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چه خبري ،بد تلقي مي شود؟
توجه :این مطالب جنبه اطالع رساني دارد و توصيه مي شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
درزمينه ارائه اطالعات به ديگران ،نكته اساسي اين است كه بايد فرد ارائه دهنده اطالعات ،خود را در چارچوب مرجع
فرد قرارددهد واز ديد او به مساله نگاه كند .دراين صورت امكان دارد خبري كه به نظر ما بد است براي ديگري خنثي
يا مثبت باشد ودرمقابل آن خبري كه به نظر ما خوب است براي فرد مقابل منفي تلقي شود.
آیا باید خبر بد را ارائه داد؟
بين  40تا  %90افراد در فرهنگهاي متفاوت تقاضااا دارند كه اطالعات دقيو و درسااتي در مورد شاارايد خود دريافت
نمايندهرچند اين اطالعات مثبت نبا شد .فرهنگهاي غربي ا صرار بي شتري به لزوم ارائه اطالعات صحيح و كامل دارند
درحاليكه فرهنگهاي شرقي بيشتر تمايل به پنهانكاري دارند .دراين ميان طبو كد اخالق پزشكي آمريكا ،بايد خبر بد
به فرد ارائه شود .به طور كلي اگر دان ستن واقعيت در مورد شرايد به و ضعيت فرد كمك مي كند بايد اطالعات به او
ارائه شود.
چه كسي براي ارائه خبر بد مناسبتر است؟
درمورد ارائه اطالعات ناخوشايند مهم است كه فردي كه از ابتدا با دريافت كننده خبر ارتباط داشته است اطالعات را
ارائه نمايد .مثال درمورد ارائه نتيجه آزمايش مناسب تر است كه پزشك معالج كه از ابتدا بيمار در ارتباط نزديك بوده
يا يكي از افراد كليدي زندگي فرد اطالعات را به او ارائه دهد .ارجاع فرد به روان شناس يا مددكار براي دريافت خبر بد
يكي از بزرگترين خطاهاييست كه به عواطف فرد خدشه وارد مينمايد.
فردي كه خبر بد را ارائه ميدهد باید چه توانمندي هایي داشته باشد؟
فرد ارائه دهنده خبر بايد در زمينه مهارتهاي ارتباط موثر توانمند باشااد .بعالوه بايد درتحليل شاارايد كارآمده بوده و
محيد فيز يكي و شاارايد مطاطب را براي ارائه اطالعات ،مي تواند دراين ميان كمك كننده باشااد .به صااورت موجز
خرده مهارتهاي الزم براي ارائه خبر بد عبارتند از:
 گوش دادن فعال ،همدلي ،نگاه نمودن به فرد مقابل
 پرسيدن سواالت بست و باز ،سكوت مناسب ،روشن سازي ،جمع بندي
 ارائه اطالعات ساده و روشن ،تكرار اطالعات كليدي ،خالصه نمودن اطالعات ،طبقه بندي اطالعات ،استفاده
از تصاوير و عروسك براي كودكان ،اطمينان از درك صحيح اطالعات توسد مطاطب
در مورد مطاطباني با زبان ويا از فرهنگهاي مطتلف و همچنين افرادي كه داراي مشاااكالت اعصااااب مانند اختالالت
شطصيت هستند توجه به شرايد خاص ارائه شود و زمان ارائه خبربد نبايد سطن فرد قطع شود.
درارائه اطالعات اطمينان كاذب نبايد ايجاد گردد .آگاهي از وضااعيت عمومي فرد و اعتقادات مبهبي نيز در اين ميان
مي تواند كمك كننده باشد.
هدف از ارائه اطالعات منفي:
مناسب نمودن اتفاقات بعدي با اطالعات فرد ،حمايت از فرد ،جلب مشاركت فرد در برنامه هاي آتي
گامهاي ارائه خبر بد:
 .1ارائه اطالعات بايد متناسب با شرايد فرد محرمانه باشد .ولي افراد كليدي زندگي شطص دراين روند درگير شوند.
حتما فرد در شرايد مناسب بنشيند .ارتباط موثر برقرار شود .وقت مناسب در نظر گرفته شود.

 .2اطالعات درمورد آگاهي قبل فرد كسااب شااود.يوقتي اين مساااله پيش اومد توچي فكر كردي  ،آيا فكر نكردي
ممكنه مساله جدي تري باشد قبال چه چيزهايي دراين مورد به تو گفته شده ) درك فرد ازشرايد سنجيده شود.
 .3اطالعات ،بسته به تقاضاي فرد به او داده شود و اگرشطص نطواهد به او اطالعاتي ارائه نشود.
 .4حركات غير كالمي ما متناسااب با محتواي خبر باشااد .درعين حال تحقير يا تهديد آميز نباشااد .گاهي مي توان
ازكلمات كليشه اي استفاده كرد .يخبر خوبي نيست متاسفانه) .با آنها باشد.
 .5حساسات فرد تاييد شود و فرصت براي ابراز عواطف منفي ايجاد گردد .بايد اطالعات صحيح ومتناسب با نياز فرد
درمورد روند رويدادهاي آتي به او ارائه شود و منابع حمايتي و اطالعاتي به او معرفي شوند.
بايد درنظر داشااات كه هدز از تمام فرايندهاي حمايتي ارتقاي كيفيت زندگي افراد اسااات لبا در ارائه اطالعات نا
خوشااايند نيز بايد عواطف فرد و كارآيي اطالعات در ارتقاي كيفيت زندگي فرد درنظر گرفته شااود و متناسااب با اين
هدز اقدام گردد.
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