
   

در خصوص بیمارانی که موانع آموزشی دارند در صورتی که  -1

 همراهی دارند آموزش های الزم به همراهی داده می شود.

نیاز های آموزشی بیماران ممکن است در طول بستری با توجه به -2

 موقعیتها و شرایط آنها تغییر کند.

مراقبت در  بیماران ترخیصی نیازمند به خدمات آموزش ، مشاوره و-3

بیماران این خواهند شد  خودمراقبتی ارجاعبه واحد  hisاز طریق  منزل

) دیابت، فشارخون ، پس از ترخیص طبق گروههای هدف تعیین شده 

و سایر بیمارانی که  بیماران قلبی  ، سکته مغزیتنفسیبیماران مزمن 

نیاز به پیگیری  یا بر حسب شرایط بیمار از لحاظ عفونتهای بیمارستانی 

  می گیرند. تحت پیگیری های پس از ترخیص قرار ( دارند. 

بیماران بخش اورژانس به دلیل عدم تکمیل فرم ارزیابی و نداشتن -4

 رش پرستاری ثبت خواهند کرد . کاردکس دارویی ، تمام موارد را درگزا

قبل از خروج بیمارشان از ICUهمراهیان بیماران  مزمن بخش -5

بخش ویژه  درطول فواصل زمانی مناسب بایستی توسط پرستار تحت 

  آموزش جهت مراقبت از بیمار قرار گیرند.

 
 

مارآموزش به بی شروع فرآیند  

  

 مراجعه به بیمارستان و واحد پذیرش و تریاژ 

 توسط همراهی / به تنهایی 

موانع 

 آموزشی

، ها  آموزش الزم به بیمار وهمراهی در خصوص مراحل پذیرش ، هزینه 

 پمفلت راهنما  و ارجاع به بخش بیمه و دادن 

 توسط واحد پذیرش 

آموزش شفاهی به همراهی/ پمفلت راهنما  و ارجاع  

 به بخش

 توسط واحد پذیرش 

 پذیرش بیمار برقراری ارتباط با بیمار وهمراهی و  

 توسط پرستار پذیرش دهنده 

  وارائه آموزشهای بدو ورود و تکمیل فرم ارزیابی اولیه و تعیین نیازها 

 بیمار کاردکس فرم ارزیابی و وثبت آن در  *اولویتهای آموزشی 

 دهنده در  بخش بستریتوسط پرستارپذیرش 

آموزش به بیماریا همراهی در طول مدت بستری  بر اساس اولویت نیازها  

 وثبت در گزارش پرستاری 

 توسط پرستار بیمار 

ارزشیابی  مجدد آموزشهای داده شده به بیمار یا همراهی  در هرشیفت  

 وثبت در گزارش پرستاری تا زمان ترخیص 

 توسط پرستار بیمار 

ثبت در برگ مخصوص  آموزشهای حین ترخیص  ودستور ترخیص و ارائه 

 و تحویل نسخه اول فرم به همراه /بیمار 

 توسط پزشک وپرستار  

پایان فرآیند و خروج بیمار    
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