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 ( Professionalismحرفه ای گری)

 

حزفِ ای گزی ثِ هجوَفِ ای اس رفتبرّب اعالق هی ضَد. رفتبر حزفِ ای تحت تبثیز فطبرّبی ًبضی اس هغبلجبت 

َیت ّبی هتقذد هی ثبضذ. حزفِ ای گزی رفتبری است وِ هی تَاًذ هوبرست ضَد ٍ یبد گزفتِ ضَد. لهختلف ٍ اٍ

ایٌىِ ثگَیین یه پشضه حزفِ ای است یب ًِ هَضَؿ ثب اّویتی ًیست. ثیطتز هْن است وِ گفتِ ضَد رفتبری 

 ّذ. ذًطبى ث خَد حزفِ ای تزیي پشضه هوىٌست ثزخی رفتبرّبی غیز حزفِ ای را اس ؟حزفِ ای است یب خیز

ثِ عَری وِ پشضه ثتَاًذ در یه تین ٍ یب در یه سیستن وبر  پبسخگَیی استحزفِ ای گزی در ٍالـ ّوبى 

وٌذ ٍ در ًتیجِ ثزخی آسادی فولْبی خَد را در جْت احمبق یه ّذف ثشرگتز وِ ّوبى ووه ثِ جبهقِ 

 .ارتمبی هذاٍم دارد. آى یه ٍضقیت ثبثت ًیستبس ثِ ثْجَد ٍ یحزفِ ای گزی ًثیوبراى هی ثبضذ، ًبدیذُ ثگیزد. 

 هْبرتْب در ایي حَسُ ًیبس ثِ پبالیص ٍ ارتمب در عی سهبى دارد. 

ثز هحیظ خَدش تبثیز  ،پشضه حزفِ ای گزیِحزفِ ای گزی یىی اس غالحیتْبی هجزم ثزای پشضه هی ثبضذ. 

)ثِ فٌَاى هثبل( تِ ٍ اس هحیظ ًیش تبثیز هی پذیزد. در ًْبیت حزفِ ای گزی گبّی هوىٌست پشضه را ضگذا

 حتی ثب خغز هَاجِْ ًوبیذ ،ٍلتی ثب یه ثیوبری هسزی رٍثزٍ هی ضَد

 حزفِ ای گزی اثقبد هختلف دارد:

 تؼبلی



سزتبسز دٍراى حزفِ  ای وِ پشضه در  تقبلی ثِ ایي هفَْم استاس اثقبد هْن حزفِ ای گزی هی ثبضذ. تقبلی  

تقبلی خَد درن درستی اس ایي هَضَؿ داضتِ ثبضذ وِ ثبیذ در جْت ارتمبی داًص ٍ هْبرتْبی خَد ثىَضذ. 

ایي ثْجَد هی تَاًذ در سغح فزدی ثبضذ، در اضبرُ دارد.  ارتقبی هذاٍم کیفیت خذهبت ثبلیٌیّوچٌیي ثِ 

توىیي ثِ راٌّوبّبی  سیستن ثبضذ ٍ یب آى وِ در یه عیفی ٍسیقتز در راثغِ ثب سالهت فوَهی. سغح یه 

را هی تَاى در یب دیگز راٌّوبّبی هقتجز در سهیٌِ عت  US Preventive Services Task Forceثبلیٌی 

ی یه ارتجبط غحیح ثزلزارچگًَگی ، ای ِایي ثقذ اس رفتبر حزفلبلت ثقذ تقبلی در رفتبر حزفِ ای در ًؾز گزفت. 

 پشضکبى اس داًص ٍ تکٌَلَصی ّبی جذیذوِ  استتقبلی ًیبس در  . ثب ثیوبر را ًیش هَرد تَجِ لزار هی دّذ

  هَجَد آگبّی داضتِ ثبضٌذ. 

 َیی:گپبسخ

در حزفِ ای گزی هی ثبضذ وِ در آى ایي اًتؾبر ٍجَد دارد، پشضه ثزخی اس فالیك خَد  یثقذ دیگزپبسخگَیی، 

پبسخگَیی، ثز ًگزاًی در راثطِ ثب پیبهذّبی ثیوبراى ٍ  را فذای فالیك ٍ ثخػَظ ًیبسّبی ثیوبراى ًوبیذ.

ٍ  ،َاى یه تینثِ فٌ پبسخگَیی ثِ ّوکبراى در قبلت کبر ،فالٍُ ثز ایيپیگیزی ٍضؼیت ثیوبر تبکیذ دارد. 

ایي ًَؿ رفتبر هی  ًیش ضبخػی اس پبسخگَیی در رفتبر حزفِ ای هی ثبضذ. پَضص ثزخی فولىزدّبی یىذیگز 

تَاًذ ًطبى دٌّذُ هَفمیت سیستن ارائِ وٌٌذُ سالهت ثَدُ ٍ ضبخػی اس اًجبم اهَر ثِ عزسی غحیح ثبضذ. 

پشضىبى ًِ تٌْب ثِ فٌَاى رّجزاى در داخل ًؾبم سالهت ضٌبختِ هی ضًَذ، ثلىِ ثِ فٌَاى رّجزاى در خبرج اس 

 ًؾبم سالهت ًیش هَرد تىزین ٍ احتزام هی ثبضٌذ. 

 ًَع دٍستی

ثز ػالیق خَد  را  ثِ ػٌَاى ثخطی اس حزفِ ای گزی ضٌبختِ ضذُ کِ در آى پشضک ػالیق ثیوبراى 

ارتجبط هتقبلی ثب ثیوبراى ٍ در ًؾز گزفتي ًیبسّبی فزٌّگی آًْب ثِ فٌَاى یىی اس ًطبًگزّبی اغلی  تزجیح دّذ.

ًَؿ دٍستی یقٌی افطبی خغبّبی پشضىی رخ دادُ تَسظ پشضه ٍ یب ثیوبرستبى، ًَؿ دٍستی هحسَة هی ضَد. 

ایٌگًَِ خغبّب هقوَال ون . هتَى پشضىی ًطبى هی دٌّذ وِ حتی اگز هٌجز ثِ ضزهسبری فزد ٍ یب سیستن گزدد

 گشارش هی ضَد. 

 احتزام ثِ دیگزاى:



رفتبر حزفِ ای هی ثبضذ، چزاوِ ثز ّوىبری ثب ّوِ تین هزالجت سالهت تبویذ  احتزام ثِ دیگزاى اس اغَل ولیذی 

تین هزالجت سالهت ثبیذ ثیوبر هحَر ثبضذ ٍ فذم احتزام ثِ ّوىبراى هغوئٌب ثز ویفیت هزالجت سالهتی وِ دارد. 

. فمذاى ّوىبری ثیي افضبی تین هی تَاًذ هٌجز ثِ تبثیز هی گذارداس عزف تین هزالجت سالهت ارائِ هی ضَد، 

َفبت هزثَط ثِ ایوٌی ثیوبر ثب خغبّبی پشضىی ضَد، ثخػَظ ٍلتی وِ افضبی تین ًتَاًٌذ در راثغِ ثب هَض

 یىذیگز گفتگَیی سبسًذُ داضتِ ثبضٌذ. 

 ضزافت ٍ صذاقت:

ثبالتزیي غذالت ٍ ضزافت اس اغَل حزفِ ای گزی ٍ رفتبر حزفِ ای هی ثبضذ. اًتؾبر هی رٍد وِ پشضىبى 

هٌبفـ هبدی اس  ٌّذ. ذاستبًذاردّبی رفتبری را ٍلتی وِ ثب اًتخبثْبی گوزاُ وٌٌذُ رٍثزٍ هی ضًَذ اس خَد ًطبى ث

جولِ هسبئلی هی ثبضذ وِ هی تَاًذ، ضزافت ٍ غذالت پشضىبى را تحت تبثیز لزار دّذ.  غذالت ٍ ضزافت را هی 

 ًیش تقزیف ًوَد.  تَاى در قبلت اطبػت اس قَاًیي ٍ هقزرات

 

 چگًَِ هی تَاى حزفِ ای گزی را ثْجَد ثخطیذ؟

. ایي  گیزدلزار ثِ فٌَاى یىی اس سزفػلْبی آهَسضی ، رفتبر حزفِ ای وَریىَلَهْبی آهَسش پشضىیدر بس است ًی

هَرد تَجِ لزار گزفتِ ٍ حتی در لبلت ثبسآهَسی ّب ثقذ اس  پشضىیآهَسضْب ًیبس است در سزتبسز دٍرُ تحػیلی 

ر ارائِ هزاقجتْبی هجتٌی ثز کبر تیوی، استفبدُ اس راٌّوبّبی ثبلیٌی دفبرك التحػیلی ًیش اداهِ یبثذ. 

در دستَر وبر  ثبیذخذهبت هزاقجت سالهت، ٍ هزاقجتْبی چٌذ جبًجِ اس طزف تخصصْبی گًَبگَى 

هقوَال گفتِ هی ضَد، چیشی وِ لبثل اًذاسُ گیزی ًجبضذ را ًوی تَاى   سزٍیسْبی هزالجت سالهت لزار ثگیزد.

هذیزیت ًوَد. ٍلتی وِ حزفِ ای گزی را ثِ فٌَاى هجوَفِ ای اس رفتبرّب ثجبی ًگزضْب در ًؾز هی گیزین، یقٌی 

ی ٍجَد دارد. اس آًىِ هی تَاًین آى را اًذاسُ گیزی وٌین ٍ آى را ثْجَد ثجخطین.  اثشارّبی سیبدی ثزای اًذاسُ گیز

تزاتژیه ثبلیٌی، خَد سایي هیبى هی تَاى ثِ اًذاسُ گیزی هیشاى رضبیت ثیوبراى اس هزالجتْبی سالهت، اّذاف ا

ارسیبثی ّبی سبلیبًِ وِ تَسظ هسئَلیي ًیش هَرد ثزرسی لزار هی گیزًذ ٍ در ًْبیت ارسیبثی ّبیی رسوی وِ 

 هی گیزد، اضبرُ ًوَد. غَرت توْبی افتجبرثخطی ستَسظ ّوتبیبى ٍ یب سی

 



 

 کبر تیوی:

 

وبر تیوی هَثز در ارائِ هزالجتْبی سالهت هی تَاًذ تبثیز هثجتی ثز ایوٌی ثیوبراى داضتِ ثبضذ. اّویت وبر تیوی 

افشایص  (2( افشایص پیچیذگی ٍ تخػػی ضذى هزالجتْبی سالهت،1هَثز ثِ دالیل سیز در حبل افشایص هی ثبضذ

ووجَد ًیزٍی وبر ٍ الشاهبت هزثَط ثِ  (3ثیوبری ّبی هشهي ٍ غیزٍاگیز ٍ در ًتیجِ هَرثیذیتی ّبی ّوزاُ،

 سبفبت وبری ایوي

 اًَاؿ تین:

 تیوْب ثز حست هبّیتی وِ دارًذ، هی تَاًٌذ گًَبگَى ثبضٌذ. 

  (یه تین ته حزفِ ای ) بضٌذثافضبی یه تین ّوِ اس یه تخػع ٍیژُ ثزخَر دار 

 (یه تین چٌذ حزفِ ای ػػْبی گًَبگَى اًتخبة ضذُ ثبضٌذ )افضبی تین اس تخ 

 وٌٌذثب یىذیگز در یه هىبى وبر  افضبی تین 

  .افضبی تین اس لحبػ جغزافیبیی در هىبًْبی گًَبگَى تَسیـ ضذُ ثبضٌذ 

 داضتِ ثبضٌذافضبی ثبثت  تیوْب 

 وٌذ  افضبیطبى تغییز تیوْب 

گزفتي ًَؿ ٍ عجیقت تین، هی تَاى گفت در ّوِ آًْب یه سزی ٍیژگیْبی هطتزن ثِ ضزح سیز ثذٍى در ًؾز 

 ٍجَد دارد:

  افضبی تین ًمطْبی تخػػی خَد را داضتِ ٍ ثب یىذیگز در جْت رسیذى ثِ یه ّذف هطتزن تقبهل

 هی وٌٌذ

 در تیوْب تػوین گیزی غَرت هی گیزد 

  تَاًذ تحت ضزایظ ثبر وبری سیبد فولىزد درستی را ارائِ تیوْب داًص تخػػی ٍ هْبرتْبیی دارًذ وِ هی

  دٌّذ.



 در ثزخی اس هتَى تین ثِ غَرت سیز تقزیف هی ضَد:

هجوَػِ ای اس دٍ یب چٌذ فزد کِ ًقطْبی ٍ هسئَلیتْبیطبى هطخص ضذُ ٍ ثِ صَرت دیٌبهیکی ثب "

هتقبثل دارًذ ٍ ثب یکذیگز ثزای رسیذى ثِ ّذفی هطتزک ٍ ثِ  ییکذیگز در تؼبهل ثَدُ ٍ ٍاثستگی ّب

 . "اًجبم رسبًذى رسبلتی ٍاحذ، سبسگبری یبفتِ اًذ

 هی آیذ یه تین هَفك دارای چِ ٍیژگیْبیی هی ثبضذ؟ پیصحبل ایي پزسص 

 ّذف هطتزک:

 داضتِ ثبضذهطخع ًوَدُ وِ در آى فالیك هطتزن ٍجَد ضبی تین یه ّذف ضفبف تقزیف ضذُ را فا

 اّذاف قبثل اًذاسُ گیزی:

 تین اّذافی را پبیِ گذاری ًوبیذ وِ لبثل اًذاسُ گیزی ثَدُ ٍ ثز ٍؽبیف تین هتوزوش ضذُ ثبضذ

 رّجزی هَثز

تیوْب ًیبس ثِ یه رّجزی هطتزن دارًذ وِ ثتَاًذ سبختبرّب را حفؼ ًوَدُ، ًشافْب را هذیزیت ًوَدُ، ثِ افضب 

ٍ در پیص گزفتي ایي فولىزدّب ٍ  ًوبیذ. ثز اّویت تَافك افضب ثز فولىزدّبی رّجزیافتوبد ٍ اس آًْب حوبیت 

 . ًیش تبویذ هی ضَد رٍیِ ّب تَسظ افضبی تین 

 تجبدل اطالػبت هَثز:

تیوْبی ثب فولىزد هَثز هقوَال ثِ عَر هٌؾن ٍ سزیـ، ایذُ ّب ٍ اعالفبت را ثِ اضتزان گذاضتِ، ٍ ثزای ثبستبة اس 

 عزف دیگز افضب سهبى تقییي هی وٌٌذ. 

 اًسجبم خَة:

تیوْبی هٌسجن تقْذ سیبدی را ثِ ًوبیص گذاضتِ ٍ افضبی تین دٍست دارًذ ثب یىذیگز تب هذت عَالًی تزی وبر 

 وٌٌذ. 

 



 احتزام هتقبثل:

زفِ ای احتزام هی حتیوْبی هَثز، تیوْبیی ّستٌذ وِ افضبیطبى ثِ ثبٍرّب ٍ فمبیذ یىذیگز فالٍُ ثز هطبروتْبی 

 گذارًذ. ضوٌب تیوْبی هَثز تضبرة فمبیذ ٍ آرا را در هیبى افضبی تین پذیزفتِ ٍ آى را تطَیك هی وٌٌذ. 

 

 ثیي افضبی تین: هختلف ثزای تجبدل اعالفبت در ثزخی تىٌیىْبی

 SBARتکٌیک 

، ثزای تجبدل اعالفبت حیبتی ثزای ٍضقیت ثیوبری وِ ًیبس ثِ تَجِ ٍ فول سزیـ دارد، ثىبر هی رٍد. ایي تىٌیه

SBAR  .ثزای اعویٌبى اس تجبدل اعالفبت غحیح در ثیي افضبی هزالجت سالهت ثىبر گزفتِ هی ضَد 

 (: Situationٍضؼیت )

 :"افتبدُ استچِ اتفبقی ثزای ثیوبر "

 هثبل:

 هي ثب ضوب ثزای ثیوبر آلبی ........... اس اتبق ..........توبس گزفتن وِ جذیذا دچبر  تٌگی ًفس ضذُ است

 ( : Backgroundسهیٌِ )

 : "سهیٌِ ثبلیٌی ثیوبر چیست"

 هثبل ثزای ّوبى ثیوبر:

ػول جزاحی ضکوی اش هی گذرد. ایي ثیوبر سبثقِ ای قجلی اس سبلِ است کِ یک رٍس  ثیوبر خبًن 

 قلجی ٍ ریَی ًذارداس ثیوبری 

 

 

 

 

 (: ارسیبثی )



 :"ضوب در راثطِ ثب هطکل چِ ایذُ ای داریذ"

 هثبل ثزای ّوبى ثیوبر:

 

 صذای تٌفسی در سوت راست قفسِ سیٌِ ثب درد کبّص پیذا هی کٌذ. ثِ ًظز پٌَهَتَراکس هی رسذ.

 

 (:تَصیِ )

 ؟"چِ کبری اًجبم ثذّن صحیح است"

 هثبل ثزای ّوبى ثیوبر:

 هي قَیب احسبس هی کٌن کِ ثیوبر ثِ ارسیبثی سزیغ دارد. آیب ثزای ضوب هقذٍر ّست کِ ثیبییذ. 

 

 

 

 

Check-back 

 چک کزدى:

 فزستٌذُ پیبم را هی فزستذ

 گیزًذُ دریبفت هی کٌذ ٍ ثبسخَرد هی دّذ

 ؟یب خیز فزستٌذُ پیبم را دٍثبرُ چک هی کٌذ کِ آیب درست درک ضذُ است

 هثبل:

 هیلی گزم ٍریذی ثذّیذ ثٌبدریل را :  کپشض

 ؟هیلی گزم ثٌبدریل ثِ صَرت ٍریذی پزستبر : 

 پشضک : درست است

 صثخ ِػولکزدّبی هٌبست در سهبى تحَیل ثیوبر ) اس یک ضیفت ثِ یک ضیفت دیگز، اس یک ثخص ث

اس جولِ هَارد هْوی است کِ سجت خَاّذ ضذ،  دیگز ٍ یب اس یک ثیوبرستبى ثِ یک ثیوبرستبى دیگز(

اطالػبت حیبتی ثیوبر در ٌّگبم تحَیل ثیوبر اس دست ًزٍد ٍ خطبی پشضکی ثِ حذاقل ثزسذ. یک 

 ًوًَِ اس ایي ًَع ػولکزدّب در جذٍل سیز آهذُ است:

 ػولکزدّبی هٌبست در سهبى تحَیل ثیوبرگیزی رٍضی سیستوبتیک در جْت ثکبر



I Introduction ضغلتبى، ًقطتبى را هؼزفی کزدُ ٍ ًبم ثیوبر  خَدتبى، هؼزفی

را ثگَییذ

 
P Patient ثیبى ثستزی ثیوبر را  هحلٍ  ًبم، ضٌبسِ، سي،  جٌس ثیوبر

کٌیذ

 
A Assessment ضکبیت اصلی فؼلی ثیوبر، ػالین حیبتی، ػالین، ًطبًِ  ارسیبثی

ثیبى ًوبئیذثیوبر را  ّب ٍ تطخیص

 
S Situation ٍضؼیت ٍ ضزایط جبری ثیوبر، کذ ، تغییزات اخیز ٍ  ٍضؼیت

ثزضوبریذثیوبر را  ثِ درهبىٍضؼیت پبسخ 

 
S Safety 

concerns 
ًگزاًی ّبی 

 هزثَط ثِ ایوٌی

هقبدیز آسهبیطگبّی حیبتی ثیوبر، ػَاهل اقتصبدی 

اجتوبػی، آلزصیْب ٍ ّطذارّب ) سقَط، ًیبس ثِ 

ثبسگَ ًوبئیذرا  قزًطیٌِ(

 

 
 
B Background ٌِهَرثیذیتْبی ّوزاُ، حوالت قجلی، ٍ تبریخچِ  پیص سهی

ثزضوبریذ ثیوبر را خبًَادگی

 
A Actions خالصِ ای ًیبس ثِ چِ کبرّبیی ثزای ثیوبر هی ثبضذ؟  ػولکزدّب

ئیذبرا فزاّن ًو هٌطقی

 
T Timing سطح فَریت، سهبى ثٌذی ٍ اٍلَیت ثٌذی ػولکزدّب سهبى ثٌذی 

را ثیبى کٌیذ

 
O Ownership هسئَلیت ثیوبر ثز ػْذُ چِ کسی است )ضخص،  هبلکیت

؟ هَارد را هطخص ًوبئیذتین(، اس جولِ ثیوبر/خبًَادُ



 
N Next ؟خَاّذ افتبدچِ اتفبقی ثؼذا  اقذاهبت ثؼذی 

 ؟چیست تغییزات پیص ثیٌی ضذُ

 ؟چِ طزح درهبًی ٍجَد دارد

 هَارد را ثیبى ًوبئیذ

 

 

 


