
پسضكيوزارت بهذاضت، درمان و آموزش   
:                         گلستان دانطگاه علوم پسضكي University of Medical Science: Golestan 

طالقاني گنبذ درماني مركس پسضكي  

آموزش به بیمار نیازسنجي فرم   
 

 

 سر پرستار محترم

میسش خًاَذ  مىاسب ضشایط ایجاد چگًوگی ي بیماسي با بشخًسد وحًٌ مًسد دس الصم َاي آگاَی با سالمتی سشیعتش َشچٍ باصیابی ایىکٍ بٍ تًجٍ با

يلًیت َاي مشاقبتی  ویاصَاي آمًصضی ساالوٍ بخص سا بش اساس بیماسیُاي ضایع ي بش اساس اریل ي تعییه فشم تکمیل  با است خًاَطمىذ لزا ،ضذ

ما سا دس ایه امش  ي با بشوامٍ سیضي مىاسب دس جُت استقاي خًدمشاقبتی بشوامٍ َاي آمًصش بٍ بیماس سا دس بخص خًد صیشبیماسان بش حسب ايلًیت 

 .فشمائیذ یاسي
 

 پرستاریمذیر خذمات 
 

  نوزادانبخش نیازسنجی  آموزش به بیمار 

 ...سزٍیس تْذاضتی, تَفِ ٍ-اتاق استزاحت -ًواسخاًِ––سهاى هاللات -تخص  همزراتَاًیي ٍ اهىاًات رفاّی تخص  )آهَسش در خػَظ ل 1

2 
رعایت اغَل -تفىیه ستالِ ّا–خزٍجی اضطزاری – تیوار اس سمَط آهَسش اغَل پیطگیزی - ضٌاسایی دستثٌذالشام ًػة وٌی )ای آهَسش ًىات

 (ٍ تْذاضت دست تْذاضتی فزدی

3 
هشایای –پیاهذّای احتوالی ًاضی اس درهاى –ضزح هختػزی اس تیواری ٍ الذاهات درهاًی ٍتطخیػی ٍپاراولیٌیه در حال اجزاٍرٍش ّای جایگشیي 

 درهاى( تَسط پشضه

 تَسط پزستاراًجام ضذُ  ضزح هختػزی اس  الذاهات درهاًی ٍ هزالثتی  4

 آگاّی اس حك اًتخاب پشضه هعالج ٍ هطاٍر ٍ....(-آگاّی اس ّشیٌِ ّا ٍتیوِ -حمَق گیزًذگاى خذهت)آگاّی اس پشضه ٍپزستار خَدآهَسش  5

 پیگیزی تست ّای هعَلِ ٍ..( -سهاى هزاجعِ تعذی-عالئن خطز–آهَسش اغَل غحیح هػزف دارٍّا  6

 تخلیِ  تزضحات دّاى ٍتیٌی-آهَسش اغَل غحیح پان وزدى تزضحات راُ َّایی 7

 آهَسش اغَل غحیح تغییز پَسیطي ٍهزالثت اس پَست در تیواراى تا ًاتَاًی حزوتی جْت پیطگیزی اس سخن تستز 8

 دّاى ٍتیٌی تا پَار ٍتخَرتزاپی در تیواراى پٌَهًَی یشیَتزاپی سیٌِ ٍتخلیِ تزضحاتف 9

 وَدن تا ضیز هادر-غحیح تغذیِ غحیح ًَساد لآهَسش اغَ 11

 آهَسش اغَل پیگیزی تست ّا ٍ ًتایج هعَلِ 11

 هحل دیاپز ٍ...–آهَسش اغَل غحیح هزالثت ّای پَستی ٍ ووه تِ تواهیت پَستی 12

 ٍ هىول ّا در سهاى تزخیع تیوارغَرت لشٍم( )درآهَسش اغَل غحیح هػزف دارٍّا  13

 KMCآهَسش اغَل هزالثت ّای واًگَرٍیی در ًَساداى ًارس 14

 اهَسش اغَل پیگیزی هزالثت ّای هاّاًِ سالهت  15

 آهَسش در خػَظ عالئن خطز تیواری فعلی 16

 هعایٌات چطن در ًَساداى ًارس ..-غزتالگزی–تست ّای ضٌَایی سٌجی –آهَسش لشٍم پیگیزی در خػَظ ٍاوسیٌاسیَى  17

 

                           

 روش ارائه محتوا

 آهَسش ٍ تحث گزٍّی                 پىیج آهَسضی                     پوفلت آهَسضی                  تزاوت آهَسضی                     آهَسش چْزُ تِ چْزُ

 روش های ارزضیابي 

 سایز                                     چه لیست                                         ضفاّی                                          وتثی 

 :/كارگروه آموزش به بیمار مجری/مجریان آموزش

 مذیر خذمات پرستاری سوپروایسر آموزضي ریاست بخص بخصسرپرستار رابط آموزش به بیمار
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:                         گلستان دانطگاه علوم پسضكي University of Medical Science: Golestan 

طالقاني گنبذ درماني مركس پسضكي  

آموزش به بیمار نیازسنجي فرم   
 

 
            

 اورژانس بخشنیازسنجی  آموزش به بیمار 

 ...سزٍیس تْذاضتی, تَفِ ٍ-اتاق استزاحت -ًواسخاًِ––سهاى هاللات -همزرات تخص آهَسش در خػَظ لَاًیي ٍ اهىاًات رفاّی تخص  ) 1

2 
خزٍجی –آهَسش اغَل پیطگیزی  اس سمَط تیوار -تاال تَدى اّزم ّا ٍ ًزدُ ّای  تخت–آهَسش ًىات ایوٌی )الشام ًػة دستثٌذ ضٌاسایی 

 رعایت اغَل تْذاضتی فزدی ٍ تْذاضت دست(-تفىیه ستالِ ّا–اضطزاری 

3 

هشایای –پیاهذّای احتوالی ًاضی اس درهاى –ضزح هختػزی اس تیواری ٍ الذاهات درهاًی ٍتطخیػی ٍپاراولیٌیه در حال اجزاٍرٍش ّای جایگشیي 

 درهاى( تَسط پشضه

 ضزح هختػزی اس  الذاهات درهاًی ٍ هزالثتی  اًجام ضذُ تَسط پزستار 4

 آگاّی اس حك اًتخاب پشضه هعالج ٍ هطاٍر ٍ....(-آگاّی اس ّشیٌِ ّا ٍتیوِ -آهَسش حمَق گیزًذگاى خذهت)آگاّی اس پشضه ٍپزستار خَد 5

 آهَسش اغَل غحیح پاضَیِ ٍ وٌتزل درجِ حزارت 6

 تخلیِ  تزضحات دّاى ٍتیٌی-آهَسش اغَل غحیح پان وزدى تزضحات راُ َّایی 7

8 
 پیطگیزی اس سخن تستز آهَسش اغَل غحیح تغییز پَسیطي ٍهزالثت اس پَست در تیواراى تا ًاتَاًی حزوتی جْت

 یشیَتزاپی سیٌِ ٍتخلیِ تزضحات دّاى ٍتیٌی تا پَار ٍتخَرتزاپی در تیواراى پٌَهًَیف 9

 وَدن تا ضیز هادر-آهَسش اغَظ غحیح تغذیِ غحیح ًَساد 11

 آهَسش اغَل پیگیزی تست ّا ٍ ًتایج هعَلِ 11

 هحل دیاپز ٍ...–ثتال تِ عذم تعادل آب ٍ الىتزٍلیت آهَسش اغَل غحیح هزالثت ّای پَستی ٍ ووه تِ تواهیت پَستی در تیواراى ه 12

 آهَسش اغَل غحیح هػزف دارٍّا ٍ هىول ّا در سهاى تزخیع تیوار 13

 آهَسش اغَل تغذیِ غحیح جْت وَدن در سي رضذ 14

 آهَسش اغَل غحیح تسىیي درد  15

 هزالثت اس اتػاالت ٍپاًسواى پس اس تزخیع در هٌشل آهَسش اغَل غحیح  16

 پیگیزی تست ّای هعَلِ ٍ..( -سهاى هزاجعِ تعذی-عالئن خطز–آهَسش اغَل غحیح هػزف دارٍّا  17

 آهَسش در خػَظ عالئن خطز تیواری فعلی  18

 آهَسش اغَل پیطگیزی اس سَاًح در وَدواى در هٌشل 19

 هزالثت ّای ضٌَایی سٌجی ٍ..–آهَسش لشٍم پیگیزی در خػَظ ٍاوسیٌاسیَى  21

 الذاهات حیاتی در تزخَرد تا هسوَهیت ّا ٍ..-وَهیت ّاآهَسش اغَل غحیح عالئن هس 21

 
 
 

 روش ارائه محتوا

 آهَسش ٍ تحث گزٍّی                 پىیج آهَسضی                     پوفلت آهَسضی                  تزاوت آهَسضی                     آهَسش چْزُ تِ چْزُ

 روش های ارزضیابي 

 سایز                                     چه لیست                                         ضفاّی                                          وتثی 

 :/كارگروه آموزش به بیمار مجری/مجریان آموزش

 مذیر خذمات پرستاری سوپروایسر آموزضي ریاست بخص بخصسرپرستار رابط آموزش به بیمار
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آموزش به بیمار نیازسنجي فرم   
 

 
 nicuبخش نیازسنجی  آموزش به بیمار 

 ...سزٍیس تْذاضتی, تَفِ ٍ-اتاق استزاحت -ًواسخاًِ––سهاى هاللات -تخص  همزراتَاًیي ٍ اهىاًات رفاّی تخص  )آهَسش در خػَظ ل 1

2 
رعایت اغَل -تفىیه ستالِ ّا–خزٍجی اضطزاری – تیوار اس سمَط آهَسش اغَل پیطگیزی - ضٌاسایی دستثٌذالشام ًػة )ایوٌی  آهَسش ًىات

 (ٍ تْذاضت دست تْذاضتی فزدی

3 

ای هشای–پیاهذّای احتوالی ًاضی اس درهاى –ضزح هختػزی اس تیواری ٍ الذاهات درهاًی ٍتطخیػی ٍپاراولیٌیه در حال اجزاٍرٍش ّای جایگشیي 

 درهاى( تَسط پشضه

 تَسط پزستاراًجام ضذُ  ضزح هختػزی اس  الذاهات درهاًی ٍ هزالثتی  4

 آگاّی اس حك اًتخاب پشضه هعالج ٍ هطاٍر ٍ....(-آگاّی اس ّشیٌِ ّا ٍتیوِ -حمَق گیزًذگاى خذهت)آگاّی اس پشضه ٍپزستار خَدآهَسش  5

 پیگیزی تست ّای هعَلِ ٍ..( -سهاى هزاجعِ تعذی-عالئن خطز–آهَسش اغَل غحیح هػزف دارٍّا  6

 تخلیِ  تزضحات دّاى ٍتیٌی-آهَسش اغَل غحیح پان وزدى تزضحات راُ َّایی 7

8 
 آهَسش اغَل غحیح تغییز پَسیطي ٍهزالثت اس پَست در تیواراى تا ًاتَاًی حزوتی جْت پیطگیزی اس سخن تستز

 …هعایٌات چطن در ًَساداى ًارس -غزتالگزی–تست ّای ضٌَایی سٌجی –سیٌاسیَى آهَسش لشٍم پیگیزی در خػَظ ٍاو 9

 تا ضیز هادر  غحیح تغذیِ غحیح ًَساد لآهَسش اغَ 11

 آهَسش اغَل پیگیزی تست ّا ٍ ًتایج هعَلِ 11

 هحل دیاپز ٍ...–آهَسش اغَل غحیح هزالثت ّای پَستی ٍ ووه تِ تواهیت پَستی 12

 ٍ هىول ّا در سهاى تزخیع تیوار)در غَرت لشٍم(هػزف دارٍّا  آهَسش اغَل غحیح 13

 KMCآهَسش اغَل هزالثت ّای واًگَرٍیی در ًَساداى ًارس 14

 اهَسش اغَل پیگیزی هزالثت ّای هاّاًِ سالهت  15

 آهَسش در خػَظ عالئن خطز تیواری فعلی 16

 ت رٍاًی اس خاًَادُ ّاآهَسش تِ خاًَادُ ّا در خػَظ هطىالت ًارسی ًَساد ٍ حوای 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روش ارائه محتوا

 آهَسش ٍ تحث گزٍّی                 پىیج آهَسضی                     پوفلت آهَسضی                  تزاوت آهَسضی                     آهَسش چْزُ تِ چْزُ

 روش های ارزضیابي 

 سایز                                     چه لیست                                         ضفاّی                                          وتثی 

 :/كارگروه آموزش به بیمار مجری/مجریان آموزش

 مذیر خذمات پرستاری سوپروایسر آموزضي ریاست بخص بخصسرپرستار رابط آموزش به بیمار

     



پسضكيوزارت بهذاضت، درمان و آموزش   
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طالقاني گنبذ درماني مركس پسضكي  

آموزش به بیمار نیازسنجي فرم   
 

 
 اطفالبخش نیازسنجی  آموزش به بیمار 

 ...سزٍیس تْذاضتی, تَفِ ٍ-اتاق استزاحت -ًواسخاًِ––سهاى هاللات -تخص  همزراتَاًیي ٍ اهىاًات رفاّی تخص  )آهَسش در خػَظ ل 1

2 
خزٍجی – تیوار اس سمَط آهَسش اغَل پیطگیزی -اّزم ّا ٍ ًزدُ ّای  تخت تاال تَدى– ضٌاسایی دستثٌذالشام ًػة ی )ایوٌ آهَسش ًىات

 (ٍ تْذاضت دست رعایت اغَل تْذاضتی فزدی-تفىیه ستالِ ّا–اضطزاری 

3 

هشایای –پیاهذّای احتوالی ًاضی اس درهاى –ضزح هختػزی اس تیواری ٍ الذاهات درهاًی ٍتطخیػی ٍپاراولیٌیه در حال اجزاٍرٍش ّای جایگشیي 

 درهاى( تَسط پشضه

 تَسط پزستاراًجام ضذُ  ضزح هختػزی اس  الذاهات درهاًی ٍ هزالثتی  4

 آگاّی اس حك اًتخاب پشضه هعالج ٍ هطاٍر ٍ....(-آگاّی اس ّشیٌِ ّا ٍتیوِ -حمَق گیزًذگاى خذهت)آگاّی اس پشضه ٍپزستار خَدآهَسش  5

 غَل غحیح پاضَیِ ٍ وٌتزل درجِ حزارتآهَسش ا 6

 تخلیِ  تزضحات دّاى ٍتیٌی-آهَسش اغَل غحیح پان وزدى تزضحات راُ َّایی 7

8 
 آهَسش اغَل غحیح تغییز پَسیطي ٍهزالثت اس پَست در تیواراى تا ًاتَاًی حزوتی جْت پیطگیزی اس سخن تستز

 یشیَتزاپی سیٌِ ٍتخلیِ تزضحات دّاى ٍتیٌی تا پَار ٍتخَرتزاپی در تیواراى پٌَهًَیف 9

 وَدن تا ضیز هادر-آهَسش اغَظ غحیح تغذیِ غحیح ًَساد 11

 آهَسش اغَل پیگیزی تست ّا ٍ ًتایج هعَلِ 11

 هحل دیاپز ٍ...–م تعادل آب ٍ الىتزٍلیت آهَسش اغَل غحیح هزالثت ّای پَستی ٍ ووه تِ تواهیت پَستی در تیواراى هثتال تِ عذ 12

 آهَسش اغَل غحیح هػزف دارٍّا ٍ هىول ّا در سهاى تزخیع تیوار 13

 آهَسش اغَل تغذیِ غحیح جْت وَدن در سي رضذ 14

 آهَسش اغَل غحیح تسىیي درد  15

 هزالثت اس اتػاالت ٍپاًسواى پس اس تزخیع در هٌشل آهَسش اغَل غحیح  16

 پیگیزی تست ّای هعَلِ ٍ..( -سهاى هزاجعِ تعذی-عالئن خطز–غَل غحیح هػزف دارٍّا آهَسش ا 17

 آهَسش در خػَظ عالئن خطز تیواری فعلی  18

 آهَسش اغَل پیطگیزی اس سَاًح در وَدواى در هٌشل 19

 در ضیزخَاراىهزالثت ّای ضٌَایی سٌجی ٍ..–آهَسش لشٍم پیگیزی در خػَظ ٍاوسیٌاسیَى  21

 
 
 
 
 

 روش ارائه محتوا

 آهَسش ٍ تحث گزٍّی                 پىیج آهَسضی                     پوفلت آهَسضی                  تزاوت آهَسضی                     آهَسش چْزُ تِ چْزُ

 روش های ارزضیابي 

 سایز                                     چه لیست                                         ضفاّی                                          وتثی 

 :/كارگروه آموزش به بیمار مجری/مجریان آموزش

 مذیر خذمات پرستاری سوپروایسر آموزضي ریاست بخص بخصسرپرستار رابط آموزش به بیمار
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آموزش به بیمار نیازسنجي فرم   
 

 
 PICUبخشنیازسنجی  آموزش به بیمار 

 ...سزٍیس تْذاضتی, تَفِ ٍ-اتاق استزاحت -ًواسخاًِ––سهاى هاللات -تخص  همزراتَاًیي ٍ اهىاًات رفاّی تخص  )آهَسش در خػَظ ل 1

2 
–خزٍجی اضطزاری – تیوار اس سمَط آهَسش اغَل پیطگیزی -اّزم ّا ٍ ًزدُ ّای  تخت تاال تَدى– ضٌاسایی دستثٌذالشام ًػة ی )ایوٌ آهَسش ًىات

 (ٍ تْذاضت دست رعایت اغَل تْذاضتی فزدی-تفىیه ستالِ ّا

3 

هشایای –پیاهذّای احتوالی ًاضی اس درهاى –ضزح هختػزی اس تیواری ٍ الذاهات درهاًی ٍتطخیػی ٍپاراولیٌیه در حال اجزاٍرٍش ّای جایگشیي 

 درهاى( تَسط پشضه

 تَسط پزستاراًجام ضذُ  ضزح هختػزی اس  الذاهات درهاًی ٍ هزالثتی  4

 آگاّی اس حك اًتخاب پشضه هعالج ٍ هطاٍر ٍ....(-آگاّی اس ّشیٌِ ّا ٍتیوِ -حمَق گیزًذگاى خذهت)آگاّی اس پشضه ٍپزستار خَدآهَسش  5

 غَل غحیح پاضَیِ ٍ وٌتزل درجِ حزارتآهَسش ا 6

 تخلیِ  تزضحات دّاى ٍتیٌی-آهَسش اغَل غحیح پان وزدى تزضحات راُ َّایی 7

8 
 SMA -در تیواراى هثتال تِ فلج هغشی آهَسش اغَل غحیح تغییز پَسیطي ٍهزالثت اس پَست در تیواراى تا ًاتَاًی حزوتی جْت پیطگیزی اس سخن تستز

 هحل دیاپز ٍ...–م تعادل آب ٍ الىتزٍلیت آهَسش اغَل غحیح هزالثت ّای پَستی ٍ ووه تِ تواهیت پَستی در تیواراى هثتال تِ عذ 9

 آهَسش اغَل تغذیِ غحیح جْت وَدن در سي رضذ 11

 آهَسش اغَل پیگیزی تست ّا ٍ ًتایج هعَلِ 11

 آهَسش در خػَظ عالئن خطز تیواری 12

 آهَسش اغَل غحیح هػزف دارٍّا ٍ هىول ّا در سهاى تزخیع تیوار 13

 آهَسش اغَل پیطگیزی اس سَاًح در وَدواى در هٌشل 14

 در تیواراى هثتال تِ تیواری ّای هشهيآهَسش اغَل غحیح تسىیي درد  15

 هزالثت اس اتػاالت ٍپاًسواى پس اس تزخیع در هٌشل آهَسش اغَل غحیح  16

 پیگیزی تست ّای هعَلِ ٍ.. -سهاى هزاجعِ تعذی-عالئن خطز–غَل غحیح هػزف دارٍّا آهَسش ا 17

 آهَسش اغَل غحیح تغذیِ تز اساس رضذ ٍ ًوَ وَدن  18

 
 

 روش ارائه محتوا

 آهَسش ٍ تحث گزٍّی                 پىیج آهَسضی                     پوفلت آهَسضی                  تزاوت آهَسضی                     آهَسش چْزُ تِ چْزُ

 روش های ارزضیابي 

 سایز                                     چه لیست                                         ضفاّی                                          وتثی 

 :/كارگروه آموزش به بیمار مجری/مجریان آموزش

 مذیر خذمات پرستاری سوپروایسر آموزضي ریاست بخص بخصسرپرستار رابط آموزش به بیمار

     




