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 پزشکی  روان گروه آموزشی:
 دوره تئوری کارآموزی، پزشکی عمومی تحصیلی: و رشته مقطع

  تعداد واحد:

  :یش نیازپواحدهای 

 

 2 ساعات تدریس:                    یدچار افکار خودکش ماریپرخاشگر و ب ماریب تیریمد نام درس:

 دکتر امیر شعبانیمدرس: 
 

 

 چگونگی ارزیابی و مدیریت وضعیت بالینی حاد فرد دچار پرخاشگری/افکار خودکشی آشنایی با :یهدف کل

 اهداف رفتاری:

  پزشکی را نام ببرد.  های یک پزشک در ارزیابی بیماران مراجع به اورژانس روان  اولویتبتواند 

  نام ببرد.های مداخله درمانی برای کنترل رفتار بیمار پرخاشگر را با ترتیب صحیح   شیوهبتواند 

 .بتواند اصول مداخله کالمی برای کنترل بیمار پرخاشگر را نام ببرد 

 که از آنها باید در حین مداخله کالمی برای کنترل بیمار پرخاشگر پرهیز شود نام ببرد. را بتواند اشتباهاتی 

  کارگیری آنها را شرح دهد.  چگونگی بهبتواند داروهای خوراکی و تزریقی مورد استفاده در کنترل بیمار پرخاشگر را نام ببرد و 

 .بتواند موارد به کارگیری اتاق انزوا را نام ببرد 

 .بتواند اصول مهار فیزیکی بیمار پرخاشگر را نام ببرد 

 .بتواند موارد منع به کارگیری مهار فیزیکی را نام ببرد 

 .بتواند اصول مستندسازی مهار فیزیکی را نام ببرد 

 کننده مرتبط با خودکشی را نام ببرد.  افظتبتواند عوامل خطر و مح 

 .بتواند اصول مدیریت فرد دچار افکار خودکشی را نام ببرد 

  شرح دهد.بتواند اقدامات ضروری اولیه در مواجهه با فرد دچار افکار خودکشی را 

  را نام ببرد. در مدیریت افکار خودکشیمستندسازی اقدامات انجام شده  اصولبتواند 
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   پیش نیاز:مطالعات 
  سید غفور 333-333صفحه پزشکی بالینی و علوم رفتاری )  درسنامه روان کتاب( از پزشکی  های روان  اورژانس) 22فصل ،

 (0333بندی و همکاران،   میرفرهاد قلعهموسوی؛ 

 سید وحید شریعت؛ 001-020صفحه ) ای بالینیه هپزشکی با نمون  آموزش روان از کتاب (پزشکی  های روان  اورژانس) 9 فصل ،

 (0330، امیرحسین جاللیو  سید وحید شریعت، امیر شعبانی

  از کتاب)مدیریت افکار خودکشی(  7فصل )مهار فیزیکی و اتاق انزوا( و  6فصل قراری(،   )مدیریت پرخاشگری و بی 5فصل 

 (0333، یعتسید وحید شر و امیر شعبانی) ای بالینیه هپزشکی با نمون  رواناورژانس 

 
 

 بندی ارائه مطالبنزماجدول 

 

 تدریس شیوه )دقیقه(مدت  مطالبعنوان 

 سخنرانی 03 مداخله ارزیابی اولیه بیمار اورژانس برای تعیین اولویت

 سخنرانی 03 یپرخاشگر دچار های مدیریت بیمار  شیوه

 سخنرانی و نمایش فیلم 03 اصول مهار فیزیکی بیمار دچار پرخاشگری

 و بحث کار گروهی 23 ارائه نمونه بالینی برای مدیریت بیمار دچار پرخاشگری

 سخنرانی و نمایش فیلم 01 ارزیابی خطر خودکشی

 سخنرانی 23 اصول مدیریت افکار خودکشی

 و بحث کار گروهی 33 ارائه نمونه بالینی برای مدیریت بیمار دچار افکار خودکشی

 سخنرانی 1 مستندسازی اقدامات اورژانس

 

 امکانات مورد نیاز برای اجرای این جلسه: 

 بندی دانشجویان برای کار گروهی و شرایط دسته : کالس درسفضای آموزشی -

 برای ارائه اسالیدها با پاورپوینت و نمایش فیلم امکانات کمک آموزشی: -

 -سایر موارد:  -


