
 برقراری ارتباط با بیماران

مهارتهای ارتباطی شما هنگامی که با بیماران یا اعضای خانواده آنها در شرایط اورژانسی ارتباط برقرار می 
  . کنید آزموده می شود 

ممکن است نفهمد شما چه می کنید می ترسد و  بخاطر داشته باشید شخصی که بیمار یا آسیب دیده است ،
پس حرکات صورت و بدن شما و طرز برخورد تان بی نهایت در جلب اعتماد بیمار و . و چه می گویید 

  :ده قانون طالیی زیر به شما کمک خواهد کرد که به بیمار خود آرامش دهید . خانواده اش موثر است 

  دائما چشمتان و تمام توجهتان به بیمار باشد - 1

برای . بدین طریق به بیمار نشان می دهید که او در درجه اول اهمیت قرار دارد . به بیمار توجه کامل کنید . 
. ایجاد تفاهم باعث اعتماد بیمار به شما میشود . مستقیما به چشمان بیمار نگاه کنید » حس تفاهم«ایجاد 

  .ت تر می کند این کار، مراقبت از بیمار را هم برای شما و هم بیمار بسیار راح

از بیمار بپرسید دوست دارد با چه اسمی او را . اگر نام بیمار را می دانید بدرستی از آن استفاده کنید  - 1
استفاده نکنید از صدا زدن نام کوچک بیمار مگر » نازنینم«، » عزیزم«هرگز از واژه هایی مثل . صدا بزنید 

از عناوین  بعالوه ، . ش استفاده کنید خودداری کنید اینکه کودک باشد یا از شما بخواهد از نام کوچک
یا » خانم«او را   اگر نام بیمار رانمی دانید ،. استفاده کنید » دوشیزه«و یا » خانم «، »  آقا«محترمانه ای مثل 

  . صدا بزنید » آقا«

حقیقت بهتر  بگویید ،حتی اگر مجبورید به بیمار مطلب بسیار ناخوشایندی را . به بیمار حقیقت را بگویید  - 2
دروغ گفتن اعتماد بیمار را نسبت به شما از بین می برد و اعتماد به نفس تان را کاهش . از دروغ گفتن است 

اما اگر بیمار یا اعضای خانواده سوال خاصی را پرسیدند . همیشه نباید همه چیز را به بیمار گفت . میدهد 
اگر پاسخ به سوال بیمار را نمی . به یک پاسخ صریح هم دارد یک سوال صریح احتیاج . باید راست بگویید 

من «گفتن » آیامن حمله قلبی داشته ام ؟«بیماری ممکن است بپرسد   برای مثال ،. دانید همان را بگویید 
  . پاسخی کافی است » نمی دانم 

از .با بیمار صحبت نکنید  به هر دلیل با صدای بلند یا آهسته. از کلماتی استفاده کنید که بیمار بفهمد  - 3
از بیمار بپرسید آیا او قبال  برای مثال ،. واژه های پزشکی که بیمار ممکن است نفهمد استفاده نکنید 

استفاده از این نوع کلمات ساده معموال اطالعات صحیح تری را در اختیار . داشته است » مشکالت قلبی ً«
داشته » سابقه کاردیومیوپاتی «سابقه انفاکتوس میوکاردیال یا  شما قرار می دهد تا اینکه بپرسید آیا بیمار

  .است 



ممکن است بیمار تنها قسمتی از آنچه که . مراقب مطالبی که درباره بیمار به دیگران می گویید باشید  - 4
 و آنرابرای (تفاهم شود  گفته می شود را بشنود و در نتیجه به شدت در مورد آنچه که گفته شده دچار سوء

پس حتی اگر با دیگران صحبت می کنید و حتی اگر بیمار ظاهراً ) .  مدت طوالنی به خاطر داشته باشد 
  . بیهوش یا بدون پاسخ است همیشه فرض کنید که بیمار میتواند هر کلمه ای که میگویید رابشنود

در شرایط پر . هم است ارتباطات غیر زبانی در ارتباط با بیمار بسیار م. مراقب حرکات بدن خود باشید  - 5
  . بیماران ممکن است حرکات و ژست های بدنی شما را بد برداشت کنند   استرس ،

خود را در سطح پایین تری از بدن او قرار دهید و   در عوض ،. بخصوص دقت کنید که تهدید را القا نکنید 
  .هنگام کارهمیشه خود را در حالتی آرام و حرفه ای نشان دهید 

  . دقت زیادی درتن صدایتان داشته باشید . به آرامی ، به وضوح و مشخص صحبت کنید همیشه  - 6

اگر بیمار مشکل شنوایی دارد به وضوح صحبت کنید و طوری روبروی شخص قراربگیرید که بتواند  - 7
در . فریادکمکی به شنیدن او نمی کند . درمورد چنین فردی فریاد نزنید . حرکت لبهای شما را بخواند 

هرگز فکر نکنید که افراد . عوض ممکن است بیمار را بترساند و حتی کار شنیدن او را مشکل تر کند 
همچنین هرگز از الفاظ کودکانه . سالخورده مشکل شنوایی دارند یا اینکه نمی توانند منظور شما را بفهمند 
   .در برخورد با سالخوردگان یا با هر کس دیگری بجز بچه ها استفاده نکنید 

بیمار را مگر اینکه خطر فوری . زمان کافی به بیمار بدهید تا پاسخ گوید ، یا جواب پرسشتان را بدهد  - 8
شخص بیمار و آسیب دیده ممکن است نتواند . وجود داشته باشد وادار نکنید که به سرعت پاسخ دهد 

این وضعیت . ه داشته باشد براحتی فکر کند و احتیاج به زمان برای پاسخگویی حتی در مورد سوالهای ساد
  .بخصوص در مورد بیماران سالخورده صدق میکند 

. باید به نیازهای بیمار توجه داشته باشید . هنگام مراقبت از بیماربا حالتی مطمئن و آرام عمل کنید  - 9
است  دقت کنید که بیمار هنگامی که دراز کشیده. سعی کنید که بیمار از نظر فیزیکی آسوده و راحت باشد 

آیا بیمار نیاز به   آیا بیمار احساس سرما یا گرما نمی کند ؟. راحت تر است یا هنگامی که نشسته است 
  ؟  همراهی یک دوست یا یکی از وابستگانش دارد 

  بیماران زندگی خود را به معنای واقعی کلمه در 

  بیماران باید بدانندکه . اختیارتان قرار میدهند 

  . پزشکی مناسب را دراختیارآنها قرار دهید و نگران سالمتی آنها می باشیدشما میتوانید مراقبت 

  



  برقراری ارتباط با بیماران سالخورده 

سن واقعی شخص مهمترین عامل در قرار دادن او در گروه . سال سن دارند  65افراد زیادی در کشور بیش از 
سن . ا در گروه سالخورده قرار می دهد بلکه سن عملکردی فرد است که او ر. نیست » سالخوردگان «سنی 

  . وضعیت ذهنی و الگوی فعالیتش دارد  عملکردی بستگی به توانایی فرد در انجام فعالیت های روزانه ،

بیشتر افراد سالخورده براحتی فکر میکنند و میتوانند پیشینۀ پزشکی خود را بگویند و به سواالتتان پاسخ 
با این حال برقراری ارتباط با بعضی . ده گیج یا فرتوت است فکر نکنید که شخص سالخور. گویند

بعضی دیگر ممکن . عصبی و گیج باشند  بعضی ها ممکن است خشن ،. سالخوردگان بسیار مشکل است 
هنگامی که برای مراقبت از چنین بیماری فراخوانده می شوید . است مشکالت شنوایی و بینائی داشته باشند 

تصور کنید که بیمار ممکن است پدر بزرگ یامادر بزرگ خودتان باشد یاحتی . باشید باید صبور و بردبار 
  . خود شما در دوران سالخوردگی باشید 

. زمان زیادی را به بیمار بدهید تا به سؤاالت شما پاسخ گوید . آرام و آهسته به بیمار سالخورده نزدیک شوید 
بیمار باید نسبت به شما اعتماد پیدا . یی و بینائی توجه کنید نگرانی یا اختالالت شنوا به عالئم سردرگمی ، 

  .کند و احساس کند که نهایت سعیتان را برای بهبودی اش می کنید 

البته ممکن است شخص سالخورده ای که افتاده یا . بیماران سالخورده اغلب احساس درد بیشتری می کنند 
ممکن است کامال متوجه تغییرات   بیماران سالخورده ،  ، بعالوه. مجروح شده شکایتی از درد نداشته باشد 

  . مهم در سیستم بدنشان نباشند 

حتی تغییرات . در وضعیتشان باشید  به همین دلیل بخصوص مراقب تغییرات قابل مشاهده حتی بسیار جزئی
  . ناچیز در تنفس یا وضعیت ذهنی ممکن است مشکالت مهمی را نشان دهد 

دیدن منظره دور شدن . که در حضور خانواده و دوستان یک بیمار سالخورده هستید  بخاطر داشته باشید
چند دقیقه وقت صرف کنید . شخصی که مورد عالقه همه است بوسیلۀ آمبوالنس تجربه وحشتناکی است 

تا برای همسر فرد سالخورده و خانواده اش توضیح دهید که چه کاری انجام می دهید و چرا الزم است 
مدت زمانی که ممکن است، به بیمار فرصت دهید تااشیاء شخصی خود را قبل از .عملی انجام شود چنین 

عینک یا دندانهای مصنوعی   اطمینان یابید که بیمار وسایل کمکی شنوایی ،.انتقال به بیمارستان جمع کند 
باید . ش مطلوب تر می کند این عمل دورۀ ماندن بیمار در بیمارستان را برای. را قبل از خروج برداشته است 

در گزارش مراقبت پیش بیمارستانی بنویسید که این اقالم همراه بیمار است و به یک پرسنل خاص در بخش 
  .اورژانس تحویل داده شده است 

  .بیماران حق دارند که بدانند شما می توانید مراقبت پزشکی الزم را ارائه دهید و نگران سالمت او هستید

 


