
 

 

 
 

 چک لیست نظارت و ارزیابی اثر بخشی آموزش پرستار به بیمار  و مددجو در بخشهای بالینی

 نام و نام خانوادگی بیمار/ مددجو
 

 شماره پرونده:
 

 شماره تماس بیمار/ مددجو
 

 نام و نام خانوادگی پزشک معالج:
 

 نام و نام خانوادگی پرستار:
 

 

 

 0 1 2 نحوه ارزیابی 

 .پرستار/ بهیار در زمان حضور بر بالین بیمار خود را معرفی کرده است

 
    مصاحبه با بیمار

پرستار/ بهیار در زمان حضور بر بالین بیمار با برقراری ارتباط صحیح و پرسش و پاسخ 
 .الویت های آموزش بیمار را شناسایی و منطبق با موارد الزامی آموزش داده است

 
    مصاحبه با بیمار

قرار راهنمای مراجعین را معرفی و در اختیار  پرستار/ بهیار در زمان حضور بر بالین بیمار
 داده است.

 
    مصاحبه با بیمار

پرستار/ بهیار در زمان حضور بر بالین بیمار پمفلت های آموزشی را معرفی و در اختیار 
 قرار داده است.

 
    مصاحبه با بیمار

شیوه مناسب آموزش به بیمار وتعیین محتوای آموزشی با توجه به اولویت نیاز آموزشی 
 وشرایط بیمار سنجیده می شود

 
    مستندات

پرستار/ بهیار منطبق با گایدالین های آموزش بیمار  بیماری یا پروسیجر ، فعالیت، 
 .تغذیه، مراقبت، داروها، فوریت ها و سرم درمانی را به بیمار/ خانواده آموزش داده است

 

مستندات مصاحبه با 
 بیمار

   

 توضیح داده است.پرستار/ بهیار نحوه همکاری در مراقبت های بالینی را 

 
    مصاحبه با بیمار

پرستار/ بهیار در خصوص اهیت ایمنی بیمار )سقوط، زخم بستر، شناسایی بیمار، شست 
 و شوی دست( توضیح داده و محتواهای آموزش را در اختیار قرار داده است.

 

 مصاحبه با بیمار
 مشاهده

   

و رسانه های آموزشی  پرستار/ بهیار در خصوص چگونگی بهره گیری از محتواها
)کتاب، فیلم، سامانه پیامکی، سایت و اپلیکشن( اطالعات الزم را در اختیار بیمار قرار 

 داده است.

 

    مصاحبه با بیمار

پرستار/ بهیار حین ترخیص تغذیه، دارو، فعالیت و مراقبت های در منزل را منطبق با 
رخیص را در اختیار بیمار قرار گایدالین های حین ترخیص توضیح داده و پمفلت حین ت

 داده است.

 

 مصاحبه با بیمار
 مشاهده

   

پرستار/ بهیار تمامی اقدامات و فرآیندهای آموزش بیمار و خانواده را در فرم مربوطه 
 ثبت و مهر و امضا می نماید

 

 مصاحبه با بیمار
 مستندات

   

 متوسط نمره کسب شده
 

 

 


