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ايپماهی اصلی مطالعو
ػال هت هؼٌَی تِ ػٌَاى یىی اص اتؼاد ػالهتی دس وٌاس ػالهت جؼوی ،سٍاًی ٍ اجتواػی دس ًظش گشفتِ
ؿذُ اػت .ػالهت هؼٌَی دٍ تخؾ جذاییًاپزیش تؼذ هؼٌَی (ّذفوٌذی ٍ هؼٌای صًذگی ٍ هشي ،اخاللیات
ٍ ایواى ٍ تَول تِ پشٍسدگاس) ٍ اػوال هزّثی (اًجام هٌاػه فشدی ٍ جوؼی دیٌی) سا ؿاهل هیؿَد .ایي
تؼذ اص ػالهت اص چْاس طشیك تش ػِ تؼذ دیگش ػالهتی تأثیش داسد6
 سفتاسّای تْذاؿتی هٌذسج دس ادیاى
 حوایت اجتواػی اص طشیك اًجام هٌاػه دیٌی ٍ هؼٌَی جوؼی تَصیِ ؿذُ دس دیي
 ػایىًََسٍفیضیَلَطیه تا احؼاع سضایت ًاؿی اص دیذگاُ هؼٌَی
 اتؼاد وـف ًـذُ خلمت تِ ٍیظُ دس تؼذ هؼٌَی الْی
ًتیجِ ایي تأثیشات «پیـگیشی اص تیواسی ،افضایؾ تحول تیواسی ،تْثَد ػشیغتش تیواس ،واّؾ هیضاى اػتفادُ
اص خذهات تْذاؿتی دسهاًی ،سضایتهٌذی ٍ آساهؾ» اػت.
ایي هطالؼِ دس ساػتای طشح جاهغ ػالهت اػتاى ٍ تِ هٌظَس دػتیاتی تِ الگَی اسایِ خذهات هـاٍسُ
ػالهت هؼٌَی اًجام ؿذُ اػت ٍ هحصَل آى آییيًاهِ ٍ ؿیًَُاهِ اػتمشاس پایلَت خذهات ػالهت هؼٌَی
دس یىی اص تیواسػتاىّای اػتاى لضٍیي اػت .پیامّای اصلی هطالؼِ تِ ؿشح صیش اػت6
پیام اول) اسایِ خذهات ػالهت هؼٌَی دس تیواسػتاىّا اًذیىاػیَىّای ٍیظُای داسد اص جولِ تیواساى
صؼةالؼالج ،تیواساى هضهي ٍ هَاسدی وِ تِ صَست حاد هاًٌذ ػمط جٌیي هادسی وِ ػالّا هٌتظش ًَصاد
تَدُ اػت.
پیام دوم) خذهات ػالهت هؼٌَی دس تیواسػتاى ػِ هشحلِ اصلی اسصیاتی ػطح هؼٌَی تیواس ٍ اسجاع تِ
هـاٍس(تَػط پضؿه) ،هـاٍسُ هؼٌَی (تَػط واسؿٌاع هؼٌَی) ٍ خذهات پغ اص تشخیص (تا ّذایت ٍ
پایؾ ػیؼتن پشػتاسی) سا ؿاهل هیؿَد.
پیام سوم) تا ایٌىِ دس هطالؼات هختلف اثشتخـی ایي خذهات دس ػالهت تیواساى ًـاى دادُ ؿذُ اػت،
الصم اػت دس طَل اػتمشاس آصهایـی ایي خذهت ،هطالؼِای طشاحی ؿَد تا تأثیش ایي هذل سا تش تْثَد
ؿاخصّای هؼیي تؼٌجذ.

پیام چهارم) حفظ اػشاس تیواساى ،هْاست واسوٌاى ػالهت دس گشفتي ؿشح حال ٍ ٍسٍد تِ حَصُ هؼٌَی
تیواساى ٍ جلة اػتواد آًاى ،یافتي یا تَاًوٌذػاصی هـاٍسیي هؼٌَی (دس حال حاضش دٍسُ اختصاصی تشای
ایي هَضَع دس وـَس ٍجَد ًذاسد) ٍ پایؾ تیواساى اص جولِ چالؾّای اصلی اسایِ ایي خذهات اػت.
پیام پنجن) ریٌفؼاى هَسد هطالؼِ هؼتمذًذ دس ؿشایط فؼلی وِ هـاٍسُ ػالهت سٍاًی ٍ اجتواػی دس
تیواسػتاىّا دچاس هـىل ٍ ًمص اػت ،اػتمشاس خذهات ػالهت هؼٌَی تِ هشاتة دؿَاس تِ ًظش هیسػذ ٍ
الصم اػت دس وٌاس ایي خذهت تمَیت جذی خذهات هـاٍسُ سٍاًی (سٍاًـٌاػاى تالیٌی ٍ سٍاًپضؿىاى) ٍ
اجتواػی (هذدواساى اجتواػی) ًیض اًجام ؿَد.
پیام ششن) ػلیسغن ٍجَد هخالفت تشای اػتمشاس ایي خذهات اص ػَی تشخی واسؿٌاػاى ػطح هلی،
ضشٍست ٍ اػتمثال اص اػتمشاس ایي خذهات دس ػطح هحیطی تشای پضؿىاى ٍ پشػتاساى تیواسػتاى سٍؿي ٍ
چـنگیش اػت.
پیام هفتن) تا ایٌىِ دس ایي هطالؼِ تش تْشُهٌذی اص خذهات ػالهت هؼٌَی دس تیواساى صؼةالؼالج تأویذ
ؿذُ اػت وِ اص ًَع پیـگیشی ػطح ػَم هیتاؿذ ،اها ًثایذ فشاهَؽ وشد وِ ػالهت هؼٌَی تِ ػٌَاى یىی
اص اػاػیتشیي ساّثشدّا دس پیـگیشی ػطح اٍل واستشد داسد ٍ پیـٌْاد هیگشدد وِ تشًاهِّای جذیذتش
تشای ایي ػطح طشاحی ؿذُ ٍ یا تشًاهِّای هَجَد وـَس دس ایي صهیٌِ هَسد ًمذ ٍ اسصؿیاتی لشاس گیشد.

چکیده
ػالهت هؼٌَی تِ ػٌَاى یىی اص اتؼاد ػالهتی دس وٌاس ػالهت جؼوی ،سٍاًی ٍ اجتواػی دس ًظش گشفتِ
ؿذُ اػت .ػالهت هؼٌَی دٍ تخؾ جذاییًاپزیش تؼذ هؼٌَی (ّذفوٌذی ٍ هؼٌای صًذگی ٍ هشي ،اخاللیات
ٍ ایواى ٍ تَول تِ پشٍسدگاس) ٍ اػوال هزّثی (اًجام هٌاػه فشدی ٍ جوؼی دیٌی) سا ؿاهل هیؿَد .ایي
تؼذ اص ػالهت اص چْاس طشیك سفتاسّای تْذاؿتی هٌذسج دس ادیاى ،حوایت اجتواػی اص طشیك اًجام هٌاػه
دیٌی ٍ هؼٌَی جوؼی تَصیِ ؿذُ دس دیي ،ػایىًََسٍفیضیَلَطیه تا احؼاع سضایت ًاؿی اص دیذگاُ
هؼٌَی ٍ اتؼاد وـف ًـذُ خلمت تِ ٍیظُ دس تؼذ هؼٌَی الْی تش ػِ تؼذ دیگش ػالهتی تأثیش داسدً .تیجِ
ایي تأثیشات «پیـگیشی اص تیواسی ،افضایؾ تحول تیواسی ،تْثَد ػشیغتش تیواس ،واّؾ هیضاى اػتفادُ اص
خذهات تْذاؿتی دسهاًی ،سضایتهٌذی ٍ آساهؾ» اػت .ایي هطالؼِ دس ساػتای طشح جاهغ ػالهت اػتاى
ٍ تِ هٌظَس دػتیاتی تِ الگَی اسایِ خذهات هـاٍسُ ػالهت هؼٌَی اًجام ؿذُ اػت ٍ هحصَل آى آییيًاهِ
ٍ ؿیًَُاهِ اػتمشاس پایلَت خذهات ػالهت هؼٌَی دس یىی اص تیواسػتاىّای اػتاى لضٍیي اػت.
روش:

هطالؼِ اص ًَع طشاحی ػیؼتن تَدُ ٍ سٍؽ جوغ آٍسی دادُّا هشٍس هٌاتغ ٍ تحث گشٍّی هتوشوض ریٌفؼاى
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تَدُ اػت دس ٍالغ ایي هطالؼِ یه تحمیك ػولیاتی اص ًَع هـاسوتی دٍ طشفِ (هحمك ٍ ػولوٌٌذُ) اػت
وِ هشحلِ اٍل آى تشای اػتمشاس ًظام خذهات هـاٍسُ هؼٌَی دس تیواسػتاى وَثش تِ اجشا دس آهذُ اػت .تا
تؼشیف اجضای پٌج گاًِ ًظام خذهات ٍ هشٍس هٌاتغ ،اصَل طشاحی هـخص ؿذ ٍ ػپغ تش اػاع دادُّای
حاصل اص هشٍس هٌاتغ پیؾًَیغ ًظام اسایِ خذهات هـاٍسُ آهادُ ؿذ ٍ طی جلؼاتی تا ؿشوت ریٌفؼاى اص
ػِ گشٍُ هتخصصیي دیٌی ،سٍاًـٌاػاى ٍ هتخصصاى پضؿىی اجتواػی ،گشٍُ اػتمشاسدٌّذگاى اص
تیواسػتاى وَثش ٍ گشٍُ خثشگاًی اص ػطح هلی (تِ صَست ًظشخَاّی) ایي پیؾًَیغ ًْایی ؿذ ٍ فشایٌذ
جلة حوایت تشای اػتمشاس خذهات دس تیواسػتاى وَثش طی ؿذ.
نتایج:

پٌج هؼیاس اصلی وِ دس طشاحی ایي خذهت هحَس لشاس گشفت ػثاست تَد اص« 6جاهغ تَدى خذهت ٍ ادغام
ؿذُ تا ػیؼتن هَجَد ،هذًظش لشاس دادى تذاٍم هشالثت دس اتؼاد سٍاًی ٍ اجتواػی ،هـاسوت هذیشیت اسؿذ
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تیواسػتاى ٍ پضؿىاى ٍ پشػتاساى دس تذاسن خذهت ،هثتٌی تش ؿَاّذ تَدى ًظام طشاحی ؿذُ ٍ لشاس گشفتي
ایي خذهت تِ ػٌَاى اسصؽ ػاصهاًی دس تیواسػتاى» .دس هجوَع هذل طشاحی ؿذُ ؿاهل دٍ جض آییيًاهِ
اػتمشاس خذهات ػالهت هؼٌَی(ؿاهل فلؼفِ ٍ سػالت ،اّذاف ،ؿیَُ هذیشیت ،ػاختاس اجشایی ،فشایٌذّا ٍ
اػتاًذاسّا ٍ هٌاتغ) ٍ ؿیًَُاهِ ػول واسوٌاى ػالهت ٍ هـاٍس هؼٌَی اػت .اسایِ خذهات ػالهت هؼٌَی
دس تیواسػتاى اًذیىاػیَىّای ٍیظُای داسد اص جولِ تشای تیواساى صؼةالؼالج ،تیواساى هضهي ٍ هَاسدی وِ
تِ صَست حاد هاًٌذ ػمط جٌیي هادسی وِ ػالّا هٌتظش ًَصاد تَدُ اػت .خذهات ػالهت هؼٌَی دس
تیواسػتاى ػِ هشحلِ اصلی اسصیاتی ػطح هؼٌَی تیواس ٍ اسجاع تِ هـاٍس (تَػط پضؿه) ،هـاٍسُ هؼٌَی
(تَػط واسؿٌاع هؼٌَی) ٍ خذهات پغ اص تشخیص (تا ّذایت ٍ پایؾ ػیؼتن پشػتاسی) سا ؿاهل هیؿَد.
بحث و پیشنهاد:

تا ایي وِ دس هطالؼات هختلف اثشتخـی ایي خذهات دس ػالهت تیواساى ًـاى دادُ ؿذُ اػت ،الصم اػت
دس طَل اػتمشاس آصهایـی ایي خذهت ػالٍُ تش اهىاىػٌجی تشای اػتمشاس ایي ًَع خذهت دس ػایش
تیواسػتاىّا ،هطالؼِای طشاحی ؿَد تا تأثیش ایي هذل سا تش تْثَد ؿاخصّای هؼیي دس تیواساى تؼٌجذ .دس
طشاحی ایي خذهت ػاص ٍواسّای حفظ اػشاس تیواساى ،هْاست واسوٌاى ػالهت دس گشفتي ؿشح حال
هؼٌَی تیواساى ٍ جلة اػتواد آًاى ،یافتي یا تَاًوٌذػاصی هـاٍسیي هؼٌَی (دس حال حاضش دٍسُ اختصاصی
تشای ایي هَضَع دس وـَس ٍجَد ًذاسد) ٍ پایؾ تیواساى اص جولِ چالؾّای اصلی اػت ٍ ضشٍست داسد
پغ اص پایاى هشحلِ آصهایـی پاػخ ایي چالؾّا تِ طَس ػیٌی هـخص ؿَد .ریٌفؼاى ؿشوتوٌٌذُ دس
طشاحی ایي ًظام هؼتمذًذ دس ؿشایط فؼلی وِ هـاٍسُ ػالهت سٍاًی ٍ اجتواػی دس تیواسػتاىّا دچاس
هـىل ٍ ًمص اػت ،اػتمشاس خذهات ػالهت هؼٌَی تِ هشاتة دؿَاس تِ ًظش هیسػذ ٍ الصم اػت دس وٌاس
ایي خذهت تمَیت جذی خذهات هـاٍسُ سٍاًی (سٍاًـٌاػاى تالیٌی ٍ سٍاًپضؿىاى) ٍ اجتواػی (هذدواساى
اجتواػی) ًیض اًجام ؿَد .تا ایي وِ دس ایي هطالؼِ تش تْشُهٌذی اص خذهات ػالهت هؼٌَی دس تیواساى
صؼةالؼالج تأویذ ؿذُ اػت وِ اص ًَع پیـگیشی ػطح ػَم هیتاؿذ ،اها ًثایذ فشاهَؽ وشد وِ ػالهت
هؼٌَی تِ ػٌَاى یىی اص اػاػیتشیي ساّثشدّا دس پیـگیشی ػطح اٍل واستشد داسد ٍ پیـٌْاد هیگشدد وِ
تشًاهِّای جذیذتش تشای ایي ػطح طشاحی ؿذُ ٍ یا تشًاهِّای هَجَد وـَس دس ایي صهیٌِ هَسد ًمذ ٍ
اسصؿیاتی لشاس گیشد.
کلیذ واژهها:

ػالهت هؼٌَی ،خذهات هـاٍسُ ،تحمیك ػولیاتی

طراحی خدمات مشاوره سالمت معنىی

فصل اول

مقدهم

 qهزٍري بز هفاّین هزتبط در سهیٌِ سالهت هؼٌَي (حاغل بزرسی هتَى)
 qيافتِ ّاي هزتبط بِ ضیَُ ارايِ خذهات در تجزبیات سايز كطَر
 qهزٍري بزيافتِّاي هزبَط بِ هطالؼات سالهت ٍ هؼٌَيت
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ػالٔت ٔقٛٙی ث ٝفٛٙاٖ یىی اص اثقبد ػالٔتی
دس وٙبس ػالٔت رؼٕی ،رٙٞی  ٚارتٕبفی
ٔغشح ؿذ ٜاػت أب ٛٙٞص ث ٝدِیُ فذْ ارٕبؿ
ثیٗإِّّی دس تقشیف ػبَ 8948ػالٔت
ػبصٔبٖ رٟب٘ی ثٟذاؿت ٚاسد ٘ـذ ٜاػت .ثب
ایٗ و ٝدس ثشخی ٔت ٖٛتقبسیف ٔقٛٙیت  ٚتذیٗ
تفىیه ؿذ ٜأب دس ٔٛسد ٕٞیٗ تقبسیف ٘یض
عیف ٘ؾشات ٔحممبٖ ٔتفبٚت ثٛد ٚ ٜارٕبفی
ٚرٛد ٘ذاسد:
ٔ qقٛٙیت٘ :ؾشات  ٚسفتبسٞبی ؿخلی و ٝحغ تقّك ث ٝیه ثقذ ٔتقبِی یب چیضی فشاتش اص خٛد سا ثیبٖ
وٙذ.
ٔ qزٞت :یه ػیؼتٓ فمیذتی ثب آییٗٞب ٔ ٚشاػٓ خبف و ٝث ٝافشاد وٕه ٔیوٙذ تب ث ٝدسن ٔقٛٙی
ثبالتشی ثشػٙذ.
دیذٌبٔ ٜقٛٙی ثش سٚی ثبٚسٞبٍ٘ ،شؽٞب ،اسصؽٞب  ٚسفتبسٞب تأحیش فٕیك داسد  ٚثش سٚی ثیٛؿیٕی ٚ
فیضیِٛٛطی تأحیش ٔیٌزاسد .ایٗ تأحیش سٚی فىش  ٚثذٖ ث٘ ٝبْ تٙذسػتی ٔقٛٙی ٘بٔیذ ٔیؿٛدٔ .غبثك ثشسػی
ٔت ٖٛدیذٌبٔ ٜقٛٙی اص چٟبس عشیك سٚی ػالٔت رؼٕی ،سٚا٘ی  ٚارتٕبفی تأحیش ٔیٌزاسد:
 .8سفتبسٞبی ثٟذاؿتی :تقٟذ دیٙی ٔ ٚقٛٙیت ٔٛرت فقبَػبصی ٔؼؤِٚیتپزیشی ؿخق دس صٔی ٝٙاكَٛ
 ٚثبٚسٞبی ٔٙذسد دس دیٗ ٔیؿٛد و ٝاحشات رؼٕب٘ی  ٚسٚا٘ی سا ٘یض ث ٝخٛد اضبفٔ ٝیوٙذ ٔب٘ٙذ
سفتبسٞبی تغزیٝای تٛكی ٝؿذ ٜدس ادیبٖ.
 .2حٕبیت ارتٕبفی :ا٘زبْ ٔٙبػه دیٙی ٔ ٚقٛٙی تٛكی ٝؿذ ٜدس دیٗ ٔٛرت افضایؾ حٕبیت ارتٕبفی
ؿذ ٜؤ ٝؤِف ٝاخیش یىی اص تقییٗ وٙٙذٜٞبی ارتٕبفی ػالٔت ؿٙبخت ٝؿذ ٜاػت .دیٗ تقبٔالت
ارتٕبفی سا افضایؾ داد ٚ ٜحٕبیت ارتٕبفی سا ث ٝفٛٙاٖ یه ٔٙجـ استمبی ػالٔت فشأ ٓٞیآٚسد.
٘مؾ حٕبیت ارتٕبفی دس وبٞؾ ٚاوٙؾپزیشی لّجی  ٚفشٚلی ،تؼٟیُ ثٟجٛدی پغ اص حّٕ ٝلّجی ٚ
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وبٞؾ ػبیش فٛأُ خغش  ٚاص رّٕ ٝوبٞؾ اػتشع ،تأحیش ٔخجت داسد .حٕبیت ارتٕبفی ثب افضایؾ
ٔیضاٖ ربٖ ث ٝدس ثشدٖ اص ا٘ٛاؿ ٔختّف ػشعبٖ ساثغ ٝداسد.
 .3ػبیىٛ٘ٛسٚفیضیِٛٛطیه :احؼبع سضبیت ٘بؿی اص دیذٌبٔ ٜقٛٙی اص عشیك ٘ٛسٚپپتیذٞبی پیبْسػبٖ
سٚی ػیؼتٓٞب  ٚاسٌبٖٞبی ثذٖ ٔب٘ٙذ لّت  ٚفشٚق ،ایٕٙی  ...ٚتأحیش تمٛیتوٙٙذ ٜداسد.
 .4احشات ٔبفٛق عجیقی و ٝثشای ا٘ؼبٖ ٘بؿٙبختٔ ٝب٘ذ ٜاػت.
٘تیز ٝایٗ تأحیشات پیـٍیشی اص ثیٕبسی ،افضایؾ تحُٕ ثیٕبسی ،ثٟجٛد ػشیـتش ثیٕبسی ،وبٞؾ ٔیضاٖ
اػتفبد ٜاص خذٔبت ثٟذاؿتی– دسٔب٘ی اػت و ٝدس تحمیمبت ٔختّف ایٗ ٔؼأِ٘ ٝـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت.
ٔغبِقبت ػالٔت ٔقٛٙی ثب سٚؽٞبی رذیذ  ٚدس حٛص ٜػالٔت اص اٚاخش  8961ؿشٚؿ ؿذ ٔ ٚزٕٛفٝ
فقبِیتٞبی  5دٌ ٝٞزؿت ٝیبدآٚسی ٔیوٙذ و ٝپضؿىی دس حبَ وـف دیٗ ٔ ٚقٛٙیت اػت .ویفیت
ٔغبِقبت دس ثؼتش صٔبٖ ثٟتش ؿذ ٜاػت أب ٘تبیذ ایٗ دػت ٝاص ٔغبِقبت اغّت اص ارٞبٖ ٔتخللیٗ ػالٔت
دٚس ٔب٘ذ ٜاػت٘ .تبیذ اغّت ٔغبِقبت  ٓٞخٛؿجیٙب٘ ٓٞ ٚ ٝػختٌیشا٘ ٝتفؼیش  ٚتقجیش ؿذ ٜاػت .سٚیىشد
ٔغبِقبت اغّت دس د ٚدػت ٝتمؼیٓ ؿذ ٜاػت:

پسشکی در حال کشف دیه ي معىًیت است

 .8تأحیش دٚس (احش ٔقٛٙیت ث ٝعٛس وّی)

 .2تأحیش ٘ضدیه دیٗ (احش ارضای دیٗ ٔب٘ٙذ ٌزؿت وشدٖ ثش ػالٔتی)
ثیـتش ٔغبِقبت تٛكیفی ثٛد ٚ ٜایٗ تحمیمبت ثٚ ٝیظ ٜاص د 91 ٝٞث ٝثقذ ث ٝعٛسی رذیتشی ٔٛسد ٘مذ ٚ
ا٘تخبة لشاس ٌشفت ٝاػت تب تحمیمبت ٔقتجشتش  ٚثب خغبی وٕتشی ا٘تخبة ؿٛد ،چىیذٜای اص ایٗ تحمیمبت
دس كفحبت ثقذ آٔذ ٜاػت .اِٚیٗ ٔشوض تحمیمبت ػالٔت ٔقٛٙی رٟبٖ دس دا٘ـٍب ٜدٚن ایبالت ٔتحذ ٜثٝ
٘بْ «دیٗٔ ،قٛٙیت  ٚػالٔت» تٛػظ دوتش و٘ٛیً تأػیغ ؿذ ٜاػتٕٞ ،یٗ دا٘ـٍب ٜعت تئٛػٔٛبتیه
(پضؿىی خذایی– تٙی) سا ساٜا٘ذاصی وشد ٜاػت .ثب ایٙى ٝاسای ٝخذٔبت ػالٔت ٔقٛٙی تبسیخچٝای عٛال٘ی
داسد أب دس پضؿىی ٔذسٖ ٘یض د ٚد ٝٞتزشث ٝثشای عشاحی  ٚاػتمشاس ایٗ خذٔبت دس وـٛسٞبی وب٘بدا،
اٍّ٘یغ ،اػتشاِیب  ٚآٔشیىب ٚرٛد داسد  ٚدس وـٛس وب٘بدا  ٚاٍّ٘یغ ایٗ خذٔبت تحت ٘ؾبست ػیؼتٓ
ػالٔت آٖ اػت .دس ایشاٖ ٔشاوضی چ ٖٛا٘ؼتیت ٛتحمیمبت سٚا٘پضؿىی دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ایشأٖ ،شوض
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ٔغبِقبت حٛص ٜفّٕی ٝلٓ ،دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ  ٚاكفٟبٖ ،دا٘ـٍب ٜآصاد ٕٞٝ٘ٛ٘ ...ٚبی خٛثی ثشای وبس دس ایٗ
حٛص ٜایزبد وشدٜا٘ذ.
ایٗ ٔغبِق ٝدس ساػتبی عشح ربٔـ ػالٔت اػتبٖ  ٚثٙٔ ٝؾٛس دػتیبثی ث ٝاٍِٛی اسای ٝخذٔبت ٔـبٚسٜ
ػالٔت ٔقٛٙی ا٘زبْ ؿذ ٜاػت ٔ ٚحل َٛآٖ آییٗ٘بٔ ٚ ٝؿیٜ٘ٛبٔ ٝاػتمشاس پبیّٛت خذٔبت ػالٔت ٔقٛٙی
دس یىی اص ثیٕبسػتبٖٞبی اػتبٖ لضٚیٗ ثٛد.
الف) مريری تر مفاَیم مرتثط در زمیىٍ سالمت معىًی (حاصل تررسی متًن)

 پشداختٗ ث٘ ٝیبصٞبی ٔقٛٙی ثیٕبساٖ ثٝ
ایٗ ٔقٙبػت و ٝپضؿىبٖ ثبیذ ثیبٔٛص٘ذ تب
ؿشح حبَ ٔقٛٙی ثیٕبس سا ثب ٞذایت خٛد
ثیٕبس  ٚحفؼ  ٚاحتشاْ ث ٝثبٚسٞبی ٚی
ث ٝدػت آٚس٘ذ.
 ؿشح حبَ ٔقٛٙی اعالفبتی دس استجبط ثب
ٔشالجتٞبی دسٔب٘ی اسای ٚ ٝث ٝثیٕبس
ٔیفٕٟب٘ذ و ٝپضؿه آٔبد ٜثشسػی
٘یبصٞبی ٚی دس ایٗ صٔیٔ ٝٙیثبؿذ.

پىج دلیل ترای گرفته شرح حال معىًی تًسط پسشکان
 بسیاري اس بیواراى هذّبی ّستٌذ ٍ ػقايذ هذّبی بِ
آًْا كوک هیكٌذ تا با هطکل خَد كٌار آيٌذ.

 ػقايذ هذّبی تػویوات پشضکی را تحت الطؼاع قزار
هیدٌّذ بِ ٍيژُ ٍقتی بیواري جذي باضذ.
 ػقايذ ٍ فؼالیتّاي هذّبی با سالهتی بیطتز ٍ كیفیت
بْتز سًذگی در ارتباطٌذ.
 بسیاري اس بیواراى هايلٌذ كِ پشضک بِ ًیاسّاي
هؼٌَي آًاى تَجِ ًوايٌذ.
 تَجِ پشضکاى بِ هسائل هؼٌَي اهز جذيذي ًیست اها
ريطِ در ارتباط ديزيٌِ هیاى هذّب ،طبابت ٍ حفظ

 ثشای وّی٘ ٝیبصٞبی ٔقٛٙی ث ٝرض ٔٛاسد

سالهتی دارد.

ثؼیبس ػبد ٚ ٜپیؾ پب افتبد ٜو ٝدس چٙیٗ
اسصیبثیٞبیی ٔـخق ٔیؿ٘ٛذ ،ثیٕبس ثبیذ ث ٝوـیـبٖ ٔ ٚـبٚساٖ ٔزٞجی اسربؿ داد ٜؿ٘ٛذ.
 پضؿىبٖ ثبیذ حٕبیت  ٚؿبیذ حتی تـٛیك ثبٚسٞب  ٚوبسٞبی ٔزٞجی ػبِٕی سا و ٝثیٕبساٖ ٔفیذ ٔ ٚؤحش
احؼبع ٔیوٙٙذٔ ،ذ ٘ؾش لشاس دٙٞذ.
 پضؿىبٖ دس ؿشایظ خبف ٕٔىٗ اػت ٕٞشاٞی ثب ثیٕبس دس دفب ٘ ٚیبیؾ سا ٔٛسد تٛر ٝلشاس دٙٞذ اٌش
چ ٝدس ٔٛسد ایٗ فُٕ اختالف ٘ؾش ٚرٛد داسد ث ٝخلٛف لجُ اص ایٗ و٘ ٝیبصٞبی ٔقٛٙی ثیٕبس اسصیبثی
ؿٛد ،پش ٔخبعش ٜاػت.
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 ثٟتش اػت پضؿه استجبط خٛد سا ثب رٛأـ ٔزٞجی حفؼ ٕ٘بیذ تب ٔشارقی ثشای ثشعشفػبصی ٘یبصٞبی
ٔشالجت اص ػالٔتی ثیٕبساٖ پغ اص ٔشخلی اص ثیٕبسػتبٖ یب دسٔبٍ٘ب ،ٜتقییٗ ٌشد٘ذ.
 وبس وشدٖ ثب پشػتبساٖ ٔحّی  ٚحتی اختلبف داٚعّجب٘ ٝصٔب٘ی ثشای حٕبیت اص ثش٘بٔٞٝبی ػالٔتی
وّیؼبٞبی ٔحّی ،سٚؽٞبی دیٍشی ٞؼتٙذ و ٝپضؿىبٖ ٔیتٛا٘ٙذ ثشای ثشعشف ػبختٗ ٘یبصٞبی
رؼٕب٘ی ،سٚا٘ـٙبختی ٔ ٚقٛٙی ثیٕبساٖ دس داخُ  ٚثیش ٖٚاص فضبٞبی ٔشالجت اص ػالٔتی ،ث ٝوبس ثش٘ذ.
 پضؿىبٖ ٘جبیذ ث ٝا٘زبْ اسصیبثی ٔقٛٙی ثشای ثیٕبساٖ ػشپبیی و ٝثشای ثشداؿٗ صٌیُ ،ػشٔبخٛسدٌی،
ا٘زبْ پبح اػٕیش یب ٔؼبئُ رضیی دیٍش ٔشارقٕٛ٘ ٝدٜا٘ذ یب دس ٔٛلقیت ٔشالجتٞبی ٚیظ ٜثؼش ٔیثش٘ذ،
ثپشداص٘ذٍٔ ،ش ایٗ وٛٔ ٝلقیت حبوی اص ضشٚست ا٘زبْ ایٗ وبس اػت.
 ثٕٞ ٝیٗ تشتیت ،وٙذ ٚوب ٚدس ٔؼبئُ
ٔقٛٙی ثیٕبس كحیح ٘یؼت ٍٔش ایٗ وٝ
پضؿه استجبط دیشیٝٙای ثب ثیٕبس داؿتٝ
ثبؿذ ،ث ٝرض دس ٔٛاسدی و ،ٝپضؿه
ثیٕبسػتبٖٔ ،تخللیٗ دیٍش یب رشاح دس
حبَ پزیشؽ  ٚثؼتشی ثیٕبس دس
ثیٕبسػتبٖ ٞؼتٙذ ٕ٘ ٚیتٛاٖ ثب پضؿه
فٕٔٛی ٔشالجتٞبی اِٚی ٝثیٕبس استجبط
ثشلشاس ٕ٘ٛد.
 آٌبٞی داؿتٗ اص ٔٙبثـ ٔقٛٙی ثیٕبس لجُ

تُتریه زمان ترای اوجام ارزیاتی معىًی
ٌّ گام گزفتي ضزح حال اٍلیِ بِ ػٌَاى بخطی اس
ارسيابی يک بیوار جذيذ
ٍ قتی بیواري بزاي يک هطکل جذيذ يا ٍخین ضذى
بیواري قبلی در بیوارستاى پذيزش هیضَد
 سهاًی كِ بیوار در آسايطگاُ سالوٌذاى يا ديگز
هَقؼیتّاي ساسهاًی با سابقِ پذيزفتِ هیضًَذ
ٍ قتی كِ بیوار ٍارد آسايطگاُ بیواراى خاظ يا هزكش

هزاقبتّاي آراهص بخص هیضًَذ.
 در هؼايٌات چکاپ سالهتی بیواراى سالن
ٍ قتی تػویوات پشضکی تحت تأثیز باٍرّاي هذّبی
قزار گیزًذ

اص ٚخبٔت ٘بٌٟب٘ی یب ؿشٚؿ ؿشایظ
دسٔب٘ی ٕٞیـ ٝث ٝؿشٚؿ اسصیبثی ٔقٛٙی دس صٔبٖ ٚلٛؿ یه سٚیذاد حبد (ثشای پیـٍیشی اص ٚحـت
ثیٕبس) اسرحیت داسد.
 ثٟتشیٗ صٔبٖ ثشای ثشسػی ٔقٛٙی ثیٕبس دس حیٗ ٌشفتٗ ؿشح حبَ پضؿىی  ٚپغ اص ؿشح حبَ ارتٕبفی
ثیٕبس اػت.


طراحی خدمات مشاوره سالمت معنىی
 دس ع َٛاسصیبثی ٔقٛٙی  ٚدس ٔٛاسدی وٛٔ ٝلقیت التضب ٔیوٙذ ٔیتٛاٖ ث ٝتأییذ ایٗ ٔؼبئُ پشداخت.
 پضؿىبٖ ثبیذ ثشای تأییذ ػبد ٜثبٚسٞب  ٚوبسٞبی ػبِٓ  ٚدسػتی و ٝث ٝػبصؽ ثیٕبس ثب ثیٕبسی خٛد
وٕه ٔی وٙذ ،احؼبع ساحتی  ٚتٕبیُ داؿت ٝثبؿٙذٞ ،ش چٙذ ٕٞیـ ٝثبیذ آٔبدٌی اسربؿ ثیٕبساٖ ثٝ
سٚحب٘ی ٖٛثب تزشث ٝثشای ثشآٚسد ٜػبختٗ ٘یبصٞبی ٔقٛٙی ،سا حفؼ ٕ٘بیٙذ.
 ثشخی اص پضؿىبٖ ٕٔىٗ اػت ٔلٕٓ ؿ٘ٛذ و ٝدس ٔٛلقیتٞبی وبٔالً تقشیف ؿذٕٞ ٜشا ٜثیٕبس ث ٝدفب ٚ
٘یبیؾ ثپشداص٘ذ عٛسی و ٝیب خٛد آغبصٌش ایٗ ٘یبیؾ ثبؿٙذ یب ثب دسخٛاػت ثیٕبس ثشای ایٗ وبس ٔٛافمت
ٕ٘بیٙذ.
 ثشای ث ٝحذالُ سػب٘ذٖ خغش ارجبس ،ثٟتشیٗ سا ٜایٗ اػت و ٝثیٕبس خٛد آغبص  ٚارشای دفب ٘ ٚیبیؾ سا
ثش فٟذٌ ٜیشد ٞش چٙذ ٕٞیـ ٝایٗ عشیم ٝفّٕی ٘یؼت.
 پشداختٗ ثٔ ٝؼبئُ ٔقٛٙی ٚلتی إٞیت صیبدی داسد و ٝیه ثیٕبسی رذی ،حبد یب ٔضٔٗ ص٘ذٌی یب
ویفیت ص٘ذٌی فشد سا تٟذیذ ٔیوٙذٚ ،لتی وٚ ٝرٛد یه فبُٔ تٙؾصای سٚا٘ی ارتٕبفی ثبفج فمذاٖ
یب تغییش دس ص٘ذٌی ٔیؿٛد (ٔب٘ٙذ عالق ،داك دیذٖ ،فض ٛثیٕبس دس خب٘ٛاد ٚ ٜغیش ،)ٜیب صٔب٘ی و ٝثیٕبس
ثبیذ ٔتحُٕ یه فُٕ رشاحی ٔ ٟٓیب سٚؽٞبی دیٍشی و٘ ٝتیز ٚ ٝفبلجت ٔغٕئٙی ث ٝد٘جبَ ٘ذاسد ٚ
ثیٕبس ث ٝػختی ٔیتٛا٘ذ ثب آٟ٘ب وٙبس آیذ.
 ثٞ ٝشحبَ ،صٔبٖ كشف ؿذ ٜثشای پشداختٗ ثٔ ٝؼبئُ ٔقٛٙی ٘جبیذ ٞشٌض ربیٍضیٗ صٔبٖ الصْ ثشای
سػیذٌی وبُٔ ث٘ ٝیبصٞبی پضؿىی ثیٕبس ٌشدد.
 اٌش پضؿه ثشای ا٘زبْ وبس فزّ ٝداؿت ٝثبؿذ حتی

مراقثت معىًی شامل حیطٍ َای زیر است:
 ارسيابی ًیاسّاي هؼٌَي

پشػیذٖ یه ػؤاَ ثب ٟٔشثب٘ی  ٚا٘ذیـٕٙذی دسثبسٜ

 حوايت اس باٍرّاي بیوار

عشص سفتبس ٔقٛٙی ثیٕبس ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝآٖ چ ٝثشای

 تأيیذ اًذٍُ ٍ ًگزاًی هذّبی بیوار

ثشخی اص ثیٕبساٖ ػش چـٕ ٝاكّی ٔقٙب  ٚأیذٚاسی
اػت ،ثشای پضؿه ٘یض إٞیت داسد.

 ارجاع هٌاسب ٍ بِ هَقغ بیوار بزاي
بزطزف ساختي ًیاسّاي هؼٌَي اٍ
ّ وزاّی با بیواري بزاي دػا كزدى

 اٌش ٔشالجت ٔقٛٙی ث ٝدسػتی ا٘زبْ ٘ـٛد حتی
ٔی تٛا٘ذ فٛالت ٔٙفی ثشای ثیٕبس  ٚپضؿه داؿت ٝثبؿذ اص عشف دیٍش ،ا٘زبْ دسػت آٖ ٔیتٛا٘ذ تٛا٘بیی
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ثیٕبس ثشای ػبصؽ ثب ثیٕبسی٘ ،ضدیهتش ؿذٖ ساثغٔ ٝیبٖ پضؿه  ٚثیٕبس ،تمٛیت پیشٚی  ٚسفبیت
دػتٛسات دسٔب٘ی  ٚثبٚس داؿتٗ آٖ  ٚافضایؾ حٕبیت ٘ ٚؾبست دس ربٔق ٝسا ثبال ثشد و ٝثذیٗ تشتیت
سضبیت ثیـتشی اص ٔشالجتٞبی دسٔب٘ی حبكُ  ٚس٘ٚذ ثٟجٛدی ػشفت ٔیٌیشد.
 دسٔبٖ وبُٔ ا٘ؼبٖ ٔی تٛا٘ذ پبداؽ ثضسي  ٚفٕیمی ثشای پضؿه ث ٝاسٔغبٖ آٚسد و ٝثبفج سضبیت خبعش
ثیـتش  ٚثبصٌـت آسٔبٖ ٌشایی و ٝلجالً اص دػت سفت ٝثٛد ؿٛد.
 اص عشف دیٍشٚ ،لتی پضؿه ثذ ٖٚحؼبػیت ،احتیبط یب آٔٛصؽ دیذٖ ثٔ ٝؼبئُ ٔقٛٙی ثپشداصد،
ٔیتٛا٘ذ فبرق ٝثیبفشیٙذ ٙٔ ٚزش ث٘ ٝبسضبیتی ثیٕبس  ٚخب٘ٛادٜاؽ  ٚحتی ث ٝلیٕت دادخٛاٞی آٟ٘ب تٕبْ
ؿٛد.
 آٌبٞی اص ٘مؾ ٔ ٚؼؤِٚیت پضؿىبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔحذٚدیتٞبی آ٘بٖ دس ٔٛسد ایٗ و ٝثشای پشداختٗ ثٝ
ٔؼبئُ تب وزب ثبیذ پیؾ س٘ٚذ ،إٞیت صیبدی داسد.
 وؼت سضبیت ثیٕبس ٕٞبٖ لذس ضشٚست داسد و ٝسفبیت حذ فبكُ پضؿه  ٚثیٕبس ٍٙٞبْ ٌشفتٗ ؿشح
حبَ ٔقٛٙی ،حٕبیت اص ثبٚسٞبی ٔزٞجی  ٚدفب وشدٖ ثٕٞ ٝشا ٜثیٕبس ،الصْ ٔیثبؿذ.
 ثبیذ ث٘ ٝمبط ٔج ٚ ٟٓتبسیه الشاس ٕ٘ٛد تب اص پبیجٙذی ثی لیذ  ٚثٙذ ث ٝحذ ٔ ٚشصٞب ارتٙبة  ٚلبثّیت
ا٘قغبف دسایٗ أٛس حفؼ ٌشدد.
 ثبیذ ػبیش ٔـىالت  ٚخغشات ٔشثٛط ث ٝوٙذ  ٚوب ٚپضؿه اص ٔؼبئُ ٔقٛٙیٔ ،ـخق  ٚاص آٟ٘ب دٚسی
وشد.
 ٚ ثبالخش ٜپضؿىبٖ ثبیذ ٔؼبئُ ٔٛسد تٛرٍ٘ ٚ ٝشا٘یٞبی ٔشثٛط ثٌ ٝفتٍ ٛدسثبس ٜایٗ ٔؼبئُ ثب ثیٕبس سا
ٔشٚس وشد ٚ ٜثش آٟ٘ب غّج ٝآیذ.
 فال ٜٚثش احشات ٔخجت فشاٚا٘ی ؤ ٝزٞت ثشای ػالٔتی ث ٝد٘جبَ داسد ،ثشخی احشات ٔٙفی  ٓٞلبثُ فٛٙاٖ
ٔیثبؿٙذ.
 ثبٚسٞبی ٔزٞجی ثبفج ٔیؿ٘ٛذ و ٝثیٕبساٖ اص ٔشالجتٞبی دسٔب٘ی ٔٛسد ٘یبص چـٓ ثپٛؿٙذ ،اص
سٚؽٞبی ٘زبت ثخؾ خٛدداسی وٙٙذ  ٚدسٔبٖ ضشٚسی سا لغـ ٕ٘بیٙذ ٚث ٝربی داس ،ٚایٕبٖ سا ثشای
دسٔبٖ خٛد ا٘تخبة وٙٙذ.
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ٔ قٕٛالً ایٗ ٔؼأِ ٝصیبد اتفبق ٕ٘یافتذ أب صٔب٘ی و ٝپیؾ ثیبیذ اضغشاة  ٚاػتشع صیبدی ثشای افشادی وٝ
ثب ایٗ ٔؼأِ ٝػشٚوبس داس٘ذ ،ثٚ ٝرٛد ٔیآٚسد.
 پضؿىبٖ ثبیذ ثیبٔٛص٘ذ و ٝث ٝتلٕیٕبت ثیٕبساٖ دس استجبط ثب اسصیبثی ٔقٛٙی احتشاْ ثٍزاس٘ذ ٝ٘ ،ایٗ وٝ
دس پیؾ خٛد احؼبع س٘زؾ یب فذْ ٔمجِٛیت ٕ٘بیٙذ.
 پضؿىبٖ ثبیذ تالؽ وٙٙذ تب دس رٟبٖثیٙی ٔزٞجی ثیٕبس ٚاسد ؿ٘ٛذ تب دسن ثٟتشی اص ٔٙغك
تلٕیٌٓیشیٞبی ٚی ث ٝدػت آٚس٘ذ .تٟٙب دس ایٗ كٛست وب٘بَ ػش٘ٛؿت ػبص استجبط ٔیبٖ ثیٕبس ٚ
پضؿه ٌـٛد ٜخٛاٞذ ٔب٘ذ.
 ایٗ ادفب و ٝپشع  ٚرٛی پضؿه اص ٔؼبئُ ٔزٞجی یب ٔقٛٙی ثب ٍ٘شاٖ وشدٖ ثیٕبس یب ثشاٍ٘یختٗ احؼبع
ٌٙب ٜث ٝثیٕبس آػیت ٚاسد ٔیوٙذٔ ،یثبیؼت رذی تّمی ؿذ ٚ ٜپضؿىبٖ سا ٚاداس ث ٝآٔٛصؽ دس ایٗ صٔیٝٙ
ٕ٘بیذ .ثب ٚرٛد ایٗ ،ایٗ ادفب چٙذاٖ ثی چ ٚ ٖٛچشا  ٚاحجبت ؿذ٘ ٜیؼت و ٝپضؿىبٖ سا اص پشداختٗ ثٝ
یىی اص صٔیٞٝٙبی ثؼیبس ٔ ٚ ٟٓحیبتی ػالٔت سٚا٘ی ،ارتٕبفی  ٚرؼٕی ،ثبص داسد.
 پشػـٙبٔٔ ٝقٛٙی وبٖٔ ،یتٌٛٔ ،FICA ،8ٚٛب٘ض ACP ٚ HOPE ،2ا٘ٛاؿ اثضاسٞبی ٌشفتٗ ؿشح حبَ
ٔقٛٙی اػت.
ب) یافتٍَای مرتثط تٍ شیًٌ ارایٍ خذمات در تجرتیات سایر کشًر

 اسای ٝخذٔبت ٔقٛٙی دس ٔشحّٔ ٝـبٚسٔ ٜقٛٙی تٛػظ عیفی اص اسای ٝوٙٙذٌبٖ داٚعّت تب اػتخذاْ ؿذٜ
كٛست ٔی ٌیشد.
 وبسیى ِْٛٛدٚسٜٞبی آٔٛصؿی  ٚتقییٗ كالحیتٞبی الصْ ثشای اسای ٝخذٔبت ٔـبٚسٔ ٜقٛٙی تٛػظ
ٔشارـ ٔشتجظ ث ٝػیؼتٓ ػالٔت تقییٗ ٘ ٚؾبست ٔیؿٛد.
 تیٓ ٔذاخّ ٝدس ػالٔت ٔقٛٙی ربٔقٌ ،ٝشٜٞٚب  ٚافشاد ٔزٕٛفٝای اص سؿتٞٝبی ٔختّف ثبِیٙی ،دیٙی،
سٚا٘ـٙبػی  ٚارتٕبفی ٞؼتٙذ.
 دس اغّت ٔٛاسد ٔـبٚسیٗ اتلبِی دٌ ٚب٘ ٝث ٝػبصٔبٖٞبی ػالٔتی  ٚدیٙی داس٘ذ.
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 خذٔبت ػالٔت ٔقٛٙی ٔٛفك ساثغٔ ٝؼتمیٓ ثب حٕبیت ٔذیشیت اسؿذ ثیٕبسػتبٖ  ٚسٞجشاٖ ثبِیٙی
ثیٕبسػتبٖ داسد.
ٙٔ بثـ ٔ ٚـبٚسیٗ ثبیذ ثشای ادیبٖ  ٚفشًٞٙٞبی ٔختّف دس دػتشع ثیٕبس ثبؿٙذ  ٚالصْ اػت ٔـبٚس دس
 24ػبفت ٞفت سٚص ٞفت ٝدس دػتشع ثبؿذ.
 ث ٝدِیُ تأحیش ٚضقیت وبسوٙبٖٔ ،شالجبٖ  ٚافضبی خب٘ٛاد ٜثیٕبس ثش ػالٔت ثیٕبس،خذٔبت ػالٔت
ٔقٛٙی ث ٝایٗ افشاد  ٓٞاسایٔ ٝیؿٛد.
 تذا ْٚخذٔبت یه اكُ اػت ٔ ٚی ثبیؼت پغ اص تشخیق ثیٕبس  ٓٞادأ ٝیبثذ
ٚ احذ ٔشثٛع ٝثبیذ اتلبَ خٛد ثب ٔشاوض ٔقٛٙی  ٚدیٙی سا حفؼ وٙذ.
ٔ شالجتٞبی ٘ضدیه ث ٝپبیبٖ ص٘ذٌی  ٚػٛي ث ٝفٛٙاٖ اكّیتشیٗ  ٚفٕٔٛیتشیٗ ٔشالجت ٔقٛٙی ثبیذ ٔذ
٘ؾش ثبؿذ(حتی ایٗ ٔشالجت ث ٝعٛس ػبال٘ ٝثشای ٚاِذیٙی و ٝفشص٘ذ خٛد سا اص دػت دادٜا٘ذ ا٘زبْ ؿٛد).
ٔ ـبٚسیٗ ٔقٛٙی ٘مؾ ٔیب٘زی  ٚحٕبیتعّت سا ثیٗ ثیٕبساٖ  ٚخب٘ٛاد ٜآٟ٘ب ثب وبسوٙبٖ ٔ ٚشالجبٖ دس
ٔٛالـ ایزبد تضبد ثبصی ٔیوٙٙذ.
 دس ع َٛدٌ ٝٞزؿت٘ ٝؾبْ ػالٔت اٍّ٘ؼتبٖ ثب تحمیك ٘ـبٖ داد ٜاػت ؤ ٝشالجت وبُٔ ثیٕبساٖ دس
حیغٞٝبی رؼٕی ،سٚا٘ی  ٚارتٕبفی دس ٘ؾبْ ػالٔت ِحبػ ؿذ ٜاػت أب ث ٝخذٔبت ٘ ٚیبصٞبی
ٔقٛٙی ثیٕبساٖ پبػخ ٔٙبػت داد٘ ٜـذ ٜاػت ِزا ثب ٕٞیٗ اػتذالَ ٘ؾبْ یىپبسچ ٝای ثشای حٕبیت اص
ػالٔت ٔقٛٙی ثیٕبساٖ تقشیف وشد ٜاػت و ٝؿبُٔ ٔٛاسد صیش اػت:
 -8حٕبیت اص ػالٔت ٔقٛٙی فشدٔ ،شارقبٖ  ٚالٛاْ ٚی :لبثُ دػتشع ثٛدٖ افشادی ثشای ؿٙیذٖ
ٔـىالت ثیٕبساٖ دس یه ؿشایظ غیشلضبٚتی ٞ ٚیزب٘ی دس ٔٛالـ اضغشاة ،دس ع 24 َٛػبفت ٞش
ٞفت سٚص ٞفت ،ٝثشای ٞش ٘ٛؿ ٌشایؾ ٔزٞجی  ٚدیٙی ،دس داخُ  ٚخبسد ثیٕبسػتبٖٔ ،شالجتٞبی ٔؤحش
ا٘تٟبیی ص٘ذٌیٔ ،شالجتٞبی ػٛي ،أىب٘بت ثشای ٔشالجت ٔقٛٙی ٔبدسا٘ی و ٝثچ ٝیب رٙیٗ خٛد سا اص
دػت دادٜا٘ذ.
 -2حٕبیت اص ػالٔت ٔقٛٙی ؿبغّیٗ و ٝدس ؿشایظ ػخت ثیٕبسػتب٘ی ٔ ٚشالجت وبس ٔیوٙٙذ  ٓٞثشای
خٛدؿبٖ  ٓٞ ٚثشای خب٘ٛادٜٞبیـبٖ ،چشاؤ ٝشالجیٗ ثیٕبساٖ ػخت ،خٛد افشاد لٛیتشی سا ٘یبص داسد ٚ
فشا ٓٞآٚسدٖ چٙیٗ ؿشایغی ث ٝكٛست ٔـبٚس ،ٜؿشایظ خّٛت ٔٙبػت  ٚدس اختیبس ٌزاؿتٗ ٔٙبثـ
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دیٙی ٔ ٚقٛٙی اص الذأبت پیـٟٙبدی اػت.
 -3الذأبت ػبصٔب٘ی :آٔٛصؽ ػٛي  ٚاص دػت دادٖ ،دادٖ خجش ثذ  ٚاستجبط كحیح ،آٌبٞیٞب ٚ
ٟٔبستٞبی تقبُٔ ثب فشًٞٙٞبی ٔختّف ،چبِؾٞبی ٔقٛٙی تغییش  ٚاص دػت دادٖٔ ،قٛٙیت دس
ٔشالجت ػالٔت.
 -4حٕبیت ٔقٛٙی دس ربٔق( ٝلجُ اص ثؼتشی ثیٕبس  ٚثقذ اص تشخیق ثیٕبس)
ج) مريری تر یافتٍَای مرتًط تٍ مطالعات سالمت ي معىًیت

 دس ٔزٕٛؿ ٔ 351غبِق٘ ٝـبٖ داد ٜاػت و ٝافشاد ٔزٞجی  ٚدیٙی اص ٘ؾش رؼٕی ػبِٓتش ثٛد ٚ ٜؿیٜٛ
ص٘ذٌی ػبِٓتشی داؿتٝا٘ذٔ ،شارق ٝآ٘بٖ ث ٝدوتش وٕتش ثٛد ٜاػت.
 دس ٔزٕٛؿ ٔ 851غبِق٘ ٝـبٖ داد ٜاػت

وتیجٍ یک مطالعٍ از دیذگاٌ تیماران

و ٝفقبِیتٞبی ٔزٞجی ثب ثشخی اص رٙجٞٝبی
ػالٔت سٚا٘ی استجبط داسد  ٚایٗ افشاد ثٟتش
ثب اػتشع سٚثشٔ ٚیؿ٘ٛذ.
 ثیٕبساٖ تٕبیُ داس٘ذ و ٝدس ٔٛسد ػالٔت

(سال 2000در آمریکا)
 %94 هزاجؼاى بِ بیوارستاىّا هؼتقذًذ كِ سالهت
هؼٌَي بِ اًذاسُ سالهت جسوی اّویت دارد.
 %77 هؼتقذًذ كِ پشضکاى بايذ ًیاسّاي هؼٌَي
بیواراى خَد را بِ ػٌَاى بخطی اس هزاقبت پشضکی

ٔقٛٙی آ٘بٖ ػؤاَ ؿٛد .إٞیت ٘ؼجی
رٙجٞٝبی ٔقٛٙی ٔشالجتٞبی دسٔب٘ی ثب
ؿذت ثیٕبسی سؿذ ٔیوٙذ.
ٔ ذاخالت ثشای استمبی ػالٔت ٔقٛٙی ثٝ

در ًظز بگیزًذ.
 %37 خَاستار ايي ّستٌذ كِ پشضکاى در هَرد
باٍرّاي هذّبی با آًاى گفتگَ كٌذ.
 %80 گشارش كزدًذ كِ پشضکاى ّزگش يا بِ ًذرت
در هَرد هَضَػات هؼٌَي با آًْا غحبت ًویكٌٌذ.

عٛس وّی ٔضش ٘یؼت.
ٔ قٛٙی ثٛدٖ یه فبُٔ ٔ ٟٓلبثُ تفؼیش دس احؼبع رٙٞی ػبِٓ ثٛدٖ دس ٔؼٗٞب اػت.
 اثضاسٞبی فقّی اسصیبثی ػالٔت ٔقٛٙی وبُٔ ٘یؼتٙذ  ٚفمظ ثبیذ ثب پیؾ فشمٞبی ٔشثٛع ٝث ٝوبس سٚد.
 اِتضاْ  ٚتقٟذ دیٙی دس ػغح فٕٔٛی ثب ػالٔت ثٟتش استجبط داسد  ٚایٗ استجبط دس ص٘بٖ لٛیتش اػت وٝ
ث ٝدالیُ تمٛیت رٙجٞٝبی ارتٕبفی اػت.
 ث ٝعٛس ٔتٛػظ حضٛس دس ٔشاػٓ ٔزٞجی ثب ٔشي ٔ ٚیش وٕتش استجبط داسدٔ .ـبسوت دیٙی فٕٔٛی یه
پیؾثیٙیوٙٙذ ٜلٛی ع َٛفٕش اػت.
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ٔ شالجتٞبی پضؿىی ٔقٛٙی ؿبُٔ ٔشالجتٞبیی اػت و٘ ٝیبصٞبی ٔقٛٙی ثیٕبساٖ سا تأٔیٗ ٕ٘بیذ.
ٔیضاٖ ٞبی وّی  ٚاختلبكی اثتال ٔ ٚشي دس افشاد ثب ایٕبٖ وٕتش اص ػبیشیٗ اػت ِ ٚزا ایٗ افشاد ػالٔت
رؼٕی ،سٚا٘ی  ٚارتٕبفی  ٓٞ ٚچٙیٗ ع َٛفٕش  ٚسضبیت ثیـتشی داس٘ذ.
 ثیٕبساٖ داسای ثیٕبسی خغش٘بن ٕٛٞاس ٜاسصؽ ثبالتشی ثشای رٙجٞٝبی احؼبػی ٔ ٚقٛٙی دسٔبٖ ٘ؼجت
ث ٝپضؿىبٖ لبئُ ثٛد٘ذ.
 ؿٛاٞذ ٔجتٙی ثش ٔغبِقبت آیٙذٍ٘ ٜش  ٚث ٝخٛثی وٙتشَ ؿذ ٜو ٝحضٛس دس ٔشاػٓ دیٙی  ٚػبیش فٛأُ
دیٙی – ٔقٛٙی سا ث ٝثیٕبسیٞبی فٕذ ٜخبف ٘ؾیش ا٘ٛاؿ ٔختّف ػشعبٖٞب استجبط دٞذ ٘بوبفی ٚ
٘بٔـخق اػت.
 سٚؽٞب  ٚاسصیبثیٞب ٘یبصٔٙذ ٔشٚس ٔؼتٕش اػت تب ث ٝثٟتشیٗ سٚؽ ثشػیٓ.
 ثیـتش ٔغبِقبت تٛكیفی ثٛد ٜاػت  ٚاستجبعبتی سا ٘ـبٖ داد ٜاػت.
 دیٙذاسی ثب ٘تبیذ ٔخجت ثشای ثؼیبسی اص ٔـىالت خبف ٔشثٛط ث ٝػالٔت رؼٕب٘ی ساثغ ٝداسد.
 فٛایذ دیٙذاسی ثشای ػبصٌبسی سٚا٘ی ث ٝاحجبت سػیذ ٜاػت.
 تقٟذ دیٙی ٔ ٚقٛٙیت ٔٛرت فقبَػبصی ٔؼؤِٚیتپزیشی ؿخق دس صٔی ٝٙاك ٚ َٛثبٚسٞبی ٔٙذسد ؿذٜ
دس دیٗ ٔیؿٛدو ٝاحشات رؼٕب٘ی  ٚسٚا٘ی سا ٘یض ث ٝخٛد اضبفٔ ٝیوٙذ.
 دیٗ تقبٔالت ارتٕبفی سا افضایؾ داد ٚ ٜحٕبیت ارتٕبفی سا ث ٝفٛٙاٖ یه ٔٙجـ استمبی ػالٔت فشآٞ
ٔیآٚسد٘ .مؾ حٕبیت ارتٕبفی دس وبٞؾ ٚاوٙؾپزیشی لّجی  ٚفشٚلی ،تؼٟیُ ثٟجٛدی پغ اص حّٕٝ
لّجی  ٚوبٞؾ ػبیش فٛأُ خغش  ٚاص رّٕ ٝوبٞؾ اػتشع تأحیش ٔخجت داسد.حٕبیت ارتٕبفی ثب افضایؾ
ٔیضاٖ ربٖ ث ٝدس ثشدٖ اص ا٘ٛاؿ ٔختّف ػشعبٖ ساثغ ٝداسد.
ٕٞ جؼتٍی ٞبی ٔخجت ثیٗ فٛأُ دیٙی  ٚػالٔتی رؼٕب٘ی یبفت ؿذ ٜاػت أب ٔبٞیت دلیك استجبط ثیٗ
آٟ٘ب ٔج ٟٓاػت.
 فٛأُ دیٙی ٔ ٚقٛٙی ثب ثٟذاؿت رؼٕی ،سٚا٘ی  ٚوّی استجبط داسد ِٚی فمذاٖ وٙتشَٞب  ٚعشحٞبی
ٔٙبػت دس ثؼیبسی اص ٔغبِقبت دسن ٔحممبٖ سا اص ایٗ سٚاثظ ث ٝؿذت ٔحذٚد وشد ٜاػت.
 ؿٛاٞذ ٘ـبٖ داد ٜو ٝدیٙذاسی ثب دسكذ وٕتش افؼشدٌی ،خٛدوـی ،عالق ،فضت ٘فغ ثبال  ٚثٟضیؼتی
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رٙٞی ثبالتش ٕٞشا ٜاػت.
 استجبط ثیٗ خـٓ  ٚخلٔٛت ٔضٔٗ (فذْ ٌزؿت) ثب پیبٔذٞبی ٔٙفی ثشای ػالٔتی احجبت ؿذ ٜاػت.
 ػالٔت ٔقٛٙی ٘مؾ ٕٟٔی دس خذٔبت تفشیحی ثشای ٔقِّٛیٗ ٔ ٚحشٔٚیٗ ٔیتٛا٘ذ داؿت ٝثبؿذ.
 فجبدات  ٚفقبِیتٞبی فٕٔٛی حبالت ٔخجت ٞیزب٘ی سا ایزبد وشد ٚ ٜایٗ تقبٔالت ارتٕبفی ِزتثخـی
سا ثشای افشاد دس خالَ فقبِیتٞبی دیٙی ایزبد ٔیوٙذ ،اص عشفی یىی اص ٘تبیذ ایٗ تقبٔالت ؿىٌُیشی
سٚاثظ ؿخلی ػٛدٔٙذ اػت.
 پضؿىبٖ ٘جبیذ ثذ ٖٚؿٙبػبیی صٔیٞٝٙب  ٚػبثمٔ ٝقٛٙی ثیٕبس ثشای ٚی فقبِیتٞب ٔ ٚذاخالت پیـٟٙبد
وٙٙذ .پضؿىبٖ آٔٛصؽ وٕتشی دس ایٗ صٔی ٝٙدیذٜا٘ذ.
 پضؿىبٖ ٘جبیذ خٛد ٔذاخالت ٔ ٚـبٚسٜٞبی استمبی ػالٔت ٔقٛٙی سا اسای ٝدٙٞذ  ٚایٗ وبس تٛػظ یه
سٚحب٘ی آٔٛصؽ دیذ ٜث ٝساحتی أىبٖ پزیش اػت.
 پضؿىبٖ ثبیذ چٟبس ػؤاَ ػبد ٜسا اص ثیٕبساٖ خٛد ثىٙٙذ تب ػالٔت ٔقٛٙی آ٘بٖ سا حذع ثض٘ٙذ.
 پضؿىبٖ ثبیذ اص تأحیش ٔقٛٙیت ثش ػالٔت آٌب ٜثبؿٙذ  ٚپشداختٗ پضؿىبٖ ث ٝػؤاَ اص ػالٔت ٔقٛٙی
ثیٕبساٖ تجقیت دسٔب٘ی آ٘بٖ سا صیبد ٔیوٙذ.
 إٞیت ػالٔت ٔقٛٙی ث ٝفٛٙاٖ یه رض ٔىُٕ دس ػالٔت ث ٝعٛس وّی ،ثبیذ دس خذٔبت فشاغت دس
٘ؾش ٌشفت ٝؿٛد ؤ ٝیتٛا٘ذ ویفیت ص٘ذٌی افشاد ٔقّ َٛیب ٔحش ْٚسا ثبال ثشد.
 ثش اػبع یبفتٞٝب ػالٔت ٔقٛٙی استجبط ٔخجتی ثب فضت ٘فغ  ٚأیذ داؿتٝ؛ ثب اػتشع ٘ؼجت فىغ داسد ٚ
ثب ارتٙبة اص پشخبؿٍشی ٘ ٚبػبصٌبسی ٘ؼجت ٔٙفی داسد.
 تحمیمبت ٘ـبٖ ٔیدٞذ استجبط لبثُ تٛرٔ ٝخجتی ٔیبٖ ػالٔت ٔقٛٙی ٔ ٚمبٔٚت (ػشػختی)  ٚتٛا٘بیی
ا٘زبْ وبسٞب ٚرٛد داسد.
 ػالٔت ٔقٛٙی ساثغٔ ٝخجتی ثب ػالٔت ارتٕبفی دس حیغٞٝبی لبعقیت ،افتٕبد ث٘ ٝفغ ،لبعقیت ثشای
ؿشٚؿ ،تٕزیذ  ٚتحؼیٗ ،دسخٛاػت وٕه ٚ ،استجبط ٔٙفی ثب اؿىبَ فیضیىی  ٚا٘فقبِی خـ٘ٛت،
ٚاثؼتٍی  ٚرٟت ٌیشی دس ثشاثش وٙؾ پزیشی (ا٘فقبَ) یب دٚسی اص صد  ٚخٛسد داسد.
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 تٙبػت ٔخجت لبثُ تٛرٟی ثیٗ ػالٔت ٔقٛٙی  ٚػبصٌبسی (تفب )ٓٞدس اصدٚاد ٚرٛد داسد .فال ٜٚثش ایٗ
ٔـخق ؿذ ٜاػت.
 ػالٔت ٔقٛٙی ثب اؿتیبق ثشای ثزَ تٛر ٝث ٝثیٕبساٖ داسای ایذص استجبط داسد.
ٚ لتی فشد یه ثش٘بٔ ٝتفشیح  ٚفشاغت سا تزشثٔ ٝیوٙذ ،ػالٔت ٔقٛٙی ٚی دس حبَ تقبُٔ  ٚتأحیشٌزاسی
ثش وّی ٝفشایٙذٞبی ربسی دس استجبط ثب حضٛس دس ثش٘بٔ ٝتفشیحی  ٚػالٔت فٕٔٛی خٛاٞذ ثٛد.دس
حبِیو ٝثیىبس ثٛدٖ  ٚداؿتٗ ػىٛت یب ٔذیتیـٗ ٔیتٛا٘ذ فشكتی ثشای دس خٛد فشٚسفتٗ ایزبد وشدٚ ٜ
صٔی ٝٙایزبد  ٚپیـشفت ثقذ ٔقٛٙی سا فشإ٘ ٓٞبیذ .وؼب٘ی و ٝدس پی ػفشٞبی ٔبرشارٛیب٘ ٝث ٝكحشا ٚ
عجیقت سٚی ٔیآٚس٘ذ ،سؿذ ٔقٛٙیت  ٚتزشثٔ ٝقٛٙی دس آٟ٘ب ث ٝفّت حضٛس دس ٔٛلقیتی ٔتفبٚت،
سٞبیی اص ٔٛا٘ـ ٔٛرٛد دس ا٘شطی  ٚصٔبٖ ثٛد ٜاػت.ثٙبثشایٗ تفشیح  ٚفشاغت فضبیی سا ایزبد ٔیوشد وٝ
ثبفج سؿذ  ٚتٛػقٔ ٝقٛٙی ٔیٌشدیذ .اص عشف دیٍشٚ ،لتی فشدی ثیؾ اص حذ ثب ثقذ ٔقٛٙی ص٘ذٌی
دسٌیش ؿذ ٜثبؿذ ،ا٘زبْ یه فقبِیت تفشیحی  ٚػشٌشْ ؿذٖ ث ٝآٖٔ ،یتٛاٖ فشد سا ث ٝػٛی ؿبدوبٔی
ٔقٛٙی ػٛق دٞذ.
 تفشیح  ٚػشٌشٔی فشكتی سا ثشای افشاد ایزبد ٔیٕ٘بیذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ٘مبط ضقف  ٚلٛت خٛد سا
ثـٙبػٙذ ،پیٛػتٟٔ ٝبستٞب  ٚتٛا٘بییٞبی خٛد سا تمٛیت ٕ٘بیٙذ ،افشدی و ٝدٚػت داس٘ذ ثبؿٙذ ٚ
احؼبع خٛثی دسثبس ٜخٛد داؿت ٝثبؿٙذ .اكغالحبتی ٔب٘ٙذ احتشاْ ث٘ ٝفغ  ٚخٛد ؿىٛفبیی ،پیبٔذ ایٗ
سؿذ فشدی سا ثیبٖ ٔیوٙٙذ.
 تفشیح دس فضبی ثبص ثیش ٖٚاص ٔٙضَ فشكتی ثشای سؿذ ٔقٛٙی ثٚ ٝرٛد ٔیآٚسد.
 تفشیح ث ٝعٛس غیشٔؼتمیٓ ثش سٚی ػالٔتی  ٚؿبدوبٔی تأحیش ٔیٌزاسد و ٝث ٝتٛا٘بیی آٖ ثشای وٙبس آٔذٖ
ثب ٔـىالت دس پبػخ ث ٝحٛادث  ٚتغییشات تٙؾصای ص٘ذٌی اػت .حضٛس دس تفشیحبت وٙبس آٔذٖ ثب
حٛادث پش اػتشع ص٘ذٌی سا اص عشیك حٕبیت ػپشٞبی ارتٕبفی ٚ 3فضْ ساػخ آػبٖ ٔیػبصد .یه فشد
ٔقٛٙی ػبِٓ داسای حغ استجبط ثب دیٍشاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ حغ ٔؼؤِٚیت دس ص٘ذٌی ٔیثبؿذ و ٝاٍ٘یض ٜآٖ
سا اص رٟبٖ ٔب فٛق دسیبفت ٔیوٙذ.
3
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 حبكُ تحمیمبت  ٚدا٘ؼتٞٝب دس وٙفشا٘غ  8978وبد ػفیذ دس ٔٛسد وِٟٛت ثیبٍ٘ش ایٗ ٔٛضٛؿ ثٛد
و ٝاٞذاف ٔقٛٙی٘ ،یبصٞب  ٚخذٔبت ثشای وٙبس آٔذٖ ثب پیشی  ٚػبَٞبی پبیب٘ی ص٘ذٌی إٞیت صیبدی
داس٘ذ .اص آٖرب و ٝفشد ٕٔىٗ اػت ثشخی اص فّٕىشدٞبی رؼٕب٘ی یب رٙٞی خٛد سا اص دػت ثذٞذ،
ٔقٛٙیت فٙلشی حیبتی دس ػالٔت فٕٔٛی یه فشد پب ث ٝػٗ ٌزاؿت ٝلّٕذاد ٔیٌشدد.



طراحی خدمات مشاوره سالمت معنىی

فصل دوم

روش کار



طراحی خدمات مشاوره سالمت معنىی
ٔغبِق ٝاص ٘ٛؿ عشاحی ػیؼتٓ ثٛد ٚ ٜسٚؽ
رٕـآٚسی دادٜٞب ٔشٚس ٔٙبثـ  ٚثحج ٌشٞٚی
ٔتٕشوض ریٙفقبٖ ثٛد ٜاػت دس ٚالـ ایٗ ٔغبِقٝ
یه تحمیك فّٕیبتی 4اص ٘ٛؿ ٔـبسوتی د ٚعشفٝ
(ٔحمك  ٚفُٕوٙٙذ )ٜاػت و ٝثشای اػتمشاس ٘ؾبْ
خذٔبت ٔـبٚسٔ ٜقٛٙی دس ثیٕبسػتبٖ ث ٝارشا دس
آٔذ ٜاػت .ثشای عشاحی ایٗ ٘ؾبْ دٌ ٚبْ اِٚیٝ
ثشداؿت ٝؿذ:
 )8تقشیف ارضای ٘ؾبْ :ثش اػبع آٔٛصٜٞبی
ٔذیشیتی ارضای ٘ؾبْ ث ٝكٛست ٔؤِفٞٝبی
پٙذٌب٘ ٝؿبُٔ اٞذاف ،ؿیٔ ٜٛذیشیتٙٔ ،بثـ
(ٔبِی ،ا٘ؼب٘ی  ٚتزٟیضات  ٚاعالفبت) ،فشایٙذ  ٚسٚاَ (ؿیٜ٘ٛبٔٞٝب)  ٚػبختبس تقییٗ ؿذ ٚ ٜثخـی ٘یض
ثشای ٕٞبٍٙٞی ثب ٔحیظ ثیش٘ٚی دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ.
ٔ )2شٚس ٔٙبثـ ثٙٔ ٝؾٛس ٔـخق وشدٖ اك َٛعشاحی :دس ٔزٕٛؿ  5اكُ حبكُ ٔشٚس ٔٙبثـ  ٚثحج اِٚیٝ
تیٓ پشٚط ٜثشای عشاحی تٛافك ؿذ و ٝث ٝؿشح صیش ثٛد:
 خذٔت ربٔـ  ٚادغبْ ؿذ ٜثب ػیؼتٓ ٔٛرٛد عشاحی ؿٛد.
 تذأ ْٚشالجت دس اثقبد سٚا٘ی  ٚارتٕبفی  ٓٞثشای ثیٕبس ٔذ ٘ؾش ثبؿذ.
ٔ ـبسوت ٔذیشیت اسؿذ ثیٕبسػتبٖ  ٚپضؿىبٖ  ٚپشػتبساٖ دیذ ٜؿٛد.
ٔ جتٙی ثش ؿٛاٞذ ثبؿذ (عشاحی ؿی٘ ٜٛبٔٞ ٝب ،كالحیت افشاد )...ٚ
 ث ٝفٛٙاٖ اسصؽ ػبصٔب٘ی ثیٕبسػتبٖ ٔغشح ثبؿذ.
ثشای ٞش یه اص ایٗ ارضای تقییٗ ؿذ ،ٜدادٜٞبیی اص ٔشٚس ٔٙبثـ فّٕی  ٚتزشثیبت ػبیش وـٛسٞب اػتخشاد
ؿذ ٚ ٜپیؾ٘ٛیغ ؿذ (خالكٝای اص ایٗ دادٜٞب دس لؼٕت ٔشٚس ٔٙبثـ ٕٞیٗ ٌضاسؽ آٔذ ٜاػت) .ثش اػبع
4
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تحّیُ ریٙفقبٖ ،وٕیت ٝساٞجشی ٔتـىُ اص ػ ٝدػت ٝصیش تـىیُ  ٚعی چٟبس رّؼ( ٝپیٛػت ؿٕبس ٜیه)
ثحج ٌشٞٚی ٔتٕشوض ٘ؾبْ تذٚیٗ ؿذ ٜسا ٘مذ وشد٘ذ:
ٌشٔ )8 ٜٚتخللیٗ دیٙی ،سٚا٘ـٙبػبٖ ٔ ٚتخللبٖ پضؿىی ارتٕبفی
ٌشٌ )2 ٜٚش ٜٚاػتمشاسدٙٞذٌبٖ اص ثیٕبسػتبٖ وٛحش (سییغ ثیٕبسػتبٖ ،پضؿه ٔتخلقٔ ،تشٔ ٚ ٖٚذیش
ثیٕبسػتبٖٕ٘ ،بیٙذٔ ٜقب٘ٚت تٛػق ٝدا٘ـٍب)ٜ
ٌش )3 ٜٚخجشٌب٘ی اص ػغح ّٔی (دس كٛست فذْ حضٛس ث ٝكٛست ٘ؾشخٛاٞی)
ٕٞضٔبٖ پیؾ ٘ٛیغ ٔزوٛس ث ٝتقذادی اص خجشٌبٖ وـٛسی و ٝدس صٔی ٝٙػالٔت ٔقٛٙی تزشث ٚ ٝتحمیك
داؿتٝا٘ذ اسػبَ ٘ ٚؾشات آ٘بٖ دس پیؾ٘ٛیغ افٕبَ ؿذ .دس ٔزٕٛؿ ٔذَ عشاحی ؿذ ٜد ٚرض داسد:
 آییٗ٘بٔ ٝاػتمشاس خذٔبت ػالٔت ٔقٛٙی(ؿبُٔ فّؼف ٚ ٝسػبِت ،اٞذاف ،ؿیٔ ٜٛذیشیت ،ػبختبس
ارشایی ،فشایٙذٞب  ٚاػتب٘ذاسٞب ٙٔ ٚبثـ)
 ؿیٜ٘ٛبٔ ٝفُٕ پضؿىبٖ  ٚپشػتبساٖ ٔ ٚـبٚس ٔقٛٙی (ایٗ ٔٛسد ث ٝعٛس ٔجؼٛطتشدس عشح تحمیمبتی
رذاٌب٘ ٝای ثبیذ ث ٝدػت آیذ).
فشایٙذ رّت حٕبیت ثشای اػتمشاس ایٗ خذٔبت ث ٝؿشح صیش عی ؿذ:
ٔزاوش ٜثب سی یغ دا٘ـٍب ٜثب تٛر ٝث ٝػٙذ ربٔـ ػالٔت اػتبٖ ،ا٘تخبة ثیٕبسػتبٖ پبیّٛتٔ ،زاوش ٜسییغ
دا٘ـٍب ٜثب سییغ ثیٕبسػتبٖ ،آٔبدٜػبصی پیؾ٘ٛیغ آییٗ٘بٔ ٚ ٝؿیٜ٘ٛبٔ ٚ ٝػپغ ثشٌضاسی رّؼ ٝرّت
حٕبیت تیٓ ٔ زشی ثب تیٓ ثیٕبسػتب٘ی ،تـىیُ وٕیت ٝساٞجشی  ٚدفٛت تیٓ ثیٕبسػتب٘ی ثشای ٘مذ ٘ؾبْ عشاحی
ؿذ ،ٜثبصدیذ اص ٔحُ ٔـبٚسٔ ٜقٛٙی دس ثیٕبسػتبٖ  ٚتقییٗ ٔىبٖ  ٚتزٟیضات ٔٙبػت ،ثشآٚسد ٞضیٝٙ
آٔبد ٜػبصی اعبق  ٚتزٟیضات ٔـبٚس ،ٜسایض٘ی ثشای تخلیق ٔٙبثـ ٔبِی  ٚرّؼ ٝتٛریٟی  ٚآٔٛصؿی پضؿه،
پشػتبساٖ  ٚوبسؿٙبع ٔؼؤٔ َٚـبٚسٔ ٜقٛٙی ،سایض٘ی ثشای تقییٗ ٔـبٚس ٜػالٔت ٔقٛٙی اص ثیٗ وبسؿٙبػبٖ
ٞ ٚیأت فّٕیٞبی دا٘ـٍب ٚ ٜا٘قمبد لشاسداد ثب ٚی .دس تبسیخ  21ثٔ ٕٟٗب ٜػبَ  8398ثب حضٛس ریٙفقبٖ
اػتب٘ی افتتبح ٔشحّ ٝد ْٚپشٚطٜ؛ ثشای پبیّٛت ایٗ خذٔبت آغبص ؿذ.
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فصل سىم

نتا جی
(آنیی انهم اه و شیىه انهم اه)
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طراحی خدمات مشاوره سالمت معنىی
الف)آییهوامٍ ایجاد ي تًسعٍ «خذمات سالمت معىًی»
در تیمارستانَای استان قسيیه
مقذمٍ

ػالٔت ٔقٛٙی ث ٝفٛٙاٖ یىی اص اثقبد ػالٔتی دس وٙبس ػالٔت رؼٕی ،سٚا٘ی  ٚارتٕبفی دس ٘ؾش ٌشفتٝ
ؿذ ٜاػت .ػالٔت ٔقٛٙی د ٚثخؾ رذایی ٘بپزیش دیذٌبٔ ٜقٛٙی (ٞذفٕٙذی ص٘ذٌی ،اخاللیبت  ٚایٕبٖ ٚ
تٛوُ ث ٝپشٚسدٌبس)  ٚافٕبَ ٔزٞجی (ا٘زبْ ٔٙبػه فشدی  ٚرٕقی دیٙی) سا ؿبُٔ ٔیؿٛد .ایٗ ثقذ اص
ػالٔت اص چٟبس عشیك سفتبسٞبی ثٟذاؿتی ٔٙذسد دس ادیبٖ ،حٕبیت ارتٕبفی اص عشیك ا٘زبْ ٔٙبػه دیٙی
ٔ ٚقٛٙی تٛكی ٝؿذ ٜدس دیٗ ،ػبیىٛ٘ٛسٚفیضیِٛٛطیه ثب احؼبع سضبیت ٘بؿی اص دیذٌبٔ ٜقٛٙی  ٚاحشات
ٔبفٛق عجیقی و ٝثشای ا٘ؼبٖ ٘بؿٙبختٔ ٝب٘ذ ٜاػت ثش ػ ٝثقذ ػالٔتی دیٍش تأحیش داسد ٘ ٚتیز ٝایٗ تأحیشات
پیـٍیشی اص ثیٕبسی ،افضایؾ تحُٕ ثیٕبسی ،ثٟجٛد ػشیـتش ثیٕبسی ،وبٞؾ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص خذٔبت
ثٟذاؿتی – دسٔب٘ی اػت.
ایٗ آییٗ٘بٔ ٝدس ساػتبی ارشایی ؿذٖ عشح ربٔـ ػالٔت اػتبٖ  ٚثٟجٛد ؿبخقٞبی ػالٔت اػتبٖ لضٚیٗ
تذٚیٗ ؿذ ٜاػت.
مادٌ  )1اَذاف

ٞذف اص تذٚیٗ ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝعشاحی ،اػتمشاس  ٚاسصؿیبثی اسای ٝخذٔبت ػالٔت ٔقٛٙی دس ٔحیظ ثیٕبسػتب٘ی
اػت .ثیٕبساٖ ٔـٕ َٛایٗ خذٔبت حذالُ ٔٛاسد صیش سا ؿبُٔ ٔی ؿ٘ٛذ:
ٔ شارقبٖ داسای ثیٕبسیٞبی ٔضٔٗ (ثیٕبساٖ ػشعب٘یٔ ،جتالیبٖ ث ٝدیبثت  ٚػبیش ثیٕبسیٞبی و ٝدس
دػتٝثٙذی ثیٕبسیٞبی ٔضٔٗ لشاس داس٘ذ)
ٔ شارقبٖ داسای ثیٕبسی حبد (ػمظ رٙیٗ ،اعالؿ وؼت وٙٙذٌبٖ اص اخجبس ثذ اص رّٕ٘ ٝمق فض،ٛ
ػشعبٖ٘ ،بثبسٚسیٔ ،شي اعشافیبٖ )...ٚ
ٔ شارقبٖ ٔقتبد ،ص٘بٖ ص٘ذا٘ی ثیٕبس ،حبٍّٔی ٘بٔـشٚؿ  ٚػمظ غیشلب٘٘ٛی
ثیٕبساٖ داسای ٔـىالت حبد دس اٚسطا٘غٞب فمظ دس كٛست تـخیق پضؿه ثٔ ٝـبٚس ػالٔت ٔقٛٙی
اسربؿ دادٔ ٜیؿٛد.
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ایٗ خذٔبت دس اِٛٚیت ا َٚثشای ثیٕبساٖ  ٚخب٘ٛاد ٜآٟ٘ب  ٚػپغ پضؿىبٖ ،پشػتبساٖ  ٚخذٔ ٝثیٕبسػتبٖ ثٝ
ٚیظ ٜوبسوٙب٘ی و ٝدس ثخؾٞبی ثیٕبسػتب٘ی دؿٛاس اؿتغبَ داس٘ذ سا ؿبُٔ ٔیؿٛد.
مادٌ  )2فرایىذ ،ريال ي استاوذاردَا

فشایٙذ اسائ ٝخذٔت ػالٔت ٔقٛٙی ػٔ ٝشحّ ٝاكّی ؿبُٔ اسصیبثی ػالٔت ٔقٛٙی تٛػظ پضؿه (ؿیٜ٘ٛبٔٝ
پیٛػت)ٔ ،ـبٚس ٜػالٔت ٔقٛٙی تٛػظ ٔـبٚس ٔٙتخت (ؿیٜ٘ٛبٔ ٝپیٛػت)  ٚخذٔبت حٕبیتی ؿبُٔ ٔٛاسد
صیش اػت:
اِف) تؼٟیالت ثیٕبسػتب٘ی دس صٔبٖ ثؼتشی
ة) آٔٛصؽ ثیٕبس صٔبٖ تشخیق  ٚحٕبیتٞبی پغ اص تشخیق :خذٔبت پغ اص تشخیق ٔقشفی تؼٟیالت
استمبی ػالٔت ٔقٛٙی  ٚفضٛیت دس ا٘زٕٗٞب  ٚػٕٗٞبی خیشی٘ ٚ ٝیىٛوبسی ،اػتفبد ٜاص أىب٘بت
تفشیحیٌ ،شٜٞٚبی خٛدیبس ثیٕبساٖ ٔ ...ٚیثبؿذ.
مادٌ  )3ساختار

دس ػبَ ا َٚاػتمشاس آییٗ٘بٔ ٝؿٛسای ػالٔت ٔقٛٙی ثیٕبسػتبٖ ٔتـىُ اص سئیغ ثیٕبسػتبٖٕ٘ ،بیٙذٟ٘ ٜبد
سٞجشی دس دا٘ـٍبٕ٘ ،ٜبیٙذٔ ٜقب٘ٚت تٛػقٔ ،ٝذیش ثیٕبسػتبٖٔ ،تشٕ٘ ٚ ٖٚبیٙذ ٜػٛپشٚایضٚسٞبٕ٘ ،بیٙذٜ
پضؿىبٖٔ ،ـبٚس ٔٙتختٕ٘ ،بیٙذٔ ٜذدوبسی ثیٕبسػتبٖٕ٘ ،بیٙذٔ ٜقب٘ٚت دسٔبٖ ٕ٘ ٚبیٙذ ٜدثیشخب٘ٝ
ػیبػتٌزاسی ػالٔت دا٘ـٍب ٜتـىیُ خٛاٞذ ؿذٚ .ؽبیف ایٗ ؿٛسا ثش٘بٔٝسیضی ،ػبصٔب٘ذٞی ،تـٛیك ٚ
٘ؾبست ثش حؼٗ اػتمشاس آییٗ٘بٔ ٝاػت .ایٗ ؿٛسا پغ اص ا٘زبْ اسصؿیبثی اػتمشاس آییٗ٘بٔ ٝدس پبیبٖ ػبَ اَٚ
دس ؿٛساٞب  ٚوٕیتٞ ٝبی ثیٕبسػتب٘ی ٔٛرٛد ث٘ ٝحٛی و ٝوبسوشدٞبی آٖ حفؼ ؿٛد ادغبْ خٛاٞذ ؿذ.
مادٌ  )4مىاتع

 ا٘ؼب٘ی :پضؿىبٖ آٔٛصؽ دیذ ٜدس صٔیٌ ٝٙشفتٗ ؿشح حبَ ٔقٛٙی  ٚاسای ٝثبصخٛسد اِٚیٗ ػغح
سٚیبسٚیی ثیٕبساٖ ٔ ٚشارقبٖ دس صٔی ٝٙػالٔت ٔقٛٙی ٞؼتٙذ .ایٗ پضؿىبٖ ٔغبثك پشٚتىُ پیٛػت اص
ثیٕبساٖ ؿشح حبَ ٔقٛٙی اخز  ٚثشای ا٘زبْ ٔذاخّ ٝتلٕیٌٓیشی ٔیوٙٙذٔ .ـبٚس ػالٔت ٔقٛٙی یه
وبسؿٙبع دیٙی آٔٛصؽ دیذ ٜاػت وٌٛ ٝاٞیٙبٔ ٝؿشوت دس دٚس ٜػالٔت ٔقٛٙی سا دسیبفت ٔیوٙذ.
ایٗ دٚس ٜػ ٝسٚص ٜث ٝكٛست ٔـتشن تٛػظ دا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی لضٚیٗ ،حٛص ٜفّٕی ٝلضٚیٗ ٚ
دا٘ـٍب ٜلضٚیٗ عشاحی  ٚارشا ٔیؿٛد.


طراحی خدمات مشاوره سالمت معنىی
 تزٟیضات  ٚاعالفبتٔ :ىبٖ ٔٙبػت ثب عشاحی ٚیظ ٜاتبقٞبی ٔـبٚسٔ ،ٜىبٖ ٚ ٚػبیُ ٚیظ ٜتفشیحبت
ثیٕبساٖ اص رّٕ ٝاثضاس ثبصی ته ٘فش ،ٜد٘ ٚفش ٚ ٜرٕقی ،وتبثخب٘ ٝحبٚی وتت (ث ٝصثبٖ ػبدٙٔ ،)ٜبثـ
فّٕی  ٚثشٚؿٛسٞبی ٔشتجظ ث ٝػالٔت ٔقٛٙی ،وبٔپیٛتش  ٚتّٛیضی ٖٛثشای ٕ٘بیؾ فیّٓٞبی ٔشتجظ ثٝ
استمبی ػالٔت ٔقٛٙی (تزشثیبت ا٘ؼبٖٞب ،دفب ٘ ٚیبیؾ ،تالٚت لشاٖ  ٚػخٙشا٘یٞبی ٔقٛٙی ،)...ٚ
ٕ٘بصخب٘ ٝثب تؼٟیالت اػتب٘ذاسد
ٙٔ بثـ ٔبِی :ثشای تأٔیٗ ٔٙبثـ اعالفبت ،تزٟیضات ٞ ٚضیٔ ٝٙـبٚسیٗ تٕبْ ٚلت  ٚیب پبسٚ ٜلت ثٝ
كٛست ػبال٘ ٝثشآٚسد ؿذ ٚ ٜدس ثٛدر ٝثیٕبسػتبٖ ثشای تأٔیٗ تلٕیٌٓیشی ٔیؿٛد.
مادٌ  )5مذیریت (تروامٍ ،سازماوذَی ،رَثری ي وظارت)

 ؿٛسای ػالٔت ٔقٛٙی ثیٕبسػتبٖ ثش٘بٔ ٝػبال٘ ٝاستمبی ػالٔت ٔقٛٙی سا دس ساػتبی اػتمشاس ایٗ
آییٗ٘بٔ ٝتلٛیت ٔیوٙذ.
 داؿتٗ ثش٘بٔٞٝبی ارشایی افٕبَ ٙٔ ٚبػه دیٙی دس ثیٕبسػتبٖ  ٚثبصدیذ سٚحب٘ی ٖٛثشٌضیذ ٜاص ثیٕبساٖ
ٔغبثك رذ َٚصٔبٖثٙذی ٔبٞب٘ ٝپیـٟٙبد ٔیؿٛد.
 تحمیمبت ثشای اسصؿیبثی ٔذاخالت ػالٔت ٔقٛٙی دس یه دٚس ٜیه ػبِ ٝضشٚسی ثٛد ٜتب اص عشیك
آٖ ٘ؼجت ثب ثبصثیٙی دس فشایٙذ ،سٚاَ  ٚاػتب٘ذاسٞب  ٚدٚسٜٞبی آٔٛصؿی الذاْ ؿٛد.
 ارشای ثش٘بٔٞٝبی تٛریٟی  ٚآٔٛصؿی ثشای خب٘ٛاد ٜثیٕبساٖ  ٚوّی ٝوبسوٙبٖ ثیٕبسػتبٖ  ٚتـٛیك
پضؿىبٖ  ٚپشػتبسا٘ی و ٝدس ایٗ فشایٙذ ٔـبسوت فقبَ داس٘ذ پیـٟٙبد ٔیؿٛد.
 فشایٙذ ارشای خذٔبت ػالٔت ٔقٛٙی ٞش ػٔ ٝب ٜیىجبس ثب ٔـبسوت وّی ٝپضؿىبٖ  ٚپشػتبساٖ ٚ
ٔـبٚساٖ ثیٕبسػتبٖ پبیؾ ٔیٌشدد.
 ؿٛسای ػالٔت ٔقٛٙی ثیٕبسػتبٖ ثبیذ وّی ٝسٚاَٞب ٔ ٚمشساتی سا و ٝثشای حفؼ اػشاس  ٚؿشح ٔقٛٙی
ثیٕبساٖ الصْ اػت اػتمشاس دٞذ  ٚدس ایٗ صٔی ٝٙدس ثیٕبساٖ  ٚخب٘ٛاد ٜآٟ٘ب افتٕبد وبفی ایزبد وٙذ ،دس
ٕٞیٗ صٔی ٝٙالصْ اػت آٌبٞی  ٚفّٕىشد پضؿىبٖ  ٚوبسوٙبٖ ثیٕبسػتبٖ استمب یبثذ تب اص تأحیشات
خٛاػت٘ ٚ ٝبخٛاػتٍ٘ ٝشؽٞبی فشدی  ٚػّیمٞٝبی ثٛٔ ٝضٛؿ ٔقٛٙیت ٔ ٚزٞت دس فشایٙذ دسٔبٖ
ثیٕبساٖ رٌّٛیشی ؿٛد.
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 ثشای حفؼ تذا ْٚخذٔبت ٔـبٚس ٜدس د ٚثقذ اص ػالٔت سٚا٘ی  ٚػالٔت ارتٕبفی  ٓٞثبیذ دس ثش٘بٔٝ
ٔذاخّ ٝثیٕبساٖ تٛػظ پضؿه لشاس ٌیشد  ٚاص ایٗ حیج ث 3 ٝػؤاَ صیش پبػخ داد ٜؿٛد:
آیب ٘یبص ثٔ ٝـبٚس ٜػالٔت سٚاٖ اػت؟ آیب ٘یبص ثٔ ٝـبٚس ٜػالٔت ارتٕبفی اػت؟ (اص رّٕ ٝآػیتٞبی
ارتٕبفی) آیب ٘یبص ثٔ ٝـبٚس ٜػالٔت ٔقٛٙی اػت؟
مادٌ َ )6ماَىگی درين ي ترين تخشی

ٕٞ بٍٙٞی دسٖٚثخـی ثشای ٔحذٚد ٜثیٕبسػتبٖ  ٚدا٘ـٍب ٜاص عشیك ؿٛسای ػالٔت ٔقٛٙی ثیٕبسػتبٖ
ا٘زبْ ٔیؿٛد ٕ٘ ٚبیٙذ ٜایٗ ؿٛسا ث ٝا٘تخبة سئیغ ثیٕبسػتبٖ دس ؿٛسای ٕٞبٍٙٞی ػالٔت ٔقٛٙی
اػتبٖ فض ٛخٛاٞذ ثٛد و ٝثشای اؽٟبس ٘ؾش  ٚرّت حٕبیتٞبی الصْ ثشای فشا ٓٞوشدٖ تؼٟیالت
خذٔبت ػالٔت ٔقٛٙی پغ اص تشخیق دس ایٗ رّؼبت ؿشوت ٔیٕ٘بیذ.
 افضبی ؿٛسای ٕٞبٍٙٞی ػالٔت ٔقٛٙی اػتبٖ ؿبُٔ ٔقب ٖٚػیبػی أٙیتی اػتبٖ  ٚیب ٕ٘بیٙذٚ ٜی،
ٕ٘بیٙذ ٜدفتش ِٚی فمی ٝدس اػتبٖ  ٚدا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی  ،سییغ یب ٕ٘بیٙذ ٜدا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی،
سییغ یب ٕ٘بیٙذ ٜػبصٔبٖ تجّیغبت اػالٔی ،سییغ یب ٕ٘بیٙذ ٜػبصٔبٖ حذ  ٚاٚلبف  ٚخیشی ، ٝسییغ یب
ٕ٘بیٙذ ٜحٛص ٜفّٕی ٝلضٚیٕٗ٘ ،بیٙذٌی ٔزاٞت  ٚادیبٖ دیٍش دس اػتبٖ ،ػبصٔبٖ كذا  ٚػیٕب اػتبٖ،
فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی ،سییغ یب ٕ٘بیٙذٌ ٜشٜٞٚبی آٔٛصؿی سٚا٘پضؿىی ،سٚا٘ـٙبػی  ٚوبسؿٙبػی
فّ ْٛدیٙی اص دا٘ـٍبٜٞب  ،سییغ خب٘ٔ ٝـبسوت ٔشدْ دس ػالٔت
 ؿٛسای ٕٞبٍٙٞی ػالٔت ٔقٛٙی ٚؽیفٕٞ ٝبٍٙٞی  ٚرّت حٕبیت ػیبػتٞب  ٚثش٘بٔٞٝبی استمبی
ػالٔت ٔقٛٙی اػتبٖ  ٚپبیؾ تحمیمبتی س٘ٚذ ػالٔت ٔقٛٙی اػتبٖ سا ثش فٟذ ٜداسد.
مادٌ  )7تصًیة ي تازتیىی

ایٗ آییٗ٘بٔ ٝدس ٔ 7بد ٜث ٝتلٛیت وبسٌش ٜٚتخللی ػالٔت  ٚأٙیت غزایی اػتبٖ ٞ ٚیأت أٙبی دا٘ـٍبٜ
سػیذ ٚ ٜاص صٔبٖ تلٛیت ثٔ ٝذت یه ػبَ دس ثیٕبسػتبٖ وٛحش ارشا ؿذ ٚ ٜپغ اص اسصؿیبثی ،تلٕیٌٓیشی
ثشای تٛػق ٝآٖ دس وُ اػتبٖ ا٘زبْ خٛاٞذ ؿذ.
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ب) شیًٌوامٍ ارایٍ خذمات مشايرٌ سالمت معىًی يیژٌ پسشکان ،پرستاران
ي ياحذ مشايرٌ خذمات سالمت معىًی

فشایٙذ اسائ ٝخذٔت ػالٔت ٔقٛٙی ػٔ ٝشحّ ٝاكّی سا ؿبُٔ ٔیؿٛد:
 .1ارزیاتی سالمت معىًی تًسط پسشک

ثٟتشیٗ صٔبٖ ثشای ثشسػی ٔقٛٙی ثیٕبس دس حیٗ ٌشفتٗ ؿشح حبَ پضؿىی  ٚپغ اص ؿشح حبَ ارتٕبفی ثیٕبس
اػت .ثشای ٌشفتٗ ؿشح حبَ ٔقٛٙی سٚؽٞبی ٔختّفی پیـٟٙبد ؿذ ٜاػت و ٝدس رذ َٚصیش یىی اص
پشوبسثشدتشیٗ سٚیٞ ٝبی پیـٟٙبد ؿذ ٜاػت .صٔبٖ ٌشفتٗ ؿشح حبَ ٔقٛٙی ٔی ثبیذ ثؼیبس وٛتب ٜثٛد ٚ ٜثٝ
وٙذ ٚوبٙٔ ٚزش ٘ـٛد ،صٔبٖ كشف ؿذ ٜثشای پشداختٗ ثٔ ٝؼبئُ ٔقٛٙی ٘جبیذ ٞشٌض ربیٍضیٗ صٔبٖ الصْ
ثشای سػیذٌی وبُٔ ث٘ ٝیبصٞبی پضؿىی ثیٕبس ٌشدد.
H:Hope

ٙٔ .8جـ أیذٚاسی ،لذست ،آػبیؾ  ٚكّح  ٚدٚػتی ثشای ؿٕب چیؼت؟
 .2دس صٔبٖ ػختی ٔ ٚلبئت ث ٝوزب پٙبٔ ٜیثشیذ؟
 .3چ ٝچیضی ؿٕب سا حفؼ وشد٘ ٚ ٜیشٚی ادأ ٝحیبت ث ٝؿٕب ٔیثخـذ؟

O:Organized

 .8آیب ؿٕب فض ٛیه ربٔقٔ ٝزٞجی یب ٔقٛٙی ٞؼتیذ؟ آیب وٕىی ث ٝؿٕب ٔیوٙذ؟ چٍٝ٘ٛ؟
 .2وذاْ یه اص رٙجٞٝبی ٔزٞت ثشای ؿٕب ٔفیذ یب ثی تأحیش ٞؼتٙذ؟

P:Personal

 .8آیب داسای ثبٚسٞبی ٔقٛٙی ؿخلی ٞؼتیذ ؤ ٝؼتمُ اص آییٗٞبی ٔزٞجی ثبؿٙذ؟
 .2وذاْ یه اص رٙجٞٝبی ٔقٛٙیت یب آییٗٞبی ٔقٛٙی سا ثشای ؿخلیت خٛد ٔفیذ ٔ ٚؤحش ٔیدا٘یذ؟
 .8آیب ثیٕبسی تٛا٘بیی ؿٕب ثشای ا٘زبْ وبسٞبیی ؤ ٝقٕٛالاً اص ٘ؾش ٔقٛٙی ث ٝؿٕب وٕه ٔیوٙٙذ سا تحت تأحیش

E:Effects

لشاسداد ٜاػت؟
 ٗٔ .2ث ٝفٛٙاٖ یه پضؿه چ ٝوٕىی ثشای دػتشػی ثیـتش ثٙٔ ٝبثـ حٕبیت ٔقٛٙی ٔی تٛا٘ٓ داؿت ٝثبؿٓ ؟
 .3آیب افٕبَ یب ٔحذٚدیتٞبی خبكی ٚرٛد داس٘ذ و ٗٔ ٝثشای اسای ٝخذٔبت پضؿىی ثبیذ اص آٖٞب اعالؿ داؿتٝ
ثبؿٓ؟
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 .2مشايرٌ سالمت معىًی تًسط مشاير مىتخة

اكٔ َٛـبٚس ٜدس ایٗ ٔٛسد فجبست اػت اص :رّت سضبیت ثیٕبس  ٚاعٕیٙبٖ دادٖ ث ٝثیٕبس دس ٔٛسد حفؼ
اػشاس ،ثیبٖ إٞیت ٔقٛٙیت دس ػالٔت افشاد ،اسصیبثی ٚػیـتش ٔقٛٙی ثیٕبس (ثش اػبع اٍِٞٛبی اسای ٝؿذ ٜیب
ثب تٛر ٝث ٝاٍِٛی آٔٛصؽ داد ٜؿذ ٜدس ثؼت ٝآٔٛصؿی ٚیظٔ ٜـبٚسیٗ ٔقٛٙی) ،تقییٗ چبِؾٞبی ٔقٛٙیت
ثیٕبس ٞ ٚذفٌزاسی ثشای ٔـبٚس ،ٜتأییذ  ٚتأویذ ثش ثبٚسٞبی كحیح ثیٕبس دس صٔیٞٝٙبی ٔقٛٙی  ٚثیبٖ
فشكتٞبی ثٟجٛد  ٚپیـٟٙبد ثش٘بٔٔ ٝذاخّٔ ٝقٛٙی اص رّٕ ٝا٘زبْ افٕبَ فشدی  ٚرٕقی .ؿشوت دس رّؼبت
ٔـبٚسٔ ٜقٛٙی ٌشٞٚیٔ ،قشفی تؼٟیالت ارتٕبفی ثشای استمبی ٔقٛٙی  ٚدادٖ ٔقشفی ٘بٔ ٝثٚ ٝیٔ ،قشفی
وتت ،فیّٓ  ٚیب دفتشنٞب ٔشتجظ اص دیٍش فقبِیتٞبی رب٘جی ٔـبٚس اػت.
 .3ارایٍ خذمات حمایتی تٍ تیمار

اِف) تؼٟیالت ثیٕبسػتب٘ی دس صٔبٖ ثؼتشی
 ثشٚؿٛسٞبی ػالٔت ٔقٛٙی ث ٝتقذاد ٔٙبػت دس ثخؾ لشاسداسد.
ٔ ىبٖ ٞبی فجبدت فشدی  ٚرٕقی ثب ؿشایظ اػتب٘ذاسد ٚرٛد داسد ٛٔ ٚاد تشٚیزی ٔقٛٙی دس ایٗ ٔىبٖ
لشاس داسد  ٚث ٝغیش اص اٚلبت خبف لبثُ اػتفبد ٜرٕقی اػت  ٚثٟتش اػت پخؾ فیّٓٞب ِٛ ٚحٞبی
فـشد ٚ ٜػخٙشا٘یٞب ثب ثش٘بٔٝسیضی لجّی  ٚاعالؿ ث ٝثیٕبساٖ كٛست ٌیشد (ایٗ ٘ٛؿ فقبِیتٞب اص
خذٔبت  ٚتؼٟیالت تفشیحی ثبیذ ٔزضا ثبؿذ).
 اتبق یب فضبیی ثشای ا٘ٛاؿ تفشیحٞبی(فقبَ  ٚغیشفقبَ) د٘ ٚفش ٚ ٜچٙذ ٘فشٚ ٜرٛد داسد تب استجبط ثیٗ
افشاد ٌؼتشؽ یبثذ.
ٞ فتٝای د ٚثبس ػخٙشا٘یٞبی ٔقٛٙی ؿبُٔ سٚؽٞبی افضایؾ ایٕبٖ ،أیذٚاسی ،تأحیش اخاللیبت ثش
ص٘ذٌی فشدی  ٚخب٘ٛادٌی  ...ٚدس آٔفی تئبتش ثیٕبسػتبٖ یب اتبق ؿٛسای ثیٕبسػتبٖ  ٚیب دس ٕ٘بصخب٘ٝ
(دس ٔٛالقی و ٝثبیذ ثحج ٌشٞٚی اتفبق افتذ) ثش٘بٔٝسیضی  ٚارشا ٔیؿٛد.
ة) آٔٛصؽ ثیٕبس صٔبٖ تشخیق  ٚحٕبیتٞبی پغ اص تشخیق
خذٔبت پغ اص تشخیق تٛػظ ػیؼتٓ پشػتبسی ث ٝؿشح صیش فشأ ٓٞیؿٛد:
 تأویذ ثش ارشای تٛكیٞٝبی ٔـبٚس ٔقٛٙی ثیٕبسٔ ،قشفی تؼٟیالت استمبی ػالٔت ٔقٛٙی  ٚفضٛیت
دس ا٘زٕٗٞب  ٚػٕٗٞبی خیشی٘ ٚ ٝیىٛوبسی ،اػتفبد ٜاص أىب٘بت تفشیحی دس ربٔق ٝثب تخفیف
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خبفٔ ،قشفی ثیٕبس ث ٝفضٛیت دس ٌشٜٞٚبی خٛدیبس ثیٕبساٖ  ٚتؼٟیُ فشایٙذ فضٛیت  ٚآٔٛصؽ
ثیٕبس ثشای ٔشالجتٞبی رؼٕی  ٚسٚا٘ی دس استجبط ثب ثیٕبسی خبف خٛد  ٚدادٖ ثشٌ ٝآٔٛصؿی
خالكٔ ٚ ٝفیذ ث ٝثیٕبس
الصْ اػت دس استجبط ثب ثیٕبسیٞبی خبف ٌشٜٞٚبی خٛدیبس ثب سإٙٞبیی ٞ ٚذایت ػیؼتٓ پشػتبسی تـىیُ
ؿٛد ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ٌش ٜٚخٛدیبس اص ثیٕبساٖ ثٟجٛد یبفت ٝاص ػشعبٖٞب ؿٙبػبیی ؿذٔ ٚ ٜغبثك اٍِٛی ٔذٖٚ
ٌشٜٞٚبی خٛدیبس تـىیُ ؿذ ٚ ٜث ٝسٞجشاٖ ایٗ ٌش ٜٚآٔٛصؽٞبی الصْ ثشای اداسٌ ٜش ٜٚدادٔ ٜیؿٛد.
تٛضیح ٔ :ٟٓحجت خالك ٝؿشح حبَ ٔ ٚـبٚسٜٞبی ا٘زبْ ؿذ( ٜثذ ٖٚتأویذ ثش افتمبدات كشیح ثیٕبس) ٚ
تٛكیٞٝبی پغ اص تشخیق دس یه ثشٌٔ ٝزضا اص ؿشح حبَٞبی فقّی كٛست ٔی ٌیشد تب دس صٔبٖ ٔٙبػت
ایٗ ثشٌ ٝؿشح حبَ دس ثذ٘ ٝؿشح حبَ اكّی لشاس ٌیشد.
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ثب ایٙى ٝدس ٔغبِقبت ٔختّف احشثخـی خذٔبت ػالٔت ٔقٛٙی دس ػالٔت ثیٕبساٖ ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت،
الصْ اػت دس ع َٛاػتمشاس آصٔبیـی ایٗ خذٔتٔ ،غبِقٝای عشاحی ؿٛد تب تأحیش ایٗ ٔذَ سا ثش ثٟجٛد
ؿبخقٞبی ٔقیٗ دس ػغح ثیٕبس  ٚثیٕبسػتبٖ
چالش َای استقرار خذمات مشايرٌ معىًی در

ثؼٙزذ .ثشخی اص ؿبخقٞبی اسصؿیبثی دس ػغح

تیمارستان از دیذگاٌ ریىفعان

احش  ٚپیبٔذ ٞب فجبست اػت اص:

 تاهیي هٌابغ هالی ارايِ خذهت

 سضبیت ثیٕبس (اص ٚرٛد خذٔت ،اص ؿیٜٛ

 حفظ اسزار بیواراى
 هْارت پشضکاى در گزفتي ضزح حال ٍ ٍرٍد بِ

فُٕ اسایٝوٙٙذٌبٖ خذٔبت ٔ ٚـبٚس،

حَسُ هؼٌَي بیواراى ٍ جلب اػتواد آًاى

تؼٟیالت خبسد اص ثیٕبسػتبٖ)

 يافتي يا تَاًوٌذساسي هطاٍريي هؼٌَي (در حال

ٔ مبیؼٔ ٝیضاٖ ؿبخقٞبی ٔشتجظ ث ٝثیٕبس

حاضز دٍرُ اختػاغی ايي هَضَع در كطَر
ٍجَد ًذارد )

ثب ٌش ٜٚؿبٞذ ٔٙتخت یب حذالُ لجُ ٚ

 پايص بیواراى

ثقذ) اص رّٕٔ ٝیضاٖ تحُٕ ثیٕبسی ،ثٟجٛد
ػشیـتش،

وبٞؾ

ٔشارق،ٝ

ً یاسهٌذي بیواراى بِ خذهات هطاٍرُ رٍاًی ٍ

ثٟجٛد

اجتواػی ٍ ًقع ايي خذهات در بیوارستاىّا

ٚضقیتٞبی ٔقٛٙی ٔ ٚزٞجی (أیذٚاسی،
تٛوُ ث ٝخذاٞ ،ذفٕٙذی  ٚارشای ٔٙبػه ٔزٞجی)  ٚافضایؾ ٟٔبستٞبی ٔقٛٙی
دس دیذٌب ٜافضبی وٕیت ٝساٞجشی عشح چبِؾ ٞبی اػتمشاس ایٗ ٔذَ دس ثیٕبسػتبٖ ث ٝؿشح وبدس سٚثشٚ
اػت .ثشای ٞش یه اص ایٗ چبِؾ ٞب دس رشیبٖ ٔجبحخبت وٕیت ٝساٞجشی ساٞىبسٞبیی پیـٟٙبد ؿذ و ٝدس ٔتٗ
آییٗ٘بٌٔٙ ٝزب٘ذ ٜؿذ ٛٔ ٚاسد دیٍش ث ٝكٛست پیـٟٙبد دس پبیبٖ ٌضاسؽ ٔغبِق ٝآٔذ ٜاػت .ثب ایٙى ٝدس ایٗ
عشح فشكت اػتفبد ٜاص ٘ؾشات  ٕٝٞخجشٌبٖ وـٛسی  ٚاػتب٘ی فشا٘ ٓٞیبٔذ ِٚی ایٗ أىبٖ ٚرٛد داسد تب دس
ع َٛارشای آصٔبیـی فشایٙذ ٘ؾشخٛاٞیٞب ا٘زبْ ؿٛد  ٚثبصدیذ ٞبیی ثشای خجشٌبٖ  ٚكبحت٘ؾشاٖ فشآٞ
ؿٛد .ثؼت ٝآٔٛصؿی  ٚؿی ٜٛاسایٔ ٝـبٚسٔ ٜقٛٙی دس ؿشح خذٔبت ایٗ پشٚط ٜلشاس ٘ذاؿت دس كٛستی و ٝاص
ضشٚسیتشیٗ فٙبكش اػتمشاس ایٗ خذٔت اػتِ ،زا پیؾثیٙی ؿذ ٜاػت و ٝایٗ ثؼت ٝثب وٕه ٔـبٚس ٔٙتخت
دس ع َٛارشا عشاحی ؿٛد ٌ ٚش ٜٚتحمیمبتی ػالٔت ٔقٛٙی دس ٔؤػؼّٔ ٝی تحمیمبت ػالٔت سإٙٞبی ایٗ
٘ٛؿ ٔـبٚس ٜسا ثبوٕه حٛصٔ ٚ ٜتخللبٖ ٔشتجظ تذٚیٗ ٕ٘بیذ .ریٙفقبٖ ٔٛسد ٔغبِقٔ ٝقتمذ٘ذ دس ؿشایظ
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فقّی ؤ ٝـبٚس ٜػالٔت سٚا٘ی  ٚارتٕبفی دس ثیٕبسػتبٖٞب دچبس ٔـىُ ٘ ٚمق اػت ،اػتمشاس خذٔبت
ػالٔت ٔقٛٙی ثٔ ٝشاتت دؿٛاس ث٘ ٝؾش ٔیسػذ  ٚالصْ اػت دس وٙبس ایٗ خذٔت تمٛیت رذی خذٔبت
ٔـبٚس ٜسٚا٘ی (سٚا٘ـٙبػبٖ ثبِیٙی  ٚسٚا٘پضؿىبٖ)  ٚارتٕبفی (ٔذدوبساٖ ارتٕبفی) ٘یض ا٘زبْ ؿٛد.
فّیسغٓ ٚرٛد ٔخبِفت ثشای اػتمشاس ایٗ خذٔبت اص ػٛی ثشخی وبسؿٙبػبٖ ػغح ّٔی ،ضشٚست ٚ
اػتمجبَ اص اػتمشاس ایٗ خذٔبت دس ػغح ٔحیغی ثشای پضؿىبٖ  ٚپشػتبساٖ ثیٕبسػتبٖ سٚؿٗ  ٚچـٌٓیش
اػت .دس ادأ ٝرذٌ َٚب٘ت فقبِیتٞبی اػتمشاس خذٔبت ث ٝؿشح صیش پیـٟٙبد ؿذ ٜاػت:
فعالیتَای استقرار خذمات مشايرٌ سالمت معىًی در سال 1330

8

زمان (ماٌ)
8

2

3

4

5

مسؤيل

6

دثیشخب٘ٝ

تلٛیت آییٗ٘بٔ ٚ ٝدػتٛساِقُٕ دس وبسٌش ٜٚػالٔت  ٚأٙیت غزایی
اػتبٖ

2

فقبِیتٞبی پیؾ ٘یبص ثشای پبیّٛت خذٔبت ٔـبٚس ٜػالٔت ٔقٛٙی:

ٔزشی ٚؿٛسا

 ثشٌضاسی رّؼ ٝتٛریٟی  ٚآٔٛصؿی پضؿىبٖ  ٚپشػتبساٖ  ٚدسیبفت

ٔقب٘ٚت تٛػقٝ
دثیشخب٘ٝ

٘ؾشات
 ا٘تخبة یه ٔـبٚس ٔزٞجی پبسٚ ٜلت  ٚا٘قمبد لشاسداد

ػیبػتٌزاسی

 تزٟیض اتبق ٔـبٚس ،تزٟیض اتبق ٔقٛٙی  ٚتزٟیض اتبق تفشیح
 ا٘تلبة سٞجش فشایٙذ خذٔت (پضؿه ٔؼؤ َٚثخؾ)
 تذٚیٗ یه ثشٚؿٛس ػالٔت ٔقٛٙی ث ٝصثبٖ ػبد ٚ ٜتىخیش آٖ
3

ؿٛسا  ٚدثیشخب٘ٝ

آغبص سػٕی آصٔبیـی خذٔبت ػالٔت ٔقٛٙی:
 افتتبح ثب ؿشوت خجشٌبٖ  ٚریٙفقبٖ *
 پبیؾ ٔبٞب٘ ٝث ٝكٛست تـىیُ رّؼ ٝؿٛسای ٕٞبٍٙٞی ػالٔت
ٔقٛٙی ثیٕبسػتبٖ

4

اسصؿیبثی (اص سٚؽ أىبٖ ػٙزی**) دس ٔب ٜآخش  ٚتىٕیُ آییٗ٘بٔٚ ٝ
پشٚتىُ

* تب ایٗ ٔشحّ ٝاص رذٌ َٚب٘ت ثش فٟذٔ ٜزشی ایٗ عشح ثٛد ٜاػت  ٚپبیؾ اػتمشاس ایٗ ٘ؾبْ اص ایٗ ٔشحّ ٝث ٝثقذ ثش فٟذٔ ٜزشی اػتمشاس دٙٞذ( ٜسییغ ثیٕبسػتبٖ
وٛحش  ٚؿٛسای ٕٞبٍٙٞی ػالٔت ٔقٛٙی ثیٕبسػتبٖ) اػت.
** حذالُ چٟبس ػؤاَ أىبٖ ػٙزی لجُ اص اػتمشاس خذٔبت دس ػبیش ثیٕبسػتبٖٞب فجبست اػتٞ :ضی -ٝٙاحشثخـی ٞ ٚضی- ٝٙفبیذ ٜاػتمشاس ایٗ خذٔبت چیؼت؟
ٔمجِٛیت ارتٕبفی خذٔبت اسای ٝؿذ ٜچیؼت؟ وبسوٙبٖ ثیٕبسػتبٖ چٍ ٝ٘ٛثب اػتمشاس آٖ وٙبس ٔی آیٙذ؟ ٞضیٞٝٙبی تٕبْ ؿذ ٜخذٔبت چیؼت؟
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ٟ٘بدی ٝٙؿذٖ  ٚاػتمشاس چٙیٗ خذٔتی دس ثیٕبسػتبٖٞبی اػتبٖ  ٚحتی دس وُ وـٛس ٘یبصٔٙذ ثؼتشٞبی صیش
اػت:
 ا٘قمبد تفب٘ ٓٞبٔ ٝچٟبس رب٘ج ٝدا٘ـٍب ٜفّ ْٛپضؿىی ،حٛص ٜفّٕی ،ٝدا٘ـٍب ٜلضٚیٗ  ٚػبصٔبٖ تجّیغبت
اػالٔی دس ثش٘بٔٞٝبی ربٔقٔ ٝحٛس
 عشاحی  ٚاػتمشاس ثؼت ٝآٔٛصؿی ػالٔت ٔقٛٙی  ٚآٔٛصؽ یه دٚس ٜػ ٝسٚص ٜاص وبسؿٙبػبٖ ٔٙتخت
(ثٚ ٝیظٔ ٜـبٚس ػالٔت ٔقٛٙی)
 دٚس ٜآٔٛصؿی ػالٔت ٔقٛٙی ٚیظ ٜپضؿىبٖ  ٚپشػتبساٖ  ٚثشٌضاسی دٚس ٜثشای ٔتخللیٗ  ٚپشػتبساٖ
ثیٕبسػتبٖ
 دٚس ٜآٔٛصؿی ػالٔت ٔقٛٙی ثشای ٔجّغیٗ ٔزٞجی ٞ ٚیأتٞبی ٔزٞجی اػتبٖ تٛػظ ػبصٔبٖ تجّیغبت
اػالٔی
 تذٚیٗ ثش٘بٔ ٝػالٔت ٔقٛٙی اػتبٖ  ٚاتخبر ػیبػتٞبی صیش:
 .8ایزبد ٔشوض تحمیمبت ػالٔت ٔقٛٙی دس اػتبٖ
 .2سا٘ذٞبی ثبِیٙی دس ثیٕبسػتبٖ  ٚثبصآٔٛصیٞبی پضؿىبٖ ث ٝػالٔت ٔقٛٙی  ٓٞاختلبف یبثذ.
 .3دس ٔشاوض آٔٛصؽ ٟٔبستٞبی ثبِیٙی آٔٛصؽ ٌشفتٗ ؿشح حبَ ٔقٛٙی ٌٙزب٘ذ ٜؿٛد.
 .4ثشخی اص خذٔبت ٔـبٚس ٜػالٔت ٔقٛٙی دس فٟشػت ثیٕٞٝب ٌٙزب٘ذ ٜؿٛد.
 .5آٔٛصؽ ٞبی ػالٔت ٔقٛٙی ث ٝكٛست ٔٙـٛس ػالٔت ٔقٛٙی  ٚػّؼّٔ ٝجبحج آٔٛصؿی ثشای
ٌشٜٞٚبی ٚیظ ٜعشاحی  ٚاػتمشاس یبثذ.
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