيماران به پزشك ايجاد مي كند كه ارجاع بيماري هاي روانپزشكي 
 .با همراه به ويژه در موارد بيماري كودكان و سايكوز كمك بزرگي مي نمايد

براي ارجاع موارد فوري و يا نيازمند به همراه مي توان با رعايت ضوابط از آمبوالنس يا ديگر وسايل نقليه  •
همچنين ارجاع بايد با برگ ارجاع صورت گيرد كه در آن مشخصات بيمار، نشانه ها و . ردموجود استفاده ك

 .تشخيص بيماري و درمان هاي صورت گرفته نوشته شده باشد
برگ پسخوراند ارجاع كه توسط مركز باالتر و روانپزشك تكميل شده است وسيله خوبي جهت ادامه درمان  •

لذا پس از برگشت بيمار و مراجعه مجدد به . ط پزشك عمومي استو ارزيابي و تشخيص و درمان قبلي توس
مركز بهداشتي درماني و يا به هنگام اولين پيگيري پس از ارجاع بيمار، ابتدا بايد به برگ پسخوراند ارجاع 

در بررسي ها و . توجه نمود و سپس با توجه به تشخيص و توصيه هاي جديد روانپزشك درمان را ادامه داد
مراجعين تكراري % 30الي  20ه دست آمده، يك مركز بهداشتي درماني در ماه هاي اول تنها بايد تجارب ب

بهداشت رواني خود را به مركز باالتر ارجاع دهد و ارجاع بيشتر و يا كمتر مي تواند به دليل ضعف كارآيي و 
 .مي يابدكاهش % 10با آموزش و كارآيي بيشتر اين ارجاع به . آموزش پزشكان عمومي باشد

 پي گيري
اما پزشكان مي توانند با كنترل و . پي گيري بيماران وظيفه بهورزان، كاردانان، و رابطان بهداشتي است •

نظارت، تكميل مرتب و دقيق برگ ارجاع بهورزان و پسخوراند به آنان كيفيت و كميت پي گيري، را در حد 
 3ي اختالالت شديد رواني هرپي گير. پي گيري دستورالعمل و ضوابط ويژه اي دارد. مورد قبولي نگهدارند

اختالالت خفيف رواني نياز به . روز يكبار پس از اولين ارجاع، شروع و به تدريج به ماهي يكبار مي رسد 6تا 
روز است و صرع بزرگ كنترل شده يا نشده نياز به پي  6تا  3در صرع مداوم پي گيري هر . پي گيري ندارند



 3حداقل مدت پي گيري ها . ر ابتدا نياز به پي گيري ماهانه داردعقب ماندگي ذهني د. گيري ماهانه دارد
گرچه پزشك عمومي به هنگام ويزيت بيمار زمان . اما تعدادي تا سال هاي طوالني ادامه مي يابد. سال است

مراجعه بعدي وي را مشخص مي كند اما كاركنان بهداشتي بايد پيگيري را مطابق برنامه فوق در تاريخ 
ني شده انجام داده و نتيجه پي گيري را در دفاتر و برگ هاي ويژه پيگيري  و پرونده بيمار هاي پيش بي
اين يادداشت ها به راحتي به پزشكان و بازديدكنندگان ديگر امكان مي دهد تا بخوبي نظم و . ثبت نمايند

واني پيش بيني براي پيگيري، آموزش ها و فعاليت هاي دقيق بهداشت ر. دقت پي گيري را كنترل نمايند
 .شده است كه الزم است بطور كامل اجرا شود

 
 
 

 آموزش اجتماعي بهداشت روان
آموزش بهداشت مانند بيمار يابي و پي گيري وظيفه بهورز، كاردان و رابطان بهداشتي است كه ارتباط  •

وبي با افراد و گروه ، اگر رابطه خر اما پزشكان به دليل دانش بيشت. نزديك تري با جامعه و خانواده ها دارند
 .ها برقرار نمايند موفقيت خوبي در آموزش پيدا مي نمايند

، زمينه هاي فرهنگي و نيازهاي بهداشتي و .آموزش بهداشت روان بايد به زبان ساده و قابل درك باشد •
خ آموزشي افراد و جامعه را در نظر داشته باشد و بيشتر پرسش هاي مراجع و مردم را در اين موارد پاس

 .دهد
گوش كردن به پرسش ها، صحبت ها و باورهاي مردم در زمينه بيماري هاي رواني و درمان آنها تأثير خوبي  •

مردم بيشتر درباره علت بيماري هاي رواني، عوامل موثر در عود اين بيماري . بر اثربخشي آموزش ها دارد
مدت درمان، نقش ارث، غذا و ارضاء  ها، روش هاي پيشگيري، آينده ي آنان، عوارض و اثرات داروها، طول
آموزش چهره به . پرسش مي نمايند... جنسي، ازدواج و بارداري بيماران رواني، تنبيه يا محبت به بيماران و

چهره به ويژه به مراجعي كه خود يا همراهش به دليل بيماري نيازمند به درمان و كمك مي باشد بسيار 
 . موفق است

ن، كاردانان و رابطان بهداشتي با كمك پزشك موثرتر شده و بهورزان با سرعت همچنين بازآموزي بهورزا •
 .بيشتري به بيماران، خانواده آنان، آموزگاران و مادران انتقال مي دهند

در پايان يادآوري اين مهم بد نيست كه پزشكان عمومي مي توانند نقش اساسي در تغيير نگرش، آگاهي و  •
اشند و حضور در يك مركز بهداشتي درماني و سرپرستي يك تيم مراقبت رفتار بهداشتي مردم داشته ب

 .هاي بهداشتي اوليه توانايي اجراي اين نقش را افزايش بسياري خواهد داد
 درمان

درمان دارويي و غير دارويي در مركز بهداشتي درماني داراي ويژگي هايي است كه مي تواند كمي متفاوت  •
 .داز روش هاي درماني مرسوم باش



قلم داروي بهداشت رواني مراقبت هاي بهداشتي اوليه كشور مجاز مي  13درمان دارويي تنها در چارچوب  •
قلم از يك طرف آموزش و مهارت پزشك را در درمان افزايش چشم  13محدود بودن اقالم دارويي به . باشد

 .گيري داده، و از طرف ديگر احتمال مصرف نابجاي اين داروها را كاهش مي دهد
پژوهش ها و تجارب موجود در زمينه بكارگيري داروهاي موثر بر روان در برنامه هاي درمان در منزل و  •

درمان در اجتماع نشان داده است كه با اينگونه درمان در مقايسه با درمان بستري و بيمارستاني در حاليكه 
راين توصيه مي شود در همه موارد بناب. در كمتر موردي نياز است بيماران پيش آگهي بهتري پيدا مي كنند

با اين روش درمان عوارض دارويي كمتري . دز دارويي اوليه نگهدارنده كمتر و افزايش دز تدريجي تر باشد
اما بهتر است بيمار را در فاصله هاي زماني كوتاه تري مورد كنترل و معاينه مجدد قرار داد . ايجاد مي شود

در مراكز بهداشتي درماني بيماران روانپزشكي . تر دز دارو اقدام گرددتا در صورت نياز به افزايش سريع 
زيادي مراجعه مي كنند كه تحت درمان پزشكان مختلف قرار داشته  و درمان هاي نادرستي مانند دز 

اينگونه بيماران حتي اگر تحت . نامناسب، داروي نابجا و به ويژه تركيب چند دارويي دريافت مي دارند
صان هم باشند بايد با ارزيابي دقيق تشخيصي، آموزش هاي اوليه بهداشت رواني و استدالل درمان متخص

هايي متناسب با سطح تحصيالت و فرهنگ آنان، و ضمن مشورت با مركز تخصصي به سمت درمان مناسب 
شكل تر و موفقيت بيشتر در درمان روانپزشكي به ويژه در بيماران م. قلم دارو هدايت شوند 13و استفاده از 

در اينگونه بيماران بهتر است . شديدتر بستگي نزديكي به مراجعات تكراري آنان و پيگيري درمان دارد
 .مراجعات اوليه هر چند روز يكبار و پس از كنترل نسبي، ماهي يكبار باشد

نگير در يك مركز بهداشتي درماني كه مراجعات فراوان بيماران جسمي فرصتي را براي درمان مشكل و زما •
روانپزشكي باقي نمي گذارد، بهتر است براي اين بيماران زمان خاصي نظير هفته اي يك روز يا ساعت هاي 

 .خاصي در روز را اختصاص داد كه در فرصت بيشتري به مشكل آنان رسيدگي شود
نظر مي گرچه درمان هاي غير دارويي نظير مشاوره، روان درماني، توانبخشي رواني و مددكاري اجتماعي به  •

رسد براي پزشك عمومي كمي مشكل و غير عملي باشد، اما با پژوهش هاي جديد و متون آموزشي ويژه 
 .مي توان بخشي از اينگونه كمك هاي غير دارويي را از طريق پزشك عمومي به نيازمندان رسانيد

ه مشكل خاصي را پزشك مي تواند برابر آموزش هاي گرفته شده و با استفاده از تجارب شخصي در هر جلس •
كه مي تواند در بهبود بيمار موثر باشد مورد بحث و بررسي قرار داده و برنامه اي براي حل آن به كمك 

 .بيمار يا ساير كاركنان تيم درمان و امكانات محلي تنظيم نمايد
يماران گرچه فوريت هاي روانپزشكي در يك مركز بهداشتي درماني شايع نيست، اما برخورد مناسب با اين ب •

شايع ترين فوريت هاي روانپزشكي در يك مركز بهداشتي درماني شامل هيستري، . بسيار مهم است
، افسردگي شديد همراه با بيقراري يا افكار خودكشي، اقدام به )پانيك( دردهاي روانزاد، حمالت هراس 

رت دارويي و غير كمك هاي اوليه روانپزشكي به صو. خودكشي و باالخره تحريكات سايكوتيك مي باشد
برخورد مناسب، همدلي با بيمار، دادن اطمينان به وي و حمايت . دارويي در فوريت ها بسيار ضروري است

استفاده از تخت فوريت ها در مركز و تجويز . از او مي تواند در كنترل نشانه فوريت ها اثر زيادي داشته باشد
ني كه موانع جدي، ارتباطي و مالي مانع اعزام وي مي داروهاي آرامبخش قبل از ارجاع بيمار به ويژه زما

 .گردد گاه به كنترل كامل بيمار منجر مي شود



مركز تخصصي شهرستان وظيفه دارد با اعزام پزشك يا كارشناس بهداشت رواني با كنترل پرونده ها و  •
 .نمايندمصاحبه با بيماران و خانواده آنان اجراي دقيق آموزش هاي فوق را كنترل و گزارش 

 
 

 
 
 
 

 »پزشكي در مراكز بهداشتي درماني دستورالعمل تكميل فرم شرح حال روان«
 

به بند تهيه شده است در مراكز بهداشتي درماني توسط پزشك مركز  44صفحه و  2فرم شرح حال كه در 
 .گردد تكميل مي زيرشرح 

 .يدكنيسمت چپ باالي فرم شماره پرونده بيمار و تاريخ مراجعه را يادداشت  هدر صفحه اول، در گوش
پرسيد و يادداشت باين قسمت از فرم مربوط به مشخصات اوليه بيمار است كه از بيمار يا همراه او  :8تا  1بند 
 .كنيد

ده و در كرداده مشخص  در اين قسمت منبعي كه بيمار را به مركز بهداشتي درماني ارجاع: "منبع ارجاع"ـ      
 .مربع جلوي آن عالمت ضربدر بزنيد

خاطر آن به پزشك مركز ه كه بيمار ب ناراحتي عمده فعليدر اين قسمت  :"علت مراجعه و شكايات اصلي
 .نيدككلمات خود بيمار يا همراه وي پاسخ را يادداشت  عينال و با ومراجعه كرده س

. است كه بيمار براي اولين بار به پزشك مراجعه كرده استمنظور موقعي  :"مان شروع بيماري فعليز"
 .ل از يك هفته قبل يا دو ماه قبل يا دو سال قبل و الي آخرامثبراي 
نيد كه آيا بيماري به طور ناگهاني و پس از بروز يك مشكل كمشخص  :"نحوه شروع بيماري"ـ   12 .1

اگر به هر دليلي نتوانستيد . بوده استكه آغاز بيماري كند و تدريجي  خاص شروع شده است يا اين
 .عالمت ضربدر بزنيد» نامشخص«چگونگي شروع بيماري را معلوم كنيد در مربع جلوي عبارت 

بيماري رواني  قبل از اينبررسي كنيد كه آيا بيمار : "هاي قبلي ها و درمان عاليم، تشخيص"ـ 13 .2
ال كردن از خود بيمار يا وبرده با س و در صورتي كه از بيماري رواني خاصي رنج مي. داشته يا خير

وي را ي بلعاليم و نوع بيماري قهمراه وي و در صورت همراه داشتن تشخيص پزشك معالجش، 
يمارستان يا بخش در ب از اين قبلنيد كه آيا بيمار كعالوه بر اين مشخص . نيدكمشخص و يادداشت 

او را در اين قسمت ذكر  نوع داروهاي مصرفي قبليشده است يا خير و همچنين  پزشكي بستري روان
 .كنيد

در . عواملي هستند كه در ايجاد و بروز بيماري دخيل هستند: "ساز بيماري عوامل سبب"ـ 14 .3
 .بزنيدها عالمت ضربدر  صورت وجود چنين عواملي در مربع جلوي هر كدام از آن



و يا در حال حاضر مبتال به بيماري   پيش از ايندر صورتي كه فرد : "سابقه بيماري جسمي"ـ 15 .4
سابقه عمل جراحي، ناراحتي  براي مثال. نيدكرا بررسي و ذكر  باشد نوع آن جسمي مهمي بوده يا مي

 …فاليت و سكليه، فشارخون، آن
كه  اينال مثبراي . را بررسي كنيد لي والدينروابط فاميدر اين قسمت  :"تاريخچه خانوادگي"ـ 16 .5

عالوه بر . نيدكوالدين دخترعمو ـ پسرعمو هستند و در صورتي كه روابط خويشاوندي نيز ندارند قيد 
 ».پسرخاله بيمار مبتال به بيماري اسكيزوفرنيا است«ل امثبراي  كه اين ذكر كنيد

ممكن است بيمار در هر يك از كاركردهاي فردي، خانوادگي،  :"اختالل در كاركردها"ـ 17 .6
ين معني است ه اب اختالل در كاركردهاي فردي. اش دچار اختالل باشد تحصيلي، شغلي و يا اجتماعي

. نظافت، شستشو، غذا خوردن و غيره انجام دهد: اش را از قبيل تواند كارهاي شخصي كه فرد نمي
هاي فرد با اعضاي خانواده و دعوا و بگومگو يا ناتواني در  ناسازگاري به اختالل در كاركرد خانوادگي

اين است كه فرد در  اختالل در كاركردهاي تحصيليمنظور از . ايفاي نقش پدري يا مادري اشاره دارد
اگر فردي نتواند به مدت . باشد محيط مدرسه و مسائل درسي مشكل دارد يا دچار افت تحصيلي مي

مرتب مجبور به عوض كردن شغلش شود و يا با همكارانش طور  بهدوام آورد و  زيادي در يك شغل
كاركردهاي شغلي دچار مكرر در كارش غيبت كند به نوعي در به طور كه  ناسازگاري داشته يا اين

ناسازگاري با : باشد شامل مواردي از اين قبيل مي الل در كاركردهاي اجتماعيتاخ. است اختالل
در صورت وجود هر كدام . ان، نداشتن دوست، عدم رفت و آمد با آشنايان و همسايگاندوستان و اطرافي

 .هاي در مربع جلوي هر مورد عالمت ضربدر بزنيد از اين اختالل
 .تقسيم شده استهـ اين بند به پنج بخش الف، ب، ج، د، : "ها عاليم و نشانه"ـ 18 .7
با . شود مربوط مي) رواني شديد( پسيكوتيك هاي بيماران عاليم و نشانهتر به  اين بخش بيش) الف .8

اگر فردي زياد فعاليت چنان كه . شود ي رواني شديد فرد مشخص ميراين عاليم نوع بيما  بررسي
ربط است و عالوه بر اينها دچار  هايش بي زند و اكثر حرف كند، سرخوش و شاد بوده، زياد حرف مي مي
زند، در اين مورد تشخيص بيماري مانيك ـ  هم ميدست به خشونت  ياحتمالبه خوابي بوده و  بي

گيري، هذيان، توهم،  يا فردي كه قادر به ارتباط با ديگران نيست و دچار گوشه. باشد دپرسيو مطرح مي
ربط  هاي بي دهد و حرف باشد و رفتارهاي عجيب و غريب هم نشان مي توهم شنوايي نيز ميويژه  هب

عقيده  هذيانالزم به يادآوري است كه منظور از . ي اسكيزوفرنيا استزند به احتمال زياد دچار بيمار مي
توان با ذكر شواهد، استدالل و مخالفت ورزيدن،  به آن ايمان دارد و نمي به شدتباطلي است كه بيمار 

است كه » هذيان گزند و آسيب«هذيان انواع مختلفي دارد كه يكي از موارد شايع آن . را از بين برد آن
همسرش سعي دارد در غذايش زهر بريزد و او را «يا » خواهند او را بكشند مي»  كند كر ميبيمار ف

درك حسي اشتباهي است كه در عالم خارج براي آن محركي وجود  توهممنظور از . »مسموم كند
شود كه بيمار صداهايي را  وقتي تشخيص داده مي» توهم شنوايي«. ندارد، توهم نيز برچند نوع است

ين ترتيب است كه فرد تصاوير، ه اب» توهم بينايي«. وندنش د كه افراد ديگر آن صداها را نميشنو مي
 .واقع در محيط خارج وجود ندارندبه بيند كه  هاي نوراني يا افرادي را مي جرقه



باشد و با وجود  مي) رواني خفيف( هاي نوروتيك عاليم اختاللتر مربوط به  عاليم اين بخش بيش) ب .9
هاي الزم در اين زمينه  ي شديد وجود ندارد به يكي از تشخيصروانكه همزمان عاليم  حالي ها در آن

عاليم نوروتيك )بخش الف(هاي رواني شديد  در صورتي كه عالوه بر وجود عاليم و نشانه. يابيد دست مي
 .باشند هاي پسيكوتيك مطرح مي شود فقط همان تشخيص هم در فرد ديده مي

» اضطراب«برد دچار  ها و خشكي دهان رنج مي و نگراني، طپش قلب، لرزش دست اگر فردي از دلهره .10
هاي غيرمنطقي است مانند ترس از صحبت  هايش مبتني بر ترس تر ناراحتي يا بيماري كه بيش. است

ها و جلوي ديگران يا ترس بيرون رفتن از منزل،  كردن در جلوي جمع، ترس از غذا خوردن در مهماني
همچنين فردي كه از غمگيني و نااميدي، كاهش يا از افزايش . باشد مي» فوبيا«دچار در اين صورت 

) خفيف(پذيري شكايت دارد، دچار بيماري افسردگي  اشتها، دردهاي پراكنده بدني و ضعف و خستگي
 .باشد مي

تمايل  عدم با وجوداي است كه  افكار مزاحم و بيهوده »افكار وسواسي«الزم به ذكر است كه منظور از  .11
ها مقاومت كند، ـ  تواند در مقابل آن خواهد ولي نمي شوند و فرد مي فرد هميشه در ذهن او تكرار مي

ي در مورد كثافت و آلودگي، شك و ترديد يا مداوممانند فكر صدمه زدن به كسي، تفكرات مكرر و 
 .وجود افكار كفرآميز در ذهن يك فرد مذهبي

ميل باطني و با وجود مقاومت در مقابل  با وجود عدماست كه فرد اعمالي  »اعمال وسواسي«منظور از  .12
هاي خود و يا  ها، بدن يا لباس شستن و آب كشيدن مكرر دست«مثل . زند آن كارها مي ها دست به آن

مطرح » وسواس«در صورت وجود اين عاليم تشخيص » .چك كردن مكرر قفل درب و اجاق گاز
 .باشد مي

در صورتي كه شخص . باشد هاي هيستريك مي و غش بيماران صرعيعاليم اين قسمت مربوط به ) ج .14
عاليم مشخص صرع از قبيل بيهوشي، حركات تونيك ـ كلونيك يا به زمين خوردن و دست و پا زدن، 

ع صر«را داشته باشد مبتال به  رارآمدن كف از دهان و گازگرفتگي زبان در بعضي مواقع عدم كنترل اد
را نداشته » گاز گرفتگي زبان« ه ويژهولي اگر بيمار يك يا چند عالمت مهم صرع بزرگ ب. است» بزرگ

. باشد مبتال به غش هيستريك مي ياحتمالبه ند كي غش ا ويژههاي  ناها و زم باشد و هميشه در مكان
 .تر دارد تر و بيش تشخيص قطعي بين صرع و هيستري نياز به بررسي دقيق

ده و در جلوي هر مورد كرريخ آخرين حمله و متوسط تعداد حمالت صرعي در ماه را بررسي تا در ضمن
 .نيدكيادداشت 

شود و الزم است كه بيمار مورد معاينه قرار  مي ماندگي ذهني عقبهاي اين بخش مربوط به  عاليم و نشانه) د
نهايت به در عمل آيد تا ه مراحل رشد وي ب االت دقيق راجع بهوس) مكان مادرا حدتا (گرفته و از همراه بيمار نيز 

 .ماندگي و درجه شدت آن پي ببريد تشخيص عقب
جا  ترين عاليمش را در اين گنجد، مهم بندي فوق نمي هايي دارد كه در تقسيم اي عاليم و نشانه كننده اگر مراجعه) ه

  …سون و غيره نپاركيهاي رفتاري كودكان،  هاي اختالل از قبيل عاليم و نشانه. يادداشت كنيد



ضمن الزم هم نيست كه بيمار در به منظور تشخيص قطعي بيماري وجود يك يا دو عالمت كافي نبوده و : تذكر
لذا مبناي تشخيص بيماري، عاليم و . تمامي عاليم يك طبقه تشخيصي را داشته باشد تا در آن طبقه جاي گيرد

 .باشد بلي در اين زمينه ميهاي ق هاي موجود در فرم شرح حال و آموزش نشانه
پزشك پس از مصاحبه با بيمار الزم است شرح حال و  :"عاليم مثبت و خالصه شرح حال"ـ 19 .15

ها بايد جامع اما  خالصه. ندكهاي بارز و مثبتي را كه در او تشخيص داده در اينجا ذكر  عاليم و نشانه
بتوانند  يراحته خصوص پزشكان به گران ببايد به فرم تلگرافي و مختصر نوشته شود كه دي. كوتاه باشد

خواهد در غذايش سم بريزد و  كند زنش مي بيمار فكر مي«ل امثبراي . به اطالعات مورد نياز دست يابند
 ».او را مسموم كند و نسبت به همه بدبين است

ربط، رفتارهاي عجيب و غريب، فقدان  هاي بي هذيان گزند و آسيب، توهم شنوايي، حرف :عاليم مثبت .16
  …بينش و 

جا پزشك بايد پس از معاينه عمومي و به  در اين :")از جمله دستگاه عصبي(معاينه جسمي "ـ 20 .17
 .ندكها را ذكر  ويژه دستگاه عصبي، در صورت وجود عاليم غيرطبيعي نوع آن

نتيجه آزمايشات، راديوگرافي، الكتروانسفالوگرافي،  :"هاي پاراكلينيكي نتيجه بررسي "ـ21 .18
 .اسكن و غيره را در اين قسمت بنويسيد تي سي

 ـها به پنج بخش الف، ب، د، ه بندي عاليم و نشانه اين قسمت با توجه به تقسيم :"تشخيص"ـ 22 .19
هاي هر  در هر بخش چند نوع تشخيص ذكر شده است كه با توجه به عاليم و نشانه. تقسيم شده است

هاي  بندي در صورتي كه نوع بيماري فرد در تقسيم. بريد هاي الزم پي مي بيمار به يكي از تشخيص
هاي رفتاري كودكان و غيره،  ، شب ادراري، اختاللكينسونگنجد، از قبيل پار چهارگانه فوق نمي

 .يادداشت كنيد» ساير موارد تشخيصي ـه«تشخيص خودتان را در بخش 
داروهايي را كه در اولين مراجعه براي اين بيمار  :"ه و داروهاي تجويز شدهدرمان اولي"ـ 23 .20

 .نيدككنيد در اين قسمت يادداشت  تجويز مي
 

 فرم ثبت مراجعات بيمار
باشد از دومين مراجعه به بعد  برگ ثبت مراجعات بيمار كه ضميمه فرم شرح حال مي :"ثبت مراجعات بيمار"

 .گيرد به طريقي كه توضيح داده شده مورد استفاده قرار مي
 .منظور تاريخ مراجعه فعلي بيمار است كه هر بار بايد نوشته شود: تاريخ مراجعه
و عوارض جانبي داروهاي مصرف شده را در هر بار هاي فعلي بيمار  در اين قسمت عاليم و نشانه: سير بيماري

 .نيدكمراجعه يادداشت 
 .كنيد، در اين قسمت ذكر كنيد اسامي داروهايي را كه هر بار مراجعه بيمار تجويز مي: داروهاي تجويزشده
نوع و سير بيماري و همچنين ميزان داروهاي  ،الزم است با توجه به وضعيت بيمار :تاريخ مراجعه بعدي

 .تاريخ مراجعه بعدي را در اين قسمت يادداشت كنيد ،يز شدهتجو
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هاي زندگي رنامه آموزش مهارتب

 هدف ارتقاء بهداشت روان ت كه باهاي مهم بهداشت روان اس هاي زندگي جزو برنامه برنامه آموزشي مهارت
گيري از  در پيشاين آموزشها بر طبق تحقيقات گسترده قبلي . شود ميكاهش آسيب هاي رواني اجتماعي انجام و 
ا توجه به وجود شواهد و ب .مفيد و موثر بوده است ،، بي بندو باري جنسي و كاهش خشونتو ايدز مصرف مواد ءسو

با  82ل ها در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، اداره سالمت روان از سا اثربخشي اين آموزش مطالعاتي مبني بر
 .هاي زندگي به دانش آموزان، مداخله در اين زمينه را آغاز كرد ارايه طرح كشوري آموزش مهارت

و آموزش نمايندگان مراكز  85دانشگاه علوم پزشكي كاشان با برگزاري دوره هاي تربيت مربي در سال 
موزش ديده در اين زمينه هرساله از مربيان آ.بهداشتي درماني جهت انتقال اين آموزشها اقدامات خود را آغاز نمود

ابتداي سال تحصيلي فرصت دارند تا در يكي از مدارس ابتدايي تحت پوشش مركز خود اين آموزشها را به دانش 
آموزان پايه چهارم يا پنجم ابتدايي كه گروه هدف اين برنامه هستند ارائه داده و گزارش آن را به واحد سالمت روان 

 .ارسال نمايند
توانمند سازي افراد ل حاضر با توجه به روند رو به افزايش مشكالت رواني اجتماعي در جامعه و لزوم در حا

بويژه كودكان و نوجوانان آموزش مهارت هاي زندگي بيش از پيش اهميت يافته و در راس آموزشهاي پيشگيرانه 
 .بهداشت روان قرار دارد

 برنامه پيشگيري از خودكشي
موجب گرديد تا ضرورت افزايش اقدام به خودكشي و مشكالت اجتماعي ديگر ناشي از آن، ، هاي اخير  در سال
نامه ريزي پيشگيري از خودكشي بيش از پيش احساس شود و  نسبت به اجراي طرح ادغام پيشگيري از توجه به بر

 .خودكشي در نظام شبكه بهداشتي اقدام گردد
اگر كسي دست به خودكشي بزند ولي زنده بماند به .استخودكشي به معناي خاتمه زندگي به دست خودفرد 

 .گوييم اين رفتار اقدام به خودكشي مي
 

تقويت كاركنان بهداشتي براي . خودكشي در حال حاضر يك مشكل بزرگ بهداشت عمومي درتمام كشورهاست
 .از خودكشي استشناسايي، ارزيابي، مديريت و ارجاع بيمار مستعد خودكشي در جامعه قدم مهمي در پيشگيري 



 .هاي بهداشتي اوليه كاهش رفتارهاي خودكشي در جمعيت تحت پوشش نظام مراقبت:هدف كلي
 .گروه هدف در اين برنامه عموم جامعه بويژه نوجوانان ،جوانان و زنان هستند

اين به عنوان يكي از دانشگاههاي اجراي پايلوت  1380معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان از سال 
 :و در زمينه هاي ذيل فعاليت مي كند.برنامه انتخاب گرديد

 برگزاري كارگاههاي آموزشي براي كاركنان بهداشتي با عنوان پيشگيري ازخودكشي
 تهيه متون آموزشي براي كاركنان بهداشتي با عنوان پيشگيري از خودكشي

 )كميته پيشگيري از خودكشي شهرستان( هاي بين بخشي انجام هماهنگي
برگزاري كارگاههاي آموزشي براي مشاورين مدارس راهنمايي و دبيرستان درخصوص شناسايي گروههاي 

 هاي ايجاد خودكشي و نحوه برخورد با اقدام كنندگان پرخطر، و در معرض خطر، زمينه
 )ضميمه(  A-Sو  M.D.Dتهيه فرمهاي ارجاع موارد 

 موارد ارجاعيانعقاد قرارداد با روانپزشكان جهت ويزيت رايگان 
 :در برنامه پيشگيري از خودكشي وظايف پزشك مركز بهداشتي درماني

 و اقدام كننده به خودكشيشناسايي بيماران افسرده -1
 ارجاع موارد شناسايي شده به روانپزشكان طرف قرارداد توسط فرمهاي مخصوص-2
 پيگيري روند درمان بيماران-3
 خصوص پيشگيري از خودكشيآموزش به جمعيت تحت پوشش مركز در  -4
 )ضميمه(ثبت موارد اقدام به خودكشي و ارسال به معاونت بهداشتي به صورت ماهيانهنظارت بر  -5

همكاري با روان پزشك و كسب اطمينان از اينكه خدمات كافي و مناسب به بيمار ارائه شده وظيفه : نكته 

 .حياتي پزشك است
 

 برنامه پيشگيري از اعتياد
 

 مقدمه
اعتياد به مواد يكي از معضالت بهداشتي،رواني و اجتماعي جهان امروز است اعتياد به داروهاي مجاز و غير مجاز در 
چند دهه گذشته بسيار فراگير شده و حاكي از بروز يك مشكل جدي در سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي است 

واد مخدر نشانگر اين است كه اين مبارزات بايد تجربيات سالهاي گذشته در ايران و جهان در زمينه مبارزه با م.
 .بر پيشگيري متمركز گردد  ،همگاني بوده و عالوه بر مبارزه با توليد و عرضه

اقدام به تشكيل  1390دانشگاه علوم پزشكي كاشان به عنوان يكي از بازوهاي پيشگيري از اعتياد شهرستان در سال 
 .ن زير مجموعه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان نمودوانكميته آموزشي پيشگيري از اعتياد به ع



است كه در  با مواد مخدرسند جامع پيشگيري از اعتياد ارسالي از ستاد مبارزه  ،محور فعاليت هاي پيشگيرانه
 :فعاليتهايي به شرح ذيل اجرا مي گردد

 گاهي و اطالع رسانيبه منظور افزايش آ...)جزوه،بروشور،كتابچه و(تهيه متون آموزشي-1
 برگزاري كارگاههاي آموزشي با موضوعات پيشگيري از اعتياد-2
 )تيرماه 5-12(برگزاري مراسم گراميداشت هفته مبارزه با مواد مخدر-3

در حال حاضر در اكثر مراكز بهداشتي درماني مربي آموزش ديده در زمينه عوارض مواد مخدر و روانگردانها و 
ري هوشمندانه و موثر در پيشگيري از اعتياد وجود دارد كه موظفند به صورت مستمر جلسات مهارت هاي فرزند پرو

 .آموزشي در اين زمينه را جهت جمعيت تحت پوشش آن مركز برگزار نمايند
 

 حوادث غيرمترقبه اجتماعي در -برنامه حمايت رواني

ناشي از حوادث غيرمترقبه تدوين اجتماعي  -گيري از عوارض رواني  برنامه كشوري فوق با هدف كلي پيش
با توجه به بالخيز بودن كشورمان، پس از نياز سنجي انجام شده در زلزله بيرجند و اردبيل ويرايش اول طرح . شد

نشان  ها نتايج ارزيابي. در زلزله قزوين به طور پايلوت انجام شد 1381فوق در اداره سالمت روان تهيه شد و در سال 
و پس از زلزله بم تهيه شد و براي  82ويرايش سوم در سال . ندي مداخالت انجام شده داشتاز اثربخشي و سودم

 . نفر از بازماندگان زلزله بم انجام شد 82000بيش از
 : اين برنامه پس از آموزش شامل نقش پزشك عمومي در

 اجتماعي اوليه  براي بازماندگان باليا -هاي رواني ارايه حمايت •
 هاي رواني  ان داراي واكنششناسايي آسيب ديدگ •
 اجتماعي  -هاي رواني  به تيم حمايت رواني ارجاع  افراد داراي واكنش •
شناس باليني و يك مددكار اجتماعي  پزشك، يك روان اجتماعي  تركيبي از يك روان –تيم حمايت رواني  •

به صورت  و يكي از وظايف آن ارايه مداخالت گروهي تخصصي براي آسيب ديدگان باليا باشد مي
 .  است) Out reach(سياري

 


