
  »دستورالعمل تکمیل فرم شرح حال روانپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی«

بند تهیه شـده اسـت در مراکـز بهداشـتی درمـانی توسـط        23صفحه و  2فرم شرح حال که در 

به بعد بوسیله پزشک مرکز و در صورت عدم حضور کـاردان تمامـاً    19کاردان بهداشتی و از بند 

  .گردد توسط پزشک بشرح ذیل تکمیل می

در صفحه اول، در گوشۀ سـمت چـپ بـاالي فـرم شـماره پرونـده بیمـار و تـاریخ مراجعـه را          

  .یادداشت نمایید

این قسمت از فرم مربوط به مشخصات اولیه بیمار اسـت کـه از بیمـار یـا همـراه او      : 8تا  1بند 

  .پرسیده و یادداشت کنید

در ایـن قسـمت منبعـی کـه بیمـار را بـه مرکـز بهداشـتی درمـانی ارجـاع داده           : ـ منبع ارجاع9

  .مشخص نموده و در مربع جلوي آن عالمت ضربدر بزنید

که بیمار بخـاطر آن بـه    ناراحتی عمده فعلیدر این قسمت  :ت اصلیـ علت مراجعه و شکایا10

کلمـات خـود بیمـار یـا همـراه وي پاسـخ را یادداشـت         عینپزشک مرکز مراجعه کرده سؤال و با 

  .نمائید

منظور مـوقعی اسـت کـه بیمـار بـراي اولـین بـار بـه پزشـک           :ـ زمان شروع بیماري فعلی11

  .قبل یا دو ماه قبل یا دو سال قبل و الی آخرمثالً از یک هفته . مراجعه کرده است

مشخص نمائید که آیا بیمـاري بطـور ناگهـانی و پـس از بـروز یـک       : ـ نحوه شروع بیماري12

اگـر بـه هـر دلیلـی     . مشکل خاص شروع شده است یا اینکه آغاز بیماري کند و تدریجی بوده اسـت 



عالمـت  » نامشـخص «ي عبـارت  نتوانستید چگونگی شروع بیمـاري را معلـوم کنیـد در مربـع جلـو     

  .ضربدر بزنید

بررسی کنید که آیا بیمار قبالً بیماري روانـی داشـته   : ها و درمانهاي قبلی ـ عالئم، تشخیص13

برده با سؤال کـردن از خـود بیمـار یـا      و در صورتی که از بیماري روانی خاصی رنج می. یا خیر

وي را عالئم و نوع بیماري قلبـی  همراه وي و در صورت همراه داشتن تشخیص پزشک معالجش، 

قبالً در بیمارستان یـا بخـش   عالوه بر این مشخص نمائید که آیا بیمار . مشخص و یادداشت نمائید

او را در ایـن قسـمت    نوع داروهاي مصرفی قبلـی شده است یا خیر و همچنین  روانپزشکی بستري

  .ذکر کنید

در . اد و بـروز بیمـاري دخیـل هسـتند    عواملی هستند که در ایج: ساز بیماري ـ عوامل سبب14

  .صورت وجود چنین عواملی در مربع جلوي هر کدام از آنها عالمت ضربدر بزنید

و یـا  در حـال حاضـر مبـتال بـه بیمـاري         در صورتی که فرد قـبالً : ـ سابقه بیماري جسمی15

حـی، نـاراحتی   مثالً سـابقه عمـل جرا  . باشد نوع آنرا بررسی و ذکر نمائید جسمی مهمی بوده یا می

  …کلیه، فشارخون، آنفالیت و 

مـثالً اینکـه   . را بررسـی کنیـد   روابـط  فـامیلی والـدین   در این قسـمت   :ـ تاریخچه خانوادگی16

. والدین دخترعمو ـ پسرعمو هستند و در صورتی که روابط خویشـاوندي نیـز ندارنـد قیـد نمائیـد      

  ».بیماري اسکیزوفرنیا است پسرخاله بیمار مبتال به«مثالً . عالوه بر این ذکر کنید

ممکـن اسـت بیمـار در هـر یـک از کارکردهـاي فـردي، خـانوادگی،          :ـ اختالل در کارکردهـا 17

بـدین معنـی    اخـتالل در کارکردهـاي فـردي   . اش دچار اختالل باشـد  تحصیلی، شغلی و یا اجتماعی



و غیره انجـام   نظافت، شستشو، غذا خوردن: اش را از قبیل تواند کارهاي شخصی است که فرد نمی

به ناسازگاریهاي فرد با اعضـاء خـانواده و دعـوا و بگومگـو یـا       اختالل در کارکرد خانوادگی. دهد

ایـن   اختالل در کارکردهاي تحصـیلی منظور از . ناتوانی در ایفاي نقش پدري یا مادري اشاره دارد

اگـر  . باشـد  است که فرد در محیط مدرسه و مسائل درسی مشکل دارد یا دچار افت تحصـیلی مـی  

فردي نتواند به مدت زیادي در یک شغل دوام آورد و مرتباً مجبور به عوض کردن شـغلش شـود   

کارکردهـاي  و یا با همکارانش ناسازگاري داشته یا اینکه مکرراً در کارش غیبت کند بـه نـوعی در   

: باشـد  شـامل مـواردي از ایـن قبیـل مـی      اخالل در کارکردهاي اجتماعی. است ی دچار اختاللشغل

در . ناسازگاري با دوستان و اطرافیان، نداشتن دوست، عدم رفت و آمد بـا آشـنایان و همسـایگان   

  .صورت وجود هر کدام از این اختالالت در مربع جلوي هر مورد عالمت ضربدر بزنید

  .این بند به پنج بخش الف، ب، ج، د، ه تقسیم شده است: ها ـ عالئم و نشانه18

. شـود  مربوط می) روانی شدید( هاي بیماران پسیکوتیک عالئم و نشانهاین بخش بیشتر به ) الف

اگـر فـردي زیـاد فعالیـت       مـثالً . شود این عالئم نوع بیماي روانی شدید فرد مشخص می  با بررسی

ربط است و عالوه بـر اینهـا    زند و اکثر حرفهایش بی رف میکند، سرخوش و شاد بوده، زیاد ح می

زند، در این مورد تشخیص بیماري مانیـک   خوابی بوده و احتماالً دست به خشونت هم می دچار بی

گیري، هـذیان،   یا فردي که قادر به ارتباط با دیگران نیست و دچار گوشه. باشد ـ دپرسیو مطرح می

دهـد و   باشـد و رفتارهـاي عجیـب و غریـب هـم نشـان مـی        یتوهم، بخصوص توهم شنوایی نیز م

الزم به یادآوري اسـت کـه   . زند به احتمال زیاد دچار بیماري اسکیزوفرنیا است حرفهاي بیربط می

تـوان بـا ذکـر شـواهد،      عقیده باطلی است که بیمار قویاً بـه آن ایمـان دارد و نمـی    هذیانمنظور از 



هذیان انواع مختلفی دارد که یکی از مـوارد شـایع آن   . ین برداستدالل و مخالفت ورزیدن، آنرا از ب

همسـرش سـعی   «یـا  » خواهنـد او را بکشـند   مـی »  کند است که بیمار فکر می» هذیان گزند و آسیب«

درك حسی اشتباهی است کـه در   توهممنظور از . »دارد در غذایش زهر بریزد و او را مسموم کند

وقتـی  » تـوهم شـنوایی  «. د، تـوهم نیـز برچنـد نـوع اسـت     عالم خارج براي آن محرکی وجود نـدار 

. شـوند  شـنود کـه افـراد دیگـر آن صـداها را نمـی       شود که بیمار صداهایی را می تشخیص داده می

بینـد کـه واقعـاً     هاي نورانی یا افرادي را می بدین ترتیب است که فرد تصاویر، جرقه» توهم بینایی«

  .در محیط خارج وجود ندارند

باشـد و بـا    مـی ) روانـی خفیـف  ( عالئم اختالالت نوروتیکن بخش بیشتر مربوط به عالئم ای) ب

هـاي الزم در   وجود آنها در حالیکه همزمان عالئم نورانی شدید وجود ندارد بـه یکـی از تشـخیص   

بخـش  (هاي روانـی شـدید    در صورتی که عالوه بر وجود عالئم و نشانه. یابید این زمینه دست می

  .باشند هاي پسیکوتیک مطرح می شود فقط همان تشخیص هم در فرد دیده میعالئم نوروتیک )الف

بـرد دچـار    اگر فردي از دلهره و نگرانی، طپش قلب، لـرزش دسـتها و خشـکی دهـان رنـج مـی      

هـایش مبتنـی بـر ترسـهاي غیرمنطقـی اسـت ماننـد         یا بیماري که بیشتر ناراحتی. است» اضطراب«

از غذا خوردن در مهمانیها و جلوي دیگران یـا تـرس   ترس از صحبت کردن در جلوي جمع، ترس 

همچنـین فـردي کـه از غمگینـی و     . باشـد  مـی » فوبیـا «بیرون رفتن از منزل، در این صورت دچـار  

پذیري شـکایت دارد،   ناامیدي، کاهش یا از افزایش اشتها، دردهاي پراکنده بدنی و ضعف و خستگی

  .باشد می) خفیف(دچار بیماري افسردگی 



اي اسـت کـه علیـرغم     افکـار مـزاحم و بیهـوده    »افکار وسواسی«ذکر است که منظور از  الزم به

تواند در مقابل آنها مقاومـت   خواهد ولی نمی شوند و فرد می تمایل فرد همیشه در ذهن او تکرار می

کند، ـ مانند فکر صدمه زدن به کسی، تفکرات مکرر و دائمـی در مـورد کثافـت و آلـودگی، شـک و       

  .وجود افکار کفرآمیز در ذهن یک فرد مذهبیتردید یا 

اعمالی است که فرد علیرغم میـل بـاطنی و بـا وجـود مقاومـت در       »اعمال وسواسی«منظور از 

شستن و آب کشـیدن مکـرر دسـتها، بـدن یـا لباسـهاي       «مثل . زند ن کارها میآمقابل آنها دست به 

وجـود ایـن عالئـم تشـخیص     در صـورت  » .خود و یـا چـک کـردن مکـرر قفـل درب و اجـاق گـاز       

  .باشد مطرح می» وسواس«

در صـورتی کـه   . باشد هاي هیستریک می و غش بیماران صرعیعالئم این قسمت مربوط به ) ج

شخص عالئم مشخص صرع از قبیل بیهوشی، حرکات تونیـک ـ کلونیـک یـا بـه زمـین خـوردن و        

دست و پا زدن، آمدن کف از دهان و گازگرفتگی زبان در بعضی مواقع عدم کنتـرل ادار را داشـته   

مت مهم صـرع بـزرگ بخصـوص    ولی اگر بیمار یک یا چند عال. است» صرع بزرگ«باشد مبتال به 

را نداشته باشد و همیشه در مکانها و زمانهاي بخصوصی غش نمایـد احتمـاالً   » گاز گرفتگی زبان«

تشخیص قطعی بین صرع و هیستري نیاز بـه بررسـی دقیقتـر و    . باشد مبتال به غش هیستریک می

  .بیشتر دارد

ا بررسی نموده و در جلـوي  ضمناً تاریخ آخرین حمله و متوسط تعداد حمالت صرعی در ماه ر

  .هر مورد یادداشت نمائید



شود و الزم اسـت کـه بیمـاري     می ماندگی ذهنی عقبهاي این بخش مربوط به  عالئم و نشانه) د

سـؤاالت دقیـق راجـع بـه مراحـل      ) حداالمکان مـادر (مورد معاینه قرار گرفته و از همراه بیمار نیز 

  .ماندگی و درجه شدت آن پی ببرید رشد وي بعمل آید تا نهایتاً به تشخیص عقب

گنجـد، مهمتـرین    بنـدي فـوق نمـی    هایی دارد که در تقسـیم  اي عالئم و نشانه کننده اگر مراجعه) ه

هــاي اخــتالالت رفتــاري کودکــان،  از قبیــل عالئــم و نشــانه. عالئمــش را در اینجــا یادداشــت کنیــد

   …پارکیکسون و غیره 

وجود یک یا دو عالمت کافی نبـوده و ضـمناً الزم هـم    به منظور تشخیص قطعی بیماري : تذکر

لـذا  . نیست که بیمار تمامی عالئم یک طبقه تشخیصی را داشـته باشـد تـا در آن طبقـه جـاي گیـرد      

هاي موجود در فرم شرح حال و آموزشهاي قبلـی در ایـن    مبناي تشخیص بیماري، عالئم و نشانه

  .باشد زمینه می

پزشک پس از مصاحبه با بیمار الزم است شرح حـال و   :لـ عالئم مثبت و خالصه شرح حا19

هـا بایـد    خالصـه . هاي بارز و مثبتی را که در او تشخیص داده در اینجـا ذکـر نمایـد    عالئم و نشانه

باید به فرم تلگرافی و مختصر نوشته شود که دیگـران بخصـوص پزشـکان    . جامع اما کوتاه باشد

خواهـد در   کنـد زنـش مـی    بیمـار فکـر مـی   «مـثالً  . ست یابندبراحتی بتوانند به اطالعات مورد نیاز د

  ».غذایش سم بریزد و او را مسموم کند و نسبت به همه بدبین است

هذیان گزند و آسیب، توهم شنوایی، حرفهاي بیربط، رفتارهـاي عجیـب و غریـب،     :عالئم مثبت

   …فقدان بینش و 



ک باید پـس از معاینـه عمـومی و    در اینجا پزش ):از جمله دستگاه عصبی(ـ معاینه جسمی 20

  .بویژه دستگاه عصبی، در صورت وجود عالئم غیرطبیعی نوع آنها را ذکر نماید

نتیجـه آزمایشـات، رادیـوگرافی، الکتروانسـفالوگرافی،      :هـاي پـاراکلینیکی   ـ نتیجه بررسی21

  .اسکن و غیره را در این قسمت بنویسید تی سی

ها بـه پـنج بخـش الـف، ب، د، ه      بندي عالئم و نشانه ماین قسمت با توجه به تقسی :ـ تشخیص22

در هـر بخـش چنـد نـوع تشـخیص ذکـر شـده اسـت کـه بـا توجـه بـه عالئـم و              . تقسیم شده است

در صورتی که نوع بیمـاري فـرد در   . برید هاي الزم پی می هاي هر بیمار به یکی از تشخیص نشانه

ینون، شب ادراري، اختالالت رفتـاري کودکـان   گنجد، از قبیل پارگ بندیهاي چهارگانه فوق نمی تقسیم

  .یادداشت کنید» سایر موارد تشخیصی» ه«و غیره، تشخیص خودتان را در بخش 

داروهایی را که در اولین مراجعه بـراي ایـن بیمـار     :ـ درمان اولیه و داروهاي تجویز شده23

  .کنید در این قسمت یادداشت نمائید تجویز می

باشـد از   برگ ثبت مراجعات بیمار کـه ضـمیمه فـرم شـرح حـال مـی       :ـ ثبت مراجعات بیمار24

  .گیرد دومین مراجعه به بعد به طریقی که در ذیل توضیح داده شده مورد استفاده قرار می

  .منظور تاریخ مراجعه فعلی بیمار است که هر بار باید نوشته شود: تاریخ مراجعه -

بیمـار و عـوارض جـانبی داروهـاي     هـاي فعلـی    در این قسمت عالئم و نشـانه : سیر بیماري -

  .مصرف شده را در هر بار مراجعه یادداشت نمائید

کنیـد، در ایـن    اسامی داروهایی را که هر بار مراجعه بیمار تجویز مـی : داروهاي تجویزشده -

  .قسمت ذکر کنید



الزم است با توجه به وضعیت بیمار نـوع و سـیر بیمـاري و همچنـین      :تاریخ مراجعه بعدي -

  .هاي تجویز شده تاریخ مراجعه بعدي را در این قسمت یادداشت کنیدمیزان دارو

  :منابع جهت مطالعه بیشتر

، ترجمه آقاي حسـن پاالهنـگ زیـر    »اختالالت روانی براي پزشکان مراقبتهاي اولیه بهداشتی« - 1

  .محمدي نظر دکتر داود شاه

  پورافکاري …ا ، ترجمه دکتر نصرت»)چهار جلد(خالصه روانپزشکی « - 2

ترجمـه و تـألیف دکتـر جعفـر     » بهداشت روان براي کاردانان و مـراقبین بهداشـتی مـدارس   « - 3

  .بوالهري


