
 

 

  فرم آموزش به بيمار

                           :سن                                                                      ):                مراه بيماره-بيمار(آموزش گيرندهنام و نام خانوادگي 

  :علت بستري                                                        :              رشته تحصيلي                        :                                      سطح تحصيالت

  مالحظات  خير  بله  موضوع آموزش  مرحله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پذيرش 

و حين 

  بستري

نحوه  –نحوه استفاده از اهرم هاي تخت  –زنگ اخبار –دستشويي  –شان دادن محل پله اضطراري نتوجيه بدو ورود و 

  اطالع رساني در مورد منشور حقوق بيمار  -زينه هاي درمان و بيمه توجيه ه –استفاده از امكانات موجوددر بخش 

      

 –پمفلت  –آموزش چهره به چهره .( آموزش به بيمار در حين بستري حداقل در رابطه با پنج بيماري انجام شده است 

  ...  )پوستر و –فيلم هاي آموزشي  –جزوات 

      

        رض ادرمان و عو - مراقبت –آموزش در ارتباط با نوع بيماري 

        نحوه استفاده ايمن و موثر از تمامي داروهاي بيمار 

        نحوه استفاده ايمن و موثر از تجهيزات پزشكي ووسايل كمك درماني 

        اثرات احتمالي ميان داروهاي تجويزي و داروهاي ديگر و تغذيه بيمار 

        تغذيه و رژيم مناسب بيمار 

        مديريت درد 

        آموزش تكنيك بازتواني 

  نحوه صحيح مصرف دارو/ مدت زمان/ ميزان

  روش هاي جايگزين درمان

        )با پرسش و پاسخ بين بيمار و پرستار آموزش دهنده . ( توان و تمايل بيمار براي يادگيري ارزيابي شده است 

در خصوص .... بيمار در اين شيفت تحت آموزش: مثال .(نيازهاي آموزشي بيمار ارزيابي و در پرونده ثبت شده است

آموزش در شيفت هاي آتي در رابطه با مباحث ..... طي ارزيابي بيمار مشخص گرديد بيمار نيازمند قرار گرفت .... مباحث 

  .است لطفاً پيگيري گردد.... 

      

ارائه  –انتخاب نوع آموزش با توجه به توان بيمار چهره به چهره : مثال .(انتخاب استراتژي آموزشي مناسب جهت بيمار 

  . )شود موارد انتخاب مي همه  –سي دي  –فيلم  –پمفلت 

      

        .آموزش به روش فردي صورت گرفته است

        .آموزش بصورت گروهي صورت گرفته است 

اند تا تجربه هاي  بيماران تشويق شده( آگاه سازي بيماران در زمينه سالمت با استفاده از فعاليتهاي بيمار براي بيمار 

  )را براي هم بازگو نمايند... ديابتيكها و تاثير ورزش بر آنها وموفق خود را در درمان بيماري مانند 

      

    ساعت  و تاريخ آموزش

حين 

  ترخيص

        مراقبت هاي الزم در منزل

        )مكان مراجعه بعدي -زمان(پيگيري بعد از ترخيص 

        .عاليم و نشانه هايي كه هشدار مي دهند تا به پزشك مراجعه نماييد

    تاريخ آموزشساعت  و 

  

                                                 محل امضاء و مهر پرستار آموزش دهنده 

  محل امضاء و مهر پزشك آموزش دهنده

 محل امضاء و يا اثر انگشت بيمار و يا همراه بيمار 


