
  

  

  شرح وظايف آارشناس بهداشت روان در برنامه پيشگيري از خودآشي

 تشكيل آميته پيشگيري از خودآشي 

 .پيگيري مصوبات آميته هاي برگزار شده  

  .وين طرح جامع عملياتي خودآشي و پيش بيني اهداف و فعاليتهاي مورد نيازتد 

هماهنگي با بيمارستان  وپزشكي قانوني و نيروي انتظامي جهت ثبت موارد اقدام آننده  

 .به خودآشي در فرم آماري موجود و ارائه آن به مرآز بهداشت شهرستان

ري برنامه هاي آموزشي و ارائه جلب همكاري روانپزشك موجود در شهرستان  جهت برگزا 

 خدمات در ماني به اين بيماران 

درصورت عدم وجود روانپزشك ،جذب يك روانپزشك بصورت پاره وقت يا تمام وقت جهت  

 .ارائه خدمات مشاوره اي و درماني

 .برگزاري جلسات هماهنگي جهت جلب همكاري ادارات و سازمانهاي درگير در اين برنامه  

 .هينه برنامه در آليه سطوحنظارت بر اجراي ب 

پيگيري جهت راه اندازي مرآزي جهت ارائه خدمات مشاوره اي به بيماران افسرده وافراد  

 .در معرض خطر

شناسايي افراد افسرده و افراد در معرض خطر خودآشي وارائه خدمات مشاوره به اين  

 .بيماران

 .ر و عموم مردمبرگزاري جلسات آموزشي جهت افراد افسرده و گروهاي در معرض خط 

نظارت برثبت صحيح و دقيق آمار ارسالي از خانه هاي بهداشت و بيمارستان و زآي قانون  

 .و ني انتظامي

 .ارسال دقيق آمار به واحد بهداشت روان استان 



  

  شرح وظايف اورژانس بيمارستان در برنامه پيشگيري از خودآشي

 .يمارستان مراجعه آرده اندويزيت آردن بيماراني آه اقدام به خودآشي داشته و به ب 

بستري آردن بيماراني آه به بيمارستان مراجعه آرده و نياز به اعزام ندارند جهت مشاوره  

 .روانپزشكي قبل از ترخيص

 .ارجاع به مراآز تخصصي و روانپزشكي جهت ادامه درمان درصورت نياز 

يگر اعزام پيگيري وضعيت بيماراني آه اقدام به خودآشي مينمايند وبه بيمارستان د 

 .ميشوند وگزارش آن به واحد بهداشت روان

هماهنگي با پزشك آيشيك اورژانس براي تمام موارد اقدام به خودآشي قبل از ترخيص  

 .مشاوره روانپزشكي و روانشناسي انجام شود

 .ثبت آامل اطالعات بيماران در فرم ثبت موارد خودآشي 

 .رف نمودن مشكالت موجودهماهنگي با آارشناس بهداشت روان شهرستان جهت برط 

پرسنل اورژانس بيمارستان ضمن برقراري ارتباط آالمي مناسب وهمدلي با بيماران و  

 .همراهان بيمار بايد آنها را راهنمايي آنند

  

  

  

  

  

  

  

 



 ))شرح وظايف پرسنل مراآز بهداشتي درماني در برنامه پيشگيري از خودآشي

 

 ز خودآشيدر طرح پيشگيري ا و رابط بهداشتي وظايف بهورز

 

  :بيماريابي

  شناساييبيماران افسرده و در معرض خطروافرادي آه ريسك اقدام به خودآشي دارند-

  :ارجاع

  ارجاع موارد شناسايي شده به پزشك مرآز - 

  :پيگيري

  پيگيري برنامه هاي درماني و وضعيت بيماران

  :آموزش

 آموزش به بيماران شناسايي شده و افراد درمعرض خطر

  به خانواده بيماران وافراد در معرض خطر آموزش

  :گزارش دهي

گزارش آمار موارداقدام به خودآشي بصورت صحيح و آامل به آارشناس بهداشت روان 

 شهرستان بصورت ماهانه مطابق با فرم خودآشي

  

  :در طرح پيشگيري از خودآشي  شرح وظايف آاردان

  وستاييشناسايي بيماران تخت پوشش مراآز بهداشتي درماني ر 

آاردان به عنوان رابط پزشك و بهورز در تشكيل پرونده وتكميل فرم شرح حال روانپزشكي و  

  پيگيري وضعيت بيماران و افراد در معرض خطر با بهورز و پزشك همكاري ميكند

  آموزش به پرسنل مرآز بهداشتي درماني- 



  آموزش به افراد افسرده شناسايي شده و افراد در معرض خطر 

  ت برآموزشهاي بهورز به گروه هدفنظار 

  نظارت بر جاي هرچه بت برنامه 

  نظارت بر ارسال صحيح و دقيق آمار خودآشي 

  نظارت بر پيگيريهاي بهورز از وضعيت بيماران 

  

  پزشك مراآز بهداشتي درماني

  درماني روستايي شناسايي بيماران تحت پوشش مراآز بهداشتي-١

  ارجاع و درمان بيماران-٢

  )بيماران جديد و قديم(شناسايي و تشكيل پرونده براي بيماران موجود 

  معرفي بيماران شناسايي شده به خانه هاي بهداشت جهت تشكيل پرونده 

موجود در شهرستان و درمان ٣ارجاع به مراآز تخصصي و روانپزشكي ويا پزشك سطح  

  بيماران در صورت نياز

  درمان و مشاوره بيماران 

  عيت بيمارانپيگيري وض 

  ثبت اطالعات و آمار-٣

  نظارت بر ثبت صحيح اطالعات و آمار ماهيانه ارسالي توسط خانه هاي بهداشت و مراآز 

  

  آموزش -٤

درخصوص افسردگي و ....) ماما-آاردان-بهورز(آموزش پرسنل مراآز بهداشتي درماني 

 خودآشي

  



  هماهنگي-٥

ماني جهت ارائه خدمات بهداشتي هماهنگي درون بخشي با پرسنل مرآز بهداشتي، در 

  و درماني به بيماران افسرده و افراد در معرض خطر خودآشي

  هماهنگي با آارشناس بهداشت روان شهرستان جهت برطرف آردن مشكالت موجود 

  

  

  

  

  

 

  


