
 
 

گرفتن شرح حال و معاينه وضعیت روانی از طريقه 
 درمانجويان 

 و گزارش پرستاري بخش اعصاب و روان 
 و ثبت آن در پرونده

 



:ارزیابی روانپزشکی شامل دو بخش است  

   حال شرح و سوابق بخش
   .خانوادگی و طبی روانپزشکی، سوابق مانند 

  اما شود می کسب درمانجو از بخش این به مربوط اطالعات
 معالج پزشکان خانواده، اعضای از را جانبی اطالعات توان می

 .نمود تهیه فرد بیمارستانی قبلی سوابق و قبلی

   روانی وضعیت معاينه بخش
 و شناختی رفتاری، کارکردهای مند نظام صورت به آن در که 

 .شود می بررسی مصاحبه هنگام در درمانجو هیجانی

 

 



Identity Data (I.D) 

 داده هاي هويتی  
  نژاد، زبان، شغل، فرزند، تعداد تاهل، وضع سن، نام، :شامل که

 .است مذهب و ملیت سکونت، محل

 خانواده، اعضای درمانجو، خود :شود ذکر باید اطالعات کسب منابع
 غیره و پلیس دوستان،

 

 کرده مراجعه خود اختیار با درمانجو که شود مشخص باید همچنین
 .است شده آورده دیگران توسط و اجباری صورت به یا

 



Chief complaint (C.C) 

 :شكايت اصلی
 کنید؟ مراجعه بیمارستان به زمان این که شد سبب چیزی چه

 بود عجیب و ربط بی که هم قدر هر کلمه به کلمه درمانجو کلمات عین
 .شود ذکر درمان برای وی شدن آورده یا مراجعه علت مورد در باید

 مورد در اطالعات سایرمنابع توضیحات نبود، صحبت به قادر درمانجو اگر
 با ) شود گنجانده کنونی بیماری سابقه قسمت در باید درمانجو مشکالت

   .(وی معرفی

 



present Illness (P.I) 

 :سابقه بیماري کنونی
 شدند شروع ناگهانی ها نشانه دارید؟ مشکل شدید متوجه وقت چه
 تدریجی؟ یا

 گذاری تشخیص برای بخش مفیدترین حال شرح قسمت این
 .است

 و ساز زمینه عوامل آنها، سیر کنونی، مشکالت شروع چگونگی
 مثل)بخش تداوم و (فردی بین یا موقعیتی عوامل مثل)برانگیزاننده

 .شوند می آورده قسمت این در (اجتنابها و بیمار افکار

 
 



Past Illness 

 :قبلیهاي سابقه بیماري 
 می توصیف فرد روانی و جسمی بیماریهای قبلی های دوره قسمت این در

 .شوند

 نوع ناتوانیها، وسعت گذشته، بیماریهای های نشانه و آغاز چگونگی
 و بیمارستانها نام و قبلی بستریهای آنها، اثرات و آمده عمل به درمانهای

 .شوند می آورده قسمت این در درمان رعایت میزان

 جنگ، سوانح سر، به ضربه جراحیها، غدد، عروق، و قلب داخلی، بیماریهای
 .شوند می ثبت قسمت این در نیز مواد به وابستگی تشنجی، اختالالت

 

 

 
 



خانوادگیسوابق   

 شغل و والدین سن خانواده، اعضای تعداد به مربوط اطالعات
 فوت علت و تاریخ اعضا سایر یا و والدین فوت صورت در آنها،
 این در خانواده مورد در فرد احساسات و تولد ترتیب آنها،

 .شود می ثبت قسمت

 روانی، اختالالت درمورد مختصری شرح قسمت این در
 می داده نیز درمانجو خانواده اعضای درمانی سوابق و ژنتیکی

 .شود
 



Personal history 

 سابقه شخصی
دوره های رشدی شخص و هیجانهای غالب مربوط به دوره های مختلف زندگی 

 .وی در این قسمت ثبت می شوند

 ...(زایمان،رابطه با مادر و)دوره های پیش از تولد و تولد

 ..(حرف زدن، راه رفتن و()تولد تا سه سالگی)اوایل کودکی

 ...(مسایل تربیتی و تحصیلی و()سه تا یازده سالگی)اواسط کودکی

 ...(پیشرفت تحصیلی، روابط اجتماعی، مشکالت هیجانی و)بلوغ و نوجوانی

 ...(سوابق شغلی، نظامی، ازدواج، فرزند داری، قانونی، مذهبی و)بزرگسالی

 
 



 

روانیوضعیت معاینه   

M.S.E 

 



General Description   توصیف کلی

 

 بودن نامناسب یا مناسب) appearanceظاهر
  حفظ رسیدن، نظر به سن از تر مسن یا جوانتر پوشش،

 (... و پیشانی تعریق مرطوب، دستهای ظاهری، آراستگی

 

 
 



 :(psycho motor)فعالیت روانی حرکتی 
 

 

  (adynamic)حالیبی                    (abulia)ارادگیبی 

 (  agitation)بی قراری   (aggression)       پرخاشگری

 ( (ataxiaبی تعادلی                 (akathisia)نا آرامی 

 ( (ticتیک        (hyperactivity)پرتحرکی 

 (normal)طبیعی                       (tremor)لرزش 

 



 نگرش نسبت به معاينه کننده
(Attitude toward examiner) 

 

 playful))سرزنده (              cooperative)همکاری 

 (pessimistic)بد بین        manipulative))کنترل گری 

 (friendly)دوستانه (             (guardedمحافظت کننده

 frank))رک               (optimistic)خوش بین 

   (evasive)رونده طفره (                 (seductiveاغوا کننده

 friendly))دوستانه (                   (defensiveتدافعی  

 (hostile)آمیز خصومت (                (apatheticبی تفاوت 

 



 (   (Moodخلق
 .هیجان مستمر و نافذی که ادراک شخص را از دنیا تحت تاثیر قرار میدهد

 (elevated)باال روحیه    (depressed)             افسرده 

 (expansive)گشاده (               (dysphoricماللت بار 

 (elation)سرخوشی (                  (despairingنا امید 

   euphoria))شنگولی                        (swing)در نوسان 

  (ecstasy)وجد (               (irritableتحریک پذیر 

 (mourning)سوگوار (                    (anxiousمضطرب 

 (euthymic)طبیعی                   (guilty)احساس گناه 
 

 



 (Affect)عاطفه 

 تظاهر بیرونی تجارب درونی در شخص

 (Mood congruent)با خلق مطابق 

 (Mood incongruent)عدم تطابق با خلق 

            (Appropriate)متناسب 

 ((Inappropriateنامتناسب 

 (Labile)ناپایدار 

 Blunted))کندی 

 (Flat)سطحی 
 

 

 

 

 



 Speech))گفتار 
  Talkativeحرفپر •

 Taciturnحرف کم •

 Rapidسریع •

 Slowآرام •

 Loudبلند •

 Softمالیم •

 Emotionalاحساسی •

 Stutteringزبان لکنت •

 



 (Perception)ادراک 

 Rexperienceمجدد تجربه •

   Recollectionخاطره تجدید •

 Flashbackگذشته بازگشت به •

ادراک حسی غلط با وجود   Illusion شناختی خطای 

  . میبینددر باغ شاخه درخت را به صورت مار مثاًل . خارجی محرک

محرك  وجود حسي غلط بدون  ادراک Hallucinationتوهم 

 .دیداری، شنیداری و غیره استمي باشد كه شامل انواع مختلف 

 



 Flight of ideasپرش افکار •

 Circumstantialityحاشیه پردازی •

 Thought blockingانسداد فکر •

   Tangentialityتفکر مماسی •

 

عقیده نادرستی که بر استنباط غلط شخص متکی است و Delusionهذیان •
 .استدالل اصالح نمی شودبا 

  Obsessionوسواس فکری •

   Phobiaهراس •

 Preoccupationاشتغال ذهنی •

 افکار خودکشی یا دیگرکشی•



 نظام حسی و شناخت

  Alerthnessهوشیاري •
 سنجش شامل آگاهی از محیط، گیجی، خواب آلودگی

    Orientationيابی جهت •
 .تقسیم می شودمکان شخص، زمان و به  در جهت یابی سنجش 

 Attentionتوجه و  Concentration تمرکز•

 .کندکم  7تا  7، 100از شود که به عنوان نمونه به درمانجو گفته می 
 



   Memoryحافظه •

 ( رقم پس از معاینه گر 6توانایی تکرار )حافظه فوری 

 (دیروز چه کاهایی انجام دادید؟)حافظه نزدیک 

 (چند ماه گذشته)حافظه گذشته نزدیک 

 (خاطرات مربوط به سالها پیش)حافظه دور

 (متناسب با سطح تحصیالت درمانجو)نوشتن خواندن و •

 (کمک از جدول ضرب) محاسبه•

چه شباهتی بین سیب و گالبی )هوش انتزاعی و تفکر •
 (وجود دارد؟

 



 ((Judgmentقضاوت 

 داند؟ می را خود رفتار احتمالی نتیجه بیمار آیا•

  چه خاص موقعیت یک در کند بینی بیش میتواند بیمار آیا•
 دهد؟ انجام رفتاری

 



 sleep pattern: خواب الگوی•

 شب، اول خوابی بی خوابی، کم پرخوابی، طبیعی،

 مصرف شب، آخر خوابی بی مکرر، شدن بیدار

 طول و مقدار ، نوع ذکر با)آور خواب داروهای

 (مصرف

 Appetite: اشتها•

 اشتهایی کم پراشتهایي، اشتهایي، بی معمولی،

 

 



 ((insightبینش 
 سطوح .میشود اطالق خود بیماری از بیمار درک و آگاهی میزان به•

 :است زیر شرح به بینش

 بیماری کامل انکار1.

 آن انکار حال عین در و بودن بیمار از مختصر آگاهی2.

 انداختن دیگران گردن به را آن گناه اما بودن بیمار از آگاهی     .3

 



 .است بیمار وجود در نامعلوم چیزی از ناشی بیماری که این از آگاهی   .4

 

 در آگاهی این از ازاستفاده ناتوانی و بودن بیمار قبول :عقالنی بینش   .5
 آتی تجارب

 

 و خود احساسات و ها انگیزه از هیجانی آگاهی :واقعی هیجانی بینش   .6
 .شود زندگی در اساسی تغییرات موجب تواند می که زندگی مهم افراد

 



 :رواني بخش در درمان روزانه سیر ثبت چگونگي
 آنها تعبير و تفسير بجاي مشاهدات ثبت

   درمانجو وضعيت از مداوم آگاهي

  پرونده در و کرده مقايسه پيش روز با بايد روز هر را خود مشاهدات

 .بنويسيد

 در همکاری جمله از ديگر  شرايط و درمانجو حرکتی وضعيت توصيف

 ادراک، تفکر، کردن، صحبت عاطفه، خلق، شرايط چگونگی درمان،

 .او مراقبتی خود سطح و مزاجی وضعيت اشتها، خواب، ،هوشياری

 


