
(                                      ص)فعالیت های واحد آموزش به بیمار بیمارستان  پیامبر اعظم

                   

 

     توانمندسازی بیماران جهت برنامه های خود مراقبتی به منظور ارتقاء سالمت                                                         

اختصاصیاهداف   

 

خود وتوانایی در برنامه های خود مراقبتی                                                    آشنایی   مددجو با بیماری*

                                                               توانایی در تصمیم گیری جهت درمان افزایش* 

درمانارتقاء رضایت مددجو از خدمات *  

بهبود شیوه زندگی و کیفیت زندگی*  

افزایش دانش،نگرش ومهارت مددجو در زمینه مراقبت از خود*  

کاهش آسیب های روانی ونگرانی مددجو*  

کاهش هزینه های بیمارستانی*  

 گزارش کار واحد آموزش به بیمار

بیمارستانها و ضرورت آموزش بیماران در جهت ارتقاء کیفیت و اجرای شدن استانداردهای اعتبار بخشی در  در راستای برنامه بهبود

 سالمت

کمیته آموزش به بیمار  راه اندازی شد وامضاء 7/9/5991در برنامه های خود مراقبتی،واحد آموزش به بیمار این مرکز درتاریخ 

.انتخاب وابالغ زده شد  

.بخش ها انجام شد نیاز سنجی آموزشی برای مددجویان به منظور مشخص نمودن اولویت در کلیه*  

.اولویت های آموزشی بیماران تعیین گردید*  

.بردآموزش به بیمار برای تمامی بخش ها تهیه ودر محلی مناسب نصب گردید*  



.با توبه نیاز سنجی آموزشی برای مددجویان،تعدادی پمفلت جهت آموزش به بیمار تهیه و در اختیار بخش ها قرار داده شد*  

کیفیت ارائه آموزش به بیمار در کمیته آموزش تصویب و با هم اندیشی رابطین آموزش به بیمار در اختیار چک لیست ارزیابی *

.تا برای بیماران تکمیل گردد.کلیه بخش ها قرار داده شد  

ثبت می  عالوه بر آن در گزارش پرستاری پرونده ها.بیمار در دفاتر مربوطه در هر بخش ثبت می گردد آمار کلیه موارد آموزش به*

.شود  

(ارشد پرستاری)زهرا صفری:سوپر وایزر آموزشی*  

زهرا قنبرپور:کارشناس واحد آموزش به بیمار*  

 

:معرفی رابطین آموزش به بیمار   

عباس فاطمی:رابط آموزش به بیمار بخش اورژانس *  

آزاده میر عرب:رابط آموزش به بیمار بخش داخلی*  

هاشم پورفاطمه :رابط آموزش به بیمار بخش جراحی*  

گلناز قزلجه:رابط آموزش به بیمار بخش بلوک زایمان*  

المیرا نیک فرجام: رابط آموزش به بیمار بخش بستری زنان*  

کبری قربانی:به بیمار بخش اتاق عمل رابط آموزش*  

کلته عبدالوهاب  :رابط آموزش به بیمار بخش شیمی درمانی*  

آسیه آزمون:رابط آموزش به بیمار  بخش دیالیز*  

شیرین گوگالنی: رابط آموزش به بیمار بخش کیلینیک*  

روانمحمد رضا :رابط آموزش به بیماربخش آی سی یو   

زبیده عالمی:رابط آموزش به بیمار بخش سی سی یو  

 ساعت کار دفتر آموزش به بیمار 



مثل فشار  بیماریهای شایعدر کالسهای آموزشی در مورد 9-55 پنج شنبه صبح  ساعتمراجعین محترم می توانند روزهای 

                                                                                                                .شرکت نمایند ...سرطان وخون،دیابت،و

      


