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التوضيحالموضوعم

مقدمة    

نظـــرًا للتوســـع الكبير فـــي الخدمات الصحيـــة على مســـتوى المملكـــة وامتداد 
تلك الخدمات لتشـــمل مختلف المدن والمحافظات وبعد اســـتكمال إنشـــاء البنية 
األساســـية للخدمات النفســـية بوجود مستشـــفيات مرجعية للصحة النفسية في 
كافة مناطق المملكـــة ونظرًا للبعد الجغرافي لبعض المستشـــفيات واســـتجابة 
للتوصيات العالمية في دمج الخدمات النفســـية في الخدمـــات الصحية العامة فقد 
حرصت الـــوزارة على دعم افتتاح العيادات واألقســـام النفســـية في المستشـــفيات 

والتخصصية. العامة 

التعريفاتأوالً

العيادة النفســـية: هي عيـــادة متخصصة فـــي تقديـــم خدمات التقييـــم والعالج   .1
والتأهيل النفســـي للفرد واألسرة والمســـاعدة في التشـــخيص والعالج والوقاية 
األخـــرى  التخصصـــات  مـــع  والتواصـــل  النفســـية  واالضطرابـــات  المشـــاكل  مـــن 
بالمنشـــأة وتقديـــم االستشـــارة الطبيـــة النفســـية )الطـــب النفســـي التواصلي(.
وحـــدة الصحة النفســـية: هو القســـم المخصـــص للخدمـــات العالجية النفســـية   .2

والتنويـــم فـــي المستشـــفيات العامة.
الفريق المعالج: يعمل بالعيادة النفســـية فريق طبـــي عالجي مكون من الطبيب   .3
النفســـي واألخصائي النفســـي واألخصائي االجتماعي وممرض أو ممرضة وذلك 

لوضع وتنفيـــذ الخطط العالجية للمريض النفســـي أو العقلي.
استشـــاري الطب النفســـي: كل طبيب نفســـي مرخص له من الجهة المختصة   .4

النفسي. الطب  في  استشـــاريًا  بالممارسة 
أخصائي الطب النفســـي: كل طبيب نفســـي مرخـــص له من الجهـــة المختصة   .5

بالممارســـة أخصائيًا في الطب النفســـي.
الطبيب المعالج: الطبيب المســـؤول عن معاينة المريض في المنشـــأة العالجية   .6

ومتابعة عالجه سواء في العيادات أو التنويم.  
األخصائي النفســـي: مـــن يحمـــل شـــهادة جامعية فـــي تخصص علـــم النفس،   .7

ورخـــص له بالممارســـة مـــن الجهـــة المختصة.
األخصائـــي االجتماعـــي: مـــن يحمـــل الشـــهادة الجامعية فـــي تخصـــص الخدمة   .8
االجتماعيـــة أو تخصـــص علـــم االجتمـــاع، ورخـــص لـــه بالممارســـة مـــن صاحـــب 

. حية لصال ا
الممرض النفســـي: من يحمل شـــهادة البكالوريوس أو الدبلوم في التمريض،   .9

ورخص له بالممارســـة من الجهـــة المختصة.
10. االضطراب النفســـي: يقصد بـــه ذلك االضطراب فـــي التفكير أو المـــزاج أو اإلدراك 
أو الذاكـــرة أو القـــدرات العقليـــة األخـــرى بعضها أو كلها ويؤثر بشـــكل مباشـــر 
أو غير مباشـــر على حســـن التقدير واالســـتبصار والقدرة على القيام بمتطلبات 

األساسية. الحياة 
11. التقاريـــر الطبية النفســـية: هو كل ما يكتـــب عن المريض النفســـي كوصف 
لحالتـــه النفســـية والعقلية عنـــد الفحـــص أو أثناء فتـــرة عالجه أو بعده بواســـطة 
الفريق المعالـــج بناًء على طلب جهة رســـمية ويعتمد من إدارة المنشـــأة الطبية 
مع االعتمـــاد في ذلـــك على التنظيـــم المعتمد فـــي الدليل اإلشـــرافي لخدمات 

الصحة النفســـية وعالج اإلدمـــان بـــوزارة الصحة اإلصـــدار الثالث.
12. الطـــب النفســـي التواصلـــي: هو ذلك الفـــرع من الطب النفســـي الـــذي يهتم 
بتقديـــم خدمـــات العـــالج النفســـي للمصابيـــن باألمـــراض الجســـدية والتعامـــل 
مع المضاعفـــات النفســـية لالضطرابـــات الجســـدية ويتواصل مـــع العاملين في 

التخصصـــات الطبيـــة المختلفة.
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ثانيًا:
القوى 

العاملة 
بالعيادة

13. القـوى العاملة األساسـية: هو الطبيب النفسـي والممرض النفسـي واألخصائي 
النفسـي واألخصائـي االجتماعـي ويكـون االسـتعانة بالقـوى العاملـة وتخصيصهـا 
للعمـل بالعيـادة حسـب حجـم العمـل بالعيـادة وعـدد المراجعيـن ونوعيـة الحـاالت 
ويتم ذلك عـن طريـق إدارة المنشـأة ومن خالل التنسـيق مـع اإلدارة العامـة للصحة 
النفسـية والخدمة االجتماعية وحسـب معيـار القوى العاملـة المرفق بهـذا التنظيم:

الطبيـب النفسـي: ال تقـل درجتـه عـن أخصائـي فـي الطـب النفسـي ويصنـف مـن   .1
الصحيـة.  للتخصصـات  السـعودية  الهيئـة 

الوصف الوظيفي:   •
يقوم الطبيب النفسـي بمقابلة الحاالت المحولة للعيادة مـن مختلف المواقع   -
داخل وخـارج المنشـأة )العيادات األوليـة، العيـادات الخارجية، أقسـام التنويـم ... الخ(

الخدمـة  وتقديـم  العلميـة  األصـول  حسـب  والنفسـي  العقلـي  الفحـص  إجـراء   -
العالجيـة الالزمـة وتوثيـق ذلـك فـي الملـف الطبـي مـع تعبئـة النمـاذج الخاصـة 

بذلـك.
المشاركة في األنشطة العلمية والتوعوية النفسية المقامة بالمنشأة.  -

االسـتجابة لطلبات االستشـارة وتطبيق مفاهيم الطب النفسـي التواصلي في   -
المنشـأة التـي يعمـل بهـا. 

اإلشـراف الفني علـى بقية أعضـاء الفريـق والتأكد مـن أدائهـم للمهـام المناطة   -
بهـم علـى الوجـه المطلـوب. 

كتابـة التقارير النفسـية في الحـاالت العاديـة وااللتـزام باألنظمة واللوائـح الخاصة   -
بشـأن التقاريـر الطبيـة النفسـية المدنيـة وبحسـب مـا ورد فـي نظـام الرعايـة 
الصحية النفسـية الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/59( وتاريـخ 1435/9/20هـ 

والئحتـه التنفيذية. 
فـي  بالمنطقـة  المرجعـي  النفسـي  المستشـفى  مـع  واالستشـارة  التواصـل   -
الحـاالت  فـي  أو  بالمنشـأة  تتوفـر  ال  تخصصيـة  خدمـة  تحتـاج  قـد  التـي  الحـاالت 
التي قد تحتـاج إلى تنويم في المستشـفى النفسـي لعدم إمكانيـة تنويمها 
بالمستشـفى العام او التخصصي ويجب ان تكون الحالة مستقرة من الناحية 
المعنـي  المختـص  أو  الباطنـي  الطبيـب  مـن  طبـي  تقريـر  بموجـب  العضويـة 

بالحالـة فـي المنشـأة الصحيـة العامـة. 
والدليـل  الصحيـة  المنشـأة  فـي  بهـا  المعمـول  واإلجـراءات  بالسياسـات  االلتـزام   -
األدويـة  صـرف  وقواعـد  التنفيذيـة  والئحتـه  النفسـية  الصحيـة  للرعايـة  االشـرافي 

للرقابـة. الخاضعـة 
األخصائـي النفسـي: حـد أدنـي بكالوريـوس علـم النفـس / تخصـص رئيسـي مـن   .2
جامعة معترف بها مـع تدريب عملي في مسـار علم النفس )السـريري( ومصنف 

من الهيئـة السـعودية للتخصصـات الصحية.
الوصف الوظيفي:   •

إجـراء المقابـالت السـريرية والمقاييس النفسـية المختلفـة حسـب البروتوكول   -
السـريري المتبـع بمـكان العمـل والتنسـيق مـع الطبيـب النفسـي. 

أو  العالجـي  بفريقـه  الخاصـة  واألكاديميـة  المهنيـة  الفعاليـات  فـي  المشـاركة   -
تلـك الشـاملة لكافـة أخصائييـن علـم النفـس السـريري فـي مجـال تخصصـه 

السـريري. 
تنفيذ خطط الجلسات العالجية النفسية والمقاييس النفسية الالزمة.  -

توثيق نتائج القياس النفسي والجلسات العالجية بملفات المرضى.   -
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األخصائـــي االجتماعـــي:  الحد األدنـــى بكالوريوس الخدمـــة االجتماعيـــة الطبية أو   .3
علـــم االجتماع ومصنـــف من الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحية. 

الوصف الوظيفي:   •
القيام بدراســـة الحاالت واقتراح التدخل االجتماعي المناســـب والمشـــاركة في   -
الخطـــة العالجيـــة مـــع الفريـــق )دليـــل السياســـات واإلجـــراءات ألقســـام الخدمة 

الطبية(. االجتماعيـــة 
إعداد وتنفيذ البرامج واألنشطة االجتماعية.  -

المشاركة في بلورة الجوانب االجتماعية للسياسة الصحية في المنشأة.  -
إجراء البحوث االجتماعية والدراسات وإعداد قاعدة بيانات صحية.  -

الممرض أو الممرضـــة: دبلوم أو بكالوريوس في التمريـــض مع خبرة في مجال   .4
النفسي.  التمريض 
الوصف الوظيفي:   •

تقديم العناية الضرورة والالزمة للمرضى تحت إشـــراف الطبيـــب المعالج وتحت   -
إشـــراف رئيس التمريض.

اســـتقبال الحاالت المســـجلة في العيادة وإكمال اإلجراءات الالزمة حسب نظام   -
بالمنشـــاة. بالعيادات  العمل 

تســـجيل العالمات الحيوية ووضـــع الفحوص الطبيـــة الالزمة قبل دخـــول الحالة   -
للطبيـــب.

التواجد المســـتمر مع الطبيب أثناء الفحص والتقييم ما لم تســـتدعي الحالة   -
ذلك. غير 

تحضيـــر الملفات الخاصـــة بالعيادة ونماذجها وترتيبها حســـب نظام الســـجالت   -
في المنشـــأة. 

المشاركة في إعداد اإلحصاءات والنماذج الخاصة بالعيادة.   -
القيام بالمهام األساســـية لعمل التمريض في أقســـام العيادات الخارجية كما   -

حددته أدلة السياســـات واإلجراءات الخاصـــة بالتمريض.

موقع العيادةثالثًا:

يجب أن تكون العيادة النفســـية من ضمن العيادات الخارجية بالمستشفى وفي   •
مبنى العيادات الخارجية حتـــى تتمكن من خدمة المراجعيـــن والمنومين على 

سواء. حد 
تكون العيادة تحت مسمي )عيادة الطب النفسي/ الصحة النفسية(.  •

تقـــوم إدارة/وحـــدة الصحـــة النفســـية واالجتماعيـــة بالمديرية/التجمـــع الصحـــي   •
باإلشـــراف الفني علـــى ســـير أعمـــال العيـــادة ومتابعة مؤشـــرات العيـــادة ورفع 
التقارير الدورية ومؤشـــرات األداء عن ســـير العمل وتكون مرجعيـــة العيادة لإلدارة 

الطبيـــة بالمنشـــأة.  
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التوضيحالموضوعم

التجهيزاترابعًا:

غرفة فسيحة ال تقل مساحتها عن 4 * 5.  •
يفضل وجودها أقرب لمدخل العيادات الخارجية.  •

ذات تهوية وإضاءة جيدة.  •
مجهزة بمكتب عيادي ومستلزماته.  •

يكـــون المكتب أقرب إلـــى باب مدخـــل العيادة يســـمح بخروج الطاقـــم في حال   •
نفســـي. مريض  تهيج 

توفير كراسي مريحة للمريض ومرافقه.  •
توفير جهاز اتصال )تليفون(.  •

توفير النماذج الالزمة لعمل العيادة ومنها:   •
ســـجل لـــدى الممـــرض أو الممرضـــة لتســـجيل الحـــاالت التي تـــرد إلـــى العيادة  	‐

النفســـية.
نمـــوذج تحويل مـــن العيـــادة النفســـية إلى العيـــادات األخـــرى أو المستشـــفيات  	‐

النفســـية حســـب النمـــوذج المعمـــول به بالمنشـــاة.
نموذج تســـجيل المقابلة األولى والكشـــف اإلكلينيكي والتشـــخيص المبدئي  	‐

المطلوبة. واالختبـــارات  والتحاليـــل 
نموذج المتابعة للحاالت وتحفظ في ملف كل مريض.  	‐

توفير االختبـــارات والمقاييـــس النفســـية الضرورية التـــي تتطلبها العيـــادة مثل  	‐
)مقياس وكســـلر لذكاء الراشـــدين واألطفال - مقيـــاس بنيه الصورة الخامســـة 
ومقاييس الشـــخصية )مقيـــاس الشـــخصية المتعـــدد األوجـــه  M.M.P.I   وايزنك 
ومقيـــاس القلق واالكتئـــاب( والمقاييـــس العضويـــة ) البنتون ـ البندرجشـــطلت(.
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خامسًا:
كيفية 

التحويل من 
العيادة وإليها

التحويل للعيادة النفسية من:   •
أطبـــاء العيـــادات الخارجيـــة في المنشـــأة عند مـــا يـــرى الطبيب المعالـــج حاجة   -
المريض إلى خدمـــات العيادة  النفســـية حســـب النمـــوذج المعمول به بالمنشـــاة.
األقســـام الداخلية بواســـطة الطبيب المعالج عندما يرى حاجـــة المريض المنوم   -
لديه إلى استشـــارة الطبيب النفســـي أو عند وجود تاريخ لمرض نفسي ويكون 

تقييم الحالة فـــي العيادة أو في أقســـام التنويم حســـب حالة المريض. 
-  المراكـــز الصحيـــة التابعـــة للمستشـــفى الـــذي يقـــع ضمـــن نطـــاق خدمـــات 

الجغرافـــي. التوزيـــع  حســـب  المستشـــفى 
المستشـــفى النفســـي في المنطقة في حالة حاجـــة المريـــض للمتابعة بعد   -

خروجه من المستشـــفى واســـتقرار حالته النفســـية.
تســـتقبل العيادة النفســـية الحـــاالت الخارجية مباشـــرة فيما يخص االستشـــارات   •
النفســـية واالجتماعيـــة والمشـــاكل األســـرية والتعليميـــة وتحديد نســـب الذكاء.
كل التحويـــالت واإلحـــاالت يتـــم اســـتقبالها من قبـــل الطبيـــب النفســـي والذي   •
بدوره يفرز ويقـــرر اإلجراء التالي المتخـــذ للحالة وال يحق لبقيـــة العاملين بالعيادة 

اســـتقبال الحاالت مباشـــرة دون وجـــود تحويل من الطبيب النفســـي. 
التحويل من العيادة النفسية:  •

-  التحويل مـــن العيادة النفســـية من الطبيب النفســـي المعالج إلـــى العيادات 
المختلفة داخل المستشـــفى بهدف إجراء الكشـــف والتحاليل الستبعاد إصابة 
المريض النفســـي بأي أمراض عضوية وذلك وفق نمـــوذج إحالة داخلية معتمد 
أو في حالـــة أن المريـــض لديه مرض عضـــوي مزمـــن وبحاجة للمتابعـــة أو أي 

ســـبب آخر قد يراه الطبيب النفســـي.
التحويـــل إلـــى عيـــادات نفســـية متخصصـــة فـــي المستشـــفيات العامـــة أو   -
المجمعـــات النفســـية بحســـب المرجعيـــة والتوزيـــع الجغرافـــي فـــي نفـــس 
المنطقة وذلـــك بهـــدف الحصول علـــى المزيـــد مـــن الفحوصات النفســـية أو 

العالجـــات الدوائيـــة الغيـــر متوفـــرة فـــي المستشـــفى.
التحويـــل بغرض التنويم في أحد أقســـام التنويم النفســـية بالمستشـــفيات   -
العامـــة األقـــرب جغرافيـــًا حـــال توفرهـــا أو يكـــون فـــي أقـــرب مجمـــع صحـــة 

نفســـية فـــي حالـــة حاجـــة المريـــض إلـــى اســـتكمال تقييمـــه وعالجه.
يكون التحويل وفق نمـــوذج تحويل موضح فيه التشـــخيص والتقييم األولي و   -

التفاصيـــل الطبيـــة الالزمة حســـب األصـــول المهنية المعمـــول بها.
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التوضيحالموضوعم

التقارير سادسًا:
الطبية

التقاريـــر الطبية النفســـية العالجية: يتم طلبهـــا من قبل المريـــض أو جهة أخرى   •
وبعد موافقة خطية من المريض أو من ينوبه ويشـــتمل علـــى تاريخ أول مراجعة 
وتاريخ آخر مراجعة وملخص عن الحالة النفســـية والفحص العقلي والتشـــخيص 

النفسية. العالجية  والتدخالت 
التقارير الطبية النفســـية المدنية: مثل التقارير المحالة مـــن المحاكم كالوالية   •
والحضانـــة والقضايـــا األســـرية وما شـــابهها وتحديـــد صالحيـــة العمـــل والتوصية 
بأهلية حمـــل الســـالح وتقارير الضمـــان االجتماعـــي والتوصيـــة باعتمـــاد اإلجازات 
المرضيـــة وهـــذا النـــوع مـــن التقاريـــر ال يتـــم إصدارهـــا اال مـــن قبل لجنـــة طبية 
نفسية فنية )مدنية( تعتمد بحســـب المادة العشـــرين من نظام الرعاية الصحية 
النفســـية والفقرات الالئحية للمادة العشـــرين من النظام وتصدر من قبل اللجنة 
حال اســـتيفائها للشـــروط واعتمادها ويكون اصدار مثل هذه التقاريـــر بعد إجراء 
الفحوص واالختيـــارات الالزمة حســـب األعـــراف الطبيـــة والمهنية وبحســـب نظام 
الرعايـــة الصحيـــة النفســـية الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/59( وتاريـــخ 

1435/9/20هــــ والئحته التنفيذيـــة )اإلصدار الثالث 1442هــــ - 2021(
وفـــي حال وجـــود مشـــكلة تتطلـــب أخـــذ رأي طبـــي آخـــر يمكـــن التواصل مع   •
المستشـــفى النفســـي المرجعـــي األقرب من نطـــاق خدمـــات العيـــادة الجغرافي. 
التقارير الطبية النفســـية الجنائيـــة: كالحـــاالت المتهمة بارتـــكاب جرائم كبيرة   •
مثل القتـــل واالغتصاب واالعتداءات الجســـمية الشـــديدة ومـــا شـــابهها والتقارير 
عن الحـــاالت الجنائيـــة المحالة من قبـــل اللجان الطبيـــة النفســـية وتقييم مدى 
الخطورة الحاليـــة والمســـتقبلية في الحـــاالت الجنائيـــة، يكـــون دور العيادة في 
هذه الحالة هو إجـــراء الفحـــص المبدئي وكتابـــة الحالة العقليـــة للمريض وقت 
الفحص حســـب األصـــول المهنية وإحالـــة الحالـــة إلى أقـــرب لجنة طبية نفســـية 

جنائيـــة معتمدة وفي أســـرع وقـــت ممكن.

تنظيم عمل العيادات النفسية
بالمستشفيات العامة
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التوضيحالموضوعم

سابعًا:
ضوابط 

وإجراءات 
عامة

ال يصـــدر أي تقريـــر طبـــي إال بنـــاًء علـــى طلـــب مـــن جهـــة رســـمية وذات عالقـــة   •
بالتقرير، ويمكن فـــي بعض األحـــوال االضطرارية منح المريض أو ولـــي أمره إفادة 
طبية لمن يهمـــه األمر توضح مـــا يثبت أنـــه راجع العيادة النفســـية وفـــق النظام 

الداخلي للمستشـــفى وبعـــد موافقة خطية مـــن المريض أو مـــن ينوبه.
أهميـــة التـــزام العامليـــن بالـــزي الرســـمي والبطاقـــات التعريفية والسياســـات   •
واإلجـــراءات المعمول بها في المنشـــأة الصحية وكذلك االلتزام بمـــا يصدر إليهم 

مـــن تعليمـــات وتعاميم مـــن إدارة المستشـــفى. 
يفضل اختيـــار العاملين بالعيادة النفســـية ممن يشـــهد لهم بحســـن الســـيرة   •
والســـلوك واألمانـــة حفاظًا علـــى ســـرية معلومات المرضـــى النفســـيين وبعد 
إجـــراء مقابلـــة للمفاضلة من قبـــل اإلدارة المختصة بالمنشـــأة الصحية وترشـــيح 

المستشفى.  إدارة 
يجوز تكليـــف العامليـــن بالعيادة النفســـية بالتغطيـــة في عيادات أخـــرى وذلك   •

حســـب مصلحة العمـــل من قبـــل صاحـــب الصالحية بالمنشـــأة. 
الحد األدنى للعيادات بالنسبة للطبيب النفسي هو عدد ستة عيادات أسبوعية.  •

تقوم إدارة/وحدة الصحة النفسية واالجتماعية بالمديرية/التجمع الصحي بمتابعة   •
عمل العيـــادة وجمع اإلحصـــاءات والمؤشـــرات المتعلقـــة بها ورفعهـــا في منصة 

أداء الوزارة وبحســـب اإلجراءات المحددة لذلك. 
وضع سياســـات عمل للعيادة مع أهمية التقيد باإلجـــراءات المنصوص عليها في   •
الدليـــل اإلشـــرافي لخدمات الصحـــة النفســـية وعالج اإلدمـــان بـــوزارة الصحة كحد 

أدنى.
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يجب أن يكون موقع العيادات من ضمن العيادات الخارجية
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نموذج تسجيل المقابلة األولى والكشف اإلكلينيكي والتشخيص المبدئي والتحاليل 
واالختبارات المطلوبة
Initial Assessment

(Form 1)

Patient identification 
a. Name    b. Date of birth:  c. Gender : □  Male □ Female 

- if female )is there any possibility of pregnancy(

d. Nationality:  e. Language:  f. Marital state:   g. Address:

Setting:
□ Emergency Department  □ Out patent Clinic  □ Home visit 

Source of referral: Patient brought by  
□ himself  □ family  □ police  □ court  □ red crescent  □ other hospital  
□other (specify ..............................)

Informant and reliability:
a. History taking from 
Please write the name of the informant: 

b. Reliability of the informant  

Presenting complain:  
a. (by patient own word) 
b. (Chief complain Should be in Arabic if the patient is Arabic speaker) 

History of present illness 

Past psychiatric history

Past medical history

Family history

Developmental history

Personal history

Social history

Forensic history

Premorbid personality
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Mental State Examination

*General Description
Appearance:
Posture and behavior:    Clothes:
d. Grooming: (groom, Ungroom,)   f. Hair 
g. Beard and moustache 
h. Eye contact

Attitude toward the examiner:
Psychomotor activity:  
Speech:
Mood and affect:
Perceptual disturbance:
Illusion
Hallucination
Depersonalization and/or derealization:

Thought process
Stream of thought
Content of thinking

a. preoccupations 

b. Thought disturbances □ No abnormalities □ cannot be assessed □ Delusion

Form Of thinking

Consciousness and cognition:

Reliability of the patient 

* Insight
□ Complete denial of illness. 
□ Slight awareness of being sick and needing help but denying it at the same time.
□ Awareness of being sick but blaming it on others, external factors, or medical or unknown organic 

factors.
□ Intellectual insight: admission of illness and recognition that symptoms or failures in social 

adjustment are due to irrational feelings or disturbances, without applying that knowledge to 
future experiences.

□ True emotional insight: emotional awareness of the motives and feelings within and of the 
underlying meaning of symptoms; whether the awareness leads to changes in personality and 
future behavior; openness to new ideas and concepts about self and the important people in the 
patient’s life.

Differential Diagnosis (according to ICD11) at least 3
1) 
2) 
3) 
4) 
Provisional Diagnosis (according to ICD11)
Diagnosis (according to ICD11), if applicable: 
Investigations/Referral (include referral to social worker or Psychologist:
Management Plan: (Bio-Psycho- Social):

تنظيم عمل العيادات النفسية
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نموذج المتابعة للحاالت وتحفظ في ملف كل مريض

Progress Notes for Doctors
Form (2)

Diagnosis: (according to 
ICD11)

A companion:
Name & Relation   

Informant and reliability:

Current medications

Complain of the patient

Complain from patient 
companion 

Mental State Examination General Description
Speech: 
Mood & affect:
Perceptual disturbance:
Thought process & content:
Consciousness & cognition:
General knowledge:
Abstraction:
Judgment:
Reliability of the patient:
Insight:

Investigations/Referral 
(include referral to social 
worker or Psychologist

-
-
-
-

Management Plan: (Bio-
Psycho- Social):

-
-
-
-
-

Doctor Name: Signature : Date & time: 
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