صفحه  1از 2

خدمات بھداشت و درمان رفتاری شھرستان آالمدا
فرم رضايت تداوی ) 9سی سی آر ) (CCRبخش  784.29و (851

اين فرم اطالعات مربوط به دارو)ھای( توصيه شده برای حمايت از سالمت روانی يک مشتری فراھم می کند و اين يک قرارداد به زور برای استفاده از دارو عليه
اراده يک مشتری نيست .اين فرم ممکن است ھمه استفاده ھا و يا عوارض جانبی احتمالی درمان يک مشتری را تحت پوشش قرار ندھد.
تاريخ تولد________________ :

نام مشتری___________________ :

پی اس پی )__________________ :(PSP

 .1داروھا برای درمان عاليم آزاردھنده توصيه می شود .من عالمت )عاليم( زير را دارم و اين دليل )داليل( است که دارو)ھای( من برايم توصيه شده است )اند(:



















مشکل در سازماندھی افکار
مشکل در برقراری ارتباط خوب با ديگران
فزونکاری
حمله وحشت زدگی
کابوس يا بازتاب وقفه زمانی
سفتی عضالت يا اسپاسم
بی قراری
ساير_______________ :
نام دارو

پرخاشگری و يا خصومت
نوسانات خلقی
انديشه ھای سريع
رفتارھای تکانشی
افکار ناخواسته
باورھای ثابت
احساسات بيمناک و يا ترس ھای غيرواقعی
پنداره و يا صداھای که ديگران ديده يا شنيده نمی توانند ear

نوع دارو )کالس پزشکی(
□ داروی ضد افسردگی □ داروی ضد اضطراب □ آنتی
سايکوتيک □ تثبيت کننده خلق و خوی □ محرک روانی □ ضد
EPSE
□ ديگر )مشخص کنيد(:
□ داروی ضد افسردگی □ داروی ضد اضطراب □ آنتی
سايکوتيک □ تثبيت کننده خلق و خوی □ محرک روانی □ ضد
EPSE
□ ديگر )مشخص کنيد(:
□ داروی ضد افسردگی □ داروی ضد اضطراب □ آنتی
سايکوتيک □ تثبيت کننده خلق و خوی □ محرک روانی □ ضد
EPSE
□ ديگر )مشخص کنيد(:
□ داروی ضد افسردگی □ داروی ضد اضطراب □ آنتی
□ تثبيت کننده خلق و خوی □ محرک روانی
سايکوتيک
□ ضد EPSE
□ ديگر )مشخص کنيد(:
□ داروی ضد افسردگی □ داروی ضد اضطراب □ آنتی
□ تثبيت کننده خلق و خوی □ محرک روانی
سايکوتيک
□ ضد EPSE
□ ديگر )مشخص کنيد(:

طريقه دادن دارو )راه استفاده
کردن(:
□ از طريق دھان □ از طريق
تزريق
□ ديگر )مشخص کنيد(:










فقدان انرژی و يا انگيزه
حالت افسردگی
اشتھای کم يا پرخوری
مشکل در تمرکز و يا به راحتی مغشوش شدن
مشکل در خواب و يا خواب بيش از حد
اضطراب و يا دايما ً نگران
مشکل در مقابله با استرس
تحريک پذيری و بی قراری
تکرار )محدوده(:

دوز روزانه )محدوده(:

□ از طريق دھان □ از طريق
تزريق
□ ديگر )مشخص کنيد(:
□ از طريق دھان □ از طريق
تزريق
□ ديگر )مشخص کنيد(:
□ از طريق دھان □ از طريق
تزريق
□ ديگر )مشخص کنيد(:
□ از طريق دھان □ از طريق
تزريق
□ ديگر )مشخص کنيد(:

 .2نياز من برای اين دارو در ھر بازديد بررسی خواھد شد .اين موضوع عام است که بعد از ختم شدن عالئم ،برای جلوگيری از بازگشت عالئم به مصرف داروھا ادامه داد .تخمين زده می
شود که اين داروھا برای من برای مدت دست کم ذکر شده در زير تجويز خواھد شد:



 6ماه يا بيشتر



 12ماه يا بيشتر



ديگر___________________ :

 .3گزينه ھای درمان اضافی و جايگزينی برای وضعيت من که معقول تلقی می شوند عبارتند از:
 ديگر____________ :

 داروھای ديگر

 درمان گروه يا خانواده



درمان روانی

 .4عوارض جانبی ،از جمله عوارض جانبی محتمل و ممکن دراز مدت )بيش از  3ماه( ھستند که در پشت اين فرم ذکر شده و يا به طور جداگانه ارائه شده است.
 .5اطالعات مربوط به دارو به رضايت من به من ارائه و بحث شده است و من اھميت نکات زير را درک می کنم:
 اگر من مايل به متوقف کردن داروھا استم ،صحبت کردن به تجويز کننده من به منظور بحث درباره اثرات احتمالی از متوقف کردن داروھا،
 انجام دادن تستھای آزمايشگاھی يا ديگر بررسی ھا حداقل يک بار در سال برای نظارت بر پيشرفت وضعيت من و مواجه شدن به خطر عوارض جانبی،
 صحبت کردن به تجويز کننده من اگر من برای باردار شدن برنامه ريزی می کنم و يا باردار می شوم و يا شير می دھم بخاطر اينکه بسياری از داروھا باعث بوجود آوردن نقائص
ھنگام تولد شده می توانند.
 .6برای من يک نسخه از اين فرم رضايت دارو ارائه شده است و من ميدانم که من حق دارم برای اطالعات اضافی درباره دارو بپرسم ،از گرفتن دارو)ھا( امتناع کنم ،و ممکن است من
اين رضايت را در ھر زمان پس بگيرم.
امضای مشتری و يا جايگزين تصميم گيرنده:

ارتباط با مشتری:

تاريخ:

امضای تجويز کننده:

□ روانپزشک )ام دی /دی او( )(MD/DO
□ پرستار روانپزشکی )پی ان پی( )(PNP

تاريخ:

کارکنان شاھد )اگر بيمار موافق است اما امضا نکردن را انتخاب می کند(:

تاريخ:
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اين يک ليست کامل از عوارض جانبی احتمالی و خطرات مرتبط با ھر دارو نيست .برای به دست آوردن اطالعات بيشتر با يک پزشک متخصص مشورت کنيد .به
تجويز کننده خود در مورد راه ھايی برای جلوگيری و يا مديريت تمام عوارض جانبی صحبت کنيد.
عوارض جانبی عمومی برای ھمه
ناراحتی معده
يبوست يا اسھال
دھان خشک
خواب آلودگی  /خستگی
سردرد
دارو و يا کالس دارو
 داروھای ضد روان پريشی

چگونه بايد از عوارض جانبی احتمالی جلوگيری و يا آن را مديريت کرد
دارو را با غذا مصرف کنيد مگر اينکه توسط تجويز کننده خود به طريق ديگر ھدايت حاصل کرده باشيد
مقدار زيادی آب بنوشيد ،ورزش کنيد ،و غذاھای سرشار از فيبر )مثال :ميوه ھا و سبزيجات ،غالت کامل ،بلغور جو دوسر ،و
ديگران( بخوريد
مقدار زيادی آب بنوشيد ،يک ميان وعده سالم غذا بخوريد و يا گاھی اوقات يک آب نبات بدون قند بمکيد يا بخوريد
تجويز کننده خود را بپرسيد که اگر خوب است دارو)ھای( خود را در زمان خواب مصرف کنيد
معموالً در مدت چند روز می رود .آب بنوشيد و با پزشک خود صحبت کنيد اگر سردرد از بين نمی رود
عوارض جانبی احتمالی
اسپاسم ھای عضالتی ،بی قراری ،افزايش وزن ،افزايش قند
خون يا کلسترول

عوارض جانبی احتمالی دراز مدت )بيشتر از  3ماه(
تکرار حرکات عضالت صورت ،دھان ،بازوھا ،پاھا و يا نيم تنه و
ممکن است پس از متوقف شدن داروی ضد روان پريشی به نظر آيد

در زنان :افزايش ھورمونی که ميتواند به چرخه قاعدگی از
دست رفته و يا توليد نشدن شير منجر شود

 داروھای ضد افسردگی

در مردان :افزايش ھورمونی است که می تواند به افزايش
بافت چربی در اطراف پستان منجر شود و يا باعث کاھش ميل
جنسی شود
زمانی که اولين بار آغاز شده و يا با افزايش دوز احساس
وحشت زده و عصبی موقت

در مردان :تاخير انزال
در زنان :مشکل در داشتن ارگاسم

اگر به طور ناگھانی متوقف شود :عالئم شبيه سرماخوردگی،
کار نکردن مغز و يا احساسات مانند شوک
 تثبيت کننده ھای خلق و خوی
 oمشتقات والپروات
 oکاربامازپين
 oاکسکاربازپين
 oالموتريژين
 تثبيت کننده ھای خلق و خوی
فزايش تشنگی و تکرر ادرار ،آکنه ،لرزشو رعشه
 oليتيوم
ضربان قلب سريع ،اضطراب ،کاھش اشتھا ،کاھش وزن،
 محرک روانی
تحريک پذيری ،مشکل در خواب رفتن

راش يا جوش دانه ،سرگيجه ،عدم تعادل ،تاری ديد يا ديد دو
تايی ،افزايش وزن

 عوامل خواب ،ضد اضطراب ،و يا ضد EPSE
 oبنزوديازپين
 oغير بنزوديازپين )داروی
(Z
گيجی ،احساس وحشت زده و عصبی و بی قرار ،اختالل در خواب،
 oبوسپيرون

ضعف يا خستگی ،عدم تعادل ،سرگيجه ،اثرات خماری ،خطر افتادن،
روياھا ،خواب ،غذا خوردن و يا رانندگی غير معمول

 oگاباپنتين
 oپرگابالين
 oھيدروکسی
 oديفن ھيدرامين
 oبنزتروپين
 oپروپرانولول

□ ديگر داروھا
نام ھای دارو:

گيجی ،تاری ديد
خستگی ،سرگيجه ،تاری ديد

شمارش غير طبيعی خون و يا سديم ،چرخه قاعدگی از دست رفته،
ريزش مو و يا افزايش موھای بدن.

عملکرد تيروئيد يا کليه را کاھش می دھد
تاخير در رشد ،ميل جنسی پايين تر

مشکالت حافظه ،تشکيل عادت

به خوبی تحمل شده
تغيير وزن ،ورم ساق پا

سرگيجه ،خستگی ،خواب آلودگی ،عدم تمرکز ،تاری ديد يا ديد
دوتايی ،اشکال در ادرار کردن

مشکالت در حافظه و يا افکار تيره

خستگی ،سرگيجه ،کاھش فشار خون و ضربان قلب

کاھش فشار خون و ضربان قلب

آيا اوراق اطالعات داروھای اضافی ارائه شده؟ □ بله ،به مشتری ارائه شده □ بله ،مشتری نپذيرفت
عوارض جانبی احتمالی دراز مدت )بيشتر از  3ماه(
عوارض جانبی احتمالی

حروف اول نام مشتری و يا جايگزين تصميم گيرنده:

حروف اول نام تجويز کننده:

