
        
تاریخ :   بخش بستري   :                          تحصیالت    :                                نام مددجو                      :/     /     139      

  : محله :                                شهر محل سکونت :                                شغل 

  :مدد جو عزیز
کا نتان در  نیازمند کسب آگاهی هاي الزم  شما و نزدیاورژانس                        با توجه به اینکه درمان موثر بیماري هاي قلب بویژه در مراحل حاد و 

  خواهشمند است با ارائه نظراتمورد نحوه برخورد با بیماري و چگونگی  ایجاد شرایط مناسب به منظور  کسب نتیجه بهتر  درمانی  می باشد ، لذا 
  . یاري بفرمائید  ،"فرایند آموزش بیماران و همراهان "   بهبود  ما را در امر ارزشمندتان

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

    بلی          خیر       آیا سابقه بستري شدن در بیمارستان دارید؟
  : درصورت بستري بودن علت یا نام بیماري خود را بگویید
  براي شما اهمیت بیشتري داشته است؟را بهتر فراگرفته اید و   یی که به شما داده شده استدرصورت بستري بودن در بیمارستان کدامیک از آموزشها

*  
  .دن به شما آموزش دهکارشناسان نیاز دارید دیگري يکنید در چه زمینه ها  فکر میخدمات انجام شده براي شمابا توجه به 

                                   1.  
  

                                   2.  

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

   محیط ، خدمات و مسئولیت هاي افراد در بخش اورژانسآشنایی با  •
 نحوه پذیرش و بستري در صورت نیاز در بخش اورژانسآشنایی با  •

  به سایر بخش هانحوه انتقال بیمار از اورژانسآشنایی با  •

 تشخیص بالینی بیمار و اقدامات  درمانی آشنایی با  •

 نحوه ویزیت ، تعیین پزشک متخصص و ادامه درمانآشنایی با  •

  عاینه ، تشخیص و درمانمو مدت مدت زمان بستري در اورژانس ، زمان انجام آزمایشات و مراحل آشنایی با  •

 شرایطی که نیاز به مراجعه به اورژانس وجود داردآشنایی با  •

 میزان پرداخت هزینه ها ، بیمه ها ، سازمان هاي حمایتی اجتماعیآشنایی با  •

  ؟یافت نمایید به چه صورت دررا  مورد نیازتاناتاطالعدهید  ترجیح می
 ش اینترنتی از راه دور      آموز) پمفلت ( با جزوه  آموزش                              آموزش فردي توسط کارشناس •

 آموزش با فیلم                      آموزش با کتابچه                                                 آموزش گروهی   •

     تلویزیون دیواري بخش                      آموزش با پوستر                                  آموزش به فرد همراه شما  •

 

عای       ه 

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

  فرم نیاز سنجی آموزش سالمت
  اورژانسدپارتمان  
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