
   

 

 

 

 

 

 

قبل از صحبت کردن با خانواده، نام بیمار  .1

 را بدانید و خودتان را معرفی کنید. 

 

اطالعات دقیق، کافی و صادقانه به خانواده  .2

. این که همراهان بدانند شما آنها را بدهید

 رشانجریان هر خبري در رابطه با بیما در

      قرار می دهید، اضطراب آنها را کم 

 می کند.

 

با جمالت ساده و کوتاه با خانواده صحبت  .3

کنید و از اصطالحات پزشکی استفاده 

 نکنید.

 
 

شما شک ابتال به تصورکنید یکی از عزیزان 

ویروس کرونا در بیمارستان بستري شده 

چه احساسات و شرایطی را تجربه می  است.

کنید؟ در این شرایط اغلب همراهان و 

 خانواده بیماران در بحران هستند.

وت است. واکنش افراد مختلف در بحران متفا 

بعضی ترس و اضطراب زیادي را تجربه می 

به کنند، برخی خشمگین می شوند و نسبت 

گاهی نیز کادر درمان پرخاشگري می کنند، 

افراد کرخت می شوند و نمی توانند واکنشی 

نقش تیم درمان در کاهش استرس نشان دهند. 

بیماران و همراهانشان ، و حمایت آنها در 

. در ارتباط با همراه بحران بسیار کلیدي است

نظر داشته و خانواده بیمار این موارد را در

 باشید:
 
 

 

ن  ا ر ا م � ب ه  د ا و � ا خ ا  ب ه  ه � ا و � ش  و ر

� و � س  و � و  � ال  ت ب � ا  ی ک  و � ش �  

 درمانیویژه ارایه دهندگان خدمات 

 

تهران نشگاه علوم پزشکی  ، دا  98اسفند-گروه روان پزشکی 

تر  نآدف  موزش پرستاري مرکز قلب تهرا

 



 

 

 

 

 
 

 

 

      . درصورتی که تلفنی با خانواده صحبت 14

عرفی خود و این که در مورد می کنید بعد از م

بیمارشان قرار است صحبت کنید از فرد پاسخگو 

بپرسید که آیا در شرایطی است که می تواند به 

 صحبت هاي شما گوش دهد یا خیر؟

 

اگر در شرایط مناسب بود بعد از رعایت نکات  .15

فوق و دادن خبر بالفاصله تلفن را قطع نکنید و به 

 سواالت آنها پاسخ دهید.

 

. این کار باعث تنش فرد و تنش هاي بعدي 16

 خواهد شد.

. گاهی خانواده در شرایط پراسترس با تیم درمان 9

برخورد نامناسب یا خشمگینانه دارند. این 

 .برخوردها را شخصی برداشت نکنید

 

اصول  شرایط بحرانی هم در شما می توانید . 10

برخورد حرفه اي را در برخورد با بیماران و 

  مسایل مربوط به آنها حفظ کنید.

 

. بخشی از فرایند بهبود بیماران مربوط به 11

 مشاهده حاالت کامالً حرفه اي تیم درمان است.

 

فرهنگ و ارزشهاي متفاوتی  اید،. افراد عق12

دارند. آنها را بپذیرید و در این مورد آنها را 

 قضاوت نکنید.

 

ه و . نکات ایمنی و حفاظتی را به صورت ساد13

 .مستقیم به خانواده آموزش دهید

تفاده کنید بر اگر قرار است از آمار و ارقام اس .4

قسمت مثبت تمرکز کنید. براي مثال براي اینکه 

 97درصد خطر مرگ هست بگویید  3بگویید 

 درصد افراد خوب می شوند.

 
خانواده صحبت  با آرامش، و حمایتگرانه با .5

 کنید.

 
 .چند دقیقه صحبت هاي آنها را گوش کنید .6

 

 طبیعی است.اساتشان سبگویید که اح .7

 

ها اطمینان دهید که هر کاري الزم باشد به آن .8

 براي بیمارشان انجام می شود.

 

ما با کمک هم کرونا را شکست می دهیم.
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