
در بدو پذیرش در بخش به بیمار موزشآحداقلهای   عنوان 
   (، نرده و حفاظ تخت ، اهرم های تخت مشکل زدادن به پرستار در صورت برو طالعرای ابدرخواست از بیمار و واحد بیمار )زنگ احضار پرستار  ش در خصوصآموز

خدمات  معرفی بخش و

 غیردرمانی

 امکانات عبادی بیماران محل آبدارخانه و نمازخانه و ،سرویسهای بهداشتیمحل 

 مبل برای همراهیان ، یخچال و تلفن داخل شهری ....( وجود نحوه کار سیستم سرمایشی گرمایشی،  امکانات رفاهی بخش )

 ایزوالسیون، شستشوی دستها(  نکات کنترل عفونت )ماسک زدن،یمنی بیمار ) پیشگیری از سقوط و زخم بستر ....(، ا، نکات شناسایی آموزش دستبند

 بخش و بیمارستانقوانین کلی  همراهیان ساعت سرو غذا برای بیماران و، ساعت ویزیت پزشکان، بیمار قوانین حضور همراه بر بالینو ساعت مالقات 

 وی نمایند بایست در بدو پذیرش خود را به بیمار معرف( می مددکاری و...... ، ، دانشجویانفیزیوتراپ ،، کمک بهیار، خدمه، سرپرستار شک، پرستارپز) نیکلیه کادر درما

. نمایندوظایف خود را بیان  شرح  
 معرفی تیم پزشکی

 حقوق بیمار  شکایات به رسیدگی نحوه ،)توسط منشی بخش ( هزینه های درمان و بیمه ،منشور حقوق بیمار

 

 عنوان آموزش به بیمار توسط پرستار درحین بستری حداقلهای
 درمان و مراقبت وع بیماری ون .الزم می باشدوه درمان بيماری و مراقبت های كه جهت درمان بيماری نحو  هانشانه های بيماري عالئم و توضيحات مختصر در خصوص بيماری ، فرايند بيماری ، سير بيماری و

میزان ، مدت ، نحوه صحیح  دارو ضكات مهم عوارنموزش آ، حوه صحيح مصرف دارونو  انهودن بيمار از داروهای مصرف روزنمآگاه ، دت زمان مصرف داروم ،)دوزاژ دارو)آموزش در خصوص ميزان مصرف دارو 

 مصرف و عوارض داروها

 ت غذا و داروتداخال دينما یغذاها ايجاد عارضه و تداخل م یداروهای كه مصرف همزمان آنها با برخ و دارو بهتر چه زمانی مصرف شود

 بیمارمیزان فعالیت  زيشنهای مناسبپو ،های و فعاليت های مناسب در هر بيماریشورز ،ملروع فعاليت های بعد از عشميزان و زمان  ،استراحت مطلق ، استراحت نسبی ، زمان فعاليت و تحرک

 توسط بيمار یرژيم غذاي تحمل  ،رعايت رژيم غذايی توسط بيمار ،نوع رژيم غذايی
 تغذیه و رژیم غذایی

 ....( ، پر پتاسيم ، اورميک ، كم پتاسيم و ، مايعات ، سيروز كبدی ، كليوی لپر پروتئين ، پر كالری ، قلب ، ديابت ، بعد از عم ) ی برای بيمارتعريف رژيم غذاي

 ....ورينگ ، بگ ادراری ،سرم ها وانيت:درن ها ، م التحوه مراقبت از اتصان
 ایمنی یا احتیاطات

 به دريافت دارو نسبت یخود مراقبت و ال بلند شدن از تخت ی و سرگيجه به دنبخون وضعيت شاركاهش ف ناشی ازاز صدمات  شگيری، پي Side Bed ی: ات ايمننك

قدامات تشخیصی ، درمانی و ا و يا سونو گرافی يا هراقدام پاراكلينيک  جام پروسيجر يا آزمايششرح چگونگی ان

 آزمایشات
 یو تهاجم ی خيصشه اقدامات تنهرگوتوضيح مزايا ومعايب  ،هاجام پروسيجرنهدف از ا ،و بعد از پروسيجر ها الزم  قبل و مراقبت های ها  یآمادگ

 .ک را مطلع سازدشبيمار سريعا پرستار و پز یبايستدار دهنده ای كه در حين بستری ممكن است جهت بيمار اتفاق بيافتد و هش الئم ع
 .دشوتوضيح داده  یم هيپو و هيپر گليسماليبه عنوان مثال در خصوص بيماری ديابت ع

 يا خونريزی از محل عمل ، نداشتن دفع ادرار ،عدم اجابت مزاج ، درد قفسه سينه ، تنگی نفس ، طپش قلب  و عاليمی از اين قبيل
 بستری نشانه های خطر حین

 عدم مصرف دخانیات و ترک آن  ت و مواد روان گرداننيادف از عدم مصرف دخاه

 مراقبت های قبل و بعد از عمل  ت االمراقبت از اتص ناحيه عمل ،مراقبت از زخم ، نيشپوز، فعاليت ی ،رژيم غذاي
 مراقبت از زخم عاليم زخم عفونی ،مراقبت از پانسمان و تعداد دفعات تعويض پانسمان ،عاليم زخم بستر ،پوزيشن ها ،يشگيری ازعفونتهاپ

 مسائل بهداشت فردی شستشوی دستها و كنترل عفونت و رعايت نكات ايزوالسيون در بيماران  
 خواب و استراحت ارائه راهكارها جهت بهبود خواب و استراحتمشكل در صورت وجود 

 الگوی دفع ونتاز عفيشگيری وضعيت ادراری و پ یبررس،  ری از يبوستشگيراه های پي

 (...ن ها ويشحراف فكر ، پوزنهای آرام سازی ، ا يكهایتكنی )وش های غير داروير
 مدیریت درد

 یروش های داروي

 درمانیامد های احتمالی پ ل عملت های محنو پيامدهای كه بعد از درمان بيماری امكان دارد جهت بيمار ايجاد گردد به عنوان مثال عفو ضعوار

 

 نوانع (SMART)موزش به بیمار توسط پرستار درحین ترخیصآحداقلهای 
 مراجعه كند.ک شپز به بيمارستان يابيمار سريعا  یممكن است جهت بيمار اتفاق بيافتد و بايست بعد از ترخيصدار دهنده ای كه هش الئم ع

ادرار ،عدم اجابت مزاج ،  درجه ، نداشتن دفع 83االی بيا خونريزی وعفونت و محل عمل ، تب  دشوتوضيح داده  یم هيپو و هيپر گليسماليبه عنوان مثال در خصوص بيماری ديابت ع
 درد قفسه سينه ، تنگی نفس ، طپش قلب  و عاليمی از اين قبيل

 نشانه های خطر پس از ترخیص

(Sign) 

 (Medication)  داروها داروها توسط بيمار شناخت نام  ،حوه صحيح مصرف دارونو  انهودن بيمار از داروهای مصرف روزنمآگاه  ،و مهم داروها یاحتمال ضعوار ،داروها محل نگهداری ،حوه مصرف داروهان

دخل می نمايغذاها ايجاد عارضه و تدا یبا برخ آنها داروهای كه مصرف همزمان ،دارو بهتر چه زمانی مصرف شود  ت غذا و داروتداخال 

 زمان مراجعه به پزشک کشم زمان و مكان مراجعه به پزعالا

(Appointment) الزم می باشد.وه درمان بيماری و مراقبت های كه جهت درمان بيماری نح 

 معوقه ناميده می شود ( )تمامی تستهای تشخيصی كه كه جواب آن بعد از ترخيص بيمار آماده خواهد شد

 و نحوه پيگيری آن  MRIاطالع زمان اماده شدن جواب آزمايشات ، پاتولوژی ، سی تی اسكن و 
 یری تستهای تشخیصی معوقهگپی

(Result) 

 در صورت هرگونه سوال يا كلينيک خودمراقبتی با بخش يا تماس 111بگيرد مانند با آن تماس  ميتوانددهنده بيمار  عاليم هشدارتلفن های تماس اضطراری كه در صورت بروز 
چگونگی دستیابی به مراقبت 

 (Talk with me)اورژانس

ورميک ، كم پتاسيم و.....(، پر پتاسيم ،  ا ، مايعات ، سيروز كبدی ، كليوی لپر پروتئين ، پر كالری ، قلب ، ديابت ، بعد از عم نوع رژيم غذايی مناسب بعد از ترخيص )  پس از ترخیصتغذیه  

 ازترخیصفعالیت های پس  ميزان محدوديت در فعاليتی و زمان از سر گيری فعاليت های طبيع

 نهادهای حمایتگر در جامعه   به مراكز مراقبت در منزل ارجاع، كميته امداد و  بهزيستی و ساير نهاد های خيريه مردمی در صورت لزوم ارجاع به مددكاری ، كلينيک فشارخون،كلينيک ديابت
شروع مجدد محدوده  فعاليت جنسی ،شغل وای  روع مجدد فعاليت حرفهش ،و پوزيشن مناسب های و فعاليت های مناسب در هر بيماریشورز ،ت فردیاشبهد ،مراقبت از زخم  برنامه خود مراقبتی 

 

گنابادی آموزش سالمت بیمارستان عالمه بهلول  


