فلًچارت فزآیىذ يیشیت پایٍ ي غزبالگزی جمعیت تحت پًشش مزکش سالمت
فزآیىذ غزبالگزی ي مزاقبت
جمعیت تحت پًشش تًسط
مزاقب سالمت  /بًُرس

دعوت اس خانواراهی تحت پوشش جهت وزییت
اخذ شزح حال و سوابق فردی و افمیلی
ربرسی وضعیت سالمت روان  /اعتیاد
سالمت اجتماعی

ی
ثبت نتا ج رد رپونده  /ساماهن مربوهط
طبقو بندی و انجام تدا بیز مربوهط مطابق بستو
افقد لکشم

اداهم مراقبت اساص فلوچارت

دارای لکشم مصزف
ل
دخانیات  /مواد  /ا کل و خشونت
ااقتنم ایپم اهی سالمت روان

ارجاع هب کارشناص سالمت روان

م
شکوک هب اختالل روانپششکی

راهنمایی جهت اقدام و مراقبت

ارجاع هب زپکش جهت وزییت پاهی

فلًچارت کامل بزوامٍ تشخیص ي مزاقبت اختالالت رياوپششکی

ٍرٍد هزاخع

کارضٌاس هزاقب سالهت خاًَادُ

غزبالگزی

+

-

کارضٌاس هزاقب سالهت خاًَادُ

پشضک عوَهی

هػاحبِ رٍاًپشضکی

اطالع رساًی در خػَظ:
در هَاردی کِ فزد هبتال بِ اختالل
رٍاًپشضکی ضذیذ  /خَد کطی است

کارضٌاس هزاقب سالهت خاًَادُ

-آهَسش هْارت ّای سًذگی

-

+

آهَسش هْارت ّای فزسًذپزٍری-آهَسش هْارت ّای خَد هزاقبتی

تدَیش درهاى دارٍیی ٍ غیز
دارٍیی تَسط پشضک

کارضٌاس سالهت رٍاى

کارضٌاس سالهت رٍاى

آهَسش هْارت ّای سًذگیپیگیزی حضَر بیوار در ٍیشیت ّای بعذی

عذم

ارخاع بِ سطح باالتز خذهات تَسط پشضک
(فَری یا غیز فَری) بز اساس ضزایط بیوار

ضزٍع درهاى دارٍیی ٍ
غیز دارٍیی (بستزی)

ضزٍع درهاى دارٍیی ٍ غیز
دارٍیی (سزپایی)

عذم پاسخ بِ درهاى

ارائِ باس خَرد اس سطح باالتز

عذم کٌتزل عالئن
بیواری

پشضک عوَهی

ّواٌّگی پشضک درهاًگز

-آهَسش هْارت ّای خَد هزاقبتی

بْبَدی

بْبَدی

ٍیشیت رٍاًپشضک ٍ
ارائِ خذهت در سطح باالتز

ارائِ خذهات رٍاًطٌاسی بِ بیوار با

-آهَسش هْارت ّای فزسًذپزٍری

کٌتزل بیواری ٍ پیطگیزی اس عَد

راﻫﻨﻤﺎي ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان
اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻫﺮﭼﻪﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲﺷﺪه در ﻓﻠﻮﭼﺎرت اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
اﻟﻮﻟﻴﻪ ﺗﺪوﻳﻦﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺮوع ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺑﺎ ورود ﻣﺮاﺟﻊ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺑﺪو ورود ﻣﺮاﺟﻊ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮم و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺑﻼغﺷﺪه اﺳﺖ ،ارزﻳﺎﺑﻲﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲدﻳﮕﺮ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اوﻟﻴﻪ را اﻧﺠﺎم
ﻣﻲدﻫﺪ .در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده و در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎﻓﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي از ﻗﺒﻴﻞ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ،آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري و ﻳﺎ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ را دارا ﺑﺎﺷﺪ ،وي را
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ،اﻳﺸﺎن را ﺑﺮاﺗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻼﻣﺖ روان ارﺟﺎع ﻣﻲدﻫﺪ.
در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮد در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ ارﺟﺎع ﻣﻲﺷﻮد
ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮاﺟﻊ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮم ﺷﺮح ﺣﺎل رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده
و در ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮاﺟﻊ را ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ارﺟﺎع ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻓﺮدي ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد( .در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻮد درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر را ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
آﻣﻮزشﻫﺎي اراﺋﻪﺷﺪه در ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ درﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎر وي را از اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻳﺎ اورژاﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ارﺟﺎع ﻣﻲدﻫﺪ .در
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻏﻴﺮداروﻳﻲ )آﻣﻮزشﻫﺎي روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،آﻣﻮزش ارام ﺳﺎزي و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي( ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
ﭘﺰﺷﻚ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤﺎر زﻣﺎن ﭘﻴﮕﻴﺮي وي را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.


اداﻣﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ درﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ادﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﻧﺪ
درﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﺑﻴﻤﺎر ﺳﻴﺮ ﺑﻬﺒﻮدي را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ درﻣﺎن اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻌﺪ از
ﺑﻬﺒﻮدي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ
ارﺟﺎع ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻟﻲ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺰﺷﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻬﺒﻮدي
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺪارﻧﺪ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎب ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﭘﺰﺷﻚ( ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻌﻨﻲ رواﻧﭙﺰﺷﻚ
ارﺟﺎع ﮔﺮدد.



ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺮاد ارﺟﺎع ﺷﺪه از ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺑﻌﺪ از
ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪﺷﺪه در ﻛﺘﺎب ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻳﺎ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ارﺟﺎع دﻫﺪ:



اﻓﺮادي ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺧﻮد )ﺧﻮدﻛﺸﻲ( و ﻳﺎ دﻳﮕﺮان )ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي( را دارﻧﺪ.



اﻓﺮادي ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺳﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ و ﻳﺎ اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮارد
ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي اراﺋﻪﺷﺪه در ﻛﺘﺎب ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮي را اﻧﺠﺎم داده وﺳﭙﺲ ﺑﻴﻤﺎر را
ارﺟﺎع دﻫﺪ.

در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻚ ارﺟﺎع ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اداﻣﻪ روﻧﺪ درﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎزﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ارﺟﺎع ﻣﻲدﻫﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ درﻣﺎن ﻫﺎي
داروﻳﻲ و ﻣﺪاﺧﻼت ﻏﻴﺮداروﻳﻲ را ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد درﻣﺎن ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ و ﺑﺴﺘﺮي ،رواﻧﭙﺰﺷﻚ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﻧﺜﺒﻴﺖ روﻧﺪ
درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر را ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ ارﺟﺎع دﻫﻨﺪه ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ درﻣﺎن ﺑﻪ وي ارﺟﺎع ﻣﻴﺪﻫﺪ .ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﻧﺪ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر را ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻬﺒﻮدي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد در
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺪف را ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي دارا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ارﺟﺎع ﻣﻲ ﮔﺮدد .در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻃﻲ روﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻮد
ﻛﺮده و ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻬﺒﻮدي ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن( ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ درﻣﺎﻧﮕﺮدر ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﺪﻣﺖ ارﺟﺎع ﮔﺮدد .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران در ﺳﻄﺢ اول اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﻈﺎم
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻴﻢ درﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارﺟﺎع ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

فلًچارت بزوامٍ تشخیص ي مزاقبت اختالالت رياوپششکی -کارشىاس سالمت ريان ي رفتار
ٍرٍد هزاخع با بزگ ارخاع هزاقب سالهت /پشضک/
رٍاًپشضک  /هزاخعِ هستقین

پذیزش ،مصاحبٍ بالیىی ي تکمیل فزم ارسیابی رياوشىاختی

خیز

بلی
مزاجع ویاسمىذ خذمات رياوشىاختی /
مذاخالت درمان غیزداريیی است.

ارائٍ خذمات رياوشىاختی با َماَىگی
پششک /رياوپششک درماوگز

مزاجع ویاسمىذ ارسیابی بالیىی

خیز

پششکی ي رياوپششکی است .
اوجام مذاخالت درمان غیز داريیی
مختصز متىاسب با وًع مشکل

بلی
ارخاع بِ پشضک

پیگیزی وتیجٍ ارجاع اس پششک

آمًسش ي تًاومىذساسی مزاجع
طبق دستًرالعمل

تذيیه بزوامٍ مزاقبت ي پیشگیزی اس عًد
مطابق دستًرالعمل ي ابالغ آن بٍ
مزاجع ي خاوًادٌ اي

ثبت اقذامات

خزٍج هزاخع اس هزکش

در فزم َا ي ساماوٍ

