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فصل 1  سیر تکاملی آموزش به بیمار

گسترش آموزش به بیمار به عنوان یک مهارت بالینی
همانطور که کادر درمان مهارت های مورد نیاز جهت انجام مداخالت درمانی را فرا می گیرند، باید مهارت های آموزش 
به بیمار را نیز یاد گرفته و تمرین نمایند. متاسفانه بیشتر اعضای کادر درمان آموزش رسمی در زمینه آموزش بیمار 

دریافت نمی کنند و آموزش به بیمار اغلب به صورت اتفاقی، ناکافی و ناکارآمد صورت می گیرد. 
علیرغم این که تعداد زیادی از بیماران )چه بیماران سرپایی و چه بیماران بستری( اطالعاتی در رابطه با سالمت، 
وضعیت یا درمانشان دریافت می نمایند ولی زمان و توجه کمی برای فراگیری چگونگی آموزش به بیماران در برنامه 
درسی دانشکده های مختلف اختصاص می یابد. البته در طی یک دهه گذشته تعداد فزایندهای از برنامه های آموزشی 
در زمینه آموزش به بیمار در برنامه درسی دانشکده های مختلف قرار گرفته است که می تواند به صورت کمی و کیفی 
آموزش به بیمار را تحت تأثیر قرار دهد. برای اعضای کادر درمان که قباًل این آموزش ها را دریافت نکرده اند ولی هنوز 
کار می کنند، استفاده از برنامه های آموزش مداوم و یا استفاده از خودآموزها در این زمینه می تواند کمک کننده باشد. 
کادر درمان باید به این نکته توجه داشته باشند که تعداد زیادی از افراد در مراقبت بیمار نقش دارند و بنابراین برای 
انجام موثرترین آموزش به بیمار باید بین آنها هماهنگی صورت گیرد. هر یک از افراد کادر درمان زمانی که فرصت 
پیش آید، مسئولیت هدایت آموزش به بیمار را به عهده دارند؛ بنابراین همه آنها باید درباره اطالعاتی که ارائه می دهند، 
آگاهی کافی داشته باشند. البته باید توجه داشت که داشتن اطالعات کافی صرفًا دلیل بر آموزش مناسب بیمار نیست. 
برخورداری کادر درمان از مهارت های برقراری ارتباط می تواند احتمال آموزش مناسب را افزایش دهد. برای اینکه 
آموزش به بیمار به خوبی هدایت شود اعضای کادر درمان باید با بیمار تفاهم نموده و اعتماد سازی نمایند، تسهیل 
کننده آموزش بوده و حل کننده مشکالت بیماران باشند. آن ها باید این توانایی را داشته باشند که به بیمار کمک 
نمایند تا مسائل برایش روشن شده و بتواند تصمیم گیری نماید. آن ها باید این توانایی را داشته باشند که توصیه ها 
را به صورتی واضح و شفاف که برای بیمار قابل فهم باشد در اختیار وی قرار دهند و برنامه ای تدوین نمایند که با 
سبک و اولویت های زندگی بیمار سازگار باشد. همچنین در نهایت آنها باید بتوانند برنامه ای را تدوین نمایند که بتوانند 

بیماران را پایش نموده و نتایج آموزش به بیمار را ارزیابی نمایند. 
می توان گفت نقش اعضای کادر حرفه ای درمان این است که با ارائه اطالعات بیماران را قادر سازند که بتوانند ابتکار 
عمل را به دست گرفته و در مواردی که الزم است راه حل های جایگزین را شناسایی نمایند. در واقع نقش اعضای 

کادر حرفه ای درمان شامل مجاب نمودن بیمار جهت پذیرش توصیه ها، حمایت و راهنمایی وی است. 
نیاز است. مؤثر بودن  ارتباط و مهارت های اجتماعی و سازمانی مورد  برقراری  ارزیابی مناسب  بیمار  به  در آموزش 
آموزش به بیماران وابسته به جو احساسی حاکم بر محتوای آموزش داده شده است. آموزش به بیمار زمانی که اعضای 

کادر حرفه ای درمان رویکرد کمک کننده دارند بسیار موثرتر از زمانی است که رویکرد متعصبانه دارند. 
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نقش داروساز در آموزش به بیمار
داروسازان به عنوان آخرین اعضای کادر حرفه ای درمان که در تماس نزدیک با بیماران هستند، نقش بسیار مهم و 
حیاتی در استفاده صحیح از داروها دارند. نداشتن شناخت کافی درباره مسائل مربوط به دارو درمانی یکی از دالیل 
عدم تبعیت بیماران از رژیم های درمانی می باشد. حرفه داروسازی در واقع مسئول فراهم نمودن آموزش و مشاوره 
در زمینه مراقبت های دارویی است تا میزان تبعیت بیماران افزایش یافته و مشکالت مرتبط با دارو درمانی کاهش 
یابد. داروسازان می توانند با مشاوره و آموزش به بیماران در جهت آماده سازی و تشویق آنها برای پیگیری رژیم های 

دارویی، نقش موثری جهت دستیابی به نتایج مثبت درمانی داشته باشند. 
با توجه به نکات فوق داروسازان عالوه بر آگاهی نسبت به مسائل مربوط به دارودرمانی، باید در زمینه آموزش و 
مشاوره صحیح با بیماران، شناخت و مهارت کافی داشته باشند. آن ها باید درباره فرهنگ بیماران به خصوص عقاید 
مربوط به بیماری و سالمتشان اطالعات کافی داشته باشند. داروسازان باید از احساس بیماران درباره سیستم سالمت 

و عقاید آنها درباره نقش و مسئولیتشان برای تصمیم گیری و مدیریت مراقبت از خود آگاه باشند. 
بیماران،  احساسی  و  فیزیکی  وضعیت  و  یادگیری  سبک  بیماران،  شناختی  توانایی های  ارزیابی  با  باید  داروسازان 
اطالعات و متدهای آموزشی را با نیازها و خواسته های بیماران هماهنگ نمایند. به عنوان مثال ممکن است یک بیمار 
از طریق شنیدن یک دستورالعمل، دیدن یک دیاگرام، عکس یا مدل و یا کارکردن مستقیم با وسایل بهترین یادگیری 
را داشته باشد. ممکن است یک بیمار برای دیدن برچسب روی ظرف دارو مشکل داشته باشد و یا این که عالمت 

گذاری صورت گرفته روی سرنگ و یا مطالب نوشتاری را نتواند به خوبی ببیند. 
عالوه بر ارزیابی چگونگی استفاده از درمان ها و داروهای تجویز شده، داروسازان باید تالش نمایند تا نگرش بیماران 
و رفتارهایی که می توانند استفاده از داروها را با نگرانی مواجه سازند را دریابند. در واقع داروسازان باید بفهمند که آیا 

بیمار می خواهد از داروهای تجویز شده استفاده نماید یا خیر.
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برای این که تجربه آموزش به بیمار توسط داروساز موفق باشد باید داروساز و بیمار فهم مشترکی درباره نقش ها 
و مسئولیت های مخصوص به خود داشته باشند. در پاره ای موارد ممکن است نیاز باشد به بیماران گوشزد شود که 
داروسازان نقش مهم و مناسبی در فراهم نمودن آموزش و مشاوره به بیمار دارند. همچنین بیماران باید تشویق شوند 
تا نقش فعالی در روند آموزش داشته باشند. داروسازان باید تعیین نمایند که آیا بیماران درک، شناخت و مهارت کافی 
برای برای پیگیری رژیم های دارویی در نظر گرفته شده را دارند یا خیر. داروسازان همچنین باید به دنبال راه هایی 
باشند تا بتوانند بیماران را تشویق نمایند تا درباره درمانشان اطالعات کسب نموده و در مراقبت از خود نقش فعالی 
را بر عهده بگیرند. نقش بیماران نیز این است که به رژیم های دارو درمانی در نظر گرفته شده پایبند باشند و تاثیرات 
داروها را پایش نموده و آنها را به داروساز یا سایر اعضای کادر حرفه ای درمان گزارش دهند. به طور ایده آل نقش 
بیماران این است که به دنبال کسب اطالعات مختلف در ارتباط با درمان خود باشند و نگرانی های خود که باعث 

می شود تبعیت آنها کاهش یابد را با اعضای کادر حرفه ای درمان و از جمله داروسازان در میان بگذارند. 
مراحل مختلفی در ارتباط با آموزش و مشاوره با بیمار توسط داروساز بر اساس سیاست های مختلف نظام سالمت 
وجود دارد ولی به صورت کلی می توان مراحل زیر را برای آموزش به بیمارانی که درمان های جدید دریافت می نمایند، 

تصور نمود. 
ابتدا باید داروساز خود را به بیمار معرفی نموده و اهداف و انتظارات جلساتی که طی آنها مشاوره و آموزش صورت . 1

می گیرد را برای بیمار تشریح نماید. همچنین داروساز باید موافقت بیمار برای مشارکت را به دست آورد. در کنار 
این موارد بسیار مهم است که زبان اصلی و مادری بیمار مورد شناسایی قرار گیرد. 

در قدم بعدی داروساز باید شناخت بیمار در ارتباط با مشکالت مربوط به سالمت و درمان های مرتبط و توانمندی . 2
فیزیکی و ذهنی بیمار جهت استفاده مناسب از درمان ها را ارزیابی نموده و همچنین از نگرش بیمار در ارتباط با 
مشکالت سالمت و درمان های در نظر گرفته شده مطلع گردد. داروساز باید از بیمار در ارتباط با اهداف درمان های 
در نظر گرفته شده سؤاالت باز بپرسد و از انتظارات بیمار در این رابطه مطلع گردد و از بیمار بخواهد تا در مورد 
چگونگی استفاده از درمان ها و داروها توضیح دهد. بیمارانی که به داروخانه باز می گردند باید مورد سؤال قرار گیرند 
که چگونه از داروهایشان استفاده نموده اند. همچنین باید از بیماران خواسته شود تا هرگونه مشکل، نگرانی و عدم 

اطمینان مورد انتظار با داروهای تجویز شده را بیان نمایند. 
داروساز باید اطالعات را به صورت شفاهی در اختیار بیمار قرار داده و از وسایل کمک آموزشی بصری نیز همزمان . 3

استفاده نموده تا خالء درک بیمار را پر نماید. داروساز باید ظرف محتوی داروها را باز نموده تا بیمار شکل، رنگ، 
سایز و مارک روی دارو )در مورد فرآورده های جامد( را مشاهده نماید. در مورد فرآورده های مایع خوراکی و یا 
تزریقی الزم است که نشانه وسیله اندازه گیری به بیمار نشان داده شود تا بیمار به طور کامل متوجه گردد. استفاده 
از اشکال دارویی خاص به عنوان مثال انواع اسپری های تنفسی و فرآورده های مورد استفاده از راه بینی و سایر 

اشکال تنفسی باید برای بیمار شرح داده شود. 
در کنار ارتباط چهره به چهره با بیمار باید اطالعات به صورت نوشتاری نیز در اختیار بیمار قرار گیرد تا در موقع لزوم 
برای یادآوری مورد استفاده قرار گیرد. اگر بیماری پس از استفاده از دارویی دچار مشکل شد، داروساز باید اطالعات 
را جمع آوری نموده و و مشکالت  را ارزیابی نماید. در نهایت باید تنظیم رژیم دارویی بر اساس پروتکل صورت گیرد 

یا این که به پزشک تجویز کننده دارو اطالع داده شود. 
داروساز باید درک و شناخت بیماران در استفاده از داروها را مشخص نموده و از بیمار بخواهد تا توضیح دهد که . 4
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چگونه از داروهایش استفاده خواهد نمود. 
در نهایت یکی از نکات مهمی که در آموزش به بیمار توسط داروساز باید مورد توجه قرار گیرد این است که داروسازان باید 
آموزش ها و مشاوره های صورت گرفته را ثبت نمایند. ثبت آموزش و مشاوره می تواند در یکی از موارد زیر صورت گیرد: 
	• Patients’ medical records
	• Pharmacy’s patient profile

داروساز باید شرح دهد که آموزش به بیمار صورت گرفته است و در نهایت توسط بیمار پذیرفته شده است و یا این که 
بیمار آن را رد نموده است. همچنین داروساز باید درج نماید که میزان فهم بیمار از آموزش های صورت گرفته بر اساس 
دریافت وی چه میزان بوده است. همچنین محتوی آموزش ها و مشاوره های صورت گرفته نیز تا حد امکان باید ثبت 
شود. کلیه اطالعات ثبت شده برای احترام به بیمار )حفظ راز بیمار( باید به طور کاماًل محرمانه حفظ شود. شکل 4-1 

مراحل کلی آموزش توسط داروساز به بیمارانی که درمان های جدید دریافت می نمایند را خالصه نموده است. 

شکل 1-4- مراحل کلی آموزش به بیمارانی که درمان های جدید دریافت می نمایند، توسط داروساز
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