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ﯽ و ﺪﻣﺎت ﮫﺪا ﯽ ﻣﺎ ﯽ ر ﺠﺎن

اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ ﻣﻠﻲ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

آ ﻮز ﯽ ﻣﺎ ﯽ ﯿﮏ ﺲ

ﻓراﯾﻧد آﻣوزش ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر

اﺟرای آﻣوزش ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ !!
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آﻣوزش را ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺑﯾﻣﺎری ﺧود و ﺷﯾوه ھﺎی ﯾﺎدﮔﯾری ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧد ﺷروع ﮐﻧﯾد.ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮕوﯾﯾد ﭼﮫ ﮐﺎری را
ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھد)ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دھﯾد(.
ﻣواﻧﻊ ﯾﺎدﮔﯾری را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد و آﻣوزش را ﺷروع ﮐﻧﯾد.ﺧوب ﮔوش ﮐﻧﯾد و وﺳط ﺣرف ﺑﯾﻣﺎر ﻧﭘرﯾد!
آﻣوزش را در ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺗﻌدد ،ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اﻋﺿﺎء دﯾﮕر ﺗﯾم ﻣراﻗﺑﺗﯽ اﺟرا ﮐﻧﯾد.
ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﺑﯾﻣﺎر درک ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼرا اﯾن آﻣوزش ﺑرای او اھﻣﯾت دارد.ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر و اﻧﮕﯾزه را درک ﮐﻧﯾد.
ﺑﯾﻣﺎر را ﻣطﻣﺋن ﺳﺎزﯾد ﮐﮫ ﯾﺎدﮔﯾری آﻧﭼﮫ در طول آﻣوزش رخ ﻣﯽ دھد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻋﻣﻠﮑردی او را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار دھد.
ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮕوﺋﯾد ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﺎ اھداف او ﻣرﺗﺑط اﺳت.
ﺑﯾﻣﺎر را ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﺎ روش ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد .او ﺑﺎﯾد اﻧﮕﯾزه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺧو د اﺟرای ﻣﮭﺎرت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد و ﭘﯾﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾد.
وﻗﺗﯽ ﻣﮭﺎرﺗﯽ را آﻣوزش ﻣﯽ دھﯾد اﺑﺗدا ﻣﮭرات را ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد .آﻣوزش را ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﯽ آﻏﺎز ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر درﺑﺎره آن
اطﻼﻋﺎﺗﯽ دارد .آﻣوزش را از ﻣطﺎﻟب ﺳﺎده ﺑﮫ ﭘﯾﭼﯾده اﻧﺟﺎم دھﯾد.

ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮕوﺋﯾد:
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ﭼﮫ اﻧﺟﺎم دھد
ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺟﺎم
دھد
ﭼﮫ وﻗت اﻧﺟﺎم ٣.
دھد
ﭘﯾﺷرﻓت ﺧود را ٤.
ﺛﺑت ﮐﻧد
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ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮕوﺋﯾد:

ھر ﺳﺋواﻟﯽ دارد ﺑﭘرﺳد زﯾرا:
ﭘرﺳﺗﺎر ﺳﺋوال او را ﺗوﺿﯾﺢ داده ﯾﺎ آن را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد
 .١٠ﻣﮭﺎرت را ﻧﻣﺎﯾش دھﯾد.
ﺑﺎ ﺣداﻗل ﺗﺟﮭﯾزات ﻣورد ﻧﯾﺎز آﻣوزش دھﯾد .ﻣﮭﺎرت را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد .اﺟﺎزه دھﯾد ﯾﺎدﮔﯾری ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷد .آھﺳﺗﮫ ﭘﯾش ﺑروﯾد،
ﭼون ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺎ زﯾﺎد ﺷدن ﺳرﻋت ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود .از ﻣﺣﯾط آﻣوزش ﺑﮫ ﻣﺣﯾط واﻗﻌﯽ ﺑروﯾد ﺗﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺷﺧص
ﺷود.
 .١١ﻣﮭﺎرت را ﺑﮫ ﭼﻧد ﻗﺳﻣت ﮐوﭼﮏ ﺗر ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد .ھر ﻗﺳﻣت را ﻧﻣﺎﯾش دھﯾد .از ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺧواھﯾد ﻗﺳﻣت ھﺎ را
ﻧﻣﺎﯾش دھد .از ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺧواھﯾد اﺟرای ﺧود را از ﻧظر اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﯽ ﮐﮫ دارد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد ،ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺑﺎزﺧوردی
از ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﮕﯾرد .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎزﺧورد دھﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑرﺳﯾد .ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﯾﻣﺎر
ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺷود آن را ﮐﺎھش دھﯾد.
 .١٢ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﺷﮑل دارﻧد اﺟﺎزه دھﯾد ﻣﺷﮑل ﺣل ﺷود و آﻣوزش ﮐﺎﻣل ﮔردد.
 .١٣ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﯾد
ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺑﺎﯾد ﺗﻐﯾﯾر ﭘذﯾر ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺣﯾط را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد و ﺑﮫ ﻣﺣﯾط واﻗﻌﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﯾر

دھﯾد .
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اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ٤٠_٨٠درﺻد
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ دھﯾم ﻓورا ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﺷوﻧد وﻧﯾﻣﯽ از
آﻧﭼﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ﻧﺎدرﺳت اﺳت!

