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 مقدمه :

رضايتمندي بيماران، يكي از مشخصه هاي اثربخشي خدمات بيمارستتان  

محسوب ميشود. الزمه دستيابي به رضايتمندي بيمتاران، راايتح وقتو     

بيماران اسح.امروزه، اليرغم تال شهاي پزشكان و كاركنان بخش بهداشح 

و درمان و وجود امكانات وسيع، ميزان نارضايتي و شكايح بيماران رو بته  

نهاده استح. اتوارن ناشتي از امتدامات پزشتكي، كته من تر بته          افزايش

دادخواهي بيماران ميشود، تأثير اميق و جدي بر زندگي فترد و ختانواده   

بيمار داشته و تأثير طوالني و نامطلوبي بر شغل و زنتدگي اجتمتااي وي   

بامي مي گذارد و وتي ايت  امتر ستاض اضتطراب، استترس، افستردگي و       

 ردد. انزواطلاي بيمار ميگ

بدون شك، بخش امتده اي از رضتايتمندي بيمتاران در مراكتز درمتاني،      

مربوط به راايح وقو  آنان توسط كاركنان مراكز درماني و كمك به آنان 

براي برآورده ساخت  نيازهايشان مي شود. با در نظر گرفت  منشور وقو  

دريافح  بيماران، ميتوان از بيماران مراماح هاي مؤثرتري را به امل آورد.

كنندگان خدمات بهداشتي و درماني خواستتار راايتح و اجتراي منشتور     

وقو  بيمتاران هستتند و انتظتار دارنتد ضتم  بترآورده شتدن نيازهتاي         

 بهداشتي و درماني آنها به وقومشان اوترام گذاشته شود. 

منشور وقو  بيمار موجض بهاود روابط بي  بيمار و كاركنان بهداشتتي و  

درماني ميگردد. آگاهي بيمتاران از وقتو  ختود بااتز افتزايش كي يتح       

مراماح ها شده و هزينه ها را كاهش ميدهد. مسأله مابل توجه ديگر ايت   
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اسح كه آگاه نمودن بيماران و ستهيم كتردن آنهتا در تصتميم گيتري و      

دن وقومشان، به بهاتودي آنهتا ستراح متي بخشتد، دوران      محترم شمر

بستري در بيمارستان را كاهش داده و از صدمات رووي و جسمي جاران 

 ناپذير جلوگيري مينمايد. 

ادم راايح وقو  بيماران ميتواند موجض به مختاطره افتتادن ستالمتي،    

 جان و امنيح بيماران و همچني  تضعيف رابطه بي  كاركنان مراماتهتاي 

درماني و بيماران گردد كه در نهايح من ر به كاهش اثربخشي  -بهداشتي

 خدمات و مراماتهاي مؤثر از بيماران شود.

راايح منشور وقو  بيمار موجض بهاود سريع در روابط بيمار و كاركنان  

بهداشتي و درماني ميگردد. ارتااط موفق من ر به اجراي كامل دستورات 

ش كي يح مراماتهتا شتده و از ميتزان شتكايح     پزشكي توسط بيمار، افزاي

بيمتتاران از پزشتتكان بتته طتتور مابتتل مالوظتته اي متتي كاهتتد .يكتتي از    

صاوانظران)هاتون( در اي  زمينه مينويسد براي تثايح وقو  بيماران و 

تقويح مشاركح آنان در تصميم گيريهاي بهداشتي مربوط بته خودشتان،   

قيتده وي وقتو  بيمتار بته     به تالش و پيگيري بيشتري نياز استح. بته ا  

تنهايي با تكيه بر مااني اخالمي مابل دستيابي ناوده و با تدوي  متواني  و  

دستورالعملها ،بايد مكانيسمهايي براي كنترل و پايش مداوم اي  وقو  را 

در بررسي كه با يك ديدگاه جهاني بته منظتور     فراهم كرد. رايدر و مكال

كشتور ازجملته فنالنتد، ليتتواني،      مقايسه وضعيح وقو  بيماران در چند

مالزي، آفريقاي جنوبي و انگلستان ان ام دادند، به اي  نتي ه رسيدند كه 

وقو  بيماران در كشورهاي مختلف تحح تتأثير زمينته هتاي امتصتادي،     
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اجتمااي، اخالمي و فرهنگي آنها مت اوت اسح. توستعه و اجتراي متواني     

 ي از همتي  شترايط هستتند.   مربوط به ومايح از اي  وقتو  نيتز تتوابع   

هاي اجتمااي چه به لحتا    پذيرتري  گروه انوان يكي از آسيض بيماران به

فيزيكي )جسمي( و چه به لحا  رواني، اجتمااي و امتصتادي در معترن   

المللي وقو  بشر به  خطر مرار داشته و اي  اامل توجه خاص م امع بي 

قتو  مشتتري )كته در    باشد. امروزه و اظتح از و  م هوم وقو  بيمار مي

سيستم خدمات بهداشتي بيمار/ مددجوسح( جزيي از ادالح اجتمااي و 

اوترام به وقو  بشر اسح در وامع مايل شدن وقو  براي بيماران بيانگر 

 پايه اي براي ادالح و مشاركح در خدمات بهداشتي اسح.

باتوجه به اينكه سالمح جسمي، رواني، معنتوي و اجتمتااي از مهمتتري     

مانون اساستي از   92عاد وجودي هر فرد بوده و تأمي  آن بر اساس اصل اب

مهمتري  تعهدات واكميح در جمهوري استالمي ايتران استح و بتر ايت       

اساس وزارت بهداشح، درمان و آمتوزش پزشتكي ختود را در ماتال ارا ته      

 داند.  براي آواد جامعه مسئول مي مطلوب خدمات سالمح

 

د مشتاركح فعاالنته و تعامتل مناستض ميتان      نظام سالمح كارآمد نيازمنت 

ي ختدمات   گيرندگان و ارا ه كنندگان خدمات سالمح اسح. مراكتز ارا ته  

هاي گيرنده  سالمح، بايد نهادي براي درك و اوترام به وقو  و مسئوليح

 كنندگان باشد.  ي آنان، پزشكان و ساير مراماح خدمح، خانواده
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ميدوار اسح در سايه تعهد ارا ه وزارت بهداشح، درمان و آموزش پزشكي ا

دهندگان و گيرندگان خدمات سالمح نساح به وظايف خود و اوترام بته  

 وقو  ديگري، سالمح جامعه در باالتري  سطح ممك  تأمي  گردد. 

هتا بايتد    خدمات سالمح، بيمارستان  تري  اركان ارايه انوان يكي از مهم به

آنان، پزشكان و ستاير    خانواده نهادي براي درك و اوترام به وقو  بيمار،

ختدمات ستالمح     مراكز ارايه  ها و كليه كنندگان باشند. بيمارستان مراماح

هاي اخالمي مراماح وامف بوده و بته آن اوتترام گذارنتد. در     بايد به جناه

دهندگان و گيرندگان خدمات سالمح نساح بته   تعامل مناسض ارايه  سايه

يگران، سالمح جامعه در باالتري  ستطح  وظايف خود و اوترام به وقو  د

 ممك  مابل دستيابي خواهد بود. 
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 حقوق گيرنده خدمت

 

 دريافت اطالعات -1

 خدمح گيرندگان ديد درمعرن و دسترس در خدمح گيرندة وقو  منشور1-1

 .مراردارد

 اي ورفته  رتات   و مستئوليح  نتام،  درخصتوص  خدمح گيرندة به بيمارستان1-9

 مسئول پزشكي گروه ااضاي

 و )تحصتيلي  پايت   و رشتته  ذكتر  با(دانش و پرستار، پزشك، ازجمله مراماح ارا  

 .نمايد مي رساني اطالع ديگر،يك  با آنها اي ورفه ارتااط

 شناستايي  بهداشتح،  وزارت مصتوب  پوشتش  مقتررات  راايتح  با بيمارستان 1-3

 مينمايد. تسهيل خدمح گيرندگان رابراي كاركنان مختلف ردههاي

 نقاط درماني، و تشخيصي روشهاي درخصوص خدمح گيرندة به بيمارستان 1-4

 پيش آگهي بيماري، سير تشخيص، آن، اوتمالي اوارن روش و هر موت و ضعف

 خدمح گيرندة تصميم گيري درروند تأثيرگذار اطالاات تمام نيز و آن اوارن و

 شترايط گيرنتدة   با متناسض و مناسض زمان در كافي، ميزان به و مطلوب نحو به

 .مينمايد ع رساني اطال ،درك مابل و ساده هاي شيو به خدمح

 و معتال   پزشتك  به دسترسي نحوة درخصوص خدمح گيرندة به بيمارستان1-5

 مينمايد رساني اطالع درمان، طول در گروه پزشكي اصلي ااضاي
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 ختدمات  دربتارة  مراجعتان  و خدمح گيرندة به پذيرش زمان در بيمارستان 1-6

 بينتي،  پتيش  مابتل  هاي هزينه و ضوابط غيردرماني، درماني و از اام بيمارستان

 ومايتي هاي سيستم آن، همچني  ضوابط و بيمارستان مرارداد طرف هاي بيمه

 .مينمايد رساني اطالع

 مترتاط  پژوهشتي  امتدامات  تمتام  درخصتوص  خدمح گيرنده به بيمارستان7 -1

 .مينمايد اطالع رساني

 بر ماني وي تصميم گيري كه ميدهد اطمينان خدمح گيرندة به بيمارستان 1-8

 دريافتح  نحتوة  و تتداوم  در تتأثيري  پتژوهش،  درهرگونته  شركح ادم يا شركح

 .نخواهد داشح سالمح خدمات

 راايتح  بته  مربوط مقررات و مواني  كه مينمايد واصل اطمينان بيمارستان 1-2

 بتا  كته  تحقيقتاتي  طروهتاي  تمتام  بتا  رابطته  در درپتژوهش  اخال  ملي كدهاي

 .ميشوند راايح دارد، كار و سر انساني موضواات

 گيرنده اموال از و اظح خط مشي درخصوص خدمح گيرندة به بيمارستان1-11

 .مينمايد اطالع رساني خدمح

 مطلوبيت خدمات سالمت-2

 .ارا ه مينمايد مناسض سالمح خدمات خدمح، گيرندة به بيمارستان9-1

 ختدمات  مراماح، هزين  تأمي  به توجه بدون اورژانس، موارد در بيمارستان،3-1

 .ارا ه مينمايد مناسض سالمح
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 اورژانتس  متوارد  در مناستض  ستالمح  خدمات ارا   كه درصورتي بيمارستان،4-1

 انتقال زمين  الزم، توضيحات و ضروري خدمات سالمح ارا   از پس نااشد، مقدور

 .مينمايد فراهم را م هز واود به خدمح گيرندة

 گروههاي آسيب پذير-3

 بتاردار،  زنتان  كودكتان،  جملته  از جامعه آسيض پذير گروههاي از بيمارستان3-1

 معلتوالن  م هول الهويه، خدمح گيرندگان بيماران رواني، سالمندان، ناتوان، افراد

 به طور خطر، درمعرن ديگرجمعيتهاي و سرپرسح بدون افراد جسمي، و ذهني

 مينمايد. ومايح )درماني و ايمني فيزيكي، ت هيزاتي،(مناسض

 گيرنده خدمت در حال احتضار-4

 مراماتهتاي  استح  زندگي پاياني مراول در كه خدمتي گيرندة به بيمارستان4-1

   .نمايد ارا ه مي همدردي و بامهرباني توأم و محترمانه

 در اوتضتار  دروتال  ختدمح  گيرنتدة  كه فراهم مينمايد شرايطي بيمارستان4-9

 بته  مايتل  كته  افترادي  همراهتي  و مصتاواح  از زنتدگي ختويش   لحظات آخري 

 .گردد برخوردار اسح ديدارشان

 محرمانه بودن اطالعات-5

 درمتاني،  گروه خدمح، گيرندة تنها كه نمايد مي واصل اطمينان بيمارستان5-1

 گيرندة طرف از م از افراد



9 
 

                                                                                               

 اطالاتات  به توانند مي شوند، تلقي مي م از مانون وكم به كه افرادي و خدمح

 .داشته باشند دسترسي

 ثاتح  اطالاتات  تمام تصوير خدمح، گيرندة درخواسح درصورت بيمارستان5-9

 باليني  پروندة در شده

 .دهد مرارمي وي دردسترس را

 حفظ حريم خصوصي-6

 گيرنتدة  خصوصتي  وتريم  و ت   به اوترام با را سالمح خدمات بيمارستان،6-1

 .نمايد ارا ه مي خدمح

 گيرنتدة  خصوصتي  وتريم  و   تضمي  جهح الزم امكانات تمام بيمارستان6-9

 .فراهم مينمايد را خدمح

 بته خصتوص   بخشتها  همت   در كته  اسح نموده فراهم را شرايطي بيمارستان6-3

 ويژه، مراماح بخشهاي

 درصورت ،)بانوان به ويژه(بيماران به خدمات ارا   براي همگ  پرسنل از است اده

 بيمار، درخواسح

 .باشد پذير امكان

 رستاني  كمتك  بتراي  متانعي  ناايتد  همگ ، پرسنل از است اده بيمارستان در6-4

 .باشد ومصدومي  خدمح گيرندة به فوري
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 مراوتل  در كته  ختدمح  گيرندة بدن از مناطقي شدن پوشانده از بيمارستان6-5

 .نمايد كسض مي اطمينان ندارند، مداخله نيازي به درماني و تشخيصي

 نمايد. راايح مي را بيماران پوشش ملي استانداردهاي بيمارستان6-6

 همراه گيرنده خدمت-7

 ازجملته  تشخيصي مراول در تا دهد اجازه مي خدمح گيرندة به بيمارستان7-1

 تمتام  در كودك والدي  از يكي همراهي(داشته باشد معتمد همراه فرد معاينات،

 پزشكي هاي ضرورت برخالف امر اينكه اي  مگر اسح كودك وق درمان مراول

 .)باشد

 پاسخ به نياز هاي عبادي و اعتقادي گيرنده خدمت-8

 در ختدمح  گيرنتدة  درخواستهاي به پاسخ براي مكتوب فرآيندي بيمارستان8-1

 نمايد امل مي آن به و دارد را ااتقادي  خدمات ااادي زمين 

 آموزش-9

 دريافتح متي   را درمتان  استتمرار  براي ضروري هاي آموزش خدمح گيرندة2-1

 نمايد

 انتخاب آزادانه و مشاركت-11

 آگاهانت   و آزادانته  تصميم گيري و انتخاب امكان فراهم بودن از بيمارستان11-1

 .نمايد كسض مي اطمينان جامع، و كافي اطالاات ماني بردريافح خدمح گيرندة
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 و الزم زمان بيمار، شرايط گرفت  درنظر با اطالاات، ارا   از پس بيمارستان11-9

 .دهد مرارمي خدمح گيرندة اختيار در انتخاب و گيري جهح تصميم كافي

 بته انتوان   را دومتي  پزشتك  تا دهد مي وق خدمح گيرندة به بيمارستان11-3

 .كند خواهي وي نظر از و انتخاب مشاور

 از كامتل  آگتاهي  از پتس  پيشتنهادي  درمانهتاي  رد يتا  ماول از بيمارستان11-4

 كه مواردي يا خودكشي موارد در مگر آن رد يا پذيرش ناشي از اوتمالي اوارن

 كسض مي اطمينان مرارميدهد، خطر را درمعرن ديگري شخص درمان، از امتناع

 .نمايد

 را آتتي  درماني امدامات درمورد خدمح گيرندة مالي نظر ااالم بيمارستان11-5

 و نمايتد  ثاح مي اسح گيري تصميم ظرفيح واجد گيرندة خدمح كه زماني در

 در پزشكي امدامات راهنماي انوان به گيري وي، تصميم ظرفيح فقدان زمان در

 ختدمح  گيرندة گيرنده جايگزي  تصميم و سالمح خدمات ارا ه كنندگان اختيار

 .دهد مرارمي

 رضايت آگاهانه-11

 اختذ  به نياز كه درمانهايي و امدامات از مشخص ليسح يك بيمارستان در11-1

 رضايح و اسح دسترس در دارد، او مانوني ولي يا خدمح ازگيرندة كتاي رضايح

  :اسح ذيل موارد شامل ودامل مذكور ليسح گردد، اخذ مي آن براساس آگاهانه

 جراوي و تهاجمي درماني تشخيصي امدامات 

 اميق تا متوسط آراماخشي و بيهوشي 
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 خوني هاي ه فرآورد و خون از است اده 

 تحقيقات 

 پرتودرمتاني،  درمتاني،  شتوك  :شتامل  وتدامل (پرخطر درماني امدامات 

 .)آنژيوگرافي درماني، شيمي

 بتا  و آمتوزش ديتده   كاركنتان  توستط  مستتند  فرآينتدي  طتي  بيمارستتان 11-9

 نمايد. مي اخذ آگاهانه رضايح خدمح، ازگيرندة معال ، پزشك مسئوليح

 و محاست   خطترات،  زمينت   در الزم اطالاتات  دهند، ن مي نشا مستندات11-3

 و ختدمح  گيرنتدة  از آگاهانته  نامت   رضايح اخذ از فعلي  مال روش جايگزينهاي

 گيرنتدة  اختيتار  در درك، مابتل  ستاده و  زبتان  به وي، مانوي ولي لزوم درصورت

 .گيرند مرارمي خدمح

 و خدمح گيرندة انگشح اثر امضا، سااح، تاريخ، با همراه اخذشده، رضايح11-4

 گردد. مي درج خدمح گيرندة پروندة در بوده وي مانوني لزوم ولي درصورت

 يتا  بستتري  پتذيرش  زمتان  در مراماتتي  ختدمات  امومي نام  رضايح اگر11-5

 وضتو   بته  آن محتدوديتهاي  و دامنته  ميشتود،  خدمح اختذ  گيرندة از سرپايي،

 .اسح شده مشخص

 نحوه دريافت رضايت هزينه خدمات از گيرنده خدمت -12

 آيي  نامه هتاي  و مواني  براساس خدمح، گيرندة از خدمات هزين  دريافح19-1

 گيرد. م مي ان ا موجود
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 و مالي مالوظات بدون پزشكي، هاي فوريح در ضروري امدامات تمام ان ام19-9

 .گيرد م مي ان ا مواني  جاري براساس

 مراكتز  ستاير  در درمتان  ادامت   و ااتزام  ضترورت  درصورت خدمح گيرندة19-3

 پوشتش  و تعرفه هتا  ميزان درمان، براي الزم هاي وجود تخصص از ماالً درماني،

 وتق  امكان درصورت و ميگردد مقصد مطلع درماني مركز در خدمات هاي بيمه

 .دارد انتخاب

 نظام كارآمد رسيدگي به شكايات-13

 محلتي  در فرآينتد  صتاواان  نام ذكر با پيشنهادات يا شكايات ااالم فرآيند13-1

 ميدهد اطمينان خدمح گيرندة به بيمارستان9-13 .شده اسح نصض رؤيح مابل

 ختدمات  دريافتح  دركي يتح  اختتالل  وجودآمتدن  به و م ازات از ترس بدون تا

بتا   و محترمانته  اي شتيوه  بته  شت اهي  و كتاي به صورت نام، ذكر بدون سالمح،

 پيشنهاد دهد. يا نمايد شكايح ذيصال  مقامات به مقررات و مواني  راايح

 و مينمايتد  رستيدگي  خدمح گيرندة شكايح به ومح اسرع در بيمارستان 13-3

 نمايد.  مي جاران وي را به وارده خسارت

 سنجش رضايت گيرنده خدمت-14

 دهد. مرارمي سن ش مورد را خدمح گيرندة رضايح بيمارستان14-1

 آن براستاس  مناستض  اي مداخلته  برنامت   اجتراي  و طراوي و نتاي  تحليل14-9

 .اند شده مستند
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 روش هاخط مشي ها و -15

 ذيتل  متوارد  شتامل  روشني و ش اف هاي روش و ها خط مشي بيمارستان15-1

 :مينمايد و اجرا نموده تدوي 

 رووي صدمات و فيزيكي ومالت برابر در خدمح گيرندة و اظح 

 خدمح گيرندة اموال 

 درد مناسض كنترل 

 الزم رفاهي امكانات منمودن فراه و همراه پذيرش 

 آن انتقال و اهداكننده از اضو ساخت  خارج بر نظارت 

 

 رعايت حقوق گيرندگان خدمت

 مقدمه

از ديدگاه بيمار بيمارستان مكان نامأنوس غرياي اسح كه بيمار درواليكه از ادم 

سالمتي خود نگران اسح، به اي  محيط نامأنوس مدم مي گذارد و با تصويري متنامض 

از محيط خانه اش مواجه مي شود. از طرفي بيماري نيز به فرد اوساس نا امني مي 

بيماري خيلي به هم نزديك اسح و فاصله  دهد و او فكر ميكند مرز بي  سالمتي و

مرگ با زندگي چندان زياد نيسح بنابراي  بيمار دچار ووشح و هراس مي شود و 

اوساس مي كند كه هرچند ازيزانش او را دوسح دارند ولي مادر نخواهد بود در امر 

ر بازگشح به سالمتي و زندگي او را ومايح كنند. در واليكه مي دانيم بيمار مانند ه

انسان ديگري داراي نيازهاي وياتي اسح او به الح بيماري بعضي از نيازهايش را 

نمي تواند به طور كامل تأمي  كند و اوتياج به كمك اطرافيان دارد. با آگاهي درباره 

نيازهاي بيماران مي توان آنها را بهتر شناخح و راههاي مناساتري براي كمك به اي  
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  .افراد انتخاب كرد

 

 :م و واژه هام اهي

بيمار: كسي كه خود را به ارا ه دهنده خدمح جهح دريافح خدمات بهداشتي  • 

 .درماني معرفي مي كند

وقو : م مواه موااد و مقررات واكم بر يك جامعه كه امتيازات و اختيارات  • 

 .خاصي را براي افراد به رسميح مي شناسد

 .اوار اسح تعريف ميشودوقو  در تمام زبانها به معني آنچه درسح وسز  •

منشور وقو  بيمار: سيستمهاي بهداشتي و درماني اكثر كشورها منشوري را تحح  • 

انوان منشور وقو  بيمار به كار ميگيرند. بيمارستانها موظف هستند هنگام بستري 

 .بيمار در واود پذيرش منشور وقو  بيمار را به وي تسليم كنند

 مراماح بيمار محور

رستانها بايد با است اده از منابع فيزيكي، كاركنان را مادر سازند مراماتهاي مديران بيما

بهداشتي و درماني را به صورت اثربخش و با كي يح باال براي بيماران فراهم سازند. 

مراماح بيمارمحور بر اي  اصل استوار اسح كه كل منابع و فعاليتهاي سازمان بايد 

راماح بيمار محور اصليح خود را از بهاود كي ي وول محور بيمار سازماندهي شود. م

 .مستمر دريافح كرده اسح

 :اهداف امده مراماتهاي بيمار محور ااارتند از

 تداوم بهاود مراماح از بيماران     •

 كاهش انتقال بيماران در بيمارستان     •

 بهاود و توسعه مداوم روابط تخصصي بي  ارا ه دهندگان خدمات     •

نمند كردن كاركنان براي ان ام وظاي شان به روشي كه بيشتر پاسخگوي توا    •

 نيازهاي بيماران باشد 

تمركز بر فعاليتهاي مراماتي و تخصصي كه به طور مستقيم بر رفع نيازهاي بيمار     •

  .تأثير دارد

 :اصول مراماح بيمار محور ااارتند از
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ي با نيازهاي مشابه در يك گروه مرار گروهاندي م دد بيماران : بنابراي  اصل، بيماران

 مي گيرند تا ارا ه دهندگان خدمات به

مشكالت اختصاصي آنها بهتر رسيدگي كنند. در اي  روش ارا ه دهندگان خدمات به 

 طور موفقيح آميزي مادر به ارا ه مراماتهاي

 .كي ي خواهند بود

به محل بستري بيمار ادم تمركز خدمات: طاق اي  اصل خدمات مورد نياز بيمار بايد 

 .آورده شود

افزايش استقالل بيمار: با ارا ه اطالاات بهداشتي و درماني به بيمار مي توان بيمار را 

 در زمينه تصميم گيريهاي باليني مشاركح

 .داد

كاركنان در زمينه نحوه كارآمد و اثربخش   آموزش ضمني ارا ه دهندگان خدمات:

 وزشهاي الزمرفع نيازمنديهاي بيماران بايد آم

 .را دريافح دارند

سادگي وظايف: اغلض الزم اسح وظايف را ساده كرد و مورد ت زيه و تحليل مرار داد 

تا بتوان آن را به صورت اثر بخش و كارآمد اجرا كرد. در مراماح بيمارمحور با 

 .گروهاندي بيماران، وظايف مربوطه تخصصي تر و ساده تر مي شود

 

 :بيمار در چند كشورمقايسه منشور وقو  

به طور كلي با مرور منشور وقو  بيمار در كشورهاي اروپا، ايران، انگليس، كانادا، 

اصل منشور وقو   2ژاپ ، آفريقا، آمريكا و.. مالوظه مي شود كه اي  كشورها در 

 :بيمار به شر  زير مشترك هستند

 دون هيچگونه تاعيضوق برخورداري از مراماح و درمان مناسض و با كي يح باال ب -1

 وق برخورداري از اطالاات بهداشتي/درماني مربوط به وضعيح بيماري خود -9

وق محرمانه بودن اطالاات بهداشتي/درماني بيمار و رازداري ارا ه كنندگان  -3

 خدمات بهداشتي و درماني

 وق ااالم رضايح آگاهانه براي هرگونه مداخله بهداشتي/ درماني -4
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 رأي و تصميم گيري در مورد نوع خدمات بهداشتي/ درمانيوق استقالل  -5

 وق راايح محيط خصوصي بيمارستان -6

 وق داشت  آرامش -7

 وق ابراز ااتران و شكايح -8

 وق جاران خسارت -2

 

 منشور وقو  بيمار در ايران

 بينش و ارزش

امر در  يكايك افراد جامعه متعهد به و   و اوترام به كرامح انسانها مي باشند. اي 

شرايط بيماري از اهميح ويژه اي برخوردار اسح. بر اساس مانون اساسي توجه به 

كرامح واالي انساني از اصول پايه نظام جمهوري اسالمي بوده ، دولح موظف اسح 

خدمات بهداشتي درماني را براي يكايك افراد كشور تامي  كند. بر اي  اساس ارا ه 

تني بر اوترام به وقو  و راايح كرامح انساني خدمات سالمح بايد اادالنه و ما

 .بيماران صورت پذيرد

اي  منشور با توجه به ارزشهاي واالي انساني و ماتني بر فرهنگ اسالمي و ايراني و 

بر پايه برابري كرامح ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سالمح و با هدف و   ، ارتقاء و 

گيرندگان خدمات سالمح تنظيم شده  تحكيم رابطه انساني ميان ارا ه كنندگان و

 .اسح

 حقوق بيمار

 .دريافح مطلوب خدمات سالمح وق بيمار اسح    1-

 :ارا ه خدمات سالمح بايد    -

شايسته شأن و منزلح انسان و با اوترام به ارزشها ، ااتقادات فرهنگي و     (1-1

 مذهاي باشد ؛

 مهرباني باشد ؛ بر پايه صدامح ، انصاف ، ادب و همراه با    (1-2

فارغ از هرگونه تاعيض از جمله مومي ، فرهنگي ، مذهاي ، نوع بيماري و     (1-3

 جنسيتي باشد ؛
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 بر اساس دانش روز باشد ؛    (1-4

 ماتني بر برتري منافع بيمار باشد ؛    (1-5

در مورد توزيع منابع سالمح ماتني بر ادالح و اولويتهاي درماني بيماران     (1-6

 شد ؛با

ماتني بر هماهنگي اركان مراماح اام از پيشگيري ، تشخيص ، درمان و     (1-7

 .تواناخشي باشد

به همراه تأمي  كليه امكانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و     (1-8

 رن  و محدوديتهاي غير ضروري باشد؛

از جمله كودكان ، زنان توجه ويژه اي به وقو  گروههاي آسيض پذير جامعه     (1-9

باردار، سالمندان ، بيماران رواني ، زندانيان ، معلوالن ذهني و جسمي و افراد بدون 

 سرپرسح داشته باشد؛

 در سريعتري  زمان ممك  و با اوترام به ومح بيمار باشد ؛    (1-10

با در نظر گرفت  متغيرهايي چون زبان ، س  و جنس گيرندگان خدمح     (1-11

 ؛ باشد

در مراماح هاي ضروري و فوري )اورژانس( ، بدون توجه به تأمي  هزينه     (1-12

 آن صورت گيرد.در مورد غير فوري ) الكتيو( بر اساس ضوابط تعريف شده باشد ؛

در مراماح هاي ضروري و فوري ) اورژانس ( ، در صورتي كه ارا ه خدمات     (1-13

را ه خدمات ضروري و توضيحات الزم ، مناسض ممك  نااشد ، الزم اسح پس از ا

 زمينه انتقال بيمار به واود م هز فراهم گردد ؛

در مراول پاياني ويات كه وضعيح بيماري غير مابل برگشح و مرگ بيمار     (1-14

مريض الوموع مي باشد با هدف و   آسايش وي ارا ه گردد. منظور از آسايش ، كاهش 

هاي رواني ، اجتمااي ، معنوي و ااط ي وي و خانواده درد و رن  بيمار ، توجه به نياز

اش در زمان اوتضار ميااشد . بيمار در وال اوتضار وق دارد در آخري  لحظات 

 .زندگي خويش با فردي كه مي خواهد همراه گردد

 

 اطالاات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار مرار گيرد ؛    2-
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 الاات بايد شامل موارد ذيل باشد ؛محتواي اط    (2-1

 م اد منشور وقو  بيمار در زمان پذيرش ؛   (2-1-1

ضوابط و هزينه هاي مابل پيش بيني بيمارستان اام از خدمات درماني و  (2-1-2

 غير درماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستم هاي ومايتي در زمان پذيرش ؛

ضاي گروه پزشكي مسئول ارا ه مراماح نام ، مسئوليح و رتاه ي ورفه اي اا (2-1-3

 از جمله پزشك ، پرستار و دانش و و ارتااط ورفه اي آن ها با يكديگر ؛

روشهاي تشخيصي ودرماني و نقاط ضعف و موت هر روش و اوارن اوتمالي (2-1-4

آن ، تشخيص بيماري، پيش آگهي و اوارن آن و نيز كليه ي اطالاات تأثير گذار در 

 ي بيمار ؛روند تصميم گير

نحوه دسترسي به پزشك معال  و ااضاي اصلي گروه پزشكي در طول درمان (2-1-5

 ؛

 كليه امداماتي كه ماهيح پژوهشي دارند ؛(2-1-6

 ارا ه آموزش هاي ضروري براي استمرار درمان ؛(2-1-7

 :نحوه ارا ه اطالاات بايد به صورت ذيل باشد(2-2

با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و اطالاات بايد در زمان متناسض و (2-2-1

ويژگي هاي فردي وي از جمله زبان ، تحصيالت و توان درك در اختيار وي مرار گيرد 

 : ، مگر اي  كه

تأخير در شروع درمان بواسطه ارا ه اطالاات فو  ساض آسيض به بيمار گردد.) در     -

ي  زمان مناسض بايد ان ام اي  صورت انتقال اطالاات پس از امدام ضروري ، در اول

 شود

بيمار الي رغم اطالع از وق دريافح اطالاات ، از اي  امر امتناع نمايد كه در اي      -

صورت بايد خواسح بيمار محترم شمرده شود. مگر اينكه ادم اطالع بيمار، وي يا 

 .سايري  را در معرن خطر جدي مرار دهد

ثاح شده در پرونده باليني خود دسترسي بيمار مي تواند به كليه اطالاات (2-2-2

داشته باشد و تصوير آن را دريافح نموده و تصحيح اشتااهات مندرج در آن را 

 .درخواسح نمايد
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وق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافح خدمات سالمح بايد     3-

 .محترم شمرده شود

 :ذيل مي باشدمحدوده انتخاب و تصميم گيري درباره موارد     (3-1

انتخاب پزشك معال  و مركز ارا ه كننده ي خدمات سالمح در چارچوب (3-1-1

 ضوابط ؛

 انتخاب و نظر خواهي از پزشك دوم به انوان مشاور ؛(3-1-2

شركح يا ادم شركح در هر گونه پژوهش ، با اطمينان از اينكه تصميم (3-1-3

 سالمح نخواهد داشح ؛گيري وي تأثيري در تداوم و نحوه ي دريافح خدمات 

ماول يا رد درمان هاي پيشنهادي پس از آگاهي از اوارن اوتمالي ناشي از  (3-1-4

پذيرش يا رد آن مگر در موارد خودكشي يا موردي كه امتناع از درمان شخص ديگري 

 را در معرن خطر جدي مرار دهد ؛

اني كه بيمار واجد ااالم نظر مالي بيمار در مورد امدامات درماني آتي در زم(3-1-5

ظرفيح تصميم گيري ميااشد ثاح و به انوان راهنماي امدامات پزشكي در زمان 

فقدان ظرفيح تصميم گيري وي با راايح موازي  مانوني مد نظر ارا ه كنندگان 

 خدمات سالمح و تصميم گيرنده جايگزي  بيمار مرار گيرد ؛

 

 : ميااشدشرايط انتخاب و تصميم گيري شامل موارد ذيل (3-2

انتخاب و تصميم گيري بيمار بايد آزادانه و آگاهانه ، ماتني بر دريافح (3-2-1

 اطالاات كافي و جامع )مذكور در بند دوم ( باشد ؛

پس از ارا ه اطالاات ، زمان الزم و كافي به بيمار جهح تصميم گيري و (3-2-2

 .انتخاب داده شود

وترام به وريم خصوصي بيمار )وق ارا ه خدمات سالمح بايد ماتني بر ا    4-

 .خلوت(و راايح اصل رازداري باشد

راايح اصل رازداري راجع به كليه اطالاات مربوط به بيمار الزامي اسح مگر     (4-1

 در مواردي كه مانون آن را استثنا كرده باشد؛

 در كليه مراول مراماح اام از تشخيص و درمان بايد به وريم بيمار اوترام    (4-2
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گذاشته شود ، ضروري اسح بدي  منظور كليه امدامات الزم جهح تضمي  وريم 

 خصوصي بيمار فراهم گردد ؛

فقط بيمار و گروه درماني و افراد م از از طرف بيمار و افرادي كه به وكم     (4-3

 مانون م از تلقي مي شوند مي توانند به اطالاات دسترسي داشته باشند ؛

د در مراول تشخيص از جمله معاينات ، فرد معتمد خود را بيمار وق دار    (4-4

همراه داشته باشد. همراهي يكي ا ز والدي  كودك در تمام مراول درمان وق كودك 

 .مي باشد . مگر اينكه اي  امر برخالف ضرورتهاي پزشكي باشد

 .دسترسي به نظام كار آمد رسيدگي به شكايات وق بيمار اسح    5-

ر وق دارد در صورت ادااي نقص وقو  خود كه موضوع اي  منشور هر بيما    (5-1

اسح بدون اختالل در كي يح دريافح خدمات سالمح به مقامات ذيصال  شكايح 

 .نمايد

 .بيماران وق دارند از نحوه رسيدگي و نتاي  شكايح خود آگاه شوند    (5-2

پس از رسيدگي  خسارت ناشي از خطاي ارا ه كنندگان خدمات سالمح بايد    (5-3

 .و اثاات مطابق مقررات در كوتاه تري  زمان ممك  جاران شود

در اجراي م اد اي  منشور در صورتي كه بيمار به هر دليلي فامد ظرفيح تصميم 

بر اهده ي تصميم -مذكور در اي  منشور –گيري باشد، اامال كليه ي وقو  بيمار 

انچه تصميم گيرنده ي جايگزي  بر گيرنده ي مانوني جايگزي  خواهد بود. الاته چن

خالف نظر پزشك ، مانع درمان بيمار شود ، پزشك مي تواند از طريق مراجع ذيربط 

در خواسح ت ديد نظر در تصميم گيري را بنمايد . چنانچه بيماري كه فامد ظرفيح 

كافي براي تصميم گيري اسح ، اما مي تواند در بخشي از روند درمان معقوالنه 

 .يرد ، بايد تصميم او محترم شمرده شودتصميم بگ

 تكريم ارباب رجوع

 اوامل دخيل در رضايح گيرندگان خدمح

 زمان انتظار براي دريافح خدمح-1

 اطالع يافت  از چگونگي خدمات ارا ه شده  -9

 رفتار پرسنل  -3
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 فيزيك و محيط درماني  -4

 كي يح مراماتهاي پزشكي و پرستاري  -5

 دسترسي به خدمات  -6

 پا ي  بودن هزينه هاي مستقيم پرداختي -7

 

 

 

 پيشنهاداتي براي ارتقاء رضايح ارباب رجوع

 سرمايه گذاري در ساختار فيزيكي بيمارستان      

 است اده از نيروي انساني داراي مهارت باال، خال  و تحول گرا      

 است اده از ت هيزات روز     

 افزايش مهارتهاي ارتااطي پرسنل و اي اد الگوي رفتار مناسض و برخورد با بيمار      

 افزايش اطالع رساني از خدمات و چگونگي ارا ه آن      

 است اده از تكنولوژيهاي نوي  اداري      

 افزايش انگيزه در پرسنل      

 انتخاب مديران تحول گرا و نظارت گر     

 ايي براي افزايش توان مالي بيمارستان اي اد ساز و كاره     

 گسترش نظامهاي ومايتي و بيمه درماني      

 راهنمايي بر اساس شر  وظايف      

 .در ارا ه خدمات هيچ تاعيضي بي  ارباب رجوع ما ل نشويم     

 .امور را بر اساس ضوابط نه بر اساس روابط ان ام دهيم     

  .ار راوح تر، كوتاهتر و ش اف تر باشدتا ود امكان فرايند ان ام ك     

 رضايح ارباب رجوع هدف اصلي سازمان اسح

 لط اً خود را به جاي ارباب رجوع بگذاريد

 اطالع رساني درسح و دلسوزانه     

 از راهنما است اده كنيم     

  .در سااات اداري در محل كارتان وضور داشته باشيد     
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 .كه مردم سرتا سر دنيا آن را درك مي كنندتاسم يك زبان همگاني اسح      

 خود را به جاي ارباب رجوع بگذاريد     

 .كار ارباب رجوع را با تأخير ان ام ندهيم     

 .هر سازمان موفقي به ارباب رجوع مي انديشد     

 مشكل خود را به دوش ديگران نيندازيد     

 .ارباب رجوع را به همديگر پاس ندهيد     

يشه باور داشته باشيد كه ما فقط و فقط به خاطر وجود ارباب رجوع وقو  هم     

 مي گيريم 

 آداب برخورد با ارباب رجوع

  .در برخورد با ارباب رجوع صار و ووصله داشته باشيم    

  .با ارباب رجوع به گونه اي سخ  بگو يد كه براي آنان مابل فهم و درك باشد    

  .ب رجوع برخورد نما يمبا گشاده رويي با اربا    

 

 مهمتري  اهداف تكريم ارباب رجوع در بيمارستان

اطالع رساني مناسض به بيماران و مراجعي  درباره نحوه خدمح رساني از طريق      

 ... تابلو ااالنات، بروشور و

 بازنگري و اصال  و مهندسي روشهاي ان ام كار     

 ر اي اد برخورد منص انه و مناسضتدوي  منشور اخالمي سازمان به منظو     

 نظرخواهي از مراجعي      

اي اد ساز و كارهاي الزم به منظور تشويق كاركناني كه از آنها رضايح داريم و      

 برخورد با كاركنان خطا كار 
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 مهارت هاي رفتاري وارتباطي كاركنان

 

 تعريف ارتباط
 مهارتهای رفتاری و ارتباطی 

 ردمانی ارتباط
 دمرييت خشم

 منشور حقوق بيماران رداريان
 

 

 مقدمه

 دارد متددجو  با طوالني و مستقيم ارتااط كه گروهي تنها بهداشتي گروههاي بي  در

 بيمتار  و پرستتار  بتي   برمراري ارتااط هم پرستاري الم در . باشد مي پرستاري گروه
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 ااتماد اساس بر و بوده اي ورفه نوع از ارتااط اي  .دهد مي تشكيل را اساسي هسته

 بته  آيد مي وجود به بيمار و پرستار بي  كه ارتااطي.اسح شده بيان متقابل اوترام و

 سالمح سطح باالتري  ارتقاي جهح در بيمار و پرستار كه اسح مسااي تشريك الح

 بايد پرستار بيمار، به كمك جهح رابطه برمراري منظور به .كنند مي برمرار بيمارباهم

 و .باشتد  آشتنا  بود، ممك  خواهد غير ارتااط اي اد آن بدون كه ارتااطي مهارتهاي با

 امتصادي و فرهنگي و اجتمااي ، ااتقادي نظر از مختل ي گروههاي در بيماران چون

 خدمات دهنده ارا ه گروه دو هر براي ت هيم مابل مشترك و زبان بايد نتي ه در دارند

 ان تام  تر سريع چه هر ارتااط اي  تا باشد موجود (بيمار ) خدمات گيرنده و (پرستار)

 تا شود

 استاندارد مراماح ارا ه همان انتظاركه مابل نتي ه باالتري  به كوتاهي مدت در بتوان

 .يافح دسح باشد مي گروه هردو رضايتمندي و

 و مطالعته  طريتق  از پرستتاري  ورفته  مهتم  مهارتهاي از يكي انوان به ارتااطات ف 

 اشخاص با تاادل اطالاات به شغلشان مقتضاي به پرستاران .اسح كسض مابل تمري 

 تكنيكهاي و اصول .كنند مي برمرار افراد از بسياري با انساني روابط و پرداخته مختلف

 رسيدن در او به و شده پرستار تعامالت كلي و محيط روابط بهاود بااز مؤثر ارتااط

 طرفتي  از .كنتد  متي  كمتك  امتل  در كلينيكتي  و گروهتي  وقومي، استانداردهاي به

 افزايش بااز و داشح خواهد دناال به را سختي مشكالت ارتااط دربرمراري نارسايي

 مومعيتها از بسياري در.دهد مي مرار تهديد مورد را اي ورفه ااتاار و شده مسئوليح

 از پيشتگيري  متوازي   با آشنايي لزوم كه دهد مي رخ خطاهايي فردي بي  ارتااط در

 امتور  ريتزان  برنامته  اسح شايسته دليل به همي  .سازد مي اهميح وا ز را موانع اي 

 بته  مربتوط  ختدمات  بختش  در شتاغل  انستاني  نيروي تربيح مسئوليح كه بهداشتي

 - بهداشتي) سالمتي

 امتل  بته  كامتل  آموزشي تاكيد گروه اي  آموزش برنامه در دارند، براهده را (درماني

 بتا  متوثرتري  ارتااط مادرباشند سالمتي به مربوط خدمات در شاغل كاركنان تا آورند

 تحقتق  را جامعته  ستالمتي  ارتقتاء  نهايي وهدف نمايند برمرار خود گيرندگان خدمح

 .بخشند
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 آن بر گذاري ارزش و تئوري دانش نيازمند ارتااط پرستاري، مهارتهاي ساير همچون

 بتر  تأكيتد  بتا  ولي چندمختصر هر شده سعي م مواه اي  لذادر ، اسح آن به امل و

 .نمود ياري اهداف اي  به رسيدن در را همكاران ارتااط الم اوليه اصول

 

 

 ارتباط تعریف

 جتامع  تعريتف  .اسح م اهيم ارسال و اي اد فرايند يا و اطالاات تاادل فرايند ارتااط

 كه برآن مشروط به گيرنده، فرستنده از پيام انتقال فرايند از ااارتسح ارتااط از تري

 شود منتقل گيرنده به فرستنده از انتقال مورد محتواي

 ارتباط فرایند اجزاي

 و فيتدبك  سروصتدا،  كانتال،  رسانه، پيام، ارتااط، كنندگان برمرار :از ااارتند اجزا اي 

 .بافح

 ارتباط کنندگان برقرار

 .آن گيرنتده  هتم  و هستتند  پيام فرستنده هم زمان هم طور به برمراركنندگان ارتااط

 در و كنتد  مي نيز بازبيني را گ تارش اثرات كردن صحاح وي  در (الف)شخص زيرا

 بته  دادن گتوش  دروي  نيز (ب)شخص.گيرد مي اطالااتي (ب)شخص از وال همان

 دهد، مي نشان واكنش (الف)شخص

 شتركح  نقتش  "گيرنتده -مناتع "پستم هوم  .باشتد  ااتنتايي  بي واكنش اي  اگر وتي

 دهد مي ترتوضيح دميق را كنندگان

 ارتباط سطوح

 سته  اي  .اسح پرستاري در هريك مهم كاربردهاي با مختلف سطح سه داراي ارتااط

 .باشد مي ارتااط امومي و فردي بي  ارتااط دروني، ارتااط شامل سطح
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 درونی ارتباط-1

 ت كر"،"دروني راهنماي"_______ ،"دروني كالم" ،"خود با سخ " نظير اسامي با

 ميشود ناميده دروني گ تگوي و "دروني

 فردي بین ارتباط 2

 كالمي رفتارهاي به كه شود مي وامع كوچك گروه يك در يا ن ر دو بي  كه ارتااطي

 استت اده  متورد  تمام نشانه هاي شامل و بوده مربوط اجتماع يك درون كالمي غير و

 اسح معني ارسال و دريافح براي

 عمومی ارتباط-3

 بتراي  فرصتتهايي  داراي اغلتض  پرستتاران  .استح  بتزرگ  گروههاي با فرد يك ارتااط

 درماني هستند -بهداشتي موضواات درباره سايري  يا بيماران با صحاح

 ارتباط درماني چيست؟

ارتااط درماني هنر و فرايند دستيابي به شخص، توسط پيامهاي تنظيم شده به منظور تسهيل 

 واي اد تندرستي اسح

 ارتباط اشکال

 .ميپذيرد صورت كالمي غير و كالمي مالض در ارتااط

 كالمي ارتباط

 كلمتات  شتامل  كته  باشتد  متي  كلمتات  از استت اده  بتا  اطالاات تاادل كالمي ارتااط

 .اسح زبان به وابسته كالمي ارتااط .اسح گ تاري هم و نوشتاري

 كالمي غير ارتباط
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 يتا  نمتادي   شت اهي،  كلمتات  ارتااطي وسيله تري  راي  افراد از بسياري براي اگرچه

 .نيسح آن شكل تنها ارتااط از شكل اي  اما اسح مكتوب

 بسياراسح توجه شايان كه اسح ارتااط انواع از ديگر يكي كالمي غير ارتااط

 

 

 ارتباط در موثر عوامل

 تكاملي مالحظات

 در پرستار به كنند مي درك را بيماري و سالمتي چطور سني گروه هر اينكه دانست 

 .كند مي كمك مداخالت ان ام

 .برند مي كار به ارتااط برمراري در را مختل ي روشهاي زنان و مردان :جنسيت

 زمينته  ايت   در را ختود  هتاي  مهارت بايد پرستاران :اجتماعي-فرهنگي تفاوتهاي

 .نمايند توجه ارتااط برمراري در نكات اي  به و دهند گسترش

 و استتعدادها  و ها توانا ي به راجع نظركلي يك فرد يك شغل :مسئوليتها و نقشها

 براي مسا ل اي  به باتوجه پرستار و دهد مي پرستار به فرد امتصادي شرايط و االيق

 .كند مي ريزي برنامه بيمار نيازهاي

 بتراي  پرستار مثال براي .اسح شده اشاره آن به كالمي غير ارتااط در :قلمرو و فضا

 .بگيرد اجازه او بايداز فرايندي هر ان ام براي و بيمار بدن از مسمح هر لمس

 كستل  ستردرد  يتك  يتا  پر مثانه يك مثالً :احساسات و عقالني و جسمي شرايط

 داشتته  تتأثيرمن ي  درارتااط تواند مي ... و كننده خرد سينه م سه درد يك يا كننده

 اوساستات  و اقالنتي  و فيزيكتي  موانتع  بته  كته  استح  الزم پرستتاران  بنابراي  .باشد

 .نمايند برمرار موثرتري بتوانندارتااط تا دهند نشان بيشتري وساسيح

 پرستتاري  مهتم  هتاي  جناه از يكي آموزش ارا ه دارند ااتقاد كه پرستاراني :ارزشها

 اوامتل  از جناته  ايت   به ما لند ارزش بيماران به دادن اختيار براي كه آنهايي و اسح

 .دارند توجه
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 اطالاتات  تاتادل  محتيط،  كته  شود مي برمرار نحو بهتري  به ارتااط هنگامي :محيط

 جهتح  كه اسح جاناه،ممك  دو ارتااط اهداف به توجه با .نمايد تسهيل را نظر مورد

 از استت اده  و خلوت آوردن فراهم و اضطراب كاهش به اوتياج بيمار به دادن آرامش

  .باشيم داشته دكور و موزيك

 

 ارتباط موانع

 كنتد  مطمتئ   را بيمار خواهد مي پرستار موارد از بعضي در مثالً :بي ا ملض موت 1-

 راه روبه چيز همه نااش، نگران" نظير جمالتي از اي  بنابر نمايد، راوتي اوساس كه

 ممكت   ولي اسح بيمار به ملض موت براي جمالت اي  .كند مي است اده ...و"شود مي

 بيمتار  كته  صتورتي  در .استح  ستاده  بيمار مشكل كه كند منتقل را م هوم اي  اسح

 تصور طور اي  بيمار اسح ممك  ني چهم .باشد داشته خطرناكي بيماري اسح ممك 

 .ندارد مشكلش ول به تمايل پرستار كه نمايد

 جملته  از گويتد  مي بيمار كه هرچه مورد در مثالً :تكراري و اي كليشه پاسخهاي 2-

 بيمتار  به دادن گوش جاي به"كند ت ويز را دارويي چه داند مي شما دكتر"نظير اي

 بته  خواهتد  نمتي  پرستتار  كته  كند مي منتقل بيمار به را سو اي  كه كند، است اده

  .دهد گوش ورفهايش

 
 

 ارتباط و پرستاري فرایند

 از متوثر  است اده جهح پرستاران ساير و بيماران با ارتااط برمراري در پرستار توانايي

 برمتراري  متوثر  روش و ارتاتاط  فرايند به مربوط دانش.اسح ضروري پرستاري فرايند

 وتال  اتي   در .استح  ضترورت  و پايته  يك پرستاري فرايند مراول تمامي در ارتااط

 را اسح بيماران با موثر ارتااط برمراري الزمه كه را هدايتي و رهاري پرستاري، فرايند

 .دهد مي مرار پرستار اختيار در

 ویژه نیازهاي با بیماران با ارتباط برقراري

 بينايي مشكالت



31 
 

                                                                                               

 .نماييد ااالم مددجو  اتا در را خود وضور 1-

 .نماييد معرفي اسم با را خودتان 2-

 درك به مادر هستند بينايي مشكالت دچار كه بيماراني كه باشيد داشته خاطر به 3-

 و تتون  يك با آنها با .باشند نمي ارتااط برمراري هنگام كالمي غير اشارات از بسياري

 .كنيد صحاح طايعي صداي

 .دهيد توضيح وي براي را آن دليل نماييد سلم را بيمار آنكه از مال 4-

 .دهيد اطالع بيمار به نماييد مي ترك را  اتا كه هنگامي و گ تگو اختتام هنگام 5-

 شنوايي مشكالت

 ممكت   امتل  اي  .نماييد ااالم بيمار به را خودتان وضور اوليه، گ تگوي از مال 1-

 شتويد  ديتده  بتوانيد كه نحوي به كردن وركح يا بيمار آهسته سلم وسيله به اسح

 .باشد

 به مادر بيمار اگر نماييد صحاح او با هستيد بيمار روي روبه كه والي در مستقيماً 2-

 طايعتي  ستراح  و روش بتا  و آرام و نماييد است اده ساده جمالت از اسح خواني لض

 .باشيد داشته توجه نيز كالمي غير ارتااط به .نماييد صحاح

 .نگيريد را دهانتان جلوي و ن ويد سآدام بيمار با نمودن صحاح هنگام 3-

 فيزيكي موانع

 بته  متادر  جستمي  نظر از بيمار كه ساده ارتااطي وسايل از بيشتري تعداد يا يك 1-

 نموده انتخاب را باشد آن از است اده

 ارتااط مددجو با كه كنندگان مراماح و دوستان و خانواده از اام افراد تمامي اينكه از

 كتار  بته  و نمتوده  درك را شده انتخاب ارتااط برمراري شيوه مادرند نمايند مي برمرار

 .نماييد واصل اطمينان برند،

 تقويح به مناسض زمان دادن با و داشته ووصله و صار موثر ارتااط برمراري جهح 3-

 .ردازيدپب بيمار توسط شده ان ام تالشهاي
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 مديريت خشمروش هاي 

 : تعريف خشم

خشم يك اوساس پيچيده اسح كه به صورت جسماني و هي اني ابراز مي شود.خشم 

ارگانيسم نساح به شترايط و مومعيتح هتايي استح كته در آن دچتار        واكنش طايعي

تهديد مي كنيم، يا معتقديم صدمه خواهيم ديد يا فتردي   ناكامي مي شويم و اوساس
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اسح. اي  اوستاس متي توانتد از يتك اوستاس خ يتف        شدهدر مورد ما دچار اشتااه 

 . در برگيرد ناخوشايند تا يك اوساس شديد اصاانيح را

 

 

 خصومح :

خصومح يك اصطال  مرتاط با خشم و پرخاشگري اسح . خصومح به م مواه اي از 

ها و مضاوتهاي برانگيزاننده رفتارهاي پرخاشتگرانه اطتال  متي شتود. بنتابراي        نگرش

هي ان و پرخاشگري يك رفتار اسح در والي كه خصتومح نگرشتي استح     خشم يك

 .  ديگران و ارزيابي من ي آنان اسح كه شامل دوسح نداشت 

 الح خشم ده

 :الح خشم افراد را به اي  شكل توصيف مي كند ده 1224مابل  در سال

 رفتار هدفمند جلوگيري از .1

 تحقير شدن يا مورد تاعيض مرار گرفت  .9

 مهري مرار گرفت  پيشداوري يا بي مورد .3

 مورد فريض كاري يا اهد شكني مرار گرفت  .4

 اوساسات ، ارزشها ، يا امتدار وامعي فرد از سوي ديگران تحقير شدن .5

 توجهي مرار گرفت  از سوي ديگران مورد بدرفتاري و بي .6

 خود صدمه ديدن در نتي ه بي توجهي نساح به .7

 توجهي ديگرانرفتار واكي از بي  .8
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 كالمي مرار گرفت  بدني يا مورد ت اوز و ومله .2

 مرباني شدن . 11

 عالئم هشدار دهنده نشانه هاي خشم

اي  نشانه ها االيم هشدار دهنده اي هستند كه به شما نشان مي دهند داريد  •

 . شويد و خشم تان در وال افزايش اسح خشمگي  مي

 

 : نشانه هاي خشم

 نشانه هاي جسمي •

 نشانه هاي رفتاري •

 نشانه هاي هي اني •

 نشانه هاي شناختي ذهني •

 : نشانه هاي جسماني همراه با خشم

 افزايش ضربان ملض •

 افزايش فشار خون •

 گشاد شدن مردمك چشم •

 اضالت منقاض شدن •

 تغيير رنگ چهره سرخ شدن يا رنگ پريدگي •

 داغ شدن يا يخ كردن •

 بدنبيحس شدن برخي مسم تهاي  •

 تغيير تن س •

 اوساس درد در م سه سينه •
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 : نشانه هاي رفتاري خشم

 مشح كردن دسح ها •

 اقض و جلو رفت  •

 كوبيدن در •

 باال بردن صدا •

 

 

 

 ه هاي هيجاني:نشان

 خشونح •                                                                           اصاانيح •

 

 ترس •                                                                           خصومح •

كينه •                                                                         تحقيرشدن •

 توزي

 غضض •                                                                        بي ورمتي •

 تن ر •                                                                    اوساس گناه •

 تحريك•                                                                         بي صاري •

 رن ش •                                                                             نا امني •

 غرن •                                                                            وسادت •

اوساس    •                                                                      طرد شدگي •

 ترك شدن
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 مهار و كنترل خشم 

روز دهيد به شرايط بستگي دارد. لذا افرادي كه كه چگونه و ك ا خشم خود را ب اي 

اي براي كنترل اصاانيح  كنترل اصاانيح در آنها سخح و دشوار اسح نياز به برنامه

دارند. با اي  وال راهكارهاي زير به شما كمك خواهد كرد تا بر خشم خود مسلط 

 شويد يا آن را به طرز صحيحي بروز دهيد. 

 كنترل زبان

گي  شدن نخستي  مطلاي كه بايد به آن توجه كنيد كنترل زبانتان اسح خشمهنگام 

)يعني هر سخني را نگوييد و اول فكر كنيد(. اگرچه كنترل زبان هنگام اصاانيح و 

، سخح و دشوار اسح، چون براي برخي افراد كنترل دسح خود كه به كسي خشم

تر از  صدمه نزنند و كنترل پاي خود كه در مسير خالف گام برندارند، بسيار آسان

ي از گناهان و خطاها به دليل كنترل كنترل زبان اسح، اما بايد بدانيم كه بسيار

 دهد. نكردن زبان روي مي

 تان موكول كنيد  واكنش خود را به بعد از رفع شدن اصاانيح

ه رسد بهتري  را ، هميشه اولي  راهي كه به ذه  ميخشممطمئ  باشيد هنگام 

 توانيد بهتري  راه را برگزينيد مي خشمنيسح، بنابراي  با به تعويق انداخت  

 ن س اميق بكشيد 

رساني بهتر به  در لحظه اصاانيح چند ن س اميق بكشيد. اي  كار بااز خون

شود. در نتي ه مادر خواهيد بود بهتر  ن و فعاليح بهتر مغز ميهاي بد ها و بافح سلول

 . بينانه را با آن بيابيد مشكل خود را بررسي كنيد و چگونگي مقابله وامع

 اهميح ندهيد 

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%b4%d9%85.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%b4%d9%85.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%b4%d9%85.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%b4%d9%85.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%b4%d9%85.html
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توان خود را از افتادن در  بسياري از موامع با چشمپوشي از برخي مسا ل يا رفتارها مي

اگر كسي در محيط كار با شما رفتار دام اصاانيح ن ات داد. به انوان مثال 

كردن خشمتان بسادگي از كنار آن  خوردن و سركوب اي داشح به جاي غصه نااادالنه

 بگذريد و به خاطر آن ااصاب خود را فرسوده نكنيد

 ازديدگاه اسالم((مضرات غضض

 زمينه براي تسط شيطان -الف

تسلط شيطان بر انسان ضررهاي فراواني بر غضض مي توان بر شمرد كه مهمتري  آن 

اسح. اساساً فرد خشمگيني كه مادر به كنترل خشم خود نيسح و نمي تواند 

تصميمات مثاح بگيرد و وجودش را آتش كينه و انتقام پر كرده اسح، در آن لحظه 

وجودش بستري مناسض براي بهره برداري شيطان اسح و شيطان مي تواند به راوتي 

 اه به اهداف شوم خود دسح يابد.او را گمراه كند و از همي  ر

غضض، آتش پاره اي اسح از شيطان كه در »امام بامر)ع( دراي  زمينه مي فرمايد: 

باط  فرزند آدم اسح و چون كسي از شما اصااني شد، چشم هاي او سرخ مي شود و 

الاته اگر انسان « باد به رگ هاي او مي افتد و شيطان در وجودش داخل مي شود.

 شيطان مرار گيرد، ممك  اسح هرگونه گناه و كار ناشايستي مرتكض شود.تحح تأثير 

 ب: دوري از فضا ل اخالمي

انسان دروال اصاانيح از ادب و ويا و ا ح فاصله مي گيرد. اوترام بزرگان و 

اطرافيان را نمي تواند نگهدارد. پرده ويا و ا ح را مي درد و در نتي ه سخناني بر 

در والح اادي از گ ت  ووتي شنيدن آن خ الح مي زبانش جاري مي شود كه 

 كشد. دسح به كارهايي مي زند كه هرگز با اخال  و انسانيح هم خواني ندارد.

 خواري و رسوايي -ج

از ديگر م اسد خشم هاي بي جا، خواري و ذلح و رسوايي فرد اصااني اسح. او 
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فردي غيراادي، معموال ومتي كه والح خشم برايش اارن مي شود، درميان جمع، 

ناتوان و ساك ملمداد مي شود كه مادر به كنترل وجودش نيسح و نمي تواند امور 

زندگي اش را مديريح كند و تمام كساني كه او را در آن وال مي بينند، به ديده 

 وقارت و يا تروم به او مي نگرند.

 سلض ااتماد ديگران -د

فراد اصااني كمتر ااتماد مي كنند؛ افراد جامعه به ويژه اقالي موم و نخاگان، به ا

چرا كه اوساس مي كنند او به اندك بهانه اي خشمگي  مي شود و تصميماتي مي 

گيرد كه ماناي اقالني و منطقي ندارد؛ گرچه بعدا اظهار ندامح كرده ، اذرخواهي 

 هم مي كند.

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 موفق باشيد                                                                        

 


