بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز
مرکز فوریتهای جراحی شهید رجایی

چک لیست ارزیابی دوره ای آموزش به بیمار در بخش های درمانی

عنوان

عناصر قابل ارزیابی

ردیف

سه ماهه اول

0

1-1

آیا پرسنل از سیاست آموزش به بیمار اطالع دارند؟

1-2

آیا اثر بخشی آموزش های خود مراقبتی ارائه شده به

1

بیماران توسط سرپرستار /جانشین وی /رابط آموزش به
بیمار ارزیابی میگردد؟

 -1سیاست های آموزشی بیماران در بیمارستان

1-3

آیا چک لیست اثر بخشی آموزش به بیمار توسط رابط
آموزش به بیمار به موقع تحویل داده میشود؟

1-4

آیا ابالغ کارگروه آموزش در بخش وجود دارد؟

1-5

آیا از انواع شیوه های آموزش به بیمار (شامل چهره به
چهره،استفاده از پمفلت و جزوات آموزشی،نمایش فیلم
آموزشی و.شیوه های نوین آموزش)استفاده میگردد؟

1-6

آیا کارگروه آموزش به بیمار متشکل از (رییس
بخش،سرپرستار بخش،سوپروایزر آموزشی و آموزش
سالمت ،مسئول آموزش به بیمار ،رابط آموزش به بیمار
بخش)میباشد؟

1-7

آیا بر اساس نتایج تحلیلی اثر بخشی آموزش به بیمار
اقدامات اصالحی/برنامه بهبود طراحی و اجرا میگردد و در
بخش مستندات موجود میباشد؟

1-8

آیا مستندات جلسات کار گروه آموزش به بیمار در بخش

 -2توانمند سازی کارکنان

موجود میباشد؟

2-1

آیا رابط آموزش به بیمار کالس های آموزشی جهت کلیه
کارکنان برگزار مینماید؟

2-2

آیا پرسنل از حداقل های آموزش به بیمار در بدو ورود و
طول بستری و ترخیص آگاهی دارند؟

1

2

سه ماهه دوم

0

1

2

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

2

2

0

1

0

1

توضیحات

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز
مرکز فوریتهای جراحی شهید رجایی

چک لیست ارزیابی دوره ای آموزش به بیمار در بخش های درمانی

0

3-1

1

آیا در بدو ورود و مراحل تشخیصی و درمان ،توضیحات
و آموزش های الزم به بیمار /همراه ارائه میگردد؟

3-2

آیا بیمار /همراه بیمار پزشک معالج -پرستار و
سرپرستار خود را میشناسد؟

3-3

آیا بیمار /همراه بیمار مراقبت های مورد نیاز در مورد
مصرف داروهای خود از قبیل میزان –زمان-روش
مصرف –عوارض و تداخالت دارویی خود را میداند؟

3-4

آیا بیمار /همراه بیمار اطالعات الزم در مورد میزان

 -3آموزش به بیمار و خانواده در هنگام پذیرش و طول بستری

فعالیت های روزانه زندگی را میداند؟

3-5

آیا به بیمار/همراه بیمار در مورد نحوه انتقال بیماری
های واگیر و عوامل بیماری زا آموزش ارائه شده است؟

3-6

آیا بیمار /همراه بیمار اطالعات الزم در مورد مراقبت از
لوله و اتصاالت را میداند؟

3-7

آیا بیمار /همراه بیمار نحوه دسترسی به بروشور های
آموزشی را میداند؟

3-8

آیا بیمار /همراه بیمار در مورد بهداشت دست و کنترل
عفونت آگاهی دارد؟

3-9

آیا بیمار/همراه بیمار ایزوله ،شرایط ورود به اتاق ایزوله
را با توجه به نوع ایزوله بیمار میداند؟

3-11

آیا بیمار /همراه بیمار رژیم غذایی مختص بیماری خود
را میداند؟

3-11

آیا بیمار /همرا بیمار  ، CBRرژیم غذایی جهت
جلوگیری از یبوست را میداند؟

3-12

آیا به همراه بیمار دارای تراکئوستومی آموزش در
رابطه با تهیه وسایل و آموزش های مورد نیاز در منزل
ارائه شده است؟
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بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز
مرکز فوریتهای جراحی شهید رجایی

چک لیست ارزیابی دوره ای آموزش به بیمار در بخش های درمانی

ردیف

سه ماهه اول

عناصر قابل ارزیابی

3-13

1

عامل ایجاد زخم فشاری

،پیشگیری از آن به بیمار /همراه بیمار توسط پرستار
انجام شده است؟

3-15

آیا آموزش های ارائه شده توسط پرستار در گزارش
پرستاری و فرم آموزش به بیمار ثبت شده است؟

3-16

آیا توضیحات و آموزش

توسط سایر کارکنان

(کارشناس تغذیه،فیزیوتراپ،روانشناس )...ارائه و در
فرم های مربوطه ثبت شده است؟

3-17

آیا آموزش های خود مراقبتی در حین بستری توسط
پزشک بر اساس دستورالعمل ارائه شده است؟

3-18

آیا آموزش های خود مراقبتی در حین بستری توسط
پرستار بر اساس دستورالعمل ارائه شده است؟

3-19

آیا آموزش در زمان گرفتن رضایت و برائت به بیمار و
آموزش درمان های جایگزین توسط پزشک ارائه شده
است ؟

3-21

آیا آموزش های ارائه شده در زمان گرفتن رضایت و

 -4آموزش به بیمار و خانواده در حین ترخیص

برائت در فرم مربوطه ثبت شده است؟

4-1

آیا آموزش های خود مراقبتی در حین ترخیص توسط
پزشک بر اساس دستورالعمل ارائه شده است؟

4-2

آیا آموزش های خود مراقبتی در حین ترخیص توسط
پرستار بر اساس دستورالعمل ارائه شده است؟

4-3

سه ماهه سوم

چهارم

0

آیا آموزش در مورد

سه ماهه دوم

سه ماهه

توضیحات

آیا آموزش های الزم در مورد نتیجه درمان ،نحوه
پیگیری،مراجعه مجدد،مصرف داروها،نحوه مراقبت
،عالئم و نشانه های مهم و تهدید کننده برای مراجعه
فوری به اورژانس و  ..به بیمار وخانواده توسط پرستار
مسئول بیمار در هنگام ترخیص ارائه و در فرم ترخیص
ثبت میگردد ؟
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بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز
مرکز فوریتهای جراحی شهید رجایی

چک لیست ارزیابی دوره ای آموزش به بیمار در بخش های درمانی

ردیف

سه ماهه اول

عناصر قابل ارزیابی

1

آیا آموزش های الزم در مورد نتیجه درمان ،نحوه
پیگیری،مراجعه مجدد،مصرف داروها،نحوه مراقبت
عالئم و نشانه های مهم و تهدید کننده برای مراجعه
فوری به اورژانس و  ..به بیمار وخانواده توسط پزشک
در هنگام ترخیص ارائه و در فرم خالصه پرونده ثبت
میگردد ؟

4-5

سه ماهه سوم

چهارم

0

4-4

سه ماهه دوم

سه ماهه

توضیحات

آیا بیمار /همراه بیمار مرجع پاسخگویی به سواالت خود
در مورد بیماری خود و نهاد های حمایتی موجود
درجامعه را پس از ترخیص میداند؟
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