
 چک لیست جدید تغییرات رفتاری دردآشنا

 

به تاالر گفتگوی دردآشنا مراجعه  درباره تغییرات رفتاری   ای برای دریافت راهنماییهر دفعه که مراقبت کننده چالش:

 رفص ابتدایی گرفتن شرح حال هایپرسش و پاسخبرای ای شود، زمان قابل مالحظهکند یا توسط پزشک ویزیت میمی

 عالئم کلیدی بشود.   یبعض  فراموش کردنبر  است بلکه ممکن است منجر به این نه تنها یکنواخت و زمان شود.می

 

یه . همچنین توصرا کامل کنند پیوستقبل از مراجعه به تاالر گفتگو، چک لیست  ایماز مراقبین خواسته راه چاره:

تر میقتا بیشتِر وقت کوتاه ویزیت، برای بررس ی عمراجعه به پزشک نیز پرکرده همراه ببرند ایم که چک لیست را قبل از کرده

 این چک لیست فوق زیربنای مداوای مراقبت محور دردآشناست. مشکل صرف شود. 

 

رات بوجود آمدن تغیی عللسریع یابی که در ریشه شده استطراحی ای گونهپیوست به لیستچک چک لیست: طراحی

اقبت کننده بتواند آنرا بهلیست بهکارساز باشد. طرح چک ،رفتاری  انتظار پزشک، اتاق در حتی  ،آسانیصورتی است که مر

   دقیقه است. ۲ کمتر از مان الزم برای پرکردن چک لیست ز  .کندپر 

 

ز قلم نموده و هیچ مطلب مهمی را اذکر آسانی به راتغییر رفتاری در  مؤثر  مراقبت کننده تمامی عوامل ترتیباینبه مزایا:

تر و با کیفیت باالتری ، پاسخ تاالر گفتگو سریعرسد میاقل به حد ابتداییی هاپرسش و پاسخنیاز به  ،ندازد. در نتیجهامین

 آورد.دست میبهبیمار تر مشکل پزشک زمان بیشتری برای بررس ی عمیق و شود، عرضه می

 

بیماران،  دهی تامین نیازهای برآورده نشبا تغییرات رفتاری بر پایه سازشگری در جوامع پیشرفته، راهکار انتخابی در  سابقه:

مداوای »راهکار انتخابی دردآشنا،  این .رفع مشکالت محیطی، و بهبود ارتباط بین مراقبت کننده و بیمار بنا شده است

 افزاید. تجویز ، بر کیفیت زندگی بیمار و مراقبت کننده میو مصرف دارو  های درمانیضمن کاهش هزینه ،«محور مراقبت

 شود. )مقاله علمیکار گرفته میعنوان آخرین گزینه بهدارو به دلیل عوارض مختلف و امکان تداخل دارویی، فقط به

رین دهد بهتامکان میتغییرات رفتاری دردآشنا، راهکاری ساده و عملی است که به ما  چک لیست  (.PMC4146407پزشکی 

 کار ببندیم.، در تاالر گفتگو و هنگام ویزیت پزشک بهمعمول استروشهای سازشگری را که در غرب 

 

هستند  وثر موجود آمدن تغییرات رفتار بیمار سرعت به عواملی که در بهتا بهکند کمک می چک لیست پیوست جمع بندی:

اقبت کنند هایپرسشبرده و  پی  ۲ کمتر از آن  زمان پرکردندهیم.  پاسخباالتر کیفیت و با تر سریعدر تاالر گفتگو،  گان رامر

دایی های یکنواخت و ابتچک لیست  نیاز به پرسش و پاسخ کامل کرد. هم توان آنرا در اتاق انتظار پزشکدقیقه است و می

 اختصاص دهد. تشخیص مشکل بیمار به زمان بیشتری را تا دهد فرصت می ف کرده و به پزشکرا برطر 

 

 مجاز  پزشک ویزیت برای و  دردآشنا گفتگوی  تاالر  در  مصرف برای تغییر، هرگونه بدون  تلیسچک این تکثیر  رایت:کپی

 .است یر پذامکان دردآشنا وبسایت صاحب کتبی اجازه با فقط طریق، و  صورت هر  به آن، از  دیگر  استفاده هرگونه است.


