
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بعدازظهر 5ت اشما می تًاویذ َمٍ ريسٌ در ساع

 028ـ 33572997با شمارٌ تلفه  شب 8الی 

تماس بگیزیذ ي مشکالت رياوپششکی خًد را با 

دقیقٍ صحبت  5پششک در میان گذاشتٍ ي بٍ مذت 

کزدٌ ي بٍ طًر رایگان راَىمایی َای السم را 

 دریافت کىیذ.
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 روانپسشک کیست؟ 

پسشک هتخصص تیواریْای  ،رٍاًپسشک

افسردگی ٍ  ،رٍاًپسشکی هاًٌذ اختالالت اضطراتی

 یا تیواریْای شذیذتر هیثاشذ.

 

 

 سالمت ريان

 

 سالمت جسم 

 
 سالمت خاوًادٌ 

 
 سالمت جامعٍ 

 

 

 

منه ب  22موزشی ردمانی آمرکز   

 

 جهت استفاده عموم مردم بویژه :

 تیواراى اعصاب ٍ رٍاى ٍ خاًَادُ ّای آًْا

 

 

بُمه 22ياحد آمًزش جامعٍ وگر مرکس آمًزشی درماوی   
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 بٍ یاد داشتٍ باشیم 

استفاده روش   



 

 ارتباط با روانپسشک   □

 

 22ایه خط تلفه یکی اس خذمات رایگان بیمارستان 

بُمه قشيیه است ي راٌ ارتباطی در دستزس ي 

فًری ي قابل اعتماد با یک پششک دستیار ارشذ 

 تخصصی رياوپششکی می باشذ.

هن استاوی های  ایه خط تلفه برای عموم

عسیس بویژه بیماران رواوپسشکی و خاوواده 

 های آوها قابل استفاده است.

 

 

 

چرا نیاز به تماس با روانپسشک    □

 داریم ؟

ّوِ ها اًساًْا در طی زًذگی هاى غن ٍ شادی ، 

 خشن ٍ ترس ٍ اضطراب را تجرتِ هی کٌین. 

اها گاّی ایي ّیجاًات تیش از حذ اًتظار تَدُ ٍ 

ترای ها تاعث رًج شذیذ ٍ یا دردسرّایی هثل 

هشکل در رٍاتط تا افراد دیگر یا ًاتَاًی در اًجام 

 کارّایواى هی شَد. 

 ایٌجاست کِ ًیاز تِ ٍیسیت رٍاًپسشک ٍجَد دارد. 

 َمچىیه اگر: 

در زًذگی دچار عالئن تذًی هثل دردّای هختلف 

ُ ایذ ٍ پسشکاى تعذ از تررسی ّا گفتِ اًذ کِ شذ

هشکل شوا از اعصاب ٍ رٍاى است ٍ ًیاز تِ ٍیسیت 

 رٍاًپسشک داریذ.

 

ـ اگر تِ رٍاًپسشک هراجعِ کردُ ایذ اها در هَرد 

 اثرتخشی ٍ عَارض دارٍّا سَال داریذ 

ـ اگر دچار احساس ّای عجیة شذُ ایذ ٍ یا تِ 

 کٌیذ.آسیة زدى تِ خَد ٍ دیگراى فکر هی 

ـ اگر توایل تِ هصرف هَاد یا دارٍی سرخَد 

 داریذ 

ـ اگر ایي هشکالت را در یکی از ًسدیکاى خَد 

 هی تیٌیذ ٍ قصذ کوک تِ اٍ را داریذ

ـ اگر عالین تیواری رٍاًی در تیوار شوا رٍ تِ 

 تشذیذ است 

 

شما می توانید با این شماره تماس 

 حاصل کنید
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