
 

 

 بیماران مشکوک یا مبتال به ویروس کرونا یبرخورد با خانواده

 دهندگان خدمات درمانیویژه ارائه

 

تجربه  را یاحساساتتصور کنید یکی از عزیزان شما با شک ابتال به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شده است. چه      

بیماران در بحران هستند. واکنش  ة؟ در این شرایط اغلب همراهان و خانوادکندو چه فکرهایی به ذهنتان خطور می کنیدمی

سبت به شوند و نکنند، برخی خشمگین میافراد مختلف در بحران متفاوت است. بعضی ترس و اضطراب زیادی را تجربه می

 تیمش . نقتوانند بکنندمیاحساس می کنند هیچ کاری نکنند، گاهی نیز افراد کرخت می شوند و کادر درمان پرخاشگری می

می دانیم خود شما ممکن است به  است.مهم درمان در کاهش استرس بیماران و همراهانشان، و حمایت آنها در بحران بسیار 

دلیل شرایط کاری تحت فشار بیش از حد باشید، ولی گاه یک ارتباط کوتاه و یک آموزش ساده به خانواده می تواند به سالمت 

 شان کمک کند و باعث شود شما را در روند درمان بهتر یاری کنند. آنان و بیمار

 در ارتباط با همراه و خانواده بیمار این موارد را در نظر داشته باشید: 

o  ده همینطور بدانید دقیقا با چه عضوی از خانوا خودتان را معرفی کنید. و بدانید ، نام بیمار رااز صحبت کردن با خانوادهقبل

 بیمار صحبت می کنید.یا همراه 

o به خانواده بدهید. اینکه همراهان بدانند شما آنها را در جریان هر خبری در رابطه با  ، و صادقانهکافی، طالعات دقیقا

 جا اجتناب کنید. بخشی نابهاز اطمیناندهید، اضطراب آنها را کم می کند. بیمارشان قرار می

o اگر قرار است از آمار و ارقام  از اصطالحات پزشکی استفاده نکنید. و با خانواده صحبت کنید کوتاهجمالت ساده و ا ب

درصد  ۹۸بگویید  ،درصد خطر مرگ هست ۲استفاده کنید، بر قسمت مثبت تمرکز کنید. برای مثال به جای اینکه بگویید 

 شوند.افراد خوب می

o طبیعی شان احساساتبگویید که  های آنها را گوش کنید.چند دقیقه صحبت .صحبت کنیدخانواده ا آرامش، و حمایتگرانه با ب

 شود. میبرای بیمارشان انجام  باشداطمینان دهید که هر کاری که الزم به آنها  است.

o شخصی را برخوردها این دارند. خشمگینانه یا نامناسب برخورد درمان تیم با استرس، پر شرایط در هاخانواده گاهی 

  فظح هاآن مسائل و بیماران با برخورد در را ایحرفه برخورد اصول هم، بحرانی شرایط توانیدمی شما نکنید. برداشت

 از ابحقن که زمانی حتی ،است درمان تیم ایحرفه کامال حالت یشاهدهم به مربوط بیماران بهبود فرآیند از بخشی کنید.

   .خشمگینند درمان کادر

o نکنید. در این مورد آنها را قضاوتو  آن ها را بپذیریدمتفاوتی دارند. های عقاید، فرهنگ و ارزشفراد ا 



o آموزش دهید.خانواده ساده و مستقیم به با زبانی کات ایمنی و حفاظتی را ن 

o ر صورتیکه تلفنی با خانواده صحبت می کنید بعد از معرفی خود و اینکه در مورد بیمارشان قرار است صحبت کنید از د

اسب اگر در شرایط من  .تواند به صحبت های شما گوش دهد یا خیربکه هست فرد پاسخگو بپرسید که آیا در شرایطی 

اعث کاهش اینکار ب االت آنها پاسخ دهید.سئورا قطع نکنید و  به  رعایت نکات فوق و دادن خبر بالفاصله تلفنبود بعد از 

 و تنش های بعدی خواهد شد. تنش فرد

 

 

 


