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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 



TANNAHILL الگوي ارتقا سالمت



کار گروه هاي مورد نیاز جهت آموزش  سالمت
کارگروه دانشگاهی 
کار گروه  بیمارستانی 
کارگروه داخل بخش 



کار گروه  بیمارستانی آموزش سالمت
  یا جانشین ریاست بیمارستان رییس بیمارستان 

معاون آموزشی بیمارستان
مدیر پرستاري

رییس دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان
سوپروایزر آموزش  سالمت به عنوان دبیر کار گروه

مسئول روابط عمومی و رسانه بیمارستان
نماینده سر پرستاران به تناسب بخش هاي فعال

نماینده سوپر وایزرهاي بالینی



کار گروه  داخل بخشی آموزش سالمت

رئیس بخش
سوپروایزر آموزش سالمت
  
سرپرستار بخش
پرستار رابط آموزش سالمت بخش



 رابطین آموزش سالمت بالینی ،  پارامدیکال ، پاراکلینیک ، اداري



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



:باکس آموزش به بیمار شامل
ابالغ  و شرح وظیفه 

خط مشی، رسالت و چشم انداز دپارتمان آموزش 
سالمت

کد  برنامه هاي آموزشی
فرم ها

چک لیست هاي ارزیابی آموزش سالمت
گزارشات جلسات و کار گروه ها

مکاتبات



:باکس آموزش به بیمار شامل
اسامی کارگروه داخل بخشی آموزش به بیمار
نیاز هاي آموزشی بیماران بستري در بخش

محتواي نیاز هاي آموزشی
بخشنامه هاي سالمت

مستندات آموزش گروهی
یک نسخه از تمام رسانه هاي آموزشی موجود در بخش

وجود مستندات مبنی بر اینکه کادر پرستاري بخش، باکس 
.آموزش سالمت و بخشنامه هارا مطالعه نموده اند



انتظارات از کارشناسان عزیز
آموزش سالمت 
و پرستاران محترم

شرکت پرسنل در برنامه هاي آموزشی سالمت و ارتباط�
آموزش و هدایت همکاران�

� (  PDF) همکاري در ترجمه و  طراحی مطالب 
حفظ باکس هاي سالمت�

توجه به تابلو آموزش سالمت�



انتظارات از شما
و پرستاران محترم

� انجام ارزشیابی آموزش سالمت با همکاري پرستاران 
� مددجو گزارش میشود 30مددجو ،در هر فصل  10هر ماه 

� ارتباط با کودك و والد در بدو ورود
شرکت موثر در کارگروه داخل بخش آموزش سالمت�

لزوم کارگاه توانمند سازي پرستاران جهت آموزش در زمینه�
دیابت،فشارخون،نارسایی قلب،ایسکمی قلب ،چکاپ قلب�

داروهاي قلبی ، آریتمی ، بیماري هاي سرشتی قلب�



انتظارات از شما
و پرستاران محترم

نیاز سنجی�
تشکیل کار گرو ه ها داخل بخش�
تشکیل کار گروه هاي گروه بخشی�
� سرچ  ، ترجمه و تهیه پمفلت ها

ثبت فعالیت ها در دفتر و ثبت گزارش جلسات�


