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پروتکل آموزش سالمت



 تدوین پروتکل اجرایی

 تعیین سوپروایزر آموزش سالمت
تشکیل کارگروه مرکزي بیمارستان   

تشکیل کارگروه بخش ها

اجراي پروتکل

ارزشیابی 

فلوچارت استقرار نظام آموزش سالمت به مددجو



OUTLINE



� ,آموزش سالمت فرایندي است سیستماتیک منظم وطراحی شده 
� که به موجب آن یادگیري اتفاق می افتد
� باعث تغییر در آگاهی نگرش و مهارت مددجو می شود
� توانایی مددجو را در امر مراقبت ازخود در زمینه 
� ،پیگیریهاي الزم مراقبت در منزل ، دامنه فعالیت ،تغذیه ، مصرف دارو
� افزایش داده
� سطح سالمت و رفاه جامعه افزایش یافته  "و نهایتا
� .و از عوارض بالقوه بیماریها پیشگیري مینماید 



آموزش سالمت از دیدگاه اعتبار بخشی
اطالعاتدریافت  - 2 
  گیرندة خدمت آموزش هاي ضروري  -  9

دریافت می نماید براي استمرار درمان را
آموزش بیمار و همراه  -    17



آموزش بیمار و همراه  -    17
بستري و همراهانشان به بیماران 

توضیحات مناسب و قابل درك درمورد 
نوع مراقبت درنظر گرفته شده،

روش هاي جایگزین، 
پیامدهاي احتمالی ناشی از درمان 

و هرگونه هزینۀ مورد انتظار ارائه می شود



آموزش بیمار و همراه  -    17
سرپاییبه بیماران 

با زبان و روشی قابل درك، اطالعات مناسب 
مکتوب بخش دارویی براساس خط مشی ها و رو شهاي

درمورد داروي تجویزشده، ارائه می گردد
نحوه و مقدار مصرف دارو

عوارض جانبی بالقوة مهم دارو
اهمیت پیگیري دستورات



آموزش بیمار و همراه  -    17
بیمار توضیحات مناسب و قابل درك والدین به 

درمورد
نوع مراقبت درنظر گرفته شده،

جایگزین، رو شهاي 
پیامدهاي احتمالی ناشی از درمان  

.و هرگونه هزینۀ مورد انتظار ارائه میشود



شاخص هاي کمی ارتقاي آموزش به بیمار

تعداد برنامه هاي آموزشی  تهیه شده در بیمارستان
تعداد رسانه هاي آموزشی طراحی شده بر اساس نیاز هاي 

...)پمفلت،جزوه،کتاب،(آموزشی بیماران در بیمارستان 
تعداد بیماران آموزش دیده به تفکیک بخشها و کل بیمارستان

میزان رسانه هاي آموزشی تکثیر شده به رسانه هاي آموزشی 
طراحی شده در بیمارستان



    

شاخص هاي کیفی ارتقاي آموزش به بیمار
میزان اثر بخشی آموزش به بیمار در افزایش توان 

خود مراقبتی بیماران
میزان رضایتمندي بیماران از آموزش هاي ارائه 

شده



 آرم دپارتمان آموزش سالمت
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انتظارات از شما
و پرستاران محترم

� انجام ارزشیابی آموزش سالمت با همکاري پرستاران 
� مددجو گزارش میشود 30مددجو ،در هر فصل  10هر ماه 
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03- 2موارد ارزیابی

.فرم استاندارد آموزش به مددجو در پرونده موجود می باشد1

.در فرم آموزش به مددجو مشخصات کامل بیمار درج شده است2

.سنجه هاي مربوط به تمایل و توانایی یادگیري تکمیل شده است3

.در فرم،نیاز هاي آموزشی بیمار، بر طبق زونکن آموزش سالمت تکمیل شده است4

.در فرم آموزش سالمت، کد محتوا به طور مناسب با نوع بیماري درج شده است5

.در فرم آموزش سالمت روش آموزش  ثبت شده است6

.در فرم آموزش سالمت نوع رسانه آموزشی  ثبت شده است7

.   در فرم آموزش سالمت بخش ارزشیابی تکمیل شده است8

.فرد آموزش دهنده،نام و مهر و امضاي خود را در ستون مربوطه وارد کرده است 9

.در ستون مربوطه گرفته شده است) مددجو(امضاء یا اثر انگشت آموزش گیرنده 10

.سرپرستار آموزش هاي ثبت شده را تایید کرده است11

.در صورتی که آموزش گیرنده ، بیمار نباشد نام و نسبت وي در قسمت توضیحات ثبت شده است12

.برگه راهنماي حین ترخیص تکمیل شده و کپی آن به بیمار تحویل داده شده است 13
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