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 پزشكي برای بيماران بستری ی روانمشاوره

 به سفارش:

 اداره  استانداردسازی و تدوین راهنماهای باليني

 و تعرفه سالمت یاستانداردساز ،یفن آور يابیدفتر ارز

 1395ماه مرداد

 حروف الفبا:تاليف کنندگان به ترتيب 

عضو هیئت ممتحنه     -استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران-روان پزشکدکتر همایون امینی )

 روان پزشکی(رشت  دانش نام    تخصصی 

 دبیر انجمن علمی روان پزشکان ایران(  -روان پزشکدکتر سامان توکلی)

 رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران(  -روان پزشکاحمد جلیلی )دکتر 

عضهو هیئهت ممتحنه        -استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران-روان پزشکدکتر امیر شعبانی)

 دانش نام    تخصصی روان پزشکی(

 ( استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران-دکتر عالیا شکیبا)روان پزشک

 عضهو هیئهت مهدیره   – استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمهانی تههران  -روان پزشکمجید صادقی) دکتر

 انجمن علمی روان پزشکان ایران(

 (دانشیار و مدیر گروه روان پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی –روان پزشک د فدایی)فربدکتر 

      دبیهر هیئهت    -دانشگاه علوم پزشهکی و خهدمات بهداشهتی درمهانی تههران     استاد -روان پزشک)احمد علی نورباالدکتر 

 ممتحن    دانش نام    تخصصی روان پزشکی(

 

 ناظران ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   

       دکتر علیرضا اولیایی منش، دکتر مجید داوری، دکتر آرمان زندی، دکتر آرمین شیروانی، مجید حسن قمی، دکتر عطیه صباغیان پی رو،        

 ، مرتضی سلمان ماهینیدکتر مریم خیری، دکتر بیتا لشکری   
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 (:الف( عنوان دقيق خدمت مورد بررسي )فارسي و التين

 پزشكي برای بيماران بستریروانی مشاوره

 

 1394کتاب ارزش نسبي خدمات سالمت. ویراست 

 ارزش نسبی شرح کد کد ملی 

# 90004۶ 
ظتی و حفای تشخيصی، اقدامات حبه و معاينهپزشكی برای بيماران بستری، شامل مصای روانمشاوره

 مداخله در بحران و انتقال بيمار به بخش، درصورت لزوم
9 

 

 : تعریف و تشریح خدمت مورد بررسيب( 

بر اساس  ،هابيمارستان ، ویژه یا اورژانسعموميپزشكي، روانهای پزشكي برای بيماران بستری در بخشی روانمشاوره .1

 د.شومي پزشک، انجام، توسط روانو مداخالت الزم آنانعيت رواني پزشک معالج برای ارزیابي وض درخواست

پزشک دیگر داشته باشد، پزشكي به دليلي نياز به مشاوره با روانمعالج در بخش روانپزشک در صورتي که روان .2

 تواند برای بيمار درخواست مشاوره کند.مي

پزشک که با رعایت مالحظات و بيمار توسط روانبا ای ی تخصصي و حرفهپزشكي مبتني است بر مصاحبهروان یمشاوره .3

و شامل اخذ  ،گيردمند اجزای مختلف رواني و ذهني بيمار را دربر ميمرور نظام دقایق علمي مرتبط با آن انجام شده و

 رواني و ذهني بيمار است.مختلف  هایکارکردها و حوزه شرح حال از خود بيمار و بررسي

 این خدمت شامل اجزای زیر است: .4

  بالين بيمارحضور در بخش بستری و صحبت با مسؤول پرستاری بخش و کسب موافقت برای رفتن بر 

 ی بيماری کامل پروندهی بيمار موردمشاوره و مطالعهدرخواست پرونده 

 صحبت با پزشک معالج بيمار یا دستيار یا حداقل پرستار بيمار 

 های دارویيی داروهای تجویزی و احتمال تداخلی کاردکس دارویي بيمار به منظور مشاهدهمشاهده 
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  شرح حال:اخذ 

o جسمي  بيماری فعلي 

o فعلي پزشكيل روانمشك 

o پزشكيی روانپيشينه 

o های جسميی بيماریپيشينه 

o ی خانوادگي بيماریپيشينه 

o ارزیابي شخصيتي 

 ی وضعيت رواني معاینه(mental status examination): 

o ارزیابي ظاهر و رفتار 

o ارزیابي خلق و عاطفه 

o ارزیابي فرم و محتوای تفكر 

o ارزیابي ادراک 

o  یابيجهتارزیابي هشياری و 

o ارزیابي حافظه 

o ارزیابي توجه و تمرکز 

o ارزیابي قضاوت 

o ارزیابي بصيرت 

 ی درمانيبرنامه نهادپيش  

o درماني و ...( در بخش فعليدرمان )دارویي، روان 

o توصيه و آموزش الزم احتمالي به پزشک معالج و کارکنان بخش 
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o ی شخصي و ات بارز در سلبقهنوشتن پاسخ مشاوره شامل علت درخواست مشاوره، تشخيص جسمي، نك

های پزشكي و اقدامی وضعيت رواني، ذکر تشخيص روانخانوادگي بيمار، نكات عمده در معایته

 های بعدیگيریدرماني، و نيز پينهادیِ دارویي و روانپيش

o پزشكي الزم، درصورت پزشكي و انجام مداخالت تشخيصي و درماني روانانتقال به بخش روان

 .پزشک مشاور و موافقت پزشک معالج فعليرواندید صالح

 

 :ج( طراحي گام به گام فلوچارت ارائه خدمت

 

 

 

 

 

گيری بعدی باشد، مراحل فوق مجدداً انجام شده و با های پيدر مواردی که بنا به تشخيص پزشک معالج نياز به انجام مشاوره

 شود.رعایت استانداردهای این خدمت، با همين کد گزارش و ثبت مي

 

 و استاندارد تجویز: خدمت مربوطه( Orderصاحب صالحيت جهت تجویز )د( فرد/افراد 

ذکر . در صورت مورد نیازمصوب و یا گواهی ها  آموزشی   کارسوابق  نیاز ذکرو در صورت  با ذکر عنوان دقیق تخصص) 

 (:قید گردد مدت اعتبار دوره ها  آموزشی تا بازآموز  مجدددوره آموزشی باید 

 پزشکروان .1

پزشک دیگر در آن مراکز آموزشي دانشگاهي و با نظارت عضو هيأت علمي یا روانپزشكي )منحصراً در دستيار روان .2

 (مرکز

 پزشكيروان یدرخواست مشاوره

 بيمار توسط پزشک معالج

ی ، مشاهدهحضور بر بالين بيمار

اخذ شرح حال و  کامل پرونده

 پزشكيروان

 ی وضعيت روانيانجام معاینه

 ی درمانيبرنامه نهادپيش
گيری بعدی به های پيمشاوره

 درخواست پزشک معالج
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 :هـ( ویژگي های ارائه کننده اصلي صاحب صالحيت جهت ارائه خدمت مربوطه

نیاز. در صورت ذکر دوره  با ذکر عنوان دقیق تخصص و در صورت نیاز ذکر سوابق کار  و یا گواهی ها  آموزشی مورد) 

  (:آموزشی باید مدت اعتبار دوره ها  آموزشی تا بازآموز  مجدد قید گردد

* بر اساس تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و انجمن مربوط  دوره آموزشی معتبر تدوین، 

صرفا پس از گذراندن دوره مذکور اجازه ارائ  خدمت  تصویب و قابل ارائ  می باشد و ارائ  دهنده خدمت) پزشک و پرستار(

 مورد نظر را خواهند داشت.

**ارائ  خدمت صرفا توسط گروه ها  نامبرده قابل قبول است و در صورت ارائ  توسط افراد  غیر از گروه ها  نامبرده 

 تخطی از استاندارد خدمت محسوب می شود.

 پزشکروان .1

پزشک دیگر در آن مراکز آموزشي دانشگاهي و با نظارت عضو هيأت علمي یا روانپزشكي )منحصراً در دستيار روان .2

 (مرکز

 
 

 

 ارائه کننده خدمت: اعضای تيم ( برای سایرو( عنوان و سطح تخصص های مورد نياز )استاندارد

ف
دی
ر

 

عنوان 

 تخصص

تعداد موردنیاز ب  طور 

استاندارد ب  ازا  ارائ  هر 

 خدمت

فرمول محاسباتی تعداد 

 نیرو  انسانی مورد نیاز

میزان تحصیالت 

 مورد نیاز

سابق  کار و یا 

دوره آموزشی 

مصوب در 

 صورت لزوم

نقش در 

فرایند ارائ  

 خدمت

 ههه ههه ههه ههه ههه ههه 1
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در صورت نیاز ب  دو یا چند فضا  مجزا با ذکر مبانی محاسباتی ) :و مكان ارائه خدمت فضای فيزیكياستانداردهای ( ز

 (:مربوط ب  جزئیات زیر فضاها بر حسب متر مربع و یا برحسب بیمار و یا تخت ذکر گردد

 ( انجام شود.اورژانسیا ، ویژه عمومي های بستری )بخشدر عرصه توانداین خدمت مي .1

 انجامانفرادی و بدون حضور افراد دیگر  طور به و خصوصي فضای درالمقدور حتي ،بستری شرایط در خدمت این انجام .2

 شود.مي

 ی خدمت و با لحاظ کردن شرایط دهندهبا تشخيص پزشک ارایه تكميلي، اطالعات کسب و برای موارد لزوم در

بيمار نيز حضور داشته  همراهان یا بستگان خانواده،افرادی از  ای مرتبط، درتمام یا بخشي از جلسه ممكن استحرفه

 باشند.

 ار تكانشي داشته باشد یا به دالیل دیگری الزم باشد، با تشخيص پزشک در موارد لزوم که ممكن است بيمار رفت

ای دیگر، برای حفظ امنيت و شرایط مناسب جلسه، ممكن است ی خدمت و با لحاظ کردن شرایط حرفهدهندهارایه

 د.دیگر و ترجيحاً از پرسنل حراست یا پرستاری بيمارستان یا درمانگاه، در جلسه حضور داشته باشن یافراد

  تواند بر ، این خدمت ميداشته باشدحالتي که بيمار در خروج از تخت و رفتن به اتاق خصوصي برای مصاحبه مشكل در

 بستر بيمار ارایه شود.

 

 

 

 

ذکر مبانی محاسباتی تجهیزات مورد  ) :اداری و به ازای هر خدمت ح( تجهيزات پزشكي سرمایه ای )و یا اقالم اداری(

 (:نیاز بر حسب بیمار و یا تخت
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ف
دی
ر

 

عنوان 

 تجهیزات

 انواع

مارک ها  

 واجد شرایط

شناس  

 فنی 

کاربرد در 

فرایند ارائ  

 خدمت

متوسط عمر 

مفید 

 تجهیزات

تعداد 

خدمات قابل 

ارائ  در 

 واحد زمان

متوسط زمان 

کاربر  ب  

ازا  هر 

 خدمت

امکان استفاده 

همزمان جهت 

 ارائ  خدمات

مشاب  و یا سایر 

  خدمات

1         

 

 ط( داروها، مواد و لوازم مصرفي پزشكي جهت ارائه هر خدمت:

ف
دی
ر

 

 اقالم مصرفی 

 مورد نیاز

 مصرف  میزان

  (نسبتیا  تعداد)

 مدل/ مارک ها  واجد شرایط

 )تولید داخل و خارج(

1    

 

ب  تفکیک قبل، بعد و حین ارائ  ) طبي و تصویری جهت ارائه هر واحد خدمت:ی( عنوان خدمات درماني و تشخيص 

 (: خدمت مربوط  در قالب تائید شواهد جهت تجویز خدمت و یا پایش نتایج اقدامات
ف
دی
ر

 

عنوان خدمت 

 پاراکلنیکی

تخصص صاحب 

 صالحیت جهت تجویز

شناس  فنی 

 دمات خ
 تعداد مورد نیاز

خدمت قبل، حین و یا بعد از ارائ  

 )با ذکر بستر  و یا سرپایی بودن(

1      

 

 (:سرپایی و بستر ) ک( ویزیت یا مشاوره های الزم جهت هر واحد خدمت:

ف
دی
ر

 

 بستر  /سرپایی تعداد  ی مورد نیازتخصصویزیت/مشاوره نوع 

1    
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  پزشكيِ بدو ی تشخيصي روانو نياز به مصاحبه و معاینه پزشكيبخش روانصورت نياز به انتقال و بستری بيمار در در

( 9۰۰۰4۵)کد  پزشكيروانتشخيصي  یمصاحبه و معاینهتوان مي ،پزشكي دیگرپزشک یا دستيار روانبستری توسط روان

 گزارش کرد.انجام و در همان روز شرایط آن خدمت، به طور جداگانه زمان و را با رعایت 

 و 9۰۰۰۵۰ کدهای) فردی درمانيروان مانند نسبي، ارزش کتاب در ذکرشده خدمات دیگر مانجا به نياز صورت در 

درماني یا گروه ،(9۰۰۰93و  9۰۰۰91 هایکد) تراپيسكس و زناشویي درمان درماني،زوج درماني،خانواده یا ،(9۰۰۰۵1

 .کرد گزارش و داد انجام خدمت این کنار در و جداگانه طور بهدر همان روز  توانمي را خدمات این (،9۰۰۰96)کد 

 

ذکر جزئیات مربوط ب  ضوابط پاراکلنیکی و بالینی مبتنی بر شواهد و نیز ) :خدمتجهت تجویز  دقيقل( اندیكاسيون های 

 (:تعداد موارد  ک  ارائ  این خدمت در یک بیمار، اندیکاسون دارد

از  وکه پزشک معالج بيمار برای ارزیابي وضعيت رواني بيمار درخواست مشاوره کند است هر موردی اندیكاسيون این خدمت 

 موارد زیر باشد:  ،و نه محدود به، تواند شاملميجمله 

  پزشكي یا رفتاری در بيمار بستری در بخشروان ینشانهعالمت یا هرنوع. 

 های دیگر در بخشبرای مشكالت جسمي پزشكي دارند و در حال حاضر ای از اختالالت روانني که سابقهبيمارا

 و تحت درمان هستند.بستری 

 درمانی آگاهانهرضایت  پذیرش و کمک به ارزیابي ظرفيت و توانایي بيماران برای. 

 دارندهای عضوی یا غيرقابل توجيه با علتهای جسمي بدون علت عضوی مشخص بيماراني که نشانه. 

 اندبيماری و بستری دچار تنش شدهو به دليل بال به دن بيماراني که. 

  اندکردهیا دیگران یا آسيب به خود  بيماراني که اقدام به خودکشيتمام. 

  (.زوال عقلدمانس )کمک در تشخيص، درمان و ارزیابي عملكرد و ظرفيت بيماران مبتال به 

 یابي دارند.یا اختالل جهتقراری و مشكل خواب بيماراني که عالیم بارز پرخاشگری، بي 
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 های رایج کنترل نشده است.تحمل بوده و با درمانها شدید و غيرقابلبيماراني که درد آن 

 .بيماراني که مشكل قانوني یا مسایل مرتبط با اخالق پزشكي در مورد آنان مطرح است 

 .بيماراني که مشكوک به تمارض یا اختالل ساختگي باشند 

  آزاری یا سالمندآزاری در مورد آنان مطرح باشد.کودکبيماراني که احتمال 

 .بيماران دچار دليریوم 

 کنند.راهي ندارند یا در برابر پذیرش درمان مقاومت ميبيماراني که برای درمان خود هم 

 

کلنیکی ذکر دقیق جزئیات مربوط ب  عالئم پارا) :م( دامنه نتایج مورد انتظار، در صورت رعایت اندیكاسيون های مذکور

 (:و بالینی بیماران و مبتنی بر شواهد

 ـــــــــ

 

ذکر جزئیات مربوط ب  ضوابط پاراکلنیکی و )خدمت  دقيقی کنترااندیكاسيون هاشواهد علمي در خصوص  (ن

 (:بالینی و مبتنی بر شواهد

 هيچ کنتراندیكاسيوني ندارد.

 

 

 

 س( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:

 در هر مورد متفاوت است.بسته به شرایط بيمار و مداخالت الزم ،مان الزم برای انجام این خدمت، ز
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 میزان تحصیالت  عنوان تخصص
مدت زمان مشارکت 

 در فرایند ارائ  خدمت

نوع مشارکت در قبل، حین 

 و بعد از ارائ  خدمت

1 
دستيار تخصصي  یا پزشکروان

 پزشكيروان

پزشكي و دکتری تخصصي 

)یا  پزشكيتخصص روان

 دستيار تخصصي(

 دهندهانجام --

 

 (:مبتنی بر شواهد) ع( مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه:

 . شودتعيين ميوی های بستری بر اساس شرایط بيماری اوليه و توسط پزشک معالج مدت اقامت بيمار در بخش

 

 وجود دارد: جایگزیني )آلترناتيو( برای خدمت مورد بررسي، در کشورمان( چه خدمات ف

 وجود ندارد. موا رد لزوم،در  ،پزشكي برای بيمار بستریروان یگزیني برای مشاورههيچ جای

 

با ذکر مزایا و معایب  مذکور از دیدگاه )؟ چگونه مي باشد جایگزین ها،ا توجه به سایر بخدمت در نهایت، اولویت 

 (:( و دیدگاه حاکمیتی نظام سالمتEnd Userبیماران )

 ، وجود ندارد.لزوم موارددر  ،پزشكي برای بيمار بستریروان یگزیني برای مشاورههيچ جای
 


