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 قابلیت ھای خود را در زمینھ مراقبت و بھزیستی شناسایی کنید
آیا در زمینھ مراقبت و بھزیستی تجربھ دارید و مایلید بدانید چگونھ از تجربھ حرفھ ای خود در سوئد استفاده کنید؟ با 

دست یابید. اگر می  انجام یک خودارزیابی، می توانید بھ دیدگاھی کلی از آنچھ برای حرفھ مراقبت و بھزیستی الزم است
 National Board of Healthخواھید مجوزی بھ عنوان متخصص مراقبت ھای بھداشتی درمانی کسب کنید، باید با 

and Welfare .(ھیئت ملی بھداشت و بھزیستی) تماس بگیرید 

م تان مطرح شده اند تا با تکمیل این فرم، خودارزیابی را انجام دھید. این پرسش ھا برای کمک بھ شما و کارمند استخدا
تعیین شود آیا پیش نیازھا و قابلیت ھای الزم برای ادامھ این حرفھ و کسب آموزش ھای اضافھ را دارید تا بتوانید در 

 زمینھ مراقبت و بھزیستی فعالیت کنید.

پاسخ ھا بر  پرسش ھای خودارزیابی بر اساس الزامات کاری حرفھ مراقبت بھداشتی درمانی در سوئد طراحی شده اند.
اساس دانش و تجربھ شما در آن حرفھ ھستند. تمام دانش و تجربھ شما صرفنظر از مکان و روش کسب آنھا، لحاظ می 

 شود. شما قابلیت ھای خودتان را ارزیابی می کنید.

 

 تجربھ –کار 
 آیا در زمینھ مراقب بھداشتی بزرگساالن یا سالمندان تجربھ دارید؟ 

 خیر بلھ
 یا این تجربھ را بھ عنوان یک کارمند کسب کردید؟اگر بلھ، آ

 روش کسب این تجربھ را شرح دھید
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 چند سال تجربھ در زمینھ مراقبت و بھزیستی دارید؟
 >-سال 5 سال 5-2 سال 2-1 سال 0-1

 

   خیر          بلھ آیا در زمینھ مراقبت و بھزیستی سالمندان کار کرده اید؟

آیا در زمینھ مراقبت و بھزیستی افرادی کار کرده اید کھ ھنوز در منزل خود زندگی 
 می کردند؟

        خیر          بلھ

  خیر        بلھ آیا در زمینھ مراقبت و بھزیستی در بیمارستان کار کرده اید؟ 

 ولیتی کارکردی داشتند؟آیا در زمینھ مراقبت و بھزیستی افرادی کار کرده اید کھ معل

 تحصیالت

    خیر          بلھ

   خیر       بلھ آیا آموزش/تحصیالتی در زمینھ بھداشت و مراقبت و بھزیستی دارید؟
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 ش/تحصیالت خود و مدت آن را در زیر شرح دھید.اگر بلھ، آموز

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 

  خیر         بلھ د ارزیابی شده است؟آیا تحصیالت شما توسط شورای آموزش عالی سوئ
   

 

 دانش و توانایی ھای خود را ارزیابی کنید. مناسب ترین گزینھ را تیک بزنید.
 خیر تا حدی بلھ : ارزش ھا، رویکرد و داوری1

رند و می توانم این دانش را من می دانم کھ افراد نیازھا و شرایط متفاوتی دا
 در کار خود بھ کار بندم.

       

 خیر تا حدی بلھ : ارتباطات2
در کارم، می توانم از رویکرد ارتباطی خودم بر اساس شرایط و نیازھای 

 ھره گیرم.شخص در کار عملی ام ب
       

 خیر تا حدی بلھ : رفاه اجتماعی3
من می توانم از شخص در کسب موجودیتی ھدفمند بھ عنوان فرد و نیز در 

 تعامل با دیگران حمایت کنم.
       

 خیر تا حدی بلھ : مراقبت جسمی4
من می توانم بھ شخص در: مراقبت شخصی، استفاده از توالت، دوش گرفتن، 

 مراقبت دھانی، لباس پوشیدن و تعویض لباس کمک کنم.
       

 خیر تا حدی بلھ : وعده ھای غذایی، خوراک و تغذیھ5
من بھ اھمیت وعده ھای غذایی، خوراک و تغذیھ برای سالمتی و تندرستی 

 شخص واقف ھستم.
       

من می توانم بھ شخص در طول وعده غذایی کمک کنم و محیطی دلپذیر را 
 برای او ایجاد نمایم.
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 خیر تا حدی بلھ : مراقبت برای حفظ توانمندی6
عالیت فیزیکی انگیزه دھم و حمایت و من می توانم بھ اشخاص در انجام ف

 کمک الزم را بھ آنھا بدھم. 
       

من می توانم بھ طریقی ایمن فعالیت کنم تا از حوادث، جراحات و شکستگی 
 استخوان در طول کار عملی پیشگیری کنم.

       

 خیر تا حدی بلھ : مراقبت بھداشتی و پزشکی7
من روش پیشگیری از عفونت و شیوع را در کار عملی خود با استفاده از 

 اصول بھداشتی مطلوب می دانم.
       

 من می توانم کارھای پزشکی را 
 از قبیل: گرفتن دمای بدن، گرفتن نبض، و گرفتن فشار خون انجام دھم. 

       

 خیر تا حدی بلھ بیماری ھای سالمندی –ن معمول : پیرشد8
من می دانم چگونھ پیر شدن بر افراد سالمند از نظر فیزیکی، روانی و 

 اجتماعی اثر می گذارد.
       

اد سالمند نظارت کرده و آنھا را من می توانم بر خصوصیات سالمتی افر
 بھبود بخشم.

       

من در رابطھ با شرایط زندگی و نیازھای سالمندان و افراد مبتال بھ زوال 
 عقل دانش دارم.

       

 خیر تا حدی بلھ : معلولیت ھای کارکردی و عواقب آنھا9
من در مورد معلولیت ھای کارکردی و چگونگی اثرگذاری آنھا بر شرایط 

 زندگی و مشارکت فرد در جامعھ دانش دارم.
       

من می توانم از افراد حمایت کنم و بھ آنھا در مشارکت در جامعھ بر اساس 
 نیازھا و خواستھ ھای فردی شان انگیزه بدھم.

       

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   


