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1

عر ف فر

آموزش ه ی

آموزش به بیمار؛فرآيندي است بیمارمحور ودر برگیرنده تمامی فعالیت هاي آموزشی است که براي کمک
به بیمار و خانواده اش براي تصمیم گیري آگاهانه در مورد بیماري و کسب مهارت هاي خودمراقبتی
صورت میگیرد  ،هدف اصلی از آموزش به بیمار در گیر کردن افراد در امر مراقبت از خود به منظور افزايش
کیفیت خدمات ارائه شده و ارتقاي سطح سالمت است .

مر حل فر

آموزش ه ی

:

 بررسی (شناسايی نیازهاي يادگیري)
 تشخیص پرستاري
 برنامه ريزي
 اجرا و ارزشیابی

2

نو ع ک گروه ی آموزش ه ی

:

 کارگروه آموزش به بیمار ستادي
 کارگروه آموزش به بیمار بیمارستانها

عض ی ک گرو آموزش ه ی







ت دی

رئیس اداره پرستاري )رئیس کارگروه)
کارشناس آموزش سالمت معاونت درمان دانشگاه (دبیرکارگروه)
کارشناس آموزش به کارکنان معاونت درمان دانشگاه
نماينده مديران پرستاري مراکز تحت پوشش
نماينده کارشناسان برنامه آموزش به بیمار بیمارستانها
يک نفر از اعضاي هیات علمی دانشکده پرستاري

3

ه ف ک گرو





ارتقاءسطح سواد سالمت بیماران وخانواده هاي آنان وتوانمندسازي آنها در امرخود مراقبتی
افزايش رضايتمندي مددجويان (بیماران و همراهان آنها )
بهبود عملکرد کلیه فرايندهاي آموزش به بیمار با استفاده از نتايج حاصل از ارزيابی هاي درونی و بیرونی
پايش میزان پیشرفت اجراي برنامه هاي آموزش به بیمار بر اساس شاخص هاي وزارتی

لت ک گرو
تالش مستمر در جهت افزايش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان در ارتباط با فرايند آموزش به بیمار از طريق
استفاده بهینه از امکانات موجود
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رح وظ ف ک گرو آموزش ه ی

ت دی آموزش ه ی

 برنامه ريزي در جهت ارتقا شاخص اثربخشی آموزش به بیمار
 تهیه ساختار هماهنگ جهت کلیه مراکز زير مجموعه در حیطه آموزش به بیمار و خانواده
 ارتقاي سطح علمی و توانمندسازي پرسنل پرستاري جهت ارائه خدمات آموزشی
 پايش مستمر برنامه آموزش به بیمار در کلیه مراکز تحت پوشش
 برنامه ريزي جهت اجراي دستورالعمل ها و رسانه هاي آموزشی الزم
 ارتقاء انگیزه پرستاران در ارائه آموزش به بیمار و خانواده
 تخصیص بودجه جهت خدمات آموزش به بیمار
 مشارکت فعال در اجراي برنامه هاي ملی سالمت در همکاري با دانشگاه
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ک گرو ه ی آموزش ه ی

د ی

ت نه

 کارگروه بیمارستانی
 کارگروه داخل بخشی

عض ی ک گرو ی









ت نی

رئیس بیمارستان به عنوان رئیس کارگروه
مدير داخلی بیمارستان
مدير خدمات پرستاري
سوپروايزر آموزش سالمت به عنوان دبیر کارگروه
سوپروايزر آموزشی
نماينده سرپرستاران به تناسب بخش هاي فعال
کارشناس مسئول فناوري اطالعات
مسئول روابط عمومی و رسانه بیمارستان

6

وظ ف ک گرو ی











ت نی آموزش ه ی

تدوين دستورالعمل "آموزش خود مراقبتی به بیماران در بخش هاي بالینی "
شناسايی وتامین منابع  ،امکانات و کارکنان مرتبط
تايید وابالغ حداقل موارد آموزشی به بیمار در طول بستري توسط پزشک و ساير کارکنان بالینی
تدارک منابع مالی و تسهیالت آموزشی مورد نیاز جهت آموزش به بیمار
برنامه ريزي جهت تهیه محتواي آموزشی معتبر
بررسی نتايج سنجش اثربخشی آموزش هاي ارائه شده به بیماران در بخش هاي بالینی  ،اخذ تصمیمات
اصالحی  ،تدوين و ابالغ برنامه اصالحی
پايش اثربخشی اقدامات اصالحی انجام شده در خصوص ارتقاي برنامه هاي آموزش به بیمار
ارتقاي مستمر دانش و مهارتهاي آموزش از طريق برگزاري کالس ها و کارگاه هاي آموزش به بیمار
برنامه ريزي و فراهم سازي زمینه اجراي دستورالعمل هاي ابالغ شده از معاونت درمان دانشگاه در
خصوص آموزش به بیمار
فرم گزارش عملکرد کارگروه در اختیار دبیر کارگروه قرار می گیرد تا در فواصل زمانی سه ماهه (فصلی )
اقدام به تهیه گزارش از عملکرد کارگروه نمايد.
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عض ی ک گرو آموزش ه ی






د خل خشی

:

رئیس بخش
سوپروايزر آموزش سالمت
سرپرستار بخش
سوپروايزر آموزشی
رابط آموزش بخش

زم ن رگز ی جلس ت ک گرو آموزش ه ی
رديف

نام کارگروه

فاصله زمانی برگزاري جلسه

1

کارگروه ستادي آموزش به بیمار

هر سه ماه (فصلی)

2

کارگروه بیمارستانی آموزش به بیمار

هر سه ماه (فصلی)

3

کارگروه داخل بخشی آموزش به بیمار

ماهیانه درون بخشی
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ق م ت الزم جهت

ق ء ثر خشی فر

آموزش ه ی

د ی

ت نه

 -1تهیه و تدوين فرايندهاي آموزش به بیمار
 -2تدوين دستورالعمل هاي خودمراقبتی براي بیماري هاي شايع وتهیه محتواهاي آموزشی استاندارد
 -3افزايش دسترسی بیماران به سايت آموزش به بیمار بیمارستان
 -4تدوين و اجراي برنامه عملیاتی ارتقا سالمت
- 5اجراي مدون برنامه هاي ترخیص ايمن بیمار
 -6تقويت سیستم انگیزشی پرستاران در حیطه آموزش به بیمار
 -7تشکیل کارگروه هاي آموزش به بیمار و ارسال گزارش فصلی عملکرد کارگروه به معاونت درمان
 -8تهیه وابالغ حداقل موارد آموزشی به بیمار به تمامی بخش ها
 -9تعیین نیازهاي آموزشی بیماران در اولین ارزيابی ونیازسنجی به صورت فصلی از بیماران بخش ها ،اولويت
بندي ؛برنامه ريزي در جهت رفع نیازها ي آموزشی
 -10تجزيه و تحلیل شاخص اثربخشی آموزش به بیمار و در نظر گرفتن اقدامات اصالحی الزم،بررسی اثربخشی
اقدامات اصالحی،ارسال نتايج تحلیل به صورت فصلی به معاونت درمان
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