


 

 

 اجتماعی واعتیاد ویژه پزشکان روانیراهنمای بالینی و فنی برنامه های سالمت  نام سند

  1 نگارش

 1315 تاریخ صدور

 اجتماعی واعتیاد ویژه پزشکانراهنمای بالینی و فنی برنامه های سالمت روانی  نام کامل فایل

 راهنمای بالینی و فنی برنامه های سالمت  روانی  اجتماعی واعتیاد ویژه پزشکان شرح سند

 نویسنده/مترجم
و کارشناسان دفتر سالمت کل گروه کارشناسی سالمت روان مرکز بهداشت استان زیر نظر مدیر 

 وزش پزشکیبهداشت ، درمان و آم روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 �� خا�واده

ی��� ت�م سال�ت   � ��وان ر��ر و �دا

 

 

 

ی ار�قای سال�ت روان و و شا�ص ���ش اص�ی � �و��ه �فا��م 

 ��ا��ت �ی ا��ما�ی دارد. 

 



 

 

 

 �قد�م  � �مام خاد��ن سال�ت ��دم

� � ��ت ا�جاد ا�د��ه �وب، حال �وش  

�م �وعان �ود و ز�د�ی سا�م و ���ر �ای 

کا�وی خا�صا� ا�د�ب و روز � تالش   . و �



 

 

 
 

 

 مجموعه راهنماي

سالمت روانی  بالینی و فنی برنامه هاي 

  اجتماعی و اعتیاد

مجتمع ها و مراکز  پزشکان خانواده  ویژه 

 جامعه سالمت

 

  معاونت بهداشت

 اعتیادگروه کارشناسان سالمت روانی اجتماعی و 

 1395بهار 



 

 

 
 
 ؛ مجموعه عناوین این 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش اول: 

 در حوزه سالمت روان عمل پزشکان خانواده و راهنماي  یبسته آموزش
 

 : دوم بخش 
 مروري بر اهداف، راهبردها و فعالیت هاي پزشک خانواده 

 

 : سوم بخش 
 بسته خدمات بالینی پزشک خانواده در برنامه هاي سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد  

 

 : چهارم بخش 
راهنماي ارزیابی و درمان اختالالت روانپزشکی توسط پزشک خانواده در  برنامه 

 هاي سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

 

 : م پنجبخش 
برنامه هاي سالمت روانی مستند سازي فعالیت هاي پزشک خانواده در   راهنماي

 اجتماعی و اعتیاد

 



 
 بنام ا�د ��عال

 سر آغاز
 

و شواهد موجود بیانگر شیوع روز افزون اختالالت روانپزشکی و آسیب هاي روانـی اجتمـاعی در   مستندات 

 6/23بـه انجـام رسـید     1390جامعه است.  مطابق نتایج بررسی و پیمـایش ملـی سـالمت روان کـه در سـال      

 ساله کشوردچار یک یا چند اختالل روانپزشکی هستند. 64تا  15درصدازافراد 

ین مشکالت در بین زنان، جمعیت ساکن درمناطق شهري، افراد بیکار، افراد با تحصیالت کمتر میزان ابتال به ا

و افراد داراي وضعیت اجتماعی و اقتصادي  پایین جامعه  بیشتر و قابل توجه است. در پیمایش مزبور عالئـم  و  

ري و انگیزشـی، مشـکالت    نشانه هاي گوناگون اختالالت روانی مانند اختالالت اضطرابی،  افسـردگی،  سـازگا  

جسمی  با منشاء روانشناختی، ارتباط بین فردي، مشکالت تحصیلی و یادگیري،  مسـائل پیرامـون قبـل و حـین     

ازدواج، مشکالت زناشویی و روابط همسري، مشکالت مرتبط با تربیت فرزندان از جملـه مهمتـرین و بیشـترین    

 سی بودند. مشکالت روانپزشکی و روانشناختی در جمعیت تحت برر

میلیون نفر) در طول یکسال منتهی  3/8ساله جامعه (حدود  64تا  15درصد) از افراد  6/15حدود یک ششم (

به این پیمایش، از خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز به صورت حداقلی استفاده کرده اند در حالی که دو  سوم 

اختالالت روانپزشکی  و تحمـل رنـج  ناشـی از آن،  از     درصد ) افراد مبتال با وجود ابتال به مشکالت و 3/65( 

مداخالت بهداشتی درمانی و  سالمت روان بهره مند نمی شوند. در این میان گروههایی از بیماران  مانند  مردان، 

دانشجو، ساکنین شهرها، افراد در دو سرطیف    /جوانان و افراد مجرد، افراد با تحصیالت دانشگاهی، افراد محصل

عیت اجتماعی اقتصادي باال و پایین، و افراد بدون بیمه کمترین بهره مندي از خـدمات بهداشـتی درمـانی را    وض

 داشته و این خدمات را  نازلترین کیفیت دریافت کرده اند. 

در این مطالعه  بار مالی ناشی از هزینه هاي درمان اختالالت روانپزشکی به خانواده  بیماران  مبتال  براي  هر 

ریال برآورد گردیده که با توجه به میانگین درآمد خانوار در آن سال معادل  1389،7.640.000یمار در طول سال ب

درصد به صورت مستقیم به  سبد هزینه  خانوار داراي  بیمار روانپزشکی  اضافه گردیده است.  عالوه بر این،  30

  .به غیبت از کار به دلیل بیماري  روانپزشکی بوده استریال هزینه غیرمستقیم مربوط  1.210.724به طور میانگین 

مضاف بر این،  هزینه هاي غیر مستقیم دیگر مانند  بروز مشکالت  براي اعضاي خـانواده،  محـیط هـاي کـار و     

 اجتماعی مواردي  هستند که باید  مورد توجه  قرار گیرند.   



سه کنیم  مالحظه خواهیم کرد که میزان شیوع اختالالت حال اگر نتایج  این مطالعه  را  با مطالعات  قبلی مقای

 23بـیش از   89حالی که در سال  برآورد شده است در% 21سال 15در جمعیت  باالي 1378روانپزشکی در سال 

نظر گرفتن شیوع باال و روز افزون اختالالت روانی  و بار فردي، خـانوادگی،   درصد گزارش شده است.لذا با در

منتشـر   1384در مطالعـه بـار بیمـاري هـاي کـه گـزارش آن در        دي و فرهنگـی ناشـی از آن  اجتماعی، اقتصـا 

سه  که%)5/14با احتساب اختالالت مرتبط با مواد (% از کل بار بیماریها را شامل می شوند 25/10شداختالالت روانی

درصـد بـار    24(اعتیـاد   ،روانـی ) درصد بـار اخـتالالت    26(علت اول باراختالالت روانی به ترتیب عبارتند از افسردگی

همچنین  طبق پژوهش کلـی انجـام گرفتـه بـار     . درصد بار اختالالت روانی) 12( اختالالت دو قطبی ،اختالالت روانی )

بیماریهاي روانی پس از حوادث غیر عمدي بطور مشترك با بیماري هاي قلبی عروقی جایگـاه دوم را بـه خـود    

اختالالت  فوق را بیش از پیش روشـن مـی   خالت موثر براي کاهش بار جراي مداضرورت ا اختصاص می دهد.

   .سازد

مضاف براین، دسترسی پایین به خدمات سالمت روان،  استفادة  محدود از خـدمات مشـاوره و روانشناسـی    

و ها شـهر ، حاشیه (به ویژه، اقشارکم درآمدموجود، ضرورت توسعه کمی و کیفی این خدمات و تسهیل دسترسی به آن 

را، هم دربخش  دولتی و هـم  که درآنها  شیوع اختالالت روانپزشکی بیشتر و استفاده از خدمات کمتر است )  رهاي پرجمعیتهش

نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران در مقـاطع       موضوعی که ارکـان  قرار می دهد.  تاکیدمورد  در بخش خصوصی

ابالغ سیاسـت  این توجه و تاکید را می توان در  مورد تاکید قرار داده است. اوجمختلف اهمیت این موضوع را  

هاي کلی سالمت کشور توسط عالی ترین مقام نظام جمهوري اسالمی، مقام معظـم رهبـري حضـرت آیـت اهللا     

برتوسعه رویکرد همه جانبه سالمت و اهمیـت پیشـگیري بـر    ( و تاکید موکد معظم له 1393در سال  (مد ظله العالی)خامنه اي 

ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موارد تنش آفرین در زندگی فردي و  –اصل ترویج سبک زندگی اسالمی درمان، توجه به

 ناد قرار داد. تمشاهده و مورد اس اجتماعی ، ترویج آموزش هاي اخالقی، معنوي و ارتقاي شاخص هاي سالمت روانی)

بـه طورعـام و    نیـز  دولت تدبیر و امیـد به تبع چنین نگاه دور اندیشانه و خردمندانه در راس هرم نظام اسالمی،  

به طور ویژه این مهم را در مجموعه برنامه هـاي خـود مخصوصـاً در    وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

مه پزشک خانواده معه نگر، توسعه برنااستقرار و توسعه مراکز سالمت روان جا طرح تحول نظام سالمت از طریق

در شهر و روستا و تسهیل فرآیند تشخیص و مراقبت اختالالت روانپزشکی و دسترسی به خدمات سـالمت روان  

 برنامه ریزي و عملیاتی کرد. به صورت تخصصی 

خـدمات   آنچه در تدوین برنامه خدمات سالمت روان از اولویت و اهمیت بسیار زیاد برخوردار اسـت، تـدارك  

غربالگري، تشخیص به موقع و مدیریت درست اختالالت روانپزشکی توسط یک تیم قابل اطمینان و اعتماد است. 

  برخوردار باشد.این تیم باید بتواند از جامعیت حداقلی 

سالمت روانـی اجتمـاعی و    و مداخالت تخصصی  مجموعه حاضر به عنوان بخشی از خدماتدر این راستا 

توسط اساتید ارجمند و کارشناسان محترم کشوري و دانشگاههاي علوم  )سالمت روان و رفتار  (ویژه کارشناسان اعتیاد



حاجبی مدیرکل محترم دفتر سالمت روانی اجتماعی مدیریت برادر ارجمندم جناب آقاي دکتر همت و پزشکی به 

طراحی، تـدوین و انتشـار یافتـه     تیاد ارائه خدمات سالمت روانی اجتماعی و اعجهت و اعتیاد وزارت بهداشت 

این مجموعه همکـاران ارجمنـد بنـده در    و باز نشر ، تکمیل برخی موارد موردنیاز است. همچنین در سازماندهی

تالش و کوشش وافـر و شایسـته اي انجـام    گروه کارشناسان سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت 

روانشناسـان عزیـز و گرانقـدر در    . انتظار دارم معزیزان تشکر و قدردانی نمایداده اند که جا دارد از یکایک این 

کسوت کارشناسان سالمت روان و رفتار که آغازین حضور و مداخالت بالینی را در حوزه مراقبـت هـاي اویـه    

و کسـب مهـارت هـاي    دقیق این بسته علمی، تخصصی و اجرایی ضمن مطالعه بهداشتی درمانی تجربه می کنند 

ارتقاي سالمت روانـی   تسکین آالم و دردهاي روانی و اجتماعی جمعیت تحت پوشش و  درفه و بالینی الزم حر

ارزنده و ماندگاري برداشته و همه باهم بتوانیم سالمت گام هاي موثر و  در جامعه  عی و پیشگیري از اعتیاداجتما

                    بمان به ارمغان آوریم. انشاء اهللا. وو نشاط و تندرستی را به مردم خ

 يدکتر جعفر صادق تبریز 

 1394 زمستان -معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

بستو آموزشی  پزشک در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد/ ایران، وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت  عنوان و نام پدید آورنده :
هبداشت، دفرت سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد؛ دکرت سید وحید شریعت، دکرت حممد رضا رىرب، دکرت امری شعبانی،دکرت 

دکرت فاطمو خدایی فر، دکرت میرتا حفاظی، دکرت گیتا صدیقی، دکرت اللو کوىی حبیبی، دکرت پروین پورطاىریان، امریحسنی جاللی، 
 زادهدکرت آرش مریاب 

 
  مشخصات ناشر : 

  مشخصات ظاىری : 
  شابک : 

  وضعیت فهرست نویسی : 
 و اعتیاد بستو آموزشی  پزشک در حوزه سالمت روانی، اجتماعی  عنوان روی جلد : 

 روانشناختی . موضوع : 
 خدمات سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد. موضوع : 

دکرت سید وحید شریعت، دکرت حممد رضا رىرب، دکرت امری شعبانی،دکرت امریحسنی جاللی، دکرت فاطمو خدایی فر، دکرت میرتا  شناسو افزوده : 
 زادهرت پروین پورطاىریان، دکرت آرش مریاب حفاظی، دکرت گیتا صدیقی، دکرت اللو کوىی حبیبی، دک

 ایران، وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت هبداشت، دفرت سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد .  شناسو افزوده : 
  شناسو افزوده : 

  رده بندی کنگره : 
  رده بندی دیویی

  مشاره کتابشناسی ملی : 
 
 

 شی پزشک در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادنام کتاب : بستو آموز 
اظی، دکرت گیتا صدیقی، نویسندگان : دکرت سید وحید شریعت، دکرت حممد رضا رىرب، دکرت امری شعبانی،دکرت امریحسنی جاللی، دکرت فاطمو خدایی فر، دکرت میرتا حف

ده سازمان : ایران، وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت هبداشت، دفرت سالمت روانی زادکرت اللو کوىی حبیبی، دکرت پروین پورطاىریان، دکرت آرش مریاب 
 اجتماعی و اعتیاد .

 ناشر : 
 طراحی و صفحو آرایی : طاىری 

 مشارگان : 
 مشاره چاپ : اول

 4931تاریخ چاپ : 
 شابک : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 :  نویسندگان 

 دکتر سید وحید شریعت

 دکتر محمد رضا رهبر

 دکتر امیر شعبانی

 دکتر امیرحسین جاللی

 دکتر فاطمه خدایی فر

 دکتر میترا حفاظی

 دکتر گیتا صدیقی

 دکتر الله کوهی حبیبی

 دکتر پروین پورطاهریان

 زادهدکتر آرش میراب 

 ویراستار
 دکتر سید وحید شریعت

 

 

 

 

 

سازماندهی و اضافه نمودن بخش هاي دوم تا پنجم  مرکز بهداشت استان 
 )1395آذربایجانشرقی (

 

  و اعظم همتی عظم موسوي نژاد ، ااصل رحیمیوهاب                    

 

 تشکر ازبا 

 همراهی  و همکاري همکاران محترم ؛                              

 

 سرکار خانم نیر صادق پور، مینو مهینی و محبوبه طاهري             

 

 مرکز تحقیقات بهداشت روان

 دانشکده علوم رفتاري و سالمت روان -ی تهرانپزشک روانانستیتو 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 



  أ          مدیرکل دفتر سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت  – مقدمه  – و راهنماي عمل کارشناس سالمت روان و رفتار بسته آموزشی   

  

 مقدمه:
اختالالت روانپزشکی جزء شایع ترین و ناتوان کننده ترین بیماري ها هستند. مطالعه بار بیماري ها در ایران و 

عمر بـه دلیـل بیمـاري و    جهان نشان می دهد که اختالالت روانپزشکی از دالیل نخست سال هاي از دست رفته 

ناتوانی هستند. طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت، یک نفر از هر چهار نفر در طول زندگی به یکی از اختالالت 

روانپزشکی مبتال خواهد شد. افسردگی، خودکشی، اختالالت سوء مصرف مواد، و اسکیزوفرنیا از مهم ترین ایـن  

 اختالالت هستند.

، سیاست هاي کلی سـالمت  1393قاون اساسی جمهوري اسالمی ایران در سال  110در اجراي بند یک اصل 

توسط مقام معظم رهبري ابالغ گردید. در بند سوم این سیاست ها، به ارتقاء سالمت روانی جامعه با ترویج سبک 

ویج آموزش زندگی ایرانی اسالمی، تحکیم بنیان خانواده، رفع عوامل تنش آفرین در زندگی فردي و اجتماعی، تر

 هاي اخالقی و معنوي و ارتقاء شاخص هاي سالمت روانی اشاره شده است.

جمهوري اسالمی ایران همگام با سایر کشورهاي جهان در جهت پیشبرد سـطح سـالمت جسـمی، روانـی و     

خدمات سالمت روان را در نظام مراقبـت هـاي بهداشـتی اولیـه ادغـام نمـود و        1367اجتماعی افراد، در سال 

، با شروع برنامه پزشک خانواده، خـدمات سـالمت روان در   1384ش آن در کشور صورت گرفت. در سال گستر

، دفتر سالمت روانـی، اجتمـاعی و اعتیـاد وزارت بهداشـت و درمـان و      1390این برنامه ادغام گردید. در سال 

المت جمهـوري اسـالمی   آموزش پزشکی، ، برنامه جامع ارتقاء سالمت روان کشور مبتنی بر نقشه تحول نظام س

توسط وزیر وقت بهداشت به کلیه دانشگاه هـاي علـوم پزشـکی     1391ایران را تدوین نمود که در آبان ماه سال 

 ابالغ و الزم االجرا گردید.

، در راستاي طراحی و استقرار طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت، کارشناس سـالمت  1392در سال 

هاي اصلی مداخله در جهت ارائه خدمات روانشناختی در سـطح اول ارائـه خـدمات    روان به عنوان یکی از بازو

سالمت در کنار پزشک عمومی و سایر اعضاي تیم سالمت در مراکز جامع سالمت شـهري قـرار گرفـت تـا بـر      

 اساس فلوچارت هاي ارائه خدمات در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد انجام وظیفه نماید.

ویرایش دوم راهنماي کارشناس سالمت روان، تحت عنوان بسته آموزشی و راهنمـاي عمـل    مجموعه حاضر،

کارشناسان سالمت روان می باشد که توسط دفتر سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد تـدوین گردیـده اسـت. ایـن     

، فصل است و حاوي اطالعاتی جامع در خصوص مفاهیم و اهـداف برنامـه سـالمت روان    9مجموعه مشتمل بر 

تعریف گروه هاي هدف برنامه، مروري بر طبقه بندي اختالالت روان، نحـوه غربـالگري، و مشـاوره مـی باشـد.      

فلوچارت هاي ارائه خدمات تیم سالمت و ارائه خدماتی از قبیل آموزش مهارت هـاي زنـدگی و فرزنـدپروري،    

 انشناختی به پیوست مجموعه آمده  مداخالت روانی اجتماعی در بالیا و حوادث غرمترقبه و همچنین مداخالت رو



  ب          مدیرکل دفتر سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت  – مقدمه  – و راهنماي عمل کارشناس سالمت روان و رفتار بسته آموزشی   

  

است. الزم به ذکر است هرکدام از مطالب ذکر شده در پیوست، داراي یک کتاب یا کتاب هاي پشتیبان بـوده  

 که از طریق مجاري مربوطه ارائه خواهند شد. 

امید است که مجموعه حاضر بتواند راهنماي عمل جامع و مناسبی بـراي ارائـه خـدمات توسـط کارشـناس      

 المت روان باشد و بدین وسیله بتوان در جهت ارتقاي سالمت روان جامعه گام هاي موثري برداشت.س

 دکتر احمد حاجبی  

 روانی، اجتماعی و اعتیاد مدیرکل دفتر سالمت
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 اهداف فصل

 
 رود که بتوانید: پس از مطالعه این فصل انتظار می

 مفهوم سالمت روان را توضیح دهید.  -1

 هایی از اختالالت سالمت روان توضیح دهید. ها را با مثالسیر طبیعی بیماري -2

هر دسته را بر بروز و بندي کنید و نقش بر وقوع اختالالت سالمت روان را دسته مؤثرعوامل  -3

 ها در جامعه توضیح دهید. شیوع بیماري

و  داده و این عوامل را به لحاظ طرز تأثیر بر بروز ارائهبر سالمت روان  مؤثرعوامل اجتماعی  -4

 ها تحلیل نمایید.شیوع بیماري
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     1                 سالمت روان  مفاهیم و اهمیت  - اولفصل    – پزشک خانواده  در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد  بسته آموزشی و راهنماي عمل   

 

 مفهوم سالمت روان: 

شـود کـه    اطالق مـی  هاي متنوع و وسیع اي از فعالیت سالمت روان به مجموعه

شود. رفـاه   طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب ارتقاي رفاه روانی اجتماعی افراد می به

ترین اجزاي تعریـف سـالمت از دیـدگاه سـازمان     از مهمروانی اجتماعی دو جزء 

. در این دیدگاه سالمت عبـارت اسـت از برخـورداري از    1بهداشت جهانی هستند

نداشتن بیمـاري و نقـص عضـو.     فقط نهآسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و 

کرد توان فردي را پیدا  ، زیرا نمیاست یافتنین دست عمالًاین بیان تعریفی آرمانی و 

تـوان مـرزي میـان سـالمت و      در عمل هم نمی که نیاسالم باشد، ضمن  کامالًکه در هر سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی 

دهد که همه افراد باید به سـمت آن گـام بردارنـد.     دست می ي را بهانداز چشماین تعریف  وجود نیباابیماري در نظر گرفت. 

منظور تطابق افراد با تغییرات محیطی و قابلیت  ها در اجتماع بهاز ظرفیت و تواناییمعناي برخورداري  عالوه بر این سالمت به

هاي اخیر تعاریف و رویکردهاي دیگري نیز براي سـالمت  است. در سال شده فیتعرمقابله با مشکالت ناشی از این تغییرات 

هاي سـالمت  . رویکردهاي جدید در طراحی برنامهکه بر عوامل مؤثر بر ارتقاي سالمت افراد در جامعه اشاره دارند شده ارائه

اشاره کـرد. بـر    اجتماعی مؤثر بر سالمت توان به عوامل این رویکردها می ازجملهجدید تکیه دارند.  شده ارائهنیز بر تعاریف 

بعـد مثبـت   سالمت روان چیزي فراتر از فقدان یا نبود بیماري روانی است. توان چنین نتیجه گرفت که  اساس موارد فوق می

مفهـوم سـالمت روان شـامل رفـاه ذهنـی، احسـاس       . سالمت روان که سازمان بهداشـت جهـانی نیـز روي آن تکیـه دارد    

 عـاطفی در  ی تشخیص استعدادهاي بالقوه هوشـی و یخودتوانمندي، خودمختاري، کفایت، درك همبستگی بین نسلی و توانا

و  شناسـد  یهایش را بـازم  ییتوانا فرد التی از رفاه است که در آنتوان گفت: سالمت روان ح اي دیگر می گونههخود است. ب

عنوان بخشـی از جامعـه    هازنظر شغلی مفید و سازنده باشد و ب هاي معمول زندگی تطابق حاصل کرده، قادر است با استرس

ي روانـی  هـا  بیماري فقط به کسانی که از با دیگران مشارکت و همکاري داشته باشد. سالمت روان به همه ما مربوط است نه

 برند. هیچ گروهی از بیماري روانی مصون نیست. رنج می

خانمان، تهیدستان،  که در افراد بی اذعان داشت البته باید

کسانی کـه قربـانی     بیکار و با سطح تحصیالت پایین،افراد 

ــوده ــدگان، کودکــان و  خشــونت ب ــد، مهــاجرین و پناهن ان

و در  انـد  نوجوانان، زنانی که مورد سوءاسـتفاده قرارگرفتـه  

بیشـتر   اند، شده توجهی واقع ت و بیلافراد مسن که مورد غف

 شود. دیده می

1 Health topics- Mental health, Available in http://www.who.int/topics/mental_health/en/index.html 
 

 براي سالمت: شده ارائههاي گوناگون چند نمونه از تعریف

 فقدان بیماري

 وضعیت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی

 وضعیت پویایی مثبت
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 ها در اختالالت سالمت روان بار بیماري

بـه   2020و این میزان تا سال  شده یابیها به علت اختالالت روانی ارز درصد از کل بار بیماري 13، حدود 2006سال در 

درصـد و شـیوع    25عمر بـیش از  طول شیوع اختالالت روانی در تمام در کل جهان میزان درصد افزایش خواهد یافت.  16

میلیون نفر  450بیش از  امروزه .1شود تخمین زده می بزرگسالت درصد در جمعی 10مقطع زمانی حدود  این اختالالت در هر

بر طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت افسـردگی   2004در سال  برند. از مردم دنیا در هر برهه از زمان از افسردگی رنج می

مـاه   12متحده در عـرض   % از افراد در ایاالت6.7. در تحقیق دیگري 2ها داشته است ی سومین رتبه را در بار بیماريقطب کی

اختالالت اضطرابی مشتمل بـر اخـتالالت پانیـک، اضـطراب      3اند. گذشته یک دوره از بروز اختالل افسردگی اساسی داشته

ترین انواع اخـتالالت روان در جمعیـت عمـومی     منتشر، اختالالت پس از تروما، انواع فوبیا و اضطراب ناشی از طالق شایع

-عالوه بر این پیش شود.اهد نشان از آن دارد که با توسعه جوامع بر اختالالت اضطرابی افزوده می. عالوه بر این شو4هستند

این اختالل در حال حاضـر ششـمین    5دلیل پدیده سالمندي دو برابر شود. آمار اختالل آلزایمر به 2050شود در سال بینی می

 90میلیون نفر از صرع و بـیش از   38، اوفرنیزجهان از اسکی میلیون نفر از مردم 25حدود عامل مرگ در ایاالت متحده است. 

میلیـون   148سـاالنه   در ایاالت متحده امریکا، برند. میلیون نفر از یک بیماري وابسته به مصرف الکل و یا سایر مواد رنج می

میلیون  32ي روانی را ها يانگلستان هزینه بیمار در 1997و  1996شود. در سال  ي روانی میها دالر صرف هزینه کلیه بیماري

و  ابیمـاري اسـکیزوفرنی   ی سـازندگی بـود.  یی و توانـا یدلیل از دست دادن کارآه آن ب درصد 45پوند برآورده کرده بود که 

ی احتقانی قلب، دیابت، فشارخون و سکته مغزي، هزینه درمـانی  ینارسا و ی چون آرتریت، آسم، کانسرهای آلزایمر، از بیماري

ـ      45تا  35در بسیاري از کشورهاي پیشرفته دنیا  بیمار بیشتري دارد. متوسط براي هر دلیـل  هدرصـد غیبـت از محـل کـار ب

شود  ي روانی نسبت داده میها رفته کاري که به بیماري طور متوسط تعداد روزهاي ازدستهمشکالت بهداشت روانی است. ب

 تـا  8/1 در ایـاالت متحـده   کارگر است. 100ز در ماه در رو 31 يکار کارگر و تعداد روزهاي کم 100روز در ماه در هر  6

برابر بیشتر احتمال ناتوانی در کـار   2افسردگی  افراد شاغل دارايبرند و  از کارگران از افسردگی اساسی رنج می درصد 6/3

 .6نسبت به افراد بدون افسردگی دارند

 

 و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، درمان -1378-ی بزرگساالن ( ویژه پزشکان)پزشک روانهاي  راهنماي مراقبت از بیماري 1
2 World Health Organization. The Global Burden of Disease: 2004 Update. Geneva, Switzerland: WHO Press, 

2008. 
3 Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Merikangas KR, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month 

DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005;62:617–627.  
4 Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, Chatterji S, Lee S, Ormel J, Ustün TB, Wang PS. The global burden of 
mental disorders: an update from the WHO World Mental Health (WMH) surveys. Epidemiol Psichiatr Soc 
2009;18(1):23–33. 

5 Xu JQ, Kochanek KD, Murphy SL, Tejada-Vera B. Deaths: final data for 2007. National Vital Statistics Report 
2010;58(19). 

   -پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش  -بهداشت روان چیست ؟ دکتر معصومه امین اسماعیلی 6
                                                                                                        http://www.iranmentalhealth.hbi.ir/Importance.htm  
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 .1ستهاي مزمن به تصویر کشیده شده ا در تصویر فوق سناریوي آینده وقوع اختالالت روانی در سایر بیماري

 
 

 

1 Source: WHO, Evidence, Information and Policy, 2000 
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و سناریوي  1990در دو مقطع زمانی  توسعه درحالها در کشورهاي  بار بیماري تصویر:

 هاي غیرواگیر و اختالالت روانی توجه نمایید. بیماري توجه قابلبه رشد  2020در سال  شده ینیب شیپ

ها، در تمام سنین و در هر دو  عمر به دلیل معلولیت براي برخی از بیماري رفته ازدستهاي  : نمودار سالتصویر

 ها در کشور را دارد افسردگی بار سوم بیماري – 1383سال  ها يماریبجنس در کشور ایران مطالعه بار 
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شـود کـه در    برآورد مـی  درصد 20باالي پانزده سال کشور بیش از هاي روانی در جمعیت  در ایران، شیوع تمام عمر اختالل

 10زمانی بـیش از   در هر مقطعاین اختالالت در ایران شیوع  .1دناین میان اختالالت خلقی و اضطرابی بیشترین شیوع را دار

ـ    دهد  در ایران نشان می شده انجامات . مطالعاست شده زدهتخمین درصد   اي و جـاده وادث که اخـتالالت روانـی پـس از ح

در ایجاد بار کلـی  اختالالت دهد. در زنان، افسردگی در صدر  به خود اختصاص می را سومهاي قلبی عروقی جایگاه  بیماري

شود. عـالوه بـر    برآورد می درصد 10کودکان نیز شیوع اختالالت روانی در هر مقطع زمانی بیش از  ها قرار دارد. در بیماري

اختالالت روانی) ماننـد خشـونت، بزهکـاري و     در بزرگساالن، مشکالت روانی اجتماعی (غیر از این، چه در کودکان و چه

هاي مستقیم (بار مـالی اقـدامات تشخیصـی،     اختالالت روانی با ایجاد هزینه درصد دارد. 20افت تحصیلی، شیوعی بیش از 

اثـرات   کاهش نیروي مولد جامعه، بار خانوادگی)ي غیرمستقیم (کاهش توان فردي، ها پیشگیري) و هزینه درمانی، بازتوانی و

کاهش بـار   رو نیدهند. ازا تشکیل می را در کشور ما ها یبیشترین علت ازکارافتادگ که يطور گذارند؛ به جامعه می زیانباري بر

مختلـف در ایـن راه   کارگیري جدي راهکارهـا و منـابع    قرار داشته و نیازمند به توسعه يها اختالالت روانی از اهداف برنامه

 است.

 سیر طبیعی اختالالت سالمت روان:

بـه اوج رسـیدن، دوره زوال و   اي داراي یک چرخه زندگی هستند که شامل مراحل شروع، رشـد،  گونه ها بههمه بیماري

ــان  پای

 . 2است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-1383سال  ها يماریبمطالعه بار  1
2 – William Farr (1862) 

هاي افقی و مداخالت نمایش فرایند سیر طبیعی بیماري؛ به مراحل وقوع بیماري از سالمت کامل تا مرگ در ردیفتصویر: 

نیاز براي فهم مبانی  ي عمودي دقت کنید. درك مفاهیم این تصویر به شما استفهام موردها ستونگیري و تأثیرات آنها در پیش

 دهد.می دست بههاي سالمت را طراحی برنامه
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ها در طول زمـان از مراحـل    شود. بیمارياطالق میاساساً سیر طبیعی بیماري به دوره پیشرفت تا نقاهت بیماري در یک فرد 

هـاي قلبـی،    هاي مزمن نظیر بیماري خصوص بیماري ها به کنند. این موضوع در مورد برخی از بیماري معین و متوالی گذر می

عوامل مؤثر  بارز است. غالباً کامالًدیابت و فشارخون باال که داراي سیر طبیعی طوالنی هستند و نیز اختالالت سالمت روان 

هاي خیلی دیرتـر ظـاهر    هاي اول زندگی در فرد وجود داشته و عالئم بالینی آن در سال ها از همان سال در ایجاد این بیماري

شوند. عواملی نظیر الگوهاي تربیتی، فقر، تحصیل، برخـورداري از    شوند. این عوامل سبب بروز یا تشدید سیر بیماري می می

متعدد دیگري در وقوع اختالالت روانی مؤثرند. این عوامل اگرچه در قیاس با عوامل خطري نظیـر  حقوق اجتماعی و عوامل 

شوند در معـرض   ي قلبی می بروز سکته تیدرنهاهاي خون باال، سیگار کشیدن و دیابت که سبب تنگی عروق کرونر و  چربی

دهند. چارچوبی کـه بـراي سـیر     ض خطر قرار میشکل قدرتمندي سالمت روان افراد را در معر گیرند اما به کشف قرار نمی

هـاي روانـی نیـز     ها وضع شده غالباً براي به تصویر کشیدن اختالالت روان نیز کاربرد دارند. بنابراین بیمـاري  طبیعی بیماري

 ي بهبود هستند.  ي بالینی و دوره ي پنهان، دوره داراي دوره

شود که قبل از آغاز بیماري (مرحلـه اسـتعداد ابـتال)    هایی تشکیل میشناسی سیر طبیعی بیماري از پدیدهدر علم بیماري

یابد. پس از دوره تماس با عامل ایجادکننـده بیمـاري فـرد    شروع و تا پایان بیماري (مرحله بهبود، ناتوانی یا مرگ) ادامه می

ن مرحله عامل بیمـاري زا در فـرد   شود. در ای) میpreclinicalیا  Sub-clinicalوارد مرحله قبل از شروع عالئم بالینی (

قـرن پـیش    5/1شود. این موضـوع در بـیش از   اي از بیماري در وي یافت نمیگونه عالئم و نشانهفعال است، اما هنوز هیچ

هاي عفونی و غیرعفونی نظیر اخـتالالت سـالمت   بیان شده است. این پدیده در هر دو نوع بیماري Jacob Henleوسیله  به

هاي غیرعفـونی بـه   و در مورد بیماري (Incubation)هاي عفونی به این دوره مرحله نهفتگی د. در بیماريروان وجود دار

شود. با این وجود دوره کمون در اختالالت روانی نامشخص و در افراد ممکن اسـت بسـیار متغیـر    آن دوره کمون گفته می

است در حالی که همین دوره در بیماري عفـونی آبلـه مرغـان    ساعت  48تا  24عنوان مثال این دوره در بیماري وبا  باشد. به

 10هفته باشد. این دوره در بیماري نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) به طـول تقریبـی متوسـط     3تا  2طور طبیعی ممکن است  به

طول دوره  رسد. اما این دوره در اختالالت روانی کامال نامشخص است. دلیل وقوع این موضوع این است که اساساًسال می

، (Pathogenicity)زایــی نهفتگــی تــابعی از قابلیــت بیمــاري

و  (dose of exposure)مقاومت میزبـان، میـزان تمــــاس    

وجــــود عالئم مستعــدکننده دیگــــر براي ابتال به بیماري 

(auailability of cofactors)   است که این عوامل در افـراد

راي واریانس بوده و غیرقابل مختلف در زمینه اختالالت روان دا

سنجشند. با این وجود کنترل این عوامل تاثیر بارزي بر سـالمت  

شود  گذارد. این نظریه منجر به آن می افراد و آینده روانی آنها می

 هاي پیشگیري مختلف  که دانشمندان علوم سالمت روان بر برنامه
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را تقویت عوامل اجتماعی و بنیادهاي رشد اجتمـاعی آحـاد جامعـه    تاکید نمایند و راهکار اصلی براي ارتقاي سالمت روان 

 بدانند. 

اختالل روان با وقوع یا شاید کشف نخستین عالئم بیماري آغاز و بـا خـتم    (Stage of clinical disease)مرحله بالینی 

یابد. در اینجا ذکر ایـن نکتـه کـامال ضـروري اسـت کـه در       هاي بهبودي، ناتوانی یا مرگ پایان میبیماري با یکی از پدیده

ها برخوردارند  ها اوال اختالالت روان به دلیل میزان بروز وسیع از بار باالیی در قیاس با بسیاري از بیماري سنجش بار بیماري

تالالت در حد بسـیار بـاالیی   باشد، اما وزن برخی از انواع اخ اي شایع نمی و ثانیا اگرچه مرگ در اثر اختالالت روانی پدیده

 به جهت صعوبت زندگی براورد شده است. 

-هـاي پـیش  هاي روانی بدان لحاظ حایز اهمیت است که اصوالً انجام مداخالت در قالب برنامه درك سیر طبیعی بیماري

 گیري از نوع اول بسیار اثربخش تر و مقرون به صرفه است. 

 
 روان عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت

هاي جامعه بر مبناي آن استوار گردیده  سالمت روان در واقع محصول کارکرد عوامل وسیع اجتماعی است که زیرساخت

هایی در  است. عواملی نظیر محیط اجتماعی و اقتصادي از طریق اثراتی که بر جسم و روان افراد خواهند داشت همانند ریشه

ها، وضعیت اشتغال، درآمد،  ات، تسهیالت آموزشی، نحوه ارتباطات، آگاهیسالمت افراد جامعه مؤثرند. شرایط زندگی، امکان

در کـل هـر قـدر طبقـه      گذارنـد.  ها تاثیر مـی  طریقی بر سالمت فرد و بر بروز و شیوع بیماري امنیت و سایر موارد همگی به

سالمت تـابعی اسـت از مواجهـه بـا     ها بیشتر خواهد بود. اساساً  تر باشد امید به زندگی کمتر و وقوع بیمارياجتماعی پایین

ها در مراحل گذار عمـر   شود. انسان عوامل فیزیکی و روانی در طول زندگی که منجر به ایجاد تغییراتی در وضعیت افراد می

نماینـد. مراحـل گـذار عمـر و      مندي از محیط اطراف خود توانایی مواجهه با مشکالت سالمت را کسب می بسته به نوع بهره

شود. مراحل بعدي این تجربه عبارتنـد از   آورد از دوران جنینی آغاز می ز امکاناتی که محیط براي افراد فراهم میمندي ا بهره

دار شـدن و ...   هاي تغییر شغل، بچـه  تجربه  دوران کودکی، مدرسه و تحصیل، آغاز فعالیت شغلی، ازدواج و تشکیل خانواده،

هاي باالتري چه از نظـر   مواهب و رفاه اجتماعی داشته باشند در معرض آسیبمندي نامطلوب از  در این میان کسانی که بهره

مندي از آموزش، از دست دادن شـغل و سـرپناه،    گیرد. وقوع رخدادهایی نظیر عدم بهره روانی و چه از نظر جسمی قرار می

هاي اجتمـاعی موجـب وقـوع     تجربه رفتارهاي پرخطر نظیر مصرف سیگار، اعتیاد و بزهکاري یا عدم برخورداري از حمایت

 شود.  ویژه مشکالت سالمت روان در افراد می مشکالت براي سالمت به
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 روان عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمتدسته بندي 

توان  ها را می توان نام برد. این مؤلفه هاي اجتماعی مؤثر بر سالمت جسمی و روانی می عنوان مؤلفه عوامل گوناگونی را به

 . بندي کرد طبقه صورت زیر به

 ي اجتماعی سطح درآمد و طبقه .1

هاي حمایتی از رفاه اجتماعی  شبکه .2

 افراد

 آموزش و سواد .3

 اشتغال و فضاي کار .4

 محیط و فرهنگ اجتماعی .5

 هاي افراد براي زندگی مهارت .6

 روانی و جسمی کودکان رشد .7

 برخورداري از تسهیالت سالمت .8

 جنسیت .9

 نژاد .10

 فرهنگ و اعتقادات .11

 یصورت متقـابل  آنها به يکه هر دو یطیو عوامل مح یزندگ وهیاست از ش یسطح سالمت افراد تابع قتیحق کیعنوان  به

از  یاجتماع هاي¬تیحما يبرا لیمنابع قابل تحص انیجامعه در ارتباطند. تعامل م يثروت و منابع در دسترس برا تیبا وضع

 شده است.گذاشته  شیبه نما ریموضوع در تصو نیا ست،ا هیچندسو یافراد و عوامل مؤثر بر سالمت تعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقر و ثروت اجتماعی
 
 عدم اشتغال  •
 سوادي سطح آموزش نامناسب و بی •
 اجتماعی  هايها و فروپاشیبروز ناهنجاري •

 ها وضعیت جغرافیایی جوامع و دسترسی
 

 مشکالت سالمت 
 

شـــیوه زنـــدگی و 
مشکالت در محـیط  

  
 

 سوء تغذیه  •
 وضعیت بیماري در مادران  •
 سطح سالمت پایین کودکان  •
 اعتیاد  •
 کم خونی  •

      
  

تصویر: شیوه زندگی و عوامل محیطی در تعامل با فقر به صورتی دوجانبه عمل 
 گذارد.نماید این موضوع بر وضعیت سالمت جسمی و روانی افراد تأثیر می می
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 مجموعه راهنماي تخصصی و مدیریتی حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

   بسته آموزشی و راهنماي عمل پزشک خانواده  -براي پزشکان خانواده  مجتمع ها و مراکز سالمت 

  دوم  فصل
 
 
 
 

 

 

 

 سالمت روان کارهاي ارتقاي  راه
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 اهداف فصل

 
 رود که بتوانید: پس از مطالعه این فصل انتظار می

 گیري و سطوح آن را در ارتباط با سالمت روان توضیح دهید. مفهوم پیش .1

 کارهاي کنترلی آنها را توضیح دهیدها و راهبر بیماري مؤثرعوامل چندگانه  .2

 سالمت رواني ارتقاي کارها راه .3

 یی توضیح دهید.ها مثالگیري را با  ي سالمت روان به لحاظ سطح پیشها برنامهي بند دسته .4

 

 

 عناوین فصل

 کارهاي کنترلی آنهاها و راهبر بیماري مؤثرعوامل چندگانه  •

 ي ارتقاي سالمت روانکارها راه •

 سالمت روان:ي ها برنامهگیري در  اجراي راهکارها بر اساس سطوح پیش •

 گیري و کاربرد آن در سالمت روان: مروري کوتاه بر مفاهیم پیش •

 ي مقدماتی (ابتدایی) ریشگیپ •

 پیشگیري اولیه •

 ي سطح دومریشگیپ •

 ي سطح سومریشگیپ •

 ي سالمت روان به لحاظ سطح پیشگیريها برنامهي بند دسته •

 گیري سطح اول هاي پیش برنامه •

 گیري سطح دوم هاي پیش برنامه •

 گیري سطح سوم هاي پیش هبرنام •

 منابع   •
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 کارهاي کنترلی آنها هاي روانی و راهعوامل چندگانه مؤثر بر بیماري

عنوان پیامدي از یک شبکه علیتی با اثرات چندمحوري و پیچیـده عوامـل درون    اساساً اختالالت سالمت روان را باید به

کارهاي مقابله با مشکالت سالمت روان باید نقش تمامی این عوامـل و تـاثیرات    این اساس در انتخاب راه شبکه دانست. بر

 هاي زیر مورد تحلیل قرار داد:  توان در یکی از پلهآنها بر یکدیگر را در نظر گرفت. سطح عوامل تأثیرگذار بر سالمت را می

ل اجتماعی، اقتصادي و فرهنگـی مـؤثر بـر سـالمت روان     : این سطح شامل تمامی عوام(Macro-level)سطح کالن  -

 است. 

: این سطح شامل عوامل مـرتبط  (Individual – level)سطح فردي  -

 هاي محیطی و روانی است.  با اشخاص نظیر رفتار، تجربه

: این سطح شامل سازمان فیزیولوژیـک و  (Micro-level)سطح خرد  -

 ژنتیک بدن است. 

د نیاز داراي حد و مرزهاي شناخته شده و در عمل اغلب مداخالت مور

منفکی نبوده و در بسیاري موارد اقدام در یک محـور تاثیرگـذار بـر سـایر     

 محورها و یا نیازمند تکمیل آن در دیگر محورهاست. 

 کارهاي ارتقاي سالمت روان راه

اه سـازمان جهـانی بهداشـت    هاي مختلف جامعه است. در دیدگ هاي وسیع بخش ارتقاي سالمت روان وابسته به همکاري

 هاي اختصاصی براي ارتقاي سالمت روان عبارتند از: کار راه

 انجام مداخالت سالمت روان در سنین کودکی .1

 گذاري بر رشد روانی کودکان و نوجوانان سرمایه .2

 توانمندسازي زنان .3

 هاي اجتماعی براي حمایت از سالمندان ایجاد شبکه .4

هاي قومی، مهاجرین، آسیب دیدگان ناشی از بالیا  هاي در معرض خطر شامل اقلیت گروهریزي براي حمایت از  برنامه .5

 ها ها و سایر گروه و بحران

 انجام مداخالت سالمت روان در مدارس .6

 هاي کار انجام مداخالت سالمت روان در محل .7

 گیري از خشونت هاي پیش اجراي سیاست .8

یکی نخسـتین  1963در سال ها براي ارتثاي سالمت روان است.  کار هدر این میان آموزش جامعه یکی از اثربخش ترین را

 :هاي آموزشی سالمت روان با پروژه بهداشت روانی نورث امپتون معرفی شد. اهداف این پروژه عبارت بودند از فعالیت
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 آگاهی عمومی از اختالالت روانی بعنوان یک مشکل .1

 روانیگسترش دانش و آگاهی در زمینه سبب شناسی اختالالت  .2

 ها در زمینه درمان و مراقبت از بیماران روانی نشان دادن پیشرفت .3

همکـاري   دراین زمینـه  نگر چیست و چگونه افراد غیر متخصص میتوانند که مراقبت جامعهارائه اطالعات در مورد این .4

 داشته باشند و بیان اهمیت این همکاري.

بهداشـت   گرچه اهداف برنامـه ارتقـاي   شهرت یافت. نگر جامعه بهداشت روانی يبرنامه ارتقااین پروژه که تحت عنوان 

یی ماننـد  هـا  هـا و گـروه   هاي ارتقاي بهداشت روانی در جمعیت نجار جامعه است ولی بیشتر برنامههنگر افراد ب روانی جامعه

و از اهداف  اضافه کردتوان به آن یکی از اهدافی که می دانش آموزان کارمندان و کارگران و بیماران روانی اجرا شده است.

-این امر با آموزش عموم مردم جامعه امکان که زدایی از بیماران روانی استبود انگ 2003سازمان جهانی بهداشت در سال 

مشـابه   ،هـا  گونه بیماريهاي روانی و قابل تشخیص و درمان بودن اینپذیر خواهد بود با تغییر نگرش مردم در مورد بیماري

از  خواهیم توانست مقداري از بار انگ اجتماعی و تبعیضی کـه بـر ایـن گـروه     جسمی، هاي حاد یا مزمنيبسیاري از بیمار

 کاهش دهیم. شود،افراد جامعه تحمیل می

و همکاران در زمینه بررسی فرهنگ بهداشتی مردم شهرنشین استان کردسـتان در   شادمنش در ایران در تحقیقی که توسط

% از مردم معتقد بودنـد کـه طـب    35% آگاهی ضعیفی از مفهوم بهداشت داشتند. 61داده شد که انجام شد نشان  1377 سال

در خصـوص   % از مردم به دعانویس جهت بهبود بیماري اعتقاد داشـتند. 12و  هتهاي داشیر زیادي در درمان بیماريسنتی تاث

 .فاوت وجود داشتچگونگی بهبود یک بیماري روانی بین نظرات مردم در شهرهاي مختلف استان ت

 روان سالمت شواهد علمی درموردتاثیربرخی آموزشهاي بهداشتی در زمینه

هـاي اصـلی اسـت، بـا      ریزي و اجراي مناسب هر برنامه بهداشتی مستلزم تشخیص عناصر و مولفـه  که برنامهیاز آنجای 

ـ  ایم که آموزش مهارت بررسی متون و اقدامات انجام شده به این نتیجه دست یافته اي زنـدگی نتـایج پربـاري را بـا خـود      ه

ي زندگی بر طبق تحقیقات گسترده قبـــلی در پیشگیري از سوءمصرف مـواد  ها برنامه آموزشی مهارت. همراه داشته است به

ــاران  ــوین و همک ــز 1984و1980(بوت ــی1986، پنت ــگیري از ب ــوپس )، پیش ــی (اول ــدوباري جنس ــارداري در 1990بن )، ب

) پیشگیري از ایـدز (سـازمان بهداشـت    1990،ارتقاي هوش (گونزالس  )،1994و شینگ  1986ران (زابین و همکا نوجوانان

 ) مفید و مؤثر بوده است.1990نفس (تاکید، اعتمــــــاد به ي) آموزش صلح (پراتزمن و همکاران) و ارتقا1994 جهانی،

آنان  شود و می اجتماعی افرد –هاي روانی  هاي زندگی شامل مهارتهایی است که باعث افزایش تواناییبطور کلی مهارت

ـ       طور مؤثر با مقتضیات و کشمکش هسازد تا ب می را قادر له و اهاي زندگی روبرو شـود. آمـوزش مهارتهـایی چـون حـل مس

و ابـراز   آموزيمهارت مقابله با استرس و مهارت جرات خودآگاهی، همدلی، ، برقراري ارتباط،خالق نقّاد تفکر گیري،تصمیم

میزان زیادي از  تواند بهها ي حساس نوجوانی می گیري شخیصت و رشد تفکر شناختی کودك و دوره لهمزمان با شک وجود
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 اجتماعی آتی پیشگیري کند. –هاي روانی  آسیب

 هاي سالمت روان گیري در برنامهاجراي راهکارها بر اساس سطوح پیش

هاي هدف سالمت روانی و اجتماعی و کیفیت زندگی گروه هاي سالمت روان در جست و جوي راهی براي ارتقايبرنامه

ها الجرم باید مبتنی بر تمامی عوامل مؤثر بر سالمت روان از جمله کنترل در محیط کار و زندگی افرادند. رویکرد این برنامه

ن یـک حقیقـت سـطح    عنوا گونه که گفته شد بهشرایط بیولوژیک و نیز عوامل روانی و اجتماعی مؤثر بر سالمت باشد. همان

صورت متقابلی با وضعیت ثـروت و منـابع در    سالمت افراد تابعی است از شیوه زندگی و عوامل محیطی که هر دوي آنها به

هاي اجتماعی از افراد و عوامل مؤثر بر سالمت دسترس براي جامعه در ارتباطند. تعامل میان منابع قابل تحصیل براي حمایت

 نمایش گذاشته شده است.  ن موضوع در تصویر زیر بهتعاملی چند سویه است، ای

 گیري و کاربرد آن در سالمت روان مروري کوتاه بر مفاهیم پیش

گیري   وجود آمدن بیماري قبل از وقوع آن است. در مفهوم علمی پیش معناي جلوگیري از به مفهوم ساده، به پیش گیري، به

آید. بر پایه این مفهـوم   کار می از بروز، قطع یا کاهش سرعت سیر بیماري بهمنظور جلوگیري  شامل کلیه اقداماتی است که به

 سطح مختلف را در نظر گرفت: 4توان براي پیشگیري  و با توجه به مراحل متفاوت سیر بیماري می

 )(primordialاي  پیشگیري نخستین، ابتدایی یا ریشه .1

 )(primaryپیشگیري اولیه یا سطح اول  .2

 )(secondaryپیشگیري ثانویه یا سطح دوم  .3

 )tertiaryپیشگیري ثالثیه یا سطح سوم ( .4

هـا   هاي دقیق بین این سطوح موافق نیسـتند امـا ایـن موضـوع از اهمیـت آن      گیري با تعیین مرز متخصصان پزشکی پیش

ـ  کاهد. به نمی انواده پیشـگیري سـطح اول و در   طور مثال تامین مواد غذایی تکمیلی براي خانواده در مورد بعضی اعضاي خ

 مورد بعضی دیگر پیشگیري سطح دوم (درمانی) است.

 پیش گیري مقدماتی (ابتدایی) 

) براي توصیف از میان بردن عوامل خطر بیماریها Primordial preventionگیري مقدماتی یا ابتدایی ( اصطالح پیش

کوشند تـا بـا کاسـتن از خطرهـاي مواجهـه از بـروز بیمـاري         یگیري مسئولین بهداشتی م شود. در این نوع پیش اطالق می

گیـري   کارهاي پیش هاي الزم براي توانمندسازي جامعه و آموزش عموم مردم از جمله راه گیري نمایند. ایجاد زیرساخت پیش

 مقدماتی یا ابتدایی در برنامه سالمت روان است.

 گیري اولیه پیش

شـود از طریـق    شـود کـه در آن تـالش مـی     ) به حالتی اطالق میPrimary preventionگیري اولیه ( اصطالح پیش
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هاي عفونی سبب تاثیرات بر اشخاص و اجتماع مانند حفظ وضعیت بهداشتی محل زیست افراد و ایمن سازي بر علیه بیماري

عوامل خطرزاسـت.   حفظ و ارتقاي تندرستی آنها گردید. مقصود از پیشگیري سطح اول پیشگیري از بیماري با کنترل علل و

هاي سالمتی اسـت.   ها یا مسائل بهداشتی یا انحراف پیشگیري سطح اول عمدتا شامل مداخله در مرحله پیش از وقوع بیماري

توان با تدابیر طرح شده براي ارتقاي بهداشت عمومی، بهزیستی و کیفیت زنـدگی افـراد شـامل ایجـاد      پیشگیري اولیه را می

محیط کار و مدرسه، تغذیه خوب، لباس کافی، پناهگاه، استراحت و تفریح و آموزش بهداشت در  شرایط بهداشتی در منزل،

مسایلی از قبیل آموزش جنسی، راهنمایی والدین در تربیت کودکان و ... انجام داد. این اقدامات در مبحـث انـواع مداخلـه    

 شود. شرح داده می

 گیري سطح دوم پیش

هـا   عبارت است از ایجاد تمهیدات الزم و تدابیر براي افـراد و جمعیـت   (secondary prevention)پیش گیري سطح دوم 

براي شناسایی زودرس و مداخله سریع و کارساز براي بهبود مشکل سالمت پیش آمده. تشخیص زود هنگـام اخـتالالت سـالمت    

 گیري است. اي از این نوع پیش روان در کودکان نمونه

 گیري سطح سوم پیش

هـا و   منظور کاستن یا از میان بردن نقص ) شامل تدابیر در دسترس بهTertiary preventionطح سوم (پیش گیري س

هاي حاصله از انحـراف موجـود در تندرسـتی و ارتقـاي تطـابق بیمـار بـا         هاي دراز مدت و به حداقل رساندن رنج ناتوانی

یابد. اقـدام در ایـن    تا عرصه بازتوانی گسترش می گیري سطح سوم هاي درمان ناپذیر است. به این ترتیب مفهوم پیش حالت

وسیله آنچه  توان به مورد وظیفه کادرهاي درمانی است. هنگامی که فرایند بیماري از مراحل اولیه خود فراتر رود هنوز هم می

مراحـل نهـایی    اي در شود، اقدامات پیشگیرانه انجام داد. این کار شامل اقدامات مداخلـه  نامیده می "پیشگیري سطح سوم"

تمایز بین پیشگیري سطح سوم و درمان معموال مشکل است چون یکی از اهـداف اصـلی درمـان     زایی بیماري است. بیماري

هاي مزمن پیشگیري از بازگشت و عود آن است. مثال درمان حتی اگر در مراحـل نهـایی سـیر بیمـاري انجـام شـود        بیماري

ري و ناتوانی را محدود نماید. هنگامی که نقص عضو و ناتوانی کامال جا افتاده و ) جلوگیSequelتواند از بروز عارضه ( می

هـاي   کننده داشته باشد. یک مثال از پیشگیري سطح سوم اسـتفاده از دارو تواند نقش پیشگیري مستقر شده باشد، بازتوانی می

کننـده و پیشـرونده بـراي    الالت روانی ناتوانروان درمانگر براي کاهش عوارض و پیشرفت بیماري در مبتالیان به انواع اخت

 پیشگیري از پیشرفت بیماري است.

 گیريلحاظ سطح پیش هاي سالمت روان به بندي برنامه دسته

 گیري سطح اول؛ هاي پیش برنامه -1

ها هستند که هدف آنها حفظ سالمت از طریق تغییر در اشخاص یـا محـیط آنهـا اسـت، ماننـد حفـظ        انواعی از برنامه 



 

 
     13             سالمت روان راهکارهاي ارتقاي   - دوم فصل   – پزشک خانواده  در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد  بسته آموزشی و راهنماي عمل   

 

خطر کردن محیط زیسـت و کـار    هاي عفونی، بیسازي علیه بیماري ي خوب، آموزش براي ترك سیگار، ایمن وضعیت تغذیه

هـاي آمـوزش بـراي فرزنـد پـروري، آمـوزش        توان از برنامـه  ها در حیطه سالمت روان می افراد و ... از این دسته از برنامه

و  هـا  کارخانـه و هـا، مـدارس    مهد کـودك آموزشی و شغلی مانند هاي  هاي زندگی، آموزش سالمت روان در محیط مهارت

کنند که یـا سـیر بیمـاري شـروع نشـده       بینی در این برنامه در زمانی عمل می هاي مورد پیش ها و ... نام برد. مداخله کارگاه

(Premordial prevention)  ي آن با حضور عواملی که بـه   است ولی شالوده ظاهرنشدهصورت بالینی  هنوز به که نیایا

ها  بینی در این نوع از برنامه ي) مورد پیش . خدمت (مداخله(primary prevention)نفع وقوع آن است ریخته شده است 

 شود.  سبب کاهش موارد بروز می

 گیري سطح دوم؛ هاي پیش برنامه -2

منظور شناسایی زودرس  ها به راهم آوردن تدابیري براي افراد و جمعیتمنظور ف هاي سالمت هستند که به انواعی از برنامه 

، مانند پیـدا کـردن   اند شده یطراحي قبل از بروز عالئم  ي سریع و کارساز براي اصالح مشکالت سالمت در مرحله و مداخله

بـیش فعـالی در کودکـان در    ی ذهنی و ماندگ عقبي اختالالت اسکیزوفرنیا، اختالالت اضطرابی،  موارد بیماران کشف نشده

هاي غربـالگري   گویند. آزمون ها را اصطالحاً غربالگري می ها یا سایر رویه ها و معاینه ظاهر سالم با استفاده از آزمون بیماران به

هاي مثبت داشـته باشـند بایـد بـراي تشـخیص و درمـان        روند و کسانی که یافته کار نمی منظور تشخیص قطعی بیماري به به

گیـري ضـریب هوشـی در     اي کـه بـراي انـدازه    هاي اولیـه  توان از آزمون ها می ي این آزمون ازجملهت دیگري شوند. معاینا

هـاي تندرسـتی تنهـا در شـرایطی      گیرد نام برد. بدیهی است طراحان برنامه آموزان در بدو ورود به مدرسه صورت می دانش

گیـري سـطح    ي پیش ن بهبود یا ارتقاي سالمت بیماران در یک برنامهنمایند که امکا توصیه به انجام این نوع از مداخالت می

سوم موجود باشد. بنابراین اگرچه این نوع از مداخالت موجب پیداکردن تعداد بیشتري از موارد بیماري کشف نشده در ابتدا 

 شوند.  بایست موجب کاهش شیوع بیماري در جامعه  می شده کشفشوند ولی در عمل پس از بهبود موارد  می
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 تصویر؛ طیف تندرستی و برنامه هاي سالمت
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 گیري سطح سوم،  هاي پیش برنامه -3

مـدت و خصوصـاً درازمـدت و بـه حـداقل       هاي کوتـاه  ها و ناتوانی شامل تدابیر الزم براي کاستن یا از میان بردن نقص

بینی این  هاي مورد پیش است. مداخله ریناپذ درمانرساندن رنج و پریشانی حاصل از مشکالت سالمت و ارتقاي قابلیت بیمار 

ي بـازتوانی گسـترش    گیري تـا عرصـه   مفهوم پیش بیترت نیا بهکنند.  انی عمل میي ناتو ي بالینی و مرحله ها در مرحله برنامه

ي بـالینی   در مبتالیان به افسـردگی در مرحلـه   درمانی روانهاي درمان معتادان یا  بینی در برنامه یابد. مداخالت مورد پیش می

ي خـدمت بـه معلـولین     ارائـه نـده ذهنـی (  ما بخشی کودکان عقـب  ي توان بینی در برنامه ي مورد پیش کنند. مداخله عمل می

کند، اجراي مداخالت در این سـطح   ي ناتوانی عمل می منظور کاهش ناتوانی موجود) نیز در سطح مرحله افتاده ذهنی به عقب

 بایست منجر به کاهش شیوع و ناتوانی شود.  پیشگیري می

شـود بلکـه موجـب درك     اي مـی  تنها موجب فهم مناسب از اقدامات مداخلـه  اهمیت شناخت سطح مداخله در برنامه نه

که گفته شد شـاخص ارزشـیابی نهـایی بـراي تحقـق هـدف        طور همانشود.  هاي ارزشیابی برنامه نیز می مناسبی از شاخص

 ش شیوع و ناتوانی بیماري است.ي سطح اول کاهش موارد بروز و براي سطح دوم و سوم کاه برنامه
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 اهداف فصل

 
 رود که بتوانید: پس از مطالعه این فصل انتظار می

 مفهوم برنامه سالمت روان را توضیح دهید.  .1

 و توضیح دهید.  برده نامسالمت روان را  اجزاي اصلی برنامه .2

جاري، اهداف، اجزا و استانداردهاي  هاي سالمت روانهایی از مستندات برنامهبا مطالعه نمونه .3

 تشریح نمایید.  شده يبند طبقهصورتی  هاي سالمت روان را بهبرنامه

 

 عناوین فصل

 مقدمه •

 سالمت روان هاي برنامه هدف  •

 سالمت یمو خدمات بهداشت روان ت ها یتفعال •

 موجود در آن يبرنامه سالمت روان و اجزا •

 از مستندات در دسترس گیري برنامه سالمت روان با بهره ياستانداردها ییشناسا •
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 آشنایی با چارچوب برنامه هاي سالمت روان  

  مقدمه

منظور مقابله با یک یا چند مشـکل از مشـکالت سـالمت     اي است که بهپیوستههمهاي به منظور از برنامه سالمت، فعالیت

مفهوم اخیـر و جزئیـات آن را بیشـتر     که آنشوند. پیش از  روان طراحی و در سطوح مختلف شبکه سالمت ادغام و اجرا می

تعریـف   اساسـاً مفـاهیم  آشنا شدیم. نخستین ایـن   اند سالمتمرور نماییم، در فصول قبل با مفاهیمی چند که مرتبط با برنامه 

توان برخوردهـاي   ها. با فهم سیر طبیعی مشکالت سالمت می سالمت و بیماري بود و دوم عوامل مؤثر بر وقوع و سیر بیماري

ها در سالمت روان را بهتر درك کرد. مطالب این فصل بر اسـاس تفهـیم ایـن     گیري و کنترل بیماري ي پیشنهیدرزممختلف 

هـاي سـالمت روان تـالش     بر محور آشنایی با چارچوب و سـاختار برنامـه   ازآن پسست و در اینجا ا افتهی سازمانمقدمات 

رود به توان ادراکی و استفهام هاي سالمت روان آشنا نماییم. با درك این الگوها انتظار می شما را با الگوهاي برنامه میا نموده

 .دیابی دست هاي سالمت روان کارگیري برنامه تري براي فهم و بهمناسب

 هاي سالمت روانهدف برنامه

هـاي هـدف در   وجوي راهی براي ارتقاي سالمت روانی و اجتماعی و کیفیت زندگی گـروه هاي سالمت روان در جستبرنامه

، پیشـگیري  انـد از:  هاي بهداشتی اولیـه عبـارت   روان در نظام مراقبت سالمتاهداف برنامه ی طورکل بهمحیط کار و زندگی افرادند. 

تغییر و اصالح نگرش افراد جامعـه نسـبت بـه     تیدرنهاو  و پیگیري مناسب و مستمر بیماري کنترلزودهنگام اختالالت، شناسایی 

 عصبی -ي روانیها بیماري

 ها و خدمات بهداشت روان تیم سالمت فعالیت

شناسـایی زودرس و فعـال    ها و خدمات بهداشت روان تیم سالمت مشتمل بر پیشگیري، در راستاي اهداف فوق، فعالیت

 شرح زیر است:  و سالمندان به ساالن انینوجوانان، م هاي سنی کودکان و ها، کنترل، درمان و پیگیري مستمر در گروه بیماري

فعـالی و کمبـود   بیشل یادگیري، اختال رفتاري کودکان شامل: اختالالتو  شناسایی، درمان و پیگیري اختالالت روانی .1

اخـتالالت   ماندگی ذهنـی و اخـتالالت فراگیـر رشـد،    ک، عقبتوجه، اختالالت تی

مکیدن، لکنت زبـان، اخـتالل نافرمـانی و     شست دفعی، ناخن جویدن و اي وتغذیه

 جویی، صرع. مقابله

 ارزیابی تکامل کودکان و مشاوره به والدین .2

 دوران بلوغ شناختی ارزیابی روانی/رفتاري در مدرسه، مشکالت تحصیلی و مسائل روان .3

ـ   اخـتالل دوقطبـی،   ناسایی، درمان و پیگیري اختالالت روانی بزرگساالن شامل: افسـردگی، ش .4 یکوتیک، ااخـتالالت س

 و سایر اختالالت مهم اختالالت اضطرابی 
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هاي سالمت. در این مدل مراحل اصلی اجراي برنامه مشتمل بـر  مراحل طراحی برنامهتصویر: 
شناسایی گروه هدف و برقراري ارتباط با او مداخله سالمت مـورد نیـاز و مراقبـت بـه صـورت      

 هایی نمایش داده شده است.چرخه
 
  

 برنامه سالمت روان و اجزاي موجود در آن

منظور مقابله با یک یا چند  که بهي است ا وستهیپ هم بههاي  تر گفته شد، منظور از برنامه سالمت، فعالیتطور که پیشهمان 

سازي، پایش رشد، سـالمت روان و   هاي ایمن شوند، مانند برنامه مشکل سالمت طراحی و در ساختار شبکه سالمت ادغام می

شده انتخابهاي  فرایند .بینی کرد پیش هاي مشخص ، گروه هدف و فرایندتوان مأموریت اصلی ها می .... براي هرکدام از برنامه

بـرد. هـر فراینـد بـه      سوي تحقق هـدف اصـلی آن پـیش     صورت کارآمدي به اي است که برنامه را به گونه ي هر برنامه بهبرا

شود. لذا براي مراحل اجرایی هر  اي می شود که منجر به تحقق اهداف مرحله پیوسته اطالق میهم هاي به اي از فعالیت مجموعه

هـاي مختلـف    ها به نیروي انسانی شاغل در بخش هاي اجرایی طی دستورعمل الیتتوان چند فرایند تعریف کرد. فع برنامه می

بایست منجر بـه   کنند و اجراي صحیح آنها می هاي اجرایی را تبیین می ها استانداردهاي فعالیت شوند. این دستورعمل ابالغ می

   .تحقق اهداف برنامه شود

بایست آن خدمات را دریافت کنند گروه هدف آن برنامـه  ند و میبه افرادي که به خدمات موجود در یک برنامه نیاز دار

 شود.اطالق می
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 ي سالمت نمایش داده شده است. این مراحل شامل موارد زیر است: در تصویر فوق مراحل مختلف یک برنامه

 شناسایی گروه هدف -1

 برقراري ارتباط با گروه هدف -2

 مداخله سالمت در مورد گروه هدف -3

 مراقبت از گیرندگان خدمات سالمت روان -4

 است. شده دادهتفصیل شرح  در فوق در سایر فصول به شده اشارهموارد 

 .میکن اشارههاي سالمت  در اینجا الزم است به مفهوم ادغام در برنامه

هاي سالمت در مرحله طراحی فرایندهاي خدمت و براي توضیح در این مرحله این است که اصوالً برنامه ازیموردننکته  

شوند تا به استفاده بیشینه از منابع در دسترس اقدام به ارائه حداکثر خدمات نمایند. این موضوع اي طراحی میگونه پشتیبان به

در هنگام مراجعـه   که آنطور منطقی تابع رعایت دو اصل کلیدي است. نخست  گویند. تحقق موضوع اخیر بهمی "ادغام"را 

ادغام در سـطح گیرنـده   "و ارائه گردد. این موضوع را به ا ازیموردنیا مالقات با یک فرد از یک گروه هدف تمامی خدمات 

-خدمت مـی  دهنده ارائهکند، سال به واحد ارائه خدمت مراجعه می 6کودك زیر  که یهنگام مثال عنوان بهگویند. می "خدمت

مر در گروي هاي سالمت را ارائه نماید. تحقق این اسازي، پایش رشد، سالمت روان و سایر بررسیتواند به او خدمات ایمن

هاي سالمت در هنگام طراحی استانداردهاي ارائه خدمت داراي یک ماتریکس مشتمل بر خدمات و زمـان  آن است که برنامه

شده خاصی هاي مشخصی خدمات تعریفتواند در زمانمندي از آنها را داشته باشنــد. در این شرایط گــروه هدف میبهره

ی که در هنگام مراجعه یک فرد از گروه هدف در قالـب برنامـه سـالمت بـه وي ارائـه      را دریافت نماید. به مجموعه خدمات

موجـب تحقـق اهــــداف ســالمت      هرکـدام شود. خدمات موجود در یک بسته خدمت گفته می "بسته خدمت"شود  می

مت از منـابع انسـانی و   هـاي سـال  برداري اشـتراکی برنامـه  شوند. اصل دوم براي استفاده بیشینه از منابع بهرهاي میجداگانه

مفهـوم آن اسـت کـه     ، بهادکردی "ادغام در سطح منابع"توان با تعبیر غیرانسانی در دسترس است. این موضوع که از آن می

هاي برداري براي برنامههاي بهرهاي تنظیـــم شوند که این منابع قابلیت گونه هاي سالمت باید بهظرفیت منابع ساختاري برنامه

 داشته باشند.  زمان کختلف را در یسالمت م

هاي سالمت دیگر باید الگوي روشنی براي بازاریابی داشته باشند. بحث در  هاي سالمت روان نیز مانند تمامی برنامهبرنامه

هاي سـالمت بایـد بـا    در اینجا ذکر این نکته ضروري است که برنامه وجود نیبااگنجد، مورد مفهوم اخیر در این مجمل نمی

هایی کارآ تقاضاي مردم را تنظیم نموده و آنها را به سمت نیازهاي داراي اولویت سوق دهند. این موضوع تا حد زیادي وهشی

-محور در برنامهگو و عدالتتوان به رویکردي کارا، پاسختابع نحوه عرضه خدمات سالمت در جامعه است. با این تنظیم می

برنامه سالمت در این مرحله از الگوهایی اثربخش برخـوردار نباشـد پوشـش    . واضح است چنانچه افتی دستهاي سالمت 

 دست نخواهد آورد. بخش مهمی از فرایندهاي بازاریابی تحت عنوان آموزش   مورد نیاز براي تحقق اهداف خود را به



 

 
  18    سالمت روانآشنایی با چارچوب برنامه هاي  – سوم فصل  –پزشک خانواده  در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد بسته آموزشی و راهنماي عمل   

 

 

با ایـن موضـوع    شده علمی است. بخشی از مطالب مرتبطبهداشت قابلیت اجرا دارد که داراي الگوهاي روشن و شناخته

هاي هدف در سایر فصول این کتاب تحت عناوین بازاریابی خدمات سالمت و عوامل مؤثر  در فصل برقراري ارتباط با گروه

 مندي از خدمات آمده است.بر بهره

 
 

 
 

 



 مجموعه راهنماي تخصصی و مدیریتی حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

   بسته آموزشی و راهنماي عمل پزشک خانواده  -براي پزشکان خانواده  مجتمع ها و مراکز سالمت 

 چهارم   فصل
 
 
 
 

 

 

 

 هاي هدف در شناسایی گروه

 برنامه سالمت روان
 
 

 
 
 
  



     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 اهداف فصل

 
 رود که بتوانید: پس از مطالعه این فصل انتظار می

 شوند را بیان کنید. هایی که بر اساس آن، گروه هدف در برنامه سالمت روان شناسایی می ویژگی .1

برنامه سالمت روان را  روش اجرایی شناسایی و ثبت اطالعات واجدین شرایط براي ورود به .2

 توضیح دهید.

 

 عناوین فصل

 مقدمه •

 تعریف گروه هدف  •

 هاي هدف در برنامه سالمت روان گروه  •

 هاي هدف براي ارائه خدمات سالمت روان بندي گروهطبقه  •

 هاي هدف در برنامه سالمت شناسایی گروه •
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 شناسایی گروههاي هدف در برنامه سالمت روان 

 تعریف گروه هدف 

آن خدمات را دریافت کنند گروه هدف آن برنامه اطـالق   بایدبه افرادي که به خدمات موجود در یک برنامه نیاز دارند و 

هـاي بهداشـتی   بندي برنامـه بخش سالمت در اولــــویت گذاران استیشود. سمی

تـرین  هایی را انتخاب نمایند که از شدیدترین و فـراوان  کنند برنامههمواره سعی می

هـا همـواره   کند. بدین لحاظ این برنامـه گیري میمشکالت سالمت در جامعه پیش

دهند. شناسـایی  قرار میهایی ویژه از افراد جامعه را هدف مشکالت خاص و گروه

برنامه سالمت روان است. پس از  ينهیها درزم گروه هدف، نخستین بخش از فعالیت

شناسایی افراد واجد شرایط باید تالش کنیم تا آنها را به برنامه وارد کرده و تحـت  

واجـد شـرایط در برنامـه     خدمات قرار دهیم. اقدام مناسب در دو زمینه ذکرشده سبب ایجاد پوشش تعداد بیشتري از افـراد 

   .شود می

 هاي هدف در برنامه سالمت روان گروه

سازمان جهانی بهداشت در دیدگاه نوین خود سالمت را برخورداري از رفاه کامل جسـمی، روانـی و اجتمـاعی معنـی     

خـورداري از یـک   اي است که بیانگر توانایی شناختی و عاطفی یک فرد بـراي بر است. در این میان سالمت روان واژه نموده

شود کـه در آن   اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت روان به حالتی از رفاه اطالق می زندگی بارور است. سالمت روان بر

ثمـر   صورتی کارآمد مثمـر  هاي روانی معمول در زندگی فائق آمده و به تواند بر تنش شناسد و می هاي خود را می فرد توانایی

بیش از هر چیز بر توان شناختی و عاطفی افراد تمرکـز دارد و اساسـاً پیامـد کـاهش سـطح       باشد. واضح است این تعریف

توان گفت که هر فـرد   سالمت روان را کاهش کارایی در برخورداري از یک زندگی پربار دانسته است. در چنین شرایطی می

هدف سالمت روان شامل تمامی سنین، هر دو  هاي اي از سالمت روان قرار دارد. بر این اساس گروهاز افراد جامعه در درجه

جنس و همه افراد با هر وضعیت اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و از هر قومیت و اعتقادي خواهند بـود؛ هـیچ فـرد از افـراد     

 هاي اجتماعی براي برخورداري از حداکثر سالمت روان نبوده و هیچ فردي را توان پیدا کرد که نیازمند حمایت جامعه را نمی

توان یافت که فاقد نیاز براي رشد و تعالی براي رسیدن به درجات باالتري از این موضوع باشد. در اینجا ذکر این نکتـه   نمی

اند که فاقـد هرگونـه اخـتالل یـا     حائز اهمیت است که اگرچه در برخی تعاریف یک فرد با سالمت روان را شخصی دانسته

عنوان  هاي اخالقی و اجتماعی را براي افراد فاقد اختالل به یابی به ارزش اریف دستبیماري روانی باشد، اما در بسیاري از تع

شود حتی در شرایطی که فرد فاقد هرگونه اخـتالل یـا    اند. در این زمینه گفته میبینی نمودهیکی از اهداف سالمت روان پیش

هـاي   ور کرد که در آن عواطـف فـرد از ظرفیـت   توان درجاتی از رشد روانی را براي وي تص بیماري روانی باشد، بازهم می

اش پـیش  هایی هرچند عمیق کـه در زنـدگی   مند بوده و قادر است بر چالشتري براي برخورداري از زندگی پربار بهرهکامل
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هاي عاطفی، قدرت فردي، قابلیت حـل   آید غلبه نماید. این دیدگاه موضوعاتی نظیر ارزشمندي، قدرت کنترل، هوشمندي می

 دهند.  مندي فردي را موردتوجه قرار میه، خالقیت، طبیعت شاد و رضایتلامس

توان چنین نتیجه گرفت که بر اساس آنچه در فوق آمد می

گروه اول در خدمات سالمت روان آحاد افراد جامعه هسـتند  

شـوند. اقـداماتی نظیـر     مند مـی هکه از اقدامات پیشگیرانه بهر

مختلـف برگـزاري    هـاي  آموزش سالمت روان بـراي گـروه  

اجتماعات محلی، سخنرانی در مراکز آموزشی و رفاهی، ارائه 

توصیه و راهکار به والدین براي ایجاد محیط مناسب یادگیري 

 هـاي فرزنـدپروري و   مهارت ،هو ایجاد فضاي شاد در خانواد

تواننـد اقـداماتی   هـاي غلبـه بـر اسـترس مـی      آموزش روش

تـوان در جامعـه   همـواره مـی   وجود نیباشند. باا دست نیازا

هاي اخیر واجـد شـرایط دریافـت     برند. گروه افرادي را پیدا کرد که به درجات مختلفی از اختالالت روانی متفاوتی رنج می

هـا در فصـول    رسانی و مداخالت الزم بـراي ایـن گـروه   بخشی هستند. بحث در مورد نحوه خدمت خدمات درمانی و توان

نجا ذکر این نکته ضرورت دارد که کار شناسایی و ثبت اطالعات مربوط به گـروه اخیـر از طریـق    مربوطه آمده است. در ای

 شود.  پذیرد که براي کارکنان سالمت ضوابط آن تبیین و ابالغ می هاي مشخصی صورت می هاي غربالگري و دستورعمل فرم

  هاي هدف براي ارائه خدمات سالمت روان گروه يبند طبقه

ارائه  ي نهیاي دیگر درزم یم سالمت روان موضوعی براي تمامی افراد جامعه با هر ویژگی است باید به نکتهحال که دریافت

بندي افراد با نیازهاي مشابه براي دریافت خدمات معین است. در اغلب مـوارد درك  خدمات توجه نماییم. این موضوع طبقه

-همواره افرادي خاص از جامعه که تحت شرایط ویژه وجود نیپذیرد. باا نیاز به خدمات از طریق مشاوره با افراد صورت می

کنند در معرض مخـاطرات سـالمت روان خـاص بـوده و بـه       اي زندگی می

بنـدي  خدمات تقریباً یکسانی نیاز دارند. رویکردهـاي مختلفـی بـراي طبقـه    

توان پیدا کرد، اما آنچه در این کتـاب   هاي هدف براي سالمت روان می گروه

هـاي هـدف بـر دو مبناسـت. مبنـاي       گیرد انتخاب گروه قرار می دیرد تأکمو

اساس اخـتالالت شـایع سـالمت روان     هاي هدف بر بندي گروهنخست طبقه

بندي را دربرگرفته و شامل طبقه 6 است. این رویکرد در محتواي اصلی فصل

طبی، هایی نظیر مبتالیان به افسردگی و اضطراب، اختالالت دوق افراد در گروه

هـاي سـنی اسـت. در ایـن رویکـرد       اسـاس گـروه   هاي هدف بر انواع اختالالت روانی و ... است. مبناي دوم انتخاب گروه
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شـوند. ایـن    هاي روانی خاص تلقـی مـی  هاي افراد در معرض مخاطرات و بیماري هاي سنی واجد قرار گرفتن در دسته گروه

دهنـدگان خـدمات اسـت.     ه مختلف به یک حیطه سنی همواره موردنظر ارائهیافتاي از خدمات ادغامرویکرد براي ارائه بسته

هاي شبانه در گروه سنی  ادراري و کابوس، شبو کمبود توجه فعالیتوان تصور کرد که اختالالتی نظیر بیش مثال می عنوان به

هاي وقـوع ایـن مـوارد در     و نشانهتوان عالئم  کودکان از بروز باالتري برخوردار است و در هنگام ارزیابی سالمت روان می

بندي که در نظام سالمت کشور در اغلب موارد مورد عمـل  ترین نوع این طبقه خدمت را مورد بررسی قرار داد. رایجه گیرند

داراي کارایی باالیی اسـت   ابندي از آنجهقهاي سنی است. این طباساس گروه رهاي هدف ب بندي گروهقرارگرفته است، طبقه

 توان برهاي هدف را میگروه وجود نیهاي اساسی سالمت دارند. باا هاي پایه یکسانی به مراقبت هاي سنی نیاز هگرو که اصوالً

 بندي کرد.هاي دیگري نیز طبقهاساس ویژگی

یی، اجتماعی و سایر موارد اسـت.  هاي مشترك جغرافیاها مبتنی بر نیاز به دریافت خدمات خاص و یا ویژگیاین ویژگی 

هاي سـالمت  کنند ممکن است گروه هدف برخی از برنامهآموزان که در یک مدرسه تحصیل می مثال گروهی از دانش عنوان به

بندي شوند، دو ویژگی مشترك دارند. ویژگی نخست، هاي سالمت، به هر نحوي که طبقههاي هدف برنامهخاص باشند. گروه

مندي از خدماتی با ماهیت مشابه براي طیفی از افراد گروه هـدف  خدمات خاص و ویژگی دوم، امکان ایجاد بهرهنیاز آنها به 

 است. 

دهندگان خدمات سـالمت ایـن    هاي هدف براي برنامه سالمت روان بدان لحاظ ارزشمند است که به ارائه بندي گروهطبقه

دار واجدین شرایط برنامـه سـالمت روان را   ها و با رویکردي نظام یريگدهد که با حجم کمتري از فعالیت و پی امکان را می

 شناسایی نموده و آنها را تحت پوشش خدمات قرار دهند. 

صـورتی   توان این اقـدام را بـه   است که با استفاده از آنها می شده یهاي مشخص طراح دستورعمل بدین منظور جداول و

 دهی شده و کارآمد انجام داد.سازمان

 هاي هدف در برنامه سالمت ایی گروهشناس

 پذیرد: هاي هدف در برنامه سالمت روان با ابزارهاي زیر صورت می کار شناسایی گروه

  برنامه شناسایی جمعیتی زیست محیطی-1

دهندگان خـدمت اسـت. اطالعـات مربـوط بـه شـناخت        ارائه شناخت جمعیتی یکی از وظایف اساسی بهورزان و سایر

 گردد. بهداشت ثبت می ههاي مختلف در خان فرمجمعیتی روستا در 

دهنـدگان خـدمات سـالمت     پذیرد و براي ارائـه  ثبت اطالعات پایه جمعیتی براي ارائه کلیه خدمات سالمت صورت می 

دهـد.  استفاده و دسترسی است. نمودار ذیل مراحل مختلف این برنامه در روستا را نشان می عنوان اطالعات پایه قابل روان به

 شود. یز به مورد اجرا گذاشته مینها در مناطق شهري  مین فراینده
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سرشماري بهداشتی پذیرد. اساساً هدف از  شناخت جمعیت روستا از طریق سرشماري بهداشتی و بازدید از منازل صورت می

هاي هدف نیازمند منظور شناسایی گروه هاي سنی و جنسی بهشناسایی وضعیت جمعیتی (دموگرافیک) روستا به تفکیک گروه

سن، جـنس، شـغل، تابعیـت، وضـعیت      اي افراد، مشتمل بر هاي شناسه ها مشخصه خدمات سالمت است. در این سرشماري

این در طی بازدید از منـازل، اطالعـاتی از وضـعیت     آید. عالوه بر دست می بهزناشویی و نسبت شخص با سرپرست خانوار 

هـاي مـزمن   اطالعات مرتبط با تندرستی افراد مانند ناتوانی دایمی و بیماري شود. ها ثبت میبهداشتی محل زیست و بیماري

اسـاس   است و در آن افراد بر رآید. واحد سرشماري خانوا دست می ها به درواقع موارد دیگري است که در این سرشماري

هاي مورد استفاده در سرشماري، فرم پرونده خانوار و فرم بازدید سالیانه خـانوار   شوند. فرم محل اقامت معمول خود ثبت می

 است که در مورد نحوه تکمیل اطالعات آن در کتب مختلف بهورزي بحث شده است. 

  خانوار(household) کنند. به تعداد افرادي (یک نفر و یا بیشتر) که در یک واحد مسکونی زندگی می 

زیست محیطـی روسـتا. هـدف اجـراي ایـن       –فرایندهاي مختلف شناخت جمعیتی  تصویر:
فرایندها شناخت محیط زندگی و کار مردم و عوامل خطـر موجـود در آنهـا و نیـز شناسـایی      

 هاي سالمت است. هاي هدف برنامهگروه

این فرایند  –سرشماري براي اولین بار در روستا تصویر:
 گیرد.توسط بهورز صورت می

این  –ي بعد در روستا ها سالسرشماري در  تصویر:
 گیرد.فرایند توسط بهورز صورت می
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پرونده خانوار: فرم پرونده خانوار شامل اطالعات پایه و نیز بهداشتی کلیه افراد خانوار است. این فرم یکی از  تصویر:
 هاي هدف استترین ابزار براي شناسایی، ثبت اطالعات و مراقبت از گروهاصلی

 پرونده خانوار -2

دهنـده خـدمت    شود عمدتاً شامل واحدهاي مـدیریتی و ارائـه   جلد آن ثبت می وار که براطالعات مندرج در پرونده خان

مربوط به آن پرونده خانوار شامل مرکز بهداشت شهرستان، مرکز بهداشتی درمانی، خانه بهداشـت و نیـز شـماره خـانوار و     

بهداشتی است. در صـفحه دوم پرونـده   ساختمان، نشانی افراد ساکن در خانوار، شماره تلفن و تاریخ تشکیل پرونده  هشمار

خانوار اطالعات مرتبط با سرپرست خانوار، همسر سرپرست، فرزندان از بزرگ به کوچک، عـروس و دامـاد سرپرسـت در    

صورت عدم استقالل، نوه و نتیجه سرپرست، پدر و مادر سرپرست خانوار، خواهر و بـرادر سرپرسـت، سـایر خویشـاوندان     

گردد. چنانچه خانوار از خانوارهاي عشایري و یا خانوارهاي غیرایرانی باشـند   به ترتیب ثبت می سرپرست و غیرخویشاوندان

 شوند.  نیز در صفحه دوم پرونده خانوار ثبت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هـاي مختلـف سـالمت     برنامـه هاي هـدف  هاي بهداشت دفاتر مراقبت و پیگیري براي گروه عالوه بر موارد فوق در خانه

طـور مرتـب در    مندي آنان از خدمات سالمت را به هاي هدف و وضعیت بهرهموجود است. بهورزان اطالعات مرتبط با گروه

هاي هدف با وضعیت توانند فهرستی از گروه دهندگان خدمات مختلف می کنند. با استفاده از این ابزار ارائه این دفاتر ثبت می

 برداري قرار دهند.هاي سالمت مورد بهره خدمات آنها را در دسترس داشته و آنها را براي مقاصد برنامهمندي از  بهره

 غربالگري اختالالت سالمت روان و دستورعمل تکمیل فرم آن -3

غربـالگري  هاسـت. کـار    ها یا سایر روش ها، معاینهظاهر سالم با استفاده از آزمون غربالگري به مفهوم شناسایی بیماران به

منظـور تشـخیص نهـایی     بـه بایـد  شده شود. افراد غربال طورمعمول توسط بهورزان در روستا و کاردانان در شهر انجام می به
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هـا وارد   هاي ثبـت بیمـاري   دهندگان واجد صالحیت مورد تایید نهایی قرار گیرند و اطالعات آنها در فرم اختالل توسط ارائه

دهندگان خدمات قادر خواهند بود تا کلیه اقدامات الزم را در مورد افراد مـوردنظر انجـام و    هاطالعات ارائ نشود. با ثبت ای

-شـود. پـیش   گیري سطح دوم انجام مـی طورمعمول با هدف پیش ربالگري بهغها را پیگیري و مراقبت نمایند. بر این اساس نآ

هـا   ات الزم و تدابیر براي افـراد و جمعیـت  عبارت است از ایجاد تمهید) secondary prevention( گیري سطح دوم یا

آمـده. در مـورد اخـتالالت سـالمت روان     براي شناسایی زودهنگام و مداخله سریع و کارساز براي رفع مشکل سالمت پیش

هاي مراقبتی براي کشف سریع مـوارد اخـتالالت قبـل از وقـوع عالئـم       گیري ثانویه عبارت است از ایجاد نظاممفهوم پیش

درمـان از اهمیـت    تـر  عی. بدیهی است پس از کشف موارد ارجاع موارد به پزشک و شروع هر چـه سـر  شرفتهیپخطرناك و 

در زمینه نحوه ارائه مراقبت به بیماران سالمت روان و خدمات مراقبتـی از آنـان    خاصی در سیر بالینی بیمار برخوردار است.

 در سایر فصول به تفصیل سخن خواهیم گفت.

 یپزشک روانسؤاالت ارزیابی اولیه اختالالت 

سـالمت روان در افـراد    اختالالتهاي زیر به مدت بیش از دو هفته باید پزشکان را به فکر وجود وجود هر یک از نشانه

 بیندازد:

 خلق افسرده و اندوهگین -

 گرفتگیحوصلگی و احساس دلبی -

 تمایل کم به کار کردن -

 خواب کم یا زیاد -

 زیاداشتهاي کم یا  -

 ضعف انرژي  -

 کاهش یا افزایش وزن -

 یناامیدي از زندگ

 تمایل به خودکشی -

 احساس گناه -

 قرارياحساس دلشوره مداوم، تپش قلب، بی -

 

دلیل و ناگهانی همراه با ترس از مرگ یا از دسـت  احساس دلهره بی -

 دادن کنترل

احساس ترس در مواجهه با حیوانـات، تـاریکی، حـوادث طبیعـی،      -

 غیرترسناكهاي موقعیت

 باردنبال یادآوري یک تجربه تلخ و فاجعهاضطراب به -

 سابقه مصرف دارو یا سوءمصرف مواد -

 سابقه بیماري جسمی (تیرویید، مشکالت قلبی، تشنج، ضربه سر....)
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 مرروري بر   عالئم مهم  :
  حد از بیش فعالیت□

 پذیري حریک□

 عجیب رفتارهاي□

 خود با زدن حرف□ 

 خودزنی□ 

 شیارز بی احساس □

 ربط بی حرفهاي □

 حرکتی روانی کندي□ 

 خواب به نیاز کاهش □

 شخص یا مکان یا زمان به نسبت یابی جهت اختالل □

  بیرونی عامل بدون عمومی دلشوره □

 وسواسی اعمال فکاروا□

  سرخوشی و شادي زیاد□

 پرخاشگري لفظی□

 اختالل در تمرکز□

 افکار خودکشی□ 

 کمبود انرژي□ 

 بی میلی جنسی  □ 

 بی توجهی به نظافت شخصی □ 

  فقدان بینش نسبت به بیماري□

 افزایش نیاز به خواب□

 کاهش اشتها□

 احساس غمگینی□ 

 هذیان □ 

  پرحرفی □

 پرخاشگري فیزیکی □

 اقدام به خودکشی □

 احساس گناه□ 

 عدم لذت بردن از زندگی □ 

 بی قراري روانی حرکتی  □ 

 شکایات جسمی □

 گوشه گیري □

 افزایش اشتها□

 احساس نا امیدي □ 

 توهم□ 

  در صورت وجود حمالت  تشنج؛  
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 بروز حمالت در خواب□ گاز گرفتگی زبان  □خارج شدن کف از دهان، □حرکت تونیک کلونیک اندام ها □ حمالت در زمان و مکان خاص 

 □معلولیت هاي جسمی □تاخیر در کنترل ادرار و مدفوع□ تاخیر در راه رفتن□تاخیر در سخن گفتن□ تاخیر در نشستن □   تاریخچه تکاملی؛

 ناتوانی ذهنی □ رفتارهاي نامناسب با سن

   □اجتماعی  □شغلی □ تحصیلی □خانوادگی □ فردي □   اختالل کار کرد در حوزه هاي ؛
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 »پزشکی در مراکز بهداشتی درمانی حال روان دستورعمل تکمیل فرم شرح«

داراي اختالالت رفتاري، روانی و سوء مصرف و ي که با عالئم اولیه و براي افراد پزشک مرکز توسط فرم شرح حال 

این فرم به ترتیب داراي بخش هاي زیر  گردد. میبشرح ذیل تکمیل  مراجعه و یا ارجاع داده می شوند وابستگی مواد و الکل

 است که باید به صورت کامل و دقیق تکمیل شود:

 این فرم به ترتیب داراي بخش هاي زیر است که باید به صورت کامل و دقیق تکمیل شود:

 عالئم، تشخیص ها و درمان هاي قبلی؛  
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ؛ سابقه مصرف داروها

 سابقه مصرف سیگار، مواد و الکل؛
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................................................... سابقه بیماري  جسمی؛

 ......................................................................................................................................................................................................................... تاریخچه خانوادگی ؛  

 وامل احتمالی سبب ساز بیماري  : ع
  سابقه زردي یا سیانوز□

 ابتال به بماري جسمی مزمن □

طالق، جدایی یا فوت نزدیکان درجه یک □

 در یکسال گذشته

 وجود فرد زندانی در خانواده□ 

  سابقه زایمان سخت□

 وجود مشکل اقتصادي شدید□

وجود فرد مبتال به معلولیت جسمی □

 یا ذهنی در خانواده 

 وجود خشونت خانگی□ 

  سابقه بیماري تب دار شدید □

 شکل در روابط خانوادگی  وجود م □

 وجود فرد مبتالبه اعتیاد در خانواده □

 بیکاري سرپرست خانواده □

  سال) در خانواد 18وجود فرزند بازمانده از تحصیل(زیر  □

 جسمی؛  معاینه
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 هاي پارا کلنیکی ؛  بررسی نتیجه
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 هاي  بیشتر؛  یافته
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ؛ تشخیصطبقه بندي 
  اختالالت سایکوتیک□

 اختالالت اضطرابی □

 ADHDاختالل □

 دمانس□ 

 سوء مصرف یا وابستگی مواد و الکل  □

  اختالالت افسردگی□

 وسواس □

 صرع □

 اختالالت شایع کودکان و نوجوانان □ 

خشونت خانگی؛همسر آزاري، کودك آزاري و □

 سالمندآزاري

  اختالل دوقطبی □

 )  PTSDاختالالت استرس پس از سانحه( □

 معلولیت ذهنی  □

 اختالالت خواب   □

 سایر اختالالت روانپزشکی □

 مداخالت درمانی و داروهاي تجویز شده ؛   
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................... ....................................................................................................................تاریخ مراجعه بعدي؛

 ..................امضاي پزشک : ......................... نظام پزشکی و نام و نام خانوادگی، مهر                تاریخ تکمیل: ................................                    
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 شماره پرونده؛ شامل شماره پرونده خانواري است که فرد عضوآن می باشد. .1

تاریخی است که فرد به کارشناس سالمت روان ارجاع شده / به صورت خودمعرف مراجعه  تاریخ مراجعه؛ منظور اولین .2

 نموده است. 
 

 ساعت مراجعه؛ ساعتی که مراجع در اتاق کارشناس سالمت روان حاضر شده است.  .3

 سرپرست خانوار؛ نام و نام خانوادگی سرپرست خانوار است که فرد عضو آن می باشد.  .4

 اسم و شهرت فرد مراجعه کننده در این قسمت درج می گردد.نام و نام خانوادگی؛  .5

 کدملی؛ شماره ملی مراجع در این بخش درج می شود. .6

 و سال درج می شود. -ماه -تاریخ تولد؛ تاریخ تولد فرد به صورت کامل شامل روز .7

 مذکر/ مونث) درج می شود. جنس؛ جنسیت مراجعه کننده ( .8

 نظر ازدواج و طالق و فوت شریک زندگی است.وضعیت تاهل؛ شامل ثبت وضعیت فرد از  .9

سطح تحصیالت؛ وضعیت سواد و تحصیالت فرد ثبت می گردد. چنانچه فرد داراي تحصیالت حوزه اي است در قسمت  .10

 آن نقطه چین درج می شود.

 تعداد فرزندان؛ تعداد فرزندان مراجع کننده درج شود. .11

حقوق، اجاره منزل، بازنشستگی، ( شغل/ میزان درآمد و منبع آنوضعیت شغلی؛ شامل بیکاري/ اشتغال/ عنوان یا نوع  .12

 مستمري، یارانه و...) در این قسمت تعیین و درج می شود. 

 خدمات درمانی، نیروهاي مسلح، تامین اجتماعی و...)پوشش بیمه است یا خیر و نوع آن (وضعیت بیمه درمان؛ تحت  .13

 درج می گردد. 

زشکی؛ چنانچه فرد سابق بستري در بیمارستان روانپزشکی داشته باشد علت آن/تعداد سابقه بستري در بیمارستان روانپ .14

 دفعات و شماره بستري فرد درج می گردد.

 وضعیت سکونت؛ اینکه فرد در خانه ملکی، استیجاري زندگی می کند و یا بی خانمان است درج شود.  .15

بلغی که فرد می گوبد ثبت »ماهیانه چقدر درآمد داردو متوسط درآمد ماهیانه؛ از فرد سئوال می شود که به طورمتوسط  .16

 می شود.

 آدرس محل سکونت؛ آدرس پستی فرد درج می گردد. .17

 شماره تماس؛ شماره تماس فرد اعم از ثابت یا همراه سئول و درین قسمت ثبت می شود.  .18

منبع ارجاع؛ چنانچه فرد از هریک از سطوح خانه بهداشت، مرکز سالمت، پزشک/ یا روانشناس و روانپزشک، خانواده  .19

 فرد ارجاع شده است و یا خود مراجه کرده است تعیین می شود. 

 یادداشت کرد. و پرسیده او همراه یا یادآوري: موارد فوق را می توان از خود بیمار
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 به ترتیب: مار؛  در این بخش تاریخچه و شرح حال بی .20

 مرکز روانشناس  /پزشک به آن بخاطر بیمار که فعلی عمده ناراحتی  و اصلی شکایات و مراجعه الف، علت

 .نمائید را یادداشت می کنیم. پاسخ وي همراه بیمار یا خود کلمات عین با و سؤال کرده مراجعه

 شده تشدید توجهی قابل طور به یا آغاز بیمار فعلی مشکل که است موقعی منظورر  فعلی؛ بیماري شروع ب، زمان

 .قبل سال دو یا قبل ماه دو یا قبل هفته از یک مثالً است؛

 شده شروع ]مشخص مشکل یک بروز از پس و[ ناگهانی بطور بیماري آیا که نمائید مشخص بیماري؛ شروع ج، نحوه
 

 در کنید معلوم را بیماري شروع چگونگی نتوانستید دلیلی هر به اگر .است بوده تدریجی و کند بیماري آغاز یا اینکه است

 را عالمت بزنید.   »نامشخص « عبارت جلوي مربع
 

 می بخش این در. شد خواهد یاداشت بیمار شکایت مورد بارز عالئم قسمت این در فعلی؛ بیماري شروع عالئم د، 

 .بزنید عالمت را مصاحبه مورد و بالینی مهم نشانه هاي و عالئم بر با مروري توانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصورت و شد خواهد مشخص رشد در تاخیرتکاملی شده مشخص موارد اساس بر قسمت این ؛ درتکاملی تاریخچه .21

 .گردد ذکر قسمت همین در ذهنی، ناتوانی وجود صورت در گردد. همچنین می یاداشت دیگر، وجود موارد

 : و بررسی قرارمی گیرند عبارتند ازعالئم و نشانه هاي مهمی که در ارزیابی تکمیلی وضعیت سالمت روان فرد مورد توجه 

 آنرا ورزیدن، مخالفت و استدالل شواهد، ذکر با توان نمی و دارد ایمان آن به قویاً بیمار که است باطلی عقیده هذیان از منظور هذیان؛

می خواهند او «است که بیمار فکر می کند  » آسیب و گزند هذیان «آن  شایع موارد از یکی که دارد مختلفی انواع هذیان از بین برد.

 » همسرش سعی دارد در غذایش زهر بریزد و او را مسموم کند«یاد » را از بکشند

توهم «ارد، توهم نیز بر چند نوع است. خارج محرکی براي آن وجود ندعالم  در که است اشتباهی حسی درك توهم از منظورتوهم؛ 

بدین » توهم بینایی« وقتی تشخیص داده می شود که بیمار صداهایی را می شنود که افراد دیگر آن صداها را نمی شنوند.» شنوایی

 خارج وجود ندارند.  ترتیب است که فرد تصاویر، جرقه هاي نورانی یا افرادي را می بیند که واقعاً در محیط

و فرد می خواهد  تکرار می شوند او ذهن در همیشه فرد تمایل علیرغم که بیهوده اي و مزاحم عبارت است از افکار افکار وسواسی؛

ولی نمی تواند در مقابل آنها مقاومت کند، مانند فکر صدمه زدن به کسی، تفکرات مکرر و دائمی در مورد کثافت و آلودگی، شک و 

 د یا وجود افکار کفرآمیز در ذهن یک فرد مذهبی.تردی

 آب و شستن«زند مثل می کارها آن به دست آنها مقابل در مقاومت وجود با و باطنی میل علیرغم فرد که است اعمالی اعمال وسواسی؛

در صورت وجود این عالئم تشخیص  »گاز اجاق و درب قفل مکرر کردن چک یا و خود لباسهاي یا بدن دستها، مکرر کشیدن

 مطرح می باشد. » وسواس«

 ثبت ضمن. گردد تکمیل حمالتی چنین وجود درصورت صرفا و است تشنج حمالت به مربوط ،"مهم عالئم بر مروري"دوم بخش

 .شود ماه ذکر در حمالت تعداد دارد، راجعه حمالت فرد هک صورتی در و .گردد ثبت حمله همان ویژگیهاي تشنج، حمله آخرین تاریخ
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 دچار اجتماعی اش یا و شغلی تحصیلی، خانوادگی، فردي، کارکردهاي از یک هر در بیمار است ممکنکارکرد؛  اختالل .22

 نظافت، :قبیل از را شخصی اش کارهاي تواند نمی فرد که است معنی بدین فردي کارکردهاي در اختالل. اختالل باشد

 خانواده اعضاء با فرد ناسازگاریهاي به خانوادگی کارکرد در اختالل. دهد انجام خوبی به غیره را و خوردن غذا شستشو،

 این تحصیلی کارکردهاي در اختالل از دارد. منظور اشاره مادري پدري یا نقش ایفاي در ناتوانی یا بگومگو و دعوا و

 مدت به نتواند فردي می باشد.اگر افت تحصیلی دچار یا دارد مشکل درسی مسائل و مدرسه محیط در فرد که است

 اینکه یا داشته همکارانش ناسازگاري با یا و شود شغلش کردن عوض به مجبور مرتباً و آورد دوام شغل یک در زیادي

 اجتماعی شامل کارکردهاي در است. اخالل اختالل دچار شغلی کارکردهاي در نوعی به کند غیبت کارش در مکرراً

همسایگان.  و آشنایان با آمد و رفت عدم دوست، نداشتن اطرافیان، و دوستان با  میباشد: ناسازگاري قبیل این از مواردي

 .بزنید عالمت مورد هر جلوي مربع در اختالالت این از کدام هر صورت وجود در
 

 قبلی درمانهاي و ها تشخیص عالئم،  .23

 با برده می رنج خاصی روانی بیماري از که صورتی در و خیر. یا داشته روانپزشکی بیماري قبالً بیمار آیا که کنید بررسی •

 قبلی بیماري نوع و عالئم معالجش، پزشک تشخیص داشتن همراه صورت در و وي همراه یا بیمار خود از سؤال کردن

 بستري روانپزشکی بخش یا بیمارستان در قبالً بیمار آیا که نمائید مشخص این بر عالوه نمائید. یادداشت مشخص و را وي

 حاضر حال در بیمار که داروهایی کلیه( » دارو مصرف سابقه«قبلی مصرفی داروهاي نوع و همچنین خیر یا است شده

 .کنید ذکر قسمت این نیز در را   )کند می استفاده

بررسی  الکل و  )روانگردان محرکها، مخدرها،(  مواد سیگار، مصرف دفعات و الکل؛ مقدار و مواد سیگار، مصرف سابقه .24

 شودو در این قسمت یاد داشت شود. 

 آن نوع باشد می یا بوده مهمی جسمی بیماري به مبتال حاضر حال در یا و قبالً فرد که صورتی در جسمی؛ بیماري سابقه .25

 … و فشارخون، کلیه، ناراحتی جراحی، عمل سابقه مثالً نمائید. ذکر و بررسی را

 بیمار دوم یا اول درجه بستگان در روانپزشکی اختالالت از موردي که صورتی در قسمت این در خانوادگی: تاریخچه  .26

  »است اسکیزوفرنیا بیماري به مبتال بیمار پسرخاله « مثالً گردد؛ ذکر وجود دارد

 وجود صورت در .هستند دخیل بیماري بروز و ایجاد در احتماال که هستند عواملی بیماري ساز سبب و احتمالی عوامل .27

 .بزنید عالمت آنها از کدام هر جلوي مربع در مطابق لیست فرم)( عواملی چنین

ویژه دستگاه عصبی، در صورت وجود عالئم  هپزشک باید پس از معاینه عمومی و ب معاینه جسمی: معاینه جسمی؛  .28

 غیرطبیعی آنها را ذکر نماید.

اسکن و غیره را در این  تی : نتیجه آزمایشات، رادیوگرافی، الکتروانسفالوگرافی، سیهاي پاراکلینیکی نتیجه بررسی  .29

 قسمت بنویسید.
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یافته هاي بیشتر؛ چنانچه در ویزیت پزشک با استناد به نتایج بررسی هاي پاراکلنیکی و معاینه جسمی مراجع موارد  .30

 احتمالی جدید  مشاهده شده باشد در این قسمت یادداشت می گردد.   

هاي احتمالی را مشخص شده و  هاي شرح حال، تشخیص یا تشخیص در این بخش براساس یافته تشخیص:بندي  طبقه .31

 :مثال عنوان به شود زده عالمت تشخیص طبقه بندي بخش در اختالالت آمار نتایج حاصل جهت انتقال به  فرم ثبت

 .شد خواهد زده عالمت سایکوتیک اختالالت طبقه در سایکوز و قطبی دو اختالل تشخیص •

   ... و وسواس سانحه، از پس استرس اختالل فراگیر، اضطراب اختالل هاي تشخیص •

داروهایی را که در اولین مراجعه براي این بیمار تجویز مداخالت درمانی و درمان اولیه و داروهاي تجویز شده:  .32

 در این قسمت یادداشت نمائید. گردیده است

پس از کلیه اقدامات تشخیصی مراقبتی، در صورت نیاز زمان مراجعه بیمار تعیین و به اطالع وي تاریخ مراجعه بعدي؛  .33

 رسیده جهت پیگیري هاي بعدي در این قسمت درج می گردد. 

 در پایان تاریخ تکمیل فرم و نام و نام خانوادگی مصاحبه کننده درج شده و حتما امضا گردد. .34

 سالمت روان در دفتر مراقبت و پیگیريشده اختالالت ثبت موارد شناخته -4

شده در دفاتر مراقبت و پیگیري است. این فرایند با هدف ارائه فرایند بعدي پس از غربالگري ثبت موارد مثبت شناسایی

 Tertiaryگیري سطح سوم (پذیرد. این فرایند با هدف پیش شده صورت میخدمات ممتد به بیماران شناسایی

prevention ها و  منظور کاستن یا از میان بردن نقص گیري سطح سوم شامل تدابیر در دسترس بهپذیرد. پیش می) صورت

هاي حاصله از انحراف موجود در تندرستی و ارتقاي تطابق بیمار با  و به حداقل رساندن رنج درازمدتهاي  ناتوانی

درمان اختالالت روان و مراقبت و آموزش اطرافیان  گیري سطح سوم ازمفهوم پیش بیترت نیا بهناپذیر است. هاي درمان حالت

خدمات پزشک در  یابد. اقدام در این مورد وظیفه کادرهاي در سطوح مختلف سالمت است. تا عرصه بازتوانی گسترش می

 این سطح در فرم مراقبت و پیگیري سیر بیماري ثبت و استمرا می یابد.
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بر اساس ردیف، لیست بیماران روانپزشکی شناسایی و تشکیل پرونده شده، در دفتر پیگیري و مراقبت بیماران ثبت می شود. 

می گردد. مراقبتها ماهانه در ستون مربوطه  لیستنام و نام خانوادگی بیمار و شماره تلفن، شماره پرونده، سن و نوع بیماري 

 یل آن براساس بهبودي، فوت، مهاجرت و سایر مشخص می شود. می شود. در صورت عدم مراجعه دلثبت 

 مراقبت و پیگیري -5

بیماران روانپزشکی و سوءمصرف مواد و براي همراه با فرم شرح حال روانپزشکی  ثبت روند پیگیري و مراقبت بیماریهافرم 

 گردد.  الکل تکمیل می شود، سیر بیماري، پیگیریها و مراقبتهاي پزشک در این فرم ثبت می

 در ابتداي فرم، نام و نام خانوادگی، کدملی، تشخیص (بیماري)، شماره پرونده و شماره تماس براي پیگیري ثبت می شود.

 تاریخ پیگیري و مراقبت؛ تاریخ مراجعه و ویزیت بیمار ثبت می گردد.

 گردد.سیر و عالیم بیماري و عوارض؛ سیر بیماري و عالیم موجود در فرد هر مراجعه ثبت می 

 

 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان ........

 ) .............../ مرکز سالمت ........ خانه بهداشت...............C.Hمجتمع سالمت (

 بیماریها و مراقبت فرم ثبت روند پیگیري

 شماره تماس پیگیري شماره پرونده تشخیص/ مشکل کد ملی نام و نام خانوادگی

     

تاریخ پیگیري و 

 مراقبت

 شرح خدمات

 سیر و عالیم بیماري و عوارض 
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دستورات دارویی یا پاراکلینیکی، ارجاع، آموزش؛ داروهاي تجویز شده، خدمات پاراکلینیکی، ارجاع به متخصص و یا 

این اقدامات به ازاي هراختالل و بیماري متفاوت و خاص می باشد که به آموزش به بیمار و خانواده بیمار نوشته می شود.

 گیرد:طور اجمالی در زیر مورد اشاره قرارمی 

  افسرده بیمار مراقبت و پیگیري .1

 ارجاع) از بازگشت اول هفته اول (طی ویزیت 

 هفته بعد. یک مجدد ویزیت سپس 

 صورت ماهانهبه بیمار ماه پس از بهبودي، نه شده در پسخوراند در غیر این صورت تاطبق برنامه تعیین بعدي هايویزیت 

 شود. می ویزیت

 مراقبت بیماران دوقطبی   و پیگیري نحوه .2

 ارجاع) از بازگشت اول هفته اولیه (طی مراقبت 

 بعد هفته یک مجدد ویزیت 

 می ویزیت ماهانه صورت به بیمار ماه شش تا صورت پسخوراند در غیر این در شدهتعیین برنامه طبقبعدي  يها ویزیت-

 شود.

 درمان اختالل اضطرابی منتشر .3

  شود.  هفته ارزیابی می 4پاسخ به درمان پس از 

 یابد و در صورت عدم بهبود در عرض  پس از این مدت بهبودي مشاهده شود، درمان با همین دوز ادامه می که یدرصورت

 شود.  غیرفوري به سطح تخصصی باالتر ارجاع داده می صورت بهدو هفته بعد، بیمار 

  است و تصمیم به قطع درمان همواره توسط سطح تخصصی باالتر گرفته  حداقل یک سال معموالًطول مدت درمان

 شود.  می

 درمان وسواس .4

 شود.  درمان انجام میاز نظر پاسخ به ارزیابی هفته بعد  چهار 

  گیري در مورد قطع درمان ارجاع غیرفوري به سطح  یمتصمشود. براي  ماه انجام می 6تا  ویزیت ماهانه، ادامه درماندر

 گیرد.  تخصصی صورت می

 درمان اختالل اضطراب اجتماعی .5

  کند.  شود و بیمار در صورت بروز مشکلی براي ویزیت مراجعه می ی نمینیب شیپویزیت منظمی  تر فیخفدر موارد 

  گیري در مورد قطع درمان..  ماه و ارجاع غیرفوري به سطح تخصصی براي تصمیم 6در موارد شدیدتر ویزیت ماهانه تا 
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  ي و مراقبت بیماران سایکوتیکریگیپدرمان،  .6

  نیست و ممکن است از یک سال تا پایان عمر بیمار طول بکشد. برنامه درمان و  مدت کوتاه معموالًدرمان این بیماران

شود. به طور معمول زمانی که بیماري در دوره فعال است  هاي بعدي توسط سطح تخصصی مشخص می زمان ویزیت

 ها کوتاه تر باشد؛ مثال هر هفته یا دو هفته یک بار.  الزم است فاصله ویزیت

 ه است ویزیت ماهانه هم کافی است. نظارت بر مصرف درست داروها، بررسی از نظر وجود وقتی عالئم کنترل شد

عوارض دارویی، وضعیت خواب و اشتها، پیگیري عود عالئم، آموزش خانواده و بیمار در مورد مصرف داروها و 

 هاي پیگیري است.  بیماري از جمله مداخالت الزم در ویزیت

 اختالالت شبه جسمی .7

 یک بار در ماه) محدود شود و با نظم معینی انجام شود.  مثالًتعداد خاصی ( ها به ویزیت 

 کم توان ذهنی .8

  .نحوه ادامه پیگیري و مراقبت از بیمار پس از بازگشت از ارجاع بر اساس پسخوراند سطح تخصصی انجام       می شود

 اس مدل آن بیماري انجام خواهد شد. طور همزمان وجود داشته باشد، پیگیري بر اساختالل دیگري به که یدرصورت

 هاي احتمالی جدید بررسی کردتوان هر سه تا شش ماه از نظر بروز مشکلاین بیماران را می 

 صرع .9

 ها تکرار شود.  در صورت کنترل شدن بیماري، هر دو ماه باید ویزیت 

 رض دارویی انجام شود و هر سه ماه عوا -2کنترل حمالت  -1هاي دو ماهه بیمار، بررسی از نظر  در مراجعات و پیگیري

CBC  ي کبدي چک شود. ها آزمونو 

 بیش فعالی و کمبود توجه .10

 بار کماه ی 6تا  3هاي اولیه الزم است در طول درمان وضعیت رشدي و وزن کودك را در فواصل هر  پزشک مراقبت 

 ارزیابی کند. تغییر یا قطع دارو باید با نظر پزشک متخصص انجام شود. 

 خودکشی .11

 (طی هفته اول بازگشت از ارجاع) ویزیت اولیه پزشک 

   ،دریافت پسخوراند از سطح باالتر در مورد تشخیص و علل ایجاد افکار خودکشی، نحوه مصرف داروها، ثبت داروها

 آموزش خانواده و بیمار در مورد مصرف داروها و ویزیت مجدد طی دو هفته بعد. 

 شناختی و مداخالت درمانی غیردارویی.  هاي روان ن جهت انجام ارزیابیارجاع غیرفوري به کارشناس بهداشت روا 
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 کند. در غیر این صورت تا شش ماه  ویزیت می پزشک روانبیمار را مطابق پسخوراند  حاًیترجهاي بعدي پزشک  ویزیت

یا  پزشک روانه صورت غیرفوري ببیمار به  شود. براي قطع درمان ترجیحاً ماهانه یک بار ویزیت می صورت بهبیمار 

 شود. ارجاع می دهید دورهپزشک عمومی 

 .تاریخ مراجعه بعدي؛ تاریخ مراجعه و ویزیت بعدي بیمار به وي اعالم و در فرم ثبت می شود 

  دلیل عدم مراجعه؛ در صورتی که بیمار مورد مراقبت قرار نگیرد، دلیل آن که می تواند بهبودي، مرگ، مهاجرت، تحت

 یا سایر موارد باشد، مشخص می شود. مراقبت بخش خصوصی و

  .در نهایت مهر و امضا می شود 

 

 



 مجموعه راهنماي تخصصی و مدیریتی حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

   بسته آموزشی و راهنماي عمل پزشک خانواده  -براي پزشکان خانواده  مجتمع ها و مراکز سالمت 

 پنجم  فصل
 
 
 
 

 

 

 

 هاي هدف در  با گروه برقراري ارتباط

 برنامه سالمت روان
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

  



   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 اهداف فصل

 
 رود که بتوانید: پس از مطالعه این فصل انتظار می

 اصول برقراري ارتباط با گروه هدف در برنامه سالمت روان را شرح دهید.  .1

 بندي نموده و هریک را توضیح دهید. بر رفتار افراد را طبقه مؤثرعوامل  .2

 هاي هدف را توضیح دهید. مشکالت شایع ناشی از عدم برقراري ارتباط مناسب با گروه .3

هریک از مراحل برقراري ارتباط با گروه هدف و فرایندهاي اجرایی و ابزارهایی که براي این  .4

 آیند را توضیح دهید. فرایندها به کار می

 

 عناوین فصل

 مقدمه •

 مقدمه   •

 ارتباط در آموزش سالمت روانبرقراري  •

 هاي برقراري ارتباط با مردم راه •

 هاي هدف مراحل برقراري ارتباط با گروه •

 مندي از خدمات بر بهره مؤثرعوامل   •
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 گروههاي هدف در برنامه سالمت روان برقراري ارتباط با 

 مقدمه 

ترین فرایندها در زنجیره اجراي برنامه سالمت روان اسـت. ایـن فراینـد    هاي هدف یکی از اصلیبرقراري ارتباط با گروه

هـاي   مند شوند و در برنامـه هاي سالمت روان بهره شود تا گیرندگان خدمات از برنامههدف موجب می پس از شناسایی گروه

-ي راهکارهـایی بـه  ریکارگ بهمند شوند. ارتباط در سالمت روان به مفهوم هاي موردنیاز بهره و از مراقبت مانده یباق موردنظر

هاي اخیر فضاي پیچیـده تبـادل    بر تصمیمات فرد و جامعه براي ارتقاي سالمت روان است. در دهه ریتأثسازي و منظور آگاه

هایی کـامالً متفـاوت بـه     گیري شده است. عالوه بر این مسائل و معضالت سالمت روان شکلاطالعات دچار تغییرات چشم

تمامی تالش خود را بر این نکته متمرکز نماییم کـه   . در این شرایط در برقراري ارتباط براي سالمت روان بایداند گرفتهخود 

داوطلبانه و با احساس ایجاد ارزشی افزوده در خود اقدام به ارتقـاي سـالمت نماینـد. ایـن موضـوع       صورت بهآنها بتوانند 

شارکت کننـد.  شده و در آن م مند بهرههاي الزم تمایل پیدا کنند تا از خدمات برنامه  شود تا افراد با کسب آگاهی موجب می

به تعبیر دیگر برقراري ارتباط به مفهوم بازاریـابی اجتمـاعی و فـردي در مـداخالت     

 سالمت روان است.

 گیرد: هاي هدف به چند منظور مشخص صورت میاصوالً برقراري ارتباط با گروه

 هاي هدف   آگاهی از نیازهاي جامعه و گروه .1

منـدي از   ي دریافت یـا بهـره  هاي هدف برا تنظیم صحیح تقاضاهاي مردم یا گروه .2

 خدمات  

 هاي هدف و جامعه  ها به گروهارائه خدمات و مراقبت .3

 هاي سالمت ایجاد مشارکت در برنامه .4

ـ  بـه در فوق  شده اشارهدر مورد هریک از موارد  در ادامـه مطالـب بحـث     لیتفص

 خواهیم کرد. 

 هاي هدف باید به دو مفهوم اساسی توجه داشت: براي برقراري ارتباط با گروه

 هاي آموزش بهداشت است.  مبتنی بر روشهاي هدف اساساً موضوعی موضوع برقراري ارتباط با گروه .1

تـوان شـامل   ی شده است. این اقدامات را مـی ده سازمانهاي هدف نیازمند انجام اقداماتی بـــرقراري ارتباط با گروه .2

 موارد زیر دانست:  

 شناسایی گروه هدف   -

 مندي از خدمت دعوت یا ترغیب گروه هدف به بهره -

 هاي هدف  ثبت اطالعات مربوط به گروه -

 ها مندي از خدمات و مراقبتهاي هدف براي تداوم بهرهگروه -

توانند از خدمات می دهندگان ارائهتصویر: 

هاي هر فرصتی براي برقراري ارتباط با گروه

هدف و مردم استفاده کننـــد. ایــن 

زدن و فرصت ممکن است در حین گپ

 آید. دست بهپرسی با گروهی از مردم احوال
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 برقراري ارتباط در آموزش سالمت روان 

هاي آموزشی شامل نـوعی  ترین شکل خود متضمن تبادل اطالعات در بین مردم است. اکثر فعالیتارتباط در ساده 

هاي مربوط به ارتقاي سـالمت روان  تمام فعالیت توان گفت، برقراري ارتباط بخش ضروريبرقراري ارتباط است، اساساً می

به رفتار خود آنها بستگی دارد. یکی  زیهر چشوند، قبل از این مساله که مردم چرا سالم هستند و چرا بیمار می درواقعاست. 

و ببینـیم   از مسائل مهم در سالمت روان این است که ما رفتارهاي مختلف مردم را در مواجهه با مسائل گونـاگون بشناسـیم  

شود و کدام رفتارهـا بـه حفـظ و ارتقـاي     مستقیم یا غیرمستقیم باعث وقوع یا تشدید اختالل روانی می طور بهکدام رفتارها 

 گـر ید عبـارت  بهآموزش سالمت روان به دنبال ایجاد تغییــر رفتار در مردم است.  درواقعکند. سالمت روان مردم کمک می

گیرند رفتاري داشته باشند که موجـب ارتقـاي،   هاي مردم یاد میکه در آن افراد و گروه آموزش سالمت روان فرآیندي است

حفظ یا بازگرداندن سالمت روان آنان شود. نکته بسیار مهمی که در بحث تغییر رفتار باید به خاطر داشـت، تشـخیص علـل    

 از:  اند عبارتدانست. این سه عامل  توان بر نحوه رفتار مردم مؤثررفتار مردم است. اساساً سه عامل اصلی را می

  (Predisposing factors)عوامل مستعد کننده  .1

 (Enabling factors)عوامل توانمندکننده  .2

  (Reinforcing factors) کننده قیتشوعوامل  .3

و  نفس اعتمادبهها، ها، تلقیتوان شامل مواردي نظیر دانش، اعتقادات، ارزشعوامل مستعد کننده مؤثر بر رفتار افراد را می

مندي از خدمات، دسترسی مناسب بـه  هاي افراد دانست. عوامل قادرکننده شامل مواردي چون فراهم بودن منابع بهرهظرفیت

نیروي انسانی، وجود قوانین مرتبط با ارائه خدمات و ایجاد فراهمـی خـدمت سـالمت روان بـراي مـردم و برخـورداري از       

رفتار شامل مواردي چون خانواده، دوسـتان، مربیـان،    کننده قیتشو. عوامل استهاي مرتبط با سالمت روان در افراد مهارت

براي جامعه هستند. مجموعه تمـام ایـن عوامـل     رندگانیگ میتصمخدمات سالمت روان، رهبران و  دهندگان ارائهکارفرمایان، 

گذارد. این رفتارها در کنار روان آنها تأثیر می بر سالمت تیدرنها، که شوندمنجر به بروز رفتارهاي خاص از سوي مردم می

-کنند موجب ایجاد سطح مشخصی از سالمت براي آحاد افراد جامعه مـی عوامل ژنتیک و محیطی که افراد در آن زندگی می

 شود. 

هـاي  نکتـه نخسـت اولویـت   بایست به چند نکته اساسی توجـه شـود.   هاي هدف میدر برقراري ارتباط با مردم و گروه

هایی است که معموالً مردم براي خدمات خاص دارنـد. موضـوع دوم   ها و اولویتمردم است که شامل درخواست شده اعالم

در موضـوع   درواقـع نیازهاي طبیعی مردم و نکته سوم فراهم بودن منابع براي ارائه خدمات مشـخص سـالمت روان اسـت.    

 داشت.  باید به سه عامل فوق توجه ویژه هاي هدفبرقراري ارتباط با گروه

نیازهاي واقعی مردم براي دریافت خدمات مشخص سالمت روان به صورتی روشن تبیـین گـردد، امـا     که یهنگاماساساً 

تسهیالت الزم براي ارائه آن خدمات موجود نباشد امکان برقراري ارتباط مؤثر با مردم وجود نخواهد داشت. از سوي دیگـر  

خدمت بدان اعتقـاد دارنـد حـس نماینـد      دهندگان ارائهي متفاوت از آنچه که ا گونه بههاي نیاز خود را ردم اولویتچنانچه م
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دهندگان خدمت نخواهند توانست خدمات اساسی و مورد نیاز مردم را که بر مبناي نیازهاي حقیقی آنها تدوین گردیـده   ارائه

هـاي هـدف بـراي     ه گرفت که تبلیغات آموزش سالمت روان و یا ترغیب گروهتوان چنین نتیجاساس می نیبر اارائه نمایند. 

 مندي از خدمات مشخص باید با در نظر گرفتن سه عامل فوق صورت گیرد.بهره

منـدي از  در اینجــا الزم است به این نکته مهم توجه نماییم که اصوالً تنظیم صحیح تقاضاهاي مـــردم بـــراي بهـره  

بایسـت در جهـت ایجـاد    هاي هدف است. این تنظیم اساساً مـی مهم در برقراري ارتباط با گروه خدمات موضوعی خاص و

هـاي اخیـر   تقاضا براي خدمات داراي اولویت و نیازهاي حقیقی باشد. موضوع اخیر در نظام سالمت روان کشور ما در سال

ت خاص موضوعی اسـت کـه در کنتـرل بخـش     مندي از خدمامورد توجه قرار گرفته است. همچنین القاي تقاضا براي بهره

  بایست به آن توجه کرد. خصوصی ارائه خدمات می

  

  

  

  
 
   
 

 

 

 

 

اصوالً در جوامعی که تقاضا براي برخورداري از خدمات سالمت از تنظیم مناسـبی برخـوردار نبـوده و بـازار سـالمت      

-خدمت در جامعه است. این موضوع موجب مـی هاي خصوصی ارائه اي غالب در بخشناکارآمد است، القاي تقاضـا پدیده

ي رفـع نیازهـاي   سـو  بـه هاي سالمت در جامعه هاي سالمت را از جیب بپردازند و هزینهشود تا مردم بخش بزرگی از هزینه

و فاقد لزوم و یـا مـداخالت    متیق گرانمندي از خدمات تشخیصی دار سوق پیدا نماید. ارجاع بیماران براي بهرهغیراولویت

اسـاس موضـوع    نیبر اگذارد. هاي سالمت جامعه تأثیرات بسیار بارزي میاین موارد است که بر هزینه ازجملهضروري غیر

هاي خصوصی موضوعی رایج در تمـام  در بخش ژهیو بهدهندگان خدمت  مندي از خدمات توسط ارائهالقاي تقاضا براي بهره

کننـد تـا بـا اسـتفاده از     اي تالش میو متولیان بهداشت در هر جامعه هابازارهاي سالمت کنترل نشده دنیاست. اصوالً دولت

ها آموزش بهداشت به مردم و توانمند این روش ازجملهابزارهاي مختلف کنترل بازار سالمت را به نحو مناسبی انجام دهند. 

از خـدمات سـالمت اسـت.    مندي هاي آنها براي تشخیص صحیح نیازهاي خود براي بهرهکردن آنها با هدف افزایش آگاهی

 توان به مواردي نظیر ایجاد نظام ارجاع، خطوط تشخیصی و راهنمايها براي کنترل بازار سالمت میسایر روش ازجمله
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اي مندي از خدمات بیمـه هاي تله مدیسین و نیز ایجاد محدودیت در بهرهمندي از خدمات، استفاده از روشبالینی براي بهره 

هاي اقتصادي سالمت و پیامدهاي ناشی از ارائه خدمات تعادلی مناسب شوند تا بین هزینهها موجب میروشاشاره کرد. این 

 آید. به وجود

  هاي برقراري ارتباط با مردمراه

هاي خاص نظیـر  خود در جامعه و یا در محیط موردنظربایست بهترین راه دسترسی به مخاطبین دهندگان خدمت می ارائه

دسترسی به مادران اغلب از طریق ارائه خـدمات   مثال عنوان به، محل کار و اماکن عمومی را انتخاب نمایند. درسه، مدرمانگاه

هاي گروهی مانند رادیو براي ایجاد دسترسی به جمعیـت عمـومی و وسـیع کـاربرد     بهداشتی به کودکان، امکان دارد. رسانه

 صورت بهها هاي آموزش سالمت یا برقراري ارتباط با گروهتوان از روشي مانند روستا میتر کوچکهاي دارند. اما در محیط

جمعی و یا روش ارتباط چهره به چهره استفاده نمود. موضوع مهم دیگر در برقراري ارتباط این است که تصمیم بگیریم چه 

دهندگان خدمت یـک   توسط ارائه کسی این ارتباط را برقرار کند. در این مورد باید متذکر گردید که همواره برقراري ارتباط

گیرنـدگان در   توان از افرادي مانند معلمین، رهبران مذهبی و تصمیمشود. در بسیاري موارد میضرورت قطعی محسوب نمی

 مندي از خدمات سالمت روان استفاده نمود.  جامعه روستایی براي برقراري ارتباط با مردم و تشویق آنها براي بهره

 هاي هدف  تباط با گروهمراحل برقراري ار

یـا   سـؤال تواند شامل یک مکالمه معمولی نظیر توضیح یک دیـدگاه، طـرح یـک     هاي هدف میبرقراري ارتباط با گروه

در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت روان ما با مقاصد خاصی اقدام به  نیباوجوداصحبت کردن براي وقت گذراندن باشد. 

نمایند تـا از طریـق اصـالح عوامـل      دهندگان خدمات سالمت روان تالش می ارائه گرید عبارت بهنماییم.  برقراري ارتباط می

انسانی، اجتماعی و سایر عوامل مؤثر بر رفتار افراد اقدام به ارتقاي سالمت روان آنان نمایند. براي رسیدن به این هدف، یک 

تواند باعث عدم تحقق پیامـد   شکست در برقراري ارتباط میارتباط موفق باید از مراحل مختلفی عبور نماید و در هر مرحله 

-صورت زیـر طبقـه  توان اساساً به نهایی مورد انتظار شود. این مراحل را می

 بندي نمود:  

 دسترسی به گروه مخاطب   -1

 جلب توجه مخاطب  -2

 فهمیدن پیام یا درك آن توسط مخاطب  -3

 ارتقاي وضعیت مخاطب و پذیرش تغییر  -4

 ایجاد یک تغییر در رفتار  -5

 ارتقا یا بهبودي سالمت روان  -6

 

-هاي هدف میبراي برقراري ارتباط با گروه تصویر:

توان از بهورز درخواست کرد تا افراد گروه هدف 

را در زمان مشخص براي آموزش توسط پزشک به 

 خانه بهداشت دعوت نماید.
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 مرحله اول: دسترسی به گروه مخاطب 

هـاي  گیرد. این بدان معناست که چنانچه افرادي از گروه صورت فعال صورت میروستا بهارائه خدمات سالمت به مردم 

هاي سالمت کـه بـه   هاي برنامه هدف جهت دریافت خدمات به خانه بهداشت مراجعه ننمایند، بهورز باید مطابق دستورعمل

دي از خدمات در خانـه بهداشـت دعـوت بـه     من تفکیک ابالغ گردیده به آنها مراجعه و از آنها براي شرکت در برنامه و بهره

هاي بهداشت وجود دارد. عالوه بـر   اي تحت عنوان دفتر مراقبت و پیگیري بیماران در خانه عمل آورد. بدین منظور دفتر ویژه

اي آنهـا را ارزیـابی    این بهورزان باید بر طبق برنامه زمانی خاص به منازل سرکشی نموده و وضعیت بهداشت محیط و حرفه

رده، اقدامات الزم آموزشی را در همان محل به عمل آورند. بنابراین بهورز باید در ابتداي هر روز کاري با مراجعه به دفاتر ک

مراقبتی لیستی از افرادي را که باید در آن روز مراقبت شوند در فرم مراقبت و پیگیري روزانه ثبت نماید تا پـس از مراجعـه   

بینی شـده   مراقبت نموده و در صورت عدم مراجعه در مهلت زمانی مشخص که در برنامه پیش افراد به خانه بهداشت آنها را

در  ازجملـه دهندگان خـدمات در سـطوح مختلـف و     توان گفت ارائه است آنها را مورد پیگیري قرار دهد. بر این اساس می

هـاي هـدف و   بهداشت اقدام به شناسایی گروههاي  توانند با استفاده از ابزارهاي اطالعاتی موجود در خانه سطوح فوقانی می

 هاي بهداشت و نیز ارائه خدمات مورد نیاز مردم نمایند.  هاي خانه اعمال مدیریت بر فعالیت

نظـر  بخش دوم فرایند دسترسی به گروه مخاطب، مالقات با افراد گروه مخاطب است. ممکن است ایـن امـر واضـح بـه    

هـاي سـاده ممکـن اسـت دچـار       ها حتی برنامه چیده نداشته باشد، اما بسیاري از برنامههاي پیرسیده و نیاز به توضیح تئوري

دهندگان خدمت است. چنانچه گروهی از افراد نیازمند دریافـت خـدمات    شوند که دلیل شایع آن موعظه کردن ارائه شکست 

ورد. یا اینکه از آنها بخواهد با ترتیـب  شما هستند، از بهورز بخواهید تا آنها را در زمانی مشخص در خانه بهداشت گردهم آ

زمانی مشخص براي ایجاد ارتباط چهره به چهره با شما به خانه بهداشت و یا مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایند. عالوه بر 

 مثـال  عنـوان  بهمندي از خدمات نمایید.  توانید اقدام به دعوت از افراد گروه هدف براي بهره این با استفاده از سایر ابزارها می

گیـري از   شود تا گروهی از افراد که نیازمنـد بهـره   هاي بهداشت موجب می سیاري یک پزشک در روزهاي مشخص در خانه

هاي بهداشت مراجعه نمایند. چنانچه موضوع مورد نیاز بـراي آمـوزش    اقدامات پزشکان هستند در ساعات مشخصی به خانه

توانید از قبل آن را به اطالع بهورز و یا افراد مسـئول در روسـتا برسـانید. اگـر      می شما، نیاز به آموزش گروهی داشته باشد،

توانید از طریق هماهنگی با مدیر  مند گردانید، این کار را می آموزان را از آموزش سالمت روان بهره قصد آن را دارید تا دانش

 مدرسه به انجام برسانید. 

 مرحله دوم: جلب توجه مخاطب

 اندازه بههر ارتباطی توجه مخاطب باید به نحوي جلب شود که فرد عالوه بر گوش کردن و یا خواندن به آن  در برقراري

از: رد شدن از کنار پوستر بدون زحمت دادن به خود  اند عبارتهایی از شکست ارتباط در این مرحله کافی توجه کند. مثال

هاي عملی در مرکز بهداشتی درمانی که پزشکان براي  شتی یا نمایشهاي بهدا براي نگاه کردن به آن، توجه نکردن به صحبت

گانـه بـه افـراد نیازمنـد     برند. در هر موقعیت زمانی حد وسیعی از اطالعات از طریق حـواس پـنج   کار میآموزش بیماران به
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ـ  بـه روندي است که یابد. تمرکز بر تمام این موارد در یک زمان غیرممکن است. توجه  مندي از خدمات انتقال می بهره  لهیوس

کند. این در حالی است که سـایر مـوارد را در همـان     آن فرد بخشی از این پیام را به دالیلی براي دقت و تمرکز انتخاب می

شناسانه که بر جلب توجه مخاطب توسط پیام مـؤثر اسـت در سـایر    دهد. برخی از روندهاي روان حال مورد دقت قرار نمی

 است. قرارگرفتهحث مطالب این فصل مورد ب

 مرحله سوم: فهمیدن پیام یا درك آن توسط مخاطب

گویند. پس از توجه مخاطب به پیام آنچه ضروري است درك آن است. به این مرحله از برقراري ارتباط، مرحله درك می

ـ  کار میاي است براي فهمیدن پیام بصري. درك تصویري براي فهمیدن تصاویر به درك واژه ام رونـدي کـامالً   رود. درك پی

فرستنده قصد داشته فهمیده و درك کند. نکته مهم  آنچهنحوي کامالً متفاوت از ذهنی است و ممکن است مخاطب پیام را به

ي لغات ناآشـنا  ریکارگ بهدر برقراري ارتباط مناسب و ایجاد درك مؤثر و صحیح، استفاده از الفاظ و کلمات آشنا و پرهیز از 

، جداول و یا سایر ابزارهاي آموزشـی  ریتصاوتواند با استفاده از  دهنده خدمت می . در این شرایط ارائهو فنی و پیچیده است

هـاي  ی تابع توان مخاطب در فهم درست پیامطورکل بهاقدام به ایجاد درك عمیق در مخاطب خود نماید. استفاده از این ابزار 

 نهفته در این ابزارهاست. 

 پذیرش تغییرمرحله چهارم: ارتقا و 

در یک ارتباط مؤثر، پیام نباید فقط دریافت و یا فهمیده شود بلکه باید توسط مخاطب مورد قبول واقع گردیده و گیرنـده  

هاي فـرد، اعتقـادات وي و محـیط اطـراف اوسـت.      ی تابعی از توانمنديطورکل بهپیام به آن معتقد شود. میزان دریافت پیام 

مؤثر با هدف ارتقا و تغییر، باید به تمامی مسائل و عـواملی کـه در تغییـر رفتـار افـراد تـأثیر        بنابراین در ایجاد یک ارتباط

 گذارند توجه نمود.  می

 مرحله پنجم: ایجاد تغییر در رفتار

هاي فرد شود اما هنوز در رفتار وي تـأثیر و نفـوذي نداشـته     یک ارتباط مؤثر ممکن است منتج به تغییر باورها و نگرش

شده حاصل نشده باشـد. یـک فـرد ممکـن اسـت      اي سازماندهیتواند رخ دهد که ارتباط با برنامه ن امر هنگامی میباشد. ای

هاي تنظیم خانواده، آوردن کـودك بـراي    نگرش دلخواهی داشته باشد و بخواهد اقدامی را انجام دهد مانند استفاده از روش

سوي افراد خانواده یا جامعه ممکن است مانع انجام این اقـدامات شـود.   فشار از  وجود نیبااانجام واکسیناسیون و غیره، اما 

بنابراین برقراري ارتباط مؤثر و مشاوره با گیرندگان خدمت با هدف شناسایی و درك عمیق مشکالت آنها موضـوعی بسـیار   

دهندگان خدمات سـالمت   رائهمهم براي ایجاد تغییر رفتار نهایی و توانمندسازي افراد است. یک موضوع بسیار مهم که باید ا

روان به آنها توجه کافی نمایند وضعیت اقتصادي گیرندگان خدمت است. این وضعیت در کنار نقشی که عوامـل فرهنگـی،   

دهندگان خـدمت   اعتقادها، فشارهاي اجتماعی و عوامل توانمندساز بر تغییر رفتار افراد دارند باید همواره مورد ارزیابی ارائه

 مندي از خدمات ارائه شود.  ترین راه براي بهره مناسب قرار گرفته و
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 مرحله ششم: بهبودي و ارتقاي سالمت روان

و درستی انتخاب شده و به نحو صحیحی اجرا شوند.  دقت بهافتد که رفتارها  ارتقا در سالمت روان فقط موقعی اتفاق می

ـ امبهم باشد مردم آنها را نخواهند پذیرفت و یـا  هاي نادرست یا  ي خدمت بر اساس ایده دهنده هاي ارائهاگر پیام -بـه  کـه  نی

توان گفت تحقق ارتقاي سالمت روان موضوعی  درستی به آنها عمل نکرده و سالمتشان ارتقا نخواهد یافت. بر این اساس می

ي از خـدمات  منـد  هاي بهـره ها شامل مهارتهاي الزم به گیرندگان خدمت دارد. این مهارتاست که نیاز به آموزش مهارت

خدمت مورد توصیه قرار داده است و نیز کنترل سایر عوامـل مـؤثر بـر سـالمت روان      دهنده ارائه آنچهسالمت روان مطابق 

کند، اسـتفاده صـحیح از    فرد دچار یک اختالل روانی از دارو استفاده می که یهنگامطور مثال توسط گیرنده خدمت است. به

چنانچه در جریان درمان اخـتالل فـرد بیمـار مـورد      نیبر ایماري جلوگیري شود. عالوه شود تا از عود ب ها موجب می قرص

ارزیابی دقیق قرار گرفته و بر اساس وضعیت فرهنگی، اجتماعی و عوامل مؤثر بر بیماري مورد مشاوره و توانمندسازي قـرار  

ستفاده از دارو باقی مانده و اقدام بـه تـرك آن   گیرد، این امر موجب خواهد شد تا فرد بتواند بر تصمیم خود مبنی بر تداوم ا

 ننماید.  

 مندي از خدمات عوامل مؤثر بر بهره

مندي از خدمات سالمت روان تابعی است از تمایل مردم به اسـتفاده از یـک خـدمت و وضـعیت     ی میزان بهرهطورکل به

که خود منجر به تقاضا  –شده نیاز احساسدسترسی به آن. پدیده تمایل به استفاده از یک خدمت خود تابعی است از شدت 

تـوان در  و تناسب میان قیمت و کیفیت خدمت. از سوي دیگر. عوامل مؤثر بر دسترسی مردم بـه خـدمات را مـی    –شود می

هایی نظیر دسترسی فیزیکی، اقتصادي، فرهنگی (مثالً آگاهی از ارزش خدمت) و زمان (فراهمـی بـه هنگـام خـدمت)     دسته

مندي از خدمات را مدنظر قرار داد. با ي مؤثر بر بهرهها مؤلفههاي هدف باید تمامی در برقراري ارتباط با گروهخالصه نمود. 

توان امید داشت که برنامه سالمت روان به  مندي مؤثر میکارهاي مناسب براي ایجاد بهرهو پیدا کردن راه ها مؤلفهتحلیل این 

 مـدنظر  دقـت  بههـــا باید یی که در این ارزیابیها مؤلفهمردم بوده است. برخی از گوي نیاز شکلی عادالنه و اثربخش پاسخ

 از:  اند عبارتقرار گیرند 

اصوالً هر قدر مردم رخداد نهایی ناشی از مشکل سـالمت را دورتـر ببیننـد کمتـر بـه دنبـال حـل آن خواهنـد رفـت.           -1

در زمینه تربیت سازنده فرزندان کمتر از تقاضـاي آنهـا    ممکن است تقاضاي افزایش دانش و آگاهی والدین مثال عنوان به

 براي درمان سرماخوردگی یا سردرد باشد. 

 شدت ناتوانی حاصل از یک مشکل سالمت عاملی تأثیرگذار براي مطالبه تقاضاست.  -2

اضاي مردم عواملی نظیر مقایسه خود با دیگران، فرهنگ سالمتی موجود در جامعه و آموزش؛ موضوعاتی تأثیرگذار بر تق -3

 .  اند خدماتبراي 

-در بسیاري موارد مردم تجربه و درك مناسب و معتبري از کیفیت خدمات ندارند. بر این اساس در بـازار سـالمت مـی    -4

 توانند گرفتار سوداگران تجارت پیشه شوند. 
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فراهمـی   عنـوان شاخصـی اساسـی   ترین موضوعات وضعیت دسترسی به خدمات است. این موضوع بهو اما یکی از مهم -5

گونه که قبالً اشاره شد دسترسی مشتمل بر دسترسی فیزیکی، اقتصـادي،  کند. همانخدمات را نزد متقاضیان آن ایجاد می

 زمانی، فرهنگی و ... است. 

منـدي  ي فوق و پیدا کردن راهی براي حل مشکل بهـره ها مؤلفههاي هدف تحلیل اصوالً در برقراري ارتباط با گروه 

از افراد به خدمات از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. این موضوع که فردي کهنسال بـه دلیـل نـاتوانی    نامطلوب برخی 

فردي به دلیل احساس نـامطلوب ناشـی از    که نیامندي از خدمت نیست و یا خود براي حضور در مرکز درمانی قادر به بهره

کـــــه در   انـد  مهـم از خدمات آن استفاده نمایـد، موضـوعاتی    کند تابیماري اعتیاد به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نمی

دهندگان خدمات و هوشمندي طراحان برنامه بـراي ایجـاد حـداکثر     عرصه ارائه عادالنه خدمات باید با استعداد و تعهد ارائه

 ی مطلوب دست یابند. حل راهمندي به بهره

 قاي سالمت روانهاي الزم براي برقراري ارتباط براي ارت مروري بر مهارت

هاي رایـج   بر اساس شیوه طورمعمول بهبرقراري ارتباط براي ارتقاي سالمت روان 

هاي  متغیرهاي سالمت روان و صفات و ویژگی بامالحظهبرقراري ارتباطات انسانی و 

هـا را در   گیرد. انتظار بر این است که شما این مهـارت  هاي روانی صورت می بیماري

طول دو فصل اختصاصی که شـامل برقـراري ارتبـاط بـا افـراد و روش مشـاوره و       

در طـول زمـان    ازآنجاکـه  وجـود  نیبـاا باشید،  فراگرفتهها  آموزش بهداشت با گروه

هاي هدف نیازمند برقراري ارتباط براي ورود افراد بـه برنامـه هسـتید     سایی گروهشنا

هـاي هـدف داشـته     هاي برقراري ارتباط با گـروه  الزم است مروري مختصر بر روش

 باشیم.

 :استهاي زیر  هاي هدف شامل برخورداري از مهارت سرفصل اصول برقراري ارتباط با گروه

 مهارت کمک به دیگران   -1

 دایت و آموزشمهارت ه -2

 هاي مدیریت و رهبري مهارت -3

 هاي نظارت و سرپرستی  مهارت -4

 هاي مباحثه و صحبت  مهارت -5

 مهارت شنیدن  -6

شما بـه درکـی    که آنبراي  وجود نیبااها از حوصله مطالب این فصل خارج است،  بحث در زمینه هر یک از این مهارت

هـایی خـواهیم    هـا مثـال   هاي فوق نموده و براي آن ر بر مهارتمناسب از موضوع دسترسی پیدا نمایید، مروري بسیار مختص
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ها نیازمنـد دانـش، نگـرش و مهـارت کـافی اسـت.        آورد. ذکر این نکته ضروري است که برخورداري کامل از این مهارت

 تحصیل مهارت در این زمینه نیازمند تمرکز، تمرین و تجربه مکرر است.

 یرسان کمکمهارت  -1

هاي مختلفی از شرایط جسمی، روانی و اجتماعی  باشند حالت برخورداري از خدمات سالمت روان میافرادي که نیازمند 

مانده ذهنی امـا در مقابـل   هاي خود نیستند نظیر کودکان یا افراد عقب ها قادر به بیان احساسات و نگرانی دارند. برخی از آن

آمیزي احساسات خود را بیان نمایند. در هر شـرایطی  مبالغه طرز و بهها ممکن است پرحرف بوده و هیجان زیاد  برخی از آن

دهنده خدمات این است که به گیرندگان خدمت تفهیم نماید که در واحد خدمتش تسـهیالتی فـراهم آمـده کـه      وظیفه ارائه

رائـه خـدمات   ایـن تسـهیالت بـراي مشـتریان ا     که نیامند شد. اما بیش از ها براي ارتقاي وضعیت خود بهره تواند از آن می

ی دریابند درست بهدارد. مردم باید  کننده نییتعدهنده خدمت نقشی  کارآمدي داشته باشد احساس و برداشت افراد از خود ارائه

دهنده خدمت داراي تعهد، تجربه و دانش کافی براي کمک یا هدایت آنهاست. بنابراین شرایط کمـک بـه افـراد در     که ارائه

 ها و تعهد الزم براي کمک به دیگران باشد. دهنده خدمت داراي مهارت رائهگردد که ا وضعیتی مهیا می

 هاي هدایت و آموزش مهارت -2

هـاي   دهنده خدمت باید بتواند با مهارت خود در زمینه آموزش نقش و اهمیت برنامه سالمت روان و نیازهاي گـروه  ارائه

دهنده خدمت باید بتواند گیرنـدگان   دهد. عالوه بر این ارائهها پاسخ  هاي آن هدف را روشن نموده و به حد کفایت به پرسش

خدمت را تشویق به یادگیري، ایجاد شرایط رشد و خالقیت و بهبود رفتارها نماید. بدین منظور امکانات مختلفی نظیر پوستر 

گیري از آنها بـر تـوان و    توان با بهره که می استدهنده خدمت  هاي آموزشی در زمینه سالمت روان در اختیار ارائه و پمفلت

 ادراك مردم براي ارتقاي سالمت روان و ایجاد مباحثات گروهی آموزشی بهره جست.

 هاي مدیریت و رهبري مهارت -3

براي حـل   ریتأثاز مهارت در ایجاد تغییر در محیط زندگی مردم و  اند عبارتهاي مدیریت در زمینه سالمت روان  مهارت

ابله با عوامل مخرب سالمت روان و ایجاد تعهد در خود و سایران براي ارتقاي سـالمت روان  ها، تالش براي مق مشکالت آن

شـده بـراي انجـام    اي سـازماندهی هاي سالمت روان باید داراي برنامـه  و حل مشکالت موجود، عالوه بر این مدیریت برنامه

یابند و به نقش و وظایف  اي میهاي ویژه مه موقعیتکننده در برناها افراد شرکت عملیات و تحقق اهداف باشد. در این برنامه

 پردازند. خود در زمینه حل مشکالت سالمت روان می

 نظارت و سرپرستی هاي مهارت -4
منظور کنترل عوامل انسانی و سایر منابع براي هاي سالمت روان ایجاد جایگاهی به هدف از نظارت و سرپرستی در برنامه

نحـوي عمـل نمایـد کـه از     دهنده خدمات سالمت روان باید بـه  . در این شرایط ارائهاستمندي در رشد ایجاد حداکثر بهره
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ترین شکل اسـتفاده نمـوده و بـا اعمـال نظـارت و      منابعی که در اختیار دارد اعم از منابع داخل یا خارج سازمان به درست

 آید. نائلسرپرستی بر منابع به هدفت فوق 

 صحبت مباحثه و هاي مهارت -5
بـه آنهـا در قالـب     آنچـه گردد تا گیرندگان خدمت بتواننـد بـر    در زمینه سالمت روان موجب می وگو گفتهاي  مهارت

آگاهی پیدا نماینـد.   سؤاالتشانخود را مطرح و با احترام در زمینه  سؤاالتشود احاطه کافی پیدا نموده،  منتقل می وگو گفت

هاي گفتگو خواهـد توانسـت شـرایط مناسـبی بـراي پیشـبرد        خورداري از مهارتدهنده خدمت با بر در چنین شرایطی ارائه

 هاي خود ایجاد نماید. برنامه

 شنیدن هاي مهارت -6
هاي سالمت روان است. این مهارت موجـب   هاي مورد نیاز براي اجراي برنامه ترین مهارتمهارت شنیدن یکی از اساسی

 کـه  آنتوسعه عمیقی از ارتباط با گیرنـده خـدمت دسترسـی پیـدا کننـد. بـراي       دهندگان خدمات بتوانند به  شود تا ارائهمی

دهنده خدمت فهمی مناسب از مسائل و مشکالت گیرنده خدمت پیدا نماید باید تالش نمایـد تـا اتفاقـات زیـر تحقـق       ارائه

 پذیرد:

 کند را درك نماید. گیرنده خدمت در مورد خود و احساساتش بیان می آنچهدرستی به -

نماید بدون حاشـیه و بـدون توجـه بـه مسـائل جـانبی پاسـخی روشـن و          می سؤالگیرنده خدمت از او  آنچهزمینه در  -

 کوتاه ارائه نماید. االمکان یحت

از قطع صحبت گیرنده خدمت در حین ارائه احساسات و عواطف خود مگر در شـرایطی کـه منجـر بـه اتـالف وقـت        -

 گردد، خودداري نماید. می

 نماید. سؤالدهنده خدمت  نفهمیده است یا برداشت مبهمی دارد از ارائه آنچهدر مورد  -
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 اهداف فصل

 
 رود که بتوانید: پس از مطالعه این فصل انتظار می

 ی را نام ببرید.پزشک روانهاي اختالالت شایع و نشانه عالئم .1

 روش غربالگري براي شناسایی این اختالالت را توضیح دهید.  .2

 مداخالت درمانی هر یک از اختالالت را نام ببرید.  .3

 نحوه مراقبت و پیگیري هر یک از اختالالت را توضیح دهید.  .4

 .هر یک از اختالالت را نام ببرید موارد ارجاع فوري و غیرفوري .5

 عناوین فصل
 مقدمه •

 افسردگی  •

 اختالل دوقطبی •

 اختالالت اضطرابی •

 اختالالت سایکوتیک •

 جسمی اختالالت شبه •

 صرع •

 ماندگی ذهنیعقب •

 اختالالت کودکان و نوجوانان •

 یپزشک روانهاي اورژانس •
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 مروري بر اختالالت شایع روان پزشکی 

 1افسردگی

 مقدمه

 که رتبـه دوم بـار   يطور به گردد؛می ناتوانی و عملکرد منجر به اختالل که است مزمن و عودکننده اختالل یک افسردگی

 و خلـق  معنـاي  بـه  است. افسـردگی  داده اختصاص خود به جنس دو هر در سالگی 15-44سنین  در را هابیماري از ناشی

اختالل  خواب، انرژي، اختالل چنین ممکن است دچار کاهشافسرده، هم . بیماراناست حوصلگی مفرطافسرده یا بی روحیه

زندگی و تمایل به مرگ. آنها ممکـن   تر، دچار احساس ناامیدي از ادامهباشند و در موارد جدي نفس اعتمادبهاشتها و کاهش 

 نداشته باشد. طبی دیگري جسمانی داشته باشند که توجیه ظاهر بهاست شکایاتی 

توانـد بـه   کرد. تأخیر در تشخیص یا درمان می درمان و داد تشخیص اولیه هايمراقبت سیستم در توانمی را اختالل این

یر وم مرگهایی قلبی و افزایش تبعات اقتصادي، افزایش مشکالتی مانند بیماريپیامدهاي ناتوانی فردي، نابسامانی خانوادگی، 

گیري باشند شـامل تجـویز   هاي اولیه قابل بهرههاي مرسوم افسردگی که در سیستم مراقبتدنبال خودکشی بیانجامد. درمانبه

 دارو و انجام اقدامات غیردارویی است که شامل مراحل حاد و نگهدارنده است.

 هايبیماري به مبتال زایمان، افراد از پس دوران در یژهو به اند از زنانافسردگی عبارت خطر معرض در هايهاز گرو برخی

شغلی، مالی یا  شکست که مواد، افرادي کنندگان هایی، سوءمصرفکننده یا والدین کودکان دچار چنین بیماريناتوان و مزمن

 اند.داشته اخیر جدایی یا طالق که اند، و افراديداده دست از را اخیراً عزیزي که اند، افراديداشته اخیر عاطفی

 افسردگی تشخیصی راهنماي

 حوصلگی)بی افسرده، کلیدي (خلق هايپرسش

 دارید؟ غصه و غمگینی احساس اخیر، در دو هفته آیا .1

 نداشته باشید ؟ را کارها دادن انجام حوصله که شکلی به کنید می حوصلگیبی احساس اخیر دو هفته در آیا .2

 .پرسید هم بیمار اطرافیان یا خانواده از توان می را فوق موارد

 .شوند پرسیده سؤاالت بقیه ،2یا  1سؤاالت  به مثبت پاسخ صورت در

 تکمیلی هايپرسش

 است؟است؟ یا وزن شما کاهش یا افزایش یافته  یافته افزایش یا کاهش غذا به شما میل اخیر، در دو هفته آیا .1

 است؟ داشته افزایش یا کاهش گذشته به نسبت خوابتان آیا در دو هفته اخیر .2

 ندارید؟ ا ر معمول يها فعالیت انجام توان که کنید می احساس یا کنید می خستگی احساس آیا در دو هفته اخیر .3

1 depression 
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 اید؟دانستهفایده میارزش یا بیآیا در دو هفته اخیر خود را فردي بی .4

 ید؟ا داده ازدست را خود یا تمرکز ایدفراموشکاري مفرطی شده دچار کنید می اخیر احساسآیا در دو هفته  .5

 ایـن  بـه  روزها این مرگ)؟ در افکار مورد در اید (پرسششده خسته زندگی از که کنیدمی آیا در دو هفته اخیر احساس .6

 خودکشی)؟ فکر مورد در ببرید (پرسش بین از را خود که کنیدمی فکر

دسـت  کم پنج نشانه افسردگی که حداقل یکی از آنها بر پایه دو پرسش کلیدي بـاال بـه  صورت رسیدن به دستمهم: در 

اي از مانیا یا هایپومانیا وجود نداشته باشد درمان با یکـی از  شود. اگر سابقهآمده باشد، تشخیص افسردگی اساسی مطرح می

-) را شروع کنید. در مواردي که نشـانه SSRIsبازجذب سروتونین  هاي انتخابی داروهاي ضد افسردگی (از دسته مهارکننده

ها به مدت دو سال یا بیشتر شود، اگر نشانههاي کامل افسردگی اساسی را شامل نمیهایی از افسردگی وجود دارد ولی مالك

 اند باز هم مطابق با دستورعمل درمان افسردگی اساسی عمل کنید.ادامه یافته

 دردهـاي بـدنی) و   و خـواب  اشـتها،  افسردگی (اختالل جسمی عالئم از افسرده خلق بر یدتأک از شبی تذکر: سالمندان

 دمانس به مشکوك موارد کاذب). در است (دمانس دمانسشبه عالئم صورت به آنها عالئم گاهی نیز و هستند شاکی قراري یب

 .شود مراجعه “دمانس”الگوریتم  به پاسخ،عدم  صورت در نمود؛ امتحان را افسردگی درمان دوره یک توانمی کاذب

  درمان

رفتاري و بین فردي) در درمان افسردگی مؤثر هسـتند. امـا بـا    -ها (شناختی درمانی داروهاي ضدافسردگی و برخی روان

درمانی براي همه بیماران، خط اول درمان دارویی است. برخـی اقـدامات غیردارویـی هـم      نبودن روان در دسترستوجه به 

و  "آموزش حـل مسـاله  "توانند در درمان مؤثر باشند که این اقدامات توسط کارشناس سالمت روان انجام خواهد شد.  می

مکانات، در حال حاضر این اقـدامات تنهـا بـراي    دست اقدامات هستند. با توجه به محدودیت ا ینازا "ي رفتاريساز فعال"

هاي خفیفی که ممکن است نیـازي بـه درمـان دارویـی      یا افسردگی اند ندادهکامل به درمان دارویی پاسخ  طور بهکسانی که 

گی شود. آموزش به بیمار و خانواده هم از اصول درمانی کلیه اختالالت است که در مـورد افسـرد   نداشته باشند، پیشنهاد می

 هم کاربرد دارد.

 .کنید استفاده دارو همان از دوباره داده پاسخ خوب داروي ضدافسردگی، یک به گذشته در بیمار که یدرصورت -

اسـت  مصـرف شـده  » مدت کـافی «و به » دوز کافی«که با اثر بدانید، از اینکه یک داروي ضدافسردگی را بیپیش از آن -

 مطمئن شوید.  

کند و درنتیجه پذیرش درمان از جانب ي ضدافسردگی، میزان بروز عوارض جانبی را کم میافزایش تدریجی دوز داروها -

 دهد.بیمار را افزایش می

 دهد.تجویز داروهاي مانند فلوکستین بعد از غذا یا همراه با آب، بروز عوارض گوارشی آنها را کاهش می -

 تجویز کنید. مقدار داروي الزم را کمترین ویزیت، بار هر در -
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پرامین، دزیپرامین تریپتیلین، ایمیآمی اي (مانند نورتریپتیلین،حلقهسه ضدافسردگی داروهاي ممنوعیت نسبی تجویز موارد -

و  پروسـتات  هیپرتروفـی  بسـته،  زاویـه  گلوکـوم  قلـب،  ایسـکمی  عالئم یا سابقه قلبی، آریتمی پرامین): وجودو تریمی

 مغز. عروقی يها بیماري

خـوابی،  در روز) یـا بـراي کـم    دو بـار گرم، یک یـا  میلی 10تا  5توانید کلردیازپوکساید (یدرصورت وجود دلشوره م -

 پیش از خواب) تجویز کنید. ساعت گرم، نیم تا یکلورازپام (نیم تا یک میلی

باشد، رد مسائل طبـی کـه در رأس آنهـا     ظاهرشدهیژه در مردان و بهسال  55اگر افسردگی براي اولین بار در سن باالي  -

 ها هستند، بسیار مهم است. ریوي و بدخیمی -اختالالت قلبی

 توانند با عالءم افسردگی بارز شوند، مانند کم کاري تیرووید، در نظر داشته باشید.   هاي طبی را که می بیماري -

  پزشک وظایف شرح

 بهورز طرف از شده ارجاع موارد ویزیت -

 هستند افسردگی خطر معرض در که مراجعانی کلیه در افسردگی عالئم بررسی -

 افسردگی درمان الگوریتم طبق افسرده بیماران درمان -

 دارو مصرف نحوه و درمان مورد در بیمار آموزش -

 لزوم صورت در تخصصی سطح به ارجاع -

 سطح تخصصی از پسخوراند دریافت -

 ارجاع از برگشت از بعد بیمار پیگیري -

 سالمت  تیم روان بهداشت کارشناس و بهورز عملکرد بر نظارت -

 شود داده آموزش وي خانواده و افسرده بیمار به پزشک توسط باید که نکاتی

و  تنبلی یا تلقین نیست یا اراده ضعف نشانه افسردگی یک بیماري شایع است که ممکن است براي هر کسی پیش بیاید و -

  .شودنمی برطرف مسافرت به مانند رفتن عمومی هايتوصیه با تنها

 نبایـد  آن هفته ظاهر خواهد شد و قبـل از  4تا  3پس از  اما بهبودي .است دسترس در مؤثري براي افسردگی هايدرمان -

 داشت.  بهبودي انتظار زیاد

 باعـث  پزشک دستور طبق مصرف صورت در داروها رفت و اغلب خواهند میان از یجتدر به اغلب داروها جانبی اثرات -

 .شوندیا وابستگی نمی خطرناك جانبی عوارض

 ماهه پس از بهبود عالئم مصرف شود.  نه دوره یک "کمدست" براي دارو است الزم -

 نظارت دارو مصرف بر خانواده در صورت امکان و شود استفاده روز هر باید دارومصرف منظم دارو خیلی اهمیت دارد.  -

 باشد. داشته
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 مشورت شود.حتماً با پزشک  دارو قطع از قبل -

 را بهبودي تا موارد بخواهد آنها از و کند تشویق بیمار درمان ادامه پزشک باید خانواده بیمار افسرده را به همکاري براي -

 شوند. متذکر وي به

 ید کرد:تأکباید بر رعایت نکات زیر 

ـ هایی که در قبل لذتمهم است تا جاي ممکن فعالیت - ال حاضـر دیگـر جالـب یـا     بخش بود را ادامه داد، حتا اگر در ح

 بخش نباشد. لذت

قبـل   اندازه بهمهم است که خواب منظمی داشته باشد (یعنی هر شب ساعت مشخصی به رختخواب برود و سعی کند که  -

 ازحد خودداري کند). یشببخوابد و از خوابیدن 

 منافع فعالیت بدنی منظم تا جاي ممکن   -

 هاي اجتماعی گروهی تا جاي ممکن فعالیت هاي اجتماعی منظم مثل شرکت در منافع فعالیت -

 شناسایی فکرهاي آسیب به خود و خودکشی و مراجعه براي کمک در صورت بروز -

 در سالمندان، اهمیت ادامه اقدامات مربوط به مشکالت سالمتی عمومی -

 پزشک روان به غیرفوري ارجاع موارد

 .باشد داشته هیپومانیا یا مانیا هايدوره از ايسابقه که ايافسرده بیمار -

 .باشد داشته پسیکوتیک عالئم که ايافسرده بیمار -

 .است به درمان با فلوکستین و نورتریپتیلین پاسخی نداده که يا افسرده بیمار -

دوز دارو و اقـدامات   افـزایش  بـه  و شـده  متوقـف  وي درمانی پیشرفت درمان به نسبی پاسخ از پس که ايافسرده بیمار -

 است. نداده کارشناس سالمت روان پاسخیردارویی غ

 .است نداده پاسخ پزشک درمانی ابتدایی اقدامات به و شده دارویی عوارض دچار که بیماري -

 پزشک روان به فوري ارجاع موارد

 .نرسد واقعی پزشک نظر دارد، حتی اگر به دلیل فکر (ایده) خودکشی هر به که بیماري -

 .کند می امتناع غذا و آب خوردن از که بیماري -

 .صحبت عدم تحرك، عدم بد، طبی وضعیت خوردن، غذا در جدي اختالل وجود -

 یپزشک روان بخش به فوري ارجاع موارد

 .دارد خودکشی براي جدي برنامه یا طرح که بیماري -

 .برساند آسیب دیگران به رود می احتمال که بیماري -
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 .است دشوار وي رفتار کنترل که قرار یب شدیداً یا آژیته پذیر، یکتحر بسیار بیمار -

 از ارجاع بازگشت از بعد پزشک توسط افسرده بیمار مراقبت و پیگیري

 ارجاع) از بازگشت اول هفته (طی اول ویزیت

در مـورد مصـرف    بیمار و خانواده آموزش داروها، ثبت داروها، مصرف نحوه مورد در باالتر سطح از پسخوراند دریافت

 هفته بعد. یک مجدد ویزیت سالمت؛ سپس تیم روان بهداشت کارشناس به زمانهم ارجاع و داروها

 بعدي هايویزیت

یـا   پزشـک  روانشده در پسـخوراند  پزشک ترجیحاً بیمار را از نظر پاسخ درمانی و عوارض دارویی بر طبق برنامه تعیین

شود. می ویزیت صورت ماهانهبه بیمار بهبودي،ماه پس از  نه کند. در غیر این صورت تامی دیده ویزیتپزشک عمومی دوره

 عدم شود. در صورتدیده ارجاع میعمومی دوره پزشک یا پزشک روان به غیرفوري شکلبه ترجیحاً درمان، بیمار قطع براي

یـا   نماید [اگر اولین دوره افسردگی اساسی باشـد، از نـوع مـزمن    قطع را دارو تدریجبه تواند می خود پزشک ارجاع، امکان

 پسیکوتیک نبوده باشد و عامل اصلی محیطی بروز افسردگی برطرف شده باشد].  

 پیگیـري  بندي مربوطـه  زمان برنامه مطابق نیز سالمت تیم روان بهداشت کارشناس توسط بیمار پزشک ویزیت با زمانهم

 .شودمی
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 بله

 تشخیص و مدیریت اختالالت افسردگی -1الگوریتم 

 خیر

 وجود خلق افسرده یا کاهش عالقه

 خیر بله

عالمت دیگر از سؤاالت  4 کم دست استافسردگی نامحتمل 
 تکمیلی تشخیصی افسردگی را دارد

 
 خیر

، بیمـاري   وجود طرح جدي براي خودکشی یا اقدام به خودکشی
رود به دیگران آسیب برسـاند، بیمـاري کـه اظهـار      که احتمال می

کند تصمیم دارد به فـرد خاصـی آسـیب برسـاند، بیمـار بسـیار        می
 قرار که کنترل رفتار وي دشوار باشد. بی داًیشدپذیر یا  تحریک

مراجعه به قسمت 
انطباقی و اختالالت 

 استرس

 خیر بله

، یپزشک روانبخش ارجاع فوري به 
دریافت پسخوراند و پیگیري بیمار پس 

 از بازگشت از ارجاع

خودکشی بدون طرح جدي براي افکار 
خودکشی، اختالل جدي در غذا خوردن، 

 وضعیت طبی بد، عدم تحرك و عدم صحبت

 بله

 عالئمهایی از خلق باال و  سؤال از وجود دوره
 ی)دوقطب(قسمت مربوط به اختالل مانیا 

ارجاع فوري به سطح تخصصی و 
دریافت پسخوراند از سطح 

(نحوه پیگیري تخصصی و پیگیري بیمار 
 بیمار پس از بازگشت از ارجاع)

پسیکوتیک  عالئمسؤال از وجود 
 (سؤاالت غربالگري پسیکوز)

 مراجعه به الگوریتم اختالل
 دوقطبی

 

 ندارد دارد

 دارد
 ندارد

مراجعه به الگوریتم 
 اختالالت پسیکوتیک

غیرطبیعی در  جینتا
 دارد ندارد معاینه فیزیکی عمومی

 هــاي در صورت لزوم آزمایـش
ALT, AST, FBS, BUN, 

Cr, T4, TSH, CBC  شروع
درمان افسردگی بر اساس 

 الگوریتم درمان

 ,ALT, AST, FBS, BUN هــاي آزمایـشدر صورت لزوم 
Cr, T4, TSH, CBC  زمان با اي همدرمان بیماري زمینه و

درمان افسردگی بر طبق الگوریتم درمان افسردگی (بسیاري 
هاي جسمی مانند هیپوتیروئیدي ممکن است با  از بیماري

 افسردگی تظاهر کنند).  عالئم
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 الگوریتم درمان دارویی بیمار افسرده

تحمـل  داروهاي ضد افسردگی مطابق جدول زیر آغاز و به صورت هفتگی تا رسیدن به دوز موثر یا حـداکثر دوز قابـل   

 براي بیمار افزایش یابد.

 

شـناختی   زمان به کارشناس بهداشت روان تیم سالمت جهت ارزیابی و در صـورت لـزوم انجـام مـداخالت روان    ارجاع هم

 براي بیمارانی که مشکالت خانوادگی یا بین فردي مشخصی دارند درنظرگرفته شود.  خصوص به

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دارو
دوز شروع در 

 )mgبزرگساالن (

دوز شروع در 

 )mgسالمندان (

حداکثر دوز 

 )mgروزانه (
 توضیحات

 شروع شود 10mg-5در صورت وجود اضطراب با دوز  20 10 20-10 فلوکستین

  40 10 20 سیتالوپرام

 شروع شود 25mgدوز براي کاهش عوارض گوارشی با  200 25 50-25 سرترالین

 300  50 فلووکسامین
در ابتدا به صورت یک بار در روز و در دوزهاي باالتر از 

100mg در دو دوز منقسم داده شود 

 50 10 20-10 پاروکستین
در ابتدا به صورت یک بار در روز و درصورت افزایش 

 دوز در دو دوز منقسم داده شود
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 لگوریتم درمان دارویی بیمار افسردها
 10گرم در روز بعد از صـبحانه (در افـراد سـالمند دوز      میلی 20در روز تا یک هفته و سپس گرم  میلی 10تجویز فلوکستین 

زمان به گرم در روز رسانده شود). ارجاع هم میلی 20هفته به  4گرم در روز کافی است و در صورت عدم پاسخ پس از  میلی

بـراي   خصـوص  بـه شـناختی   اخالت روانکارشناس بهداشت روان تیم سالمت جهت ارزیابی و در صورت لزوم انجام مـد 

 بیمارانی که مشکالت خانوادگی یا بین فردي مشخصی دارند درنظرگرفته شود. 

                          
 
 
 
 
 

                            .    
                                                                                                        

        
   .  
 
 

         
 
 
 
 
 

                                                                     
 در صورت عدم امکان ارجاع بیمار، پزشک ٭

 تدریج قطع نماید.تواند دارو را به خود می 

ادامه درمان + اطمینان 
بخشی و آموزش در مورد 

ماه  1مصرف دارو + ویزیت 
 بعد

 1گرم افزایش یابد ( میلی 40دوز به 
عدد بعد از  1عدد بعد از صبحانه و 

ناهار)، انجام اقدامات غیردارویی 
وسط کارشناس سالمت روان و ویزیت ت

 ماه بعد 1

 %50بیش از  عالئمکاهش  %50% تا 25 عالئمکاهش  %25کمتر از  عالئمکاهش 

ادامه درمان + آموزش در مورد 
ماه بعد و  1مصرف دارو + ویزیت 

ماه سپس ارجاع  6هر ماه تا 
غیرفوري به سطح تخصصی جهت 

گیري درباره مدت ادامه  تصمیم
 درمان یا قطع دارو

تعویض دارو بر اساس 
مربوط به نحوه   تمیالگور

 مصرف نورتریپتیلین     

 عدم پیشرفت محسوس پیشرفت محسوس درمانی
 ان

 6ادامه پیگیري ماهانه و پس از 
ماه ارجاع به سـطح تخصصـی   

ـ گ میتصـم براي  ي در مـورد  ری
 ٭ مدت درمان

 عدم پاسخ مناسب پاسخ مناسب

ادامه درمان + آموزش + ویزیت ماه بعد و 

ماه سپس ارجاع غیرفوري به  6هر ماه تا 

گیري درباره  سطح تخصصی جهت تصمیم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ٭مدت درمان

ارجاع غیرفوري 
به سطح 
 تخصصی

 چهار هفته بعد، ویزیت از نظر ارزیابی پاسخ به درمان
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 الگوریتم نحوه تجویز نورتریپتیلین
 1برسـد (  روز شـبانه قـرص در   3قرص تا بـه   1قرص شب و افزایش هر هفته  1 صورت بهگرم نورتریپتیلین  میلی 25تجویز 

 قرص شب). 2قرص ظهر و 

 چهار هفته بعد، ویزیت از نظر ارزیابی پاسخ به درمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بیمار پزشکدر صورت عدم امکان ارجاع  ٭
 تدریج قطع نماید. تواند دارو را به می 

 6ادامه پیگیري ماهانه و پس از 
یا  پزشک روانماه ارجاع به 
براي  دهید دورهپزشک عمومی 

گیري در مورد مدت  تصمیم
 ٭درمان 

انجام اقدامات غیردارویی توسط 
کارشناس سالمت روان و 

 ماه بعد 1ویزیت 

کاهش عالیم کمتر از 

25% 

تا  %25کاهش عالیم 

50% 

 

از  بیشکاهش عالیم 

50% 

 

ارجاع غیرفوري به روانپزشکی 

 یا پزشک عمومی دوره دیده

ادامه درمان+ اطمینان بخشی 
و آموزش در مورد مصرف 

 ماه بعد 1دارو + ویزیت 

ادامه درمان+ آموزش در مورد 
ماه بعد  1مصرف دارو+ ویزیت 

ماه سپس ارجاع  6و هر ماه تا 
غیرفوري به روانپزشک یا 

پزشک عمومی دوره دیده جهت 
تصمیم گیري درباره مدت ادامه 

 درمان

 عدم پاسخ مناسب پاسخ مناسب

ادامه درمان + آموزش + ویزیت ماه 
ماه سپس ارجاع  6بعد و هر ماه تا 

غیرفوري به سطح تخصصی جهت 
 تصمیم گیري درباره مدت درمان

ارجاع غیرفوري به 

 سطح تخصصی

 عدم پیشرفت محسوس  پیشرفت محسوس درمانی
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 عوارض دارویی فلوکستین از جمله اضطراب، عوارض گوارشی، اختالل عملکرد جنسی و....

 
 ( رجوع به پیوست عوارض دارویی)                    

 
 
 

 
 
 

        
 

                         
 
 
 

                          
 
 

                                               
                                                                                                                         

 
  

 خفیف تا متوسط

بروز هر کدام از عوارض تمایل یا اقدام به 

خودکشی، واکنش حساسیت دارویی و یا 

حمله مانیا دارو قطع و بیمار به بخش 

 ی ارجاع فوري شود.پزشک روان

قطع دارو و تجویز 
نورتریپتیلین بر اساس 

 نحوه مصرف آن تمیالگور

 تحمل رقابلیغشدید و  خطرناك

کاهش عوارض با  اطمینان بخشی از
ادامه مصرف + کاهش دوز به نصف و 

 هفته 1افزایش تدریجی پس از 

توصیه به مصرف همزمان با غذا  عارضه گوارشی:
 همزمان

 10تا  5افزودن کلردیازپوکساید  اضطراب:
در روز و قطع تدریجی پس از حداکثر  گرم یلیم

 یک ماه
 مصرف دارو هنگام شب آلودگی: خواب

 کاهش دوز دارو عارضه جنسی:

بدون عارضه یا با عارضه کم: ادامه 
 دارویی تمیالگوردرمان بر طبق 

خفیف تا 
 متوسط

عوارض 

 

 تحمل رقابلیغشدید و 

 25کاهش دوز به 
شبانه و  گرم یلیم

ارجاع غیرفوري 
یا  پزشک روانبه 

پزشک عمومی 
 دهید دوره

 بر طبقادامه درمان 
 دارویی تمیالگور

 رفع عوارض ادامه عوارض

از کاهش عوارض با  اطمینان بخشی
ادامه مصرف + کاهش دوز به نصف و 

 هفته 1افزایش تدریجی پس از 

 رفع عوارض ادامه عوارض

تعویض دارو 
 به نورتریپتیلین

ماه  6هرماه تا  بعد وادامه درمان + آموزش + ویزیت ماه 
یا پزشک عمومی  پزشک روانسپس ارجاع غیر فوري به 

 ي براي ادامه یا قطع دارو*ریگ میتصمجهت  دهید دوره
 تدریج قطع نماید. تواند دارو را به عدم امکان ارجاع بیمار پزشک می *در صورت
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 1اختالل دوقطبی

 مقدمه

 هستند دوقطبی اختالل به مبتال کنند،اولیه مراجعه می هايمراقبت مراکز به افسردگی شکایت از با بسیاري از بیمارانی که

درمان  ازآنجاکه داند.سالگی می 50تا  44سنین  در ناتوانی به بیماري منجر ششمین را اختالل این جهانی بهداشت و سازمان

، تشخیص درست این اختالالت و توجه کافی به سـابقه بیمـار بـراي بررسـی افتـراق      اند متفاوتافسردگی و دوقطبی بسیار 

هـاي  دورهافسـردگی از اخـتالل دوقطبـی وجـود      درست افسردگی از اختالل دوقطبی بسیار مهم است. وجه افتراق اختالل

پـذیر اسـت و نیـز    در اختالل دوقطبی است. در دوره مانیا یا هیپومانیا فرد دچار خلق باال یا تحریک "هایپومانیا"یا  "مانیا"

نـه دیـده   خطرطلبا رفتارهاي و افزایش افکار پرش خواب، به نیاز کاهش نفس، اعتمادبه شدن، افزایشافزایش فعالیت، پرحرف

هـاي خلقـی   ي اسـت و بـا دوره  ا دورهاخـتالل دوقطبـی داراي سـیري    هاست.  شود. اما اختالل افسردگی فاقد این دورهمی

-تـرین جنبـه علـت   شود. مهمو فواصلی با بهبودي کامل یا نسبی مشخص می) mixedمختلط (افسردگی، مانیا، هایپومانیا، 

 . شناسی اختالل دوقطبی، مبناي ژنتیکی آن است

هاي خلقـی، عالئـم افسـردگی را    و این بیماران در بیشتر دوره خودکشی رفتاري شایع در بیماران دوقطبی است به اقدام

 افسرده، الزم است سابقه مانیا/ هایپومانیا هر بیمار با برخورد در کنند. بنابراین می مراجعه افسردگی کنند و بیشتر باتجربه می

هاي افسردگی اساسی در این اخـتالل، تفـاوتی   هاي تشخیصی دورهدوقطبی بررسی شود. مالكخانوادگی اختالل  سابقه یا و

باشـد و بایـد    دوقطبـی  اخـتالل  از تظـاهري  ممکـن اسـت   زیر، افسردگی موارد ندارد ولی در MDDهاي آن در با مالك

 جستجوي بیشتري در سابقه بیمار از نظر ابتال به مانیا یا هایپومانیا نمود:

 دوقطبی اختالل انوادگیخ سابقه -

 ضدافسردگی با مصرف داروهاي بیمار روانی وضعیت شدن بدتر -

 زیاد عود با راجعه افسردگی -

 نوجوانی و کودکی دوره در اساسی افسردگی شروع -

 مانیا/ هایپومانیا تشخیصی راهنماي
) 2010شـعبانی و همکـاران (  وسـیله  ) است که در ایران بـه MDQهاي پرسشنامه اختالل خلقی (هاي زیر گویهپرسش

 اعتباریابی شده است.

 ي وجود داشته است که شما آن فرد همیشگی نباشید و ......ا دورههیچ  تاکنونآیا 

-که دیگران فکر کنند شما فرد عادي همیشگی نیسـتید یـا بـه    يطور بهاحساس کنید بسیار خوب یا سرخوش هستید،  -1

 قدري سرخوش باشید که به دردسر بیفتید.

1 bipolar disorder 
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 پذیر باشید که بر سر دیگران داد بکشید یا شروع به دعوا یا مشاجره نمایید.  یکتحري عصبانی یا قدر به -2

 دارید. نفس اتکابهاحساس کنید بسیار بیشتر از معمول، به خود مطمئن هستید و  -3

 بسیار کمتر از معمول بخوابید و واقعاً کمبود خواب خود را احساس نکنید.   -4

 تر از معمول صحبت کنید. عیسربسیار بیشتر یا  -5

 در سرتان افکار از هم سبقت بگیرند یا نتوانید جلوي سرعت کار ذهنتان را بگیرید. -6

 که تمرکز کردن یا پیگیري مسائل برایتان سخت باشد. يطور بهچیزهاي اطراف، خیلی ساده حواستان را پرت کنند،  -7

 بسیار بیشتر از معمول، انرژي داشته باشید.  -8

 از معمول، فعال باشید یا کارهاي خیلی بیشتري از معمول انجام دهید. بسیار بیشتر  -9

 شب به دوستان تلفن بزنید. یمهنبسیار بیشتر از معمول، اجتماعی یا معاشرتی باشید، مثالً  -10

 مند باشید.بسیار بیشتر از معمول، به روابط جنسی عالقه -11

فکر کنند که این کارها افراطی، احمقانه یا خطرنـاك   یرمعمول باشد یا دیگرانغکارهایی انجام دهید که براي شما  -12

 است. 

 تان شود.خرج کردن پول باعث دردسر شما یا خانواده -13

اتفاق افتاده است که چند تا از ایـن مـوارد    تاکنونداده شد، آیا » بلی«که به بیش از یکی از موارد فوق، پاسخ  یدرصورت -

 در یک دوره وجود داشته باشد؟ باهم

کم پنج مورد از به دست مثبت پاسخ صورت هم در مورد او پرسید. در بیمار اطرافیان یا خانواده از توان می را فوق موارد

روز و بـراي   4مورد باال، احتمال وجود اختالل دوقطبی مطرح است. حداقل مدت عالئم براي تشخیص اپیزود هایپومانیا  13

-بودن پرخاشگري بیمار، با هر مدتی از عالئم، تشخیص مانیا گذاشته مـی روز است. در مورد مانیا، در صورت شدید  7مانیا 

 هاي مانیا/ هایپومانیا ناشی از مصرف مواد یا ابتال به وضعیت طبی خاصی نیست.شود). در اختالل دوقطبی، نشانه

  درمان
رونـد. در  کـار مـی  ارنده بههاي افسردگی، مانیا، مختلط و نگهدتجویز دارو اساس درمان است. داروها براي درمان دوره -

شود. داروهاي خط اول شامل لیتیوم، والپروات، االنزاپین، کوئتیـاپین و  ناچار از ترکیب دارویی استفاده میبیشتر موارد به

هاي حاد مانیا، مختلط و افسردگی و نیز در درمان نگهدارنده را  الموتریژین است. همه این داروها قابلیت تجویز در دوره

 ».جز الموتریژین که در درمان حاد اپیزودهاي مانیا و مختلط کاربرد نداردبه« دارند:

 افسردگی) اسـتفاده  در دوره بیماران (حتی این براي آلپرازوالم یا ضدافسردگی داروهاي از پزشک روان با مشورت بدون -

 نکنید.
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 غیرمعمـول،  شـادي  هاي مانیا ماننـد شانهدنبال مصرف داروهاي ضدافسردگی، دچار برخی از نبه که ايافسرده بیمار هر -

 .دهید ارجاع پزشک روان به دوقطبی براي بررسی اختالل را قراري شدید گردید،بی عصبانیت شدید، پرحرفی یا

(شامل آموزش روانی به بیمار و خانواده، آموزش راهکارهـاي مقابلـه، آمـوزش     دوقطبی اختالل غیردارویی راهکارهاي -

 شود. روان انجام بهداشت کارشناس توسط است) باید هشداردهنده عود دارویی و آموزش عالئمبراي بهبود پذیرش 

 پزشک وظایف شرح
 بهورز طرف از شدهارجاع موارد ویزیت -

 مراجعان در دوقطبی اختالل جدید موارد شناسایی -

 لزوم صورت در تخصصی سطح به ارجاع -

 ارجاع از پس بیمار پیگیري -

 دارو مصرف نحوه و درمان مورد در بیمار آموزش -

 بهورز و کارشناس سالمت روان عملکرد بر نظارت -

 شود داده آموزش وي خانواده و دوقطبی اختالل به مبتال بیمار به پزشک توسط باید که نکاتی

هـاي  هاي افسردگی شدید تـا دوره کند. این حاالت از دورهروحیه افراد مبتال به اختالل دوقطبی در سیر بیماري تغییر می -

 زده یا عصبانی متغیر است. بسیار پرانرژي و هیجان

 تواند در زمینه ژنتیکی موجود به شروع اختالل بیانجامد. ها میاسترس است و مواجهه با وراثت عامل ینتر مهم -

 هستند.  هاي بیمارينشانه زیرا نمود، یرمعمولش در دوره بیماري سرزنشغرفتارهاي  دلیل به را بیمار نباید -

بیمار در دوره مانیا نسبت به بیماري خود بینش ندارد و حتا ممکن است از افزایش انـرژي و شـادي خـود لـذت ببـرد.       -

 بنابراین مراقبان باید نقش بیشتري در جلوگیري از عود بیماري داشته باشند. 

 ندارد. بیماري این در درمانی نقش هیچ ازدواج -

داشتن خـواب مـنظم    .کند تجربه را استرس کمتري بیمار که کرد کمک باید توانمی که جایی براي جلوگیري از عود، تا -

ی پرهیـز کنـد)   خـواب  کـم (هر شب در ساعت مشخصی به رختخواب برود، میزان خواب مشابه قبل از بیماري باشد و از 

 بسیار اهمیت دارد. 

ي حمـایتی  هـا  نظـام م، بهبـود  راهکارهاي کنارآیی عمومی مثل داشتن یک برنامه شغلی یا تحصیلی منظم، خـواب مـنظ   -

 هاي مهم زندگی در نظر گرفته شودگیرياجتماعی و کمک به تصمیم

 گردد. بیماري عود دفعات افزایش و درمان به پاسخ عدم عالئم، تشدید تواند باعثمخدر یا محرك می مصرف مواد -

 درمان، طوالنی و شامل مراحل حاد و نگهدارنده است. -

 نیست. دارو به احتیاج عدم معناي به دارو، مصرف از پس بهبودي -



 

 
  58  مروري بر اختالالت روانپزشکی شایع  –فصل ششم   –بسته آموزشی و راهنماي عمل  پزشک خانواده  در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد  

 شود. مصرف پزشک، دستور طبق و روز هر باید دارو -

 داده آمـوزش  خانواده و بیمار تر شدن معمول) به(مثل کم شدن خواب، ولخرج شدن و پرانرژي عود هشداردهنده عالئم -

 سرعت براي درمان مراجعه کنند. شود تا در این مواقع به

 شود. مصرفی داده داروي خطرناك بالقوه یا شایع عوارض مورد ضروري در اطالعات -

 یا گرم هاي یطمحدر  که افرادي در یژهو به لیتیوم، مصرف درحال بیماران به کافی مایعات و آب مصرف مورد در توصیه -

 شود. دیگر انجام داروي هرگونه مصرف مورد در مشورت لزوم و کنند می کار آفتاب نور زیر

 غیرفوريشیوه عمل در موارد 
 و پیگیري الزم يها ارائه توصیه براي بهورز به پسخوراند

 الزم براي مداخالت روان بهداشت به کارشناس غیرفوري ارجاع

 پزشک روان به غیرفوري ارجاع موارد
 .نیستند فوري ارجاع شرایط حائز که دوقطبی اختالل به مشکوك بیماران تمام -

 .کنندمی امتناع دارو خوردن از دلیلی هر به که بیمارانی -

 .اندنداده پاسخ پزشک اولیه اقدامات به شده و دچار دارویی عوارض به که بیمارانی -

 پاسـخ  پسـخوراند  پزشک طبق اقدامات به و شده متوقف آنها درمانی پیشرفت درمان، به نسبی پاسخ از پس که بیمارانی -

 .اندنداده

 عود عالئم بروز -

 درمان قطع براي -

 بار یک ماه دو هر کمدست یا پسخوراند برنامه طبق -

 آمده است.» داروها پیگیري بالینی و آزمایشگاهی مصرف نحوه«مواردي که در بخش  -

 بیماري برگردند (احتمال نیاز به بازتوانی). از قبل وضعیت به اند کامالًنتوانسته هنوز درمان از پس ماه بیمارانی که چند -

 پزشک روان به فوري ارجاع موارد
 .نرسد واقعی پزشک نظر دارد، حتی اگر به دلیل فکر (ایده) خودکشی هر به که بیماري -

 .کند می امتناع غذا و آب خوردن از که بیماري -

 .صحبت عدم تحرك، عدم بد، طبی وضعیت خوردن، غذا در جدي اختالل وجود -

 یپزشک روان بخش به فوري ارجاع موارد
 .دارد خودکشی براي جدي برنامه یا طرح که بیماري -
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 .برساند آسیب دیگران به رود می احتمال که بیماري -

 .است دشوار وي رفتار کنترل که قرار یب شدیداً یا آژیته پذیر، یکتحر بسیار بیمار -

 داخلی بخش به فوري ارجاع موارد
 لیتیوم با مسمومیت -

 جانسون -استیونس سندرم -

 سندرم نورولپتیک بدخیم (به بخش نورولوژي) -

 سایر عوارض جدي دارویی -

 بازگشت بیمار از ارجاع از مراقبت پس و پیگیري نحوه
 ارجاع) از بازگشت اول هفته (طی اولیه: مراقبت

 در مورد مصـرف  بیمار و خانواده آموزش داروها، ثبت داروها، مصرف نحوه مورد در باالتر سطح از پسخوراند دریافت

 کارشـناس  به غیرفوري صورت به در این مرحله کلیه بیماران براي اقدامات غیردارویی .بعد هفته یک مجدد ویزیت داروها.

 گردند.می ارجاع روان بهداشت

 بعدي  يها ویزیت

 برنامـه  طبق دارویی، ترجیحاً بر عوارض عود و عالئم بروز نظر از بیماري را که یک اپیزود حاد خلقی را پشت سر گذاشته، پزشک

 ماهانـه  صورت به بیمار ماه شش تا صورت کند. در غیر اینمی ویزیت دیدهدورهعمومی  پزشک یا پزشک روان پسخوراند در شدهتعیین

سـطح تخصصـی    بـه  غیرفـوري  صـورت  به بیمار درمان، قطع گردد. برايمی بررسی ویزیت هر در لیتیوم با شود. مسمومیتمی ویزیت

 شود.  می ارجاع

 داروها آزمایشگاهی مصرفپیگیري بالینی و  نحوه

 لیتیوم
 ارزیـابی  اورژانسـی  طوربه لیتیوم با مسمومیت به مشکوك موارد در و شود بررسی طورمعمول بهماه  6تا  3لیتیوم: هر  سرمی سطح

 واالن بر لیتر است.اکیمیلی  75/0تا  6/0نگهدارنده  دوره در الزم سرمی شود. سطح

 شود. انجام پزشک روانبه  غیرفوري ارجاع بودن، باال صورت در و شود گیرياندازه بایدماه  6هر  سرم: TSHسطح 

 انجام پزشک روان به ارجاع غیرفوري کلیوي اختالل بروز صورت گیري شود. درماه باید اندازه 6سرم: هر  کراتینین سطح

 .شود
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 برخورد با عوارض جدي یا مهم:
 متخصص به ارجاع غیرفوري غیرطبیعی، نتایج مشاهده صورت در و است الزم کلیه عملکرد بررسی پرادراري: یا پرنوشی

 گیرد. صورت الزم اقدامات جهت داخلی

 پزشک روان به غیرفوري ارجاع یروئید:ت يکار کم

) ظنّ وجـود مسـمومیت بـا لیتیـوم را     coarseهایی مانند دیزارتري، آتاکسی و ترمور خشن (نشانه لیتیوم: با مسمومیت

 کننده است و بیمار باید فوراً به بخش داخلی ارجاع شود.استفاده فوري از تزریق سرم نرمال سالین کمکانگیزد. برمی

 والپروات
 برابر 3 از بیش به کبدي هايآنزیم افزایش صورت ماه انجام شود. در 12تا  6هاي کبدي: هر و آنزیم CBCهاي  یشآزما

 .(غیرفوري) شودارجاع  داخلی متخصص یا پزشک روان به طبیعی حد

 برخورد با عوارض جدي یا مهم 

 است. الزم داخلی متخصص به غیرفوري ارجاع ترومبوسیتوپنی:

 االنزاپین/ کوئتیاپین
 و کلسترول انجام شود.  FBS ،TGهاي  یشآزماماه،  6تا  3وزن بیمار در هر ویزیت ثبت شود. هر 

 الموتریژین
جانسـون   -گیري از بروز سندرم استیونسبروز هرگونه بثورات جلدي، براي پیش ندارد. در صورت آزمایشگاهی پیگیري به نیاز

 بـه  فـوري  ارجـاع  اپیـدرمال  سـمی  نکرولیـز  یـا  جانسون -سندرم استیونس به دارو قطع و بیمار پیگیري شود و در صورت شک

 .گردد توصیه می پوست یا داخلی متخصص
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 1اختالالت اضطرابی

 مقدمه

آورنـد. در   ی هستند و اختالل زیادي هم در کارکرد افراد به وجود میپزشک روانهاي  تشخیص نیتر عیشااختالالت اضطرابی از 

ی بـه  پزشک روانهاي  مؤثرترین درمان ازجملههاي موجود (شامل دارویی و غیردارویی) براي اختالالت اضطرابی  حال حاضر درمان

نامه تشخیصی و آماري اختالالت روانـی  درمان آنها اهمیت زیادي دارد. در ویرایش پنجم دستروند. بنابراین تشخیص و  شمار می

)DSM-5 مانند  شد یمي بند طبقهمنتشر شده است، برخی از مواردي که در نسخه قبلی در اختالالت اضطرابی  2013) که در سال

. اما با توجه به ماهیـت  اند گرفتهي قرار ا جداگانهي ها طبقهجبري و اختالل استرس پس از سانحه در این نسخه در -اختالل وسواسی

. شـود معرفی  جا نیهمترجیح دادیم در اینجا این دو اختالل هم در  تر یتخصصي ها بحثعمومی این کتاب و عدم نیاز به ورود به 

 :از اند عبارتگیرند  انواع اختالالتی که در این فصل مورد بررسی قرار می

 2اگیراختالل اضطراب فر
کننـد.   افراد مبتال به این اختالل براي چندین ماه (بیش از شش ماه) در بیشتر اوقات روز اضطراب و دلشوره را تجربه می

حتی علت خاصی نداشته باشد. سایر عالئـم همـراه    که نیااین دلشوره ممکن است مربوط به مسائل مختلف روزمره باشد یا 

پذیري (زود عصبانی شدن)، تنش عضـالنی و   قراري، مشکل در تمرکز، تحریک از زود خسته شدن، بی اند عبارتاین اختالل 

 اختالل خواب.

  3اختالل پانیک
هـاي کوتـاهی    حمالت پانیک اسـت کـه شـامل حمـالت و دوره     خود خودبهمشخصه اختالل پانیک وقوع غیرمنتظره و 

ي شمار انگشت. فراوانی بروز آنها از چند حمله در یک روز تا تعداد ستادقیقه) از ترس بسیار شدید  30تا  10بین  معموالً(

کند. نگرانی از مرگ به دلیل مشکل قلبی یا تنفسی ممکن است کانون اصلی توجه بیمار در حین حملـه   در یک سال فرق می

 میرد. کند یا می آن است که دارد سکته می دهنده نشانپانیک باشد. بیمار معتقد است تپش قلب و درد قفسه سینه 

 4اختالل اضطراب اجتماعی (هراس اجتماعی)
گیرد، نظیر صحبت کردن در جمع. در این شرایط  هاي مختلف اجتماعی قرار می بروز اضطراب زمانی که فرد در موقعیت

 ی رفتار کند که منجر به تحقیر شدن یا خجالت کشیدن شود. نوع بهفرد نگران است 

 

1 anxiety 
2 generalized anxiety disorder 
3 panic disorder 
4 social anxiety disorder (social phobia) 
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 1اختالل وسواسی جبري

از فکر، احساس، اندیشه یا حسی عودکننده و مزاحم (مثل فکر آلوده یا نجس بودن، یا شک نسبت  عبارت استوسواس 

به بسته بودن در). اجبار رفتاري آگاهانه است براي کاهش احساس ناراحتی ناشـی از وسـواس، نظیـر شسـتن، وارسـی یـا       

هـایش آگـاهی دارد. ایـن     ز غیرمنطقی یا زیاده از حد بودن وسواساجتناب. بیمار مبتال به اختالل وسواسی اجباري معموالً ا

ایـن   DSM-5شـوند. در   ها سبب اتالف وقت و اختالل در روند معمول زندگی، یا کارکرد شـغلی مـی   ها یا اجبار وسواس

 جبري قرار گرفته است.  -ي به نام اختالالت طیف وسواسیا دستهاختالل در 

 2اختالل استرس پس از سانحه
آید. البته همه افراد مواجهه یافتـه بـا   زاي بسیار شدید پدید میتاللی است که پس از مواجهه فرد با یک واقعه استرساخ

ـ از تجربـه مجـدد واقعـه     اند عبارتشوند. عالئم اصلی آن  ها دچار این اختالل نمی استرس گونه نیا در خـواب یـا    زا بیآس

آوري کننده آن واقعه هستند؛ تغییرات منفی در شناخت و خلق مثـل فراموشـی   بیداري؛ تمایل به اجتناب از چیزهایی که یاد

هاي مهمی از حادثه، انتظارات و عقاید بسیار منفی و غیرواقعی درباره خود، بقیه و زندگی، داشـتن هیجانـات منفـی و    بخش

 DSM-5یت و پرخاشـگري. در  ی با عصـبان زنگ به گوشهاي روزمره زندگی؛ افزایش برانگیختگی مثل عالقگی به فعالیتبی

این اختالل در دسته اختالالت مرتبط با استرس قرار گرفته است.از آنجا که بخش مهمی از عالیم این اختالل اضطرابی است 

 پردازیم. و با توجه به تخصصی نبودن کتاب، ما در همین فصل به آن می

 غربالگري و نحوه ارجاع 
 شودبر اساس الگوریتم زیر انجام می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 obsessive compulsive disorder  
2 posttraumatic stress disorder 
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 خیر بلی

 خیر
 

 

اضطرابی  اختالل ماریبآیا 
 منتشر دارد؟

(احساس تنش و نگرانی مفرط  
روزمره  مسائلدر مورد 

طوري که براي او اختالل 
کارکرد ایجاد نماید، همراه 

زود خسته  عالئمبا یکی از 
شکل قراري، م شدن، بی

پذیري، تنش  تمرکز، تحریک
 عضالنی و کاهش خواب)

 

حیاتی، وضعیت قلب، ریه،  نظر عالئم، معاینه فیزیکی از حال شرحگرفتن 
 حال شرحهاي الزم با توجه به  هیپوگلیسمی و انجام آزمایش

 احتمال وجود بیماري جسمی                   
            

     
  

              
 

افکار د افسردگی، احتمال وجو

ی، اختالل دوقطبی یا خودکش

اختالل پسیکوتیک بر اساس 

و سؤاالت تشخیصی  حال شرح

 مربوطه
 
 

هاي جسمی مانند آریتمی قلبی،  بسیاري از بیماري

انفارکتوس میوکارد، آسم، هیپوگلیسمی و 

کنند که در  اضطرابی بروز می عالئمهیپرتیروئیدي با 

 عالئماین صورت درمان بیماري طبی موجب بهبود 

اضطرابی خواهد شد. مگر اینکه با درمان بیماري 

ن اضطرابی برطرف نشوند که در ای عالئمطبی 

صورت الزم است درمان اضطراب مطابق الگوریتم 

 درمان اختالالت اضطرابی مربوطه انجام شود

 

  
   

   
    
 

آیا بیمار اختالل 
 وسواس دارد؟

(افکار یا  
رفتارهاي 

تکراري و مزاحم 
شو،   مثل شست

وارسی یا چک 
از کردن زیاد 

 ) حد

    
 

     
    

     
     

  

اختالل  عالئمآیا بیمار 
 استرس پس از سانحه دارد؟

مواجهه با موقعیت (
و متعاقب آن  زیآم فاجعه

 خاطرات مزاحم، 
پذیري، مشکل  تحریک

خواب، فوران خشم، مشکل 
 تمرکز حواس)

 
 

  آیا بیمار حمله پانیک دارد؟
اي از ترس یا  (دوره 

ناراحتی شدید که ابتدا و 
در انتهاي مشخصی دارد و 

دقیقه به حداکثر  10 عرض
رسد. حداقل  شدت خود می

عالمت افزایش ضربان  4با 
قلب، تعریق، لرزش، احساس 
کوتاه شدن تنفس، احساس 

خفقان، ناراحتی یا درد قفسه 
 سینه، تهوع) (پیوست الف)

 

کلونازپام تجویز 
)mg1 یا (

آلپرازوالم 
)mg5/0 ( به

 هنگام حمالت و
ارجاع غیرفوري 
به سطح تخصصی 

 باالتر

مراجعه به درمان 
 اضطراب منتشر

ارجاع 
غیرفوري 
به سطح 
تخصصی 

 

 مراجعه به
 درمان وسواس

 
 

 بلی

 بیماري که با شکایت اضطراب مراجعه کرده

 بلی بلی بلی خیر
 خیر خیر خیر

 اضطراب ارجاع به کارشناس سالمت روان براي مداخالت غیردارویی
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 درمان و پیگیري اختالالت اضطرابی

 درمان اختالل اضطرابی منتشر
ـ یم 10مثل فلوکستین براي درمان این اختالل ضروري است. شـروع درمـان بـا     SSRIتجویز یکی از داروهاي   گـرم  یل

ـ یم 20یک روز در میان) بعد از صبحانه یا نهار است. پس از یک هفته مقدار دارو بـه   گرم یلیم 20فلوکستین (یا  در  گـرم  یل

هاي  گرم) هم در هفته میلی 5-10لردیازپوکساید (، استفاده از یک بنزودیازپین طوالنی اثر مثل کعالوه بهیابد.  روز افزایش می

 آغازین درمان ضروري است. 

پس از این مدت بهبودي مشاهده شود، درمان با همـین دوز   که یدرصورتشود.  هفته ارزیابی می 4پاسخ به درمان پس از 

 کـه  یدرصـورت شـود. امـا    قطع مـی  یابد و در عرض یک تا دو ماه آینده کاهش می جیتدر بهیابد و فقط بنزودیازپین  ادامه می

شود و در صورت عدم بهبود در عرض دو هفته بعـد،   افزایش داده می SSRIبهبودي زیادي حاصل نشود، ابتدا دوز داروي 

حداقل یـک سـال اسـت و     معموالًشود. طول مدت درمان  غیرفوري به سطح تخصصی باالتر ارجاع داده می صورت بهبیمار 

 شود. قطع درمان همواره تدریجی است.  اره توسط سطح تخصصی باالتر گرفته میتصمیم به قطع درمان همو

 درمان وسواس
گرم یـک   میلی 20گرم روزانه یا  میلی 10شود. هفته اول  آغاز میفلوکستین مثل  SSRIیکی از داروهاي جویز درمان با ت

درمان انجام پاسخ به  نظر ازارزیابی هفته بعد  چهار یا نهار و هر روز بعد از صبحانه گرم میلی 20 یک هفته بعد، میان رروز د

به تواند  هاي بعدي می در ویزیتدوز فلوکستین به دوزهاي باالتري از دارو نیاز دارد بنابراین  معموالًشود. درمان وسواس  می

گیـري در مـورد    یمتصـم اي شود. بر ماه انجام می 6تا  ویزیت ماهانه، ادامه درماناده شود. در افزایش ددر روز گرم  میلی 40

 گیرد.  قطع درمان ارجاع غیرفوري به سطح تخصصی صورت می

 درمان اختالل اضطراب اجتماعی
یک سـاعت  نیم تا گرم  میلی 20-40پروپرانولول توان از تجویز یک بلوك کننده بتا آدرنرژیک مثل  می تر فیخفدر موارد 

مواردي که مشکل فرد تنها محدود بـه یـک    خصوص بهاز قرار گرفتن در موقعیت استفاده کرد. اما در موارد شدیدتر و پیش 

مثـل فلوکسـتین    SSRIشود اسـتفاده از داروهـاي    یا دو مکان عمومی نیست بلکه در بسیاري از اماکن دچار این حالت می

ـ ویزیت منظمی  تر فیخف: در موارد پیگیريادامه درمان و گرم در روز) الزم است.  میلی 20و سپس  10(هفته اول  ـ یب شیپ ی ن

مـاه و ارجـاع    6کند. در موارد شدیدتر ویزیت ماهانه تـا   شود و بیمار در صورت بروز مشکلی براي ویزیت مراجعه می نمی

 گیري در مورد قطع درمان. غیرفوري به سطح تخصصی براي تصمیم

 درمان اختالل پانیک
حمالت الزم است کـه در آغـاز بـا اسـتفاده از داروهـاي       شدت بهرمان نقش بسیار مهمی دارد. با توجه دارو در آغاز د



 

 
  65  مروري بر اختالالت روانپزشکی شایع  –فصل ششم   –بسته آموزشی و راهنماي عمل  پزشک خانواده  در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد  

را با دوز بسیار  SSRIبنزودیازپینی قوي مثل آلپرازوالم یا کلونازپام، جلوي عود حمالت پانیک را گرفت و همزمان داروي 

شـود کـه ایـن     ممکن است در فرایند پیش بیاید توصـیه مـی   یج افزایش داد. با توجه به مشکالتی کهتدر بهکم آغاز کرد و 

تـوان بـه دارو    شوند. در ادامه درمان اقدامات غیردارویی را هم می ارجاعبیماران براي آغاز درمان به سطح تخصصی باالتر 

 اضافه کرد. 

 درمان اختالل استرس پس از سانحه 
 کننـده  کمکتواند  روند. اقدامات غیردارویی هم در این بیماران می درمانی هر دو در درمان به کار می باز هم دارو و روان

 باشد. 

  )گرمیمیلی 1(  مدیریت حمله پانیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالمت 4رسد. حداقل با  دقیقه به حداکثر شدت خود می 10اي از ترس یا ناراحتی شدید که ابتدا و انتهاي مشخصی دارد و در عرض  (دوره 

 تهوع همراه است).  و افزایش ضربان قلب، تعریق، لرزش، احساس کوتاه شدن تنفس، احساس خفقان، ناراحتی یا درد قفسه سینه

 

 )mg5/0) یا آلپرازوالم (mg1(تجویز کلونازپام 

 دهید دورهیا پزشک عمومی  پزشک روانارجاع غیرفوري به 
 و دریافت پسخوراند و پیگیري بیمار

  دهد پاسخ می

 دهد پاسخ نمی

یا آلپرازوالم پس  کلونازپام دوز بعدي تجویز
 دقیقه 20از

 

 حیاتی،  وضعیت قلب، ریه،  ازنظر عالئم، معاینه فیزیکی حال شرحگرفتن 

 حال شرحي الزم با توجه به ها شیآزماهیپوگلیسمی و انجام 

 وجود بیماري جسمی احتمال
  

              
 

 بله
            

     
  

              
 

 خیر
            

     
  

              
 

 قلبی، انفارکتوس قلبی، آسم، هیپوگلیسمی و یتمیهاي جسمی مانند آر بسیاري از بیماري

کنند که در این صورت درمان بیماري  با عالئم مشابه حمله پانیک بروز می يدیروئیپوتیه

گر با درمان بیماري طبی عالئم اعالئم اضطرابی خواهد شد.  طبی موجب بهبود

درمان اضطراب مطابق الگوریتم درمان اختالالت  الزم استاضطرابی برطرف نشوند 

 .انجام شوداضطرابی مربوطه 
 

 تشخیص 
 حمله پانیک 

 
 

 هد پاسخ نمی

 بررسی مجدد بیماري طبی
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 موارد ارجاع فوري
 اي براي خودکشی دارند، حتی اگر به نظر پزشک واقعی نرسد بیمارانی که بیمارانی که افکار خودکشی یا قصد و برنامه -

 اند.  ی اقدام به خودکشی کردهتازگ بهبیمارانی که  -

 رود به دیگران آسیب برساند.  احتمال میقراري دارند یا  بی و پذیري پرخاشگري، تحریک کنترل رقابلیغبیمارانی که عالئم  -

  دهید دورهیا پزشک  پزشک روانموارد ارجاع غیرفوري به 
 بیمارانی که تشخیص اختالل پانیک دارند.  -

 بیمارانی که تشخیص اختالل استرس پس از سانحه دارند.  -

 بیمارانی که تشخیص اختالل استرس پس از سانحه دارند -

 اند نسبی ندادهکه پس از یک دوره درمان، پاسخ بیمارانی  -

 نکاتی که پزشک باید به بیمار و خانواده وي آموزش دهد
پس از چند هفته (براي اختالل وسواس حتی دیرتر از بقیـه   معموالًبه بیمار و خانواده یادآور شود که اثرات اولیه داروها  -

زمـان  هفتـه   8-16شود، اما براي کسب حداکثر نفع درمانی  هفته پس از شروع دارو) دیده می 6تا  4و حدود  اختالالت

 نیاز است. 

 . استپذیر  رغم شدت آن کشنده یا خطرناك نبوده و درمان اختالل پانیک علی -

 د. شوقبل از قطع دارو حتماً با پزشک مشورت  -

 شود.   در صورت استفاده زیر نظر پزشک دارو باعث عوارض جانبی خطرناك یا وابستگی نمی -

 کاهش مصرف کافیین یا اجتناب از مصرف الکل و دخانیات ضروري است.  -
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 1کیکوتیاختالالت سا

  و تعاریف مقدمه
خصوصیت آن وجود اختالل در واقعیت سنجی  نیتر مهماي از اختالالت روانی هستند که  اختالالت سایکوتیک مجموعه

 اند عبارتانواع این اختالالت  نیتر شده شناختهواقعیت را از خیال تمایز دهد. برخی از  ستین، به شکلی که بیمار قادر است

 "شـدید روانـی  "هـاي   ي از بیماريا دستهیکوتیک گذرا. اختالالت سایکوتیک از اسکیزوفرنیا، اختالل هذیانی و اختالل پس

گذارند و نیازمند پیگیري و توجه خاصـی هسـتند. شـیوع ایـن اخـتالالت       اثرات زیادي که بر زندگی فرد می چراکههستند، 

پسـیکوز، سـؤاالت    حدود یک درصد از جمعیت عمومی است. پزشک باید بتواند در برخورد با افراد مشکوك به درمجموع

مدیریت موارد اورژانس و ارجاع موارد مشـکوك بـه متخصـص) را     ازجملهمربوط به غربالگري را بپرسد و اقدامات اولیه (

رود براي بیمار تشخیص قطعی مطرح نمایـد، بلکـه    انجام دهد. توجه به این نکته الزم است که از پزشک خانواده انتظار نمی

 وظایف وي در قبال این بیماران است.  ازجمله دهید دورهیا پزشک  پزشک روانر دستو بر اساسپیگیري درمان 

 علل و عالئم
اي در  و سـهم عمـده   اسـت  توجـه  قابـل علت ایجادکننده این اختالالت نامشخص است، ولی نقش عوامل ژنتیک بسیار 

 در آغاز عالئم و بروز اختالل مؤثر هستند.  طورمعمول بهی این اختالالت دارد. عوامل محیطی مانند استرس هم شناس سبب

 از  اند عبارتترین عالئم این اختالالت  مهم

هاي فرهنگی قابل توجیه نباشد)، مثل هذیان گزند و آسیب کـه بیمـار    هذیان (یک اعتقاد نادرست که با اعتقادات و زمینه -

 کنند یا قصد جانش را دارند مبتال معتقد است او را تعقیب می

 شنوند وجود ندارند)، مثل توهم شنوایی یا شنیدن صداهایی که دیگران نمی درواقعهایی که  دراك محركتوهم (ا -

 رفتار یا گفتار آشفته -

 ها و عواطف.   هاي اجتماعی و کاهش بروز هیجان گیري، کاهش ارتباط عالئم منفی، مثل گوشه -

  و نحوه انجام آن  ارجاع موارد
 سـؤاالت الگري پسیکوز را در مورد بیمار مشکوك بـه پسـیکوز مطـرح کنـد. ایـن      هاي مربوط به غرب پزشک باید سؤال

 از: اند عبارت

 ؟یمشنو نمیگویند ما  آیا براي شما پیش آمده صداهایی را بشنوید که دیگران می -1

 ؟یمبین نمیگویند ما  هایی را ببینید که دیگران می آیا براي شما پیش آمده چیز -2

مربـوط بـه    ینـوع  شناسید) بـه  که نمیاحساس کنید رفتارها یا حرکات دیگران (حتی کسانیآیا براي شما پیش آمده که  -3

 شماست؟

1 psychotic disorder 
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 آیا براي شما پیش آمده که احساس کنید دیگران قصد آزار و اذیت یا از بین بردن شما را داشته باشند؟ -4

 دارید؟آیا براي شما پیش آمده که احساس کنید مقام مذهبی یا سیاسی خاصی  -5

 با هم باشد؟ یفهم آشفته است که اجزاي آن فاقد ارتباط منطقی و قابلو  ختهیر بیمار به شکلی درهم آیا گفتار -6

 یافت؟ یفهم آشفته است که نتوان براي آن دلیل قابلغیرعادي و آیا رفتار بیمار به شکلی  -7

  :نکته

 بیمار تلقی نمود. توان از همراه بیمار نیز پرسید و ارزش آن را معادل گفته خود  را می 1-5سؤاالت 

 دهد. حال خانواده پاسخ می را پزشک با مشاهده خود یا با شرح 7و 6االت ؤس

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ مثبت پاسخ منفی

 سؤاالت تشخیصی اختالالت پسیکوتیک
 

گرم و  میلی 5تزریق داروي آرامبخش هالوپریدول 
عضالنی و در صورت  صورت بهگرم  میلی 5بیپریدین 

دقیقه حداکثر تا سه نوبت تکرار شود  60تا  30نیاز هر 
، یپزشک روانبخش و سپس ارجاع فوري بیمار به 

و پیگیري  پزشک رواندریافت پسخوراند از سوي 
 پیگیري بیمار پس از ارجاع).  بیمار (الگوریتم نحوه

حیـاتی   عالئم ژهیو بهجسمی  عالئمآیا از نظر 
ســطح  ژهیــو بــهو از نظــر وضــعیت شــناختی 

 ی مشکل خاصی دارد؟ابی جهتهوشیاري و 
 

 خیر بلی

 خیر بلی

 احتمال پسیکوز کم است
 

پرخاشگري، احتمال آسیب زدن به  عالئمآیا 
قراري شدید  آژیتاسیون و بین، خود یا دیگرا

 وجود دارد؟

بررســی از نظــر وضــعیت دهیدراتاســیون، در  
فـوري بـه    و ارجـاع صورت لزوم هیدراسیون 

ــخوراند و    ــت پس ــومی، دریاف ــتان عم بیمارس
پیگیري بیمار پس   پیگیري بیمار(الگوریتم نحوه

 از ارجاع
 

. پزشک روانآموزش و ارجاع غیرفوري به 
و  پزشک رواندریافت پسخوراند از سوي 

پیگیري بیمار، دریافت پسخوراند از سوي 
  ی و پیگیري بیمار (الگوریتم نحوهپزشک روان

 پیگیري بیمار پس از ارجاع)
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در  شده مشخصبنابراین کلیه بیمارانی که مشکوك به اختالالت سایکوتیک هستند الزم است پس از انجام اقدامات اولیه 

فوري یا غیرفوري انجام  صورت بهشکل، به سطح تخصصی ارجاع داده شوند. که این ارجاع ممکن است با توجه به شرایط 

 شود. 

 کارهایی که پزشک نباید در برخورد با این بیماران انجام دهد

 قضاوت (تأیید یا رد) درباره باورهاي هذیانی بیمار یا واقعیت بیرونی داشتن تجربیات توهمی -1

 مصاحبه با بیمار مسلح  -2

 یی با بیمار عصبانی و خطرناكتنها بهمصاحبه  -3

 اطمینان بخشی پزشک، بیمار تمایلی به صحبت درباره آنها ندارد رغم یعلپافشاري بر پرسش درباره مواردي که  -4

  ي و مراقبت بیمارانریگیپدرمان، 
نیست و ممکن است از یک سال تا پایان عمر بیمار طول بکشد. تنها تعداد کمی از  مدت کوتاه معموالًدرمان این بیماران 

بیماران مبتال به اختالل سایکوتیک گذرا ممکن است به تشخیص پزشک متخصص نیاز به درمان کوتاهی داشته باشند. اساس 

پرازین، پرفنـازین، ریسـپریدون و   درمان مبنی بر درمان دارویی و تجویز داروهاي ضدپسیکوز (مثل هالوپریدول، تـري فلـو  

باشد. با توجه به این که بسیاري از بیماران نسبت به بیماري خود بینش کافی ندارند، متقاعد کردن بیمار بـراي   االنزاپین) می

تواند مشکل باشد. قطع درمان از مهم ترین دالیل عود بیماري است که معموال چند ماه پس از قطـع داروهـا    ادامه درمان می

 افتد.  اتفاق می

شود. به طور معمول زمانی که بیماري در دوره  هاي بعدي توسط سطح تخصصی مشخص می برنامه درمان و زمان ویزیت

ها کوتاه تر باشد؛ مثال هر هفته یا دو هفته یک بار. ولی وقتی عالئم کنتـرل شـده اسـت     فعال است الزم است فاصله ویزیت

بر مصرف درست داروها، بررسی از نظر وجود عوارض دارویی، وضـعیت خـواب و    ویزیت ماهانه هم کافی است. نظارت

هاي  ویزیتو بیماري از جمله مداخالت الزم در  مورد مصرف داروهادر اشتها، پیگیري عود عالئم، آموزش خانواده و بیمار 

تـاخیر بیشـتر از سـه روز در     ها مراجعـه نکنـد یـا    در صورتی که بیماردر پی گیري براي هر کدام از ویزیت پیگیري است.

مراجعه، بهورز موظف است ضمن مراجعه به منزل بیمار، علت را بررسی کند و وي را تشویق نماید تا بـه پزشـک مراجعـه    

 کند.

 قطع درمان
گـردد. همـواره    قطع درمان یا کاهش دوز دارو تنها توسط پزشک تخصصی سطح باالتر یا بر اساس دستور وي انجام می

 باشد. ا قطع درمان تدریجی میکاهش دوز ی

 عوارض دارویی
 از اند عبارتتر (مثل هالوپریدول، تري فلوپرازین و پرفنازین)  ترین عوارض داروهاي ضدپسیکوز قدیمی برخی از شایع
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کند: سر و گردن (کج شدن گردن)، عضالت   عضالت زیر را درگیر می معموالًدیستونی (اسپاسم مداوم و شدید عضالت که  

ها)، عضالت زبان (اشکال در بلع و تکلم)، عضالت حنجـره (دیسـفونی))، آکاتیژیـا     چشم (باال رفتن یا منحرف شدن چشم

پارکینسونیسم  )،NMSقراري و در پی آن راه رفتن مداوم براي رفع این احساس)، سندروم نورولپتیک بدخیم ( (احساس بی

نیاز به درمان فوري دارند. دیستونی را باید با تزریق فوري بیپریدین عضـالنی درمـان    NMSو ترمور وضعیتی. دیستونی و 

تـوان بـا    باید در زودترین زمان ممکن در بیمارستان تخصصی درمان شود. آکاتیژیا و ترمور وضعیتی را مـی  NMSکرد اما 

توان از تجویز یا افزایش دوز  گرم سه بار در روز درمان کرد. براي درمان پارکینسونیسم می یلیم 20تا  10تجویز پروپرانولول 

 گرم سه بار در روز استفاده کرد.  میلی 1-2آنتی کولینرژیک 

 موارد ارجاع فوري 
 بیماري که طرح یا برنامه جدي براي خودکشی دارد:

 یب برساند.کند تصمیم دارد به فرد خاصی آس بیماري که اظهار می -

 قرار که کنترل رفتار وي دشوار باشد.  بی داًیشدپذیر، آژیته یا  بیمار بسیار تحریک -

 بروز عارضه سندرم نورولپتیک بدخیم. -

 وجود اختالل جدي در غذا خوردن، وضعیت طبی بد، عدم تحرك، عدم صحبت. -

 غیرفوري  ارجاعموارد 
توسط پزشک و کارشناس سـالمت روان از خـوردن دارو امتنـاع     شده انجامها و مداخالت  بیمارانی که با وجود آموزش -

 کنند.  می

 بیماران مشکوك به پسیکوز که شرایط ارجاع فوري را ندارند، براي تأیید تشخیص و شروع درمان -

 اند.   بیماران مبتال به عوارض دارویی که به اقدامات اولیه پاسخ نداده -

 موارد آموزش به بیمار
 و بهبودي است کنترل قابلبیماري در صورت درمان  -

 هاي معمول اجتماعی، آموزشی و شغلی تا جاي ممکناهمیت ادامه فعالیت -

 تواند رنج و مشکالت را کاهش دهددرمان می -

 اهمیت مصرف منظم دارو -

 هاي درمانیحق بیمار در نقش داشتن در تمام تصمیم -

 بدنی، حفظ بهداشت فردي) اهمیت سالمت جسمی (مثل رژیم سالم، فعالیت -
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 آموزش خانواده بیمار مبتال به پسیکوز 
 توانند طی چند جلسه انجام شوند:  هایی که می آموزش

 ي وراثت و نقش آغازکننده و تشدیدکنندگی استرس ا نهیزمتوضیح در مورد علت ایجاد بیماري شامل نقش  -1

 هاي فرا طبیعی عدم دخالت نیرو -2

اي و لـزوم   عارضه ثر و کمؤهاي م بودن بیماري و نیاز به درمان پیگیرانه و جدي: وجود درمانکنترل قابل قابل درمان و  -3

 ها براي تسریع روند بهبودي ادامه جدي و مداوم درمان

بـه پزشـک    سرعت بهلذا الزم است در صورت بروز  .قابل درمان بودن عوارض دارو: عوارض همه قابل درمان هستند -4

 گزارش داده شوند

 عود بیماري در صورت قطع دارو بدون دستور پزشکاحتمال  -5

 نیاز به حمایت و بازتوانی  -6

زیاد و اجـزاي آن) و   ابرازشدهتوانند به تشدید بیماري بیانجامند (قطع خودسرانه درمان، استرس، هیجان    عواملی که می -7

ر از بیمار خودداري کنند. این کار هاي مکر نحوه کاهش این عوامل: اعضاي خانواده باید دقت نمایند تا از انتقاد کردن

 ازحـد  شیبتواند باعث افزایش احتمال عود بیماري شود. همچنین مراقبت  کند و می  استرس زیادي را به بیمار وارد می

تـرین امـور بیمـار     و جزئی نیتر کوچکاز بیمار نیز نقش مخرب دارد، بنابراین افراد نباید به تمام کارهاي بیمار شامل 

کشی یا دخالت کنند و سعی در کنترل و سرکشی به کلیه رفتار و حرکات بیمار داشته باشند. این رفتارهـا  نظارت، سر

 تواند در تشدید بیماري مؤثر باشد.  دعوا و درگیري نیز می ،زا هستند. بدیهی است که مشاجره هم استرس

 اور داشته باشد بیمار ممکن است صداهایی بشنود یا اعتقادهاي نادرستی را به شکل راسخی ب -8

 قبول ندارد که بیمار است و گاه ممکن است خصمانه رفتار کند طورمعمول بهبیمار  -9

 شناسایی عالئم برگشت یا تشدید بیماري و مراجعه فوري اهمیت زیادي دارد -10

 قرار گیرد دیتأکهاي اجتماعی باید مورد اهمیت شرکت دادن بیمار در خانواده و سایر فعالیت -11

 گیرند اما باید از حقوقی همانند سایر افراد برخوردار باشنداران سایکوتیک مورد تبعیض قرار میخیلی اوقات بیم -12

 بیمار سایکوتیک ممکن است در شرایط کاري یا محیطی پراسترس دچار مشکل در بهبودي شود -13

 نوعی مشغول باشد  مهم است که فرد شغلی داشته باشد یا به -14
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  1اختالالت مرتبطاختالل عالمت جسمانی و 

 مقدمه
ي قبلـی کتـاب   با ترکیب دو دسته از اختالالت موجود در نسـخه  DSM 5این دسته جدیدي از اختالالت است که در 

یـا   "3هاي طبیعوامل روانشناختی تاثیرگذار بر بیماري"و دیگري دسته  2جسمی ایجاد شده است: یکی دسته اختالالت شبه

دهد. بنابراین در این مـوارد  در اولی بیماري روانی خود را شکل عالئمی جسمانی نشان میهمان اختالالت سایکوسوماتیک. 

با عالئمی جسمانی روبرو هستیم که در واقع منشا روانزاد دارند، مانند دردي که هیچ منشا جسمانی ندارد. دسته دوم که بـه  

-یا تغییر در سیر بیماري جسـمی موجـود مـی    اختالل سایکوسوماتیک هم معروف هستند، عوامل روانشناختی باعث تشدید

 کند. شوند. مانند بیماري فشارخون که در اثر عوامل روانشناختی سیر و شدتش تغییر می

 علل و عالئم
ي سـو  بـه اجتماعی چون سرکوب و واپس زدن خشم نسبت به دیگران به همراه متوجه ساختن آن خشـم   -عوامل روانی

خود فرد، همانندسازي با والدینی که الگوي نقش بیمار هستند، در کنار ژنتیک و عوامل زیستی در ایجاد این اختالالت سهیم 

 اند.   دانسته شده

هاي متفاوت است. براي آمـوزش ایـن    بندي این اختالالت همین نشانه کند. مبناي دسته هاي متفاوتی بروز می این اختالالت با نشانه

طور جداگانه ذکر کرد. دسته اول که با یک یا چند نشانه جسـمانی بـدون   تر است که دو دسته اختالالت ذکر شده در باال را بهدسته به

گذارنـد؛  توجیه همراه هستند و دسته دوم که یک بیماري جسمانی دیگر در آن وجود دارد و عوامل روانشناختی بر آن بیماري تاثیر مـی 

مثل عـدم مصـرف دارو    "رفتارهاي سالمتی ناکارآمد"و  "سازوکارهاي کنارآیی"، "فرديهاي بینملتعا"، "استرس"عواملی چون 

 تواند باعث بهبود سیر و شرایط بیماران مبتال شود.  و انکار بیماري و عالیم آن. شناسایی و توجه درمانی به این گونه عوامل می

 اما با توجه به تنوع اختالالت در دسته اول نحوه تشخیص آنها در قالب یک نمودار در ادامه آورده شده است.  

 

 

 

 

 

 

 

1 somatic symptom and related disorders 
2 somatoform disorder 
3 psychological factors affecting medical conditions  
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 ستینحال و معاینه عمومی با اختالل جسمی خاصی قابل توجیه  وجود یک شکایت جسمی که پس از انجام شرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 توجه:

هاي گذرا در مورد ابتال به یک بیماري  نمونه نگرانی عنوان بهجسمی دقت کنید.  شبه اختاللجسمی و  ي شبهها نشانهبه تفاوت میان 

معیاري براي افتراق نشانه  عنوان بهتوان  کافی و ایجاد اختالل در کارکرد روزانه را می زمان مدتتواند در برخی افراد بهنجار باشد.  می

 از اختالل مدنظر قرار داد.

 درمان 
است. درمان دارویی با داروهـاي مهارکننـده بازجـذب سـروتونین در     شناختی پایه درمان این اختالالت  مداخالت روان

 شود.   مفید است و توصیه می 1درمان اختالالت اضطراب بیماري

 پی گیري، مراقبت و آموزش بیماران 

 نگریست. "آورد ادا در می"نباید بیمار را مانند کسی که  در این اختالالت ارادي نیست. بنابراین ها تولید نشانه

با بیمار روبرو نشوید. درد یا فلـج بـراي بیمـار واقعـی     » اینها تنها در ذهن شما وجود دارد«زمان با جمالتی مثل هیچ  -1

 است.

 ها را در زندگی بیمار ارزیابی کنید.  به جاي شدت یا کیفیت عالئم، آثار آن -2

1 illness anxiety disorder 

مراجعه به روش برخورد با 
 اختالل تبدیلی

و ارجاع به کارشناس براي  دهید دورهیا پزشک عمومی  پزشک روانارجاع غیرفوري به 

 درمان غیردارویی پس از برگشت از ارجاع

بروز یک عالمت 
نورولوژیک کاذب مثل 

 نابینایی، فلج یا تشنج
 

 اختالل تبدیلی

سایر موارد اختالالت 
 جسمی شبه

 

عالمت اختالل 
 جسمانی

خاطر با ابتال اشتغال 

 به یک بیماري خاص

اختالل 
اضطراب 
 بیماري 

جسمانی  عالئموجود 
مانند عالئم گوارشی و 

 درد 
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 رت گیرد.ها تنها در صورت بروز عالئم جدید و به صورت مختصر باید صو انجام معاینه و آزمایش -3

شکایات بیمار راهی براي بیان مشکالت روانی اوست، بنابراین همدلی کردن با بیمار و گوش دادن بـه ایـن شـکایات     -4

 تواند به بهبودي وي کمک کند. می

 از اهمیت اطمینان بخشی غیرقضاوتمندانه به بیمار غافل نشوید. -5

 با نظم معینی انجام شود. یک بار در ماه) محدود شود و  مثالًها به تعداد خاصی ( ویزیت -6

 به بیمار کمک کنید ارتباط این عالئم را با حاالت روانی خود درك کند.  -7

 روش برخورد با اختالل تبدیلی

رود. لذا تنها انجام مـوارد   ) با یا بدون مداخله از بین میچند روزدر عرض مدتی کوتاه (چند ساعت تا  1در بیشتر موارد اختالل تبدیلی

 شود:  کند توصیه می زیر که این سیر را تسریع می

 همدلی با بیمار و آرامش دادن به وي -

 و توصیه به استراحت بخش تزریقی یا خوراکی (مانند پرومتازین یا دیازپام) تجویز یک داروي آرام -

 س از انجام این اقدامات اولیه: ارجاعدر صورت باقی ماندن مشکل پ -

 . "شود نمی"توصیه  عنوان چیه بهتزریق آب مقطر و سایر اقدامات دردناك  هایی چون روش  توجه:

 ي نورولوژکننده در افتراق اختالالت تبدیلی از اختالالت  نکات کمک

تر است. دو نشانه شایع فلج و تشنج را با راهنمـاي   ها بسیار شایع آید و در خانم همیشه به دنبال استرسور پدید می باًیتقراختالل تبدیلی 

 توانید افتراق دهید.  زیر می

 فلج

 هاي وتري عمقی  باقی ماندن رفلکس -

 افتد  افتد و پهلوي آن می در فلج دست، با رها کردن دست باالي صورت، دست روي صورت نمی -

 کند گر فشاري را زیر پاي فلج بر روي دست خود احساس می در فلج پا، با بلند کردن مستقیم پاي سالم، معاینه -

 شبه تشنج 

 ی و گیجی پس از تشنجآلودگ خوابي دفعی و اریاخت یبعدم وجود مواردي چون آسیب دیدن در هنگام سقوط،  -

 تر بودن زمان حمله طوالنی -

  وقوع در حضور دیگران -

 ها الگوهاي متفاوتی دارند در حمالت مختلف تشنج - 

 ناله و فریاد در هنگام تشنج  -

 ها و مقاومت در برابر بازکردن آنها بستن چشم -

1 conversion disorder 
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 1ناتوانی ذهنی

 مقدمه

) فرد مثل یادگیري، حـل مسـاله،   intellectual functioningهاي ذهنی ( بودن توانایی تر نییپاناتوانی ذهنی به معنی 

 adaptiveریـزي نسـبت بـه میـانگین سـایر افـراد و همچنـین اشـکال در عملکـرد انطبـاقی (          استدالل، قضاوت و برنامه

functioningرود. کارهـایی مثـل    ی از پس کارهایی بربیاید که از سن او انتظار میدرست بهتواند ) اوست به شکلی که نمی

رتباط برقرار کردن با دیگران، استفاده از خدمات معمـول شـهري،   رسیدگی به امور شخصی مثل نظافت، امور جاري منزل، ا

 هاي تحصیلی و توانایی کار و تفریح. توانایی

هاي تکـاملی   باشد. در ناتوانی ذهنی در اکثر شاخص "سالگی 18قبل از "باید  حتماًباید توجه داشت که شروع مشکل 

شود. این کودکان سن عقلی کمتري نسبت بـه سـن    دیده می ریتأخمثل رشد حرکتی، زبان، شناخت، بازي، ارتباط اجتماعی 

بـا ارزیـابی    معمـوالً تقویمی خود دارند و ممکن است مشکالت رفتاري و هیجانی مختلفی نشان دهند. توانایی ذهنی افـراد  

 شود.   ي میریگ اندازههاي سنجش هوش  بالینی و همچنین آزمون

ی مثل اختالالت خلقی، اضطرابی، اختالل رفتارهاي ایـذایی،  پزشک روانالزم به ذکر است که میزان بروز سایر اختالالت 

به انـواع خفیـف،    شدت بهاختالل بیش فعالی و نقص توجه در این کودکان بیشتر از سایر کودکان است. ناتوانی ذهنی بسته 

ان داراي نوع خفیف قبل از سنین مدرسه تفاوت فاحشی با سـایر کودکـان   شود. کودک ي میبند طبقهمتوسط، شدید و عمیق 

 ندارند و ممکن است در این سنین توسط خانواده تشخیص داده نشوند. 

 علل 

از  انـد  عبـارت ناتوانی ذهنی یک بیماري یکسان نیست و ممکن است علل و عوامل مختلفی باعث ایجاد آن شـوند کـه   

منفی بر رشد و نمو طبیعی مغـز   ریتأثو سندرم ایکس شکننده) یا شرایط محیطی مخربی که  عوامل ژنتیک (مثل سندرم داون

 ي و تربیتی) و یا ترکیبی از این عوامل.  ا هیتغذها یا سموم حوالی تولد، تروما به سر، فقر  دارند (مثل مواجهه با عفونت

 و نحوه انجام آن ارجاع موارد

ـ تائناتوانی ذهنی یا موارد مشکوك به آن الزم است کلیه موارد براي پس از شناسایی اولیه موارد مبتال به  تشـخیص و   دی

 غیرفوري به سطح تخصصی ارجاع داده شوند.  صورت بهانجام اقدامات احتمالی ضروري 

 نیازمند ارجاع مجدد بـه سـطح   معموالًاختالل همزمان دیگري نداشته باشند،  که یدرصورتبیماران مبتال به ناتوانی ذهنی 

ی جدیدي مثل اختالالت خلقی، اضطرابی، اختالالت رفتاري یـا غیـره   پزشک رواندچار مشکل  که نیاتخصصی نیستند، مگر 

 ذکرشدهگردد و مشابه موارد ارجاع فوري و غیرفوري  تعیین می آمده شیپشوند. در این صورت نوع ارجاع بر اساس مشکل 

 . استدر مبحث اختالالت کودکان 

1 intellectual disability 
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   بیماران ي و مراقبتریگیپ

شـود.  نحوه ادامه پیگیري و مراقبت از بیمار پس از بازگشت از ارجاع بر اساس پسخوراند سطح تخصصـی انجـام مـی   

طور همزمان وجود داشته باشد، پیگیري بر اساس مدل آن بیماري انجـام خواهـد شـد. ایـن     اختالل دیگري به که یدرصورت

ترین نقـش  هاي احتمالی جدید بررسی کرد. آموزش خانواده کلیديبروز مشکلتوان هر سه تا شش ماه از نظر بیماران را می

 تر است. را در این اختالل دارد و از هر درمان دیگري مهم

 خانوادهآموزش به 

آموزش به خانواده درباره ماهیت اختالل و راهکارهاي موجود اهمیت زیادي دارد. تا از یک سـو از پیشـرفت و درمـان    

ي به کودك نیاورند تا مثل کودکان عادي رشد کند، یا انتظار ازحد شیبناامید نشوند و آن را رها نکنند و از سوي دیگر فشار 

 ك خود را نداشته باشند. اي براي بهبود کامل کودگونهدرمان معجزه

کند؛ او چه نقـاط  آور است و چه چیزهایی او را خوشحال میمراقبان باید بیاموزند که چه چیزهایی براي کودك استرس -

 ضعف و چه نقاط قوتی دارد. 

 هاي جدید دچار مشکل شوند.  ممکن است این کودکان در موقعیت -

 ي، آموزش و خواب براي کودك تهیه کنند.برنامه روزانه منظمی را از نظر زمان خوردن، باز -

 آنها را در زندگی روزمره شرکت دهید و این کار را با کارهاي ساده و هر نوبت یک کار آغاز کنید. -

 شان باشید و مراقبت از خود را به آنها بیاموزید.بهداشت عمومی مراقب -

 او پاداش ندهید.پس از کارهاي خوب کودك به او پاداش بدهید ولی هنگام رفتار بد به  -

 مراقب باشید که مورد سوءرفتار قرار نگیرند.  -

به کودك اجازه بدهید که محدوده امنی براي خود داشته باشد (جایی که قابل دیدن باشد) که بتواند در آن راحت باشد،  -

 این طرف و آن طرف برود و آزادانه و به میل خود بازي کند. 

 تان را به اشتراك بگذارید. ارند در ارتباط باشید و اطالعاتبا سایر والدهایی که کودکان مشابه د -
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 1صرع

 مقدمه 

علـت ناشـناخته (ایـدیوپاتیک یـا      5/65شوند کـه %  هاي ناشی از صرع، در دوران کودکی شروع می تشنج 3/2بیشتر از 

ـ -)5/5ترومـا (%  -)1/4نئوپالزیک (%-)5/3دژنراتیو (%–) 5/2کریپوتوژنیک) است، عفونت (% ) و وسـکوالر  8ادرزادي (%م

هاي الزم  سال در موارد جدیدي صرع، بایستی بررسی 18) مطرح هستند. بنابراین در گروه سنی زیر ده سال و باالي 9/10(%

 تشخیص انجام شود. 

ی از تـوجه  قابـل در حـد   شده هیتهتوان بر اساس پروتکل  . میاست 5-1000/8هاي ایدیوپاتیک، شیوع  لپسی  در گروه اپی

هاي معتبـر نورولـوژي کـه در     هاي دارویی بر اساس رفرانس مبتالیان به صرع را از ابتدا و بدون ارجاع و با توجه به انتخاب

هاي الزم و بازگشت آنـان بـه    سطح شبکه بهداشت نیز وجود دارند، درمان کرد و درصد کوچکی را بعد از ارجاع و بررسی

 نزد پزشک خانواده، درمان نمود. 

شود. نوع پارشـیال خـود دو دسـته     لپسی به دو دسته کلی موضعی (پارشیال یا فوکال) و منتشر (ژنرالیزه) تقسیم می اپی

) و کمپلکس دارد. صرع ساده یا پارشیل، حمله صرع محدود به یک مناطق خاصی از قشر مغز بوده و بیمار Simpleساده (

شنوایی -بینایی-حرکتی-گیر در قشر مغز عالئم، متفاوت است (حسیدهد و بسته به منطقه در هوشیاري خود را از دست نمی

رغم اینکه حمله محدود به قسمت خاصی از مغـز (لـوب تمپـورال) اسـت، بیمـار        و ....). در صرع کمپلکس پارشیال، علی

ابتدا هوشیاري خود را هاي ژنرالیزه بیمار از  کند. در انواع صرع هوشیاري خود را از دست داده و با محیط ارتباط برقرار نمی

 کلونیک، آتونیک.  -از ابسانس، میوکلونیک، تونیک، تونیک اند عبارتصورت منتشر است و  دهد و تظاهرات به از دست می

 شوند:   باشند، توضیح داده می ترین می در زیر چند نوع صرع که شایع

بیمـار   )- GTCS Generalized tonic colonic Seizure( کلونیـک ژنرالیـزه   –تشنج تونیک  -1

هـا   شود. در این حالت اندام افتد و دچار فاز تونیک حمله تشنج می و می داده ازدستطور ناگهانی هوشیاري خود را  به

کنند. ممکن اسـت در ایـن مرحلـه     ها به سمت باال انحراف پیدا می شوند و چشم و سفت می Extendو تنه و گردن 

ایجاد شود. تنفس در این مرحله متوقف و مخاط دهان و گـاه پوسـت سـیانوزه    صداي شبیه جیغ یا فریاد توسط بیمار 

شوند. ممکن است در این مرحله یا مراحل بعـدي ادرار بیمـار نیـز     ها دیالته و بدون پاسخ به نور می شود. مردمک می

حرکـات ریتمیـک    شود کـه  انجامد و سپس فاز کلونیک شروع می ثانیه به طول می 10-20اختیار شود. این مرحله   بی

انجامد. بعد از اتمام تشنج بیمار  طول می ثانیه به 30شوند. این فاز نیز حدوداً  ها شروع می انقباض انبساط عضالت اندام

) و سـپس بـه وضـعیت عـادي     Postictalتا چند دقیقه گیج است و نسبت به زمان و مکـان شـناخت نـدارد (فـاز     

 . گردد یبازم

1 epilepsy 
                                           



 

 
  78  مروري بر اختالالت روانپزشکی شایع  –فصل ششم   –بسته آموزشی و راهنماي عمل  پزشک خانواده  در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد  

ناگهـانی   طـور  بـه شود. بیمـار   سال شروع می 4-12بین  طورمعمول بهتر است و   یعدر دختران شا :absenceصرع  -2

گردد. ولـی تـون عضـالنی از بـین نرفتـه و       داده متوقف می دهد. و کاري که انجام می هوشیاري خود را از دست می

انجامـد. بعـد از    طول می هکند که به مدت چند ثانیه ب ی پیدا میزدگ ماتافتد. در این حمله، بیمار حالت خیرگی و   نمی

دهـد. ایـن حمـالت ممکـن      داده ادامه می گردد و کاري را که انجام می حمله بالفاصله کودك به وضعیت عادي برمی

 است در طی روز به تعداد بسیار زیاد تکرار شود. 

حمـالت از نـواحی    :Complex partial Seizureصرع لوب تمپورال یا کمپلکس پارشیال سیژر ( -3

شوند. حمالت به شکل زیـر   گیرد و معموالً از اواخر کودکی یا سنین نوجوانی شروع می می منشأب تمپورال عمقی لو

تـرین آنهـا اوراي احشـایی (احسـاس غیرطبیعـی در       : ابتدا ممکن است بیمار اوراي خاصی داشته باشد. شـایع است

حیط، تغییر فرم و شکل و اندازه اشیاي محـیط،  گاستر، تهوع .....) است. سایر اوراها احساس غیرطبیعی نسبت به م  اپی

دهـد و   باشند. سپس بیمار ارتباط خود با محیط و هوشیاري خود را از دست می احساس بیگانگی با خود یا محیط می

 -هـا ماننـد کورمـال کـردن سـطح زمـین       انجام حرکات تکراري در دست –عالئم اتوماتیسم مانند ملچ، ملوچ کردن 

چرخیدن به دور خود یا چرخش دورانی دور چیزي، دویدن، رفتار شـبیه بـه    -لباس درآوردنتر مانند   حرکات پیچیده

ـ    Postictalدهد. بعد از اتمام این مرحله، بیمار فـاز   ترس و فرار، از خود نشان می یار کوتـاهی دارد و سـپس هوش

شود. ممکن است بیمار در طول حمله، با چندین بار صدا زدن پاسخ محدود بله یا خیر نیـز بدهـد. بعـد از اتمـام      می

آورد. ممکن است گاه یک حمله کمپلکس پارشیال به یـک حملـه تونیـک     را به یاد نمی داده رخحمله، بیمار حوادث 

 شود.  کلونیک ژنرالیزه (یعنی از حالت فوکال به منتشر) تبدیل

) و زن چشمکهاي  دنبال تحریک نوري متناوب (مانند چراغ بیمار به ):Photosensitiveصرع حساس به نور ( -4

 شود.  یا دیدن تلویزیون (خصوصاً صفحه برفک تلویزیون) دچار حمله تشنج تونیک کلونیک ژنرالیزه می

 طورمعمول بهنی و جوانی (در سنین نوجوا ):Juvenile myoclonic epilepsyصرع میوکلونی جوانان ( -5

هاي ناگهانی و نامنظم و غیرریتمیک و بسیار کوتـاه) و   شود. با حمالت تشنج میوکلونیک (پرش سالگی) شروع می 15

شود. هر دو نوع تشنج صبح بعد از بیدار شدن از خـواب،   حمالت تشنج تونیک کلونیک ژنرالیزه مشخص می عالوه به

دهد ولـی احتمـال عـود بعـد از      ج زمینه خانوادگی دارد و به درمان پاسخ خوبی میشود. این نوع تشن بیشتر دیده می

 درمان زیاد است.   

 تب و تشنج

هـاي    دار سیستمیک، بدون درگیري مغز و پـرده   شود که در طی یک بیماري تب اي گفته می  تشنج به تشنج ژنرالیزهتب و 

است، یک بار حمله دارد  مدت کوتاهشود. نوع ساده،  پیچیده تقسیم میمغزي ایجاد شده باشد. تب و تشنج به دو نوع ساده و 

ساعت چندین بار تکـرار شـود    24دقیقه ادامه یابد، یا در عرض  15بدون تظاهرات موضعی عصبی است. اگر تشنج بیش از 
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 شود. پیچیده یا کمپلکس نامیده می

 نحوه برخورد با تب و تشنج

 ارجاع فوري به نورولوژیست یا متخصص کودکان دارد.تب و تشنج از نوع پیچیده نیاز به 

 ماه نیاز به ارجاع فوري به نورولوژیست یا متخصص کودکان دارد. 18تب و تشنج از نوع ساده زیر سن 

ماه اگر بیش از یک بار تکرار شود نیاز بـه ارجـاع فـوري بـه نورولوژیسـت یـا        18تب و تشنج از نوع ساده باالي سن 

 د.متخصص کودکان دار

 شناسایی و درمان صرع

هـاي   بیمارانی که هر یک از این حاالت را داشته باشند باید به شکل غیرفوري به نورولوژیست ارجاع داده شوند: تشـنج 

سال و  18هاي زیر ده سال و باالي  صرع لوب تمپورال یا کمپلکس پارشیل سیژر، تشنج از چندین نوع، تشنج ازجملهفوکال 

این افراد نیاز به درمـان دارویـی داشـته     که یدرصورتی ذهنی دارند. ماندگ عقبنورولوژیک غیرطبیعی یا بیمارانی که معاینه 

 شوند.   باشند، براي ادامه درمان به پزشک خانواده ارجاع می

شود و در ادامه درمان در صورت نیاز بیمار به سطح تخصصی  هاي زیر، درمان توسط پزشک خانواده شروع می در صرع

 شود.   داده میارجاع 

 داروي انتخابی، سدیم والپروات یا اتوسوکسماید ←) absenceالف) صرع ابسانس (

 داروي انتخابی سدیم والپروات  ← )Juvenile myoclonic epilepsyب) صرع میوکلونی جوانان (

 داروي انتخابی کاربامازپین  ←) photosensitiveج) صرع فتوسنسیتیو (

تـوئین، کاربامـازپین و سـدیم      هر سه داروي فنـی  grandma) یا GTCSتونیک کلونیک ژنرالیزه (هاي  د) در مورد تشنج

 CNSوالپروات مؤثر هسـتند. فنوباربیتـال نیـز از داروهـاي بسـیار مـؤثر اسـت ولـی بـه دلیـل عـوارض جـانبی             

سه داروي فوق بـر اسـاس   شود. انتخاب بین  داروي رده اول استفاده نمی عنوان بهکندي ذهن و ....)  -یآلودگ خواب(

 داروي فوق انجام گیرد).  مدت یطوالنسن و جنس بیمار (با توجه به عوارض 

دوز دارو تا حداکثر  جیتدر بهشود و در صورت کنترل نشدن حمالت  تک دارویی آغاز می صورت بهدرمان همیشه  •

 یابد (منظور از کنترل حمالت این است که بیمار بیش از یک حمله در سال نداشته باشد).   میزان مجاز افزایش می

دهیم (براي تعویض دارو باید داروي جدید اضافه شده و پس از  باز هم مفید نباشد، دارو را تغییر می که یدرصورت •

قطع شود). اگر داروي دوم هم با بیشترین دوز مجاز در کنتـرل بیمـاري مـؤثر     جیتدر به رسانیدن به دوز الزم، داروي قبلی

 دهیم.   غیرفوري به نورولوژیست ارجاع می صورت بهنبود، بیمار را 

هاي دو ماهـه بیمـار،    ها تکرار شود. در مراجعات و پیگیري در صورت کنترل شدن بیماري، هر دو ماه باید ویزیت •

 ي کبدي چک شود. ها آزمونو  CBCعوارض دارویی انجام شود و هر سه ماه  -2نترل حمالت ک -1بررسی از نظر 

 در اطفال) 400mg/day) ،4-7 mg/kg-300توئین: دوز درمانی فنی  -
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 در اطفال) 1200mg/day) ،20-30 mg/kg-600دوز درمانی کاربامازپین:  -

 در اطفال) 3000mg/day) ،30-60 mg/kg-1000دوز درمانی سدیم والپروات:  -

 در اطفال) 200mg/day) ،3-5 mg/kg-90دوز درمانی فنوباربیتال:  -

استفاده کرد ولی کاربامازپین و سدیم والپروات باید سه بار در  دوز تکصورت توان به توئین و فنوباربیتال را می  فنی •

 روز (در سه دوز منقسم) تجویز شوند. 

 برخورد با عوارض دارویی

(مانند اختالل تعادل،  CNSلپتیک، عوارض سیستمیک (مانند عوارض گوارشی) و عوارض   اپی  تقریباً تمام داروهاي آنتی 

شدید نباشند با ادامه درمان تخفیف یافته و یا برطرف  که یدرصورتسرگیجه، گیجی، منگی، لرزش، کندي حافظه) را دارند و 

شدید باشند و باعث تغییر فعالیت روزانه و رونـد جـاري زنـدگی فـرد      که یصورتدرشوند و نیاز به مداخله ندارند ولی  می

 شوند، باید در ابتدا دوز دارو را کاهش داد. اما اگر با این کاهش حمالت تشنج عود کند، باید دارو را تغییر داد. 

ارجاع داد. ایـن عـوارض   در صورت بروز عوارض ایدیوسنکراتیک داروهاي ضدتشنج باید دارو را قطع کرد و بیمار را 

فـرم، سـندرم اسـتیونس جانسـون)،       ، اریـتم مـولتی  Exfoliativeاز عوارض پوستی مخـاطی (راش، درماتیـت    اند عبارت

 آگرانولوسیتوز و آنمی آپالستیک و مشکل کبدي. 

 نکاتی که پزشک باید به بیمار و همراهان وي آموزش دهد:

هـاي  لی مربوط به مغز است. صرع یک بیماري است که شـامل تشـنج  تفاوت تشنج و صرع را توضیح دهید. تشنج مشک -

 شود. مکرر است. صرع مسري نیست و در اثر جادو یا ارواح خبیثه ایجاد نمی

ها توان تشنج% از موارد می75درباره ماهیت تشنج و علل احتمالی آن توضیح دهید. صرع یک بیماري مزمن است اما در  -

 اش را بدون دارو سرکند. و فرد خواهد توانست باقی زندگیطور کامل کنترل کرد را به

 دار شوند.توانند زندگی طبیعی داشته باشند، ازدواج کنند و بچهافراد مبتال به صرع می -

 هرگز نباید کودکان مبتال به صرع را از مدرسه رفتن بازداشت. -

هاي سنگین یا در نزدیکـی آنهـا   اید از کار کردن با ماشینها را داشته باشند. اما بتوانند بیشتر شغلافراد مبتال به صرع می -

 خودداري کنند. 

 یی خودداري کنند.تنها بهافراد مبتال به صرع باید از آشپزي روي آتش روباز یا شنا کردن  -

ی یـا در معـرض نورهـاي    خـواب  کم عالوه بهافراد مبتال به صرع باید از مصرف الکل زیاد یا مواد مخدر خودداري کنند.  -

 قرار گرفتن براي آنها نامناسب است.  زن چشمک

 الف) نکات مربوط به مصرف دارو: 

علت از کنترل  نیتر عیشامصرف شود. مصرف نامرتب دارو  شده هیتوصبه مدت و طبق دستور  مرتب طور بهدارو باید  -1

 . استخارج شدن حمالت تشنج 
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 رود.  پس از قطع دارو بعد از مدت الزم، از بین می اغلب عوارض دارویی شایع، گذرا بوده و با ادامه درمان و یا -2

 .  ناگهانی قطع شود طور بهنباید  رو نیازالپتیکوس دارد و قطع ناگهانی دارو خطر استاتوس اپی -3

 ب) اقدامات اساسی حین حمله: 

 خونسردي خود را حفظ کنید و تا اتمام حمله تشنج در کنار بیمار بمانید.  -1

بخوابانید و سر بیمار هم به همان طرف باشد تا بهتر بتواند تنفس کند و ترشحات دهـان یـا اسـتفراغ    بیمار را به پهلو  -2

 اش نشود.  وارد ریه

 . دیدار نگهرساننده را از اطراف بیمار دور   اجسام خطرناك و آسیب -3

و حتی خطر آسیب جسـمی  باز کردن دهان بیمار، مؤثر نیست  –ها و گرفتن بیمار  داشتن اندام  اقدام خاصی مانند نگه -4

 را براي بیمار دربردارند. بنابراین از این کار خودداري کنید. 

نیاورده است از خورانیـدن آب، غـذا، دارو بـه بیمـار خـودداري       دست بهتا زمانی که بیمار هوشیاري کامل خود را  -5

 نمایید.  

این موارد باید جایی کـه امـن باشـد دراز    شوند که االن تشنج خواهند کرد. در گاهی بیماران قبل از حمله متوجه می -6

 بکشند تا موقع افتادن آسیب نبینند. 

 ج) در موارد زیر بیمار باید سریع به مراکز درمانی برده شود: 

 طول انجامیده است.  اي که بیشتر از ده دقیقه به حمله -1

 نیاورده است.  دست بهدو یا بیشتر حمله که بین حمالت فرد هوشیاري خود را  -2

 هاي بدنی مانند ضربه به سر یا سایر مناطق بدن، خونریزي، ..... که حین حمله اتفاق افتاده است. آسیب -3



 

 
  82  مروري بر اختالالت روانپزشکی شایع  –فصل ششم   –بسته آموزشی و راهنماي عمل  پزشک خانواده  در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد  

 کوسیلپت یاپپروتکل درمان استاتوس 

 

 

  
  
 
 )25گلوکز% kg/cc2(در اطفال  50گلوکز% cc50تیامین و سپس  mg 100نامشخص،  حال شرحدر صورت  

 ها  الکترولیت–اوره  -با آنژیوکت و قبل از هر اقدامی، نمونه خون جهت قند IV lineگرفتن 

 ،IV، سپس تزریق فنی توئین mg 20تا قطع تشنج تا حداکثر min mg2/تزریق دیازپام وریدي با سرعت  

kg  /mg 20-15 آهسته با سرعت کمتر از/min mg50 در اطفال کمتر از)min /kg   /1mg 

 رل شده است ؟ آیا تشنج کنت

Kg/mg5 فنی توئین، حداکثرkg/mg30 مجدداً تزریق ،
 شود.

، ادامه درمان محافظتی TDS/100mg نیتوئ یفن
لزوم و امکان، اعزام به مراکز  و در صورت

 تخصصی

 آیا تشنج کنترل شده است؟ 

 kg/mg20تا حداکثر mm /mg100انتوباسیون بیمار و فنوباربیتال وریدي  

 آیا تشنج کنترل شده است؟ 

و  TDS/mg100نیتوئ یفن

و  BD/mg100فنوباربیتال 

ادامه اقدامات محافظتی و 

اي  مسبب  درمان بیماري زمینه

استاتوس و در صورت امکان 

 ارجاع بیمار به مراکز تخصصی

دادن داروهاي بیهوشی کوتاه اثر مانند 
 پنتوباربیتال، تحت نظر متخصص بیهوشی

آیا تشنج کنترل 
 شده است؟ 

 و مانیتورینگ قلبی VSو دادن اکسیژن، کنترل  air wayارزیابی وضعیت قلبی ریوي، گذاشتن 

کاهش  +و فنوباربیتال نیتوئ یفنادامه 

ساعت  12-24بیهوشی هر دوز داروي 

 م قطع تشنجبراي ارزیابی قطع یا عد

 +ادامه داروي بیهوشی

      500mg/dayنیتوئ یفن

    400mg/dayفنوباربیتال

 بله

 بله خیر

 بله

 بله

 خیر

 خیر

 خیر



 

 
  83  مروري بر اختالالت روانپزشکی شایع  –فصل ششم   –بسته آموزشی و راهنماي عمل  پزشک خانواده  در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد  

 1توجهیاختالل بیش فعالی و کم

 مقدمه 

بر اساس . دینما یمفعالی (پرتحرکی)، تکانشگري و کمبود توجه بروز ي بیشها نشانهاختالل بیش فعالی و کمبود توجه با 

توجه و مخلوط تقسیم نمود. در سـنین قبـل از مدرسـه نـوع     بی عمدتاًپرتحرك،  عمدتاًبه سه نوع  آن راتوان نوع عالئم می

هاي دبستانی زمانی که انجـام   توجه در بچهکم عمدتاًنوع  که یدرحالیی است شناسا قابلپرتحرك بارزتر است و بیشتر  عمدتاً

است و این کودکان در تداوم ارتبـاط   تر عیشابارزتر است. این اختالل در پسرها  شود یمشکل تکالیف نیازمند توجه دچار م

دلیل ناتوانی در رسیدن به اهدافشان احساس شکست کرده، ، عملکرد تحصیلی و اجتماعی دچار مشکل بوده و بهها سن همبا 

 . کند یمرا دچار اشکال  آنها نفس اعتمادبه، این مساله شوند یمدچار ناکامی 

 علل و عالئم

ـ هاي اجرایی ایجاد  این اختالل به دلیل اشکال در برخی کارکردهاي مغزي مثل توجه، کنترل مهاري و عملکرد . شـود  یم

نشـانه از   6کم توجهی اختاللی باید دستفعالی و کمعامل ژنتیک در ایجاد این بیماري نقش مهمی دارد. براي تشخیص بیش

بایـد قبـل از    ها نشانهماه طول کشیده باشد وجود داشته باشد. برخی از این  6توجهی که به مدت کمفعالی یا هاي بیش نشانه

کم در دو مکان مجزا (مثل منزل و مدرسه) اتفاق بیفتد. البته بایـد  دست ها نشانهباشد و الزم است این  شده شروعسالگی  12

. امـا نبایـد   دهد یمي دو گروه رخ ها نشانهمختلط و ترکیبی از  صورت بهی بیشتر توجه کمفعالی و  دقت کرد که اختالل بیش

هاي کمبود  با نشانه صرفاً تواند یمفعالی وجود دارد و اختالل ي بیشها نشانه حتماًتصور کرد در هر کودك دچار این اختالل 

ز حد مـورد انتظـار بـراي    توجه بروز کند. براي طرح تشخیص باید دقت کرد که پرتحرکی و رفتارهاي تکانشی بیمار باید ا

 تکاملی زیادتر باشد.  سطح همسن و کودکان هم

 یتوجه کمهاي  نشانه

: جا انداختن حروف و کلمات ها نمونه( کند یمدقتی در تکالیف مدرسه بی که نیابه جزئیات توجه کامل ندارد و یا  -1

 در امتحانات). سؤاالتها و یا عدم پاسخ به بعضی  در دیکته

 نشیند).توجه روي یک تکلیف و یا بازي مشکل دارد (سر تکالیفش به مدت طوالنی نمی اغلب در تداوم -2

 است). هوا سربهپرت و (حواس دهد ینمگوش  کنند یمرسد وقتی با او صحبت  اغلب به نظر می -3

 تواند تکالیفش را تمام کند.ها را دنبال کند و نمیاغلب قادر نیست دستورعمل -4

 نظم است).ها را سامان دهد (بی فعالیتاغلب قادر نیست تکالیف و  -5

(براي مثال از انجام تکـالیف مدرسـه    کند یمیی که نیازمند تداوم توجه باشد اجتناب ها تیفعالاغلب از شرکت در  -6

1 attention deficit hyperactivity disoder 
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 زند).میسرباز

(بـراي مثـال کیـف و کتـاب خـود را در مدرسـه        کنـد  یماغلب وسایلی را که براي انجام تکالیف نیاز دارد گم  -7

 گذارد).جامی

(براي مثال توجه وي در حین درس خواندن مرتـب   کند یمي نامربوط محیطی حواس او را پرت ها محركی آسان به -8

 ).رود یمبه سمت صداهاي محیط 

 ).کند یمرا فراموش  شود یمیی که به او زده ها حرفي روزانه اغلب فراموشکار است (ها تیفعالدر  -9

 تکانشگري -فعالیهاي بیش نشانه

 فعالیهاي بیش نشانه

 .شود یمخورد و یا جابجا  اغلب سر جایش وول می -1

 .کند یمترك  رود یمرا در کالس و یا هر جایی که انتظار نشستن  اش یصندلاغلب  -2

 .پرد یمهایی که متناسب نیست باال و پایین  دود و یا در مکان اغلب زیاد می -3

 صورت آهسته ناتوان است.ن استراحت، بهي زماها تیفعالاغلب از آرام بازي کردن یا شرکت در  -4

 .اند بستهیا به پایش موتور  دهند یمانگار او را هل  کند یماغلب در حال حرکت است و طوري عمل  -5

 .زند یماغلب زیاد حرف  -6

 هاي تکانشگري نشانه

 دهد. تمام شود پاسخ می سؤال که آناغلب قبل از  -1

 در صف بایستد). تواند ینماغلب در انتظار کشیدن مشکل دارد (براي مثال  -2

 .کند یماغلب صحبت یا فعالیت دیگران را قطع  -3

عالقگـی بـه انجـام تکـالیف،     هایی مثل پرتحرکی، ناسازگاري، درس نخواندن و بی این کودکان با شکایت طورمعمول به

ي ها برنامهقه زیاد به . این کودکان ممکن است عالشوند یمها و پرخاشگري به پزشک ارجاع  ی در دیکتهدقت یبجاانداختن و 

ي داشته باشند ولی براي انجام تکالیفشان رغبت نشان ندهنـد و موقـع انجـام تکـالیف نیازمنـد      ا انهیراي ها يبازتلویزیون و 

در مـورد کودکـان    خصـوص  بـه نظارت دیگران باشند. ممکن است عالئم اختالل از یک روز به روز دیگر متفاوت باشد و 

 ور پزشک برخالف انتظار ساکت و آرام بنشینند. ممکن است در حض تر بزرگ

 

ی: ه بالین  نکت
ي و ... ا مقابلهطور شایعی با اختالالتی چون اختالل یادگیري، اختالل وسواسی جبري، تیک، اختالل نافرمانی توجهی، بهفعالی و کماختالل بیش 

باید در جستجوي اختالالت همراه نیز بود. این موضوع در تعیین  حتماًتشخیص این اختالل مطرح شد  که یدرصورت جهیدرنتهمراهی دارد. 

 سبب تشدید تیک شود.  تواند یم شود یمتوجهی تجویز فعالی و کمفنیدیت که براي درمان بیشمتیل مثالًراهبرد درمانی اهمیت دارد. 
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 درمان 

ـ فنیدیت (ریتالین) است. این داروها درمان این اختالل در وهله اول استفاده از داروهاي محرك نظیر متیل بـر   تواننـد  یم

ي اختصاصـی بازجـذب   ها مهارکنندههاي این اختالل مؤثر باشند. از داروهاي دیگري نظیر کلونیدین، بوپروپیون،  تمام نشانه

ین اختالل اسـتفاده  هاي غیردارویی نیز در مورد ا توان براي درمان این اختالل استفاده کرد. انواعی از درمان نیز می سروتونین

-به آموزش مدیریت رفتارهاي کودکان به والدین اشاره نمود. درمان این اختالل و به توان یمشده است که از مؤثرترین آنها 

جهـت   هـا  نشـانه است و تمام موارد در صورت وجـود   پزشک روانطور مشخص تجویز داروهاي محرك تنها در صالحیت 

 باید ارجاع شوند.   تشخیص و شروع درمان مناسب دییتأ

 اصول کلی مشاوره و آموزش 

 فعالی و نقص توجه به والد در خصوص موارد زیر آموزش دهید:در صورت وجود اختالل بیش

درمان در تابسـتان   پزشک روانحتا ممکن است در مواردي با صالحدید  که نیادر مورد لزوم درمان طوالنی اختالل و  -1

 دهید. یا تعطیالت هم ادامه یابد توضیح

 توجهی باشد.هاي کم فعالی و فقط با نشانهتواند بدون بیش اختالل می -2

فعالی موجب افت عملکرد تحصیلی، اختالل در برقراري روابط مناسب با اطرافیان، دریافت بازخوردهاي اختالل بیش -3

اثر پیشگیرانه  تواند یم. درمان شود یمو احساس ناکامی و افسردگی  نفس اعتمادبهمنفی از محیط و به دنبال آن کاهش 

 داشته باشد.

 در مورد نحوه پیگیري درمان به والد آموزش دهید. -4

برخی از این مشکالت به دلیل وجود این اختالل است بـه والـد آمـوزش     که نیادر مورد مشکالت رفتاري کودك و  -5

 دهید.

 ازه ندارد انجام دهد تغییر ندهید.  کودك چه کارهایی را اجازه دارد یا اج که نیاهرگز نظرتان را درباره  -6

از یـک   حتماً. الزم نیست دهند یمهایی که بالفاصله پس از رفتار مثبت بوده و پیوسته تکرار شوند پاسخ  این کودکان به تشویق -7

معمـولی   از برخـورد  تر برجستهتواند لفظی یا رفتاري باشد ولی مهم است که کاال یا هدیه براي تشویق استفاده نمود. تشویق می

 بوده و بالفاصله پس از رفتار باشد.  

. تنبیه باید خفیف باشد مثـل  شود یمبدتر  شان يبدرفتاراین کودکان نسبت به تنبیه بدنی پاسخ مناسبی نداشته و حتی  -8

 ندادن جایزه یا محروم کردن از تفریح. دفعات استفاده از تنبیه باید خیلی کمتر از تشویق باشد. 

ترین موارد واکنش نشان دهید. سعی کنید راهی بیابید که از رویارویی شـدید بـا کـودك و    اري تنها به مهماز بین مشکالت رفت -9

 ی کرد باعث مشکل خواهد شد، بپرهیزید.  نیب شیپتوان شرایطی که می

 موقع عصبانیت با کودك بحث نکنید.  -10

 که به نظرتان کودك باید انجام دهد، شروع کنید.  مشاهده قابلتغییر رفتار را با تمرکز بر تعداد کمی رفتارهاي  -11
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 اي بدهید با تمرکز بر کاري که باید کودك انجام دهد، نه کاري که نباید انجام دهد. دستورهاي کوتاه، روشن و ساده -12

 بر اختالل ندارد. دکنندهیتشدرژیم غذایی خاصی اثر  -13

بلکه خطر وابستگی در آینده را هـم در کـودك کمتـر    ، شود ینمداروهاي محرك منجر به وابستگی در کودکان مبتال  -14

 کند. می

 در صورت پیگیري مناسب، رشد کودك مبتال همانند دیگر کودکان خواهد بود.  -15

  توصیه به آموزگار

 ریزي کنید. کارهایی مثل:براي رسیدگی به نیازهاي آموزشی خاص کودك برنامه

 کودك را در جلوي کالس بنشانید. -

 بیشتر براي درك تکالیف بدهید.به کودك زمان  -

 تري تقسیم کنید.هاي کوچکتکالیف طوالنی را به بخش -

 پیگیري 

ـ   6تا  3هاي اولیه الزم است در طول درمان وضعیت رشدي و وزن کودك را در فواصل هر  پزشک مراقبت  بـار  کمـاه ی

نظـارت بـر    مـدت  یطـوالن ه به نیاز به درمان ارزیابی کند. تغییر یا قطع دارو باید با نظر پزشک متخصص انجام شود. با توج

 مصرف منظم دارو در هر مالقات با خانواده ضروري است. 
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 1اختالالت رفتارهاي ایذایی

 مقدمه

ي مختلف است. دو اختالل اصلی که در این دسته ها نهیزمعالمت اصلی در این دسته از اختالالت، مشکالت رفتاري در 

ـانی   . نشانه برجسته "3اختالل سلوك"و  "2يا مقابلهاختالل رفتار نافرمانی "از  اند عبارتگیرند  قرار می ـار نافرم اختالل رفت

و  شـود  یمدر محیط خانواده دیده  عمدتاًاست. اختالل  ترها بزرگاعتنایی نسبت به خواست مراقبان و ، لجبازي و بیيا مقابله

و در ارتبـاط بـا    کند یمممکن است در خارج از خانه کودك مشکلی نداشته باشد. گاهی مشکل در محیط مدرسه هم بروز 

. کودکان مبتال به این اختالل از دید دیگـران کودکـان لجبـاز و سـرکش هسـتند. در      شود یممعلمان یا اولیاي مدرسه دیده 

مت اصلی زیر پا گذاشتن قانون و حقوق دیگران اسـت. تخریـب امـوال دیگـران، پرخاشـگري، دزدي و      عال اختالل سلوك

فریبکاري جزو عالئم این اختالل است. تعدادي از افراد مبتال به این اختالل بعدها به اختالل شخصـیت ضـداجتماعی مبـتال    

 خواهند شد. 

 عالئم

هاي والدین، مراقبـان،  جویی با درخواستگی این اختالل، نافرمانی و مقابلهترین ویژي: مهما مقابلهاختالل رفتار نافرمانی 

و تـا   شـود  یمطبیعی نیز دیده  طور بهسالگی  3تا  2معلمان و اولیاي مدرسه است. البته باید دقت کنید که لجبازي در سنین 

ـ باشد و منجر به اختالل و رنج نشود طبیعـی تلقـی    مدت کوتاهحدي که شدید نبوده،  . میـزان مشخصـی از رفتـار    شـود  یم

استقالل نسبی کودك در حال رشد از والدین است.  ساز نهیزمکه قابل مدیریت باشد و اختالل جدي ایجاد نکند  انهیجو مقابله

خـویی خـود را از دسـت داده،    نرم طورمعمول بهبراي تشخیص، عالئم باید حداقل شش ماه تداوم داشته باشد. این کودکان 

ها و دستورات بزرگترها و همساالن مخالفت صورت فعال با خواستبه طورمعمول بهشوند. کودکان مبتال دلخور میراحتی  به

خـاطر خطاهـاي خودشـان از دیگـر     ترها و سرزنش دیگران بهنمایند. پرخاشگري نسبت به بزرگکنند و با آنها بحث میمی

اعتنایی سنین قبل از مدرسه و سن دبستان اسـت. ایـن   اي و بیل مقابلههاي افراد مبتال به اختالل است. سن شایع اختالنشانه

شود و در تشخیص افتراقی آن باید اختالل دوقطبی، فعالی و کمبود توجه دیده میطور شایعی همراه با اختالل بیشاختالل به

 اختالل افسردگی اساسی و اختالل سلوك را در نظر داشت.

تـرین  رسان است. مهـم اختالل سلوك، نقض قانون و حقوق دیگران از طریق رفتارهاي آسیبترین مشخصه مهم اختالل سلوك:

ي و کـار  کتـک از: تخریب اموال دیگران؛ دزدي؛ فریبکاري؛ ورود بدون اجازه به محل زندگی یا کسب دیگـران؛   اند عبارتاین رفتارها 

بدون اطالع خانواده؛ مصرف مواد مخـدر؛ وادار کـردن دیگـران بـه     پرخاشگري؛ فرار از منزل یا مدرسه؛ بیرون ماندن از منزل در شب 

 رابطه جنسی.

1 disruptive behavior disorders 
2 oposisional defiant disorder  
3 conduct disorder 
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مدت طوالنی وجود داشته باشد و اختالالت دیگري مثل افسردگی یا دوقطبـی  کم سه عالمت بهبراي تشخیص باید دست

سـالگی بایـد    13د و قبل از شوسال دیده می 18ها نباشند. اختالل سلوك در کودکان و نوجوانان کمتر از  مسئول بروز نشانه

 آگهی بدتري دارد.شود و پیشسالگی شروع می 10ها آغاز شده باشد. نوع اولیه این اختالل قبل از نشانه

 ارزیابی و درمان 

هاي خانوادگی براي تسـهیل آمـوزش والـدین در ایجـاد     درمان اولیه انجام مداخله اي:اختالل رفتار نافرمانی و مقابله

رد نیاز براي کودك است. درمان اصلی این اختالل غیردارویی است و مبتنی بر تقویـت رفتارهـاي مناسـب و    هاي مومهارت

نادیده گرفتن یا عدم تقویت رفتارهاي نامطلوب است. دارو جایگاهی در درمان ندارد مگر براي درمان اختالالت همراه چون 

 ارجاع شود.  پزشک روانهت ارزیابی و درمان به اضطراب یا افسردگی. در صورت شدید بودن بهتر است بیمار ج

از داروهـایی چـون داروهـاي ضدروانپریشـی ماننـد هالوپریـدول و االنـزاپین در درمـان رفتارهـاي           اختالل سلوك:

شود. اما درمان اصلی در این اختالل نیز غیردارویـی اسـت و کـاربرد دارو    پرخاشگرانه این کودکان و نوجوانان استفاده می

فعالی تواند در مواردي با اختالل بیشذکر شد این اختالل می که چنانعنوان نمونه  محدود به درمان اختالالت همراه است. به

شـک بـه    هرگونـه شـود. در صـورت   میها براي درمان استفاده و کمبود توجه همراهی داشته باشد. در این موارد از محرك

 ارجاع دهید.  پزشک رواناختالل سلوك در اسرع وقت بیمار را به 

 اصول آموزش والدین

هاي یـک اخـتالل   بودن نیست و نشانه "بد"معناي کودك یا نوجوان  رفتارهاي کودك یا نوجوان در هر دو اختالل به -1

 ی است. پزشک روان

 در مدیریت رفتار کودك و نوجوان مبتال را گوشزد کنید.هاي والدي اهمیت یاد گرفتن مهارت -2

سمت رفتارهایی چون سوءمصرف مـواد   اهمیت درمان را در پیشگیري از افزایش شدت اختالل و احتمال پیشرفت به -3

 بندوباري جنسی یادآور شوید.  یا بی

 ی در درمان اختالالت همراه را به والدین یادآور شوید.  دارودرماناهمیت  -4

  پیگیري

انجام شود. با توجـه بـه    پزشک روانبهتر است در این بیماران هرگونه تجویز، تغییر یا قطع دارو با نظر پزشک متخصص 

هـاي دال بـر   نظارت بر مصرف منظم دارو در هر مالقات با خانواده ضـروري اسـت. بـه نشـانه     مدت یطوالننیاز به درمان 

اختالل سلوك حساس باشید و در صورت وجود مداخله متناسب را مدنظر  رفتارهاي پرخطر در کودکان و نوجوانان مبتال به

داشته باشید. خودکشی در افراد مبتال به اختالل سلوك چندان شایع نیست اما با توجه به احتمال وجود اختالالت همراه بهتر 

 است ارزیابی و در صورت وجود مداخله الزم مدنظر قرار گیرد.
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 1اختالل یادگیري اختصاصی

 قدمه م

ها مثـل   کودکی است که با وجود هوش طبیعی در یادگیري یکی یا بیشتر از توانایی طورمعمول بهفرد مبتال به این اختالل 

طبیعی است. در صورت  کامالًها  خواندن، نوشتن یا ریاضیات مشکل دارد. بنابراین عملکرد کودك در یادگیري سایر توانایی

ي باشـد کـه بـا    ازحـد  شیبوجود همزمان ناتوانی ذهنی و اختالل بیش فعالی و نقص توجه اختالل موجود در یادگیري باید 

فعالی و نقص توجه ممکن است به علـت  شود. کودك مبتال به اختالل بیشنقایص هوشی و توجه در این کودکان توجیه می

ریاضی را دقیق بنویسد، در ایـن مـوارد    سؤاالتیکته جابیاندازد یا فراموش کند پاسخ بعضی تمرکز ناکافی کلماتی را در د

پـردازي در تمـام   اختالل یادگیري اختصاصی مطرح نیست. در کودکان مبتال به ناتوانی ذهنی نیز قدرت یـادگیري و مفهـوم  

تـري از  بنابراین از نظر بالینی این کودکان سطح پـایین کاهش دارد و محدود به یادگیري نوشتن یا ریاضیات نیست. ها حوزه

 عملکرد تحصیلی نسبت به عملکرد هوشی خود دارند.

 علل و عالئم

شود. در مـواردي کـه   بندي میاختالل یادگیري اختصاصی در سه نوع اشکال در خواندن، نوشتن و ریاضیات دسته 

احتمال وجود اختالل یادگیري اختصاصی را در نظر داشته باشد. کند پزشک باید کودك با افت عملکرد تحصیلی مراجعه می

هاي میزان خواندن، دقت خواندن و درك مطلب پـایین اسـت، و    توانایی خواندن کودکانی که نقص خواندن دارند در زمینه

منطـق  کالم، همراه است. نقص در ریاضی بـا مشـکل در محاسـبه و     ریتأخاغلب با مشکل در هجی کردن، ضعف نوشتن و 

هـاي جمـع و تفریـق، یـادگرفتن     خاطر آوردن نشانهدر یادگیري نام اعداد، به معموالًشود. این کودکان ریاضی مشخص می

 جدول ضرب و انجام جمع اعداد با مشکل روبرو هستند. 

ده از هاي نوشـتن وجـود دارد. در ایـن اخـتالل اسـتفا     نوعی که با نقص نوشتاري همراه است، نقص اساسی در توانایی

خط دچار مشکل است. این کودکان بدخط هستند. حـروف را وارونـه   گذاري، سازماندهی، هجی کردن و دستگرامر، نقطه

دیدیـد بایـد بـه ایـن      "خانـدن "اگر در دیکته کودکی به جاي خواندن،  مثالًنویسند و در نوشتن کلمات مشکل دارند. می

 اشتباه مطرح کننده اختالل یادگیري نیست. اختالل شک کرد. البته بدیهی است وجود تنها یک 

گیرد و در صـورت آگـاهی   هاي اولیه دبستان مورد توجه قرار میدر همان سال طورمعمول بهاختالل یادگیري اختصاصی 

پزشکی کودك و نوجوان انواعی از اختالالت دیگر مثل اختالالت  شود. همچون سایر اختالالت روانکافی تشخیص داده می

فعالی و نقص تمرکز و ... ممکن است همراه با اختالل یادگیري اختصاصـی دیـده   ، افسردگی اساسی، اختالل بیشاضطرابی

% 25فعالی و نقص تمرکز دقت نماییـد. تـا بـیش از    طور مشخص به همبودي دو اختالل یادگیري اختصاصی و بیششود. به

همزمان رنـج   صورت بهفعالی و نقص تمرکز نیز اختالل بیش کودکان مبتال به اختالل یادگیري اختصاصی با نقص خواندن از

1 specific learning disorder 
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 ي ژنتیکی مشترك میان دو اختالل مطرح است.ریپذ بیآساي که احتمال گونهبرند، بهمی

 تشخیص و درمان 

با مشکالت تحصیلی جدي روبرو هستند که ممکن است با همین شکایت به پزشـک مراجعـه    طورمعمول بهاین کودکان 

خانواده باید قادر باشد بر اساس نوع عالئم همراه و نوع مشکل تحصیلی مشخص کند که علت افت تحصیلی  نمایند. پزشک

ها مشکل تحصیلی را خواهـد داشـت لـذا تشـخیص      چیست. اغلب این اختالالت از نظر پزشکان پنهان مانده و کودك سال

 د از مشکالت بعدي پیشگیري نماید.توانموقع کودك براي انجام مداخالت درمانی میزودهنگام و ارجاع به

 توانید از جدول زیر بهره بگیرید: براي تشخیص زودهنگام می
 

 هاي خواندن، نوشتن یا ریاضی موارد زیر را ارزیابی کنید: کم یکی از زمینهدر صورت وجود مشکل در دست

 اند؟از چه زمانی متوجه نقص شده

 مشکل دارد؟آیا کودك در روخوانی و هجی کردن کلمات 

 آیا کودك در یادگیري نوشتن کلمات مشکل دارد؟

 بندي مشکل دارد؟بندي صحیح و پاراگرافآیا در جمله

 گذاري بین کلمات مشکل دارد؟آیا در نوشتن روي خط و فاصله

 هاي ریاضی عددي به حروفی و برعکس مشکل دارد؟ آیا در تبدیل نماد

 ل دارد؟آیا در جمع و تفریق و محاسبه ریاضی مشک

 آیا در ترسیم هندسی مشکل دارد؟

 

ی در درمان اختالل یادگیري اختصاصی، دارو جایگاهی ندارد مگر در درمان اخـتالالت همـراه ماننـد اخـتالل     طورکل به

کنـد و درمـان اخـتالل یـادگیري     فعالی و نقص تمرکز. درمان اختالالت همراه، کمکی به درمان اختالل یادگیري نمـی بیش

ها بسته به نوع اخـتالل مـواردي چـون مفـاهیم ریاضـی،      مبتنی بر آموزش و تمرین مداوم است. در این آموزشاختصاصی 

شود. بازخورد مثبت بـه کـودك   ها در چارچوب دستور زبان آموزش داده میارتباط حروف و صداها و بیان و نوشتن جمله

 سازد. حصیلی مهیا میتر اجتماعی و تزمینه را براي پیشرفت بهتر وي و عملکرد مناسب

 اصول کلی مشاوره و آموزش
عالوه اهمیت پرهیز از سرزنش ماهیت اختالل را به خانواده آموزش دهید و آنها را براي اقدام به درمان ترغیب نمایید. به

کـودك  هاي هر چند کوچک وي را یادآور شوید. مهم است خانواده بداند کـه  کودك و در مقابل بازخورد مثبت به پیشرفت

 دچار یک اختالل نیازمند درمان است و عامل مشکل او ارادي نیست و براي مثال ناشی از تنبلی نیست. 
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 1اوتیسم

 تعریف 

هاي اول زندگی (قبل از  ماندگی ذهنی از همان سالاوتیسم یا در خودفرورفتگی یکی از اختالالتی است که همانند عقب

کند این اسـت کـه کـودك بـه      دهد. از اولین نکاتی که در یک کودك اوتیسمی جلب توجه می سالگی) خود را نشان می 3

مادرشـان و سـایر افـرادي کـه      صورت بهها و چیزهایی که اطرافش هستند توجه زیادي ندارد. براي مثال کودکان عادي  آدم

برند که بغلشان کنند. ولـی   شود دستانشان را به شکلی باال می کنند و وقتی فرد آشنایی نزدیک می شوند نگاه می یکشان مینزد

اي بـه  زنند و عالقه کنند، با دیدن دیگران یا در پاسخ به آنها لبخند نمی هاي دیگران نگاه نمی کودکان مبتال به اوتیسم به چشم

جوشند و تمـایلی   شوند با هم سن و ساالن خود نمی می تر بزرگرفتن هم ندارند. وقتی هم که قرار گ موردتوجهبغل شدن یا 

 جمعی ندارند.  به انجام کارهاي دسته

از طرف دیگر کودکان مبتال به اوتیسم در یادگیري زبان و ارتباط برقرار کردن با دیگران هم مشکل دارند. ایـن کودکـان   

خوبی حرف بزننـد  توانند به وقت نمیافتند یا اینکه هیچ تکلم را یاد بگیرند و دیرتر به حرف میها  توانند همانند دیگر بچه نمی

هـاي ایـن کودکـان هـم      اي و تکراري باشد. عالوه بر این ممکن است رفتارهاي دیگر و بازيو کالمشان ممکن است کلیشه

هـاي   دهنـد و بـازي   ا قسمتی از آنها عالقه نشـان مـی  هاي محدود ی بازياي باشد. براي مثال فقط به اسبابتکراري و کلیشه

تواننـد یـک قـوطی     نمـی  مثالًهاي تخیلی انجام دهند،  هایشان بازي بازيتوانند با اسباب عالوه نمیدهند. به تکراري انجام می

حرکات جلـو و  رت صوبه هارفتارهاي تکراري در تنه و اندامعنوان ماشین یا یک کتاب را یک آدم تصور کنند. کبریت را به

ازحد به  یشبآوري آنها، داشتن عادات خاص و مقاومت به تغییر، توجه عقب و حرکات چرخشی، قطاري چیدن اشیا یا جمع

 .هاي این کودکان استاز دیگر ویژگی موضوعات خاص

 غربالگري و نحوه ارجاع 

 از: اند عبارتشود  ی که براي غربالگري اختالل اوتیسم پرسیده میسؤالسه 

 آیا کودك در عملکرد زبان مشکل دارد؟ -1

 آیا کودك در برقراري ارتباط غیرکالمی با سایر کودکان و اطرافیان مشکل دارد؟ -2

 آیا کودك حرکات تکراري یا عالیق خاص غیرطبیعی دارد؟ -3

مثبت باشد باید به تشخیص اختالل اوتیسم مشکوك شد و سایر خصوصیاتی کـه در   سؤاالتاگر پاسخ به هر یک از این 

دو حیطه از سه حیطه  کم دستکه وجود اختالل در  یدرصورتمتن باال ذکر شدند را با دقت بیشتري در کودك بررسی کرد. 

دك باید براي بررسـی بیشـتر بـه    فردي و رفتارها و عالیق محدود و تکراري) محرز شود، کوفوق (زبان، برقراري روابط بین

 ارجاع شود.  پزشک روان

1 autism 
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 درمان و پیگیري 

بـراي   معمـوالً هاي دارویی  هاي دارویی و غیردارویی است. درمان درمان اختالل اوتیسم مثل سایر اختالالت شامل درمان

کـار  لقی یـا اضـطرابی بـه   هاي خ قراري شدید، پرتحرکی، آسیب به خود و یا نشانه کنترل و کاهش مشکالت همراه، مثل بی

هـاي  توان از داروهاي مختلفی مثـل ریسـپریدون یـا هالوپریـدول اسـتفاده نمـود. درمـان        رود. بر حسب نوع مشکل می می

هـاي درگیـر توسـط     هاي درمانی خاص است که با توجه به حوزهغیردارویی شامل گفتاردرمانی، رفتاردرمانی و برخی مدل

 شود. متخصصان انتخاب می

سات پیگیري پزشک باید بیمار را از نظر نحوه مصرف دارو و عوارض آن کنترل نماید ولی تغییر دوز یا قطع دارو در جل

تواند در جلسـات   بخشی و گفتاردرمانی نیز می باید با نظر پزشک متخصص انجام شود. نظارت بر نحوه انجام مداخالت توان

 تشویق شوند.پیگیري صورت گیرد و خانواده به ادامه دادن درمان 

 موارد ارجاع 

 حمالت تشنجی •

 زننده به خود رفتارهاي آسیب •

 پرخاشگري •

 تهاجم به دیگران  •

 اجتناب ناگهانی از رفتن به مدرسه •

 خوردن به مدت طوالنی امتناع از غذا •

 افکار خودکشی یا اقدام به آن •

آزار جنسی، سوانح و تصـادفات  ربایی، تهاجم، آزار جسمی شدید، زاي شدید نظیر آدممواجهه با وقایع آسیب •

 شدید
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 1اختالل تیک

 مقدمه 

طور ناخواسته و یا در پاسخ به یک تمایـل  ، که بهاند تکرارشوندههدف، مکرر و ها حرکات یا صداهاي ناگهانی، بی تیک 

بسـامد تیـک متفـاوت و     مدت کوتاهی مانع بروز آنها شـود. پذیرند. فرد ممکن است بتواند تنها براي  درونی قوي انجام می

تواننـد  هاي پیچیده میاند ولی تیکمعنیهاي تشدید یا تخفیف دارد. تیک ساده حرکات یا اصوات ناگهانی، کوتاه و بی دوره

طـور معمـول در شـرایط     هـا بـه  شکل حرکات منظم و هدفمندتر یا اصوات مشخص (مثل ناسزا گفتن) تظاهر نمایند. تیک به

 شوند.تشدید می استرس، اضطراب و خستگی

 علل و عالئم 

شود. بر اساس برخی منابع، نوروترانسمیتر  دلیل نقص در مسیرهاي عصبی مسئول کنترل حرکات ایجاد میاختالل تیک به

 بندي کرد:توان بسته به نوع عالمت و مدت در سه دسته زیر دستهدوپامین در این مسیر نقش اساسی دارد. اختالل تیک را می

شوند. در ایـن اخـتالل   و در پسرها بیش از دخترها دیده می اند عیشاها در سنین قبل از بلوغ گذرا: این تیک اختالل تیک

ممکن است یک یا چند تیک صوتی و یا حرکتی وجود داشته باشد. انواع صوتی شیوع کمتري دارد. کـودك ممکـن اسـت    

هفته وجود داشته باشد ولی کمتر از یـک سـال ادامـه     4 کم دستمتوجه وجود تیک نباشد. براي طرح تشخیص، عالئم باید 

 یابد.  

هاي تیک بایـد حـداقل    تر از یک سال است و دورهها طوالنیاختالل تیک حرکتی یا صوتی مزمن: دوره زمانی این تیک

 سه ماه طول کشیده باشد. در این اختالل نیز چون اختالل تیک گذرا، ممکن است یک یا چنـد تیـک صـوتی و یـا حرکتـی     

 وجود داشته باشد. 

صورت اختالل شوند. در ابتدا ممکن است بهسال ظاهر می 8تا  5در سنین  معموالًهاي تورت اختالل تورت: اولین نشانه

هاي صوتی و حرکتی هـر دو وجـود دارنـد،    یابند. در اختالل تورت تیک ها ادامه میاین تیک بعداًتیک گذرا دیده شود ولی 

صورت همزمان وجود داشته باشـد.  اي از اختالل چند تیک حرکتی و یکی یا بیشتر تیک صوتی باید بهدورهاي که در گونهبه

 شوند.  هاي صوتی ظاهر میقبل از تیک معموالًهاي حرکتی هاي پیچیده نیز دیده شوند. تیکممکن است تیک
 

ی: ین ه بال  نکت
الالت همراه یک قاعده است. برخی اختالالت با اختالل ی کودك و نوجوان، وجود اختپزشک روانچون دیگر اختالالت 

از: اختالالت اضطرابی، افسردگی، مشکالت  اند عبارتشوند. این اختالالت  تیک مرتبط بوده و قبل، یا همراه آن دیده می

جبري. کودکانی که اختالل تیک دارند ممکن است -فعالی و نقص تمرکز و اختالل وسواسییادگیري، اختالل بیش

  مشکالت رفتاري نظیر لجبازي و بدخلقی نیز داشته باشند.

1 tic 
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 درمان 

صورت غیرفوري به سطح تخصصی ارجاع داده شوند. درمـان   کلیه بیماران باید براي تکمیل ارزیابی در بدو تشخیص به

ماه) نیاز به درمان دارویی نداشته و در موارد  12دوره آن متفاوت است. اختالالت تیک گذرا (کمتر از  برحسباختالل تیک 

کننده است. در مواردي که تیک مزمن هایی به والدین کمک اند. در این موارد ارائه آموزش و توصیهزیادي خودمحدودشونده

که تیک استرس زیـادي را بـر فـرد یـا خـانواده      ی نیست مگر آنشده و یا اختالل تورت وجود دارد نیز درمان دارویی حتم

هاي رسپتور دوپامینی نظیـر   کنندهی را ایجاد کرده باشد. در این صورت استفاده از بلوكتوجه قابلتحمیل و اختالل عملکرد 

 هالوپریدول و رسپریدون با دوزهاي کم مفید است.

 :مواردي که باید به خانواده آموزش داده شود

 کند.دلیل نقص در سیستم اعصاب مرکزي است و کودك این حرکات را عمدي تولید نمی اختالل به این-1

 شود و نباید درمان را بدون اجازه پزشک قطع کرد.  ادیوز کمدر طول درمان ممکن است عالئم -2

 خاطر تیک به کودك تذکر ندهند.هاي کودك توجه نکنند و بهبه تیک-3

خصوص زمانی که مدت زمان کمی از شروع آنها گذشته باشد در این خصـوص بـه   هستند بهها گذرا بسیاري از تیک-4

 بخشی کنید. در برخی موارد و با نظر متخصص انجام درمان ضروري است.والد اطمینان

 پیگیري 

بهبود و هاي فروکش و عود است. در هر ویزیت پیگیري باید کودك را از نظر با دوره درازمدتاختالل تیک یک اختالل 

دنبال درمان دارویی و وجود یا عدم وجود عوارض دارویی در فواصل یک تا دو ماه ارزیـابی نمـود. بیمـار    یا عدم بهبود به

 شود. طور ساالنه براي ارزیابی و لزوم ادامه درمان به سطح تخصصی ارجاع غیرفوري می به
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 1اختالالت دفعی

 مقدمه 

که این اتفـاق در مـدت زمـان مـورد     شود. زمانیمرور و در جریان تکامل کودك کسب می بهکنترل دفع ادرار و مدفوع 

اختیاري مـدفوع تقسـیم   ي و بیادرار شبگردد. این اختالالت به دو دسته انتظار رخ ندهد تشخیص اختالل دفعی مطرح می

 شود.می

 علل و عالئم

شـود.  ارادي نامتناسب با سن و سطح تکامل کودك اطالق مـی صورت غیرارادي یا به عدم کنترل ادرار به ي:ادرار شب

ماه اتفاق  3مدت در هفته به دو بارچه حداقل سالگی چنان 5شود. بعد از سن سالگی طبیعی تلقی می 5ي تا حدود ادرار شب

اولیه و ثانویه دارد.  شود. این اختالل دو نوعکه بروز آن باعث رنج شدید و افت عملکرد شود غیرطبیعی تلقی میافتد یا این

اند و نوع ثانویه زمانی است که کـودك مـدت   دست نیاوردهنوع اولیه مربوط به کودکانی است که هیچ کنترلی روي ادرار به

اختیاري شود. قبل از تشخیص ماه) توانایی کنترل ادرار داشته است و پس از آن دوباره دچار بی 6ی (حداقل توجه قابلزمان 

ساز افزایش حجم یا تکرر ادرار بررسی و رد شوند. شیوع اختالالت هیجانی و رفتاري (مثل اختالل طبی سبب باید اختالالت

اختیاري مدفوع هم ممکن فعالی و نقص توجه و اختالالت اضطرابی) در این کودکان بیشتر از جمعیت عمومی است. بیبیش

دلیل مشکالت دیگري نـزد پزشـک بیاورنـد و    کودك را به هاصورت همزمان دیده شود. گاهی ممکن است خانوادهاست به

 ي سؤال کند.ادرار شبالزم است پزشک همواره در ارزیابی کودکان در مورد کنترل ادرار و 

هاي نامناسب حداقل یـک بـار در   صورت غیرارادي یا تعمدي در محلبه دفع نامتناسب مدفوع به اختیاري مدفوع:بی

هـا و سـایر علـل     شود. این مشـکل نبایـد ناشـی از مصـرف ملـین     سال اطالق می 4ن باالتر از ماه در کودکا 3مدت ماه به

دست نیاورده اما در نوع ثانویه کودك حداقل یـک سـال کنتـرل    طبی باشد. در نوع اولیه کودك هیچ کنترلی به شده شناخته

است. نوع دوم که بدون یبوست و سـرریزي   ترین فرم اختاللبا یبوست و حالت سرریزي شایع توأماختیاري داشته است. بی

 پایینی دارند.  نفس اعتمادبهاست شیوع کمتري دارد. کودکان دچار این اختالل در ارتباط با همساالن دچار مشکل بوده و 

 تشخیص و درمان

هـاي  يهـاي ادراري، انسـداد و ناهنجـار   هاي طبی محتمـل رد شـود. عفونـت   پیش از هر نوع اقدام درمانی باید اختالل

اختیاري به دو فرم شـبانه و  اختیاري ادراري شود. در کودکانی که بیتواند باعث اختالل در عملکرد مثانه و بیآناتومیک می

شود بایـد احتمـال طبـی بـودن     صورت همزمان دیده می هایی چون تکرر ادرار یا فوریت بهوجود دارد و نشانه توأمروزانه 

 صورت مشخص مدنظر قرار داد.  اختالل را به

1 elimination 
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عنوان  ي باید به اولیه یا ثانویه بودن و عوامل مؤثر در ایجاد یا تشدید اختالل توجه داشت. بهادرار شبهمچنین در درمان 

تولد کودکی جدیـد ممکـن اسـت     نمونه احتمال وجود عوامل هیجانی در ایجاد نوع ثانویه اختالل محتمل است. براي مثال

 اختیاري ادرار در سنین نامعمول شود. منجر به پسرفت فرزند ارشدتر و وقوع بی

صورت غیرفوري به سـطح تخصصـی    کلیه بیماران باید براي تکمیل ارزیابی در بدو تشخیص و پس از رد علل ثانویه به

عنـوان درمـان    و زنگ و اسـتفاده از جـدول رفتـاري بـه     سازي نظیر تشکچههاي شرطی ارجاع داده شوند. استفاده از روش

ـ  پاسخپرامین یا دسموپرسین استفاده نمود. میزان  توان از ایمی کننده است. در درمان این اختالل میغیردارویی کمک ی بـه  ده

 است و قطع هر دوي این داروها با عود عالئم همراه خواهد بود. توجه قابلهر دو دارو 

-صورت تک دوز شبانه تجویز نمود. هر سه ماه یک بـار دارو را بـه  گرم بهمیلی 75تا  25میزان توان به پرامین را می ایمی

دهیم. دسموپرسین داروي دیگري اسـت کـه در درمـان ایـن     دارو را افزایش می مجدداًتدریج کم نموده و در صورت عود 

اسـت. در صـورت اسـتفاده از ایـن دارو الزم اسـت      صورت اسپري، قطره بینی و قرص موجـود   رود و بهکار می اختالل به

محدودیت دریافت مایعات در ساعات آخر شب قبل از خواب وجود داشته باشد (احتمال بروز هیپوناترمی و تشـنج وجـود   

 دارد).

هـاي طبـی در تشـخیص ایـن     اختیاري مدفوع باید پس از یک ارزیابی دقیق طبی آغاز شود. معاینه و ارزیـابی درمان بی

سازي و رفتاري بر حسـب  هاي شرطی ها و روشاهمیت است. استفاده از ملین حائزی پزشک روانهاي ارزیابی تراز همالل اخت

 زاي محیطی و اختالالت همراه بیشتر توجه نمود. اختیاري مدفوع باید به عوامل استرسنوع اختالل مفید است. در مورد بی

ی کودك و نوجوان ارزیابی دقیـق و درمـان اخـتالالت همـراه     پزشک روان در مورد هر دو اختالل، چون دیگر اختالالت

 باشد.  موردتوجههمواره باید 

 :مواردي که باید به خانواده آموزش داده شود

 اختیاري ادرار در مورد بی

 نیازمند درمان است. راتشیتأثدلیل عوارض و این اختالل در اکثر موارد خودمحدودشونده است ولی به -1

 کند.کار نمیعمد اقدام به اینکودك به -2

 خاطر این اتفاق تنبیه بدنی نکنند.هرگز کودك را به -3

 از اهمیت زیادي برخوردار است. شده هیتوصهاي رفتاري و دارویی  پیگیري درمان و انجام روش -4

 اختیاري مدفوع در مورد بی

 خاطر این رفتار تنبیه بدنی نکنند.کودك را به -1

 کنید. دیتأکیی غذاها در رژیم احتباسی همراه با یبوست به لزوم استفاده از ملیندر صورت وجود نوع  -2

 در خصوص پیگیري درمان آموزش دهید. -3
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 پیگیري 

تـوان دوز دارو را  مرور زمان محدود شونده است. لذا هر سه مـاه یـک بـار مـی     ي اختاللی است که بهادرار شباختالل 

باید دوز دارو را مجدد افزایش داد. در مورد عدم کنتـرل مـدفوع نیـز ارزیـابی     ي بازگشت ادرار شبچه کاهش داد و چنان

اي از نظر پیشرفت درمان الزم است. چنانچه پاسخ به درمان کامل نبود ارزیابی مجـدد توسـط سـطح تخصصـی الزم     دوره

 است. 
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 1اختالالت زبان و ارتباط

 مقدمه

 عبارت اسـت شود. بر اساس تعریف اختالل ارتباطی دریافت و مبادله اطالعات اطالق میاختالالت ارتباطی به نقص در 

صورت کالمی، غیرکالمی و نوشـتاري. ایـن اخـتالل بـه دو     از نقص در توانایی دریافت، ارسال، پردازش و درك مفاهیم به

 Speech)و اخـتالل گفتـار    کـاربردن زبـان  مثل مشکل در درك یـا در بـه   (language disorder)دسته اختالل زبان 

disorder) شود. نظیر لکنت زبان تقسیم می 

 علل و عالئم

هـاي  توانـد صـحبت   ، کودك در درك زبان یا در کاربرد زبان مشکل دارد. بنابراین در حالـت اول نمـی  اختالل زباندر 

صـورت  هاي کالمی نیست که بهمادی درك کند و درك ضعیفی دارد و در حالت دوم قادر به استفاده از ندرست بهدیگران را 

دبستانی باید بـه ایـن   شود. در کودکان نوپا و پیشدر استفاده از زبان و یا استفاده نادرست از نمادهاي زبانی دیده می ریتأخ

که آیا کودك قادر به صحبت کردن هست یا خیر و نیز دامنه لغات و کاربرد صحیح کلمات را ارزیـابی کـرد. در   توجه کرد 

تر، کاربرد صحیح کلمات در جمله و گرامر باید ارزیابی شود. کودکـانی کـه   کودکان دبستانی توانایی درك عبارات پیچیده

اختالل زبان بیانی دارند تا حدودي قادر به درك کالم دیگران هستند ولی توانایی استفاده از زبـان را بـراي انتقـال مفـاهیم     

کالم نیستند در استفاده از زبان نیز مشکل دارند. وجود این مشکالت باعث نـاراحتی  ندارند. ولی کودکانی که قادر به درك 

 شوند. و ایجاد استرس در کودك و خانواده می

صورت خطاهاي آواشـناختی  صورت نقص در تولید صداهاي تکلمی است که بهاشکال در تولید کالم به اختالالت گفتار

کند و یا صدایی را جـایگزین صـداي دیگـري    را اشتباه تلفظ کرده، حذف می یابد. کودك در این حالت یک صداتظاهر می

سالگی طبیعـی   3برد. وجود این اختالل در صحبت کردن تا حدود کار میرا به "دالم"کلمه  "سالم"جاي به مثالًنماید. می

ی اسـت. نـوع   گفتاردرمـان الت حدي باشد که فهم کالم کودك دشوار باشد نیازمند مـداخ  چه شدت آن بهو بعد از آن چنان

شود. در لکنت زبان مشکل در حفظ جریـان  صورت لکنت زبان دیده میدیگر اختالل گفتار نقص در روانی کالم است که به

تـا   2احتمال شروع در سنین  هرچندشود. سالگی آغاز می 9تا  5/1بین سنین  عموماًتولید اصوات گفتاري است. لکنت زبان 

صورت تر است. در برخی کودکان مبتال دیگر اختالالت زبان و گفتار نیز بهبیش ذکرشدهی در دامنه سنی سالگ 7تا  5و  5/3

هـا بـروز   مرور و طی هفته شود و بهصورت ناگهانی آغاز نمی گاه بههیچ باًیتقرهمزمان ممکن است وجود داشته باشد. لکنت 

حتی در زمـان شـدت نیـز ممکـن اسـت در حـین        وجود نیباایابد. تدریج فراوانی بروز و شدت آن افزایش می کند و بهمی

 هایی چون روخوانی با آواز خواندن از بین برود. فعالیت

بینی وقوع لکنت، پرهیـز از کـاربرد اصـوات یـا واژگـانی معـین، پرهیـز از        هاي همراهی چون پیشاحتمال وقوع نشانه

1 language and communication 
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در حین سخن گفتن وجود  هایی چون تیک یا لرزش لب و چانهنشانه رود و یاهایی که احتمال بروز لکنت در آن میموقعیت

دارد. در ادامه این بخش بیشتر به لکنت زبان خواهیم پرداخت. ارزیابی و درمان دیگر اختالالت این دسته نیازمند ارزیـابی و  

 غیرفوري ارجاع داده شود.  صورت بهشود در صورت وجود اقدام توسط متخصص است و توصیه می

 درمان

ی گفتاردرمانی موثرترین روش درمانی در این دسته اختالالت است. طورکل بهدارو در درمان لکنت زبان کاربردي ندارد. 

توان کمک گرفت. آموزش والدین و هاي ایجاد آرامش و تمرین تنفس نیز میدر اختالل لکنت در کنار گفتاردرمانی از روش

پـایین کـودك،    نفـس  اعتمادبـه اهمیت است، چون عدم درمان لکنت منجر به بروز  حائزتوجه به روابط اجتماعی کودك نیز 

شود. کاربرد دارو در این دسته اختالالت محـدود بـه درمـان اخـتالالت     ضعف خودپنداره و اضطراب اجتماعی در وي می

 همراهی چون اضطراب اجتماعی و افسردگی است. 

 اصول کلی مشاوره و آموزش والدین در لکنت

 اند از کلمه لکنت استفاده نکنند. ناروانی کالم بخشی از فرایند رشدي است پس تا مطمئن نشده گاهی -1

 در بسیاري موارد لکنت خودمحدودشونده است. -2

 حال الزم است مشاوره با متخصص انجام شود.با این -3

 براي صحبت کردن کودك را زیر فشار قرار ندهند. -4

 به لکنت کودك توجه نکنند. -5

 کودك با حوصله به او گوش دهند و از عباراتی مثل زودباش یا آرام باش استفاده نکنند. در زمان صحبت -6

 موقع صحبت با اضطراب به او نگاه نکنند بلکه چهره طبیعی داشته باشند. -7

 در حین صحبت با کودك اشتباهات تلفظی او را اصالح نکنند. -8

 ه باشد.گاه به او نگویند چکار کند تا لکنت نداشتدر حین صحبت هیچ -9

 گاه براي یافتن کلمه یا اداي آن به کودك کمک نکنند.هیچ -10

 عادات خاص 

هاي خاص مثل مکیدن شست، جویدن ناخن و یا رفتارهاي شبیه خودارضایی موارد زیـر را بـه   در صورت وجود عادت

 والدین آموزش دهید: 

 نکنند.در برابر این رفتارها واکنش تند نشان ندهند و از تنبیه بدنی استفاده  -1

 تفاوت بوده، چهره نگران یا مضطرب نداشته باشند.بی کامالًدر برابر این نوع رفتارها  -2

نحـوي تغییـر دهنـد کـه کـودك       بینی کرده و شرایط را بهتا جاي ممکن قبل از بروز این رفتارها موقعیت را پیش -3

 فرصت بروز رفتار را پیدا نکند.



 

 
  100  مروري بر اختالالت روانپزشکی شایع  –فصل ششم   –بسته آموزشی و راهنماي عمل  پزشک خانواده  در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد  

 
 صورت غیرمستقیم کودك را به فعالیت دیگري مشغول نمایند.در صورت بروز رفتار در همان ابتدا به -4

 در صورت تداوم رفتار با وجود این اقدامات به متخصص مراجعه نمایند. -5

 خودکشی

 مقدمه

علت  10سازمان جهانی بهداشت، خودکشی در کشورهایی که اطالعات آنها در دسترس است در زمره  هاي  طبق گزارش

در صد هزار نفر برآورد شده است. بر اساس آمـار منتشرشـده    8تا  6ات ملی میزان خودکشی در مطالع .باشد  اصلی مرگ می

 29مورد خودکشی در کشور بـا میـانگین سـنی     13طور متوسط روزانه  توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به

میـزان   کـه  يطـور  بـه دهد  ا نشان میی رتوجه قابلهاي گذشته ایران رشد  افتد. بررسی روند خودکشی در سال سال اتفاق می

 در صد هزار نفر جمعیت رسیده است. 4/6به  1363در صد هزار نفر در سال  3/1خودکشی از 

اهمیـت بسـیار    حـائز رفتارهاي خودکشی  (risk factors)هاي پیشگیري از خودکشی، شناسایی عوامل خطر  در برنامه

آموز و نوجـوان،    کرده، دختران و پسران دانشمردان مجرد، زنان تازه ازدواجاند  در ایران نشان داده شده انجاماست. مطالعات 

ترین علل خودکشی است،  دار در معرض خطر باالتر براي اقدام قرار دارند. افسردگی یکی از شایع  مردان بیکار، و زنان خانه

تواند اقدام به خودکشی و مرگ ناشـی از آن   یموقع افراد افسرده و درمان مناسب و کامل این افراد مبدین ترتیب شناسایی به

 را به میزان زیادي کم کند. 

 علل 

 از: اند عبارتترین این عوامل خودکشی علل و عوامل متعددي دارد. مهم

 افسردگی، اعتیاد، پسیکوز و اختالل دوقطبی  ژهیو بهی پزشک روانهاي  علل روانی: بیماري -1

 تواند در اثر اختالل انطباقی نیز رخ دهد.  اختالالت شدید نیست و خودکشی میتوجه: علل روانی تنها محدود به  -2

 هاي جسمی مزمن مثل سرطان، صرع، ایدز و بیماران دیالیزي  علل جسمی: بیماري -3

علل اجتماعی: مثل تنها زندگی کردن، فقدان حمایت خانوادگی و اجتماعی و همچنین عوامـل فشـارزا ماننـد طـالق،      -4

 ز دست دادن نزدیکان، شکست در کار یا تحصیل، ازدواج تحمیلی و .....بیکاري، فقر، ا

 غربالگري 

 زیر ارزیابی نمایید. از فکر خودکشی باید با صراحت و مستقیم پرسید.  سؤاالتافکار خودکشی را با استفاده از 

 اید؟  کنید از زندگی سیر شده آیا در حال حاضر احساس می -1

 رسید؟ کنید که کاش زندگی شما به پایان می میآیا در حال حاضر آرزو  -2

 کنید که خود را از بین ببرید؟ آیا به این فکر می -3
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 .سؤاالت فوق احتمال خطر خودکشی وجود دارددر صورت پاسخ مثبت به هریک از 

 

            

               

                                             

                                                                      

 

 

 اقداماتی که تا زمان ارجاع باید انجام شود: 

 بیمار را تنها نگذارید.  -

 اشیاي خطرناك، وسایل تیز و برنده، داروها و سموم را دور از دسترس بیمار قرار دهید.  -

 مراقب احتمال صدمه زدن بیمار به خودش یا اطرافیان باشید.  -

 به بیمار فرصت دهید افکار و احساسات خود را آزادانه بیان کند و با وي همدلی نمایید.  -

توانـد بسـیار    هاي بیمار می رد بیمار بپرهیزید. گاهی تنها گوش دادن به صحبتاز پند و اندرز و قضاوت زودهنگام در مو -

 کننده باشد.   کمک

 به خانواده جهت حمایت و نظارت نزدیک اطالع دهید.  -

 طور مشروح تشخیص، علت و اقدامات درمانی خود را ذکر نمایید.در تمام موارد ارجاع به -

 ایید که بیمار دچار سردرگمی نشود. اي تنظیم نم گونهزمان و مکان ارجاع را به -

 در صورت امکان سوابق درمانی و پاراکلینیکی بیمار ضمیمه فرم ارجاع گردد.  -

 ند توصیهچ

کنـد   کنند، نادرست است و هر بیماري که تمایل به خودکشی را عنـوان مـی   این باور که بیماران با افکار خودکشی آن را عملی نمی -

 ارزیابی و تحت نظر قرار گیرد. دقت بهباید 

گردد. تأکید کنید که در صورت برگشت افکـار خودکشـی سـریع بـه      به بیمار و مراقبان وي بگویید گاه افکار خودکشی دوباره برمی -

 شما مراجعه نمایند. 

 شود.   پرسش در مورد خودکشی موجب افزایش خطر اقدام به خودکشی نمی -

 است.   افتهیبهبودهاي مشابهی داشته که  خصوص اگر در گذشته دوره  ؛ به بیمار تأکید کنید لتحم رقابلیغبر موقتی بودن احساس  -

تواند میزان خودکشی را افزایش دهد، پخش خبر مربوط به خودکشی یک نفـر در بـین مـردم آن محـل یـا       از جمله عواملی که می -

 کنید دیگران از این کار خودداري کنند.  باشد. پس هم خودتان خبر خودکشی را پخش نکنید و هم توصیه  منطقه می

 دارد
 

 ندارد

 ارجاع فوري به سطح تخصصی یپزشک روانارجاع فوري به بخش 

 آیا بیمار طرح جدي براي اقدام به خودکشی دارد؟
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 پیگیري و مراقبت بیمار بعد از بازگشت از ارجاع

 در مورد بیمار ارجاع شده به یکی از طرق زیر عمل خواهد کرد: دهید دورهیا پزشک عمومی  پزشک روان

 دهندهادامه درمان تا کنترل بیماري و سپردن ادامه درمان بعد از کنترل به پزشک ارجاع  -الف

 ارائه رهنمود کلی و تعیین زمان ارجاع بعدي -ب

 (طی هفته اول بازگشت از ارجاع) ویزیت اولیه پزشک 

دریافت پسخوراند از سطح باالتر در مورد تشخیص و علل ایجاد افکار خودکشی، نحوه مصرف داروها، ثبـت داروهـا،     -

 آموزش خانواده و بیمار در مورد مصرف داروها و ویزیت مجدد طی دو هفته بعد.  

 مانی غیردارویی. شناختی و مداخالت در هاي روان ارجاع غیرفوري به کارشناس بهداشت روان جهت انجام ارزیابی -

 هاي بعدي ویزیت

کند. در غیر این صورت تـا   ویزیت می دهید دورهیا پزشک عمومی  پزشک روانبیمار را مطابق پسخوراند  حاًیترجپزشک 

یـا   پزشک روانصورت غیرفوري به بیمار به  شود. براي قطع درمان ترجیحاً ماهانه یک بار ویزیت می صورت بهشش ماه بیمار 

 شود. ارجاع می دهید دورهی پزشک عموم

 

 



 مجموعه راهنماي تخصصی و مدیریتی حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

   بسته آموزشی و راهنماي عمل پزشک خانواده  -براي پزشکان خانواده  مجتمع ها و مراکز سالمت 

  هفتم   فصل
 
 
 
 

 

 

 

 روان به افراد و آموزش سالمت 

 روش مشاوره
    

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 اهداف فصل

 
 رود که بتوانید: پس از مطالعه این فصل انتظار می

 مشاوره در سالمت روان و اصول آن را توضیح دهید. -1

 هایی را که ممکن است با آن روبرو شوید نام ببرید.انواع مشاوره -2

 مراحل مشاوره را توضیح دهید.  -3

 

 عناوین فصل

 آموزش سالمت روان به افراد و روش مشاوره •

 هدف مشاوره •

 اعضاي مشاوره •

 موضوعات و انواع مشاوره •

 اصول مشاوره  •
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 آموزش سالمت روان به افراد و روش مشاوره 

دهندگان خدمات سالمت روان، آموزش به مردم است. مردم به دالیـل   ترین وظایف ارائهگونه که دیدیم یکی از مهمهمان

متعددي نیاز به آموزش دارند. ممکن است شما با افرادي روبرو شوید که به دلیل مشکالتی که دارند به شما مراجعه نماینـد.  

شما مراجعه کند. او از این مطلب بسیار نگـران اسـت و    فرزندش لکنت زبان دارد به که نیادلیل ممکن است مادري به مثال عنوان به

اش سبب بیماري شده است. عالوه بر این او ممکن است از طرف اطرافیـان سـرزنش شـده و    کند که وضعیت دوران بارداري فکر می

ـ      «ي متعددي از سایرین دریافت نموده باشد. ها هیتوص ت و از شـما  مادري از وضعیت رشد فکـري و رفتـاري طفـل خـود نگـران اس

در تمامی این مـوارد و بسـیاري مـوارد    ». خواهد زنی از اعتیاد همسرش نگران است و از شما راهنمایی می«؛ »پرسد که باید چه کند می

 گوییم. منظور تشویق آنان براي حل مشکالتشان را مشاوره میبایست اقدام به مشاوره با افراد نمایید. ارتباط با افراد به دیگر، شما می

 هدف مشاوره

وجودآورنـده مشـکالت را بشناسـند و    شوند تا در مورد مشکالتشان فکر کنند، علل به از طریق مشاوره افراد تشویق می

الزم را پیدا کرده و بر اساس آن اقدام نمایند. همیشه به خاطر داشته باشید که مشاوره انتخاب است نه زور و توصیه.  حل راه

شما خوب و معقول است ولی امکان دارد که توصـیه شـما بـا موقعیـت و      حل راهتوصیه یا گاه ممکن است شما فکر کنید 

شوند تا در مورد مشکالتشان فکر کنند، عوامل ایجادکننـده آنهـا    شرایط فرد سازگار نباشد. از طریق مشاوره افراد تشویق می

 الزم را پیدا کرده و بر اساس آن اقدام نمایند.  حل راهرا بشناسند و 

 اعضاي مشاوره

 مشاوره یک ارتباط دوطرفه است. به عبارتی در هر مشاوره دو طرف وجود دارد.  

مشاور یا طرف مشورت کسی است که دانش و آگاهی الزم را در مورد مساله مـورد مشـورت داراسـت و     الف) مشاور:

 کند.  ی پیداحل راهکننده براي مشکل خود تواند در طول مشاوره کمک نماید تا مشورت می

به فرد (یا افرادي) که با مشکل روبرو بوده و به دلیل عدم آگاهی و دسترسی به دانش الزم قـادر بـه    کننده:ب) مشورت

توانـد   کننـده مـی  گویند. مشورت کننده می گیري و رفع مشکل نیست و نیاز به راهنمایی و کمک دارد، مشورت تصمیم

 یک فرد یا گروهی از مردم باشند. 

 انواع مشاوره موضوعات و

اهمیـت اسـت    حائزتواند هر موضوعی از مشکالت سالمت روان را که از دید خود یا مراجعینش دهنده خدمت می ارائه

توانند بخشی از مشاوره براي پیشگیري اولیه، ثانویه یـا پیشـگیري   عنوان موضوع مشاوره انتخاب نماید. این موضوعات میبه

تواند در مورد هریک از اخـتالالت خلقـی، اسـکیزوفرنیا،    خدمت می دهنده ارائه مثال عنوان بهسطح سوم یا تمامی آنها باشد. 

 ي، ناخن  ادرار شبفعالی، ی دوران کودکی نظیر بیشپزشک روانماندگی ذهنی و اختالالت صرع، عقباختالالت اضطرابی، 
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عالئـم بیمـاري،   جویدن و لکنت زبان اقدام به مشاوره براي پیشگیري اولیه نماید. در این صورت مشاوره بیشتر بـر مـواردي نظیـر    

بخواهد در زمینه پیشگیري سطح دوم و سـوم   چنانچهشود. اما  ي متمرکز میماریکننده بدیو تشد جادکنندهیی، عوامل ایطریقه شناسا

 وگـو  گفتي نیز ماریب يریگیمراقبت و پ با بیمار، رفتار یچگونگ ک،یکوتیسا یآنت يعوارض داروها هاي مشاوره نماید باید در زمینه

   نماید.

هاي بسیار متنـوعی از آمـوزش را    تواند حیطهتوان چنین استنباط کرد که موضوعات مشاوره می بر اساس موارد فوق می

یک مشاوره درآید.  صورت بهتواند  مواجهه با گیرنده خدمت (فرد نیازمند دریافت خدمات) می هرگونهی طورکل بهدربرگیرد. 

 گیري از اصول و قواعد خاصی دارد که در سایر عناوین آمده است.اجراي این مشاوره نیاز به بهره

 بندي از این موضوعات پیشنهاد شده است:در ذیل یک طبقه

تـوان بـه   هاي مختلف ارتقاي سالمت روان از این دسـته مـی   هاي عموم مردم در زمینه مشاوره براي افزایش توانمندي -الف

 هاي ذیل اشاره کرد. نمونه

آشنایی بـا مراحـل رشـد روانـی کودکـان،       افزایش دانش و مهارت والدین در زمینه تربیت سازنده فرزندان:

هاي هیجانی و رفتاري دان، آشنایی با مشکالت رفتاري کودکان، آشنایی با برخی اختاللآشنایی با اصول تربیت سازنده فرزن

ی، ارتبـاط  يهامهارت يارتقا، نامطلوب ينادیده گرفتن رفتارها، مثبت در خانواده يتشویق و ایجاد فضاخاص در کودکان، 

 .نفس افزایش اعتمادبهو  نامطلوب يارهامدیریت رفت، صحیح دستور دادن يها شیوه، مهارت حل مسائل مشترك با همساالن

فردي مؤثر و ارتباط در گروه، خودآگاهی و همدلی، تفکر خـالق و تفکـر   هاي زندگی: ارتباط بین برنامه آموزش مهارت

 گیري و حل مساله، مدیریت استرس و کنترل هیجانات منفینقاد، تصمیم

 ران و خانواده آنها در زمینه مشکالت سالمت روانهاي خاص بیما هاي گروه مشاوره براي افزایش توانمندي -ب

 هاي ذیل اشاره کرد. توان به نمونهاز این دسته می

هایی که در فوق نام برده شد  مشاوره با هر یک از گروه

هاي مختلفی انجام  تواند به صورت بنا به مقتضیات خود می

گاه ضروري است بـراي حـل مشـکل،     مثال عنوان بهشود. 

سایر افراد خانواده نیز در مشاوره حضور یابند. ایـن نـوع   

گویند. مشاوره بـا کودکـان    مشاوره را مشاوره خانواده می

نیز نیازمند رعایت قواعدي خاص است. در اینجا فرصـتی  

وجود دارد که اشاره مختصري بـه ایـن دو نـوع مشـاوره     

 نماییم. 
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تصویر: برقراري ارتباط مناسب و صمیمانه در هنگام مشاوره 
ی نوع بهبسیار ضروري است. گاه الزم است سایر افرادي که 

گیري دخیل هستند در جلسه مشاوره حضور بر تصمیم
اي موثرتر با قابلیت توان مشاورهسان میداشته باشند. بدین

 ها داشت.حلتحلیل باالتري از مشکالت و راه

 ادهمشاوره با خانو 

گاه ممکن است اشخاص براي حل یک مشکل احتیاج به کمک و یا همکاري سایر افراد داشـته باشـند. در مشـاوره بـا     

روبـرو   حـل  راهچنـد   جـه یدرنتخانواده سر و کارمان با چند نفر است پس ممکن است با چند مشکل، چند نیاز و احتیاج و 

هاي متفاوتی دارند. مثالً پدر در مورد پول  ها و قدرت د مختلف، مسئولیتها افرا باشیم. همچنین باید متوجه باشیم در خانواده

هاي دیگر؛ پس براي هـر مشـکل فـرد     گیرد و مادر در مورد غذا و پدربزرگ و مادربزرگ در زمینه و خرج کردن تصمیم می

 مناسبی را انتخاب و با او صحبت کنید.

  مشاوره با کودکان 

اشته باشیم که نیاز به کمک مشاور داشته باشند. اگر سن آنها براي حرف زدن مناسـب  ممکن است با کودکانی برخورد د

اي و سوابق کودك را از والدینش بگیریم، سـپس   توان به مشاوره پرداخت. براي این کار اول بایستی اطالعات زمینه باشد می

تر صحبت خواهـد  ند کودکشان بهتر و راحتدهیم که اگر گوش نایست تنهایی صحبت کنیم. به والدین توضیح میبا کودك به

هاي دلخواه کودك شروع کـرده، وقتـی حـس کـردیم کـه       کرد. صحبت را ابتدا با گفتگو در مورد چیزهایی شاد، مثالً بازي

کنیم. باید به کودك اطمینان داد که  کودك احساس آرامش نمود و اعتمادش جلب شد، گفتگو در مورد مشکالت را آغاز می

 مساله بسیار مهمی در مشاوره است.» رازداري«ید به کسی گفته نخواهد شد این امر یعنی هر چه بگو

توان نتیجه گرفت که مشاوره یک ارتباط دو طرفه چهره به چهره است که در آن مشاور از طریق  از آنچه که گفته شد می

ترین تصـمیم  و نیازهاي خود، بهترین و مناسبکند تا با توجه به شرایط  دادن اطالعات مناسب و قابل درك به فرد کمک می

 را بگیرد و بر اساس آن عمل کند.

 تواند شامل مراحل زیر باشد: بنابراین مشاوره می

 کمک به فرد براي شناسایی و تشخیص مشکل. -1

 کمک به فرد براي کشف علل به وجود آمدن مشکل. -2

هاي مختلف و حلکمک و تشویق فرد براي توجه به راه -3

 قابل انجام براي حل مشکل.

 .حل راهکمک به فرد براي انتخاب بهترین  -4

 اصول مشاوره

  الف) ارتباط 

مشاور باید حالت توجه و مراقبت از خـود نشـان داده و از   

ابتداي مشاوره سعی کند براي کمک به فـرد یـا افـراد ارتبـاط     

  خوبی با آنان برقرار نماید. در این صورت است که فرد یا افراد
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هـا بـراي   ترین شـیوه مشاوره با خانواده ( زن و شوهر ) یکی از مناسبتصویر: 
ترغیب آنها بـه ورود بـه برنامـه سـالمت روان اسـت.با حضـور زن و مـرد در        

-مشکالت به نحو بهتري روشن و با مشارکت زن و شوهر راهجلسات مشاوره 

 آید.  دست میتري بههاي مناسبحل

آورند. خوب گوش کـردن و احتـرام گذاشـتن     زبان میراحتی بهکننده به مشاور اعتماد کرده و مشکالتشان را بهمشورت

 هاي ایجاد ارتباط عمیق است.  یکی از بهترین راه

 ب) تشخیص نیازها 

بینند درك نماید. افـراد بایـد مشکالتشـان را     طور که افراد میکند مشکل را همان گونه که گفته شد مشاور سعی میهمان

ی نام ببرد، بلکه باید در جهـت شـناخت مشـکالت    کی یکمشاور نباید مشکالت را ی گرید عبارت بهخودشان تشخیص دهند. 

 اید به صـحبت مشـاوره  کننده فقط بی را مطرح کند تا فرد بتواند آزادانه اظهار عقیده نماید. در این مرحله فرد مشاورهسؤاالت

 شونده گوش دهد. بدین منوال مشاور درخواهد یافت که فرد چه نیازهایی دارد. 

 ج) احساسات  

ممکن است مادري مراجعـه   مثال عنوان بهشونده همدلی نماید. مشاور باید احساسات افراد را درك کند و با فرد مشاوره 

ندارد اظهار نگرانـی نمایـد. مشـاور بایـد احسـاس       داشته و در یادگیري تمرکز ازحد شیبفرزندش فعالیت  که نیاکند و از 

نماید. این درك هرگز به معنی همدردي و ایجاد نگرانی در مشـاور نیسـت و فـرد     دییتأنگرانی مادر را درك نموده و آن را 

 مشاور نباید به خاطر این مساله همانند مادر کودك ناراحت باشد. 

 د) مشارکت 

کند تـا او همـه    مشاور به فرد کمک می 

ــه ــرد،    جنب ــر بگی ــود را در نظ ــکل خ ــاي مش ه

هـاي مختلـف را پیـدا و بهتـرین آنهـا را       حل راه

ممکن است زنـی بـه    مثال عنوان بهانتخاب نماید. 

هـاي  دلیل اعتقادات غلط همسـر نتوانـد پیگیـري   

انجام دهـد و   پزشک رواندرمانی فرزندش را نزد 

روز اختالف و دعوا شده باشـد.  این امر منجر به ب

در اینجا وظیفه مشاور این است کـه بـا رعایـت    

رازداري و با مشارکت فرد اقدام به تعقیب مشکل 

 نماید.   حل راهو پیداکردن بهترین 
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 ) رازداري   ه

در طی یک مشاوره ممکن است افرادي مسائل شخصـی و  

بایـد ایـن   خانوادگی خود را با مشاور مطـرح کننـد. مشـاور    

اطالعات را از دیگران و حتی بستگان نزدیک فرد مخفی نگـه  

شـونده  دارد، زیرا اگر این اطالعات افشا شـود فـرد مشـاوره   

کنـد.  اعتماد خـود را از دسـت داده و از مشـاور دوري مـی    

مشاور نخواهد توانسـت در دفعـات بعـدي مشـاوره      جهیدرنت

. این موضـوع  آورد دست بهي را با گیرنده خدمت مؤثرارتباط 

 در محیط روستا از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 

 و) آموزش اطالعات 

اگرچه مشاور ممکن است نصیحتی کند اما باید اطالعـاتی  

گیري به آن نیاز دارد را در قالب مطالـب   که فرد براي تصمیم

وجود آورد که ساده در طول بحث ارائه نماید و شرایطی را به

فرد با آگاهی بیشـتر تصـمیم بگیـرد و بـا اسـتفاده از دانـش       

جدیدي که کسب نموده راهی براي حـل مشـکل خـود پیـدا     

 نماید.  

 ز) سایر شرایط 

ایجاد محیط آرام و خصوصی براي مشاوره، صرف وقـت  

، استفاده از شیوه تحسین و تشویق فهم قابلکافی، بیان ساده و 

 ازجملـه شونده و سایر موارد ت مثبت مشاورهبراي تقویت نکا

نکاتی است که باید در مشاوره رعایت شود. عالوه بر مـوارد  

اي بـراي مشـاوره    هاي ویـژه  فوق در هر برنامه سالمت روش

چنانچه شما با فرد مبتال به بیمـاري   مثال عنوان بهموجود است، 

اید در هاي خاصی را بنمایید ویژگی اعتیاد اقدام به مشاوره می

این مشاوره مد نظر قرار دهید. ممکن است در برنامه دیگـري  

ماندگی ذهنـی فرزنـد الزم باشـد بـه     مانند مشاوره براي عقب

 مالحظات ویژه دیگري توجه شود.
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 ���م آ�وزش و ار�قای سال�ت روان و ز�د�ی سا�م

 ���آ��ن �ن�م 



 مجموعه راهنماي تخصصی و مدیریتی حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

   بسته آموزشی و راهنماي عمل پزشک خانواده  -براي پزشکان خانواده  مجتمع ها و مراکز سالمت 

  هشتم   فصل
 
 
 
 

 

 

 

ها و ترغیب گروه روان باآموزش سالمت 

 مشارکت مردمی
 

 
 
 

 
 
  
 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 اهداف فصل

 
 رود که بتوانید: پس از مطالعه این فصل انتظار می

هاي رسمی و ها براي برنامه سالمت روان را به تفکیک گروهاصول آموزش بهداشت به گروه -1

 غیررسمی توضیح دهید. 

 ها و جامعه را در زمینه سالمت روان توضیح دهید. مبانی و مراحل جلب مشارکت گروه -2

 ها و حل مشکالت سالمت روان را توضیح دهید نقش شوراي اسالمی در توسعه برنامه -3

 .مندي از خدمات را توضیح دهیدبر بهره مؤثرمفاهیم بازاریابی سالمت و عوامل  -4

 

 

 عناوین فصل

 مقدمه  •

 ها روان به گروههدف برنامه آموزش سالمت  •

 هاي غیررسمی  آموزش سالمت روان در گروه •

 هاي رسمیآموزش سالمت روان در گروه •

 ها مراحل اجراي برنامه آموزش سالمت روان به گروه •

 ها و جامعه در زمینه سالمت روان مشارکت گروه •

 مراحل اجراي یک برنامه مشارکت افراد   •

 شوراي روستا یا محل  •

 بازاریابی سالمت •

 مندي از خدماتبر بهره مؤثرعوامل  •
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و کارآ براي ارتقاي  مؤثرآموزش گروهی روشی  تصویر:
-توان از قابلیتسالمت است. در این آموزش جمعی می

هاي فردي هریک از فراگیران در جهت توانمندسازي 
 سایرین بهره جست. 

 مقدمه

آموزش گروهی فواید زیـادي دارد. ایـن نـوع    استفاده از روش 

آموزش موجب تشـویق افـراد گـروه و حمایـت آنهـا از یکـدیگر       

کننـدگان از  شود. عالوه بـر ایـن در آمـوزش گروهـی شـرکت      می

کننـد. بعضـی از افـراد     هاي یکدیگر استفاده میتجربیات و مهارت

ه کننـد  تواننـد از آنهـا اسـتفاد    تنهایی نمـی هایی دارند که بهتوانایی

راحتـی  ها در گروه بهامکان استفاده از توانایی و مهارت که یدرحال

آموزش گروهی زمینـه مشـارکت افـراد     بیترت نیا بهشود.  فراهم می

 آورد. هاي سالمت مختلف را نیز فراهم می گروه در فعالیت

 ها هدف برنامه آموزش سالمت روان به گروه

هـا ایجـاد فراینـدي     گروههدف برنامه آموزش سالمت روان به 

هایی دست یابنـد کـه    است که در طی آن افراد و جامعه به توانایی

منظور تحقق بتوانند سالمت روانی و اجتماعی خود را ارتقا دهند. به

هاي رسـمی   هاي مختلف جامعه اعم از گروه این هدف افراد و گروه

هاي غیررسـمی   یم و تربیت، دهداري، شوراي اسالمی و نیز گروههاي تعل نظیر نهادهاي مختلف مستقر در جامعه مانند سازمان

آمـوزان، کـارگران و کشـاورزان بایـد بتواننـد در      دار، دانشنظیر زنان خانه

 مراحل ذیل گام بردارند:

 شناسایی نیازهاي سالمت روان خود و افراد جامعه •

 ایجاد تمایل به حل مشکالت سالمت روان  •

 الت سالمت روان و اجراي آنها منظور حل مشکریزي بهبرنامه •

 ها و ارتقاي مستمر کیفیت اجراي آنها  ارزیابی برنامه •

توان چنین برداشت کرد که از اسـاس نخسـتین    بر اساس موارد فوق می

سازي جامعه به نیازهاي واقعـی و حقـوق   گام در ارتقاي سالمت روان آگاه

هـاي   هاي فردي و مشاوره و نیز آمـوزش  مده از دو محور آموزشطور عسازي بهخود در زمینه سالمت روان است. این آگاه

دهنده خدمات سـالمت   پذیرد. در محور آموزش فردي ارائه هاي رسمی و غیررسمی فعال در جامعه تحقق می جمعی به گروه

-ه و راهنماید با مشارکت مشتري خدمات مشکل سالمت روان را موشکافی نمود کند که تالش می عنوان مشاوري عمل میبه

دهـد. در محـور دوم یعنـی     حلی براي آن پیدا نماید و یا او را به دلیل پیچیدگی خاص مشکل به سطح باالتري ارجـاع مـی  
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ها باید به این نکته توجه کنید که اصوالً در آموزش براي گروه تصویر:
هاي مشترکی باشند. ورود افراد غیر گروه مخاطبین باید واجد ویژگی

 مرتبط به این جمع از کارآیی آموزشی خواهد کاست. 

 کند: دهنده خدمات یکی از دو نقش زیر را ایفا می ها ارائه آموزش بهداشت روان با گروه

هاي سالمت  اي خاص از برنامهمشارکتی براي اجراي برنامهریزي هاي سالمت روان به جامعه و ایجاد برنامه انتقال پیام -الف

 روان 

هـاي   هاي اجتماعی نظیر استفاده از ظرفیت هاي باالتر آموزش سالمت روان براي گروه هماهنگی براي استفاده از ظرفیت -ب

 معتمدان و روحانیان، پزشکان، نهادهاي تربیتی و ...

گیـري از آنهـا   هایی را به شما ارائه خواهد نمود که بـا بهـره   مجموعه روشآنچه در ادامه مطالب این فصل خواهد آمد 

ـ  سـازمان ها نمایید و مشارکت جامعه را در ارتقاي سالمت روان  هاي جمعی با گروه توانید اقدام به برقراري آموزش می ی ده

 نمایید.

 تقسیم کرد. توان به دو دسته رسمی و غیررسمی  هاي موجود در جامعه را میی گروهطورکل به

شناسـند و مسـئول دارنـد.     کـدیگر را مـی  ها داراي هدف خاص هستند و اعضاي آن یاین گروه هاي رسمی:الف: گروه

کنند. شرکت تعـاونی   یافته عمل میصورت سازمانهاي رسمی بهمقررات خاصی در هر گروه وجود دارد و افراد گروه

هـاي رسـمی یـک     آموزان اول ابتدایی و شوراي اسالمی روستا از جمله گروه روستایی، آموزگاران یک مدرسه، دانش

توان برنامه آموزشی ترتیب داد  هاي رسمی با توجه به اهداف سازمانی و وظایفی که دارند می روستا هستند. براي گروه

و یا اینکه زمینه مشارکت آنهـا را در یـک فعالیـت    

 بهداشتی ایجاد کرد. 

ها هدف خـاص و   این گروه هاي غیررسمی:ب: گروه

شـوند و از قـوانین و    مشترکی ندارند. رهبري نمـی 

کنند. ممکن است بتـوان   مقررات خاصی پیروي نمی

در آنها نقاط و منافع مشـترکی را پیـدا کـرد. افـراد     

کننده به خانه بهداشت، زنان روسـتا، اطفـال   مراجعه

هـاي   سال، کشاورزان و غیره از جملـه گـروه   5زیر 

 هستند.غیررسمی 

توان با توجه به نیازهـاي مشـترك    ها می براي این گروه

از مشارکت  که نیاآنان یک برنامه آموزشی ترتیب داد و یا 

مند شـد. نکتـه مهـم در     آنها در یک فعالیت بهداشتی بهره

هـا   ثبت در گـروه ساز و ایجاد رفتارهاي م هاي رسمی و غیررسمی پیشگیري از بروز رفتارهاي مشکل برقراري ارتباط با گروه

و مجادله شود در این مورد ممکن اسـت افـراد    نظر اختالفها در بسیاري موارد ممکن است منجر به بروز  است. کار با گروه

 هاي زیر توان از روش گروه باعث موفقیت و یا شکست آن شوند. براي تحقق اهداف مورد نظر و ایجاد رفتارهاي مثبت می
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دهنده به سمت مخاطبین از آموزش هیسو کایجاد ارتباط ی تصویر:
شود. در عوض در اغلب موارد منجر به شکست آموزش می

شود تا از توان گیرنده موجب میارتباطات چندجانبه گروه آموزش
استفاده  حل راه ارائهاعضاي جمع براي شناخت مشکل و  تک تک

  

 

 بهره جست:  

  ها شنهادیپه نظرات و ارائه آزادان .1

 تشویق یکدیگر به صحبت کردن  .2

 سایرین  ها شنهادیپپاسخ محترمانه به  .3

 کمک به روشن شدن نظرات   .4

 ارائه اطالعات   .5

 توجه کردن به یکدیگر   .6

 داوطلب شدن براي کمک به کارها  .7

 و مرتب در جلسات  موقع بهحضور  .8

 تشکر از یکدیگر   .9

 هاي غیررسمی:  آموزش سالمت روان در گروه

ها تا حد زیـادي   هاي مختلفی وجود دارد. شما با توجه به تجربه ارائه خدمات با این روش ها روش براي آموزش به گروه

آشنا هستید. در اینجا به دو اصل ضروري براي آموزش سـالمت  

کنیم: نخستین اصـلی کـه    هاي غیررسمی اشاره می روان در گروه

است که باید سعی شود گروهی انتخاب باید به آن توجه کرد این 

شود که در آنها عالیق و نیازهاي مشـترك وجـود داشـته باشـد     

توانید زنانی را انتخاب کنید که کودکانی که  : شما میمثال عنوان به

روند داشته باشند. یکی از موضوعات مـورد عالقـه    به مدرسه می

د بـه  مادرانی که کودك دبستانی دارند این است که چگونه بای

کودك خود کمک کنند تا تمرکز بیشـتري روي درس داشـته   

توانیـد   دهنده خدمات سالمت می عنوان یک ارائهباشند. شما به

برداري نمایید. اصل دوم این است که بایـد   از این فرصت بهره

ا هم مشـارکت بیشـتري   شود که آنها در زمینه آموزش ب تالش نمود تا اعضاي گروه بیشتر با هم آشنا شوند این امر باعث می

 نموده و عالیق و نیازهاي مشترکشان را به نحو موثرتري با هم به نتیجه برسانند. 

 هاي رسمیآموزش سالمت روان در گروه

هـاي  دهنـد. افـراد گـروه    هاي رسمی داراي اهداف و عالیق معین و رهبري مشخص هستند که گروه را سازمان می گروه

هاي مختلف  ها را در برنامه توان مشارکت آن هاي رسمی می اند. با آموزش بهداشت در گروه طور کامل شناخته شدهرسمی به
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 سالمت روان جلب کرد. 

 از:  اند عبارتهاي رسمی مد نظر قرار دهیم  اصولی را که باید در برقراري ارتباط با گروه

پرهیز از انتقاد از سـازمان آنهـا بـه     نمایند و احترام گذاشتن به اعضاي گروه و سازمانی که اعضا در آن خدمت می .1

 اش. دلیل عملکرد ویژه

 گویید. می آنچهروشن و ساده بودن  .2

ي سـازمانی خـود   وقت اصلی خود را صرف اهـداف ویـژه   اند لیماها  هدر ندادن وقت افراد گروه؛ زیرا این گروه .3

 نمایند.  

 عدم مداخله در مسائل اختصاصی و اهداف سازمانی گروه.   .4

هاي غیررسمی به آنهـا   رعایت نکاتی که در بحث گروهی الزم است اجرا شود و در آموزش سالمت روان با گروه .5

 اشاره نمودیم.  

 ها مراحل اجراي برنامه آموزش سالمت روان به گروه

سـالمت روان  تري از این موقعیت براي حل مشکالت در ادامه مطالب با مرور برنامه و ساختار پیشنهادي به درك مناسب

 خواهید برد.پی

   شوند: این مراحل به شرح ذیل معرفی می

 تحلیل نیازهاي سالمت روان جامعه  .1

 اندازي عملیات ارتقاي سالمت روان با بهـره ریزي براي راهبرنامه .2

 گیري از مشارکت جامعه  

 هاي هدف   ریزي آموزشی براي گروهبرنامه .3

ریزي و اجراي برنامهاجراي برنامه عملیاتی ارتقاي سالمت روان  .4

 آموزشی

هـاي   ارزیابی مستمر نتایج برنامه ارتقاي سالمت روان و آمـوزش  .5

   شده ارائه

 ارزشیابی نتایج برنامه و ارتقا و توسعه مستمر آن در ادامه شرح تفصیلی هر یک از مراحل آمده است. .6

 تحلیل نیازهاي سالمت روان جامعه:-1

توانند یکـی   پذیرد. این منابع می اساس اخذ اطالعات از منابع مختلف صورت میتحلیل نیازهاي سالمت روان جامعه بر 

 از موارد زیر باشند:

 ها و یا یک برنامه سالمت از سوي واحدهاي باالتر؛ در این زمینه ممکن است برنامه یا   ابالغ قوانین، دستورعمل -الف
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 که نیازمند آموزش گروهی و یا مشارکت مردمی است.دستورعمل ارسالی ناظر به اجراي خدماتی از سالمت روان باشد 

ممکن است بنا بـه   مثال عنوان بهوجود شواهدي که داللت بر بروز یک مشکل سالمت روان در جامعه زیر پوشش دارد،  -ب

دهنـده خـدمات    دالیلی خاص در یکی از مناطق زیر پوشش میزان بروز اعتیاد باال رفته باشد، در چنین شـرایطی ارائـه  

هاي خود را در مورد بروز اعتیاد به سطوح باالتر گزارش نموده و با همکاري آنها اقـدام بـه اجـراي     کن است یافتهمم

 هایی خاص نماید. برنامه

ها یا تغییرات خاص در محیط که منجر به بروز مشکالت خاص شود؛ در این زمینـه حـوادثی نظیـر زلزلـه،      وقوع بحران -ج

 تواند منجر به بروز مشکالت سالمت روان شود. ي و ... میا لهیقبی، منازعات قومی و تغییرات سریع فرهنگی اجتماع

منظور ارزیابی مناسب نیازها اقدام به تحلیل آنها نماید. در این شده در فوق کارمند بهداشتی باید بهدر تمامی موارد اشاره

بیننـد و   بروز مشکل، افرادي کـه از آن آسـیب مـی   توصیف باید کیفیت مشکل موجود، گستره آن در جامعه، عوامل مؤثر بر 

 ی روشن شود.درست بهتعداد آنها 

صورتی روشن اطالعات گروه هدف معلـوم  ها این است که به ریزي آموزشی براي گروهیک موضوع بسیار مهم در برنامه

در جامعه زیر  چنانچه مثال عنوان بههاي مختلف اجتماعی اطالعاتی متفاوت از سالمت روان دارند.  شود. در این شرایط گروه

توانیم چند گروه هدف را آموزش دهیم و  هاي اجتماعی ناشی از اشتغال کودکان مواجه باشیم می پوشش با مواردي از آسیب

سطح سواد و اطالعات اجتماعی صاحبان کار، معلمان  طورقطع بهعمل آوریم. اي دعوت بهیا از آنها براي مشارکت در برنامه

ریزي جایگاهی را براي آموزش یـا  صاحبان حرفه یا صنایع، خانواده کودك و .... متفاوت است، لذا چنانچه در برنامه روستا،

صـورت  اید باید محتواي آموزش خود را بههاي فوق در برنامه سالمت روان کودکان انتخاب کرده مشارکت هر یک از گروه

یادداشته باشید که ارائه اطالعات غیرضروري و نیـز اطالعـاتی   این شرایط به جداگانه و با محتوایی متفاوت تنظیم نمایید. در

ضرورت ندارد بلکه موجب کسالت فراگیـران شـما از    تنها نهکه در حوزه فهم گروه هدف نبوده و یا خود از آنها آگاه باشند 

 شود. هاي هدف می گروه

 گیري از مشارکت جامعه:با بهرهاندازي عملیات ارتقاي سالمت روان ریزي براي راهبرنامه-2

هاي دیگر براي اجرا نیازمند مشارکت اجتماعی هستند. دلیل این موضوع آن اسـت   هاي سالمت روان بیش از برنامه برنامه

است. بر این اساس  ریرپذیتأثهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه و خانواده  که سالمت روان به میزان باالیی از ویژگی

هـاي   ها در گروه هاي موجود در آن بهره جست. این توانمندي اي ارتقاي سالمت روان از مشارکت جامعه و توانمنديباید بر

هاي دولتی و غیردولتی در زمینـه   رسمی و غیررسمی جامعه وجود دارد. در حال حاضر نهادهاي مختلف رسمی نظیر سازمان

هـاي مختلـف هـدف جامعـه،      ، افسردگی و اضطراب در گروهيآزار کودكی نظیر سوءمصرف مواد، خشونت خانگی، مسائل

هـاي   ها و نیـز میثـاق   هاي در دسترس این گروه نمایند. قوانین و دستورعمل هاي جنسی و حقوق اجتماعی فعالیت می تبعیض

 هاست خود منبعی ارزشـمند بـراي ارتقـاي    مختلفی که براي احقاق حقوق اجتماعی و سالمت روان در دسترس این سازمان

 هاي جامعه زیر پوشش اقدام به توانند با استفاده از ظرفیت دهندگان خدمات می سالمت روان است. از سوي دیگر ارائه
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هاي مختلف زنان،  هاي غیررسمی نمایند. تشکیل جلسات با معلمان روستا، گروه گیري از گروهی با بهرهده سازماناستفاده و  

 هاي جدیدي براي اجراي برنامه سالمت روان و ارتقاي حقوق اجتماعی ایجاد نماید. یتتواند ظرف ها و ... می شاغلین کارگاه

 هاي هدف: ریزي آموزشی براي گروهبرنامه-3

 ریزي و اجراي آموزش را موارد زیر دانست:طور خالصه مراحل برنامهتوان به می

-دهنـده و تسـهیل  فراگیر، افراد آموزش تهیه برنامه آموزشی شامل مراحل، دفعات، موضوعات و اهداف آموزش، افراد .1

 هاي آموزش   کنندگان آن، محل اجراي آموزش، وسایل و ابزار مورد نیاز و روش و شیوه

 ها  تعیین نحوه ارزشیابی فراگیران در مورد آموزش .2

 آموزش بر زندگی و سالمت روان افراد  راتیتأثتعیین نحوه ارزشیابی  .3

 آموزشیارتقاي مستمر کیفیت و استانداردهاي  .4

 هاي آنها   ارائه گزارش به سطوح باالتر و سایر نهادها و دریافت کمک .5

 ها و جامعه در زمینه سالمت روان مشارکت گروه

ها، با اهداف ایجاد مشارکت افراد و نیز مشارکت جامعـه در   پس از بحث در مورد آموزش سالمت روان با افراد و گروه

معناي آن است که شخص، گروه یا اجتمـاع بـراي   آموزش سالمت روان مشارکت به اید. در زمینه فعالیت بهداشتی آشنا شده

حل مشکالتشان فعاالنه با کارکنان بهداشتی همکاري کنند. این مشارکت باید در جهت تشخیص مشکل و حـل آن صـورت   

یید. در اینجا بایـد از مهـارت   با مردم و اجتماع ارتباط برقرار کردید باید فوري مشارکت آنها را تشویق نما ازآنکه پسگیرد. 

 برقراري ارتباط با مردم استفاده نمایید. 

 مراحل اجراي یک برنامه مشارکت افراد 

اجراي یک برنامه سالمت روانی در روستا باید داراي مراحل اجرایی مشخص و روشنی باشد. بـر ایـن اسـاس اجـراي     

 تواند بر همان اساس تنظیم شود.  مشارکت افراد نیز می

اگر پزشکی به مردم روستاي خود بگوید که من مسائل و مشکالت اصلی شما را  رکت در شناخت مشکالت:مشا -1

داننـد و   دانم اشتباه کرده است. البته این یک واقعیت است که کارکنان سالمت روان بسیاري از مسائل مردم را مـی  می

نی کـه مـردم خـود مسـائل و مشکالتشـان را      دهند اما تا زمـا  بهتر از دیگران مشکالت سالمت روانی را تشخیص می

دانید  ی نشناسند به حل آنها تمایل نشان نخواهند داد. اگر شما نشان دهید که تمام مسائل مردم را بهتر از آنها میدرست به

آنها عصبانی خواهند شد. چنانچه مردم را تشویق کنید تا در درجه اول مسائل و مشکالتشان را بشناسند، بـراي بحـث   

تر خواهند شد. اگر براي کمک به مردم سعی کنید که مشکالت آنهـا را بـا دیـد آنـان و بـه       مورد این مسائل آمادهدر 

 بینند، ببینید کمک بزرگی به برقراري ارتباط و به وجود آمدن اعتماد متقابل خواهید کرد.  صورتی که آنان می

را بـراي مشـکل شـما     حل راهوید که من بهترین اگر پزشکی به مردم روستاي خود بگ :حل راهمشارکت در یافتن  -2
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ترین است ممکن اسـت بـراي   براي یک شخص یا یک جامعه مهم آنچهدانم مرتکب اشتباه دیگري شده است، زیرا  می

اي دیگر بهترین نباشد. جوامع مختلف مقادیر متفاوتی از منابع مختلف نظیر پول، امکانات، نیـرو و   یک شخص یا جامعه

هاي مختلف رهبران متفاوتی دارد. حل یک مسـاله   حل مشکالت خود دارند. عالوه بر این باورها و ارزش غیره را براي

نحوي صورت گیرد که در آن شرایط یا موقعیت واقعی زندگی شخص یا جامعه مد نظر باشد. این کـار فقـط از   باید به

 پذیر است.  طریق مشارکت فرد یا جامعه امکان

شکی به مردم روستاي خود بگوید نگران نباشید، آنچه براي حل مسائل شـما الزم اسـت   اگر پز مشارکت در عمل: -3

انجام خواهم داد باز هم مرتکب یک اشتباه بزرگ شده است. فراموش نکنید که مـردم در قبـال مسـائل سـالمت روان     

ـ  رده یـا شـما را سـرزنش    خودشان مسئول هستند. اگر شما همه کارها را انجام دهید ممکن است از نتیجه کار انتقاد ک

خواهنـد انجـام دهنـد. بـرعکس      کنند. البته این امر بدین معنا نیست که باید مردم را به حال خود گذاشت تا هرچه می

تواننـد و   توانید و باید انجام دهید و کارهایی است که مردم می باید توجه داشته باشید کارهایی است که شما می آنچه

 بگیرند تا براي خود انجام دهند. باید انجام دهند و یا یاد

در جامعه چـه اقـدامی بایـد انجـام       مطرح است که براي ایجاد مشارکت سؤالدر اینجا این  تسهیل در مشارکت: -4

 کنید باید به سه نکته توجه کنید:  براي تقویت مشارکت کوشش می که یهنگامگیرد؟ 

گردهمـایی و   مثـال  عنـوان  بههایی دارد که براي تشویق و مشارکت مفید است.  هاي سالمت روان روش آموزش -1

رییس شوراي اسالمی، امام جماعت مسـجد و غیـره اعـالم     لهیوس بهبحث گروهی که ممکن است از سوي شما 

 شود.

د. بـراي مثـال ممکـن اسـت     هاي فرهنگ محل را مورد توجـه قـرار دا  در زمان تشویق و مشارکت باید ویژگی -2

مشارکت برخی جوانان در انظار عمومی قابل پذیرش نباشد و یا حضور برخـی زنـان در انظـار عمـومی قابـل      

نباشـند. در ایـن صـورت     رایمساله پـذ پذیرش نباشد و یا اینکه بعضی مردان مشارکت مستقیم زنان را در حل 

 وصی با بعضی از بزرگان روستا اقدام به مذاکره نمایند.  طور خصممکن است نماینده جوانان یا نماینده زنان به

اي بسیار مهم است. چنانچه مساله  باید توجه کرد تشویق رهبران محلی براي ایفاي نقش خودشان در جامعه نکته -3

هـا و نماینـدگان    صورتی باشد که بر کل مردم روستا اثر گذارد در این صورت باید از رهبران گـروه و مشکل به

 عمل آورد و آنها را تشویق به مشارکت کرد. ها دعوت به ترین بخشریز مهمبرنامه
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هاي ترین محل براي ترغیب گروه: شوراي روستا یا محل مناسبتصویر
ریزي براي توسعه ی و افراد صاحب نفوذ براي برنامهررسمیغرسمی و 

سالمت هاي ریزيروستا است. از فرصت مباحثات شورا باید براي برنامه
تواند بر تمامی عوامل ریزي براي سالمت میبهره جست. رویکرد برنامه

مستقیم سالمت را  طور بهبر سالمت و نیز عواملی که  مؤثراجتماعی 
 کند استوار گردد. تهدید می

به همـین   گیري و در خالل انجام یک برنامه و در تمام مدت فعالیت باید پیشرفت برنامه اندازه ارزشیابی مشارکت: -5

باید از طریق بحث با مردم در زمینه نتایج  ترتیب در پایان هر برنامه باید موفقیت و شکست آن ارزشیابی شود. در اینجا 

 شان کمک کرد.  کار به آنها در جهت یادگیري

 شوراي روستا یا محل 

هـاي جلـب مشـارکت افـراد جامعـه،       یکی از راه

ویـژه  تشکیل جلسات براي حل مشکالت سـالمت بـه  

مشکالت سالمت روان در جلسات شوراي روسـتا یـا   

پنجاه یا صد نفر از افراد براي  که نیامحل است. تصور 

هاي سالمت روان تشـکیل جلسـه    طرح جزییات برنامه

دهند بسیار مشکل است. همه افـراد فرصـت صـحبت    

کردن را نخواهند داشت و وقت زیادي صرف خواهـد  

افـراد موضـوع را    شد تا اطمینان حاصل کنیم که همه

انـد. بـر ایـن اسـاس      درك و یا در بحث شرکت کرده

گردنـد. در حـال حاضـر شـوراي اسـالمی در       شوند انتخاب می ي که کمیته یا شورا نامیده میتر کوچکگروه  طورمعمول به

هـاي   از ایـن تشـکل   گیري هاي سالمت روان با بهره اند و اجراي برنامه ها تشکیل یافته روستاها و نیز شوراهاي محل در شهر

تـرین وظـایف آنهـا پیـدا کـردن       یکی از اصلی ازآنجاکهو  اند مردمنماینده کلیه  درواقعخوبی میسر است. شوراها مردمی به

مند شـد. بعضـی از    توان از این شوراها براي حل مشکالت بهره خوبی میمشکالت جامعه و تالش در جهت حل آنهاست به

 شویم:   را در زیر متذکر می اند طرح قابلوظایف کلی که در شوراهاي مزبور 

 آوري اطالعات در مورد سالمت روان جامعه با مشارکت و راهنمایی پزشک و سایر کارمندان بهداشتی منطقه   جمع -

 وانی جامعه و علل بروز آنها مشخص ساختن مشکالت سالمت ر -

 هاي الزم  حل ها و راه طرح برنامه -

 هاي سالمت روان در روستا و تأمین منابع مالیگیري در مورد اولویت تصمیم -

  شده نییتعتأمین منابع و تجهیز جامعه براي دستیابی به اهداف  -

 است.   ی که با آن مواجه گردیدهمسائلهاي تازه و  قرار دادن جامعه در جریان پیشرفت -

 بازاریابی سالمت روان -

 وجـود  نیبـاا یابـد.  شود و با قطع ارتباط با او پایـان میفرایند ارائه خدمت با برقراري ارتباط با گیرنده خدمت آغاز می

له از تحقـق هـدف   شود. نخستین مرحو سبب تحقق اهداف برنامه می مانده یباقتأثیرات ناشی از ارائه خدمت در طول زمان 
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مانـده ذهنـی خـود را    پذیرد. مادري که رویه مراقبـت از کـودك عقـب    درنگ پس از ارائه خدمت صورت مییک برنامه بی

کند یا زوجـی کـه پـس از مشـاوره رویـه برخـورد بـا        آموخته است، کودك مبتال به صرعی که داروي خود را مصرف می

. تحقق این رخدادها موجب اند خدمت، برونداد این مرحله زمانی از فرایند دان آموختهمشکالت روانی در زندگی زناشویی را 

مادري کـه اطالعـات    مثال عنوان بهگردد. شود که سبب ارتقاي سطح سالمت روان آنان میتغییراتی در گیرندگان خدمت می

کار خواهد بست و فرزند خـود را   مانده ذهنی خود را آموخته است آن را بهمورد نیاز در زمینه رویه مراقبت از کودك عقب

 ماندگی ذهنی حفظ خواهد کرد. در مقابل مشکالت ناشی از عقب

 مندي از خدمات عوامل مؤثر بر بهره

مندي از خدمات سالمت روان تابعی است از تمایل مردم به اسـتفاده از یـک خـدمت و وضـعیت     ی میزان بهرهطورکل به

که خود منجر به تقاضا  –از یک خدمت خود تابعی است از شدت نیاز احساس شده  دسترسی به آن. پدیده تمایل به استفاده

تـوان در  و تناسب میان قیمت و کیفیت خدمت. از سوي دیگر، عوامل مؤثر بر دسترسی مردم به خـدمات را مـی   –شود می

(فراهمـی بـه هنگـام خـدمت)     هایی نظیر دسترسی فیزیکی، اقتصادي، فرهنگی (مثالً آگاهی از ارزش خدمت) و زمان دسته

مندي از خدمات را مدنظر قرار داد. با ي مؤثر بر بهرهها مؤلفههاي هدف باید تمامی خالصه نمود. در برقراري ارتباط با گروه

توان امید داشت که برنامه سالمت روان به مندي مؤثر میکارهاي مناسب براي ایجاد بهرهو پیدا کردن راه ها مؤلفهتحلیل این 

مـد نظـر    دقت بههـــا باید یی که در این ارزیابیها مؤلفهگوي نیاز مردم بوده است. برخی از کلی عادالنه و اثربخش پاسخش

 از:  اند عبارتقرار گیرند 

هر قدر مردم رخداد نهایی ناشی از مشکل سالمت را دورتر ببینند کمتـر بـه دنبـال حـل آن خواهنـد رفـت.        درواقع -1

ست تقاضاي افزایش دانش و آگاهی والدین در زمینه تربیت سازنده فرزندان کمتر از تقاضاي آنها ممکن ا مثال عنوان به

 براي درمان سرماخوردگی یا سردرد باشد. 

 شدت ناتوانی حاصل از یک مشکل سالمت، عاملی تأثیرگذار براي مطالبه تقاضاست.  -2

معه و آموزش، موضوعاتی تأثیرگذار بـر تقاضـاي   عواملی نظیر مقایسه خود با دیگران، فرهنگ سالمتی موجود در جا -3

 .  اند خدماتمردم براي 

-در بسیاري موارد مردم تجربه و درك مناسب و معتبري از کیفیت خدمات ندارند. بر این اساس در بازار سالمت می -4

 توانند گرفتار سوداگران تجارت پیشه شوند. 

عنوان شاخصی اساسی فراهمـی  ت است. این موضوع بهترین موضوعات وضعیت دسترسی به خدماو اما یکی از مهم -5

گونه که در قبل اشاره شد دسترسی مشـتمل بـر دسترسـی فیزیکـی،     کند. همانخدمات را نزد متقاضیان آن ایجاد می

 اقتصادي، زمانی، فرهنگی و ... است. 

منـدي  ی بـراي حـل مشـکل بهـره    ي فوق و پیدا کردن راهها مؤلفههاي هدف، همواره تحلیل در برقراري ارتباط با گروه
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نامطلوب برخی از افراد به خدمات از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. این موضوع که فردي کهنسال بـه دلیـل نـاتوانی    

فردي به دلیل احساس نـامطلوب ناشـی از    که نیامندي از خدمت نیست و یا خود براي حضور در مرکز درمانی قادر به بهره

کـــــه در   انـد  مهـم کند تا از خدمات آن استفاده نمایـد، موضـوعاتی   مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نمی بیماري اعتیاد به

دهندگان خدمات و هوشمندي طراحان برنامه بـراي ایجـاد حـداکثر     و تعهد ارائه بااستعدادعرصه ارائه عادالنه خدمات باید 

 یابند. حلی مطلوب دستمندي به راهبهره
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 اهداف و استراتژي هاي برنامه هاي سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد را توضیح دهید. .1

 اصول و ضوابط خدمت و سطح بندي آن را  توضیح دهید.  .2

 را تبیین نمایید.  پزشک خانوادهخدمات تخصصی  .3
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 برنامه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد
 

 مقدمه 
سالمت روان در دنیاي امروز به دلیل پیچیده هاي خاص خود از اولویت هاي مهم و غیر قابل اغماض در سـطح  

درصد از کـل بـار    13، حدود 2006طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در سال بین المللی و ملی و منطقه اي است. 

درصد افزایش خواهد یافـت.   16به  2020تالالت روانپزشکی ارزیابی شده و این میزان تا سال ها به علت اخ بیماري

ها در ایـران   مطالعه بار بیماري .درصد است 25در کل جهان میزان شیوع اختالالت روانی در تمام طول عمر بیش از 

.و ایـن در حـالی   دهد ود اختصاص میها را به خ بار بیماري قابل توجهی از درصد دهد که اختالالت روانی نشان می

است که عوامل مؤثر بر بسیاري از بیماریها و مرگ و میرهاي ناشی از بیماریهاي قلب و عـروق، منشـأ روانشـناختی    

) نیز نشان داده اسـت  1389-1390پیمایش ملی سالمت روان (دارد و به استرس و سبک زندگی ناسالم مرتبط است. 

ماه پیش از انجام پیمایش دچار یک یا چند اختالل روانی بوده اند و 12ساله کشور  64 تا 15درصد از افراد 23,6که 

درواقع، بخشـی از مشـکالت    درمانی الزم بهره مند نمی شوند. -حدود دوسوم این افراد مبتال از مداخالت بهداشتی 

ل مختلف از دریافت خـدمات  سالمت روان مربوط به افرادي است که بیماري آنان تشخیص داده نمی شود یا به دالی

باکیفیت الزم محروم هستند و درمجموع این اختالالت عالوه بر اثرات منفی مختلف براي فرد بیمار و خـانواده اش،  

باعث تحمیل هزینه هاي مختلف مستقیم و غیرمستقیم بر خود فرد، خانواده و جامعه می شود. از سـوي دیگـر، جـز    

شکی، سالمت روان، ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی دارد که باید مورد توجه باشد مسئله ابتال به اختالالت روان پز

و از عوامل کالن مؤثر بر بروز این مشکالت گرفته تا راه هاي ارتقاي سالمت روان و پیشگیري از اخـتالالت و نیـز   

ماد اجتماعی و مانند آن را پیامدهاي اجتماعی این اختالالت و همچنین پدیده هایی مانند اعتیاد، خشونت، کاهش اعت

نیز باید در این حیطه مدنظر داشت. طرح تحول سالمت در دولت تدبیر و امید در کنار نگاه همه جانبه خود، سالمت 

و  روان را ابعاد مختلف مورد توجه قرارداده است. به طوري که تدوین بسته هاي خدمت در سطوح مختلـف بهـورز  

ز یک سوي و بکار گماري روانشناس تحت عنوان کارشـناس سـالمت روان و   مراقب سالمت، پزشک و روانشناس ا

رفتار از سوي دیگر بیان گر چنین رویکردي است. یکی از گام هاي اصلی و مجزاي طرح تحـول سـالمت روان بـه    

اختصاص یابد. همچنین طراحی و اجراي برنامه هاي مشخص براي پیشگیري از آسیب » تحول در نظام سالمت روان«

ي اجتماعی و اختالالت روانی بعد دیگر این برنامه است که با هدف ارتقاي دانش عمومی جامعه و خانواده ها در ها

رابطه با سالمت روان و اختالالت روانی، جلب حمایت و مشارکت سازمان هـا و نهادهـاي مـرتبط و مـؤثر، ماننـد      

 سالمت روان مورد توجه قرار می دهد. آموزش وپرورش و رسانه ملی و توانمندسازي جامعه در ارتباط با 
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 سالمت روان و اعتیاد اهداف برنامه
 

 هدف کلی:

 تامین، حفظ و ارتقا سالمت روانی، اجتماعی و پیشگیري از سوء مصرف مواد و الکل در جمعیت تحت پوشش
 

 اهداف راهبردي

 جسمی  هاي بیماريختالالت و روانی و اجتماعی همانند سایر ا هاي بیماريي ضرورت مراقبت از ساز رهنگف

 هاي روانی) (انگ زدایی از بیماري

 هاي اجتماعی  مؤلفه ژهیو بههاي سالمت روانی اجتماعی در سطح یک پیشگیري ( وسعه کمی و کیفی برنامهت

 سالمت) در مناطق شهري

 یي اجتماعها بیآسدرون بخشی در ارتقاي سالمت روان و پیشگیري از  بخشی و قویت هماهنگی بینت 

 پزشکی و مشکالت  کمی و کیفی فرآیند غربالگري، تشخیص، درمان و مراقبت از اختالالت روانرتقاي ا

 شناختی در مناطق شهري روان
 

 اهداف اختصاصی:

 هاي اجتماعی در جمعیت تحت  هاي آموزش و ارتقاي سواد سالمت روان و پیشگیري از آسیب افزایش برنامه

 پوشش

  درمانی شناختی و روان شش به خدمات مشاوره روانتسهیل دسترسی جمعیت تحت پو 

  هاي کار، تحصیل، محالت و...) محیط(ها  هاي و موقعیت ارتقاي خدمات سالمت روان در محیط 

 درمانی روان روانشناسی بالینی، مشاوره و ارتقاي خدمات 

 توسعه کمی و کیفی خدمات درمان و کاهش مصرف و وابستگی مواد و الکل 

  هاي اجتماعی سالمت روان) موقع و مدیریت مؤلفه پیشگیري از خشونت خانگی، رصد به( یاجتماعسالمت ارتقاي خدمات 

  باالتر در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد سطوح و اول سطح خدمات بین ارتباط تقویت تسهیل و 

  و  )ري، درمان و مراقبتپیشگی( روانپزشکان و کارشناسان) درزمینه خدمات سالمت (تیم سالمت  توانمندسازي

 ادغام کام آن در ارائه خدمات بهداشتی درمانی
 

 هاي هدف برنامه: گروه

 جمعیت خانوارهاي تحت پوشش 

 ها و نهادهاي منطقه تحت پوشش کارکنان ادارات، سازمان 

  نوجوانان و جوانان(دانش آموزان، دانشجویان و سربازان( 

  عموم مردم 
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 هاي برنامه: استراتژي

 هاي اجتماعی هاي ارتقاي سواد سالمت روان و پیشگیري از آسیب برنامه توسعه اجرا و 

 هاي اعصاب و روان استقرار نظام مراقبت بیماري 

   هاي دولتی و غیردولتی محلی) بین بخشی (بین سازمان هاي و جلب همکاري و مشارکتایجاد هماهنگی 

 هاي تیم سالمت هاي اجتماعی در فعالیت هاي ارتقاي سالمت روان و پیشگیري از آسیب ادغام فعالیت 

   در جهت توسعه و ارتقاي سالمت روانی  نهاد مردمي ها تشکلاز مردم و حمایت گیري جلب مشارکت و

 اجتماعی و پیشگیري از اعتیاد
 
 

 هاي سالمت: اصول و ضوابط ارائه خدمات سالمت روان در مراکز و مجتمع

هاي ارسالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه  عملکلیه خدمات سالمت روان بر اساس دستورال

بندي خدمات سالمت تدارك و ارائه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز با رعایت نظام ارجاع و سطح

گیري  گردد. خدمات سالمت روان با تمرکز بر پیشگیري اولیه و توانمندسازي جمعیت تحت پوشش با جهت می

کارشناس مراقبت سالمت، پزشک عمومی، روانشناس و (مهارت خود مراقبتی توسط تیم سالمت افزایش 

 گردد. ارائه می بندي زیر پزشک) مطابق سطح روان
 

 

 هاي سالمت: هاي مورد انتظار در مراکز و مجتمع فعالیت

 کافی و درست قیق،بررسی و شناسایی د( بندي موضوعات سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد، نیازسنجی و اولویت 

 گانه منطقه و جمعیت تحت پوشش مجتمع) و طراحی و اجراي مداخالت پیشگیرانه در سطوح سه نیازهاي از

 هاي اعصاب و روان در منطقه  هاي غربالگري، بیماریابی، مراقبت اختالالت و بیماري ریزي و اجراي برنامه برنامه

 تحت پوشش

 منطقه تحت پوشش جهت اجرا و  مشاوره مراکز و ها کتابخانه گسراها،هماهنگی با مراکز آموزشی تربیتی، فرهن

 هاي اجتماعی هاي سالمت روان و پیشگیري از آسیب توسعه برنامه

   و خیرین منطقه جهت معتمدین نهاد و  هاي مردم و همکاري مؤسسات و تشکلجذب مشارکت  وشناسایی

 و شهر شوراي هیئات امناي مساجد،هاي اجتماعی ( آسیبهاي سالمت روان و پیشگیري از  توسعه و ارتقاي برنامه

 هاي ورزشی و فرهنگی و...) هاي بسیج و سالن هاي سالمت اجتماعی، کانون ، پایگاهداران مغازه و محله روستا، نمایندگان کسبه

 ،ز حساس سازي، توانمندسازي در جهت توجه به سالمت روان و پیشگیري ا( رسانی اطالع و سازي آگاه آموزش

 )هاي اجتماعی با محوریت توسعه خود مراقبتی آسیب

 هاي اجتماعی و اعتیاد (برگزاري هاي مروج سالمت روان و پیشگیري از آسیب طراحی و اجراي برنامه 

  ي آموزشی وها شیهماو  ها کارگاه محلی، هاي هنري، گردهمایی و آموزشی هاي دوره ها، برگزاري نمایشگاه
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 رابطین تخصصی سالمت روان)،( یمردمي شبکه انداز راهو  جادیا و فرهنگی، ترویجی، مسابقات ورزشی 

 بروشور، ي مشترك، تهیه، تولید و توزیعها پروژهربط درزمینه هاي مرتبط و اجراي  هاي ذي سازمانهمکاري با 

رابطین  ...تسلیت و و تبریک يها امیپ ارسال و عروسی عزاداري، يها مراسم در جزوه، شرکت و پوستر پمفلت،

شناسایی منابع محلی)  منازل در اضافی اهدائی کتب يآور جمع طریق از محلی کتابخانه سالمت، پیگیري تشکیل

ـ تفریحی و  ورزشی يها تیفعال ریزي و توسعه جهت حمایت از بیماران روانی مزمن، برنامه مالی و غیرمالی

 ي داراي بیمار روانیها خانوادهبراي عموم مردم با اولویت بیماران روانی و زیارتی 
 

 هاي سالمت: بندي خدمات سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد در مراکز و مجتمع سطح

هاي سالمت با تمرکز بر پیشگیري اولیه و توانمندسازي  خدمات سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد در مراکز و مجتمع

ي افزایش مهارت خود مراقبتی توسط تیم گیر گردد. این خدمات با جهت جمعیت تحت پوشش تدارك و ارائه می

سالمت ( کارشناس مراقب سالمت/ بهورز، پزشک عمومی/ پزشک خانواده، کارشناس سالمت روان و رفتار  و 

روانپزشک مطابق بسته هاي خدمت در حوزه سالمت جسمی، روانی و اجتماعی مصوب (آموزش، پیشگیري اولیه، 

مراقبت مادران باردار و کودکان و...) و ارسالی وزارت بهداشت، درمان و  ویزیت پایه ،مراقبت بیماري هاي مزمن،

 آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی به شرح زیر سازماندهی و ارائه می شود.

 ویزیت پایه؛ .1

 جهت شناسایی و غربالگريبه عنوان اولین مداخله سیستم مراقبت هاي بهداشتی درمانی اولیه در  ویزیت پایه

و مشکالت جسمی روانی جمعیت تحت پوشش توسط مراقبین سالمت و پزشکان خانواده انجام می گیرد. اختالالت 

به موقع  خانوارهاي تحت پوششافراد و  اختالالت و مشکالت سالمتی (جسمی، روانی و اجتماعی)از این طریق 

و ارائه مراقبت هاي بهداشتی  درمان نسبت به ارجاع، (آموزش و توانمند سازي) تشخیص و ضمن انجام تدابیر اولیه

 درمانی در سطوح مختلف پیگیري و اقدام می گردد.

نسبت به فراخوانی از خانوارها و گروههاي هدف (  معین مراقب سالمت ضمن زمان بندي این برنامه درطی

ل ، معاینه سبت به مصاحبه، اخذ شرح حاناقدام نموده و پس از آن و ثبت اطالعات افراد گروههاي سنی و مادران) 

و در صورت اقدام  ه هاي وجود اختالل/ مشکل احتمالیوجود عالئم و نشانبا هدف بررسی  روانی فرد -جسمی

هماهنگی و  فردنیاز مطابق بسته هاي خدمت گروههاي سنی نسبت به ارجاع، پیگیري و مراقبت و توانمندسازي 

 .کند پیگیري می

 اي  ویزیت دوره .2
توسط وزارت دوره هاي تعیین شده بر اساس  مطابق بسته هاي خدمت و یم سالمتپس از انجام ویزیت پایه، ت

 بهداشت / دانشگاه علوم پزشکی موظف است مطابق دستورالعمل هاي مربوطه نسبت به انجام ویزیت ادواري در

 جمعیت تحت پوشش در مدت معین اقدام و کلیه گروههاي سنی را مورد معاینه و مراقبت قرار دهد.
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 مات مراقبت و پیگیري فعالخد  .3

داشتن پرونده فعال یعنی پرونده اي که بیش از سه ماه از آخرین نوبت مراقبت مورد نیاز براساس بسته خدمت  

 نگذشته باشد. لذا استمرار مراقبت و پیگیري افراد داراي اختالل روانپزشکی، سوء مصرف مواد و مشکالت اجتماعی

ز وظایف مهم تیم سالمت مخصوصاً مراقب سالمت محسوب می گردد. خدمات تا بهبودي کامل و مدیریت مشکل ا

 فعال در برنامه پزشک خانواده شامل غربالگري، درمان سرپایی، ارجاع، دریافت پسخوراند از سطح باالتر، مراقبت

 آموزش و توانمندسازي بیمار و خانواده او و کنترل روند درمان و بهبودي فرد می باشد. (

 

 فرآیند ویزیت پایه و غربالگري جمعیت تحت پوشش مرکز سالمت فلوچارت 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآیند غربالگري و مراقبت 
 جمعیت تحت پوشش توسط

دعوت از خانوارهاي تحت پوشش جهت  مراقب سالمت / بهورز
 ویزیت

اخذ شرح حال و سوابق فردي 
 و فامیلی

بررسی وضعیت سالمت روان / 
 اعتیاد سالمت اجتماعی

 مربوطهثبت نتایج در پرونده / سامانه 

ه بندي و انجام تدابیر مربوطه طبق
 مطابق بسته

 داراي مشکل مصرف
 دخانیات / مواد / الکل و خشونت

انتقام پیام هاي 
 سالمت روان

ارجاع به کارشناس 
 سالمت روان

مشکوك به اختالل  فاقد مشکل
 روانپزشکی

راهنمایی جهت 
 اقدام و مراقبت

ارجاع به پزشک 
جهت ویزیت 

 

ادامه مراقبت 
 اساس فلوچارت
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 خدمات مورد انتظار در برنامه هاي سالمت روانی اجتماعی به تفکیک گروههاي هدف 

 گروه  مادران ؛
 انجام ویزیت پایه 

  ختالالت شایع روانی غربالگري وضیعت روانشناختی (جهت تشخیص اpost partum ختالالت شایع ، (

 روانی دوران بارداري و پس از آن

 غربالگري سوءمصرف مواد و الکل در دوران بارداري 

  آموزش و مشاوره اختالالت شایع روانی دوران بارداري و پس از آن 

 ، آموزش بهداشت روانی و رفتارهاي جنسی سالم 

 نیات، مصرف مواد، داروها و الکلپیشگیري از  کشیدن سیگار و دخا 

  سایر خدمات ابالغی 

 سال کودکان زیر پنج
 انجام ویزیت پایه 

 بت هاي وضعیت تکاملی اوائل کودکیبررسی و مراق 

 ارزیابی دوره اي وضعیت سالمت روان کودکان 

 بررسی روابط متقابل کودك و والدین 

 ارزیابی وضعیت شیوه زندگی کودکان 

  پروري به والدینمشاوره و آموزش فرزند 

 سایر خدمات ابالغی 

 سال 6-18گروه سنی نوجوانان  
  انجام ویزیت پایه 

  سالگی،  6ارزیابی مستمر وضعیت سالمت روانی اجتماعی و پیشگیري از بیماریها و رفتارهاي پرخطر در سنین

 سال وانجام مراقبت هاي مورد نیاز 18سال،  15سال،  12سال،  10سالگی،  8

  هاي زندگی آموزش مهارت 

 آموزش پیشگیري از رفتارهاي پرخطر و آسیب هاي اجتماعی 

 آموزش پیشگیري از استعمال دخانیات 

 (از جمله خودکشی) پیشگیري، تشخیص و درمان اختالالت روانی و رفتاري 

  آموزش و پیشگیري، درمان و کاهش اسیب سوء مصرف مواد و الکل 

 12سال،  10سالگی،  8گی، سال 6(در سنین اراي کودکان و نوجوانان آموزش مهارتهاي فرزند پروري براي والدین د 

 )15سال، 



125 
 

    125  مروري بر اهئداف، راهبردها و فعالیت هاي تیم سالمت در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد – فصل اول   – پزشک خانوادهبسته آموزشی و راهنماي عمل   

 
 

 سال 18-29گروه سنی جوانان  
  انجام ویزیت پایه 

  22، 19ارزیابی دوره اي وضعیت سالمت روانی اجتماعی و پیشگیري از بیماریها و رفتارهاي پرخطر در سنین ،

وانجام  ج و اشتغال در مرکز صنعتی و صنفی)مراکز نظامی، ازدوا (بدو ورود به مراکز آموزش عالی،سالگی  28، 25

 مراقبت هاي مورد نیاز

  آموزش و پیشگیري از بیماریها و رفتارهاي پرخطر و آسیب هاي اجتماعی 

 آموزش مهارتهاي زندگی 

 آموزش سبک زندگی سالم، خودمراقبتی و ازدواج سالم و پایدار 

 آموزش مهارتهاي فرزند پروري 

   پیشگیري از استعمال دخانیات، وپیشگیري، درمان و کاهش اسیب سوء مصرف مواد و الکل آموزش 

 (از جمله خودکشی) آموزش و پیشگیري، تشخیص و درمان اختالالت روانی و رفتاري 

 سایر خدمات ابالغی 

 سال) 59تا  30گروه سنی میانساالن (
 بیماریها و رفتارهاي پرخطر وانجام مراقبت  ارزیابی دوره اي وضعیت سالمت روانی اجتماعی و پیشگیري از

 هاي مورد نیاز

  آموزش و پیشگیري از بیماریها و رفتارهاي پرخطر و آسیب هاي اجتماعی 

 آموزش سبک زندگی سالم و خودمراقبتی 

  آموزش مهارتهاي همسرداري، حل مشکالت و ناسازگاریهاي خانوادگی و  آموزش مهارتهاي فرزند پروري 

 یري، تشخیص و درمان اختالالت روانی و رفتاري (از جمله خودکشی)آموزش و پیشگ 

 آموزش پیشگیري از استعمال دخانیات، وپیشگیري، درمان و کاهش اسیب سوء مصرف مواد و الکل 

  سایر خدمات ابالغی 

 )60گروه سنی  سالمندان (  باالتر از 
  ماریها و رفتارهاي پرخطر وانجام مراقبت ارزیابی دوره اي وضعیت سالمت روانی اجتماعی و پیشگیري از بی

 هاي مورد نیاز در دوره سالمندي

 آموزش و پیشگیري از بیماریها و رفتارهاي پرخطر و آسیب هاي اجتماعی 

 آموزش سبک زندگی سالم و خودمراقبتی در دوره سالمندي 

 آموزش و پیشگیري، تشخیص و درمان اختالالت روانی و رفتاري (از جمله خودکشی 

 و سایر خدمات ابالغی یري، تشخیص و درمان افسردگی، اختالالت اضطرابی و اختالالت خوابیشگ 
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 حوزه پیشگیري از اعتیاد در نظام مراقبت هاي بهداشتی اولیه:فعالیت هاي مورد انتظار در 

 گروه هاي هدف در پیشگیري از مصرف موادشناسایی و پوشش 

 مادران 

 زنان در سنین باروري 

 شامل نوزادان (بارداري تا پایان یک ماهگی) هاي سنیگروه 

  سالگی) 6کودکان (دو ماهگی تا پایان 

 ) سالگی) 18سالگی تا پایان  7نوجوانان 

 ) سالگی) 29سالگی تا پایان  19جوانان 

 ) سالگی) 59سالگی تا  30میانسالی 

 ) سالگی به باال)  60سالمندان 

 پیشگیري همگانی
 گروه هدف: مادران

 شرح خدمات:

 در باردارما

 غربالگري اولیه مصرف سیگار الکل و مواد 

 ویزیت در مرکز بهداشتی و درمانی 

 :آگاه سازي در خصوص 

 تغییرات تنش زا در مادر و روش هاي مدیریت آن -

 مراقبت هاي دوران بارداري -

 مهارت هاي اولیه فرزند پروري -

 عوارض مصرف الکل سیگار و مواد -

 خدمات مرکز -

 درمانی جهت ارائه خدمات جامع (مادران در معرض خطر با اختالالت همبود  ارجاع  به مرکز بهداشتی

روانپزشکی و مصرف کننده مواد، مهارت هاي تکمیلی مانند فرزندپروري و مهارت هاي زندگی به ویژه 

  مهارت هاي ارتباطی با همسر)

 ارائه پمفلت و بروشور به گروه هدف 

 منابع و متون آموزشی الزم:

 بالگريدستورالعمل غر -
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 مراقبت روانی از مادر باردار و نوزاد -

 فرزندپروري -

 آشنایی با اختالالت روان پزشکی و مصرف مواد -

 سال  2مادر نوزاد و شیرخوار تا 

 غربالگري مصرف سیگار الکل و مواد 

  ویزیت در مرکز بهداشتی و درمانی 

 :آگاه سازي در خصوص 

 خدمات مرکز -

 دلبستگی ایمنمهارت هاي فرزند پروري با تمرکز بر  -

 عالیم اختالالت رفتاري در کودك -

  ارجاع به مرکز بهداشتی درمانی جهت ارائه خدمات جامع (مادران در معرض خطر با اختالالت همبود

 روانپزشکی و مصرف کننده مواد، مهارت هاي تکمیلی مانند فرزندپروري و مهارت هاي زندگی) 

  منابع و متون آموزشی الزم:

 لگريدستورالعمل غربا 

 مهارت هاي فرزندپروري 

 آشنایی با اختالالت رفتاري کودکان 

 آشنایی با اختالالت روان پزشکی و مصرف مواد 
 

 سال) 5-2مادر کودك(

 غربالگري مصرف سیگار الکل و مواد 

  ویزیت در مرکز بهداشتی و درمانی 

 :آگاه سازي در خصوص 

 خدمات مرکز -

 ایمن مهارت هاي فرزند پروري با تمرکز بر دلبستگی -

 عالیم اختالالت رفتاري در کودك -

  ارجاع به مرکز بهداشتی درمانی جهت ارائه خدمات جامع (مادران در معرض خطر با اختالالت همبود

 روانپزشکی و مصرف کننده مواد، مهارت هاي تکمیلی مانند فرزندپروري و مهارت هاي زندگی) 

  منابع و متون آموزشی الزم:
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 دستورالعمل غربالگري 

 ارت هاي زندگیمه 

  آشنایی با اختالالت خاص دوران کودکی 

 فرزندپروري 

 مدرسه) -مادر کودکی میانی (سن مهد کودك

 ویزیت در مرکز بهداشتی و درمانی 

 در خصوص: آگاه سازي 

- Child abuse 
 خدمات مرکز -

 عالیم اختالالت رفتاري کودکان (مانند اختالل نقص توجه و بیش فعالی) -

ري (با تمرکز بر بهبود پیوند خانوادگی، برقراري نظم و انضباط، مراقبت و نظارت، مهارت هاي فرزند پرو -

 )الگوي رفتاري مناسب، انتقال ارزشها و هنجارهاي اجتماعی، حمایت از رشد تحصیلی مطلوب

 ارائه پمفلت و بروشور 

 الت همبود ارجاع  به مرکز بهداشتی درمانی جهت ارائه خدمات جامع (مادران در معرض خطر با اختال

  روانپزشکی و مصرف کننده مواد، مهارت هاي تکمیلی مانند فرزندپروري و مهارت هاي زندگی)

 منابع و متون آموزشی الزم:

 آشنایی با اختالالت رفتاري کودکان 

 مهارت هاي فرزندپروري 

 آشنایی با اختالالت روان پزشکی و مصرف مواد 

 مادر نوجوان

 نیویزیت در مرکز بهداشتی و درما 

 غربالگري مصرف سیگار الکل و مواد 

 آگاه سازي در خصوص:

 عالیم اختالالت رفتاري و روانپزشکی(اختالالت خلقی و افسردگی، نقص توجه، بیش فعالی، سلوك) -

 خدمات مرکز -

(با تمرکز بر بهبود پیوند خانوادگی، برقراري نظم و انضباط، مراقبت و نظارت، مهارت هاي فرزند پروري -

ي مناسب، انتقال ارزشهاي معنوي و هنجارهاي اجتماعی، حمایت از رشد تحصیلی مطلوب، پایش الگوي رفتار

 )فعالیت ها و روابط با دوستان، تغییرات بلوغ
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  ارجاع  به مرکز بهداشتی درمانی جهت ارائه خدمات جامع (مادران در معرض خطر با اختالالت همبود

  یلی مانند فرزندپروري و مهارت هاي زندگی)روانپزشکی و مصرف کننده مواد، مهارت هاي تکم

 منابع و متون آموزشی الزم:

 مهارت هاي زندگی 

 نوجوانی  آشنایی با اختالالت خاص دوران 

 آموزش سالمت بلوغ 

 فرزندپروري 

 جمعیت عمومی براساس گروه هاي سنی گروه هدف :

 شرح وظایف:

  آموزش مهارت هاي زندگی و فرزندپروري 

 عوارض مصرف مواد و الکل آگاه سازي در خصوص 

 آگاه سازي در خصوص عوامل خطر و محافظت کننده 

 (اختالالت خلقی و افسردگی، نقص توجه، بیش فعالی) آگاه سازي در خصوص اختالالت روانپزشکی نظیر 

 اصول پیشگیري اجتماع محور محیطی -

 مقدمات حمایت طلبی:  -

 عوامل خطر و محافظ  زمینه ساز مصرف مواد در محله 

 هاي در معرض خطر عیتجم  

 (...مانند روحانی مسجد، اعضاي شوراي روستا، نیروي انتظامی و) حمایت طلبی از افراد کلیدي 

 راهبردهاي مداخله پیشگیرانه محیطی  -

 تعیین نیازها، اولویت ها و اهداف مداخالتی  -

 و البی شوندگانتدوین برنامه عملیاتی (تشکیل ائتالف، تدوین سند حمایت طلبی، تعیین نقش رسانه  -

 کمک به جلب مشارکت افراد محله جهت  ابتکارات محلی و اجراي برنامه هاي پیشگیرانه 

 تحلیل مخاطبان پروژه مداخالتی 

 راهبردهاي حمایت طلبی -

 هاي مردمی  جلب مشارکت 

 حمایت طلبی از ذینفعان کلیدي 

 ظرفیت سازي و اجراي مداخالت 

 پایش و ارزشیابی شاخص هاي مداخله 
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 ع و متون آموزشی الزم:مناب

 مهارت هاي زندگی 

 آموزش فرزندپروري 

 آگاه سازي  از اعتیاد و مواد 

 آموزش اختالالت روانی شایع 

 حمایت طلبی 

 اصول پیشگیري در محله 

 پیشگیري انتخابی
 گروه هدف: مادران

 مادران باردار در معرض خطر

 شرح وظایف:

 غربالگري اولیه 

 شناسایی 

 ویزیت در خانه بهداشت 

 یزیت در منزلو 

 آگاه سازي در خصوص 

 خود مراقبتی -

 عوارض مصرف مواد و الکل بر سالمت جنین -

 ارجاع به مرکز بهداشتی درمانی (پزشک / روانشناس) جهت غربالگري تکمیلی 

 ارجاع جهت خدمات حمایتی اجتماعی 

 ارائه پمفلت و بروشور 

 پیگیري 

 منابع و متون آموزشی الزم:

 مادر باردار در معرض خطر نحوه شناسایی و آگاه سازي -

گروه هدف: افراد در معرض خطر(افراد با وضعیت اقتصادي اجتماعی پایین، خانواده (شامل همسر و فرزندان) افراد 

مصرف کننده، افراد خشونت دیده، افراد مبتال به  اختالالت روانپزشکی همبود و....) با توجه به گروه هاي سنی و 

 هدف
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 شرح وظایف:

 اولیه غربالگري 

 شناسایی 

 :آگاه سازي در خصوص 

 خود مراقبتی -

 پیشگیري از مصرف فرزندان -

 خدمات درمانی براي فرد معتاد -

 ارجاع به مرکز بهداشتی درمانی(پزشک / روانشناس) جهت غربالگري تکمیلی 

 ارجاع جهت خدمات حمایتی اجتماعی 

 پیگیري 

 منابع و متون آموزشی الزم:

 ي، ارجاع و پیگیريدسئورالعمل شناسایی، غربال گر -

 مداخالت خاص پیشگیري از:  -

o  اعتیاد همسر 

o  اعتیاد فرزند 

 گروه هدف: نوجوانان/ دانش آموزان

 شرح وظایف:

 آگاه سازي در خصوص: -

  عالئم اختالالت روانپزشکی شایع 

  عالیم و نشانه هاي اختالالت مصرف مواد 

 رتباط مناسب با دانش آموز، تعهد به عوامل  خطر مثل افت تحصیلی و محافظت کننده نظیر برقراري ا

 مدرسه، سیاست هاي نگه داشتن دانش آموزان در مدارس 

  تسهیل ارجاع دانش آموز در معرض خطر (اختالالت روانپزشکی: اختالل نقص توجه، بیش فعالی، اختالل

 خلقی/ افسردگی، اختالل سلوك، اختالل یادگیري و مصرف مواد)

 اعیارجاع جهت خدمات حمایتی اجتم 

 منابع و متون آموزشی الزم:

 پیشگیري مبتنی بر مدرسه 
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 اطالع رسانی در مورد اعتیاد و مواد 

 دستورالعمل شناسایی، ارجاع و پیگیري 

 اختالالت شایع در مدرسه 

  در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد  تخصصی کارشناس سالمت روان و رفتارخدمات شرح وظایف تفصیلی و 

 پیشگیري اولیه و ارتقاي سالمت روانی اجتماعی  در زمینه )1

 :آموزش مهارت هاي فرزند پروري  

در این خدمت هدف ارائه آموزش تکنیک هاي مدیریت رفتاري فرزندان (از قبیل مهارت تشویق، تنبیه، توجه، نادیده 

سال) هستند.  18رزند زیر سال (داراي ف 45گرفتن و ....) به والدین آنها می باشد. گروه مخاطب والدین تا سنین 

روش دسترسی به مخاطبین والدین کودکان از طریق ارجاعات کارشناس مراقب سالمت خانواده، مهد کودك ها، 

والدین کودکان در مدارس، مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی ومحل هاي تجمع والدین (محیط کار، 

ساعت خواهد بود ومبناي  2سه جلسه و هر جلسه آموزش حدود فرهنگسراها و ...) می باشد. طول مدت آموزش 

آموزش محتوایی است که توسط دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تهیه شده است. مربی 

آموزش دهنده فردي است که معیارهاي تعیین شده براي فعالیت در جایگاه کارشناس سالمت روان را دارا می باشد 

قل مدرك کارشناسی ارشد در یکی از گرایش هاي روانشناسی بالینی یا عمومی است). این کارشناس (داراي حدا

ریکولوم آموزشی تدوین شده توسط وزرات بهداشت، درمان و وآموزش هاي بدو شروع خدمت را مبتنی بر ک

 به کسب مدرك پایان دوره شده است. آموزش پزشکی، طی نموده و موفق

 1گی آموزش مهارت هاي زند:  

در این خدمت هدف ارائه آموزش پنج مهارت زندگی (مهارت خودآگاهی، مهارت برقراري ارتباط موثر، مدیریت 

مندي) می باشد. گروه مخاطب کودکان، نوجوانان و جوانان هیجانات منفی، مهارت حل مسئله و مهارت جرأت

اقب سالمت خانواده، مدارس، دانشگاه سال است. روش دسترسی به مخاطبین ارجاعات کارشناس مر 10-20سنین 

) می باشد. طول مدت آموزش پنج داشتی و درمانی و محل هاي تجمع (فرهنگسراها، مساجد و ...ها، مراکز به

ساعت خواهد بود. مبناي آموزش محتوایی است که توسط دفتر سالمت روانی،  3جلسه و هر جلسه آموزش حدود 

ه شده است. مربی آموزش دهنده فردي است که معیارهاي تعیین شده براي اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تهی

فعالیت در جایگاه کارشناس سالمت روان را دارا می باشد (داراي حداقل مدرك کارشناسی ارشد در یکی از 

 گرایش هاي روانشناسی بالینی یا عمومی است). این کارشناس آموزش هاي بدو شروع خدمت را مبتنی بر 
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ریکولوم آموزشی تدوین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی نموده و موفق به کسب وک

 مدرك پایان دوره شده است.

  2آموزش مهارت هاي زندگی:  

در این خدمت هدف توجیه آموزش مهارت هاي زندگی براي والدین کودکانی است که تحت پوشش آموزش 

از هر خانواده حداقل یک والد) و طبق برنامه پوشش داده می شوند. روش دسترسی به مهارت هاي زندگی بوده (

مخاطبین انجمن اولیاء و مربیان در مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی و محل هاي تجمع (فرهنگسراها، مساجد و ... 

توسط دفتر  ساعته خواهد بود. مبناي آموزش محتوایی است که 2) می باشد. طول مدت آموزش یک جلسه 

سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تهیه شده است. مربی آموزش دهنده فردي است که معیارهاي 

تعیین شده براي فعالیت در جایگاه کارشناس سالمت روان را دارا می باشد (داراي حداقل مدرك کارشناسی ارشد 

این کارشناس آموزش هاي بدو شروع خدمت را مبتنی  در یکی از گرایش هاي روانشناسی بالینی یا عمومی است).

بر کاریکولوم آموزشی تدوین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی نموده و موفق به کسب 

 مدرك پایان دوره شده است.

  :آموزش خود مراقبتی 

ه عموم جامعه (افرادي که در این خدمت هدف ارائه آموزش خود مراقبتی متناسب با شرایط مخاطب در سه زمین

بیماري یا ناخوشی بارز ندارند)، بیماري هاي مزمن و ناخوشی هاي جزئی می باشد. گروه مخاطب تمامی 

گروههاي سنی می باشد. مبناي آموزش محتوایی است که توسط دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت 

ت. مربی آموزش دهنده فردي است که معیارهاي تعیین بهداشت با همکار ي دفتر  آموزش سالمت تهیه شده اس

شده براي فعالیت در جایگاه کارشناس سالمت روان را دارا می باشد (داراي حداقل مدرك کارشناسی ارشد در 

یکی از گرایش هاي روانشناسی بالینی یا عمومی است). این کارشناس آموزش هاي بدو شروع خدمت را مبتنی بر 

تدوین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی نموده و موفق به کسب  کاریکولوم آموزشی

 مدرك پایان دوره شده است.
 

 )1پیشگیري از خودکشی :( 

در این خدمت هدف آموزش افراد کلیدي جامعه براي شناسایی اولیه افراد در معرض خطر و پر خطر اقدام به 

ین افراد و دریافت خدمات تشخیصی و درمانی است. گروه خودکشی می باشد و سپس تالش براي ارجاع ا

مخاطب براي آموزش ارائه شده در این آیتم، افراد کلیدي در سطح جامعه می باشند (که این افراد در برنامه 

پیشگیري از خودکشی تدوین شده توسط دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تعریف شده اند 
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ن ، روحانیون محلی، ...). روش دسترسی به مخاطبین دریافت کننده آموزش از طریق همکاري بین از قبیل معلمی

بخشی با سازمان مربوطه خواهد بود. طول مدت آموزش براي افراد کلیدي، یک جلسه و هر جلسه آموزش حدود 

توایی است که توسط دو ساعت می باشد (دوره هاي بازآموزي براي افراد کلیدي الزم است). مبناي آموزش مح

دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تهیه شده است. مربی آموزش دهنده فردي است که 

معیارهاي تعیین شده براي فعالیت در جایگاه کارشناس سالمت روان را دارا می باشد (داراي حداقل مدرك 

عمومی است). این کارشناس آموزش هاي بدو  کارشناسی ارشد در یکی از گرایش هاي روانشناسی بالینی یا

شروع خدمت را مبتنی بر کاریکولوم آموزشی تدوین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی 

 نموده و موفق به کسب مدرك پایان دوره شده است.

 ) 2پیشگیري از خودکشی:(  

از طریق کارشناس اقدام به خودکشی و شناسایی افراد در معرض خطر و پر خطر براي در این خدمت هدف 

سالمت روان می باشد. سپس از طریق برقراري ارتباط موثر و انجام مشاوره هاي الزم تالش می گردد که این افراد 

براي دریافت خدمت به پزشک مراجعه نموده و خدمات تشخیصی و درمانی دریافت نمایند. گروه مخاطب در 

ن شده توسط دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تعریف برنامه پیشگیري از خودکشی تدوی

شده است. اطالعات فنی مورد نیاز براي کارشناس ارائه دهنده خدمت در محتوي آموزشی ضمیمه برنامه پیشگیري 

در از خودکشی موجود می باشد. کارشناس ارائه دهنده خدمت فردي است که معیارهاي تعیین شده براي فعالیت 

جایگاه کارشناس سالمت روان را دارا می باشد (داراي حداقل مدرك کارشناسی ارشد در یکی از گرایش هاي 

روانشناسی بالینی یا عمومی است). این کارشناس آموزش هاي بدو شروع خدمت را مبتنی بر کاریکولوم آموزشی 

وفق به کسب مدرك پایان دوره شده تدوین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی نموده و م

 است.

 :مشاوره هاي عمومی  

در این خدمت هدف ارائه مشاوره هاي حرفه اي به افراد ارجاع شده از سایر واحدها (به عنوان مثال بیماري هاي 

و  غیر واگیر، تغذیه، مددکار اجتماعی و ...) است و یا افرادي که بر اساس ارجاع کارشناس مراقب سالمت خانواده

 یا نیازهاي شخصی درخواست مشاوره در حوزه هاي تحصیلی، زناشویی، پیش از ازدواج و ... را دارا می باشند.

در این خدمت کارشناس سالمت روان بر اساس آموزش هایی که دریافت نموده است به مراجعین و متناسب با 

رجاع شده به صورت خاص و همچنین عموم نیاز آنها خدمات مشاوره اي ارائه خواهد نمود. گروه مخاطب افراد ا

می باشند. روش دسترسی به مخاطبین، ارجاع و یا مراجعه داوطلبانه آنها خواهد بود. طول مدت مشاوره به  جامعه

 طور متوسط نیم ساعت و تعداد جلسات با توجه به نیاز مراجع خواهد بود. 
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اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تهیه شده و یا در مبناي آموزش محتواهایی است که توسط دفتر سالمت روانی، 

مواردي در آینده تهیه خواهد شد. مربی آموزش دهنده فردي است که معیارهاي تعیین شده براي فعالیت در جایگاه 

کارشناس سالمت روان را دارا می باشد (داراي حداقل مدرك کارشناسی ارشد در یکی از گرایش هاي 

مومی است). این کارشناس آموزش هاي بدو شروع خدمت را مبتنی بر کاریکولوم آموزشی روانشناسی بالینی یا ع

تدوین شده توسط وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی نموده و موفق به کسب مدرك پایان دوره شده 

 است.

 :مداخالت اجتماع محور در مدیریت عوامل خطر سالمت اجتماعی  

در محالت تحت راستاي اجراي مدل اجتماع محور مداخالت سالمت اجتماعی هدف این خدمت تسهیل گري در 

بر اساس معیارهاي تعیین شده تحت پوشش این برنامه قرار می گیرند. روش دسترسی به پوشش مرکز است که 

مخاطبین جلب مشارکت داوطلبین محلی در قالب تشکیل کمیته محلی و جلب مشارکت مسئولین شهري در قالب 

یته راهبري می باشد. روش مداخله به صورت فعال و جلب حمایت و مشارکت عمومی، برگزاري نشست تشکل کم

و ارایه سطح جامعه می باشد. مبناي آموزش ها، جلسات توجیهی، حمایت یابی و کارگاه هاي آموزشی در محله و

یاد وزارت بهداشت تهیه خدمات، محتوي و دستورالعمل هایی است که توسط دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعت

شده است. تسهیلگر فردي است که معیارهاي تعیین شده براي فعالیت در جایگاه کارشناس سالمت اجتماعی  را دارا 

می باشد (داراي حداقل مدرك کارشناسی ارشد در یکی از گرایش هاي روانشناسی بالینی یا عمومی است). این 

تنی بر کاریکولوم آموزشی تدوین شده توسط وزرات بهداشت، کارشناس آموزش هاي بدو شروع خدمت را مب

 درمان و آموزش پزشکی، طی نموده و موفق به کسب مدرك پایان دوره شده است.

 در زمینه پیشگیري ثانویه )2

 :غربالگري تکمیلی و مداخالت مختصر در حوزه سوء مصرف مواد  

گري اولیه مثبت و ارایه مداخالت مختصر ربالگري تکمیلی در افراد واجد غدر این خدمت هدف اجراي غربال

گري هایی که دریافت نموده بر حسب نتیجه غربالاست. در این خدمت کارشناس سالمت روان بر اساس آموزش

تکمیلی تمرکز مداخله مختصر را تعیین خواهد نمود. در کسانی که در معرض خطر متوسط هستند تمرکز مداخله 

سبک مصاحبه انگیزشی براي کاهش و یا قطع مصرف مواد بوده و در کسانی که در  مختصر یک مشاوره کوتاه به

معرض خطر باال هستند تمرکز مداخله مختصر بر مصاحبه انگیزشی با هدف ارجاع خواهد بود. گروه مخاطب کلیه 

 ساله اي خواهند بود که در غربالگري اولیه نتیجه آنها مثبت شده است. 64تا  15افراد 
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کننده به مرکز و در درجه طلبانه در میان افراد مراجعهترسی به مخاطبین، در درجه اول به صورت فرصتروش دس

دقیقه و طول مدت مداخله مختصر و  15گري تکمیلی به طور متوسط دوم فراخوان خواهد بود. طول مدت غربال

است که توسط دفتر سالمت روانی، دقیقه است. مبناي آموزش محتواهایی  30هاي بعدي آن براي هر نفر پیگیري

اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تهیه شده است. مربی آموزش دهنده فردي است که معیارهاي تعیین شده براي 

فعالیت در جایگاه کارشناس سالمت روان را دارا می باشد (داراي حداقل مدرك کارشناسی ارشد در یکی از 

است). این کارشناس آموزش هاي بدو شروع خدمت را مبتنی بر  گرایش هاي روانشناسی بالینی یا عمومی

کاریکولوم آموزشی تدوین شده توسط وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی نموده و موفق به کسب 

 مدرك پایان دوره شده است.

 اجتماعی در درمان سوء مصرف مواد: -خدمات روانی  

عی به افراد متقاضی درمان اختالالت مصرف مواد در مراکز در این خدمت هدف ارائه خدمات روانی، اجتما

بهداشتی، درمانی می باشد. این خدمات بر اساس بسته مداخالت شناختی، رفتاري درمان اختالالت مصرف مواد 

ارایه خواهد شد. در این خدمت کارشناس سالمت روان بر اساس آموزش هایی که دریافت نموده و در چارچوب 

وین شده توسط گروه متشکل از مراجع، پزشک و کارشناس سالمت روان خدمات روانی، طرح درمانی تد

مبتال به اختالالت مصرف  15-64اجتماعی را در قالب جلسات عمدتاً فردي ارائه خواهد نمود. گروه مخاطب افراد 

گري و متعاقب غربالمواد متقاضی درمان می باشند. روش دسترسی به مخاطبین، مراجعه داوطلبانه آنها یا ارجاع 

 4تشخیص خواهد بود. طول مدت خدمات روانی، اجتماعی براي هر مراجع به طور متوسط سه ساعت در ماه (

اي) با توجه به نیاز مراجع و همچنین مبتنی بر پکیج خدمتی که براي کارشناس سالمت روان دقیقه 45جلسه 

ت که توسط دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد تعریف شده است، خواهد بود. مبناي آموزش محتواهایی اس

وزارت بهداشت تهیه شده است. مربی آموزش دهنده فردي است که معیارهاي تعیین شده براي فعالیت در جایگاه 

کارشناس سالمت روان را دارا می باشد (داراي حداقل مدرك کارشناسی ارشد در یکی از گرایش هاي 

ست). این کارشناس آموزش هاي بدو شروع خدمت را مبتنی بر کاریکولوم آموزشی روانشناسی بالینی یا عمومی ا

تدوین شده توسط وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی نموده و موفق به کسب مدرك پایان دوره شده 

 است.

 :مداخالت مختصر روانشناختی براي بیماران مبتال به اختالل روانپزشکی شایع  

رائه مداخالت مختصر روانشناختی و غیر دارویی به بیماران مبتال به اختالالت روانپزشکی در این خدمت هدف ا

شایع از قبیل افسردگی، با هدف ارائه خدمات غیردارویی و هم افزایی اثرات درمان دارویی و مداخالت 

شایع تحت درمان روانشتاختی می باشد.  گروه مخاطب تمامی افرادي هستند که با تشخیص اختالالت روانپزشکی 
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مرکز می باشند. روش دسترسی به مخاطبین از طریق ارجاع پزشک درمانگر به کارشناس سالمت روان می باشد. 

دقیقه خواهد بود  و تعداد جلسات بر اساس نوع اختالل می باشد. مبناي آموزش،  20طول مدت هر جلسه حدود 

تیاد وزارت بهداشت تهیه شده است. مربی آموزش محتوایی است که توسط دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اع

دهنده فردي است که معیارهاي تعیین شده براي فعالیت در جایگاه کارشناس مراقب سالمت خانواده را دارا می 

در یکی از گرایش هاي روانشناسی بالینی یا عمومی است). این  باشد. (داراي حداقل مدرك کارشناسی ارشد

شروع خدمت را مبتنی بر کاریکولوم آموزشی تدوین شده توسط وزارت بهداشت،  کارشناس آموزش هاي بدو

 درمان و آموزش پزشکی، طی نموده و موفق به کسب مدرك پایان دوره شده است.

 :آموزش گروهی خانواده بیماران مبتال به اختالالت سایکوتیک  

به خانواده بیماران مبتال به اختالالت  (psychoeducation)در این خدمت هدف ارائه آموزش هاي روانشناختی 

شدید روانپزشکی شامل برقراري ارتباط اولیه، افزایش اطالعات در رابطه با بیماري و مهارت هاي انطباق خانواده 

هاي شدید  گروه مخاطب خانواده افراد مبتال به بیماريبیماران و افزایش حمایت براي خانواده بیماران می باشد. 

یکوز) از قبیل بیماران دچار اسکیزوفرنی، اختالل دوقطبی و اسکیزوافکتیو می باشند که داراي روانپزشکی (سا

. روش دسترسی به مخاطبین از طریق ارجاع پزشک درمانگر به معیارهاي ورود براي دریافت این خدمت هستند

قه خواهد بود. دقی 60جلسه و هر جلسه آموزش حدود  6کارشناس سالمت روان می باشد. طول مدت آموزش 

مبناي آموزش محتوایی است که توسط دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تهیه شده است. 

مربی آموزش دهنده فردي است که معیارهاي تعیین شده براي فعالیت در جایگاه کارشناس سالمت روان را دارا 

گرایش هاي روانشناسی بالینی یا عمومی است). این می باشد. (داراي حداقل مدرك کارشناسی ارشد در یکی از 

کارشناس آموزش هاي بدو شروع خدمت را مبتنی بر کاریکولوم آموزشی تدوین شده توسط وزارت بهداشت، 

 درمان و آموزش پزشکی، طی نموده و موفق به کسب مدرك پایان دوره شده است.

  :ویزیت در منزل بیماران مبتال به اختالالت سایکوتیک 

گروه مخاطب در این خدمت هدف ارائه خدمات درمانی و مراقبت پپگیرانه پس از ترخیص در منزل بیماران است. 

هاي شدید روانپزشکی (سایکوز) از قبیل بیماران دچار اسکیزوفرنی، اختالل دوقطبی و  افراد مبتال به بیماري

. روش دسترسی به مخاطبین از خدمت هستند اسکیزوافکتیو می باشند که داراي معیارهاي ورود براي دریافت این

طریق ارجاع پزشک درمانگر و مرکز سالمت جامعه به تیم هاي ارائه دهنده خدمت تحت پوشش سازمان بهزیستی 

است. فرکانس انجام ویزیت ها در منزل معموال ماهانه یک نوبت می باشد. مبناي خدمت محتوایی است که مورد 

 تماعی و اعتیاد وزارت بهداشت خواهد بود. تایید دفتر سالمت روانی، اج
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  :پیشگیري از خودکشی مجدد 

در این خدمت هدف پیشگیري از خودکشی مجدد است و گروه هدف افرادي هستند که اقدام به خودکشی کرده 

 اند ولی منجر به فوت نشده است. روش دسترسی به مخاطبین از طریق مراکز بهداشتی و درمانی و درمانگرانی می

باشد که فرد اقدام کننده به خودکشی براي دریافت خدمات درمانی به آنجا مراجعه نموده است و یا در پاره اي از 

مواقع در فرآیندهاي ارائه خدمت به صورت فرصت طلبانه توسط کارشناس سالمت روان شناسایی می گردد. این 

مشاوره شرکت خواهند نمود. کارشناس ارائه یاز و بر اساس صالحدید تیم درمانگر در جلسات نافراد بر حسب 

دهنده خدمت فردي است که معیارهاي تعیین شده براي فعالیت در جایگاه کارشناس سالمت روان را دارا می باشد 

(داراي حداقل مدرك کارشناسی ارشد در یکی از گرایش هاي روانشناسی بالینی یا عمومی است). این کارشناس 

ت را مبتنی بر کاریکولوم آموزشی تدوین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش هاي بدو شروع خدم

 آموزش پزشکی، طی نموده و موفق به کسب مدرك پایان دوره شده است.

 :حمایت هاي روانی و اجتماعی در حوادث غیرمترثبه و بالیا  

قبه و بالیا  می باشد. گروه در این برنامه هدف کاهش میزان عوارض روانشناختی ناشی از بروز حوادث غیر متر

هدف افرادي هستند که یا بازمانده اینگونه حوادث بوده و یا شاهد بروز این حوادث براي سایرین بوده اند. روش 

زهاي اول پس از آن می باشد و مصاحبه بدنبال بروز حادثه و در رودسترسی به این افراد با استفاده از غربالگري و 

حادثه انجام می پذیرد. افرادي که در غربالگري یا مصاحبه مثبت شناسایی شده حداقل در  معموال با ورود به فیلد

سه جلسه مداخالت درمانی گروهی شرکت می نمایند و در موارد نیاز به مداخالت بیشتر به سطوح باالتر ارجاع 

در جایگاه کارشناس  می گردند. کارشناس ارائه دهنده خدمت فردي است که معیارهاي تعیین شده براي فعالیت

سالمت روان را دارا می باشد (داراي حداقل مدرك کارشناسی ارشد در یکی از گرایش هاي روانشناسی بالینی یا 

عمومی است). این کارشناس آموزش هاي بدو شروع خدمت را مبتنی بر کاریکولوم آموزشی تدوین شده توسط 

 موفق به کسب مدرك پایان دوره شده است.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی نموده و 

 :غربالگري تکمیلی در حوزه سالمت اجتماعی  

برنامه براي افرادي که در غربالگري اولیه مثبت شده اند، غربالگري تکمیلی انجام می شود. در این  ایندر 

ن مورد بررسی قرار غربالگري تعدادي از عوامل خطر شایع و تاثیر گذار بر سالمت اجتماعی و عوامل محافظتی آ

می گیرد. گروههاي هدف اصلی بر اساس عوامل خطر و محافظتی سالمت اجتماعی و اقدامات مرتبط با آنها پس 

روش دسترسی به این افراد، ارجاع از غربالگري به سه گروه کم خطر، در معرض خطر و پرخطر تقسیم می گردند. 

یی است که توسط دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد در سیستم ارائه خدمت است. مبناي غربالگري محتوا
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وزارت بهداشت تهیه شده است. غربالگر فردي است که معیارهاي تعیین شده براي فعالیت در جایگاه کارشناس 

داراي حداقل مدرك کارشناسی ارشد در یکی از گرایش هاي روانشناسی بالینی یا (سالمت روان را دارا می باشد 

این کارشناس آموزش هاي بدو شروع خدمت را مبتنی بر کاریکولوم آموزشی تدوین شده توسط  ).عمومی است

 وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی نموده و موفق به کسب مدرك پایان دوره شده است.

  اجتماعی به بزرگساالن غربال شده از نظر عوامل خطر سالمت اجتماعی: –ارایه حمایتهاي روانی  

سال پرخطر (پیشگیري ثانویه)  18اجتماعی  به زنان و مردان باالي  -حمایت هاي روانین خدمت هدف ارائه در ای

. روش دسترسی به گروههاي هدف، ارجاع و یا گاهی مشارکت و در معرض عوامل خطر سالمت اجتماعی است

صورت گروهی است. مبناي داوطلبانه زنان و مردان در گروههاي آموزشی جداگانه می باشد. روش مداخله به 

آموزش محتوایی است که توسط دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تهیه شده است. ارایه 

دهنده خدمت فردي است که معیارهاي تعیین شده براي فعالیت در جایگاه کارشناس سالمت روان را دارا می باشد 

گرایش هاي روانشناسی بالینی یا عمومی است) است. این  (داراي حداقل مدرك کارشناسی ارشد در یکی از

کارشناس آموزش هاي بدو شروع خدمت را مبتنی بر کاریکولوم آموزشی تدوین شده توسط وزرات بهداشت، 

 درمان و آموزش پزشکی، طی نموده و موفق به کسب مدرك پایان دوره شده است.

  شده از نظر عوامل خطر  سالمت اجتماعی: اجتماعی به کودکان غربال –ارایه حمایتهاي روانی  

(پیشگیري  سال) پرخطر  18-6اجتماعی  به کودکان و نوجوانان ( -حمایت هاي روانیدر این خدمت هدف ارائه 

. روش دسترسی به مخاطبین ارجاع و یا مشارکت ثانویه) و در معرض عوامل خطر سالمت اجتماعی است

یت والدین آنها می باشد. روش مداخله به صورت گروهی است. مبناي داوطلبانه کودکان و نوجوانان با رضا

آموزش محتوایی است که توسط دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تهیه شده است. خدمت 

دهنده فردي است که معیارهاي تعیین شده براي فعالیت در جایگاه کارشناس سالمت روان را دارا می باشد (داراي 

اقل مدرك کارشناسی ارشد در یکی از گرایش هاي روانشناسی بالینی یا عمومی است). این کارشناس آموزش حد

هاي بدو شروع خدمت را مبتنی بر کاریکولوم آموزشی تدوین شده توسط وزرات بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی، طی نموده و موفق به کسب مدرك پایان دوره شده است.

 الثیهدر زمینه پیشگیري ث )3

  :آموزش هاي روانشناختی در کاهش آسیب اعتیاد 

شناختی کاهش آسیب اعتیاد به آن گروه از افراد مبتال به اختالالت هاي رواندر این خدمت هدف ارایه آموزش

مصرف مواد است که الگوي مصرف مواد پرخطر داشته و در حال حاضر انگیزه یا آمادگی کافی براي ورود به 
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انی را ندارند. در این خدمت کارشناس سالمت روان بر اساس آموزش هایی که دریافت نموده است هاي درمبرنامه

ها در کنار توزیع وسایل و مطالب به مراجعین و متناسب با نیاز آنها خدمات آموزشی ارائه خواهد نمود. این آموزش

الت مصرف مواد و واجد الگوي شود. گروه مخاطب افرادي هستند که مبتال به اختالآموزشی مکتوب عرضه می

دهند. روش دسترسی به مصرف پرخطر هستند و در حال حاضر تعهد کافی براي ورورد به درمان نشان نمی

ها به طور گري تکمیلی خواهد بود. طول مدت آموزشمخاطبین، مراجعه داوطلبانه آنها یا ارجاع متعاقب غربال

سب با نیاز مراجع و همجنین مبتنی بر پکیج خدمتی که براي کارشناس اي) متنادقیقه 30ساعت (دو جلسه  1متوسط 

 سالمت روان تعریف شده است، خواهد بود. 
 

مبناي آموزش محتواهایی است که توسط دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تهیه شده است. 

در جایگاه کارشناس سالمت روان را دارا می  مربی آموزش دهنده فردي است که معیارهاي تعیین شده براي فعالیت

باشد (داراي حداقل مدرك کارشناسی در یکی از گرایش هاي روانشناسی است). این کارشناس آموزش هاي بدو 

شروع خدمت را مبتنی بر کاریکولوم آموزشی تدوین شده توسط وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی 

 ن دوره شده است.نموده و موفق به کسب مدرك پایا
 

  غربالگري و مراقبت گروههاي سنی  سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد  ابزار ارائه خدمات

سیب یا ( نی بر سامانه سالمت جاريانجام ویزیت پایه، دوره اي و مراقبت جمعیت هدف در گروههاي سنی مبت

ر زمینه غربالگري مسائل روانشناختی، نه سالمت ایرانیان) و فرم هاي مراقبت گروههاي سنی خواهد بود. داسام

اجتماعی و اعتیاد سئواالت مشخصی در نظر گرفته شده است که مراقب سالمت / بهورز براساس بسته آموزشی 

و بسته خدمتی مربوطه ضمن مصاحبه با فرد مراجعه کننده نسبت به سئوال و انجام ارزیابی وضعیت سالمت 

 قابل مالحظه و استفاده است.  صفحات بعد ر شناسنامه گروههاي سنی در روانی اجتماعی اقدام می نماید. تصوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

    141  مروري بر اهئداف، راهبردها و فعالیت هاي تیم سالمت در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد – فصل اول   – پزشک خانوادهبسته آموزشی و راهنماي عمل   

 
 و دانش آموزانسال)  18تا  6( ه سنی کودکان و نوجوانانگروالف/ شناسنامه غربالگري و مراقبت 
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 سال  18-29جوانان / شناسنامه غربالگري و مراقبت گروه سنی ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت 
الم

ه س
وط

رب
ش م

بخ

اد
عتی

و ا
ی 

اع
تم

اج
ی 

وان
ر

 

ت 
الم

ه س
وط

رب
ش م

بخ

اد
عتی

و ا
ی 

اع
تم

اج
ی 

وان
ر

 



143 
 

    143  مروري بر اهئداف، راهبردها و فعالیت هاي تیم سالمت در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد – فصل اول   – پزشک خانوادهبسته آموزشی و راهنماي عمل   

 
 

 زنان -سال 30-59ب/ شناسنامه غربالگري و مراقبت گروه سنی میانساالن  
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 مردان -سال 30-59شناسنامه غربالگري و مراقبت گروه سنی میانساالن  / ج
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 ( صفحات اول و دوم) سال به باال 60 سالمندان مراقبت گروه سنیشناسنامه غربالگري و د/ 
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 ) ( جهت مطالعهفرم غربالگري عمومی حوزه سالمت روانی اجتماعی براي تمام سنین د/ 

 

 

 

 

 
 

 دستورالعمل ارجاع هم سطح از کارشناس مراقب سالمت به کارشناس سالمت روان 

 از کارشناس مراقب سالمت به کارشناس سالمت روان : موارد ارجاع
  : افراد واجد شرایط دریافت آموزش مهارت هاي فرزندپروري 

سال که براي ارزیابی یا دریافت یکی از خدمات به پایگاه مراجعه  2کلیه والدین ( پدر و مادر ) کودکان زیر  –1

 نموده اند .

بدرفتاري با کودك، تنبیه فیزیکی، خشونت در رفتار آنها نسبت به  والدینی که در مراجعه به پایگاه موارد –2

 کودکشان مشاهده شده است .

 والدینی که از رفتار کودك خود به نوعی شکایت دارند .  – 3

  : کاندیداهاي دریافت آموزش مهارت هاي زندگی 

 سال  18-6کودکان  - 1

 سال  60-19بزرگساالن  - 2

توانایی در حل مسائل شخصی و یا خانوادگی، مشکل در تصمیم گیري، عدم توانایی در  که در رفتار آنها خشم، عدم

 مدیریت استرس، مشکل در برقراري ارتباط بین فردي مالحظه شود.  
 

 نحوه ارجاع  :

 اقدامات کارشناس مراقب سالمت :
   شناسایی افراد نیازمند دریافت آموزش مهارت هاي فرزندپروي و یا مهارت هاي زندگی

توجیه مخاطبین شناسایی شده از طریق اطالع رسانی، ارائه پیام و آشنایی با خدماتی کـه در سـطح اول نظـام ارائـه     

 خدمات در راستاي توانمندسازي افراد ارئه می گردد . 

 1ثبت اسامی داوطلبین دریافت آموزش و تشکیل گروه هاي حتی االمکان همگن 

 نطقه مورد نظر جهت اطالع رسانی به کارشناس سالمت روانمکاتبه با مسئول مرکز سالمت جامعه م
 

 شرح وظایف کارشناس مراقب سالمت:

 باشند . د که از نظر سطح تحصیل، سن و شرایط اجتماعی در شرایط یکسان میگروه هاي همگن به گروه هاي اطالق می گرد 1
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 شرح وظایف کارشناس مراقب سالمت:

فراخوانی، شناسایی و ارزیابی وضعیت هاي مراقبت از جمعیت تحت پوشش ( برنامه ریزي جهت اجراي برنامه  .1

تنی بر مراقبت هاي ادغام یافته گروههاي سنی و برنامه ) مباجتماعی خانوارها و گروههاي هدف سالمت روانی

 هاي سالمت روان و اعتیاد به شرح زیر؛

 هاي سنی، مادران باردار و مادران پس از زایمان ارزیابی اولیه وضعیت روانشناختی متناسب با گروه 

 هاي سنی ارزیابی اولیه وضعیت سوء مصرف مواد و الکل متناسب با گروه 

  هاي اجتماعی در فرد و خانواده ریسک فاکتورهاي آسیبارزیابی اولیه 

کننده سایر خدمات  هاي مهم بهداشتی در زمینه فرزند پروري به والدین (به ویژه مادران دریافت ارائه پیام .2

 هاي فرزند پروري بهداشتی) و توصیه به شرکت در جلسات آموزش مهارت

هاي سنی مختلف و توصیه به شرکت در  ندگی متناسب با گروههاي ز هاي مهم بهداشتی در زمینه مهارت ارائه پیام .3

 هاي زندگی جلسات آموزش مهارت

هاي سنی  هاي مهم بهداشتی خود مراقبتی (در حوزه سالمت روان و پیشگیري از اعتیاد) متناسب با گروه ارائه پیام .4

 مختلف و توصیه به شرکت در جلسات آموزش خودمراقبتی (گروه هدف جمعیت عمومی)

 

 

 
در ارزیابی اولیه وضعیت  "موارد مشکوك به اختالل"داراي دیسترس روانی (غربال مثبتارجاع افراد  .5

 روانشناختی) به پزشک مرکز و پیگیري آنها و غربال منفی به کارشناس سالمت روان جهت توانمندسازي

 مت روان و پیگیري آنهاارجاع افراد بعد از ارزیابی اولیه وضعیت سوء مصرف مواد و الکل به کارشناس سال .6

هاي اجتماعی (طالق، ترك تحصیل، خشونت در  ارجاع افراد داراي ریسک فاکتورهاي فردي و خانوادگی آسیب .7

 خانواده، ...) به کارشناس سالمت روان

غربالگري خودکشی در افراد در معرض خطر و پر خطر و همچنین در مراجعین گیرنده سایر خدمات (به صورت  .8

 و ارجاع آن به کارشناس سالمت روان فرصت طلبانه)

اجتماعی  -دهنده خدمات روانی ارزیابی اولیه روانشناختی بعد از حوادث غیرمترقبه و بالیا (هماهنگ با تیم ارائه .9

 بعد از حوادث غیرمترقبه و بالیا)

لی، ارجاع جمعیت تحت پوشش به دریافت مشاوره بر حسب نیاز (مشاوره در زمینه تربیت فرزندان، تحصی .10

 ازدواج، زناشویی، ...) به کارشناس سالمت روان

 

/ روانشناس) و پیگیري دریافت مشکوك به اختالل به سطوح ذیربط (پزشک ارجاع مناسب و به موقع  موارد

 بق پس خوراندپسخوراند و انجام مراقبت هاي مورد نیاز مطا
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پیگیري تلفنی بیماران مبتال به اورژانس هاي روانپزشکی  براي تداوم مراجعه و دریافت خدمات که در جمعیت  .11

 شوند. تحت پوشش کارشناس مربوطه شناخت می

 وDIC فراد پرخطر ( تدارك و تسهیل دسترسی معتادین پرخطر به  خدمات درمان و کاهش آسیب به ا   .12

Outreach (....و 

ارزیابی کانون هاي خطر بالیا و حوادث و تدارك پاسخ ها و خدمات مورد نیاز در برنامه حمایت هاي روانی   .13

 اجتماعی در بالیا 

 مداخله در پیشگیري از بحران موارد اقدام به خودکشی  .14

انواده آنها در مورد خود مراقبتی و مراقبت هاي آموزش چهره به چهره افراد مبتال به اختالالت روانپزشکی و خ .15

 خانواده محور

 آموزش سالمت روان به جمعیت تحت پوشش مطابق تقویم و بسته هاي آموزشی  .16

همکاري در ایجاد و ي سالمت روان در جمعیت تحت پوشش (جلب مشارکت مردم و خانوارها در جهت ارتقا .17

 ) المتان ستوسعه شبکه تخصصی سالمت روان در قالب توانیار

به روز رسانی اطالعات فنی و اجرایی از طریق اخذ، مطالعه و نگهداري مجموعه بسته هاي و دستورالعمل هاي  .18

 خدمتی و پروتکل هاي مربوطه

ورود داده ها به نرم افزار، ثبت دفاتر، تکمیل و گزارش دهی صحیح و بهنگام مطابق فرم هاي آماري،  .19

 دستورالعمل ها و تکالیف محوله
 

 رح وظایف پزشک عمومیش

 شرکت در جلسات آموزشی ابالغی  .1

 مطالعه و بکارگیري دستورالعمل ها و راهنماهاي آموزشی در اجراي فرآیندهاي سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد  .2

گروههاي سنی  جدید و مزمن) در( و نورولوژيیابی اختالالت روانپزشکی، اعتیاد انجام ویزیت پایه و بیمار .3

 وشش  و مراجعان سرپایی بر اساس راهنما (فلوچارتها)جمعیت تحت پ

 و ارجاعی از کازشناس مراقب سالمت و کارشناس سالمت روان و رفتار اقدام به مراقبت بیماران شناسایی شده .4

س، پیگیري پس خوراند ارجاع به سطوح تخصصی، لیه، ارجاع به روانپزشک، روانشنااو یدرمانانجام مداخالت  .5

  و بسته هاي خدمت ابق آن، پیگیري روند درمان، آموزش و مشاوره و... مطابق دستورالعمل اقدام درمانی مط

 بیمار منطبق با استانداردهاي تعیین شده شامل:و مراقبت  درمان .6

 تجویز دارو بر اساس راهنماي درمان -

 پیگیري تلفنی بیمار در صورت نیاز   -
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 ویزیت مجدد بیمار در فواصل زمانی مشخص شده -

 مشاوره تلفنی در صورت نیازانجام  -

 ارجاع بیمار بر اساس راهنماي درمان -

 خاتمه درمان بر اساس راهنما -

 تالش براي جلب رضایت بیمار -

 رعایت موازین اخالق حرفه اي نظیر رعایت حریم بیمار و حفظ اسرار او -

 لعمل و مراقبت در منزل بیماران روانپزشکی مزمن مطابق دستورا تارائه و پیگیري خدمات ویزی .7

ثبت اقدامات تشخیصی مراقبتی در پرونده بیماران و دفتر ثبت و مراقبت بیماریها به تفکیک هر بیماري بر اساس  .8

 راهنما (فلوچارتها) 

 ثبت دفاتر، تکمیل و ارسال به موقع فرم هاي آماري  / سامانه/ورود داده ها به نرم افزار .9

پرونده  و خانواده آنها و افزایش مهارتهاي خود مراقبتی  آموزش و توانمندسازي چهره به چهره بیماران داراي .10

 یا ارجاع) انجام مشاورهشان  در مدیریت بیماري و عوارض آن (

 آموزش و توانمند سازي گروههاي هدف مطابق تقویم آموزشی و دستورالعمل مربوطه  .11

ر و روانپزشک و مددکار کارشناس سالمت روان و رفتا، سالمت کارشناس مراقبهمکاري با تیم سالمت روان ( .12

 ) در اجراي کامل و صحیح دستورالعمل ها و برنامه ها اجتماعی

 نظارت بر فعالیت کارشناس مراقب سالمت و توانمند سازي او  .13

 ارسال گزارش هاي مورد نیاز .14

 همکاري در جریان نظارت تیم  پایش ستاد مجتمع و شبکه بهداشت و درمان  .15

 ور ارتقاي برنامهارائه بازخورد و پیشنهاد به منظ .16

تالش براي ارتقاي فردي در زمینه مهارت هاي مرتبط با تشخیص و درمان بیماران روانپزشکی و نورولوژي و  .17

 اعتیاد

 :مراکز سالمت جامعهشرح وظایف کارشناس سالمت روان و رفتار در مجتمع/ 

 الف/آموزش و توانمند سازي فنی و تخصصی ؛ 

 آموزشی ستاد شهرستان و استان خود آموزي و شرکت در برنامه هاي  .1

(پزشکان عمومی، کارشناسان مامایی، کارشناسان مراقبت سالمت و آموزش و توانمند سازي فنی و حرفه اي کارکنان مرکز/ مجتمع سالمت .2

در زمینه فرآیند هاي فنی و تخصصی و آشنایی با بیماریها و اختالالت روانی، اجتماعی و اعتیاد، فرآیند  روانشناسان)

 تحت پوششش مسائل روانی به جمعیت یماریابی، ارجاع و مراقبت اختالالت  اعصاب و روان، نحوه آموزب
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 ب/ آموزش و توانمند سازي جامعه و گروههاي هدف ؛

 بررسی و تعیین اولویت بندي نیازهاي آموزش سالمت روانی اجتماعی  در منطقه و جمعیت تحت پوشش  .1

 ازهاي منطقه و جمعیت تحت پوشش و تقویم آموزش همگانیتدوین برنامه آموزشی مبتنی بر نی .2

 (آموزش خودمراقبتی، مهارتهاي فرزندپروري،آموزش سواد سالمت روانی اجتماعی به جمعیت تحت پوشش .3

 مهارتهاي زندگی، بیماران مبتال به اختالالت روانپزشکی و کاهش آسیب اعتیاد) 

  ج/ مداخالت روانشناختی و سالمت روانی اجتماعی ؛

 پذیرش و پیگیري موارد  مشکوك به اختالالت روانی و رفتاري توسط کارشناسان مراقب سالمت و پزشکان : .1

  با توجه به ارزیابی روانشناختی) و بسته اجتماعی و مصرف مواد و الکل فرد(بررسی وضعیت سالمت روانی

 هاي خدمت 

 ز   ارزیابی و تعیین اندیکاسیون ارجاع و اقدامات درمانی مورد نیا 

  ارجاع به  پزشک/ روانپزشک جهت تداوم  بررسی هاي تکمیلی و انجام درمان هاي دارویی 

  همکاري با پزشک و روانپزشک در اجراي پروتکل هاي درمانی و پیشگیري مطابق بسته خدمت 

  گروهی برنامه ریزي و اداره ویزیت منزل(ویزیت و مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت سایکوتیک و آموزش

 بیماران و خانواده مبتالیان 

  ارائه و ارسال پسخوراند ارجاع به سطح ارجاع دهنده 

 تدارك و ارائه مداخالت مختصر و آموزش روانپزشکی و سالمت روان مطابق بسته هاي خدمت  .2

 مداخله ي روانشناختی فردي و گروهی و خانوادگی مطابق بسته خدمت  .3

 اختالل روانپزشکی مطابق بسته هاي خدمت  پیگیري و مراقبت از بیماران داراي .4

 د/ وظایف مدیریتی ؛ 
 

 حمایت طلبی .1

 ( شبکه مردمی سالمت روان و پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی) برنامه ریزي جهت جلب همکاري و مشارکت هاي داوطلبانه  •

 

و تعمیق برنامه  شناسایی و جلب مشارکت و همکاري سازمانها و ادارت ذیربط منطقه در جهت توسعه، تقویت •

 هاي سالمت روان منطقه 

برنامه ریزي و پیگیري ایجاد شبکه مردمی سالمت روان و پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی از طریق شناسایی،  •

از میان فارغ التحصیالن رشته هاي همیاران سالمت روان)  (جذب، توانمند سازي و بکارگیري داوطلبین مردمی

 (روانشناسی، جامعه شناسی، مددکاري، مشاوره و علوم تربیتی) ن و آسیب هاي اجتماعیتحصیلی مرتبط با سالمت روا

شناسایی، هماهنگی و جلب مشارکت و همکاري ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل خدمات سالمت روان و پیشگیري  •

 از آسیب هاي روانی اجتماعی در منطقه 
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 برنامه عملیاتی و اجرایی ساالنه ؛ .2

یت بندي مشکالت سالمت روان و آسیب هاي اجتماعی و نیازهاي آموزشی ( وجود بررسی و تعیین اولو •

آزاري و یا سالمندآزاري ، شیوع مصرف مواد مخدر و الکل، هاي خانگی مانند همسرآزاري ، کودكخشونت

 وضعیت بیماریها و اختالالت اعصاب و روان، خودکشی، طالق و... )  در منطقه و جمعیت تحت پوشش 

 بندي مشکالت برنامه و مداخله براي ارتقا شاخصها  اولویت  •
 

تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و زمان بندي فعالیت ها و اجراي آن مطابق برنامه عملیاتی گروه سالمت روانی  •

 اجتماعی شهرستان 

پایگاههاي  پیگیري نیاز تجهیزات و مواد مصرفی، فرم ها و دستورالعمل ها وبسته هاي آموزشی مورد نیاز مراکز و •

 سالمت و تالش در جهت تامین آن 

 تهیه، نگهداري و بکارگیري دستورالعمل ها و بسته هاي خدمت  •

پایش و ارزشیابی فعالیت و عملکرد  عوامل فنی و اجرایی  ذیربط در برنامه هاي سالمت روان و پیشگیري از  •

 آسیب هاي اجتماعی مراکز سالمت

 گزارش دهی ؛ .3

برنامه هاي سالمت روان و پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی در منطقه و جمعیت تحت  مدیریت آمار و اطالعات •

) مطابق پنل "فرم هاي آماري  "پوشش ( جمع آوري، جمع بندي، تجزیه و تحلیل و استخراج شاخص ها و... 

 سالمت روان و دستورالعمل مربوطه 

 تکمیل و بازنگري اطالعات پنل سالمت روان و به روز رسانی آن  •

 مدیریت آمار و اطالعات آموزش هاي اجرا شده مطابق تقویم آموزش همگانی  •

 ابتکار و خالقیت ؛ .4

مشارکت در  تدوین برنامه مداخالتی مناسب براي ارتقاي سالمت روان پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی و  •

 اعتیاد و الکل در منطقه و جمعیت تحت پوشش

 تماعی مبتنی بر نیاز  هاي جمعیت تحت پوشش طراحی و تدوین بسته مداخالت آموزشی و اج •

 رضایت سنجی مشتریان ؛ .5

کسب نظر از مراجعین در مورد توجه و احترام به  مراجعین ( پذیرش بی قید  و شرط و حسن برخورد، مسئولیت  •

 پذیري و پاسخگویی به موقع، آموزش و راهنمایی کافی و قابل فهم)

 پیگیري روند درمان و مراقبت مراجع •

 میزان رضایت و تمایل مراجعین از دریافت خدمات   کسب  •
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 شرح وظایف روانپزشکان  شاغل در مجتمع سالمت در  برنامه هاي سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

 شرکت در جلسات آموزشی  ابالغی  .1

 مطالعه و بکارگیري دستورالعمل ها و راهنماهاي تشخیصی درمانی ابالغی  .2

 ناسان و کارشناسان مراقبت سالمت  آموزش پزشکان عمومی، روانش .3

 ارائه مشاوره فنی تخصصی مورد نیاز به پزشکان عمومی و روانشناسان  .4

پذیرش ارجاع از سوي پزشکان عمومی و ارائه پس خوراند کاربردي جهت مدیریت کارآمد روند بیماري و  .5

 درمان بیماران 

 عی مراکز سالمت  ارائه خدمات درمان و مراقبت تخصصی بیماران تحت نظر و ارجا .6

 درمان بیمار منطبق با استانداردهاي تعیین شده شامل: .7

 تجویز دارو بر اساس راهنماي درمان -

 پیگیري روند درمان یا بستري بیماران در صورت نیاز   -

 ویزیت تخصصی مجدد بیمار در فواصل زمانی مشخص شده -

 انجام مشاوره تلفنی در صورت نیاز -

 درمان به مراکز فوق تخصصی و بستري  ارجاع بیمار بر اساس راهنماي -

 خاتمه درمان بر اساس راهنما -

 تالش براي جلب رضایت بیمار -

 رعایت موازین اخالق حرفه اي نظیر رعایت حریم بیمار و حفظ اسرار او -

 همکاري با پزشک عمومی در فرآیند ویزیت منزل در صورت نیاز و درخواست   .8

بیماران و دفتر ثبت و مراقبت بیماریها به تفکیک هر بیماري بر ثبت اقدامات تشخیصی مراقبتی در پرونده  .9

 اساس راهنما (فلوچارتها)

 مشارکت در برنامه هاي آموزش و توانمند سازي گروههاي هدف مطابق دستورالعمل مربوطه   .10

 نظارت و پایش روند تشخیص، درمان و مراقبت بیماران توسط پزشکان عمومی و روانشناسان  .11

 گزارش هاي مورد نیاز تهیه و ارسال  .12

 همکاري در جریان نظارت تیم  پایش ستاد مجتمع و شبکه بهداشت و درمان  .13

 ارائه بازخورد و پیشنهاد به منظور ارتقاي برنامه .14
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 دستورالعمل ارجاع هم سطح از کارشناس مراقب سالمت به کارشناس سالمت روان 

 المت روان :موارد ارجاع از کارشناس مراقب سالمت به کارشناس س
  : افراد واجد شرایط دریافت آموزش مهارت هاي فرزندپروري 

سال که براي ارزیابی یا دریافت یکی از خدمات به پایگاه مراجعه  2کلیه والدین ( پدر و مادر ) کودکان زیر  –1

 نموده اند .

نت در رفتار آنها نسبت به والدینی که در مراجعه به پایگاه موارد بدرفتاري با کودك، تنبیه فیزیکی، خشو –2

 کودکشان مشاهده شده است .

 والدینی که از رفتار کودك خود به نوعی شکایت دارند .  – 3

  : کاندیداهاي دریافت آموزش مهارت هاي زندگی 

 سال  18-6کودکان  - 1

 سال  60-19بزرگساالن  - 2

دگی، مشکل در تصمیم گیري، عدم توانایی در که در رفتار آنها خشم، عدم توانایی در حل مسائل شخصی و یا خانوا

 مدیریت استرس، مشکل در برقراري ارتباط بین فردي مالحظه شود.  
 

 :نحوه ارجاع

 :اقدامات کارشناس مراقب سالمت
   شناسایی افراد نیازمند دریافت آموزش مهارت هاي فرزندپروي و یا مهارت هاي زندگی 

 ع رسانی، ارائه پیام و آشنایی با خدماتی که در سطح اول نظـام  توجیه مخاطبین شناسایی شده از طریق اطال

 وانمندسازي افراد ارئه می گردد.ارائه خدمات در راستاي ت

  1ثبت اسامی داوطلبین دریافت آموزش و تشکیل گروه هاي حتی االمکان همگن 

 سالمت روانکاتبه با مسئول مرکز سالمت جامعه منطقه مورد نظر جهت اطالع رسانی به کارشناس م 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باشند . گروه هاي همگن به گروه هاي اطالق می گردد که از نظر سطح تحصیل، سن و شرایط اجتماعی در شرایط یکسان می 1
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 تالش ��ه جان�ه � ��ت �وا��ند سازی ��دم و  و���ه ما � �وزه سال�ت روا�ی ا��ما�ی

یت جا��ه  � ��ت ن�ل � ��دای رو�ن و دا�ت�ن   ،با�شاط، �ویا، �رز�ده  ز�د�ی  �دا

 ا�ت .  و ���و��ت �ذ� فعال
 
 

 



 مجموعه راهنماي تخصصی و مدیریتی حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

   بسته آموزشی و راهنماي عمل پزشک خانواده  -براي پزشکان خانواده  مجتمع ها و مراکز سالمت 

 دوم   فصل
 
 
 
 

 

 

 

کار  فرآیند و گردشفلوچارت هاي 
 در برنامه هاي  ویزیت و مراقبت ها

 سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد  
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 اهداف فصل
 

 رود که بتوانید: پس از مطالعه این فصل انتظار می

 برنامه هاي سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد را توضیح دهید. فرآیند و گردش کار .1

 سازماندهی و اجرا کنید.  به تفکیک خدمت دهنده سالمت روان رامتناسب با فلوچارت فرآیندهاي  .2

 

 عناوین فصل

 
  فلوچارت کامل برنامه تشخیص و مراقبت اختالالت روانپزشکی .1

  ویژه مراقب سالمتفلوچارت برنامه تشخیص و مراقبت اختالالت روانپزشکی  .2

  فلوچارت برنامه تشخیص و مراقبت اختالالت روانپزشکی ویژه پزشک خانواده .3

  فلوچارت برنامه تشخیص و مراقبت اختالالت روانپزشکی ویژه روانپزشک .4

  برنامه تشخیص و مراقبت اختالالت روانپزشکی ویژه کارشناس سالمت روان و رفتار  فلوچارت .5

  فلوچارت کامل برنامه پیشگیري و درمان مصرف دخانیات، مواد و الکل  .6

 و الکل ویژه مراقب سالمتفلوچارت برنامه پیشگیري و درمان مصرف دخانیات، مواد  .7

 فلوچارت برنامه پیشگیري و درمان مصرف دخانیات، مواد و الکل ویژه مپزشک خانواده .8

  فلوچارت برنامه پیشگیري و درمان مصرف دخانیات، مواد و الکل روانپزشک  .9

  فلوچارت برنامه پیشگیري و درمان مصرف دخانیات، مواد و الکل ویژه کارشناس سالمت روان و رفتار .10

  فلوچارت کامل برنامه ارائه خدمات سالمت اجتماعی   .11

  مراقب سالمت  فلوچارت برنامه ارائه خدمات سالمت اجتماعی .12

  فلوچارت برنامه ارائه خدمات سالمت اجتماعی پزشک خانواده  .13

  فلوچارت برنامه ارائه خدمات سالمت اجتماعی کارشناس سالمت روان و رفتار   .14

 جامعهپزشک خانواده در مجتمع/ مراکز سالمت شرح وظایف  .15
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  تزًاهِ تطخیع ٍ هزاقثت اختالالت رٍاًپشضکی کاهل فلَچارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خعاٍرٍد هز

 کارضٌاس هزاقة سالهت خاًَادُ

 - + غزتالگزی

 پشضک عوَهی کارضٌاس هزاقة سالهت خاًَادُ

+ - 

 هػاحثِ رٍاًپشضکی

 اطالع رساًی در خػَظ:

 آهَسش هْارت ّای سًذگی-

 آهَسش هْارت ّای فزسًذپزٍری-

 آهَسش هْارت ّای خَد هزاقثتی-

 

در هَاردی کِ فزد هثتال تِ اختالل 

 استرٍاًپشضکی ضذیذ / خَد کطی 

 

 کارضٌاس سالهت رٍاى کارضٌاس هزاقة سالهت خاًَادُ
تدَیش درهاى دارٍیی ٍ غیز  کارضٌاس سالهت رٍاى

 دارٍیی تَسط پشضک

 آهَسش هْارت ّای سًذگی-

 هْارت ّای فزسًذپزٍریآهَسش -

 آهَسش هْارت ّای خَد هزاقثتی-

 

ارائِ خذهات رٍاًطٌاسی تِ تیوار تا 

 ّواٌّگی پشضک درهاًگز

 

 پیگیزی حضَر تیوار در ٍیشیت ّای تعذی

 ذمع

 تْثَدی
 تْثَدی

ارخاع تِ سطح تاالتز خذهات تَسط پشضک 

 )فَری یا غیز فَری( تز اساس ضزایط تیوار

 ٍیشیت رٍاًپشضک ٍ
 ارائِ خذهت در سطح تاالتز

 ضزٍع درهاى دارٍیی ٍ غیز

 دارٍیی )سزپایی(

 

 ارائِ تاس خَرد اس سطح تاالتز

ٍیی ٍ ضزٍع درهاى دار
 غیز دارٍیی )تستزی(

 عذم پاسخ تِ درهاى

 

 کٌتزل تیواری ٍ پیطگیزی اس عَد
 عذم کٌتزل عالئن

 تیواری
 پشضک عوَهی
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 هزاقة سالهت     -فلَچارت تزًاهِ تطخیع ٍ هزاقثت اختالالت رٍاًپشضکی
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 ثثت اقذاهات

  اًِدر فزم ّا ٍ ساه 

اطالع رساًی ٍ ّواٌّگی  خْت  تْزُ هٌذی اس  

 خذهات هطاٍرُ ٍ آهَسش  هْارت ّای خَد هزاقثتی

 فزسًذ پزٍری، 

 

 

 تلی

تزرسی ٍ پشضک خاًَادُ  تِ  ارخاع

  تطخیػی اقذاهات 

 

 فزاخَاًی  ٍ ثثت اطالعات هزاخعیي  ٍ گیزًذگاى خذهات

 ) خاًَارّای ٍ گزٍّْای ّذف  تحت پَضص(

 هزاخع  اس هزکش   خزٍج

 آهَسش ٍ راٌّوایی  تیوار ٍ خاًَادُ  طثق دستَرالعول

 

 تلی خیز
آیا ًطاًِ ّا ٍ عالئن اختالالت رٍاًپشضکی ٍ 

 اعػاب در فزد ٍخَد دارد؟ 

 پیگیزی ًتیدِ ارخاع اس پشضک

 خیز

 تکویل فزم ارسیاتی ٍ غزتالگزی  گزٍّْای سٌی 

 
 اهاًِ سالهت تِ س  اًتقال ًتایح اطالعات غزتالگزی

فزد هثتال تِ  اختالل 

 رٍاًپشضکی ٍ اعػاب است

 پیگیزی ٍ هزاقثتتکویل  فزم 

ٍ  (پیگیزی  ًتایح اقذاهات   )هذاخالت دارٍیی ٍ غیز دارٍیی

   کٌتزل تیواری ٍ پیطگیزی اسعَد  تا تْثَدی ًْایی  

هزاخعِ تعذی  ) پیگیزی حضَر هزتة تیوار در فزآیٌذ  تعییي 

 هاى ٍ هزاقثت  آى( در
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 ٍیشیت / هصاحثِ / تکویل فزم ضزح حال

 

 پشضک خاًَادُ   –ت تزًاهِ تطخیع ٍ هزاقثت اختالالت رٍاًپشضکی ٍ اعصاب فلَچار

                                                                                                          

 

  

 
           خیز                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

         

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

آیا فزد هثتال تِ اختالل 

 رٍاًپشضکی است؟

 تجَیش درهاى )دارٍیی(

ارجاع تِ هزاقة سالهت تزای 

 اطالع رساًی در خصَظ:

 آهَسش هْارتْای سًذگی -

 آهَسش هْارتْای قزسًذپزٍری -

 آهَسش هْارتْای خَدهزاقثتی -

 هطاٍرُ فزدی -

در هَاردی کِ فزد هثتال 

تِ اختالل رٍاًپشضکی 

 ضذیذ/ خَدکطی است

 کارضٌاس سالهت رٍاىارجاع تِ 

دریافت  ًیاس تِ 

ٍاًطٌاختی خذهات ر

 دارد؟

تذٍیي تزًاهِ هزاقثت ٍ پیگیزی 

 تَسط پشضک ٍ هزاقة 

       ارائِ خذهات رٍاًی اجتواعیت درخَاس

ّای رٍاًطٌاختی تِ تیوار، هطاٍرُ  آهَسش )

 (تِ خاًَادُ ٍ ...

 تْثَدی عالئن 

 ِ رٍاًپشضکارجاع ت

ًیاس تِ ارجاع 

 دارد؟

پیگیزی پسخَراًذ 

 رٍاًپشضک

 تلی

 تلی

 خیز

  ارسال پسخَراًذ

 خزٍج هزاجع  
 تلی

 خیز

 ثثت اقذاهات

  در فزم ّا ٍ ساهاًِ 

 خیز

 تلی

 ٍرٍد هزاجع / پذیزش هَارد ارجاعی 
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 رٍاًپشضک  -فلَچارت تزًاهِ تطخیع ٍ هزاقثت اختالالت رٍاًپشضکی                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درهاى درخَاست ٍ تعییي 

 هَرد ًیاس غیزدارٍیی

 ضزٍع درهاى دارٍیی 

 تستزی(سزپایی/ )

 ضکپذیزش هَارد ارجاعی اس پش

 خاًَادُ  ٍ رٍاًطٌاس

 تعییي ٍ ارائِ  اقذاهات تخصصی هَرد ًیاس

 / رٍاًطٌاسخاًَادُ  ارائِ پسخَراًذ تِ پشضک

 هصاحثِ رٍاًپشضکی ٍ تطخیصی 
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    کارضٌاس سالهت رٍاى ٍ رفتار  -فلَچارت تزًاهِ تطخیع ٍ هزاقثت اختالالت رٍاًپشضکی
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا ّواٌّگی  رٍاًطٌاختی  ارائِ خذهات

 درهاًگز / رٍاًپشضکپشضک

/ پشضک هزاقة سالهت/  ٍرٍد هزاخع تا تزگ ارخاع

  هزاخعِ هستقین /رٍاًپشضک 

 خزٍج  هزاخع  اس هزکش 

 تَاًوٌذساسی هزاجع آهَسش ٍ 

 طثق دستَرالعول  

 

 تلی خیز
هزاجع ًیاسهٌذ خذهات رٍاًطٌاختی /  

  .هذاخالت درهاى غیزدارٍیی است

 خیز

 پیگیزی ًتیجِ ارجاع اس پشضک

 ٍ تکویل فزم ارسیاتی رٍاًطٌاختی هصاحثِ تالیٌی  ،پذیزش

 

هزاجع ًیاسهٌذ ارسیاتی تالیٌی 

 .پشضکی ٍ رٍاًپشضکی است 

 ارخاع تِ پشضک 

تذٍیي تزًاهِ هزاقثت ٍ پیطگیزی اس عَد 

ٍ اتالغ آى تِ  هطاتق دستَرالعول 

  هزاجع ٍ خاًَادُ اٍ 

 تلی

اًجام هذاخالت درهاى غیز دارٍیی 

 طکل هختصز  هتٌاسة تا ًَع ه

 ثثت اقذاهات

  در فزم ّا ٍ ساهاًِ 
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 ٍ درهاى هصزف دخاًیات، هَاد ٍ الکل  در هجتوع ّا ٍ هزاکش سالهت          ًوَدار جزیاى فزایٌذ پیطگیزی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 هثثت

 ٍرٍد هزخع

 کارضٌاس هزاقة سالهت خاًَادُ
 )سایز کارکٌاى تین سالهت(*

 هٌفی

 غزتالگزی اٍلیِ

 سالهت رٍاىکارضٌاس 

 تکویلیغزتالگزی 

 خطز پاییي خطز هتَسط خطز تاال

 سالهت رٍاىکارضٌاس 
هزاقة سالهت کارضٌاس 

 خاًَادُ
 سالهت رٍاىکارضٌاس  پشضک عوَهی

درهاى ضٌاختی، رفتاری 

 هختػز / پیگیزی

تطخیع، هذاخالت درهاًی ٍ 

 کاّص آسیة
 عذم تثثیت

هذاخلِ هختػز/ 

 پیگیزی
 تثثیت

 عذم تثثیت تثثیت

 اطالع رساًی در خػَظ:

 هزاقثتیآهَسش خَد -

 آهَسش هْارت ّای سًذگی-

 آهَسش هْارت ّای فزسًذ پزٍری-

 

 آهَسش خَد هزاقثتی-

 آهَسش هْارت ّای سًذگی-

 آهَسش هْارت ّای فزسًذ پزٍری-

 

 کٌتزل اختالل ٍ پیطگیزی اس عَد

 

 کٌتزل اختالل ٍ پیطگیزی اس عَد

 سالهت رٍاىکارضٌاس 

 پشضک عوَهی

 

 عذم کٌتزل عالئن اختالل

رخاع تِ هزاکش ا

 تخػػی

 هزاقة سالهت خاًَادُ، دًذاًپشضک، هاها ٍ ... اًدام ضَد * غزتالگزی اٍلیِ تا تَخِ تِ ایٌکِ تِ غَرت فزغت طلثاًِ اًدام هی ضَد هیتَاًذ تَسط کلیِ پزسٌل تْذاضتی ٍ درهاًی هزکش ضاهل کارضٌاس

 * غزتالگزی رٍتیي تزای سًاى تاردار

 ٍرٍد هزاخع
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 هزاقة سالهت -ل ًوَدار جزیاى فزایٌذپیطگیزی، درهاى ٍ هزاقثت فعال هصزف دخاًیات، هَاد ٍ الک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

اطالع رساًی ٍ ّواٌّگی  خْت  

تْزُ هٌذی اس  خذهات هطاٍرُ ٍ 

آهَسش  هْارت ّای خَد 

 فزسًذ پزٍری ٍ ، سًذگیهزاقثتی

 

 

  پیگیزی  ًتایح اقذاهات 

ارٍیی ٍ غیز ) هذاخالت د  

  (دارٍیی

 ارخاع تِ رٍاًطٌاس 

 

 تعییي

 هزاخعِ تعذی

 تلی

 ثثت اقذاهات

  در فزم ّا ٍ ساهاًِ 

 ارخاع تزای اًدام هػاحثِ اًگیشضی

 تَسط رٍاًطٌاس/ پشضک 

 ٌوایی طثق دستَرالعولآهَسش ٍ راّ

 

 تلی خیز
ٍ  ًطاًِ ّای اختالل هػزف هَاد آیا 

 در فزد ٍخَد دارد؟دخاًیات 

/ پیگیزی دستَرات پشضک 

 رٍاًطٌاس  

 خیز

 

الگزی درگیزی در هػزف سیگار، الکل ٍ آسهَى غزتفزم  تکویل 

 در  فزهْای ارسیاتی گزٍّْای سٌی (ASSISTسایز هَاد )

 پیگیزی ٍ هزاقثتتکویل  فزم 

ًیاسهٌذ ارخاع تِ  

 رٍاًطٌاس 

 

خزٍج  هزاخع  اس 

 هزکش 
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 پشضک  - ًوَدار جزیاى فزایٌذپیطگیزی، درهاى ٍ هزاقثت فعال هصزف دخاًیات، هَاد ٍ الکل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

اًدام   هذاخالت هختػز گستزش 

یافتِ تَسط کارضٌاس سالهت 

 رٍاى ٍ رفتار  

 خیز

ارسال پس خَراًذ  ًتایح درهاى  ٍ 

 هذاخالت هختػز تِ پشضک  

 

 ٍیشیت هدذد ٍ پیگیزی

 ًتایح هذاخالت تَسط پشضک   

آیا ٍضعیت فزد تثثیت 

 ضذُ است ؟ 

 ػع ٍ سطَح تخػػی تاالتز  ارخاع تِ هتخ

 تلی

پیگیزی تَسط کارضٌاس 

 هزاقثة سالهت  

ارخاع تِ هزکش تخػػی درهاى ًگْذارًذُ   

 ) تزک( ٍ کاّص آسیة 

ثثت ًتایح اقذاهات در هحل 

 هزتَطِ

 احثِ اًدام هػ

  ٍ تطَیق هزاخع تِ اقذام درهاًی  اًگیشضی

تعییي ٍیشیت هدذد ٍ 

 هزاخعِ تعذی 

 

 ارضٌاس سالهت رٍاى ٍ رفتارارجاع تِ ک

 تلی خیز
تِ   آیا هػزف ٍ  ٍاتستگی

 هَاد ٍ الکل ٍخَد دارد؟

تعییي هذاخالت دارٍیی سطح اٍل ٍ کٌتزل 

 ٍ ارائِ خذهات کاّص آسیة عالئن تزک 

پذیزش هزاخع ٍ اًدام ٍیشیت ٍ اریاتی تکویلی 

 تَسط پشضک
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 رٍاًپشضک  -قثت سَءهصزف هَاد ٍ الکل ًوَدار جزیاى فزایٌذ تیواریاتی ٍ هزا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پذیزش فزد ارخاع

 

 تزرسی ٍضعیت هػزفی هَاد ٍ ارسیاتی تطخیػی

 تکویل فزم هزتَطِ ٍ تطکیل پزًٍذُ

 

ارائِ  پسخَراًذ اقذاهات تِ عول 

 آهذُ تِ پشضک/ رٍاًطٌاس

 تعییي سهاى ٍیشیت هدذد

آیا تطخیع سَءهػزف 

 هَاد ٍ الکل قطعی است؟

 ضزٍع اقذاهات درهاى تخصصی

 ارائِ آهَسش ٍ تَغیِ ّای السم تِ تیوار

هعزفی جْت 

اقذاهات تطخیصی 

 تیطتز

آیا اختالل هَرد تاییذ 

 ؟گیزد قزار هی

 خیز

 تلی

 تلی
تِ هزکش درهاى تخصصی هعزفی  خیز

 اعتیاد / کاّص آسیة

 پیگیزی ٍ تذٍیي تزًاهِ هزاقثت 
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 کارضٌاس سالهت رٍاى ٍ رفتار  –ًوَدار جزیاى فزایٌذپیطگیزی درهاى ٍ هزاقثت فعال هصزف دخاًیات، هَاد ٍ الکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 پیگیزی ًتایح اقذاهات درهاًی ٍ تخػػی

   / رٍاًپشضک اس پشضک

 خیز

 تلی

آیا ٍضعیت تیوار تثثت 

 ضذُ است؟

 اطالع رساًی در خػَظ آهَسش:

 هْارت خَد هزاقثتی

 زٍری هْارت ّای فزسًذ پ  

 هْارتْای سًذگی

 هطاٍرُ فزدی 

 

اقذاهات اًدام یافتِ ثثت 

فزم ّا ٍ دفاتز  ساهاًِ / در

  هزتَطِ

آهَسش ٍ اطالع رساًی خذهات  

پیطگیزی ٍ تْزُ هٌذی اس خذهات درهاى  

هطاتق تخػػی ٍ ٍ کاّص آسیة 

 دستَرالعول 

 

 ٍرٍد هزاخع )پذیزش فزد ارخاع ضذُ(

 خزٍج هزاخع 

 الگزی تکویلی فزد  اًدام غزت

 

 اًدام هذاخلِ هختػز

 رفتاری(   –) درهاى ضٌاختی 

 

 تلی 

هَاد در هزاخع ٍضعیت هػزف آیا 

 خطز آفزیي است؟

 پیگیزی اقذاهات پشضک 

 خیز

درهاى  ّواٌّگی اخذ خذهات 

  ٍ کاّص آسیة   تخػػی

ارخاع تِ کارضٌاس 

 هزاقة سالهت

 خْت اقذام السم  

ٍ  اًدام هػاحثِ اًگیشضی

 ارخاع فزد تِ پشضک 

 

تذٍیي تزًاهِ هزاقثت ٍ 

زی اس عَد هطاتق پیطگی

ٍ اتالغ آى تِ  دستَرالعول 

 هزاخع ٍ خاًَادُ اٍ  
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 جزیاى فزآیٌذ ارائِ خذهات سالهت اجتواعی  کاهل ًوَدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ٍرٍد هزاخع

 

 کارضٌاس هزاقة سالهت خاًَادُ

 - غزتالگزی اٍلیِ +

 

 کارضٌاس سالهت رٍاى
 

کارضٌاس هزاقة سالهت 
 خاًَادُ

 

 ارسیاتی تکویلی

+ 

- 
 اطالع رساًی در خػَظ:

 آهَسش خَد هزاقثتی-

 یآهَسش هْارت ّای سًذگ-

 آهَسش هْارت ّای فزسًذ پزٍری-

 

 کارضٌاس سالهت رٍاى

 )هذاخالت رٍاًی، اختواعی(

 

 پشضک عوَهی

 

 س سالهت رٍاىکارضٌا

 

 آهَسش خَد هزاقثتی-

 آهَسش هْارت ّای سًذگی-

 آهَسش هْارت ّای فزسًذ پزٍری-

عذم تْثَدی یا ًیاس تِ خذهات 

 سطح تاالتز

 

 تْثَدی

ارخاع تِ سطح تاالتز خذهات پشضکی ٍ هذاخالت 

 رٍاًی، اختواعی )تَسط پشضک عوَهی(

 دریافت خذهات

ارسال تاسخَرد اس سطح 

 تاالتز

عذم کٌتزل عالئن تیواری یا 

هطکل اختواعی یا تذاٍم 

 ًیاس تِ خذهات سطح تاالتز

 

 ضک عوَهیپش
کٌتزل تیواری ٍ هطکل رٍاًی ٍ 

 اختواعی ٍ پیطگیزی اس عَد
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 ًوَدار جزیاى فزآیٌذ ضٌاسایی، ارجاع  ٍ هزاقثت خطًَت خاًگی  تَسط هزاقة سالهت

 

 

 

 

 
 خیز                                                                  تلی                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ارسیاتی خطًَت خاًگی )کَدک آساری، ّوسزآساری ٍ 

 سالوٌذآساری( در گزٍّْای سٌی

 

خطًَت خاًگی در آیا ًطاًِ ّای 

 فزد ٍجَد دارد؟

 

 اطالع رساًی در سهیٌِ:

 آهَسش هْارتْای سًذگی  -

 آهَسش هْارتْای فزسًذپزٍری -

 آهَسضْای خَدهزاقثتی -

 هطاٍرُ فزدی -

 

ارجاع تِ کارضٌاس 

 سالهت رٍاى

غزتالگزی تکویلی تَسط 

 کارضٌاس سالهت رٍاى
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    131                                                                 جتواعی ٍ اعتیادفلَچارت تزًاهِ ّای سالهت رٍاًی ا  – فصل دٍم   – پشضک خاًَادُتستِ آهَسضی ٍ راٌّوای عول   

 
 

 ًوَدار جزیاى فزآیٌذ ضٌاسایی، ارجاع  ٍ هزاقثت خطًَت خاًگی تَسط پشضک

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

پذیزش هَارد ارجاعی اس 

 کارضٌاس سالهت رٍاى

 هصاحثِ ٍ هعایٌِ هزاجع

 ارسیاتی خطز

 ارائِ درهاًْای پشضکی

 عذم تْثَدی تْثَدی

 ارجاع تِ رٍاًپشضک

پیگیزی درهاى تَسط پشضک، کارضٌاس 

 سالهت رٍاى ٍ کارضٌاس هزاقة سالهت

کارضٌاس سالهت رٍاى تزای  ارجاع تِ

 دریافت حوایتْای رٍاًی اجتواعی

کٌتزل تیواری ٍ 

 پیطگیزی اس عَد
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    132                                                                 جتواعی ٍ اعتیادفلَچارت تزًاهِ ّای سالهت رٍاًی ا  – فصل دٍم   – پشضک خاًَادُتستِ آهَسضی ٍ راٌّوای عول   

 
 کارضٌاس سالهت رٍاى ٍ رفتار -ًوَدار جزیاى فزآیٌذ ضٌاسایی، ارجاع  ٍ هزاقثت خطًَت خاًگی  

 



 

 حوزه سالمت روانیمدیریتی تخصصی و  مجموعه راهنماي

 پزشکان خانواده  مجتمع ها و مراکز سالمتبراي اجتماعی و اعتیاد  

 

 

 

 

 سوم بخش 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ؛ بخشعناوین این 
 

 فصل اول؛ 

بسته خدمات غربالگري، مراقبت و پیگیري اختالالت  -

 ( سالمت روان)  روانپزشکی

 

 ؛ دومفصل 

 بسته خدمات سالمت اجتماعی   -

 ؛ سومفصل 

بسته خدمات غربالگري، مراقبت و پیگیري مصرف دخانیات،  -

 مواد و الکل 

 



 مجموعه راهنماي تخصصی و مدیریتی حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

   بسته آموزشی و راهنماي عمل پزشک خانواده  -براي پزشکان خانواده  مجتمع ها و مراکز سالمت 

   اول   فصل
 
 
 
 

 

 

 

 تی سالمت روان خدم بسته

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 اهداف فصل

 
 رود که بتوانید: پس از مطالعه این فصل انتظار می

 توضیح دهید.  بسته خدمات سالمت روان در گروههاي سنی را  .1

با استفاده از بسته خدمتی مرتبط با گروه سنی نسبت به غربالگري و مراقبت سالمت روان  .2

 اقدام کنید.

 

 عناوین فصل

 سال  18تا  6بسته خدمتی گروه سنی  •

 سال  29تا  18بسته خدمتی گروه سنی  •

 بسته خدمتی گروه سنی سالمندان  •
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 سال 18تا  6گروه سنی  - بسته خدمتی سالمت روان
 اقدام طبقه بندي نتیجه ارزیابی ارزیابی

 سوال کنید:  

آیا در حال حاضر احساس  -1

 اید؟  کنید از زندگی سیر شده می

کنید  آیا در حال حاضر آرزو می -2

زندگی شما به پایان  که کاش

 رسید؟ می

کنید که خود  آیا به این فکر می -3

 را از بین ببرید؟

(در صورت پاسخ مثبت به   -4

اید که چطور  فکر کرده )3سوال

 این کار را انجام دهید؟

 آیا تا کنون اقدامی کرده اید؟ -5

 نمایید:بررسی موارد زیر را وجود  -

 دیسترس حاد هیجانی -1

 ناامیدي -2

 بی قراري شدید -3

 خشونت -4

 عدم برقراري ارتباط -5

 یانزواي اجتماع -6

افکار خودکشی، طرح و 

برنامه خودکشی،  اقدام به 

 خودکشی 

اورژانس 

 روانپزشکی

 (خودکشی)

چنانچه فرد نیاز به اقدام درمانی پزشکی فوري به دلیل آسیب به  -

خود داشته باشد، اقدامات درمانی براي جراحت یا مسمویت 

 انجام شده و بیمار ارجاع فوري به مرکز اورژانس شود. 

درصورتی که فرد اقدام به خودکشی کرده ولی مشکل جسمی  -

خود وجود ندارد و یا اقدامی نکرده ولی خطر جدي آسیب به 

 دارد: ارجاع فوري به روانپزشک

درصورتی که خطر جدي آسیب به خود وجود ندارد، ولی  -

سابفه افکار یا نقشه آسیب به خود در ماه گدشته یا اقدام به 

آسیب در سال گذشته وجود دارد: ارجاع غیر فوري به 

 روانپزشک

تا زمانی که ارزیابی انجام شود بیمار را در محیطی امن و   -

 حمایتی مرکز بهداشتی درمانی قرار دهید (وي را تنها نگذارید)

 احتیاط هاي زیر را انجام دهید: -

وسایل خطرناك را  که ممکن است با آن ها به خود آسیب  •

 برساند از دسترس فرد دور کنید.

براي فرد فراهم آورده درصورت امکان محیطی حمایتی و امن  •

 و در زمان انتظار، بیمار را در اتاقی آرام و مجزا قرار دهید.

 فرد را تنها نگذارید. •

براي اطمینان از امنیت فرد یک نفر از پرسنل یا یکی از اعضاي  •

 خانواده وي را براي نظارت بر بیمار تعیین کنید.

 پیگیري منظم انجام دهید.  -

 سوال کنید:

زیاد و نامتناسب درباره آیا نگرانی  -1

 مسایل مختلف زندگی دارید؟

آیا دچار حمالت ناگهانی و شدید  -2

اضطراب همراه با عالیم جسمی و 

 شوید؟  ترس از مرگ می

آیا خود را وادار به انجام   -3

کارهایی می دانید و نمی توانید 

جلوي انجام آن ها را بگیرید 

(شستن چند باره دست ها، وارسی 

 ؟چند باره چیزها)

آیا تا کنون براي شما یا  -4

اطرافیانتان حادثه بسیار بدي 

اتفاق افتاده است که مکررا آن را 

به خاطر بیاورید و دچار استرس 

 شوید؟ 

(درصورت پاسخ مثبت به سوال باال) آیا 

از هر نشانه اي که باعث یادآوري آن 

 حادثه شود، اجتناب می کنید؟

خجالتی بودن در حد شدید 

محیط هاي و اضطراب  در 

اجتماعی، نگرانی درباره 

مسایل متعدد که با وجود 

آگاهی به نامتناسب بودن 

قادر به کنترل آن نیست، 

تجربه عالیم جسمانی مثل 

تپش قلب و تنگی نفس، 

 حمالت مکرر اضطرابی

 

اختالل 

اضطراب 

منتشر/ اختالل 

 پانیک/ 

اختالل 

اضطراب 

 اجتماعی

 

یر دارویی براي بیمار و براي آموزش روانی و مداخالت ساده غ -

 : ارجاع به کارشناس سالمت روان والدین

اختالالت روانپزشکی و مشکالت مرتبط با مصرف مواد را در   -

 والدین ارزیابی و در صورت نیاز درمان کنید 

بدرفتاري، بزهکاري یا قلدري را ارزیابی و مداخالت الزم را   -

 مد نظر قرار دهید(از کودك یا نوجوان مستقیما بپرسید).

چنانچه مشکلی در عملکرد تحصیلی کودك در مدرسه وجود   -

 دارد، با معلم در مورد چگونگی حمایت از او صحبت نمایید.

ود حالت در صورت تشخیص  اختالل استرس پس از سانحه، وج -

هاي متوسط تا شدید اختالالت دیگر یا عدم پاسخ به مداخالت 

غیر دارویی و نیاز به درمان دارویی: ارجاع غیرفوري به 

 روانپزشک

 

وسواس به صورت اجبارهاي 

رفتاري و یا مشغولیت هاي 

ذهنی که سبب اتالف وقت و 

اختالل در روند معمول 

زندگی، یا کارکرد شغلی 

 شوند. می

 اختالل

 -وسواسی

 جبري

رخداد  تجربه مجدد

ار عوامل  ، اجتنابتروماتیک

خلق  ،یادآورکننده رخداد

،گوش به برانگیختگی پایین،

 زنگی

اختالل 

استرس پس 

 از سانحه
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 ( ادامه) سال 18تا  6گروه سنی  - بسته خدمتی سالمت روان

 

 اقدام طبقه بندي نتیجه ارزیابی ارزیابی

 سوال کنید:
آیا زود یا شدید عصبانی می  -1

شوید و با دیگران مکررا 
می کنید؟ دعوا و زدوخورد 

(پرسش از خود فرد یا 
 والدین و اطرافیان)

دعوا کردن  و زد و خورد 
مکرر با دیگران، تحریک 

 پذیري و پرخاشگري

اورژانس 
 روانپزشکی
 (پرخاشگري)

اختالالت روانپزشکی و مشکالت مرتبط با مصرف مواد را در والدین ارزیابی و   -
 در صورت نیاز درمان کنید. 

بدرفتاري، بزهکاري یا قلدري را ارزیابی و مداخالت الزم را مد نظر قرار   -
 دهید (از کودك یا نوجوان مستقیما بپرسید).

چنانچه مشکلی در عملکرد تحصیلی کودك در مدرسه وجود دارد، با معلم در  -
 مورد چگونگی حمایت از او صحبت نمایید.

دیگران، و پرخاشگري ناشی در صورت پرخاشگري شدید، احتمال آسیب به  -
 از مصرف مواد: ارجاع فوري به روانپزشک

در صورت سایر موارد قابل مدیریت توسط پزشک یا خانواده: ارجاع غیر  -
 فوري به روانپزشک و پیگیري بر اساس نوع داروهاي دریافتی و توصیه ها

 نمایید:بررسی موارد زیر را وجود 
(مانند رفتار و تکلم آشفته  -1

عجیب و غریب با  رفتارهاي
صحبتی که درك آن براي 

 مخاطب دشوار باشد)
واقعیت سنجی مختل و توهم  -2

(مثال صداهایی می شنود یا هذیان 
یا چیزهایی می بیند که وجود 
ندارند یا اعتقاد به باورهاي 
غیرطبیعی یا عجیب دارد) (ممکن 
است نوجوان کم سن نتواند به 

 درستی این عالیم را توضیح دهد.)

مهابا، رفتارهاي رانندگی بی -3
، مهارگسیخته و  نسنجیده جنسی

 شدید ولخرجی
تحریک پذیري و پرخاشگري  -4

شدید و رفتارهاي ناشایست و 
 مهارگسیخته 

سرخوشی زیاد، پرحرفی و  -5
 پرفعالیتی 

(سواالت تکمیلی بر اساس کتاب پشتیبان 
 پرسیده شود)

رفتار یا گفتار ، توهم ان، هذی
گیري،  (گوشهعالیم منفی ، آشفته

هاي اجتماعی، کم حرفی،  کاهش ارتباط
 )ها و عواطف کاهش بروز هیجان

 سایکوز
اختالالت روانپزشکی و مشکالت مرتبط با مصرف مواد را در والدین ارزیابی و  -

 در صورت نیاز درمان کنید.
 

سرخوشی یا تحریک پذیري 
بیش از حد، پرخاشگري ، 

فعالیت وانرژي زیاد، کاهش 
خواب، پرحرفی، نیاز به 

اعتماد به نفس باال، تمایل به 
آور با  کارهاي هیجان

پیامدهاي بالقوه خطرناك 
رانندگی بی مهابا، رفتارهاي (

 )جنسی نسنجیده، ولخرجی

اختالل 
 دوقطبی 

بدرفتاري، بزهکاري یا قلدري را ارزیابی و مداخالت الزم را مد نظـر قـرار    -
 بپرسید).دهید (از کودك یا نوجوان مستقیما 

چنانچه مشکلی در عملکرد تحصیلی کودك در مدرسه وجود دارد، با معلم  -
 در مورد چگونگی حمایت از او صحبت نمایید.

در صورت وجود احتمال خودکشی، پرخاشگري و یا بیقراري شدید،  -
 عدم تحرك شدید، عدم بد، طبی وضعیت غذا، و آب خوردن از امتناع

 صحبت: ارجاع فوري به روانپزشک
چنانچه عالیم خودکشی و پرخاشگري وجود ندارد و بیمار تاکنون توسط  -

 روانپزشک مورد ارزیابی قرار نگرفته است: ارجاع غیر فوري به روانپزشک
چنانچه عالیم خودکشی و پرخاشگري وجود ندارد و قبال توسط روانپزشک  -

 تشخیص مطرح ودرمان آغاز شده است (تشدید یا عود بیماري قبلی): 
 فرد و مراقبین وي آموزش دهیدبه  •
وضعیت درمان را مرور کرده از اجراي درست دستورات دارویی اطمینان  •

 حاصل کنید.
 اگر فرد به درمان پاسخ مناسب نمی دهد: ارجاع غیر فوري به روانپزشک •
 کنید. ایجاد بینی خوش و بینانه واقع امیدواري •

 ارشناس سالمت روانبراي آموزش روانی به بیمار و خانواده: ارجاع به ک -
در صورت امتناع از خوردن دارو و یا عوارض دارویی که به اقدامات  -

اولیه پاسخ نداده اند، عدم کنترل عالیم یا نیاز به خدمات توانبخشی: 
 ارجاع غیر فوري به روانپزشک

 پیگیري منظم انجام دهید. -

 نمایید:بررسی موارد زیر را وجود 
 اشکال در توجه و تمرکز .1
کردن کارها و تکالیف به رها  .2

 صورت نیمه کاره
 فعالیت و تحرك بیش از حد  .3
 پرحرفی یا پر سروصدا بودن .4
 بیقراري .5
   درگیري یا قلدري .6
رحمی و خشونت نسبت به  بی .7

 حیوانات یا سایر افراد 
 تخریب شدید اموال  .8
 افروزي  آتش .9

 دزدي  .10
 دروغگویی مکرر  .11
 فرار از مدرسه یا خانه خانه،  .12
 حمالت قشقرق شدیدو مکرر   .13
 ستیزه جویی و بحث کردن، .14

 نافرمانی شدید مداوم

نقص توجه، بیش فعالی و  
تکانشگري نامتناسب با میزان 

 رشد کودك
 

اختالل 
  -فعالی بیش

 نقص توجه

براي آموزش روانی و مداخالت ساده غیر دارویی و آموزش مهارت هاي  -
 فرزندپروري: ارجاع به کارشناس سالمت روان

 رو ارتباط برقرار کنید و آموزش هاي الزم را بدهید. -با معلم کودك مدرسه -
اختالالت روانپزشکی و مشکالت مرتبط با مصرف مواد را در والدین ارزیابی و   -

 در صورت نیاز درمان کنید.
بدرفتاري، بزهکاري یا قلدري را ارزیابی و مـداخالت الزم را مـد نظـر قـرار       -

 دهید (از کودك یا نوجوان مستقیما بپرسید).
درصورتی که این رفتارها ناشی از عوامل اجتماعی، مشکالت پزشکی، مصرف  -

مواد یا سایر اختالالت روانپزشکی (بخش هاي باال) است مداخالت اختصاصی 
 نجام دهید.این موارد را ا

جهت انجام بررسی تشخیصی و مداخالت دارویی در موارد شک به اختالل  -
سلوك: ارجاع به  -نقص توجه یا اختالالت شدید رفتاري -فعالی بیش

 روانپزشک
براي درمان اختالالت رفتاري کودك یا نوجوان از دارو استفاده نکنید مگر با  -

 تجویز روانپزشک
یا نوجوان پاسخی به ترس یا تروما  در صورتی که مشکل رفتاري کودك -

 (مانند آزارهاي جسمی و جنسی) است:
 با والدین کودك یا نوجوان مشورت کنید -
 مداخالت قانونی را درنظر داشته باشید -

 براي مداخالت غیردارویی و آموزش: ارجاع به کارشناس سالمت روان -

رفتارهاي مکرر و مداوم ضد 
اجتمـــــاعی، رفتارهـــــاي 

سرکشــی،  آمیــز یــا خشــونت
ــانی    ــویی و نافرم ــه ج مقابل
ــد   ــزان رش ــا می ــب ب نامتناس

 کودك
 

اختالالت 
  -رقتاري
 سلوك
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  ( ادامه) سال 29 -18گروه سنی  -بسته خدمتی سالمت روان 

 اقدام طبقه بندي نشانه ها ارزیابی

 سوال کنید:

افکار خودکشی یا اقدام به آیا تا کنون   -1

 خودکشی داشته است؟

آیا در جایگاه هاي اجتماعی بیش از اندازه   -2

خجالتی است (از صحبت کردن در جمع پرهیز 

 می کند)؟ 

آیا خودش را وادار به انجام کارهایی می   -

  کند و نمی تواندجلوي انجام آن ها را بگیرد

نظم (شستن چند باره دست ها، چیدن اشیاء،  3

و ترتیب بیش از اندازه، وارسی چند باره 

چیزها، پاك کردن بیش از اندازه نوشته ها و 

 دوباره نوشتن آن ها)؟

آیا احساس دل گرفتگی، غم، بی حوصلگی،   -4

گریه، کسالت یا پوچی دارد؟ (منظور از گاهی 

 3بار در هفته به مدت  3اوقات: دست کم 

 ساعت)

ي و بدخلقی آیا تحریک پذیري، پرخاشگر  -5

 نشان می دهد و زود از کوره در می رود؟

بار در  3(منظور از گاهی اوقات: دست کم 

 ساعت) 3هفته به مدت 

آیا گستاخ شده و رفتارهاي ناشایست و   -6

(منظور از گاهی مهارگسیخته نشان می دهد؟ 

  -7 ساعت) 3بار در هفته به مدت  3اوقات: دست کم 

وول خوردن است  آیا بی قرار و مدام در حال

و برایش دشوار است که براي انجام تکالیفش 

 مدت طوالنی بنشیند؟

آیا حواسش با محرك هاي گوناگون پرت   -8

می شود و نمی تواند روي یک موضوع خاص 

تمرکز کند و اشتباهاتش بیشتر به دنبال بی 

 دقتی است؟

آیا حرکات تکرار شونده در پلک، ابرو،   -9

دارد یا صداهاي صورت، گردن یاشانه 

 ناخواسته و ناگهانی از گلویش خارج می شود؟

 آیا با دیگران دعوا و زد و خورد می کند؟ -10

و واقعیت  آیا رفتار و تکلم او آشفته است  -11

و توهم و هذیان  سنجی وي مختل شده است

 دارد، با خود صحبتمی کند، با خود می خندد؟

عصبانیت،  \سرخوشی بیش از حد  -12

 پرخاشگري، فعالیت وانرژي زیاد، بیخوابی

افکارخودکشی، اقدام 

 به خودکشی
 خودکشی

 ارجاع فوري به روانپزشک  -

 پیگیري  -

خجـــالتی بـــودن در 

محیط هاي اجتماعی، 

ــحبت   ــز از  صـ پرهیـ

 کردن در جمع و......

اختالل 

 اضطرابی

میلی  10در حالت خفیف درمان دارویی با فلوکسیتین  -
میلی گرم روزانه از هفته  20گرم روزانه در هفته اول و 

همراه با  میلی گرم از هفته سوم در اختالل وسواس) 40(دوم به بعد 
 میلی گرم روزانه مقسم در دو نوبت  5/0کلونازپام 

و هفته در اختالل پانیک  8پیگیري پاسخ دارویی پس از  -
 هفته در سایر اختالالت و  6پس از 

 در صورت عدم بهبود: ارجاع غیر فوري به روانپزشک -
 در حالت متوسط و شدید: ارجاع غیر فوري به روانپزشک -

احساس دل گرفتگی و 

غم، بی حوصلگی، 

گریه، کسالت، احساس 

پوچی،تحریک 

پرخاشگري،  پذیري،

بدخلقی، رفتارهاي 

ناشایست و 

 مهارگسیخته

 افسردگی

 در صورت تشخیص افسردگی اساسی:
میلی گرم  10در حالت خفیف درمان دارویی فلوکستین  -

میلی گرم روزانه از هفته دوم  20روزانه در هفته اول و 
 ماه  6تا 

در صورت عدم هفته و  2پیگیري پاسخ دارویی پس از  -
 بهبود: ارجاع غیر فوري به روانپزشک 

 یر فوري به روانپزشکدر حالت متوسط و شدید: ارجاع غ
 در صورت تشخیص اختالل دو قطبی:

ارجاع غیر فوري به روانپزشک و پیگیري طبق کتابچه 
 راهنماي اختالالت روانپزشکی اداره سالمت روان

دعوا کردن و زد و 

 خورد با دیگران

پرخاشگر

 ي

تمام موارد جدید، موارد پرخاشگري شدید، احتمال آسیب 
فرار از منزل که پذیرش درمان به دیگران، مصرف مواد، 

دارویی ندارد: ارجاع غیر فوري به روانپزشک پیگیري بر 
 اساس نوع داروهاي دریافتی و توصیه هاي متخصص

رفتار آشفته، تکلم 

آشفته، توهم، هذیان، 

صحبت کردن با خود، 

 خندیدن با خود

 

سایکوتی

 ك

 ارزیابی احتمال خودکشی و پرخاشگري -
و پرخاشگري وجود ندارد:  چنانچه عالئم خودکشی -

تجویز یک داروي ضد سایکوز آتیپیک مثل ریسپریدون و 
میلی گرم  16تا  5/0یا تیپیک مثل هالوپریدول به میزان 

 در روز و ارجاع غیر فوري به مراکز تخصصی
در صورت شروع نشانه هاي توهم و هذیان به دنبال  -

دوره بهبودي (تشدید اپیزود قبلی): ارزیابی داروي 
جویز شده و نحوه مصرف آن و چنانچه دوز دارو ناکافی ت

است: افزودن دوز دارو و در صورت عدم پاسخ به 
 درمان: ارجاع غیر فوري به مرکز تخصصی

بی  افکار مرگ و

 حوصلگی
 : ارجاع غیر فوري به مرکز تخصصی - 

افکارخودکشی،طرح و 

 برنامه خودکشی
 ارجاع فوري به مرکز تخصصی 

نانچه عالئم خودکشی و پرخاشگري وجود دارد: ارجاع چ  خودکشیاقدام به 
 فوري به مراکز تخصصی

سرخوشی بیش از حد 

عصبانیت، پرخاشگري، \

فعالیت و انرژي زیاد، 

 بیخوابی

اختالل 

 دو قطبی 
در صورتیکه توهم یا هذیان وجوددارد یا قصد آسیب جدي 

 به خود یا دیگران رادارد ارجاع فوري به مراکز تخصصی 

هیچ یک از عالئم فوق 

 وجود ندارد.

اختالل 

روانپزشکی 

 ندارد.

ادامه مراقبت ها و ارجاع به کارشناس سالمت روان به 
مراقبتی منظور دریافت آموزش مهارت  هاي زندگی و خود 

  درج گردد.
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  )( ادامه سال 29 -18گروه سنی  -بسته خدمتی سالمت روان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقدام طبقه بندي نتیجه ارزیابی ارزیابی
بررسی موارد زیر را وجود 

 نمایید:

حمالتی به مدت چند  -1

دقیقه به صورت از 

بین رفتن هوشیاري، 

 -حرکات تونیک

کلونیک اندام ها، و 

 خروج کف از دهان 

مطرح شدن تشخیص  -2

صرع پیش از این، 

 توسط پزشک 

حمالت دوره اي تشنج 

به صورت از بین رفتن 

هوشیاري، حرکات 

تونیک کلونیک اندامها، 

خروج کف از دهان، 

باال رفتن چش مها، به 

خاطر نیاوردن حمله بعد 

از بازگشت به حالت 

 عادي

 صرع

مانند  هاي بدنی در صورت مواجهه با صرع استاتوس یا وجود آسیب -

وجود  به ضربه به سر یا سایر مناطق بدن، خونریزي و ... که حین حمله

آمده است: ارجاع فوري به مرکز اورژانس (پیش از ارجاع، اقدامات 

  براي صرع استاتوس کتاب پشتیبان انجام گیرد)

در صورتی که تشخیص صرع پیش از این مطرح شده است: اطمینان از  -

نیاز، افزایش دوز دارو، تغییر دارو یا درمان مصرف منظم دارو، در صورت 

 ترکیبی (مطابق کتاب پشتیبان)

 براي آموزش روانی: ارجاع به کارشناس سالمت روان -

در صورتی که براي اولین بار تشنج اتفاق افتاده یا به رغم اقدامات انجام  -

شده صرع کنترل نشده است، جهت بررسی تشخیصی و درمان: ارجاع 

  انپزشکغیر فوري به رو

بررسی موارد زیر را وجود 

 نمایید:

ناتوانی در یادگیري  -1

یا انجام کارهاي 

 شخصی 

ارتباطات اجتماعی   -2

 کم و نامتناسب با سن 

ناتوانی از درك صحیح 

صحبت هاي دیگران و 

پاسخ مناسب به آن، 

ناتوانی در برقراري 

ارتباط مناسب و فعال 

با همساالن، ناتوانی در 

یادگیري در حد 

همساالن، ناتوانی در 

انجام کارهاي شخصی 

مثل غذا خوردن و 

 لباس پوشیدن

معلولیت 

 ذهنی

براي کلیه موارد جدید، جهت تایید تشخیص و انجام اقدامات احتمالی  -

  ضروري: ارجاع غیر فوري به روانپزشک

درصورت بروز عالیم جدید در بیماران قبلی، مثل اضطراب، تغییرات  -

 رفتاري: ارجاع غیر فوري به روانپزشکخلقی، یا اختالل 

توجه به وجود مشکالت همراه مثل صرع، افسردگی و اختالل رفتاري و  -

 ارجاع غیرفوري به روانپزشک

براي آموزش روانی و مداخالت ساده غیر دارویی: ارجاع به کارشناس  -

 سالمت روان

اختالالت روانپزشکی و مشکالت مرتبط بـا مصـرف مـواد را در والـدین        -

 ارزیابی و در صورت نیاز درمان کنید. 

بدرفتاري، بزهکاري یا قلدري را ارزیابی و مداخالت الزم را مد نظر قرار  -

 دهید (از کودك یا نوجوان مستقیما بپرسید).

مشکالت طبی همراه شامل اختالل بینایی و شنوایی را درمان و مراقبت  -

 کنید.

نی که اختالالت تکاملی و نکته: در تجویز داروهاي روانپزشکی به بیمارا -

ناتوانی ذهنی دارند احتیاط کنید چون این افراد اغلب به عوارض این 

 داروها حساس ترند.
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 سالمندان - بسته خدمتی سالمت روان
 اقدام طبقه بندي نشانه ها ارزیابی

 دمانس
ابتدا صفحه مربوط به کشیدن ساعت را جلوي 

سالمند قرار دهید. خودکار یا مداد را در اختیار 

 وي گذارید سپس بگویید: 

لطفاً در این صفحه، در داخل دایره ساعت، 

ساعت یازده و بیست دقیقه را با عقربه روي آن 

رسم کنید. می توانید این توضیحات را تکرار 

دیگري به سالمند  کنید اما هیچگونه راهنمایی

  نکنید. به او زمان بدهید تا کارش را تمام کند.

امتیاز صفر از آزمون به ذهن 

سپاري یا امتیاز صفر از آزمون 

از  2یا  1امتیاز  یادآوري کلمات یا

یادآوري کلمات به همراه  آزمون

امتیاز صفر از آزمون کشیدن 

 ساعت

 مشکل

(ابتال به 

 دمانس)

به سالمند و همراه وي راههاي تقویت 

 حافظه را آموزش دهید. 

سالمند را به پزشک متخصص ارجاع 

  غیرفوري دهید.

از تست یادآوري  2تا  1امتیاز 

کلمات به همراه امتیاز یک از 

 آزمون کشیدن ساعت

 فاقد مشکل

به سالمند و همراه وي راههاي تقویت 

به تیم غیرپزشک  حافظه را آموزش دهید. 

پسخوراند دهید که سالمند را به مراجعه 

 در یک سال بعد تشویق کند. 

 ارزیابی سالمند از نظر دمانس

 سالمند با احتمال ابتال به دمانس را به شرح زیر ارزیابی کنید:

سالمندي که از آزمون به ذهن سپاري و یا آزمون یادآوري امتیاز صفر گرفته نیازي به انجام آزمون کشیدن ساعت ندارد و در 

از آزمون یادآوري کلمات را کسب کرده است نیاز است که آزمون کشیدن ساعت  2یا  1سایر موارد یعنی سالمندي که امتیاز 

 را انجام دهد. 

کشیدن ساعت را به طور صحیح انجام دهد امتیاز یک و در غیر این صورت امتیاز صفر می گیرد. دقت چنانچه سالمند آزمون 

کنید چنانچه سالمند قادر به کشیدن ساعت نیست حتی در مواردي که سالمند قادر به خواندن ساعت است آن را به عنوان 

 آزمون ناصحیح ساعت و امتیاز صفر ثبت کنید. 

 نس طبقه بندي کنیدسالمند را از نظر دما

از تست  2-1آزمون یادآوري کلمات امتیاز صفر می گیرد یا امتیاز در صورتی که سالمند از آزمون به ذهن سپاري یا  •

کلمات به همراه امتیاز صفر از آزمون کشیدن ساعت را کسب می کند در طبقه بندي مشکل (ابتال به دمانس) قرار یادآوري 

وي راههاي تقویت حافظه را آموزش دهید. سالمند را به پزشک متخصص ارجاع غیرفوري  می گیرد. به سالمند و همراه

 دهید. 

از تست یادآوري کلمات به همراه امتیاز یک از آزمون کشیدن ساعت را دریافت می کند  2-1در صورتی که سالمند امتیاز  •

در طبقه بندي فاقد مشکل قرار می گیرد. به سالمند و همراه وي راههاي تقویت حافظه را آموزش دهید. به تیم غیرپزشک 

 ل بعد تشویق کند. پسخوراند دهید که سالمند را به مراجعه در سا

 مداخالت آموزشی براي اصالح شوه زندگی به منظور تقویت حافظه و کنترل دمانس

به سالمند توصیه کنید که از سوال کردن و گفتن این که چیزي را فراموش کرده خجالت نکشد و سپس راههاي تقویت حافظه 

 را به او آموزش دهید. 

 راهاي تقویت حافظه

 رادیو و تلویزیون هر روز و بازگو کردن آن در جمع دوستانگوش دادن به اخبار  •
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 سعی در مورد یادگیري یک چیز جدید هر روز •

 مطالعه کردن کتاب یا روزنامه •

 تعریف کردن خاطرات گذشته در جمع دوستان و یا خانواده •

 نگاه کردن به آلبوم عکسهاي قدیمی و یادآوري نام افراد و خاطرات گذشته •

 نوشتن خاطرات •

 مشاعره کردن با دوستان •

 انجام بازیهاي فکري مثل شطرنج •

 حل کردن جدول •

 مقابله با فراموشکاري

 گذاشتن چیزهایی را که همیشه از آن استفاده می کند مثل عینک یا کلید در یک جاي مشخص •

 یادداشت کردن مطالبی را که ممکن است فراموش کند و شماره تلفن هاي اقوام و دوستان •

 فتر یادداشت و یا تقویم در همه جا همراه داشتن د •

 قرار دادن یک دفترچه یادداشت در کنار تلفن براي یادداشت کردن پیامهاي تلفنی •

در معرض دید قرار دادن داروهاي مصرفی (دور از دسترس نوه ها) و براي اینکه زمان مصرف دارو را فراموش نکند می  •

 یشه هاي کوچکی تهیه کند و داروهاي هر وعده را در این شیشه ها بریزد. تواند به تعداد وعده هایی که باید دارو بخورد ش

 . از درمان صحیح افسردگی اطمینان حاصل کنید •

 کلمه اي و آزمون کشیدن ساعت 3راهنماي تشخیص دمانس با استفاده از آزمون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلمه 3آزمون به ذهن سپاري 

کلمه  3از کمتر  کلمه را تکرار می کند 3
 را تکرار می کند

دقیقه در مورد  2به مدت حداقل 
 زمان و مکان سوال می شود

 کلمه را به یاد می آورد 3

 هیچ یک از کلمات را به یاد نمی آورد

 کلمه را به یاد می آورد 1-2

 آزمون کشیدن ساعت

امتیاز یک از آزمون کشیدن 
 

 امتیاز صفر از آزمون کشیدن ساعت

 منفی از لحاظ غربالگري و فاقد مشکل

 مراقبت دوره اي یک سال بعد

 غربالگري مشکوك از لحاظ

 ارجاع غیرفوري به پزشک متخصص
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 (ادامه) سالمندان - بسته خدمتی سالمت روان

 دقت کنید به ازاي هر پاسخ ضربدر دار (*) یک امتیاز تعلق می گیرد. 

 بررسی سالمند از نظر ابتال به افسردگی

 سالمند با احتمال ابتال به افسردگی را به شرح زیر ارزیابی کنید: 

 به ازاي هر پاسخ ضربدر دار یک امتیاز تعلق می گیرد. در پایان امتیازات حاصل را جمع بندي کنید. 

 سالمند را از نظر ابتال به افسردگی طبقه بندي کنید

غیرطبیعی در طبقه بندي مشکل قرار می گیرد. به سالمند و همراه وي راههاي مقابله  TSHیا  T4یا باالتر و  2با امتیاز سالمند  −

 دهید. سالمند را به متخصص ارجاع غیرفوري دهید. با استرس و تمرینات آرام سازي را آموزش 

قرار می گیرد. به سالمند و  یا باالتر در طبقه بندي در معرض ابتال به افسردگی شدید (ابتال به افسردگی) 2با امتیاز  سالمند −

 همراه وي راههاي مقابله با استرس و تمرینات آرام سازي را آموزش دهید. سالمند را یک ماه بعد پیگیري کنید. 

ال به افسردگی قرار می گیرد. به سالمند و همراه وي راههاي مقابله با استرس و در طبقه بندي در معرض ابت 1سالمند با امتیاز  −

 ماه بعد پیگیري کنید.  3تمرینات آرام سازي را آموزش دهید. سالمند را 

سالمند با امتیاز صفر در طبقه بندي فاقد مشکل قرار می گیرد. به سالمند و همراه راههاي مقابله با استرس و تمرینات آرام  −

ازي را آموزش دهید. سالمند را به مراجعه در صورت بروز نشانه تشویق کند. به تیم غیرپزشک پسخوراند دهید که سالمند را س

 یک سال بعد مراقبت دوره اي کند. 

 مداخالت آموزشی براي اصالح شیوه زندگی سالمند به منظور مقابله با افسردگی (درمان غیردارویی):

 زمانی که دچار استرس و یا اضطراب و دلشوره می شود اقدامات زیر را انجام دهد:به سالمند توصیه کنید 

  زمانی که به کمک نیاز دارددرخواست کمک از دیگران 

  ... مشغول شدن به انجام کاري در خانه ترجیحاً کار مورد عالقه مثل تلویزیون نگاه کردن، کتاب خواندن، باغبانی کردن 

 وام صحبت کردن با دوستان و اق 

 دیدن دوستان و آشنایان 

 خارج شدن از خانه براي مدت کوتاهی و دیدن مغازه ها و یا قدم زدن در پارك 

 اقدام طبقه بندي نشانه ها ارزیابی
 افسردگی

هفته اخیر از سالمند  2احساس سالمند را در 

 سوال کنید:

 بلی*       خیر     احساس پوچی  .1

احساس دلشوره و نگرانی در اکثر اوقات   .2

 بلی*   خیر

احساس رضایت از زندگی به طور کلی   .3

 بلی    خیر*

احساس شادي در غالب اوقات   بلی     .4

 خیر*

 جمع امتیازات

 یا باالتر اقدام کنید: 2براي سالمند با امتیاز 

 TSHو  T4درخواست آزمایش 

 2امتیاز حداقل 

 TSHیا  T4و

 غیرطبیعی

 مشکل

 سالمند را به متخصص ارجاع غیرفوري دهید.  •

به سالمند و همراه وي راههاي مقابله با استرس و تمرینات آرام سازي  •

 را آموزش دهید. 

 2امتیاز حداقل 

 TSH یا  T4و

 غیرطبیعی

در معرض ابتال به 

 افسردگی شدید

تمرینات آرام سازي به سالمند و همراه وي راههاي مقابله با استرس و  •

 را آموزش دهید.

 سالمند را یک ماه بعد پیگیري کنید.  •

 امتیاز یک
در معرض ابتال به 

 افسردگی

به سالمند و همراه وي راههاي مقابله با استرس و تمرینات آرام سازي  •

 را آموزش دهید.

 ماه بعد پیگیري کنید. 3سالمند را  •

 فاقد مشکل امتیاز صفر

همراه وي راههاي مقابله با استرس و تمرینات آرام سازي به سالمند و  •

 را آموزش دهید.

سالمند را به مراجعه در صورت بروز نشانه تشویق کنید. به تیم غیرپزشک  •

 پسخوراند دهید که سالمند را سال بعد مراقبت دوره اي کند. 
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  ورزش کردن و انجام تمرینات آرام سازي 

 پیگیري

 سالمند در معرض ابتال به افسردگی شدید را پس از یک ماه پیگیري کنید:

 سالمند سوال کنید:نشانه هاي افسردگی را بر طبق جدول ارزیابی از 

براي سالمندي که به درمان غیردارویی پاسخ نداده یا پاسخ نسبی داده است یعنی امتیاز قبلی کاهش نیافته و یا در صورت  .1

نرسیده است درمان دارویی را شروع کنید. از سالمند در خصوص شیوه زندگی و عمل به توصیه ها  2کاهش به کمتر از 

المند را به ادامه درمان تشویق کنید در غیر این صورت وي را مجدداً سوال کنید چنانچه سالمند عملکرد صحیحی دارد س

 آموزش دهید. سالمند را یک ماه بعد پیگیري کنید. 

ماه بعد پیگیري  3رسیده است  2سالمندي را که به درمان غیردارویی پاسخ داده است یعنی امتیاز دریافتی وي به کمتر از  .2

و عمل به توصیه ها سوال کنید چنانچه سالمند عملکرد صحیحی دارد سالمند را کنید. از سالمند در خصوص شیوه زندگی 

 به ادامه عمل تشویق کنید در غیر این صورت وي را مجدداً آموزش دهید. 

میلی گرم در روز)  40دقت کنید چنانچه سالمند در پایان جلسات پیگیري علیرغم افزایش دوز دارو به حداکثر مقدار مجاز آن (

 نرسیده وي را به روانپزشک ارجاع غیرفوري دهید.  2ن پاسخ نداده یعنی امتیاز وي کمتر از به درما

 درمان

میلی گرم روزانه در هفته بعد از صبحانه شروع کنید و در صورت عدم پاسخ  10براي درمان دارویی ابتدا از داروي فلوکستین 

میلی گرم (یک عدد  40هفته به  4میلی گرم پس از  20به دوزاژمیلی گرم در روز و در صورت عدم پاسخ  20هفته به  4پس از 

پس از صبحانه و یک عدد پس از ناهار) افزایش دهید. در صورت برخورد با عوارض دارویی غیرقابل کنترل از نورتریپتیلین 

 میلی گرم) استفاده کنید.  50شب و پس از آن دو قرص ( 3میلی گرم در شب به مدت  25یک قرص 

 درمان به مورد زیر دقت کنید: در زمان

چنانچه سالمند افسردگی را به همراه بیقراري و دلشوره دارد و به درمان حداقل یک ماه پس از درمان با فلوکستین پاسخ نداده 

 میلی گرم یک تا دو بار در روز نیز استفاده کنید. 2-1عالوه بر داروهاي ضدافسردگی از لورازپام 

 عوارض دارویی فلوکستین

 عارضه گوارشی (درد، نفخ، تهوع و اسهال) −

 ترین عارضه در سالمندان) بیقراري و اضطراب (شایع −

 خواب آلودگی −

 در صورت بروز عارضه گوارشی در سالمند اقدامات زیر را انجام دهید:

 دوز دارو را به نصف کاهش دهید. .1

 . دوز دارو را تدریجی تر و در زمان طوالنی تر افزایش دهید .۲

 10تا  5در صورت بروز عارضه بیقراري و اضطراب ابتدا دوز دارو را کاهش دهید و در صورت عدم پاسخ پس از یک ماه 

 میلی گرم کلردیازپوکساید تجویز کنید و در صورت پاسخ بتدریج داروي یاد شده را در مدت یک ماه قطع کنید. 
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 ه دارو را در هنگام شب مصرف کند. در صورت بروز عارضه خواب آلودگی به سالمند آموزش دهید ک

چنانچه عوارض دارویی با اقدامات فوق کاهش (قابل تحمل) و یا حذف می گردد عوارض دارویی قابل کنترل اطالق می 

 گردد. در این شرایط نیازي به تغییر دارو ندارید. 

رض دارویی غیر قابل کنترل اطالق می چنانچه عوارض دارویی با اقدامات فوق کاهش (قابل تحمل) و یا حذف نمی گردد عوا

گردد. در این شرایط باید دارو را تغییر و از داروهاي ضد افسردگی سه حلقه اي (نورتریپتیلین، آمی تریپتیلین، ایمی پرامین، 

لبی، دزیپرامین و تریمپرامین) با حداقل دوز استفاده کنید. دقت کنید داروهاي یاد شده در بلوك قلبی، انفارکتوس اخیر ق

 گلوکوم با زاویه بسته و هیپرتروفی پروستات منع مصرف مطلق دارد. 

 عوارض دارویی نورتریپتیلین

 این عوارض شامل یبوست، خواب آلودگی، احتباس ادراري، تاري دید و دلیریوم است.

که عوارض یاد شده به کاهش دوز دارو جواب می دهد  عارضه اول دوز دارو را کاهش دهید در صورتی 4در صورت بروز 

عوارض قابل کنترل اطالق می گردد. در این شرایط درمان دارویی را ادامه دهید. چنانچه عوارض یاد شده به کاهش دوز دارو 

کنید و جواب نمی دهد، عوارض غیرقابل کنترل اطالق می گردد در این حالت و یا در صورت بروز دلیریوم دارو را قطع 

 سالمند را به پزشک متخصص ارجاع غیرفوري دهید. 

 
 

 راهنماي درمان افسردگی سالمندان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظر  در صورتی که سالمند مبتال به بیماري افسردگی است و تحت درمان دارویی ضدافسردگی قرار دارد نیازي به ارایه مراقبتهاي ادغام یافته از
 اختالل خواب ندارد. زیرا درمان افسردگی، اختالل خواب را هم پوشش می دهد. 

گرم روزانه به مدت یک  میلی 10شروع درمان با فلوکستین 
 

عدم پاسخ 
 

 پاسخ مناسب

 پاسخ نسبتاً مناسب

ي یک ادامه درمان+ آموزش+ پیگیر
 

میلی گرم  20افزایش دوز دارو به 
 + آموزش + پیگیري یک ماه بعد

 عدم پاسخ مناسب

میلی 40افزایش دوز دارو به 
گرم روزانه + آموزش + 

 پیگیري یک ماه بعد
 

 عدم پاسخ مناسب

پیشرفت محسوس  عدم پیشرفت محسوس درمانی
 

ادامه درمان+ آموزش الزم + 
ماه سپس  6پیگیریهاي ماهانه تا 

ارجاع غیر فوري به 
روانپزشک/ پزشک عمومی 

دوره دیده جهت تصمیم 
گیري درباره مدت ادامه 

 درمان یا قطع دارو

میلی گرم +  20افزایش دوز دارو به 
 پاسخ مناسب آموزش + پیگیري یک ماه بعد

 عدم پاسخ مناسب

میلی گرم  40افزایش دوز دارو به 
 + آموزش + پیگیري یک ماه بعد

 سالمند را به روانپزشک 
 ارجاع غیرفوري دهید
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 (ادامه) سالمندان - بسته خدمتی سالمت روان

 
 علل بوجودآورنده اختالل خواب را همواره مدنظر قرار دهید: 

 ادراري، اختالالت تیروئید، نارسایی کبد یا کلیهعلل طبی اختالل خواب: درد، شب  -

 علل روانپزشکی اختالل خواب: اضطراب، افسردگی، مانیا، اسکیزوفرنیا و اختالالت سایکوتیک -
 

 بررسی سالمند از نظر اختالل خواب

از خواب بیدار  سالمند با احتمال اختالل خواب یعنی داشتن حداقل یکی از نشانه هاي اختالل خواب (صبح زودتر از معمول

 شدن، شب دیرتر از معمول به رختخواب رفتن، مشکل به خواب رفتن، بیدار شدن هاي شبانه) را به شرح زیر ارزیابی کنید:

احساس خستگی در طول روز: چنانچه سالمند در طول روز موقع انجام کار فیزیکی یا فکري زودتر از معمول و یا قبل احساس 

 ت. خستگی می کند یک نشانه اس

بیقراري: چنانچه سالمند مرتب در حال جابجایی و تغییر از نشستن به ایستادن و یا بالعکس است و مرتب حرف از رفتن می 

 زند و آرامش و سکون ندارد آن را یک عالمت محسوب کنید. 

به اعتراض و فریاد  تحریک پذیري: چنانچه سالمند با کوچکترین صدایی از جا می پرد و یا در مقابل کوچکترین حرفی شروع

 عنوان یک عالمت ثبت کنید. را به می کند. آن 

 سالمند را با توجه به جدول ارزیابی از نظر اختالل خواب به شرح زیر طبقه بندي کنید:

چنانچه سالمند داراي حداقل یک نشانه یا یک عالمت است در طبقه بندي در معرض ابتال به اختالل خواب با عارضه قرار می 

 . به سالمند و همراه وي بهداشت خواب را آموزش دهید. سالمند را یک ماه بعد پیگیري کنید.گیرد

چنانچه سالمند بدون نشانه و بدون عالمت است در طبقه بندي فاقد مشکل قرار می گیرد. به سالمند و همراه وي بهداشت 

مراجعه در صورت بروز نشانه و یا یک سال بعد خواب را آموزش دهید. به تیم غیرپزشک پسخوراند دهید که سالمند را به 

 تشویق کند. 

 مداخالت آموزشی براي اصالح شیوه زندگی سالمند به منظور مقابله با اختالل خواب

 اگرچه نباید انتظار داشت که سالمند مانند دوران جوانی بخوابد ولی توصیه هاي زیر می تواند به خواب راحت تر کمک کند:

  به طور روزانه مثل پیاده رويورزش کردن منظم 

 اقدام طبقه بندي نشانه ها ارزیابی

 اختالل خواب

 صبح زودتر از معمول از خواب بیدار شدن -

 شب دیرتر از معمول به رختخواب رفتن -

 به خواب رفتنمشکل  -

 بیدار شدن هاي شبانه -

 احساس خستگی در طول روز -

 تحریک پذیري -

 بیقراري -

یک نشانه یا 

حداقل یک 

 عالمت

در معرض ابتال به 

اختالل خواب یا 

 عارضه

به سالمند و همراه وي بهداشت خواب را  -

 آموزش دهید. 

 سالمند را یک ماه بعد پیگیري کنید.  -

بدون نشانه 

و بدون 

 مشکلفاقد  عالمت

به سالمند و همراه وي بهداشت خواب را  -

 آموزش دهید.

سالمند را به مراجعه در صورت بروز نشانه  -

تشویق کنید. به تیم غیرپزشک پسخوراند 

 دهید که سالمند را یک سال بعد تشویق کند. 
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 .(چون باعث اختالل خواب می شود) خاتمه دادن به تمرینات ورزشی حداقل دو ساعت قبل از خواب 

 اجتناب از چرتهاي روزانه و یا به حداقل رساندن آنها 

  رفتن به رختخواب در شبها در یک ساعت معین و بیدار شدن در صبح در یک ساعت معین 

 اگر پس از رفتن به بستر، خوابش نمی برد و سرگرم کردن خود با کاري تا وقتی که احساس اب خارج شدن از رختخو

 خواب آلودگی کند. 

 پرهیز کردن از تماشاي تلویزیون یا مطالعه در بستر 

 گرفتن دوش آب گرم قبل از خواب 

 خوردن غذاي سبک براي شام 

  مایعاتی مثل چاي و نوشابه گازداربعد از ظهر خصوصاً  6مصرف کمتر مایعات بعد از ساعت 

 پرهیز از مصرف چاي و یا قهوه پس از شام 

 .(به شروع خواب کمک می کند) نوشیدن یک لیوان شیر گرم قبل از خواب 

 استفاده از تکنیکهاي آرام سازي در شروع خواب خصوصاً براي سالمندان مبتال به اضطراب 

 راحت بودن وسایل خواب 

  سرو صدا، نور زیاد و داشتن سرما و گرماي مناسبدور بودن محل خواب از 

 پیگیري

 سالمند در معرض ابتال به اختالل خواب با عارضه را پس از یک ماه به شرح زیر پیگیري کنید:

  چنانچه نشانه ها و عالیم اختالل خواب در سالمند کاهش یافته است درمان غیردارویی را براي سالمند ادامه دهید. از

اه وي در خصوص عمل به توصیه هاي بهداشت خواب و نشانه ها و عالئم اختالل خواب سوال کنید در سالمند و همر

صورتی که سالمند عملکرد صحیحی داشته است وي را به ادامه عمل تشویق کنید در غیر این صورت وي را مجدداً 

یرپزشک پسخوراند دهید که سالمند را به آموزش دهید. سالمند را به مراجعه در صورت بروز نشانه تشویق کنید. به تیم غ

 مراجعه در سال بعد تشویق کند. 

  از سالمند و همراه وي در خصوص عمل به توصیه هاي بهداشت خواب و نشانه ها و عالیم اختالل خواب سوال کنید در

  صورتی که سالمند عملکرد صحیحی داشته است وي را به ادامه عمل تشویق کنید در غیر این صورت وي

 ًآموزش دهید. چنانچه نشانه هاي بیماري کاهش نیافته است براي سالمند درمان دارویی را شروع کنید و سالمند  را مجددا

 را یک ماه بعد به شرح زیر پیگیري کنید.

 درمان

شب  15میلی گرم به مدت  15از گروه بنزودیازپین ها با نیمه عمر کوتاه تر مثل لورازپام یک میلی گرم یا کپسول فلورازپام 

شب استفاده  15استفاده کنید. از سالمند بخواهید پس از دو هفته در صورت پاسخ به درمان از دارو یک شب در میان به مدت 

 چنانچه سالمند به درمان دارویی پاسخ نمی دهد وي را به روانپزشک ارجاع غیرفوري دهید. کند و پس از آن دارو را قطع کند. 

 دقت کنید سالمندي که تحت درمان دارویی بیماري افسردگی است نیاز به درمانهاي اضافه براي کم خوابی ندارد. 
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 ��ا��ت از سال�ت روان 

 ا�ل ��م � ��ول �ظام سال�ت

 



 مجموعه راهنماي تخصصی و مدیریتی حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

   بسته آموزشی و راهنماي عمل پزشک خانواده  -براي پزشکان خانواده  مجتمع ها و مراکز سالمت 

  دوم  فصل
 
 
 
 

 

 

 

 اجتماعی  تی سالمت خدم بسته

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 اهداف فصل

 
 رود که بتوانید: پس از مطالعه این فصل انتظار می

 توضیح دهید.  در گروههاي سنی را  اجتماعی  بسته خدمات سالمت .1

 ارائه خدمات سالمت اجتماعیبا استفاده از بسته خدمتی مرتبط با گروه سنی نسبت به  .2

 اقدام کنید.

 

 فصل عناوین
 بسته خدمتی گروه مادران ( قبل، حین و بعد از بارداري)  .1

 سال ( کودکان)6تی گروه سنی  تا بسته خدم .2

 سال ( نوجوانان و مدارس) 18تا  7بسته خدمتی گروه سنی  .3

 )سال( جوانان 29تا  19بسته خدمتی گروه سنی  .4

 )سال( میانساالن 59تا  30بسته خدمتی گروه سنی  .5

 )سالگی( سالمندان 60باالتر از بسته خدمتی گروه سنی  .6
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 بسته خدمتی سالمت اجتماعی

 گروه مادران (قبل، حین و بعد از بارداري)
 اقدامات طبقه بندي نشانه ها و عالئم ارزیابی همسرآزاري

از مراجعین در حین مصاحبه و معاینه و پس از 

پرسش در مورد علت مراجعه و معاینات معمول 

 سوال شود: 

زن ها و شوهرها گاهی از دست هم عصبانی می 

شوند که این عصبانیت گاهی منجر به فریادزدن، 

تهدید به آسیب، توهین و یا کتک کاري می شود. 

 آیا تاکنون همسر شما:  

 است؟                               شما را کتک زده .1

 به شما توهین کرده است؟                             .2

 شما را به آسیب تهدید کرده است؟                  .3

 سر شما فریاد زده است؟  .4

با استفاده راهنماي نمره گذاري امتیاز بدست آمده 

 محاسبه می گردد*.  

 :ارزیابی قرار بگیرند عبارتند ازدو گروه دیگر که الزم است مورد 

مراجعینی که به صورت خود مراجع با شکایت از  -

خشونت همسر یا عوارض جسمی و روانشناختی 

 ناشی از آن مراجعه می کنند.

مراحعینی که توسط سایر کارکنان نظام سالمت، از  -

قبیل کارشناس مراقب سالمت خانواده، ماما یا 

ی بیشتر یا کارشناس سالمت روان براي ارزیاب

دریافت خدمات درمانی به پزشک عمومی ارجاع 

                         داده شده اند.

 

 

الزم است که 

عالئم و نشانه 

هاي 

روانشناختی، 

جسمانی و 

رفتاري ارزیابی 

 شود**.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همسرآزاري

 مصاحبه ** -1

هنگام مصاحبه بهتر است ضمن گوش دادن به  

توجه به شکایات او، با تکان هاي مراجع و  صحبت

خیلی اذیت "دادن سر و استفاده از عباراتی مانند 

 مناسب را برقرارکنید.  ارتباط ،..."فهمم می"، "شدید

 ارزیابی خطر** -2

اخیـر  در مواردي که شواهدي از وقوع خشونت 

 وجود دارد، اولویت در ایمن نگه داشتن قربانی است.

مرتکب خشونت در مواردي که خشونت و بدبینی فرد 

زیاد باشد، صالح است اول مرتکب را تنها ببینـیم و در  

مورد مشکل و علت مراجعـه همسـرش سـؤال کنـیم،     

 سپس با قربانی مصاحبه کنیم.

 ثبت موارد در پرونده پزشک**  -3

همراه با تاریخ و  شکایت اصلی یا شرح مشکل اخیر •

 به نقل از مراجع ساعت حادثه

و ارتباط آن با  مراجعخشن به نقل از  رفتارجزئیات  •

 مشکل حاضر

  خشونت حاصل ازمشکل طبی  •

 بیمار رفتار و طرز برخورد ظاهر و •

  ن ماجرااشاهد کننده  و مشخصات فرد خشونت •

ارائه خدمات پزشکی براي بهبود وضعیت جسمانی  -4

 و روانی مراجع**

 توضیحات مربوط به غربالگري (خشونت خانگی) همسرآزاري: *

) و همیشه 4) اغلب (3) گاهی (2) بندرت (1هیچ وقت ("امتیاز می گیرد  5تا  1غربالگري همسر آزاري هر آیتم از در سواالت 

به عنوان مثبت تلقی می  10می باشد. امتیاز باال تر از  20و حداکثر آن  4. بنابراین حداقل امتیاز این مجموعه سواالت ")5(

 شود.

  پدیده همسرآزاري در نظام  بهداشتی ویژه پزشک عمومی مراجعه شود** به متن آموزشی پیشگیري و مدیریت 
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 سالگی) 6گروه سنی کودکان (تا  - سالمت اجتماعی
 اقدامات طبقه بندي نشانه ها و عالئم ارزیابی کودك آزاري 

 وجود عالیم ذیل در کودکان*: -

 عالیم سوختگی با آب جوش یا سیگار •

 قسمتهاي مختلف بدنکبودي یا اثر گاز گرفتگی روي  •

 خونمردگی یا شکستگی در اعضاي مختلف بدن •

 سایر عالیم: •

 عدم تناسب توضیحات مادر یا همراه با نوع عالیم بدنی  •

وجود کبودیها و عالیمی که  مدتها از زمان آنها گذشته  •

 باشد.

کودکانی که توسط سایر کارکنان نظام سالمت، از قبیل  -

کارشناس سالمت کارشناس مراقب سالمت خانواده یا 

روان براي ارزیابی بیشتر یا دریافت خدمات درمانی به 

   پزشک عمومی ارجاع داده شده اند.

وجود سابقه آسیب ار قبیل تاریخچه صدمات تکراري و  -

 یا سابقه مراجعات مکرر قبلی به بیمارستان

وجود گزارشات مبهم از سوي والدین و یا سایر افراد  -

 خانواده درباره علت آسیب

 اتفاقی قلمداد نمودن آسیب از سوي والدین -

نحوه برخورد والدین از قبیل تأخیر در رساندن کودك   -

جهت درمان، ترك مرکز درمانی قبل از کامل شدن ارزیابی 

ها، ابراز عدم تمایل به دادن اطالعات، مسئولیت آسیب را بر 

 عهده دیگران انداختن، عدم همکاري با تیم درمان

ان آنها قبال به علت خشونت خانگی کودکانی  که مادر -

 غربال مثبت شده اند.  

 

 

الزم است که 

عالئم و نشانه 

هاي 

روانشناختی، 

جسمانی و 

رفتاري ارزیابی 

 شود**.

 

کودك 

 آزاري

 

 

 انجام معاینات کامل بالینی** -

 اقدامات پاراکلینیکی** -

 اقدامات درمانی** -
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 سالگی) 7 -18( گروه سنی نوجوانان و مدارس - سالمت اجتماعی
 اقدامات طبقه بندي نشانه ها و عالئم ارزیابی کودك آزاري 

 وجود عالیم ذیل در کودکان و نوجوانان*: -

 عالیم سوختگی با آب جوش یا سیگار •

 کبودي یا اثر گاز گرفتگی روي قسمتهاي مختلف بدن •

 خونمردگی یا شکستگی در اعضاي مختلف بدن •

 سایر عالیم: •

 عدم تناسب توضیحات مادر یا همراه با نوع عالیم بدنی  •

وجود کبودیها و عالیمی که  مدتها از زمان آنها گذشته  •

 باشد.

کودکان و نوجوانانی که به صورت خود مراجع با شکایت  -

از خشونت در خانه، کودك آزاري و عوارض جسمی و 

 روانشناختی ناشی از آنها مراجعه می کنند.

کودکان و نوجوانانی که توسط سایر کارکنان نظام  -

سالمت، از قبیل کارشناس مراقب سالمت خانواده یا 

کارشناس سالمت روان براي ارزیابی بیشتر یا دریافت 

 خدمات درمانی به پزشک عمومی ارجاع داده شده اند.  

وجود سابقه آسیب ار قبیل تاریخچه صدمات تکراري و یا  -

 قبلی به بیمارستان سابقه مراجعات مکرر

وجود گزارشات مبهم از سوي والدین و یا سایر افراد  -

 خانواده درباره علت آسیب

 اتفاقی قلمداد نمودن آسیب از سوي والدین - -

نحوه برخورد والدین از قبیل تأخیر در رساندن کودك   - -

جهت درمان، ترك مرکز درمانی قبل از کامل شدن ارزیابی 

دادن اطالعات، مسئولیت آسیب را  ها، ابراز عدم تمایل به

 بر عهده دیگران انداختن، عدم همکاري با تیم درمان

کودکان و نوجوانانی  که مادران آنها قبال به علت خشونت  -

 خانگی غربال مثبت شده اند.   

 
 

الزم است که 

عالئم و نشانه هاي 

روانشناختی، 

جسمانی و رفتاري 

 ارزیابی شود**.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
کودك 
 آزاري

 
 

انجام معاینات کامل  -

 بالینی**

 اقدامات پاراکلینیکی** -

 اقدامات درمانی** -
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 سالگی) 7 -18گروه سنی نوجوانان و مدارس ( - سالمت اجتماعی

 

 اقدامات طبقه بندي نشانه ها و عالئم ارزیابی همسرآزاري 

از مراجعین نوجوان زن و متاهل در حین  -

مصاحبه و معاینه و پس از پرسش در 

مورد علت مراجعه و معاینات معمول 

 سوال شود: 

زن ها و شوهرها گاهی از دست هم عصبانی 

که این عصبانیت گاهی منجر به  می شوند

فریادزدن، تهدید به آسیب، توهین و یا کتک 

 :  کاري می شود. آیا تاکنون همسر شما

 شما را کتک زده است؟                               .1

 به شما توهین کرده است؟                             .2

 شما را به آسیب تهدید کرده است؟                  .3

 سر شما فریاد زده است؟  .4

با استفاده راهنماي نمره گذاري امتیاز بدست 

 آمده محاسبه می گردد***.  

 

دیگر که الزم است مورد ارزیابی قرار دو گروه 

 بگیرند عبارتند از:

مراجعینی که به صورت خود مراجع با  -

شکایت از خشونت همسر یا عوارض 

جسمی و روانشناختی ناشی از آن 

 مراجعه می کنند.

مراحعینی که توسط سایر کارکنان نظام  -

سالمت، از قبیل کارشناس مراقب 

سالمت خانواده یا کارشناس سالمت 

روان براي ارزیابی بیشتر یا دریافت 

خدمات درمانی به پزشک عمومی ارجاع 

 داده شده اند.                        

 

الزم است که 

عالئم و نشانه 

هاي 

روانشناختی، 

جسمانی و 

رفتاري ارزیابی 

 شود****.

 
 
 
 

 

 همسرآزاري

 مصاحبه **** .1

هنگام مصاحبه بهتر است ضمن گوش دادن به  

مراجع و توجه به شکایات او، با هاي  صحبت

تکان دادن سر و استفاده از عباراتی مانند 

 ارتباط ،..."فهمم می"، "خیلی اذیت شدید"

 مناسب را برقرارکنید. 

 ارزیابی خطر**** .2

اخیر در مواردي که شواهدي از وقوع خشونت 

وجود دارد، اولویت در ایمن نگه داشتن قربانی 

ـ   است. دبینی فـرد  در مواردي که خشـونت و ب

مرتکب خشونت زیاد باشد، صـالح اسـت اول   

مرتکب را تنها ببینیم و در مورد مشکل و علت 

مراجعه همسرش سؤال کنیم، سپس بـا قربـانی   

 .مصاحبه کنیم

 ثبت موارد در پرونده پزشک****  .3

همراه  شکایت اصلی یا شرح مشکل اخیر -

 به نقل از مراجع با تاریخ و ساعت حادثه

و  ن به نقل از مراجعخش رفتارجزئیات  -

 ارتباط آن با مشکل حاضر

  خشونت حاصل ازطبی  مشکل -

 بیمار رفتار و طرز برخورد ظاهر و -

ن اشاهد کننده  و مشخصات فرد خشونت -

  ماجرا

ارائه خدمات پزشکی براي بهبود  .4

 وضعیت جسمانی و روانی مراجع****



                                                            سالمت اجتماعی –بسته هاي خدمات بالینی  پزشک   -م وفصل د   –بسته آموزشی و راهنماي عمل پزشک خانواده 
                   

 

185 
 

 وجود عالیم زیر می تواند نشان دهنده سوء رفتار جسمانی با کودك باشد: *

وجود کبودي هایی شبیه اثرات انگشت، شالق یا    -2وجود هرگونه خونمردگی و شکستگی در کودك زیر یک سال

   -6گرفتنعالئم گاز    -5ضایعاتی شبیه سوختگی با آب جوش    -4سوختگی هایی شبیه آتش سیگار    -3نیشگون 

   -9آثار ضربات شالق    - 8وجود مناطق طاسی در سر ناشی از کشیده شدن موها    -7تورم و دررفتگی مفاصل 

 مشاهده صدمات متعدد در مراحل مختلف بهبود  -11کبودي چشمان -10پارگی لجام لب

 شک عمومی مراجعه شود .** به متن آموزشی پیشگیري و مدیریت پدیده کودك آزاري در نظام  بهداشتی ویژه پز

 توضیحات مربوط به غربالگري (خشونت خانگی) همسرآزاري: *** 

) اغلب 3) گاهی (2) بندرت (1هیچ وقت ("امتیاز می گیرد  5تا  1در سواالت غربالگري همسر آزاري هر آیتم از 

به  10باشد. امتیاز باال تر از می  20و حداکثر آن  4. بنابراین حداقل امتیاز این مجموعه سواالت ")5) و همیشه (4(

 عنوان مثبت تلقی می شود.

  **** به متن آموزشی پیشگیري و مدیریت پدیده همسرآزاري در نظام  بهداشتی ویژه پزشک عمومی مراجعه شود.
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 سالگی) 19 -29گروه سنی جوانان ( - سالمت اجتماعی
 اقدامات بنديطبقه  نشانه ها و عالئم ارزیابی همسرآزاري

از مراجعین زن متاهل در حین مصاحبه و  -

معاینه و پس از پرسش در مورد علت مراجعه 

 و معاینات معمول سوال شود: 

زن ها و شوهرها گاهی از دست هم عصبانی می 

شوند که این عصبانیت گاهی منجر به فریادزدن، 

تهدید به آسیب، توهین و یا کتک کاري می 

 شود. آیا تاکنون همسر شما:  

 شما را کتک زده است؟                               .1

 به شما توهین کرده است؟                             .2

 به آسیب تهدید کرده است؟                  شما را .3

 سر شما فریاد زده است؟  .4

با استفاده راهنماي نمره گذاري امتیاز بدست 

 آمده محاسبه می گردد*.  

دو گروه دیگر که الزم است مورد ارزیابی قرار 

 بگیرند عبارتند از:

مراجعینی که به صورت خود مراجع با شکایت از  -

جسمی و روانشناختی خشونت همسر یا عوارض 

 ناشی از آن مراجعه می کنند.

مراحعینی که توسط سایر کارکنان نظام سالمت، از  -

قبیل کارشناس مراقب سالمت خانواده یا 

کارشناس سالمت روان براي ارزیابی بیشتر یا 

دریافت خدمات درمانی به پزشک عمومی ارجاع 

                         داده شده اند.

 

 

که الزم است 

عالئم و نشانه 

هاي 

روانشناختی، 

جسمانی و 

رفتاري ارزیابی 

 شود**.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همسرآزاري

 مصاحبه ** .1

هنگام مصاحبه بهتر است ضمن گوش دادن به  

هاي مراجع و توجه به شکایات او، با تکان  صحبت

خیلی اذیت "دادن سر و استفاده از عباراتی مانند 

مناسب را  ارتباط ،..."فهمم می"، "شدید

 برقرارکنید. 

 ارزیابی خطر** .2

در مواردي که شـواهدي از وقـوع خشـونت    

وجود دارد، اولویـت در ایمـن نگـه داشـتن     اخیر 

در مواردي که خشونت و بدبینی فرد  قربانی است.

مرتکب خشونت زیـاد باشـد، صـالح اسـت اول     

مرتکب را تنها ببینیم و در مـورد مشـکل و علـت    

، سـپس بـا قربـانی    مراجعه همسرش سؤال کنـیم 

 مصاحبه کنیم.

 ثبت موارد در پرونده پزشک**  .3

همراه با  شکایت اصلی یا شرح مشکل اخیر •

 به نقل از مراجع تاریخ و ساعت حادثه

و ارتباط  خشن به نقل از مراجع رفتارجزئیات  •

 آن با مشکل حاضر

  خشونت حاصل ازمشکل طبی  •

 بیمار رفتار و طرز برخورد ظاهر و •

  ان ماجراشاهد کننده و خشونتمشخصات فرد  •

ارائه خدمات پزشکی براي بهبود وضعیت  .4

 جسمانی و روانی مراجع**

 توضیحات مربوط به غربالگري (خشونت خانگی) همسرآزاري: *

) و همیشه 4) اغلب (3) گاهی (2) بندرت (1هیچ وقت ("امتیاز می گیرد  5تا  1در سواالت غربالگري همسر آزاري هر آیتم از 

به عنوان مثبت تلقی می  10می باشد. امتیاز باال تر از  20و حداکثر آن  4. بنابراین حداقل امتیاز این مجموعه سواالت ")5(

 شود.

  ** به متن آموزشی پیشگیري و مدیریت پدیده همسرآزاري در نظام  بهداشتی ویژه پزشک عمومی مراجعه شود
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 سالگی) 30 -59گروه سنی میانساالن ( - سالمت اجتماعی
 اقدامات طبقه بندي نشانه ها و عالئم ارزیابی همسرآزاري

از مراجعین زن متاهل در حین مصاحبه و  -

معاینه و پس از پرسش در مورد علت 

 مراجعه و معاینات معمول سوال شود: 

زن ها و شوهرها گاهی از دست هم عصبانی می 

شوند که این عصبانیت گاهی منجر به فریادزدن، 

تهدید به آسیب، توهین و یا کتک کاري می شود. 

 آیا تاکنون همسر شما:  

 شما را کتک زده است؟                               .1

 به شما توهین کرده است؟                             .2

 شما را به آسیب تهدید کرده است؟                  .3

 سر شما فریاد زده است؟  .4

با استفاده راهنماي نمره گذاري امتیاز بدست آمده 

 محاسبه می گردد*.  

دو گروه دیگر که الزم است مورد ارزیابی قرار 

 بگیرند عبارتند از:

که به صورت خود مراجع با شکایت از  مراجعینی -

خشونت همسر یا عوارض جسمی و 

 روانشناختی ناشی از آن مراجعه می کنند.

که توسط سایر کارکنان نظام سالمت،  مراحعینی -

از قبیل کارشناس مراقب سالمت خانواده یا 

کارشناس سالمت روان براي ارزیابی بیشتر یا 

دریافت خدمات درمانی به پزشک عمومی 

 رجاع داده شده اند.                        ا

 

 

الزم است که 

عالئم و نشانه 

هاي 

روانشناختی، 

جسمانی و 

رفتاري ارزیابی 

 شود**.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همسرآزاري

 مصاحبه ** .1

هنگام مصاحبه بهتر است ضمن گوش دادن به  

هاي مراجع و توجه به شکایات او، با  صحبت

عباراتی مانند تکان دادن سر و استفاده از 

 ارتباط ،..."فهمم می"، "خیلی اذیت شدید"

 مناسب را برقرارکنید. 

 ارزیابی خطر** .2

اخیر در مواردي که شواهدي از وقوع خشونت 

وجود دارد، اولویت در ایمن نگه داشتن قربانی 

در مواردي که خشونت و بدبینی فرد  است.

مرتکب خشونت زیاد باشد، صالح است اول 

ا ببینیم و در مورد مشکل و علت مرتکب را تنه

مراجعه همسرش سؤال کنیم، سپس با قربانی 

 مصاحبه کنیم.

 ثبت موارد در پرونده پزشک**  .3

همراه با  شکایت اصلی یا شرح مشکل اخیر •

 به نقل از مراجع تاریخ و ساعت حادثه

و  خشن به نقل از مراجع رفتارجزئیات  •

 ارتباط آن با مشکل حاضر

  خشونت حاصل ازمشکل طبی  •

 بیمار رفتار و طرز برخورد ظاهر و •

  ن ماجرااشاهدوکننده  مشخصات فرد خشونت •

ارائه خدمات پزشکی براي بهبود  .4

 وضعیت جسمانی و روانی مراجع**

 توضیحات مربوط به غربالگري (خشونت خانگی) همسرآزاري: *

) و همیشه 4) اغلب (3) گاهی (2) بندرت (1وقت ( هیچ"امتیاز می گیرد  5تا  1در سواالت غربالگري همسر آزاري هر آیتم از 

به عنوان مثبت تلقی می  10می باشد. امتیاز باال تر از  20و حداکثر آن  4. بنابراین حداقل امتیاز این مجموعه سواالت ")5(

 شود.

  ود** به متن آموزشی پیشگیري و مدیریت پدیده همسرآزاري در نظام  بهداشتی ویژه پزشک عمومی مراجعه ش
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 سالگی) 60گروه سنی سالمندان (باالتر از  - سالمت اجتماعی
 اقدامات طبقه بندي نشانه ها و عالئم ارزیابی همسرآزاري

از مراجعین زن متاهل در حین  -

مصاحبه و معاینه و پس از پرسش در 

مورد علت مراجعه و معاینات معمول 

 سوال شود: 

زن ها و شوهرها گاهی از دست هم 

عصبانی می شوند که این عصبانیت گاهی 

منجر به فریادزدن، تهدید به آسیب، 

توهین و یا کتک کاري می شود. آیا 

 تاکنون همسر شما:  

 شما را کتک زده است؟                               .1

 به شما توهین کرده است؟                             .2

 به آسیب تهدید کرده است؟                  شما را .3

 سر شما فریاد زده است؟  .4

با استفاده راهنماي نمره گذاري امتیاز 

 بدست آمده محاسبه می گردد*.  

دو گروه دیگر که الزم است مورد ارزیابی 

 قرار بگیرند عبارتند از:

مراجعینی که به صورت خود  -

مراجع با شکایت از خشونت همسر 

جسمی و روانشناختی یا عوارض 

 ناشی از آن مراجعه می کنند.

مراحعینی که توسط سایر کارکنان  -

نظام سالمت، از قبیل کارشناس 

مراقب سالمت خانواده یا 

کارشناس سالمت روان براي 

ارزیابی بیشتر یا دریافت خدمات 

درمانی به پزشک عمومی ارجاع 

                        .داده شده اند

 

 

ه الزم است ک

عالئم و نشانه 

هاي روانشناختی، 

جسمانی و 

رفتاري ارزیابی 

 شود**.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همسرآزاري

 مصاحبه ** .1

هنگام مصاحبه بهتر است ضمن گوش دادن به  

هاي مراجع و توجه به شکایات او، با تکان  صحبت

خیلی اذیت "دادن سر و استفاده از عباراتی مانند 

 مناسب را برقرارکنید.  ارتباط ،..."فهمم می"، "شدید

 ارزیابی خطر** .2

اخیـر  در مواردي که شواهدي از وقوع خشونت 

وجود دارد، اولویت در ایمـن نگـه داشـتن قربـانی     

در مواردي که خشونت و بدبینی فرد مرتکـب   است.

خشونت زیاد باشد، صالح است اول مرتکب را تنها 

ببینیم و در مورد مشکل و علـت مراجعـه همسـرش    

 ، سپس با قربانی مصاحبه کنیم.سؤال کنیم

 ثبت موارد در پرونده پزشک**  .3

همراه با  شکایت اصلی یا شرح مشکل اخیر •

 به نقل از مراجع تاریخ و ساعت حادثه

و ارتباط  خشن به نقل از مراجع رفتارجزئیات  •

 آن با مشکل حاضر

  خشونت حاصل ازمشکل طبی  •

 بیمار رفتار و طرز برخورد ظاهر و •

  ن ماجرااشاهد کننده  و خشونتمشخصات فرد  •

ارائه خدمات پزشکی براي بهبود وضعیت  .4

 جسمانی و روانی مراجع**

 

  

 



                                                            سالمت اجتماعی –بسته هاي خدمات بالینی  پزشک   -م وفصل د   –بسته آموزشی و راهنماي عمل پزشک خانواده 
                   

 

189 
 

 سالگی) 60گروه سنی سالمندان (باالتر از  - سالمت اجتماعی
 اقدامات طبقه بندي عالئم و نشانه ها ارزیابی سالمند آزاري

از مراجعین سالمند در حین مصاحبه و  -

پرسش در مورد علت معاینه و پس از 

 : مراجعه و معاینات معمول سوال شود

آیا کسی در اطرافتان وجود دارد که  .1

 موجب رنجش و ناراحتی شما می شود؟

 آیا در خانه از کسی می ترسید؟ .2

آیا تا به حال توسط یکی از اعضاي  .3

 خانواده کتک خورده اید؟

پاسخ مثبت به سوال سوم نیاز به بررسی 

نه ها را ضروري در زمینه عالئم و نشا

 می کند.

دو گروه دیگر که الزم است مورد ارزیابی قرار 

 بگیرند عبارتند از:

مراجعینی که به صورت خود مراجع با  -

شکایت از خشونت و سالمند آزاري یا 

عوارض جسمی و روانشناختی ناشی از آن 

 مراجعه می کنند.

مراحعینی که توسط سایر کارکنان نظام  -

کارشناس مراقب سالمت سالمت، از قبیل 

خانواده یا کارشناس سالمت روان براي 

ارزیابی بیشتر یا دریافت خدمات درمانی به 

                         پزشک عمومی ارجاع داده شده اند.

الزم است که 

عالئم و نشانه هاي 

روانشناختی، 

جسمانی و رفتاري 

 ارزیابی شود***.

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالمند آزاري

 مصاحبه *** -1

هنگام مصاحبه بهتر است ضمن گوش دادن به  

هاي مراجع و توجه به شکایات او، با تکان  صحبت

خیلی اذیت "دادن سر و استفاده از عباراتی مانند 

مناسب را  ارتباط ،..."فهمم می"، "شدید

 برقرارکنید. 

 ارزیابی خطر*** -2

اخیر در مواردي که شواهدي از وقوع خشونت 

ایمـن نگـه داشـتن قربـانی     وجود دارد، اولویت در 

در مواردي که خشونت و بدبینی فرد مرتکب  است.

خشونت زیاد باشد، صالح است اول مرتکب را تنها 

ببینیم و در مورد مشـکل و علـت مراجعـه سـالمند     

 سؤال کنیم، سپس با قربانی مصاحبه کنیم.

 ثبت موارد در پرونده پزشک***  -3

همراه با  شکایت اصلی یا شرح مشکل اخیر •

 به نقل از مراجع اریخ و ساعت حادثهت

و  خشن به نقل از مراجع رفتارجزئیات  •

 ارتباط آن با مشکل حاضر

  خشونت حاصل ازمشکل طبی  •

 بیمار رفتار و طرز برخورد ظاهر و •

  ن ماجرااشاهدکننده و مشخصات فرد خشونت •

ارائه خدمات پزشکی براي بهبود وضعیت  -4

 جسمانی و روانی مراجع***

 مربوط به غربالگري (خشونت خانگی) همسرآزاري:توضیحات  *

) و همیشه 4) اغلب (3) گاهی (2) بندرت (1هیچ وقت ("امتیاز می گیرد  5تا  1در سواالت غربالگري همسر آزاري هر آیتم از 

 مثبت تلقی می شود. به عنوان 10امتیاز باال تر از می باشد.  20و حداکثر آن  4. بنابراین حداقل امتیاز این مجموعه سواالت ")5(

  ** به متن آموزشی پیشگیري و مدیریت پدیده همسرآزاري در نظام  بهداشتی ویژه پزشک عمومی مراجعه شود.

  ** به متن آموزشی پیشگیري و مدیریت پدیده همسرآزاري در نظام  بهداشتی ویژه پزشک عمومی مراجعه شود.*
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 سالمت اجتماعی

 حلقه گمشده نظام سالمت براي تحقق اهداف و شاخص هاي سالمتی است  
 

 

 

 آن را جدي بگیریم 

 
 



 مجموعه راهنماي تخصصی و مدیریتی حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

   بسته آموزشی و راهنماي عمل پزشک خانواده  -براي پزشکان خانواده  مجتمع ها و مراکز سالمت 

 سوم  فصل
 
 
 
 

 

 

 

پیشگیري و درمان مصرف تی خدم بسته

  دخانیات و مواد و الکل 
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 توضیح دهید.  در گروههاي سنی را  پیشگیري و درمان بسته خدمات  .1

پیشگیري و درمان ارائه خدمات با استفاده از بسته خدمتی مرتبط با گروه سنی نسبت به  .2

 اعتیاد اقدام کنید. 
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 بسته خدمتی گروه مادران باردار .1

 ) بسته خدمتی گروه مادران زایمان، تولد و شیردهی  .2
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 پیشگیري و درمان اعتیاد و الکل -بسته هاي خدمات بالینی  پزشک  - سوم فصل   –بسته آموزشی و راهنماي عمل پزشک خانواده 
 

191 
 

 مادران باردار  - بسته خدمتی اختالالت سوءمصرف مواد و الکل
 اقدامات تشخیص ها و عالئمنشانه ارزیابی

معاینه تشخیصی موارد 
مشکوك به اختالل 

مصرف مواد در زنان 
متأهل (فعال از نظر 

جنسی) در سنین 
 باروري

مصرف سیگار، 
 الکل یا مواد

اختالل 
 مصرف مواد

 هاي پیش از بارداري شامل مراقبت •
 اقدامات ذیل معاینه تشخیصی مشکوك به مصرف مواد به تفکیک نوع ماده مصرفی •
 هاي منتقله از راه جنسی و...خونی، عفونتدرمان مشکالت طبی همراه شامل کم •
 وي در صورت نیاز آيش اچبررسی از نظر رفتارهاي پرخطر و آزمای •
 پزشکی همراه در صورت وجود درمان مشکالت روان •
 پزشکی در صورت نیازارجاع غیرفوري به متخصص براي درمان مشکالت طبی و روان •

معاینه تشخیصی موارد 
مشکوك به مسمومیت 

 با مواد

هاي عالئم و نشانه
 مسمومیت با مواد

مسمومیت با 
 مواد

 درمان مسمومیت •
 هافوري به بیمارستان/بخش مسمومیتارجاع  •
 اقدامات ذیل معاینه تشخیصی مشکوك به مصرف مواد به تفکیک نوع ماده مصرفی •

معاینه تشخیصی 
موارد مشکوك به 

اختالل مصرف 
مواد در زنان 

 باردار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصرف سیگار، 
 قلیان و ناس

اختالل 
مصرف 
 نیکوتین

 نشان دادن همدلیو  ايبرخورد حرفه •
 توصیه به ترك سیگار •
 هاي دارویی ترك سیگار شامل درمان جایگزین با نیکوتین یا بوپروپیوندرمان •
 گري تکمیلی و مداخالت مختصرارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي غربالارجاع هم •
 ودشناختی پیشگیري از عارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي ارایه مداخالت روانارجاع هم •

مصرف مواد 
 افیونی

اختالل 
مصرف مواد 

 افیونی

 ايبرخورد حرفه •
 نشان دادن همدلی •
 توصیه به ترك مصرف مواد افیونی •
 پزشکی و ارجاع فوريهاي روانارزیابی جامع از نظر وجود اورژانس •
ارجاع غیرفوري براي دریافت درمان نگهدارنده با متادون یا بوپرنورفین به سطح دو به عنوان درمان استاندارد  •

 اختالل مصرف مواد افیونی در بارداري 
 گري تکمیلی و مداخالت مختصرارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي غربالارجاع هم •
 شناختی پیشگیري از عودفتار براي براي ارایه مداخالت روانارز به کارشناس سالمت روان و رارجاع هم •
 هاي منتقله از راه جنسی و...خونی، عفونتدرمان مشکالت طبی همراه شامل کم •
 وي در صورت نیاز آيبررسی از نظر رفتارهاي پرخطر و آزمایش اچ •
 پزشکی همراه در صورت وجود درمان مشکالت روان •
 پزشکی در صورت نیازاي درمان مشکالت طبی و روانارجاع غیرفوري به متخصص بر •

مصرف مواد 
 محرك

اختالل 
مصرف مواد 

 محرك

 نشان دادن همدلی و ايبرخورد حرفه •
 توصیه به ترك مصرف مواد محرك •
پزشکی مرتبط با مواد محرك شامل پسیکوز، قصد آسیب به خود یا دیگران و هاي روانارزیابی جامع از نظر وجود اورژانس •

 پزشکی دیگر و ارجاع فوريهاي رواندلیریوم و اورژانس
 پزشکیهاي روانپزشکی در صورت وجود اورژانسارجاع فوري جهت بستري روان •
ارجاع غیرفوري براي دریافت مداخالت درمانی در سطح دو (درمان سرپایی مفصل با مدل ماتریکس) یا سطح سه (درمان اقامتی یا  •

 بستري استاندارد)
 گري تکمیلی و مداخالت مختصرارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي غربالهمارجاع  •
 شناختی پیشگیري از عودارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي براي ارایه مداخالت روانارجاع هم •
 هاي منتقله از راه جنسی و...خونی، عفونتدرمان مشکالت طبی همراه شامل کم •
 وي در صورت نیاز آيارهاي پرخطر و آزمایش اچبررسی از نظر رفت •
 پزشکی همراه در صورت وجود درمان مشکالت روان •

 پزشکی در صورت نیازارجاع غیرفوري به متخصص براي درمان مشکالت طبی و روان •

 مصرف الکل
اختالل 

 مصرف الکل

 نشان دادن همدلی و  ايبرخورد حرفه •
 توصیه به ترك مصرف الکل •
پزشکی هاي روانپزشکی مرتبط با الکل شامل دلیریوم ترمنس و تشنج و اورژانسهاي روانجامع از نظر وجود اورژانسارزیابی  •

 دیگر و ارجاع فوري
 زدایی به سطوح دو یا سهارزیابی جامع از نظر نیاز به درمان دارویی براي بازگیري از الکل و ارجاع براي سم •
 د با نالترکسونارایه درمان دارویی پیشگیري از عو •
 گري تکمیلی و مداخالت مختصرارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي غربالارجاع هم •
 شناختی پیشگیري از عودارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي براي ارایه مداخالت روانارجاع هم •
 و...هاي منتقله از راه جنسی خونی، عفونتدرمان مشکالت طبی همراه شامل کم •
 وي در صورت نیاز آيبررسی از نظر رفتارهاي پرخطر و آزمایش اچ •
 پزشکی همراه در صورت وجود درمان مشکالت روان •

 پزشکی در صورت نیازارجاع غیرفوري به متخصص براي درمان مشکالت طبی و روان •

 بله/خیر مصرف تزریقی مواد

-آيابتالء به اچ
وي و هپاتیت 

 سی

 تشخیصی مشکوك به مصرف مواد به تفکیک نوع ماده مصرفیاقدامات ذیل معاینه  •
 ماه گذشته 6وي و هپاتیت سی در صورت عدم انجام آزمایش و اطالع از نتیجه آن در آيآزمایش اچ •
 وي و هپاتیت سی در صورت تداوم رفتار پرخطرآيتکرار آزمایش اچ •
 اقدامات ذیل معاینه تشخیصی مشکوك به مصرف مواد به تفکیک نوع ماده مصرفی  •
ارز به کارشناس سالمت روان و رفتار بررسی از نظر صالحیت سرپرستی والدین و اخذ نظر سازمان ارجاع هم •

 بهزیستی شهرستان/استان
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 زایمان، تولد و شیردهی  - بسته خدمتی اختالالت سوءمصرف مواد و الکل

 اقدامات تشخیص ها و عالئمنشانه ارزیابی

معاینه تشخیصی موارد 
مشکوك به اختالل 
مصرف مواد در سه 
 –ماهه سوم بارداري 

 قبل از زایمان
 
 

مصرف سیگار، 
 الکل با مواد

اختالالت 
 مصرف مواد

 زایمان •
 موادهاي عمومی براي موارد مشکوك به اختالالت مصرف مواد در بارداري بر حسب نوع توصیه •
 ارجاع مادر براي زایمان در بیمارستان •
 شیردهی •
 هاي عمومی براي موارد مشکوك به اختالالت مصرف مواد در بارداري بر حسب نوع موادتوصیه •
 پزشکی بعد از زایمانارزیابی مادر از نظر اختالالت روان •
شیردهی در حین مصرف مواد کننده مواد باید قویاً به شیردهی تشویق شوند، مگر آن که خطرات مادران مصرف •

مشخصاً از مزایاي آن بیشتر باشد. بسته به نوع مواد مصرفی، فواصل مصرف مواد، دسترسی به شیر خشک و آب آشامیدنی 
 گیري شود.وي باید در خصوص شیردهی توسط کارکنان سالمت و پزشک تصمیمآيسالم و وضعیت مادر از نظر اچ

کنند، باید براي دریافت شیر خشک مورد حمایت قرار لکل و مواد مصرف میمادران شیرده که به صورت مستمر ا •
 گرفته و شیر خود را به کودك ندهند.

گردد وي یک کنترااندیکاسیون براي شیردهی محسوب میآيدر صورت دسترسی به شیر خشک ابتالء به عفونت اچ •
 اما هپاتیت سی ممنوعیتی براي شیردهی نیست.

تادون در دوره شیردهی ایمن بوده و مادران باردار تحت درمان باید قویاً یه شیردهی تشویق مصرف بوپرنورفین و م •
 شوند.

  نوزادان  - بسته خدمتی اختالالت سوءمصرف مواد و الکل

 اقدامات تشخیص ها و عالئمنشانه ارزیابی
معاینه تشخیصی موارد مشکوك به  

 سندرم پرهیز نوزادي
 قراريگریه ممتد، بی شیر نخوردن، وزن نگرفتن
 تشنج، تب خفیف اسهال آبکی، استفراغ

سندرم پرهیز 
 نوزادي

 ارجاع فوري به بیمارستان به منظور درمان سندرم پرهیز نوزادي  •
 ارز به کارشناس سالمت روان و رفتار جهت پیگیريارجاع هم •

معاینه تشخیصی موارد مشکوك به 
 مصرفی موادمسمومیت/بیش

 کاهش هوشیاري
 سیانوز آپته

مسمومیت با مواد 
مضعف دستگاه 
 اعصاب مرکزي

 اقدامات اولیه احیاء کودك •
 ارجاع فوري براي تداوم درمان مسمومیت در بیمارستان •
 ارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي پیگیريارجاع هم •

 کودکان  - بسته خدمتی اختالالت سوءمصرف مواد و الکل

 اقدامات تشخیص ها و عالئمنشانه ارزیابی

معاینه تشخیصی موارد 
مشکوك به 

مصرفی مسمومیت/بیش
 مواد

 کاهش هوشیاري
 آپته سیانوز

مسمومیت با مواد مضعف 
 دستگاه اعصاب مرکزي

 اقدامات اولیه احیاء کودك •
 ارجاع فوري براي تداوم درمان مسمومیت در بیمارستان •
 پیگیريارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي ارجاع هم •
 هاي موارد مشکوك به مصرف مواد در کودکانتوصیه •

معاینه تشخیصی موارد 
مشکوك به اختالل مصرف 

 مواد در کودکان

تغییرات خلقی، 
 هیجانی و رفتاري

افت عملکرد ارتباطی، 
 عاطفی و تحصیلی

 اختالالت مصرف مواد

 نشان دادن همدلیو  ايبرخورد حرفه •
 هاي معمول کودکاندر ارایه مراقبتزنی و تبعیض پرهیز از طرد، انگ •
 پزشکی همبودارزیابی جامع از نظر مشکالت جسمی و روان •
 پزشکی همبودارجاع متناسب براي مشکالت جسمی و روان •
پزشکی براي درمان پزشکی کودك و نوجوان یا متخصص روانتخصص روانارجاع غیرفوري به فوق •

 اختالالت مصرف مواد
 کارشناس سالمت روان و رفتار براي پیگیريارز به ارجاع هم •

 نوجوانان و مدارس  - بسته خدمتی اختالالت سوءمصرف مواد و الکل

 اقدامات تشخیص ها و عالئمنشانه ارزیابی

معاینه تشخیصی موارد 
مشکوك به مسمومیت/ 

 مصرفی موادبیش

 کاهش هوشیاري
 آپته سیانوز

مسمومیت با مواد 
مضعف دستگاه 

 مرکزياعصاب 

 اقدامات اولیه احیاء کودك یا نوجوان •
 ارجاع فوري براي تداوم درمان مسمومیت در بیمارستان •
 ارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي پیگیريارجاع هم •
 هاي موارد مشکوك به مصرف مواد در کودکانتوصیه •

معاینه تشخیصی موارد 
مشکوك به اختالل 

 مصرف مواد

تغییرات خلقی، 
 هیجانی و رفتاري

افت عملکرد 
ارتباطی، عاطفی و 

 تحصیلی

اختالالت مصرف 
 مواد

 نشان دادن همدلیو  ايبرخورد حرفه •
 هاي معمول کودکانزنی و تبعیض در ارایه مراقبتپرهیز از طرد، انگ •
 پزشکی همبودارزیابی جامع از نظر مشکالت جسمی و روان •
 شکی همبودپزارجاع متناسب براي مشکالت جسمی و روان •
پزشکی براي درمان اختالالت مصرف پزشکی کودك و نوجوان یا متخصص روانتخصص روانارجاع غیرفوري به فوق •

 مواد
 ارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي پیگیريارجاع هم •

 بله/خیر مصرف تزریقی مواد
وي آيابتالء به اچ

 و هپاتیت سی

 به مصرف مواد به تفکیک نوع ماده مصرفیاقدامات ذیل معاینه تشخیصی مشکوك  •
 ماه گذشته 6وي و هپاتیت سی در صورت عدم انجام آزمایش و اطالع از نتیجه آن در آيآزمایش اچ •

 وي و هپاتیت سی در صورت تداوم رفتار پرخطرآيتکرار آزمایش اچ •
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 جوانان   - بسته خدمتی اختالالت سوءمصرف مواد و الکل

 اقدامات تشخیص عالئم ها ونشانه ارزیابی

معاینه تشخیصی عالئم و 

هاي مسمومیت با نشانه

 مواد

مصرف اخیر مقادیر 

 باالي مواد
 مسمومیت با مواد

 ارجاع فوري به پزشک •

 پیگیري ارجاع  •

 اقدامات ذیل موارد مشکوك به اختالل مصرف مواد در جوانان •

معینه تشخیصی موارد 

مشکوك به اختالل 

 مصرف مواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصرف سیگار، قلیان 

 و ناس

اختالل مصرف 

 نیکوتین

 نشان دادن همدلیو  ايبرخورد حرفه •

 توصیه به ترك سیگار •

 هاي دارویی ترك سیگار شامل درمان جایگزین با نیکوتین یا بوپروپیوندرمان •

 مداخالت مختصرارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي غربالگري تکمیلی و ارجاع هم •

 شناختی پیشگیري از عودارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي ارایه مداخالت روانارجاع هم •

 مصرف مواد افیونی
اختالل مصرف 

 مواد افیونی

 نشان دادن همدلیو  ايبرخورد حرفه •

 توصیه به ترك مصرف مواد افیونی •

 و ارجاع فوري پزشکیهاي روانارزیابی جامع از نظر وجود اورژانس •

 ارجاع غیرفوري براي دریافت درمان نگهدارنده با متادون یا بوپرنورفین به سطح دو  •

 مختصر گري تکمیلی و مداخالتارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي غربالارجاع هم •

 پیشگیري از عودشناختی ارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي براي ارایه مداخالت روانارجاع هم •

 هاي منتقله از راه جنسی و...خونی، عفونتدرمان مشکالت طبی همراه شامل کم •

 وي در صورت نیاز آيبررسی از نظر رفتارهاي پرخطر و آزمایش اچ •

 پزشکی همراه در صورت وجود درمان مشکالت روان •

 نیازپزشکی در صورت ارجاع غیرفوري به متخصص براي درمان مشکالت طبی و روان •

مصرف مواد 

 محرك

اختالل مصرف 

 مواد محرك

 نشان دادن همدلیو  ايبرخورد حرفه •

 توصیه به ترك مصرف مواد محرك •

پزشکی مرتبط با مواد محرك شامل پسیکوز، قصد آسیب به خود یا هاي روانارزیابی جامع از نظر وجود اورژانس •

 ارجاع فوريپزشکی دیگر و هاي رواندیگران و دلیریوم و اورژانس

 پزشکیهاي روانپزشکی در صورت وجود اورژانسارجاع فوري جهت بستري روان •

ارجاع غیرفوري براي دریافت مداخالت درمانی در سطح دو (درمان سرپایی مفصل با مدل ماتریکس) یا سطح سه  •

 (درمان اقامتی یا بستري استاندارد)

 گري تکمیلی و مداخالت مختصرغربال ارز به کارشناس سالمت روان و رفتار برايارجاع هم •

 شناختی پیشگیري از عودارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي براي ارایه مداخالت روانارجاع هم •

 هاي منتقله از راه جنسی و...خونی، عفونتدرمان مشکالت طبی همراه شامل کم •

 ز وي در صورت نیاآيبررسی از نظر رفتارهاي پرخطر و آزمایش اچ •

 پزشکی همراه در صورت وجود درمان مشکالت روان •

 پزشکی در صورت نیازارجاع غیرفوري به متخصص براي درمان مشکالت طبی و روان •

 مصرف الکل
اختالل مصرف 

 الکل

 نشان دادن همدلیو  ايبرخورد حرفه •

 توصیه به ترك مصرف الکل •

-هاي روانبا الکل شامل دلیریوم ترمنس و تشنج و اورژانس پزشکی مرتبطهاي روانارزیابی جامع از نظر وجود اورژانس •

 پزشکی دیگر و ارجاع فوري

 زدایی به سطوح دو یا سهارزیابی جامع از نظر نیاز به درمان دارویی براي بازگیري از الکل و ارجاع براي سم •

 ارایه درمان دارویی پیشگیري از عود با نالترکسون •

 گري تکمیلی و مداخالت مختصرروان و رفتار براي غربالارز به کارشناس سالمت ارجاع هم •

 شناختی پیشگیري از عودارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي براي ارایه مداخالت روانارجاع هم •

 هاي منتقله از راه جنسی و...خونی، عفونتدرمان مشکالت طبی همراه شامل کم •

 وي در صورت نیاز آيبررسی از نظر رفتارهاي پرخطر و آزمایش اچ •

 پزشکی همراه در صورت وجود درمان مشکالت روان •

 پزشکی در صورت نیازارجاع غیرفوري به متخصص براي درمان مشکالت طبی و روان •

 مصرف سایر مواد
اختالل مصرف 

 سایر مواد

 نشان دادن همدلیو  ايبرخورد حرفه •

 هاي معمول زنی و تبعیض در ارایه مراقبتپرهیز از طرد، انگ •

 ابراز نگرانی درباره مصرف ماده/مواد مصرفی فرد و توصیه به ترك آن  •

 آموزش درباره اهمیت عدم مصرف ماده/مواد مصرفی فرد و ارایه کارت/هاي آموزشی •

 ارجاع غیرفوري به پزشک براي بررسی از نظر نیاز به دریافت درمان دارویی •

 گري تکمیلی و مداخالت مختصررفتار براي غربالارجاع غیرفوري به کارشناس سالمت روان و  •

 پیگیري دریافت خدمات درمان زیر نظر پزشک و کارشناس سالمت روان و رفتار •

 پیگیري دریافت خدمات روانی، اجتماعی زیر نظر کارشناس سالمت روان و رفتار •

 بله/خیر مصرف تزریقی مواد
وي آيابتالء به اچ

 و هپاتیت سی

 معاینه تشخیصی مشکوك به مصرف مواد به تفکیک نوع ماده مصرفیاقدامات ذیل  •

 ماه گذشته 6وي و هپاتیت سی در صورت عدم انجام آزمایش و اطالع از نتیجه آن در آيآزمایش اچ •

 وي و هپاتیت سی در صورت تداوم رفتار پرخطرآيتکرار آزمایش اچ •
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 نبزرگساال  - بسته خدمتی اختالالت سوءمصرف مواد و الکل

 اقدامات تشخیص ها و عالئمنشانه ارزیابی

معاینه تشخیصی عالئم و 

 هاي مسمومیت با موادنشانه
مصرف اخیر مقادیر 

 باالي مواد

مسمومیت 

 با مواد

 ارجاع فوري به پزشک •

 پیگیري ارجاع  •

 اقدامات ذیل موارد مشکوك به اختالل مصرف مواد •

معاینه تشخیصی 

موارد مشکوك به 

 مواداختالل مصرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصرف سیگار، 

 قلیان و ناس

اختالل 

مصرف 

 نیکوتین

 ايبرخورد حرفه •

 نشان دادن همدلی •

 توصیه به ترك سیگار •

 هاي دارویی ترك سیگار شامل درمان جایگزین با نیکوتین یا بوپروپیوندرمان •

 تکمیلی و مداخالت مختصر گريارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي غربالارجاع هم •

 شناختی پیشگیري از عودارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي ارایه مداخالت روانارجاع هم •

مصرف مواد 

 افیونی

اختالل 

مصرف 

مواد 

 افیونی

 ايبرخورد حرفه •

 نشان دادن همدلی •

 توصیه به ترك مصرف مواد افیونی •

 پزشکی و ارجاع فوريروانهاي ارزیابی جامع از نظر وجود اورژانس •

 ارجاع غیرفوري براي دریافت درمان نگهدارنده با متادون یا بوپرنورفین به سطح دو  •

 گري تکمیلی و مداخالت مختصرارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي غربالارجاع هم •

 اختی پیشگیري از عودشنارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي براي ارایه مداخالت روانارجاع هم •

 هاي منتقله از راه جنسی و...خونی، عفونتدرمان مشکالت طبی همراه شامل کم •

 وي در صورت نیاز آيبررسی از نظر رفتارهاي پرخطر و آزمایش اچ •

 پزشکی همراه در صورت وجود درمان مشکالت روان •

 صورت نیازپزشکی در ارجاع غیرفوري به متخصص براي درمان مشکالت طبی و روان •

مصرف مواد 

 محرك

  اختالل

مصرف 

مواد 

 محرك

 نشان دادن همدلیو  ايبرخورد حرفه •

 توصیه به ترك مصرف مواد محرك •

پزشکی مرتبط با مواد محرك شامل پسیکوز، قصد آسیب به خود یا هاي روانارزیابی جامع از نظر وجود اورژانس •

 و ارجاع فوري پزشکی دیگرهاي رواندیگران و دلیریوم و اورژانس

 پزشکیهاي روانپزشکی در صورت وجود اورژانسارجاع فوري جهت بستري روان •

ارجاع غیرفوري براي دریافت مداخالت درمانی در سطح دو (درمان سرپایی مفصل با مدل ماتریکس) یا سطح سه  •

 (درمان اقامتی یا بستري استاندارد)

 گري تکمیلی و مداخالت مختصرراي غربالارز به کارشناس سالمت روان و رفتار بارجاع هم •

 شناختی پیشگیري از عودارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي براي ارایه مداخالت روانارجاع هم •

 هاي منتقله از راه جنسی و...خونی، عفونتدرمان مشکالت طبی همراه شامل کم •

 وي در صورت نیاز آيبررسی از نظر رفتارهاي پرخطر و آزمایش اچ •

 پزشکی همراه در صورت وجود درمان مشکالت روان •

 پزشکی در صورت نیازارجاع غیرفوري به متخصص براي درمان مشکالت طبی و روان •

 مصرف الکل
اختالل 

مصرف 

 الکل

 نشان دادن همدلیو  ايبرخورد حرفه •

 توصیه به ترك مصرف الکل •

هاي پزشکی مرتبط با الکل شامل دلیریوم ترمنس و تشنج و اورژانسروانهاي ارزیابی جامع از نظر وجود اورژانس •

 پزشکی دیگر و ارجاع فوريروان

 زدایی به سطوح دو یا سهارزیابی جامع از نظر نیاز به درمان دارویی براي بازگیري از الکل و ارجاع براي سم •

 ارایه درمان دارویی پیشگیري از عود با نالترکسون •

 گري تکمیلی و مداخالت مختصره کارشناس سالمت روان و رفتار براي غربالارز بارجاع هم •

 شناختی پیشگیري از عودارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي براي ارایه مداخالت روانارجاع هم •

 هاي منتقله از راه جنسی و...خونی، عفونتدرمان مشکالت طبی همراه شامل کم •

 وي در صورت نیاز آيخطر و آزمایش اچبررسی از نظر رفتارهاي پر •

 پزشکی همراه در صورت وجود درمان مشکالت روان •

 پزشکی در صورت نیازارجاع غیرفوري به متخصص براي درمان مشکالت طبی و روان •

 مصرف سایر مواد
اختالل 

مصرف 

 سایر مواد

 نشان دادن همدلیو  ايبرخورد حرفه •

 هاي معمول ارایه مراقبتزنی و تبعیض در پرهیز از طرد، انگ •

 ابراز نگرانی درباره مصرف ماده/مواد مصرفی فرد و توصیه به ترك آن  •

 آموزش درباره اهمیت عدم مصرف ماده/مواد مصرفی فرد و ارایه کارت/هاي آموزشی •

 ارجاع غیرفوري به پزشک براي بررسی از نظر نیاز به دریافت درمان دارویی •

 گري تکمیلی و مداخالت مختصرسالمت روان و رفتار براي غربالارجاع غیرفوري به کارشناس  •

 پیگیري دریافت خدمات درمان زیر نظر پزشک و کارشناس سالمت روان و رفتار •

 پیگیري دریافت خدمات روانی، اجتماعی زیر نظر کارشناس سالمت روان و رفتار •

 بله/خیر مصرف تزریقی مواد
-ابتالء به اچ

وي و آي

 هپاتیت سی

 اقدامات ذیل معاینه تشخیصی مشکوك به مصرف مواد به تفکیک نوع ماده مصرفی •

 ماه گذشته 6وي و هپاتیت سی در صورت عدم انجام آزمایش و اطالع از نتیجه آن در آيآزمایش اچ •

 وي و هپاتیت سی در صورت تداوم رفتار پرخطرآيتکرار آزمایش اچ •

 



 پیشگیري و درمان اعتیاد و الکل -بسته هاي خدمات بالینی  پزشک  - سوم فصل   –بسته آموزشی و راهنماي عمل پزشک خانواده 
 

195 
 

 سالمندان  - الکلبسته خدمتی اختالالت سوءمصرف مواد و 
 اقدامات تشخیص ها و عالئمنشانه ارزیابی

معاینه تشخیصی 

هاي عالئم و نشانه

 مسمومیت با مواد

مصرف اخیر 

 مقادیر باالي مواد

مسمومیت با 

 مواد

 ارجاع فوري به پزشک •
 پیگیري ارجاع  •
 اقدامات ذیل موارد مشکوك به اختالل مصرف مواد •

معاینه تشخیصی 

موارد مشکوك 

اختالل به 

 مصرف مواد

 

 

 

 

 

 

مصرف سیگار، 

 قلیان و ناس

اختالل 

مصرف 

 نیکوتین

 نشان دادن همدلی و  ايبرخورد حرفه •
 توصیه به ترك سیگار •
 هاي دارویی ترك سیگار شامل درمان جایگزین با نیکوتین یا بوپروپیوندرمان •
 مداخالت مختصر گري تکمیلی وارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي غربالارجاع هم •
 شناختی پیشگیري از عودارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي ارایه مداخالت روانارجاع هم •

مصرف مواد 

 افیونی

اختالل 

مصرف مواد 

 افیونی

 نشان دادن همدلیو  ايبرخورد حرفه •
 توصیه به ترك مصرف مواد افیونی •
 پزشکی و ارجاع فوريهاي روانارزیابی جامع از نظر وجود اورژانس •
 ارجاع غیرفوري براي دریافت درمان نگهدارنده با متادون یا بوپرنورفین به سطح دو  •
 گري تکمیلی و مداخالت مختصرارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي غربالارجاع هم •
 پیشگیري از عودشناختی ارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي براي ارایه مداخالت روانارجاع هم •
 هاي منتقله از راه جنسی و...خونی، عفونتدرمان مشکالت طبی همراه شامل کم •
 وي در صورت نیاز آيبررسی از نظر رفتارهاي پرخطر و آزمایش اچ •
 پزشکی همراه در صورت وجود درمان مشکالت روان •
 نیازپزشکی در صورت ارجاع غیرفوري به متخصص براي درمان مشکالت طبی و روان •

مصرف مواد 

 محرك

اختالل 

مصرف مواد 

 محرك

 نشان دادن همدلیو  ايبرخورد حرفه •
 توصیه به ترك مصرف مواد محرك •
پزشکی مرتبط با مواد محرك شامل پسیکوز، قصد آسیب به خود یا هاي روانارزیابی جامع از نظر وجود اورژانس •

 ارجاع فوريپزشکی دیگر و هاي رواندیگران و دلیریوم و اورژانس
 پزشکیهاي روانپزشکی در صورت وجود اورژانسارجاع فوري جهت بستري روان •
ارجاع غیرفوري براي دریافت مداخالت درمانی در سطح دو (درمان سرپایی مفصل با مدل ماتریکس) یا سطح سه  •

 (درمان اقامتی یا بستري استاندارد)
 گري تکمیلی و مداخالت مختصرغربال ارز به کارشناس سالمت روان و رفتار برايارجاع هم •
 شناختی پیشگیري از عودارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي براي ارایه مداخالت روانارجاع هم •
 هاي منتقله از راه جنسی و...خونی، عفونتدرمان مشکالت طبی همراه شامل کم •
 ز وي در صورت نیاآيبررسی از نظر رفتارهاي پرخطر و آزمایش اچ •
 پزشکی همراه در صورت وجود درمان مشکالت روان •
 پزشکی در صورت نیازارجاع غیرفوري به متخصص براي درمان مشکالت طبی و روان •

 مصرف الکل
اختالل 

 مصرف الکل

 نشان دادن همدلیو  ايبرخورد حرفه •
 توصیه به ترك مصرف الکل •
هاي با الکل شامل دلیریوم ترمنس و تشنج و اورژانس پزشکی مرتبطهاي روانارزیابی جامع از نظر وجود اورژانس •

 پزشکی دیگر و ارجاع فوريروان
 زدایی به سطوح دو یا سهارزیابی جامع از نظر نیاز به درمان دارویی براي بازگیري از الکل و ارجاع براي سم •
 ارایه درمان دارویی پیشگیري از عود با نالترکسون •
 گري تکمیلی و مداخالت مختصرروان و رفتار براي غربالارز به کارشناس سالمت ارجاع هم •
 شناختی پیشگیري از عودارز به کارشناس سالمت روان و رفتار براي براي ارایه مداخالت روانارجاع هم •
 هاي منتقله از راه جنسی و...خونی، عفونتدرمان مشکالت طبی همراه شامل کم •
 وي در صورت نیاز آيبررسی از نظر رفتارهاي پرخطر و آزمایش اچ •
 پزشکی همراه در صورت وجود درمان مشکالت روان •
 پزشکی در صورت نیازارجاع غیرفوري به متخصص براي درمان مشکالت طبی و روان •

مصرف سایر 

 مواد

اختالل 

مصرف سایر 

 مواد

 نشان دادن همدلیو  ايبرخورد حرفه •
 هاي معمول زنی و تبعیض در ارایه مراقبتپرهیز از طرد، انگ •
 ابراز نگرانی درباره مصرف ماده/مواد مصرفی فرد و توصیه به ترك آن  •
 آموزش درباره اهمیت عدم مصرف ماده/مواد مصرفی فرد و ارایه کارت/هاي آموزشی •
 ارجاع غیرفوري به پزشک براي بررسی از نظر نیاز به دریافت درمان دارویی •
 گري تکمیلی و مداخالت مختصررفتار براي غربالارجاع غیرفوري به کارشناس سالمت روان و  •
 پیگیري دریافت خدمات درمان زیر نظر پزشک و کارشناس سالمت روان و رفتار •
 پیگیري دریافت خدمات روانی، اجتماعی زیر نظر کارشناس سالمت روان و رفتار •

مصرف تزریقی 

 مواد
 بله/خیر

-ابتالء به اچ

وي و آي

 هپاتیت سی

 ه تشخیصی مشکوك به مصرف مواد به تفکیک نوع ماده مصرفیاقدامات ذیل معاین •
 ماه گذشته 6وي و هپاتیت سی در صورت عدم انجام آزمایش و اطالع از نتیجه آن در آيآزمایش اچ •
 وي و هپاتیت سی در صورت تداوم رفتار پرخطرآيتکرار آزمایش اچ •
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 حوزه سالمت روانیمدیریتی تخصصی و  مجموعه راهنماي

 پزشکان خانواده  مجتمع ها و مراکز سالمتبراي اجتماعی و اعتیاد  

 

 

 

 

 چهارمبخش 

  

 
 



 راهنماي استفاده از نمودارها  -

  اصول کلی مراقبت -

  جزئیات مداخله) افسردگی ( ارزیابی، شروع درمان، تداوم درمان، -

  ( ارزیابی، شروع درمان، تداوم درمان، جزئیات مداخله) اختالل اضطرابی -

  اختالل سایکوز و دوقطبی ( ارزیابی، شروع درمان، تداوم درمان، جزئیات مداخله) -

  دمانس ( ارزیابی، شروع درمان، تداوم درمان، جزئیات مداخله) -

  صرع ( ارزیابی، شروع درمان، تداوم درمان، جزئیات مداخله) -

  ( ارزیابی، شروع درمان، تداوم درمان، جزئیات مداخله) اختالل تکامل -

  ( ارزیابی، شروع درمان، تداوم درمان، جزئیات مداخله)اختالل رفتاري کودك و نوجوان -

  آسیب به خود/ خودکشی ( ارزیابی، شروع درمان، تداوم درمان، جزئیات مداخله) -

  ( ارزیابی، شروع درمان، تداوم درمان، جزئیات مداخله) سایر شکایات -
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 جمع آوري و گزارش فعالیت هاي آموزش  -

 : سوم فصل

 چک لیست پایش فعالیت ها  -

 



 مجموعه راهنماي تخصصی و مدیریتی حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد
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 اهداف فصل
 

 رود که بتوانید: پس از مطالعه این فصل انتظار می

روش هاي جمع آوري و گزارش فعالیت هاي سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد را تبیین   -1

 . نمایید
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 در برنامه هاي سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد پزشک خانوادهمستند سازي فعالیت هاي 

 روانی اجتماعی و اعتیاد)ص و مراقبت اختالالت روانپزشکی (جمع آوري آمار ماهانه برنامه تشخی .1

، روستایی ،شهري درمانی بهداشتی مراکز بهداشت، هاي خانه کلیه در روانپزشکی اختالالت ثبت گزارش آماري فرم

بهورز، سالمت ( تیم توسط روستا و شهر و جنس و اختالل ها تفکیک به ماهانه صورت به سالمت مراکز مجتمع ها و

 ،"دارند عهده بر روستا یا و شهر در را سنی گروههاي مراقبت مسئولیت که همکارانی کلیه"سالمت مراقب کارشناس

 .گردد می یلتکم و ثبت رفتار) و روان سالمت کارشناس و پزشک
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 بهداشت؛  هاي خانه در فرم تکمیل نحوه الف؛

 مصرف سوء و روانپزشکی بیماریهاي مراقبت و ارجاع لیست اطالعات براساس اولیه اطالعات ثبت و آوري جمع

 آوري جمع بیمر توسط بهداشت هاي خانه از شده تکمیل فرمهاي. گردد می تکمیل و ثبت بهورز توسط الکل و مواد

 نیاز مورد اصالحات انجام و پزشک مراقبت و پیگیري دفتر با تطبیق ضمن اشکاالت، رفع و بررسی از پس شود، می

 .گردد می ارسال شهرستان بهداشت مرکز به آن از پس و رسیده مربوطه پزشک امضاي و مهر و تایید به

 سالمت؛ مراکز /شهري درمانی بهداشتی مراکز در فرم تکمیل نحوه ب؛

 بیماریهاي مراقبت و ارجاع لیست اطالعات براساس فرم این اطالعات نیز سالمت هاي مجتمع و شهري مناطق در 

 و ثبت سالمت مراقب کارشناس یا و خانواده بهداشت کارشناس وسطت  الکل و مواد مصرف سوء و روانپزشکی

 و تایید را آن پزشک مراقبت و پیگیري دفتر اطالعات با فرم تطبیق ضمن مرکز پزشک آن از پس .گردد می تکمیل

 ستاد روان سالمت کارشناس یا و مجتمع رفتار و روان سالمت کارشناس به بعدي اقدامات جهت و نموده امضا و مهر

 .نماید می ارسال شهرستان

  آماري؛ فرم ارسال و آوري جمع زمان

 حداکثر شهرستان ستاد به درمانی بهداشتی مراکز و تبهداش هاي خانه از و گردیده  تکمیل ماهانه صورت به فرم این

 شد. خواهدارسال  بعد ماه پنجم تا

 دستورالعمل تکمیل: 

  ؛ ی اجتماعی و اعتیادثبت و تکمیل اطالعات ساختاري واحدهاي ارائه کننده خدمات سالمت روان .1

سالمت، نوع مرکز (شهري، در قسمت باالي فرم سمت راست نام شهرستان، نام مرکز بهداشتی درمانی/ مجتمع 

، ماه و تاریخ تکمیل فرم و نام پایگاه و یا روستایی و روستایی) مشخص می شود، و در سمت چپ سال–شهري

خانوادگی و امضاي  خانه بهداشت ثبت می گردد. در انتهاي فرم نام و نام خانوادگی و امضاي تکمیل کننده، نام و نام

 ی و امضاي پزشک ثبت می شود.و نام و نام خانوادگ مربی/ کارشناس

 ؛ثبت و تکمیل اطالعات جمعیت تحت پوشش و گزارش وضعیت غربالگري  .2

در قسمت دوم اطالعات ساختاري تعداد افراد جمعیت تحت پوشش به تفکیک گروههاي سنی(گروه هدف) و تعداد 

د غربالگري شده و تعداد بیمار کل جمعیت در ابتداي سال ثبت می گردد. سایر اطالعات ساختاري از قبیل تعداد افرا

جدید شناسایی شده به تفکیک گروه بیماري و زن و مرد به صورت ماهانه ثبت می گردد. کل موارد جدید ثبت شده 

 در ستون تعداد بیمار جدید شناسایی شده نباید بیشتر از کل موارد جدید به تفکیک نوع اختالل و جنس باشد.

 شرح اختالالت  .3

 (شدید روانی شامل اسکیزوفرنی، اختالل هذیانی،اسکیزوافکتیو، ان به ترتیب اختالالت سایکوتیک در ستون سالمت رو
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 تایمی، مالل پیش (افسردگی دوره کودکی، افسردگی اساسی، دیس، اختالالت افسردگی اسکیزوفرنیفرم، سایکوز گذرا و ...) 

(شامل ، اختالالت اضطرابی ، سیکلوتایمی و...)2وقطبی، اختالل د1(اختالل دوقطبی اختالالت دوقطبی از قاعدگی و...)،

اختالل وسواس، اختالل استرس پس از سانحه، بیش  حمله پانیک، استرس حاد، اختالل اضطراب فراگیر و فوبیها و...)

(شامل اختالالت ، سایر اختالالت روانپزشکی و اعصاب اوتیسم، دمانس، ا کمبود توجه، صرع، معلولیت ذهنیفعالی ب

مانند اختالل اختالالت شایع دوران کودکی ه جسمی، اختالالت تجزیه اي و اختالالت شخصیت و اختالالت خواب و شب

(شامل: مصرف هر نوع : اختالل مصرف مواد ، در ستون اعتیاد و الکل...)سلوك، اختالالت تیک، ناخن جوییدن و

مشتقات تریاك مثل تریاك، سوخته، شیره، مواد مخدر مانند حشیش، علف، سیگاري، ماري جوانا، بنگ، گراس، 

کراك، هروئین، مرفین، متادون، بوپرونورفین، تمجیزك، نورجیزك، محرك ها مانند شیشه، آمفتامین، ریتالین، خات، 

اختالل مصرف الکل  ،روان گردان ها مثل اکستازي، ال اس دي، مواد استنشاقی مانند چسب، اتر، بنزین، استن و ...)

و ستون سالمت اجتماعی، خشونت خانگی (شامل کودك  )شراب، آب جو، ویسکی و الکل طبی و...(شامل: مصرف 

 می باشد.  آزاري، همسرآزاري و سالمندآزاري و...)

نوع اختالل مطابق شرح حال روانپزشکی، تشخیص پزشک و براساس اطالعات لیست ارجاع و مراقبت : یادآوري

 تکمیل می گردد.   بیماریهاي روانپزشکی و سوء مصرف مواد

موارد جدید شناسایی شده و تعداد کل بیماران  موجود می  شامل: بیماران موجود در جمعیت تحت پوشش  .4

 باشد.

شامل کلیه مواردي است که همان ماه، توسط پزشک براي آنها فرم شرح حال  تعداد موارد جدید شناسایی شده: .5

جاع، پیگیري و مراقبت از اختالالت روانپزشکی و سوء روانپزشکی تکمیل و مشخصات آنها در دفتر ثبت، ار

مصرف مواد یا دفتر مراقبت و پیگیري پزشک ثبت گردیده است. موارد جدید باید به تفکیک نوع اختالل، جنس 

 و سن در آمار همان ماه ثبت گردد.

 تعداد بیماران موجود:  .6

ا زمان تکمیل فرم به شرح زیر توسط کارکنان بهداشتی شامل کلیه بیمارانی است که ت موارد داراي پرونده فعال قبلی:

  .و تیم سالمت (بهورز، کارشناس بهداشت خانواده و مراقب سالمت و پزشک) مورد شناسایی قرار گرفته اند

بیماران شناسایی شده داراي پرونده فعال (بیماران تحت مراقبت و پیگیري) همان موارد تکراري می باشد، بیمارانی 

 ماً تحت نظر و مراقبت پزشک عمومی/ خانواده مرکز بهداشتی درمانی هستند. که مستقی

افرادي که بیمار بوده ولی بنا به دالئلی خارج از سیستم بهداشتی مورد درمان و مراقبت قرار می گیرند (به  متفرقه:

 صورت مستقیم تحت نظر متخصص، یا پزشک عمومی خارج از سیستم بهداشتی درمانی هستند).

 شامل بیمارانی است که بعد از بهبودي مجدد با همان بیماري مراجعه کرده اند. زگشت مجدد:با
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  316  فعالیت ها ي حوزه سالمت روانی اجتماعی  ویژه پزشک  گزارش آمار  - فصل اول    – پزشک خانوادهبسته آموزشی و راهنماي عمل   

 
د جدید و داراي پرونده فعال قبلی، این ستون حاصل جمع موار  در قسمت تعداد بیماران موجود: "کل"ستون 

 ، بازگشت مجدد در ماه جاري می باشد.متفرقه

ز سالمت روانی مادران باردار، اطالعات مادران بارداري که داراي اختالل به دلیل اهمیت مراقبت ا مادران باردار:

روانپزشکی بوده و نیازمند خدمات خاص و پیگیري می باشند، عالوه بر اینکه در گروههاي سنی مربوطه درج می 

 گردد در این ستون نیز به صورت اختصاصی ثبت و گزارش می گردد.

در این ستون تعداد مراقبتهاي پزشک/غیرپزشک به تفکیک نوع اختالل   ه):تعداد مراقبت شده (خدمات ارائه شد .7

 به شرح زیر ثبت و گزارش می گردد.

تعداد موارد مراقبت شده توسط بهورز، کاردان/کارشناس/ مراقب سالمت و روانشناس به تفکیک نوع  غیرپزشک:

 بیماري ثبت می گردد.

 فکیک نوع بیماري ثبت می گردد.درمان دارویی و مراقبت توسط پزشک به ت پزشک:

 بیمارانی که بنا به دالیل ذیل به مرکز تخصصیی/ متخصص و بستري  ارجاع داده می شود ارجاع به متخصص: .8

 سایکوز بار اول ، بیمارانی صرعی و کم توان ذهنی بار اول، موارد اقدام به خودکشی و ...

 .د، فوت و سایر موارد می باشدموارد قطع پیگیري شامل موارد بهبو موارد قطع پیگیري: .٩

بیمارانی که بنا به تشخیص پزشک و یا متخصص نیاز به مصرف دارو ندارند، بهبودي محسوب شده و در این بهبود: 

 قسمت ثبت می گردد.

 بیمارانی که در همان ماه فوت نموده اند ، دراین ستون ثبت می گردد.فوت:

 سایر موارد شامل: 

 الف) مهاجرت

که بنا به تشخیص پزشک (مرکز و یا متخصص) نوع اختالل آنها تغییر یافته است. بیمارانی که نوع  ب) بیمارانی

مورد جدید بر اساس نوع اختالل و گروه  عنوان بهیابد، عالوه بر ثبت در قسمت سایر دالیل،  ها تغییر می اختالل آن

 سنی در قسمت موارد جدید نیز گزارش می شود. 

در مدت زمان تعیین شده مطابق (دامه درمان دارویی و غیر دارویی امتناع کرده و علیرغم پیگیري ج) بیمارانی که از ا

دستورالعمل) حاضر به همکاري نیستند. این وضعیت شامل مواترد ارجاع داده شده به مراکز تخصصی نیز می شود و 

  یگیري خواهند بود.در صورتی که پس از ارجاع براي دریافت خدمات به سیستم مراجعه نکند قطع پ

 



 مجموعه راهنماي تخصصی و مدیریتی حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

   بسته آموزشی و راهنماي عمل پزشک خانواده  -براي پزشکان خانواده  مجتمع ها و مراکز سالمت 

 دوم فصل
 
 
 
 

 

 

 
فعالیت هاي آموزشی  جمع آوري آمار 

سالمت روانی اجتماعی و  در برنامه هاي 
 اعتیاد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف فصل
 

 رود که بتوانید: پس از مطالعه این فصل انتظار می

سالمت روانـی   آموزشی در برنامه هاي  روش هاي جمع آوري و گزارش فعالیت هاي  -1

 . نماییداجتماعی و اعتیاد را تبیین 
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  317  ه پزشک سالمت روانی اجتماعی  ویژآموزشی در برنامه هاي  مستند سازي فعالیت ها ي   - فصل دوم   – پزشک خانوادهبسته آموزشی و راهنماي عمل   

  

 اعتیاد از پیشگیري و اجتماعی روانی سالمت سواد ارتقاي و آموزش هاي برنامه نتایج گزارش فرم

آموزش و ارتقاي سالمت روانی اجتماعی و پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی و اعتیاد یکی از برنامه هاي مهم و 

مت روان موظف هستند نسبت به اساسی حوزه سالمت روان است. در این راستا کلیه سطوح ارائه کننده خدمات سال

این مهم برنامه ریزي و اجرا کنند. کارشناسان مراقب سالمت و بهورزان به عنوان اولین سطح تماس با مردم و 

مراجعین واحدهاي سالمت فعالیت هاي آموزشی خود را مطابق بسته هاي معین شده و ارسالی ستاد هاي استان و. 

د کرد. آموزش مورد انتظار در خانه هاي بهداشت و مراکز سالمت صرفاً در شهرستان سازماندهی و ارائه خواهن

 محدوده بسته هاي ارسال و در قالب انتقال پیام هاي بهداشتی می باشد: 

 مهارت هاي خود مراقبتی در حوزه سالمت روان -

 مهارت هاي زندگی  -

 مهارت هاي فرزند پروري -

 آشنایی با ویژگی هاي بیماریهاي روانپزشکی  -

 یریت استرس مد -

 مدیرت خشم -

 پیشگیري از مصرف مواد و الکل -

مضاف بر این چنانچه آموزش هاي تخصصی مورد نیاز باشد با هماهنگی قبلی مطابق بسته هاي آموزشی مصوب 

وزارت بهداشت و ارسالی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی توسط کارشناس سالمت روان و رفتار مجتمع 

 المت جامعه یا ستاد شبکه بهداشت و درمان تدارك و ارائه می گردد. هاي آموزشی / مراکز س

 مجموعه این فعالیتها ضمن ثبت و مستند سازي در فرم ها و دفاتر مربوطه در پایان هرفصل جمع بندي و در فرم

ان درج و به ستاد شهرستاز پیشگیري و اجتماعی روانی سالمت سواد ارتقاي و آموزش هاي برنامه نتایج گزارش

 ارسال می گردد. 

 دستورالعمل تکمیل

  ثبت و تکمیل اطالعات ساختاري واحدهاي ارائه کننده خدمات سالمت روان ؛ .1

در قسمت باالي فرم سمت راست نام شهرستان، نام مرکز بهداشتی درمانی/ مجتمع سالمت، نوع مرکز (شهري، 

و تاریخ تکمیل فرم و نام پایگاه و یا ، ماه خص می شود، و در سمت چپ سالروستایی و روستایی) مش–شهري

خانوادگی و امضاي خانه بهداشت ثبت می گردد. در انتهاي فرم نام و نام خانوادگی و امضاي تکمیل کننده، نام و نام 

 و نام و نام خانوادگی و امضاي پزشک ثبت می شود.مربی/ کارشناس 
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  318  ه پزشک سالمت روانی اجتماعی  ویژآموزشی در برنامه هاي  مستند سازي فعالیت ها ي   - فصل دوم   – پزشک خانوادهبسته آموزشی و راهنماي عمل   

 
 لیت هاي آموزشی ؛نتایج فعا ثبت و تکمیل اطالعات جمعیت تحت پوشش و گزارش  .2

؛ مهارت هاي خود مراقبتی در حوزه سالمت روان، مهارت هاي زندگی، مهارت هاي موضوع آموزشی که شامل -

فرزند پروري، آشنایی با ویژگی هاي بیماریهاي روانپزشکی، مدیریت استرس، مدیرت خشم، پیشگیري از مصرف 

 می باشد. مواد و الکل و سایر موارد

 ان ؛ شامل موارد زیر استشرکت کنندگ اطالعات  .3

هر گونه جلسه آموزشی که در ارتباط با موضوع مربوطه تشکیل گردیده است ( با  جلسه آموزشی؛ •

 نفر) 5حداقل 

در ارتباط با موضوع خاص  ی که با حضور کارشناس سالمت روانهر فعالیت آموزش کارگاه آموزشی؛ •

نفر به صورت فعال و کارگروهی و پرسش و  30داکثر و ح 8برگزار و طی آن شرکت کنندگان حداقل 

 پاسخ تحت آموزش قرار گرفته اند. 

نفر در آن شرکت نموده و طی برگزاري یک یا چند سخنران پیرامون  50هر جلسه اي که بیش از  همایش؛ •

 موضوع مربوطه سخنرانی و اطالع رسانی کرده است. 

بین در ور/ پمفلت و رسانه اي که براي مخاطهرگونه برش توزیع رسانه آموزشی/ کمک آموزشی؛ •

) توزیع گردید به رگاه/ جلسه/ همایش یا خارج از آناعم از اینکه در جریان کاارتباط با موضوع آموزشی (

 تعداد درج می گردد. 

تعداد افرادي که در جلسه/ کارگاه/ همایش آموزشی شرکت کرده اند به تفکیک  تعداد شرکت کننده؛ •

 وه هدف درج می گردد. زن و مرد و گر

 افراد آموزش دهنده؛   .4

می کنند  دقیقه اي ارائه 10-15همکارانی که پیام هاي سالمت روان را در قالب آموزش هاي کوتاه شامل   •

 مانند پزشکان خانواده، مراقبین سالمت و بهورزان. همچنین کارشناسان سالمت روان و رفتار که آموزش

در قالب جلسات ساختارمند طراحی مهارت هاي زندگی، مدیریت استرس و...) ي، ورهاي فرزند پر(مهارتهاي خاص 

 و اجرا می کنند. 

 اطالعات گروههاي هدف  .5

یانساالن و سالمندان) و مادران کودکان، نوجوانان، جوانان، مشامل تمام گروههاي سنی ( گروه هدف عام  •

 مادران باردار وشیرده و داراي کودك و نوجوان) (
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  319  ه پزشک سالمت روانی اجتماعی  ویژآموزشی در برنامه هاي  مستند سازي فعالیت ها ي   - فصل دوم   – پزشک خانوادهبسته آموزشی و راهنماي عمل   

  

 

(افراد صرف کننده دخانیات، مواد مخدر و الکل)،  شامل معتادین ؛اي در معرض خطر/ پرخطرگروهه •

همسر آزاري و کودك ( بیماران روانپزشکی و خانواده آنها و مراقبین بیماران، افراد در معرض خشونت

 و....  ADHDآزاري) و والدین داراي کودك ناسازگار/ 

 اعتیاد از پیشگیري و اجتماعی روانی سالمت سواد ارتقاي و آموزش هاي برنامه نتایج گزارش فرم
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  320  ه پزشک سالمت روانی اجتماعی  ویژآموزشی در برنامه هاي  مستند سازي فعالیت ها ي   - فصل دوم   – پزشک خانوادهبسته آموزشی و راهنماي عمل   

  

 آ�وزش و ار�قای �واد سال�ت روا�ی ا��ما�ی و پ����ری از ��رف �واد و ا��ل 

 � ��ع�ت ��ت �وشش �� خا�واده

 

��ی �ما�ی ��ح اول  خالت �ھدا  � �مار �ی آید.ا�دام ��م و اسا�ی � ��� � و �دا

 ....آن را �دی ب��ر�م



 مجموعه راهنماي تخصصی و مدیریتی حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد

   بسته آموزشی و راهنماي عمل پزشک خانواده  -براي پزشکان خانواده  مجتمع ها و مراکز سالمت 

 سوم فصل
 
 
 
 

 

 

 
سالمت فعالیت هاي   چک لیست پایش

 روانی اجتماعی و اعتیاد 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف فصل
 

 رود که بتوانید: پس از مطالعه این فصل انتظار می

 آشناشوید. سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد  برنامه هاي  با چک لیست پایش  -1

  نسبت به استفاده از آن در جهت کنترل روند اجراي برنامه ها اقدام نمایید.  -2
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  321                               سالمت روانی اجتماعی   چک لیست پایش برنامه هاي   - ومسفصل    – پزشک خانوادهبسته آموزشی و راهنماي عمل   

 
 اعتیاد از پیشگیري و اجتماعی روانی چک لیست هاي پایش و ارزشیابی در حوزه سالمت

 الف. چک لیست پایش و ارزشیابی کارشناس مراقب سالمت 

 .دانشگاه علوم پزشکی : .................... شهرستان :....................   نام و نام خانوادگی ؛ خانم / آقاي : ................
 / روستا: ......... مرکز/ پایگاه : ............... ماه .................  سال ................شهر

ف
دی

ر
 

 استاندارد سئواالت

ل
زک

تیا
ام

به 
تس

مک
از 

متی
ا

رد 
دا

د ن
ور

م
 

1 

آیا کارشناس در دوره هاي 

آموزشی توجیهی بدو خدمت 

 برنامه ها شرکت داشته است؟

 ره پایش)(نکته مهم:صرفا براي اولین دو

 امتیاز)2شرکت در دوره هاي آموزشی کامل ( -

 امتیاز)2دریافت بسته آموزشی ( -
4 

  

2 

آیا کارشناس در دوره هاي 

بازآموزي بر نامه  ها شرکت 

 داشته است؟

شرکت در دوره هاي بازاموزي طول یک سال گذشته حوزه سالمت  -

 امتیاز)2روانی،اجتماعی و اعتیاد (

 امتیاز)2عتیاد و اجتماعی (وجود بسته آموزشی روان، ا -

4 

  

3 

آیا مراجعین به پایگاه بهداشت و 

مرکز جامع خدمات سالمت، 

غربالگري سالمت روانی، اجتماعی 

 و اعتیاد شده اند؟

   12 انجام ویزیت پایه و ثبت نتایج ان در فرم گزارش روزانه غربالگري مراقب سالمت -

پوشش مورد انتظار می باشد به درصد جمعیت تحت  16انجام غربالگري ساالنه  -

ازاي هر فصل در صورت تحقق غربالگري (شناسائی موارد داراي اختالل) به میزان 

 درصد کل امتیاز داده شود.4

6 

  

 -میانساالن –جوانان -نوجوانان  -پرونده در هر گروه سنی (کودکان 2بررسی  -

اعتیاد انجام شده مادران) که غربالگري در حوزه هاي سالمت روانی،اجتماعی و 

 امتیاز)2باشد(هر پرونده کامل 

12 

  

4 
آیا موارد غربالگري مثبت طبق 

دستورالعمل ارجاع و مورد 

 پیگیري قرار گرفته است؟

بررسی روند ارجاع و پیگیري نتیجه آن به تفکیک از هر مورد سنی و مادران  -

زشکی (هر پرونده بصورت راندم در برنامه تشخیص و مراقبت اختالالت روانپ2

 امتیاز) 1پرونده کامل 

6 

  

 2بررسی روند ارجاع و پیگیري نتیجه آن به تفکیک از هر گروه سنی و مادران  -

پرونده بصورت راندم در برنامه تشخیص و مراقبت سوء مصرف مواد و الکل (هر 

 امتیاز) 1پرونده کامل 

6 

  

 2گروه سنی و مادران بررسی روند ارجاع و پیگیري نتیجه آن به تفکیک از هر  -

پرونده بصورت راندم در برنامه شناسایی و مدیریت سالمت اجتماعی (هر پرونده 

 امتیاز) 1کامل 

6   

5 

آیا نسبت به انجام و ثبت روند 

مراقبت از موارد داراي اختالل/ 

مشکل سالمت روانی تایید شده 

توسط پزشک/روانشناس مطابق 

 دستودالعمل اقدام شده است؟

کیفیت ثبت موارد در دفتر ثبت روند پیگیري و مراقبت اختالالت بررسی  -

 امتیاز) 2روانپزشکی (
2 

  

بررسی روند مراقبت (فرم مراقبت تکمیل شده در پرونده خانوار) به تفکیک از هر  -

پرونده بصورت راندم در برنامه تشخیص و مراقبت اختالالت  2گروه سنی 

 ز)امتیا 1روانپزشکی (هر پرونده کامل 

6   

6 

در مواجهه با موارد فوریت هاي 

روانپزشکی و مشکالت اجتماعی، 

آیا پیگیري براساس دستورالعمل 

 انجام شده است؟

ثبت دفتر شناسایی ارجاع و مراقبت افراد در معرض عوامل اجتماعی و اختالالت  -

 امتیاز)3مصرف مواد (

 امتیاز) 3ت هفتگی (بار در هفته هاي دوم به بعد بصور 2تکمیل فرایند پیگیري:  -

6   

ارجاع فوري موارد اورژانس روانپزشکی به پزشک در صورت مراجعه مستقیم به  -

 کارشناس مراقب سالمت /بهورز
3   

ارجاع فوري موارد اورژانس به پزشک در صورت مراجعه مستقیم به کارشناس  -

 امتیاز)1مراقب (
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  322                               سالمت روانی اجتماعی   چک لیست پایش برنامه هاي   - ومسفصل    – پزشک خانوادهبسته آموزشی و راهنماي عمل   

 
 

 شهرستان :....................   نام و نام خانوادگی ؛ خانم / آقاي : ................. دانشگاه علوم پزشکی : ....................
 شهر/ روستا: ......... مرکز/ پایگاه : ............... ماه .................  سال ................

ف
دی

ر
 

 استاندارد سئواالت

ل
زک

تیا
ام

به 
تس

مک
از 

متی
ا

رد 
دا

د ن
ور

م
 

7 
یماران سایکوتیک پس از آیا مراقبت ب

 ترخیص از بیمارستان انجام می شود؟

بررسی دفتر پیگیري تلفنی موارد داراي مشکالت روانپزشکی (سایکوتیک)  -

 امتیاز)2(

 امتیاز)2بررسی پرونده موارد موجود ( -

4 
  

8 

آیا فرایند تکمیل لیست ثبت نام 

و پیگیري صورت جلسات 

آموزش گروهی در برنامه هاي 

انی اجتماعی و اعتیاد سالمت ر و

 بصورت ماهانه انجام می شود؟

 امتیاز)5/2تکمیل فرم  ثبت و گزار ش آموزش گروهی ( -

ارائه فرم فعالیت هاي آموزشی به ستاد مجتمع سالمت /مرکز بهداشتی  -

 امتیاز) 5/2درمانی در پایان هر فصل (

5 

  

9 

آیا فرمهاي ثبت آمار و خدمات 

ماهانه در برنامه هاي حوزه 

المت روانی اجتماعی و اعتیاد س

بطور کامل و به موقع تحویل 

 داده شده است؟

ماه اخیر (در  3ثبت صحیح و  کامل اطالعات و آمار: بررسی فرم اماري  -

صورت هم خوانی اطالعات فرمهاي مربوطه و با آمار ماه قبل براي هر ماه 

 امتیاز) 3

9 

  

 3 امتیاز) 1اي هرماه ارائه فرمهاي تکمیل شده تا پنجم هر ماه (بر -

  

10 

ثبت کامل و به روز شده پانل 

اطالعات آماري برنامه هاي 

سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد 

 و تسلط بر تحلیل آن 

 امتیاز) 2نصب پانل (

 امتیاز)  4ثبت و تحلیل وضعیت موجود(
6 

  

   100 و اعتیاد مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد در حوزه برنامه هاي سالمت روانی اجتماعی 

 تحلیل کلی و گزارش اجمالی 

  اشکاالت فنی و کارشناسی مشاهده شده
 
 
 
 
 
 

 اقدامات فنی مورد انتظار:
 

 امضا                          نام و نام خانوادگی پایش کننده:                                                                                               
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 راهنماي چک لیست مراقب سالمت 

 ارتقاء بهداشت و مدریت در عادالنه و تخصصی خدمات ارائه هدف با و سالمت نظام تحول طرح شده اجرایی با

 به خانواده مراقب سالمت کارشناس شهرها، حاشیه در خصوصا اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت حوزه در عمومی

 در پیگیري و ارجاع آموزش خودمراقبتی، غربالگري، وظایف خدمات؛ ارائه اول سطح در متخصص نیروي عنوان

 و پایش جهت لیست چک این محتوي .داشت خواهد عهده بر فلوچارتها و وظایف شرح اساس بر را حوزه این

. است یازامت 100 و سوال 10 بر مشتمل شده و تدوین و تهیه خانواده سالمت مراقب کارشناس عملکرد ارزشیابی

 .است شده بیان تفصیل به سوال هر معیار و استاندارها ذیل در

 امتیازها محاسبه نحوه و کلی مشخصات

 کل امتیاز ستون 

 .میدهد نشان را شده تعیین معیار/  استاندارد اساس بر امتیاز هر نهایی عدد

 مکتسبه امتیاز ستون 

 محاسبه را امتیاز روانشناس استاندارد تعریف با مطابق و سوال هر به مربوط مستندات رویت اساس بر کننده پایش

 .میکند درج ستون این در و کرده

 ندارد مورد ستون 

 (به نداشته اند همکاري آن با مرتبط پرسنل یا و نبوده تامین خدمات انجام نیاز پیش که مواردي در ستون این

 کسر امتیاز عدد کل از فرم انتها در و شده زده عالمت ستاد) توسط آموزشی دوره هاي برگزاري عدم مثال عنوان

 یا مثالً در .کسر می شود نداشته مورد که مواردي به توجه با 48 عدد از نهایی امتیاز ترتیب بدین. شد خواهد

 کارشناس پزشک توسط ارجاع پیگیري یا و پزشک به ارجاع از اورژانس موارد گذشته ماه سه طی که صورتی

کل کسر  امتیاز و از زده شده عالمت 6 سوال براي »ندارد مورد ستون«باشد  نداشته ودوج خانواده سالمت مراقب

 خواهد شد. 

 دوم و اول سوال 

 است؟ داشته اعتیاد شرکت و اجتماعی روانی، سالمت هاي برنامه خدمت بدو توجیهی آموزشی دوره هاي در کارشناس آیا

 در مراحل و تحول نظام طرح اجراي زمان از پایش ولینا شامل شونده پایش موقعیت اساس بر سوال این امتیاز

 .است اي دوره هاي پایش مورد در بعد

 امتیاز 4کل سوال  :پایش اولین

 دریافت گواهی و اعتیاد و اجتماعی روان، سالمت آموزش دوره هاي در شرکت براي امتیاز) (دو کامل امتیاز 

 .باشد شده انجام پزشکی معلو دانشگاه ستاد توسط کوریکولوم اساس بر که معتبر
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درج  در اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت حوزه در خانواده سالمت مراقب کارشناس آموزشی رویت گواهی

 .است ضروري امتیاز

 (دو امتیاز) کامپیوتر وجود صورت در الکترونیک فایل هاي و کتاب شامل آموزشی بسته هاي دریافت 

 امتیاز 4کل سوال  :دوره اي پایشهاي

 سال طول یک در اعتیاد و اجتماعی روان، سالمت آموزش دورههاي در شرکت براي امتیاز) 2( کامل متیازا 

. باشد شده پزشکی انجام علوم دانشگاه ستاد توسط کوریکولوم اساس بر که معتبر گواهیاي دریافت و گذشته

 درج در اعتیاد و تماعیروانی، اج سالمت حوزه در خانواده سالمت مراقب کارشناس آموزشی گواهی رویت

 .است ضروري امتیاز

 کامپیوتر(دوامتیاز) وجود صورت در الکترونیک فایلهاي و کتاب شامل آموزشی بسته هاي وجود 

 سوم سوال 

 )12مراجعین به پایگاه بهداشت و مرکز جامع خدمات سالمت، غربالگري سالمت  روانی، اجتماعی و اعتیاد شده اند؟ (کل امتیاز  آیا

 و به پزشک ارجاع و روان سالمت غربالگري به موظف خانواده سالمت مراقب کارشناسان وظایف، شرح ساسا بر

 .بود خواهد روانشناس به ارجاع و اعتیاد و اجتماعی سالمت حوزه هاي در اولیه غربالگري

 ) امتیاز) 8انجام ویزیت پایه و ثبت نتایج ان در فرم گزارش روزانه غربالگري مراقب سالمت 

 درصد جمعیت تحت پوشش مورد انتظار می باشد به ازاي هر فصل در صورت  16جام غربالگري ساالنه ان

 امتیاز) 6درصد کل امتیاز داده شود: (4تحقق غربالگري (شناسائی موارد داراي اختالل) به میزان 

  غربالگري در حوزه مادران) که  -میانساالن -جوانان  -پرونده در هر گروه سنی (کودکان و نوجوانان 2بررسی

 امتیاز 10امتیاز) :  کل سوال 1هاي سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد انجام شده باشد (هر پرونده کامل 

 چهارم سوال 

 امتیاز 20می شود؟کل سوال  داده ارجاع مثبت غربالگري موارد آیا

 و مصرف مواد از پیشگیري حوزه و اجتماعی سالمت حوزه در تکمیلی غربالگري روان و سالمت غربالگري فرآیند

 .می پذیرد انجام ارجاع برگه هاي طریق از خدمات ارائه فلوچارت و دستورالعمل اساس بر الکل،

 میانساالن)و  -جوانان –نوجوانان  -بررسی روند ارجاع و پیگیري نتیجه آن به تفکیک از هر گروه سنی (کودکان

امتیاز،  1اقبت اختالالت روانپزشکی (هر پرونده کامل پرونده بصورت راندم در برنامه تشخیص و مر2مادران 

 امتیاز) 10کل سوال 
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  پرونده بصورت راندم در برنامه  1بررسی روند ارجاع و پیگیري نتیجه ان به تفکیک از هر گروه سنی و مادران

 امتیاز) 5امتیاز، کل سوال  1تشخیص و مراقبت سوء مصرف مواد و الکل (هر پرونده کامل 

 پرونده بصورت راندم در برنامه 1وند ارجاع و پیگیري نتیجه ان به تفکیک از هر گروه سنی و مادران بررسی ر

 امتیاز) 5امتیاز، کل سوال  1شناسایی و مدیریت سالمت اجتماعی (هر پرونده کامل 

 تایج ن ثبت دفتر همچنین و ارجاع پسخوراند برگه هاي و تکمیلی غربالگري از بعد ارجاع برگه رویت :نکته

 .است ضروري سالمت رسانی پیام و غربالگري

 پنجم سوال 

نسبت به انجام و ثبت روند مراقبت از موارد داراي اختالل/مشکل سالمت روانی تایید شده توسط پزشک/ روانشناس  آیا
 امتیاز)  12مطابق دستورالعمل اقدام شده است؟ (کل سوال 

ارتقاء  به منجر خود امر این و می گردد خدمت ارائه اومتد باعث خود پیگیریهاي با سالمت مراقب کارشناس

 .می شود خدمت گیرندگان بیشتر رضایت و خدمات

 ) امتیاز) 2بررسی کیفیت ثبت موارد در دفتر ثبت روند پیگیري و مراقبت اختالالت روانپزشکی 

 پرونده  2سنی و مادران  بررسی روند مراقبت (فرم مراقبت تکمیل شده در پرونده خانوار) به تفکیک از هر گروه

 10امتیاز  کل سوال  1(هر پرونده کامل بصورت راندم در برنامه تشخیص و مراقبت اختالالت روانپزشکی 

 )امتیاز

 ششم سوال 

پیگیري براساس دستورالعمل انجام شده است؟کل  1آیا در مواجهه با موارد فوریت هاي روانپزشکی و مشکالت اجتماعی
 امتیاز 9سوال 

 و می آید به شمار خانواده سالمت مراقب کارشناس وظایف اولویتهاي از روانپزشکی اورژانسهاي پیگیري موارد

 عهده بر بهداشت در پایگاههاي و جامع سالمت مرکز در روان سالمت کارشناس نبود در بیماران پیگیري مسئولیت

 .بود خواهد سالمت مراقب کارشناس

 :گذشته ماه سه در شده ثبت هاي پرونده میان از تصادفی صورت به نساورژا مورد 1 انتخاب با اساس این بر

 امتیاز)3( آمار به مربوط فرمهاي و دفاتر در قرمز رنگ با ها فوریت موارد ثبت 

  امتیاز) 3بار در هفته اول و در هفته هاي دوم به بعد بصورت هفتگی ( 2تکمیل فرایند پیگیري 

 

 پایدار، تشنج خودکشی، به اقدام یا خودکشی افکار شود، دیگران یا خود به آسیب به منجر که گونه اي به پرخاشگري و خشونت شامل - 1

 روانپزشکی داروهاي عوارض شدید
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 به پزشک در صورت مراجعه مستقیم به کارشناس مراقب سالمت/ ارجاع فوري موارد اورژانس روانپزشکی 

 امتیاز) 3بهورز(

شرح  اساس بر موارد% 100 موجه غیر پیگیري عدم روانپزشکی، اورژانسهاي موارد اهمیت دلیل به :مهم نکته

 ل امتیازک از نیمی و نمی گیرد تعلق امتیازي دستورالعمل؛ با مطابق و خانواده سالمت مراقب کارشناس وظایف

 .شد خواهد کسر 5 شماره سوال

 هفتم سوال 

 امتیاز) 4آیا مراقبت بیماران سایکوتیک پس از ترخیص از بیمارستان انجام می شود؟ (کل سوال 

 ) (سایکوتیک) امتیاز)2بررسی دفتر پیگیري تلفنی، در صورت ثبت موارد داراي مشکالت روانپزشکی 

 امتیاز)2یل دقیق پرونده (بررسی پرونده موارد موجود، در صورت تکم 

 هشتم سوال 

فرایند تکمیل لیست ثبت نام و پیگیري صورت جلسات آموزش گروهی در برنامه هاي سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد  آیا

 امتیاز) 5بصورت ماهانه انجام می شود؟ (کل سوال 

 در راهنمایی هاي خودمراقبتی رائها با منفی موارد غربالگري جریان در می رود انتظار سالمت مراقب کارشناس از

 مهارتهاي گروهی کالسهاي آموزش در شرکت استفاده امکان تشریح و اجتماعی روانی، سالمت برنامه هاي حوزه

 .نماید هدف داوطلب گروه افراد از ثبت نام به ، اقدام فرزندپروري و زندگی

 شد خواهند پیگیري مناسب زمان در شرکت براي و ثبت نام داوطلبان گروهی، خدمات مخصوص فرم در .

نموده و فرم  ثبت و  ثبت سالمت آموزش دفتر در را جلسه هر پایان خانواده سالمت مراقب کارشناس همچنین

 امتیاز)5/2گزارش آموزش گروهی بصورت دقیق تکمیل می گردد. (

 امتیاز) 5/2ن هر فصل (ارائه فرم فعالیت هاي اموزشی به ستاد مجتمع سالمت/ مرکز بهداشتی درمانی در پایا 

و  هماهنگی از پس و گرفت خواهد قرار تیم روانشناس اختیار در داوطلبان از نام ثبت شده تکمیل نکته: فرم

 .شد پيگيری خواهند جلسه ها در شرکت برای افراد بهداشتی پايگاههای يا و سالمت جامع مرکز با ريزی برنامه

 نهم سوال 

اهانه در برنامه هاي حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد بطور کامل و بموقع تحویل داده آیا فرمهاي ثبت آمار و خدمات م
 امتیاز) 12شده است؟ (کل سوال

 

 توسط کارشناس ماهانه صورت به اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت حوزه در خدمات ارائه و آمار ثبت فرمهاي

 . شد خواهد ارسال ع سالمت/ ستاد شهرستانمجتم ستاد به ارائه جهت مرکز مسئول به سالمت مراقب
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 مشکالت و مواد مصرف اختالالت -خودکشی-روانپزشکی ثبت صحیح و کامل اطالعات و آمار (اختالالت 

ماه اخیر (در صورت هم خوانی اطالعات فرمهاي مربوطه و با آمار ماه قبل  3اجتماعی): بررسی فرم آماري 

 تیازام 9امتیاز): کل سوال  3براي هر ماه 

  امتیاز 3امتیاز) کل سوال  1ارسال فرم هاي تکمیل شده تا پنجم هر ماه  به ستاد شهرستان (براي هرماه 

 دهم سوال 

ثبت کامل و به روز شده پانل اطالعات آماري برنامه هاي سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد و تسلط بر تحلیل آن (کل سوال 
 امتیاز) 6

 ) امتیاز)  2نصب پانل 

  امتیاز) 4تحلیل وضعیت موجود (ثبت و 
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 ب، چک لیست ارزشیابی پزشک خانواده

 
 .دانشگاه علوم پزشکی : .................... شهرستان :....................   نام و نام خانوادگی ؛ خانم / آقاي : ................

 ................شهر/ روستا: ......... مرکز/ پایگاه : ............... ماه .................  سال 

ف
دی

ر
 

ل استاندارد / معیار سئواالت
زک

تیا
ام

 

به
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متی
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1 
توجیهی  –آیا پزشک در دوره آموزشی

بدو خدمت برنامه ها شرکت داشته 

 (صرفا براي اولین دوره پایش)است؟ نکته  مهم: 

سالمت روان، اجتماعی و اعتیاد حداقل  شرکت در دوره هاي آموزشی -
 امتیاز)2ت (ساع12

 امتیاز)2وجود بسته هاي آموزشی ( -
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2 
آیا پزشک در دورهاي بازآموزي برنامه 

 ها شرکت داشته است؟

ساعت در طول  6شرکت در دوره هاي بازآموزي حداقل به مدت  -
 امتیاز)2یکسال گذشته (

 امتیاز)1وجود بسته آموزشی روان، اعتیاد و اجتماعی ( -
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3 
توسط  برگزاري جلسات آموزشی

 پزشک (مطابق با شرح وظایف)

مشاهده مستندات (دفتر آموزش)، فصلی یک جلسه آموزشی براي  -
 امتیاز)4پرسنل(

 3مشاهده مستندات برگزاري جلسه آموزشی گروهی خانواده بیماران هر  -
 امتیاز)4ماه یک جلسه و ثبت در فرم مراقبت پزشک (

8 

  

4 
فرایند مدیریت بیماري توسط پزشک به 

 انجام می گیرد؟ درستی

ثبت لیست بیماران روانپزشکی و سوءمصرف مواد و الکل در دفتر پیگیري  -
 و مراقبت

 پرونده از نظر وجود موارد زیر: 5بررسی  -
تکمیل فرم شرح حال روانپزشکی، تکمیل فرم ثبت مراقبت، ثبت تشخیص  -

قطعی در فرم شرح حال و فرم پسخوراند ارجاع، وجود ته برگ ارجاع 
اس و مراقب سالمت، ارجاع به سطوح تخصصی (اولین ویزیت به رواشن

 امتیاز) 5بیماران سایکوتیک و اورژانسی) بر اساس فلوچارت (هر مورد 
 بیماریابی موارد جدید از میان مراجعین براساس گزارش خود پزشک ؛  -

(شاخص مورد انتظار درصد بیماریابی جمعیت غربالگري شده در شهر و 
 باشد) :درصد می 16روستا : 

درصد باشد، امتیاز  16در صورتی که طبق شاخص حد انتظار بیماریابی  
 امتیاز)  10کامل: (

 امتیاز)  6بیماریابی (   

 امتیاز) 3بیماریابی (  کمتر از   

 عدم بیماریابی : صفر)  
 مراقبت به موقع و مرتب بیماران -
 انه اختالالت افسردگی، اضطراب، حد انتظار میانگین بار مراقبت سالی

بار  4اختالالت وسواس، اختالالت کودکان، سایر اختالالت روانپزشکی 
 در سال است. 

  حد انتظار میانگین بار مراقبت سالیانه اختالالت سایکوتیک، اختالالت
 بار در سال است. 6دوقطبی، صرع :

  :ار استب 2حد انتظار میانگین بار مراقبت سالیانه کم توان ذهنی 
  درصد  50درصورتی که میانگین بار مراقبت کامل باشد امتیاز کامل و اگر

درصد امتیاز در غیر این صورت  50شاخص میانگین اجرا شده باشد 
 می باشد) 10صفر امتیاز (امتیاز کل این قسمت از سوال 

45 
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5 
بررسی پایش و نظارت از خانه هاي 
بهداشت/ مرکز سالمت توسط 

 پزشک مطابق با برنامه زمانبندي

پایش عملکرد سطوح محیطی و بررسی روند عملکرد بهورز/ مراقب 
 امتیاز) 2سالمت حداقل هر سه ماه یکبار(هر فصل 
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6 
نظارت بر ثبت صحیح و ارسال به 

 موقع آمارها

مراقبت پزشک با دفتر ثبت روند پیگیري و  مطابقت دفتر پیگیري و -
 امتیاز) 3( پزشکی بهورز/ مراقب سالمتاختالالت روانمراقبت  

مطابقت فرم گزارش تشخیص و مراقبت اختالالت روانپزشکی با پانل  -
 امتیاز) 3(
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7 
تکمیل و تحلیل پنل اطالعات 
آماري برنامه هاي سالمت روانی، 

 اجتماعی و اعتیاد

 امتیاز)6به تفکیک مراکز و خانه هاي تحت پوشش (تکمیل پنل 
تحلیل وضعیت موجود بر اساس رنگ هاي سبز، آبی، زرد و قرمز و 
تبیین علت هر کدام و برنامه پزشک در جهت بهبود رواند مشکل یا 

 امتیاز)4تثبیت روند مثبت (

10 

  

8 
نظارت بر وضعیت داروهاي 

 روانپزشکی مورد نیاز در مراکز

 4اي تجویزي براي بیماران روانپزشکی در پرونده(ثبت داروه -
 امتیاز)

 بررسی و تایید درخواست داروهاي روانپزشکی در زمانی که هنوز -
 موجود مرکز در قبلی درخواست در دارو قلم هر از % 50 حداقل

 امتیاز) 4(.باشند
نظارت بر تحویل رایگان داروهاي بیماران روانپزشکی در مراکز  -

 ز)امتیا 2روستایی (

 وجود اقالم داروهاي روانپزشکی در مرکز سالمت/ خانه بهداشت  -

10 

  

9 
آیا پیگیري موارد فوریت هاي 
روانپزشکی و اجتماعی انجام شده 

 است؟

 براساس لیست ارجاع فوریت هاي پزشکی در مرکز جامع سالمت ؛
موارد فوریت روانپزشکی به روانشناس و 100پیگیري و پسخوراند % -

 امتیاز) 3(مراقبت سالمت 

 امتیاز)3ارجاع به سطوح تخصصی (  -
% موارد پیگیري نشده باشد امتیازي تعلق نمی گیرد 100در صورتی که 

 کسر خواهد شد. 4% امتیاز سوال شماره50و 

6 

  

  مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد در حوزه برنامه هاي سالمت روانی،اجتماعی و اعتیاد

  

 تحلیل کلی و گزارش اجمالی 
 شکاالت فنی و کارشناسی مشاهده شده ا

 اقدامات فنی مورد انتظار:
 

 امضا                          نام و نام خانوادگی پایش کننده:                                                                                               
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 خانواده راهنماي چک لیست پزشک

 جمع سوال با 9 بر مشتمل و شده تدوین و تهیه سالمت تیم پزشک ارزشیابی و پایش جهت لیست چک این تويمح

 اساس سوال بر هر معیار و استاندارها ذیل در. است اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت حوزه در 100 امتیازات

 اساس بر ارائه خدمات فرآیند با مطابق و سالمت خدمات جامع مرکز در پزشک وظایف شرح و دستورالعملها

 .شده بیان به تفصیل الکل و مواد مصرف از پیشگیري و اجتماعی سالمت روان، سالمت برنامههاي فلوچارت

 امتیازها محاسبه نحوه و کلی مشخصات

 کل امتیاز ستون 

 .می دهد نشان را شده تعیین معیار/ استاندارد اساس بر امتیاز هر نهایی عدد

 سبهمکت امتیاز ستون 

 کرده محاسبه پزشک را امتیاز استاندارد تعریف با مطابق و سوال هر به مربوط مستندات رویت اساس بر کننده پایش

 .می کند درج ستون این در و

 ندارد مورد ستون 

 عنوان (به نداشته اند همکاري آن با مرتبط پرسنل یا و نبوده تامین خدمات انجام نیاز پیش که مواردي در ستون این

 خواهد کسر امتیاز عدد کل از فرم انتها در شده) و زده عالمت(ستاد  توسط آموزشی دوره هاي برگزاري عدم ثالم

 طی که صورتی یا در .شود کسر می نداشته مورد که مواردي به توجه با 100 عدد از نهایی امتیاز ترتیب بدین. شد

 شده زده عالمت نهم سوال براي مورد ندارد ستون. شدبا نشده شناسایی مرکز در اورژانسی مورد هیچ گذشته ماه سه

 ).شد خواهد محاسبه 92 نهایی عدد از پزشک براي کل امتیاز و

 دوم و اول سوال 

 (صرفا براي اولین دوره پایش)نکته  مهم:   است؟ داشته شرکت ها برنامه خدمت بدو توجیهی  آموزشی دوره در پزشک آیا

 بعد در مراحل و تحول نظام طرح اجراي زمان از پایش اولین شامل شونده پایش موقعیت اساس بر سوال این امتیاز

 .است اي دوره هاي پایش مورد در

  :امتیاز ) 4پایش(کل سوال  اولین در اول مرحله

 و ساعت 6 حداقل اعتیاد و اجتماعی روان، سالمت آموزش دوره هاي در شرکت براي امتیاز) (دو کامل امتیاز 

 در پزشک رویت گواهی. باشد شده انجام روانپزشک توسط کوریکولوم اساس بر که عتبرگواهی م دریافت

 .است ضروري امتیاز درج

 امتیاز) کامپیوتر(دو وجود صورت در الکترونیک فایل هاي و کتاب شامل آموزشی بسته هاي وجود 
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  :)امتیاز 3کل سوال (  دوره اي پایش هاي

 در ساعت 6 حداقل اعتیاد و اجتماعی روان، سالمت آموزش دوره هاي در تشرک امتیاز) براي (دو کامل متیازا 

 رویت. باشد شده روانپزشک انجام توسط کوریکولوم اساس بر که معتبر گواهی اي دریافت و گذشته سال یک طول

 .است ضروري امتیاز درج در پزشک گواهی

 امتیاز) (یک کامپیوتر وجود صورت در الکترونیک فایلهاي و کتاب شامل آموزشی بسته هاي وجود 

 سوم سوال 

 امتیاز 8برگزاري جلسات آموزشی توسط پزشک (مطابق با شرح وظایف) کل سوال 

سالمت  حوزه در خود مجموعه زیر سالمت تیم اعضاي براي یکبار ماه سه هر است موظف سالمت تیم پزشک

 روند کار بررسی و بیماران مدیریت ارجاع، حوهن ها، پیگیري روند بیماریابی، موارد در اعتیاد و اجتماعی روانی،

 .نماید برگزار آموزشی جلسه تیمی،

 امتیاز 4(پرسنل  براي آموزشی جلسه یک فصلی ،)آموزش دفتر( مستندات مشاهده( 

از  یک هر براي و جلسه یک ماه 3 حداقل هر بیماران خانوادههمچنین برگزاري جلسات آموزش گروهی براي 

محتوي  با )... و صرع به مبتالیان سایکوتیک، بیماران ذهنی، معلول بیمار داراي هاي اده(خانو هدف گروههاي

نحوه  و خطر عالئم شناسایی دارویی، عواض با آشنایی و دارویی هاي مراقبت نحوه اختالل نوع با آشنایی

 )امتیاز4( سالمت تیم با همکاري

 امتیاز 4( وهی خانواتده هاي بیمارانآموزش گر جلسه  1 فصلی ،)آموزش دفتر( مستندات مشاهده( 

 چهارم سوال 

 امتیاز 45می گیرد؟ کل سوال  انجام درستی به پزشک توسط بیماري مدیریت فرآیند

 رویت بیماران و سالمت پرونده تکمیل نحوه بررسی اساس بر پزشک وظایف شرح با مطابق بیماري مدیریت فرآیند

 :شامل مستندات

 :)امتیاز تعلق می گیرد 5به هر پرونده ( رت تصادفی موارد زیر بررسی شودپرونده به صو 5با انتخاب 

 ) امتیاز)، 1تکمیل فرم شرح حال روانپزشکی 

 ) امتیاز)، 1تکمیل فرم ثبت مراقبت 

 ) امتیاز)، 1ثبت تشخیص قطعی در فرم شرح حال و فرم پسخوراند ارجاع 

  )امتیاز 1وجود ته برگ ارجاع به رواشناس و مراقب سالمت،( 

 ) امتیاز)،  1ارجاع به سطوح تخصصی (اولین ویزیت بیماران سایکوتیک و اورژانسی) بر اساس فلوچارت 

درصد امتیاز در غیر این صورت صفر امتیاز (امتیاز کل این قسمت از  50درصد شاخص میانگین اجرا شده باشد 

 می باشد) 10سوال 
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 در دفتر پیگیري و مراقبت ثبت لیست بیماران روانپزشکی و سوءمصرف مواد و الکل 

  بیماریابی موارد جدید از میان مراجعین براساس گزارش خود پزشک؛ 

 درصد می باشد) 16ابی جمعیت غربالگري شده در شهر و روستا،(شاخص مورد انتظار درصد بیماری

 امتیاز)  10درصد باشد، امتیاز کامل: ( 16در صورتی که طبق شاخص حد انتظار بیماریابی  

 امتیاز)  6بیماریابی (   

 امتیاز) 3بیماریابی (  کمتر از   

 عدم بیماریابی : صفر 

 مراقبت به موقع و مرتب بیماران  

یاز درصد امت 50درصد شاخص میانگین اجرا شده باشد  50درصورتی که میانگین بار مراقبت کامل باشد امتیاز کامل و اگر 

 می باشد) 10در غیر این صورت صفر امتیاز (امتیاز کل این قسمت از سوال 

  افسرده بیمار مراقبت و پیگیري

 ارجاع) از بازگشت اول هفته اول (طی ویزیت 

 هفته بعد. یک مجدد ویزیت سپس 

 بعدي هايویزیت 

 ویزیت صورت ماهانهبه بیمار ماه پس از بهبودي، نه شده در پسخوراند در غیر این صورت تاطبق برنامه تعیین 

 شود. می

 پیگیري بندي مربوطه زمان برنامه مطابق نیز سالمت تیم روان بهداشت کارشناس توسط بیمار پزشک ویزیت با زمانهم

 .شودمی

 مراقبت بیماران دوقطبی  و پیگیري نحوه

 ارجاع) از بازگشت اول هفته اولیه (طی مراقبت 

 بعد هفته یک مجدد ویزیت 

 بعدي  يها تویزی 

 شود.می ویزیت ماهانه صورت به بیمار ماه شش تا صورت پسخوراند در غیر این در شدهتعیین برنامه طبق 

 درمان اختالل اضطرابی منتشر

  شود.  هفته ارزیابی می 4پاسخ به درمان پس از 

 ر صورت عدم بهبود یابد و د پس از این مدت بهبودي مشاهده شود، درمان با همین دوز ادامه می که یدرصورت

 شود.  غیرفوري به سطح تخصصی باالتر ارجاع داده می صورت بهدر عرض دو هفته بعد، بیمار 
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  حداقل یک سال است و تصمیم به قطع درمان همواره توسط سطح تخصصی باالتر  معموالًطول مدت درمان

 شود.  گرفته می

 درمان وسواس

 شود.  ن انجام میدرمااز نظر پاسخ به ارزیابی هفته بعد  چهار 

  گیري در مورد قطع درمان ارجاع غیرفوري  یمتصمشود. براي  ماه انجام می 6تا  ویزیت ماهانه، ادامه درماندر

 گیرد.  به سطح تخصصی صورت می

 درمان اختالل اضطراب اجتماعی

  مراجعه  شود و بیمار در صورت بروز مشکلی براي ویزیت ی نمینیب شیپویزیت منظمی  تر فیخفدر موارد

 کند.  می

  گیري در مورد قطع  ماه و ارجاع غیرفوري به سطح تخصصی براي تصمیم 6در موارد شدیدتر ویزیت ماهانه تا

 درمان.. 

  ي و مراقبت بیماران سایکوتیکریگیپدرمان، 

  امه نیست و ممکن است از یک سال تا پایان عمر بیمار طول بکشد. برن مدت کوتاه معموالًدرمان این بیماران

شود. به طور معمول زمانی که بیماري در  هاي بعدي توسط سطح تخصصی مشخص می درمان و زمان ویزیت

 ها کوتاه تر باشد؛ مثال هر هفته یا دو هفته یک بار.  دوره فعال است الزم است فاصله ویزیت

  ،بررسی از نظر وقتی عالئم کنترل شده است ویزیت ماهانه هم کافی است. نظارت بر مصرف درست داروها

وجود عوارض دارویی، وضعیت خواب و اشتها، پیگیري عود عالئم، آموزش خانواده و بیمار در مورد مصرف 

 هاي پیگیري است.  داروها و بیماري از جمله مداخالت الزم در ویزیت

 اختالالت شبه جسمی

 انجام شود. یک بار در ماه) محدود شود و با نظم معینی  مثالًها به تعداد خاصی ( ویزیت 

 کم توان ذهنی

 نحوه ادامه پیگیري و مراقبت از بیمار پس از بازگشت از ارجاع بر اساس پسخوراند سطح تخصصی انجام       

طور همزمان وجود داشته باشد، پیگیري بر اساس مدل آن بیماري اختالل دیگري به که یدرصورتشود.  می

 انجام خواهد شد. 

 هاي احتمالی جدید بررسی کردسه تا شش ماه از نظر بروز مشکل توان هراین بیماران را می 
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 صرع

 ها تکرار شود.  در صورت کنترل شدن بیماري، هر دو ماه باید ویزیت 

 عوارض دارویی انجام شود و  -2کنترل حمالت  -1هاي دو ماهه بیمار، بررسی از نظر  در مراجعات و پیگیري

 د. ي کبدي چک شوها آزمونو  CBCهر سه ماه 

 بیش فعالی و کمبود توجه

 ماه  6تا  3هاي اولیه الزم است در طول درمان وضعیت رشدي و وزن کودك را در فواصل هر  پزشک مراقبت

 ارزیابی کند. تغییر یا قطع دارو باید با نظر پزشک متخصص انجام شود.  بار کی

 خودکشی

 (طی هفته اول بازگشت از ارجاع) ویزیت اولیه پزشک 

  خوراند از سطح باالتر در مورد تشخیص و علل ایجاد افکار خودکشی، نحوه مصرف داروها، ثبت دریافت پس

 داروها، آموزش خانواده و بیمار در مورد مصرف داروها و ویزیت مجدد طی دو هفته بعد. 

 شناختی و مداخالت درمانی  هاي روان ارجاع غیرفوري به کارشناس بهداشت روان جهت انجام ارزیابی

 غیردارویی. 

 کند. در غیر این صورت تا  ویزیت می پزشک روانبیمار را مطابق پسخوراند  حاًیترجهاي بعدي پزشک  ویزیت

صورت غیرفوري به بیمار به  ان ترجیحاًشود. براي قطع درم ماهانه یک بار ویزیت می صورت بهشش ماه بیمار 

 شود. ارجاع می دهید دورهیا پزشک عمومی  پزشک روان

 50درصد شاخص میانگین اجرا شده باشد  50درصورتی که میانگین بار مراقبت کامل باشد امتیاز کامل و اگر 

 شد)می با 10درصد امتیاز در غیر این صورت صفر امتیاز (امتیاز کل این قسمت از سوال 

غربالگري  روند از خارج و پزشک خود گزارش اساس بر مراجعین میان از بیماریابی جدید موارد به :نکته

 .می گیرد تعلق تشویقی امتیاز یک سالمت، مراقب کارشناس

 پنجم سوال 

 متیازا 8بررسی پایش و نظارت از خانه هاي بهداشت/ مرکز سالمت توسط پزشک مطابق با برنامه زمانبندي: کل سوال 

 برگزاري جلسات کنار در است پزشک عهده بر سالمت جامع مرکز مدیریت و بیماران مسئولیت که آنجایی از

 کارشناس روند عملکرد است موظف پزشک سالمت، تیم براي اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت حوزه در آموزشی

 را مشکالت و موانع و قرار داده بررسی ردمو فصلی طور به و یکبار ماه سه هر را تیم روانشناس و سالمت مراقب

 .دهد گزارش شهرستان ستاد به رفع جهت
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 پایش گزارش مستندات پایش عملکرد سطوح محیطی و بررسی روند عملکرد بهورز/ مراقب سالمت (رویت 

 امتیاز)  2سالمت) حداقل هر سه ماه یکبار (هر فصل  مراقب کارشناس عملکرد

 ششم سوال 

 امتیاز 6و ارسال به موقع آمارها: کل سوال نظارت بر ثبت صحیح

 توسط کارشناس ماهانه صورت به اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت حوزه در خدمات ارائه و آمار ثبت هاي فرم 

 اختالالت موارد تشخیص ثبت آنجاییکه از. شد خواهد ارسال شهرستان ستاد به جمع آوري جهت سالمت مراقب

 اساس بر روانشناس خدمات تخصصی ارائه و آمار ارسال بررسی مسئولیت. گیرد می صورت پزشک تایید از بعد

 .بود خواهد پزشک عهده بر وظایف شرح

 عملکرد گزارش و فرم اعتیاد و اجتماعی سالمت روانپزشکی، اختالالت ثبت فرمهاي صحیح ثبت بررسی 

اختالالت ت روند پیگیري و مراقبت روانشناس مطابقت دفتر پیگیري و مراقبت پزشک با دفتر ثب خدمات فصلی

 امتیاز) 3( پزشکی بهورز/ مراقب سالمت/ رواننشاس روان

 ) امتیاز) 3مطابقت فرم گزارش تشخیص و مراقبت اختالالت روانپزشکی با پانل 

 باشد می پذیر امکان پزشک توسط تشخیص و غربالگري از پس صرفا دمانس اختالل ثبت :نکته. 

 هفتم سوال 

 امتیاز 10ل پنل اطالعات آماري برنامه هاي سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد کل سوال تکمیل و تحلی

 اطالعات مدیریت مرکز تابلوي در اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت برنامه هاي آماري اطالعات پنل تحلیل بر تسلط

 از مراقبت و بیماریابی سالمت در تیم اعضاي عملکرد مبین اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت حوزه در سالمت

 ستاد طریق از تابلو بود. فرمت این خواهد اجتماعی مشکالت همچنین مواد مصرف و روانپزشکی اختالالت

 سالمت خدمات مراکز. شود می شامل را عملکردي شاخص هاي و گرفت خواهد قرار مراکز اختیار در شهرستان

 در ماه سه هر در خدمات مجموع از آماري تابلوي رتصو از به را خود حوزه عملکرد نسخه بود خواهند موظف

 .کنند نصب اتاق پزشک

 ) امتیاز)6تکمیل پنل به تفکیک مراکز و خانه هاي تحت پوشش 

 امتیاز)4( پزشک توسط موجود وضعیت تحلیل بر تسلط 

 هشتم سوال 

 امتیاز  10نظارت بر وضعیت داروهاي روانپزشکی مورد نیاز در مراکز کل سوال

  مصرف مواد، و روانپزشکی اختالالت به مبتالیان وضعیت از صحیح ارزیابی با است موظف سالمت تیم پزشک
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 براي گروههاي بخصوص روانپزشکی اورژانس مداخالت در خاص داروهاي همچنین و صرع اختالل به مبتالیان

 مطلع مورد نیاز داروهاي و ارویید ذخیره از( ... و باردار مادران مواد، مسمومیت موارد سایکوتیک، بیماران )پرخطر

 .دهد قرار نیازها جریان در را مراکز داروخانه فنی مسئولین و باشد

 ) امتیاز) 3ثبت داروهاي تجویزي براي بیماران روانپزشکی در پرونده 

 درخواست در دارو قلم هر از%  50 حداقل هنوز که زمانی در روانپزشکی داروهاي درخواست تایید و بررسی 

 امتیاز) 3( .باشند موجود مرکز در قبلی

  نظارت بر تحویل رایگان داروهاي بیماران روانپزشکی در مراکز روستایی مصاحبه (حضوري یا تلفنی) با دونفر

 امتیاز)  4بیمار مبتال به اختالل روانپزشکی (

 وجود اقالم داروهاي روانپزشکی در مرکز سالمت/ خانه بهداشت طبق دستورالعمل 

 عهده بر توسط پزشک) دارو درخواست شده تکمیل فرم وجود (بامرکز  در روانپزشکی داروي وجود عدم یتمسئول :نکته

 .بود خواهد داروخانه فنی مسئول

 08/12/1394/ مورخ  26784/9لیست داروهاي مصوب بیماران اعصاب و روان  مطابق نامه شماره 
 نام دارو ردیف نام دارو ردیف

 قرص کلرپرومازین  16 قرص آمی تریپتیلین   1

 قرص کلردیازپوکساید  17 قرص ایمی پرامین  2

 قرص کلونازپام   18 (متخصص روانپزشک و مغز واعصاب )قرص اال نزاپین  3

 قرص کلومیپرامین  19 قرص بی پریدین  4

 قرص لیتیوم کربنات  20 قرص بوسپیرون  5

 ک و مغز واعصاب )(متخصص روانپزشقرص الموتریژین  21 قرص پرفنازین  6

 قرص نورتریپتلین  22 قرص پروپرانولول 7

 قرص والپروات سدیم  23 قرص تري فلوئوپرازین 8

 قرص هالوپریدول  24 قرص تیوریدازین  9

 ( متخصص روانپزشک و مغز واعصاب )کپسول فلورازپام   25 قرص تري هگزي فنیدیل  10

 کپسول فلوکستین  26 قرص دیازپام  11

 کپسول فنی توئین 27 قرص ریسپریدون  12

 آمپول  بی پریدین 28 قرص فنوباربیتال  13

 آمپول  فلوفنازین دکانوات 29 قرص فنی تویین کمپا ند  14

 قرص سیتالوپرام 30 قرص کاربامازپین 15

 نهم سوال 

 ز امتیا 6آیا پیگیري موارد فوریت هاي روانپزشکی و اجتماعی انجام شده است؟: کل سوال 

 افکار دیگران شود، یا خود به آسیب به منجر که گونه اي به پرخاشگري و خشونت شامل روانپزشکی اورژانسهاي

 سالمت مراقب توسط کارشناس که روانپزشکی داروهاي شدید وارضعپایدار، خودکشی،تشنج به اقدام یا خودکشی

 ضمن پزشک و است سالمت پزشک تیم اخلهمد هاي اولویت از میافتد اتفاق جامع سالمت مرکز به مراجعه یا و

 بحران مدیریت و ارجاع بازخورد و پیگیري تخصصی سطوح به ارجاع فرآیند انجام به موظف تخصصی مداخله

 .بود واهدخ
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 براساس لیست ارجاع فوریت هاي پزشکی در مرکز جامع سالمت؛

 امتیاز) 3( دستورالعمل اساس بر مداخله ارجاع به سطوح تخصصی براي 

 امتیاز)  3موارد فوریت روانپزشکی به روانشناس و مراقبت سالمت/ بهورز (100یگیري و پسخوراند %پ 

کسر  4% امتیاز سوال شماره 50% موارد پیگیري نشده باشد امتیازي تعلق نمی گیرد و 100نکته: در صورتی که 

 خواهد شد.
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 ناس سالمت روان و رفتارج، چک لیست پایش و ارزشیابی کارش

 ارتقاء  بهداشت و مدیریت در عادالنه و تخصصی خدمات ارائه هدف با و سالمت نظام تحول طرح شدن اجرایی با

 حیطه این در عضو تخصصی عنوان به روان سالمت کارشناس اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت حوزه در عمومی

 و پایش جهت لیست چک این داشت. محتوي خواهد خدمات ئهارا وظایف شرح اساس بر و شده سالمت تیم حذب

 معیار و استاندارها ذیل در است. امتیاز  100 سوال و 10 بر مشتمل و شده تدوین و تهیه روانشناس عملکرد ارزشیابی

 ارائه فرآیند با مطابق جامعه و  سالمت مرکز روانشناس درمجتمع/ وظایف شرح و دستورالعملها اساس بر سوال هر

 تفصیل به الکل و مواد مصرف از پیشگیري و اجتماعی روان، سالمت سالمت برنامه هاي فلوچارت اساس بر خدمات

 شده است.  بیان
نام و نام  ............دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز شهرستان :........... چک لیست ارزیابی کارشناس سالمت روان و رفتار

 ......؛ خانم / آقاي : ................. شهر/ روستا: ......... مرکز/ پایگاه : ............... ماه: .................  سال .......... خانوادگی

ف
دی

ر
 

 استاندارد / معیار سئواالت

ل
زک

تیا
ام

به 
تس

مک
از 

متی
ا

رد 
دا

د ن
ور

م
 

1 

توجیهی -آیا کارشناس در دوره هاي آموزشی

هاي سالمت روانی،اجتماعی و بدو خدمت برنامه 

 (نکته مهم: صرفا براي اولین دوره پایش) اعتیاد شرکت داشته است؟

 امتیاز) 3ساعت (ارائه گواهی مربوطه  150شرکت در دوره هاي آموزشی  -
 امتیاز)2وجود بسته هاي آموزشی ( -

5   

2 
آیا کارشناس در دوره هاي بازآموزي برنامه ها 

 شرکت داشته است؟

وره هاي آموزشی حوزه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد در طول یک شرکت در د -
 امتیاز) 3سال گذشته (

 امتیاز)2وجود بسته آموزشی روان، اعتیاد و اجتماعی( -

5   

3 

آیا جلسات آموزشی روانشناختی براي گروههاي 

ماه گذشته طبق دستورالعمل برگزار  3هدف در 

 شده است؟

 امتیاز) 4ت آموزش و... (تکمیل دفتر ثبت و گزارش مداخال -

20   

 امتیاز) 3امتیاز کل  -امتیاز 1هر ماه یک  دوره آموزش مهارت فرزند پروري (هر جلسه  -

 امتیاز) 3امتیاز کل  -امتیاز 1هر ماه یک  دوره آموزش مهارت هاي زندگی (هر جلسه  -

 3امتیاز کل  -تیازام 2هرماه  دو جلسه آموزش پیشگیري از مصرف مواد (هر جلسه  -
 امتیاز)

 امتیاز) 2هر  سه ماه  یک جلسه آموزش مداخالت در بالیا (هر جلسه  -
 امتیاز) 2هر سه ماه یک جلسه توانمند سازي سالمت اجتماعی (هر جلسه  -
 3امتیاز کل  -امتیاز1هر ماه  دو جلسه آموزش اختالالت شایع روانپزشکی (هر جلسه  -

 امتیاز)

4 
آیا آموزش روان شناختی براي خانواده بیماران 

 مطابق دستورالعمل انجام می شود؟

ثبت مطابق مندرجات فرم پیگیري مراجع در پرونده مراقبت تخصصی سالمت روانی  -
 اجتماعی و اعتیاد

جلسه آموزش خانواده  در هر 1وجود حداقل  –پرونده در سالمت روان  3بررسی  -
 ز)امتیا1پرونده (هر جلسه 

جلسه آموزش خانواده در 1وجود حداقل  -پرونده در اختالالت مصرف مواد 3بررسی  -
 امتیاز)1هر پرونده (هر جلسه 

جلسه آموزش خانواده در هر 1وجود حداقل  –پرونده در سالمت اجتماعی  2بررسی  -
 امتیاز)1پرونده (هرجلسه 

8   

5 

آیا نسبت به غربالگري تکمیلی و مراقبت براي 

راقب سالمت و پزشک در حوزه ارجاعات م

سالمت اجتماعی، مصرف مواد و سالمت روان 

 اقدام صورت گرفته است؟

 امتیاز) 2تشکیل پرونده مراقبت تخصصی سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد ( -

 امتیاز) 2تکمیل گزارش خدمات کارشناس سالمت روان و رفتار ... ( -

معرض خطر عوامل اجتماعی و تکمیل دفتر شناسایی، ارجاع و مراقبت افراد در  -
 امتیاز) 2اختالالت مصرف مواد (

 2تکمیل ثبت روند شناسایی، ارجاع، پیگیري و مراقبت مصرف و وابستگی مواد و الکل ( -
 امتیاز)

 2تکمیل دفتر ثبت روند پیگیري پوشش خدمات حمایتی در اورژانسهاي اجتماعی ( -
 امتیاز)

 امتیار) 1 پرونده درسالمت روان (هر پرونده 3بررسی  -
 امتیار) 1پرونده در  سالمت اجتماعی (هر پرونده  2بررسی  -
 امتیار) 1پرونده در ا ختالالت مصرف مواد (هر پرونده  3بررسی  -

18   
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 چک لیست ارزیابی کارشناس سالمت روان و رفتار

نام خانوادگی ؛ خانم / آقاي : ................. شهر/ روستا: ......... مرکز/ پایگاه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز شهرستان :...................نام و 
 ............... ماه: .................  سال ................

ف
دی

ر
 

 استاندارد / معیار سئواالت

ل
زک

تیا
ام

به 
تس

مک
از 

متی
ا

رد 
دا

د ن
ور

م
 

6 

آیا پیگیري موارد فوریت هاي 

شی) انجام شده روانپزشکی (خودک

 است؟

 امتیاز) 2تکمیل دفتر ثبت و مراقبت افراد اقدام به خودکشی ( -

 امتیاز) 2تکمیل دفتر پیگیري تلفنی موارد داراي مشکالت روانپزشکی( -

 امتیاز)2تشکیل پرونده مراقبت تخصصی سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد ( -
و هفته هاي بعد بصورت بار در هفته اول و در هفته دوم 2تکمیل فرایند پیگیري:  -

 امتیاز)2هفتگی(
 امتیاز)2اطالع رسانی و پیگیري حضور خانواده بیمار(ثبت در فرم مراقبت پیگیري روانشناس  -
انجام مداخله براي افراد براساس دستورالعمل (ثبت در پرونده تخصصی سالمت روانی  -

 امتیاز)4اجتماعی و اعتیاد 

14   

7 

ب آیا پایش عملکرد کارشناس مراق

سالمت در مورد روند غربالگري و نحوه 

پیگیري در حوزه سالمت روانی، 

 اجتماعی و اعتیاد صورت می گیرد؟

 امتیاز 3پایش هر سه ماه) -ماه گذشته (حد انتظار بازدید هر ماه یکبار 3بررسی پایش ها در  -
 امتیاز) 3رویت مستندات و پسخوراند  هر گزارش بازدید و پایش ( -

6   

8 

ناس سالمت روان در برنامه آیا  کارش

حمایتهاي روانی اجتماعی در بالیا و 

حوادث غیرمترقبه بر اساس دستورالعمل 

 عمل کرده است؟

 قبل از بحران -

 امتیاز) 1آموزش کارکنان در خصوص حمایتهاي روانی اجتماعی در بالیا ( -

 امتیاز) 1تهیه تجهیزات و وسایل مورد نیاز ( -

 بعد از بحران -

 امتیاز)1یریت در بحران در صورت وجود حادثه(حضور موثر در مد -
 امتیاز)1غربالگري افراد ( -

 متیاز)1مداخالت روانشناختی و آموزش مهارت هاي مقابله اي ( -

 امتیاز)1پیگیري افراد و یا خانواده هاي در معرض خطر و یا آسیب دیده به مدت چهار هفته ( -

6   

9 
آیا مدیریت و برنامه ریزي فعالیتها انجام 

 ه است؟شد

تکمیل دفتر برنامه ریزي و مدیریت کارشناس سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد مجتمع سالمت  -
 امتیاز)1(

 امتیاز) 1برنامه هفتگی کارشناس سالمت روان و رفتار مرکز سالمت جامعه ( -
 امتیاز) 1گزارش روزانه فعالیت هاي کارشناس سالمت روان و رفتار مجتمع سالمت( -
 امتیاز) 1لیت هاي کارشناس سالمت روان و رفتار مجتمع سالمت(گزارش ماهانه  فعا -
 امتیاز) 1گزارش فصلی  فعالیت هاي کارشناس سالمت روان و رفتار مجتمع سالمت( -
گزارش فصلی روند غربالگري و مراقبت اختالالت روانپزشکی توسط  کارشناس سالمت روان و  -

 امتیاز) 1رفتار مجتمع سالمت(
 امتیاز) 2ناس سالمت روان و رفتار مجتمع سالمت (برنامه عملیاتی کارش -

 امتیاز 1شناسایی، جذب و بکارگیري همیاران سالمت روان( رابطین تخصصی)   -

 امتیاز) 1تکمیل پانل و تحلیل شاخص هاي آن  ( -

10   

10 
نظارت بر ثبت و ارسال به موقع آمارها 

 انجام می گیرد؟

 نظارت بر ثبت صحیح آمار و خدمات مراقبت: -
 امتیاز) 3فرم ماهانه گزارش تشخیص و مراقبت اختالالت روانپزشکی ( -
 امتیاز) 3فرم ماهانه ثبت خودکشی ( -
 امتیاز)2فرم سه ماهه گزارش فعالیتهاي آموزش ( -

8   

 مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد در حوزه برنامه هاي سالمت روانی،اجتماعی و اعتیاد

   

 تحلیل کلی و گزارش اجمالی

 :  ت فنی و کارشناسی مشاهده شدهاشکاال
 

 اقدامات فنی مورد انتظار:
 

 امضا                          نام و نام خانوادگی پایش کننده:                                                                                               
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 وان و رفتار کارشناس سالمت ر ارزیابی راهنماي چک لیست

 ارتقاء بهداشت و مدریت در عادالنه و تخصصی خدمات ارائه هدف با و سالمت نظام تحول طرح شده اجرایی با

 حیطه این در عضو تخصصی عنوان به روان سالمت کارشناس اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت حوزه در عمومی

 .داشت هدخوا خدمات ارائه وظایف شرح اساس بر و شده سالمت تیم حذب

 100 سوال و 10 بر مشتمل و شده تدوین و تهیه روانشناس عملکرد ارزشیابی و پایش جهت لیست چک این محتوي

 جامع مرکز روانشناس در وظایف شرح و دستورالعملها اساس بر سوال هر معیار و استاندارها ذیل در. است امتیاز

 و اجتماعی روان، سالمت سالمت برنامه هاي فلوچارت اساس بر خدمات ارائه فرآیند با مطابق و سالمت خدمات

 .شده است بیان تفصیل به الکل و مواد مصرف از پیشگیري

 امتیازها محاسبه نحوه و کلی مشخصات

 کل امتیاز ستون 

 .می دهد نشان را شده تعیین معیار/  استاندارد اساس بر امتیاز هر نهایی عدد

 مکتسبه امتیاز ستون 

 محاسبه را امتیاز روانشناس استاندارد تعریف با مطابق و سوال هر به مربوط مستندات رویت اساس بر کننده پایش

 .می کند درج ستون این در و کرده

 ندارد مورد ستون 

 عنوان (به نداشته اند همکاري آن با مرتبط پرسنل یا و نبوده تامین خدمات انجام نیاز پیش که مواردي در ستون این

 خواهد کسر امتیاز عدد کل از فرم انتها در و شده زده ستاد) عالمت توسط آموزشی ره هايدو برگزاري عدم مثال

 .می شود نداشته کسر مورد که مواردي به توجه با 100 عدد از نهایی امتیاز ترتیب بدین. شد

 از تعیین شده نصاب حد و گروهی هاي آموزش دریافت داوطلبان لیست گذشته ماه سه طی که صورتی در: مثال

 نداشته وجود ساختار فیزیکی نظر از آموزشی مناسب مکان یا و نگردد ارائه خانواده سالمت مراقب کارشناس سوي

 محاسبه 80 نهایی عدد از براي روانشناس کل امتیاز و شده زده عالمت سوم سوال براي» ندارد مورد ستون«باشد 

 .شد خواهد

 دوم و اول سوال 

 است؟ داشته اعتیاد شرکت و اجتماعی روانی، سالمت هاي برنامه خدمت بدو توجیهی یآموزش دورههاي در کارشناس آیا

 بعد در مراحل و تحول نظام طرح اجراي زمان از پایش اولین شامل شونده پایش موقعیت اساس بر سوال این امتیاز

 .است اي دوره هاي پایش مورد در

 امتیاز  5کل سوال  :پایش اولین در اول مرحله
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 ساعت و 150 اعتیاد و اجتماعی روان، سالمت آموزش دوره هاي در شرکت براي امتیاز) (سه کامل امتیاز 

 گواهی رویت .باشد شده انجام پزشکی علوم دانشگاه ستاد توسط کوریکولوم اساس بر که گواهی معتبر دریافت

 .است ضروري امتیاز درج در روانشناس آموزشی

 امتیاز) (دو کامپیوتر وجود صورت در الکترونیک ایلهايف و کتاب شامل آموزشی بسته هاي وجود 

 امتیاز 5کل سوال  :دوره اي پایش هاي به مربوط دوم مرحله

 یک سال طول در اعتیاد و اجتماعی روان، سالمت آموزش دوره هاي در شرکت براي امتیاز) (سه کامل امتیاز 

 رویت. باشد انجام شده پزشکی علوم دانشگاه تادس توسط کوریکولوم اساس بر که معتبر گواهیاي دریافت و گذشته

 .است ضروري امتیاز درج در روانشناس آموزشی گواهی

 امتیاز) دو( کامپیوتر وجود صورت در الکترونیک فایلهاي و کتاب شامل آموزشی بسته هاي وجود 

 سوم سوال 

 20ل امتیاز گذشته؟ کل سوا ماه 3 در هدف هاي گروه براي روانشناختی آموزش جلسات برگزاري

 موارد غربالگري براي گروهی آموزشی جلسات برگزاري به موظف روان سالمت کارشناسان وظایف، شرح اساس بر

 روانی، خدمات سالمت شده تعریف هاي حوزه در آموزش دریافت براي داوطلبان و عمومی جمعیت بین از منفی

 ثبت گزارش اساس فرم بر و برنامه هر العملدستور اساس بر جلسات این برگزاري. هستند اعتیاد و اجتماعی

 .پذیرفت خواهد انجام سالمت مراقب کارشناس توسط گروهی آموزش اجراي و داوطلبان

 ) ...امتیاز) 4تکمیل دفتر ثبت و گزارش مداخالت آموزش و 

 متیاز ا -امتیاز 1حداقل یک دوره آموزش مهارت فرزند پروري در هر ماه (هر جلسه  برگزاري مستندات رویت

 امتیاز) 3کل 

 امتیاز کل  -امتیاز 1حداقل یک دوره آموزش مهارت هاي زندگی در هر ماه (هر جلسه  برگزاري مستندات رویت

 امتیاز) 3

 امتیاز 2حداقل دو جلسه آموزش پیشگیري از مصرف مواد در هر ماه (هر جلسه  برگزاري مستندات رویت- 

 امتیاز) 3امتیاز کل 

 امتیاز) 2حداقل یک جلسه آموزش مداخالت در بالیا در هر سه ماه  (هر جلسه  برگزاري مستندات رویت 

 امتیاز) 2حداقل یک جلسه توانمند سازي سالمت اجتماعی در هر سه ماه (هر جلسه  برگزاري مستندات رویت 

 امتیاز1حداقل دو جلسه آموزش اختالالت شایع روانپزشکی در هر ماه (هر جلسه  برگزاري مستندات رویت- 

 امتیاز) 3امتیاز کل 
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 چهارم سوال 

 امتیاز 8آیا آموزش روان شناختی براي خانواده بیماران مطابق دستورالعمل انجام می شود؟ کل سوال  

 از تشخیص پس درمان فرآیند تکمیل و پیشگیري به کمک براي سالمت تیم در روانشناس متخصص نیروي حضور

 بیمار با بود موظف خواهد روانشناس برنامه هر در دستورالعمل بقمطا و اساس همین بر. می پذیرد صورت پزشک

 .نماید ارائه آموزشها و شرح وظایف چهارچوب در را تخصصی خدمات و داشته مالقات

 ثبت مطابق مندرجات فرم پیگیري مراجع در پرونده مراقبت تخصصی سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد 

 امتیاز1 جلسه هر( پرونده هر در خانواده آموزش جلسه1 اقلحد وجود – روان سالمت پرونده 3 بررسی(  

  جلسه آموزش خانواده در هر پرونده (هر جلسه 1وجود حداقل  -پرونده اختالالت مصرف مواد 3بررسی

 امتیاز)1

  امتیاز)1 جلسه آموزش خانواده در هر پرونده (هرجلسه1وجود حداقل  – پرونده سالمت اجتماعی 2بررسی 

 پنجم سوال 

یا نسبت به غربالگري تکمیلی و مراقبت براي ارجاعات مراقب سالمت و پزشک در حوزه سالمت اجتماعی، مصرف مواد و آ
 امتیاز) 18سالمت روان اقدام صورت گرفته است؟ (کل سوال 

 در سالمت خانواده مراقب کارشناس ارجاع از مواد مصرف و اجتماعی سالمت حوزه در تکمیلی غربالگري فرآیند

 غربالگري با است روانشناس موظف ترتیب بدین. است روان سالمت کارشناس عهده بر مثبت اولیه غربالگري لهمرح

 حوزه تخصصی خدمات و ارائه پزشک به ارجاع نیاز حسب بر و شناسایی دستورالعمل اساس بر موارد تکمیلی

 .گیرد انجام روانشناختی

 امتیاز) 2ی و اعتیاد (تشکیل پرونده مراقبت تخصصی سالمت روانی اجتماع 

 )  امتیاز) 2تکمیل گزارش خدمات کارشناس سالمت روان و رفتار 

 ) امتیاز) 2تکمیل دفتر شناسایی، ارجاع و مراقبت افراد در معرض خطر عوامل اجتماعی و اختالالت مصرف مواد 

 ) متیاز)ا 2تکمیل ثبت روند شناسایی، ارجاع، پیگیري و مراقبت مصرف و وابستگی مواد و الکل 

 ) امتیاز) 2تکمیل دفتر ثبت روند پیگیري پوشش خدمات حمایتی در اورژانسهاي اجتماعی 

  مراکز به ارجاع و راهنمایی پزشک، به ارجاع تکمیلی، غربالگري برگه بودن پرونده سالمت روان: کامل 3بررسی 

 امتیار) 1(هر پرونده  برنامه دستورالعمل اساس بر ریزي برنامه تخصصی،

 به ارجاع و راهنمایی پزشک، به ارجاع تکمیلی، غربالگري برگه بودن پرونده سالمت اجتماعی: کامل 2 بررسی 

 و روانشناختی آموزشهاي جهت اجتماعی سالمت برنامه دستورالعمل اساس برنامه ریزي بر تخصصی، مراکز

 امتیار) 1(هر پرونده  سالمت مراقب به کارشناس ارجاع پسخوراند
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  بر ریزي برنامه پزشک، به ارجاع تکمیلی، غربالگري برگه بودن اختالالت مصرف مواد: کامل پرونده 3بررسی 

 امتیار) 1(هر پرونده  سالمت مراقب کارشناس به ارجاع پسخوراند و مداخله مختصر جهت دستورالعمل اساس

 تاس ضروري ارجاع پسخوراند برگه هاي و تکمیلی غربالگري از بعد ارجاع برگه رویت :نکته. 

 ششم: سوال 

 امتیاز 14آیا پیگیري موارد فوریت هاي روانپزشکی (خودکشی) انجام شده است؟ کل سوال 

 افکار دیگران شود، یا خود به آسیب به منجر که گونه اي به پرخاشگري و خشونت شامل روانپزشکی اورژانسهاي

 یا و شده ارجاع توسط پزشک که کیروانپزش داروهاي شدید عوارض پایدار، تشنج خودکشی، به اقدام یا خودکشی

 بر مداخله و است سالمت روانشناس تیم مداخله هاي اولویت از می افتد اتفاق جامعه سالمت مرکز به مراجعه در

 اجتماعی مشکالت یا و روانپزشکی اورژانس موضوعات حساسیت دلیل به .بود خواهد پزشک تشخیص اساس

 .می پذیرد صورت پزشک با تعامل در و روانشناس عهده بر صورت ویژه به موارد این پیگیري

 ) امتیاز) 2تکمیل دفتر ثبت و مراقبت افراد اقدام به خودکشی 

 )امتیاز) 2تکمیل دفتر پیگیري تلفنی موارد داراي مشکالت روانپزشکی 

 ) امتیاز)2تشکیل پرونده مراقبت تخصصی سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد 

  :موارد به( امتیاز)2ر هفته اول و در هفته دوم و هفته هاي بعد بصورت هفتگی (بار د2تکمیل فرایند پیگیري 

 .تعلق نمی گیرد) امتیازي زمانبندي برنامه از خارج پیگیري

  امتیاز)2اطالع رسانی و پیگیري حضور خانواده بیمار (ثبت در فرم مراقبت پیگیري روانشناس 

 امتیاز)4در پرونده تخصصی سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد ت (ثب انجام مداخله براي افراد براساس دستورالعمل 

شرح  اساس بر موارد%  100 موجه غیر پیگیري عدم روانپزشکی، اورژانسهاي موارد اهمیت دلیل به :مهم نکته

 خواهد کسر 4 شماره سوال امتیاز کل از نیمی و نمی گیرد تعلق امتیازي دستورالعمل؛ با مطابق و روانشناس وظایف

 پرونده اولویت بررسی مادرباردار روانپزشکی اورژانس یا و ناموفق خودکشی به اقدام پرونده وجود درصورت .دش

 .دارد

 سوال هفتم 

آیا پایش عملکرد کارشناس مراقب سالمت در مورد روند غربالگري و نحوه پیگیري در حوزه سالمت روانی، اجتماعی و 
 )6اعتیاد صورت می گیرد؟ (کل سوال امتیاز

 ) امتیاز) 3رویت مستندات و پسخوراند هر گزارش بازدید و پایش 
 

  امتیاز 3پایش هر سه ماه)  -ماه گذشته (حد انتظار بازدید هر ماه یکبار 3بررسی پایش ها در 
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 از و اعتیاد اجتماعی روانی، سالمت حوزه در مشکالت و اختالالت پیگیري همچنین و بیماریابی و غربالگري فرآیند

 کارشناس آموزشهاي ویژه وجود با و می آید شمار به اولیه بهداشتی مراقبتهاي نظام در نوپا و خصصیت موارد

 اعتیاد و روان خدمات سالمت کنندگان دریافت به جامعه تردید با نگاه و موضوع حساسیت دلیل به سالمت مراقب

 بار یک هر ماه پایش صورت تعامل به و بوده روانشناس وظایف جزء حوزه این در آموزشی پشتیبانی و ویژه تعامل

 بدین .است مرکز روان سالمت کارشناس بر عهده فلوچارتها و دستورالعملها اساس بر اختالالت ثبت و اجرا روند از

 تمام انتظار می رود و بوده روانشناس عمکرد نیاز پیش سالمت پایگاههاي از بازدید امکانات و برنامه ریزي ترتیب

 .باشند گرفته قرار بازدید مورد ماه سه طول در مرکز وششپ تحت پایگاههاي

 اجتماعی و روانی، سالمت حوزه در خانواده سالمت مراقب کارشناس وظایف محدوده از روانشناس نکته: پایش

 در پشتیبانی آموزشی و جنبه و بوده خدمت ارائه چگونگی نظر از کیفیت بررسی و غربالگري روند به مربوط اعتیاد،

 اورژانسهاي مانند خاص مراجعین موارد بررسی مثال عنوان به. داشت خواهد سالمت مراقب کارشناس با تعامل

 .دارد شده برنامه ریزي تیمی رفتار به نیاز آنها مدیریت که روانپزشکی

 هشتم  سوال 

اس دستورالعمل عمل آیا کارشناس سالمت روان در برنامه حمایتهاي روانی اجتماعی در بالیا و حوادث غیرمترقبه بر اس
 امتیاز) 6کرده است؟ (کل سوال 

 به برنامه مربوط سرفصلهاي سالمت، تیم در شاغل روان سالمت کارشناس شده آموخته مهارتهاي مجموع از

بهداشتی  به فوریتهاي مربوط بحرانهاي مدیریت همچنین. است بالیا و غیرمترقبه درحوادث اجتماعی روانی حمایتهاي

 خط هشدارهاي انفجار، و یا سوزي آتش بزرگ حوادث زنجیره اي، تصادفات واگیر، بیماریهاي در يهمه گیر (مانند

 در سالمت تیم روانشناس است) عملکرد خدمات ارائه در عمومی بسیج به مربوط موارد و بهداشت معاونت اول

 .شد خواهد ارزیابی دستورالعمل اساس بر بحران مداخله

 قبل از بحران

 امتیاز) 1ن در خصوص حمایتهاي روانی اجتماعی در بالیا (آموزش کارکنا 

 ) امتیاز) 1تهیه تجهیزات و وسایل مورد نیاز 

 بعد از بحران 

 ) امتیاز) 1حضور موثر در مدیریت در بحران در صورت وجود حادثه 

 ) امتیاز) 1غربالگري افراد 

 ) امتیاز) 1مداخالت روانشناختی و آموزش مهارت هاي مقابله اي 

 امتیاز ) 1ي افراد و یا خانواده هاي در معرض خطر و یا آسیب دیده به مدت چهار هفته (پیگیر 



345 
 

  345                               سالمت روانی اجتماعی   چک لیست پایش برنامه هاي   - ومسفصل    – پزشک خانوادهبسته آموزشی و راهنماي عمل   

 
 مورد ندارد ستون باشد؛ نداشته وجود گذشته ماه سه طول در بحران در مداخله وظایف اجراي که مواردي نکته: در

 .شد خواهد کسر100 نهایی امتیاز عدد از آن امتیاز و شده زده عالمت

 سوال نهم 

 امتیاز) 10ا مدیریت و برنامه ریزي فعالیتها انجام شده است؟ (کل سوال آی

 و سوءمصرف اجتماعی روانی، سالمت حوزه در روان سالمت کارشناس خدمات ارائه و عملکرد ثبت گزارش فرم

 رشناسکا به هر فصل پایان از پنجم روز پایان تا و یکبار ماه سه هر صورت به سالمت تحول نظام برنامه در مواد

 به خدمات بندي جمع فرم این .می شود داده تحویل دانشگاه ستاد به ارسال و جمع آوري جهت شهرستان ستاد

 است:  مراقبتی و آموزشی عملکردي جدول دو صورت

 ) امتیاز) 1تکمیل دفتر برنامه ریزي و مدیریت کارشناس سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد مجتمع سالمت 

 امتیاز) 1س سالمت روان و رفتار مرکز سالمت جامعه (برنامه هفتگی کارشنا 

 ) امتیاز) 1گزارش روزانه فعالیت هاي کارشناس سالمت روان و رفتار مجتمع سالمت 

 ) امتیاز) 1گزارش ماهانه  فعالیت هاي کارشناس سالمت روان و رفتار مجتمع سالمت 

 امتیاز) 1مت (گزارش فصلی  فعالیت هاي کارشناس سالمت روان و رفتار مجتمع سال 

  گزارش فصلی روند غربالگري و مراقبت اختالالت روانپزشکی توسط  کارشناس سالمت روان و رفتار مجتمع

 امتیاز) 1سالمت (

 ) امتیاز) 2برنامه عملیاتی کارشناس سالمت روان و رفتار مجتمع سالمت 

  (رابطین تخصصی) امتیاز 1شناسایی، جذب و بکارگیري همیاران سالمت روان 

   )  امتیاز) 1تکمیل پانل و تحلیل شاخص هاي آن 

  سوال دهم 

 امتیاز) 8نظارت بر ثبت و ارسال به موقع آمارها انجام می گیرد؟ (کل سوال 

 توسط کارشناس ماهانه صورت به اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت حوزه در خدمات ارائه و آمار ثبت فرمهاي

 اختالالت موارد تشخیص ثبت آنجایی که از. شد خواهد ارسال رستانشه ستاد به جمع آوري جهت سالمت مراقب

 اختالالت آمار ثبت روان بررسی سالمت کارشناس موضوعی تسلط به توجه با. می گیرد صورت پزشک تایید از بعد

 است ایشان عهده بر مراقبت خدمات ثبت نحوه و

 نظارت بر ثبت صحیح آمار و خدمات مراقبت:

  امتیاز) 3تشخیص و مراقبت اختالالت روانپزشکی (فرم ماهانه گزارش 

 ) امتیاز) 3فرم ماهانه ثبت خودکشی 

 ) امتیاز2فرم سه ماهه گزارش فعالیتهاي آموزش( 
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