
   

 برای کارورزانروانپزشکی راهنمای آموزش در بخش           

 کارورز گرامی    

 به بخش روان خوش آمدید.  

                       صحیح با بیماریهای  برخورد شما به مدت یکماه در این بخش آموزش و فعالیت خواهید داشت . تشخیص و  

کالسهای ، از طریق مشارکت درکامال ضروری برای هر پزشک است . شما در این یک ماه  روانپزشکی امری

                و اورژانس به این اهداف دست خواهید یافت .  گزارش صبحگاهی ، راند بخش ، حضور در درمانگاه

      بسیار ف  آموزشی  این بخش ضروری واهدا مطالعه فردی و ارتقا دانش تئوری شما ، در رسیدن به بدیهی است 

 بود. خواهد تاثیر گذار

 انتظار می رود : ن پزشکی ، از کارورزدر پایان دوره چرخشی یک ماهه روا  

 را فراگیرد. معاینه وضعیت روانیو تکنیک های مهم آن و انجام مصاحبه اصول  -1

 یک بیمار روانپزشکی ر ا پس از مصاحبه و معاینه روانی بنویسد. شرح حال -2

 اختالالت روانپزشکی را تعریف کند. عالئم شایع -3

وم ، یلیر، داختالالت اضطرابی الت خلقی، اختالالت سایکوتیک ،جمله اختالروانپزشکی از اختالالت شایع -4

 اختالالت سوماتوفرم رابتواند تشخیص دهد واصول کلی درمان آنها رابداند. واختالالت مرتبط با مواد 

 عالئم در فرد مراجع به سرویس روانپزشکی را نام ببرد. ارگانیک بودنشاخص های  -5

آژیتاسیون و  مانندپرخاشگری ، اورژانس های روانپزشکیترتیب اقدامات مداخله ای در مواجهه با  -6

 افکارخودکشی را نام ببرد.

 روانپزشکی را نام ببرد. داروهای رایجارض شایع وعوارض جدی عو -7

 نام ببرد. را ECTکاربردها و عوارض شایع  -8

 ( را نام ببرد و بکارگیرد.Psychoeducation) آموزش به بیمار و خانوادهاصول  -9

 

باتوجه به شرایط اپیدمی کرونا جهت هماهنگی برنامه های آموزشی وبازخورد فعالیتهای انجام شده توسط 

پی باحضور مسئول محترم اینترنی و معاون اکارورزان گروه واتسکارورزان در بخش ، نماینده محترم 

 آموزشی تشکیل خواهد داد.

 

 خواهد بود. sky roomق سامانه از طری onlineشرکت در جلسات گزارش صبحگاهی به صورت 

 https://www.skyroom.online/ch/umsu/morningraziآدرس : 

نحوه حضور اینترنها در بیمارستان در ابتدای هر ماه توسط اعضا هیات علمی در شورای آموزشی   در مورد

 4 قرمز و با توجه به وضعیت جاری اپیدمی کرونا در استان تصمصم گیری خواهد شد.در صورت وضعیت

 گزارش صبحگاهی حضور داشته باشند.دراینترن پست کشیک ( باید  2و   اینترن کشیک 2اینترن )

 

 جدول زمانبندی برنامه آموزشی:

 گزارش  صبحگاهی  5/9تا  5/8از ساعت 

 راندآموزشی )برای کارورزانی که طبق برنامه موظف به حضور در بیمارستان هستند( 5/11تا  10از ساعت 

 درمانگاه اعصاب و روان  5/14تا  5/8ساعت از 



 بیمارستان روانپزشکی رازیمعرفی   

 سینا ( و یک بخش زنان ) شفا ( دو بخش مردان )عطا  و  

  واحد اورژانس  

 روانپزشکی درمانگاه  

 درمانگاه اعتیاد  

 (ECT)واحد الکتروشوک   

 حراست  ( –دفتر اعضاء هیات علمی  –کتابخانه  –کالس  واحد آموزش )  

 

 اعضاء هیات علمی 

 ریاست بیمارستاندکتر رحیم خلیل زاده ......  

 مدیر گروه ......... دکتر صفر حامدنیا  

 دکتر ماه منیر حقیقی ...... معاون آموزشی  

 ......... مسوول اینترنها  دکتر آرزو کیانی  

 اکسترنهامسوول دکتر نسیم طالبی آذر ......  

 دکتر ماندانا حقانی   

 

 ر بخشقوانین حضور د  

به  که هر روز در دفتر مربوط بعداز ظهر می باشد 2و ساعت خروج صبح  8 ساعت حضور در بیمارستان  -1
 می شود.  حضور وغیاب کارورزان )در واحد آموزش ( توسط اینترن وتحت نظارت کارشناس آموزش ثبت

 
     در صورت موافقت اتند مربوطه ( طی یکماه )متوالی درمرخصی غیرروز 3 اینترن می تواند ازحداکثرهر -2

 .نمایدجانشین استفاده اینترن و با معرفی 
 

       )حداکثردرخواست پاس ساعتی   درصورت ضرورت برای خروج از بیمارستان زود تر از زمان مقرر ، -3
با معرفی جانشین  و استادمربوطه صورت موافقت درفرمهای مربوطه ثبت ودرماه (  طی یکساعت در 3

 بالمانع است. 
 

استفاده از روپوش سفید ورعایت پوشش حرفه ای اعالم شده و نصب اتیکت در زمان حضور در بیمارستان  -4
 الزامیست . 

 

در ابتدای دوره کارورزان )با برنامه ریزی توسط خودشان ( بین اساتید گروه تقسیم می شوند و برنامه کشیک  -5
 وکشیکهای کاور( را نیز به واحد آموزش ارائه می دهند. )



 

 روانپزشکی ی بخشبرنامه آموزش  
 

 با برگزاری گزارش صبحگاهی شروع می شود . 5/8روز راس ساعت برنامه آموزشی بخش ، هر -6
 
 

 برگزار خواهد شد. طبق برنامه هر استاد ،   پس از مورنینگ راند آموزشی در بخش با اساتید مربوطه ، -7
 

 
قبل از  بالفاصله شرح حال بیماران را تحویل بخش ها دهند ، پس از مورنینگ ( تند )هساینترنها موظف   -8

  (Progress Noteسیر بیماری ) ،بیماران را در اتاق مصاحبه ویزیت کرده   اساتید در بخش حضور یافته  و

 .د ینثبت نما ) حداقل هر دو روز یکبار( ندهورا در پر

 

 

 ر گونه تغییر دره ، نمایند  Reorderرا   روزهای زوج دستورات دارویی  بیماران  اینترنها بایست  -9

حتما  شود و ثانیا  اوال با اطالع پزشک معالج انجام  ،م از افزودن یا حذف یا تغییر دوز دارودستورات قبلی اع

تمرینی است برای  ،کردن دستورات  Reorderتوجه نمایید که  .ددلیل آن نوشته شو در قسمت سیر بیماری

 در.     اشکال دارویی ، اندیکاسیون مصرف ، دوز مورد استفاده ....( )آشنایی با داروهای روانپزشکی 

 .ثبت می شود  RPO  ردستو های فرد در صورت عدم نیاز به تغییرات دارویی وزر

 

 
دستورات هر روز بالفاصله بعد از دستورات  و در تکمیل پرونده دقت شود که ترتیب صفحات رعایت شود -10

درست برای نوشتن دستورات روز مربوطه انتخاب  ی و صفحه دقت شود یروز قبل باشد )به تاریخ دستور قبل
  .(شود

 
در صورت دو قسمتی شدن دستورات در دو صفحه  در انتهای صفحات فضای خالی زیادی نباشد.سعی شود  -11

 انتهای صفحه قبلی  و ابتدای صفحه بعدی فلش های راهنما گذاشته شود.به دلیل کمبود فضا ، در 
 

 
باالی ت بیمار) ثبت شده درروی پرونده وبه مشخصا موقع درج دستورات یا یاداشت در پرونده بیمار  -12

بیمار دقت شود  پروندهدارویی با  کارتبه انطباق  Reorderدر زمان ،بخصوص  دقت شود (صفحات پرونده
  در مورد ثبت دستورات یک بیمار در پرونده بیمار دیگر (.) هشدار 

 
 با ساعت ویزیت نوشته شود . همراه )روز/ ماه / سال( ویزیت بصورت کامل تاریخ -13

 
برای  شما پرونده بیمار نوت یا جزوه شخصی نیست و باید مکتوبات0نوشته شودخط خوانا  دستورات با -14

 .سایرین قابل خواندن باشد
 

توسط اینترن دیگر به هر  یا امضاء مهر .شود مهر و امضاء مربوطهتوسط اینترن و یادداشتها باید دستورات  -15
   خالف است.عنوان ممنوع و از نظر قانونی 

 
فقط یک خط روی آن   در صورت بروز اشتباه در نوشتن دستورات یا هر گونه مطلبی در پرونده بیمار ، -16

 (نوشته شده ومتن صحیح نوشته شود Errorآن و کنارخواندن باشد خط قابل)به نحوی که متن زیر کشیده شود



 
مهر و امضاء شده و در صورت لزوم اقدام مناسب )با اطالع  پزشک معالج  ،آزمایشات بیماران پس از رویت -17

 یا آنکال ( انجام شود.
 

توسط نهایی تشخیص  و خالصه پرونده بیماران بر اساس فرمت مربوطه نوشته شود ،در زمان ترخیص -18
 .پزشک معالج تائید شود

 

با راهنمایی و نظارت اتند مربوطه ، به بیماران در مورد تشخیص ، علت و آموزش به بیماران بستری:  -19
عوامل موثر در شروع و تشدید بیماری ، انواع درمان } داروها )نحوه مصرف داروها ، عوارض شایع و مهم 

وارض( ، روان درمانی ...{ ، پیش آگهی بیماری، لزوم ، تداخالت مهم .... ( ، الکتروشوک )مزایا و ع
پیگیری و ادامه درمان و ....در حد لزوم ، آموزش های الزم را ارائه دهید.                                                       

وروتیک در تشخیص سایکوتیک یا ن بدیهی است نوع و میزان اطالعاتی که ارائه می دهید به شرایط بیمار)
بیمار، تحصیالت ، ....( بستگی دارد.                                                                                      

     این آموزشها در بدو بستری ، طی بستری و در زمان ترخیص داده می شود.این آموزشها به همراهان بیمار
    ( نیز داده می شود ، به سواالت بیماران و همراهان در مورد بیماری نیزبخصوص در بیماران سایکوتیک  ) 

 با تکیه بر دانش و اطالعات علمی خود و با راهنمایی اتند ، پاسخ دهید.
 

داروها ( را  از کارشناس آموزش دریافت   پمفلت های آموزشی )شامل : اختالالت شایع روانپزشکی ،  -20
شامل عالیم ، تشخیص  مطالب ضروری درمورد اختالالت شایع روانپزشکی )ومطالعه کنید. طی هفته اول 

 های افتراقی ، درمان ، پیش آگهی  ....( را باتوجه به رفرنس معرفی شده ، مطالعه نمائید.
 

 

 کشیک ها 
موظف است تا حضور اینترن  ،  صبح شروع می شود. اینترن کشیک روز قبل 8کشیک روزهای تعطیل از  -21

در بیمارستان حضور داشته باشد. اینترن کشیک در روز تعطیل موظف است  ل  شیفت به وی ، کشیک وتحوی
دستورات دارویی کلیه ی بیماران بستری در بخشها را در اولین فرصت و قبل از حضور اتند آنکال در 

 بیمارستان ، در پرونده بیماران ثبت نماید.
 

 
درصورت تعویض کشیک ، مراتب بصورت کتبی به تعویض کشیک فقط در صورت ضرورت انجام گیرد و  -22

 اطالع کارشناس آموزش ودفتر پرستاری رسانده شود.
 

 تعویض کشیک صرفا" با اینترنهایی که در همان زمان در بخش روان هستند )هم دوره ( امکان پذیر است . -23
 

 ساعته ممنوع است . 48کشیک های  -24

 

دوره ،کشیکها دو نفره خواهد بود و در این صورت ویزیت نفر کارورزدر یک  5در صورت تعداد بیشتر از  -25
 بیماران اورژانس و تقسیم شیفت به نحوی باشد که تعداد بیماران ویزیت شده  تقریبا برابر باشد .

  
برنامه شیفت بندی زمانی بین اینترنهای کشیک ، برای ویزیت بیماران اورژانس و انجام امور مربوط به  -26

 بتدای شیفت به اورژانس و بخشها اطالع داده شود.بیماران بستری ، در ا
 



پس از پیچ به اورژانس یا بخشها در اسرع وقت و بدون اتالف وقت در محل حضور یابید   در زمان کشیک ، -27
، در صورتی که به هر دلیل )حضور در راند آموزشی و ... ( امکان حضور بالفاصله مقدور نیست مراتب را 

 اطالع دهید.)هر چند حضور در اورژانس مقدم بر کلیه فعالیت های آموزشی است (. تلفنی به مسئول  مربوطه
 

بیماران با مشکل مواجه شدید  manageهر ساعت از شبانه روز درصورتی که جهت درطی کشیک ودر -28
ه اطالع داده و راهنمائی دریافت کنید. ضمنا" از راهنمایی پزشک عمومی کشیک نیز می توانید بهر  به آنکال ،

 ) محدودیتی از نظر ساعت تماس با آنکال وجود ندارد(. ببرید

 

 اورژانس 
 

بیمارانی که  اینترن کشیک موظف است بیمارانی که با دستور بستری اتند مراجعه کرده اند را بستری نماید.   -29
به اورژانس مراجعه می کنند و دستور بستری از اتندینگ ندارند در ابتدا توسط پزشک در شیفت عصر و شب 

پس از اخذ شرح حال و در صورتی که دستور ویزیت روانپزشکی داده شد عمومی مرکز ویزیت می شوند و 
و یافته  انجام معاینه روانی توسط اینترن کشیک ، با اتند آنکال تماس گرفته و پس از ارائه خالصه شرح حال

 می شود. تصمیم گیریو برنامه درمانی یا مدیریت سرپایی بیمار ها در مورد بستری کردن 

 

نوشته شود و توسط  ،  با خط خوانا، ارائه شده فرمتدقیق و براساس کامل ،   معاینه روانی ، شرح حال و -30
ومعاینه  شود )به نکاتی که در کالس تئوری در مورد نحوه اخذ وثبت شرح حال  مهر وامضاء، اینترن مسئول 

 .آموزش داده می شود توجه نمائید(روانی 
 

 
 د.پرونده قید نماییمربوطه در ابتدای  قسمترا در معاینه روانی (و ) براساس شرح حال  تشخیص اولیه -31

 

 نوشته شود. زیرفرم بر اساس  ) در بدو بستری ( دستورات اولیه -32
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 " دستورات اولیه برای بیماران بستری در بخش روانپزشکی"                  

* Imp : 

* Condition :  

1)  Position :  ( ی تخت با پایه کوتاه بخوابدوبیماری که ریسک سقوط از تخت دارد ر مثال )     

2)  Diet : 

3)  Check  VS : 

4)  Check :     مورد نیاز برحسب موردآزمایشات  

     برای کلیه خانمهای سنین باروری( βHCGیا  گراونیدکس )                                                              

5)  Multi Drug Test :  ( صورت شک به مصرف مواددر  )  

6)  EKG   ) درصورت نیازو برحسب مورد ( 

(دیگران; اگر بیمار افکارخودکشی دارد در پرانتز تاکید کنید )) افکارخودکشی دارد( کنترل از نظر آسیب به خود و  (7  

8)   مهار فیزیکی در صورت لزوم طبق پروتکل و اطالع به اینترن 

9)   Amp   Haloperidol    5mg   

                                                             I / IM / PRN   

10)  Amp  Biperiden      5mg          

   (11 داروهای روانپزشکی مورد نیاز

                                                     (12    در صورت اعتیاد به اوپیوئید ها ، آگونیست اوپیوئید شامل متادون یا بوپره نورفین

       (13.)دیابت ، هایپرتنشن .....( که بیمار از قبل مصرف می کند داروهای غیر روانپزشکی  

  (14          *تلفیق دارویی انجام شد *       یا          *نیاز به تلفیق دارویی نمی باشد* 

       بیمارانی که بستری ن برایراینتتوسط  (برحسب موردمناسب  زمانی فواصلیا با )  شب وویزیت عصر 
 .از نظر بروز عالئم محرومیت ( دارند یا مصرف مواد )   HTN )) مانند می شوند و مشکل طبی زمینه ای

 (بسیار باال که کنترل نشده یا دیابت کنترل نشده   BPمشاوره با سایر سرویس ها در صورت لزوم ) 
 ( صورت لزوم مثال زخم باز ناشی ازخودزنیدر ) آنتی بیوتیک 

  ویزیت روزانه روانشناس با توجه به افکارخودکشی 
 پزشک معالج با صالحدید( در صورت داشتن آثار کبودی و زخم و.....که خودش ایجاد نکرده)مشاوره پزشکی قانونی  

 
 

در صورت بیقراری و پرخاشگری ، یک 

 نوبت تزریق شود و در صورت نیاز به

تزریق مجدد ، پس از اطالع به اینترن 

 انجام شود.



 

 
وضعیت  –رژیم غذایی )  دارویی وغیر دارویی برای هر یک از دستورات بستری ،  در دستورات زمان -33

 .شماره گذاری نشود   Conditionو  Impression   و  شماره گذاری شود .(.…فعالیت و
 

و سایر بررسی های تشخیصی برای همه بیماران نوشته نشود و برای هر بیمار  EKGآزمایشات روتین و  -34
 بسته به نیاز ) وبا مشورت با پزشک معالج یا آنکال ( آزمایشات ضروری درخواست شود.

 

، درنوشتن  می باشد  در صورتی که بیمار در حال مصرف دارو )روانپزشکی و غیر روان پزشکی ( -35

تا  " نوشته شودتلفیق دارویی انجام شدتوجه شود وآخرین دستور بصورت "به این مساله دستورات 

مشخص شود تجویز داروهای طبی ضروری ) مثل داروهای فشار خون ، دیابت .... ( وتوجه به تداخالت 
طبی ، دارویی لحاظ شده است. )تلفیق دارویی به معنی اخذ شرح حال کامل دارویی از بیمار ، اعم از داروهای 

ر دوز و ...آن تصمیم ی ، استفاده شده در منزل و .. می باشد که پزشک در خصوص ادامه ، قطع ، تغییگیاه
سابقه مصرف هیچ دارویی را ذکر نمی کند دستور آخر به صورت :  بیمار در  صورتی که.  ( گیری می کند

 ، نوشته شود. "نیاز به تلفیق دارویی نمی باشد"
 

معاینه کامل بر اساس یک بیمار ترومایی  ضرب و جرح در بیمار، زخم ،   در صورت مشاهده آثار کبودی ، -36
 شود Manage صورت لزوم زخم های بیمار درانجام شود ) بخصوص در موارد ترومای سر( ،

  درخواست شود.  نیز مشاوره پزشکی قانونی و تجویز آنتی بیوتیک ، مشاوره جراحی  و...(  ،سوچور)

 

 : در دستورات حتما قید شود  کشی ،در بیماران با افکارخود -37
 ( افکار خودکشی دارد ) الف : مراقبت از نظر آسیب به خود

 ب: ویزیت روزانه روان شناس ) باتوجه به افکار خودکشی (
 
 

از نظر  )  مصرف موادیا    HTN)) مانند  مشکل طبی زمینه ایبیمارانی که شیفت صبح بستری می شوند و  -38

 د ردستورات قید شود. ویزیت عصر، شب اینترن  حتما  دارندبروز عالئم محرومیت ( 
 

 قند بیمار با گلوکومتر چک شود.در بیماران دیابتیک قبل از اعزام بیمار به بخش  -39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 در شرح حال ، در بیمارانی که سابقه بستری دارند ، (  PH ) "سابقه قبلی"جهت تکمیل قسمت  -40

 بنویسید. زیربیمار را دریافت و مطالعه نمایید و بر اساس جدول مراجعه به واحد پذیرش ، پرونده قبلی  با

  : (PHسابقه قبلی بیمار )   

تاریخ  مدت بستری  عالیم تشخیص درمان

 بستری

نوبت 

 بستری

ریسپریدون  
بیپریدین  

کلرپرومازین 
آمپول فلوفنازین 
 دکانوات ......

 اسکیزوفرنی

هذیان پارانوئید  -پرخاشگری 
اختالل  -توهم شنوائی  -

 خواب
روز20  3/98  12 

 ...... اسکیزوفرنی .......
 

روز 26  11/97  11 

+   ECTجلسه 6
...... 

روز 15 ....... اسکیزوفرنی  2/97  10 

اختالل اسکیزو افکتیو  .......
 نوع دو قطبی

روز 28 .......  5/96  9 

افکتیو اختالل اسکیزو  ......
 نوع دو قطبی

روز 30 .......  2/96  8 

 :  و تشخیص  مدت بستری تاریخ وبا ذکر سایر بستریها

                          - اسکیزوفرنی روز(45)  1/95  -  اسکیزوفرنی روز(20) 6/95 :    در سالهای 

   - اسکیزوفرنی روز(7)  5/92  -  اسکیزوفرنی روز( 17) 1/93 -  اختالل اسکیزوافکتیو روز( 25)  4/94

 .اختالل دوقطبی با نمای سایکوتیک روز( 37) 11/91 - اختالل دوقطبی روز( 32( 1/92

 

  در صورتی که در این مرکز بستری نبوده و در بیمارستان روانپزشکی دیگری سابقه بستری دارد در مورد

 زمان بستری ، مدت بستری ، عالیم و ..... توضیح دهید. 

 

  در بین بستریها توضیح دهید   : 

   عالیم 

  در حوزه های فردی ، بین فردی و شغلی (   عملکرد ( 

  پیگیری و مراجعه منظم به روانپزشک)کومپلیانس دارویی ( و  مصرف داروها   

 چگونه بوده است ؟

 

 و سابقه بستری ندارد ولی از مدتها قبل عالیم وجود داشته است می باشد  ت بستریاولین نوبتی که در صور

 :در مورد

 ع عالیم زمان شرو  
  عالیم در شروع یا تشدید موثر وجود استرسور 
 نوع عالیم 
 الیم ....(کنون ) اپیزودیک بودن ، دوره های بهبودی و فروکش عوع تاسیر عالیم از زمان شر 
 های مختلف ) شغلی ، بین فردی ، فردی (عملکرد بیمار در حوزه تاثیر عالیم بر 
 ) .... و کومپلیانس درمان  اقدام برای درمان )مراجعه به پزشک و مصرف دارو  
 تاثیر درمانهای انجام شده بر عالیم و سیر بیماری  

 توضیح داده شود.
 



 غیر این صورت در واحد در روج از مدارک پزشکی را دارند. د و امضاء ایشان اجازه ختنپرونده ها فقط با دستور ا وجه :ت

در راستای رعایت حقوق گیرندگان خدمت و باتوجه به محرمانه بودن مدارک و پرونده مدارک پزشکی پرونده را مطالعه نمائید. 

ل فعلی از پذیرش را جهت کسب اطالع از سوابق بیمار و افزودن اطالعات به شرح حا یماران در صورتی که پرونده بیمارب

 در حفظ و نگهداری آن تازمان تحویل به پذیرش عمل کنید. سند محرمانه به عنوان یک   دیردکدریافت 

 

 

   : بیماران  معاینه فیزیکی  توجه ویژه به -41

 

 در بدو پذیرش : الف (
 

مثل بیقراری و پرخاشگری و  می تواند تظاهرات روانی مدیکال مسایل و مشکالتتوجه داشته باشید که گاها 

) به ویژه  معاینه فیزیکی کامل و دقیقبنابراین در بدو پذیرش و قبل از انتقال به بخش حتما .داشته باشد ...

عالیم حیاتی و توجه به فشارخون ، دمای بدن )آگزیالری( و ریت تنفس و قلب ، سطح هوشیاری ، بررسی 
 تروما روی بدن بخصوص سر.....( انجام شود.اوریانتاسیون ، معاینه مردمک ها ، آثار 

 
به بیماری و  عدم بینش همچنینو رخی اختالالت روانی که با پرخاشگریبا توجه به ماهیت ب ، عالوه بر این

در زمان انتقال به بیمارستان دچار بیماران ممکن است ، مراجعه به بیمارستان همراه است بنابراین مقاومت در
)شکستگی اندامها ، دقیق فیزیکی از نظر آثار تروما   د بنابراین معاینهشنشده با کیتروماهای مختلف فیزی

الزامیست. در صورت وجود موارد ، ترومای سربررسی از نظربه ویژه هرگونه کبودی و بریدگی و ....( 
مذکور ضمن اطالع به آنکال و انجام اقدام درمانی مناسب ، در پرونده بیمارموارد مشاهده شده )با جزییات ( به 

 شود. ثبت ،همراه اقدامات انجام شده 
 
...( ، افت تب ، فشارخون باال و  ر بودن عالیم حیاتی )اوجود هر مورد در معاینه فیزیکی )ناپاید درصورت 

تا مشخص شدن تکلیف آن  (... آثار تروما ،  ، تغییر سایز مردمکها ولژیکهوشیاری ، وجود عالئم نور
نکال در صورت لزوم مشاوره با آ نمایی پزشکهو با را بستری نخواهد شدبیمار در بخش روان  ،وضعیت 

 .مربوطه انجام خواهد شدیا اعزام یا ارجاع بیمار به بیمارستانها و بخشهای سرویسهای مربوطه 

  

 در بیماران بستری در بخش : ب(
 

بیماران روانپزشکی  در اغلب موارد به دلیل برجسته بودن مشکالت روانی و  شکایات ومشکالت جسمی
بخصوص در بیماران با اختالل روانی مزمن نادیده گرفته می شود که این امر می تواند حتی منجر به آسیب 

  های جبران ناپذیر شود.
مورد عالیم مشاهده شده در  بایست در  ، توجه ورسیدگی کامل به شکایات طبی بیمارانبنابراین عالوه بر 

 انجام شود. علل طبی R/Oبررسی های کامل جهت  ، معاینه فیزیکی
 

در ضمن بعضی از عالیم جسمی در بیماران می تواند ناشی از عوارض داروهای روانپزشکی )که بعضی 
 صحیح که الزمه تشخیص واقدام خطر ناک وکشنده است( وهمچنین عوارض مسمومیت یا محرومیت مواد باشد

 ، داشتن اطالعات و دانش کافی می باشد. در اینگونه موارد

 بعنوان مثال :   

 مسمومیت ،  لیتیمصورت مصرف  ، اولین تشخیص افتراقی در، تهوع و استفراغ اسهال در بیماری با شکایت

عالیم سایر دریافت لیتیمشده برای بیمار توجه کنید و درصورت ست ، پس ابتدا به داروهای تجویز ا با لیتیم

 سطح لیتیم راچک کنید.ومسمومیت را بررسی 



  حتما از نظر  ، ، در صورت دریافت آنتی سایکوتیکتب در بیماری با شکایتNMS  و همچنین

 بیمار بررسی کنید.( سایر عالیم را درو کاربامازپین  کلوزاپین  ناشی از ) آگرانولوسیتوز

  را آکاتژیا ،  حرکتی ، در صورت دریافت آنتی سایکوتیک بیقراریدر بیمار با اضطراب وR/O .کنید 

   به صورت سهوی یا )  مسمومیت اوپیوئیدی و مسمومیت با سایر داروهابه  افت سطح هوشیاریدر موارد

 عمدی ( توجه داشته باشید.

 را مدنظر داشته باشید. محرومیت اوپیوئید یا الکلدر بیمار، عالوه بر مسایل مدیکال  دلیریوم درصورت وجود 

 

 

 
یا  )با اطالع پزشک آنکالمی دهید انجام  ی کهبیماران بستری ومداخالت مربوط بهموردی درطی کشیک هر -42

 ( حتما در پرونده کتبا قید شود. معالج
 

د در زمان ندرصورتی که پزشکان از سایر بیمارستانها جهت انجام مشاوره به بخش روانپزشکی مراجعه نمای -43
دستورات   ، مشاوره  ید حضور داشته باشد وپس از انجاماینترن مربوطه یا اینترن کشیک با  ایشان ،حضور 

 توصیه شده را )پس از تائید پزشک معالج ( جهت اجرا در پرونده بیمار ثبت نماید.
 

 

 درمانگاه   
 

درمانگاه بیمارستان رازی در ساختمان آیدین واقع شده و کاورزان بر اساس برنامه اتند مربوطه ) و در زمان 

کارورز  کشیک ( موظفند بعد از اتمام مورنینگ در درمانگاه حضور یابد. شما در  ،تشدید اپیدمی کرونا 

همچنین نحوه  و ح حال روانپزشکیدرمانگاه از طریق مشاهده نحوه شرح حال گیری اتندینگ  ، روش اخذ شر

، در مورد برخی از اختالالت شایع روانپزشکی که دانستن آن برای  گرفت را فراخواهید ارتباط با بیمار

پزشک عمومی ضروری است با نظارت و اجازه اتند از بیمار شرح حال گرفته و تشخیص های افتراقی و 

 کر دلیل به صورت شفاهی به اتند ارائه می دهید.درنهایت درمان داروئی پیشنهادی خودتان را با ذ

 خالصه مباحثی که کارورز  در درمانگاه اعصاب و روان باید فراگیرد :

 نحوه شرح حال گیری مناسب و استفاده از تکنیک های مصاحبه  -1

 و ... ( GAD -نحوه مدیریت و درمان داروئی  اختالالت اضطرابی )پانیک  -2

 اختالل سایکوز گذرا ...( -سایکوتیک ) اسکیزوفرنی اختالالت نحوه مدیریت ودرمان داروئی  -3

 ( .... دیس تایمی -بای پوالر  -نحوه مدیریت ودرمان داروئی اختالالت خلقی ) افسردگی ماژور  -4

توجه به عوارض دارویی و عود  بیماریهای مزمن روانپزشکی در ویزیتهای ماهانه )  Fallow  upنحوه  -5

 ..( .عالئم و.

 به بیمار وخانواده بیمار مبتال به اختالالت مزمن روانپزشکی   psychoeducationنحوه  -6

 نحوه ارزیابی ریسک خودکشی و مداخالت درمانی در بیماری با افکار یا اقدام به خودکشی -7

 

 



 

 برنامه درمانگاه اعضاء هیات علمی :  

 شنبه : دکتر رحیم خلیل زاده   

 یک شنبه : دکتر صفر حامدنیا   

 دوشنبه : دکتر نسیم طالبی آذر  

 سه شنبه : دکتر ماه منیر حقیقی   

 چهارشنبه : دکتر آرزو کیانی    

 پنجشنبه : دکتر ماندانا حقانی   

 

 دکتر ماندانا حقانیدرمانگاه اعتیاد هر روز هفته :   

 

 ساعت در درمانگاه اعتیاد می باشد.  6نترن موظف به حضور حداقل یهر ا -44

 

 نمره بخش:ارزیابی و   

 
تشریحی و تستی  دهم و بیست وپنجم ماه آزمون کتبی ) آزمون به عمل خواهد آمد ) 3در طول دوره یک ماهه   -45

بصورت کتبی وشفاهی (  ( و درهفته آخر دوره نیز آزمون اصلی توسط یکی از اساتید ) از مباحث تعیین شده
 به عمل می آید.

 

 

 : آیتم های دیگری نیز لحاظ می گردد شامل  در نمره نهایی هر کارورز عالوه بر نمرات آزمونها ،  -46

 

  ، پرسنل ) بر اساس گزارش کتبی   رعایت اصول اخالق پزشکی و رفتار حرفه ای  در برخورد با بیماران
 و اساتید دریافتی از مسئولین بخشها  (

 

  ، نحوه ارائه مورنینگ ، فعالیت های آموزشی در طول دوره ) رعایت پوشش حرفه ای ، حضور وغیاب  
 مقاله(   کنفرانس ،

 

  و درمانگاه . دانش تئوری ، توانمندی بالینی و مهارتهای ارتباطی طی راندها 

 

 

 



 

 

 صول اخالقیا  
 

 از ضبط صدای بیمار یا گرفتن فیلم وعکس از بیمار یا اوراق پرونده بیمار بدون رعایت قوانین مربوطه خودداری کنید.  -74

 

یا آشنایان  در راستای رعایت حقوق گیرندگان خدمت درصورتی که فردی با معرفی خود به عنوان یکی از بستگان  -74

ناب نموده ودرمورد باشد از دادن هرگونه اطالعات محرمانه بیمار اجتبیمار خواستار اطالعاتی درمورد وضعیت بیمار می 

به بستگان درجه یک بیمار صرفا با اطالع و راهنمایی پزشک گهی بیماری( آ پیش –)مدت بستری دادن اطالعات 

 معالج اقدام کنید.

 

 

بودن بیمارستان را به  در راستای رعایت حقوق گیرندگان خدمت ،  در ابتدای ویزیت ، نام وسمت خود وآموزشی -74

 بیمار اطالع دهید.

 

 موجود همکاری نمایند. امکاناتونظافت پاویون وحفاظت ازوسایل وعایت نظم رمی رود درانتظاراز کارورزان عزیز -05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نها توجه کرد :آنکاتی در مورد ایمنی پزشک که باید به 

 مثل :عالئم هشدار پرخاشگری یا تحریک پذیری را بشناسید -1

 –گره کردن مشتها –برافروختگی صورت  – اخیرخشونت  –تهدید کالمی یا فیزیکی  –داد کشیدن  –بلند حرف زدن 

 بهم کوبیدن در و ...

 .اگر نمی توانید موقعیت را به تنهایی اداره کنید حتما کمک بخواهید -2

 .ه داشته باشید(متر فاصل 0/1تا  1فاصله خود را از بیمار پرخاشگر حفظ کنید )حداقل -3

شد و شما اروجود داشته بام می دهید بین شما و بیمار یک دحتما توجه داشته باشید در مکانی که مصاحبه را انج -7

 به در نزدیک باشید.

از رفتارهایی که ممکن است پرخاشگری بیمار را تشدید کند بپرهیزید )مثال بیمار را تهدید و تحقیر نکنید. سعی -0

 از قضاوت بپرهیزید ( ،ا قانع کنیدنکنید که او ر

 از مهارت های کالمی ،همدلی ، اطمینان بخشی استفاده کنید و خودتان آرام باشید .-6

 )*(خشونت قابل قبول نیست .به بیمار بگوئید که -4

 پرخاشگری بیمار را تشدید می کنند را از محل مصاحبه دور کنید.راهانی که مسعی کنید که ه-4

 کاری انجام دهید )مثال می خواهم شرح حال بگیرم و...( هبگوئید که چه کسی هستید و قرار است چبه بیمار -4

برای معاینه بیمار ، اول اجازه بگیرید و بعد علت انجام آن ، و توضیح مختصری در مورد نحوه انجام آن را به بیمار  -15

 بدهید. 

 .کمک بگیریددر صورت کارساز نبودن روشهای فوق از کد مهار  -11

قبال از  "لطفاکلید هایی در اتاق اورژانس و در اتاق مصاحبه نصب شدندکه با فشردن آنها کد مهار پیچ خواهد شد  

 مکان آنها با خبر شوید. 

میخواهم بدونید که شنیدن با اینهمه عصبانیت نمی تونم مصاحبه را ادامه بدم و  ")به طور مثال آقا / خانم .. مطمنا*

   .(زبان شما و حرفهای شما خیلی برام مهمه برای همین بهتره آروم باشید  تا بتونم مصاحبه را ادامه بدم ماجرا ا

 


