اطالعات محرمانه مريض
کاليفرنيا کد ،W&Iبخش 5328

کانتی اورنج ،کاليفرنيا
آژانس مراقبت بھداشتی
خدمات بھداشتی رفتاری
رضايت پزشکی روان درمانی

ھويت مريض

پزشک معالج و من بحث کرديم:
.1

طبيعت شرايط ذھنی من

.2

داليل پزشک معالج من برای تجويز اين داروھا ،شامل بھبود شرايط من يا عدم بھبود بدون اين داروھا می باشد.

.3

من می توانم مصرف ھر دارويی را در ھر زمانی رد کنم ،ولی به من توصيه شده است که در مورد تصميم خود درباره قطع مصرف
داروھايم با پزشک معالج خود مشورت کنم.

.4

معالجات جايگزين موجھی برای شرايط من موجود است.

.5

نوع داروھايی که من دريافت می کردم ،تناوب و ميزان دوز آنھا ،روش مصرف داروھا و مدت اين معالجه

.6

وضعيت عمومی تاثيرات اين داروھا ،و ھر تاثير جنبی خاص مشابه تاثير آنھا بر من بود.

.7

داروھای معين ضد حالت ھای روانی می تواند باعث تاثيرات جنبی برای بعضی از اشخاص ،شامل  tardive dyskinesiaبودTardive .
 dyskinesiaبه عنوان حرکات غير داوطلبانه مستمر صورت ،دھان ،تنه ،دستھا يا پاھا تعريف شده است .اين عوارض به طور بالقوه ای
غير قابل بازگشت ھستند و ممکن است بعد از مصرف داروھای ضد ناراحتی روانی متوقف شوند.

به من اطالعاتی درباره داروھای توصيه شده داده شد .من درک می کنم که اين اطالعات شامل ھيچ مورد مھمی نيستند ،اما آن شامل موارد
کلينيکی رضايت بخشی برای من است .من بايد مشکالت پزشکی خود و ھرگونه درمان داروئی را که پزشک معالج من تجويز کرده بحث کنم.
برای اطالعات بيشتر می می توانم به يک داروساز يا به متن استانداردی مانند محل مراجعه پزشک معالج رجوع کنم ).(PDR
من اطالعاتی در مورد داروھای روان تنايی با مفھوم) :آنھايی را که وجود دارند عالمت بزنيد( دريافت کرده ام
توضيح شفاھی

مطالب چاپی

نمايشات ويدئويی

موارد ديگر

اسم داروھا )اسم ژنريک شامل ميزان دوز مصرفی قابل قبول است:(.

___________________________________________________________________________________________

من درک می کنم که حق رد اين داروھا را دارم و اين داروھا تا وقتی که به پزشک معالج رضايت خود را اعالم کنم نمی توانند بجز شرايط
اضطراری به من داده شوند .من درک می کنم و مصرف داروھای ليست شده در باال ،که طب  FDAتاييد کرده ،برای استفاده در شرايط خودم با
رضايت قبول می کنم که ممکن است ھميشه به عنوان بخشی از برچسب تاييديه آنھا نباشد.
امضای مشتری/والدين/سرپرست _____________________________________________ تاريخ ___________________
امضای پزشک معالج _____________________________________________________ تاريخ ___________________
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توزيع:

اوليه در نمودار

رونوشت به مشتری/سرپرست

