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  »دستور العمل تكميل فرم شرح حال روانپزشكي در مراآز بهداشتي درماني « 

بند تهيه شده است در مراآز بهداشـتي درمـاني توسـط آـاردان      ٢٤صفحه و  ٢فرم شرح حال آه در 

به بعد بوسيله پزشك مرآز و در صورت عدم حضور آاردان تمامـًا توسـط پزشـك     ١٩بهداشتي و از بند 

  :گردد يبه شرح ذيل تكميل م

در صفحه اول ، در گوشه سمت چـپ بـاالي فـرم شـماره پرونـده بيمـار و تـاريخ مراجعـه را يادداشـت          

  .نماييد 

اين قسمت از فرم، مربوط به مشخصات اوليه بيمار است آه از بيمار يا همراه او پرسيده  : ٨تا  ١بند 

  .و ياداشت آنيد 

به مرآز بهداشتي درماني ارجاع داده مشخص  در اين قسمت، منبعي آه بيمار را:  منبع ارجاع -٩

  .نموده و در مربع جلوي آن عالمت ضربدر بزنيد 

آه بيمار بخاطر آن به پزشك  ناراحتي عمده فعليدر اين قسمت :علت مراجعه و شكايت اصلي  -١٠

  .خود بيمار يا همراه وي، پاسخ را يادداشت نماييد  عين آلماتمرآز مراجعه آرده ، سووال و با 

شـروع  منظور موقعي است آه عاليم و نشانه هـاي بيمـاري فعلـي    :  زمان شروع بيماري فعلي -١١

  .مثًال از يك هفته قبل يا دو ماه قبل يا دو سال قبل .  شده و تا بحال ادامه داشته است

مشخص نماييد آه آيا بيماري بطور ناگهاني و پس از بروز يك مشكل خاص : نحوه شروع بيماري  -١٢

اگـر بـه هـر دليلـي نتوانسـتيد      . ع شده است يا اينكه آغـاز بيمـاري آنـد و تـدريجي بـوده اسـت       شرو

  .عالمت ضربدر بزنيد " نامشخص"چگونگي شروع بيماري را معلوم آنيد در مربع جلوي عبارت 

بررسي آنيد آه آيا بيمار قبًال بيمـاري روانـي داشـته يـا     :  عاليم ، تشخيص ها و درمانهاي قبلي -١٣

برده با سووال آردن از خود بيمار يا همـراه وي و   و در صورتي آه از بيماري رواني خاصي رنج مي خير

وي را مشـخص و   عاليـم و نـوع بيمـاري قبلـي    در صورت همراه داشتن تشـخيص پزشـك معـالجش ،    

عالوه بر اين مشخص نماييد آه آيا بيمـار قـبًال در بيمارسـتان يـا بخـش روانپزشـكي       . يادداشت نماييد

  .او را در اين قسمت ذآر آنيد  نوع داروهاي مصرفي قبليبستري شده است يا خير و همچنين 
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در صورت . عواملي هستند آه در ايجاد و بروز بيماري دخيل هستند : عوامل سبب ساز بيماري  -١٤

  .وجود چنين عواملي در مربع جلوي هر آدام از آنها عالمت ضربدر بزنيد 

مبـتال بـه بيمـاري جسـمي     قبًال و يـا در حـال حاضـر    در صورتي آه فرد :  سابقه بيماري جسمي -١٥

مثًال سابقه عمل جراحي ، نـاراحتي آليـه ،   . باشد ، نوع آنرا بررسي و ذآر نماييد  مهمي بوده يا مي

  .....فشار خون ، آنسفاليت و 

ًال اينكـه والـدين   مـث . را بررسـي آنيـد    روابط فـاميلي والـدين  در اين قسمت :  تاريخچه خانوادگي -١٦

عـالوه بـر ايـن    . در صورتي آه روابط خويشاوندي نيز ندارند ،قيد نماييددختر عمو ، پسرعمو هستند و 

مـثًال  . اگر در بين افراد خانواده يا خويشاوندان بيماري رواني وجود دارد بررسي و نوع آن را ذآـر آنيـد   

  ."پسرخاله بيمار مبتال به بيماري اسكيزوفرنيا است "

ممكن است بيمار در هر يك از آارآردهاي فـردي ، خـانوادگي ، تحصـيلي ،    : اختالل در آارآردها  -١٧

بدين معني است آه فـرد   اختالل در آارآردهاي فردي. شغلي و يا اجتماعي اش دچار اختالل باشد 

. نمي تواند آارهاي شخصـي اش را از قبيـل نظافـت ، شستشـو ، غـذا خـوردن و غيـره انجـام دهـد          

به ناسازگاريهاي فرد با اعضاء خانواده و دعوا و بگومگو يا ناتواني در ايفاي  ختالل در آارآرد خانوادگيا

ايـن اسـت آـه فـرد در      اخـتالل در آـار آردهـاي تحصـيلي    منظـور از  . نقش پدري يا مادري اشاره دارد 

نتوانـد بـه   اگـر فـردي   . باشـد   محيط مدرسه و مسايل درسي مشكل دارد يا دچار افت تحصـيلي مـي  

مدت زيادي در يك شغل دوام آورد و مرتبًا مجبـور بـه عـوض آـردن شـغلش شـود و يـا بـا همكـارانش          

 آارآردهـاي شـغلي دچـار اخـتالل    ناسازگاري داشته يا اينكه مكررًا در آارش غيبت آند بـه نـوعي در   

ي با دوسـتان  ناسازگار: باشد  شامل مواردي از اين قبيل مياختالل در آارآردهاي اجتماعي . است 

در صـورت وجـود هـر آـدام از     . و اطرافيان ، نداشتن دوست ، عدم رفت و آمد با آشنايان و همسايگان

  .اين اختالالت در مربع جلوي هر مورد عالمت ضربدر بزنيد 

  .اين بند به پنج بخش الف ، ب ، ج ، د ، ه تقسيم شده است  :عاليم و نشانه ها  -١٨

شـود   مربـوط مـي  ) رواني شـديد  ( اليم و نشانه هاي بيماران پسيكوتيك عاين بخش بيشتر به  )الف 

مـثًال اگـر فـردي زيـاد فعاليـت      . شود  با بررسي اين عاليم نوع بيماري رواني شديد فرد مشخص مي.

زند و اآثر حرفهايش بيربط است و عالوه براينهـا دچـار    آند ، سرخوش و شاد بوده ، زياد حرف مي مي
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دپرسـيو   -در اين مورد تشخيص بيماري مانيك. زند  تماًال دست به خشونت هم ميبيخوابي بوده و اح

يا فردي آه قادر به ارتباط با ديگران نيست و دچار گوشـه گيـري ، هـذيان ، تـوهم ،     . باشد  مطرح مي

دهـد و حرفهـاي بيـربط     باشد و رفتارهاي عجيب و غريب هـم نشـان مـي    بخصوص توهم شنوايي مي

هـذيان  «الزم به يادآوري است آـه منظـور از  . ال زياد دچار بيماري اسكيزوفرنيا است زند ، به احتم مي

توان با ذآر شـواهد ، اسـتدالل و مخالفـت     عقيده باطلي است آه بيمار قويًا به آن ايمان دارد و نمي»

» آسـيب  هذيان گزند و « هذيان انواع مختلفي دارد آه يكي از موارد شايع آن . ورزيدن آنرا از بين برد 

خواهند او را بكشند يا همسرش سعي دارد در غذايش زهر بريزد و او  آند مي است آه بيمار فكر مي

  .را مسموم آند 

تـوهم  . درك حسي اشتباهي است آه در عالم خارج براي آن محرآي وجود ندارد » توهم « منظور از

ه بيمـار صـداهايي را   شـود آـ   وقتـي تشـخيص داده مـي   » تـوهم شـنوايي   « . نيز بر چنـد نـوع اسـت    

بدين ترتيب است آه فـرد تصـاوير   »  توهم بينايي« . شنوند  شنود آه افراد ديگر آن صداها را نمي مي

آـه  "فقـدان بيـنش   ." بيند آه واقعًا در محـيط خـارج وجـود ندارنـد      ، جرقه هاي نوراني يا افرادي را مي

كه بيمار با وجود عاليـم مثبـت و شـديد    شود عبارت است از اين بيشتر در بيماران پسيكوتيك ديده مي

  .داند  به بيماري خود واقف نبوده و خود را بيمار نمي

باشـد و بـا وجـود     مـي ) رواني خفيف ( عاليم اين بخش بيشتر مربوط به عاليم اختالالت نوروتيك  )ب 

م رواني شديد وجود ندارد به يكـي از تشـخيص هـاي الزم در ايـن زمينـه      آنها در حاليكه همزمان عالي

عاليـم  ) بخش الف ( در صورتي آه عالوه بر وجود عاليم و نشانه هاي رواني شديد . يابيد  دست مي

  .فقط همان تشخيص هاي پسيكوتيك مطرح مي باشد ،نوروتيك هم در فرد ديده شود

" اضطراب"برد دچار  ، لرزش دستها و خشكي دهان رنج مي اگر فردي از دلهره و نگراني ، طپش قلب

آه بيشتر نارحتي هايش مبتني بر ترسهاي غير منطقي است مانند ترس از يا بيماري . است

خوردن در مهماني ها و جلوي ديگران يا ترس از بيرون رفتن صحبت آردن در جلوي جمع ، ترس از غذا

  . باشد  مي» فوبيا« از منزل ، در اين صورت دچار 

همچنين فردي آه از غمگيني و نااميدي ، آاهش يا افزايش اشتها ، دردهاي پراآنده بدني و ضعف و 

  .باشد  مي) خفيف (  افسردگيخستگي پذيري شكايت دارد  دچار بيماري 

افكار مزاحم و بيهوده اي است آه عليـرغم تمايـل   »  افكار وسواسي« الزم به ذآر است آه منظور از

. تواند در مقابل آنهـا مقاومـت آنـد     خواهد ولي نمي شوند و فرد مي ه در ذهن او تكرار ميفرد هميش
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مانند فكر صدمه زدن به آسي ، تفكرات مكرر و دايمي در مـورد آثافـت و آلـودگي ، شـك و ترديـد يـا       

  . وجود افكار آفرآميز در ذهن يك فرد مذهبي

يـرغم ميـل بـاطني و بـا وجـود مقاومـت در       اعمـالي اسـت آـه فـرد عل    »  اعمال وسواسي« منظور از 

شستن و آب آشيدن مكرر دستها ، بدن يا لباسهاي خود « مقابل آنها دست به آن آارها ميزند مثل 

مطـرح  » وسـواس  « در صورت وجود ايـن عاليـم تشـخيص    » و يا چك آردن مكرر قفل درب و اجاق گاز

  .باشد  مي

در صـورتي آـه   . باشـد   غـش هـاي هيسـتريك مـي     و بيماران صرعيعاليم اين قسمت مربوط به  )ج 

آلونيك يا به زمين خوردن و دست و پا  -شخص عاليم مشخص صرع از قبيل بيهوشي ، حرآات تونيك

مبـتال  . زدن ، آمدن آف از دهان و گاز گرفتگي زبان ودر بعضي مواقع عدم آنترل ادرار را داشته باشـد  

حمله و متوسط تعداد حمالت صرعي در ماه گذشته را  ضمنًا تاريخ آخرين. است » صرع  بزرگ «  به 

  .بررسي نموده و در جلوي هر مورد يادداشت نماييد

مـي شـود و الزم اسـت آـه بيمـار       عقب مانـدگي ذهنـي  عاليم و نشانه هاي اين بخش مربوط به  )د

احـل رشـد وي   سـوواالت دقيـق راجـع بـه مر    ) بويژه مادر ( مورد معاينه قرار گرفته و از همراه بيمار نيز 

  .بعمل آيد تا نهايتًا به تشخيص عقب ماندگي و درجه شدت آن پي ببريد 

گنجـد ، مهمتـرين    اگر مراجعه آننده اي عاليم و نشانه هايي دارد آه در تقسيم بنـدي فـوق نمـي    )ه

ون عاليمش را در اينجا يادداشت آنيد از قبيل عاليم و نشانه هاي اختالالت رفتاري آودآان ، پارآينس

  ...و غيره 

به منظور تشخيص قطعي بيماري وجود يك يا دو عالمت ،آافي  بوده و ضـمنًا الزم هـم نيسـت    : تذآر

لـذا مبنـاي   . آه بيمار تمامي عاليم يك طبقه تشخيصي را داشـته باشـد تـا در آن طبقـه جـاي گيـرد       

زمينـه   تشخيص بيماري عاليم و نشانه هـاي موجـود در فـرم شـرح حـال و آموزشـهاي قبلـي در ايـن        

  .باشد  مي

پزشك پس از مصاحبه بـا بيمـار الزم اسـت آـه خالصـه شـرح        :عاليم مثبت و خالصه شرح حال  -١٩

خالصه ها بايد . حال و عاليم و نشانه هاي بارز و مثبتي را آه در او تشخيص داده در اينجا ذآر نمايد 

ديگـران بخصـوص پزشـكان     بايـد بـه فـرم تلگرافـي و مختصـر نوشـته شـود آـه        . جامع اما آوتاه باشد 
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خواهد در غذايش  آند زنش مي بيمار فكر مي:"مثًال . براحتي بتوانندبه اطالعات مورد نياز دست يابند 

  ."سم بريزد و او را مسموم آند و نسبت به همه بدبين است 

يـب ،  هذيان گزند و آسيب ، تـوهم شـنوايي ، حرفهـاي بيـربط ، رفتارهـاي عجيـب و غر      : عاليم مثبت 

  ...دان بينش و فق

در اينجا پزشك بايد پس از معاينه عمومي و بـويژه  ) : از جمله دستگاه عصبي ( معاينه جسمي  -٢٠

  .دستگاه عصبي ، در صورت وجود عاليم غير طبيعي نوع آنها را ذآر نمايد 

ي نتيجـه آزمايشـات ، راديـوگرافي ، الكتروانسـفالوگرافي ، سـ       :نتيجه بررسي هاي پاراآلينيكي -٢١

  .تي اسكن و غيره را در اين قسمت بنويسيد 

اين قسمت با توجه به تقسيم بندي عاليم و نشانه ها به پنج بخـش الـف ، ب ،ج، د   : تشخيص  -٢٢

در هر بخش چند نوع تشخيص ذآر شده است آه با توجه بـه نـوع عاليـم و    . ، ه تقسيم شده است 

در صورتي آـه نـوع بيمـاري فـرد در     . بريد  مينشانه هاي هر بيمار به يكي از تشخيص هاي الزم پي 

ون ، شــب ادراري ، اخــتالالت رفتــاري ســگنجــد از قبيــل پارآين تقســيم بنــديهاي چهارگانــه فــوق نمــي

  .ساير موارد تشخيص ياد داشت آنيد » ه « آودآان و غيره تشخيص خودتان را در بخش

ولـين مراجعـه بـراي ايـن بيمـار تجـويز       داروهـايي را آـه در ا  : درمان اوليه و داروهاي تجـويز شـده    -٢٣

  .آنيد در اين قسمت يادداشت نماييد  مي

باشـد از دومـين    برگ ثبت مراجعات بيمار آه ضميمه فرم شرح حـال مـي   »ثبت مراجعات بيمار «  -٢٤

  .گيرد  مراجعه بيمار به بعد به طريقي آه در ذيل توضيح داده شده مورد استفاده قرار مي

  .نظور تاريخ مراجعه فعلي بيمار است آه هر بار بايد نوشته شود م: تاريخ مراجعه  -

در اين قسمت عاليم و نشانه هاي فعلـي بيمـار و عـوارض جـانبي داروهـاي مصـرف       : سير بيماري  -

  .شده را در هر بار مراجعه يادداشت نماييد 

در ايـن  . آنيـد   ز مـي اسامي داروهايي را آه براي هر بار مراجعـه بيمـار تجـوي   : داروهاي تجويز شده  -

  .قسمت ذآر آنيد 



٦ 

 

الزم است با توجه بـه وضـعيت بيمـار، نـوع و سـير بيمـاري و همچنـين ميـزان         : تاريخ مراجعه بعدي  -

  .داروهاي تجويز شده تاريخ مراجعه بعدي را در اين قست يادداشت آنيد 

  :منابع جهت مطالعه بيشتر 

ه بهداشتي ، ترجمـه حسـن ياالهنـگ زيـر نظـر دآتـر       اختالالت رواني براي پزشكان مراقبتهاي اولي -١

  داوود شاه محمدي 

  ) جهت استفاده پزشكان ( پورافكاري ... چكيده روانپزشكي ترجمه دآتر نصرت ا -٢

  .بهداشت روان براي آاردانان بهداشتي ترجمه و تأليف دآتر جعفر بوالهري -٣

 


