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 مریم تقی زاده قهی
 

 متخصص داروسازی بالینی
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو
 



به بیمارارائه پاسخ و آموزش   

فرموله نمودن سوال اصلی  
 بیمار و جستجوی منابع

 جمع آوری اطالعات

 آغازروند با
پرسش بیمار    
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  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 پاکسازی و آماده سازی ذهن

 بازسازی عبارات

 طرح سوال و شفاف سازی

 بازخوردهای مناسب

 خالصه سازی



 پاکسازی ذهن از هر فکری در مورد سایر بیماران و مسائل کاری یا شخصی•

استفاده از روشهای آرامسازی ذهنی و : در صورت  آشفتگی فکری و اضطراب•
 بدنی مانندتمرین تنفس

 پاکسازی و آماده سازی ذهن

 بیان شنیده ها با استفاده از کلمات  خود•

پس اتفاقی که  "،  "....منظورت این است که": استفاده  از  این عبارات•
 “....به عبارت دیگر "،   "....افتاده بود این است که

 بازسازی عبارات      

 خواستن توضیحات بیشتر یا پرسیدن سوال در موارد مبهم •

 شفاف سازی سواالت باز یا بسته•

 بازخوردهای کالمی و غیر کالمی مناسب•

 زبان بدن•

 سکوت کافی همراه با دقت در عین مدیریت زمان•

 بازخوردهای مناسب

جمع بندی مشکالت اصلی بیمار و روشن شدن آنچه شما می توانید •
 انجام دهید

 روند دریافت شرح حال•

 خالصه سازی
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 موانع شنیدن فعاالنه•
 عوامل مربوط به محیط•

 عوامل مربوط به موقعیت و زمان•

 عوامل مربوط به افراد   •

 

 

 
 

 



o  ذهن خوانی 
o  پیش داوری و قضاوت  

o  کردن مجادله 

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•
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 پیامهای غیر کالمی یا زبان بدن
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 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؟ 

 



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

 .االن چی ارزونه؟ همه چیز گرون شده

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

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



 پاسخهای مخدوش کننده ارتباط مؤثر 

عمومیت 
 دادن 

قضاوت و 
سرزنش 

 نمودن

تغییر 
 موضوع

ارائه 
 راهکار
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 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 
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