قوانین بخش روانپسشکی و شرح وظایف کارورزان
 -1عبّت حنَر در ثیوبرعتبى  8فجح ٍ عبّت خزٍج  2ثْذاس ٍْز هی ثبؽذوِ ّز رٍس در دفتز هزثَه ثِ حنَر ٍغیبة وبرٍرساى
(در ٍاحذ آهَسػ ) تَعو ایٌتزى ٍتحت ًَبرت وبرؽٌبط آهَسػ ثجت هی ؽَد.
 -2اعتفبدُ اس رٍپَػ عفیذ ٍرّبیت پَؽؼ حزفِ ای اّالم ؽذُ ٍ ًقت اتیىت در سهبى حنَر در ثیوبرعتبى الشاهیغت .

 -3در اثتذای دٍرُ وبرٍرساى (ثب ثزًبهِ ریشی تَعو خَدؽبى ) ثیي اعبتیذ گزٍُ تمغین هی ؽًَذ ٍ ثزًبهِ وؾیه ( ٍوؾیىْبی
وبٍر) را ًیش ثِ ٍاحذ آهَسػ ارائِ هی دٌّذ.
ّ -4ز ایٌتزى هی تَاًذ اسحذاوثز  3رٍسهزخقی غیز هتَالی در ىی یىوبُ (در فَرت هَافمت اتٌذ هزثَىِ ) ٍ ثب هْزفی خبًؾیي
اعتفبدُ ًوبیذ.

 -5درفَرت مزٍرت ثزای خزٍج اس ثیوبرعتبى سٍد تز اس سهبى همزر  ،درخَاعت پبط عبّتی (حذاوثز  6عبّت در هبُ ) درفزهْبی
هزثَىِ ثجت ٍدرفَرت هَافمت اعتبدهزثَىِ ٍ ثب هْزفی خبًؾیي ثالهبًِ اعت.
 -6وؾیه رٍسّبی تْيیل اس  8فجح ؽزٍُ هی ؽَد .ایٌتزى وؾیه رٍس لجل  ،هٍَف اعت تب حنَر ایٌتزى وؾیه ٍتحَیل
ؽیفت ثِ ٍی  ،در ثیوبرعتبى حنَر داؽتِ ثبؽذ .ایٌتزى وؾیه در رٍس تْيیل هٍَف اعت دعتَرات دارٍیی ولیِ ی ثیوبراى
ثغتزی در ثخؾْب را در اٍلیي فزفت ٍ لجل اس حنَر اتٌذ آًىبل در ثیوبرعتبى  ،در پزًٍذُ ثیوبراى ثجت ًوبیذ.

 -7درفَرت تَْیل وؾیه  ،هزاتت ثقَرت وتجی ثِ اىالُ وبرؽٌبط آهَسػ ٍدفتز پزعتبری رعبًذُ ؽَد.
 -8تَْیل وؾیه فزفب" ثب ایٌتزًْبیی وِ در ّوبى سهبى در ثخؼ رٍاى ّغتٌذ اهىبى پذیز اعت .
 -9وؾیه ّبی  48عبّتِ هوٌَُ اعت .

 -11در فَرت تْذاد ثیؾتز اس ً 6فز وبرٍرسدر یه دٍرُ ّ،ز رٍس یه ًفز ثٌَْاى وؾیه وبٍر هٍَف اعت تب عبّت  2ثْذاس ٍْز
در اًدبم اهَر هزثَىِ ثب ایٌتزى وؾیه ّوىبری ٍهؾبروت فْبل داؽتِ ثبؽذ.
 -11در سهبى وؾیه  ،پظ اس پیچ ثِ اٍرصاًظ یب ثخؾْب در اعزُ ٍلت ٍ ثذٍى اتالف ٍلت در هحل حنَر یبثیذ  ،در فَرتی وِ
ثِ ّز دلیل (حنَر در راًذ آهَسؽی ٍ  ) ...اهىبى حنَر ثالفبفلِ همذٍر ًیغت هزاتت را تلفٌی ثِ هغئَل هزثَىِ اىالُ
دّیذّ(.ز چٌذ حنَر در اٍرصاًظ همذم ثز ولیِ فْبلیت ّبی آهَسؽی اعت ).
 -12ثزًبهِ آهَسؽی ثخؼ ّ ،زرٍس راط عبّت  8/5ثب ثزگشاری گشارػ فجحگبّی ؽزٍُ هی ؽَد .

 -13ایٌتزًْب هٍَف ّغتٌذ (پظ اس هَرًیٌگ ) ثالفبفلِ ؽزح حبل ثیوبراى را تحَیل ثخؼ ّب دٌّذ  ،در ثخؾْبی هزثَىِ حنَر
یبثٌذ  ،ثیوبراى را در اتبق هقبحجِ ٍیشیت وزدُ ٍ عیز ثیوبری ( )Progress Noteرا در پزًٍذُ ( حذالل ّز دٍ رٍس یىجبر)
ثجت ًوبیٌذ  ،رٍسّبی سٍج دعتَرات دارٍیی ثیوبراى را ً Reorderوبیٌذ ٍ در فَرت لشٍم ٍ ثب اىالُ پشؽه هْبلح
دعتَرات خذیذ ثٌَیغٌذ.
 -14پظ اس هَرًیٌگ راًذ آهَسؽی در ثخؼ ثب اعبتیذ هزثَىِ  ،ىجك ثزًبهِ ّز اعتبد  ،ثزگشار خَاّذ ؽذ.
 -15در تىویل پزًٍذُ دلت ؽَد وِ تزتیت ففحبت رّبیت ؽَد ٍدر اًتْبی ففحبت فنبی خبلی ًجبؽذ.

 -16هَلِ درج دعتَرات یب یبداؽت در پزًٍذُ ثیوبر دلت ؽَد در ثبالی ففحِ هؾخقبت ثیوبر ثِ درعتی ثجت ؽذُ ثبؽذ .تبریخ
ٍیشیت ثقَرت وبهل ّوزاُ ثب عبّت ٍیشیت ًَؽتِ ؽَد .
 -17دعتَرات ثب خو خَاًب ًَؽتِ ٍ هْز ٍ اهنبء ؽَد.

 -18در فَرت ثزٍس اؽتجبُ در ًَؽتي دعتَرات یب ّز گًَِ هيلجی در پزًٍذُ ثیوبر  ،فمو یه خو رٍی آى وؾیذُ ؽَد (ثِ ًحَی
وِ هتي سیزخو لبثل خَاًذى ثبؽذٍ وٌبرآى ًَ Errorؽتِ ؽذُ ٍهتي فحیح ًَؽتِ ؽَد)
 -19آسهبیؾبت ثیوبراى پظ اس رٍیت ،هْز ٍ اهنبء ؽذُ ٍ در فَرت لشٍم الذام هٌبعت (ثب اىالُ پشؽه هْبلح یب آًىبل ) اًدبم
ؽَد.

 -21در سهبى تزخیـ ،خالفِ پزًٍذُ ثیوبراى ثز اعبط فزهت هزثَىِ ًَؽتِ ؽَد ٍ تؾخیـ ًْبیی تَعو پشؽه هْبلح تبئیذ
ؽَد.
 -21حنَر در درهبًگبُ رٍاًپشؽىی ىجك ثزًبهِ اتٌذ خَاّذ ثَد.

ّ -22ز اًتزى هٍَف ثِ حنَر حذالل  6عبّت در درهبًگبُ اّتیبد هی ثبؽذ.
 -23ؽزح حبل ٍ هْبیٌِ رٍاًی  ،وبهل  ،دلیك ٍ ثزاعبط فزهت ارائِ ؽذُ ًَ ،ؽتِ ؽَد ٍ تَعو ایٌتزى هغئَل هْز ٍاهنبء ؽَد (ثِ
ًىبتی وِ در والط تئَری در هَرد ًحَُ اخذ ٍثجت ؽزح حبل ٍهْبیٌِ رٍاًی آهَسػ دادُ هی ؽَد تَخِ ًوبئیذ).

 -24تؾخیـ اٍلیِ ( ثزاعبط ؽزح حبل ٍ هْبیٌِ رٍاًی )را در هحل هزثَىِ در اثتذای پزًٍذُ لیذ ًوبیٌذ.
 -25خْت تىویل لغوت "عبثمِ لجلی" ( ) PHدر ؽزح حبل  ،در ثیوبراًی وِ عبثمِ ثغتزی دارًذ  ،ثب هزاخِْ ثِ ٍاحذ پذیزػ ،
پزًٍذُ لجلی ثیوبر را دریبفت ٍ هيبلِْ ًوبییذ.

 -26در راعتبی رّبیت حمَق گیزًذگبى خذهت ٍ ثبتَخِ ثِ هحزهبًِ ثَدى هذارن ٍ پزًٍذُ ثیوبراى در فَرتی وِ پزًٍذُ ثیوبر را
خْت وغت اىالُ اس عَاثك ثیوبر ٍ افشٍدى اىالّبت ثِ ؽزح حبل فْلی اس پذیزػ دریبفت وزدیذ  ،ثِ ٌَّاى یه عٌذ
هحزهبًِ در حفٌ ٍ ًگْذاری آى تبسهبى تحَیل ثِ پذیزػ ّول وٌیذ.

 -27تَخِ ٍیضُ ثِ هْبیٌِ فیشیىی ثیوبراى :
الف ) در بذو پذیزش :
درفَرت ٍخَد ّز هَرد در هْبیٌِ فیشیىی (ًبپبیذر ثَدى ّالین حیبتی (تت  ،فؾبرخَى ثبال ٍ  ، )...افت َّؽیبری ٍ ،خَد ّالئن
ًَرٍلضیه  )...تب هؾخـ ؽذى تىلیف آى ٍمْیت ( ثب راٌّوبیی پشؽه آًىبل ٍدر فَرت لشٍم هؾبٍرُ یب اّشام یب ارخبُ ثیوبر
ثِ ثیوبرعتبًْب ٍثخؼ ّبی هزثَىِ) ثیوبر در ثخؼ رٍاى ثغتزی ًخَاّذ ؽذ.
ب) در بیماران بستزی در بخص :
ضکایات ومطکالت جسمی ثیوبراى رٍاًپشؽىی در اغلت هَارد ثِ دلیل ثزخغتِ ثَدى هؾىالت رٍاًی ٍ ثخقَؿ در
ثیوبراى ثب اختالل رٍاًی هشهي ًبدیذُ گزفتِ هی ؽَد وِ ایي اهز هی تَاًذ حتی هٌدز ثِ آعیت ّبی خجزاى ًبپذیز ؽَد.
ثٌبثزایي ّالٍُ ثز توجه ورسیذگی کامل به ضکایات طبی بیماران  ،ثبیغت در هَرد ّالین هؾبّذُ ؽذُ در هْبیٌِ
فیشیىی  ،ثزرعی ّبی وبهل خْت  R/Oعلل طبی اًدبم ؽَد.
در موي ثْنی اس ّالین خغوی در ثیوبراى هی تَاًذ ًبؽی اس َّارك دارٍّبی رٍاًپشؽىی (وِ ثْنب خيزًبن ٍوؾٌذُ اعت)
ثبؽذ (هبًٌذ تت  ،ریدیذیتی  ،اعْبل  ،تَُْ  ،اعفزآ  ،تزهَر  ،دیشارتزی  ، .....هزثَه ثِ هغوَهیت ثب لیتیَم  ،آگزاًَلَعیتَس
ًبؽی اس ولَساپیي یب وبرثبهبسپیي َّ ،ارك حزوتی آًتی عبیىَتیه ّب  ، NMS ،هغوَهیت ثب اٍپیَئیذ ّب  )....وِ السهِ
تؾخیـ ٍالذام فحیح  ،داؽتي اىالّبت ٍ داًؼ وبفی هی ثبؽذ.
 -82در دعتَرات سهبى ثغتزی  ،ثزای ّز یه اس دعتَرات ( دارٍیی ٍغیز دارٍیی) ؽوبرُ گذاری ؽَد (رصین غذایی – ٍمْیت
فْبلیت ٍ)...
 -29آسهبیؾبت رٍتیي ٍ  ٍ EKGعبیز ثزرعی ّبی تؾخیقی ثزای ّوِ ثیوبراى ًَؽتِ ًؾَد ٍ ثزای ّز ثیوبر ثغتِ ثِ ًیبس ( ٍثب
هؾَرت ثب پشؽه هْبلح یب آًىبل ) آسهبیؾبت مزٍری درخَاعت ؽَد.

 -03ثزای ثیوبراى هؾىَن ثِ هقزف هَاد  Multi Drug Testدرخَاعت ؽَد.

 -31در فَرتی وِ ثیوبر در حبل هقزف دارٍ (رٍاًپشؽىی ٍ غیز رٍاى پشؽىی )هی ثبؽذ ،درًَؽتي دعتَرات ثِ ایي هغبلِ
تَخِ ؽَد ٍآخزیي دعتَر ثقَرت (( تلفیك دارٍیی اًدبم ؽذ)) ًَؽتِ ؽَد تب هؾخـ ؽَد تدَیش دارٍّبی ىجی
مزٍری ( هثل دارٍّبی فؾبر خَى  ،دیبثت ٍ ) ....تَخِ ثِ تذاخالت دارٍیی لحبً ؽذُ اعت.

 -32در فَرت هؾبّذُ آثبر وجَدی ،سخن ،مزة ٍ خزح در ثیوبر ،هؾبٍرُ پشؽىی لبًًَی درخَاعت ؽَد .در فَرت لشٍم سخن
ّبی ثیوبر  Manageؽَد(عَچَر ،تدَیش آًتی ثیَتیه هؾبّذُ خزاحی ٍ)...
 -33در ثیوبراى ثب افىبرخَدوؾی  ،در دعتَرات حتوب لیذ ؽَد:

الف  :هزالجت اس ًَز آعیت ثِ خَد(افىبر خَدوؾی دارد)
ةٍ :یشیت رٍساًِ رٍاى ؽٌبط ( ثبتَخِ ثِ افىبر خَدوؾی )
 -34اس مجو فذای ثیوبر یب گزفتي فیلن ٍّىظ اس ثیوبر یب اٍراق پزًٍذُ ثیوبر ثذٍى رّبیت لَاًیي هزثَىِ خَدداری وٌیذ.
 -35در راعتبی رّبیت حمَق گیزًذگبى خذهت درفَرتی وِ فزدی ثب هْزفی خَد ثِ ٌَّاى یىی اس ثغتگبى یب آؽٌبیبى ثیوبر
خَاعتبر اىالّبتی درهَرد ٍمْیت ثیوبر هی ثبؽذ اس دادى ّزگًَِ اىالّبت هحزهبًِ ثیوبر اختٌبة ًوَدُ ٍدرهَرد دادى
اىالّبت ثِ ثغتگبى درخِ یه ثیوبر فزفب عبیز اىالّبت (هذت ثغتزی – پیؼ اگْی ثیوبری ) ثب اىالُ ٍ راٌّوبیی پشؽه
هْبلح الذام وٌیذ.

 -36در راعتبی رّبیت حمَق گیزًذگبى خذهت  ،در اثتذای ٍیشیت ً ،بم ٍعوت خَد ٍآهَسؽی ثَدى ثیوبرعتبى را ثِ ثیوبر اىالُ
دّیذ.
 -37آموسش به بیماران بستزی :ثب راٌّوبیی ٍ ًَبرت اتٌذ هزثَىِ  ،ثِ ثیوبراى در هَرد تؾخیـ ّ ،لت ٍ َّاهل هَثز در
ؽزٍُ ٍ تؾذیذ ثیوبری  ،اًَاُ درهبى { دارٍّب (ًحَُ هقزف دارٍّب َّ ،ارك ؽبیِ ٍ هْن  ،تذاخالت هْن  ، ) ....الىتزٍؽَن
(هشایب ٍ َّارك)  ،رٍاى درهبًی  ، }...پیؼ آگْی ثیوبری ،لشٍم پیگیزی ٍ اداهِ درهبى ٍ ....در حذ لشٍم  ،آهَسػ ّبی السم را
ثذیْی اعت ًَُ ٍ هیشاى اىالّبتی وِ ارائِ هی دّیذ ثِ ؽزایو
ارائِ دّیذ.
ثیوبر(تؾخیـ عبیىَتیه یب ًَرٍتیه در ثیوبر ،تحقیالت  ).... ،ثغتگی دارد.
ایي آهَسؽْب در ثذٍ ثغتزی  ،ىی ثغتزی ٍ در سهبى تزخیـ دادُ هی ؽَد.ایي آهَسؽْب ثِ ّوزاّبى ثیوبر (ثخقَؿ در
ثیوبراى عبیىَتیه ) ًیش دادُ هی ؽَد  ،ثِ عَاالت ثیوبراى ٍ ّوزاّبى در هَرد ثیوبری ًیش ثب تىیِ ثز داًؼ ٍ اىالّبت ّلوی
خَد ٍ ثب راٌّوبیی اتٌذ  ،پبعخ دّیذ.

 -38درىی وؾیه ّز هَردی ثزای ثیوبراى ثغتزی اتفبق افتبد ٍهذاخالت اًدبم ؽذُ (ثب اىالُ پشؽه آًىبل ) حتوب در پزًٍذُ
وتجب لیذ ؽَد.
 -39درفَرتی وِ پشؽىبى اس عبیز ثیوبرعتبًْب خْت اًدبم هؾبٍرُ ثِ ثخؼ رٍاًپشؽىی هزاخِْ ًوبیذ در سهبى حنَر ایؾبى
،ایٌتزى هزثَىِ یب ایٌتزى وؾیه ثبیذ حنَر داؽتِ ثبؽذ ٍپظ اس اًدبم هؾبٍرُ ،دعتَرات تَفیِ ؽذُ را (پظ اس تبئیذ پشؽه
هْبلح ) خْت اخزا در پزًٍذُ ثیوبر ثجت ًوبیذ.

 -41ىی وؾیه ٍدر ّز عبّت اس ؽجبًِ رٍس درفَرتی وِ خْت  manageثیوبراى ثب هؾىل هَاخِ ؽذیذ ثِ آًىبل  ،اىالُ
دادُ ٍ راٌّوبئی دریبفت وٌیذ .موٌب" اس راٌّوبیی پشؽه ّوَهی وؾیه ًیش هی تَاًیذ ثْزُ ثجزیذ( هحذٍدیتی اس ًَز عبّت
توبط ثب آًىبل ٍخَد ًذارد).
 -41پوفلت ّبی آهَسؽی (ؽبهل  :اختالالت ؽبیِ رٍاًپشؽىی  ،دارٍّب )را اس وبرؽٌبط آهَسػ دریبفت ٍهيبلِْ وٌیذ .ىی ّفتِ
اٍل هيبلت مزٍری درهَرد اختالالت رٍاًپشؽىی (ؽبهل ّالین  ،تؾخیـ ّبی افتزالی  ،درهبى  ،پیؼ آگْی  )....را ثبتَخِ
ثِ رفزًظ هْزفی ؽذُ  ،هيبلِْ ًوبئیذ.

 -42در ىَل دٍرُ یه هبِّ  3آسهَى ثِ ّول خَاّذ آهذ (دّن ٍ ثیغت ٍپٌدن هبُ آسهَى وتجی (تؾزیحی ٍ تغتی اس هجبحث
تْییي ؽذُ) ٍ درّفتِ آخز دٍرُ ًیش آسهَى افلی تَعو یىی اس اعبتیذ (ثقَرت وتجی ٍؽفبّی ) ثِ ّول هی آیذ.
 -43در ًوزُ ًْبیی ّز وبرٍرس ّالٍُ ثز ًوزات آسهًَْب  ،آیتن ّبی دیگزی ًیش لحبً هی گزدد ؽبهل:
 رّبیت افَل اخالق پشؽىی ٍ رفتبر حزفِ ای در ثزخَرد ثب ثیوبراى  ،پزعٌل ( ثز اعبط گشارػ وتجی دریبفتی اس هغئَلیيثخؾْب )ٍ اعبتیذ
 رّبیت پَؽؼ حزفِ ای  ،حنَر ٍغیبة ،فْبلیت ّبی آهَسؽی در ىَل دٍرُ (ًحَُ ارائِ هَرًیٌگ ،وٌفزاًظ  ،همبلِ) داًؼ تئَری  ،تَاًوٌذی ثبلیٌی ٍ هْبرتْبی ارتجبىی ىی راًذّبٍ درهبًگبُ . -44اس وبرٍرساى ّشیش اًتَبر هی رٍد در رّبیت ًَن ًٍَبفت پبٍیَى ٍحفبٍت اس ٍعبیل ٍ اهىبًبت هَخَد ّوىبری ًوبیٌذ.

