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 پزشکی به ازای هر جلسه )عمل مستقل(ی تشخیصی روانمصاحبه و معاینه

 به سفارش:

 اداره  استانداردسازی و تدوین راهنماهای بالینی

 و تعرفه سالمت یاستانداردساز ،یفن آور یابیدفتر ارز

 1395ماه مرداد

 :به ترتیب حروف الفبا تالیف کنندگان

عضو هیئت ممتحنه     -استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران-روان پزشکدکتر همایون امینی )

 روان پزشکی(رشت  دانش نام    تخصصی 

 دبیر انجمن علمی روان پزشکان ایران(  -روان پزشکدکتر سامان توکلی)

 (  روان پزشکان ایران رئیس انجمن علمی-پزشکروان ) احمد جلیلیدکتر 

عضهو هیئهت ممتحنه        -استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران-روان پزشکدکتر امیر شعبانی)

 دانش نام    تخصصی روان پزشکی(

 ( استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران-دکتر عالیا شکیبا)روان پزشک

 عضهو هیئهت مهدیره   – استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمهانی تههران  -روان پزشکدکتر مجید صادقی)

 انجمن علمی روان پزشکان ایران(

 (دانشیار و مدیر گروه روان پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی –روان پزشک د فدایی)فربدکتر 

      دبیهر هیئهت    -استاد دانشگاه علوم پزشهکی و خهدمات بهداشهتی درمهانی تههران     -پزشکروان )احمد علی نورباالدکتر 

 (ممتحن    دانش نام    تخصصی روان پزشکی

 

 ناظران ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   

       دکتر علیرضا اولیایی منش، دکتر مجید داوری، دکتر آرمان زندی، دکتر آرمین شیروانی، مجید حسن قمی، دکتر عطیه صباغیان پی رو،        

 ، مرتضی سلمان ماهینیدکتر مریم خیری، دکتر بیتا لشکری   
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 (:الف( عنوان دقیق خدمت مورد بررسی )فارسی و التین

 پزشکی به ازای هر جلسه )عمل مستقل(تشخیصی روانی مصاحبه و معاینه

 

 1394کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت. ویراست 

 ارزش نسبی توضیحات شرح کد کد ملی 

# 900045 
پزشکی به ی تشخیصی روانمصاحبه و معاینه

 ازای هر جلسه )عمل مستقل(

  این کد برای هر بیمار تنها یک بار و در اولین مصاحبه

 گردد.گزارش 

  این خدمت با ویزیت روزانه یا سرپایی به طور

 باشد.جداگانه قابل گزارش و اخذ نمی

8 

 

 : ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی

پزشکی جزء اصلی و پراهمیت در تشخیص و طراحی درمان افراد دچار مشکالت و ی تشخیصی روانمصاحبه و معاینه .1

ی اول و عمدتاً پزشکی در درجهمشکالت و اختالالت روان پزشکی است. با توجه به این که تشخیصِروان اختالالت

های مختلف روانی و ذهنی بیمار است، این فرایند در روند کار بالینی تخصصی و ارزیابی حیطه دقیقِی مبتنی بر مصاحبه

های بیمار مراجعهبیمار یا، اگر بین  یمراجعهیژه در اولین با بیمار از اهمیت خاصی برخوردار است، و این موضوع به و

های منجر به بستری بیمار اهمیتی مراجعهو نیز در  ،بعد از این وقفه یمراجعهای طوالنی افتاده باشد، در اولین فاصله

 تر دارد.برجسته

پزشک که با ای بیمار توسط روانی تخصصی و حرفهپزشکی مبتنی است بر مصاحبهی تشخیصی روانمصاحبه و معاینه .2

اجزای مختلف روانی و ذهنی بیمار را  پیشینه، و مندرعایت مالحظات و دقایق علمی مرتبط با آن انجام شده و مرور نظام

 روانی و ذهنی بیمار است.مختلف  هایکارکردها و حوزه شرح حال از خود بیمار و بررسیگیرد و شامل اخذ دربر می

 شود.ی بیمار در هر بار بستری شامل این کد میاولیهپزشکی ی تشخیصی روانمصاحبه و معاینهدر شرایط بستری،  .3
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 شود:در شرایط سرپایی، در موارد زیر این خدمت لحاظ می .4

o پزشکاولین مراجعه به هر روان 

o سال باشد.فعلی بیش از یک  یمراجعههمان پزشک با  بهبیمار  یمراجعهی آخرین اگر فاصله 

 دقیقه است. 30زمان الزم برای انجام این خدمت، به طور متوسط،  .5

 این خدمت شامل اجزای زیر است: .6

 :شرح حال 

o بیماری فعلی 

o پزشکیی روانپیشینه 

o های جسمیی بیماریپیشینه 

o ی خانوادگی بیماریپیشینه 

o ارزیابی شخصیتی 

 ی وضعیت روانی معاینه(mental status examination): 

o ارزیابی ظاهر و رفتار 

o ارزیابی خلق و عاطفه 

o ارزیابی فرم و محتوای تفکر 

o ارزیابی ادراک 

o  یابیجهتارزیابی هشیاری و 

o ارزیابی حافظه 

o ارزیابی توجه و تمرکز 

o ارزیابی قضاوت 
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o ارزیابی بصیرت 

 ی درمانیریزی برنامهطرح 

 شروع درمان 

 

 :ج( طراحی گام به گام فلوچارت ارائه خدمت

 

 

 

 

 

 و استاندارد تجویز: خدمت مربوطه( Orderد( فرد/افراد صاحب صالحیت جهت تجویز )

ذکر . در صورت مورد نیازمصوب و یا گواهی ها  آموزشی   کارسوابق  نیاز ذکرو در صورت  با ذکر عنوان دقیق تخصص) 

 (:قید گردد مدت اعتبار دوره ها  آموزشی تا بازآموز  مجدددوره آموزشی باید 

 پزشکروان .1

دیگر در آن پزشک مراکز آموزشی دانشگاهی و با نظارت عضو هیأت علمی یا روانپزشکی )منحصراً در دستیار روان .2

 (مرکز

 

 :هـ( ویژگی های ارائه کننده اصلی صاحب صالحیت جهت ارائه خدمت مربوطه

با ذکر عنوان دقیق تخصص و در صورت نیاز ذکر سوابق کار  و یا گواهی ها  آموزشی مورد نیاز. در صورت ذکر دوره ) 

  (:آموزشی باید مدت اعتبار دوره ها  آموزشی تا بازآموز  مجدد قید گردد

 ی بیمارمراجعه

 به درمانگاه، بیمارستان یا مطب
 ی وضعیت روانیانجام معاینه پزشکیاخذ شرح حال روان

 شروع درمان ی درمانیریزی برنامهطرح



                                                                                                                                             

   

 
 

                 

 درمانمعاونت 

 خدمات استانداردشناسنامه و  کارگروه تدوین

5 

 

* بر اساس تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و انجمن مربوط  دوره آموزشی معتبر تدوین، 

تصویب و قابل ارائ  می باشد و ارائ  دهنده خدمت) پزشک و پرستار( صرفا پس از گذراندن دوره مذکور اجازه ارائ  خدمت 

 مورد نظر را خواهند داشت.

توسط گروه ها  نامبرده قابل قبول است و در صورت ارائ  توسط افراد  غیر از گروه ها  نامبرده  **ارائ  خدمت صرفا

 تخطی از استاندارد خدمت محسوب می شود.

 پزشکروان .1

پزشک دیگر در آن مراکز آموزشی دانشگاهی و با نظارت عضو هیأت علمی یا روانپزشکی )منحصراً در دستیار روان .2

 (مرکز

 
 

 

 ارائه کننده خدمت: اعضای تیم ( برای سایرو سطح تخصص های مورد نیاز )استانداردو( عنوان 

ف
دی
ر

 

عنوان 

 تخصص

تعداد موردنیاز ب  طور 

استاندارد ب  ازا  ارائ  هر 

 خدمت

فرمول محاسباتی تعداد 

 نیرو  انسانی مورد نیاز

میزان تحصیالت 

 مورد نیاز

سابق  کار و یا 

دوره آموزشی 

مصوب در 

 لزومصورت 

نقش در 

فرایند ارائ  

 خدمت

 ههه ههه ههه ههه ههه ههه 1

 

در صورت نیاز ب  دو یا چند فضا  مجزا با ذکر مبانی محاسباتی ) :و مکان ارائه خدمت فضای فیزیکیاستانداردهای ( ز

 (:مربوط ب  جزئیات زیر فضاها بر حسب متر مربع و یا برحسب بیمار و یا تخت ذکر گردد

 ،داری و بازتوانی(پزشکی یا مراکز نگههای بستری )بخش و بیمارستان عمومی یا روانتواند در عرصهمیاین خدمت  .1

 ، در بخش دولتی، عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود.نگریا جامعه سرپایی
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 گر انجامانفرادی و بدون حضور افراد دی طور به و خصوصی فضای در بستری و سرپایی، شرایط در خدمت این انجام .2

 شود.می

 ی خدمت و با لحاظ کردن شرایط دهندهبا تشخیص پزشک ارایه تکمیلی، اطالعات کسب و برای موارد لزوم در

بیمار نیز حضور داشته  همراهان یا بستگان خانواده،افرادی از  ای مرتبط، درتمام یا بخشی از جلسه ممکن استحرفه

 باشند.

 داشته باشد یا به دالیل دیگری الزم  یا خطرناک یا مهارگسیخته در موارد لزوم که ممکن است بیمار رفتار تکانشی

ای دیگر، برای حفظ امنیت و شرایط ی خدمت و با لحاظ کردن شرایط حرفهدهندهباشد، با تشخیص پزشک ارایه

ت یا پرستاری بیمارستان یا درمانگاه، در جلسه دیگر و ترجیحاً از پرسنل حراس یمناسب جلسه، ممکن است افراد

 حضور داشته باشند.

  در شرایط بستری و در حالتی که بیمار در خروج از تخت و رفتن به اتاق خصوصی برای مصاحبه مشکل دارد، این

 شود. انجامتواند بر بستر بیمار خدمت می

ی خدمت در ای ارایه، و با لحاظ کردن استانداردهای حرفهنگرپزشکی جامعهی روانی خدمت در عرصهدر شرایط ارایه .3

 های دیگر انجام شود.محل کار بیمار یا مکانمدرسه، این شرایط، ممکن است بر حسب مورد، این خدمت در منزل بیمار، 
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ذکر مبانی محاسباتی تجهیزات مورد  ) :اداری و به ازای هر خدمت ح( تجهیزات پزشکی سرمایه ای )و یا اقالم اداری(

 (:نیاز بر حسب بیمار و یا تخت

ف
دی
ر

 

عنوان 

 تجهیزات

 انواع

مارک ها  

 واجد شرایط

شناس  

 فنی 

کاربرد در 

فرایند ارائ  

 خدمت

متوسط عمر 

مفید 

 تجهیزات

تعداد 

خدمات قابل 

ارائ  در 

 واحد زمان

متوسط زمان 

کاربر  ب  

ازا  هر 

 خدمت

امکان استفاده 

همزمان جهت 

 ارائ  خدمات

مشاب  و یا سایر 

  خدمات

1         

 

 ط( داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:

ف
دی
ر

 

 اقالم مصرفی 

 مورد نیاز

 مصرف  میزان

  (نسبتیا  تعداد)

 مدل/ مارک ها  واجد شرایط

 )تولید داخل و خارج(

1    

 

ب  تفکیک قبل، بعد و حین ارائ  ) طبی و تصویری جهت ارائه هر واحد خدمت:ی( عنوان خدمات درمانی و تشخیص 

 (: خدمت مربوط  در قالب تائید شواهد جهت تجویز خدمت و یا پایش نتایج اقدامات

ف
دی
ر

 

عنوان خدمت 

 پاراکلنیکی

تخصص صاحب 

 صالحیت جهت تجویز

شناس  فنی 

 دمات خ
 تعداد مورد نیاز

خدمت قبل، حین و یا بعد از ارائ  

 )با ذکر بستر  و یا سرپایی بودن(

1      
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 (:سرپایی و بستر ) ک( ویزیت یا مشاوره های الزم جهت هر واحد خدمت:

 
 ی بستری را به طور مستقل و عالوه بر این خدمت توان ویزیت سرپایی یا ویزیت روزانهدر روز انجام این خدمت، نمی

 گزارش کرد.

 و 900050 کدهای) فردی درمانیروان مانند نسبی، ارزش کتاب در ذکرشده دیگر خدمات انجام به نیاز صورت در 

درمانی یا گروه (900093و  900091 هایکد) تراپیسکس و زناشویی درمان درمانی،زوج درمانی،خانواده یا( 900051

 .کرد گزارش و داد انجام خدمت این کنار در و جداگانه طور به در همان روز توانمی را خدمات این (،900096)کد 

 

ذکر جزئیات مربوط ب  ضوابط پاراکلنیکی و بالینی مبتنی بر شواهد و نیز ) :خدمتجهت تجویز  دقیقل( اندیکاسیون های 

 (:تعداد موارد  ک  ارائ  این خدمت در یک بیمار، اندیکاسون دارد

 شود.بیمار در هر بار بستری شامل این کد می یدر شرایط بستری، ویزیت جامع اولیه 

 شود:در شرایط سرپایی، در موارد زیر این خدمت لحاظ می 

o پزشکاولین مراجعه به هر روان 

o فعلی بیش از یک سال باشد. یمراجعههمان پزشک با  بهبیمار  یمراجعهی آخرین اگر فاصله 

 

ذکر دقیق جزئیات مربوط ب  عالئم پاراکلنیکی ) :اندیکاسیون های مذکورم( دامنه نتایج مورد انتظار، در صورت رعایت 

 (:و بالینی بیماران و مبتنی بر شواهد

 ـــــــــ

 

ذکر جزئیات مربوط ب  ضوابط پاراکلنیکی و )خدمت  دقیقی کنترااندیکاسیون هاشواهد علمی در خصوص  (ن

 (:بالینی و مبتنی بر شواهد
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 هیچ کنتراندیکاسیونی ندارد.

 

 س( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:

 دقیقه است. 30مان الزم برای انجام این خدمت، به طور متوسط، ز

 
 

ف
دی
ر

 

 میزان تحصیالت  عنوان تخصص
مدت زمان مشارکت 

 در فرایند ارائ  خدمت

نوع مشارکت در قبل، حین 

 و بعد از ارائ  خدمت

1 
دستیار تخصصی  یا پزشکروان

 پزشکیروان

تخصصی پزشکی و دکتری 

)یا  پزشکیتخصص روان

 دستیار تخصصی(

 دهندهانجام دقیقه 30

 

 (:مبتنی بر شواهد) ع( مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه:

 انجامو مستقل از  دشوهای بستری بر اساس شرایط هر بیمار به طور انفرادی برای او تعیین میمدت اقامت بیمار در بخش

 .استپزشکی ی تشخیصی روانمصاحبه و معاینه

 

 وجود دارد: ( چه خدمات جایگزینی )آلترناتیو( برای خدمت مورد بررسی، در کشورمانف

پزشکی روانکننده به سرویس سرپایی یا بستری بیمار مراجعه پزشکی برای هری تشخیصی روانمصاحبه و معاینه

 گزینی ندارد.ضروری است و هیچ جای

 

با ذکر مزایا و معایب  مذکور از دیدگاه )؟ چگونه می باشد جایگزین ها،ا توجه به سایر بخدمت در نهایت، اولویت 

 (:( و دیدگاه حاکمیتی نظام سالمتEnd Userبیماران )
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پزشکی روانکننده به سرویس سرپایی یا بستری بیمار مراجعه پزشکی برای هری تشخیصی روانمصاحبه و معاینه

 گزینی ندارد.ضروری است و هیچ جای

 


