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:توجه  

 مطالب این مستند در حال تکمیل است

  



 

وِ هی تَاًس ّن هٌجط ثِ  crucial encounter اٍلیي ٍیعیت ثطای یه ثیوبض یه هَاجِْ ثسیبض حیبتی است

ضسُ یب ثب عسم ضضبیت ّط  therapeutic patient-doctor relationship ٍاثستگی زضهبًی پعضه ٍ ثیوبض

 .زٍ عطف ٍ جستجَ ثطای یه فطاّن وٌٌسُ ذسهت زیگط پبیبى یبثس

هجبزلِ ثِ عَض هٌبسجی  ذَز ضا ٍضعیت اعالعبت هطتجظ ثب  هصبحجِ پط اظ فطصتْبیی است ثطای ثیوبضاى وِ ثتَاًس

 . وِ ثیطتط زض ضاثغِ ثب ثیوبضاى ذَز ثساًٌسایي فطصت ضا فطاّن هی وٌس ّوچٌیي ثطای پعضىبى هصبحجِ  . ًوبیس

. فمظ ًِ یه هطىل عجیًِ ًگطیستِ ضَز ٍ   (یه فطز ثب َّیت هطرص)اًسبى ثیوبض ثِ عٌَاى یه  ثبیس ثِ

والهی ٍ یب  فطایٌسّبی ثِ صَضت Patient-doctor communicationتجبزل اعالعبت ثیي پعضه ٍ ثیوبض 

هی ثبضس وِ اظ عطیك آى پعضه اعالعبت هطتجظ ضا اظ  verbal and non-verbal processes والهیغیط 

 .ثب ثیوبض ضا تساضن ثجیٌس therapeutic relationship ثیوبض فطاّن ًوَزُ تب ثتَاًس یه ٍاثستگی زضهبًی

ثِ ًظط  intuitive تیشاٍ هَضَعی  straightforward زض حبلی وِ تجبزل اعالعبت ثب ثیوبض ثِ ًظط سطضاست

لغعب  effective patient-doctor interaction ّوىٌص هَثط ثیي ثیوبض ٍ پعضهٍلی یه ثط، هی ضسس

 .هَضَعی چبلص ظا ذَاّس ثَز

اگط پعضه . اظ یىسیگط زاضًسزٍ عطف  ی است وِض اًتظبضاتیّوِ تعبهالت ثیي پعضىبى ٍ ثیوبضاى تحت تبث

اًتظبضات غیط هٌصفبًِ ای اظ ثیوبض زاضتِ ثبضس یب اًتظبضات اظ ثیوبض هتبثط اظ سَگطایی یب لضبٍتی غیط هٌصفبًِ ثبضس 

ثِ عَض هطبثِ اگط اًتظبضات ثیوبض اظ پعضه ثطآٍضزُ ًگطزز،  .تیجِ یه اضتجبط هَثط ّطگع اتفبق ًرَاّس افتبزىزض 

ثیوبض ّویطِ ثبیس احسبس وٌس وِ ثب  . وِ پیطٌْبزات پعضىص ضا ثپصیطز ثیوبض اعتوبز وبفی پیسا ًرَاّس ًوَز

ثبض زیگط تبویس هی گطزز وِ اًتظبضات پعضىبى اظ ثیوبضاى ثبیس هٌصفبًِ، ثسٍى سَگطایی ٍ . احتطام زضهبى هی ضَز

 . ثسٍى پیص زاضٍی ثبضس

 :زض زٍ زستِ لطاض هی گیطًس ز وِاظ پعضىبًطبى زاضى ی ضا ّوِ ثیوبضاى ثِ عَض هطتطنثغَض هعوَل اًتظبضات

 :تظبضات اٍلیِىضبهل ا 

  وفبیت ٍضبیستگی  ثبلیٌی Clinical Competence 

 



 :اًتظبضات ثبًَیِ

 حطفِ ای ثَزى Professional 

 هحتطم ثَزى Respectful 

 هَزة ثَزى Polite 

 صویوی ثَزى Sincere 

 عاللوٌس ثَزى Interested 

 غیط والهی ثَزى زاضای هْبضتْبی اضتجبعی هَثط والهی ٍ Effective Communication Skills-

Verbal and Non-Verbal 

ضا هی تَاى زض هصبحجِ  Communication Skills-Basic Elements هَلفِ ّبی پبیِ هْبضتْبی اضتجبعی

 . ّب ٍ تعبهالت عجی ثب ثیوبض جستجَ ًوَز

 جسٍل

آهبزگی زاضتِ ثبضیس وِ وسام ثیوبض لطاض است اظ زض 

 ضَز ٍاضز

ًجبیس هطىلی ثطای ًبم ثیوبضی وِ زض اتبق ضوبست 

وی زثیوبضی وِ زض سي وَ ثْتط است. ثبضیس ُزاضت

است ضا ثب ًبم وَچیىص صسا ًعًیس هگط آًىِ اظش اجبظُ 

 .  م آهیع ًوی ثبضسایي وبض احتطا. گطفتِ ثبضیس

توبس چطوی ثب ثیوبض زاضتِ، زست زّیس ٍ ذَزتبى ضا 

 هعطفی ًوبییس

اگط . ذَزتبى ضا ثطای ثیوبض هطرص ًوبییسًمص 

زاًطجَی پعضىی ّستیس هغوئي ضَیس وِ ثیوبض هی 

ضوب ًوی . زاًس وِ ضوب هسئَل هطالجت اظ اٍ ًیستیس

تَاًیس فطض وٌیس وِ ثیوبض هی زاًس وِ ضوب چِ وسی 

 ّستیس

ثگصاضیس وِ ثیوبض ضاحت ثبضس ٍ ثتَاًس اضتجبط ثطلطاض 

 . ًوبیس

ٍلتی وِ پعضه ذَزضبى ضا ثطای اٍلیي اغلت ثیوبضاى 

اگط . ثبض هاللبت هی وٌٌس، ًگطاى ٍ هضغطة هی ثبضٌس

هی تَاًیس یه پطس ٍ جَیی اظ حَظُ  یسهٌبست هی ثیي

ّبی غیط پعضىی زاضتِ ثبضیس تب ثتَاًیس زض ثطلطاضی 

 . هَفمتط ثبضیس (ثِ عٌَاى یه ضرص)ط ثب ثیوبض ااضتت

. هَلعیت هىبًی ضوب ًسجت ثِ ثیوبض حبئع اّویت است ضٍی صٌسلی یب ًیوىت ثٌطیٌیس



ضبیس ٍلتی ثبالی سط ثیوبض ایستبزُ ّستیس ثطای ثیوبض 

ثیوبض ًجبیستی ثطای یه توبس چطوی . تطسٌبن ثبضس

 . ثب ضوب زچبض هطىل ثبضس

ثِ ثیوبض اجبظُ زّیس وِ زاستبى ذَزش ضا ثطای ضوب 

 ثگَیس

هغت یب  )اظ ثیوبضثپطسیس وِ ثِ چِ علت ایٌجب 

 آهسُ است (ثیوبضستبى

 

 مصاحبه را هدایت نمایید

ّوبًغَض وِ ثیوبض ضىبیت اصلی ذَزش ضا تَصیف هی وٌس ٍ زاستبى ثیوبضی اش ضا ثطای ضوب ثبظگَ هی وٌس، 

 . هغطح ًوبییس ، اظ ثیوبض ثب استفبزُ اظ هْبضتْبیی وِ زض جسٍل   آهسُ استسئَاالتتبى ضا ضوب هی تَاًیس 

ثیطتط ثطاین  )م وطزى اعالعبت عوَهی اهىبًپصیط هی ثبضس ُایي اهط ثب فطا ثبظ استفبزُ وٌیساظ سئَاالت 

ٍضعیت  زضزتبى ضا ثیطتط ثطاین  ثگَییس ٍ یب هطىلی وِ زاضیسزض ضاثغِ ثب 

 (تَصیف وٌیس

یب آیب ... آیب ضوب تجطثِ وطزیس  )ثبظ استفبزُ هی ضَز  تثِ زًجبل سئَاال ثبظ/سئَاالت هستمن

 (تبى ثِ جبیی زیگط تیط هی وطس؟زضز

 

هوىٌست سجت ضَز وِ ثیوبض سعی وٌس پبسد هغلَة  جْت زاضسئَاالت  پطّیع ًوبییس جْت زاضاظ سئَاالت 

 ٍ یب زلرَاُ ضا ثسّس تب ٍالعیت ضا ثبظگَ ًوبیس

 .استهغطح وطزى چٌس سئَال ثِ عَض ّوعهبى ثطای ثیوبض گیج وٌٌسُ  زض ّط ظهبى یه سئَال هغطح وٌیس

  

هصبحجِ ضا سبظهبى یبفتِ ّسایت 

ًوَزُ ٍ اظ جوالت اًتمبلی استفبزُ 

 .ًوبییس

ثیوبض ثبیس ّسفتبى ضا اظ . سعی وٌیس اظ یه حَظُ ثِ یه حَظُ زیگط ًپطیس

جوالت اًتمبلی ثِ ضوب ووه هی وٌس وِ هصبحجِ ضا . ّط سئَال زضن وٌس

ٍ یب سطی اظ  اگط ثطذی سئَاالت ضا وِ تحت یه عجمِ. ثِ جلَ ثجطیس

سئَاالت هی ثبیست هغطح هی ضسًس ضا فطاهَش وطزیس اضىبلی ًساضز وِ 

ضوب ثِ عمت ثطگطزیس ٍ اظ جوالت اًتمبلی استفبزُ ًوبییس ثِ عَض ی وِ 

 ثیوبض ثساًس وِ ضوب ثِ وجب هی ذَاّیس ثطٍیس

سعی وٌیس زض ضاثغِ ثب ثیوبض ٍ 

 ذبًَازُ اٍ ثساًیس

ایي وبض ضا ثِ عَض ضسوی ٍ غیط ضسوی زض هست هصبحجِ ٍلتی وِ ثیوبض 

تبضیرچِ ذبًَازگی ٍ اجتوبعی ذَزش ضا ضطح هی زّس ٍ ّوچٌیي اظ 

ثیوبض زض چِ فعبلیتْبیی ضطوت هی  ). عطیك گفتگَ ثب ثیوبض صَضت زّیس



ثیوبض  وٌس؟ چِ عَاهل استطس ظایی ٍجَز زاضز وِ هی تَاًس زض هطىل

اضس؟ چِ هٌبثع حوبیتی ثیوبض زض اذتیبض زاضز ٍلتی وِ هی زاضتِ ةًمص 

 . ذَاّیس عطح زضهبًی ثیوبض ضا ثطیعیس

ثیوبضض ا تطَیك وٌیس وِ سئَاالت 

 ذَزش ضا ثپطسس

ایي اهط سجت جلت اعتوبز ضسُ ٍ سجت ذَاّس ضس وِ ٍاثستگی الظم ثیي 

 ضوب ٍ ثیوبض ایجبز ضَز

ضوب ثساًیس وِ چِ اظ است وِ زض سطتبسط سیط هصبحجِ، ٍضی اغلت ضط ثِ ثیوبض ثب زلت گَش وٌیس

گبّی اٍلبت الظم هی . ثیوبض ضٌیسُ ایس ٍ ثتَاًیس آى ضا ذَة تططیح ًوبییس

ضَز وِ جوالت ثیوبض ضا ٍلتی ثیوبض ثطایتبى ثیبى وطز، تىطاض وٌیس، یب ثِ 

صَضتی زیگط جولِ ثٌسی ًوبییس ٍ یب تفسیط ذَزتبى ضا اظ آى ثیبى ًوبییس  

ّفتِ ایي زضز ضا زاضتیس ٍ االى ّن  3ثطای ثٌبثطایي ضوب : ثِ عٌَاى هثبل )

هغوئي هی وٌس وِ ضوب ٍلتی اٍ زاضز  ضاایي اهط ثیوبض . اظ آى ضًج هی ثطیس

 .صحجت هی وٌس ثِ اٍ گَش زازُ ٍ صحجتْبیص ضا زضن هی وٌیس

 

 :پاسخ به بیمار

ذَاّیس آٍضز ضا تعییي  چگًَگی پبسد ضوب ثِ ثیوبض زض سطتبسط هصبحجِ ًِ تٌْب هیعاى اعالعبتی وِ ضوب ثسست

وِ ثِ ثیوبض حس  یسزاضضا ضوب ایي فطصت .ثلىِ هحَض ٍاثستگی ضوب ثب ثیوبض زض آیٌسُ ذَاّس ثَز زهی وي

ی ثیوبض زثسٍى حس ّوسض .ثِ عٌَاى یه هَلفِ اظ ثطلطاضی اضتجبط ًطبى زّیس empathyّوسضزی ذَز ضا 

  .ّطگع اعتوبز الظم ضا پیسا ًرَاّس ًوَز

اضبضات ثیوبض چِ والهی ٍ غیط ایوب ٍ ثِ 

 والهی زلت وٌیس

اغلت ثطای ثیوبضاى هطىل است وِ اعالعبت یب هطىالت  : والهی

ٍلتی ثیوبض اعالعبت حسبس . ضرصی ذَزضبى ضا ثبظگَ ًوبیٌس

ذَز ضا ثیبى هی وٌس، ظهبى هْوی است وِ آًچِ ثِ ضوب هی گَیس 

زُ گطفتِ ثِ عٌَاى هثبل ضوب گفتیس وِ ًبزی)ضا ٍاوبٍی وٌیس 

 (هی تَاًیس ثیطتط زض ثبضُ اش تَضیح زّیس. ضسیس 

ثیوبض هوىٌست body language ظثبى ثسى: غیط والهی

هْن است وِ . چیطی هتفبٍت اظ آًچِ وِ ثط ظثبى هی آٍضز ثگَیس

اظ علل آى ثبال  ضاثط ایي تفبٍتْب تبویس زاضتِ ثبضیس ٍ زضوتبى 

ثطای هثبل ٍلتی ثب ثیوبضی وِ ضسیسا ثیمطاض است هصبحجِ . ثجطیس



هی . ضوب ثیمطاض ثٌظط هی ضسیس "هی وٌیس هی تَاًیس ثگَییس وِ 

   "تَاًیس ثگَییس وِ چطا ایي ّوِ ثیمطاض ٍ هضغطة ّستیس؟

ضوب ثبیس ثبٍضّب ٍ اضظضْبی ذَزتبى ضا وٌبض  ، پعضه یه ثِ عٌَاى یب ضفتبضی ثپطّیعیس والهیاظ لضبٍت 

هطىل . ٍ سعی ًىٌیس وِ آًْب ضا ثطای ثیوبض ثىبض ثگیطیسثگصاضیس 

عجی هطثَط ثِ ضوب ًیست ثلىِ ثطای ثیوبض است ٍ زض ًتیجِ 

سیستن ثبٍض ثیوبض اّویت زاضتِ ٍ ضوب ثبیس ثِ هطىل ثیوبض اظ 

 ًگبُ وٌیس اٍزضیچِ ًمغِ ًظطات 

ٍاثستگی ثیي پعضه ٍ ثیوبض ضا تمَیت هی تحسیي ٍ تطَیك ثیوبض  تطَیك وٌیس

ثِ عٌَاى هثبل، تطن سیگبض وبض  )ثیوبض ضا تطَیك وٌیس . وٌس

 (وِ هی ضٌَم ضوب سیگبضی ًیستیس سرتی است، ذَضحبلن

ایي اهط هستلعم پیطٌْبز حوبیت اظ عطف ضوب ٍ سبیط وبضوٌبى  هطبضوت ضا پبیِ ضیعی ًوبییس 

 . هی ثبضس (زض صَضت لعٍم )هطالجت سالهت 

 . آگبُ ثبضیس ذَزاظ ایوب ٍ اضبضات غیط والهی 
تَجِ، توبس چطوی ٍ ایوب ٍ اضبضات هثجت ضوب، ثیوبض ضا تطَیك 

ظثبى ثسى ضوب ثبیس ًطبى . هی وٌس وِ ثب ضوب ثبظ ٍ ضفبف ثبضس

ز وِ ضوب زضگیط ّستیس زض ًتیجِ سعی وٌیس ثِ صٌسلی ثسُ

پطت ًسّیس ثِ جلَ ٍ ثِ سوت ثیوبض هتوبیل ثَزُ ٍ هتوطوع 

 ثبضیس

 

 آموسش، مذاکزه و گفتگو و همکاری با بیمار 

 
، هعبیٌِ ثبلیٌی ٍ زیگط تستْب فطاّن ضس ظهبى آى است وِ ٍُلتی اعالعبت الظم اظ ثیوبض زض ضاثغِ ثب تبضیرچ

گیطز هی آًچِ وِ زض هطاحل ثعسی صَضت ثب ثبٍضتبى ضا زض ضاثغِ ثب هطىل ثیوبض ، ثب ثیوبض هغطح وٌیس ٍ زض ضاثغِ 

 . ثبیس ایي هَضَعبت ضا ثب ثیوبض ثب ظثبًی وِ ثطای ثیوبض لبثل زضن است هغطح ًوبییس. تَضیح زّیس

 

حبت پعضىی ٍ اذتصبضات اظ اصغال

 پطّیع ًوبییس

اصغالحبت پعضىی هی تَاًس یه تبثیط هٌفی ثط یه هحبٍضُ هتعبزل زاضتِ 

 ثبضس

هغوئي ضَیس وِ ثیوبض اعالعبتی 

وِ ضوب فطاّن وطزیس ضا زضن هی 

صَضت ثسّیس ًِ ضوب هی تَاًیس ایي وبض ضا ثب زضگیط وطزى ثیوبض زض گفتگَ 

هی تَاًیس ایي اهط ضا ثب هغطح . آًىِ فمظ ثگَییس وِ آیب هتَجِ ضسُ ایس



اًجبم زّیس ثِ عٌَاى هثبل  وطزى یه سئَال سبزُ ٍ ثِ عَض غیط هستمین وٌس

 یس گفت؟ضوب ثِ ذبًَازُ تبى زض ضاثغِ ثب ٍیعیت اهطٍظ چِ ذَاُ

سعی وٌیس احسبسبت ثیوبض یب 

 ًگطاًی ّبیص ضا زضیبثیس

عٌَاى هثبل زض ضاثغِ ثب هَضَعبتی وِ هغطح ضس هي ثعس چِ فىط هی ثِ 

 ثِ عَض هٌبسجی پبسد زّیس. وٌیس

ًیس وِ ثیوبض هغطح هی وٌیس، اهب فطض ًه اگطچِ ضوب تَصیِ ّبیتبًطا ثطای ثب ثیوبض تططیه هسبعی وٌیس

ثطًبهِ ای ضا ثیوبض تجعیت ذَاّس . ثیوبض ثِ عَض ذَزوبض ثب آًْب هَافمت وطز

وطز وِ ثط پبیِ زضن ثیوبض ، سیستن ثبٍضی ثیوبض ٍ اضظضْبیص ضیرتِ ضسُ 

 . ثبضس

ثِ عٌَاى پعضه ثبیس ثِ ًگطاًی ّبی ثیوبض حسبس ثبضیس ٍ ّط زلیلی وِ  هَاًع ثبلمَُ ضا پیسا وٌیس
 چِ )سجت ضس چطا ثیوبض ثب ثطًبهِ ضوب ضاحت ًیست ضا جستجَ ًوبییس 

   (عَاهلی سجت ذَاّس ضس وِ هبًع پیطٍی ضوب اظ ایي ثطًبهِ ضَز؟/ هَاًع 

 

 پبیبى هصبحجِ

است ٍ چِ ثطًبهِ ای  زض پبیبى هصبحجِ هْن است وِ تجییي ضَز وِ ضوب ٍ ثیوبض زضن وٌیس وِ چِ اتفبلی افتبزُ

 زض ضاُ است؟

 جسٍل

 ٍ اظ هَافمت اٍ ثپطسیس (ذالصِ ذَز ضا )وٌیس  حثطای ثیوبض هغط هَاجِْ ذَز ثب ثیوبض ضا ذالصِ وٌیس

 ثیوبض ثبیستی هغوئي ضَز وِ ثِ ّوِ ًگطاًی ّبیص تَجِ ضسُ است ثِ سئَاالت ثیوبض پبسد زّیس

ثطآٍضزُ ضسى ًیبظّبی ثیوبض ظهبًی هوىي ذَاّس ثَز وِ ضوب زض آیٌسُ  اظ هطبضوت هغوئي ضَیس

 ثطای ثیوبض زض زستطس ثبضیس

ثب ثیوبض  اظ ٍضعیت ٍز ضاتصَضات اٍلیِ خ

 هغطح ًوبییس

هوىٌست ضوب ًیبظ زاضتِ ثبضیس وِ ثب پعضه هسئَل ثطًبهِ ذَز ضا 

ثب ایي حبل اگط هٌبست ثبضس ثبیس ًمغِ ًظطات اٍلیِ ذَز . هغطح ًوبییس

 . ضا ثطای ثیوبض ثبظگَ ًوبییس

ثب پعضه هسئَلتبى  ایي اهط هی تَاًس ثب زض ًظط گطفتي هجبحثِ ضوب هطاحل ثعسی ضا ضطح زّیس

زض  )یب هی تَاًیس ثب یه لطاض هاللبت پیگیطی زض آیٌسُ ًعزیه . ثبضس

 (ووتطیي ظهبًی وِ هغوئي ّستسس ثیوبض ثِ ضوب هطاجعِ ذَاّس وطز

 .ثِ ایي اهط تحمك ثرطیس
  



 


