ارتباط با بيمار
ارتباط استجبط ػجبست است اص كشايٌذ اًتوبل پيبهْب ٍ تلسيش هؼبًي آى ايي اهش پبيِ توبهي تؼبهالت اًسبًي ٍ ّوچٌيي توبم اهَس
پشستبسي است كي استجبعبت ثِ ػٌَاى يٌي اص هْبستْبي هْن حشكِ پشستبسي اص عشين هغبلؼِ ٍ توشيي هبثل ًست است پشستبساى
ثِ هوتضبي ضـلطبى ثِ تجبدل اعالػبت ثب اضخبظ هختلق پشداختِ ٍ سٍاثظ اًسبًي ثب ثسيبسي اص اكشاد ثشهشاس هيٌٌٌذ ثيوبساى ٍ
اكشاد هَسد ػالهِ آًبىّ ،وٌبساى ثخص پشستبسي ،پضضٌبى ،هذيشاى ثخصّ ،وشاّبى ثيوبس ،اػضبي تين پضضٌي ،داًطدَيبى
پشستبسي ،اػضبي داًطٌذُ پشستبسي ٍ سبيش اضخبظ اص خولِ ًسبًي ّستٌذ ًِ دس ايي استجبط هشاس داسًذ اغَل ٍ تٌٌيٌْبي استجبط
هَثش ثبػث ثْجَد سٍاثظ ٍ هحيظ ًلي تؼبهالت پشستبس ضذُ ٍ ثِ اٍ دس سسيذى ثِ استبًذاسدّبي حوَهي ،گشٍّي ٍ ًليٌيٌي دس ػول
ًوي هي ًٌذ اص عشكي ًبسسبيي دس ثشهشاسي استجبط هطٌالت سختي سا ثْذًجبل خَاّذ داضت ٍ ثبػث اكضايص هسئَليت ضذُ ٍ
اػتجبس حشكِ اي سا هَسد تْذيذ هشاس هي دّذ ػذم استجبط يب استجبط ًبهٌبست اؿلت سجت هطٌالت كشاٍاًي دس سيستن هشاهجت ضذُ ٍ
ّضيٌِ ّبي اضبكي سا ثِ ثيوبس ٍ ًبدس دسهبًي تحويل هيٌٌذ استجبط ّستِ اغلي ػلن پشستبسي سا تطٌيل هي دّذ
اشکال ارتباط

استجبط دس هبلت ًالهي ٍ ؿيش ًالهي غَست هي پزيشد
ارتباط کالمي

استجبط ًالهي تجبدل اعالػبت ثب استلبدُ اص ًلوبت هي ثبضذ ًِ ضبهل ًلوبت ًَضتبسي ٍ ّن گلتبسي است استجبط ًالهي ٍاثستِ ثِ
صثبى است صثبى يي ساُ هشاسدادي ،استلبدُ اص ًلوبت خْت ثِ هطبسًت گزاضتي هَثش اعالػبت ثيي اكشاد هي ثبضذ صثبى ضبهل
تؼشيق هطتشى ًلوبت ٍ هشاسدادى ًلوبت ثشاسبس سٍش ٍ دستَس هؼيي هي ثبضذ ّشدٍ ًَع ًَضتبسي ٍ گلتبسي استجبط دسثبسُ كشد
هسبئل صيبدي سا آضٌبس هي ًوبيذ صثبى ثِ پشستبس ًوي هي ًٌذ ًِ آًچِ سا ًِ ثيوبس هي داًذ ٍ احسبس هي ًٌذ سا ثشسسي
ًوبيذ دس ّش غَست پشستبساى ثبيذ هْبستْبي صثبًي خَد سا خْت ًوي ثِ تبثيش هتوبثل دس كشايٌذاستجبط توَيت ًوبيٌذ استجبط ًالهي
ثِ غَست گستشدُ اي ثِ ٍسيلِ پشستبساى دس غحجت ًوَدى ثب ثيوبساى ٍ اسائِ گضاسضبت ضلبّي ثِ پشستبساى ديگش ٍ ًَضتي عشح
ّبي هشاهجتي ٍ ثجت ًشدى دس يبدداضتْبي پيطشكت پشستبسي ًبسثشد داسد هثبلْبي ديگش اص استجبط ًالهي ضبهل سخٌشاًي ثشاي
ػوَم ،دسج دس هغجَػبت ٍ ،تْيِ ػالهتْب ٍ پَستشّب است دس ّش ًذام اص ايي هثبلْب تَسظ ًلوبت ٍ صثبى هي تَاى ثب يٌذيگش استجبط
ثشهشاس ًوَد ثب ايي ًِ پشستبساى ًبهال اص پيطگيشي ٍ ػلت ٍ دسهبى ثيوبسي ّب اعالع داسًذ هوٌي است هؼٌي ثؼضي اص اغغالحبت
سبيش ًبسًٌبى ثْذاضتي سا ًذاًٌذ ايي اهش دس استجبط پشستبس ٍ ثيوبس ّن غبدم است ثشاي ًَدًبى ّن ثبيذ اص اغغالحبت خبظ آًْب
استلبدُ ًشد
در ارتباط کالمي ايه اجشا وقش داروذ يَز کذام اس ايىُا بٍ وًبٍ خًد بز ارتباط کالمي تاثيز گذاروذ
ياصٌ َا ثشاي هثبل صثبى ًَدى ثب ثضسگسبل هتلبٍت است يب دس كشٌّگْبي هختلق هؼبًي هتلبٍتي اص ًلوبت استٌجبط هي ضَد
معىي صزيح ي ضمىي هثال ًلوِ ًذ دس پضضٌي يي هؼٌي سا داسد ٍ دس هلَْم ػبم هؼٌي ديگشي داسد
سزعت استجبط ًالهي صهبًي هَكن خَاّذ ثَد ًِ ثب سشػت ٍ آٌّگ هٌبست ثيبى ضَد
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فشار ريي کلمات
تي غذا تبثيش كشاٍاى ثش هؼٌي پيبم داسد ٍ احسبسبت ًيض ثش تي غذا هَثش است هثال اگش ثيوبساى پيبم پشستبساى سا آهشاًِ
تلوي ًٌٌذ استجبط ثب هطٌل هَاخِ هي ضَد تي غذاي ثيوبس ًيض اعالػبتي دسهَسد ٍضغ سٍحي اٍ هي دّذ
يضًح ي اختصار
ػجبساتي ًظيش كْويذي يب خَة دس پبيبى ّش خولِ ثبػث ًبّص ٍضَح پيبم هي ضَد خوالت ثبيستي سبدُ ثبضذ گبّي ّن
ثشػٌس ثيبى يي ًلوِ سبدُ ًظيش ثلِ ثِ ػٌَاى پبسخ ًَتبُ ًطبًِ تَخِ ضوب ثِ ثيوبس است
سمان ي مزبًط بًدن
ارتباط غيز کالمي

اگشچِ ثشاي ثسيبسي اص اكشاد،سايح تشيي ٍسيلِ استجبعي ًلوبت ضلبّيً ،وبديي يب هٌتَة است اهب ايي ضٌل اص استجبط تٌْب ضٌل
آى ًيست استجبط ؿيش ًالهي يٌي ديگش اص اًَاع استجبط است ًِ ضبيبى تَخِ ثسيبساست دس ٍاهغ،لـبت ثِ تٌْبيي كوظ ثخطي اص
پيبم ّستٌذ ٍ هوٌي است گوشاُ ًٌٌذُ ثبضٌذ ثذيي هؼٌي ًِ توشيجب ّش خٌجِ اص سكتبس اًسبًي هيتَاًذ پيبهي سا ثِ ديگشي هٌتول
ًٌذ ٌّگبهي ًِ ثب ديگشي غحجت هيٌٌين كوظ ثب ًلوبت استجبط ثشهشاس ًويٌٌين ،ثلٌِ اعالػبتي دسثبسُ خَدهبى هٌتول هيٌٌين ًِ
ضًٌَذُ ّوشاُ ثب ًلوبتي ًِ اًتخبة ًشدُ اين آًْب سا تؼجيش ٍتلسيش هيٌٌذ استجبط ؿيش ًالهي ضبهل پبسخ ّبي كيضيٌي اص هجيل
حبال ت چْشُ،دست ّب،حشًبت ٍتوبس چطوي است ًِ چِ ّوشاُ ثب غحجت هَسد استلبدُ هشاس گيشًذ ٍ چِ ًگيشًذ ،هؼٌي آًچِ سا
ًِ هيگَيين تحت تبثيش هشاس هيذٌّذ ػالئن صثبًي ؿيش ًالهي ،احسبسبت ٍ ًگشش ّبي هبسا ًسجت ثِ سبيشيي آضٌبس هيسبصًذ گبّي
ثِ ايي سٍش ،صثبى ثذى ّن هي گَيٌذ ثِ عَس ًلي ػويذُ ثش ايي است ًِ استجبط ؿيش ًالهي ثْتش اص استجبط ًالهي هؼٌبي حويوي
پيبم سا ثيبى هي ًٌٌذ ثٌبثشايي پشستبساى ثبيذثش پيبهْبي ؿيش ًالهي ًِ اسسبل ًوَدُ ٍ يب دسيبكت هي داسًذ آگبّي تيطتشي داضتِ
ثبضٌذ ايي ًَع استجبط ثِ كشٌّگ ٍ ضخػيت كشد ثستگي داسد پشستبساى ثبيذ ثِ ايي هَضَع تَخِ ًوبيٌذ تب اص تؼجيش ًبدسست
خلَگيشي ضَد
عًامل مًثز در ارتباط

 ۱هالحظبت تٌبهلي
داًستي ايٌٌِ ّش گشٍُ سٌي چغَس سالهتي ٍ ثيوبسي سا دسى هي ًٌٌذ ثِ پشستبس دس اًدبم هذاخالت ًوي هي ًٌذ
 ۲خٌسيت
هشداى ٍ صًبى سٍضْبي هختللي سا دس ثشهشاسي استجبط ثِ ًبس هي ثشًذ
 ۳تلبٍتْبي كشٌّگي اختوبػي
پشستبساى ثبيذ هْبستْبي خَد سا دس ايي صهيٌِ گستشش دٌّذ ٍ ثِ ايي ًٌبت دس ثشهشاسي استجبط تَخِ ًوبيٌذ
ً ۴وطْب ٍ هسئَليتْب
ضـل يي كشد يي ًظش ًلي ساخغ ثِ تَاًبئي ّب ٍ استؼذادّب ٍ ػالين ٍ ضشايظ اهتػبدي كشد ثِ پشستبس هي دّذ ٍ پشستبس ثب تَخِ ثِ
ايي هسبئل ثشاي ًيبصّبي ثيوبس ثشًبهِ سيضي هي ًٌذ
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 ۵كضب ٍ هلوشٍ
ًِ دس استجبط ؿيش ًالهي ثِ آى اضبسُ ضذُ است ثشاي هثبل پشستبس ثشاي لوس ّش هسوت اص ثذى ثيوبس ثشاي اًدبم ّش كشايٌذي ثبيذ
اص اٍ اخبصُ ثگيشد
 ۶ضشايظ خسوي ٍ ػوالًي ٍ احسبسبت
هثال يي هثبًِ پش يب يي سشدسد ًسل ًٌٌذُ يب يي دسد هلسِ سيٌِ خشد ًٌٌذُ ٍ

هي تَاًذ دس استجبط تبثيش هٌلي داضتِ

ثبضذ ثٌبثشايي پشستبساى الصم است ًِ ثِ هَاًغ كيضيٌي ٍ ػوالًي ٍ احسبسبت،حسبسيت ثيطتشي ًطبى دٌّذ تب ثتَاًٌذ استجبط
هَثشتشي ثشهشاس ًوبيٌذ
 ۷اسصضْب
پشستبساًي ًِ اػتوبد داسًذ اسائِ آهَصش يٌي اص خٌجِ ّبي هْن پشستبسي است ٍ آًْبيي ًِ ثشاي اختيبس دادى ثِ ثيوبساى اسصش
هبئلٌذ ثِ ايي خٌجِ اص ػَاهل تَخِ داسًذ
 ۸هحيظ
ٌّگبهي استجبط ثِ ثْتشيي ًحَ ثشهشاس هي ضَد ًِ هحيظ ،تجبدل اعالػبت هَسد ًظش سا تسْيل ًوبيذ ثب تَخِ ثِ اّذاف استجبط دٍ
خبًجِ ،هوٌي است ًِ خْت آساهص دادًجِ ثيوبس احتيبج ثِ ًبّطبضغشاة ٍكشاّن آٍسدى خلَت ٍ استلبدُ اص هَصيي ٍ دًَس داضتِ
ثبضين ثشاي هثبل ثيوبسي ًِ ثِ تبصگي دچبس سٌذسم ًوػبيوٌي ضذُ است ثشايص هطٌل است ًِ دس هَسد ًٌبت ضشٍسي تبسيخچِ
خٌسي ٍ يب دس خػَغضگيلْبي ًبحيِ تٌبسلي ثِ دليل دس دستشس ًجَدى يي اتبم خلَت دس يي ساّشٍي ضلَؽ ثحث ًٌذ
مًاوع ارتباط
 ۱قًت قلب بيجا

هثال دس ثؼضي اص هَاسد پشستبس هي خَاّذ ثيوبس سا هغوئي ًٌذ ًِ احسبس ساحتي ًوبيذ ثٌبثش ايي اص خوالتي ًظيش ًگشاى
ًجبشّ،وِ چيض سٍثِ ساُ هي ضَد ٍ استلبدُ هي ًٌذ ايي خوالت ثشاي هَت هلت ثِ ثيوبس است ٍلي هوٌي است ايي هلَْم سا
هٌتول ًٌذ ًِ هطگل ثيوبس سبدُ است دس غَستي ًِ ثيوبس هوٌي است ثيوبسي خغشًبًي داضتِ ثبضذ ّوچٌيي هوٌي است ثيوبس
ايي عَس تػَس ًوبيذ ًِ پشستبس توبيل ثِ حل هطٌلص ًذاسد
 ۲پاسخُاي کليشٍ اي ي تکزاري

هثال دس هَسد ّشچِ ًِ ثيوبس هي گَيذ اص خولِ اي ًظيش دًتش ضوب هي داًذ چِ داسٍيي سا تدَيض ًٌذ ثِ خبي گَش دادى ثِ ثيوبس
استلبدُ ًٌذ ًِ ايي حس سا ثِ ثيوبس هٌتول هي ًٌذ ًِ پشستبس ًوي خَاّذ ثِ حشكْبيص گَش دّذ يب اص ثِ ًبس ثشدى خوالت
ػوَهي ثبيذ خَدداسي ًشد هثال ّوِ اص خشاحي هي تشسٌذ پس ضوب چشا ايي هذس ثيتلبٍتيذ؟ يب استلبدُ اص سَاالتي ًِ خَاثص ثلِ
ٍ خيش است ًظيش آيب سٍص خَثي داضتيذ؟ ًِ يي سَال تي پبسخ است ٍ ثِ خبي آى ثبيذ گلت ثب هي دسثبسُ سٍصي ًِ داضتِ ايذ
غحجت ًٌيذ يب دس ثؼضي هَاسد سَالي ًِ گلتي ًِ يب ثلِ تَسظ ثيوبسهَخت اختالل دس دسهبى هي ضَد سا ًجبيذ اص ثيوبس پشسيذ
هثال اگشاص ثيوبس ثپشسيذ آيب آهبدگي خشٍج اص تخت سا داسيذ ٍ ثيوبس خَاة خيش ثذّذ دس غَستي ًِ ثبيذ حتوب اص تخت پبييي ثيبيذ
ٍ دس ؿيش ايي غَست هَخت هطٌل ثشايص هي ضَد ضوب ثِ اٍكشغت ًِ گلتي سا دادُ ايذ ٍلي ثؼضي اص هَاسد الصم است كوظ
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اصسَاالتي ًِ خَاة آى ثلِ ٍ يب خيش است استلبدُ ضَد هثال آيب احسبس دسد هي ًٌيذ صهبًي ًِ ثبصٍيتبى سا ايي عَس حشًت هي
دّن؟ هطٌل دس صهبًي ثِ ٍخَد هي آيذ ًِ پشستبس دس اداهِ ايي سَال دس غذد ًست اعالػبت ثيطتش ثشايذ گبّي استلبدُ اص
خوالتي ًِ دس آًْب اص چشا ٍ چغَس استلبدُ ضذُ ّن هَخت تشس ثيوبس هي ضَد هثال چغَس ضوب تب ثِ حبل تػويوي ثشاي اداهِ
يي سطين سخت ًگشكتِ ايذ؟ دس ايٌدب ثْتش است پشسيذُ ضَد چِ ًبسي تػوين ضوب ساثشاي اداهِ يي سطين سخت استَاستش هي
ًوبيذ؟ ّوچٌيي اص سَاالت ساٌّوبيي ًٌٌذُ ثبيذ پشّيض ًشد هثال پشستبس هي گَيذ ضوب ديگش ًوي خَاّيذ ايي سيگبس سا
ثٌطيذ،ايي عَس ًيست؟ ايي سَاالت ثِ خبي ايي ًِ ثبػث ضَد ثيوبسّش چِ دس سش داسد سا ثگَيذ هستويوب ايي حس سا ثِ ثيوبس
الوبء هيٌٌذ ًِ اص ثيوبس اًتظبس هي سٍد آًچِ سا پشستبس اًتظبس داسدثگَيذ
 ۳خصًمت ي گزفته حالت تذافعي

دس توبم لحظبت پشستبس ثبيذ دس ثشاثش ّشگًَِ ثشخَسد ثيوبس يب ّوشاّبى ثب تحول ثشخَسد ًوبيذ ٍ اص ػػجبًيت ثپشّيضد هثلل ثِ خبي
استلبدُ اص ًلوبتي ًظيش ضوب ًجبيذ ايي گًَِ غحجت هي ًشديذ اصايي خولِ ايي تدشثِ ثبيذ ثشايت خيلي سخت ثبضذ تب ثيوبس
احسبس ساحتي ًوَدُ ٍ اضغشاة خَد سا ثِ ساحتي ثيبى ًوبيذ
 ۴تحميل ارسشُا

پشستبس ًجبيذ اسصضْب ٍ ػوبيذ ضخػي خَد سا ثِ ثيوبس تحويل ًوبيذ هثال اص ثِ ًبس ثشدى خوالتي ًظيش ضوب اضتجبُ ًشديذ ًِ ايٌٌبس
سا ًشديذ يب اگش هي خبي ضوب ثَدم خَدداسي ًوبيذ
 ۵وصيحت کزدن

ايي ًبس ًطبًِ آى است ًِ پشستبس ثْتش اص ثيوبس هي داًذ ًِ چِ ًبسي ثشاي ثيوبس ثْتش است كوظ دس هسبئل ثْذاضتي حن داسد ًِ
ثِ ثيوبس تَغيِ ًوبيذ ّوچٌيي ايي ًبس هَخت ٍاثستگي ثيوبس ثِ پشستبس هي ضَد
 ۶کىجکايي

ثدضپشستبساى ثْذاضت سٍاى ،آًْن دس ضشايظ هشتجظ پشستبساى ديگش ثبيذ اص دخبلت دس صًذگي خػَغي ثيوبس ثپشّيضًذ استلبدُ اص
سٌَت ٍ سٍضْبي ؿيش ًالهي هَثش دس حيي تَغيق احسبسبت ثيوبس هٌبست تش است ٍ خَد ثيوبس ساتطَين ثِ ثيبى احسبسبت خَد
هي ًوبيذ پس ًجبيذ اص سَاالتي استلبدُ ضَد ًِ پشستبس ًطبى دّذ دًجبل اعالػبت ثيطتش است ٍ ثبيذ عَسي ثشخَسد ًوبيذ ًِ خَد
ثيوبس پيطوذم ضَد ٍ تب صهبى اػالم آهبدگي ثيوبس اص ًست اعالػبت ثيوبس ثپشّيضد
 ۷تحقيز ومًدن

هَخت ًبّص اػتوبد ثِ ًلس اكشاد هي ضَد هثلل اگش صائَيي ثگَيذ ثخيِ ّبين دسد هي ًٌذ ٍ پشستبس پبسخ دّذ ثبالخشُ ثبيذ اًتظبس
ًوي دسد سا داضتِ ثبضيذ خَاّش هي پس اص صايوبى تب ّ ۱لتِ ًوي تَاًست ثٌطيٌذ هَخت ثي اػتوبدي ثيوبس ثِ پشستبس هي ضَد
 ۸طزد کزدن

آگبّبًِ يب ؿيش آگبّبًِ هَخت هغغ استجبط هي ضَد گلتي خوالتي ًظيش تَ ًجبيذ ايي گًَِ احسبس ًٌي يب هي ًوي خَاّن ايي
چيضّب سا ثطٌَم ايي هلَْم سا هي سسبًذ ًِ ثيوبس ثي اسصش است ايي سٍش حتي دس استجبط ؿيش ًالهي ّن تبثيش گزاس است هثال
سٍي ثشگشداًذى اص ثيوبس ٍ يب پطت چطن ًبصى ًشدى اص هػبدين عشد ًشدى است
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 ۹عذم درک بيمار

ثِ ػٌَاى يي اًسبى تَخِ هحضجِ دسهبى ًِ خَد ثيوبس
۱۰

واتًاوي در گًش کزدن

ثستگي ثِ هْبست پشستبس دس ثشهشاسي استجبط هٌبست داسد گبّي ػذم هْبست ًبسي پشستبسٍيب توشًض ثش ًيبصّبي خَد ثِ خبي ثيوبس
ّن هَخت ايي حبلت هي ضَد
 ۱۱عبارات دايري کىىذٌ

سجت سَء استلبدُ اص استبًذاسدّبي پشستبسي خْت ثيوبس هي ضَد ثِ ػجبست صيش دس هَسد ثيوبسي ًِ گشيِ هيٌٌذ تَخِ ًوبييذ
پشستبس ػول ضوب ثذيي گًَِ ًب پختگي ضوب سا ًطبى هي دّذ چغَس ضوب كٌش ًوي ًٌيذ ضَّشتبى چِ احسبسي
خَاّذ داضت اص ايي ًِ ثجيٌذ ضوب ايي عَس گشيِ هي ًٌيذ؟
پشستبس هضبٍت هي ًٌذ ًِ ثيوبس ًب ثبلؾ است ٍ هخبللت آضٌبس هي تَاًذ سجت هغغ استجبط هَثش ضَد ثِ خبي آى ثْتش است
ثگَيذ هي دٍست داسم ثِ ضوب ًوي ًٌن ثِ هي ثگَييذ چِ چيض ثبػث گشيِ ضوب ضذُ است؟ يب ثيوبس هيگَيذ هي كٌش هي ًٌن
حن داسم ًِ اص ايي ػول خشاحي احسبس تشس ًوبين ٍ پشستبس هي گَيذ ثِ هي ثگَييذ چِ چيض ثبػث تشس ضوب ضذُ است؟ دس
ايٌدب ثيوبس اخبصُ هي يبثذ تب دس هَسد احسبسبتص ثذٍى ّيچ هضبٍتي غحجت ًوبيذ دس ايٌدب ثبيذ پشستبس ثب ًوي ديگشاى هَاكوت ٍ
يب ػذم هَاكوت خَد سا ًطبى دّذ
 ۱۲تغييزدادن مًضًع

يي سٍش سشيغ ختن گلتگَ است ثيوبس هوٌي است توبيل ثِ غحجت دس هَسد هَضَػي سا داضتِ ثبضذ ٍلي ثب تـييش هَضَع
احسبس ثي ًتيدِ ثَدى غحجت سا ًوبيذ ثيوب س چِ هَهغ دس هَسد تضسين اًسَليي ثِ خَدم غحجت هي ًٌيذ؟ پشستبس دس حبل
حبضش لغلب ثيبييذ دس هَسد سطين ؿزايي تبى غحجت ًوبيين هي تَاًين دس هَسد اًسَليي دس ٍهت ديگشي غحجت ًوبيين حتي دس
صهبًي ًِ پشستبس اص حشكْبي ثيوبس احسبس ًبساحتي ًوبيذ ًجبيذ ثِ حشف ثيوبس خبتوِ دّذ
 ۱۳بذگًيي ي شايعٍ ي تخلف در راسداري با پخش اطالعات شخصي

ثيطتش دس هَسد استجبط ثب ّوٌبس غذم هي ًٌذ اص ًٌبت هٌلي آى ضشثِ صدى ثِ اكشاد غبحت هٌػت است ّوچٌيي دس هَسد ثيوبس
ثبيذ ساصداس ثَد ٍ تخلق اص آى خشم هحسَة هي ضَد
 –۱۴گًش دادن بي تًجٍ

ٍخَد ًبساحتي ٍ هغغ استجبط چطوي ٍ خَاة آلَدگي دس ٌّگبم گلتگَ ٍ گَش دادى ًبرة ًِ ًطبى دٌّذُ ثي اػتٌبيي ثِ ثيوبس
است
 ۱۵بحث

ثحث صيبدهوٌي است ثبػث ًبّص هذست كٌشي ٍ خسوي پشستبس ضَد.
 ۱۶پاسخ مثبت در بعضي مًاقع

هثال دس هَاهغ ايدبد حس خطن ٍ اكسشدگي ٍ گيدي ثب پبسخ هثجت ،ثبيذ هحتبط ثشخَسد ًشد
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استجبط ػجبست است اص كشايٌذ اًتوبل پيبهْب ٍ تلسيش هؼبًي آى ايي اهش پبيِ توبهي تؼبهالت اًسبًي ٍ ّوچٌيي توبم اهَس پشستبسي
است استجبط داساي اخضاء ،اضٌبل ،سغَح هختللي است ًِ آضٌبيي ثب آًْب خْت ًبسثشد غحيح دس پشستبسي اهشي ضشٍسي است
چشا ًِ پشستبساى دس ّوِ اهَس ثِ خػَغذس كشايٌذ پشستبسي اص اخضاي استجبط ثِ ػٌَاى ضبخع ًليذي اخشاي كشايٌذّبي پشستبسي
ثْشُ هي ثشًذ پشستبس ثب ضٌبخت هَاًغ استجبعي ٍ ضٌبخت ساُ ّبي سكغ آى ثِ استجبعي هَثش ثب ثيوبس ٍ تين دسهبى دست هي يبثذ
يي استجبط هَثش اص تطخيػْبي پشستبسي ؿلظ ٍ اخشاي اضتجبُ اهَس ثبليٌي خلَگيشي هي ًٌذ ٍ پشستبس سا دس پيطجشد اّذاف تؼييي
ضذُ ٍ اسصيبثي آى ًوي خَاّذ ًشد ثب استجبط هَثش ثيي ثيوبس ٍ پشستبس ٍ سبيش اػضبء تين ثْذاضتي اّذاف دسهبًي هبثل حػَل
است ٍ تين دسهبى سا ثِ ّذف اغلي يؼٌي استوبء سغح سالهت ثيوبساى ّذايت هي ًوبيذ.
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