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ضرورت و اهمیت آموزش بیمار

این سؤال همواره مطرح بوده است که چه کسی به غیر از پزشک، داروساز، پرستار، مشاور پزشکی و 
درمانی در سیستم مراقبت بهداشتی باید قرار گیرد تا گروه مراقبت از بیمار کامل شود. -نیروهاي تشخیصی

عضاء کارا و مؤثر تیم مراقبت باشند. توانند از امطمئناً بیمار و خانواده وي می

پذیري بیماران در قبال در بررسی متون، دلیل عمده شکست در نظام مراقبت بهداشتی، عدم مسئولیت
رفتارهاي بهداشتی خود است؛ اما این مشکل به دلیل عدم تمایل بیمار نسبت به سالمتی خود، و یا صرفه 

هاي اعمال شده نیست بلکه به دلیل عدم روي بیمار از درمانهاي بهداشتی یا عدم پیجویی وي در هزینه
هاي الزم براي اخذ رفتار بهداشتی مناسب است. آموزش بیمار ابزاري ها و نگرشها، مهارتدریافت آگاهی

شود.در دست پزشک است که علی رغم فواید زیاد آن در قبال هزینه ناچیزش، کمتر از آن استفاده می

کند :آموزش بیمار را چنین تعریف می1980در سال (squyres)اسکیرز 

هاي یادگیري طراحی شده براي بیماران به منظور ایجاد تغییر در رفتار بهداشتی ها و فعالیتترکیب برنامه«
»آنان

1975در برخی از کشورها آموزش به بیمار به عنوان یک قانون مورد تصویب قرار گرفته است. در سال 
مریکا، آموزش به بیماران را براي تامین سالمت آنان، وظیفه پزشکان عمومی قرار داد و تایید انجمن پزشکی آ

کرد که آموزش به بیمار در حرفه پزشکی نقش مهمی دارد. امروزه آموزش بیمار در منشور حقوق بیماران 
من و افزایش آگاهی هاي مزبسیاري از کشورها وجود دارد و نیاز به رعایت آن روز به روز با شیوع بیماري

شود. در منشور حقوق بیمار مشخص شده است که بیمار حق مردم از حقوق خود بیشتر از قبل احساس می
ها، نیاز به مراقبت ها، خطرات و فواید آنها، انتخاب سایر مراقبتدارد تا درباره وضعیت سالمتی خود، درمان

اصل نماید.بهداشتی مداوم، قوانین و مقررات بهداشتی اطالعات ح

بخشی و بطور کلی ارتقاء سالمت را گیري، درمانی، توانهاي پیشهدف از آموزش به بیمار ممکن است جنبه
شامل شود.
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تواند مطرح شود:هدف آموزش به بیمار از دو دیدگاه بیمار و متخصصین پزشکی می

) اهداف مربوط به بیمار و یا نزدیکان وي:1

وضعیت سالمت خودکسب اطالعات دقیق در مورد 

1گیري مناسب بهداشتیافزایش توانایی جهت تصمیم

ها جهت پیشبرد مراقبت از خود در ارتباط با بیماريها و نگرشیادگیري مهارت

ها یا رفتارهاي بهداشتیتوانمند ساختن بیمار براي پیروي از درمان

کاهش اضطراب و افزایش رضایت در مورد وضعیت بهداشتی خود

آگهی و نتیجه بیماريتوانایی بیمار و نزدیکان براي مقابله با پیشافزایش 

ارتقاء فهم بیماران و نزدیکان وي در مورد مسؤؤلیت داشتن در ارتقاء سالمت و تغییر شیوه زندگی

) اهداف مربوط به بیمارستان و کارکنان:2

افزایش اثر بخشی و کارایی مراقبت بهداشتی ارائه شده (بهبود کیفی)

هاي مراقبت بهداشتیهش هزینهکا

افزایش پذیرش رفتار از سوي بیمار

پذیري بیمار براي حفظ سالمتیارتقاء روحیه مسئولیت

افزایش رضایت بیمار

کسب رضایت نامه رسمی از بیمار در مواقع مورد لزوم

در برگیرنده سالمتي ھمھ جانبھ جسمي، رواني و منظور از بھداشت در این متن -١
اجتماعي است.
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افزایش استقالل و عدم وابستگی بیمار

ي نهایی بیماري مؤثر دانسته است اما این  نیاز مهم در نتیجهدر حالی که تحقیقات تاثیر مثبت آموزش بیمار را 
توان در شود. مهمترین عامل این ضعف را میدر بسیاري از موارد توسط اعضاي تیم درمانی،  پاسخ داده نمی

فقدان یا ضعف آگاهی، نگرش و مهارت اعضاي تیم درمانی درخصوص آموزش بیمار دانست.

پاسخ درخصوص بیماري هاي بیاي از ابهامات و پرسشند که با مجموعهحاصل این ضعف بیمارانی هست
ي نهایی کارکرد تیم درمانی بر روي آنان به همین دلیل کنند و نتیجهخود بیمارستان یا مطب را ترك می

ماند.نامعلوم می

»آموزش بیمار«تحقیقات مربوط به 
هاي متعدد کاهش عوامل خطر در موزش روشدر یک مطالعه تاثیر آ1974در سال 2یرهندرسن و می

هاي هاي مشاوره یا روشپیشگیري از بیماري قلب و عروق را تعیین نمودند و دریافتند که اقداماتی مثل روش
اصالح رفتار در کسب رفتارهاي بهداشتی از جمله بهبود رژیم غذایی و کاهش وزن در کاهش کلسترول و 

تري گلیسرید مؤثر بوده است.

انجام » هاي غذاییافزایش پیروي بیماران از رژیم«اي در مورد مطالعه1976ن و همکارانش در سال کاپال
دادند و نتایج نشان دادد که آموزش به بیمار از طریق حمایت اجتماعی در بسیاري از موارد بیمار را تشویق 

نیز نتایج 1997در سال 3و کلور نماید. برن هایمر پیروي از رژیم غذایی و سایر رفتارهاي بهداشتی میبه
مثبتی در مورد آموزش بیماران دیابتی گزارش کردند.

در مورد علل تشدید بیماري و استفاده » آموزش بیماران مبتال به آسم«در مورد 1978اي در سال نتایج مطالعه
کنند در میان بیماران یاز داروهاي پیشگیري کننده نشان داد که تعداد بیمارانی که به بخش اورژانس مراجعه م

آموزش دیده به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. 

1- Myer and Handerson
2- Bernheimer and Clever
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تحقیقات متعدد همچنین نشان داده است در حالی که پزشکان پایه دانش کافی براي آموزش بیماران دارند 
توانند آموزش موثري بدهند.هاي ارتباطی نمیولی به دلیل نداشتن وقت و مهارت

هایی که ها و نگرشر جادویی براي حل همه مشکالت بیماران نیست. رفتارها، عادتآموزش بیمار یک اکسی
باشند. خصوصاً زمانیکه عوامل اجتماعی و اند به راحتی قابل تغییر نمیبه مدت طوالنی در بیماران تثبیت شده

ود که بطور مناسب تواند مفید واقع شفرهنگی تداوم آن رفتارها را تشویق نماید. آموزش به بیمار زمانی می
بکار گرفته شود.

تا به امروز تحقیقات متعدد چهار دلیل عمده را براي آموزش بیمار نشان داده است :
طبیعت بیماریها در جامعه دائماً در حال تغییر است.)1
آید مگر بیمار مشارکت بیمار در مراقبت بهداشتی یک اصل است و این مشارکت  بدست نمی)2

آموزش داده شود.
بخشی متعدد است که اي موثر در حیطه پیشگیري، درمان و توانوزش بیمار یک روش مداخلهآم)3

دهد ها را کاهش میهزینه
.تحقیقات نشان داده است که بیماران دوست دارند درباره بیماري آنها، آموزش داده شود)4

هاموانع رایج در آموزش بیمار و راهکارهاي رفع آن

شود و یا به صورت ناقص صورت آموزش بیمار به دلیل وجود موانعی انجام نمیبسیاري از اوقات، فرآیند
توان به شرح زیر بر شمرد:ترین موانع موجود بر سر راه آموزش بیمار را میپذیرد. رایجمی

: بسیاري از اوقات به دلیل تعداد کم پزشکان یا دیگر اعضاي تیم پزشکی به نسبت کمبود وقت-1
شود.ار به درستی انجام نمیبیماران، آموزش بیم

هاي مدیریتی، از جمله تخصیص : فرآیند آموزش بیمار مستلزم حمایتهاي مدیریتیکمبود حمایت-2
بودجه یا پرسنل کافی است. بسیاري از مدیران این مراکز آگاهی و نگرش صحیحی در مورد اهمیت 

تواند از ها میی مانند بیمارستانو فایده آموزش بیماران ندارند. این امر به ویژه در موسسات پزشک
شوند.عواملی باشد که مانع اجراي صحیح آموزش بیمار می
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: در بسیاري از موسسات پزشکی، دقیقاً مشخص نیست که نامشخص بودن مسؤولیت آموزش بیماران-3
مسؤولیت آموزش بیماران بر عهده کدام رده شغلی است. آیا پزشکان متخصص مسؤول دادن چنین 

ایی هستند؟ پزشکان عمومی یا پرستاران؟هآموزش
هاي تردید یکی از جدي ترین موانع آموزش بیماران، کمبود مهارت: بیهاي آموزشیکمبود مهارت-4

اموزشی نزد کادر علوم پزشکی است. واقعیت این است که در نظام جاري آموزش پزشکی جاي 
گرفته نشده است. بسیاري از پزشکان هاي آموزشی در دانشجویان در نظرچندانی براي ایجاد مهارت

دانند دانند، و عده زیاد دیگري نیز نمیو پیراپزشکان اساساً اهمیت و ضرورت آموزش بیماران را نمی
دانند اگر بخواهند مطلبی را به چه چیزي باید به بیمار آموزش داده شود. همچنان که بسیاري نیز نمی

ار را انجام دهند؟ نتیجه تمام این اشکاالت این است که بیماران آموزش دهند، چگونه باید این ک
شود.عطاي آموزش بیماران به لقاي آن بخشیده می

هاي زبانی، هاي فرهنگی پزشک و بیمار، به ویژه تفاوت: گاهی نیز تفاوتزبانی-موانع فرهنگی-5
سنل پزشکی رود. این امر به خصوص در شرایطی که از پرمانعی در آموزش بیماران به شمار می

تر است.درمانی استفاده شود، محسوس- غیربومی براي ارائه خدمات بهداشتی
شود آموزش بیماران در مؤسسات درمانی به طور معمول به فراموشی سپرده ي این عوامل باعث میمجموعه

مهري قرار بگیرد.شود یا مورد بی

ي واند عامل مهمی در افزایش کیفیت ارائهتشناسایی و رفع موانع موجود بر سر راه آموزش بیماران می
هاي آنان و در نهایت افزایش کارآیی و مندي بیماران و خانوادهخدمات پزشکی و ارتقاي میزان رضایت

درمانی باشد.- وري نظام بهداشتیبهره
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 دومفصل
فرآیند آموزش بیمار
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مقدمه

آمادگی یادگیريکهبا بیمارانپرستارانوقتی.پرستاري استعملمهم ترین جنبه هايیکی ازآموزش بیمار
کاهش، کاهش عالئمبهرا متحول کنند و باآموزش بیماربیمار می توانند زندگیدارند ارتباط برقرار میکنند،

واثر بخشی  درمان کمک و شناخت بیماري، زندگیافزایش کیفیتبستري مجدد،کاهش میزاناضطراب، 
بهداشتی،، از جمله مراکز خدماتطیف گسترده اي ازتواند در یکتوسط میپرستاران زش. آموکنند

، سالمندان، خانه مراقبت طوالنی، امکانات صنایع، مطب پزشکان، مدارس، کلینیک هاخانه ها،بیمارستان ها،
به تعویضچگونهیاد میگیرند کهبیماران، گرامهارتاز طریق آموزش.شودارائه و ارتشکیفريموسسات 

و عملکرد می استقاللکه باعث افزایشهاییشرکت در فعالیت وتمریناتانجام،يدارومدیریت،پانسمان
یاد بگیرند که چگونهبیماران، رفتارهاي بهداشتیبا هدف تغییرسالمتآموزش از طریقشود مبادرت کنند.

تا به آنها پرستاران وابسته هستندبهعموم مردم دهند.سالمت خود را ارتقاءواز بیماري جلوگیري کنند
یک اگردر بسیاري از کشورها.سالمتی کمک نمایندمراقبت هاي مشکالتنحوه مدیریتدردرك 

فقدان ناشی ازآسیب،نشان دهد کهبتواندبیماروبیمار را ارایه دهدهاي مورد نیازپرستارنتواند آموزش
شکایت کند.سهل انگاريبراياز پرستار می تواند،یا دستور العمل استاطالعات

مراقبت با برنامه طور مناسب برنامه آموزشی به سالمتیبیمار/ خانواده و دیگراعضاي تیم مراقبت ، پرستاران
اعضاي این برنامه به عنوان طرحی براي فعالیت هاي آموزشی بیمار و خانواده توسطد .از بیمار ادغام می نمای

است که می مراقبتیخودمدلمراقبت هاي بهداشتیویژگی هاي1جدول سالمتی خواهد شد.تیم مراقبت 
.قرار گیردمورد استفادهمراکز بهداشتی درمانیتمامدرتواند

خود مدیریتی بیماریک مدلویژگی هاي:1جدول

دده یادبگیرري و یا درمان ارائه شبیمافیزیولوژیکی و روانیبیمار باید در خصوص عوارض وعواقب

تصمیم گیري درمورد مدیرت مراقبت ها یاد بگیردوبیمار باید درخصوص نحوه حل مشکالت

ارتقاء سطح سالمت یاد بگیردبیمار باید در خصوص نحوه جلوگیري از پیشرفت بیماري و
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بیمار باید در خصوص مشارکت با پزشک ،پرستار و سایر متخصصین مراقبت سالمت یاد بگیرد

ر بعضی از نکات کلیدي فرآیند آموزش و یادگیري آورده شده است.در زی

خود را آماده کنید-1

الف)یادگیرنده را بشناسید.-2

ب) از مطلب اطالع داشته باشید.-2

ج) از نقاط ضعف و قوت آموزش خود آگاه باشید.-2

تعاریف واضح، روشن و اهداف قابل سنجش باشند. -3

و ایجاد تعامل، از استراتژیهاي موفق و مفید هستند. الف) تنظیم هدف با کمک بیمار -3

ب) هر جلسه را به جلسات قابل کنترل تقسیم کنید.-3

آموزشتان به گونه اي باشد که باعث ایجاد انگیزه و عالقه در یادگیرنده شود؛ تن صدا را مرتباً تنظیم کنید-4

وضـوعات را از سـاده بـه مشـکل آموزش را به صورت مراحل پشت سر هم و منظم ارائـه دهیـد. الـف) م-5
مرتب کرده و توضیح دهید. ب) آموزشها را براساس اطالعات اولیه انجام دهید.

.دخالت و شرکت بیمار در آموزش را بیشتر کنید-6

میزان پیشرفت و نزدیکی به هدف را ارزیابی کنید.-7

پیشرفت یا عدم پیشرفت به سمت نتیجه مورد نظر را ثبت کنید.-8

ر آموزش بیماران تاثیر دارد :چندین عامل د

نیازهاي یادگیري بیمار)1
نیازسنجينیازسنجي
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پرسنل موجود )2
مدت زمان تماس پرسنل با بیمار)3
منابع آموزشی در دسترس)4
درمانی-هاي مختلف بهداشتیبرقراري ارتباط بین متخصصین حرفه)5

مقوله آموزش بیمار در شرایط کشور ما متاسفانه هر پنج مورد نقص دارد و عمالً به صورت ملی و کالن به
این فرهنگ را در بین مراکز » آموزش بیمار«زي و سیاستگذاري در ارتباط با یرپرداخته نشده است. برنامه

دهد.درمانی توسعه می-خدمات بهداشتی

شود کهیادگیري زمانی موثر واقع می

درصدد پاسخگویی به نیازهاي احساس شده یادگیرنده باشد.)1
گیري صورت گیرد مشارکت فعال یادگیرنده ضروري است.خواهیم یاداگر می)2
تر وقتی که مواد آموزشی در ارتباط با مطالبی باشد که یادگیرنده تاکنون فراگرفته، یادگیري ساده)3

گیرد.صورت می
شود.دار باشد، یادگیري تسهیل میوقتی که مواد آموزشی براي یادگیرنده معنی)4
تري باقی مورد استفاده فرد قرار گیرد یادگیري به مدت طوالنیاگر موارد یادگرفته شده بالفاصله)5

افتد.ماند در حالیکه اگر به تاخیر افتد چنین اتفاقی نمیمی
یادگیري به صورت متناوب انجام شود.)6
یادگیري تقویت شود.)7
گیرد.وقتی که یادگیرنده از پیشرفت خودش آگاه باشد یادگیري آسانتر صورت می)8

هایی نیاز دارد :پزشک مسئول آموزش بیمار براي آموزش موثر به مهارتتیم درمانی و 

مهارت در نیازسنجی آموزشی بیمار)1
مهارت در تنظیم اهداف آموزشی و انتخاب روش مناسب آموزش)2
مهارت توضیح شفاهی مؤثر)3

تنظیم اھداف آموزشيتنظیم اھداف آموزشي

آماده كردن مواد كمك آموزشيآماده كردن مواد كمك آموزشي

آموزش بیمارآموزش بیمار

ارزشیابي ارزشیابي 
بیماربیمار

یر یادگیري واقعي زماني اتفاق مي افتد كھ تغی
در شخص آموزش دیده رخ دھد.رفتاري



14

مهارت نوشتن مؤثر)4
مهارت ارزشیابی آموزشی)5

ین قرار خواهد گرفت و تبحر کامل در آن در طول ها در طول کارگاه مورد تمرتعدادي از این مهارت
آید.دوره کارورزي و درمان طبابت بدست می

ل آموزش بیمارمراح

عبارتست از :مراحل آموزش بیمارکلیبطور 

استخراج نیازهاي آموزشی بیمار-1
تنظیم اهداف آموزشی و روش آموزش-2
آماده کردن مواد کمک آموزشی- 3
مداخالت-4
ارزشیابی-5
مستند سازي (ثبت گزارشات)- 6

د که یادگیري واقعی اتفاق شوباعث می» فرآیند آموزش«رعایت نکردن هر یک از مراحل منظم و جامع 
نیافتد.

استخراج نیازهاي آموزشی بیمار-1

چگونه امکان دارد که پزشک با وجود محدودیت زمانی، تاثیر آموزش خود را زیاد کنید.«

برد :است. پزشک با نیازسنجی به دو چیز پی می» ینیازسنج«پاسخ این سؤال 

هاي وي که با ارزیابی فرد ها، روش زندگی، خانواده و سایر ویژگیشخصیت، عالیق، سرگرمی
توان به اینها پی برد.بیمار می

نیازهاي آموزشی اختصاصی براي بیماري فرد مراجعه کنند.)1
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ود تاثیر سن، جنس، میزان تحصیالت، وضعیت فرهنگی، آنچه در این نیازسنجی اختصاصی نباید فراموش ش
زبان، مذهب، شغل و سوابق زندگی بر فرآیند یادگیري است. بنابراین نیازهاي یادگیري بیمار براساس عوامل 

هاي قبلی بیمار در ارتباط با موضوعات بهداشتی در نیازسنجی شود. آگاهی، تجارب و مهارتفوق  تعیین می
است.بیمار کمک کننده 

عنوان کلی توسط انجمن بیمارستانهاي آمریکا پیشنهاد شده که 10در تنظیم نیازهاي آموزشی بیماران )2نکته 
الزمست مدنظر قرار گیرند :

عملکرد طبیعی بدن
مشکالت مرتبط با تشخیص بیماري
داروهاي تجویز شده
رژیم غذایی
هاي فعالیتی (شامل فعالیت جنسی)محدودیت
خیصی و آزمایشاتغربالگري تش
معیارهاي پیشگیري کننده یا ارتقاء سطح بهداشت
منابع جامعه
منابع مالی
هاي آتی پزشک براي بیماربرنامه

تنظیم اهداف آموزشی و روش آموزش- 2
اهداف معنی دار، توصیه ها و دستورات الزم براي عمل را ارائه می دهنـد و همچنـین ابـزاري بـراي   ارزش یـابی 

ند. یک هدف یک جمله نوشتاري از تغییر مورد نظر در یک رفتار است.مربی با شناسایی رفتـار بـه مشخص می کن
یادگیري را تنظیم کند. آموزش دهنده می تواند با –طور درست و اطالعات قابل سنجش می تواند روند آموزش 

ئـه مطالـب، مطالـب کمک اهداف معنی دار از آنچه بایـد آمـوزش داده شـود، ترتیـب موضـوعات، چگـونگی ارا
ضروري، روشهاي آموزش واستراتژیهایی که احتمال موفقیت را بیشتر می کند، درك و فهم روشنی بدست آورد. 

بیان اهداف باید موارد زیر را شامل شود:
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وظایف○

رفتارهایی که نشان می دهد یادگیري جایگزین توصیه ها و دستورات کالمی شده است. 

بق آن رفتار سنجیده می شود و مشخص می شود که یادگیرنده تا چه اندازه خوب عمـل استانداردي که ط:مقیاس
کرده است.

oشرایط

زمینه هایی که در آن ها بیمـار تغییـر رفتـار مـی دهـد کـه شـامل محـیط ، شـرایط، موضـوعات، وسـایل، 
تجهیزات و امکانات است.

ایج(رفتـار نهـایی)، واقعـی و قابـل اهداف باید قابل تشخیص (کمّی)، تخصصی ، مختصـر، متمرکـز بـر نت
دسترسی و داراي چهارچوب زمانی(چه وقت، چه مدت، چند بار) باشد.

اهداف یادگیري عبارتست از :

»یابداي از نتایج مورد انتظار که بیمار به آنها دست میعبارت ساده«

نگارش دقیق این اهداف فواید زیر را بدنبال دارد :

وزش متخصصان علوم پزشکی برحسب محتوایی که باید آموزش داده شود.هاي آمالف) هدایت فعالیت

رود.ب ) آگاه نمودن بیمار از آنچه که از او انتظار می

گیري پیشرفت بیمارج ) فراهم کردن وسیله اي جهت ارزشیابی و اندازه

باشند.دخیل میهاي آموزشی به بیمار وقتی که چندین متخصص بهداشتی در انجام آن د ) تداوم فعالیت

در مقابل آنچه که » باید بداند«هاي آموزشی یا سنجش مواردي که بیمار بندي فعالیتهـ )کمک به اولویت
».بهتر است بداند«
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و ) جلوگیري از اتالف وقت در آموزش به بیمار

در تنظیم اهداف مشارکت همه متخصصان تیم درمانی، خود بیمار و خانواده را فراموش نکنید.

وصیات اهدافخص

باید به سادگی قابل اجرا باشد.)1
هاي معلم.ها باید برحسب عملکرد یادگیرنده نوشته شود نه فعالیتهدف)2
هر هدف باید شامل یک فعل عملکرد و یک وظیفه ساده باشد که بیمار باید انجام دهد.)3

به طور مثال چند هدف که سه خصوصیت فوق را دارند در زیر آمده است :

را بیان کند.ALMgsلیل منطقی براي مصرف شربت بیمار د)1
بیمار عالئم فشارخون پایین را شرح دهد.)2
چگونگی بانداژ کردن را شرح داده و بتواند یک زخم باز را بانداژ کند.)3
امتحان کند و تفسیر نماید.Dipstikeادرار خود را جهت یافتن قند با نوار )4

یادگیري بیمار، پرسنل موجود، مدت زمان تماس پرسنل با منابع بعد از این مرحله با توجه به نیازهاي 
بندي اولویتزیر هاي مختلف اهداف در سه دسته آموزشی در دسترس، برقراري ارتباط بین متخصصین حرفه

شوند.می

 باید بداند(Must to Know)

 بهتر است بداند(Better to Know)

 خوب است بداند(Nice to Know)

آنهایی هستند که در صورت برآورده نشدن حیات فرد به خطر می (باید بداند) داف حیاتی و ضروري اه) 1
افتد. 

بطور مثال :
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.مادر باید کودك را در وضعیت صحیح براي جلوگیري از آسپیره قرار دهد
هاي وقوع سکته قلبی را توضیح دهد.بیمار باید عالئم و نشانه
نسولین را به شیشه بکشد.بیمار باید مقدار صحیحی از ا

آنها آموزش توان اهدافی که بهتر است بیمار بداند مواردي است که براي بهبود سالمتی مفید است اما می) 2
البته .را به تاخیر انداخت مانند نیازهاي مربوط به تغذیه، تحرك، ارتباطات جنسی، کمک روانی اجتماعی

خود نیازهاي حیاتی و ضروري هستند ولی بدلیل کمبود وقت، بسیاري از متخصصان معتقدند که این نیازها
تري برخوردارند.هاي پایینپرسنل، و کمبود منابع این نیازها از اولویت

نیازهایی که خوب است بیمار بداند نسبت به بقیه اولویت کمی دارد و اگر بر آورده نشود حادثه مهمی رخ ) 3
دهد.نمی

یآماده کردن مواد کمک آموزش-3

در استراتژیهاي آموزشی باید حتی االمکان بیشترین حواس درگیر باشند بدون اینکه باعث پرکاري حس شود. 
ابزار آموزشی براي کمک به آموزش دهنده در ارائه اطالعات مورد استفاده قرار می گیرند، مثالً برگه هاي 

ه ابزار آموزشی شامل پرونده ها، وسایل نوشته شده آموزشی می توانند آموزش شما را تائید و تکمیل کنند بقی
سمعی و بصري است. آموزش بصري را می توان حتی با بریده هاي تصاویر روزنامه ها و مجالت انجام داد. 
استفاده از تصویر و وسایل بصري براي کسانی که عمالً بی سواد هستند، اختالل تکلم و یا اشکاالت شناختی 

طور تصاویر براي کسانی که حافظۀ بهتري دارند و مطالب را به خوبی به دارند مفیدتر خواهد بود. همین 
خاطر می سپارند، موثرتر است. مسابقات براي تمام سنین سرگرم کننده و جالب است که می توان آنها را از 
شرکتهاي پزشکی تهیه کرد و یا خود آموزش دهنده آن ها را طرح ریزي کند. مدل ها و ماکتها نیز باعث می 
شوند که آموزش گیرنده بتواند موضوعات و مطالب را لمس و تجربه کند. استفاده از ترکیبی از استراتژیهاي 
آموزشی و ابزار با همدیگر باعث یادگیري فردي در سطح باال می گردد. استفاده از کامپیوتر نیز در روند 

پیوتري می تواند به یادگیري کمک کند. یادگیري بسیار  مفید می باشد. استفاده از نرم افزارهاي کام-آموزش
بسیاري از سایتهاي اینترنتی به شکل روزافزون حاوي اطالعات بهداشتی هستند که همه افراد در خانه ها، 
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کتابخانه ها ،مدارس و ... به آن دسترسی دارند. اگرچه کامپیوتر وسیله سرگرم کننده اي است که در یادگیري 
یاز آموزش فرد به فرد و  حضور آموزش دهنده را براي توضیح ، تقویت و مطالب اضافی مفید است اما ن

هاي هاي انتخابی آموزش براي هر یک از حیطهروشروشن سازي مطالب یادگرفته نشده، منتفی نمی کند.
ها با توجه به اهداف یادگیري توانایی زیر آمده است این روش2آگاهی، مهارت، نگرش و عملکرد در جدول

ش دهنده، زمان در دسترس، منابع آموزشی در دسترس، درك یادگیرنده، انگیزه یادگیرنده و آگاهی قبلی آموز
شودیادگیرنده تعیین می

هاي آگاهی، مهارت، نگرش و عملکردهاي انتخابی آموزش براي هر یک از حیطهروش:2جدول

حیطھ 
روشھاي انتخابيیادگیري

توصیف روش

ھاآگاھي

سخنراني
و زمان بودهكھ تعداد شنوندگان زیاد و حجم اطالعات زیاد است تي مناسب وق

الزم محدود است. سخنراني صرفا"براي آموزش حقایق، مفاھیم و كلیات است و 
.استموثر كمتر براي آموزش مھارتھا، نگرش ھا و عملكردھا 

وسایل ارائھ از طریق 
سمعي و بصري

نسي و تلویزیون از جملھ این وسایل ھستند. نوار كاست، فیلم، اسالید، ترانس پر
در تھیھ این مواد باید اھداف یادگیري مخاطب را در نظر گرفت.

مكتوب بھترین روش براي ارائھ حقایق، مفاھیم و كلیات است. برخي از مطالب مطالب چاپي
كند.بھ آموزش گام بھ گام مھارت كمك مي

بحث
ھر یك از ،د و در آن پس از مقدمھ پزشكبراي افراد زیر ده نفر مناسب ھستن

كند و در نھایت بیماران اطالعات و عقاید خود را در مورد موضوع بیان مي
خالصھ مي شود. در این روش پزشك نقش تسھیل گر و تصحیح كننده را دارد.

وي زخم) و انجام مھارت بھ صورت عملي نمایش داده مي شود (مثال" شستشنمایش عملي و تمرینھامھارت
سپس بیمار تقلید كرده و تمرین مي كند.

مرحلھ بھ مرحلھ انجام مھارت در آن نوشتھ شده است.مطالب چاپي خودآموز

در راھنما توضیح داده شده است.روش حل مسالھ

در مورد مزایا و معایب ھر یك 
ھا با كارشناسان از روش

آموزش مشورت نمائید.
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مداخالت -4

برنامه ریزي، تعریف نتایج و اهداف و نیز استراتژیهاي آموزشـی مناسـب بـه به دنبالرفتارهاي آموزشی:
مرحله مداخله می رسیم. ایجاد سازمان بندي جلسات آموزشی و یا برنامه درسی شامل مراحل زیر است: 

الف) یک جمله خالصه و کوتاه براي مشخص کردن هدف جلسه و یک گزارش براي یادگیرنده 
هاي مشترك بین نتایج و اهدافب) مروري بر هماهنگی

با توضیح انتظارات آموزش دهنده و یادگیرندهج)
توضیح نکات اصلی به شکل بسیار خالصه و روشند)
خالصه اي از نکات اصلی(تکرار).د)

در ابتداي شروع کالس، باید عنوانهاي برنامه آن جلسه را بـه ترتیـب بگوئیـد سـپس مـروري بـر  اطالعـات و 
گسترش انتقال اطالعات به یادگیرنده و در پایان جلسه باید خالصـه اي از  نکـات کلیـدي مراحـل موضوع جلسه،

آموزش درآن جلسه بیان شود. 

ھانگرش

ارائھ مثالھاي موردي 
(قصھ گویي)

حث بكار مي معموال" در تركیب با روش حل مسئلھ، جلسات پرسش و پاسخ و ب
رود.

ایفاي نقش
روش موثري براي آموزش نگرش ھا، احساسات و مشكل گشایي است. در این 

اش پذیرفتھ انجام روش بیمار نقش خود را ھمانطور كھ در زندگي روزمره واقعي
دھد. (مثال" كسب رفتار جدید پس از آموزش ھاي الزم)مي

ھاي گروھي، بحث
گوش دادن و جلسات

بازخورد

سازیم سپس ھا نیز ابتدا بیمار را با موضوع مورد نظر مواجھ ميدر این روش
گر پاسخ دھد. سپس تسھیلبیمار نظرات خود را در مورد موضوع ارائھ مي

كند.ھدایت كننده و صحیح را بحث مي

توافق رفتاريعملكردھا

اي را كھ بایددر این روش بیمار و متخصص وي رفتارھا و اعمال روزمره
منابع مورد نیاز براي تغییر رفتار در كنند. سپس مشخص ميتغییر داده شود 

جدول زمانبندي براي و وظایف ،ھاولیتؤمستعیین.گیرداختیار وي قرار مي
روش ارزشیابي نیز ،گرددشود و ثبت ميتوافق مياز امور انجام ھر یك 

شود.مشخص مي
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آموزش اساساً نیاز به این دارد که آموزش دهنده روش معمولی آموزش خود را ارزیابی کند. اگرچه معمـوالً 
رونـد ارتبـاط اسـت. اسـتفاده از ضـبط صـوت حـین شیوه اصلی آموزش صحبت کردن است اما هدف باال بـردن

توضیح در مقابل آینه یک روش نسبتاً ارزان براي این است که آموزش دهنده کار خود را ارزیابی کند.  همچنین 
مشاهده فیلم هر جلسه معایب و محاسن کار را مشخص می کند. حین ارزیابی کار خود باید موارد زیـر را در نظـر 

حرکات دست شما حین صحبت کردن باعـث حـواس پرتـی مـی شـود؟ آیـا از برقـراري ارتبـاط داشته باشید: آیا
آیا از روشهاي خاصـی( کـه باعـث حـواس -آیا به سقف و یا زمین نگاه می کنید؟ -چشمی خودداري می کنید؟ 

واضـح و ،آیا کلمـات و صـحبتهاي شـما»مثالً «با » آه«پرتی می شود) حین صحبت کردن استفاده  می کنید؟ مانند
گویا و یا طبق یک نظم مشخصی است به طوري که به راحتی بتوان آن را دنبال کرد؟  آیا تن صدایتان مرتباً تغییـر 

می کند یا خیر؟ 

انتقال حس اعتماد به نفس و خودباوري که از صدا، حالت چهره و زبانتان پیداست می تواند باعث ایجـاد 
ارتباط چشمی مداوم و وضعیت صحیح بدنی، استفاده ( به جا و به موقع ) انتقال حس مثبت در بیمار شود. برقراري

از حرکات دست، تغییر در تن صدا، تائید و تشویق بیمار حین صحبت کردن با یک لبخند و یا تکان دادن سـر، در 
بـه آموزش و یادگیري بسیار مؤثر و کمک کننده است. سعی کنید حتی االمکان حس عالقه و لذت بیمـار نسـبت 

کالس را برانگیزید، از لغاتی استفاده کنید که براي بیمار آشنا هستند براي کمک به فهم بیمار یک  مثال و مقایسه 
را در یک زمان مطرح کنید و فرصتی براي فکر کردن و پاسخ به سوال به بیمار بدهید. تا زمانی که بیمـار پاسـخ را 

د چون این کار باعث گیج شدن بیمـار و مـانع توانـایی او در در ذهن خود تنظیم نکرده است، سوال جدیدي نپرسی
پاسخ به سواالت بعدي می شود. 

دادن بازتاب به یادگیرنده می تواند به میزان زیـادي رونـد یـادگیري را ارتقـاء بخشـد. بـراي مـوثر بـودن 
<<ی باشد نه قضاوتی؛ مـثالً بازتاب باید آن را مستقیماً روي رفتار بیمار متمرکز کرد. بازتاب باید ارزیابی توضیح

شـما دقیقـاً تعـویض پانسـمان را «، یـک جملـه قضـاوتی اسـت در حالیکـه جملـه>>خیلی خوب جواب می دهید
یک بازتاب توضیحی است. بازتاب رفتار، به خصوص توانایی » همانگونه که برایتان توضیح داده ام انجام می دهید

می دهد. هر چه زودتردادن بازتاب باعـث تقویـت در تغییـر رفتـار مـی بیمار در تمرکز روي تغییر رفتار را افزایش 
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شود. زمانی که بازتاب می دهید مانند یک تسهیل کننده عمل می کنید. همیشه سعی کنید یک تائید کننـده باشـید 
نه تهدید کننده.

ارزشیابی- 5
ارزشیابی به باشد.میشدهارزش اشیاء، اشخاص، عقاید با معیارهاي استاندارد ارزشیابی به معناي سنجش

چرا؟ در تعیین ،ایداید چطور و اگر نرسیدهاید؟ اگر رسیدهد رسیدهیخواهگوید که آیا به آنچه میسادگی می
باید بیمار شرکت داشته باشد. ي ارزشیابی معیارها

ارزشیابی آموزش بیمار است :در نکات زیر راهنماي کلی 

گیرد بلکه از همان ابتدا در کل فرآیند هاي آموزشی صورت نمیارزشیابی فقط پس از پایان فعالیت
گیرد. چرا که موفقیت و شکست در یادگیري بیمار و ضعف و قوت یادگیري مدنظر قرار می

هاي آموزشی قبل از پایان برنامه آموزشی ممکن است منجر به تغییراتی در حین اجرا شود.فعالیت
چیزي باید ارزشیابی شود.کند که چه اهداف یادگیري مشخص می
گیري در دسترس قرار را جهت اندازه5و کارایی4اثربخشی،موزشی در کنار اهدافآهاي روش

دهد.می
 ،هایی کیفی در مورد ارزشیابی نتایج شاخصبیمار در آموزش اشتیاق و مشاهده مشارکت، مقاومت

نهایی هستند.
 ادگیري به عهده یچرا که هر بخش از اهداف در ارزشیابی نیز کارگروهی تیم درمان الزم است

افراد مختلف است. عالوه بر این ابتدا خود بیمار در مورد ارزشیابی خود باید نظر بدهد.
هر چگونگی ارزشیابی ، نوشته شده باشدنتظارچنانکه اهداف یادگیري براساس رفتارهاي مورد ا

نگرش و عملکرد را که در هدف شود. سپس فقط الزم است آگاهی، مهارت،نیز مشخص میهدف 
مشخص شده است مشاهده نموده و ثبت کنیم.

توان ترکیبی از آن را بکار برد.چندین نوع روش ارزشیابی وجود دارد که در هر بیمار می

1- Effectiveness
2- Efficiency



23

،اي، پر کردن جاي خالی، فهرست کردنپرسشنامه، صحیح یا غلط، چند گزینهبه صورت آزمون انواع -1
ت آزمونپاسخ کوتاه به سواال

هاي جدیدمشاهده رفتارها و مهارت-2
روش حل مساله (براي مثال براي بیمار وضعیتی را شرح داده و بپرسید که براي رفع مشکل چه راه حلی -3

کند و اگر خودش در چنین وضعیتی قرار بگیرد چه خواهد کرد.)را پیشنهاد می
باشد.)قیم از بیمار یا نزدیکانش میبه صورت مصاحبه یا پرسش مست"مکالمه شفاهی (معموال-4
خانواده یا نزدیکان درباره رفتارهاي بهداشتی بیمار، ،مراقبت بهداشتیگروه صحبت با سایر اعضاء -5

کل بهداشتیشعملکردها و توانایی وي براي سازگاري موثر با م
اگر "مثالروزانههاي بهداشتی بررسی مدارك ثبت شده مثل گزارشات سیر پیشرفت بیماري، یادداشت-6

دهنده رعایت رژیم نشانمعموالً در حد طبیعی حفظ شده ، فشارخون استبیمار مبتال به فشار خون باال
دارویی و غذایی است.

:باید پاسخ دادزیر نیز سواالت بهارزیابی فرآیند آموزش بیمار در 
هاي ها، مهارتلوب در نگرشآیا به اهداف یادگیري دست یافته اید؟ (براي مثال آیا تغییرات مط

آگاهانه و عملکردها صورت گرفته است؟)
ها و عملکردها اتفاق افتاده است؟ها، آگاهی، مهارتآیا تغییرات واقعی در نگرش
اید، چه موانعی براي دستیابی به آنها وجود داشته و چه کمک ها نرسیدهاگر کامالً به هدف

توان به بیمار نمود؟ها میبیشتري براي دستیابی به آن هدف
اند؟آیا اهداف یادگیري واقع بینانه بوده
چه موانعی در تحریک یادگیري یا به تاخیر انداختن آن وجود داشته است؟
هاي یادگیري بیمار بوده آیا روش آموزشی مورد استفاده متناسب با اهداف یادگیري و توانایی

است؟

چگونگي استخراج نیاز 
آموزشي، تنظیم ھدف و انتخاب 
روش آموزشي و ارزشیابي را 

از د؛ یكيیخوب یاد بگیر
سواالت امتحان عملي شما 

خواھد بود.
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 هاي یادگیري بوده و موثرترین روش براي موقعیتآیا روش آموزشی مورد استفاده کارآمدترین
توانست با کارآیی بیشتر براي دستیابی به همان نتایج استفاده است یا اینکه روش دیگري می

شود؟
آیا نیازهاي یادگیري بیمار تغییر کرده است؟
نیازهاي یادگیري جدید براي بیمار و نزدیکانش چیست؟
 تشویقی براي بیمار ضروري است؟براي دستیابی به تغییرات مثبت چه
آیا آموزش ارتباط مناسبی با نیازهاي بهداشتی بیمار داشته است؟

(ثبت گزارشات)مستند سازي -6

درمان اجرا می شود. اساس موفقیت در هر یـک از سـه مرحلـه، -مستندسازي در هر یک از مراحل روند آموزش
ي منفی، نتایج ،اهداف تعریف شده طبق رفتار که واقعی، کوتاه ثبت نیازها، مشکالت بیمار و خانواده اش، یافته ها

مدت و قابل دسترسی باشد و مداخالت تخصصی متناوب پرستار، در پرونده بـالینی بیمـار اسـت. بایـد یافتـه هـاي 
بالینی مربوط به تشخیصهاي پزشکی رایج و مراقبتهاي تخصصی پرستار در پرونده ثبت گردد.

ز بیمار براي مداخالت تخصصی و رفع آن نیازها  متمرکز گردد؛  مـثالً: آیـا بیمـار دیـابتی آموزش بایدبر اساس نیا
شما که  جدیداً برایش انسولین تجویز شده است، سطح قند خونش به میزان وسیعی باال و پـائین مـی رود، نیـاز بـه 

صی را تائید می کند، ضروري آموزش دارد؟ در طی ثبت، استفاده از اصطالحاتی که نیاز بیمار براي مراقبت تخص
هستند؛ براي مثال: آموزش داده شده و یاد داده شده(تعلیم داده شده) اصطالحات قابل قبولی هستند اما اسـتفاده از 
لغاتی مانند بررسی شده، تقویت شده، تاکید شده و بحث شده قابل قبول نیستند. از یک پرستار انتظار می رود کـه 

نشـانه تخصـص »گرم سدیم(نمک)2آموزش رژیم حاوي «د عادي آموزش دهد، مثالً در سطحی باالتر از یک فر
یک آموزش تخصصی نیست.» آموزش رژیم کم نمک«در پرستار است. اما 

آمـوزش آمـاده -1آموزشهاي تخصصی می تواند شامل موارد زیر باشد اما صرفاً به این موارد محدود نمی شـود. 
آمـوزش مراقبـت و -3آموزش استفاده ازکاتتر توسط خود بیمـار -2اروها سازي و تزریق دارو، ترکیب صحیح د

آمـوزش الزم زمـانی کـه اخـتالل عمـل مثانـه -4ثابت کردن رگ محیطی و مرکز تزریق دارو از طریق این رگها 
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ري آموزش تهیه و پیگی-6آموزش تکنیکهاي تغییر وضعیت و تعادل بدن به بیمار خوابیده در بستر -5وجود دارد. 
آموزش چگونگی انجام کارهاي روزانه.-7رژیم درمانی. 

وقتی که بیمار و یا مراقب او به علت از دست دادن عملکـرد یـک عضـو در بیمـار بایـد از تکنیکهـا و یـا 
وسایل خاصی استفاده کنند. در ثبت گزارشات باید برنامه آموزشی و ارزیابی مطالب آموزش داده شده به روشنی 

چنین باید پیشرفت و یا عدم پیشرفت کار به سمت نتایج و اهداف مورد نظرثبت گردد.گزارش باید نوشته شود. هم
به محتواي مطالب و استراتژیهاي آموزشی و ابزاري که مطابق با سبک یـادگیري یادگیرنـده اسـتفاده شـده اسـت، 

اند باعث تسهیل آموزشهاي بعدي تمرکز داشته باشد. ثبت استراتژیهاي آموزشی که در رسیدن به نتایج، موثر بوده 
و باال رفتن میزان یادگیري می شود. بیماري که مشکل زبانی دارد یا عمالً بی سواد اسـت، بـا اسـتفاده از تصـویر و 
عکس بهتر یاد می گیرد. با ثبت این مساله در مورد بیمارتان پزشکان یا پرسـتاران دیگـر کـه درگیـر درمـان بیمـار 

رتري می توانند با بیمار ارتباط برقرار کنند. در مواردي که اعضاء خانواده و یا مراقب بیمار هستند، با شیوه هاي موث
نیز در کمک به پذیرش و رضایت بیمار دخالـت دارنـد, بایـد اطالعـات و آموزشـهاي الزم در ایـن زمینـه نیـز در 

یل رونـد یـادگیري مفیـد پرونده ثبت شود. همچنین مشخص کردن تبحرات و اطالعات بیمار در خانـه بـراي تسـه
خواهد بود. همچنین نام وسایل و موادي که در منزل بیمار می گذاریم نیز نوشته      می شود.

منابع و نوشته هاي اطالعاتی براي مطالعه خود بیمار که به طور امانت دراختیار او قرار مـی گیـرد و بـراي 
ثبت و پرونده نویسی مورد استفاده قرار می گیرد شامل: ارتقاء نیازهاي سالمتی ابزار و و سایلی که براي کمک در

فلوشیت ها و برگه هاي استاندارد شده آموزشی است. فلوشیتها شامل ستونها و ردیف هایی است که در هر کـدام 
اطالعات مربوط نوشته می شود. برگه هاي استاندارد شده قالبی از آنچه براي آموزش بیمـار و خـانواده اش طـرح 

ه است را ارائه می دهد. استفاده از این برگه ها ثبت را آسان ساخته، کیفیت و کمیت را ارتقاء می بخشد ریزي شد
ومنجر به ارتباط با بقیه اعضاء گروه درمانی می گردد. باالخره در پرونده بیمار باید روند کامل آموزش و درمان و 

نتایج نهایی ثبت شود. 
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 سومفصل
بیمارمبانی نظري آموزش 
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مقدمه
متعاقب افزایش تقاضاي عمومی جهت بهبود کیفیت درمان، تمایل جامعـه بـراي کـاهش هزینـه هـاي 
سرویس هاي درمانی و پیشـرفت تکنولـوژي پزشـکی، در صـنعت مراقبـت و درمـان در منـزل رشـد 

بـت پرسـتاري در چشمگیري به دنبال دارد. در این میان آموزش بیمار، یک بخـش بسـیار مهـم از مراق
کند، باید هم خود بیمار منزل را تشکیل می دهد. در هر مرحله که پرستار، بیمار را در منزل ویزیت می

و هم فرد مراقبت کننده بتوانند پس از خروج پرستار از خانه مراقبتهاي مورد نیاز را بـه بهتـرین شـکل 
بر اساس آموزش و یادگیري است.انجام دهند، لذا تمرکزاساسی مراقبت و درمان بیمار در منزل

هدف از آموزش بیمار ترغیب به تغییر رفتار است، با وجود این تغییر عادات براي خیلی از ما بی 
نهایت دشوار است. تأمین کنندگان مراقبت سالمت از بیمار می خواهند که تغییرات بزرگی در 

بد. براي مثال، ما می خواهیم که بیماران زندگیشان ایجاد کنند تا بیمار نشوند و سالمتیشان ارتقا یا
روز هر سال در طول زندگی وزن خود را حفظ کنند. 365دیابتی رژیم بگیرند یا با رژیمی در طول 

بیماران دیابتی همچنین باید میزان چربی و کلسترول رژیم غذایی خود را با دقت کنترل کنند تا خطر 
تست نظارت پیوسته و مداوم بر قند خون با هند.افزایش حمالت قلبی و سکته مغزي را کاهش د

و آزمایش اوره الزم است. انگشت 
ورزش کردن نیز بخشی از درمان خوب است، اما باید با برنامه ریزي از افزایش یا کاهش شدید سطح 
گلوکز خون جلوگیري شود. به عالوه، بیمار باید در یک روز چندین بار انسولین تزریق کند یا 

ي خوراکی مصرف کند. خود مدیریتی دیابت عمل بسیار پیچیده اي است، از این رو ما از مردم داروها
عادي تقاضا داریم همه ي این کارها را انجام دهند و در عین حال زندگی عادي، مدرسه، وروابط 

اجتماعی خود را ادامه دهند.
راهنماي آموزش به بیماراستفاده می نظریه هایی که تغییر رفتار انسان را توضیح می دهند  در  تدوین

شوند.  نظریه ها مجموعه کاملی از قوانین هستد که میتوانند به ما کمک کنند براي یادگیري و انگیزه 



28

بیمار پاسخهایی بیابیم، و کمک میکنند پیامدهاي مداخله خاص آموزش سالمت را پیش بینی کنیم. هر 
مداخله هاي آموزش بیمار موثرتر و قویتري خواهید چه بیشتردر مورد تئوریهاي آموزشی بدانید  

داشت. تئوریهایی که می توانند براي آموزش بیمار بکار روند  عبارتند از انواع ارتباطات، توسعه 
سازمانی، جامعه شناسی، روانشناسی، و آموزش بزرگساالن هستند. 

:تئوریهاي استفاده شده در آموزش بیمار شامل
وري خودکارآمدي، تئوري ناهنجاري شناختی، تئوري انتشار ، تئوري مدل باور سالمت، تئ

استرس و غلبه بر آن، و تئوري یادگیري بزرگساالن.

تئوري یاد گیري                                                                                                               

به اینکه آموزش یک سیستم عملی است که براي ایجاد تغییر رفتار، برنامه ریزي می شود بنـابراین نظر 
یادگیري به عنوان یک تغییر رفتار نسبتاً پایداري به واسطه تجربه و آموزش در نظـر گرفتـه مـی شـود. 

از به وجود می آید؛ مثالً درطبقه بندي مازلو نیازهاي فیزیولوژیک بـدن یادگیري در پاسخ به احساس نی
غذا و آب در سطوح نیازهاي پایه طبقه بندي شده اند در حالیکه امنیـت، عشـق، مانند نیاز به اکسیژن،

تعلقات، احترام و استقالل به طور متداول در سطوح نیازهاي باالتر جدول قـرار دارنـد. طبـق جـدول 
از اینکه فرد بتواند براي رفع نیازهاي سطوح باالتر آماده شود، باید نیازهاي پایه اوبـر طـرف مازلو قبل

گردد. در این راستا  پی بردن به نیازهاي فرد یادگیرنده و اهداف و میزان آگاهی او  مـی توانـد کمـک 
ا نیازهـاي کننده باشد. آموزش وصحبت کردن پرستار بـا بیمـار و خـانواده اش بـراي آشـنایی آنهـا بـ

محسوس عالوه بر نیازهاي خاص، باعث ایجاد انگیزه و همکاري در بیمار می شود. بـراي اینکـه ایـن 
ارتباط و تعامل پرستار با بیمار و خانواده وي بتواند یک نتیجه مثبت را به دنبال داشته باشد و بیمـار را 

فرد دیگري نیز آموزش ببیند. -2. روي رفتار متمرکز باشد-1تشویق به پذیرش و اجراي آن کند باید :
گذاري گردد و باید مسـئولیتها، انتظـارات، مـدت زمـان و چگـونگی بر اساس توانائیهاي بیمار پایه-3

ارزیابی آموزش تعریف شود. این آموزشها باید فردي باشد و ممکـن اسـت روي همـه بیمـاران مـؤثر 
اس باشد. موفقیت در کار، رفتـار مـورد نظـر را نباشد.پرستار باید در طول دوره آموزش با بیمار در تم
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تقویت کرده و براي تغییرات رفتاري بعدي ایجاد انگیزه می نماید. فراهم کردن یک کپی از این نشستها 
و آموزشها با استفاده از  وسایل آموزشی به بیمار و خانواده اش کمک می کند که تالش الزم را جهت 

هند. انگیزه یک عامل کلیدي در دسـتیابی بـه نتیجـه مـورد نظـر اسـت یاد گیري بهتر و مؤثرتر انجام د
ومتناسب بودن نحوة آموزش با میزان یادگیري و هوش بیمار در رسیدن به موفقیت از اهمیت ویژه اي 
برخوردار است. معموالً اگر یک آموزش، برنامه ریزي شده، مطابق با تجربیات و متمرکـز بـر آمـوزش 

اهد بود.فردي باشد، موثرتر خو

یادگیري باید از موضوعات ساده به پیچیده و اطالعاتی که بیمار می داند به آنهایی که نمی دانـد پـیش 
برود. دسته بندي موضوعات آموزشی به بخشهاي مجزا منجربه افزایش یادگیري(علی رغم ثابت بـودن 

بی پیشـرفت کـار حـین دوره هاي برنامه آموزشی), عکس العمل به موقع در جهت مثبت، امکان  ارزیا
آموزش می شود. زمانی که یادگیرنده وارد روند یادگیري و برنامه آموزشی شد، فرصـتهاي الزم بـراي 
بحث و گفتگو و مبادله اطالعات پیش می آید. این تبادل اطالعات در طول دوره آموزشی باعـث مـی 

ها و مهارتها را در مـورد خـود شود که یادگیرنده سطح دانسته هاي خود را افزایش دهد و این دانسته 
بکارگیرد. اجتناب از بکار بردن اصطالحات پزشکی وتخصصی و اسـتفاده از لغـات سـاده و جمـالت 
کوتاه باعث افزایش عالقه یادگیرنده و کاهش نگرانی فرد می شود. هر یادگیرنـده اي داراي ظرفیـت و 

یک بیمار آموزش داد، یک انتظار غیر واقعی دقیقه به 20نقطه اشباعی است و انتظار اینکه بتوان بیش از 
است. از نشانه هاي اشباع شدن در یادگیرنده می توان به تغییر وضعیت مداوم، بیقراري، عدم برقـراري 
ارتباط چشمی و شروع پرسشها و موضوعات حاشیه اي بی ارتباط بـه مسـاله اشـاره کـرد کـه داللـت 

م همچنین می توانند نشانه اي از عـدم فهـم ویـا  عـدم براتمام رساندن  جلسه آموزش دارد. این عالئ
عالقه به موضوع باشد. بهترین کار این است کـه پـس از مشـاهده چنـین عالئـم و رفتارهـایی جهـت 

شناسایی و تعیین علت چنین رفتارهایی در بیمار و خانواده اش بحث را متوقف کرد.
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نواده اش ونسـبت بـه  پرسـتار بـه منظـور پایه ریزي یک حس اعتماد و باور پـذیري در  بیمـار و خـا
موثربودن آموزش ضروري است. اختالل در ارتباط می تواند منبـع عـدم پـذیرش اطالعـات از طـرف 
بیمار باشد. محیطی می تواند در نهایت منجر به یادگیري بهتر  شود که از نظر جسمی و روانی محیطی 

ل باشد. عواملی کـه باعـث حـواس پرتـی مـی آرام با نور کافی و تهویه مناسب و درجه حرارت معتد
شوند، حتی االمکان باید کنترل گردند که بیشترین آنها صداي بلند رادیو و تلویزیون است. اگر مشغول 
آموزش در خانه اي هستید که یک یا چند کودك درآنجا حضور دارند باید کودکان را سرگرم بازیهایی 

شیدن، بریدن عکسهاي روزنامه ها و ... کنید. این کار باعـث بـه که نیاز به تمرکز دارند؛ مانند: نقاشی ک
حداقل رساندن ایجاد حواس پرتی به واسطۀ کودکان می شـود. کنتـرل عوامـل ایجـاد حـواس پرتـی، 

یادگیرنده را قادر می سازد تا روي موضوع آموزش تمرکز کند.

باعـث چـالش مـی شـود. دادن ارتقاء حافظه و یادگیري فرد یادگیرنده در رونـد آمـوزش و یـادگیري
اطالعات به صورت کالمی بدون کمک به بیمار و خانواده اش در فهم و یادگیري مطلب باعث محدود 
شدن یادگیري به حافظه کوتاه مدت می گردد. میزان یادگیري تا حدودي بستگی بـه میـزان اطالعـات 

پزشکی بیمار و سطح هوش بیمـار داده شده در هر دوره آموزشی، سطح نگرانی بیمار، میزان اطالعات 
دارد. استراتژیهاي آموزش باید به گونه اي باشد که یادگیري را افزایش دهد و زمـانی حافظـه طـوالنی 
مدت فعال شود که یادگیرنده مطلب را بفهمد. تحریک احساسات یادگیرنـده باعـث مـی شـود بیمـار 

ه خاطر سپاري افراد به صورت زیر است:بتواند موضوعات بیشتري را به خاطر بسپارد. عموماً درصد ب

%10آنچه می خوانند 

%20(حافظه شنیداري) آنچه می شنوند 

%30(حافظه دیداري) آنچه می بینند 

%50آنچه می شنوند و می بینند 
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%70آنچه می گویند یا می نویسند 

%90آنچه می گویند و همزمان انجام می دهند 

تر درگیر باشد بیشتر توانایی حفظ کردن و یادگیري اطالعـات هر چه احساسات فرد حین یادگیري بیش
را دارد.
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 چهارمفصل
نقش خانواده در آموزش بیمار
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ساختار و سبک خانواده  
جامعه است. زمانیکه یک عضو از خانواده بیمار می شود، کل خانواده تحت یک واحد بنیاديخانواده 

افرادي هستند که بطوربیولوژیکی در ارتباطند. کمیسیون مفهوم خانواده بیش از یرد. تأثیر قرار می گ
شخص یا اشخاصی "خانواده را به عنوان (JCAHO)مشترك اعتباربخشی سازمانهاي بهداشت و درمان

که تنها به طور قانونی معرفی میکنند که نقش مهمی در زندگی فرد ایفا می کنند و شامل افرادي می شود 
وسیع نگاه می شود، خانواده ممکن است شامل دو فرد از بطورزمانیکه به این عرصه ”.به هم مرتبط نیستند

باهم زندگی می وابستگی جنسییا بدون جنس مخالف یا از یک جنس درنظر گرفته شوند که همراه
کرده اند به همراه هستند، ویا خانوادهایی که ازدواج مجددکه تک والديکنند، و یا شامل خانوادهایی 

آنچه در این . سایر مدلهاي موجود از خانواده ها می باشدفرزند یا فرزند خوانده خود زندگی میکنند، و 
اساس از خانوادها وجود دارد حس مشترك قوي از رابطه و خویشاوندي است، خواه این رابطه نمونه

داشته باشد.روانشناسییا بنیانبیولوژیکی و 
اجتماعی است که در آن بیماري رخ میدهد. سعادت و سالمت هر فرد در اراي  زمینه اي دخانواده 

خانواده بستگی به حوزه وسیعی دارد مثل نوع واکنش افراد و اعضاي یک خانواده. 
مانند چگونگی چگونه اعمال یک خانواده، سالمت اعضاي آن خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد 

است.ري.یک فرد به بیماواکنش
خانواده همچنین  شبکه اي اجتماعی است که بیمار بخشی از هویت خویش را از آن می گیرد البته 
بواسطه ي آن پیوندهاي نیرومند روانشناسی که بیمار دارد، و در آن هر فرد یک نقش خاص دارد. چنین 

ل یا سبک یکسانی داشته تمام خانوادها دستورالعمبه یک روش عمل کنند وهانیست که همه ي خانواده
و نیز با مشاهده ي واکنشهاي آنها در خانواده باشند. متخصصین بهداشت می توانند در صحبت با بیمار و 

و شیوه هایشان به آنها کمک کنند. کسی را در نظر بگیرید که بیمار بیشتر در مورد آن روشارزیابی 
کند، و اینکه واکنش بیمار در حین مالقات با میمراقبتصحبت می کند، کسی که در خانواده بیمار را 

اعضاي خاص خانواده چیست. در صحبت با بیمار و اعضاي خانواده، می توانید یاد بگیرید که عوامل 
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استرس افراد خانواده که قبل از بیماري تجربه کرده اند چیست و اینکه چگونه بیماري حاضر بر عملکرد 
خانواده تأثیر می گذارد.

کارهاي خاصی در طی زمانی که زندگی خانواده بهقابل تشخیص دارند، ا مراحل زندگیهخانواده
بیماري یک عضو خانواده و توانایی خانواده براي پاسخدهی، مرتبط با بخش و زمانبندي.متمرکز است

مرحله اي از زندگی خانوادگی است.
دهد:وظایف حانواده را نشان می ازییمراحل و نمونه ها3جدول

و وظایف خانوادههمراحل زندگی خانواد:3جدول

مرحله وظایف

زندگی متأهلی تازه یک ازدواج راضی کنندهپایه گذاري

خانواده( کودکان تازه متولد شده در کودك 
ماهگی)30از بدو تولد تا 

تطبیق با والد بودن و تشویق به رشد کودکان

الگی تا و نیم س2خانواده پیش از مدرسه ي (
سالگی)5

promoting waysو پرورششیوه هاي طبیعی رشد
کودك

سالگی)13- 5خانواده در سن دبستان کودك( اجتماعی کردن و آموزش کودکان

سالگی)20-13(داراي نوجوانانخانواده  تعادل میان آزادي و مسیولیت پذیري نوجوانان بالغ

راه اندازي خانواده
supportive home base بزرگساالن آزادي

حمایت کننده خانوادهبنیان جوان: حفظ 

والدین میانساال برگرداندن و بازسازي رابطه ازدواج

خانواده مسن تطابق با بازنشستگی و مرگ یکی از زوجین
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Source: Mc Kelvey, J., & Borgersen, M. (1990). “Family development
and the use of diabetes groups: Experience with a model approach”.

Patient Education and Counseling, 16(1),61-67

تشخیص اینکه همه خانواده ها قادر به  تعامل و حمایت از انتظارات ما نیستند، براي متخصصان مراقبت 
است مرحله اي که خانواده در آن قرار دارد، اعضاي خانواده ممکن . بدلیلسالمتی با اهمیت است

تعهدات متضادي داشته باشند. براي مثال فرزندان یک بیمار سالخورده ممکن است تعهدات فرزندي خود 
ند، و یا ممکن است در جایگاه کمک به بیمار ند و یا ممکن است در ایالت دیگري زندگی کنرا داشته باش

حمایت و تشویقی که از نباشند تا توصیه هاي  مراقبت سالمت را محقق کنند. متأسفانه تمام بیماران
خانوادهایشان نیاز دارند را دریافت نمی کنند،  تمام خانوادها استقامت روحی براي فائق آمدن بر بیماري 

طوالنی مدت را ندارند. اگر رابطه میان اعضاي خانواده به نحوي تیره و تار یا ناکارآمد باشد، استرس اضافه 
شود.متعددت در مورد بیماري ممکن است حتی باعث مشکال

و انتظارات خانواده می تواند در جهت پیشبرد یک برنامه آموزشی که اتاطالع از عملکرد، استرس، تغییر
بیشترین اثر را بر بیمار و خانواده دارد بسیارارزشمند باشد. اگر شما قادر به تشخیص سبک زندگی غالب

اثر پذیري بیشتري در ،باشیدبراي آنمعنويیتوصیه هایادغامو حمایتو یافتن روشهایی براي خانواده
تا اینکه بخواهید براي تحمیل یک الگوي متفاوت تالش نمایید.،آموزش بیمار خواهید داشت

براي مثال، برخی از خانوادها درجه ي باالي ساختار را نشان می دهند در حالیکه دیگران در مرتبه ي 
و مرج به نظر میرسند.در حالت  هرجو کوچکی از ساختار هستند 

توصیه هاي میزان پیگیريبر ينگرش و حمایت خانواده، یا فقدان چنین چیزي، اثر به مراتب بیشتر
. براي مثال، داردتوسط متخصصین مراقبت سالمتارائه شدهاطالعات نسبت به میزانی بیمارسالمت

و داشته باشدبه ظاهر او توجه تنهاهمسر اوراگرچه یک مادر جوان ممکن است بخواهد شیر بدهد، اگ
، این شیوه ي خصمانه اي است که مادر در حمایت را یک کار قدیمی بدانداعضاي خانواده ي او شیردهی 

را در مورد نیازش دریافت می کند. پرستار می تواند در این موقع دخالت کند تا اعضاي خانواده و همسر
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ك و حمایت آنها را بدست آورد. خانواده همچنین ممکن است ابتدا در فرآیند آموزش دخیل کند تا در
مزایا و مخارج معالجه تاثیر گذارد. اگر اعضاي خانواده در مورد شدت بیماریهاي گوناگون ،بر عقاید فرد

در شناخت اینکه چرا یک داروي مشخص براي یک بیماري خاص تجویز شده است اشتباه کنند یا در 
برآورده کردن ممکن است مانعی مستقیم نسبت به ار ضعف باشند، نگرش آنهامشاهده اثرات معالجه دچ

بیمار باشد.نیاز

اثر بیماري بر خانواده
بر فرد ضربه می زند، خانواده به عنوان یک کل تحت تاثیر فرآیند زمانیکه یک بیماري جدي یا ناتوانی
ها نیازهاي متفاوتی به آموزش و ه خانواد. بیماران وقرارمی گیردبیماري و کل تجربه مراقبت سالمت

از آنجا که هر فرد در یک خانواده نقش خاصی را ایفا میکند که بخشی از عملکرد روزمره مشاوره دارند.
ي خانواده است، بیماري یکی از اعضاي خانواده کل خانواده را مختل می کند. زمانیکه یک عضو خانواده 

و بخشی از عملکردهاي نقش تغییر داده اده باید سبک زندگی خود را بیمار می شود، دیگر اعضاي خانو
عادي شخصی خودشان اثر بر عهده بگیرند که به نوبه خود بر عملکرد نقش و وظایففرد بیمار را 

گذارد. می
اگر شخصی که بیشتر پخت و پز خانواده را انجام می دهد جراحی داشته باشد و نتواند  خرید کند یا وعده 

دیگر اعضاي خانواده باید این مسئولیت را عالوه بر وظایفی که ذایی براي هفته هاي متوالی تهیه کند،ي غ
خود را براي آنها آماده کرده اند به عهده بگیرند.

را بخاطر عفونت گوش آرام کندفرزندکند که یک تا پاسی از شب تالش میزمانیکه یکی از والدین
آماده باشند یا فرزنداز دست می دهند بلکه باید یا براي مراقبت ضروري از والدین نه تنها خواب خود را

یک روز مرخصی از کارشان بگیرند. اگر یک فرد که اولین تامین کننده ي درآمد خانواده است سکته 
قلبی کند، همسرش ممکن است شروع به کار کند و اگر که او تازه استخدام شده باشد ساعات کاري خود 

یش می دهد یا کفیل خانواده می شود.را افزا
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خانه را ترك کرده اند ممکن است نیاز باشد که فرزندان برنامه ها و اهداف فرزندانشانافراد میان سال که 
جاي دهند.خوددر برنامهرا سالمتی والدین مسن هاي مراقبتارائهخود را تغییر دهند تا 
و به دنبال آن مشکالتی حرفه شودتی از دست دانکاهش فعالیت هاي و حباعث بیماري ممکن است

مانند  معظالت اقتصادي رابه همراه داشته باشد. 
که نیازهاي الزم دیگر ریزي کنداي برنامهبه گونهاگر بیمار یک کودك خردسال باشد خانواده باید 

شود.برطرففرزندان نیز
جدا شوند و والدین  الش می کنند از بند خانوادهبیماري در میانسالی یک خانواده آن زمان که نوجوانان ت

باعث در صورت عدم برنامه ریزي صحیحدر حال عبور از دوران میانسالی خود هستند ممکن است 
.پریشانی خانواده شود 

کمتر قادر به مراقبت و همچنین ممکن استرشد فرزندان اثر گذارد بیماري در سنین بعدي ممکن است بر
.است آنهابدلیل محدودیتهاي فیزیکی که ناشی از مسن بودنشندبااز یکدیگر 

- مالحظات اجتماعی،قبل از بیماريبیماري، میزان عملکرد خانوادهشدتبهمیزان گسیختگی خانواده 
بستگی دارد. بیمار ها و وظایفنقشدر انجامدیگر افراد خانواده به میزان توانمندياقتصادي، و 

اعضاي یک خانواده را به هم نزدیکتر میکند و در موارد دیگر حتی ،بیماري بزرگدر برخی موارد یک
قابل توجهی می شود.گسیختگییک بیماري کوچک باعث 

مهم است که مشخص کنیم بیماري نه تنها براي یک فرد بلکه براي خانواده به چه معناست.
موقعیت هاي چگونه این می دانند و ل بزرگچه چیز یا موقعیت را مشککهخانوادهپرسش از افراداین با 

فرد را در خانواده بدانید.براي یککند معناي بیماريمیبه شما کمک کنترل و مدیریت می کنندراخاص
قرار خود پیامدهاي مؤثر آموزش بیمار، شما باید خانواده را بخشی از برنامه آموزشیدستیابی به 

واجب است که به او آموزش رژیم بسیارم آشپزي خانه را انجام دهد،اگر همسر بیمار تمادهید.براي مثال
همانحمایت از بیمار باشدعامل مهم بعديغذایی دهید. درگیر کردن اعضاي خانواده ممکن است

کنند.میتالش شانطوري که افراد براي تغییر رفتار
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دشوار درك نکرده باشدآنها را عدم رعایتها و پیامدهاي دالیل توصیهیک مرد اگربدیهی است که 
.است که حامی برنامه معالجه فشار خون همسر خود باشد 

بیماري طوالنی مدت، حتی در خانوادهاي استوار و حمایت کننده، تغیراتی را در روابط فامیلی به همراه 
ز به یک سري که ممکن است نیادر ساختار خانواده می شود تا جاییکه عدم تعادل دارد. بیماري باعث 

نمی تواند را تشخیص ندهد، این موضوع . اگر پرستار باشدتغییرات و اصالحات در فرآیند آموزش بیمار
توانایی می تواند براي افزایش ورا متوجه شودمی شودمعنی چطوربیمار و خانوادهتوسطتغییرایناینکه

آموزش بیمار و خانواده مهم است که در فرآیند، و تمایل به انجام توصیه هاي مراقبت سالمتی اثر بگذارد
الگوهاي روابط شناسایی شوند و طرز تلقی اعضاي خانواده تغییرکند. ممکن است شما بتوانید منابعی در 

تجهیز کنند همچنین براي کمک به بیمار منابع خود را تاو کمک کنید به اعضاي خانوادهیافتهگروه را 
آموزش تلقی می شوند را در اعضاي خانواده تغییر دهید. مانعبه عنوان کهعواملمهم است که برخی 

همه آنهایی می شود که به بیمار نزدیک و اضطراببیماري یک عضو خانواده باعث تشدید آشفتگی
یعنی فقدان عالقه یا بی میلی براي شود.هستند. آشفتگی ممکن است توسط متخصصین بهداشت بد تفسیر 

کنید که با . بیشتر شما از این واکنشها آگاه هستید و به اعضاي خانواده کمک میبیمارکمک و حمایت از 
احساسشان مقابله کنند، بهتر است بتوانید به اعضاي خانواده در مورد شرایط بیمار و معالجه و تچهیز 

حمایت از آنها آموزش دهید.

خانوادهارزیابیانجام
سبکوساختارارزیابیبرايرازمانیکهاستضروريثرموآموزشیبرنامهیکتدوینمنظوربه

)4(جدول . اختصاص دهیم خانواده
باعث صرفه جویی بسیار زیادي بهداشتیهايمراقبتمدیریتدرآنهانقشوشمابیمارخانوادهباآشنایی

بهاغلبهانوادهخاوبیماردخالت و همکاريبدونپیشرفتهدرمانیهايبرنامه. از نظر زمانی می شود
اغلبمی کنند وخانوادهبا ارزش زیادي را صرف بررسیزمانمراقبتتیمنتیجه،در. می انجامدشکست

کنند. اطالعات الزم را کسب میمدت وجود داردطولتمامدرکهموانعیوقوتنقاطمورددر
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زندگیشانبرتاثیر آنوبیماريمورددرراخودداستانخانوادهاعضايو همالزم است که هم بیمار
بیماري باعث مشکالتی کهمورددرراخودبرداشتکنید زمانی را به آنها اختصاص دهید تاسعی. بگویند

. اشتراك گذارندشده است به
میکنید کهاعتماد بخشی ایجادرابطهشمااش،خانوادهوبیماربهدادناختصاص زمانی براي گوشبا

خانواده است.وارآموزش بیماساس
بودن دارد.توانایی شنونده اي فعالومشاهدههايمهارتبهنیازیک خانوادهخوبارزیابی

سازمان یافتههاي مصاحبهبهمنحصرنیازهاوعملکردخانواده،ساختارمورددراطالعاتآوريجمع
درآنهانقشوخانوادهمورددربیشترياطالعاتتوانیدمیشمادارد،حضورخانوادهزماندر هر. نیست

حالیدرخانوادهوبیماربارسمیغیرگوهايوگفت. آوریددستبهبیمارسالمتهايمراقبتمدیریت
عاملی تواندمیلوله هستیدباتغذیهیاوریدي،درون داروي میزانتنظیمداروها،مرورحالدرشماکه

مینشانراخانوادهزیر سطوح ارزیابیجدولکمک کند.هخانواداطالعات شما ازکه در تکمیلباشد
یادگیري با - آمورشدر پیشبرد فوق العادهسواالتاینبهپاسخیادگیري. استدانستن آنها مهمدهد که

.می کندکمکاو به شماخانوادهوبیمار 

ارزیابی خانواده: 4جدول 

سطح ارزیابی خانواده

است؟چگونهخانواده
خانواده در نظر گرفته شده است؟ازبخشیسیکچه
چیست؟خانوادهدربیمارنقشوجایگاه
بیمار دارد؟برراتأثیربیشترینکسیچه
چیست؟خانوادهاعضايجنسیتوسن
آنها چیست؟شغل
چیست؟خانوادهاعضايسالمتوضعیت
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براي کمک به نیازهاي مراقبتی اثر بگذارد ؟ادهخانویک عضوبر تواناییوجود دارد کهفیزیکیهايآیا محدودیت

هستند؟خانوادهادسترسدرمنابعیچه

کند؟فراهمرابیمارفیزیکینیازهايتواندخانواده میآیا
است؟چگونهي بیمارخانه
جنبه هاي راحتی را فراهم میکند؟امنیت کافی وخانهآیا
یست؟چخودازمراقبتانجامبرايبیمارتوانایی
هستند؟چهدرمانیبیمهمنابع
هستند؟دسترسمنابع محیطی و اجتماعی درچه
دارد؟اجتماعیهايسازمانومراکز پزشکیها،همسایهدوستان،چه روابطی باخانواده

هستند؟چهخانوادهاعتقاداتوزندگی،شیوهآموزشی ،پیش زمینه

چیست؟یادگیريبهنسبتایشاننگرشوخانوادهاعضايآموزشسطح
؟باسواد هستندخانوادهاعضايهمهآیا
دارد؟جودزبانموانع مرتبط باکالمیارتباطبرايآیا
خانواده  چیست؟فرهنگیهايزمینهوزندگیشیوه
عامیانه دارد؟پزشکیاعتقاداتخانوادهآیا
دارد؟وجوددهاي بالقوه ايتضامتخصصین بهداشتهايتوصیهوفرهنگیمیان باورهايآیا
هستند؟چههاخانوادهعاديغذاییالگوهاي
است می باشد؟آموختهکهآنچهبردنکاربهوجدیداطالعاتدریافتبهقادرراحتیخانواده بهرسدمینظربهآیا
است؟جدید در هم شکسته شده هايمهارتیادگیريبهنیازنتیجهخانواده دربه نظر می رسد آیا

چگونه عمل می کند؟می رسد خانوادهنظربه

؟هستندیکدیگر حساسونسبت به بیمارخانوادهاعضايرسدمینظربهآیا
یکدیگر هستند؟باموثرارتباطبرقراريبهقادرخانوادهاعضايرسدمینظربهآیا
است؟نیازکمک موردکهرند زمانیرا دادیگرانازکمکتوانایی پذیرشکهدهدمینشانخانوادهآیا
فضاي خانواده براي آموزش تا چه اندازه باز است؟
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دارند؟موثرگیريتصمیمتواناییاصلی خانوادهاعضايآیا
دارد؟بحرانیشرایطمدیریتاي درخانواده چه تجربه
کند؟کمکآنهابهردند که کاستفادهرامنابعیچهداشته وگذشتهدروضعیت بحرانبهواکنشیچه خانواده

چیست؟موجودمراقبت بهداشتیمشکلازخانوادهدرك

بهداشتی شده است؟هايمراقبتمشکلچه چیزي علت وجودکنندمیفکرآنها
دارد؟وجودمشکلحاضرحالکنند درمیآنها فکرچرا
با بیمار چه می کند؟بیماريکنند اینمیفکرآنها
است؟کنند بیماري چقدر شدیدفکر می آنها
کند؟دریافتبایددرمانینوعبیمار چهکنندمیفکرآنها
هستند؟چهآورددستبهدرمانازبایدبیمارکنندمیفکرآنهانتیجه اي کهترینمهم
هستند؟کند چهمیایجادخانوادهبرايبیمارياي که اینعمدهشکالت
یت چیست ؟بیشترین ترس آنها در مورد وضع

هستند؟چهخانوادهوبیمارآموزشینیازهاي
است بدانند چه هستند؟کنند نیازمیفکرخانوادهوکه بیمارکارهاییترینمهم
شناسند؟میمشابهبهداشتیمراقبتمشکلباکسی راخانوادهوبیمارآیا
هستید؟افقموبا آنمی کنند ورا دركدرمانیبرنامهخانوادهوبیمارآیا
یادگیري باشد وجود دارد؟مانعکهشناختییاوفیزیکیهايمحدودیتآیا
بهداشتی هستند؟هايمراقبتتیمبااهدافگفتگو در مورد بهحاضرخانوادهوبیمارآیا
است؟خانوادهدیدگاهبهمی دهد شبیهانجامآنچهمورددربیماربرداشتهايآیا
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خانوادهاعضايآموزشرايبتکنیکهایی 
حضوربابایدبیمارآموزش. خانواده استمستلزم دربرگیري اعضايبیمارآموزشبهسیستماتیکرویکرد
. خانهدریا،فوريهايمراقبتزمانیا دربیمارستان،درچهشود،انجامخانواده

فردبهمنحصرنیازهايتاشوندتهنوشبایدآموزشموضوعاتی،باشنداولیهمراقبینخانوادهاعضاياگر
بیماران نوشتهبرايهاايحرفهغیربواسطه ي سالمتبامرتبطآموزشیمفاداکثر. پوشش دهدآنها را 
کارهایی که بیمار براي مقابله با مشکالت را باید انجام دهد نوشته اند، نه کارهایی که بیشترآنها. شده اند

دهد انجام میبیمارچیزي کههرالزم است مراقب.مک به او انجام دهداعضاي خانواده می توانند براي ک
بهنیازمراقبین خانواده معموال. دارد که چگونه با بیمار کار کندراهنماییبهنیازاین،برعالوهامارا بداند،

. دهدرخاستممکنکهمشکالتی دارندرویارویی با برايریزيبرنامه
کیفیتحفظوبیماريبهمبتالفردبرايممکنمراقبتبهترینارائهمنظورارند بهدنیازهمچنینآنها

بگیرند.فرارا خودشانزندگیمعقول
ناآگاهانجام می دهندآنچهمورددراغلبمیگیرندبه عهدهرا مراقبتمسئولیتکهخانوادهاعضاي
آموزش خانه رادرمراقبتی کاملارائهرالزم دباید مهارتهايمراقبین،صالحیت براي افزایش. هستند
ببینند.
نمونهاینجادر. نتایج قابل انتظاربسیارکمک کننده استتحققدر خانوادهوبیمارآموزش بهریزيبرنامه

:از اینکه چطور می توانید بیمار را براي یک جلسه آموزشی آماده کنید وجود دارداي 
را به شما اختصاص داده ام. من از زمان دقیقه15،صبح 10اعت سحدوددرامروز صبحمنگرین،خانم

که اطالعات خاصی در مورد خانه و وضعیت خانوادتان مطرح کنید که به ما در شما و همسرتان میخواهم 
. بهتر کمک میکندترخیص برنامه ریزي مراقبت شما و 

دراز اوبداند کهکندکمک میودهدمیراآگاهیبه بیمار این در مورد موضوع این نشستپیاماین
یکپیش از موعدشرایط،بعضیدراش سواالت خاصی پرسیده می شود.وضعیت خانوادهوخانهمورد

دگیرمیقراربحثموردمصاحبهطولدرکهاولیه داده می شود،اطالعاتآوريجمعبرايپرسشنامه
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شود ( چیزهایی که باعث اختالل در مصاحبه میی شوید خانواده اش مواجه موبیمارباشماکههنگامی
مفید شما را ریزي خوب وبرنامهدقیقه15کهباشیدداشتهخاطربهها) را کم کنید.مانند حواس پرت کن

برنامه ریزي با وقفه و فقدان مسیرو جهت.ساعتیکبیشتر کمک میکند تارسیدن به اهدافتاندر
:COPEالگوي

و می باشد،تمرکز دارد و حالل موثر مشکالتخانوادهاعضايبهکمکبر موضوعکهاستسیستمی
. استخانوادهآموزشبهدستیابیهايراهازیکیهمچنین 
تکنیکهاي خالقیت به خانواده براي غلبه بر مشکالت مخفف کلمه ي خالقیت است."c"حرف 
ي خالق بودن حل کنندهبا. دهدرا یاد میی انجام تغییرات در زندگو چگونگی کندکمک میدرمانی 

براي)خالقانههايحلراههاي جدید یک مشکل را حل کند(گیري از راهبا بهرهرد گیمشکل یاد مییک
را از غذاییموادتوانندمیمسنمادروپدرغذایی،موادبراي تهیه انرژيوزمانصرفجايبهمثال،

یک ویزیت پزشک کمک کند .براي انجام بیمار به می تواند  صمیمییهیک همسایابیرون تهیه کنند،
O""مراقبتینیازهايعاطفیهايجنبهبهنگاهمستلزمبینیخوش. بینی استخوشمخفف

را کارهاتوانایی انجامکهفرديبینهايمهارتیادگیريدرمراقب خانوادهبهکمکجملهازبیماراست،
دهد. با دیدي مثبت ربط می

"P"مورددراختصاصیاطالعاتآوردندستبهنحوهاست و یادگیري -ریزيبرنامهمخفف
مهمیبخشبعديمشکالتبرايریزيبرنامهرا بیان می نمایدمی شود انجامخاصشرایطدرکهآنچه

را آموزش می احتمالیاتفاقات هنگام بروز ریزي و انجام مداخالتشیوه برنامه. استخانوادهآموزشاز
را با دانستن اینکه چه کاري در چه شرایطی انجام خواهد شد خانواده و مراقبدهد  و میزان عدم اطمینان

را کاهش خواهد داد.
.E’"خانوادهاعضايبه اطالعات بیشترارائهدرمدلازبخشاین.استمتخصصاطالعاتمخفف

بهاعتمادطوریکه خانوادهبشروع کنیم ،راخودزشآمو"چه چیز"با کلمهکهاستمهم. استمتمرکز
بهبا آموزش دالیل اینکه چرا آنها کارهاي مراقبتی خاصی را انجام میدهندو آورد، دستبهبیشترينفس
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باکارشناساطالعات. آورنددستبهکنترلوبخشیاثرازبیشترياحساسشد کهخواهدکمکآنها
ارائه مراقبتی مشکالتحلبرايموثريهايبرنامهبتوانندمی کند آنهامراقبین کمک سازيتوانمند

دهد.جهت مراقبت از بیمار را توضیح میخانوادهنیازمورداطالعات3جدولدهند.
یکانددادهانجاممشابهشرایطدردیگرهايخانوادهکهدر مورد آنچهمورديمطالعاتازاستفادهبا

دیگر کهند بدانندمندعالقهبسیاراغلبهاي خانگی مراقب. به وجود می آیدخوبخیلیآموزشالگوي 
مثبت پاسخمراقبتنمونه هايطریقازیادگیريبنابراین بهوکردهحلراخودچگونه مشکالتمراقبین

می دهند.
نیاز خانوارهامورداطالعات3جدول 
،و همچنین تعیین اهداف یج و پیامدهاي آننتاشاملاطالعات کلی در مورد مشکل سالمت بیمار

براي تالشهاي مراقبتی خانواده.و قابل دستیابیمعقول
با پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات تماس کمکبتوانند جهت اخذو چگونه چه  زمان

)موارد عادي(هم براي مواقع ضروري و هم ب در بگیرند
تشگیري از  مشکالپیوظایف مراقبین خانواده براي مقابله یا.
 و چگونگی برخورد با آنهاخانگیبرنامه مراقبتی ارائهتعیین موانع .

خانوادهنیازهاي
بسیار مزمن، مبتال به یک بیماري بیماربستگاندوست و یاومسنافرادازمراقبتها در نقش خانواده
مراقبتازدرصد80تا75کهددهمینشانپیوستهرسمیغیرمراقبتدر موردمطالعاتاهمیت دارد.

سیستمکهواضح است. استشدهارائهرسمیغیرمراقب کنندگاندیگروخانوادهاعضايتوسط
فراهم می کندخانوادهکه هاییهم مراقبتبیمارخود مراقبتیبههمشدتبهسالمتی نیزهايمراقبت

مطالعات در . مزمن به دست آیدهايبیماريبهمبتالافرادبرايرفاهومطلوبسالمتتاوابسته است.
ازمراقبتنسبت بهخودمسنمادروپدراز مراقبتبرايبیشتريزمانزنان،آمریکا نشان داده است

دردارند،مراقبتازی نامتناسبسهممردان ،بهزنان نسبتصرف می کنند.خودشانبهوابستهفرزندان
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را سال18وکودکانمادرانعنوانرا بهخودبزرگسالیاز زندگیسال17متوسططوربهحاضرحال
. سالمند می گذرانندمادروپدردخترانعنوانبه

مراقبهاي کنند،میکاربیشترزناناند وشدهپراکندهجغرافیاییلحاظازهاخانوادهکههمانطور
مواجه می شوند.بیشتريهايچالشخانواده با

. استیافتهافزایشتوجهیقابلطوربهخانوادهمراقبهايمسئولیتگذشته،سال10دردر آمریکا
منجر به در نظرگرفتنخانوادهدراعضايسرپاییهايمراقبتبهاعتمادافزایشوبستريکاهش میزان

سالمتیهايمراقبتمتخصصینتوسطشده است که ا قبالی اعضاي خانوادهمراقبتهايمسئولیت
. گرفتمیانجام
یافته افرادي که در سنین باال زندگی میکنند افزایشتعدادبیمارستان،زودهنگام ازترخیصبرعالوه
را مراقبعنوان بهخانوادهاعضايمسئولیتمزمن،هايبیماريرشدبهروشیوعباکه همراهاست

است. دادهافزایش
یافتهافزایشگذشتهدههو نیز درشدهارایهمتخصصین توسطآسایشگاهوخانهسالمتخدماتچهاگر

تشخیصوپزشکیهايمراقبتارائهدرکهیدوستانواقوامها هنوز توسطمنزلدرمراقبتبیشتراست،
.استشدههستند ارائهتجربهبیوندیدهآموزشمشکالت

کمکباار کار می کند،بیمسالمتیمراقبتتیمازعضویکعنوانبهکهخانواده،آموزش دیدهمراقب
براي بیمارجديمشکالتازجلوگیريبراياولیهمراحلدرعالئمگزارشومشاهدهباوعالیمکنترلبه

کنند.بیمار میزندگیکیفیتبهتوجهیقابلکمک
رندمنابعی دانیازآنها. دارندبسیاريآموزشنیازهايدر حال مراقبت هستندمدتطوالنیهایی کههخانواد
خود را رانیازمورداطالعاتتوانندمیکجا می توانندالزم است بدانند. دهدپاسخآنهاسواالتبهبه که

دلهرهکاریکمواردازبسیاريدرکهشوند تا آنچهتشویقوحمایتتوانندمیکجاوآورنددستبه
. را انجام دهنداستآور
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عضوي از درگیر مراقبت طوالنی مدت دهد کهمینشانراخانوادهمراقبینمهمنیازهاي11جدول
هستند.مزمنبیماريباخانواده
و مزمنطوالنی مدتدر بیماري هاي براي مراقبت از بیمار بامهمترین نیازهاي خانواده-11جدول 
مدیریت بیماريراي کمک به و منابع بياطالع از بیمار
ت.قبصم گیري، حل مشکالت، مرایبرنامه ریزي، تصمآموزش با تأکید بر یادگیري مهارتها در
 دوره فراغت
 دانستن اینکه همیشه جایی براي دسترسی  به منابع حمایتی وجود دارد. - حمایت
قلبی،هايبیماريسرطان،مثلهاي سختبیماريکه باخانواده هاییوبیماران- اطالعات

مسائلمقابله میکنند با آلزایمر بیماريیا،(COPD)ریهانسداديمزمنهايبیماريدیابت،
درآگاهانهانتخابکه باقادر می کند راخانوادهاطالعات،. فردي روبرو می شوندبهمنحصر

. کندتماس حاصل خدماتاخذبرايکند ووتصمیم گیريسالمتی خدماتازاستفادهمورد
مزمنبیماريمرتبط با اغلبکهاضطرابیوترستواندمیزیاديحدتاکافیاطالعاتداشتن

دهد.است را کاهش
به ومی شود مهارتهاافزایشباعثخانوادهوبیمارآموزشاطالعات،ارائهمقابلدر-آموزش

باآنها تطابقباعثاعضاي خانوادهدر وي کمک نموده بیمارباروانیبراي سازگاريبیمار
ورا ترویج می دهدخوداتکاییوافزایش می دهدمهارتها را آموزش،. می شودوظایف مراقبتی

شود.مشکالتمدیریتبهقادرفردکمک می کند تا
را کهمراقبتوظایفچگونهکهبگیرندیادبایداغلبآنهاخانوادهمراقبینومزمنبیماريبهمبتالبیماران

مطلب این یادگیريبهنیازتاسممکنآنهامثال،برايدارد انجام دهند.دانش خاصومهارتبهنیاز
بیماري عاطفیهايجنبهمدیریتودرد،کنترلفیزیکی،هايمراقبتنیازهايداشته باشند که چگونه به

مجبور به یادگیري این باشند که استهستند ممکنعقلزوالبهمبتالکه بیمارانی مراقبینکنند.توجه
مدیریترافعالیتهاي روزانهدیگریاو کردن حمامیا وخواباختاللمانند،ت رفتاري مشکالچگونه
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سالمت و حفظ و نگهداري آن پیدارفتارتغییرخوداتکایی ومیانارتباط قويمتعددکنند. مطالعات
می یابد.افزایشخود اتکاییخانوادهسرپرستانهايمهارتودانشافزایشباکهاستروشن. اندکرده

اولیه ادامه دهند.مراقبینعنوانبهخودرانقشمی دهد که خانوادهبه اعضايرافرصتیفراغت - فراغت
فراغت را احساس نکنند.زمان فراغتبهنیازاسترا انجام می دهند ممکنمراقبتکههاییخانوادههمه

شدتبهفردیکازمراقبتماننداستنیازموردطوالنی مدت و بخصوص پرتنشهايمراقبتدر به ویژه 
.استضروريخودشسالمتیبرايمراقببراياستراحت،سایکوتیک

افسردگیخطرمعرضدرکه مراقب آنها هستنداعضاي خانوادهمزمن وبیماريمبتال بهافراد-پشتیبانی
. نیروي افسردگی باشدکاهشدرمهمیعاملتواندمیدیگران اجتماعیحمایتسطحاز. هستند
جهت اخذ کمک به خانواده خود تمایل داشته یا استهستند ممکناولیهمراقبانکهفراديااین،برعالوه

افرادي کهتوسطتنهااسترا ارایه می دهد که ممکن اي همدالنهتفاهمیکپشتیبانیگروه. باشندنداشته 
. را درك می کنندنیازهاومسائلایندرستیبهواینکه آنهامواجه می شوند ایجاد شود مشابهمشکالتبا

مراقببرايحمایتیمهممنبعکردن است یککمکبهمایلاند وتومی دیگرياینکه فرددانستنواقعا 
هاي حمایتی)..(مانند جذبهاستخانواده

با خانوادهپیش بردن همکاري
المتیسهايمراقبتتیمازبخشیمی شوند، آنهامراقبتنقشدارعهدهخانوادهاعضايکههنگامی

یکعنوانبهخانوادهمراقبمشارکت که بهاستمهمسالمتیهايمراقبتمتخصصانبراي. شوندمی
دارند نیازوترسنددر ارائه مراقبت در خانه میهاهخانوادسرپرستانازببخشند. برخیتیم مشروعیتعضو
توسطرا حل می کنندشکالتممی کنند ومدیریترابیمارازمراقبتآندرکهروشین شوند کهئمطم

الزم است خودکفایی،هدفبهرسیدنبراي. استشدهتاییدسالمتمراقبتتیمايحرفهاعضاي
تشویق شوند.وسالمت حمایتسوي متخصصانها ازه خانواد

.دهندتغییریکدیگرازراخودانتظاراتباید)هاهخانواد(مراقبین ومراقبتمتخصصینموارد،برخیدر
متخصصانازبرخیودارند،انتظارمشکالتشانحلبرايسالمتاز متخصصانهاخانوادهازبسیاري
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ازنوعاینکههنگامی. باشندهاه خانوادمشکلاصلیحل کنندگانبایدآنهاکهباورنداینبرسالمت
تنهاکهراعاتسالمتی اطالمنتظر باشند که متخصصانخانوادهاعضاياستدهد، ممکنمیرخرابطه
کندمیتشویقرا وابستگیاستبدادي سنتی،دستاوردرا به آنها بگویند. اینآیدمیپیشمشکلیکهزمانی

را توسعه دهند.مسئلهموثر حلهايکه مهارتکندایجاد میهاه خانوادیابیمارانبرايرا کمیانگیزهو
واقعی در مراقبت شریکیکعنوانرا بهخانوادهمراقبیاد بگیرند کهبایدسالمتیمراقبتمتخصصین

براي چگونگی حل خانوادهآموزشنقششانکهبدانند سالمتدهندگانآموزشراخودوکردن بدانند
نوعاینتوسعهدر. "می کندحلرامشکالتکهباشند"کارشناسی"فقطاینکهجايبه"است مشکالت

. می باشدسالمتمتخصصینعملکرديشیوهتغییربهنیازنهایتدرمشارکت،
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 چهارمفصل
سنبامتناسببیمارآموزش
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مقدمه
تکاملسطحدانستن. بگیریدنظردرراتکامل میزان وبیمارسنبایدشما،بیمارموثرآموزشارائهبراي
حوزهسه. کنیدانتخابرایآموزشيهاترین استراتژيموثرشماکهکردخواهدکمکشما،بیمار

شناختی ظرفیتوروانیتکاملبیمار،توانایی جسمیوبلوغشامل کرد، خواهیدارزیابیشماکهتکامل
هستند.

. سنی را مشخص می کندگروه،تکاملخاصموضوعات
زمان،اینطولدر. استزندگیاولماه18تا12نادوره اي است از تولدو تکامل نخستین مراحل رشد

از زمانی است کودكنوپاییدوره. استدیگرانبهوابستهخود اساسینیازهايرفعبرايکامالشیرخوار
توجهیقابلسالگی زمان3و2بینسالهاي.سالگی3حدودبه راه رفتن تاکندمیشروعکودكکه

احساسی هستند. وجسمیو تکامل رشدبراي
می کند عاطفیوفیزیکیاستقاللازشروع به داشتن درجه ايومی کند،حرکتکودك در مسیر رشد

مدرسهپیش ازطی دوره يدر. اولیه خود حفظ می کندخانوادهبانزدیکرابطه ايهمهنوزکهحالیدر
نشاند را خوسنیگروههمساالنبادرگیريوعالقهافزایشکودكسالگی یک6تا 3سنیندر کل بین

دهد.می
ازبسیاريبااجتماعیتعامالتآغازوخودهمساالنبابرقراري ارتباطبهقادردبستانی هاپیشازبسیاري

پهناورجهانبهخودهايه خانوادازمدرسه فورا سنکودکانعالقه هايسالگی،12تا6ازهستند.مردم
کشیده می شود.

مشخص بلوغ شروعبانوجوانی. بلوغ کافی داردگر ،دیافرادباارتباطشروعبرايمدرسهسنکودك در
. مرتبط شده استشخصیاتمی شود و اکتشاف

وعاطفی،مالی،استقاللداشتن را برايخودآمادگیجوانفردکهرسدمیپایانزمانی بهنوجوانی
در.دهدمیخرسالگی21تا18بینمعموالاین استقاللغربی،جوامعدر. دهدمینشانکاملاجتماعی

یادگیريوبر انتخاب،حرفهیاوشغلانتخابسالگی بر39تا 21حدودا ازبلوغافراد در دوران،نیجوا
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براي اثباتافراددر اواسط بزرگسالی،. خانواده تمرکز می کنندایجادوشروعباوشریکیکزندگی با
.ی کنندخود تالش محرفهانتخاببلوغ دروازدواج برايخودشان

میرخکهفیزیولوژیکیتطبیق با تغییراتبهسالگی شروع65تا40سنینبینمیانسالبزرگساالناکثر
کار،نیرويازبازنشستگیسالمتی،کاهش بدنی کاسته شده،قدرتباید برايمسنافراد. دهد می کنند

.تطبیق یابندشاندخوودوستانبرادر،وخواهرهمسر،مرگوکاهش استقاللدرآمد،کاهش

این است دانستندرمفیدراهنمايکار می کند که یکشناختیو تکاملپیاژه بر روي رشدژانروانشناس
ومدرسهسنکودکاندبستانی ها،پیشنوپا،کودکانآموزش کودکان،برايکه آموزش چه ارمغانی

. داردنوجوانان
ازکودکانبا دركاین مراحل ازنگري می کند براپیاژهزندگی از منظرمراحلبررسی12جدول

ربط دارند.بیماريوسالمت

کودکانآموزش 

نحوه آموزش در کودکان با گروههاي سنی مختلف نیز تا حدودي با یکدیگر تفاوت دارد امـا بـه طـور کـل در 
ده و بـه آنهـا اجـازه بچه ها مدت زمان تمرکز و توجه شان کوتاهتر است.دوره آموزشی باید در بچه ها کوتـاه بـو

شرکت در کار آموزش داده شود. توجه به مراحل رشد و نمو کودکـان حـین تنظـیم اهـداف مـورد نظـر و برنامـه 
سال با استفاده مدل 3-6ریزي مراحل آموزش، امري ضروري است. یادگیري  بچه هاي قبل از مدرسه یعنی سنین 

بنابر این شناخت  کودك و والدین در این گروه سـنی )5ل (جدوو ماکت به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
سال) معموالً شـروع بـه ابـراز و انجـام مهارتهـاي حرکتـی، شـناختی و 7-12ضروري است. بچه هاي سن مدرسه(

اجتماعی می کنند و همینطور به دنبال ایجاد حس ریاست در خود هسـتند. بچـه هـا از بـازي و فعالیتهـاي گروهـی 
ه ویژه دوست دارند که در جلسات آموزشی مرتباً سوال کنند. تشویق، جایزه و حمایت، از عوامل لذت می برند، ب

مهم دراین گروه سنی هستند. درگیري و دخالت والدین در آموزش می تواند باعث تقویت مداوم و مستمر گردد. 
ضـروري اسـت. زمـانی بعالوه براي یک آموزش موثر، دخالت کودك و والدین در تنظیم اهداف یک استراتژي

سال) تفکر انتزاعی در آنها شروع به پیشرفت مـی کنـد. مسـایل مهـم 12-18که بچه ها به سن نوجوانی می رسند(
براي نوجوانان تصور از بدن و ایجاد یک حس خودکفـایی و اتکـاء بـه خـود اسـت. حضـور والـدین در جلسـات 
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اما حضور والدین در بعضی جلسات خاص و انتخابی می آموزشی همراه با نوجوانان می تواند مانع یادگیري شود.
تواند قسمتی از برنامه آموزشی باشد. نوجوانان دوست دارند به عنوان یک شخص مستقل بـا آنهـا رفتارشـود و در 
تنظیم اهداف شرکت داشته باشند. علیرغم اینکه نوجوانان معموالً به عنوان افراد مغرور وبی قید شناخته می شـوند، 

صوص باید در مورد فیزیولوژي در این سن یک بررسی و مرور دقیق داشت.به خ

: آموزش به کودکان از طریق بازي5جدول 

وسایل پیشنهادي: عروسک، عروسکهاي خیمه شب بازي، حیوانات عروسکی، گوشی پزشـکی، سـرنگ(بدون 
دك.سوزن)، کیسه ها و لوله هاي سرم و بقیه وسایل پزشکی قابل استفاده براي کو

از کودك بخواهید که مراقبـت از بیمـارش را انجـام -2به بچه بگوئید که مثالً عروسکش بیمار است. -1مثال: 
از کودك نام عروسکش را بپرسید و بپرسـید کـه چـه -3دهد مثالً به عنوان پزشک و یا پرستار و یا یک مراقب 

سواالت مناسـب بپرسـید مـثالً -4خود اوست) اتفاقی افتاده است( عموماً آنچه که کودك بیان می کند، مشکل 
چگونه عروسک بیمار شد؟ می خواهی چه کار کنی تا عروسکت بهتر شود.(مثالً سرم وصل کند، لبـاس عـوض 

از اطالعاتی که کودك قبالً به شما داده است -5کند) براي پرستار چه چیزي مهم است که به عروسک بگوید؟ 
کردن مطالب اشتباه فهمیده شده، استفاده کنید(بـه خـاطر داشـته باشـید کـه در طول ویزیتهاي بعدي براي روشن

توانایی بچه ها براي درك عامل درمان محدود است.)

کودکانآموزش والدین 
وپدراست.رشدازايدورهکودکیدورانآموزش داده شود که مادروپدربسیار مهم است که به

. برداشت کنندناهنجاري بهرشد کودك راطبیعیهايبهجنازبسیارياستممکنمادران جدید
افراد که موارديدر. دهدنمیرشد براي همه ي کودکان بطور یکسان رخکهکنیمتاکیدمهم است

سریعیرشدکهدیگرينوزادان باراخودنوزادموقعیکهوالدین براي اولین بار صاحب فرزند شده اند 
شوند.بطور چشمگیري مضطرباستمقایسه می کنند ممکندارند 
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تواندمیفردي،هايتفاوتازوسیعیطیفهمچنینو،کودكطبیعی رشدمورددروالدینآموزش
بهنیازشاملکودكرشدآموزشبرايمعمولیاتموضوعسایر. دهدکاهشراضروريغیراضطرابی

آوردن هستند.دردندانوایمنی،بهمربوطمسائلوي او،تغذیهکودك،حرکاتسازي،ایمن

پانوکودکانموزشآ
استقالل بیشتر درخواسترا یاد میگیرد وزبانیهايمهارتسرعتبهفرزندسالگی،3تاماهگی18بین

وداشته باشندبایدرفتارهاییچهبگیرندیادکمک کنند کهمادروپدربهتوانندمیپرستاران. می کند
آموزشبرايمهمبسیارحوزه ي یککودكایمنیرفتاري را مدیریت کنند.لمسائموثرطوربهچگونه
بهنیازباشند واطالعبیایمنیخطراتازاستممکنجوانمادروپدر. استپانوکودکانوالدین

دررفتن نیزتوالتآموزش. داشته باشندخودخانهایمن سازي مناسب ی براي روشهاییادگیريکمک در
میزان رشدبرتاکید مستمرباو،رفتنتوالتمنظم مختلفهايشیوهآموزشبا. دهدمیخرسناین

کاهش وبینانهواقعانتظاراتدر سلسله مراتب دستشویی رفتن بامادروپدربهتوانندمیپرستارانفردي،
.کنندکمکاسترس

.و بطور واقعی باشدگرم،آرام،بایدپانوکودكباپرستاررفتار
به . به سمت والدین نشانه می روداولدرجهدرپانوکودكونوزادسالمتآموزشریزي برايبرنامه

ازمراقبتمادر بهتر است دروپدراضطراب می شود،باعثاغلبمادروپدرازشدنجداکهدلیل اینکه
کمک خانوادهوکودكباباطارتبرقراريدرپرستاربهکاراین. مشارکت نمایندبیمار در هر زمان ممکن 

کند.بزرگی می
یادگیريتواند محركمیعروسکوتصاویرازاستفادهباانسرگرم کردن کودکوهاداستانخواندن

هرزمانتقریبا باید نزدیک بهسالمتآموزشزمان ندارند،ازواقعیحسکودکانکهآنجااز. باشد
بهي دارند کهمحدودبسیارتواناییسنایندرکودکاناست.طبه آن مربوواقعه اتفاق بیافتد که آموزش

طرح شود.)دقیقهپنجتادو(کوتاهیجلسات بسیاردرباید آموزش بنا بر ایناطالعات توجه کنند،

دبستانیپیشکودکانآموزش
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باتعاملعاديبخش از روال یکبهتر استدهندانجامبایدکههاییروشمورددرکودکانآموزش
مدرسهازقبلکودكاستداللتواناییباشید کهداشتهخاطرحال بهاینباباشد.دبستانیپیشکودکان
. مفید نیستخیلیجزئیات توضیحواست،محدود

ودردنسبت به می کنند وپردازيخیالدبستانیپیشکودکانبیشترو واقعی باشند.سادهبایدتوضیحات
. هستندپذیرآسیبکامالبدنیآسیب

. ندنکآن کمککردن باو آشکارا مقابله خودترسبیانبرايکودکانبهمهم است کهبراي پرستار
بابرخوردبازي،نقشواهمیتدركشاملدبستانیپیشکودکانوالدینبرايآموزشیموضوعات
خوابمشکالتوخوردنغذاو پنجه نرم کردن بادستوتطبیق با مدرسه،شروعجنسی،کنجکاوي

. می شود
. سه انتخاب ندهیدیادوازبیشکودكبهانتخابها،دردبستانیپیشکودكسردرگمیازاجتناببراي. 
راخودعروسکخواهید داشت نگاه می کنید یاکه آزمایشاتیبیشتر به تصاویرشماآیا"مثال،عنوانبه

حمایت از اینمادروپدر. می توانند انجام دهندبستانی هادانتخابی است که پیش"دهید؟میبه من نشان
. یادگیري مفید باشند-آموزشجلساتدرکنندگانشرکتتوانند برايمیورا ادامه می دهندسنیگروه

هايمحرك. سنی خوب عمل مبکندگروهاینبرايحسیاربتجوفعال،مشارکتبازي،ازاستفاده
. استمحدوددبستانیپیشکودكزبانهستند چون تواناییکالمیکهايمحرازبهتربصريوفیزیکی

مدرسهسنآموزش کودکان
آموزشرونددربایدآنها. منطقی هستنداستداللبهسالگی قادر12تا6کودکان در سنین مدرسه یعنی 

. می دهدقرارتاثیرتحتراآنهاکههاییروشازقبلخصوصدخیل شوند، بهامکانصورتدربیمار
. بینی توضیح دهیدخوشونفسبهاعتمادباوبه روشی ساده و منطقیآنها را دالیلهمچنینوهاروش
ریزي مدرسه برنامهسنکودکانوالدینآموزشرا برايتوجهیقابلزمانصرفبرايبایدهمچنینشما

دریاطالعاتبهنیازاستممکنمادروپدرکودك،درمانوبیماريموردآنها درآموزشبرعالوه. کنید
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ویادگیرياختالالتفعالی،بیشرفتاري،اختالالتمانند،سنیگروهاینمشترك درمشکالتمورد
. ادراري داشته باشندشب

مستلزم استممکنوشودخانوادهوکودكباعث نگرانی در مورداستممکنمشکالتاینازیکهر
. باشدمشکلاینمدیریتهايروشوشرایطازکودكووالدیندركارتقاءرايبزیاديهايآموزش

کههاییمحدودیترا علیرغمکودكطبیعیرشدکهتشویق کنیدکه حفظ رشد کودك بیمار مهم است
. شود پرورش دهندتحمیلبیماريبه علتاستممکن
. هستند مطرح میکندمفیدمدرسهسنومدرسهازقبلکودکانآموزشبرايکهلی را اصو6جدول

مدرسهدر سنودبستانیپیشکودکانآموزشاصول: 6جدول
یادگیري اي را انتخاب کنید کههايفعالیت. میگیرندیادخودحواسطریقازوجهبهترینبهکودکان•

می شودحواسازبسیاريتحریکباعث
عالقهوشوقوشورکهانتخاب کنیدراهايفعالیت. اشدبدارمعنیوجالببایدیادگیريهايفعالیت•

ایجاد می کند
مناسب آنطور کهبایدآموزش. می یابدافزایشموضوعات واقعیازاستفادهطریقازکودكیادگیري•

حرکت کند.به تخیل است از واقعیت 
توجه کنید.توانایی هاي اووعالیقتجربیات،،رشد کودكبه سطح•
ببرد.خانهبهیابدهید که نگه دارد وچیزيکودكبهامکان،صورتدر•
هاعروسکازاستفادهبا،بخشهاونشان دادن موضوعاتکردن،نقش بازيها،بازيمانندهاییفعالیت•
هستند.مناسبسنیگروهاینها برايکتابخواندنوداستانگفتنوهنري،آثارو
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آموزش نوجوانان
قادرنوجوانان. را نشان می دهدبزرگسالیوکودکیدورانمیانتحولکه استاي متمایزجوانی مرحلهنو
نوجوانانآموزش دخیل کنید،را درخانوادهاستممکنهمهنوزشمااگرچه. انتزاعی هستنداستداللبه

کنترلبیشتر در مرکز،نتیجهدرتوجهی دارند وقابلاستقاللآنهاهستند چون آموزشاصلیمرکزخود
. شودانجامبایدتوصیه هایی هستند که

عمل نمایند.به آنهابایددارند کهمهمیپرورشی بسیاروظایف نوجوانان 
سریع عمل بدنیتغییراتتطبیق باووالدین،ازخودجداکردنخود،هویتشکل دادن بهفرایندآنها در

. می کنند
. ایجاد کندراشدیديدلبستگیظاهروبدنفعالیتهايدراستممکنبلوغدوراندرجسمیتغییرات

میکهنکننداست تصورممکننوجوانان. می شودمهمجنسیمیلابرازبهقويتمایلوجنسیابق تط
توصیهباضعیفانطباقیاآسیب رسانحوادثپیشگیري ازمی تواند در این. شوندمجروحیابیمارتوانند

. کندککمپزشکیهاي
کسی پذیرشوبه حمایتباالیینیازهستند وبه ظاهرشانقويطبیعیتمایلداراينوجوانانکهآنجااز

پیروي جایگزین مغایرت داردرا که با برداشت خودشان سالمتیهايتوصیهدارداحتمالکمتر،دارند
.کنند

نیاز باشد پرستاراستممکن،باشدهاي این گروه سنی می از ویژگیقويجنسیمیلوسازگاري جنسی
مورددرنوجوانانآموزشبرعالوه. نیز به آنها آموزش دهدبارداريازپیشگیريوجنسیمسائلمورددر

که یغلطتصوراتکردنبرطرفمی تواند به شما براينیزپرستارتغییرات بدنی آنها،گی چگونوییچرا
مورددرنوجوانانآموزشآموزش دهد. باشندداشتهنسیجرفتاریاجنسیرشدمورددراستممکن
. خاصی دارددركوحساسیتبهنیازجنسیروابط
. هستندواجب اعتمادودر برقراري فضاي بازنظراتوخصوصیحریمحفظوبیمارحریمبهاحترام
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ومواد مخدرسوء مصرفوالکلبیمار،آموزشمهمهايزمینهدیگرجنسی،مسائلآموزشبرعالوه
سالم زندگیبرايمبناییعنوانبهورزشومناسبتغذیهاهمیتآموزش مانندعمومی،سالمتاقدامات

. هستندطوالنیو
بهوتوجه داشتهنوجواناننیازهايبهاحترام بگذارد و اعتماد کند و به اوپرستاروقتینوجوانانبه آموزش

.دهدمیمدالنه اي را نشانهدهدتفاهمصادقانه پاسخ میسواالت،
باشد تا یک سخنرانی.راهنماییصورتبهبایدنوجوانانبهبیمارآموزش

تواندمیپرستار. دهدافزایشخانوادهمشارکت دادنرا با سالمتآموزشاثربخشیاستممکنپرستار
. جوانان کمک کندنوبه رفتاراحترامودركدرآنهابهوکند حمایتوهدایتراخانوادهاعضاي
حالیدرنوجوانان قرار دهندبرايبینانه راواقعهايمحدودیتازايمجموعهتاشوندتشویقبایدوالدین

مسئولیت پذیر باشند.زیاديتاحدخودشان ازمراقبتومدیریتبرايدهند کهاجازهآنهابههنوزکه
با وجود . سنشان مناسب است آموزش ببینندبرايکهاياندازهبهامکان،حدتابایدسنینتمامدرکودکان

هاي پیشگیري توصیهودرمانیمیزان رژیمبرکههستندوالدینمواردبیشتردرنوجوانان،استثناي این، به
. ناظر هستندتوصیه شده، 

نواده وي انجام هم براي نوجوان به عنوان یک بیمار و هم براي خارابیمارپرستار باید آموزشبنابراین،
. دهد

فرزندووالدبینرابطهکیفیتبایدپرستارآموزش،مادر برايوپدرویا نوجوانکودكسازيآمادهدر
. کندارزیابیرا

شیوه و والدیندیگر. دهندمیهستد و استقالل آنها را پرورشصادقوراحتفرزندانباوالدینبرخی
را انجام خودتصمیم هايازبرخیآزادانهکودكدهدمیاجازهکهراهنمایی هایی را  انجام می دهند

. دهد
در این فرآیند کمتر شریک می راخودفرزندانوانعطاف پذیري کمتري دارندوالدیندیگرحالاینبا

.کنند
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اد ایجقوانیناجراياجباري در .راهنمایی کمتري انجام می دهندودستورالعملوالدیندیگر،موارددر
درپرستارتوسط آموزش بیماربا رویکرد. می کنندعاطفی رهالحاظازضرورتا کودك رانمی کنند و

. استفرزند_والدفردبهمنحصررابطهگیرد که وابسته بهدر نظر میتفاوتهایی راشرایطاینازیکهر
درشروعنقطهعنوانبهازآنبایدارتباط،ایندر موردقضاوتجايبهکهباشیدداشتهیادبهاستمهم

استفاده کنید. آموزش

آموزش بزرگساالن

40-65سال) تا حدودي از میانساالن(20-40اگرچه زندگی و خصوصیات بزرگساالن جوان (سن
سال)متفاوت است.، اما ظرفیت یادگیري مشابه می باشد. بزرگساالن زمانی که احساس نیاز و فوریت از آنچه می 

باشند بهتر یاد می گیرند. احساسات یادگیرنده بزرگسال در مقابل اطالعاتی که نیاز به آموختن  آنها آموزند، داشته 
می باشد در مقایسه با اطالعاتی که  خوب است بیاموزیم بیشتر برانگیخته می شود. بزرگساالن وقتی که به عنوان 

می گیرند بهتر پاسخ می دهند. باید به آنها اجازه یک فرد با تجربه در زندگی و با ارزش، مورد احترام و تائید قرار 
داده شود تا در تنظیم اهداف و روند آموزش، مسئولیت و شرکت داشته باشند. اگرچه این مساله  در مورد تمام 
یادگیرنده ها و آموزشها صدق می کند اما به ویژه در بزرگساالن نباید آموزش همراه با تهدید باشد و باید 

کار برد که مطابق با تفاوتهاي فردي افراد قابل تغییر باشند.راهکارهایی ب

بزرگساالن حاصل یکسري تجارب و خاطرات خوب و یا بد قبلی هستند. آنها تجارب بسیار زیادي دارند که 
برخورداري از این تجربیات می تواند مفید باشد و جلسات آموزش و یادگیري باید براساس این تجربیات پایه 

و با توجه به  شرایط، آموزشها باید به تجربیات فرد تشبیه گردد. اگرچه استفاده از راهکارهاي متمرکزریزي شود 
بر مشکل، غالباً خوب جواب می دهد اما در مورد بزرگساالن بسته به نیازهاي فردي باید از روشهاي مختلفی 

ست دارند. آنها وقتی که موضوع مورد استفاده کرد. همچنین بزرگساالن محیط راحت و استراحت بین جلسه را دو
عالقه شان باشد، بهتر یاد می گیرند. فرد آموزش دهنده باید آنچه را بیمار فکر می کند مشکل فوري اوست، 
برایش آموزش دهد. پرستار باید همانطور که گفته شد به تجارب فرد احترام بگذارد، محکوم کردن و بی ارزش 

یادگیرنده باعث می شود فرد فکر کند که شخصیت و یا تجربیات زندگیش رد شمردن این تجارب و یا سواالت 
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شده است. باید به فرهنگ و اعتقادات افراد توجه کرد و به آنها احترام گذاشت. در ابتداي کالس براي پی بردن به 
میزان اطالعات و فرهنگ فرد و یا افراد می توانید سواالت زیر را بپرسید؟ 

2ل شما چیست؟ فکر می کنید مشک-1
بیماري شما چگونه عمل می کند؟ --2
چقدر این بیماري وخیم است؟ و چقدر طول می کشد؟-3
فکر می کنید چه نوع درمانهایی نیاز دارید؟ مهمترین نتیجه درمان به نظر شما چیست؟-4
عمده ترین مشکل ناشی از این بیماري چیست؟-5
از چه عارضه اي ناشی از بیماري ترس دارید. -6

بعضی از افراد به نمازخواندن و دعا براي بهبود اعتقاد دارند بعضی دیگر بیماري را نتیجه یک به ذکر است الزم
عمل بد می دانند مهمترین کار پرستار احترام و توجه به اعتقادات افراد است. 

جوانبزرگساالنآموزش
تأیید می شود،حرفهیاوشغلیکباخانهیکمدیریتوایجادبا بزرگساالن جوانرشدامور مربوط به

کهسالمتآموزشموضوعات. استرس باشدمنبعتواندمیتغییراتاینهمه. می شودتشکیل خانوادهو
ازبرخیبرايوارتقاء،وسالمتحفظاسترس،آنها شود شامل کاهشدرگیراستممکنپرستار

باشد. پروريفرزندهايشیوهوتولد،ازقبلآموزشزناشویی،سازگاريجوان،بزرگساالن
تغییراتبربایدپرستارمادر شدن هستند،وپدرآمادگی برايحالدرکهجوانبزرگساالنآموزشهنگام
نوزاد،داشتنبرايآمادگیبارداري،دوراندرجنسیفعالیتحاملگی،بهمربوطروحیوجسمیطبیعی

زایمانازپسوزایمان،هايروشجملهازتولد،فرآیندومادروپدرنقشبرايآمادگیغذایی،مشاوره
تمرکز داشته باشد.

چگونگیآموزش،اهبیماريخطرآموزش عواملشاملجوانبزرگساالنبرايپرستاريمهمهايفعالیت
آندرکهاستسالمتارتقاءبرايهاییفرصتکردنپیداوخطر،کاهشبه منظورزندگیسبکتغییر

. کنندمیکارجوانبزرگساالنباپرستاران
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میانسالیدربزرگساالنآموزش
میانه بزرگسالی،در. منظور می شودبعدسالهاي بزرگسالی جوان وگذر ازدورهیکعنوانبهمیانسالی
شناختبااغلبزندگیاواسطدرمردمکهآنجااز. اندرسیدهخودحرفه ياوجبهافرادازبسیاري
اهدافازاستممکنمیانسالافرادخود مواجه می شوند،والدینسالمتکاهشوخودیکیفیزتغییرات
خود بطور خاص آگاه شوند.میراییوشخصی خودهايو ارزش

اگر یابرود وي سالمتیهاتوصیهاجراي دنبالبهفرد را تحریک کند کهاستممکنیاشناختاین
. را انکار کندپیشگیريهايیا شیوهبیماري،باعث ترس شودویژهبهمیراییدورنماي

. را تبیین کنندمردانوزنانبرايیائسگیمورددرغلطتصوراتتوانندمیپرستارانمدت،اینطیدر
بعدي می هايبیماريبرايخطرعواملکاهشمورددریادگیريبهاغلبنیزسنیگروهایندربیماران
. پردازند

مسنافرادآموزش
غذایی تغییر رژیمیاورزششروع،سیگارترك.استعمرمدتتمامدرمهمفعالیتیکسالمترتقاءا

ارتقاءمورددرغلطتصوراتاین کردنبرطرفبزرگ،هايچالشازیکیمسن چندان دیر نیست.افراد
یرات ناشی از تکنیکهاي آموزشی مناسب با تغی7جدولدر.تراستمسنبزرگساالنمیاندرسالمتسطح

بیان شده است.سن
وبداندکه متناسب با افزایش سن رخ می دهند راطبیعیفیزیولوژیکیتغییراتپرستارکهاستاینمهم

افزایش سن تطبیق دهد.طبیعیتغییرات را با آموزشیهاياستراتژيچگونهکهبداند
هاي آموزشاکثرمی شوند،رایجبیشترزندگیششمیاوپنجمدههازبعدمزمنهايهمانطور که بیماري

ازمختلفیانواعبااغلبترمسنافراد. استمتمرکزمدیریت بیماريوبیماريبرمسنافرادبرايسالمت
.فرديفیزیکیهايتواناییدوستان قدیمی وهمسر،می کنند مانند فقدانمقابلهفقدان ها
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. است رفتار شودتغییرویادگیريبهکه قادر،يفردیکوانعنبهمسنبیمار هربامتقابال کهاستمهم
انجام جوانتربیمارانبرايکهاعتقاديهمانوشوقوشوربابیماري بایدمسن در رابطه با افرادآموزش

. می شود باشد
در یادگیريبهمندعالقهمسنافرادازبسیاريدرمانی،هايتوصیهیاوخاص بیماريمسائلبرعالوه

کیفیتارتقايوهابیماريازپیشگیريبهمربوطموضوعاتسایروتغذیهورزش،،وجنسیزمینه مسائل
.باشندمیزندگی

ها آناستقالل وقوتنقاطرساندنحداکثربهبرايهاییراهکردنپیدابراي باید،ترمسنبیماربراي
تالش کرد. 

بهتوجهها با ارائه اطالعات و توصیهقرار دارد تا عالیموقعیتیدراغلببیمارانبهکمکبرايپرستار
انزوايکاهش بهبتواندوبه بیمار کمک کند.اجتماعیخدماتازآگاهیایجادبیماران،فردينیازهاي

. کندکمکبیماراستقاللحفظواجتماعی
درتواناییعدمواقع،در. داردقرار نسبت به خوبی سطحدر80دهه ي تامعموالموثریادگیريظرفیت

مسن فردیکدربالینیبیماريیکفرآیندينشانهاولیناستممکنجدیداطالعاتکسب و درك
هاياستراتژيدرتغییريهیچبهنیازمسنافرادازبسیاريسختی یاد میگیرد،بهسالمندبیمارچهاگر. باشد

و کنجکاویهادادننشانبرايفرصتیتحت آموزشزگترافراد بتمامبهکهاستمهم. آموزش ندارند
تجارب طول عمرشان بدهیم. 

توانایی و اشـتیاق یـادگیري دارنـد. در بررسـی مانند بقیه گروههاي سنی سال نیز65افراد باالي بطور کلی 
تغییرات که نیازهاي آموزشی افراد مسن باید تغییرات فیزیولوژیک ناشی از گذشت عمر را در نظر گرفت. این

به درجات مختلف اتفاق می افتد شامل کاهش شدت بینایی، دیـد محیطـی و درك عمـق و اشـکال درتمـایز 
جزئیات و درك رنگها به ویژه رنگ آبی، قهوه اي و رنگ بـنفش. کـاهش شـدت شـنوایی شـامل اشـکال در 

ه می شود. همچنین  ك است. صداي مردان بهتر از صداي زنان شنید-ف-تشخیص صداهاي مشابه مانند س
شدت حسهاي لمس، فشار و درجه حرارت کاهش می یابد. تغییـرات مغـزي شـامل کـاهش حـس تعـادل و 
حرکت است. تغییرات قلبی عروقی و ریوي می تواند منجر به خستگی و کاهش زمان تمرکز گـردد بـه ویـژه 
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روانی ـ حرکتی می شـود. اگر تحت فشار و استرس باشد. کاهش توده و قدرت عضالنی باعث کاهش ذخیره 
سفتی مفاصل نیز می تواند باعث عدم  توانایی در نشستن طوالنی مدت گردد.

باید جلسات آموزشی کوتاه همراه با دوره هاي استراحت بین کالس و آزادي در حرکـت و جابجـایی 
ات جدیـد امـا براي کاهش سفتی مفاصل باشد. آموزش در افراد مسن مانند بزگساالن باید ترکیبـی از اطالعـ

آرامتر وبا حجم اطالعات کمتر باشد. محیط باید داراي تهویه کافی و بدون نور شدید همراه بـا کنتـرل سـر و 
صداي اضافی باشد. اگر از وسایل بصري استفاده می شود باید از کلمات درشت استفاده شود. از نظر دیـد در 

المکان سعی کنیـد برنامـه روزانـه بیمـار یـا فـرد جاي مناسبی قرار گیرد و حاوي رنگهاي اصلی باشد. حتی ا
یادگیرنده طبق روال عادي و ثابت باشد و استراتژیهاي آموزشی را روي باالبردن حس استقالل و ارزشـمندي 

. فرد متمرکز باشد

: تکنیکهاي آموزشی مناسب با تغییرات ناشی از سن7جدول

تکنیکهاي آموزشیتغییرات ناشی از سن

ل زمانی: طول مدت عکس العم-1

بینایی: رنگ و صفحات -2

سرعت آموزش و بیان را کند کنید، براي پاسخ و 
عکس العمل بیمار عجله نکنید، زمـان آزاد بـراي 

ه اطالعـات کمـی در تمرین بگذارید، در هر جلس
اختیار بیمـار بگذاریـد، مرتبـاً اطالعـات را تکـرار 
کنیــد، از تشــبیهات اســتفاده کنیــد، بــا اســتفاده از 

ویدئو به آموزش و یادگیرنده کمک کنید. 

از نمایش صفحات آبی و سـبز اجتنـاب کنیـد، از 
صــفحات ســفید اســتفاده کنیــد، از صــفحات غیــر 

باید عیـنکش را بـر شیشه اي استفاده نمائید، بیمار 



63

کاهش تطابق عدسی-3

شنوایی: کاهش توانایی تشخیص و تمایز -4
صداها

حافظه: کاهش حافظه کوتاه مدت

نقطه اي اسـتفاده 12-16چشم زده باشد، از تایپ 
کنیــد، از تایــپ درشــت و ســیاه و خوانــا اســتفاده 
کنیــد، از جــوهر قرمــز یــا ســیاه اســتفاده کنیــد، از 

جمالت ساده استفاده کنید.

ــار  ــد، بیم ــا اســتفاده کنی ــزرگ نم ــه هــاي ب از آین
ــویري  ــاي تص ــه ه ــد، از نمون ــنکش را زده باش عی

فاده کنید. است

به آرامی صحبت کنید، از جمالت کوتاه اسـتفاده 
کنید، 

فریاد نزنید، هنگـام صـحبت روبـروي بیمـار قـرار 
گیرید، نور باید به گونه اي باشد که بیمار صورت 
شما را به خوبی ببینـد، بـا صـداي بلنـدتر صـحبت 
کند، در صورت داشتن سمعک،  ببمار باید از آن 

و اسـتفاده کنیـد، مشـخص استفاده کند، از بلنـدگ
کنید بیمار با کدام گوش بهتر می شنود،

مدت زمـانی را بـراي بیمـار اختصـاص دهیـد تـا 
یک موضوع را در یـک . اطالعات را تکرار کند

مرتبه آموزش دهید، از تکنیکهاي عالیم نوشتاري 
. و دهانی استفاده کنید

باالسنینبرايیادگیرينیازهايارزیابی
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بایدشما،)ارزیابیواجراریزي،برنامهارزیابی،شامل(یادگیري- آموزشفرآیندمراحلامطی تمدر
کهروانیوعملکرديمشکالتبر تعددبالقوهطوربهبلکهموجود،سالمتیمشکلبرتنهانهراخودتوجه

. هستند متمرکز کنیدمشتركدر سنین پیري
اعتماد نیست،قابلارائه دهنده اطالعاتیکبیماراگر. ستاارزیابیازمهمیبخشدقیق،شرح حال 

سابقهپزشکی،تاریخچهبرعالوه. وارد کار شودبایدعضو مهم دیگر یاوخانوادهاعضايازیکی
هايتنشومالی،منابعپشتیبانی،هايسیستمخانه،محیطبابالقوه رامشکالتتواندمیکاملاجتماعی
.دخیل باشند متمایز کنندسالمتیمشکلدرممکن استکهمختلف

. استمهمطور خاصاو بهغذاییرژیمدقیقدارد تاریخقرارغذاییرژیممحدودیتدربیماراگر
یا بدون ونسخهه داروهاي خود را یا باکه همبیمار بخواهیم مسنافراداست که ازخوبتمرینیکاین

. شته باشندبه همراه داکاملارزیابینسخه براي
. داردوجودلمسوشنوایی،بینایی،جملهاز،هاي مختلفحسعملکرددرطبیعیکاهشمسن تر شدن،با

توانوبطور عادي مهارتاین،برعالوه. شنوایی دارندو کمبیناییکمضعیف،ومسنافرادسومدو
اثرات. مزمن دارندهايبیمارينوعیبهسال65بااليافرادازدرصدهشتاد. کاهش می یابدفیزیکی
یادگیريمانعاستممکندهند،میرخسنافزایشطبیعیتغییراتباکه همراهمزمن،هايبیماري
شوند. 
به مهمی اطالعاتخوددرمانیبرنامهیکپیگیريبرايبیمارتواناییمورددرروانیارزیابییکبا انجام

پیگیريرادرمانیبرنامهیکاستممکنمسنافرادکه چرادارد وجودبسیاريدالیل. آیددست می
بهاستممکنبیمار. استبراي ارتقاي سالمتش،غذاییهايرژیمکهندانداستممکنبیمارنکنند.

خود را ادامه مدتو الگوهاي بلندو در عوض عاداتنکندراحتی تغییر سبک زندگی خود را انتخاب
دهد.
و یا ممکن استکندخود را انتخابجدیددرمانینخواهد رژیموجه به ادراکشبا تاستممکنبیمار
درمانی نباشد. هايتوصیهانجامبهقادرتمایل داشته باشد ولی بیمار
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،دردسترسمنابعتنها موضوعمسنمردمازبسیاريبرايسالمتیهايمراقبتمدیریتدرموضوعمهمترین
. استامنخانهمحیطونقلوحملمناسب،مالیامورخانه،درمراقبیافرد حامییکحضورجملهاز

دهد. هاي بیماران را نشان میهایی از اولویتهاي زیر نمونهمثال
شده اي را دریافت ریزيبرنامهآموزشمخصوص دیابتیغذاییرژیمیکباساله67بیماریک

کاري انجام چهصبحانهانه برمی گرد براياو روز بعد که به خکهشدپرسیدهوقتیکرده است.
سوسیس،بزرگبشقابیکخودشوشوهرشریزي کرده براي برنامهکهگفتمیدهد، او

نداده عمیقی انجام یبه اندازه کافی بررسپرستارموقعیت،ایندر. بیسکویت تهیه کندآبگوشت و
یجاد کند. است تا که بیمار چگونه قرار است در عادت پخت و پز تغییر ا

پاییندرسوختگیبهبودبرايروزانهپانسمانتعویضگامبهگامشرحازپسساله69بیماریک
آنطور سوختگیباز می گردد،به درمانگاهبررسیبراي بیمارکههنگامی.ه استشدمرخصپاهایش

وانبهواش نداردخانهدرکشیلولههیچاوکهفهمیده شدسپس. رفته بهبود نیافتهمیکه انتظار
دارد ورا در خانه کردنحمامامکاناتبیماردر واقع بیمار فرض کرده بوده که. ندارددسترسیحمام

. چنین نیستمعلوم شده کهاکنون 
بهوامور را انجام دهدنبودقادردرستیبهاو. شدپذیرفتهدیابتشکنترلبرايساله74بیماریک

تزریق را به خوبیانسولینتواند نمیي آرتریت در نتیجهدستشعملکرديهايمحدودیتدلیل
اینباکرده،میزندگیاوباکهاش،ساله80خواهرکهن است ئمطماوکهمی گفتکند. بیمار

اهمیتوضعیتاین. بوده استاو کورخواهربازدید خانه متوجه شد کهدر اولینپرستارحال،
. دهدمیباشد را نشانمنزلدرکافیحمایتمنابعبر اینکهتایید

مسنبراي آموزش  افرادهاییاستراتژي
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نظردرترمسنافرادسالمت برايآموزشارائههنگامدرخاص راآموزشیهايتکنیکازاستفاده
جوانافرادازکمتر،و مشکلپیچیده جمالتو درخصوص درك و استنباطبزرگترها ازبعضی. بگیرید

.دارندمهارت 
با صداي . کنیدارائهمی دهید انجامترجوانبیمارانبراياز آنچه شماجدید را با سرعت کمترياطالعات

زمان. تکمیل کنندمفهومی را تحلیل وتا موضوعاتبیماران بدهیدبهکافیزمانوصحبت کنیدمالیم
تر بر واقعیت تاکید کنید تا بیشبدهید ومفهومیموضوعاتیکپارچه کردنوتحلیلبرايرازیادي

.موضوعات انتزاعی
حواس پرتی محیطی را کاهش عواملکه. تمرکز داشته باشدوتوجهکهبیماربهکمکبراياستمهم

دهیم.
بهمربوطهايدر حل مشکل، تواناییکمک کند تامسنافرادازبعضیبهیگروهآموزشاستممکن

بسیاريکهباشیدآگاهزندگی را می دهید،شیوهتغییرپیشنهادکههنگامی. دهندافزایشراخودسالمت
که ر به معناي این استاماین. انجام ندهندراتغییراتراحتیبهاستممکنوهستندمحتاطمسنافراداز

.اختصاص دهیمرابیشتريزمانبایدبیمار ماآموزشبراي
تر مشخص شود،مسنبیمارزندگیشیوهوباید نیازهااشد،بیادگیري موثر- آموزشبه منظور اینکه برنامه

.کندمشارکتفعالطوربهقابل پذیرش هستند،اهدافی که متقابالجهتدربیمارو
،از اهمیت مطلب  وابسته استدرك بیماربه شدت بهمورد انتظاررفتاریتغییراتباطبیق یافتنتتوانایی

آموزشریزيبرنامهدر. بیمار تناسب یابندکافیمنابعبهو دسترسیگیزندشیوهباباید تغییراتاین
بلکه باید با است باشد،بیمارنیازهايکهآنچهدر تطابق بابایدنه تنها اهدافسالمند،فردیکبرايبیمار

. گزیند مطابق باشدآنچه بیمار براي انجام دادن بر می
تنگیبخواهد در مورداستممکنپرستارCOPDبهمبتالالهس84بیماردر مورد یکمثال،عنوانبه

بیمارکند که بهریزيبرنامهراشدهطراحیآموزشیبرنامهیکتواندمیپرستارپسآموزش دهد.نفس
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داروها،،هافعالیتورزش،تداخل تنگی نفس  باداشته باشد و بتواند نفستنگیاحساسکمک کند کمتر
. ي نمایدپیشگیرتغذیه راو

یادگیري می شوندی که مانع اختالالتجبران
از رویارویی مستقیم بیمار با منبع استفاده کنید ومناسب نوراز،خراب شده باشدسالمندبیماربیناییاگر

ازآنگاهداستفاده می شونآنهاکهشویدمطمئنعینک تجویز شده باشد،بیماراگر براي. کنیدنور اجتناب
دادندستازجبرانبراي. استفاده کنیدبزرگچاپبا دستورالعمل ها واتیکت هاماننداپیموارد چ
صحبتآرامیبهووضوحباواستفاده کنیدصدايازبا بیمار ارتباط چهره به چهر برقرار کنید وشنوایی،

تا روشن شود آنچه شما بهسواالتی بپرسیدبیماراز.کنداستفادهسمعکازتشویق کنید کهبیمار راکنید،
ارائهشفاهیصورتبهشماکهآنچهبصورت کپی ازبهاطالعاتی مکتوبوگفته اید را فهمیده است،او

. تحویل دهیدکرده اید
وبرگزار کنیددقیقه15تا10، کمتر از مدتکوتاهآموزشیجلسات،یت توان بیمارمحدودجبرانبراي
. برنامه ریزي کنیداستراحت داشته باشداجازهازه مورد نیازش بیمار به انداینکه براي

داشتهیادبه. شودتنظیمبیمارتوسطبایدسرعت آموزشمهارت،یافعالیتگونههرآموزشطولدر
ومفاصلسفتیمنجر بهعصبیسیستموعضالنیاسکلتهاي دستگاهدر افراد مسن محدودیتکهباشید

ودارو،بطريیککردنبازمانندسادهکارهايعملکردبرتغییراتاین. ودواکنش می شزمانکاهش
مسنفردنبایدهرگزپس . رختخواب اثر می گذاردبهصندلیازانتقالمانندايپیچیدهوظایفهمچنین

داشته باشد و نباید در کارها عجله کند. زمانیوظایف، محدودیتانجامدر
. شودمیدیدهاست کهاطالعاتیمی شود بهتر ازشنیدهکهاطالعاتیرايبفردحافظهسن،افزایشبا

اطالعات شنیداري را بهتر از اطالعات دیداري به یاد داشته ترمسنفرددارد که یکاحتمالبنابراین،
. باشد
مدام ربیماو ازکنیدرا بطور مکرر تکرارپیامرفته،دستحافظه ازبابیماریکیادگیريافزایشبراي
تعیین کنید.حافظه ي او راسطحتا کنید سوال
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ساده اي را انتخاب کنید واضح وواژه هاي. خاص داشته باشیدمی کنید توجهاستفادهشمازبانی کهبه
استفادهپزشکیشما از اصطالحاتکهدهندمیترجیحوکرده هستندتحصیلبسیارمسنافرادازبرخی
. اي داشته باشیدسادهوکوتاهتعامالتشماکهدهندمیترجیحاکثراً ولی دهیدتوضیحوکنید

ها و توصیهدلیلی نمی تواندهرکند که در مواقعی که بهاین مشکل را حلبه بیمار کمک کنید که
.را پیروي کند چه کاري انجام دهدهادستورالعمل

اگر بیمار یک وعده غذایی را نخورده باشد ،دارو مصرف کند"غذاازقبل"بیماریکاگرمثال،براي
ها احساس اي رفتار کنید تا آنباید به گونهافراد برايکهباشیدداشتهخاطربه.باید چه کاري انجام دهد

چرا که احساس هستند مستقل طوربهفکريو مهارتهاي ناشی از حرکت عضالنی انجامبهقادرکنند 
ت دارد. استقالل براي افراد مسن اهمی

نمی شود بهخواستهاز اوامادستورالعمل استفاده از اسپري تنفسی داده می شود،بیماربه یک،دیگرمثال
. پوشش آن را برداردآنازاستفادهازقبلبایدداند کهنمیدر نتیجهودستورالعمل آن مراجعه کند

ند که دادنشاناومسنهمسربه پرستار. ترخیص شده استبچرخدارصندلییکبايدیگربیمار
این اقدام را در خواسته نشد که اوازهرگزاماچرخدار از او مراقبت کند،صندلیا جابجایی بچگونه

واردآنهاکههنگامیحضور پرستار انجام دهد و یا در مواقع مورد نیاز دستورالعمل کتبی را مطالعه کند.
اداره ومدیریتبهقادرنهوبود،وسیله  ازشدن خارجبراي مار بیبهکمکبهنه قادرهمسرخانه شدند،

. را نداشتتکنیکاینتمرینفرصتهرگزاوبود زیراخانهدرچرخدارصندلیکردن
. کمک کنیدمنابع معتبرازاطالعاتآوردندستبهنحوهمورددرایشانه خانوادهوترمسنبیمارانبه

سالمتی اطالعاتمنابععنوانبهاینترنتهايسایتبه وبخودبهخوددنتوانمیترمسنبیمارانازبرخی
موضوعات تهیه وظیفه يباشند مایلاستممکننوه هاوفرزنداندیگر،موارددر. کنندپیدادسترسی

. را به عهده گیرنداینترنت از
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هنگام. آوردحساببهراتکاملسطحونسبایدپرستار،آموزشموفق اجراي وریزيبرنامهمنظوربه
انتخابآموزشیتکنیکهايبر سطحاین. کنیدارزیابیراو شناختیروانیرشدبایدشماکودکان،باکار
.میکندتسهیلرایادگیرينیز والدین مشارکت واثر میگذاردشده
بطور واقع بینانه کودكآیاکهنیدکتعیینبایدشمایادگیري هستند،نیازازبخشیروانیهايمهارتاگر

. مهارت داردبراي انجامکافیفیزیکیبلوغ
.استمتفاوتکودكیکارزیابیازازتکاملمراحلبرتاکیدبا بزرگسال،فردیکارزیابی

شناختظرفیتدقیقمیزانارزیابیبنابراینیادگیري هستند،برايشناختیهايظرفیتدارايبالغافراد
نوعومیزان.بپردازیمهاي فیزیکیو مهارتکنونیدانشارزیابیبهکهاستمهم. کمتري می یابدیتاهم

. است مشخص شودنیازموردمهارتکسببرايکهآموزش
ضعیفسالمندفردکهاو زمانیخانوادهوبیمارآموزشبرايتالشدراستممکنمسن،افرادباکاردر

زندگیمختلفهايفعالیتدردارو داشته باشد و10ازبیشمثالمتعددپزشکیمشکالتاستممکن
. احساس ضعف کنیدوباشدوابسته به دیگرانروزمره

. ارائه دهید نیاز دارندتوانیدمیکه شماپشتیبانیوآموزشبه بیشترینهاخانوادهوبیماراناینحالاینبا
کنید وریزيبرنامهتوانیدمیسن هستندمناسبکهآموزشیتکنیکهايانتخابودقیقارزیابیطریقاز

. بیمار را انجام دهیدبطور موثر آموزش
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 پنجمفصل
بیمارآموزشبرفرهنگتاثیر
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قدمهم
یاجامعهیکاعضايمشتركرفتارهايوباورهاها،ارزشها،نگرش،خاصالگوهايبهفرهنگ

ازراآنهاکهمی گذارنداشتراكبههایی راویژگیفرهنگیگروهیکاعضايی کند.جمعیت اشاره م
بهتمایلوآموزشتايبیماریکپذیرشبرفرهنگیهايتفاوت. کندمیمتمایزدیگرهايگروه

.گذاردمیتاثیربیمارزندگیبا شیوهآنترکیبواطالعاتپذیرش
. داردفرهنگیبعدیکبیمارآموزشمتقابلاثرکهباشیدداشتهیادبهاستمهم

یاد روشهایی را می شود وگرفتهیادخانوادهدرفرهنگ. رفتار استوتفکرشیوه از زندگی،یکفرهنگ
نزدیکبسیار به فرهنگقومیت. را انجام دهیممانروزانهزندگیوکنیمحلراکه ما مشکالتدهدمی

دارند مشتركمنافعوتعاملنددرکهنژاديیافرهنگیخاصگروهیکبهمعموالقومیتچهاگراست،
. داردتنوع وجودآنهاو میانقومیهايگروهتا حدي دراغلب. می کنداشاره

ارتباط برقراريروش هايوهاسنتباورها،رسوم،وآدابزبان،جملهازبسیاريعناصرشاملفرهنگ
کرده اید کارخودايحرفهزندگیتمام طولپرستاري که درلفمختزمینه هاياز دور بهوقتی. است
. کاري بشناسیدگروههر»فرهنگ«توانیدمیاحتماالشماکنید،میفکر

جزییاین مسئلهبایدهاي مختلف منطقه فعالیت خود آگاهی دشاته باشند وپرستاران باید از نظر فرهنگ
یکآمریکاییسهمیان هردرجدید،هزارهاینابتدايدر. ودشگرفتهنظردربیمارازمراقبتازضروري
آمریکایینیازهايدر برخورد باجمعیتی،گستردهتغییراتایندلیل به. وجود داردمتنوعقومیفرهنگ

. به این بعد توجه زیادي شده است ها
کهها اشاره داردگذاريسیاستوها،نگرشموافق،رفتارهايازايمجموعهبهفرهنگیصالحیت
فرهنگی متفاوتشرایطدرموثرطوربهسازدمیقادرراسالمتیهايمراقبتمتخصصانسایروپرستاران
با بیمارانبهکمکشما درمی آورید،دستفرهنگی روزافزونی بهشایستگیشماکههمانطور. کارکنند
. شویداثرگذارترهاي مختلففرهنگ
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تاثیر قرار میدهدتحتمتی راسالباورهايفرهنگ،چگونه
بیماري می شود،باعثچه چیزيتوضیح می دهددارند کهدرخصوص سالمت باورهاییفرهنگهاهمه ي

بیماران،زمانی که . داشته باشدنقشفرآیندایندربایدچه کسیودرمان شود،می تواندبیماري چگونه
ارائهاطالعاتپذیرشبرعمیقیتاثیرتواندنند میفرهنگی دریافت می کیک ارتباطاز طریق را آموزش

. داشته باشدآنازاستفادهبرايآنانتمایلوشده
با کهپزشکیهايدرمانعلمی طبیعی می دانند ازهايپدیدهرا نتیجه يبیماريکهبعضی از جوامع
استفاده می کنند بیماريدرمانوتشخیصبرايپیشرفتهتکنولوژيازاستفادهیاوهامیکروارگانیسم

وهستندفوق طبیعیپدیده ايازناشیهابیماريکهباورنداینبراز جوامعبعضی. حمایت می کنند
بیمارسازگاريدرمهمیموضوعات فرهنگی نقش.معنوي را ترویج می دهند فعالیت هايسایرعبادت یا

. کنندمیایفا
انجام شده بطور رسمیحداقل آموزشباکامبوجیبزرگسالافراد ازگروهیکهدادنشانمطالعهیک
ازخوداساسیدركباسازگاريبه شیوهامامی کنندتالشبراي مطابقت با درمان توجهیقابل

. بدنکارکردوکارکرد داروهاچگونگی
آگاهید از آنهاباپرستارانکهوجود داردآراماقیانوسجزایروآسیایی هامیاندرمهمیفرهنگیباورهاي

وگیرندهتصمیماغلبخانوادهدرمردترینقدیمیوتوجهی دارد،قابلتأثیر به مراتبخانواده.باشند
مورد خانوادهبزرگتراعضاي. استمهمترفردخانوادهازاعضايخانوادهشرافتوارز شهاسخنگو است.

بهاحترامبه علت، آسیاییهايفرهنگمیاندر. بالمنازع استآنها اغلبقدرتوهستند،احترام
فقداناگرچه،.می شوداجتنابسالمتهايمراقبتمتخصصانهايتوصیهبااز مخالفتمتخصصین،

. می کننددنبالرادرمانیهايتوصیهیاوهستندموافقآنباخانوادهوبیمارکهدال بر این نیستاختالف
نتیجهسالمت به عنوان. می دهدتوضیحراروانیوبیماري جسمیعرفانی،ویتنامی، باورهايفرهنگدر

یک ویتنامی. می شوددیدهبدنعملکردهايبرحاکمسردوگرمهايقطبمیانهماهنگي یک تعادل
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اعتمادي ایجاد اگراستممکنحال،اینبا.را نمی پذیردسالمتی نوینمداخالت ومشاورهراحتیبه
فته شود. مساعدتهایی پذیرشود

نتیجه،درمی کنند.نگاهاعتمادي بیبامتحده راایاالتپزشکیهايمراقبتبهآمریکاروسیمهاجران
پزشکی علنیمسایلموردپاسخ می دهند و درپزشکیکسوالبهروسی به سختیبیمارانازبسیاري

کنند. مینصحبت 
زیرهرمذهب استوخانوادهشاملذارند کهمی گاشتراكرا بهقويمیراثیکهااسپانیاییاگرچه
خانواده هاياعضاي. فرهنگی متمایزي داردرسوموآدابواعتقاداتتباراسپانیاییجمعیتازگروه

مورد بیماريوسالمتبهمربوطمهممسائلمورددراغلبوهستندمورد احتراماقوامدیگروقدیمی
عنوانرا بهبیماريکهاسپانیاییبیمارانازبسیاريبا دیدگاههاي دیدگاههاي جبري. قرار میگیرندمشورت

بیماران.می دانند مشترك استفعلییاقبلیگناه آلودرفتارموردالهی درمجازاتیاخواست خدا
ي دهندهشفابا یکاستممکنواستفاده کنندخانگیداروهايدهند که ازترجیحاستممکناسپانیایی

اهمیتبرمشارکت می کنند کهفرهنگیتبار درآفریقاییآمریکایی هايازبسیاري.کنندمحلی مشورت
عمو،عمه،مادربزرگ،وپدربزرگدر اینجا روابط خویشاوندي وسیعی با .کلیسا تمرکز دارندوخانواده

اعضايازا یکیبمعموال،. می کنندبازيخانوادهنظامدرمهمینقشاما.افرادي وجود داردیاعموزاده
. می شودسالمت مشورتبامرتبطمهمهايگیريبراي تصمیماصلی خانواده

زمانیسالمتمعتقدندآنها. معنوي می گذارندباورهايوخانوادهزیادي بهارزشنیزآمریکابومیان
حالت درتغییریکعنوانبیماري به. کندزندگییعتبطباکلیهماهنگیدرفردیکدارد کهوجود

وطبیعینیروهايوبیمارفردتعادل میانعدمیکعنوانبهبلکهدانسته نمی شودافرادفیزیولوژیکیهاي
جادوگر یکعنوانزن که بهیامرداز یکاستممکنآمریکابومیان. استشدهمشاهدهفراطبیعییا

کنند.شده استفادهشناخته
هاي سالمتی تأثیر فرهنگی هر قومی بر روي مراقبتاي هارزشوباورهاشود،میدیدهکههمانطور

گذارد. می
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هاي توصییهبابیمارانهاي ارزشکهبودهاینسالمتیهايمراقبتمتخصصانازبسیاريانتظارمتاسفانه،
.کردن هستندمراقبتبرايموانعیاغلبانتظاراتاینیافت.خواهندمطابقتهاآن

ومدیریتآنها در درك،تواناییوپزشکیهايمراقبتمورددربیمارانشنگربرفرهنگیهايتفاوت
وبیماران. پزشکی اثر می گذاردهايدرمانعواقبوتشخیص،معنايبیماري،ازدورهاینبامقابله

،بیان عالئمبیماري،وسالمتمفاهیمبامرتبطفرهنگیخاصهايارزشها وایدهآنهاهايخانواده
. دارنددرمان وداروبهمربوطو اعتقاداتبهداشتیهايمراقبتات از چگونگی ارایهانتظار
موردانتظارات دروهانقشخواسته شده میزان اطالعاتبریفرهنگخاصهايارزشاین،برعالوه

وخانواده،نقشوجنسسوگواري،الگوهايمیر،ومرگمدیریت چگونگیدرمان،وبیماري
اثرگذار است.گیريتصمیمفرآیندهاي

نشان8جدولدراستفاده کنیدمختلفهايفرهنگازبیمارانباکاردرتوانیدمیشماهایی کهاستراتژي
.داده شده است

فرهنگیدر زمینه يبیمارانباکاردراستراتژي: 8جدول
بدانیدشتربیاز آنها مراقبت میکنیدکه شمابیمارانیفرهنگیهايسنتمورددر.

باشد توجه خانوادهیابیماراز درگیرياينشانهاستممکنکهاضطرابیاوسکوت،بدن،زبانبه
کنید 

دستبهآنهاانتظاراتومفروضاتمورددربیشترتا اطالعاتبپرسیدآشکارسواالتخانوادهواز بیمار
آورید.

است متفاوترا نشان می دهد که با ارزشهاي شماهاییارزشاطالعاتی داده می شود کهزمانی که
قضاوت را کنار بگذارید.

باشید.هامراقبتدهندگانارائهدیگروخانوادهدرونارتباطاتآسان کردنمناسبدنبال راهکارهايبه
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فرهنگیارزیابییکانجام
هاي متفاوتی هستند. ها و اقوام مختلفی هستند که داراي فرهنگاکثر کشورها داراي گروه

هاي مختلفبه بیماران با فرهنگآموزشارائهباسالمتیهايمراقبتمتخصصینازبسیارينتیجه،در
کاریکسالمتیهايمراقبتدهندگانارائهسایروپرستارانبراياین ،که ممکن استهستندروبرو
متعدد را کاري تقریبا غیر هايفرهنگمورددري یادگیرياینکه وظیفهبجايجلوه کند.آور دلهره

وترعملیفرهنگیارزیابییکانجامدرکلیروشیکازاستفادهپرستارانبرايممکن بپنداریم،
.مفیدتر است

فرهنگیدرمانیبرنامهتنظیموتدویندرپرستاروبه بیمارفرهنگیارزیابییکازآمدهدستبهاطالعات
که عقایددارندحقبیمارانکهاستفرهنگی اینارزیابیاساسیفرضپذیرش کمک خوهد کرد.مورد

.مورد احترام باشندشاني زندگیهاشیوهها،ارزش
. استبیمارفردبهمنحصرفرهنگبرحسببیماريمعنايفرهنگی یادگیريارزیابیدرگاماولین

سیده می شود.فرهنگی پرارزیابییکطولکه دردهدمینشانسواالتی را9جدول
ه می شوندپرسیدفرهنگیارزیابییکطول: سواالتی که در9جدول

شما شده است؟چه چیزي باعث مشکلمیکنیدفکرشما
بیماري اتفاق افتاد؟کهشدآغاززمانیکنید مشکالتمیفکرشماچرا
کوتاه مدت؟یااست؟طوالنی مدت استشدیدشما چه مقداربیماري
کنید؟دریافتبایددرمانینوعچهکنیدیمفکرشما
کنید؟دریافتدرماناینازنتایج مهمی امید داریدچه
هستند؟کرده چهایجادشمابرايکه بیمارياصلیمشکالت
ترساند؟میبیماريمورددررابیشتر شماچیزيچه
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آموزشی برنامهیکبراينیازمورددارزشمناطالعاتتوانیدمیخانوادهوبیماراین سواالت ازپرسشبا
در شمادیدگاهازبیماريتجربهازبیمارشخصیتفسیرکهباشیدداشتهیادبهاستمهم. آوریددستبهرا

و همکاري دركموضعازبایدبهداشتیهايمراقبتدهندگانارائه. داردبیشترياهمیتبیماريمورد
با بیمار رفتار کنند.پزشکیهايشیوهتحمیلبرايتالشجايبهمتقابل

مانوس است. خودسنتیفرهنگدربیمارمانوس شدنچگونگیتعیینفرهنگیارزیابیدربعديگام
مأنوس وسعت . شده استمأنوسبومی خودبا فرهنگبیمارچگونهبه اینکهدارداشارهفرهنگیشدن
.هداشتی داردبهايمراقبتآموزشبرايعمدهتأثیربیمارفرهنگیشدن

.دهدمینشانراهایمانوس شدن فرهنگیویژگیازبرخی10جدول

فرهنگیهاي مانوس شدنویژگی:10جدول

آیا بیمار از منطقه دیگري مهاجرت کرده است؟
بیمار اهل کدام منطقه است؟
فرهنگ آن منطقه چگونه بوده است؟
 است؟وابستهکسیچهبه بیمار
کند؟میندگیاي زمحلهدر چه
دنبال می کند؟راغذاییرژیمسنتیعاداتبیمارآیا
بومی می پوشد؟لباسبیمارآیا
بزرگتر رها می کند؟فرهنگیدرشرکتبرايراخودمحلهبیمارآیا
بومی؟دهندهشفایکهايشیوهازاستفاده می کند یابیمار از داروهاي محلیآیا
است؟آمدهروستایییاريشهمنطقهیکازبیمارآیا

اتفاق کمتر انتقال فرهنگکرده باشند،مهاجرتدیگرياي به منطقهاز منطقهبه تازگیهرچه افراددرکل،
. می افتد
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باهمگن،قومیلحاظازمحلهیکدرآنهارسند،میجدیدکشوریکبهمهاجرانکههنگامیغالبا،
. کنندمیزندگیودخمشابهفرهنگیهايگروهازافرادي

براي. دینی باشدباورهايبهاینکه این نیز نزدیکمگررها شده،زودتر معموالسنتیلباسکهحالیدر
بیمارآموزشیهايبرنامهدرواحترام گذاشته شوند،باید تصدیق شوند،سنتیغذاییعاداتمثال: 

خوردنغذاعاداتازاغلب سالمترنشینو روستا بومیمردمغذاییرژیمسنتیعاداتگنجانده شوند.
اصالحواقع،در. استفاده می شودکمترهايو چربیشدهفرآوريغذاهاياززیرااستمردم شهرنشین

. کندمدیریتتررا سادهدیابتمانندبیماريیکاستممکنبیماربومیغذاییالگوي
اشخانوادهوبیمارباکند بداند که مذاکرهپرستار کمک می بیمار بهفرهنگیمانوس شدنشناخت میزان 

هستند که سنتیجا افتاده اند افراديبومیفرهنگدرشدتبهکهبیمارانی. کندشروع و چگونهکجارا از
اند.متعهدخوداصلفرهنگهايبهکامال

فرهنگ را گرامی ودهاي هرایدهوبازروابطو بیشتر فرهنگ آموخته اند،جا افتاده اندکمترکهافرادي
. دنکنحرکتفرهنگدوهربینتوانندمیراحتیبهافراد چند فرهنگی. می دارند

راسنتیهايحلمایلند راهخانوادهترمسناعضاينی که در آن کودکادر آموزش استممکنپرستار
امانسل ها شود،تمبارزادرگیرکهاین نیستوضعیتایندرپرستارچالششوند. تنشدچار دنبال کنند 
.احترام بگذاردموقعیتهر دوبهاي آموزش دهد کهباید به گونه

. تفسیر شود اجتناب کنیدبدونشوندفهمیدهاستممکنکهعامیانهاز عباراتدر آموزش بیمار سعی کنید
. استفاده کنیدفهمیده شوندراحتیبهوتا اندازه ايساده کهعباراتوکلماتاز
وجمله را کامل کنیدتمام. اجتناب کنیدکودك هستندآنهاطوریکه گوییبیمارباکردنبتصحاز

. زمان دهیدمترجمبراي ترجمه ي آن بهسپس
وجمله نباشدکلزمینهدركبهقادراستوسط جمله مکث می کنید، مترجم ممکندرشماکههنگامی

. دهدهارائنادرستیاوکنندهگیجترجمه اياستممکن
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متخصصانتوسطغالبازنانسالمتوزایمانجنسی،مسائلمرگ،مانندموضوعاتیفرهنگیمعانی
.شوندجستجواحترامودقتبابایدموضوعاتو اینمراقبت سالمت به میزان اندکی فهمیده می شود،

یالبخند بزنید واوقاتهیگا. شما استکالمیغیرهايپیامخواندنبهقادربیمارکهباشیدداشتهخاطربه
. نشان دهیدراخودموافقتاشاره سربا

فرهنگیصالحیت مراقبت بر اساسیک مدل 
مباحث مربوط به نسبت به کهاشاره داردمراقبت هاي پرستاريبهفرهنگیشایسته از نظر مراقبتاصطالح
پرستاراست که در آنديفراینفرهنگیصالحیت.حساس هستندگرایش جنسینژاد، جنسیت،، فرهنگ

هاي پس زمینهازجامعه، خانواده، فردشرایط فرهنگیدربه طور موثرکارتواناییبراي دستیابی به
تالش می کند.قومی/گوناگون فرهنگی

Campinha-Bacoteآگاهی فرهنگی را ارایه می دهد که شاملمدل شایسته مراقبت از منظر
:عبارتند ازاین مدلاجزايمی شود.فرهنگیبرخوردوفرهنگی، مهارتدانش فرهنگی، فرهنگی

آگاهی فرهنگی
دانش فرهنگی
مهارت فرهنگی
برخورد فرهنگی

ارزش ها، و به، قدردانی می کندآگاه می شود،پرستارفرایندي است که بواسطه ي آنآگاهی فرهنگی
در طول . حساس می شودگ هاي دیگرفرهنحل مسئلهاستراتژي هايوشیوهزندگی،روش هاي، باورها

کنار می گذاریدرافرهنگ هاي دیگرشخصی خود نسبت بهتعصبات و پیش داوریهايفرآیند، شمااین
ارزش هاي فرهنگیآگاه شدن از تاثیر بدونخود را جستجو میکنید.زمینه هاي فرهنگیهمانطور که 

ر داشته باشیم.فرهنگ هاي دیگدرالگوهاي رفتارو، ارزش ها، خودتحمیل عقایدبهباید تمایلنما ، خود
پس زمینهوفرهنگی خودتان پس زمینههايشماست تا از تفاوتبهکمکآگاهی فرهنگیهدف از
آگاه شوید.بیمارفرهنگی
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به جستجو می کنید وهاي فرهنگ هاي مختلف را جهان بینیشمافرایندي است که با آندانش فرهنگی
، جهان بینی، قومی متنوع-فرهنگیگروه هايکه بااستدانش فرهنگی اینهدف ازدست می آورید.

آشنا شوید.راهبردهاي حل مسئله، سبک زندگی و هاه شیو، اعتقادات
فرهنگ هاي مختلف،در موردشامل مطالعه دانش به دست آوریدکه شما می توانیداز راه هاییبرخی

تنوع هاي مشرکت در کنفرانسفرهنگی وصالحیت هايمورددر آموزش مداومدوره هايشرکت در
هستند.فرهنگی

فرهنگ است.پرستارانیدرخوریک ارزیابیانجامیادگیري چگونگیشامل، فرهنگی، مهارتگام بعدي
فرهنگی منحصر به فرد هرارزشجداگانهمی توانند بطوردست آورده اندبه هاي فرهنگیمهارتکه

، یاد داشته باشید هر بیماري که شما از آن مراقبت می کنیدبهرا ارزیابی کنند.ارزش ها، باورها وبیمار
تاثیر گذار مراقبت  سالمتیشباورهايآن فرهنگ بر که است خاص فرهنگیگروهیک عضو از یک

بیماري ، بلکه باید به هر فرد باشدقومی خاصبه گروه هايمحدود بایدنفرهنگیارزیابیبنابراین،است.
فرهنگیاز زمینه هايبا مردمیمیان فرهنگیتعامالتشرکت درشاملفرهنگیبرخوردرهنمون شود.

و شرکت درو مراسممذهبیشرکت در مراسم ها و ممکن است شاملفرهنگیبرخوردگوناگون است.
مراسم ها و برنامه هاي سنتی باشد.

روه هاي فرهنگی گمختلفی از دوستانممکن است مار چهکه اگبه یاد داشته باشید، مهم است با این حال
و، . در واقع ارزش ها، باورهاآگاه نیستیدبه عنوان یک کلگروهازلزوماماا، مختلف داشته باشید

آنتمام ویژگی هاي ست ممکن ابا آنها مواجه هستیدشما در جامعهتعداد کمی از مردم که هايرفتار
ندهد.نشان فرهنگی خاص راگروه

بسیاري داشته باشید تا از باورها،ارزشها و رفتار هاي آن ها فرهنگیبرخوردهايکه، مهم است بنابراین
آگاه شوید.
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 ششمفصل
آموزش بیماردرپایبندي
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مقدمه
. توجه دارندبیماري مدیریتبرايتوصیه هاي آنها رابیمارتطابقبهسالمتیهاي مراقبت ارائه دهندگان 

به آنها راو یارا نادیده می گیردتوصیه هاي درمانیکهاست"سازگارنا"هنگامییک فرددر مقابل،
تجویز شده رفتارهايانجامعدم تمایل به "به عنوانناسازگاري ، رستاريدر پ.پیروي نمی کنددرستی

شده "ناسازگاري"اصطالحزینجایگاخیرا"پایبندي"اصطالحود.می شتعریف "مرتبط با سالمت
بیماران. اینکهمی باشدنامناسببیمارياز موقعیت هاي در برخیدوم اصطالحتصور میشد زیرااست 

پرستاراناست.مراقبت هاي سالمتیدرموضوع مهمامروزه تا حد زیادي یکرا دنبال کنند دستورالعمل
ا وجود برا هادستورالعملتوصیه ها وبیمارانزمانی کهاغلبمتخصصان مراقبت هاي سالمتی و دیگر

ارها  ناامید می دنبال نمی کنند ببیمارانحفظ ودر ارتقاي سالمتآنها براي کمک بهتالش هایی زیاد
یاد داشته باشیم به، مهم است استانگیزهبی یک بیمارنتیجه می گیریم کهگاهی اوقاتاگر چه ماشوند.

.یک فرایند پیچیده استبر اساس مشاورهعملتصمیم برايوي به فرد دیگرفردازانتقال اطالعاتکه

ازیکیبهبیماران ممکن است ، توصیه هاي درمانیپایبندي بهشخصی در مورددر تصمیم گیري هاي
:واکنش نشان دهندروش هاي زیر

د.بپذیرند و موافقت کننبطور کامل داده شده را بدون سوال توصیه هايممکن است
را علیرغمعمل و قبلیفعلیالگويونادیده بگیرندرا کامالاطالعات داده شدهممکن است•

سهبه سیگار کشیدنبیماري که همچنانماننددنبال کنند. و رفاه براي سالمتشخصیپیامدهاي
دارد.استعمال سیگارآگاهی که عوارض جدي در روز ادامه می دهدبسته سیگار

ممکن ، اما در واقع کنندپیگیري تصمیم گرفته اند دستورالعمل ها را بیمارانبه نظر رسدممکن است•
اندازند.برخی از پیشنهادات را به تاخیر را پیگیري کرده باشندواز توصیه ها جنبه هاییتنها است 

کنندمشکالت جستجوساده تري برايو راه حل هايرا نادیده بگیرند دستورالعمل هاممکن است•
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واطالعات بیشتر باشندرا بسنجند، به دنبال دستورالعمل داده شدهجوانب مثبت و منفیممکن است•
پیگیريه است را به دست آمدجدیدترتحقیقات بر اساسدستورالعملی کهکه خواه ناخواهتصمیم بگیرند

کنند.
براي. کندکمکی نبیمارانبه ما براي آموزش استفاده می کنیم روشی که ،ممکن استدر برخی شرایط

اکتفا و درمان آنهابیمارياطالعات در مورددادنسالمتی در حد متخصصین مراقبت هاي ، برخی از مثال
می توان از سایر منابع دردسترس مانند کتاب بیمارکیفیت آموزشمی کننددر صورتی که براي افزایش

فرض ، ما اغلب مورد نظر نشوندرفتارانجامموفق بهر بیماراناگعالوه بر این،،پوستر ،فیلم نیز بهره برده. 
نگرفته اند در صورتی که بهتر است ارائه اطالعات به اشکال متفاوت این اطالعات کافیمی کنیم که آنها

مشکل را حل کنیم.
شیم کهداشته بابه یاد. انجام دهدتوصیه شده را تغییراتبه سختی بیمار، بعضی مواقع ممکن استدر

ممکن می شود، بلکهتغییریکشاملنه تنهاتوصیه می کنیمبه بیمارانما اغلبکهرفتارهاي بهداشتی
را تغییرات شیوه زندگیبسیاري ازشود.شاملنیزراتصمیم گیري هاي بسیار دشوار روزانهتغییراتاست
و استقالل،کاهش، انزواي اجتماعی، هزینه، دردممکن است باعثانجام دهند بیمارانداریم ما انتظارکه 

مانندرفتارالگويیک که تغییرتجارب شخصی می دانیمبر اساسهمه ما.شوندعادات قدیمیشکستن
از اغلب، ما با این حال.دشوار استکم چرب،و یا اقدام به یک رژیم غذایییک برنامه ورزشیشروع

یک برنامه شروع، رژیم غذاییمانند اقدام به، غییر دهندرفتار را تدو یا چندبیماران می خواهیم که
در یک زمان.همهوترك سیگار، ورزشی
، آموزش بیمار در گذشته. طوالنی استداراي سابقهداده شدهآموزشمراقبتهايبیمار درپایبنديتوجه به

درك را اطالعاتاقعدر وبیماراناین که آیاولی بهبوده استبیماراناطالعات بهدادنشاملاغلب
که بیمارانفرض بر این بود.کمتر توجه می شودتغییر کرده انددر واقعو اینکه آیا آنهاکرده اند

موضع قدرتدرسالمتیمراقبت هاي متخصصینزیرارا پیگیري کرده و انجام می دهنددستورالعمل ها
ارزیابی به جايکنند،نرا دنبال یه هاوتوصدستورالعملممکن است بیمارانمشخص شد کهوقتی.بودند
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گاهی اوقاتاجراي آموزش ها شودمانعممکن استاینکه چه عواملیخطا ها و اقدامات اشتباه وبررسی 
.تلقی می کردندناسازگار وبیمار را

بیماراندر میزان یادگیريبه طور قابل توجهیپزشکاننشان می دهد کهبه طور مداومیافته هاي پژوهش
89فکر می کردند کهیک مطالعهدرپزشکان.شده اند غلو می کننداز بیمارستان مرخصزمانی که

95ورا می دانند مصرف می کردندداروهایی کهعوارض جانبیشده مرخصتازه درصد از بیماران

:گفتندنبیمارادرصد از57تنها،هرچند. می دانستند چه موقع فعالیت هاي عادي را از سر گیرنددرصد

زمانی می توانند چه می دانستنددرصد58و، می دانستندداروهاي خود راعوارض جانبیآنها در واقع
که بر این بوددر گذشتهسالمتیمتخصصین مراقبت هاي برخی ازنظر.از سر گیرندرا فعالیت هاي عادي

هاي بعدينظرسنجیلی که در حابدانند،خود چیزيتشخیص و درماندر موردخواهندنمی بیماران
می خواهند درصد از بیماران99که تحقیقات نشان داده استرا نشان می دهد. این نتیجه گیريتناقض

95و، درمانشان را بدانندمی خواهند عوارض جانبیدرصد98، خواهد شدانجامدرمانیچهبدانند که

مشابههاينظرسنجی.انجام میدهدآنها چه چیزيبدن در داخلدقیقا درمانمی خواهند بدانند کهدرصد
آنهاوضعیت پزشکیآنچه در موردتصمیم گیرياحساس می کنند کهاکثر بیماراننشان می دهد که

بیماران، بسیاري از شواهدبا وجود اینباشد.و بیمارپزشکبینمشتركباید تصمیم گیريانجام شده
.بیش از حد دارندخود تا اینکه احساس کنند کنترلکمی بردرمانکنترلاحساس می کنند که

توصیه هاي درمانیبرگذارتاثیرعوامل 

رو به افزایش گذشته شده در طول چند دههتجویز شدهبیمار به درمان هايبه پایبندينگرانیعالقه و
برايت جديمشکالاست که باعثمهمیک مسئلهناسازگاريکهمطالعات نشان داده اند.استبوده 

می شودسیستم بهداشت و درمان
.هستندبیماران ناسازگاردرصد از50تا25بیننشان می دهد کهاکثر مطالعات•

.درصد است93تا ناسازگارينرخنشان می دهدبرخی مطالعات•
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دست کم می گیرند.ناسازگاري را شیوعسالمتیمتخصصان مراقبت هاي اغلب•
مردم همچنان بهمیلیون ها نفر ازولی،شناخته شده استبیماري هاي جدير بعضی ازعوامل خطاگر چه

رژیم وسبک زندگی بیحرکت،الکل،بیش از حد، مصرف مصرف دخانیاتمانندناسالمرفتارهايانجام
درمان شده است وتشخیص دادهدقتبهوضعیت بیماربا فرض این کهادامه می دهند.غذایی نامتناسب

براي می تواندپیشگیرانهیادرمانیرژیمتوصیه می شودتنها راهی است کهتجویز شده است،اسبمن
در امراینپذیرفته شده است کهتا حد زیاديست.داده شده به آنهادنبال کردن مشاورهموثر باشدبیماران

.رخ نمی دهدبسیاري از موارد

نیز دربیمار ووضعیت سالمتعمیقی برسازگاري اثرفردي، نامتخصصان مراقبت هاي بهداشتطبق نظر 
زمانی سالمتمراقبتتحمیل شده هزینه هايمقدار بسیار زیادي ازدارد.سالمتیسیستم مراقبت هاي 

، به روش صحیح استفاده نشده اندتجهیزات پزشکییاگرفته نشده اند،به درستیداروهاکهاتفاق می افتد
از مردمزیاديهنگامی که درصدهمچنین، باشدبستري شدهراقبت هاي بیمارستانیمبرايدوبارهبیماریا

می تواند اشکال مختلفی داشته بیمارناسازگاري.رفتارهاي غلط خود را کماکان ادامه می دهندهمچنان به
.ذاییرژیم غیا شیوه هاي زندگیعدم اصالحوشدهتجویزآنطور کهداروهانکردن مصرفمانند؛، باشد

مراقبت افزایش هزینه هايو منجر بهداشته باشدبراي بیمارجديسالمتیپیامدهاي می تواندموارداین
نشان می تواندنیزدرمانوضعیتپیگیريبرايویزیت مجددشود.سالمتیمنابعاتالفباهاي بهداشتی

عفونت ادراريبرايو ، استپزشکیمراقبت هاي که به دنبالبیماريبراي مثال:، ناسازگاري باشددهنده 
نمی بیمار هیچ دلیلیها کامل شده اند،آنتی بیوتیکزمانی که.،استتجویز شدهآنتی بیوتیک یکوي

، لرز، تب، هنگامی که او جستجو نمی کندراپزشکیکمک هايکند ورا پیگیريویزیت بعديبیند که 
ر جدي تر نسبت به التهاب مثانه ایجاد می شود.بسیایک مشکلدارد عفونت کلیهدردنشانه هايو

نظام دریک چالش عمدهبه طور موثرداروهاي خوداستفاده ازچگونگی بیماران در موردآموزش
پایبندي به یک نسخه پزشکی را به منظوربیماران بایدچهآناصول اولیهبه تشریح18جدول .استسالمت

.بدانند می پردازد
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ممکن بیماران. رخ می دهدبسیاريبه شیوه هاياده دارویی را نیز شامل می شود کهاستف،ناسازگاري
یا با استفاده بیش را  مصرفیدوزو یا ممکن استرا از داروخانه دریافت نکنندپزشکنسخهاست هرگز

در . .تغییر دهندیز شده است راوتجداروکه که در آنیا فاصله زمانی، تغییر دهنداز حد یا خیلی کم
و فشار خون باالاز جملهبیماري است،خودکنترلمداوم ازو مستمریک بخش دارودر آن مواردي که

تداخالت خطرمانند:داشته باشد تهدید کننده اي براي زندگیمی تواند عواقبناسازگاريدیابت،یا
داروي استفاده بیش از حدیاسوء استفاده و ازناشی دیگراختالالتو انواع، مسمومیت دارویی، دارویی

.تجویز شده
درمان،به عنوان بخشی ازشده پیشنهادرژیم غذاییناسازگاري همچنین بر تغییر دیگر شیوه هاي زندگی و

اختالل دارد براي گردش خوندرکه به علت تصلب شرائین یک بیمارمثال،براي.تاثیر می گذارد
د پایش را چندین بار در روزشست و شو دهد و از المپ گرما جلوگیري از عفونت به او یاد داده می شو

زانو داشته است.زیرقطع عضودر نهایتاگر بیمار این اقدامات را انجام ندهد ممکن است استفاده کند
بسیاري ازها ایجاد کرده است. درمانداروها وجدیدي ازبروز انواعباعثدر ناسازگاري مشکالت

به همراه دارند."انطباقبهبود "محصوالت شانادعا می کنند کههاي داروییشرکت توسطتبلیغات
، از جمله دارو درمانی، به خصوص به درمان وجود داردپایبنديارزیابیگوناگونی برايتکنیک هاي

. روش دارو متابولیت هايبرايادرارآزمایشو،خونسرمی یداروو سطحبررسیمانندهاي فنیروش
از مستقیمو پرسش، پیچیده شده اندهانسخهچک کردن اینکه آیا، قرصشمارشدیگرده ترساهاي

فرديتغییراتتحت تاثیرادرارآزمایش خون و.وجود دارندمشکالتاین روش هاتمامبا.استبیماران
ممستقیو پرسش، غیر قابل اعتماد باشدممکن استقرص. شمارش استو جذبمیزان متابولیسمدر

نشانه اياین روش هاهیچ یک ازعالوه بر این،.را مختل کندپزشکارتباط بین بیمار وممکن است
.می دهدندرمانبرنامهپایبندي بهازقطعی
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کمک به بیماراندربهترین نیات راما.داردارائه دهندگان خدماتمنفی بر نیز تاثیريناسازگاربیمار
و ارزش هاباورهايهاي ناسازگاررفتار.شوندندلسرد خود مراقبت کنند وزایاد بگیرند چگونهداریم که 

نقض می کند. کارکنان مراکز پزشکی از بیماران دارند راانتظاراتی که
نیز ، ما ناسازگاري دارندمیزاندست کم گرفتنتمایل بهارائه دهندگان خدماتو سایرپرستاراننه تنها

ممکن .داشته باشیمناسازگار استرفتاردر معرض خطرورد کسی کهدر متصورات غلطممکن است
، هستندپایین تراجتماعی و اقتصادياز گروه هايو یابی سواد هستندبیمارانی کهاست فرض کنیم که

. توصیه ها را دنبال کنندکمتر احتمال دارد 
احتمال دارد به دنبالر واقع بیشتردبیماران با مشکالت پزشکی کمتر حاد کهنشان داده است مطالعهیک

بدون عالمتبیماريبیماران مبتال بهتر. به عالوه ،بیماریهاي شدیدافرادي باتوصیه هاي پزشکی باشند تا
. ناسازگاري دارندمشکالتاغلبمانند فشار خون باال

داروهاي خود بداننددرباره: مواردي که باید بیماران11جدول 
oینکه این براي چیست ادارو ونام
oدارومصرفدتمو، راه مصرف، دوز
oمصرف داروو یادارونحوه تهیهدر مورداقدامات احتیاطیو روش مصرف یا
oغذا اتفاق یابا داروهاي دیگرکه ممکن استفعل و انفعاالتیجانبی مشترك یااثرات

شود.انجامادرخ دباید هنگام و آنچه، چگونگی اجتناب از چنین اثراتبیافتد،
oگرفته شود تماسبا پزشکمرتبط با دارومشکالتزمان هاي که  باید  در مورد
oداروچگونگی نگه داري
oاقدامی که باید در زمان فراموشی مصرف یک روز انجام شود



87

علل ناسازگاري
بیمار عات داده شده بهاطالرابطه بینمحققان دریافته اند که.استبراي ناسازگاري پیچیدهانبیماردالیل

که بر به تنهاییاطالعاتبه نظر نمی رسدقوي نیستهمیشهشده اند پیگیري کهتوصیه هاییمیزانو
نقش مهم اغلباجتماعی و اقتصاديشخصیتی، عوامل هاي داده شده  اثر گذارد.توصیهپیگیريمیزان
می انجامآنهادر مورد آنچهشناخت و دركم دارند تا انجابیمارتوصیه هاتوسط میزان پیگیريدرتري
.دهند

عوامل موثر به میزان پیگیري و اجراي توصیه ها توسط بیماران به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم 
ناشی و احساساتنگرش ها،، ارزش ها، زمینه هاي اجتماعیفرهنگ،سن،:شاملداخلیعواملمی شوند،

پرسنل خانواده،پرستار؛حمایتپزشک یاوبیماررابطه بینشاملخارجیعوامل .این بیماري استاز
مردان ثبات به مراتب کمتري را درمطالعات .آموزش سالمت استو تاثیرو دوستانمراقبت سالمت 

سیگار می کشند یا الکل می نوشندو یا کسانی کهافراد بیکارعالوه بر این،نشان داده است.نسبت به زنان
تغییر رفتار بیمار وتصمیم گیرينفوذ قوي بردارايعوامل داخلی و خارجی. سازگار هستندکمترنیز 

هستند.
به عنوان آن بستگی دارد.ویژگی هايمیزان رعایت رژیم غذایی بهنشان داده اند کهبرخی از مطالعات

باور مدلاین یافته ها با.شودسازگاري ایجاد می باالتري از نرخ، رژیم درمانی کمتر پیچیدهبا ، مثال
زمانی که آنها باور دارند که مزایاي بیمارانپیشنهاد می کند کهمدل باور سالمت سازگار هستند.سالمت

.کنند عملبر اساس توصیه هاي درمانیدرمان با ارزش تر از موانع درمان است ،
به عنوان را متخصصین باید توصیه هايودسالمتی خود آگاه باشني از نیازهابیمار بایدبدیهی است که

درك آنها راتوصیه هایی کهنمی توانندبیماران. انجام دهند رابپذیرندکه آنها می توانند با موفقیت چیزي
اطالعات دادن متخصصان باید بیش ازو سایرپرستاران.قبول کننددهند را انجامخواهدنمینمی کنند و

توصیهپیگیريو تواناییبیماریادگیريبالقوه برايموانعقادر به شناساییبایدندوبراي بیمار وقت بگذار
برايبیماربهعمل کنند،مشکلحاللیادگیري وکننده ي تسهیلبه عنوانآنها باید.باشندهاي درمانی
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اش گیشیوه زنداولویت ها وسازگار بااجراي مداخالتو یک تصمیمو رسیدن بهروشن شدن مسائل
کمک کنند

مراقبتمنفعلدریافت کنندهبه عنوان یکبیمار
و می دهد سفارشپیشنهاد و یا، مشاورهمسلط  دارد.یکیمتخصصیک شخص مستقل ونیاز به،انطباق

در متخصصینباورهايبر اساسمفهومی استپزشکی به درمانایبندي.اجرا می کنددیگري آنها را 
بوده است کهمسلط اینمتخصصین. دیدگاه مراقبت هاي بهداشتیاران و متخصصانبیممتقابلمورد نقش

سالمتمراقبت هاي متخصصینمطابقت با آنچهبیمارو نقش، درمانوتجویزتشخیص،متخصصیننقش
تالش براي -نیکوکاري است اخالقیاصلعالی ازیک مثالاین دیدگاهمی باشد.،معتقدند بهترین است

اعتقاداتدر چالش باناسازگاربیمارکه نقطه نظر دیده می شود،از اینخوب. با این حال،دادن کار انجام
دیده سالمتیمراقبت هاي و عملکردروندمخرببه عنوانناسازگاربیمار.استو هنجارهاانتظارات، مهم

و رفتار بیمار غیر ونتایج ضعیفی حاصل می شودم میگیرد. در مواردي که بیمار خود تصمیشده است
نشانه اي ناسازگاري نیز به عنوان، هستنددچار بیماري روانیافرادي کهدر مورد.منطقی دیده شده است

.دیده می شودبیمارياز
.نیستبرابررابطهمتخصص -بیماررابطه مدل سنتیدراشاره می کنند کهسازگاريمطالعهکارشناسان

این .دیده می شودمراقبت هاي بهداشتیمنفعلبه عنوان یک گیرندهیمارو ب، استبرتر از بیمارپزشک
منتهی ،منحرفبه صورتی غیر منطقی وناسازگاري مشاهدهوبیمارسرزنشبرايذاتییک تمایلبهمدل

متخصصان اینکه وبه بررسی مجدد داردنیازبیماران و متخصصاننقششده است. کارشناسان معتقدند که
راشدهتجویزکه فعاالنه درمان هايبه عنوان افرادي ببینندالزم است بیماران راسالمتیهاي مراقبت 
متخصصان مراقبت هاي ارتباطبرتحقیقات در این زمینهبسیاري ازعالوه بر این،.می کنندارزیابی 
تصمیم دربیمارانکه اجازه می دهداستراتژي هاي ارتباطیاستفاده از.بیمار استوار استبابهداشتی

.سازگاري کمک کنندافزایشترویجتواند بهبپرستارانمشارکت داشته باشندوپیامد آندرمان گیري



89

و یاچه چیزي را می گوییم باید انجام دهدبه بیمارمانشان می دهد کهتبعیتو / یاتوافقاصطالحات
را دنبال نمی توصیه هاي ماانتخاب میکند وبیماراینکهاز اغلب ما.تبعیت کندباید ازمابیماروتغییر دهد

جلب کنیم را بیمارمشارکتباید تالش کنیم تا. ،ناراحت می شویمذهنیت خود را تغییر می دهدو یاکند 
بیمار مشاهده کنیم.برايبراي ایجاد رفتارهاي صحیح قابل قبول به عنوان فراینديآموزش بیمار راو

را در تصمیم گیریها تحت تاثیر قرار می دارد که بیمارعواملدرك درستی ازبهنیازبیمارآموزش موثر
سیستم مراقبت هاي باقبلیتجربه، دین، فعلیزندگیتنشنگرش ها،، ارزش ها، باورها؛مانند دهند

و نشان دادندادن اطالعاتبابیمار ممکن استآموزشارائه دهندگان.زندگیو اهداف، بهداشتی
دخالت اعمال خواهد شدیادگیريتصمیم گیري اینکه چگونهدربیماراما اگرآغاز به کار کنند،مهارت

تغییرات ،باشند معموالًنشده موافقتیادگیرندهوپرستاربینبطور متقابلآموزش بیماراهدافونکند
.اتفاق نخواهند افتادرفتاري

یک رژیم غذاییپیگیري، به عنوان مثال.وزه می شودهر رزندگیشاملغذایی رژیمبابیمارهمکاري
حتی اگر ما انتظار داریم که.هر روزاستدر ناخوشایندگاهی اوقاتثابت وانتخاببه معنايدیابتی

هر روز انجام این کار رانتوانیم تضمین نماییم که بیماران از عوارض جدي دیابت آزاد رها خواهند شد
احترام بگذاریم در انتخاببیمارباید به حقوقما.هستو پشتیبانیارائه راهنماییبراي نقش مااین.دهند

ممکن است با انتخاب آنها موافق نباشیم.اگر چه

درسازگاريمهارت هاي فردياثر
به طور خاص،.بیمار داردسازگاريبرتأثیر قابل توجهیسالمتمراقبت هاي ارائه دهنده گانرفتار

با ھمراه با ھمدلی اطالعاتتوضیحوموثردر برقراري ارتباطستاران و سایر ارائه دهندگان خدمات پرتوانایی
.مرتبط استبیمارسازگاريافزایش

این فرایندي.موضوعات چاپ شده نیستتوزیعو یاهاتوصیهتکراربه سادگیبیمارآموزشدر پرستاري
و ، می کندآنها را ارئه ی کند، توصیھ ھا را مشخص میکند، مرا جمع آوري اطالعاتپرستاراست که در آن

که مطالعات نشان می دهد.. می کندارزیابیمراقبت از خودپذیری برای مسئولیتدربیمارراموفقیت
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مطالعه فیلم . یک و یا دادنروزنامه ها، مجالتکمک می کند تا توزیعآموزش هاي چهره به چهره بیشتر
آنها سازگاريافزایشدررسیده میشود چه جنبه اي از فعل و انفعاالت بیشترین تأثیر رانشان داده وقتی پ

به سواالت ، صحبت کردن با آنها وقت می گذاردکه برايکسیداشتنگفتند، بیشتر بیماران داشته است
.نگرانی هاي آنها توجه می کندو بهپاسخ می دهد،آنها

و یامداخلهمی بینند تا ارتباطیرا به عنوان یک فرایندوزش بیمارآمپرستارانگاهی اوقات هنگامی که
بسیاري ازبا این حال،.نگران هستندچنین رونديبراي انجامزمانبراي پیدا کردن، آنھا برنامه اي واحد

تا حد زمان وموجب صرفه جویی درجزء فرایند مراقبت می باشدوبیمار آموزشدر می یابند پرستاران
تأثیر عمده داراي یکارائه شده استنیزاطالعاتروشی که در آن".سازگاري می شود.دي بهبودزیا
اگر "که بیمار، گفتن این امر به به عنوان مثال.توصیه هاي درمانی استپیگیريبهتمایل بیمار وتواناییبر

:عوض بهتر است بگویددر ، زندگی می کنید مفید نیست. "سالگی100تا کنید، شماسیگار را ترك من می "
شواهد بسیاري موجود است که استعمال .نوه هایتان که رشد می کنند مهم استچقدر براي شما دیدندانم

تصمیماتیکی از بهترینترك سیگارمی کند. عمر شما را کوتاهکهزیادي می شودباعث بیماریهايسیگار
به شما کمک کنم این کار را انجام دارم و می خواهمشما وکل زندگیتان است. من دوست براي سالمتی

"؟ کار کنیمبا هممی توانیم در این مسالهچگونه.دهید

یک سبک زندگی شناخت.شیوه زندگیشان توجه بیشتري شودتا کمک به بیماران در جهت اصالحباید براي
باید براي پرستاران.افتداتفاق نمیبه صورت خودکاراینخوب ضروري است، اماانطباقسالم براي

بیمار چگونه تغییرات شیوه زندگی برايو توجه کنند کهشوند آشنابیمارهرزندگیبرقراري ارتباط موثر  با
شما می توانید با .خط مشی هایی براي برقراري رابطه خوب و موثر بابیمار12جدول عملی خواهد بود

مراقبتی انگیزه هاي الزم را ایجاد کنید.برقراري یک ارتباط خوب در بیمار براي خود 
بینمطالعه به رابطه .نشان دادرابیمارو سازگاريروابط میان فرديتاثیرمبتال به دیابتنوجوانانازیک مطالعه

خود درماندر پیگیريجوانبیماران دیابتیتواناییهمساالن و، والدین و پزشکان، پرستاراننگرش
دسته غفلتو یا، معمول، مقتدرانهانگیزشی،به صورتپزشکاناقداماتمطالعه،در اینپرداخته است.

مشارکتمراقبت از خودکه به ایجاد انگیزه پرداخته اند  دردرمان ورا بیماران، پزشکانی.بندي شده است
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، با ز بیمارانیکی ا. ایجادعالقه براي تطبیق خود مراقبتی با زندگی بودمحرکها. موثر ترینداشته اندخوبی 

:گزارش می دهد که انگیزشی،یک برخوردتوصیف  در را خودممراقبت ازمنمی پرسد آیامنپزشک از "
براي مراقبت از خودم را طوري که بیماري زندگی من را تخریب نکند تالشومدیریت کرده امخانه 

من با ، آیا ی خواهد و می پرسد از من نظر ماو  در زمان تصمیم گیري ها همیشه.سازماندهی کرده ام 
تصمیم می ما با هممعموال؟ موافق هستم . آیا من می توانم این نوع خود مراقبتی را انجام دهم آن

.را انجام دهیمو چگونه آنچه کار کنیمگیریم را دستور می مراقبت از بیمارمقتدرپزشکاندر مقابل، "

پزشکان پاسخ ها را نادیده می گیرند. پزشکانکهدریافتندیمارانبپرسیدند،سواالتی میاگر چه آنهادهند.

در آینده چه کاري به آنها می گفتند براي جلوگیري از اشتباهجوانافراد دیابتیاشتباهاتبا اشاره به
مقتدر را توصیف پزشکبرخورد باتوسط یک بیمارکهکه جمله اي وجود دارددر اینجا.انجام دهند

:می کند آنها.مراقبت کنمازخودمبه من می گوید چگونه بایدرئیس صحبت  میکند،مانند یکپزشک "
به من دستور می پزشکدر واقع.خودم مراقبت کنمازموفق شده امچگونه منعالقه مند نیستند به اینکه

شکانی که همواره با بهترین است.  در این مطالعه پزچیزي براي من می دانند که چهآنها فکر می کنند.دهد
بر همه بیماران به صورت یکسان و مشابه عمل کرده اند به عنوان معمول توصیف شده اند. بیماران

نیازهايطبق مدل از پیش تعیین شده عمل کرده اند.پزشکانی بدون در نظر گرفتنچنیناین باورند
آنها

آنها .غر می زنندمسائل مشابه در موردوبا شیوه اي یکسان همیشه به منپزشکان " :گفتیک بیمار.
.بنا کرده اندآنبرو اعمالشان رامدل دارند،فقط یکآنها.به شیوه اي مشابه عمل می کنندهمیشه

در نواربهوگوي پزشک را مالقات می کنم زمانی که من.نگاه نمی کنندبه عنوان یک فردبه منآنها
.را بشنومجمالت و هر بار همانپزشک بیایم مالقاتهبالزم نیست، بنبراین خانه گوش دهم  "

بهبیشترآنها.جذاب باشندبه نظر نمی رسدتوصیف کرده اندغافلبه عنوانرا بیمارانکهپزشکانی 
زندگیبه یا عالقه ايکنجکاويهیچو، سوالی نمی پرسندبیمار،توجه می کنند نه بهمدارك پزشکی

توصیف غافل وي را اینگونهیک پزشکبرخورد باجوانبیمار نشان نمی دهند. یک مشکالت آنهابیمار و
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اتاقمی توانمدر  مورد من با توجه به مدارکم بحث میکنند، من آنها.نمی کنندبه من نگاهآنها کرده است 
اتالف وقتباعثبی فایده است وواقعا...رفته اممنآنها متوجه نخواهند شد کهوکنم تركرا مشاوره

داشتند تا بیمارانموافقت تاثیر مثبتی بر کردند ایجاد انگیزه استفادهاز سبککهپزشکانی من می شود. 
.می شدنددیدهغافلو یا، به با مدل مقتدرانه، معمولآنهایی که 

ام بر اساسو اقدبه سه دسته انگیزش (تحریک کننده)، معمولپرستاراندر این مطالعه اقدامات
مورد بحث قرار می بیمارمسائل را بابودندپرانگیزانندهکهپرستارانی.پزشک توصیف شده استدستورالعمل

نیز احساس بیماران.مراقبت استفاده می کردندبرنامه ریزينقطه شروع برايبه عنوان یکبحثاز ودادند
گوش می دادند.ت آنهانظرابهمی کنند ایجاد انگیزهپرستارانی کهکردند که

بسیار شبیهی میان فرديشیوه ي یک فرد معمولی توصیف می کردندبه عنوانبیماران آنها راکهپرستارانی
شود. نظر چشم پوشی از پاسخ به نظر می رسیدسواالتی می پرسیدند اماآنهاپزشکان معمولی داشتند.به

این بود که گفت :ندمی کمعمول راتوصیفیک پرستاربرخورد بابیماري که 

آنها را به و نقشنظرات آنها راوبیمارانبودند پزشکدستورالعملاقدام کننده طبقکه به عنوانپرستارانی 
می گرفتند نظرات بیماران در مورد این گروه نادیده.فرمانهاي پزشکیبراي پیگیريبیماریادآورندهعنوان

انجام می دهند دقیقا همان چیزي راپرستاران، چرا که کمکی نمی کندبه منبدین گونه بود که :این موضوع 
از خودشان نظريچون آنها هیچدشوار استواقعابا آنهاهر چیزيبحث در مورد.می گویندپزشکانکه

.ندارندبیماريمربوط بهدیگر مسائلومراقبت از مندر مورد پرستاراندر میان بیمارانی که باسازگاري "
.می کردند باالترین بودکارانگیزشیسبک

والدین محرك و . انضباط طبقه بندي شدندیا، مدل انگیزش،پذیرنده3در در این مطالعه پدر و مادر
باجوان دیابتیپدر و مادري به عالقه به زندگی بیمار می شدند. چنینباعث ابرازحمایتپرانگیزاننده با
مراقبت کند اگر خودازکه می کردندکمکدر زندگی روزمرهاز خودمراقبتمرتبط باحل مشکالت

گاهی اوقاتبازخورد مثبت داده وکرده بود پدر و مادربرخورد مراقبت از خودبابه خوبیکودك
توصیف می تحریک کنندهخود را به عنوانپدر و مادر، که پاداشی را تهیه می کردند. یکی از بیماران
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:گفت، کرد درمراقبت از خودوقتی که منمی کنند، خودم کمکبه من براي مراقبت ازمنر و مادر پد"
به خوبی مراقبت از خودممنگاهی اوقات هنگامی که.بازخورد مثبتی به من می دهندآنها.موفق شده ام

پشتیبانی این من رامن احساس می کنم.می دهندچیزي شبیه به آنپول یایاپاداشآنها به من، می کنم
من در مراقبت ازپدر و مادر مناگراما.را دارمقدرت مراقبت کردن از خودمانرژي وپس من می کند 

من باید آزادي زیادي داشته باشم ..زیاد شرکت کنند خوب نیست.
انی نگروعالقهاگر چه آنها.فرزندانشان  تاثیر گذارندپدر و مادران با مدل پذیرنده تالش نمی کنند بر

سعی نمی و اصالمراقبت نمی کننداز خودلزوماجوانانپذیرفتند که، پدر و مادر خود  را ابراز می کردند
مراقبت از خود تطبق یابند.آنها را مجبور کنند کنند

پدر و این.از خود الزام کنندبهترجوان دیابتیرا براي مراقبتسعی می کردندپدر و مادران با مدل ناظمین
مراقبت در مورد نیاز بهبیمارانبه اغلبآنها.مراقبت تالش می کردندبراي شرکت دربه طور مداوممادر

قند خون خود را چک کنند.سطحکه بارها آنهااین بودندمی کردند و خواستاریاد آورياز خود
پدر و پذیرشبه دنبال را داشتند وانطباقبهترینتحریک کننده داشتندسبکپدر و مادرآنهابیمارانی که

سطح بود.آنها ناظم بودند پایین تریننوجوان که پدر و مادردر میان بیمارانمادربودند.سازگاري
طبقه بندي شده است. حامی در سکوت و یا غیر مرتبط غالببه صورتتاثیردوستان، در این مطالعه

تطابق یافت. در خوددوستانشیوه زندگیبا ، بیمار بیماران دیاغلبه یاقتندزندگیبردوستانهنگامی که
دوستان مسلطعالوه بر این،.مناسب نیستاین شیوه زندگیبادیابتیبیمار مراقبت از خود،اکثر موارد

کنند.ممکن است بیمار را براي شکستن روند پیگیري مراقبتها وسوسه
و می کردند یاد آورياي خود مراقبتیبربیمار دیابتی نیازدر موردبودند سکوتدر حامیکهدوستانی
زمانی دوستان حامیبه عنوان مثال،تغییر دادند.بیمارشیوه زندگیبراي حمایت ازخود راعاداتبرخی از

براي شکستندچار وسوسهآنها راخریدند ویانمی حاوي قندشیرینیجوان بودندبیماران دیابتیکه با
سالمتی می نمی کردندرژیم
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اعتقاد داشتند. مسئولیت آنها براي مراقبت در رابطه می دانستندخود را غیر مرتبط ربطدوستانانی که بیمار
اثر مانند پخش طبیعی از زندگی است .آنها اجازه نمی دادند یک زندگی دوستانشان روي رفتارشانی 

مراقبت دوستانشان غیر در برنامهمی کردند که احساسنوجوانانی بوددر میان سازگاريباالترین.گذارد
و در مرحله  بعد گروهی داراي باالترین سازگاري بودند که داراي دوستانی بودند بودندمرتبط یا چنین 

دوستان خود اجازه می دادند بر اعمالشان غلبه یابد به که در سکوت از آنها حمایت می کردند.کسانی که
، بر و دوستانوالدینپزشکان، پرستاران،بارابطهماهیتنشان می دهد کهنتایج.داشتندرا انطباقکمترین

دارد.تأثیر معنی دارمراقبت از خود فرد دیابتی میزان سازگاري
مراقبت هاي بیمار و کارکنانزمانی کهروشن است که.بسیار زیاد استپرستارانبرايمطالعهمفاهیم این

افزایش می پایبنديا توافق کنند میزان سازکاريسالمتی با مشورت همدیگر اهداف را تنظیم و روي آنه
.نظر ایشان ارزش قائل هستندافکارشان مهم است وبرايکنند احساسکه بیمارانهمچنین مهم است. یابد

بر فعالیت بیمارانتعامل باباید اطمینان حاصل کنند کهمتخصصان مراقبت هاي سالمتو سایرپرستاران
بت اطالعات ارجح باشد. اگر چه آزمایش خون و ثبت اطالعات مهم است، هاي مانند آزمایش خون یاث

براي  کشف آن چیزي است که مورد وقت چند دقیقهاختصاصمفید است نشستن وبسیارچه اما آن
.مشکل می سازدبراي بیمارمراقبت از خود  بیمار است و یاتوجه 
اما هنوز صرف شده استقابل توجهیو تالشبیمار زمانقابل تغییر بودنوسازگاريمطالعهبراي 

و بیماراشاره می کند به ارتباط بینبا این حال، تحقیقات اخیر، در دسترس استکمیقطعیاطالعات
ارتباط بادر ایجاد سازگاري بیمار با مراقبت ها بسیارمهم است . بابهبودمتخصصین مراقبت هاي سالمتی

دریافت کنندگانبه جايمراقبت هاي سالمتیمدیریتشریک درنوانمشاهده آنها به عو با، بیماران
مراقبت هاي تحقق می یابد.نتایج بهتري ازاطالعات،منفعل
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خط مشی هایی براي برقراري رابطه خوب و موثر بابیمار :12جدول 

نید و بابیمار تماس چشمی برقرارمنید محترمانه صحبت کنید از اصطحالحات تخصصی استفاده نک
واژه هایی را بکار ببرید که براي بیمار قابل فهم 

 زمانی را براي گوش دادن به نگرانی ها و عالئم بیمار اختصاص دهید

 هنگام برقراري ارتباط فضایی فراهم کنید که بیمار درآن فضا راحت باشد تا سواالت بیمار را در مورد
خوبی بشنوید ترس خود در مورد چیزهایی مداخالت پزشکی و روش هاي درمانی بیمار بتواند به

که نمیداند را بیان کند.

 داشته باشیدو هر بیمار را با ویژگی هاي خودش نسبت به بیماراننگرش بدور از قضاوت رایک
دغدغه ها ورفتارهاي مانندمسائل مختلفصادقانهبیمارانتااجازه می دهدبیمارپذیرش بپذیرید .

و رفتارهاي ناهنجار خود را بیان کند.الکلمواد مخدر وجنسی مصرف 

بگیرند.را جدي تمام عالئمبه نگرانیهاي بیماران احترام بگذارید وو سنصرف نظر از نژاد

و اینکه بیمار نتایج آزمایشات را چگونه می مورد نیاز استآزمایش براي بیمار توضیح دهید که چرا ،
تواند به دست آورد.

مشارکت دهید. موانع تغییر رفتار بیمار مشخص کنید و با، قبت سالمت خودشهر بیمار را در مرا
.راه جایگزین کار کنیدشناساییبرايبیماران 

.در دسترس باشندتماس هاي تلفنیبی درنگو بازگشتسواالتپیگیريبرايکارکنان
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افزایش دهدمداخالتی که می تواند سازگاري بیمار را

.سازگاري بیشتر بیماراستفاده کندبراي کمک بهمداخالتاند از انواعمی توپرستار

:عبارتند ازمفیداستراتژي هايازبرخی

بیمار از اینکه چرادیدگاه .کندرا پیگیريقادر نیست توصیه هاي درمانیاواز بیمار بپرسید که چرا•
.، یک گزارش استمشکل استسازگاري

یک راه حل فوري اجتناب کنید تمام تالشتان را براي کمک به بیمار بکار بگیرید سعی کنید از ارائه •
.مهارتهاي حل مسئله را یاد بگیرد . این کار در دراز مدت براي بیمار سود بیشتري خواهد داشت 

اگر .کمک خواهد کردالت سالمتی وي حل مشکبهسازگاريباور دارد کهبیمارآیاکهکنیدمشخص •
.پی ببریددر مورد مشکل رابه باور بیمار ااست "ه  ن"جواب

نمی دانندآنهامشکل است اعتراف کنند کهبراي بزرگساالن؟ چه کاري انجام دهدمی کند دركبیمارآیا•
زي را انجام هیچ چیمطمئن نیستند که چه چیزي انجام می دهند،اگر مردماغلب،.کاري را انجام دهندچه 

دارو بداند چگونهبیماراینکه تعیینبراي مثال، براياي اینکه کار اشتباهی انجام دهند). نمی دهند (به ج
چه تعداد قرص می گیرد، –چیزي او قصد دارد انجام دهد دقیقا چهبه شما بگویدبخواهید، از بیمار بگیرد

.از دارو می شناسدعوارض جانبیو چه، بدون غذایا /با، در چه زمانی
بیمار محدودیت دست ندارد و یا مشکالت آیا.براي سازگاري استمهارتدارايبیمارنید که کمشخص•

؟بیناي ندارد
داراي اثرات برخی از داروهاممکن است مصرف به عنوان مثال،؟ براي وي زجرآور است سازگاريآیا•

.د شدید شودو درخستگی باعث ممکن استیک برنامه ورزشیو یاباشد ناراحت کنندهجانبی

می خواهیم گاهی اوقات ما از بیماران؟ بیش از حد پیچیده هستندجدیدمراقبت سالمتی رفتارآیا•
هر چیزي  را که از بیمار می خواهید انجام دهد را تحلیل کنید و دهند.انجام همزمانبسیاري رامهارتهاي

.در صورت نیاز وظایف را ساده کندسعی کنید 

براي یادآوري مصرف دارو و یا انجام مراقبت خاص در زمان هاي مد نظر بادارد؟ کل حافظهمشبیمارآیا•
کمک بگیرید.حافظهوسایل کمکاستفاده از
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همسر،از اگر نه،دارد؟مراقبت ها رامدیریتهاي مورد نیازمهارتبراي یادگیريذهنیبیمار ظرفیتآیا•
بخشی تنها زندگی می کنندکهبسیاري از افراد مسنبیمار کمک کند.بخواهید بهیا همسایه، اعضاي خانواده

است .دوستان و همسایگانوسیعی از کمکی که دریافت می کنند از طریق 

از حمایت سایر افراد و یا فعالیت را ساده کنید یااگر نه،؟داردمهارت راانجامفیزیکیظرفیتبیمارآیا•
تجهیزات مرتبط کمک بگیرید.

متخصصان و سایرپرستاران.استنظام هاي سالمت درمهمیک موضوعمراقبت هاپایبندي به توصیه
توصیه هاي به پیگیري انجام دهدبایددر مورد آنچه بیمارآگاه کردنبه این باورند کهسالمتیمراقبت هاي 

نزدیک تر باروابط بین فرديي برقراربا مراقبت ودربیمارانبا فعال کردن بیشترکمک می کند. درمانی
مشکل مهم کنندکمک به حل اینمی تواند، پرستاران بیماران
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 هفتمفصل
سواد مکبیمارانبهآموزش
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مقدمه

بسیاري ازقادر به دركمی دهیدآموزشهر روزشمابیماران و خانواده هایی کهنیمی ازآیا می دانید که
؟نوشته شده شما نمی باشندمواد آموزشی

ازبی خطر و موثربیماران تاچه حد استفادهبر این مساله تمرکز دارد که در حال حاضربهداشتسازمان
به راموثرتري درمان چه موقع و چگونهودانندرا می دارو- غذاتداخالتو تجهیزات پزشکیوداروها

،از گذشته به خانه ترخیص می شوندسریعترت هستند وبیمارانی که بیشتر داراي غم غرب.دست می آورند
اطالعات مرتبط درك قادر به خواندن وآنها بایدبنابراین،. مراقبت از خود دارند.بیشتري برايمسئولیتکه
.کرده ایم باشندفراهمما براي آنهاکه ازخودمراقبت با 

با بیماربراينوشته شدهآموزشیمفادبسیاري ازما می گویند کهسوادآموزي بهکارشناسانبا این حال،
، فرم ترخیصتالش کنند تا توصیه هاي بیش از حدو بیماران بایددن بیمار مطابقت نداردانتوانایی هاي خو

و یابا سالمتد محتواهاي مرتبط می تواننبسیاري. داروها را درك کنندوبرچسب رويو رضایت نامه
عدم پیشگیري توصیه ها ،اجراي غلط به، ممکن است منتهی دستورهاعدم دركورا بفهمندپزشکیفرمهاي

.ناتوانی و مرگ شود، و در برخی مواردتوصیه ها

کم سوادمنابع آموزشی جهت بیماران طراحی

) باید نکات زیر رعایت شود:...در تولید این منابع (کتاب و فیلم 

استفاده کنید.کالس ششم در سطحهنوشته شدا یا کتاب هاي محتوازسعی کنید•

را نشان می دهدکالس ششمدر سطحاز مفاد نوشته شدهیک مثال22جدول

.بیمار تطبیق دهیدسوادبا سطحرا محتواسطح•

براي خاصی طراحی می شود، شما می توانید از تکنیکهاي بیمارانآموزشموضوعات نوشته شده يزمانیکه 
واژه هاي پزشکیبه جايرا رایجکوتاهکلمات، ابتدا.استفاده کنیدکمسوادران مبتال بابیمامفاد برايتولید
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، مطمئن شوید دوم. مصرفبه جاي، غذا خوردن داروبه جايقرصاستفاده ازبه عنوان مثال،.انتخاب کنید
ین که بگویید به جاي اکهبر این باورندبسیاري از کارشناسان "هستند کلمه10کوتاه ودر حدود جمالتکه 

:بنویسید"،توصیه می شود به شما که به طور مداوم از دارو استفاده کنید این قرصهر روزشما باید"
براي آساناز موضوعات، چهارمد.باشمهمیک موضوعبایدوکوتاه باشدبایدپاراگرافسوم،."بگیریدرا

خواندن را ، که حروف بزرگ استفاده نکنیداز.باشد.14و10باید بیناندازه فونت.چشم استفاده کنید
. مفید استاختالل دیدافرادباي براوبراي افراد مسنبزرگتر. حروف حروف کوچک می کندازسخت تر

مرتبط با روش ها را در کنار، تصاویر مصرف قرصانسولین یادادنمانند، یک روشهنگام توصیفپنجم،
.متن قرار دهیدآن در

، با برجسته کردن نقاطی که بیمار طراحی کرده ایدمناسب نیستسوادسطحدرکهموضوعاتی راشمااگر
عالئمیچه این که با مشاهده ، در موردگرفتن آنهاچه وقت و چگونه، هاتعداد گرفتن قرصمانندباید بداند 

براي کنیدنقابل خواندبیشترنها راآچمی توانید تماس بگیرندشماره تلفنیو با چه، تماس بگیریدآنها باید
موفقیت بیشتر در آموزش بیماران با سواد کم می توانید موارد زیرا بکار بگیرید.

و مطمئن شوید انتخاب کنیدتدریسبراي در هر جلسهرا دو هدففقط یک یا: واقع بینانهاهداف تنظیم•
براي "مانند، با بیمار ایجاد کنیدهاي مرتبطید هدفسعی کنکه اهداف با رفتاریهاي مورد انتظار تطابق دارند.

کمک به شما که بتوانید به کار بازگردید باید قند خون خود را کنترل نمایید.

:و مهارترفتارتمرکز بر•

.بگویید براي جلو گیري از زخم بستر چه اقدامی می کندوچگونه تغییر وضیعت می دهدماربراي مثال به بی

.آماده کنیددستورالعمل هااز : محتوایی اف و پس از آن ارائه اطالعاتتبیین اهد•

براي بیماران کم سواد بهتر است به جاي این که بنوسید سبزي مملو از ویتامین بخورید بنویسیدکلم بروکلی ،
.بخوریدهویج و کلم

: هاي پیچیدهدستورالعملشکستن•
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مهارت هاي کسانی باحتیبراي اکثر مردم،جدا کنید.کتريبه بخش هاي کوچراهاي پیچیدهدستورالعمل
.دستورالعمل سخت استپنج تا دارندفهم و اجراي هم زمان سه باالسواد

:برقراري جلسات آموزشی تعاملی•

از طریق نوشتن، گفتن، نمایش ودرگیر کردن بیمار در اجراي مهارت ها در جلسات آموزشی احتمال موفقیت 
.افزایش دهیددر آموزش را 

یمهضم
:هدف

امر درسایر افراد درگیر بیمار/خانواده/ واز طریق مشارکت رفتارهاي سالم ترویج با درمان بهبود نتایج  
مراقبت بیمار 

سیاست گذاري:
نیازهاي به منظور برطرف نمودن بیماران و خانواده هایشان اطالعات خاص و مهارتهاي الزم را -1

. می نماینددریافتدروز افزون خوسالمت
است که متناسب با برنامه ي بین رشته اي و مشارکتی آموزش بیماران و خانواده هایشان فرآیندي -2

د.نباشدر آن مشارکت داشته و خانواده اش بایستی به صورت فعال بیماراست و  بیمارازمراقبت
، ويیادگیري بیمار و خانوادهنیازهايفرآیند آموزش بیمار و خانواده اش بایستی شامل ارزیابی-3

فعالیت ها،ترجیحات و آمادگی آنها براي یادگیري باشد.
:شاملدنمالحظاتی که باید در نظر گرفته شو

فرهنگی و مذهبیمسائل-
موانع احساسی-
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و شناختیجسمیمحدودیتهاي -
آموزش سازمانی بیمار و خانواده اش-
محدودیت زبانی-
تمایل و انگیزه براي یادگیري-
مراقبتنوع انتخاب بیماران درمالیوان ت-
مدت اقامت-
و شامل موارد ذیل فرآیند آموزش بیمار/خانواده بایستی متناسب با نیازهاي ارزیابی شده بیمار باشد-4

. می باشد:
برنامه ي مراقبت، درمان و خدمات-
اساسی سالمت و ایمنیاقدامات-
استفاده ایمن و مؤثر از داروها-
یا بهداشت دهاناصالح رزیم غذایی اي، مداخله هاي تغذیه-
استفاده ایمن و مؤثر از تجهیزات پزشکی یا امکاناتی که توسط بیمارستان فراهم می شود-
مدیریت درددرد، اهمیتشناخت درد، -
، فرآیند ارزیابی درد و  روش هاي مدیریت درد-
کثر استقالل ممکنبراي دستیابی به حدابیماران کمک به بازتوانی براي توانبخشی یا -
یا حمایت براي ترك سیگارمداخله-
دسترسی و استفاده از منابع جامعه-
زمان و چگونگی دستیابی به درمان هاي بیشتر در صورت نیازتعیین -
بیماریبیمار/خانواده در رابطه با نیازهاي مراقبتتوانمند کردن -
بهداشت دهانمثلسالمت فردي، موثر درنهادینه کردن اعمال-
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و بر پایه بخش آموزش بیمار باهماهنگومنابع بیمارستان باید  متناسب با بیمار و خانواده آموزش
، راهنماها،پروتکلها، بروشورها و موضوعات آموزشی ی پیشرفتهمانند : ابزارهاي آموزشامکانات موجود 

براي عموم بیماران خاص و... باشد
افراد درگیر در امر آموزش به بیمار

شکان، پرستاران، کارشناسان تغذیه، درمانگران تنفسی، درمانگران بدنی، کارگران اجتماعی، مربیان پز
ان، دستیاران پزشک، داروسازعفونتبیماران، مدیریت کیفیت، کنترل 
رهمنودها و دستورالعمل ها

ارزیابی و ارزیابی مجدد نیازهاي یادگیري بیمار و خانواده الف: 
نیازهاي یادگیري بیمار/ ر اعضاي تیم مراقبت سالمت آنطور که مناسب استپزشک، پرستار و دیگ

و ترخیص از بیمارستان،  زمان اقامت در بیمارستان،یا در زمان خانواده را در طی پذیرش و قبل از پذیرش
لحاظ میکنند.در برنامه درمان بیمارارزیابی میکنند وپس از ترخیص

دهآموزش سازمانی بیمار و خانوا
بینهايثبت آموزش/فهرست مشکالت، مستند نمودن  وضعیت بیمار/ارزیابی و ارزیابی مجدد شامل

انجام گرفتهرشته اي
برنامه ریزي آموزشی بیمار / خانواده

–طور مناسب برنامه آموزش را با برنامه به بیمار/ خانواده و دیگراعضاي تیم مراقبت سالمت،،پرستاران

.این برنامه به عنوان طرحی براي فعالیت هاي آموزشی بیمار و خانواده ار ادغام می نماینداز بیممراقبت
.خواهد شدتوسط اعضاي تیم مراقبت سالمتی استفاده 

بیمار/خانوادهاجراي برنامه آموزش
روشهاي متنوع یادگیري/آموزش از توسط برنامه آموزشی نوشته شده توسط اعضاي تیم مراقبت سالمت 

. می شود، کالسهاي آموزش گروهی در یک شیوه قابل فهم یافرديآموزشد مانن
شامل:دسترسدرمنابع آموزشی
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/ سمعی بصريبرنامه هاي تلویزیونی-
برنامه هاي مکتوب آموزش سالمت-
آموزش بیمار تصویب و توزیع شده انددپارتمانسالمت که توسط آموزش مربوط به متون -
جامعه که می تواند نیازهاي ویژه بیماران را تامین نمایدمنابع موجود در سطح-
بروشورهاي کامپیوتري شده آموزش دارودرمانی بیمار-

برنامه ریزي ترخیص
.با هدف تداوم مراقبت پس از ترخیص به بیماران داده می شوددستورالعمل هاي ترخیص-
و ت یا درمان را به دست آورند که چگونه مراقبتهاي بعدي، خدمامی بیندبیمار و خانواده آموزش -

نیازهاي مشخص را برطرف کنند.همچنین 
ارزیابی پیامدها

می بیمار و خانواده  توسط اعضاي تیم مراقبت سالمت ارزیابی و سواد سالمت بیماردركمیزان -
شود.

می شودارزیابیبحث و گفت و گو از طریقاهداف یادگیري-
استراتژیهاي آموزشی شده و، برنامه آموزشی تجدید نظرزمانیکه اهداف رفتاري بدست نیامد-

خواهد گرفتاستفاده قرار دیگري مورد
آموزش سازمانی بیمار و خانواده

رشته اي بینهايثبت آموزش-
ثبت وضعیت روزانه-
فهرست مشکالت-
برنامه ترخیص بیمار-
آموزش بیماربرايمنابع
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شده چاپاز موضوعاتبیمارآموزشمی ارایه می دهد. منابعاطالعات مهبیماران و خانوادهآموزشمنابع
ده است .  این منابع می توانند به پرستاران در آموزش به بیمار و تعاملی طبقه بندي شتا وب سایت هاي
.خانواده کمک کنند

زشکیپمنبع اصلی اطالعاتبه عنوان یکدر آینده استفاده از اینترنتت انتظار می رود بهداشمتخصصین 
و ماهیت سرگرم باالسرعت.جذاب استدالیلیبهسالمتو متخصصانبیمارهر دوبراياینترنتباشد.

اما احتمال دارد گاهی بیماران از سایت هایی نا باشند.راحتدر جستجوکاربرانکنندگی اجازه می دهد تا
معتبر اطالعات غلط دریافت کنند.


