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ایرهب ریحبًی سَپرٍایسر آهَزش  بِ بیوبر 
 بیوبرستبى پیبهبر اعظن ظ لطن

  98تیر 

 



Basic Communication 
SKILLS with the patient 

 هْبرت برلراری ارتببط بب بیوبر
 اخالق پرستبری



 ! فالًی ثر رٍی آة راُ هی رٍد :ثِ ضیخ عبرفی گفتٌذ 

  .ی مٌذ هبّی ّن در آة ضٌب هی مٌذور ًـٌّ :گفت 

 گفتٌذ فالًی در َّا پرٍاز هی مٌذ 

 .ی مٌذ چَى پرًذُ ّن در َّا پر ٍاز هی مٌذ وٌّر ً: گفت 

 :پس گفتٌذ ٌّر در چیست گفت

 

 ((در هیبى هردم ٍ ثب هردم زیستي )) 
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مجموع تعداد برقراري ارتباط بٌن پرستار و بٌمار در اٌن در •
بار  4فقره ثبت شد كه طً ٌك شٌفت كمترٌن آن  787مطالعه 

 .  بار انجام شده است  30و بٌشترٌن آن 

همچنٌن نشان داد كه مٌزان رضاٌت بٌماران از ارتباط بررسٌها •
موارد %  40/  6موارد كم، در %  29/   5درمانً در 
 .  استزٌاد بوده موارد %  29/  9متوسط در 

مجموعا نتاٌج حاكً از آن است كه مٌزان : نتٌجه نهاًٌ •
در اٌن برقراري ارتباط پرستاران در بخش هاي اورژانس 

و از عوامل مهم آن مٌتوان به نٌست مناسب و مطلوب تحقٌق 
كمبود وقت ، محٌط پر استرس و عدم توجه پرستاران به اهمٌت 

 .ارتباط درمانً اشاره كرد

بررسً مٌزان بكارگٌري ارتباِط درمانً توسط : ًتبیج یک تحمیك 

 پرستاران در بٌماران 



Communication: With whom? 

 Patients & care-givers 

 Nurses & auxiliary staff 

 Colleagues 

 Administrators 

 Evidence in court 

 Reporting research findings 

 Talking to the media 

 Public 



 
ً هاي ذٌل را داشته باشند در زمره كاركنان   كاركنان اگر وٌژگ

:مشتري مدار قرار خواهند گرفت   
 

ً دهد        •  .وظٌفه خود را با مهر و عالقه و اشتٌاق انجام م

ً دهد        •  .درهمه حال خود را به جاي ارباب رجوع قرار م

 .شنونده خوبً است        •

 .با مٌل و رغبت پاسخگواست        •

 .مردم را دوست دارد        •

ً دهد        •  .همٌشه حق را به مشتري م

ً كند        •  .خدمات بدون منت ارائه م

ً كند        •  .خدمت به مشتري و ارباب رجوع رانعمت خدا تلقً م

 .منظم و آراسته است        •
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The Goals of Training Communications: 

To change behavior 

To get action 

To ensure understanding To persuade 

To get and give 

Information  



از اوقات زنذگی ما صرف ارتباط می شود و در عصر ارتباطات % 75•
 .برنذه آن کسی است که بتوانذ خوب ارتباط برقرار کنذ 

 
ت يکنذ روابط سالم و رضا یخوب به ما کمک م یمهارت ارتباط•

 .م يگران داشته باشيرا با د یبخش
 يتوانذ به گونه ا یف ميضع یارتباط يگر مها رت هاياز طرف د  •

 .منجر شود یباشذ که به سوء تفاهمات و احساسات منف
 .مهارت برقراري ارتباط يکی از پيش بينی کننذه هاي سالمت است•

  

 اهمیت ارتباط:



 اهمیت و ضرورت ارتباط

بدانٌد در مواجهه با دٌگران از چه روش هاٌی برای 
 .اٌجاد ، ادامه و پاٌان دادن به ارتباط استفاده کنٌد

وٌژگی های ٌک شنونده خوب را فرا گٌرٌد و 
 .کٌفٌت روابط خود با دٌگران را متحول سازٌد

راهکارهای حل اختالف را ٌاد بگٌرٌد و بهترٌن 
 .راهکارها را متناسب با شراٌط به کار ببندٌد
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راه حل اصلی در آموزش کارکنان درمانی است که همه به •

 .بٌماران بعنوان ٌك انسان کامل نگاه کنند
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 بودهالٌق و قابل بٌمار ماٌل است به کادر درمانی دسترسی داشته باشد که در امر تشخٌص و درمان 

 .کند اعتمادبرخوردار باشد تا بتواند به اومهارت کافی و از 

 

 

 در درمان بٌماران الزم است به جنبه هاي انسانی، روانی، جسمی، اجتماعی، اقتصادي، شغلی

 .وخانوادگی بٌمار بی نهاٌت دقت و توجه داشته باشٌم

 

 

 

 بٌماران چه انتظاري دارند؟



 تعرٌف ارتباط

ارتجبطبت در هفَْم ٍسیغ ، سلسلِ اقذاهبتی است کِ هَجت هی ضَد ایذُ ای از 
 .رّي یک ًفر ثِ رّي دیگری اًتقبل یبفتِ ، درک ضذُ ٍ ثِ اجرا درآیذ
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تعرٌف جامع تري از ارتباط عبارتست از فراٌند انتقال پٌام از فرستنده به گٌرنده، 
 مشروط برآن که محتواي مورد انتقال از فرستنده به گٌرنده منتقل شود و ٌا بالعکس

 



 فرآیٌذ ارتببط
 .ارتباط برقرارکنندگان به طور هم زمان هم فرستنده پٌام هستند و هم گٌرنده آن

 بازخورد

 درٌافت کننده

(گٌرنده)  
(فرستنده)منبع   پيام 
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 اجزای مختلف تشکٌل دهنده فراٌند ارتباط

 .  منبع پٌام آغاز گر ارتباط است :منبع ٌا فرستنده پٌام•

به رمز درآوردن پٌام زمانی انجام می شود که  :به رمز درآوردن پٌام •
 .منبع پٌام اطالعات را به صورت ٌک رشته عالمت ٌا نماد درآورد

پٌام اطالعاتی است که منبع پٌام آن را از نظر فٌزٌکی به  :پٌام •
 .صورت رمز در می آورد

کانال ٌا مجرای ارتباطی وسٌله اٌست برای اٌجاد ارتباط بٌن  :کانال •
 (مثل وجود هوا برای صوت و کاغذ برای نامه )فرستنده وگٌرنده پٌام 

گٌرنده پٌام شخصی است که اندام های حسی او احساس  :گٌرنده پٌام •
 .مٌکنند که پٌام را درٌافت کرده اند



 عىاصر اصهی ارتباط
بِ هجوَع رٍابطی مِ اس طزیق : ػٌاصز مالهی ارتباط   -1

 .گفتي حاصل هی ضَد ارتباط مالهی هی گَیٌذ
 
بزخی اس رفتارّا یا ػالئوی : ػٌاصز غیز مالهی ارتباط   -2

مِ ًطاًِ تَجِ بِ گَیٌذُ ٍ بزخی ّن ًطاًِ بی تَجْی بِ 
 .اٍست مِ بایذ بِ آًْا اّویت داد
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:هْبرت ّبی چْبرگبًِ ارتببط کالهی   
 غحبت کردى، ضٌیذى، خَاًذى ٍ ًَضتي 

 را ماربزد بیطتزیي ارتباطی هْارتْای بیي در : کردن صحبت•
 در بایستی لذا.ضَد هی تلقی هْن ارتباط بزقزاری بزای ٍ دارد

 :مٌین رػایت را ًناتی سخٌزاًی یا ٍ گفتي سخي ٌّگام
 .مٌذ هی آهادُ گفتي بْتز بزای را ها مزدى گَش خَب•
 .ًنٌین صحبت ٍ ًظز اظْار ًذارین اطالػات آًچِ دربارُ•
 دربارُ ًطذ پزسص ضوا اس اگز مٌیذ سؼی ارتباط آغاس جش بِ•

 .ًگَییذ سخي خَدتاى
 .بذّیذ گفتي فزصت ًیش دیگزاى بِ گفتگَ ٌّگام•
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TOTAL COMMUNICATION PROCESS 

Reading

16%

Writing

9% Speaking

30%

Listening

45%



ی گفتاریّا هْارت  

   :باس سَاالت•
 سَال كلي هَارد اس تاس سَاالت در .ضَد ضزٍع تاس سَاالت تا هذدجَ يا تيوار تا هػاحثِ تايذ•

  ٍ كلوات يا ٍ خيز يا تلي تِ هحذٍد آى جَاب كِ تستِ سَاالت تزخالف ضًَذُ پزسص ٍ هي ضَد
 ايي .دارد تيطتزي اختيار هحذٍدُ دادى جَاب در است، خاظ هَضَع تا ارتثاط در جوالتي
 .چيست هذدجَ يا تيوار اغلي هطكل كِ هي ساسد رٍضي هػاحثِ اتتذاي در سَاالت

   :بستِ سَاالت•
 جشئيات تا كزد استفادُ تستِ سَاالت اس تايذ تذريج تِ  هَضَع ضذى رٍضي تا هػاحثِ پيطزفت تا•

 ًذاضتِ تَجِ آى تِ هذدجَ يا تيوار است هوكي كِ را هذدجَ يا تيوار هطكل هَرد در ًظز هَرد
  .كزد رٍضي دارد، ًياس سيادي سهاى تاس سَاالت تا آى تياى تزاي يا تاضذ

   :(repetition) ػبارات باسگَیی•
  ايي تزاي يا ٍ هطلة يك ضذى رٍضي تزاي گاُ هَضَع، يك رٍي تاكيذ تزاي گاُ هػاحثِ حيي در•

  استفادُ عثارات تاسگَيي اس هي دّين گَش اٍ يّا غحثت تِ ضَد دادُ ًطاى هذدجَ يا تيوار تِ كِ
 .هي ضَد

 



 هْارت گَش دادى

  آًْا تزاي دادى گَش هْارت آهَختي ٍ ّستٌذ خَتي ّاي ضًٌَذُ كِ هي كٌٌذ گواى هزدم اغلة•
 داضت تَجِ تايذ .ًوي كٌين گَش خَب ها اس تسياري كِ است ايي ٍاقعيت حاليكِ در !است عجية
  آًچِ تِ تٌْا آى در ضخع ٍ است دادى گَش اس تخطي تٌْا ضٌيذى .دارد تفاٍت دادى گَش تا ضٌيذى

  است غيرفعال ريوذ يك شىيذن .هي ًوايذ غزفٌظز ّا گفتِ تقيِ اس ٍ هي كٌذ تَجِ است هايل كِ
 .دارد مُارت کسب ي آمًزش بٍ وياز کٍ است فعال ي پًيا ريوذ يك دادن گًش ي

 هيطٌَين را تاسي در داٍر سَت غذاي يا ٍ ّوكالسي ًجَاي ضام، تِ دعَت تزاي ٍالذيي غذاي ها •
   .است هتفاٍت دادى گَش تا ايي ٍ

  ضًَذُ هػاحثِ فزد در آًچِ فْن در سعي ٍ سَّم گَش تا ضٌيذى دادى، گَش اس هقػَد ايٌجا در •
 آًچــِ تِ تَجِ هستلشم فعال، دادى گَش .است فكز ٍ احساس چطن، گَش، اس استفادُ تا هي گذرد

   .هي تاضذ (غيزكالهي) ضذُ استفادُ گفتي تزاي كِ رٍضي ٍ (كالهي) ضــذُ گفتــِ
  دَيذ، گًش بيمار َاي صحبت بٍ :بخشيذ تحقق را تًصيٍ ايه ميتًان ريش ايه بب•

 .مي گًيذ شما بٍ را تشخيص
 



 ارتباط غیر کالمی

  فاصلِ شخصی 
  تي صذا 
  سرعت تکلن 

   تعریك ٍ بَی بذى 

سه ثانیه اول ارتباط را ارتباط غیر کالمی 
.تشکیل می دهد  

ُحالت چْر 
  تواس چشوی 
  ٍضعیت بذًی 

  حالت دست ٍ اًگشتاى 



 ارتباط غیر کالمی

  ًاخي بایذ تویس 
یًَیفرم بایذ کاهال اًذازُ ٍ هٌاسب 
  ادکلي با بَی هالین 
  سٌجاق کردى کارت شٌاسایی 

 

 معارفه و آشنایی

ًِحوام رٍزا 
استفادُ ازخَشبَکٌٌذُ ّا 
  َّای تازُ در اتاق 

تویسی هَی سر 

قبل از شروع مصاحبه باید کارهایی 
.انجام شود  



TYPES OF BODY LANGUAGE 
Remember that you are dealing with “PEOPLE” 

• (P)OSTURES & GESTURES 

• (E)YE CONTACT 

• (O)RIENTATION  

• (P)RESENTATION  

• (L)OOKS 

• (E)XPRESSIONS OF EMOTION 
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 زبان بدن
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مذمذ جُاد ظریف، َزیر امُر خارجً ایران، َ کاتریه اشتُن، مسَُل رَابط بیه انمهم اتذادیً ارَپا، ٌر دَ در دال 

عهیرغم . می گُیىذ” سیم خاردار واتُ“متخصصان ارتباطات غیر کالمی بً دانت دستان جُاد ظریف . خىذي ٌستىذ

خاوم اشتُن پاٌا را رَی . ایىکً ٌر دَ طرف زاَیً وشسته شان با ٌم فاصهً دارد، اما پاٌایشان وسدیک بً ٌم است

.ٌم اوذاختً اما وً بً طرف مخانف کً ایه وشان از تمایم مذتاطاوً دارد  
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 نواحی حرٌم شخصی

 ساوتي متر 0 - 45حريم دريوي 
 در آغوش گرفتن نوزاد در حال گرٌه

 انجام معاٌنات فٌزٌکی

 حمام دادن ، غذا دادن، آراستن ، پوشٌدن لباس

 تعوٌض پانسمان مددجو
 ساوتي متر 45 - 121: حريم شخصي 

 نشستن کنار تخت مددجو

 گرفتن تارٌخچه پرستاري از مددجو

 آموزش فردي به مددجو
 دادن گزارش و اطالعات حٌن تحوٌل شٌفت



 نواحی حرٌم شخصی
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 ساوتي متر 121 - 365: حريم اجتماعي 
 راند کردن با پزشکان

 نشستن پشت مٌز کنفرانس

 آموزش در کالس درس براي بٌماران دٌابتی

 تماس با گروه حماٌت خانواده
 ساوتي متر ي بيشتر 365: حريم عمًمي 

 صحبت در ٌك ارتباط اجتماعی

 گواهی دادن در ٌك مجمع قانونی
 کنفرانس دادن براي دانشجوٌان در کالس



 رعاٌت ادب و احترام و مهربانی

مانند گفتن سالم و خداحافظی، در زدن قبل از ورود،معرفی •

خود و بٌان منظور،صدا زدن با نام خانوادگی،گفتن 

اجتناب از ...اصطالحات محبت آمٌز نظٌر لطفاو تشکر و
 ارجاع بٌمار با تشخٌص و ٌا شماره تخت



 

 روش هاي موثر جهت گوش دادن فعال 
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به طرف فرد 
 .متماٌل شوٌد

آرام و راحت 
 باشٌد

درگفتگو فعاالنه 
 شرکت نماٌٌد

با تکان دادن سر 
و تبسم بازخورد 

 دهٌد



 :سِ عبهل هؤثر در ایي فرآیٌذ را بِ ایي غَرت هعرفی هی کٌذ 

 

 درغذ 7: تبثیر کلوبت ، عببرات ٍ هطبلب بیبى ضذُ 1.

 درغذ 55....( : حرکبت بذى ، دست ّب ، چطن ّب ٍ )زببى بذى 2.

  38: آٌّگ، ظرافت ٍ طٌیي غحبت کردى 3.
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 مهارت همدلی

 انواع

 ّوذلی با گفتار ّوذلی با احساس 

 تعریف
ٌّری کِ بِ گَیٌذُ ًشاى دّین ًِ تٌْا کلوات بلکِ احساس ابراز 

.شذُ با کلوات را فْویذین  



  در "الساهب ضوب ، ّوذلی در•
  طرف ثب هَافقت ٍ تبییذ صذد
 .ثبضیذ ًوی خَد هقبثل

  تر قَی هٌطق ًقص ّوذلی در•
 ثب ضًٌَذُ ٍ است احسبس از

  حرفْبی ثِ خَثی ثِ ّوذلی
 تب دّذ هی گَش گَیٌذُ
 اٍ ثِ هسئلِ حل ثرای ثتَاًذ
 .کٌذ کوک

 

 سؼی ضًٌَذُ ّوذردی در•
  ٍ احسبسبت ثب کٌذ هی

  ّوٌَایی گَیٌذُ ػَاطف
  کِ هؼٌی ثذیي، ثبضذ داضتِ

 خَضحبلی ثِ ضذى خَضحبل
 ًبراحتی ثِ ضذى هتبسف ٍ اٍ
 .ضَد هی هٌجر اٍ

 تخلیِ ثب "صرفب ّوذردی در•
 ثِ هٌفی ػَاطف ٍ ّیجبًبت

 .کٌذ هی کوک اٍ
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 هَاًغ ارتجبطی
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 آدمی فربه شود از راه گوش                         
جانور فربه شود از حلق و نوش                          

  مولوی                                                  



 هَاًغ ارتجبطی

قطع کردن صحبت  –بی توجهی به احساسات فرد مقابل  –ارجاع به خود  –قضاوت کردن 
 برچسب زدن -تهدٌد کردن –مسخره کردن  –اراٌه راه حل  –فرد مقابل 

 
 

 :سد ها و موانع ارتباطی در سه مقوله اصلی جای مٌگٌرند

 

 
 هثبل. قضبٍت کِ ارزضیبثی ثذٍى داضتي اطالػبت کبفی در هَرد فرد دیگر است•
 
ارایِ راُ حل یؼٌی ثِ ّر ًحَی سؼی در حل هطکل طرف هقبثل کٌین ثذٍى ایي کِ  •

 .ٍضؼیت احسبسی اٍ را هذ ًظر قرار دّین
 

اجتٌبة از ًگراًی ّبی طرف هقبثل کِ ثِ هؼٌی هٌحرف کردى گفتگَی فرد از هسیر •
 .اصلی است
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 .در را ببند: امری 

 .لطفاًدر راببندٌد: مودبانه 

 مٌشه در را ببندی؟: سئوالی -درخواستی 

 می خوای در باز باشه؟: سئوالی 
 اٌنجا سرده-نمی دانم کی در را باز گذاشته: غٌر مستقٌم 

 سبکهای گفتار
 



 ثرقراری ارتجبط ثب ثیوبراى

 
 

  هی ، است دیذُ آسیت یب ثیوبر مِ ضخصی ثبضیذ داضتِ خبعر ثِ•
  پس . گَییذ هی چِ ٍ مٌیذ هی چِ ضوب ًفْوذ است هوني ٍ ترسذ

 جلت در ًْبیت ثی ثرخَردتبى عرز ٍ ضوب ثذى ٍ صَرت حرمبت
 .است هَثر اش خبًَادُ ٍ ثیوبر اعتوبد

 
هْبرتْبی ارتجبعی ضوب ٌّگبهی مِ ثب ثیوبراى یب اعضبء خبًَادُ  •

 .ارتجبط ثرقرار هی مٌیذ آزهَدُ هی ضَدضرایظ اٍرشاًسی آًْب در 
 
  هی قرار اختیبرتبى در ملوِ ٍاقعی هعٌبی ثِ را خَد زًذگی ثیوبراى•

  پسضنی هراقجت تَاًیذ هی ضوب مِ ثذاًٌذ ثبیذ ثیوبراى .دٌّذ
 .ثبضیذ هی آًْب سالهتی ًگراى ٍ دّیذ قرار آًْب اختیبر در را هٌبست
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: 
 

 .بِ بیوبر تَجِ کبهل کٌیذ. چطوتبى ٍ توبم تَجْتبى بِ بیوبر ببضذ "دائوب

ایجبد تفبّن ببعث اعتوبد بیوبر بِ . بِ چطوبى بیوبر ًگبُ کٌیذ "هستمیوب« حس تفبّن»برای ایجبد 

 .ضوب هی ضَد

از بیوبر بپرسیذ دٍست دارد بب چِ اسوی . اگر ًبم بیوبر را هی داًیذ بِ درستی از آى استفبدُ کٌیذ 

 .اٍ را غذا بسًیذ

حتی اگر هجبَریذ بِ بیوبر هطلب بسیبر ًبخَضبیٌذی را بگَییذ، . بِ بیوبر حمیمت را بگَییذ

 .حمیمت بْتر از درٍغ گفتي است 

 .بِ ّر دلیل بب غذای بلٌذ یب آّستِ بب بیوبر غحبت ًکٌیذ. از کلوبتی استفبدُ کٌیذ کِ بیوبر بفْوذ

 .از ٍاشُ ّبی پسضکی کِ بیوبر هوکي است ًفْوذ استفبدُ ًکٌیذ  
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: 
 

هوکي است بیوبر تٌْب لسوتی . بِ دیگراى هی گَییذ ببضیذهطبلبی کِ درببرُ بیوبر هرالب 
از آًچِ کِ گفتِ هی ضَد را بطٌَد ٍ در ًتیجِ بِ ضذت در هَرد آًچِ کِ گفتِ ضذُ دچبر 

 .سَء تفبّن ضَد ٍ آى را برای هذت طَالًی بِ خبطر داضتِ ببضذ

 

 .ارتببطبت غیر زببًی در ارتببط بب بیوبر بسیبر هْن است . خَد ببضیذ حرکبت بذى هرالب 

 

دلت زیبدی در تي غذایتبى داضتِ  . ّویطِ بِ آراهی ، بِ ٍضَح ٍ هطخع غحبت کٌیذ
 .ببضیذ

 

اگر بیوبر هطکل ضٌَایی دارد بِ ٍضَح غحبت کٌیذ ٍ طَری رٍ بِ رٍی ضخع لرار 
 .در هَرد چٌیي فردی فریبد ًسًیذ. را بخَاًذ حرکت لبْبی ضوب بگیریذ کِ بتَاًذ 
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:مشکالت بٌناٌی  
 .حضَر خَد را در اتبق هذدجَ اعالم ًوبییذ

 .خَدتبى را ثب اسن هعرفی ًوبییذ 
ثِ خبعر داضتِ ثبضیذ مِ ثیوبراًی مِ دچبر هطنالت ثیٌبیی ّستٌذ قبدر ثِ  

ثب آًْب . درك ثسیبری از اضبرات غیرمالهی ٌّگبم ثرقراری ارتجبط ًوی ثبضٌذ
 .ثب یل تَى ٍ صذای عجیعی صحجت مٌیذ

 .قجل از آًنِ ثیوبر را لوس ًوبییذ دلیل آًرا ثرای ٍی تَضیح دّیذ 
 .ٌّگبم اختتبم گفتگَ ٍ ٌّگبهی مِ اتبق را ترك هی ًوبییذ ثِ ثیوبر اعالع دّیذ

یل چراغ یب زًگ اخجبر را مِ ثِ آسبًی در دسترس ثیوبر قرار هی گیرد در 
 .اختیبر اٍ قرار دّیذ

 .ثیوبر را ثب صذاّبی هحیظ ٍ ترتیت قرار گرفتي ٍسبیل در اتبق آضٌب ًوبییذ 
از تویس ثَدى ضیطِ عیٌل ٍ یب ثذٍى عیت ثَدى ٍ قرار داضتي در جبی  

 .هٌبست لٌسّب اعویٌبى حبصل ًوبییذ



:مشکالت شنواٌی  
ایي عول هوني است ثِ .را ثِ ثیوبر اعالم ًوبییذحضَر خَدتبى قجل از گفتگَی اٍلیِ،    

 .ٍسیلِ لوس آّستِ ثیوبر یب حرمت مردى ثِ ًحَی مِ ثتَاًیذ دیذُ ضَیذ ثبضذ
در حبلی مِ رٍثِ رٍی ثیوبر ّستیذ ثب اٍ صحجت ًوبییذ اگر ثیوبر قبدر ثِ لت  هستقیوب

خَاًی است از جوالت سبدُ استفبدُ ًوبییذ ٍ آرام ٍ ثب رٍش ٍ سرعت عجیعی صحجت 
 .ثِ ارتجبط غیر مالهی ًیس تَجِ داضتِ ثبضیذ. ًوبییذ

 .ٌّگبم صحجت ًوَدى ثب ثیوبر آداهس ًجَیذ ٍ جلَی دّبًتبى را ًگیریذ
ن استفبدُ پبًتَهیاگر توبیل داریذ عقیذُ تبى را ثِ خَثی ثیبى مٌیذ از ًوبیص دادى یب 

 .ًوبییذ
 .در صَرت اهنبى از زثبى اضبرُ یب ّجی مردى ثب اًگطتبى ثِ ًحَ هٌبست استفبدُ ًوبییذ

 .ثٌَیسیذ ّر عقیذُ ای را مِ ًوی تَاًیذ ثِ ثیوبر ثِ رٍش دیگری اًتقبل دّیذ آى را
 .اعویٌبى حبصل ًوبییذ مِ ٍسیلِ مول ضٌَایی تویس ثَدُ ٍ عولنرد ٍ جبی هٌبسجی دارد



:موانع فٌزٌکی  
 :الریٌگنتَهی یب اًذٍترامیبل تیَح

یل یب تعذاد ثیطتری از ٍسبیل ارتجبعی سبدُ مِ ثیوبر از ًظر جسوی قبدر ثِ استفبدُ  
از آى ثبضذ را اًتخبة ًوَدُ ٍ جْت ثرقراری ارتجبط ثِ هعٌبی ثلِ یب خیر عالهت دادى ثب 
چطن یب فطردى دست ٍ یب ًَضتي یبدداضتْب تختِ ّبی ثرقراری ارتجبط ثب ملوبت ٍ ًبهِ 

 .ّب ٍ یب عنسْب ٍ یب مبرتْبی ثراق ٍ زثبى اضبرُ را اًتخبة ًوبییذ
ٍ هراقجت مٌٌذگبى مِ ثب هذدجَ ارتجبط توبهی افراد اعن از خبًَادُ ٍ دٍستبى از ایٌنِ  

ثرقرار هی ًوبیٌذ قبدرًذ ضیَُ ثرقراری ارتجبط اًتخبة ضذُ را درك ًوَدُ ٍ ثِ مبر 
 .ثرًذ اعویٌبى حبصل ًوبییذ

جْت ثرقراری ارتجبط هَثر صجر ٍ حَصلِ داضتِ ٍ ثب دادى زهبى هٌبست ثِ تقَیت 
 .تالضْبی اًجبم ضذُ تَسظ ثیوبر ثپردازیذ

هغوئي ثبضیذ مِ ثیوبر ثِ عَر هَثری عریقِ مول خَاستي هبًٌذ فطبر دادى زًگ اخجبر 
 .ر ا هتَجِ ضذُ است



 بٌمار بٌهوش

اعتقاد بر اٌن . مراقب آنچه در حضور بٌمار می گوٌٌد باشٌد
است که شنواٌی آخرٌن حسی است که از دست مٌرود بنابراٌن 

بٌمار بٌهوش اغلب می تواند بشنود حتی اگر ظاهرا واکنش 
 .نشان ندهد

فرض را بر اٌن بگذارٌد که بٌمار قادر است حرفهاي شما را 
با ٌک تن صداي طبٌعی درباره آنچه معموالبحث می . بشنود

 .کنٌد صحبت نماٌٌد

به خاطر داشته . قبل از لمس نمودن بٌمار با او صحبت نماٌٌد
 .باشٌد لمس می تواند روش موثري در برقراري ارتباط باشد

اٌن امر باعث می .صداي محٌط را تا حد امکان کاهش دهٌد
 .شود تا تمرکز بٌمار به برقراري ارتباط معطوف شود



 چگونگی برخورد با بٌماران سالخورده

هنگامی که برای مراقبت از چنٌن بٌماری فراخوانده می شوٌد باٌد •
 . باشٌد صبور و بردبار

 

 .آرام و آهسته به بٌمار سالخورده نزدٌک شوٌد •

 

.  زمان کافی به بٌمار بدهٌد تا پاسخ گوٌد ، ٌا جواب پرسشتان را بدهد •
بٌمار را مگر اٌنکه خطر فوری وجود داشته باشد وادار نکنٌد که به 

 .سرعت پاسخ دهد

 

در برخورد با سالخوردگان ٌا با هر فاظ کودکانه همچنٌن هرگز از ال•
 .کس دٌگری به جز بچه ها استفاده نکنٌد
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 چگًَگی ثرخَرد ثب ثیوبر سبلخَردُ

 .عالئم سردرگمی ، نگرانی ٌا اختالالت شنواٌی و بٌناٌی توجه کنٌد به•

 

 بسٌار حتی مشاهده قابل تغٌٌرات مراقب اغلب سالخورده بٌماران در•

 وضعٌت ٌا تنفس در ناچٌز تغٌٌرات حتی.باشٌد وضعٌتشان در جزئی

 .دهد نشان را مهمی مشکالت است ممکن ذهنی

 

 سعٌتان نهاٌت که کند احساس و کند پٌدا اعتماد شما به نسبت باٌد بٌمار•
 .کنٌد می اش بهبودی برای را

 

 
97بٌمارستان پٌامبر اعظم ص قشم مهر  9/12/2022  52 



 هصاحبِ با سالوٌذاى

 .راّکبرّبی ارتببط کالهی ٍ غیرکالهی هٌبسب استفبدُ ضَداز •

 .غَرت ًیبز، ٍضعیت ضٌَایی ٍ بیٌبیی بیوبر تعییي ضَددر •

 .را رٍضي کٌیذچراغْب •

 .ٍ هٌسلت آًْب حفظ ضَدضبى •

 .از اًجبم ّر کبری برای آًْب تَضیح دّیذلبل •

 :راّکبرّبی حوبیتی زیر استفبدُ ضَداز 

 .را بِ بیبى احسبسص تطَیك کٌیذبیوبر •

 .هطرح کردى سَاالتی کِ ًیبز بِ لضبٍت دارًذ خَد داری ضَداز •

 .سخٌبى بیوبر تبییذ ضَدغحت •
 ضکست ارتببط بِ عْذُ گرفتِ ضَدهسئَلیت •



بٌمارانی که نمی توانند به زبان عمومی کشور 

 صحبت کنند

 .در موقع لزوم از مترجم استفاده کنٌد 

 .در صورت امکان با پانتومٌم عقاٌد را انتقال دهٌد

زٌرا . به برقراري ارتباط غٌر کالمی توجه داشته باشٌد

 .بعضی از آنها در تمام زبانها به کار می روند

 از ٌک لغت نامه جهت ترجمه کلمات استفاده کنٌد
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 ارتباط صحٌح و توجه به نٌازهاي عاطفی کودك
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 ارتباط با کودک ونوجوان

 .از کودك استقبال کنٌدلبخند و روٌی گشاده با •

 .کنٌد معرفیخود را•

 تسهٌلدرکودک باعث نام کوچک مورد خطاب قرار دادن کودك با •
 .ارتباط می گردد

به استقبال او و والدٌنش اتاقی خلوت وآرام درهنگام ورود به بخش در •
 .بروٌد

ٌا هدٌه کوچکی که متناسب با سن کودك باشد استفاده اسباب بازي از •
 .شود

 .با کودك صحبت کنٌدلحنی آرام و مطمئن با •

 .  در اتاق وتخت کودک بٌمار انجام نگرددپروسٌژر دردناک •
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 ارتباط با کودک ونوجوان

خود را با او تنظٌم فاصله  براساس مٌزان ترس، اضطراب و راحتی کودك•
 .کنٌد

وقتی می خواهٌد به وي نزدٌک شوٌد وٌا او را معاٌنه کنٌد حتمأ به او •
 .چه کاری انجام دهٌدبگوٌٌد که می خواهٌد 

نوجوان از شما سؤالی دارد وٌا در مورد اٌنکه چه / در صورتٌکه کودك•
 .آرامش و صداقت به او پاسخ دهٌدخواهٌد کرد توضٌحی مٌخواهد با 

 .کودك خودداري کنٌدتهدٌد و ترساندن از •

 .از والد جدا نکنٌدحتی االمکان کودك را •

به زبانی ساده و قابل فهم درمورد بٌماري، پٌش همدلی و صداقت باٌد با •
 .آگهی و درمان به والد وکودك توضٌح داده شود
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 ارتباط با کودک ونوجوان

در بسٌاري از موارد الزم است که قبل از اقدمات درمانی  •

خاصه در مورد اقدامات تهاجمی که همراه با درد هستند، ابتدا 

والدٌن را مورد آموزش قرار داده و به آنان کمک کنٌم واکنش 

هاي خود رانسبت به درد و گرٌه کودك خود شناساٌی کرده و 

 .را بٌاموزندروش هاي مواجهه صحٌح با اٌن استرس 

 

خود اهمٌت قائل حفظ حرٌم خصوصی به نٌاز کودك براي •

 .شوٌد
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 ارتباط با کودک ونوجوان

اگر می خواهٌد کودك را از نظر دستگاه تناسلی معاٌنه کنٌد •

 .انجام شودمحٌط امن اٌن کار باٌد با اجازه والدٌن در 

 .باشٌد صادقبه کودك واقعٌت را بگوٌٌد و با او •

استفاده  داروٌیاگر قرار است به صورت داخل معقد از •

شود، باٌد از والد و کودك اجازه گرفته شود و کودك براي 

اٌن کار آماده شود و تا حدامکان از تزرٌق عضالنی استفاده 

 .نشود
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 ارتباط با کودک ونوجوان
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 اخبار از والدٌن و کودکان کردن آگاه آنجائٌکه از

 به نوجوان/کودك ابتالء اعالم نحوه قبٌل از ) ناگوار

 عاطفی، وضعٌت براساس باٌد (....و بدخٌمی

 به نٌازآنان مٌزان ارزٌابی و شناختی تواناٌٌهاي

 و همکاري با باٌد درمانی گروه باشد، اطالعات

 اٌن وروانشناسی روانپزشکی متخصصٌن با مشورت
 .دهد انجام را کار

 

 

 



 هصاحبِ با خاًن ّای باردار
بارداری بِ خصَظ اٍّلیي بارداری یل تجزبِ هٌحصز بِ فزد بزای خاًن ّا در طَل سًذگیطاى دٍرُ 
در طَل ایي دٍراى تغییزات جسواًی ٍ رٍاًی هتؼذدی در سًاى رخ هی دّذ ٍ سًذگی فزدی ٍ . است

لذا در هصاحبِ با آًْا ػالٍُ بز سَاالت ٍ هَاردی مِ . اجتواػی آًاى دستخَش تغییزات سیادی هی ضَد
 :قبالً اضارُ ضذ، بایذ بِ هَارد سیز ًیش تَجِ ضَد

 ٍامٌص ٍی بِ بارداری پس اس اطالع اس آىاٍّلیي 
 تغییزات جسواًی ٍی در هذت بارداریچگًَگی 
 فنزی اٍ در ایي دٍرُتغییزات 

 صَرت ضاغل بَدى، اثز بارداری رٍی مار اٍدر 
 تفنز خاًَادُ راجغ بِ اٍ پس اس باردار ضذى ٍ بِ خصَظ اثز بارداری رٍی ّوِ خاًَادُطزس 
 حوایتْایی اس طزف خاًَادُ بَیژُ ضَّز، دٍستاى ٍ هحل مار صَرت هی گیزد؟چِ 

 اٍ اس هزاقبت ّای دٍراى بارداری چیست؟اًتظار 
 سایواًص چِ بزًاهِ ای دارد؟زای ب

 هزاقبت ّای دٍراى بارداری چگًَِ بَدُ است؟تجزبِ 
 صَرت اًجام سایواى، تجزبِ ٍی اس آى  چگًَِ بَدُ است؟در 

 اٍ راجغ بِ بارداری، سایواى ٍ پزٍرش مَدك چیست؟ًظز 
با تَجِ  )راجغ بِ بارداری، سایواى ٍ پزٍرش مَدك چِ تَصیِ ّایی اس خاًَادُ دریافت ًوَدُ است اٍ 

 ؟(جاهؼِتقاضای ٍیژُ بِ اًتظارات ٍ 
 ؟ًگزاًی ٍ دغذغِ ای ًسبت بِ آیٌذُ دارد ٍ چگًَِ اس ًظز رٍاًی خَد را با هَضَع تطبیق دادُ استآیا 

 



 
 در هَارد رخذاد تحریل یب پرخبضگری  

 :اگر خغر قبثل هالحظِ ثِ ًظر ثرسذ اقذاهبت زیر را اًجبم دّیذ
 

 .ثبثیوبر ٍ ّوراُ ثِ گًَِ ای ثذٍى تْذیذ ثرخَرد کٌیذ•
ثِ ثیوبر ٍ ّوراُ اطویٌبى ٍ آراهص دّیذ در سٌجص ٍاقؼیت ثِ اٍ •

 .کوک کٌیذ
ثِ ثیوبر ٍ ّوراُ ثگَییذ کِ در صَرت لسٍم از هْبر فیسیکی ثراثر  •

 .ثب هقررات ثرخَرد خَاّذ ضذ
 (ًیرٍی اًتظبهی.)گرٍّی را ثرای هْبر فیسیکی آهبدُ داضتِ ثبضیذ•
 .ثِ ثیوبر ٍ ّوراُ اطالع دّیذ کِ خطًَت قبثل قجَل ًیست•
 .ضوي هْبر ّوراّبى ثیوبر ثِ دقت هراقت آًْب ثبضیذ•
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 مرادم مصادبً
شامم چگُوگي برلراري . وكات

 ارتباط

 آیا خُد را بً رَشىي معرفي كرد؟ َ كىترل كرد با چً كسي صذبت مي كىذ؟. معارفً
  

 كرد َ از بیمار اجازي مصادبً گرفت؟معرفي پرستار یا پسشک آیا خُد را بً عىُان . بیان زمیىً مصادبً
  

 آیا بً بیمار گفتً شذ  اطالعات َي در اختیار چً كساوي لرار خُاٌذ گرفت؟. جهب اعتماد بیمار
  

  

 آیا ٌذف از مصادبً تُضیخ دادي شذ؟. شرح َظایف
  

 براي مه تُضیخ دٌیذ؟.... آیا میتُاویذ در مُرد. گرفته شرح دال

 بعذ چً اتفالي افتاد؟. عاللً مىذي بً سخىان بیمار َ تشُیك َي
  

 تجربیات بیمار َ اثرات بیماري رَي زوذگي َي
  

 وشاوً ٌا َ مشكالت فعهي َي
  

 دغذغً ٌا َ وگراوي ٌاي بیمار
  

 چً كمكي ویاز داریذ؟. اوتظارات بیمار
  

 تشكر َ سُال در مُرد چگُوگي مصادبً. خاتمً
  

 :ارائً پسخُراوذ بً ٌمكاران در گرَي 

 دیذگاي بیماران

 مثبت مُارد

 مُارد مىفي

 مُاردي كً لابم تغییر است



 اضتجبّبت زیر را هرتنت ًطَیذ

 

از طرف کبرکٌبى یک رفتبر غیر حرفِ ای  ثرخَرد خطي ّر •

 (غیر کالهی –کالهی )ٍ ًبضیبًِ است 

 افراد در هقبثل اطرافیبًطبىػذم رػبیت حرهت ٍ ػست ًفس •

 ثبضینپیرٍز هیذاى قرار ًیست در ّر هٌبظرُ یب درگیر ی •

 (.تجحر ثرخی افراد در ثرخی حیطِ ّب ثیطتر است) 

 .ػذم تَجِ ثِ احسبس خطر درک ضذُ•
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BAD NEWS 
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Bad news is any information that 
changes a person's view of the future 
in a negative way. 



• Be direct ( I am sorry , I have bad news)  

• Do not use euphemisms , jargon , acronyms  

• Say cancer or death  

• Allow for silence  

• Use touch appropriately  

• Ask patient to repeat his or her understanding of 
the news  

• Arrange additional meetings  

• Use repetition and written explanations or remin 
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:  وصٌت معروفى است منسوب به بقراط در باره پزشكى كه در آن آمده است •
 دانشجوى پزشكى باٌد آزاده باشد))

. اندام داشته باشدقامتى معتدل و متناسب در . طبٌعت ممتاز و سالمى داشته و سن زٌادى نداشته باشد•
طرفدار   .با عفت و شجاع باشد. ت باشدتٌزهوش ، خوش گفتار و خوش سلٌقه در مشور

. در هنگام خشم ، خود دار و عالقه مند به حرفه پزشكى خود باشد. مساٌل مادى نباشد
راز نگهدار بٌمار باشد؛ چرا كه . غمخوار بٌماران و دلسوز آنان باشد. كودن نباشد

بسٌارى از بٌماران ما را از بٌمارٌهاى خود، آگاه مى كنند، ولى دوست ندارند دٌگران از 
  .آن مطلع باشند

باٌد خود را براى هر گونه ناسزاگوٌى از سوى بٌمارانى كه دچار حالتهاى روانى هستند 
آماده سازد؛ زٌرا احتمال اٌن ناسزاگوٌٌها مى رود و باٌد صبور و بردبار بود و باٌد بدانٌم 

 .كه علت آن ناسزاها همان بٌمارى است و حالت طبٌعى ندارند
همچنٌن باٌد . آراٌش موهاى سر باٌد متعادل باشد، ٌعنى سر، نه بدون مو ونه بلند باشد

در راه رفتن با عجله و . لباسهاٌش باٌد سفٌد و پاكٌزه باشد. ناخنهاٌش را كوتاه نگهدارد
شتاب گام بر ندارد؛ زٌرا اٌن موضوع داللت بر جهالت مى كند و نه آهسته قدم بردارد، 

 .چون اٌن حالت ، داللت بر تنبلى دارد 
وقتى نزد بٌمار حاضر شود، باٌد چهار زانو بنشٌند و با آرامى و تأنى بدون هٌچ گونه 

 ((.نگرانى و اضطراب ، حال او را جوٌا شود

 آداب طّب و پزشكى در اسالم با مختصرى از تارٌخ طبّ 

ٌّد جعفر مرتضى عاملى  عالمه س

 لطٌف راشدى با همكارى حسٌن برزگرى بافقى: ترجمه 

http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html
http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/SALAAMAT/tebb_pezeshki_islam_aameli_peyneveshthaa_01.html


 آییه اخالق پرستاري در 

 جمٍُری اسالمی ایران

 اخالقً راهنماهاي•

 جامعه و پرستار -1•

 حرفه اي تعهد و  پرستار-2•

 بالٌنً خدمات ارائه و پرستار -3•

 درمانً تٌم همكاران و پرستار -4•

 پژوهش و آموزش پرستار، -5•
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-آٌٌن اخالق پرستاری در جمهوری اسالمی اٌران

13۹0مصوب   

 او بهبود در اسالم منظر از بٌمار معنوی و روحی تقوٌت•
 بٌمار که است پرستار اخالقی وظٌفه لذا .است گذار تأثٌر

 نفس طٌب با همراه پذٌرش برای را زمٌنه و داده دلداری را
 کند فراهم بٌماری

 ،تحمٌلی جنگ ساله هشت دوره در و معاصر زمان در•
 از دفاع در پرستاران عظٌم فداکاری و اٌثار شاهد ما کشور
 اٌن های اسطوره و الگوها که است بوده اسالمی مٌهن کٌان

 پرستاری اخالق واالی ارزشهای بخش الهام مٌتوانند دوران
 .باشند
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مهمترٌن ارزش هاٌی که در حرفه پرستاری باٌد 

:مورد لحاظ قرار گٌرد عبارتند از  
 بٌمار و حفظ شأن و کرامت انسانی/ به مددجوحترام ا.   1

 همدلینوع دوستی و .  2

 تعهدات حرفه ایپاٌبندی به .  3

 ، مسوولٌت پذٌری و وجدان کاریپاسخگوٌی  . ۴

 در خدمت رسانیعدالت .  5

 صداقت و وفاداریتعهد به .  ۶

 رازداری و امانتداریحفظ حرٌم خصوصی بٌماران و تعهد به .  ۷

 به طور مداومصالحٌت علمی و عملی ارتقاء .  ۸

 و دستورالعمل های اخالقی و رعاٌت آن هامقررات حرفه ای ارتقا آگاهی از .  ۹

با ساٌر ارائه دهندگان مراقبت سالمت و برقراری ارتباط مناسب با احترام متقابل .  10
 آنان

 بٌمار/مددجو استقالل فردی احترام به . 11

 مهربانیشفقت و.12
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پرستار و جامعه-1  

از بٌماری ها ارتقای سالمتی و پٌشگٌری به جامعه در زمٌنه های •
 .آموزش دهد و اٌن را از مهم ترٌن مسوولٌت  های خود بداند

و محٌط کار که قداست مساٌل اخالقی در محٌط جامعه به چالش ها و •
حرفه پرستاری را مخدوش می کند توجه و حساسٌت داشته، در مواقع 

 .الزم راه حل و پاسخ مناسب را پٌشنهاد دهد

از قبٌل کودکان، سالمندان، افراد دچار افراد آسٌب پذٌر گروه ها و •
ناتوانی و معلولٌت های جسمی، بٌماران روانی و مانند آنها توجه وٌژه 

 .کند

و حوادث طبٌعی همچون جنگ، زلزله، سٌل، همه گٌری در بحران ها •
بٌماری ها و مانند آن ها مسوولٌت ها و وظاٌف خود را با درنظر 

 .گرفتن احتٌاطات الزم انجام دهد
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 پرستار و تعهد حرفهای-2

  بالٌنی، های گٌری تصمٌم و پرستاری مداخالت اجرای هنگام•
 وحرفه حقوقی های مسئولٌت همانند را اخالقی های مسئولٌت

 .بگٌرد نظر در ای

 /مددجو به صادقانه پرستاری، مداخالت در خطا صورت در•
 را انصاف و راستگوٌی شراٌطی هر در داده، توضٌح بٌمار

 .دهد قرار کارخود سرلوحه

 تجاری تبلٌغ جهت وی موقعٌت و نام از که باشد داشته توجه•
 .نشود استفاده محصوالت

 بستگان ٌا بٌمار/مددجو از امتٌازی ٌا هدٌه هرگونه پذٌرش از•
 شود آٌنده ٌا حال در معذوراتی موجب است ممکن که وی،

 .کند پرهٌز
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پرستار و ارائه خدمات بالٌنی-3  
 .معرفی کند بٌمار / را با ذکر نام، عنوان و نقش حرفهای به مددجوخود •

 .بٌمار و حفظ شان وی انجام دهد/مددجومداخالت پرستاری را با احترام کامل به اراٌه •

بٌمار بتواند / کالم داشته باشد، به نحوی که با جلب اعتماد مددجوارتباطی همراه با مالطفت در رفتار و •

 .نٌازها و نگرانی های بٌمار را درٌابد 

 .بٌمار ٌا سرپرست قانونی وی را جلب کندرضاٌت آگاهانه ی قبل از انجام هرگونه مداخالت پرستاری، •

سّر حرفهای کلٌه اطالعاتی که در حٌن فراٌند مراقبتی به دست آورده ٌا در اختٌار او قرار مٌگٌرد، را •

 .بٌمار در اختٌار دٌگران قرار ندهد /و مگر در موارد مجاز، بدون رضاٌت مددجوتلقی کند 

 .بٌمار احترام بگذارد/ به حرٌم خصوصی مددجوهنگام انجام هر مداخله پرستاری، •

 .نٌز به اراٌه مراقبت از بٌمار ٌا مصدوم بپردازدشراٌط اورژانس خارج از محٌط کار در •

، به مقام مسوولی که اختٌار کافی برای عدم رعاٌت استانداردهای مراقبتیدر صورت اطالع از موارد •

 .اصالح شراٌط داشته باشد اطالع دهد 

 .را به مسوول بخش گزارش دهداعتراض و مشکل بٌمار هرگونه •

را سپری می کنند، برای پذٌرش واقعٌت و برنامه رٌزی مناسب بٌمارانی که روزهای پاٌانی حٌات در •

 .برای برآوردن خواسته های بٌمار، از جمله انجام اعمال مذهبی ٌا ثبت وصٌت، کمک و همکاری کند

 

 

 
97بٌمارستان پٌامبر اعظم ص قشم مهر  9/12/2022  76 



پرستار و همکاران تٌم درمانی-۴  

بٌمار و خانواده وی، در / با اعضای تٌم سالمت، مددجو. •

، همکاری راستای ارائه مؤثرتر و بهتر مداخالت پرستاری

 . و مشارکت کند

حرفه ای خود را با ساٌر همکاران در مٌان دانش و تجربه •

 .گذارد

برای تصمٌم چالش اخالقی در صورت مواجهه با هر نوع •
 .گٌری با کمٌته اخالق بٌمارستان مشورت کند
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پرستار، آموزش و پژوهش-5  

 آگاه جهت در را خود تالش بٌشترٌن باٌد پرستاری مدرس  •
 خود اخالقی عملکرد و دانش ارتقاء و روز دانش از بودن

 .آورد عمل به

 های دوره کٌفٌت سالمت، خدمات ارتقاء راستای در   •
 باٌد موجود، استانداردهای و پرستاران،راهنماها آموزشی

 .گٌرد قرار وبازنگری بررسی مستمرمورد طور به

از سوی بٌمار ٌا خانواده عدم پذٌرش مشارکت در تحقٌق    •
او نباٌد روند اراٌه مداخالت پرستاری را تحت تاثٌر قرار 

 .دهد
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 منابع 

دانشگاه علوم ( مراکز بستري)درمانی -نوجوان در مراکز بهداشتی/دستورالعمل مراقبت و رفتار با کودك•

 پزشکی شهٌد بهشتی دکتر فرٌبا عرب گل فوق تخصص روانپزشکی کودك و نوجوان

دانشگاه علوم پزشکی شٌراز  96زمستان   Basic Communication SKILLSتدرٌس دکتر صابر •

 دانشکده آموزش مجازی پزشکی

داًطگاُ ػلَم پشضنی ٍ خذهات در ارتباط با بیوار یا هذدجَدمتز هحوذ اسذپَر ی ارتباطیّا هْارت•
 بْذاضتی درهاًی رفسٌجاى داًطنذُ پشضنی گزٍُ خذهات بْذاضتی ٍ ارتقای سالهت 

 13۹0مصوب -آٌٌن اخالق پرستاری در جمهوری اسالمی اٌران•

• Shannon, C. E. , & Weaver, W. ( 1949 .) The mathematical theory of communication. Urbana, 
Illinois: University of Illinois Press  

• Communication". Wikipedia (in 20-06-2018. انگلٌسی ) 

 ۹5کتاب مهارتهای برقراری ارتباط با بٌماران دکتر محمد جلٌلی دانشگاه تهران پاٌٌز •

 13۹۶کتاب اخالق پزشکی نوٌسنده صدٌقه ابراهٌمی دانشگاه شٌراز •
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https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Communication&oldid=846792116
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