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1 A).سرپرستار خود را مي شناسد )   

2 B).پرستار معالج را مي شناسد )   

3 C) مي باشد.( با قسمت هاي مختلف بخش )نمازخانه، دستشويي و ...( آشنا   

4 D).در خصوص نحوه استفاده از تخت، زنگ اخبار، كليد برق، تلويزيون و تلفن آگاهي دارد )   

5 E).در خصوص زمان سرو غذا و لوازم مورد نياز اطالع دارد )   

6 F).به مقررات بيمارستان، بخش، بيمه ها و منشور حقوق بيمار آگاه است )   

7 G)دارو و گرفتن عالئم حياتي اطالع دارد. ( از زمانهاي دادن   

8 H).در خصوص اهميت باال بودن دسته تخت و نحوه استفاده از آن جهت حفاظت بيمار آموزش ديده است )   

9 I).بيمار و خانواده وي از ساعت مالقات اطالع دارند )   

10 J).از نحوه انجام فرائض ديني حين بيماري اطالع دارد )   
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 11 A) .( بيمار اطالعات مختصري درباره بيماري خود )عالئم، علل و عوامل خطر( دارد   

12 B) بيمار روش هاي درمان بيماري خود را  مي داند )   

13 C).بيمار مراقبت هاي قبل از عمل/ پروسيجر را مي داند )   

14 D) .بيمار مراقبت هاي پس از عمل/ پروسيجر را مي داند )   

15 E) .بيمار مراقبت هاي قبل از اقدامات پاراكلينيكي/ تشخيصي را مي داند )   

16 F) .بيمار مراقبت هاي بعد از اقدامات پاراكلينيكي/ تشخيصي را مي داند )   

11 G) .بيمار طريقه سرفه موثر و طرز استفاده صحيح از اسپيرومتري و علت استفاده آنرا بيان مي كند )   
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آموز
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ص)
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3)
 11 A).بيمار داروهاي خود، زمان مصرف، نحوه مصرف و مراقبت هاي آنها را مي داند )    

11 B) .بيمار رژيم غذايي خود را در منزل مي داند )   

22 C) هشدار دهنده در رابطه با بيماري خود را مي داند.( عالئم   

21 D) .بيمار تاريخ مراجعه مجدد به پزشك را مي داند )   

22 E) .بيمار مراقبت هاي الزم در منزل را مي داند )   

23 F) .بيمار حمام و رعايت بهداشت فردي را مي داند )   

24 G) .بيمار مدت زمان استراحت در منزل و شروع فعاليت را مي داند )   
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25 A) .نحوه خروج از تخت را مي داند )   

26 B) مراقبت از اتصاالت را مي داند )   

21 C).شستشوي دست را درست انجام مي دهد )   

21 D).مراقبت از زخم را مي داند )   

21 E) .راه هاي پيشگيري از سقوط را مي داند )   

32 F)و از آن درست استفاده مي كند ( محافظ تخت را مي شناسد.   
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   خانواده از آموزش هاي ارائه شده رضايت دارد. بيمار/ 31

   از مناسب بودن رسانه آموزشي ارائه شده رضايت دارد.خانواده  بيمار/ 32
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