فرایند عمومی آموزش به بیمار و خانواده در سال 99

واحد آموزش به بیمار

دانشگاه علوم پزشکی لرستان -معاونت درمان -اداره پرستاری

آموزش قبل از بستری در کلینیک :ضوابط پذیر ش ، ،بیمه هاي تحت پوشش ،قوانین ارجاع ،مدار ك اداري مورد
نیاز بستري  ،مشاور ه بیهوشی ،ضر ورت پروسیجر(رضایت آگاهانه) از طریق پوستر،پمفلت

آموزش بدو پذیرش در بیمارستان :خوش آمد گویی ،تلفنهای ضرور ی مركز ،ادرس سایت بیمارستان ،دستبند
شناسایی ،مدارك مورد نیاز هنگام پذیرش،بیمه طرف قرارداد ،فرایند ترخیص  ،ضوابط بیمارستان ،منشور حقوق
بیمار،ازطریق پیامک ،سایت ،كتابچه راهنما ،تلفن گویای مركز ،فیلم سالن انتظار،راهنمای طبقات بخش ها ،تابلوی

البی و بنر

ابالغ حداقل های آموزش به بیمار وحین بستری و زمان ترخیص به کلیه بخش ها

آموزش بدو ورود به بخش:قوانین بیمارستان و بخش،ضوابط مالقات،معرفی بخش،کار با تجهیزات بخش(زنگ
اخبار،تخت،و،)..خدمات رفاهی(البسه-ملحفه و ،)...ایمنی بیمار(دستبند شناسایی،سقوط،زخم بسترو )...از طریق آموزش
چهره به چهره،پوستر،فیلم آموزشی و ثبت در گزارش پرستاری

شناسایی نیازهای آموزشی بیماردر ارزیابی اولیه بیمار /با در نظر گرفتن درخواست خود بیمارو اولویت بندی نیازهای
آموزشی بیمار

تعیین شیوه آموزش اثربخش با توجه به سطح یادگیری بیمار

ارزیابی اثربخشی آموزش های ارائه شده و تغییر درنگرش و رفتار بیمارو در صورت مطلوب نبودن آموزشها ،
آموزش به بیمار و یک نفر از اعضای خانواده ارائه گردد.

آموزش حین بستری:بیماری(علل،عالیم،روش تشخیصو درمان-روش انجام پروسیجر ،عوارض احتمالی)-تسکین
درد،مراقبت های بالینی-مراقبت های دارویی-مایع درمانی-مراقبت از اتصاالت(سوند-درن-چست تیوب-آتل ،تراکیوستومی و
)...مراقبت های قبل و بعد از عمل،رژیم غذایی ،نحوه فعالیت و ثبت در گزارش پرستاری
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ارائه آموزش ها در صورت لزوم توسط سایر کارکنان بالینی(فیزیوتراپی،تغذیه ،روانشناس) وثبت در برگه مشاوره

آموزش حین ترخیص:آموزش مراقبت ها در منزل،مراقبت دارویی،رژیم غذایی،نحوه فعالیت به روش آموزش چهره به
چهره و پمفلت  ،تکمیل فرم آموزش به بیمار حین ترخیص توسط پرستار د ردو نسخه و ارائه یک نسخه به بیمار ،ثبت در

گزارش پرستاری  ،ارزیابی بازخورد بیمار و در صورت مطلوب نبودن آموزش مجدد به بیمار و خانواده

پیگیری پس از ترخیص:تماس با بیمار 24-48ساعت پس از ترخیص و پرسش در زمینه عالئم هشدار  ،عفونت،
رعایت مراقبت های دارویی و رژیم غذایی و ثبت آنها

بررسی آما رفالوآپ بیماران و گزارش به دفتر پرستاری جهت در نظرگرفتن اقدامات اصالحی الزم در جهت ارتقا آموزش
به بیماران

