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 پیشگفتار


همه چیزز بزه    ،رشته اين در که چرا هاست،رشته ساير با متفاوت بسیار پزشکی در آموزش

 و کزاربردی  هزای  مهزارت  بايزد  بلکزه  ،شزود ختم نمی دانشجويان بهآموختن دانش نظری 

 تکیزه  با بتوانند بیماران بالین بر آنها تا گردد منتقل دانشجويان به آموزش حین در حیاتی

 نیزز  اين از حتی پزشکی روان در آموزش. کنند محافظت بیماران جان از ،ها آموزش اين بر

 مصزاحبه  مبنزای  بر بیشتر بیماران درمان و تشخیص ارزيابی، ابزار که چرا است، تر پیچیده

 و تشزخیص           نهايتزا   و پزشزکی  روان مصاحبة نحوة ،پزشکی روان دشوار مفاهیم انتقال. است

 .است دشوار بسیار ،تئوری پايه بر      صرفا  مناسب       درمان  انتخاب

 پزشزکی  روان بیماران نمونه البق در را پزشکی روان هایپیچیدگی که هايیکتاب وجود

 در کیس 011» کتزاب . باشد مفید بسیار امر اين تسهیل در تواندمی دهند، آموزش و شرح

 اسزتاد  رايزت،  بزاری  دکتر کتاب، اصلی نويسنده. هاستکتاب اين جمله از «پزشکی روان

 بسزیاری  تحقیقزاتی  و بزالینی  فعالیزت  سابقه و است يورك دانشگاه کودکان روان بهداشت

 آمزوزش  تزدري   و پزشزکی  دانشکده درسی های برنامه توسعة زمینة در همچنین او. دارد

حزوزة   در وی تبحر به توجه با. است داشته زيادی هایفعالیت پزشکان برای روان بهداشت

 «پزشزکی  روان کزی   188» کتزاب  در ،آموزش امر در وی سابقه همچنین و پزشکی روان

 الزب ق در را بزالینی  و کلیزدی  نکزات  و پزشزکی  روان دشزوار  هزای  آمزوزه  است کرده سعی

 کمزك  همربوطز  دروس جزئیزات  يادگیری در هم روشی چنین. دهد ارائه واقعی های نمونه

 رد.بمی باال دانشجو ذهن در را درسی های آموزه پايداری هم و کندمی بسیار

 کنزد  اسزتفاده  هايیمثال از است کرده سعی نويسنده ،شده ارائه های نمونه الی البه در 

 به 1 کی  در     مثال . دنشومی ديده بسیار پزشك روان يا و پزشك يك روزمره طبابت در که

 چگونزه  دهزد مزی  آمزوزش  اسزت،  حاضزر  جراحزی  آمادة       بیمار  يك بالین بر که دانشجويی

 بزا  مسمومیت مسئله به پرداختن ضمن 11 کی  در يا ،کند ارزيابی را وی روانی وضعیت

ضمن رسیدگی بزه وضزعیت    61يا در کی  زد، رداپمی نیز بیمار خودکشی ارزيابی به دارو

يزا در  سزازد،   يك مادر بیمار، خطر او برای نوزادش و محافظت از جان نوزاد را برجسته می



 

 تأکیزد جنسزی از کودکزان    حساسیت پزشك نسزبت بزه سزوس اسزتفادة     بر لزوم 93کی  

 .کند می

 ترجمزه  تزا  انزد  کزرده  بسزیار  کوشزش  صفتآزاد نادرسید  آقای جناب گرامی همکار

 از بخزوبی  کزه  نماينزد  فزراهم  رشزته  اين عالقمندان و دانشجويان برای را علمی و سلی 

 عالقمنزد  همکاران و دانشجويان تمام به ارزشمند اثر اين مطالعه. اند برآمده مهم اين عهدة

 .شودمی توصیه پزشکی روان رشتة به

بردبار فیاضی محمدرضا دکتر                                                                       

(علوم پزشکی مشهد دانشگاه پزشکی روان استاد)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سخن مترجم


 هزای  آمزوزش  طزی  در هزا  بخزش  دشزوارترين  و مهمتزرين  از يکی بالینی تصمیمات اتخاذ

از ايزن امزر مسزتثنی نبزوده و     نیزز   روانزی  بهداشزت  حزوزة  و ،آيزد  مزی  حساب به پزشکی

و  مزرور  بزه         صزرفا   پزشکی روان های کتاب اکثر که حالی در .دارد را خود خاص های چالش

 قالزب  در را روانزی  هزای  بیمزاری  رو پیش کتاب ،پردازند می پزشکی روان اختالالت توصیف

کتزاب  نويسندگان  .کند می تشريح ساختاريافته و جذاب ای شیوه به و بیمار موجود شرايط

کزه پزشزکان بطزور متزداول در      کنزد  مزی را توصیف  پزشکی روانسناريوی  188پیش رو 

. اين کتاب يزك راهنمزای مفیزد و کزاربردی بزوده کزه       شوند میبا آنها روبرو  ها بیمارستان

بررسزی شزرح حزال،     و گام بزه گزام در جهزت   ساختاريافته       کامال  ای شیوهمخاطبان را به 

. هر سناريو شرح حزال  کند میهدايت  پزشکی روانمعاينه و درمان بیماران دچار اختالالت 

، و بزه  دهزد  مزی ، را ارائزه  موردنیزاز همراه نتزاي  آزمايشزات    به بالینی، معاينة دقیق بیمار،

در خصزوص   گیزری  تصمیمکه مخاطب را به ارزيابی بیمار و  کنداشاره میکلیدی  سؤاالت

-های افتراقزی، محتمزل  در ادامه، به ارائة تشخیص .ددار وامیاحتمالی  های درمانرايط و ش

-ترين تشخیص، و گزينه های درمانی می پردازد و در انتها نیز به نکات کلیدی اشاره مزی 

 کند.

 حزوزة  در مهزم  پزشزکی  هزای  وضزعیت  به نسبت کند می کمك مخاطبان به کتاب اين

کتزاب   .ببخشند بهبود را مديريتی و تشخیصی های مهارت و کنند پیدا آگاهی پزشکی روان

منبعزی بسزیار کزاربردی بزرای مخاطبزان       در عین منحصر به فرد بودن، مزی توانزد   حاضر

 بزالینی  روانشناسزی دانشزجويان رشزتة   و همچنین باشد  پزشکی روان و پزشکی های حوزه

روانزی جهزت دسزتیابی بزه درك      شناسزی  آسیب دروسی همچوناز آن در کنار  توانند می

. با توجه به پیچیدگی کتزاب، تزالش و وقزت زيزادی     اختالالت روانی بهره بگیرند تر عمیق

را در پزی داشزته    جامعة علمزی تا اينکه رضايت  اين اثر ارزشمند شده است نگاشتن صرف

در جهت کمزك بزه بیمزارانی باشزد کزه بزا مسزائل و         عالقمندانباشد و بتواند راهگشای 

بدون ترديد، هزی  اثزری بزدون نقزص و اشزکال نیسزت،        روانی مواجه هستند. های لشچا
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