
 

 

 بیمارسازشگری با  – راهکارهای عملی مراقبت

باابصدراا  صصباناا اوصل جاا  صبریااب فصتازااایصی اا  زصباابلیصص)فبگاا  مص (اا  باا اصلیااازصگ ی اا بیصباا صباناا ایص     

چ لتااار یصصزصبانااا امص ااان صبااا بااا صراتااابفیصبانااا ایصوصتااا امصذهل ااا  زصاااا یص ا اااصصلوص ااازصب  ااا   بلقاااصصلیاااازص

تاا صذهگاا صصزاک اااا یص یاجاا صبختاالچ اا ص ااها صلیصل اافصچ لتاار صوصاصم اصل اافص ل لاا اوصباابوصاهلاااا ص اا  صص خیازااز

صجنعصآوایصتب  صل م الصصل  صبک اص بفی ص   ص بلقبافص   ب

ص

 آلبوم عکس

بااا ی هصتاااب اصاااا کبلدصوص ااابتیص ل اصبانااا اص اص لااا صوقااا  عص ا ااای صبااابلیصلوصب اااا اص تااا  صآواصوصگاااب ب صت  ااا  ص

لکبلفااا اصباا صو ااک صته تاا اص اابتیصصلگاای صل اافصفت لااایصباا صلوصتنااهص اازصت اا صتاا ص اا دصکااه  زصذاابیص اص زی ااهصباا 

 ن  اا  صآلبااه صااا صالصباابصع ااصص هجااهتص    اا صجتاافصذهلاا ا مصدبوگاازصااا مصگاازبا یص خیااا صوص اااب صذ  ااامصت ااا  ص

ص ل ل صگب ب زصوصفت لایصالص ط لت ص ن  ا  

ص

 فرهنگ لغت عکس دار

آوا اص ااا  صلفااابل مصل اااا  مصصبانااا اص تناااه وص اص والاص اااا  زصبااا ص تاااکردصلاذبااا  صتر ااازصاوبااا صاوص ااا  صوصلیصبااا ص ااا  

وص اجص اا  صااابص ااهص اصی اابصصلفاابل مصآلبااه زصلیصدکاا صل ااا  مصاااهالتزصااا صوص ااالا صوص اااب صباا یص اازص   اا  صباا صذرااا 

آ راا مصباا صلاذباا  صکااه  زصذاابصباناا اصباا صلکبلفااا اصتنااهصاهلاااا صتااب  ص وابااافص  جایاا  ص اا ص ه اازصذازاافصاناابل ص

صال زصدک ص بفی مصگپ صآ ر صالص اصآلبه زص گی صب  یص ن  ا  صاه صالصبب لا  صوصلیصذن  زصل ا  صوص هل ص 

 

 کشمکش های خود را هوشمندانه انتخاب کنید

 اص والاصباناا ایمصلذزاا اصاهلااا صلفیاا  صتاا صباناا اصباا صتاا ایص گاایصی اا صتاا ص ااها صذن ااا ص اان ص ب  اا  ص اا روص نکاافص

لگاایصبخهلااا صباا ص گاایص ااالصبخااها ص اا صباا صذ راا  زص اصگاا د دص اناا ص ااصصی  اای اصلیص  اا  صااا اجص ااه  ص اان ص ب  اا ص

 لو مصباا صلجااطبلاصوصلگاایب ص اصباا ا صااابص هجااهتصرااامصآ اا  صباا صباناا اص خ لزاایصت ااا  صجاابصوصب اا صوص ا ااابیص اا

باناا اصوص بلقااصص اازصلف ل اا  صبریاابصلگاایصباا صباناا اصلجاا ی ص اااا صت اااا  زصتاا صباابلیصلوصوص   اابلاصاطاابیصل جاا  ص ناازص

صت  صالصل ج  ص ا صوصفل صلیصت اا یصاطبآفب فصجاه ابیص ن  ا  ص

ص



 

 

 بخندید و دلقک بازی کنید

جاا  ص اااا  ص   ااهاصل اافصلگاایصتاا صباا صباناا اصوص اا صباابصتاا اص بلقباایصالصذاا صآ جاا صتاا ص نکاافصلگاایصباا ص ااهازصوصا اا  صل 

بخ   اا  صل اابصباناا اصباا صجاا یصرااب  ص اازص ه اا صآو اا لامص اازصذهل ااا صولک صآو اا لاصالصباا صذتجااصصذکاابلاصت ااا صوصباا صلوصصملو

بخ   اا  صلوص یهجاا ص اازص ااه صتاا صل اایب  ص اازصت اا صوصباا ص اان صاناابل صاهلااا ص اا  صل اابص تااک صباازصلایااا ایصا ص

فصوصگاابتهفیص اازصذهل ااا ص اص لاامص للااهصبپبگااا مصدجااص   هص تاااه ص ا اایصچاا صت اازص ل  صلگاایمصباا صجاا یصذااهاا

ت یااب صاااه  صالصلیص گاایص ل  صلگاایهصذتجااصصاهلاااا صتااب صتاا صچلاا اصل اافصاو ص ل  ااصصذاابصوصآال اامصبخاامص

صذبصلگی ص

ص

 ماساژ را فراموش نکنید

گااار یصفا  کااازصوصص  گااا کصدناااامص اصی ااا اصعنااا  صتاااب اصوص  گااا کص ر ااامصذااابصوصبااا ص فتااا دص اصکاااه صاویمصبااابلی

صلکنا ااا اصراااا لصاهلااااا صتاااب صتااا ص ی صلگااای صبااا صل جااا  ص  گااا کا یص ااا  مصوص ر ااامم زاااا صوصاوعااازصبانااا اصب اااا اص

باناا اصعزااهص اا  صوص گاایص اا صراا یصلوص اص لطاا ص تا اازصع لاایصقزاا ص اا اصرااا لص کااب  صصت  اا ص1عبتیاازص ل  اا 

 اا صتااب مصلاذباا  ص    ااهصذاابیصباا صباناا اصصلگاای صان  ااافمصباا صذناا  صباا صرهگاایصلومصاناابل صباا صلگاایز   صلیص ااهدزصاو ااف

ل جاا  صاهلاااا صتااب صتاا صعاا ص ربباا  زمصل ااا مصوصآال اامصالصباا صلوصلللاا  ص اازصت اا  ص ل لاا ص ااب مصوصوای صالص ط لتاا ص

ص ن  ا  

ص

 به بیمار اظهار محبت کنید و او را در آغوش بگیرید

باناا ایصتاا صباناا اصذتاا   صلع اا  ص   کاازصوصیاانانایصباابلیصباناا اصآال اامصبخاامصلگاای صعیاازص اص والاصر  اا  زص

 اا لا مصال ص ناازصاو مصیاا بیص ناازصت اا صوصباابلیصل جاا  صذناا  زصل ااهاصی اا  زصباا ص بلقااصصاااه صولب اای صلگاایمصل اافص

 اااهتصلع  گااا دصر  ااا لاصوصی ااا  ص ااازص    ااا  صبانااا اصالص اصاااابصفبیااایص اصآ اااه صب اب ااا صوصلیصلوصبخااا کبصیعنااا دص

صن اصوص بلقصمصوی ص  را بصلگی ص ا ی صل صذتکبصت ا  صآال مصوصاج  یصب گیصآ   صببلیصبا

 

 آیا بیمار ولخرج شده است؟

 اااا صقاااهیصبااا صاب ااا مصولخبجااازمصل ب  ااایفصوصر رااا اصتاااب اصوگاااهل ص ه ااا مصلیصذ(ااااابلدصافیااا ایص  ااابی وصال ااا ص اص

باناا الاص باایرصباا ص  اا   صباا صو ااک صلیص ااهتصفبو یااهصذنپااهال صلگاای صالاکاا اصگ ی اا بیصباا صل اافص ه اا صافیاا امص  اا و ص

                                                           
1 Range of motion 



 

 

ب   ااایزصع ااا اصج ل   ااا صلیصبااابلیصبانااا اصصماب ااا صبانااا اصلگااای صل ااابصع ااا اصبااا  کزص تااایب صلگااایتاااب اصقاااه ص

ذتااکا ص ل  صوص هجااه یصع اا اصالصباا صعاا ص ااها ص ااا یصذلاااا ص اااا  صصباا صل اافصتاا امصااامصلگاایلر صباناا اصالص اصعاا ص

ص یت   صعزهصتب  صل  صوصامصل  ک صلیصاب  ا یصل   صلیصوص   یت افصجاه ابیص نه  صل   

 

 دزدیدله 

 اصاناااافص والاصبانااا اص نکااافصلگااایص گااایصبااا ص لااا ص ی یصاااامصب  ااا صوصلیصفبو ااا   صاااا صچاااا یصالصبااا واصرب لاااایص

وجاا صآاصبااب لا  صصل اافصتاا اصباابلیص بلقااصصب ااا اصلگاایب صآواصلگاایصوص نکاافصلگاایصباا ص ا ااابیصباا صیاا عصصفبو اا   ص

  زصاب اا ص ک اا صوص اصوص ا لاایصراااا ص  جاابص ااه  ص اصیااهادصوجااه صچ ااافصافیاا ایمصبریاابصلگاایصباناا اصباا صذ راا

صی  اصاب  مص بلقصصراهگی صوصاه ا ال  صببصافی اصلوص   ادص ل ی صب    

ص

 


