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 مریم تقی زاده قهی
 

 متخصص داروسازی بالینی
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو
 



 اقدامات مناسب و آموزش به بیمار

استخراج مشکالت دارودرمانی  
 و بررسی راهکارهای مناسب

 جمع آوری اطالعات

 آغاز جلسه 
 مراقبت دارودرمانی

 حفظ و برقراری ارتباط موثر

 حفظ و برقراری ارتباط موثر

 حفظ و برقراری ارتباط موثر

 شروع ارتباط موثر



History taking 

 
روندی با ساختار مشخص 

 
  دریافت اطالعات مربوط به وضعیت سالمتی و طبی بیمار 

 

 



 

Patient assessment 

 

– SOAP system 

• Subjective 

• Objective 

• Assessment 

• Plan 



Signs/Symptoms 

 

• Signs – things you can see or hear 

 

• Symptoms – things the patient reports 



• Date and time  

 

• Identifying data 

– Age, Gender, Race, Birthplace, Occupation, Job, 

Marital status 

 

• Source of History (patient, family, friends)  

– Help you to assess information 

– Reliability  

• Variable (memory, trust, Motivation) 

• Determined by evaluation 

  



• Chief Complaint 

 

– Main part of history 

– Symptoms motivate seeking help 

 

 

• Patients illness or Present illness 

 

– Identify chief complaint 

– Determine patient’s symptoms 

 



1. Location. Where is it? Does it radiate? 

2. Quality. What is it like? 

3. Quantity or severity. How bad is it? (For pain, ask for a 

rating on a scale of 1 to 10.) 

4. Timing. When did (does) it start? How long does it last? 

How often does it come? 

5. Setting in which it occurs. Include environmental factors, 

personal activities, emotional reactions, or other 

circumstances that may have contributed to the illness. 

6. Remitting or exacerbating factors. Is there anything that 

makes it better or worse? 

7. Associated manifestations. Have you noticed anything 

else that  accompanies it? (Make differential diagnosis) 

 



 

• Medical History: 

 Past medical history 

 Drug history 

 Past surgical history 

 Past psychological history 

 

• Personal and Social history  
      (education, life style, Financial status, hobbies…) 

 

• Family history 



 

• General  

• Skin 

• HEENT 

• Neck 

• Breasts 

• Respiratory 

• Cardiovascular 

• GI 

• GU 

• Peripheral vascular 

• Musculoskeletal 

• Neurologic 

• Hematologic 

• Endocrine 

• Psychiatric 



  در ابتدا بدون قطع
کالم بیمار اجازه دهیم  
مشکالتش را به زبان  

 خود شرح دهد 
 

  با سواالت باز شروع و
به سمت سواالت بسته 

 حرکت کنیم
 
استفاده از تکنیک های: 

 کالمی  
 غیر کالمی 

 گوش نمودن فعال
 

 
  در مقاطع مختلف

برداشت های خود را  
از صحبت های بیمار    
برای وی شرح داده و  

 به تایید او برسانیم



 ایجاد و برقراری ارتباط موثر با بیمار
شاه کلید مراقبت دارودرمانی موفق                                               

 اقدامات مناسب و آموزش به بیمار

 استخراج مشکالت دارودرمانی

 جمع آوری اطالعات

 آغاز جلسه 
 مراقبت دارودرمانی

 حفظ و برقراری ارتباط موثر

 حفظ و برقراری ارتباط موثر

 حفظ و برقراری ارتباط موثر

 شروع ارتباط موثر



 برقراری ارتباط مؤثر، مهارتی حیاتی در حرفه داروسازی







 رفع موانع ارتباطی

 به کارگیری زبان بدن 
 

 همدلی
 

Text 

Tex 

Text 

 شنیدن فعاالنه

 قاطعیت



 برقراری ارتباط موثر

 رفع موانع ارتباطی

 به کارگیری زبان بدن 
 

 همدلی
 

Text 

Tex 

Text 

 شنیدن فعاالنه

 قاطعیت



 
 

   اولین گام برای برقراری ارتباط موثر 
  

 ایجاد و حفظ روابط حرفه ای با بیماران و همکاران کلید •
 
 حرفه ای تعهدالزمه  •
 
ممکن است به صورت ذاتی و طبیعی در افراد وجود نداشته مهارت شنیدن  •

 باشد
 



 قضاوت و پیش داوری ممنوع برقراری ارتباط مداوم چشمی

 بازسازی عبارات

 طرح سوال و شفاف سازی

 بازخوردهای مناسب

 خالصه سازی



 برقراری ارتباط موثر

 رفع موانع ارتباطی

 به کارگیری زبان بدن 
 

 همدلی
 

Text 

Tex 

Text 

 شنیدن فعاالنه

 قاطعیت



 موانع شنیدن فعاالنه•
 عوامل مربوط به محیط•

 عوامل مربوط به موقعیت و زمان•

 عوامل مربوط به افراد   •

 

 

 
 

 



o  قضاوت کردن  

o  مجادله کردن 

o    پند دادن 

o  انحراف از موضوع 

o  مقایسه کردن 

موانع شنیدن فعاالنه 
 

 



 چینش نامناسب فضای داروخانه–
 ازدحام–
 سروصدا–

 



 
عوامل مربوط به موقعیت و زمان 

 
 
 

 

 



 
عوامل مربوط به افراد 

 
 

 شرایط جسمی و ذهنی ویژه–
 
 اختالف زبان و فرهنگ–

 استفاده از اصطالحات تخصصی•

 



 برقراری ارتباط موثر

 رفع موانع ارتباطی

 به کارگیری زبان بدن 
 همدلی 

 

Text 

Tex 

Text 

 شنیدن فعاالنه

 قاطعیت



 پیامهای غیر کالمی یا زبان بدن



 برقراری ارتباط موثر

 رفع موانع ارتباطی

 به کارگیری زبان بدن 
 همدلی 

 

Text 

Tex 

Text 

 شنیدن فعاالنه

 قاطعیت





 در این شرایط شما چه می کنید؟

o  تصور کنید که مبلغ اقالم یک نسخه مقدار قابل توجهی
 .است و آن را به اطالع بیمار می رسانید

 

 :وی با حالتی عصبی و لحنی شکایت آمیز می گوید

داروخانه ها هم  ! آخه چه خبره؟ واقعا  اینقدر زیاد میشود؟
 !خوب پول پارو می کنن

 

oپاسخ شما؟ 

 



  توی  داروها هزینه همه .نیست کنید می فکر شما که طور این (1
 .رود نمی داروخانه جیب

 

 .شده گرون چیز همه ارزونه؟ چی االن (2
 

  نتیجه مورد در پزشکتون نظر دارین؟ رو مشکل این وقته خیلی (3
 چیه؟ درمان

 

  بعضی .کنید استفاده تکمیلی های بیمه شرایط از توانید می (4
 .کنند می کمک خیلی هاشون

 



 پاسخهای مخدوش کننده ارتباط مؤثر 

عمومیت  
 دادن 

قضاوت و 
سرزنش  

 نمودن

تغییر 
 موضوع

ارائه 
 راهکار





 برقراری ارتباط موثر

 رفع موانع ارتباطی

 به کارگیری زبان بدن 
 

 همدلی
 

Text 

Tex 

Text 

 شنیدن فعاالنه

 قاطعیت





  ایجاد ابهام 
 

    تصدیق نمودن حقایق و اعتراف کردن به آنها 
 

مخالفت با انتقاد و نپذیرفتن آن 
 

    روش صفحه گرامافون شکسته 
     

کسب بازخوردهای مفید 
 

  به بعد موکول نمودن ارائه پاسخ 

 



LOGO 


