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ارائَ گشارع رّس اّل کارآهْسی
تْاًایی تزلزاری ارتثاط درهاًی تا تیوار
تْاًایی تَ کارگیزی تکٌیک ُای ارتثاط درارتثاط درهاًی
تْاًایی تؼخیؾ ػالئن رّاًپشػکی در تیوار
تْاًایی تزرطی ّ ػٌاخت هذدخْ
تْاًایی تذّیي عزذ هزالثت پزطتاری اس هذدخْ
تْاًایی اًدام هذاخالت پزطتاری اس هذدخْ
تْاًایی ارسػیاتی الذاهات اًدام ػذٍ پزطتاری
تْاًایی ارائَ ّضؼیت تخغ تز اطاص گشارع پزطتاری
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ػالی
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تْاًایی دارّ دادى تَ تیوار
تْاًایی تؼخیؾ ػْارف دارّیی در تیوار
تْاًایی اًدام هؼایٌَ ّضؼیت رّاًی
تْاًایی اخذ ػزذ زال اس تیوار ّ ُوزاٍ ّی
تْاًایی اًدام هزالثت ُای لثل  ،تؼذ ّزیي اًدام
تْاًایی تؼخیؾ ّرفغ ًیاسُای خظوی ّ رّاًی تیوار
تْاًایی ایفای ًمغ آهْسع پزطتار در تخغ رّاى تزای هذدخْ ّ خاًْادٍ
ّی
تْاًایی ػٌاطایی طیظتوِای زوایتی تیوار
تْاًایی ػزکت در کارُای خاری تخغ تَ ػکل گزُّی
الذاهات ٌُگام ُذیاى ّ تُْن

لاتل
لثْل

طغر ػایظتگی در اًدام هِارت
ایتن ارسػیاتی
ارائَ گشارع رّس اّل
تیاى ازظاص ّ ًگزع خْد لثل اس ّرّد تَ تخغ رّاى)  ،ثثت هؼاُذات

هؼزفی تخغ رّاى تز اطاص هؼاُذٍ ()
)ّ ،گشارع تَ هزتی (
(
تیاى ازظاص ّ ًگزع خْد تؼذ اس ّرّد ّ اتوام رّس اّل کارآهْسیتْاًایی بزقزاری ارتباط درهاًی با بیوار ،تْاًایی بَ کار گیزی
تکٌیک ُای ارتباط درهاًی
اؿْل ارتثاط درهاًی را تْضیر هی دُذتا تزلزاری ارتثاط درهاًی تا یک تیوار رفتارُای کالهی ّ غیزکالهی ّی را گشارع ًوْدٍ ّ اًِا را تدشیَ ّتسلیل هیٌوایذ.
اؿْل ارتثاط درهاًی را در هذدخْ تا اًْاع اختالالت رّاًی تَ کارهیگیزد.
تْاًایی تطخیص عالئن رّاًپشضکی در بیوار
ػالئن ّ ًؼاًَ ُای خاؽ اختالل طایکْتیک،را ًام تزدٍ ّ تْضیردُذ.
ػالئن ّ ًؼاًَ ُای خاؽ اختالل طایکْتیک ،را تَ عْر تالیٌیتؼخیؾ هی دُذ.
ػالئن ًّؼاًَ ُای خاؽ اختالل خلمی  ،را ًام تْضیر هی دُذ.ػالئن ّ ًؼاًَ ُای خاؽ اختالل خلمی  ،را تَ عْر تالیٌی تؼخیؾهی دُذ.

ًیاس تَ
تِثْد

غیز لاتل
لثْل

تْضیسات
هزتی

ػالئن ًّؼاًَ ُای خاؽ اختالل اضغزاتی  ،را ًام تزدٍ ّ تْضیرهی دُذ.
ػالئن ّ ًؼاًَ ُای خاؽ اختالل اضغزاتی  ،را تَ عْر تالیٌیتؼخیؾ هی دُذ.
ػالئن ّ ًؼاًَ ُای خاؽ اختالل ّاتظتَ تَ هْاد را ًام تزدٍ ّتْضیر هی دُذ.
ػالئن ًّؼاًَ ُای خاؽ اختالل ّاتظتَ تَ هْاد را تَ عْر تالیٌیتؼخیؾ هی دُذ .
در ّیشیت رّاًپشػک ػزکت هی کٌذ .ّ-ضؼیت تیوار را تَ رّاًپشػک گشارع هی کٌذ.

ارسیاتی
تْاًایی اخذ ضزح حال اس بیوار ّ ُوزاٍ ّی
تْاًایی بزرسی ّ ضٌاخت هذد جْ
ػزذ زال را اس تیوار ّ ُوزاٍ ّی اخذ کٌذ.

غیز قابل
قبْل

تزرطی ّػٌاخت تیوار تز اطاص فزآیٌذ پزطتاری اًدام
دُذ.
ًام ّ ًام خاًْادگی

ّضؼیت تاُل

ػغل

هیشاى تسـیالت

هٌاتغ ارخاع دٌُذٍ

پشػک هؼالح

آدرص هسل طکًْت

تلفي

آدرص هسل کار

تلفي

ػکایت ػوذٍ تیوار
طاتمَ تیواری فؼلی ( ػزّع،ػْاهل آػکار کٌٌذٍ)
تیواری ُای لثلی (رّاًپشػکی ،عثی)
طاتمَ خاًْادگی
تاریخچَ سًذگی
لثل اس تْلذ ّ زیي تْلذػیز خْارگیکْدکی (لثل اس دتظتاى )کْدکی (دّرٍ دتظتاى )-تلْؽ ّ ًْخْاًی

ًیاس بَ
بِبْد

قابل
قبْل

تشرگظالیػغلتاریخچَ سًاػْییطایمَ ًظاهیهـزف هْادّ-ضؼیت سًذگی فؼلی

ارسیاتی
قابل
قبْل

تْاًایی اًجام هعایٌَ ّضعیت رّاًی

غیز قابل
قبْل

ًیاس بَ
بِبْد

یک هـازثَ ُذفذار طاسهاى یافتَ را تا تیوار اًدام دُذ.
اؿْل هـازثَ تا تیوار را لیظت کٌذ.
ػزایظ السم اس ًظز سهاى ّ هسیظ هـازثَ را تْضیر دُذ.
هعایٌَ ّضعیت رّاًی ()mental status examination
تْصیف کلی ()General Description
ّضعیت ظاُزی()General Appearance
لثاص

هٌاطة

ًاهٌاطة

آرایغ ّتِذاػت

هٌاطة

ًاهٌاطة

طي ظاُزی

خْب

خْاًتز

پیزتز

رفتار ّ ّضعیت رّاًی – حزکتی ()psychomotor Activity
ّضؼیت هٌاطة

تیغ فؼالی

کٌذی رفتار

تملیذ ززکات دیگزاى

طفتی اًذام ُا

فؼالیت ُای تذّى ُذف

رفتار ُای تکزاری

لزسع

ًگزش ًسبت بَ هعایٌَ کٌٌذٍ ()cooperation
تی تفاّت
ُوکاری

دفاػی

کٌارٍ گیز

تکلن
ػذت

عثیؼی

تلٌذ

تي

عثیؼی

یکٌْاخت

طزػت

عثیؼی

تا فؼار

هالین
آُظتَ

هکث کزدى

فمذاى تکلن

تملیذ کلوات

ّاسٍ طاسی

تذاػی ؿْتی

طاالد کلوات

تکزار ریتویک

پزززفی

تفکز ()thought
فزم ّ جزیاى فکز
عثیؼی

پزع افکار

ّلفَ افکار

تفکز هواطی

زاػیَ پزداسی

تی رتغی کالم

هحتْی فکز
ُذیاى ُا

تزص ُا

افکار ّطْاطی

بزرسی تفکز اًتشاعی
ُیجاى ()Emotion
عاطفَ ()Affect
کٌذ

عیثؼی

ًاهتٌاطة

طغسی

تی تفاّتی

خلق ()Mood
عثیؼی

خْػسال/طزخْع

غوگیي/افظزدٍ

هضغزب

ُواٌُگی ()Appropriate
ادراک ()perception
تُْن ()Hallucination
تیٌایی

ػٌْایی

تْیایی

چؼایی

خطای حسی ()illusion
سیستن حسی ّ ضٌاختی
-1جِت یابی
سهاى

هکاى

ػخؾ

-2حافظَ
زافظَ فْری

عثیؼی

هختل

زافظَ ًشدیک

عثیؼی

هختل

زافظَ گذػتَ ًشدیک

عثیؼی

هختل

زافظَ دّر

ظثیؼی

هختل

الهظَ

ُ-3طیاری
عثیغی

تِت

کوا

ُْ-4ش ّ هعلْهات

عثیؼی

غیز عثیؼی

-5قضاّت

عثیؼی

هختل

-6بیٌص

عثیؼی

هختل

هسْر1
هسْر2
هسْر3
هسْر4
هسْر5
زذالل  2تیوار را اس ًظز رّاًی هؼایٌَ کٌذ.

تْاًایی دادى دارّ بَ بیوار
تْاًایی تطخیص عْارض دارّیی در بیوار
دارُّای طایکْتیک ،ضذ افظزدگی ،تثثیت کٌٌذٍ خلك ،ضذ اضغزاب را
دطتَ تٌذی هی کٌذ.
ػْارف دارُّای اًتی طایکْتیک،ضذ افظذگی،تثثیت کٌٌذٍ خلك،ضذ
اضغزاب را ًام تثزد .
ػْارف دارُّای اًتی طایکْتیک،ضذ افظزدگی،تثثیت کٌٌذٍ خلك ،ضذ
اضغزاب را رّی تیوار تؼخیؾ دُذ.
اػکال دارّیی ّ دّساژ دارُّای اًتی طایکْتیک؛ضذ افظزدگی،تثثیت
کٌٌذٍ خلك  ،ضذ اضغزاب را لیظت کٌذ.
هزالثت ُای پزطتاری خاؽ ُز دارّ را تَ عْر کاهل تیاى هیکٌذ .
آسهایؼات السم را در تیواراًی کَ دارّ هـزف هیکٌٌذ ًام تزدٍ ّ ػزایظ
ُز کذام را خذاگاًَ ػزذ دُذ.
خِت اعویٌاى اس هـزف دارّ هذتی پض اس هـزف دارّ در کٌار ّی

قابل
قبْل
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تالی هیواًذ .
ایي زمیمت کَ ًیاس ّالؼی تَ دارّ ّخْد دارد را تَ تیوار الما کٌذ.
راتغَ تیي پذیزع درهاى ّتؼذیذ ػالئن تیواری را تْضیر دُذ.
اخاسٍ تیاى ازظاص تَ هذدخْ هی دُذ .
تَ هذدخْیی کَ تَ دلیل ازظاص ػزم هایل تَ هخفی ًوْدى هـزف دارّ
اس طایزیي اطت در تٌظین طاػت ُای هـزف دارّ کوک هیکٌذ.
تْضیسات هْرد ًیاس را تَ هذدخْیی کَ تَ دلیل تِثْد هْلت لـذ لغغ
دارّ را دارد هی دُذ.
تا آهْسع تَ تیوار ًگزاًی ّی را در هْرد ّاتظتگی تَ دارّ کاُغ هی
دُذ.
تَ هذد خْ خِت تیاى ازظاص درتارٍ داػتي یک تیواری هشهي کَ ًیاس تَ
درهاى هذاّم دارد کوک هیکٌذ .
تَ هذد خْ آهْسع هی دُذ در ؿْرت داػتي ػْارف دارّیی تَ خای
لغغ آى تَ کادر درهاى هزاخؼَ کٌٌذ.
اگز تیواری دارّ را ًویپذیزد تَ گشارع ّالغ گزایاًَ خْد تاسخْرد هثثت
هی دُذ ّ اّ را زوایت هی کٌذ.
تَ هذدخْ ّ خاًْادٍ دراتزٍ تیواری تزًاهَ درهاى ّ دارُّا آهْسع هیذُذ
توام الذاهات اًدام ػذٍ ّ ًتایح آى را گشارع ّ ثثت هی کٌذ.

تْاًایی اًجام هزاقبت ُای پزستاری قبل،حیي ّ بعذ اسECT
هزالثت ُای لثل،زیي ّ تؼذ اس ECTرا اًدام دُذ
ػْارف الکتزّػْک درهاًی را تیاى کٌذ
دطتْر رّاًپشػک را درپزًّذٍ تیوار کٌتزل کٌذ
رضایت ًاهَ تیوار یا لین ّی خِت ECTرا کٌتزل هی کٌذ
هؼاّرٍ ُای هْرد ًیاس لثل اس(ECTللة ّ ریَ)ّآسهایؼات تیزّئیذ ّادرار را پیگیزی کٌذ
تَ تیوار درتارٍ ی فزایٌذ ECTتْضیر هی دُذ
تیوار را اس  6طاػت لثل تزای هایؼات ّاس  8طاػت لثل تزای خاهذات NPOهی کٌذ
دًذاى ُای هـٌْػی ّ ػیٌک ّ ّطایل تشئیٌی تیوار را خارج هی کٌذ
خالی تْدى هثاًَ ّ رّدٍ ُارا کٌتزل هی کٌذ
ػالئن زیاتی را کٌتزل ّ چارت هی کٌذ
هـزف دارّیی تیوار(کٌتزل ّ اعویٌاى اس لغغ هْلت تؼضی اس دارُّا)را کٌتزل هی کٌذ
راطت دطتی یا چپ دطتی تیوار را در پزًّذٍ اّثثت هی کٌذ
اس ایٌکَ اکظیشى،طاکؼي ّ ّطایل لْلَ گذاری تزاػَ دردطتزص اطت،اعویٌاى زاؿل هی کٌذ
تزای کاُغ اضغزاب تیوارتوِیذات زوایتی تَ کار هی تزد
تیوار را رّیتخت هی خْاتاًذّ اّ را در ّضؼیت هٌاطة لزار هی دُذ
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تزای تیوار یک خظ ّریذی هی گیزد ّدر عْل فزایٌذ آى را تاس ًگَ هی دارد
ػالئن زیاتی تیوار را تاعْر هظتوز تا تَ ُْع آهذى تیوار پایغ هی کٌذ
اس تاس تْدى راٍ ُای ُْایی ّ دادى پْسیؼي هٌاطة تَ تیوار اعویٌاى زاؿل هی کٌذ
خِت خلْگیزی اس گاس گزفتگی ستاى،هسافظثیٌذًذاى ُای تیوار لزار هی دُذ
هیشاى الکتزیظیتَ تخلیَ ػذٍ ،هذت سهاى تؼٌحً،سٍْ اًدامECT
ّدارّ ُای هـزف ػذ در زیيECTرا ثثت هی کٌذ
ػالئن زیاتی تیوار را ُز 15دلیمَ تا سهاى ثاتت ػذى کٌتزل هی کٌذ
تیوار را پض اس ُْػیاری کاهل(پض اس دطتْر پشػک)تَ اتاق خْد هٌتمل هی کٌذ
یک طاػت تؼذاسECT
ػالئن زیاتی را اًذاسٍ گیزی هی کٌذ ّتَ دهای تذى تیوار اسًظزُیپزتزهی تذخین تْخَ هی کٌذ
تواهی هؼاُذات ّ هْارد زیيECT
را یادداػت هی کٌذ (پاطخ ُای تیوار در عی درهاى)

8ّ7ّ6تْاًایی تذّیي عزذ هزالثت پزطتاری اس
هذدخْ،تْاًایی اًدام هذاخالت پزطتاری اس هذدخْ
تْاًایی ارسػیاتیالذاهات اًدام ػذٍ پزطتاری
_15تْاًایی تؼخیؾ ّ رفغ ًیاس ُای خظوی ّ رّاًی تیوار
اؿْل فزایٌذ پزطتاری در تخغ رّاًی را ًام تثزد
تؼخیؾ ُای پزطتاری هٌاطة تا تْخَ تَ اعالػات خوغ
آّری ػذٍ را لیظت ًوایذ
عزذ هزالثت ُای پزطتاری را تزاطاص تؼخیؾ ُای
پزطتاری تٌْیظذ ّ اخزا کٌذ
ارسػیاتی اس الذاهات پزطتاری اًدام ػذٍ را اًدام دادٍ ّ
ًمایؾ آى را رفغ کٌذ
ًیاسُای خظوی ّ رّاًی تیوار را تؼخیؾ دادٍ ّ راٍ زل
ارائَ کٌذ
_9تْاًایی ارائَ ّضؼیت تخغ تز اطاص گشارع پزطتاری
_16تْاًایی ایفای ًمغ آهْسع پزطتار در تخغ رّاى تزای
هذدخْ ّ خاًْادٍ ّی
_17تْاًایی ػٌاطایی طیظتن ُای زوایتی تیوار
رّع ُای هماتلَ را در تک تک افزاد خاًْادٍ هْرد تزرطی
لزار هی دُذ
الگْ ُای هماتلَ را در خاًْادٍ تزرطی هی کٌذ
ّضؼیت خاًْادٍ را در هْارد سیز تزرطی هی کٌذ
الف_اػتغال،تیکاری ،اس دطت دادى کار
ب_ّضؼیت هسل طکًْت ،کافی تْدى فضای خاًَ،

لاتل لثْل

ًیاس تَ
تِثْد

غیز لاتل
لثْل

تْضیسات
هزتی

اسدزامّ،خْد اتاق خـْؿی تزای تیوار،تویشی ّ تِذاػت
ج_ّضؼیت هالی ،هٌثغ در آهذ ُ،شیٌَ خاًْادٍُ ،شیٌَ ُای
درهاًی
د_طاتمَ طْپیؼیٌَ
هیشاى اعالػات خاًْادٍ در هْردٍ تیواری ّ ًسٍْ ی هزالثت
اس آى را تزرطی هی کٌذ
هٌاتغ ارخاع ّ هْطظات زوایتی را ػٌاطایی ّ تَ خاًْادٍ
اػالم هی کٌذ
اس تکٌیک ُای هٌاطة خِت تؼْیك خاًْادٍ تَ اتزاس
ازظاطات ّ ًگزاًی ُایؼاى اطتفادٍ هی کٌذ
_18تْاًایی ػزکت در کار ُای خاری تخغ تَ ػکل گزُّی
ُایؼاى اطتفادٍ هی کٌذ

