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  : امکانات آموزشی 

  اسالید هاي آموزشی  -

  ویدئو پروژکتور -

  کامپیوتر -

  اخالق پزشکی) (casesسري موارد -

  چگونگی بیان اخبار نا گوار  :عنوان درس 

  کسب دانش و مهارت هاي الزم در دادن خبر بد  :هدف کلی درس 

  : اهداف جزئی 

  توانددانشجو باید ب

 خبر بد را تعریف کند .  

 تاریخچه اهمیت ارائه خبر بد را شرح دهد.  

 مراحل ارائه خبر بد را بیان کند .  

 چگونگی تأثیر نحوه ارائه خبر بد را بر مراقبت هاي بیمار توضیح دهد .  

 میزان اطالعاتی که باید به بیمار ارائه گردد را شرح دهد .  

 تأثیر عوامل محیطی و فرهنگی را بر نحوه ارائه خبر بد توضیح دهد .  

 ایج در ارائه خبر بد را شرح دهدروش هاي ر.  

 استثنائات را در مورد گفتن خبر بد بیان کند .  

 فرد یا افرادي را که می توان خبر بد را به آنان گفت بیان کند.   

                                                              گروه کوچکبحث در  و  ، ارائه مورد سخنرانی:   روش آموزش 

  : اجزا و شیوه اجراي درس 

  :مقدمه
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