
WWrriittiinngg  EExxeemmppllaarrss  
 
Presentation Notes: Nurse Action Days (2006) 
 
CChhrr iissttiinnee  MM..  PPaaccii nnii,,  PPhhDD,,  RRNN  
DDiirreecc ttoorr,,  CCeenn tteerr  ffoorr  PPrrooffeessssiioonnaall  DDeevvee llooppmmee nntt,,  RReesseeaarrcchh    
    aanndd  IInnnnoovvaa ttiioonn  
  

OObbjjeeccttiivveess      
nn  DDeeffiinnee  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  aann  eexxeemmppllaarr..  
nn  DDiiffffeerreennttiiaattee  aann  eexxeemmppllaarr  ffrroomm  aa  ccaassee  ssttuuddyy..  
nn  IIddeennttiiffyy  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  eexxeemmppllaarr  ddeevveellooppmmeenntt..  

nn  EEnnggaaggee  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  sshhaarriinngg  ccll iinniiccaall  ssttoorriieess..  
 
IInnttrroodduuccttiioonn  --  DDeeffiinniittiioonnss  
nn  AAnn  eexxeemmppllaarr  iiss  aa  ssttoorryy  ooff  aa  rreeaall  ppaattiieenntt  tthhaatt  iiss  ttoolldd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ii ll lluussttrraattee  aann  

RRNN’’ss  pprraaccttiiccee..    TThhee  eexxeemmppllaarr  iiss  wwrriitttteenn  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppeerrssoonn..    IItt  ddeessccrriibbeess  iinn  
ddeettaaii ll  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ccll iinniiccaall  ssiittuuaattiioonn  tthhaatt  iinncclluuddeess  tthhee  nnuurrssee’’ss  tthhoouugghhttss,,  ffeeeell iinnggss,,  
iinntteennttiioonnss,,  aaccttiioonnss,,  ccrriittiiccaall  tthhiinnkkiinngg,,  aanndd  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  pprroocceessss..        
  
UUMMHHSS  PPrrooffee ssssiioonnaall  DDeevvee llooppmmeenntt  FFrraammeeww oorrkk  WWeebbssiittee   

 
nn  AAnn  eexxeemmppllaarr  iiss  ““aa  ssttoorryy  aabboouutt  yyoouurr  ccll iinniiccaall  pprraaccttiiccee  tthhaatt  ccoonnvveeyyss  ssoommeetthhiinngg  

mmeemmoorraabbllee,,  oorr  ssoommeetthhiinngg  yyoouu  rreemmeemmbbeerr  aass  iimmppoorrttaanntt,,  ssiiggnniiffiiccaanntt,,  oorr  tthhaatt  
ccoommeess  ttoo  mmiinndd  ppeerriiooddiiccaall llyy..””  IItt  iiss  ““aa  ssttoorryy  aabboouutt  aa  ppaattiieenntt  tthhaatt  ccoonnvveeyyss  
ssoommeetthhiinngg  yyoouu  rreemmeemmbbeerr  aass  iimmppoorrttaanntt  oorr  ssiiggnniiffiiccaanntt  aanndd  ii ll lluussttrraatteess  yyoouurr  
ccll iinniiccaall  pprraaccttiiccee.. ””    PPaattrriicciiaa  HHooooppeerr--KKyyrriiaakkiiddiiss,,  22000033  

 
SSttoorryytteelllliinngg  
nn  TThhee  wwoorrdd  ““ssttoorryy””  ddeerriivveess  ffrroomm  tthhee  GGrreeeekk  aanndd  mmeeaannss  kknnoowwiinngg,,  kknnoowwlleeddggee  aanndd  

wwiissddoomm..    
nn  SSttoorriieess  hheellpp  ppeeooppllee  ggaaiinn  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  vvaarriioouuss  ssiittuuaattiioonnss  aanndd  vvaalluueess..  
nn  TThhee  aarrtt  ooff  ssttoorryytteell ll iinngg  iiss  ffooccuusseedd  oonn  aa  ddeessiirree  ttoo  ccoonnnneecctt  wwiitthh  ll iisstteenneerrss  iinn  aa  

mmeeaanniinnggffuull  aanndd  ppuurrppoosseeffuull  wwaayy,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  aauuddiieennccee  ccoommppoossiittiioonn//ssiizzee..  
nn  OOnnee  ooff  tthhee  bbeesstt  wwaayyss  ttoo  sshhaarree  vvaalluueess  iiss  bbyy  tteell ll iinngg  aa  ssttoorryy  tthhaatt  iiss  aann  eexxaammppllee  ooff  

tthhee  pprrooffeesssseedd  vvaalluueess..  
nn  AA   ssttoorryy  ccoonnnneeccttss  tthhee  ssttoorryytteell lleerr  wwiitthh  tthhee  ll iisstteenneerrss//rreeaaddeerrss  bbeeccaauussee  tthhee  hhuummaann  

eexxppeerriieennccee  rreellaatteedd  iiss  ccoommmmoonn  ttoo  uuss  aall ll ..      YYooddeerr--WWiissee  &&  KKoowwaallsskkii,,  22000033  
 
WWhhaatt  iiss  aa  SSttoorryy??  
nn   AAnn  aaccccoouunntt  ooff  aa  ccoonncceerrnn  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ssttoorryytteell lleerr  sshhaarreess  wwhhaatt  mmaatttteerrss  ttoo  TTHHEEMM  

iinn  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  
nn   IItt  iiss  aann  aaccccoouunntt  ooff  wwhhaatt  tthheeyy  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  bbeell iieevvee  ttoo  bbee  iimmppoorrttaanntt,,  

rreelleevvaanntt,,  aanndd  wwoorrtthh  ttaallkkiinngg  aabboouutt..  



––  OOnnee’’ss  ss kkii ll ll  ooff  ii nnvvooll vveemmee nntt  oorr  lleevveell   ooff  ee nnggaaggee mmeenntt  mmaa kkee  iitt  ppoossssiibbll ee  ttoo   hhaa vvee  ssttoorr iieess  
––  TThhee  ssttoorr yytteell lleerr  rreeppoorrttss  tthheeiirr   tthhoouugghh ttss,,  ffeeeellii nnggss,,  aa nndd  ee xxppeerr iiee nnttiiaall  kknnoowwlleeddggee   ooff  aa nn  eevveenntt  

  
WWhhaatt  CCoonnssttiittuutteess  aann  EExxeemmppllaarr??  
nn  AA   ssiittuuaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  yyoouu  ffeeeell  yyoouurr  iinntteerrvveennttiioonn  rreeaall llyy  mmaaddee  aa  ddiiffffeerreennccee  iinn  

ppaattiieenntt  oouuttccoommee  eeiitthheerr  ddiirreeccttllyy  ((ww//  ppaattiieenntt  oorr  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr))  oorr  iinnddiirreeccttllyy  ((bbyy  
hheellppiinngg  ootthheerr  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss))..  

nn  AA   cclliinniiccaall  ssiittuuaattiioonn  tthhaatt  ssttaannddss  oouutt  aass  tthhee  qquuiinntteesssseennccee  ooff  nnuurrssiinngg..  
nn  AA   cclliinniiccaall  ssiittuuaattiioonn::    

––  TThhaatt  ttaauugghhtt  yyoouu  ssoommeetthhiinngg  nneeww  
––  TThhaatt  pprroovviiddeedd  nneeww  uunnddeerrssttaannddiinnggss  aanndd  cchhaannggeedd  yyoouurr  pprraaccttiiccee  
––  WWhheerree  yyoouu  cclleeaarrllyy  mmaaddee  aa  ddiiffffeerreennccee  
––  TThhaatt  mmaaddee  yyoouu  nnoottiiccee  ssoommeetthhiinngg  nneeww  
––  TThhaatt  ooppeenneedd  uupp  nneeww  wwaayyss  ooff  hheellppiinngg  oorr  nneeww  ll iinneess  ooff  iinnqquuiirryy  

nn  AA   cclliinniiccaall  ssiittuuaattiioonn  tthhaatt  wwaass  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ddeemmaannddiinngg  
nn  AAnn  iinncciiddeenntt  tthhaatt  wweenntt  uunnuussuuaall llyy  wweell ll  
nn  AAnn  iinncciiddeenntt  tthhaatt  wwaass  vveerryy  oorrddiinnaarryy  aanndd  ttyyppiiccaall,,  yyeett  mmeemmoorraabbllee  
nn  AA   ssiittuuaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  tthheerree  wwaass  aa  bbrreeaakkddoowwnn  ((tthhiinnggss  ddiidd  nnoott  ggoo  wweell ll))  
 
EExxeemmppllaarrss  mmaayy  aallssoo::  
nn  RReeccoouunntt  iinnssttaanncceess  ooff  eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssiiggnnss  tthhaatt  yyoouu  rreeccooggnniizzee  bbeeffoorree  tthheeyy  ccoouulldd  

bbee  vvaall iiddaatteedd  bbyy  oobbjjeeccttiivvee  ddaattaa  
nn  DDeemmoonnssttrraattee  nneeww  ccll iinniiccaall  kknnoowwlleeddggee  ggaaiinneedd  tthhrroouugghh  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  aa  nneeww  

pprroocceedduurree,,  nneeww  ii ll llnneessss,,  oorr  nneeww  tteecchhnnoollooggyy  
nn  RReeccoouunntt  eexxaammpplleess  ooff  hheeaall iinngg  rreellaattiioonnsshhiippss  
nn  IInncclluuddee  eexxaammpplleess  ooff  eexxppeerrtt  ccooaacchhiinngg  ooff  aa  ppaattiieenntt  iinn  aa  ddiiffffiiccuulltt  ssiittuuaattiioonn  oorr  ooff  

ccooll lleeaagguueess  iinn  aa  ccll iinniiccaall  ssiittuuaattiioonn  
 
EExxeemmppllaarrss  aarree  NNOOTT  CCaassee  SSttuuddiieess  
 
EExxeemmppllaarrss  AARREE::  
nn  AA   wwrriitttteenn  aaccccoouunntt  aass  aa  nnaarrrraattiivvee  oorr  ssttoorryy  tthhaatt  rreefflleeccttss  ccuurrrreenntt  pprraaccttiiccee**..  
nn  WWrriitttteenn  iinn  eevveerryyddaayy  llaanngguuaaggee,,  nnoott  wwiitthh  aa  tthheeoorreettiiccaall  ((ee..gg..,,  nnuurrssiinngg  ddiiaaggnnoossiiss))  

aapppprrooaacchh..  
nn  FFooccuusseedd  oonn  ccll iinniiccaall  wwoorrkk  ––  aassppeeccttss  oorr  ddoommaaiinnss  ooff  pprraaccttiiccee::  

––  CClliinniiccaall  jjuuddggmmee nntt,,  wwiiss ddoomm,,  tthhii nnkkii nngg  &&  rreeaassoonniinngg  
––  TThheerraappeeuuttii cc  rreellaattiioonnsshhii ppss;;   ccaarr iinngg  pprraaccttiiccee  
––  GGrraasspp  oo ff  aa  ssii ttuuaattii oonn;;   aabbiill iitt yy  ttoo  ““sseeee””   aa  pprroobblleemm  
––  AAccttiioonnss  iinn  aa  ssii ttuuaa ttiioonn;;   ppeerrffoorrmmaannccee;;   sseennssee  oo ff  rreessppoonnssiibbii ll ii ttyy  
––  RReessppoonnssee  ttoo  cc hhaannggiinngg  ssiittuuaattiioonnss;;   aann ttiicciippaa ttoorryy  sskkii ll llss  
––  EEnnggaa ggeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  ppaa ttiieenn tt//ffaamm iillyy;;   ss kkii ll ll  ooff   iinnvvooll vveemmeenntt    
––  AAggeenncc yy;;   aaddvvooccaacc yy;;   rreessppoonnssee   ttoo  ddii vveerrssiittyy  
––  CCoollllaabboorraattii oonn;;   tteeaa mmwwoorrkk  
––  CClliinniiccaall  iinnqquuiirr yy;;   iinnnnoovvaa ttiioonn  



  
EExxeemmppllaarrss  iinncclluuddee::  
nn  AA   bbrriieeff  bbaacckkggrroouunndd  oorr  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  ppaattiieenntt  
nn  AA   ddeettaaii lleedd  ddeessccrriippttiioonn  ooff  wwhhaatt  hhaappppeenneedd  iinncclluuddiinngg  aass  mmuucchh  ddiiaalloogguuee  aass  

ppoossssiibbllee  
nn  WWhhyy  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iiss  ““ccrriittiiccaall””  oorr  ssiiggnniiffiiccaanntt  ttoo  yyoouu  
nn   WWhhaatt  yyoouurr  ccoonncceerrnnss  wweerree  aatt  tthhee  ttiimmee  
nn   WWhhaatt  yyoouu  wweerree  tthhiinnkkiinngg  aabboouutt  aass  iitt  wwaass  ttaakkiinngg  ppllaaccee  
nn   WWhhaatt  yyoouu  wweerree  ffeeeell iinngg  dduurriinngg  aanndd  aafftteerr  tthhee  ssiittuuaattiioonn  
nn   WWhhaatt,,  iiff  aannyytthhiinngg,,  yyoouu  ffoouunndd  mmoosstt  ddeemmaannddiinngg  aabboouutt  tthhee  ssiittuuaattiioonn    
nn   WWhhaatt  yyoouu  ffoouunndd  ttoo  bbee  mmoosstt  ssaattiissffyyiinngg  aabboouutt  tthhee  ssiittuuaattiioonn  

  
DDeevveellooppiinngg  EExxeemmppllaarrss    
nn  HHooww  ttoo  ggeett  ssttaarrtteedd::  

––  RReefflleecctt  oonn  yyoouurr  pprraaccttiiccee  
––  LLiisstt  ppoossssiibbllee  ssttoorriieess  
––  PPaarrttiicciippaattee  iinn  ggrroouupp  ssttoorryytteell ll iinngg  
––  SSttaarrtt  wwrriittiinngg  wwiitthhoouutt  ccoonncceerrnn  ffoorr  ggrraammmmaarr,,  ssppeellll iinngg,,  wwoorrddiinngg,,  sseenntteennccee  

ssttrruuccttuurree  ––  jjuusstt  ssttaarrtt  wwrriittiinngg  
nn  BBeeffoorree  yyoouu  ssttaarrtt,,  ccoonnssiiddeerr  wwhheetthheerr  tthhee  ssttoorryy  rreepprreesseennttss  yyoouurr  ccuurrrreenntt  pprraaccttiiccee..  
nn  WWrriittee  aass  mmuucchh  aabboouutt  tthhee  ssttoorryy  oonn  ppaappeerr  aass  iiss  rreelleevvaanntt,,  wwiitthh  aass  mmuucchh  ddeettaaii ll  aass  

yyoouu  rreemmeemmbbeerr..  
nn   PPllaannnniinngg  

––  EExxeemmppllaarrss  ttaakkee  aa  ll iittttllee  ttiimmee  ttoo  ccoommpplleettee  
––  KKnnooww  tthhee  ssttaannddaarrddss  ffoorr  ppoorrttffooll iioo  ssuubbmmiissssiioonn  aanndd  ggiivvee  yyoouurrsseellff  eennoouugghh  ttiimmee  

ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  rreeqquuiirreedd  nnuummbbeerr  ooff  eexxeemmppllaarrss  ((11  oorr  22))..  
––  YYoouurr  ppoorrttffoolliioo  iiss  aa  ddooccuummeenntt  tthhaatt  rreefflleeccttss  aann  iinntteeggrraatteedd  ppeerrssppeeccttiivvee  aabboouutt  

yyoouurr  pprraaccttiiccee..    IItt  rreeqquuiirreess  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  sseevveerraall  ootthheerr  iinnddiivviidduuaallss..  
TThhuuss,,  bbee  ssuurree  ttoo  aall llooww  aaddeeqquuaattee  ttiimmee  ffoorr  aall ll  ppaarrttiicciippaannttss  ttoo  hhaavvee  tthhee  
ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  pprroovviiddee  tthhoouugghhttffuull  aanndd  ccoommpplleettee  iinnppuutt..  

––  WWoorrkkiinngg  wwiitthh  aa  ccooaacchh  ttaakkeess  ttiimmee  aanndd  sshhoouulldd  bbee  vviieewweedd  aass  aa  pprroocceessss  rraatthheerr  
tthhaann  ssoommee  lleevveell  ooff  eevvaalluuaattiioonn  ((ee..gg..,,  DDoo  yyoouu  tthhiinnkk  tthhiiss  wwiill ll   ppaassss??))  

––  AAll llooww  aaddeeqquuaattee  ttiimmee  ffoorr  ddiiaalloogguuee  aabboouutt  yyoouurr  ssttoorryy((iieess))  ssoo  tthhaatt  yyoouurr  
eexxeemmppllaarr((ss))  cclleeaarrllyy  rreefflleecctt  yyoouurr  lleevveell  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  
ddoommaaiinn  oorr  aassppeeccttss  ooff  pprraaccttiiccee  tthhaatt  aarree  pprreevvaaii ll iinngg,,  ddoommiinnaanntt,,  oorr  ffeeaattuurreedd..  

 
DDeevveellooppiinngg  EExxeemmppllaarrss  
nn  WWrriittiinngg  

––  WWrriittee  tthhee  ss ttoorryy  ddoowwnn  aass  yyoouu  rreemmeemmbbeerr  iitt,,  ddoonn’’tt  wwoorrrryy  aabboouutt  tthhee  ddeettaaii llss  aatt  
ffiirrsstt..  

––  OOrr  ssttaarrtt  tteell ll iinngg  tthhee  ssttoorryy  oouutt  lloouudd  ttoo  ssoommeeoonnee  ((yyoouu  ccaann  ttaappee  tthhiiss  aanndd  wwrriittee  
iitt  ddoowwnn  bbyy  ll iisstteenniinngg  ttoo  tthhee  ttaappee))..  



–– WWrriittee  ddoowwnn  wwhhaatt  yyoouu  aaccttuuaall llyy  ddiidd..
–– UUssee  yyoouurr  iimmaaggiinnaattiioonn  aanndd  rreell iivvee  tthhee  ssiittuuaattiioonn  aass  yyoouu  wwrriittee  ––  ppaauussee  eevveerryy

nnooww  aanndd  tthheenn  aanndd  rreefflleecctt//tthhiinnkk//rreemmeemmbbeerr  tthhee  eevveennttss  aass  tthheeyy  eevvoollvveedd..
–– GGoo  bbaacckk  aanndd  aadddd  mmiisssseedd  ddeettaaii llss..
–– UUssee  eevveerryyddaayy  ccll iinniiccaall  llaanngguuaaggee..
–– IInncclluuddee  aa  vveerryy  bbrriieeff  sseenntteennccee  aabboouutt  hhooww  yyoouu  bbeeccaammee  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  tthhee

ppaattiieenntt..
–– GGiivvee  aa  ffiirrsstt--ppeerrssoonn  aaccccoouunntt..
–– IInncclluuddee  ddiiaalloogguuee..
–– CChhaannggee  tthhee  nnaammee((ss))  ooff  ppaattiieennttss,,  ffaammiill iieess,,  pprroovviiddeerrss,,  eettcc..
–– DDeessccrriibbee  tthhee  aaccttuuaall  oouuttccoommeess..

DDeevveellooppiinngg  EExxeemmppllaarrss  
nn  AAvvooiidd::  

–– GGeenneerraall iizzaattiioonnss
–– PPhhii lloossoopphhiiccaall  ssttaatteemmeennttss

–– NNaammiinngg  tthhee  ddoommaaiinn  oorr  aassppeecctt  ooff  pprraaccttiiccee
–– ““TTaallkkiinngg  ttoo  tthhee  CCoommmmiitttteeee””

DDeevveellooppiinngg  EExxeemmppllaarrss  
nn  CCoommpplleettee  eexxeemmppllaarrss  iinncclluuddee::  

–– AA   bbrriieeff  bbaacckkggrroouunndd  oorr  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  ppaattiieenntt
–– WWhhyy  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iiss  ssiiggnniiffiiccaanntt  ttoo  yyoouu
–– WWhhaatt  yyoouu  ffoouunndd  mmoosstt  ddeemmaannddiinngg
–– WWhhaatt  yyoouu  ffoouunndd  mmoosstt  ssaattiissffyyiinngg

nn  WWhheenn  yyoouurr  eexxeemmppllaarr  iiss  ccoommpplleettee::  
–– CCoorrrreecctt  ffoorr  ssppeell ll iinngg
–– CCoorrrreecctt  tthhee  ggrraammmmaarr

SSuubbmmiittttiinngg  EExxeemmppllaarrss  
nn  TTyyppeedd,,  1122  ffoonntt,,  ddoouubbllee  ssppaacceedd  
nn  NNoo  lloonnggeerr  tthhaann  55  ppaaggeess  
nn  EExxeemmppllaarr  mmuusstt  hhaavvee  aa  ttiittllee 
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