
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
  

  مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد
  

  ارتباط مؤثر درمانی ، آموزش همگانی و آموزش به بیمار
  

  : هیه کنندگان ت
  

  )مدیر خدمات پرستاري ( دکترعلی صفدري 

  ) سوپروایزر ( عذرا مردانی 

  ) سوپروایزر ( پري کیانی 

  )سرپرستار(فرهنگ محمدي  

  )کارشناس پرستاري(فریبا فرضیان 

  )کارشناس پرستاري( فاطمه حیدرزاده 
  

  209/ص/زیر نظر واحد آموزش مرکز

  97بهار 



٢ 
 

  مقدمه

در بین گروههـاي بهداشـتی تنهـا گروهـی کـه ارتبـاط مسـتقیم و طـوالنی بـا مـددجو دارد گـروه پرسـتاري مـی              
ایـن  .برقـراري ارتبـاط بـین پرسـتار و بیمـار هسـته اساسـی را تشـکیل مـی دهـد          ، در علم پرسـتاري هـم   . باشد

ارتباط از نوع حرفـه اي بـوده و براسـاس اعتمـاد و احتـرام متقابـل بیـان شـده اسـت ارتبـاطی کـه بـین پرسـتار              
بیمـار در جهـت ارتقـاي بـاالترین سـطح       و بـه علـت تشـریک مسـاعی اسـت کـه پرسـتار        یدآوبیمار بوجود می 

مهارتهـاي   به منظـور برقـراري رابطـه جهـت کمـک بـه بیمـار پرسـتار بایـد بـا          . ار باهم برقرارمی کندسالمت بیم
  .شنا باشدآن ایجاد ارتباط غیرممکن خواهد بود، آارتباطی که بدون 

 زبـان مشـترك و   وچون بیماران درگروههاي مختلف ازنظر اعتقادي،اجتماعی،فرهنگی واقتصادي دارند درنتیجه بایـد 
ایـن ارتبـاط    تـا .موجود باشـد ) بیمار(وگیرنده ي خدمات)پرستار(ه دهنده ي خدماتئه اراتفهیم براي هردو گروبل اق

ـ مـان ارا هرچه سریعتر انجام شود و بتواند در مدت کوتاهی باالترین نتیجه قابل انتظار که ه ه مراقبـت اسـتاندارد و   ئ
  .رضایتمندي هردو گروه می باشد،دست یافت

  .ن یکی از مهارتهاي مهم حرفه ي پرستاري از طریق مطالعه و تمرین قابل کسب استفن ارتباطات بعنوا

  ارتباط 

  .ارتباط عبارت است ازهرگونه تعاملی که شامل انتقال پیام باشد

 :هدف نهایی ارتباط

دیگران موثر هدف نهایی ارتباط این است که ما بتوانیم خود را به عبارتی به صورت عامل موثر در بیاوریم که روي 
   .باشیم

عبارتی دیگر طرفین در یک ارتباط بتوانند با یکدیگر مبادله افکار، عقاید داشته و یکدیگر را درك نمایند نتیجه ه به ب
  .اینکه هدف نهایی برقراري ارتباط رسیدن به هدفهاي عالی انسانی است

  اهمیت ارتباط

 .ارتباط تنها وسیله انتقال اطالعات به دیگران است - 
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  .ارتباط تنها وسیله دریافت اطالعات از دیگران است - 

  . شوداز طریق برقراري ارتباط است که عاطفه به دیگران منتقل می - 

  . باشدتصحیح سوءبرداشتها و سوءتفاهمها فقط از طریق برقراري ارتباط میسر می - 

  .منفی نظیر خشم تنها از طریق برقراري ارتباط سالم میسر است هايمهار هیجان - 

  .هاي فردي و اجتماعی ریشه در ارتباط ناسالم دارندتمامی آسیب - 

 :عناصر تشکیل دهنده ارتباط

  :عنصر  5ارتباط فرآیندي است شامل 

  فرستنده پیام .1

  گیرنده پیام .2

  پیام .3

  کانالهاي ارتباطی .4

 بازخورد .5

 .به معناي فردي که آغاز کننده و منبع ارتباط است: (Sender)فرستنده پیام - 1

مخاطب یا فردي است که مقصود پیام است در ارتباط اهمیت گیرنده بیش از : (Receiver)گیرنده پیام - 2
زیرا اگر فرستنده پیامی را نفرستد ارتباط شروع نخواهد شد در حالی که اگر گیرنده ، پیام را دریافت . فرستنده است

  . باط شروع اما برقرار نشده است نکند ارت

پیام شامل نظر و ایده اي است که توسط فرستنده فرستاده می شود و منظور همان محتواي پیام و : Singnalپیام 3
 عناصر تشکیل دهنده آن مانند تن صدا و لحن صدا
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کانالهاي . گیرنده می رسند وسایلی هستند که پیام ها به وسیله آنها از فرستنده به: Canalesکانالهاي ارتباطی - 4
  .ارتباطی شامل دیدن، شنیدن، لمس، بوئیدن و چشیدن است

پاسخی را که از طرف گیرنده پیام فرستاده می شود و فرستنده آن را دریافت می کند، : Feed backبازخورد- 5
کننده تحت تاثیر پیام از خود بازخورد همان اثر پیام یا رفتار معینی است که دریافت . بازخورد یا فیدبک می نامند

  .نشان می دهد

  )انواع کانال هاي ارتباطی(عناصر اصلی ارتباط 

 عناصر کالمی ارتباط 

 عناصر غیر کالمی ارتباط 

  :ارتباط کالمی

کلمات ابزارهایی هستند براي . ساده ترین وسیله برقراري ارتباط زبان است که در آن از کلمات استفاده می شود
  .قاید و احساسات در بیشتر موارد عمل متقابل انسانها زبان استبیان افکار و ع

 : ارتباط غیر کالمی

پیامهاي غیر کالمی معموال موثرتر . ارتباط به صورت غیر کالمی انتقال پیدا می کند % 65تحقیقات نشان می دهد که 
کلمات دارند مانند یک لبخند ساده که و بهتر از پیامهاي کالمی می باشد زیرا پیامهاي غیر کالمی گویایی بیشتري از 

  .نشان دهنده احساس و عالقه است 

 :انواع پیامهاي غیر کالمی

  وضعیت بدن .1

  حالت چهره .2

  حالت نگاه .3

  آهنگ و تن صدا .4
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  ظاهر فرد .5

  لمس .6

  سکوت .7

 شنیدن یا گوش دادن فعال

  کندگوش دادن فعال به اندازه حرف زدن و یا حتی بیشتر از آن انرژي مصرف می

  .اما گاهی شصت سال طول می کشد تا کسی گوش کردن را بیاموزد ن ظرف دو سال صحبت کردن راکودك انسا

 واقعیت آن است که شنیدن به . بسیاري از افراد به اشتباه گمان می کنند که شنیدن همان گوش دادن است
 )عملی بدون اراده( معنی دریافت و درك صداهاست 

  بر دریافت و تفسیر محرك هاي شنیداري به رمزگشایی و تفسیر پیام اما گوش دادن عملی انتخابی که عالوه
  هاي شنیداري نیز می پردازد

 شما با دوست خود در ایستگاه قطاري مشغول صحبت کردن هستید، شما صداهاي بسیاري بجز صداي : مثال
وید اما به شما آن صدا ها را می شن(دوستان را می شنوید و تنها به حرف هاي دوست خود توجه می کنید

  )دوست خود گوش می کنید

گوش دادن فعال یعنی قول می دهم تا زمانی که منظور تو را نفهمم، از پیش تو را قضاوت نکنم، به تو بر  •
 .تو را آنگونه که هستی بفههم و درك کنم..... چسب نزنم، براي تو راه حل تعیین نکنم و 

 :عوامل مهم در برقراري ارتباط موثر

  .ت گوش دادن نشان دهنده عالقه به طرف مقابل استسکوت و با دق .1

  هماهنگی بین پیامهاي کالمی و غیر کالمی .2

  بازخورد مناسب .3

  .ارتباط چشمی با فرستنده پیام به نحوي که حالت خیره شدن نداشته باشد .4
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ا با حرکات سر و صورت فرستنده پیام را تایید کنیم بجز اعمال و حرکاتی که عدم توجه و دقت فرستنده ر .5
  .می رساند

  .بازگو کردن مطالب فرستنده پیام جهت شناسایی و درك پیام فرستنده .6

  موانع ارتباطی

  داخلی خارجی

  احساسات  سر و صدا

  عواطف  گرما

  ادراکات  نور

  استنباط  قطع ارتباط

  طرز تلقی  پارازیت

  نگرشها  صداي فرستنده

 پیش داوري  

  

  هفت گام اساسی در برقراري ارتباط موثر

آیا شما این . از ویژگیهاي انسان سالم و موفق، مهارت و توانایی برقراري ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران است یکی
فقط باید بخواهید و . ویژگی را دارید؟ کسب این مهارت مهم و ضروري در زندگی اجتماعی خیلی مشکل نیست

  .این مهارت اشاره می کنیم در این نوشتار ما به هفت گام اساسی براي یادگیري. تمرین کنید
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  گوش دادن: گام اول

رسد گوش دادن به دیگران بسیار ساده است، اما اگر شنونده فن گوش دادن را نتواند درحالی که به نظر می •
گوش دادن فقط شنیدن کالمی که طرف مقابل به زبان . کار ببندد ارتباط دچار مشکل می شودبه درستی به

 :شامل برخی موارد به شرح زیر استمی آورد نیست، بلکه 

  اینکه گوینده کیست؟ -  •

  دیدگاه او نسبت به مسئله مطرح شده چیست؟ -  •

  چه مسائلی او را نگران می کند، احساساتش چگونه است و چه انتظاري از ما دارد؟ -  •

یز به هنگام عالوه به اینها یک شنونده موفق بخوبی به کلیه ژستها و حاالت بدنی گوینده توجه کند و خود ن •
او هیچگاه با . گوش دادن از ژستها و حاالت بدنی مناسب جهت تایید و اعالم درك طرف مقابل استفاده کند

درصدد “ خمیازه کشیدن و یا با نگاه کردن به سرعت و به اطراف، نگاه خود را از گوینده نمی گیرد و دائما
قل نماید که عالقمند است به حرفهاي او است تا با تماس چشمی مناسب این موضوع را به گوینده منت

  .گوش دهد

  صریح و صادق بودن: گام دوم

. رتباطات انسانی به شکل نامحسوس اما بسیار موثر نقش بازي می کنددرا که است فرایندي بودن وصادق صراحت		
 . میکنند حس		بلکه دو طرف درگیر ارتباط، آن را. تاکید میشود این فرآیند قابل دیدن یا شیندن نمی باشد

اگر نتوانیم یا نخواهیم منظور خود را با صراحت بیان نماییم طرف مقابل به اشتباه می افتد و به حدس و  •
  . گمان متوسل می شود و از واقعیت دور می گردد

  همدلی و همدردي: گام سوم

گرانیها و ترسهاي اغلب ما زمانی که با یکدیگر ارتباط برقرار می کنیم همواره افکار، آرزوها ، تمایالت، ن •
با ما “ ثانیا و باشند ازماداشته درستی درك“اوال دیگران که نیازداریم جهت بدین		.خود را آشکار می سازیم

همدردي تالشی است براي درك و فهم . در زمینه نگرانیها، ترسها و مشکالتمان همدلی و همدردي کنند
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ا جاي دیگران بگذاریم و از دریچه چشم آنها نگاه براي همدلی باید بتوانیم خود ر. دنیاي ذهنی طرف مقابل
در همدلی شما می توانید سخن طرف مقابل را تکرار کنید تا بداند که شما منظور او را . و احساس کنیم

 .دریافته اید

با استفاده از شما .پدرم سه ساله که سرطان داردو نگران وضعیتش هستم: به شما می گوید همراه بیمار: مثال  •
  می توانید به او بگویید؟  چه رفتار همدالنهطرز 

  همدلی و همدردي: گام سوم

ه سعی می کند با دنکته قابل ذکر اینکه میان همدلی و همدردي تفاوت وجود دارد، در همدردي شنون •
بدین معنی که خوشحال شدن به خوشحالی او و متاسف . احساسات و عواطف گوینده همنوایی داشته باشد

درصدد تایید و “ شدن به ناراحتی او منجر می شود ولی همانطور که اشاره شد در همدلی، شما الزاما
 . موافقت با طرف مقابل خود نمی باشید

داوم ارتباط نقش بازي می کنند، با این تفاوت که در همدلی نقش منطق قويهمدلی و همدردي هر دو در ت •
تر از احساس است و شنونده با همدلی به خوبی به حرفهاي گوینده گوش میدهد تا بتواند براي حل مسئله 

  . با تخلیه هیجانات و عواطف منفی به او کمک می کند“ به او کمک کند، ولی در همدردي صرفا

  حفظ آرامش و احترام به طرف مقابل: گام چهارم

ما اغلب در ارتباطات خود با دیگران درصدد ارزیابی آنها برمی آییم و گاه فکر می کنیم یا باید نظرات و  •
را به آنها  ننظرات و احساسات خودما) مستقیم و غیرمستقیم(احساسات آنها را رد کنیم و یا به نوعی 

نمی یابد و هر دو طرف درگیر در تداوم“غالبا		این روش شکل می گیردارتباطاتی که بر پایه . تحمیل نماییم
خواهیم دیگران با نظرات ما موافقت باید به خاطر داشته باشیم همه ما می. ارتباط را دچار مشکل می سازد

 . کنند و یا حداقل به افکار و احساسات ما احترام بگذارند و آنها را تایید کنند،

که اغلب مردم مانند ما فکر نمی کنند، احساس نمی کنند و به روش خود به دنیا  در نظر گرفتن این نکته •
  . نگاه می کنند بسیار اساسی است
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  مخالفت نمودن به شیوه مناسب: گام پنجم

اگر بتوانیم بپذیریم که دیگران مانند ما نیستند آن وقت می توانیم به شیوه مناسب با نظرات و عقاید آنها که  •
همراه با بلند “ به عبارت دیگر بدون بحث و جدل مخرب که غالبا. صحیح نیستند مخالفت کنیمبه نظر ما 

ترین یکی از مناسب. کردن صدا، داد و فریاد، خشم و غضب است می توانیم به نتیجه مناسب دست یابیم
در سخنان  در این روش، فرد. ها براي مخالفت کردن با نظرات و عقاید دیگران روش خلع سالح استشیوه

و سپس در مقام موافقت ) حتی اگر با مجموعه سخنان او موافق نیست (طرف مقابل حقیقتی را پیدا می کند 
 . رام بخش عجیبی می گذاردآاین روش بر طرف مقابل تاثیر .. و تایید آن حرف می زند

ا این شیوه در ممکن است روش خلع سالح را نپذیرد ولی جدل، بی فایده و همیشه بی سرانجام است، ب •
واقع شما پیروز از بحث خارج می شوید و طرف مقابل نیز احساس پیروزي می کند و با آمادگی بیشتري به 

  . حرفهاي شما گوش می دهد

بستري نکردن بیمار به نداشتن تخت خالی جواب مراکز درمانی در جهت بستري بیماران از قبیل : مثال •
ند و با توجه به تعدد بیماران و کمبود مراکز درمانی مراکز تالش در بیماران شما احداث و نیرو ي کاري دار

  .جهت بستري در اولین فرصت ممکن دارند

  خودشناسی و افزایش آگاهی: گام ششم

شناسایی دنیاي ذهنی دیگران، همدلی و همدردي کردن با آنها و یا به نتیجه رسیدن بحثهاي ما با دیگران  •
ي افزایش اطالعات و آگاهیهاي خود جهت شناسایی دیگران و محیط شناسی و تالشی برادنیازمند خو

 . زندگی است

آرزوها و نیازهاي خود و پذیرش صادقانه آنها، کمک می کند  آگاهی از نقاط قوت و ضعف، ترسها، امیال، •
  . تر ببینیم و آنها را بپذیریمویژگیها و وخصوصیات دیگران را واقع بینانه

  :به سئواالتی نظیر پرسشهاي زیرکمک کننده است در خودشناسی پاسخ دادن •

  دوست دارم دوستان و افرادي که با آنها ارتباط نزدیک دارم چه ویژگیهایی داشته باشند؟-  •
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  آیا می توانم رابطه صمیمانه و بدون قید و شرط را با دیگران برقرار نمایم؟-  •

  خودشناسی و افزایش آگاهی: گام ششم

 دوستانه چقدر لذت میبرم؟ از درگیر شدن در یک رابطه-  •

  میزان تعهد من در ارتباطات اجتماعی چقدر است؟-  •

  در مواقع ضروري چقدر می توانم به دوستانم کمک کنم؟-  •

  آیا در دوستی و ارتباط با دیگران پیش قدم می شوم؟-  •

  دیگران پیدا می کنم چگونه عمل می کنم؟ مشکلیدرارتباطبا	زمانی که مسئله یا-  •

  من از دیگران واقع بینانه است؟آیا انتظارات -  •

شناسی و افزایش آگاهی مستلزم صرف وقت، صبوري و تالشی در جهت تغییر دباید به خاطر داشت خو •
  . ویژگیهاي منفی خود است

  شناسایی افکار تحریف شده: گام هفتم

اي خود رفتار اکثر ما در ارتباط با دیگران در چارچوب افکار خود و احساسات از پیش تعیین شده و کلیشه •
بدین معنی که ما در . در بسیاري از این افکار، تصویر صحیحی از واقعیتها موجود نمی باشد. می کنیم

تر براي روشن. فرآیند پردازش اطالعاتی که نسبت به دیگران داریم دستخوش خطاي شناختی می شویم
 :شدن مطلب مثالی بیان می کنیم

ه سایه یک شیء مثل یک تکه چوب باریک و بلند یا ریسمانی را آیا تاکنون براي شما پیش آمده است ک •
ایم به این همه ما در طول زندگی بارها تجربیاتی از این دست داشته“ روي دیوار به شکل مار ببینید؟ مطمئنا

  .گفته میشود)) خطاي حسی (( قبیل تجربیات در علم روانشناسی احساس و ادراك، 
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  ریف شدهشناسایی افکار تح: گام هفتم

براي شناسایی این دسته باورها و . باید به خاطر داشت زیر بناي تحریفهاي شناختی باورهاي غیرمنطقی است •
مبارزه با تحریفهاي شناختی عالوه بر آگاهی، کمک گرفتن از افراد متخصص نظیر روانشناسان بسیار کمک 

 کننده است

کنند، لذا باید آنها را شناخت و در جهت ایجاد می تحریفهاي شناختی در ارتباطات انسانی مشکالت فراوانی •
  . در اینجا به برخی از مهمترین تحریفهاي شناختی همراه با مثال اشاره می کنیم. تصحیح آنها گام برداشت

  شناسایی افکار تحریف شده: گام هفتم

بینید و سالم می کنید، اما او جواب سالم شما را نمی دهد و ها را در دانشکده مییکی از همکالسی: مثال •
 . بی تفاوت از کنار شما می گذرد

هاي زیر این ذهنی که دچار تحریف و خطاي شناختی است، امکان دارد به یکی از شیوه: در این حادثه •
  . رفتار را تعبیر و تفسیر نماید

  ) پیش داوري ( او چقدر خودخواه و مغرور شده است -  •

  )شخصی سازي ( ام من کاري کرده“ حتما-  •

  )تعمیم مبالغه آمیز ( همیشه دیگران را نادیده می گیرد -  •

  ) نتیجه گیري و یا تصمیم گیري شتابزده ( ام را باید با او قطع کنم رابطه-  •

هاي مذکور به نوعی منجر به قطع یا مخدوش شدن ارتباط ما با همانطور که می بینید، هر کدام از شیوه •
دیگران میشود، در حالی که شاید مسئله اساسی، عدم توان ما در پردازش اطالعات صحیح و مبتنی بر 

  . واقعیت باشد، که باعث بوجود آمدن این مسئله شده است

 تکنیک هاي ارتباط درمانی 

اط با بیماران است وبه ما کمک می کند تا این ارتباط مختل ارائه روش هاي صحیح در برقراري ارتب •
 :این تکنیک ها شامل موارد زیر می باشد.نشود
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  برخورد اول با توجه به اضطراب زیاد بیمار بسیار اهمیت دارد - 1 •

  جلب اعتماد واطمینان بیمار - 2 •

  رازداري وگوش کردن به صحبت هاي بیمار - 3 •

  .)المکان به بیمار قول نمی دهیم حتما عمل می کنیمحتی ا(دادن قول هاي قابل اجرا - 4 •

  آموزش به بیمار

 مقدمه

و مهارتهـاي مـرتبط بـا علـوم پایـه      مفـاهیم  ,   تعریف پرستاري پرستاري هنروعلمی است کـه مشـتمل بـر فعالیتهـا    
پرسـتاري حرفـه منحصـر    . موضـوعات معاصـر و سـایر زمینـه هـا مـی باشـد        ,اخالقـی  , علوم فیزیکی,   اجتماعی

حفـظ سـالمت و مشـکالت بهداشـتی را     ,سـالمت   ءبه فـردي اسـت زیـرا پاسـخ افـراد و خـانواده هـا بـه ارتقـا         
ــالینی ,ارائــه مراقبتهــا مســتقیم : مشــخص مــی کنــد پرســتاران بســیاري از نقشــها ي همزمــان   ــري ب تصــمیم گی

  .جستجوي حمایت از مددجو و خانواده و آموزش را متقبل میشود ,

  آموزش  

یـادگیري در یادگیرنـده ، طـرح ریـزي مـی شـود و بـین         ایجـاد  منظـور  بـه  که هایی فعالیت از عبارتست آموزش
شــرط ضــروري بــراي اطــالق  2بنــابراین . یاددهنــده و یادگیرنــده بــه صــورت کــنش متقابــل جریــان مــی یابــد 

  :مفهوم آموزش وجود دارد 

 اهداف آموزشی  - 1

 برنامه ریزي براي رسیدن به اهداف - 2
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  تعریف آموزش به بیمار 

کـه   و بیمـار   یپزشـک تـیم  فرآیندي است بیمار محـور مبتنـی بـر نیازهــاي تعیـین شـده توسـط        آموزش به بیمار 
براي کمـک بـه بیمـار در تصـمیم گیـري مشـارکتی و آگاهانـه بـراي کنتـرل و کنارآمـدن هـر چـه بهتـر بیمــار            

  .بـا بیمـاري اش اجرا می گردد

سـالمتی را از نظـر دانـش ،     بـه  مربـوط  رفتارهـاي  کـه  اسـت  افـراد  بـه   کمـک  فرآیند بیمار به آموزش عبارتی به
  . در زندگی روزانه شان به کار برند  رامهارت نگرش و ارزشها بیاموزند بطوري که این رفتارها 

ـ  این فرآیند هدفمند ، سیستماتیک ، منظم و طراحـی شـده اسـت کـه      ه موجـب آن یـادگیري اتفـاق مـی افتـد و      ب
و صـالحیت و توانـایی او در مراقبـت از     شـود بیمـار تغییـر ایجـاد مـی     بدنبال آن در آگاهی ، نگـرش و مهـارت   

و از بـروز  . خود افزایش یافته و فعالیت هاي را انجـام مـی دهـد کـه بـه سـطح سـالمت و رفـاه وي مـی افزایـد           
  .عوارض بالقوه پیگشیري می کند 

مـوزش هـاي درمـانی    آبـه بیمـاري شـامل     مربـوط موزش به بیمـار در برگیرنـده تمـام فعالیـت هـاي آموزشـی       آ
  .بهداشتی و ارتقاي سالمت بالینی است 

بسیاري از افراد تصویر می کنند آموزش به بیمـار یعنـی انتقـال اطالعـات از طریـق صـحبت ، نوشـته هـا ، نـوار          
  ... ویدیویی ، اینترنت و 

حسوب می شود کـه در  اما افزایش دانش بیمار اگر چه کامالً ضروري است ، تنها بخشی از فرآیند پیچیده آموزش م 
  .پایان باید منجر به تغییر رفتار شود 

  . از اطالعات مربوط به بیماري وي رفع شود% 20نیازهاي اطالعاتی بیمار می تواند فقط با آموزش %  80 
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 تاریخچه آموزش به بیمار

ــدمتی دیرینــه دارد  ــوان آموزگــار ق ــه عن ــه طــوري کــه از ســالهاي . نقــش پرســتار ب ــی 1800 ب ــانی کــه یعن زم
پرستاري به عنوان یک حرفه قانونمنـد شـناخته شـد؛ آمـوزش کـه یکـی ازنوآوریهـاي مهـم مراقبتهـاي بهداشـتی           

  .بود، توسط پرستاران انجام میشد

بـا   1396مهرماه سال آغاز گردید و از ابتداي بهمن 22در بیمارستان  1395آموزش به بیمار به صورت منسجم از سال
و راه انـدازي مرکـز بهبـود خـودمراقبتی،      ت در بیمارستان وتعیین پرستار آموزش سالمتاستقرارنظام آموزش سالم

ارائه آموزش ها به صورت سازماندهی شده ومنظم و با استفاده ازدانش روز پزشکی و پرستاري به شکلی جـامع تـر   
 .ادامه یافت

تغییـرات متعـددي بـه     . سعه یافته اسـت  آموزش به بیمار ، از نظر تئوري و عملی ، به طور عمده در سه دهه اخیر تو
  . صورت همزمان و پیشرونده رخ داد که بر سیستم مراقبت بهداشتی در اروپا و سایر کشورها تأثیر گذار بودند

  :این تغییرات عبارتند از 

  تغییر عمده در بروز بیماریها  
  توجه بیشتر به ابعاد معنوي و انسانی در مراقبت هاي بهداشتی  
  ابراز نارضایتی بیماران از سیستم مراقبت بهداشتی  
 تغییر نقش عمده بیمارستان در نحوه ارائه خدمات  
 افزایش بار اقتصادي و مالی تحمیلی به بخش سالمت  

  اهمیت آموزش به بیمار

امـا  کاهش یافته است  به دلیل پیشرفت هاي پزشکی و افزایش تکنولوژي گرچه مرگ و میر ناشی از برخی بیماري ها
پیشـگیري  (به این دالیل پیشگیري در همه سطوح اولیه . میزان ناتوانی از اغلب بیماري هاي مزمن روبه افزایش است

نیازمنـد مشـارکت فعـال    ) پیشگیري یا آهسته کردن پیشـرفت بیمـاري   (و ثالثیه) تشخیص سریع (ثانویه ) از بیماري 
  .دبیمار با راهنمایی وحمایت از جانب تیم پزشکی می باش
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  آموزش به بیمار مزایاي

 افزایش رضایتمندي بیماران 

 کاهش اضطراب بیماران 

 کاهش دوره بستري 

 افزایش نتایج درمان با پایبندي بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی 

 کاهش هزینه هاي درمانی و بهداشتی 

  بهبود کیفیت زندگی بیمار  
 کاهش بروز عوارض بیماري  
  افزایش توانمندي و مشارکت در برنامه هاي درمانی و مراقبتی  
 افزایش استقالل بیمار در فعالیت هاي روزمره  
 تکمیل برنامه هاي درمانی  
 کاهش پذیرش مجدد بیماران  
 در نهایت توانمند سازي جامعه  

  موانع آموزش به بیمار 

  گاهی پرستار از روش ها و فنون آموزش آعدم  
  بهداشتیکمبود وقت کارکنان  
 کوتاه بودن مدت بستري بیماران در بخش  
  موزشی مناسب در بیمارستان آعدم وجود محیط و وسایل  
  موزشی مورد نیاز آگاهی پرستار نسبت به مطالب آعدم  
  موزش مسئله آعدم وجود انگیزه یادگیري و بی توجهی بیمار به  
  عدم وجود اعتماد به نفس و اعتقاد به نقش آموزشی پرستار  
 توجه و حمایت مسئولین و مدیران در قبال مسأله آموزش بیمار عدم  
  تضاد نقش بین متخصصین رشته هاي مختلف بهداشتی  
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نیز نشان می دهد در کشور ما  برنامه آموزش به بیمار از وضعیت مطلوب برخوردار نمـی باشـد و    چنانچه مطالعات 
ود و یا اینکه بسیار ناقص و نامنظم اجرا می گـردد و بـه   از شواهد و قرائن چنین برمی آید که آموزش یا اجرا نمی ش

نظر می رسد که در اجراي آموزش بیمار موانع و مشکالت فراوانی براي پرسـتاران وجـود دارد کـه در مـوارد بـاال      
در این میان عدم اعتقاد پرستار به نقش آموزشی خود مهمترین عامل بازدارنده به شـمار   ولیتعدادي از آنها ذکر شد 

  .می رود

  هدف از آموزش به بیمار 

هدف اصلی از آموزش بـه بیمـار توانمندسـازي بیمـاران جهـت برنامـه هـاي خـود مراقبتـی بـه منظـور ارتقـاء              
  .سالمت می باشد 

ان کلـی توسـط انجمـن بیمارسـتانهاي آمریکـا پیشـنهاد شـده کـه         عنـو  10در تنظیم نیازهـاي آموزشـی بیمـاران    
  .الزم است مدنظر قرار گیرند 

  عملکرد طبیعی بدن  
  مشکالت مرتبط با تشخیص بیماري  
 داروهاي تجویز شده  
  رژیم غذایی  
 محدودیتهاي فعالیتی  
  غربالگري تشخیصی و آزمایشات  
  معیارهاي پیشگیري کننده یا ارتقاء سطح بهداشت  
 جامعه منابع  
  منابع مالی  
  برنامه هاي آتی پزشک براي بیمار 
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  اولویت بندي اهداف آموزش 

Must to Know  باید بداند  

اهداف حیاتی و ضروري ، اهـدافی کـه دانسـتن آنهـا ضـروري اسـت و درصـورت بـرآورده نشـدن حیـات بـه             
بیمـار بایـد مقـدار    . بیمـار بایـد عالیـم و نشـانه هـاي سـکته قلبـی را توضـیح دهـد          : خطر می افتد براي مثـال  

  .سولین را بکشد نصحیح از ا

Better to Know  بهتر است بداند  

اهدافی که بهتر است بداند مواردي هستند کـه بـراي بهبـود سـالمتی مفیـد هسـتند امـا مـی تـوان آمـوزش آنهـا             
خیر انــداخت ماننــد نیازهــاي مربــوط بــه تغذیــه ، تحــرك ، ارتباطــات جنســی ، کمــک هــاي روانــی  أرا بــه تــ
  اجتماعی 

Nice to Know  خوب است بداند  

ـ   ه بقیـه اولویـت کمتـري دارد و اگـر بـرآورده نشـود حادثـه مهمـی         نیازهایی که خوب است بیمار بداند نسـبت ب
  از مواد غذایی  یکمثل دانستن میزان کالري هر . رخ نمی دهد 

  :اهداف اختصاصی  

  آشنائی مددجو با بیماري خود  
  توانایی مددجو در برنامه هاي خودمراقبتی  
  افزایش توانایی در تصمیم گیري جهت ادامه درمان  
 ، نگرش و مهارت مددجو در زمینه مراقبت از خود  افزایش دانش  
 ارتقاء رضایت مددجو از خدمات درمان  
  بهبود شیوه و کیفیت زندگی  
  کاهش هزینه هاي بیمارستانی 
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  قش پرستار در آموزش و یادگیري ن

اگــر ایــن اطالعــات در . مـددجویان و خــانواده هــا غالبــاً از پرســتاران اطالعــات بهداشــتی را طلــب مــی کننــد  
پرسـتار بایـد تـالش کنـد نیازهـاي      . ممکـن اسـت نیـاز بـه آمـوزش روشـن نگـردد       .  نشـود   گذاردهاختیارشان 

پرسـتار بایــد  . آموزشـی مـددجو در مــورد شـرایط جســمی و برنامـه هــاي درمـانی خـود را پــیش بینـی نمایــد        
اطالعاتی را ارائه دهد که مددجو و خـانواده نیـاز دارنـد و احتمـاالً مـورد اسـتفاده قـرار خواهنـد داد بـراي ایـن           

را که پرستار آموزش دهنده مؤثر مـی باشـد بایـد مـددجو را تحـت آمـوزش قـرار دهـد نـه اینکـه فقـط حقـایق             
نیـاز دارد بشناسـد و زمـانی را کـه بـراي آمـوزش        پرستار بایـد بـا دقـت آنچـه را کـه مـددجو      . بگوید و بگذرد 

  . این امر مناسب است تعیین نماید 

ــددجویان      ــه اجــراي آن هســتند ، م ــادر ب ــد و ق ــوزش مــددجو ارزش مــی گذران ــه آم زمــانی کــه پرســتاران ب
  .آمادگی بیشتري براي پذیرش مسئولیت هاي بهداشتی کسب می کنند

  رابطه بین آموزش و یادگیري 

یادگیري هدف است و آموزش وسیله رسـیدن بـه ایـن هـدف ، یـادگیري همیشـه معطـوف بـه یادگیرنـده اسـت            
  .اما آموزش مستلزم فعالیت متقابل بین حداقل دو نفر مربی و یادگیرنده است 

  یادگیري می تواند بدون آموزش صورت پذیرد اما آموزشی که منجر به یادگیري نشود آموزش نیست؟  

  :در آموزش به بیمار  نکات کلیدي

             ـ ثیر أبیمار را از نظر جسمی و روانـی آمـاده یـادگیري کنیـد مـثالً اگـر بیمـار درد مـی کشـد یـا تحـت ت
  . است آماده یادگیري نیست  داروهاي بیهوشی

     مـثالً قبـل از عمـل جراحـی میـزان یـادگیري بیمـار در مـورد         . انگیزه یـادگیري را در بیمـار ایجـاد کنیـد
  .ل و راههاي پیشگیري از این عوارض در بیمار باال می رودعوارض احتمالی عم

  محــیط آرام و خلــوت بــا نــور و گرمــاي  مناســب و رعایــت حــریم : محــیط یــادگیري را مســاعد کنیــد
  خصوصی بیمار و آزادي بیان بیمار 
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 نکات مهم و کلیدي را تکرار کنید .  
   ــد ــزي مشــارکت دهی ــه ری ــار را در برنام ــار را در : بیم ــادگیري اش مشــارکت  بیم ــاي ی شناســایی نیازه

  .دهید 
  زمینه شرکت فعال بیمار در آموزش را فراهم آورید.  
   زمــانی کــه آمــوزش ادامــه .آن اطالعــاتی دارد  دربــارهآمـوزش را بــا موضــوعی آغــاز کنیــد کــه بیمــار

  . اطالعات قبلی بیمار باشد فرآیند یادگیري تسریع خواهد شد 
  پیچیده انجام دهید آموزش را از مطالب ساده به.  
  کلیتی از آموزش خود را در اختیار بیمار قرار دهید.  
  شیوه اي که بیمار براي یادگیري مطالب ترجیح می دهد انتخاب کنید .  
    ــب ــراي تســهیل یــادگیري ، مــرتبط ســاختن مطال ــا بخشــید یــک راه دیگــر ب بــه مفــاهیم آموزشــی معن

  .موزشی با زندگی بیمار می باشد آ
  فوري آموخته ها را امکان پذیر سازید به کارگیري.  
  براي ساعات استراحت بیمار برنامه ریزي کنید.  
 بیمار خود را از نحوه پیشرفتش مطلع کنید.  
 یادگیري مطلوب را تشویق کنید .  

  محیط هاي آموزش به بیمار 

 آموزش بدو ورود به بخش  
  آموزش حین بستري  
  آموزش زمان ترخیص 

  حیطه هاي آموزش  

  عملکرد  –نگرش  –دانش 

  استانداردهاي آموزش به بیمار 
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         بیمـار بـراي جلــب مشـارکت بیمــار و خـانواده اش در تصـمیم گیــري و فرآینـد مراقبــت ، برنامـه هــاي
  . ببیندآموزشی تدارك 

 نیازهاي آموزشی بیماران و توانایی تمایل بیماران و خانواده هایشان براي یادگیري ارزیابی گردد.  
 آموزش بیماران به پاسخ دهی به نیازهاي سالمتی آنها کمک می کند .  

روش هاي آموزشـی بـا در نظـر گـرفتن ارزشـها ، اولویـت هـاي بیمـاران و خـانواده هایشـان و تعامـل مناسـب             
  . بین بیمار ، خانواده و کارکنان صورت می گیرد

  :زیر اجرا میشودآموزش بیماران و خانواده آنان براي مراقبت مناسب شامل عناوین 

  استفاده ایمن از داروها و تجهیزات  
  امکان تداخل میان داروها و غذاها  
  وضعیت استراحت  
 مسائل بهداشتی  
 راهنماهاي تغذیه اي  
  مدیریت درد  
  روشهاي خودمراقبتی  

  مراحل آموزش به بیمار

  :تشخیص پرستاري  –بررسی و شناسایی  نیازهاي یادگیري - 1

را مشـخص مـی کننـد سـئواالتی     ) محتـواي آمـوزش  ( پرستار و مددجو اطالعـات الزم بـراي یـادگیري مـددجو     
مانند دانستن چه مطلبی براي شـما حـائز اهمیـت اسـت تـا بتوانیـد بـه طـور کـافی از خودتـان مراقبـت نمائیـد             

براسـاس اینکـه    نیازهـاي یـادگیري  . امکان شـرکت فعـال در برنامـه ریـزي طـرح مراقبـت از خـود را مـی دهـد         
مددجو در فرآیند بهبودي کجاسـت تغییـر مـی کنـد بـدین ترتیـب ارزیـابی یـک فعالیـت مـداوم اسـت بررسـی             
نیازهــاي یــادگیري از طریــق مشــاهده مســتقیم وضــعیت جســمی ، رفتــاري و یــا پــیش بینــی نیازهــا طــی طــرح 
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مـار مراقبـت دهنـده مـی توانـد      در انتهـاي بررسـی پرسـتاري و طـی ارتبـاط متقابـل بـا بی       . درمان نیز میسر است 
  .نیازهاي آموزشی بیمار را بررسی نماید 

  :برنامه ریزي- 2

بعـد از تعیـین تشـخیص هـاي پرسـتاري کـه نیازهــاي آمـوزش مـددجو را مشـخص مـی کنـد ، پرسـتار برنامــه             
آموزشی تدوین می کند که حاوي اهـداف و نتـایج مـورد انتظـار اسـت و مـددجو نیـز در انتخـاب تجربـه هـاي           

یــک . وزشــی شــرکت دارد طــرح آمــوزش براســاس نیازهــاي یــادگیري شناســایی شــده ، تــدوین مــی گــردد آم
ــاي      ــی ، روش و ابزاره ــوي آموزش ــاي محت ــادگیري ، سرفصــل ه ــداف ی ــا اه ــایج ی ــامل نت ــی ش ــرح آموزش ط

  .آموزشی و پیش بینی ارزشیابی موثر آموزش می باشد

ش دهنده براي ارائه محتـواي آموزشـی از آنهـا اسـتفاده مـی      روش هاي آموزشی ، شیوه یا راه هایی هستند که آموز
مختلفی ارائه می شود و شـیوه مناسـب    آموزش به طروق. باید در هر حیطه بهترین روش آموزش تعیین گردد. نماید 

براساس محتواي مطلب و الگوي یادگیري بیمار انتخاب می شود براي پرستاران انتخاب مـوثرترین راهکـار آمـوزش    
  .ت ، سادگی و قابل فهم بودن مطالب کلید رسیدن به موفقیت است مهم اس

  اجرا- 3

ــت         ــده اس ــزي ش ــه ری ــدوین  و برنام ــانواده ت ــار و خ ــارکت بیم ــا مش ــه ب ــایی ک ــه ه ــه برنام ــن مرحل در ای
ــد           ــادگیري مانن ــوزش و ی ــول آم ــام اص ــتفاده از تم ــامل اس ــوزش ش ــرح آم ــراي ط ــود اج ــی ش ــرا  م اج

ر ، زمـــان مناســـب ، ســـهیم کـــردن بیمـــار و خـــانواده او ، روش توجـــه بـــه آمـــادگی  و توانـــایی بیمـــا
ــی          ــوعات آموزش ــازماندهی موض ــی ، س ــک آموزش ــایل کم ــادگیري ، وس ــه ی ــه حیط ــه ب ــا توج ــب ب مناس
ــت ،       ــرار و تقوی ــول تک ــد اص ــادگیري مانن ــول ی ــتفاده از اص ــار ، اس ــراي بیم ــم ب ــل فه ــان قاب ــا زب ــم ب ، تکل

بیمــار ، انتخــاب محتــواي مناســب و اولویـــت      توجــه بــه محــیط یــادگیري و دریافــت بازخوردهــاي      
  .بندي زمان ارائه آن می باشد 
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ایسـتگاه  . انتخـاب یـک محـیط آرام مهـم اسـت      . هنگام اجراي آموزش پرستار باید اصولی را در نظر داشته باشد  
در . پرستاري به دلیل وجود سر و صدا ، رفت و آمدهاي مکـرر محـل خـوبی بـراي اجـراي آمـوزش نمـی باشـد         

. خلوت می توان راحتی و آرامش  بیمار را فـراهم کـرد    یمارستان با گذاشتن پاراوان و یا بردن بیمار به یک محیط ب
سرعت ارائه مطالب در یـادگیري  . زمان آموزش به تمایل و وضعیت بیمار بستگی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد 

  .تأثیر دارد 

از طرفـی سـرعت کـم نیـز خسـته کننـده اسـت زمـان آمـوزش          . آموزش با سرعت زیاد موجب گیجی می شـود  
تکـرار مطالـب مهـم ، سـئوال     . دقیقـه و یـا کمتـر طـول مـی انجامـد        15باید محدود باشد ، هر جلسـه آمـوزش   

  . کردن موجب تقویت یادگیري می شود

  :ارزشیابی- 4

  .یادگیري را ارزیابی کندآموزش مددجو کامل نخواهد شد مگر اینکه پرستار نتایج فرآیند آموزشی و 

  آیا مددجو آنچه را که الزم بود آموخته است؟ 

  . پرستار با مشاهده عملکرد مددجو موفقیت را ارزشیابی می کند

  روش هاي آموزش به بیمار

  )حضوري( روش هاي آموزش مستقیم  

  سخنرانی  
  بحث گروهی  
 گفت و شنود  
 بازي نقش  
 نمایش و تمرین عملی  
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  )غیر حضوري( ر مستقیم روش هاي آموزشی غی

  مطالب نوشته شده

  ارائه فایل هاي صوتی یا صوتی تصویري از طریق رادیو ، موبایل ، تلفن گویا ، سی دي ، رایانه و...  
 تلویزیون  
  روزنامه  
  مجله  
 پوستر  
 فیلم سینمایی  
 نمایشگاه  
 سایر وسایل روش ها  

  فرآیند آموزش به بیمار

  منظور مشارکت سریع بیماراننکات کلیدي در اجراي آموزش به 

  اطالعات مهم را از همان ابتداي کار در اختیار آنها قرار دهید.  
 اقداماتی که باید انجام دهند را به آنها بگویید.  
  دلیل مهم بودن چنین مسائلی را براي آنها توضیح دهید.  

  بررسی عوامل موثر در یادگیري

 سن  
 سطح سواد ، فرهنگ، زبان  
 تجربیات قبلی  
 یط فیزیک بیمارشرا  
 سالمت روانی بیمار  
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 تصویر ذهنی فرد از خود  
 وضعیت اجتماعی و اقتصادي بیمار  
 نگرش و انگیزه جهت یادگیري  

  متغیرهاي موثر در تعیین اولویت هاي آموزشی

 نیازهاي یادگیري بیمار  
 پرسنل موجود  
 مدت زمان تماس پرسنل با بیمار  
 برقراري ارتباط بین متخصصین حرفه هاي مختلف  

  نکات کلیدي در اجراي آموزش

  اطالعات مهم را از همان ابتداي کار در اختیار آنها قرار دهید.  
 اقداماتی که باید انجام دهند را به آنها بگویید.  
  دلیل مهم بودن چنین مسائلی را براي آنها توضیح دهید.  

  عوامل موثر در موفقیت یک دوره آموزشی

  :قبل از شروع آموزش 

  رعایت احترام  
 ایجاد انگیزه براي یادگیري  
 برقراري رابطه عاطفی  
 انتخاب محل مناسب  
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  در حین آموزش 

  استفاده از روش هاي فعال یاددهی  
 رعایت سازمان یافته بودن مطلب  
 رعایت وضوح مطلب  
 استفاده از تجارب قبلی یادگیرندگان  
 آموزش مطالب کاربردي  
 توجه به تفاوت هاي فردي و فرهنگ  

  :بعد از آموزش 

 ارزیابی  
 رد.ارائه بازخو  

  ثبت آموزش به مددجو

بـراي مثـال   ( چون آموزش مددجو غالبـاً بـه صـورت غیـر رسـمی بـین پرسـتار و مـددجو صـورت مـی گیـرد            
غالبـاً پرسـتاران فرامـوش مـی کننـد تـا       . ثبت مداوم محتـواي آمـوزش مـددجو مشـکل اسـت      ) هنگام دارو دادن

  .شده اختصاص دهندوقتی را به یادداشت اطالعات آموزش داده 

  روند کار آموزش به بیمار در بخش هاي بستري

   کلیـه بیمــاران در بخــش هــاي بســتري توســط کارشناســان پرســتاري آمــوزش داده مــی شــوند آمــوزش
  .هاي براساس شرایط بیمار و اولویت بندي نیازهاي آموزشی انجام می شود

     آمـوزش بـه بیمـار ثبـت مـی شـود و        موارد آموزش به بیمار در پرونده بیمـار در برگـه مخصـوص ثبـت
  .به بیمار پمفلت مربوط به موضوع داده می شود
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            ارزشیابی موارد آموزش به بیمـار در بخـش توسـط سرپرسـتار همـان بخـش بـراي کلیـه بیمـاران انجـام
می شود قابل ذکر است در صـورتیکه در سـتون ارزشـیابی غیـر مـوثر قیـد گـردد نیـاز آموزشـی دوبـاره           

  .موزش داده شده و ارزشیابی صورت بگیردباید به بیمار آ
            ارزشیابی سرپرستار در مورد بیمـاران توسـط سـوپروایزر بـالینی و کارشـناس آمـوزش بـه بیمـار نیـز بـه

  .صورت راندوم انجام می شود
  هنگام ترخیص تعداد موارد آموزش به بیمار در سیستمHIS بیمارستان ثبت می گردد.  

  

 

  


