
  2از  1صفحه                                                                                                مدا الآشھرستان  یدرمان رفتارو خدمات بھداشت 
   )851و  784.29) بخش CCRسی سی آر ( 9(فرم رضايت تداوی 

 

   :ديگر___________________    12  ماه يا بيشتر 

عليه استفاده از دارو برای قرارداد به زور  کياين کند و  یفراھم م یمشتر کي یاز سالمت روان تيحما یبراشده  هيتوص ی)ھا(فرم اطالعات مربوط به دارو نيا
   د.ندھقرار پوشش  تحت را یمشتر کيدرمان  یاحتمال یعوارض جانب ايو ھا فرم ممکن است ھمه استفاده  نيا ست.ني یمشتر کياراده 

 
  __________________): PSPپی اس پی (                            ________________تاريخ تولد:               ___________________نام مشتری: 

 
  (اند):   است  برايم توصيه شدهمن  )یھا(دارواست که ) داليل( ليدلو اين دارم  را ريز(عاليم) عالمت من  شود. یم هيآزاردھنده توص ميدرمان عال یداروھا برا .1

  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 دايماً نگران 

  مشکل در مقابله با استرس 

  تحريک پذيری و بی قراری 

  يا خصومت پرخاشگری و 

  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 توانندear 

  مشکل در سازماندھی افکار 

  مشکل در برقراری ارتباط خوب با ديگران 

 نکاری فزو 

  حمله وحشت زدگی 

  کابوس يا بازتاب وقفه زمانی 

  سفتی عضالت يا اسپاسم 

  بی قراری 

  :ساير _______________ 

طريقه دادن دارو (راه استفاده  نوع دارو (کالس پزشکی)  نام دارو 
  :کردن)

   دوز روزانه (محدوده):
           

 تکرار (محدوده): 

آنتی  □  داروی ضد اضطراب  □   داروی ضد افسردگی   □ 
ضد   □ محرک روانی  □ تثبيت کننده خلق و خوی  □ سايکوتيک 

EPSE   
 ديگر (مشخص کنيد):   □

از طريق  □   از طريق دھان  □
 تزريق 

 ديگر (مشخص کنيد):   □

  

آنتی  □  داروی ضد اضطراب □   داروی ضد افسردگی  □ 
ضد  □  محرک روانی □ تثبيت کننده خلق و خوی  □    سايکوتيک

EPSE   
 ديگر (مشخص کنيد):   □

از طريق  □   از طريق دھان  □
 تزريق

 ديگر (مشخص کنيد):   □

  

آنتی  □  داروی ضد اضطراب □ داروی ضد افسردگی    □ 
ضد  □  محرک روانی □ تثبيت کننده خلق و خوی   □ سايکوتيک  

EPSE   
 ديگر (مشخص کنيد):   □

از طريق  □  از طريق دھان   □
 تزريق

 ديگر (مشخص کنيد):   □

  

آنتی  □ داروی ضد اضطراب    □ داروی ضد افسردگی    □ 
  محرک روانی □ تثبيت کننده خلق و خوی     □ سايکوتيک       

   EPSEضد   □
 ديگر (مشخص کنيد):   □

از طريق  □ از طريق دھان    □
 تزريق

 ديگر (مشخص کنيد):   □

  

آنتی  □    داروی ضد اضطراب □     ضد افسردگیداروی   □ 
     محرک روانی  □  تثبيت کننده خلق و خوی □      سايکوتيک

   EPSEضد  □
 ديگر (مشخص کنيد):  □

از طريق  □   از طريق دھان  □
 تزريق

 ديگر (مشخص کنيد):  □

  

 
 یزده م نيتخم. داد به مصرف داروھا ادامهعالئم بازگشت از  یريجلوگ یبرا ،عالئمختم شدن که بعد از است  . اين موضوع عامخواھد شد یبررس ديھر بازددر دارو  نيا یمن برا ازين .2

     خواھد شد:دست کم ذکر شده در زير تجويز مدت رای من برای داروھا ب نياشود که 
 

  ند از:عبارتمی شوند  یمعقول تلقکه من  تيوضع یبرا ینيگزيو جا یدرمان اضاف یھا نهيگز .3
 

  درمان روانی   درمان گروه يا خانواده    داروھای ديگر   :ديگر____________ 
 

   .شده است ارائهبه طور جداگانه  ايفرم ذکر شده و  نيدر پشت ا که ماه) ھستند 3از  شيمدت (ب درازمحتمل و ممکن  یعوارض جانباز جمله  ،یعوارض جانب .4
 

 می کنم:    درک من اھميت نکات زير را شده است و و بحث من ارائه به ن م تياطالعات مربوط به دارو به رضا .5

 داروھا،متوقف کردن از  یمن به منظور بحث درباره اثرات احتمالکننده  زيصحبت کردن به تجواستم، داروھا کردن به متوقف  لياگر من ما 
  یخطر عوارض جانبمواجه شدن به و وضعيت من  شرفتينظارت بر پ یبرابار در سال  کيحداقل  ی ھابررس گريد اي یشگاھيآزما یتستھاانجام دادن،  
 نقائص باعث بوجود آوردن از داروھا  یاريه بسخاطر اينکب می دھم ريش ايو می شوم باردار  ايو می کنم  یزيبرنامه ر برای باردار شدنمن اگر من  کننده زيصحبت کردن به تجو

    ند.نتوا یمشده ھنگام تولد 
 

من و ممکن است از گرفتن دارو(ھا) امتناع کنم،  ،مدارو بپرساضافی درباره اطالعات  یبرادارم حق ميدانم که من دارو ارائه شده است و من  تيفرم رضا نينسخه از ا کين مبرای  .6
     .مرگيبپس را در ھر زمان  تيرضا نيا

 
 خ: تاري ارتباط با مشتری:  گيرنده: ميتصم نيگزيجا ايو  یمشترامضای 

 (MD/DO) روانپزشک (ام دی/ دی او)   □ امضای تجويز کننده: 
 (PNP)پرستار روانپزشکی (پی ان پی)   □

 تاريخ: 

 تاريخ:    ):می کندانتخاب امضا نکردن را اما است موافق  ماريکارکنان شاھد (اگر ب

  6  ماه يا بيشتر 
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به  .کنيد پزشک متخصص مشورت کيبا  شتريبه دست آوردن اطالعات ب یبرا .ستيو خطرات مرتبط با ھر دارو ن یاحتمال یکامل از عوارض جانب ستيل کي نيا
       .صحبت کنيد یتمام عوارض جانب تيريمد ايو  یريجلوگ یبرا يیخود در مورد راه ھاکننده  زيتجو

 

  کرد تيريمدآن را  ايو  یريجلوگ  یاحتمالجانبی عوارض  از بايد چگونه عوارض جانبی عمومی برای ھمه  
 به طريق ديگر ھدايت حاصل کرده باشيد   خود کننده  زيتجوتوسط  نکهيمگر امصرف کنيد دارو را با غذا  اراحتی معده ن

غالت کامل، بلغور جو دوسر، و  جات،يھا و سبز وهي: ملامث( بريسرشار از ف ی، و غذاھاکنيد ، ورزشدينوشبآب  یاديمقدار ز يبوست يا اسھال 
 يد     خورب )گرانيد

 بمکيد يا بخوريد آب نبات بدون قند  کياوقات  یگاھ ايو د يخوربغذا وعده سالم  انيم کي، دينوشبآب  یاديمقدار ز دھان خشک 

 مصرف کنيد     خود را در زمان خواب )یھا(اگر خوب است داروکه  ديخود را بپرسکننده  زيتجو  ی/ خستگ یخواب آلودگ

 ود ر ینماز بين اگر سردرد نيد و با پزشک خود صحبت ک دينوشبرود. آب  یچند روز ممدت در  معموالً سردرد 
 

  ماه) 3از  شتري(بمدت  رازداحتمالی  یعوارض جانبعوارض جانبی احتمالی دارو و يا کالس دارو
  قند  شيوزن، افزا شيافزا ،یقرار یب ،یتعضال یاسپاسم ھا داروھای ضد روان پريشی

  کلسترول ايخون 
 

از  یبه چرخه قاعدگ توانديکه م یھورمون شي: افزازناندر 
 شود  منجر ريشنشدن  ديتول ايدست رفته و 

    
 شيتواند به افزا یاست که م یھورمون شي: افزاانمرددر 

 ليکاھش م عثبا ايدر اطراف پستان منجر شود و  یبافت چرب
                        شود          یجنس

تنه و  مين اي، دھان، بازوھا، پاھا و تکرار حرکات عضالت صورت
 روان پريشی به نظر آيد ضد  ن دارویممکن است پس از متوقف شد

   دوز احساس  شيبا افزا ايبار آغاز شده و  نيکه اول یزمان داروھای ضد افسردگی
  موقت  یوحشت زده و عصب

 

 ،یسرماخوردگ هيد: عالئم شبومتوقف ش یاگر به طور ناگھان
 احساسات مانند شوک  ايغز و مکار نکردن 

انزال ري: تاخانمرددر
  داشتن ارگاسمدر : مشکل زناندر 
 

 تثبيت کننده ھای خلق و خوی
o مشتقات والپروات 
o نيکاربامازپ 
o نياکسکاربازپ 
o نيژيالموتر 

 
 دوديد  اي ديد یعدم تعادل، تار جه،ي، سرگيا جوش دانه راش
 وزن  شي، افزاتايی

 
 ،از دست رفته یچرخه قاعدگ ،ميسد ايو  خون یعيطب ريشمارش غ

  بدن. یموھا شيافزا ايمو و  زشير

 تثبيت کننده ھای خلق و خوی
o وميتيل  

 
 و رعشهو تکرر ادرار، آکنه، لرزش یتشنگ شيفزا

 
 دھد یرا کاھش م هيکل يا ديروئيتعملکرد 

  اضطراب، کاھش اشتھا، کاھش وزن،ع،يضربان قلب سر محرک روانی
 خواب رفتن  مشکل در ،یريپذ کيتحر

 تر  نييپا یجنس ليدر رشد، م ريتاخ

 ضد  ايخواب، ضد اضطراب، و عواملEPSE  

oنيازپيبنزود 
o داروی  نيازپيبنزود ريغ)

Z ( 

،افتادنخطر،یاثرات خمارجه،يعدم تعادل، سرگ،یخستگ ايضعف 
  معمول ريغ یرانندگ ايغذا خوردن و خواب، ، اھايرو

 عادت شکيل تمشکالت حافظه، 

oقرار، اختالل در خواب،یو بیاحساس وحشت زده و عصب ،یجيگ رونيبوسپ
ديد یتار ،یجيگ

 شده تحمل یبه خوب

oنيگاباپنت 
oنيپرگابال 

 وزن، ورم ساق پا  رييتغديدیتارجه،يسرگ ،یخستگ

oیدروکسيھ 
o نيدراميھ فنيد 
oنيبنزتروپ 

ديدايديدیعدم تمرکز، تار،یخواب آلودگ،یخستگ جه،يسرگ
 ، اشکال در ادرار کردن تايیدو

  رهيافکار ت ايحافظه و در مشکالت 

o کاھش فشار خون و ضربان قلب کاھش فشار خون و ضربان قلبجه،يسرگ ،یخستگ پروپرانولول 

 
 نپذيرفت  یه، مشتربل □   ارائه شدهبه مشتری بله،  □   ارائه شده؟ داروھای اضافی ق اطالعاتاورا ايآ     داروھا گريد □

  ماه) 3از  شتريمدت (ب رازداحتمالی  یعوارض جانبعوارض جانبی احتمالی نام ھای دارو: 
   

   

 
 

 حروف اول نام تجويز کننده:   :گيرنده ميتصم نيگزيجا ايو  یمشترحروف اول نام 
 
 


