= اگز پزسٌل آهَسش دیذُ(گارد اهٌیتی)ٍجَد دارد

= حفظظخ خًَسظظزدی ٍآراهظظص در ّوظظِ حظظا السم

اغلة کافی است کِ فقظ در هعزؼ دیذ تاضٌذ.

استٍ.جَد تطَیص در پشضک ؛پزستاراى ٍکارکٌظاى

= در غَرت ًیاس تاتجَیش پشضک اس دارٍّای

هٌجز تِ تطذیذ ًاآراهی تیوار خَاّذ ضذٍ .جَد تزس

آراهثخص ًیش هیتَاى استفادُ ًوَد.

در پشضک پزستار ٍ سایز کارکٌظاى هَجظة افظشایص
رفتار تٌذخَیاًِ در تیوار هیطَد.تیواری کِ احسظاس

بهم
مرکز آموزشی ردمانی  22ن

= اگز احتوا تْاجن سیاد است تِ اٍ یادآٍری کزد کظِ

= تزای تیوار تَضیح دادُ ضَد کِ چزا اٍرا هْار هی

تْاجن ٍ پزخاضگزی رفتاری تزسظاًٌذُ ٍغیظز قاتظل

وحوه ارتباط با بیماران روان

کٌٌذ.

قثَ استٍ .در غَرت لشٍم گَضشد کظزد کظِ هْظار

(پرخاشگر)

= تزای هْار حذاقل چْار ًفز السم است.

فیشیکی خَاّذ ضذٍ .لی ایي اهز ًثایذ جٌثِ تْذیذ تِ

= تیواراى تْاجوی کِ افکار تْاجوی در سز دارًذ ٍ
در هػزف دارٍ ّوکاری ًذارًذٍ هوکٌست تزاس خَد

یا دیگزاى ایجاد خغز ًوایٌذ السم است کِ هْار
فیشیکی ضًَذ.

= تزخَرد تا چٌیي تیواراًی تایذ تا تفاّن ٍ تا حذ

اهکاى تا هالیوت ٍ تذٍى تْذیذ تاضذ.
= کلیِ ٍسایل خغزًاک تایذ اس دستزس تیوار دٍر

کٌذدرهاًگز اٍضاع را در کٌتز دارد؛آراهتظز خَاّظذ
ضذ.

خَد تگیزد.تلکِ تایذ تاکیذ ضَد کظِ تظزای حفا ظت
خَدش ٍدیگزاى ایي کار غَرت خَاّذ گزفت.
قسویه،اوتهای خیابان راه آهه،کوچه پاستور

ضَد ٍ .تِ اٍ گفتِ ضَد کِ خطًَت تِ عٌَاى

مرکس آموزشی درماوی  22بهمه

پذیزفتٌی ًیست.

تلفه 33555054:و 028-33555978

= تزخَرد تا تیوار تایذ تِ ضکلی تاضذ کِ تا حذ هوکي

داخلی255:

اعتواد ٍّوکاری را در اٍ افشایص دّذ.
= اس تْذیذ توسخز ٍتی احتزاهی ًسثت تِ تیوار جذا
خَدداری ضَد.

تهیه و تنظیم :

کد پستی3416899198:
پورتال بیمارستانhttp://hos22bahman.qums.ac.ir:

(کارشناس ارشد پرستاری )

= تا لحي هالین ٍاعویٌاى تخص تا تیوار غحثت ًوَد.
=علت ّز اقذاهی تِ سادگی ٍ رٍضٌی تزایص تَضیح
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دادُ ضَد.
= اس تواس تذًی تا تیوار (اس قثیل دست رٍی ضاًِ
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نحوه ارتباط با بیماران روان(پرخاشگر)
ًحَُ ارتثاط تا تیواراى رٍاى ٍ اقذاهات السم تاتع
ضزایظ خاظ ّزتیوار است.

درهاًگز تایذ خَد را تِ تیوار هعزفی کٌذ ٍ تیوار را تا

ٍقتی احتوا ( abuseسَء رفتار جسوی یا جٌسی)

ًام خاًَادگی غذاکٌذ کِ ًطاًذٌّذُ ی احتزام ٍ

هغزح است ًیاس تِ هػاحثِ خاظ است .

حفخ فاغلِ هٌاسة تا اٍ است .راتغِ درهاًگز تا تیوار
ضذیذا تز آًچِ کِ اٍ تایذ تگَیذ یا ًگَیذ تاثیز هیکٌذ

علل

 .اسیي رٍ تخص عوذُ هػاحثِ ضاهل تکٌیک گَش

گاّی هوکٌست یک تیواری جسوی عاهل عالم رٍاًی

کزدى ؛هطاّذُ ٍ تفسیزٍ دخالت تِ هَقع تزای جْت

تیوار تاضذ.

دادى یا قغع تَضیحات تیوار است.

کِ در چٌیي هَاردی اقذاهات فَری هٌاسة تا تیواری

گاّی اٍقات هوکٌست تیواری تخػَظ اگز کَدک

ٍی ضزٍری استٍ.لی در اکثز هَاقع اختال الت

تاضذ خاهَش تواًذٍ جْت هػاحثِ ّوکاری السم

رٍاًپشضکی علت هزاجعِ تیواری هیثاضذ.در ّز حا
السم است کِ تا تیوار هػاحثِ تِ عول آیذ ٍ.هعایٌِ
جسوی ٍ رٍاًی غَرت پذیزد.
برقراري ارتباط با بیمارروان(پرخاشگر):
هػاحثِ تایذ در حضَر یکی اس هاهَریي اهٌیت
تیوارستاى تاضذ ٍ.در اتاق هعایٌِ تاس گذاضتِ
ضَدٍ.هَقعیت تیوار ًسثت تِ در عَری تاضذ کِ
تیوار احساس ًکٌذ در دام افتادُ است.
تزخَرد اٍلیِ تا تیوار تایذ غزیح ؛ رٍراست؛گزم
ٍعالقِ هٌذاًِ تاضذ ٍ.تا پیطزفت هػاحثِ تسثِ تِ

ٍضعیت اٍ تعذیل ضَد.غزیح تَدى ؛ غادق تَدى ؛

ًذاضتِ تاضذ.گاّی اعتزاؼ اٍ اس ارجاع اجثاری اش
تِ تیوارستاى ًاضی هیطَد ٍ .گاّی ّن تزس اس
سایزیي ٍ تٌثیِ تزای گفتي حقیقت عاهل خاهَش
هاًذى اٍست.

رٍش ّای سیز استفادُ کزد.
هثال تِ اٍ گفت  :ایي خَب است کِ اًساى ّوِ
چیشش را تِ ّوِ کس ًگَیذٍ فقظ هسائلص را تا

کساًیکِ اعویٌاى دارد ٍ هیتَاًٌذ درکص کٌٌذ در
هیاى تگذاردٍ ٌ.یا هیتَاى اس ایطاى سؤالتی پزسیذ
کِ فقظ پاسخ آرُ یا ًِ یا سایز پاسخ ّای یک کلوِ
ای داردٍ .لی اعالعات هفیذی تِ ها هیذّذ.
جلة اعتواد تیوار تسیار هْن است راتغِ تا اٍ تایذ
غزیح ؛ّوذرداًِ ٍغیز تْذیذگز تاضذ.
در تزخَرد تا ّوزاّاى کِ اکثزا ًیش آضفتِ اًذتایذ تا

ًَجَاًاى خاهَش هعوَال در هقاتل اجثار تزای غحثت
کزدى هقاٍهت هیکٌٌذ ٍ .در الک دفاعی فزٍ هیزًٍذٍ

حَغلِ تَد ٍ اس ّوکاری آًاى در تطخیع ٍ درهاى
استفادُ تزد.

ًویتَاى تا تا هقاتلِ هستقین آًْارا تِ حزف آٍرد.جلة

هحزهاًِ تَدى اعالعات ٍ حفخ اسظزار تیوظار تایظذ

اعتواد تیوار ٍ تزخَرد حاکی اس درک کوک تْتزی

هزاعات ضَد.هگزدر غَرتی کِ جاى فزد ثظالثی در

هیکٌذ.تالش تزای پیذا کزدى علت خطن یا تزس آًْا

خغز تاضذ.

ًتیجِ تْتزی دارد.

مداخالت پرستاري

آرام ٍ غیز تْذیذگزتَدى تسیار هْن است ٍ ایي تیوار
را هتقاعذ هیکٌذ کِ ضوا تز اٍضاع کٌتز داریذ ٍ

= در سهاًیکِ رفتار خطًَت آهیش تزٍس کزدُ

هیتَاًیذ اقذام غحیح تزای حفا ت اٍ اس آسیة تِ

استً.خستیي اقذام تغییي علت آى است تا تز

خَد ٍ دیگزاى اًجام دّیذ .
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در هَرد تیواراًی کِ ّوکاری ًذارًذ هی تَاى اس

اساس آى در هاى السم اًجام گیزد.
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