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  :پرستار ارجمند 
ارائه آموزش صحیح در مورد شناخت دارو ها و نحوه مصرف به بیماران قلبی ، نیازمند کسب آگاهی هاي الزم شما در                         با توجه به اینکه 

ارائه فرایند "     بهبود  ما را در امر و تکمیل این پرسشنامه   ارزشمندتان خواهشمند است با ارائه نظراتلذا    ، زمینه آشنایی با داروهاي قلبی میباشد 
  . یاري بفرمائید بیماري هاي قلبیآشنایی با داروهاي و شناسایی نیاز هاي آموزشی در رابطه با  " دارو به بیمار 

، واحد آموزش سالمت                تشکر   با            
**********************************************************************************  

  :               سال خیر     بلی                 ؟ دارو هاي خود را میشناسیدآیا 
  :              سال خیر     بلی                 ؟یی اطالعات الزم را به شما ارائه نموده استواحد داروآیا 
  :              سال خیر     بلی                 ؟ را از پزشک یا پرستارتان دریافت نموده اید د را دارویی خواطالعات الزم آیا 

  .دن به شما آموزش دهنیاز دارید دارویی دیگريکنید در چه زمینه ها فکر می آموزش هایی که تا کنون فرا گرفته اید با توجه به 
                                   1.  
                                   2.  
                                  3.  

  ل به دریافت اطالعات هستید؟در کدامیک از موارد زیر مای
  ) شماره گذاري نمایید8 تا 1گیرید از  لطفا بر حسب اولویتی که براي آنها در نظر می(

   قلبی  جدیددارو هاي آشنایی با  •
  آنتی بیوتیک ها و ضد عفونی کننده هاآشنایی با  •

 بیماران قلبیداروهاي شایع و پر مصرف در آشنایی با  •

  محاسبات داروییآشنایی با  •

 توجهات ویژه و پر خطر در ارائه داروهاي قلبیآشنایی با  •

 خطاهاي داروییاز پیشگیري آشنایی با نحوه  •

 نکات قابل توصیه به بیمار در مورد داروهاي قلبی آشنایی با  •

  و داروهاي گیاهی قلبی ضد درد ها ، آرامبخش ها ، ویتامین ها و  مکمل هاآشنایی با  •

  ؟یافت نمایید به چه صورت دررا  مورد نیازتاناتاطالعد دهی ترجیح می 
       آموزش اینترنتی از راه دور            با  پمفلت  آموزش                                                   آموزش فردي •

                     آموزش با کتابچهآموزش با فیلم                                                   آموزش گروهی   •

   آموزش در کارگاه یک روزه                     آموزش با پوستر              شکل مسابقه و اعطاي جایزه آموزش به   •

 

               :بهترین روز هفته براي کارگاه یک روزه براي من 

عای       ه 

ی ید رجا ی   و  وق  ی و  ما قا ی، وز ق          آ         

  سطح آگاهی دارویی فرم نیاز سنجی 
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