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 در عمومی بیمارستان یک در زنان بخش از شده درخواست های مشاوره در پزشکی روان تشخیصهای فراوانی
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 از برختی  در اختتالالت  ایتن ، زنان بخش در بستری باروری سنین زنان در همراه روانی بیماریهای باالی شیوع رغم علی: هد  و مقدمه

 از شتده  درخواست های مشاوره در پزشکی روان تشخیصهای فراوانی تعیین هدف با مطالعه این. ماند می باقی نشده داده تشخیص بیماران
 .است شده انجام سال یک طی در عمومی بیمارستان یک در زنان بخش

 زنتان  بختش  از شده درخواست مشاوره مورد ۶۷ شامل آن نمونه حجم که باشد می مقطعی توصیفی ای طالعهم، حاضر مطالعه :کار روش

. گرفتت  قترار  بررستی  متورد  هتا  نمونه روانپزشکی تشخیص میزان، مشاوره برای ارجاع دلیل مانند متغیرهایی. است بوده ۷۳ سال طول در
 بتا  ها داده تحلیل و تجزیه. شد انجام چهارم ویرایش روانی اختالالت آماری و تشخیصی راهنمای اساس بر روانپزشکی تشخیصی مصاحبه

 .گرفت صورت توصیفی آمار و  ۳۰ نسخه SPSS از استفاده

 درخواستت  ۷۳ ستال  در بیمارستتان  ایتن  مختلف بخشهای از روانپزشکی مشاوره ۰۳۳۳ کلی طور به که داد نشان مطالعه این نتایج :نتایج

 ارجتاع  پزشکی روان مشاوره برای پزشکان توسط( % ۳/۳) مورد ۶۷ تنها که است بوده بیمار ۳۷۷۳ زنان بخش در بستری میزان. است شده

 اختتالل  ،(٪۰۶7۷) اضطرابی اختالالت.  است بوده ارجاعی بیماران در روانپزشکی تشخیص ترین شایع( ٪۳۳7۳) خلقی اختالالت. شدند داده

 مشاور رابط سرویس پزشکان روان توسط رایج پزشکی روان های تشخیص دیگر( ٪۷7۳) نطباقیا اختالل و( ٪۰۳7۳) مواد مصرف به مربوط
 .است بوده زنان بخش توسط مشاوره درخواست برای اصلی دلیل روانی ارزیابی همچنین.  است بوده

 در زنتان  متخصصتین  پتایین  اطالعات و توجه عدم دلیل به است ممکن، بخش این در شده درخواست مشاوره پایین میزان :گیری نتیجه

 کته  شتود  متی  پیشنهاد، روان حیطه مسائل خصوص در متخصصین اطالعات سطح افزایش برای رو این از. باشد روانی اختالالت خصوص
 -رابتط  روانپزشتکی  سترویس  پزشتکان  روان همچنتین . شود گنجانده تخصصها تمامی دستیاری دوره درسی برنامه در روانپزشکی روتیشن
 زنتان  بختش  در مامایی مشاوره رشته التحصیالن فار  از استفاده. نمایند برگزار را مشترکی کنفرانسهای زایمان و زنان صصینمتخ و مشاور

 .باشد مفید اقدامی تواند می نیز

 زنان بخش، مشاوره، روانپزشکی تشخیص :کلیدی کلمات 
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