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  مصاحبه با خانواده براي مطالعات ژنتيكي

)FIGS: FAMILY INTERVIEW FOR GENETIC STUDIES(  
  

به وسيله گروه پژوهشي  براي محدودشدن به اختالالت خلقي و به بستگان درجه اول بيمار،اين مصاحبه [

  .]تغيير داده شده است اختالالت دوقطبي انستيتو روانپزشكي تهران

  

  .............سال .............. ماه .............. روز  :تاريخ مصاحبه

  .................................... :كد بيمار ............................................نام خانوادگي .................................. نام  :بيمار

  ..............................................ي نام خانوادگ............................... نام  :)باشد بيمارتواند همان مي( فرد اطالعات دهنده

  ..............................................نام خانوادگي ............................... نام  :گر مصاحبه

  

    FIGS: يعموم سرند هاي پرسش   .       
  

هاي سرند  همه پرسش  يد تا بر اساس آن پاسخقبل از شروع الزم است شجره خانوادگي فرد را ثبت كن :گر مصاحبه

  .عمومي زير را درج نماييد

  

  )شامل فرزندان، والدين، برادرها و خواهرها( .تان را مرور كنيم بياييد شجره خانواده: گام اول

  ......... ..: ..تعداد فرزند .........: ....تعداد خواهر... ..: ........تعداد برادر

   نه       ) زيگوتدي   ؛ مونوزيگوت ..........چند تا؟ (  دارد؟ بله آيا بيمار قل ديگري

تان را در  پرسم، همه آن افراد شجره خانواده يكي مي خواهم كه وقتي من اين سؤاالت را يكي حاال از شما مي :گام دوم
  ).هاي مثبت را بر روي شجره يادداشت كنيد همه پاسخ( .ذهن داشته باشيد

  از آنها فرزندخوانده بوده است؟يك  آيا هيچ
  

  مانده ذهني بوده است؟ يك از آنها عقب آيا هيچ
  

  :يك از آنها آيا هيچ
  كند؟ كند يا براي آن به دكتر مراجعه مي مشكالت عصبي يا مشكلي در روحيه دارد؟ دارو مصرف مي

  
  كند؟ مصرف مي يا كاربامازپين يا سديم والپرواتليتيوم 
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  ته، يا تشخيص افسردگي گرفته است؟حداقل دو هفته روحيه خيلي غمگين داش
  

  اقدام به خودكشي كرده يا در اثر آن فوت كرده است؟
  

  گرفته است؟) مانيا(رسيده، يا تشخيص شيدايي  نظر مي به) شيدا سرخوش يا(زده  شب و روز بيش از حد هيجان
  

  رسيده است؟ نظر مي شنيده، يا باورهايي داشته كه عجيب و غريب يا غيرواقعي به ديده يا مي چيزهايي مي
 

  رفتار غيرمعمول يا عجيب و غريب داشته، يا تشخيص اسكيزوفرنيا گرفته است؟
  

  با مدرسه، يا در نگهداشتن شغلش داشته است؟ يا مشكلي با پليس،
  

شده ) از نظر سالمتي، خانوادگي، شغلي، يا قانوني(مصرف الكل يا مواد داشته طوري كه باعث مشكالتي 
  ؟استرفته يا براي مصرف الكل يا مواد درمان شده  NAيا  AAهاي  باشد؟ به گروه

  
  دليل مشكالت مربوط به الكل يا مواد بستري شده است؟ دليل مشكالت روانپزشكي يا به به
  

هاي ارثي مانند بيماري هانتينگتون يا اختالل تشنجي يا هر اختالل ديگر مغزي يا سيستم عصبي داشته  بيماري
  است؟

  
  رسيده كه تنهاست؟ نظر مي كي داشته يا بهدوستان اند

  
  رسيده است؟ نظر مي عجيب و غريب يا غيرعادي به ،از نظر رفتار يا ظاهر

 

، يا معاني خاصي را از چيزهاي مختلف برداشت است بسيار شكاك، يا با باورهاي سحرآميز يا خيالي بوده
   چنين برداشتي نداشته است؟ كس ديگري كه هيچ هدرك مي
  

افراد   عالوه، براي هر يك از اين به .فرد پر كنيد بستگان درجه يكمشخصات را براي هر يك از يك برگه : ومگام س

افسردگي  )عالئم فهرست( سياهه اند، گرفته يا مانيا/ مربوط به افسردگي و كه حداقل يك پاسخ مثبت در سرند عمومي

  .را كه محتمل دانسته شده، پر كنيد يا مانيا/ و
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    IGSF: 1 فرد مشخصات .       
  

  ...................................................نام خانوادگي .................................. نام  :فرد مورد نظر

  ............................................................: نوع وابستگي خانوادگي با بيمار

  ............................................................ :دهندهبا اطالعات نوع وابستگي خانوادگي

  ].............................................نام خانوادگي ............................. نام  :)باشد بيمارتواند همان مي( فرد اطالعات دهنده[
  ..................سال .................. ماه .................. روز ): استاگر معلوم (تاريخ تولد فرد مورد نظر 

  نه              آيا فرد مورد نظر زنده است؟             بله

و سن او در آن  موردش اطالعات وجود دارد يا فوت كرده است بار ديده شده يا درفرد مورد نظر آخرينسالي كه 

  ........................، سن 13............سال  :زمان

  ....: ...........................................................................................................................اگر فوت كرده است، علت مرگ

  نامعلوم             نه              ؟            بلهاست آيا علت مرگ، خودكشي بوده

 )آيا  فرد مورد نظر، مشكالت روانپزشكي يا شخصيتي مانند آنچه قبالً گفته شد داشته است؟: به دقت برسي كنيد( -1

  :شرح دهيد

  

    FIGS: 2 فرد مشخصات .       
  

  ...................................................نام خانوادگي .................................. نام  :فرد مورد نظر

  ............................................................: نوع وابستگي خانوادگي با بيمار

  ............................................................ :دهندهنوع وابستگي خانوادگي با اطالعات

  ].............................................نام خانوادگي ............................. نام  :)باشد ربيماتواند همان مي( فرد اطالعات دهنده[
  ..................سال .................. ماه .................. روز ): اگر معلوم است(تاريخ تولد فرد مورد نظر 

  نه              آيا فرد مورد نظر زنده است؟             بله

بار ديده شده يا در موردش اطالعات وجود دارد يا فوت كرده است و سن او در آن سالي كه فرد مورد نظر آخرين

  ........................، سن 13............سال : زمان

  ......................................................................: .........................................................اگر فوت كرده است، علت مرگ

  نامعلوم             نه              آيا علت مرگ، خودكشي بوده است؟            بله

 )ت؟آيا  فرد مورد نظر، مشكالت روانپزشكي يا شخصيتي مانند آنچه قبالً گفته شد داشته اس: به دقت برسي كنيد( -1

  :شرح دهيد

  



Bipolar Disorders Research Group                                                                  Mood Disorder Patients Follow-up (MDPF) 

 

 4

    FIGS: 3 فرد مشخصات .       
  

  ...................................................نام خانوادگي .................................. نام  :فرد مورد نظر

  ............................................................: نوع وابستگي خانوادگي با بيمار

  ............................................................ :دهندهنوع وابستگي خانوادگي با اطالعات

  ].............................................نام خانوادگي ............................. نام  :)باشد بيمارتواند همان مي( فرد اطالعات دهنده[
  ..................سال .................. ماه .................. روز ): اگر معلوم است(مورد نظر تاريخ تولد فرد 

  نه              آيا فرد مورد نظر زنده است؟             بله

بار ديده شده يا در موردش اطالعات وجود دارد يا فوت كرده است و سن او در آن سالي كه فرد مورد نظر آخرين

  ........................، سن 13............سال : زمان

  ....: ...........................................................................................................................اگر فوت كرده است، علت مرگ

  نامعلوم             نه              آيا علت مرگ، خودكشي بوده است؟            بله

 )آيا  فرد مورد نظر، مشكالت روانپزشكي يا شخصيتي مانند آنچه قبالً گفته شد داشته است؟: به دقت برسي كنيد( -1

  :شرح دهيد

  

    FIGS: 4 فرد مشخصات .       
  

  ...................................................نام خانوادگي .................................. نام  :فرد مورد نظر

  ............................................................: نوع وابستگي خانوادگي با بيمار

  ............................................................ :دهندهنوع وابستگي خانوادگي با اطالعات

  ].............................................نام خانوادگي ............................. نام  :)باشد بيمارتواند همان مي( فرد اطالعات دهنده[
  ..................سال .................. ماه .................. روز ): اگر معلوم است(تاريخ تولد فرد مورد نظر 

  نه              ست؟             بلهآيا فرد مورد نظر زنده ا

بار ديده شده يا در موردش اطالعات وجود دارد يا فوت كرده است و سن او در آن سالي كه فرد مورد نظر آخرين

  ........................، سن 13............سال : زمان

  ..........................................................................................: .....................................اگر فوت كرده است، علت مرگ

  نامعلوم             نه              آيا علت مرگ، خودكشي بوده است؟            بله

 )الً گفته شد داشته است؟آيا  فرد مورد نظر، مشكالت روانپزشكي يا شخصيتي مانند آنچه قب: به دقت برسي كنيد( -1

  :شرح دهيد
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    FIGS: 5 فرد مشخصات .       
  

  ...................................................نام خانوادگي .................................. نام  :فرد مورد نظر

  ............................................................: نوع وابستگي خانوادگي با بيمار

  ............................................................ :دهندهنوع وابستگي خانوادگي با اطالعات

  ].............................................نام خانوادگي ............................. نام  :)باشد بيمارتواند همان مي( فرد اطالعات دهنده[
  ..................سال .................. ماه .................. روز ): اگر معلوم است(تاريخ تولد فرد مورد نظر 

  نه              آيا فرد مورد نظر زنده است؟             بله

ه است و سن او در آن بار ديده شده يا در موردش اطالعات وجود دارد يا فوت كردسالي كه فرد مورد نظر آخرين

  ........................، سن 13............سال : زمان

  ....: ...........................................................................................................................اگر فوت كرده است، علت مرگ

  نامعلوم             نه              ت؟            بلهآيا علت مرگ، خودكشي بوده اس

 )آيا  فرد مورد نظر، مشكالت روانپزشكي يا شخصيتي مانند آنچه قبالً گفته شد داشته است؟: به دقت برسي كنيد( -1

  :شرح دهيد

  

    FIGS: 6 فرد مشخصات .       
  

  ...................................................نام خانوادگي  ..................................نام  :فرد مورد نظر

  ............................................................: نوع وابستگي خانوادگي با بيمار

  ............................................................ :دهندهنوع وابستگي خانوادگي با اطالعات

  ].............................................نام خانوادگي ............................. نام  :)باشد بيمارتواند همان مي( فرد اطالعات دهنده[
  ..................سال .................. ماه .................. روز ): اگر معلوم است(تاريخ تولد فرد مورد نظر 

  نه              فرد مورد نظر زنده است؟             بله آيا

بار ديده شده يا در موردش اطالعات وجود دارد يا فوت كرده است و سن او در آن سالي كه فرد مورد نظر آخرين

  ........................، سن 13............سال : زمان

  ..............................................................................................................: .................اگر فوت كرده است، علت مرگ

  نامعلوم             نه              آيا علت مرگ، خودكشي بوده است؟            بله

 )شخصيتي مانند آنچه قبالً گفته شد داشته است؟آيا  فرد مورد نظر، مشكالت روانپزشكي يا : به دقت برسي كنيد( -1

  :شرح دهيد
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    FIGS: 7 فرد مشخصات .       
  

  ...................................................نام خانوادگي .................................. نام  :فرد مورد نظر

  ............................................................: نوع وابستگي خانوادگي با بيمار

  ............................................................ :دهندهنوع وابستگي خانوادگي با اطالعات

  ].............................................نام خانوادگي ............................. نام  :)باشد بيمارتواند همان مي( فرد اطالعات دهنده[
  ..................سال .................. ماه .................. روز ): اگر معلوم است(تاريخ تولد فرد مورد نظر 

  نه              آيا فرد مورد نظر زنده است؟             بله

وجود دارد يا فوت كرده است و سن او در آن بار ديده شده يا در موردش اطالعات سالي كه فرد مورد نظر آخرين

  ........................، سن 13............سال : زمان

  ....: ...........................................................................................................................اگر فوت كرده است، علت مرگ

  نامعلوم             نه              مرگ، خودكشي بوده است؟            بله آيا علت

 )آيا  فرد مورد نظر، مشكالت روانپزشكي يا شخصيتي مانند آنچه قبالً گفته شد داشته است؟: به دقت برسي كنيد( -1

  :شرح دهيد

  

    FIGS: 8 فرد مشخصات .       
  

  ...................................................نام خانوادگي .................... ..............نام  :فرد مورد نظر

  ............................................................: نوع وابستگي خانوادگي با بيمار

  ............................................................ :دهندهنوع وابستگي خانوادگي با اطالعات

  ].............................................نام خانوادگي ............................. نام  :)باشد بيمارتواند همان مي( فرد اطالعات دهنده[
  ..................سال .................. ماه .................. روز ): اگر معلوم است(تاريخ تولد فرد مورد نظر 

  نه              آيا فرد مورد نظر زنده است؟             بله

بار ديده شده يا در موردش اطالعات وجود دارد يا فوت كرده است و سن او در آن سالي كه فرد مورد نظر آخرين

  ........................، سن 13............سال : زمان

  ....: ...........................................................................................................................گاگر فوت كرده است، علت مر

  نامعلوم             نه              آيا علت مرگ، خودكشي بوده است؟            بله

 )مشكالت روانپزشكي يا شخصيتي مانند آنچه قبالً گفته شد داشته است؟ آيا  فرد مورد نظر،: به دقت برسي كنيد( -1

  :شرح دهيد
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    FIGS: 9 فرد مشخصات .       
  

  ...................................................نام خانوادگي .................................. نام  :فرد مورد نظر

  ............................................................: نوع وابستگي خانوادگي با بيمار

  ............................................................ :دهندهنوع وابستگي خانوادگي با اطالعات

  ].............................................نام خانوادگي ............................. نام  :)باشد بيمارتواند همان مي( فرد اطالعات دهنده[
  ..................سال .................. ماه .................. روز ): اگر معلوم است(تاريخ تولد فرد مورد نظر 

  نه              آيا فرد مورد نظر زنده است؟             بله

يا در موردش اطالعات وجود دارد يا فوت كرده است و سن او در آن  بار ديده شدهسالي كه فرد مورد نظر آخرين

  ........................، سن 13............سال : زمان

  .............: ..................................................................................................................اگر فوت كرده است، علت مرگ

  نامعلوم             نه              آيا علت مرگ، خودكشي بوده است؟            بله

 )آيا  فرد مورد نظر، مشكالت روانپزشكي يا شخصيتي مانند آنچه قبالً گفته شد داشته است؟: به دقت برسي كنيد( -1

  :شرح دهيد

  

    FIGS: 10 فرد مشخصات .       
  

  ...................................................نام خانوادگي .................................. نام  :ظرفرد مورد ن

  ............................................................: نوع وابستگي خانوادگي با بيمار

  ............................................................ :دهندهنوع وابستگي خانوادگي با اطالعات

  ].............................................نام خانوادگي ............................. نام  :)باشد بيمارتواند همان مي( فرد اطالعات دهنده[
  ..................سال ............... ...ماه .................. روز ): اگر معلوم است(تاريخ تولد فرد مورد نظر 

  نه              آيا فرد مورد نظر زنده است؟             بله

بار ديده شده يا در موردش اطالعات وجود دارد يا فوت كرده است و سن او در آن سالي كه فرد مورد نظر آخرين

  ........................، سن 13............سال : زمان

  ....: ...........................................................................................................................ر فوت كرده است، علت مرگاگ

  نامعلوم             نه              آيا علت مرگ، خودكشي بوده است؟            بله

 )آيا  فرد مورد نظر، مشكالت روانپزشكي يا شخصيتي مانند آنچه قبالً گفته شد داشته است؟: دبه دقت برسي كني( -1

  :شرح دهيد
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    FIGS: فرد مشخصات ... .       
  

  ...................................................نام خانوادگي .................................. نام  :فرد مورد نظر

  ............................................................: نوع وابستگي خانوادگي با بيمار

  ............................................................ :دهندهنوع وابستگي خانوادگي با اطالعات

  ].............................................نام خانوادگي .............................  نام :)باشد بيمارتواند همان مي( فرد اطالعات دهنده[
  ..................سال .................. ماه .................. روز ): اگر معلوم است(تاريخ تولد فرد مورد نظر 

  نه              آيا فرد مورد نظر زنده است؟             بله

بار ديده شده يا در موردش اطالعات وجود دارد يا فوت كرده است و سن او در آن سالي كه فرد مورد نظر آخرين

  ........................، سن 13............سال : زمان

  ..........................................................: .....................................................................اگر فوت كرده است، علت مرگ

  نامعلوم             نه              آيا علت مرگ، خودكشي بوده است؟            بله

 )آيا  فرد مورد نظر، مشكالت روانپزشكي يا شخصيتي مانند آنچه قبالً گفته شد داشته است؟: به دقت برسي كنيد( -1

  :شرح دهيد

  

    FIGS: فرد مشخصات ... .       
  

  ...................................................نام خانوادگي .................................. نام  :فرد مورد نظر

  ............................................................: نوع وابستگي خانوادگي با بيمار

  ............................................................ :دهندهي خانوادگي با اطالعاتنوع وابستگ

  ].............................................نام خانوادگي ............................. نام  :)باشد بيمارتواند همان مي( فرد اطالعات دهنده[
  ..................سال .................. ماه .................. روز ): اگر معلوم است(تاريخ تولد فرد مورد نظر 

  نه              آيا فرد مورد نظر زنده است؟             بله

بار ديده شده يا در موردش اطالعات وجود دارد يا فوت كرده است و سن او در آن سالي كه فرد مورد نظر آخرين

  ........................، سن 13............سال : زمان

  ....: ...........................................................................................................................اگر فوت كرده است، علت مرگ

  نامعلوم             نه              آيا علت مرگ، خودكشي بوده است؟            بله

 )آيا  فرد مورد نظر، مشكالت روانپزشكي يا شخصيتي مانند آنچه قبالً گفته شد داشته است؟: به دقت برسي كنيد( -1

  :شرح دهيد
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    FIGS: افسردگي سياهه .       
  

  .............سال .............. ماه .............. روز  :تاريخ مصاحبه

  ...................................................نام خانوادگي .................................. نام  :ظرفرد مورد ن

  ............................ :كد بيمار ...........................................................: نوع وابستگي خانوادگي با بيمار
  

 )زود شود؛ در صورت امكان، بدترين اپي اطر آورده مياپيزودي كه بهتر از همه به خ(كد را براي يك اپيزود منفرد 

  .عالمت بزنيد

  ...در حين افسردگي -1

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  افسرده بود؟ هفته دو، تقريباً هر روز، به مدت حداقل آيا او بيشتر اوقات روز) ...الف -1
  ها ناتوان شده بود؟اش را به چيزهاي مختلف از دست داده بود يا براي لذت بردن از بيشتر چيز قهآيا او عال) ...ب -1

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه 

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  آيا او بدون اقدامي، دچار تغيير اشتها يا وزن شده بود؟) ...پ -1

    9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  ؟)چه خواب خيلي زياد يا خيلي كم(آيا او دچار تغيير الگوي خواب شده بود ) ...ت -1

  صفرنه  بود؟ هاي خانه ناتوان شده اش، رفتن به مدرسه، يا رسيدگي به مسئوليت آيا او در انجام كارهاي شغلي) ...ث -1

  9   ومنامعل   1  بله

  ___________________________________________________________: شرح دهيد :اگر بله
  

________________________________________________________________________  

  

    .ندهيد ادامه را سياهه اين است، صفر باال نمرات جمع گرا 
  

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  زد؟ كرد يا حرف مي تر از معمول حركت مي آيا او آهسته) ...ج -1

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  داد؟ هايش را به هم فشار مي زد يا دست آيا او مرتب قدم مي.) ..چ -1

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  كرد؟ اش كم شده بود يا احساس خستگي مي آيا او انرژي) ...ح -1

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  كرد؟ كرد يا خودش را سرزنش مي بودن مي ارزش آيا او احساس تقصير يا بي) ...خ -1

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  ؟گيري شده بود آيا او دچار مشكل در تمركزكردن يا تصميم) ...د -1

  9   ومنامعل   1 بله  صفرنه  كرد؟ يا اقدام به خودكشي كرده بود؟ آيا او در مورد مرگ يا خودكشي صحبت مي) ...ذ -1

از  ماهيكبا فاصله حداقل ( عدم مصرف مواد غير مجازرا در مدت  با اين شدت افسرگي اي ازدوره او آيا...  )ر -1

 9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  نيز تجربه كرده است؟) مصرف آن
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                        .              دك                                                                                                                                   

  9   4   3   2   1   0                                               :كد درمان را انتخاب كنيد و آن را شرح دهيد -2

  بدون درمان. 0

  _________________________________________________________: بستري. 1

  ________________________________________________________: سرپايي. 2

3.ECT  :________________________________________________________ 

  _____________________________________________________: دارو درماني. 4

  نامعلوم. 9
  

  سال : ..............سن شروع -3
  

  ..............: تعداد اپيزودها -4
  

  هفته ..............: ترين اپيزود مدت طوالني -5

                        .            دك                                                                                                                                

  9   2   1   0                              .كد بدهيد به آن و  را اندازه بگيريد صدمه يا ناتواني حاصل -6
  

  بدون صدمه .0

 ديده صدمه. 1

  افتاده شده، ازكار ناتوان. 2

  نامعلوم. 9

                        .          دك                                                                                                                                  

     3    2    1                                                 :گر در مورد پايايي اين اطالعات قضاوت مصاحبه -7
  

  خوب. 1

  نسبي . 2

  بد. 3
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    FIGS: مانيا سياهه   .       
  

  .............سال .............. ماه .............. روز  :تاريخ مصاحبه

  ...................................................نام خانوادگي .................................. نام  :مورد نظرفرد 

  ............................ :كد بيمار ...........................................................: نوع وابستگي خانوادگي با بيمار
  

  ...)بيشتر از معمول( در بيشتر اوقات روز و شب طي چندين روز،آيا او  -1

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  رسيد؟ نظر مي زده به هيجان/ سرخوش/ بسيار شاد ) ...الف -1

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  كه گفتگوكردن با او غيرممكن بود؟ زده يا سراسيمه شده بود قدري هيجان به... ) ب -1

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  كرد؟ رفتار مي پذير يا خشمگين كبسيار تحري... ) پ -1

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  كرد؟ يتري نياز داشت و احساس خستگي نم به خواب كم... ) ت -1

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  ؟)مباالتي جنسي كردن، بي مثل ولخرجي(بود  شده ضعيف شقضاوت قدرت... ) ث -1

  ___________________________________________________________: شرح دهيد :اگر بله
  

________________________________________________________________________  

  

    .ندهيد ادامه را سياهه اين است، صفر باال نمرات جمع گرا 
  

  9   ومنامعل   1 بله  صفرنه ؟)دغلكار/ كننده بيزار( شد كرد كه باعث دردسر براي اطرافيانش مي طوري رفتار مي... ) ج -1

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  اي دارد؟ هاي ويژه كرد كه استعداد ذاتي يا توانايي احساس مي...  )چ -1

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  شد؟ تر از معمول مي پرحرف) ... ح -1

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  پريد؟ از فكري به فكر ديگر مي) ... خ -1

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  شد؟ پرت مي راحتي حواسش به) ... د -1

  9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  شد؟ هايي شغلي يا تحصيلي بسيار زيادي مي درگير فعاليت) ... ذ -1

از  ماهيكبا فاصله حداقل ( عدم مصرف مواد غير مجازرا در مدت  هيپومانيايا  مانيا اي ازدوره او آيا...  )ر -1

 9   ومنامعل   1  بله  صفرنه  نيز تجربه كرده است؟) مصرف آن
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                        .              دك                                                                                                                                   

  9   4   3   2   1   0                                               :كد درمان را انتخاب كنيد و آن را شرح دهيد -2

  بدون درمان. 0

  _________________________________________________________: بستري. 1

  ________________________________________________________: سرپايي. 2

3.ECT  :________________________________________________________ 

  _____________________________________________________: دارو درماني. 4

  نامعلوم. 9
  

  سال : ..............سن شروع -3
  

  ..............: تعداد اپيزودها -4
  

  هفته ..............: ترين اپيزود مدت طوالني -5

                        .            دك                                                                                                                                

  9   2   1   0                              .كد بدهيد به آن و  را اندازه بگيريد صدمه يا ناتواني حاصل -6
  

  بدون صدمه .0

 ديده صدمه. 1

  افتاده شده، ازكار ناتوان. 2

  نامعلوم. 9

                        .          دك                                                                                                                                  

     3    2    1                                                 :گر در مورد پايايي اين اطالعات قضاوت مصاحبه -7
  

  خوب. 1

  نسبي . 2

  بد. 3

  

  

  


