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دس هٌاعك سٍستايي ، . اسسال هي ضَد  تِ سغح تاالتش ثثت ٍدس هٌاعك ضْشي ٍ سٍستايي اًِ ايي فشم تِ صَست هاُ

اعالػات آهاسي ثثت ضذُ اص خاًِ ّاي تْذاضت تِ هشاكض  .ثثت فشم دس خاًِ تْذاضت تَسظ تَْسص صَست هي گيشد 

آهاس خاًِ ّاي داضتي كاسداى تِدس هشاكض تْذاضتي دسهاًي سٍستايي  .تْذاضتي دسهاًي سٍستايي اسسال هي ضَد 

تِ هشكض تْذاضت ضْشستاى اسسال هي سفغ اضكاالت آهاسي ، آًْا سا تشسسي ٍ كشدُ ٍ پس اص  جوغ تٌذيسا تْذاضت 

  .كٌذ

( پايگاُ تْذاضتي )  ايي فشم تَسظ كاسداى تْذاضتي دس هشكض تْذاضتي دسهاًي ضْشي ثثت دس هٌاعك ضْشي 

 .  تِ هشكض تْذاضت ضْشستاى اسسال هي گشدد ضْشي هشاكض تْذاضتي دسهاًي آهاس  . ضَد  اًجام هي

 هشاكض ضْشي ٍ هشاكض سٍستايي سا اعالػات آهاسي  كاسضٌاس سالهت سٍاى ضْشستاىهشكض تْذاضت ضْشستاى دس 

سسال ا تِ هشكض تْذاضت استاىسا اعالػات ضْشستاًي سفغ اضكاالت آهاسي ، تشسسي ٍ پس اص ٍ  هي كٌذ جوغ تٌذي

پس اص  ٍ ًوَدُ جوغ تٌذي سا آهاس ضْشستاًْا  سالهت سٍاى استاى  ت استاى كاسضٌاسدس هشكض تْذاش  .هي كٌذ

ًشم افضاسي تِ دفتش سالهت سٍاًي ،  ٍ تِ صَست كاغزي سا استاًي  تشسسي ٍ سفغ اضكاالت آهاسي ، اعالػات 

 .كٌذ هي  اسسال( اداسُ سالهت سٍاى ) اجتواػي ٍ اػتياد 

اعالػات آهاسي كاسضٌاس سالهت سٍاى ستادي ، ( اداسُ سالهت سٍاى ) دفتش سالهت سٍاًي ، اجتواػي ٍ اػتياد دس

 .تْيِ هي ًوايذسا گضاسش كطَسي سالياًِ  كشدُ پس اص تشسسي ٍ سفغ اضكاالت آهاسي ، داًطگاّْا سا جوغ تٌذي 

  تِ غيش اص هَاسد اسجاع ) ي ضَد تاس ثثت م دس عي يك هاُ ّش تيواس فمظ يكثثت اختالالت سٍاًپضضكي دس فشم

چٌاًچِ ( . كِ تيواس ػالٍُ تش ثثت دس ستَى اسجاع دس ستَى هشتثظ تا ٍضؼيت اختالل خَد ًيض ثثت هي ضَد 

داضتِ تاضذ دس ايي فشم فمظ يك تاس ثثت هي  (تِ دليل يك اختالل ) يك تيواس دس يك هاُ چٌذيي تاس هشاجؼِ 

 .ضَد 

  ٍستايي تِ عَس هجضا ثثت هي ضَد آهاس هٌاعك ضْشي ٍ آهاس هٌاعك سدس ايي فشم. 

 

 

   ًام داًطگاُ ، ًام ضْشستاى ، ًام هشكض تْذاضتي دسهاًي ، ًام خاًِهاُ ، سال ،  دس تاالي فشم هطخصات كلي ضاهل 

  .ثثت هي ضَد  (ضْشي ، سٍستايي ) ، هٌغمِ تْذاضت 

.  هي ضَددُ فشم ، تاسيخ ٍ اهضا ثثت دس اًتْاي فشم جوؼيت تحت پَضص تشًاهِ ، ًام ٍ ًام خاًَادگي تكويل كٌي

 

 

 فرآيٌذ ثبت اختالالت رٍاًپسشكي در برًاهِ ادغام سالهت رٍاى 

 فرم هشخصات كلي
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 اختالالت ضذيذ سٍاًي ، اختالالت خفيف سٍاًي ، صشع ، ػمة هاًذگي رٌّي ، سايش هَاسد

ًوي  اع ديگش اختالالت ركش ضذُ دس فشميك اص اًَ هٌظَس اص سايش هَاسد اختالالتي است كِ دس عثمِ تٌذي ّيچ

دس سايش ..... تيص فؼالي ٍ هاًٌذ ضة ادساي ، لكٌت صتاى، ًاخي جَيذى ،  تؼٌَاى هثال اختالالت كَدكاى. گٌجٌذ 

 .هَاسد لشاس هي گيشًذ

 

 

ٍ دس گيشد  تٌا تِ تطخيص پضضك هشتَعِ ، تحت دسهاى داسٍيي ، غيشداسٍيي يا ّشدٍ لشاس هيتيواسي است كِ 

 . جذيذ ، ػَد يا تكشاسي ثثت هي ضَد  يستًَْا

  دسهاى غيش داسٍيي  ،دسهاى داسٍيي  = دسهاى 

 

 

 ّواىايي تيواس دس . هشاجؼِ كشدُ است ي دسهاىدسيافت خذهات تِ هٌظَس تيواسي كِ دس هاُ جاسي تشاي اٍليي تاس 

تيواس جذيذ دس صَستي كِ ًياص تِ دسهاى داضتِ تاضذ اص . جذيذ هحسَب هي ضَد تيواس هي ضَد ،  هاُ كِ ضٌاسايي

 .هاُ دٍم تِ تؼذ دس لسوت تكشاسي ثثت هي ضَد 

اها اص هاّْاي تؼذ دس  تيواس ػمة هاًذُ رٌّي دس ّواى هاُ كِ  ضٌاسايي هي ضَد دس ستَى جذيذ ثثت هي گشدد

 .ستَى تحت هشالثت لشاس هي گيشد 

                                                                                                                  

م ّواى اختالل ػالئاها ٍ تٌا تِ تطخيص پضضك دسهاى اٍ لغغ ضذُ است تيواسي كِ اختالل ٍي تْثَد يافتِ است 

تِ عَسي كِ ايي تيواس ًياص داسد كِ جْت ايي اختالل هجذدا ً تحت دسهاى لشاس . تشٍص هي كٌذ پس اص هذتي هجذدا ً

ػذ دس ستَى هي ضَد اها اص هاّْاي ب هي كٌذ تيواس دس ستَى ػَد ثثت دس آى هاُ كِ اختالل تيواس ػَد. گيشد 

. تكشاسي ثثت هي گشدد 

 

 

 هشخصات اصلي فرم 

 ًَع اختالل

 جذيذ

 

 تحت درهاى

 ػَد
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ٍ  تَدُايي ٍضؼيت هشتَط تِ تيواسي است كِ عي هاُ يا هاّْاي لثل جْت دسهاى هشاجؼِ داضتِ ٍ تحت دسهاى  

تا آًكِ لضٍهي ًذاسد  داسٍ سا چٌذ هاِّ تجَيض هي كٌذ، ديذ دس هَاسدي كِ پضضك تٌا تِ صالح. تيواس جذيذ ًيست 

هايذ اها دس ايي هاّْا دس ستَى تكشاسي ثثت هي دس عي آى چٌذ هاُ تيواس تشاي دسيافت خذهات دسهاًي هشاجؼِ ى

 .ضَد ٍ تَسظ تَْسص يا كاسداى هَسد پيگيشي لشاس هي گيشد 

 

 

 :تيواس تحت هشالثت ضاهل گشٍّْاي ريل است 

ي تِ ًياصعثك ًظش پضضك يافتِ است ٍ ًسثي تْثَد دٍسُ دسهاى سا كاهل كشدُ ٍ  تيواسي كِ :  تْثَد ًسثي -1

تا صهاى تْثَدي اص ػَد تيواسي دس هذت تؼييي ضذُ تَسظ پضضك ،  پيطگيشيًذاسد اها تِ هٌظَس  دسهاىاداهِ 

 .تحت هشالثت لشاس هي گيشد كاهل 

اص آًجا كِ تيواس هثتال تِ ػمة هاًذگي رٌّي ّشگض تْثَد ًوي ياتذ لزا ايي تيواس دس آى :  ػمة هاًذگي رٌّي -2

هٌظَس اص . هشالثت هحسَب هي ضَد هاُ كِ ضٌاسايي هي ضَد تيواس جذيذ است اها اص هاّْاي تؼذ تحت 

 .ٍ خاًَادُ اش است  ٍ  اسائِ آهَصضْاي الصم تِ تيواس ت تيواس ، تَجِ تِ اختالالت تَأمهشالثت ، تَجِ تِ ٍضؼي

تيواسي كِ دس يكي اص سغَح هشالثتْاي تْذاضتي اٍليِ اختالل اٍ تطخيص دادُ ضذُ ٍ :  اهتٌاع اص دسهاى -3

تشاي ايي تيواس خذهات دسهاًي  .اهتٌاع هي كٌذ ٍ هشاجؼِ تِ پضضك  داساي پشًٍذُ هي تاضذ اها اص هصشف داسٍ

پيگيشي ، ) تيواسي كِ خذهات تْذاضتي . ي اسائِ هي گشدد اسائِ ًوي ضَد اها خذهات پيگيشي ٍ آهَصش تِ ٍ

 .سا دسيافت هي كٌذ جضء تيواساى تحت هشالثت هحسَب هي ضَد ( آهَصش ، هشالثت 

 هشالثت آًاى سا ًيض تؼذاد دفؼات تايذ ،  پضضك ػالٍُ تش تؼييي عَل هذت هشالثت ّشيك اص تيواساى

تايذ تشاي چٌذ هاُ تحت هشالثت لشاس گيشد ٍ ّش چٌذ هاُ تؼييي كٌذ  يؼٌي هطخص كٌذ كِ ّش تيواس 

 .يكثاس پيگيشي تشاي هشالثت ٍي اًجام ضَد 

 

  دس هَاسد اهتٌاع اص دسهاى اگش تشاي تيواساًي كِ اص دسهاى اهتٌاع هي كٌٌذ خذهات پيگيشي ٍ آهَصش اص

هي گيشًذ اها اگش ّيچ سَي تَْسص ٍ كاسداى اسائِ هي ضَد ، ايي هَاسد دس ستَى تحت هشالثت لشاس 

تشاي آًاى اسائِ ًوي ضَد تايذ ايي هَاسد سا دس ستَى لغغ پيگيشي ( حتي پيگيشي ٍ آهَصش ) خذهتي 

 .ثثت ًوَد 

 

  پيگيشي ٍ آهَصش تِ تيواساى اهتٌاع كٌٌذُ اص دسهاى تذيي هٌظَس اسائِ هي ضَد كِ آًاى سا تِ اداهِ دسهاى

 .ٍ هشاجؼِ تِ پضضك تشغية ًوايٌذ 

 

 تكراري

 تحت هراقبت
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تحت دسهاى تشاي دسيافت خذهات دسهاًي هشاجؼِ ًكٌذ ٍ ... ( تْثَد ، فَت ، هْاجشت ٍ ) ّش دليل چٌاًچِ تيواس تِ 

كِ لغغ پيگيشي هاُ  آى ايي تيواس دس ٍ ايي ٍضؼيت لغغ پيگيشي هحسَب هي ضَد ًگيشد   هشالثت ٍ پيگيشي لشاس

 .هي ضَد  لغغ پيگيشي ثثت  دس ستَى  ( فمظ تشاي يك هاُ ) تشاي اٍ اتفاق افتادُ است 

تجَيض پضضك صهاى  تش حسة) تشخي هَالغ پضضك تٌا تِ صالحذيذ داسٍ سا چٌذ هاِّ تشاي تيواس تجَيض هي كٌذ 

س دس ايي چٌذ هاُ هشاجؼِ داضتِ تاضذ صَست ًياصي ًيست كِ تيوا دس ايي( هشاجؼِ تؼذي تيواس چٌذ هاُ تؼذ است 

ّوچٌاى تِ  يا كاسداى دس چٌيي هَاسدي دس عي ايي هاّْا تَْسص. لزا ًثايذ تِ ػٌَاى لغغ پيگيشي تلمي ضَد 

 .پيگيشي تيواس اداهِ هي دّذ 

جْت دسيافت اگش هجذداً  ضذُ استعغ پيگيشي ثثت دس ستَى ق دس ٍضؼيت  لغغ پيگيشي تَدُ ٍ تيواسي كِ 

جضء تيواساى تحت  تيواسي كِ لثل اص لغغ پيگيشي . دس ستَى تكشاسي ثثت هي ضَد  هشاجؼِ كٌذخذهات دسهاًي 

 .دس ستَى تحت هشالثت ثثت هي ضَد  لغغ پيگيشي  دٍسُ پاياى هشالثت تَدُ است پس اص 

تيواسيص ػَد كٌذ ٍ هجذداً ًياص تِ تيواسي كِ تِ دليل تْثَد دس ستَى لغغ پيگيشي لشاس گشفتِ است چٌاًچِ 

 .دسهاى پيذا كٌذ دس ستَى ػَد ثثت هي ضَد 

 :داليل لغغ پيگيشي 

 

دس آى هاُ كِ . تيواس عثك تطخيص پضضك ديگش ًياص تِ هشالثت ًذاسد ٍ كاهال ً تْثَد يافتِ است : تْثَد كاهل  – 1

ثثت  ًظام ٍ اص هاُ تؼذ اص ضَد هي ستَى تْثَد ثثت  پضضك تطخيص تْثَد كاهل تيواس سا اػالم هي كٌذ تيواس دس

 .گشدد هي حزف آهاس 

 .تيواسي جسواًي ٍ يا حَادث فَت  كشدُ تاضذ  تيواس تؼلت اختالل سٍاًي :   ٍت ف-2

 .هي گشدداص ًظام ثثت آهاس حزف   دس آى هاُ كِ تيواس فَت هي كٌذ دس ستَى فَت ثثت هي ضَد ٍ اص هاُ تؼذ

 هْاجشت  : سايش داليل  -3

 :  ايٌكِ  ػثاست است اصّاجشت م 

گيشد هي كٌذ ٍ تحت پَضص هشكض تْذاضتي دسهاًي ٍ يا خاًِ تْذاضت ديگشي لشاس هي هحل سكًَت تيواس تغييش 

تِ ػٌَاى تيواس تكشاسي   ٍ يا خاًِ تْذاضت جذيذ هٌتمل ضَد پشًٍذُ تْذاضتي تيواس ًيض تِ هشكضتايذ دس ايٌصَست 

. هحسَب ضَد 

 

 

 

 

 قطغ پيگيري
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 :ضاهل دٍ هشحلِ است :  تْثَد 

دس ايي هشحلِ تيواس تْثَد . تيواس عثك تطخيص پضضك تْثَد يافتِ ٍ ًياص تِ دسهاى ًذاسد :  تْثَد ًسثي –الف 

تا صهاى تْثَد كاهل تحت هشالثت لشاس گيشد ٍ دس ستَى  عي هاّْاي تؼييي ضذُ تَسظ پضضك يافتِ تايذ دس

 .تحت هشالثت ثثت ضَد 

دس آى هاُ . است  ًذاسد ٍ كاهال ً تْثَد يافتِلثت تيواس عثك تطخيص پضضك ديگش ًياص تِ هشا:  تْثَد كاهل –ب 

كِ پضضك تطخيص تْثَد كاهل تيواس سا اػالم هي كٌذ تيواس دس ستَى تْثَد ثثت هي ضَد ٍ اص هاُ تؼذ اص ًظام  

 .ثثت آهاس حزف هي گشدد 

 

 

تستشي ضذى اص هشكض تْذاضتي جْت  كِ جْت دسيافت خذهات تخصصي ٍ ياٍضؼيت تيواسي  اص ػثاست است

 : ضاهل اسجاع  دٍ ًَع است . اسجاع ضذُ تاضذ سَم يا چْاسم  دسهاًي تِ سغَح تخصصي

 جْت دسيافت خذهات دسهاًي تخصصي ( سغح تخصصي سَم ) اسجاع تِ هشكض تخصصي    -1

 (سغح تخصصي چْاسم ) اسجاع تشاي تستشي  -2

ٍد هي ش جْت دسهاى سشپايي يا تستشي اسجاع  سغح سَم يا سغح چْاسم تيواس دس آى هاُ كِ تِ هشكض تخصصي  

 .ستَى تكشاسي   -2ستَى اسجاع    -1: دٍ ستَى ثثت هي گشدد ّشدس 

 .دس هاّْاي تؼذ ايي تيواس فمظ دس ستَى تكشاسي ثثت هي ضَد 

ًوي ضًَذ اُ كسش د اص آهاس تيواساى آى مدس ّش هاُ ، تيواساًي كِ تِ هشكض تخصصي ٍ يا تيواسستاى اسجاع هي ضَى

 . تلكِ جضء آهاس تيواساى تكشاسي هحسَب هي ضًَذ 

 

 

دس هَسد ايي تيواساى ًيض تِ ضشط آًكِ تَْسص يا كاسداى . تشخي اص تيواساى ، تحت دسهاى دس هشاكض خصَصي ّستٌذ 

اص ًظش ) تايذ پيگيشي ّاي  الصم سا اًجام دّذ دس فشم آهاس آًْا ، ضوي ثثت اعويٌاى داضتِ تاضذ آًْا اص ًَع تيواسي 

دس هَػذ همشس تِ پضضك خَد هشاجؼِ كٌذ ٍ ًيض اص  ،هصشف كٌذ  ايٌكِ تيواس داسٍّايص سا تِ عَس صحيح ٍ هشتة

ٍ پس اص اعويٌاى اص تحت كٌتشل تَدى تيواسي ٍ هصشف داسٍّاي  (صضْاي الصم تِ ٍي ٍ خاًَادُ اش ًظش اسائِ آهَ

 .د ت ضَتجَيض ضذُ تشاي ٍي ، دس هاُ اٍل تؼٌَاى هَسد جذيذ ٍ دس هاّْاي تؼذ تؼٌَاى هَسد تكشاسي دس فشم آهاس ثة

 ارجاع

 .بيواري كِ جْت دريافت خذهات درهاًي بِ هراكس خصَصي هراجؼِ هي كٌذ 

 بْبَد  
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دس فشم ثثت هي ضَد ٍ تا گزاضتي ػالهت ٍي چٌاًچِ فشدي تِ دٍ ًَع اختالل سٍاًي هثتال تاضذ ّش دًٍَع اختالل 

تيواس ّن تؼٌَاى هثال هوكي است يك . تش سٍي اختالل دٍم ، دس پاييي فشم تَضيح الصم ركش هي گشدد ) * ( ستاسُ 

تيواس هثتال تِ ػمة هاًذگي رٌّي ّوچٌيي . تِ ػمة هاًذگي رٌّي ٍ ّن تِ صشع تِ عَس ّوضهاى هثتال تاضذ 

 ....(ًظيش اضغشاب ، افسشدگي ، ٍسَاس ٍ ) سٍاًي ديگش احتوال داسد دس كٌاس ػمة هاًذگي رٌّي تِ يك اختالل 

تتالست دس عي هاّْايي كِ ايي اختالالت سا داسد دس دٍ ستَى تٌاتشايي تيواسي كِ تِ دٍ اختالل تَأم م .ال تاضذ تهة

تيواس ػمة هاًذُ رٌّي دس تسياسي اص هَاسد تِ اختالل ديگشي . ثثت هي ضَد( ستًَْاي هشتَط تِ ّش دٍ اختالل ) 

 .ت ًيض هثتالس

داسد ، ّواى اصَل اص اختالالتص ، تش حسة ٍضؼيتي كِ ّشيك ثثت تيواسي كِ تِ دٍ اختالل تَأم هثتالست تشاي 

 .تكشاسي ، تحت هشالثت ، اسجاع ٍ لغغ پيگيشي تايذ سػايت ضَد ػَد ،  ثثت هَاسد جذيذ ،

 

 

دس تايذ تَسظ پضضك تؼييي ضًَذ ٍ پس اص تطخيص پضضك تَسظ تَْسص يا كاسداى هَاسد ريل ًكاتي ّستٌذ كِ 

 :ثثت ايي هَاسد تذٍى ًظش پضضك اػتثاس ًذاسد  تطخيص .ثثت ضًَذ اًِ اختالالت سٍاًپضضكي يهاُفشم 

 ًَع اختالل تيواس  -1

 عَل هذت دسهاى -2

 تْثَد تيواس صهاى -3

 صهاى هشاجؼِ تؼذي تيواس تحت دسهاى -4

 هذت پيگيشي  -5

 هذت ٍ دفؼات هشالثت -6

 صهاى حزف تيواس اص آهاس -7

ضٌاسايي اٍليِ تيواس ، ٍي سا تِ پضضك هشكض تْذاضتي دسهاًي اسجاع هي دٌّذ ٍ پضضك تَْسص يا كاسداى پس اص 

دس ايي هشحلِ تَْسص يا كاسداى هي . اختالل تيواس سا تطخيص دادُ ٍ ًَع اختالل سا دس فشم اسجاع ثثت هي كٌذ 

دس ٍالغ لثل اص . ًذ تَاًٌذ ًَع اختالل تيواس سا تش اساس تطخيص پضضك دس فشم اختالالت سٍاًپضضكي ثثت كي

 .ثثت كٌٌذ آهاس تَْسص يا كاسداى ًثايذ ًَع اختالل سا دس  فشم  ، تطخيص پضضك

 

 

 بيواري كِ بِ دٍ اختالل تَأم هبتال است 

 هَارد هْن در تشخيص پسشك كِ در ًظام ثبت آهار تؼييي كٌٌذُ است 


