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91- 92تحصیلیاولنیمسال
.قابلیت تعمیم پذیري دارد. اجرا می گرددبخش هاي بیمارستان واسعی در حال حاضر در :سطح اثرگذاري

:مقدمه
بازگشت سالمتی به افراد جامعه به .انسان در طی حیات خود بطور دائم در حرکت و تغییر بین سالمت و بیماریست

آموزش  جز حقوق اساسی بیماران و وظایف شناخته .هر عامل دیگر بستگی داردآگاهی و همکاري خود آنان بیش از 
.شده پرستاران و از معیارهاي اعتباربخشی سازمان هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتی است

عقیده بر این است که بیماران جهت شناخت و درك موقعیت بهداشتی خود تصمیم گیري در مورد مراقبت هاي 
آموزش به بیمار باعث افزایش رضایت مددجو .رفتار بهداشتی نیازمند کمک و آموزش می باشندبهداشتی و تغییر

.،بهبود کیفیت زندگی و آموزش می باشند
شرکت در برنامه هاي مراقبتی افزایش بروز عوارض بیماري، کاهش اطمینان از تداوم مراقبت ،تسکین اضطراب بیمار،

از جمله پیامدهاي مثبت آموزش به بیمارجام فعالیت هاي روزمره زندگیاستقالل موجود در انکسببهداشتی و
.است

با توجه به فرصت و طول زمان ارتباط پرستار با بیمار این مسئولیت بیشتر متوجه پرستاران است تا بیماران را به 
.دنانجام رفتارهاي بهداشتی و سالم هدایت کن

ن مهمترین اطالعات، دانش و مهارتی است که به وسیله ي پرستار با دادبا توجه به اینکه آموزش به بیمار شامل
رفتار و نگرش بیمار داده می شود، نیازمند یک چهارچوب مدون براي ثبت و نمره دهی به پیامدهاي هدف تغییر در

.این روش ارزشمند هستیم
در جهت یاز بیماران بدین جهت فرآیند حاضر با هدف اجراي پروتکل هاي آموزش به بیمار متناسب با ن

.اجرا گردیداستانداردهاي اعتبار بخشی در بیمارستان واسعی سبزوار
: کلیهدف



.سطح آگاهی بیماران در مورد خودمراقبتی بیماران حاد و مزمن و مراقبت پس از ترخیصارتقاء 
:اختصاصیهدف

پاسخ به سواالت بیماران در مورد مشکالت و نگرانی هایشان- 1
دفعات بستري مجدد به علت ناآگاهیکاهش -2
تشویق به رعایت رژیم هاي غذایی و دارویی- 3
انگیزه و اعتماد بیمار به مراقبت و تاثر گذاري نقش آموزشی پرستار-4
فعال شدن پرستاران و تقویت ارتباط بیمار و پرستار- 5
ر آموزش بالینیکاهش اعتراضات دانشجویان نسبت به روشهاي ارزشیابی مربیان د-4

:مقدمه و بیان مسئله
:   اجراروش

منظور ارتقاء سطح آگاهی بیماران در مورد خودمراقبتی بیماران حاد و مزمن و مراقبت فرآیند حاضر به 
.گردیدانجام پس از ترخیص بیماران بستري در بیمارستان واسعی

:استبودهزیرمراحلدارايفرایندایناجرايوطراحی
.هماهنگی با مدیر و ریاست بیمارستان واسعی و مسئولین دانشگاه در مورد اجراي این فرآیند-1
مترون و سوپروایزر طراحی فرم آموزش به بیمار توسط  -2
تایید فرم توسط ریاست بیمارستان-3
هاهماهنگی با مسئولین بخش-4
در بخش هاي بالینیآنو اجراي اضافه شدن فرم به پرونده بیمار-5
نی شیفت هاي مختلف و چک پرونده هایکنترل و پیگیري توسط سوپروایزر بال6
.از آموزش دریافتیبیمارانارزشیابی و ارائه بازخورد -7

:نتایج و پیامدهاي فرایند
استانداردهاي اعتبار نی وینتایج حاصل از این فرآیند نشان داد اجراي آموزش به بیمار در راستاي طرح حاکمیت بال

پرونده از بیماران که 10به صورت تصادفی از هر بخش بستري . بخشی بیمارستان نقش قابل مالحظه اي داشت
. بازخورد آموزشی بیماران در سطح مناسبی بود. آموزش دیده بودند با بیمار مورد نظر بررسی شد

.ان رضایت را کسب نمودباالترین میز: آموزش قبل و بعد از آنژیوگرافی: بخش قلب
.آموزش ترخیص باالترین نمره را کسب کرد: بخش اورژانس

یژن درمانی و گزارش عالیم عفونت بیشترین نمره را آموزش بخور و تغییر پوزیشن، اکس: بخش داخلی
.کسب نمود

نمره را دهانشویه و مراقبت از دهان توسط خانواده بیمار بیشترین اموزش تغییر پوزیشن و : بخش اعصاب
.کسب نمود

.رعایت اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز بیشترین نمره را کسب نمود: بخش همودیالیز
ارزشیابی در مورد دفعات اموزش به بیمار توسط پرستاران در بخشهاي مختلف و ثبت در پرونده به 

.داشته استترتیب باالترین فراوانی را در بخشهاي قلب، اعصاب، داخلی، اورژانس و همودیالیز 



انجام شده تشان پاسخ داده می شود در مصاحبه هايبیماران به دلیل اینکه کانون توجه قرار می گیرند و به سواال
.اعالم رضایت داشتند

:انطباق با سیاست هاي باالدستی
مراقبت به عنوان رکن اصلی پرستاري پاسخگو مطرح می باشد و در صورتی که با آگاهی مردم و تعامل با 

یکی از سیاستهاي وزارت بهداشت و درمان آگاه . انها در روند درمانشان توام گردد ارزش دوچندان دارد
فرآیند هایی از این بدین جهت اجراي. سازي افراد خصوصاً بیماران مزمن و ارتقاء سالمت عمومی است

. دست مستقیماً باعث ایجاد سودمندي براي بیماران و خانواده هاي آنهاست
: نقد فرآیند

در ابتدا با بنابراین ،با توجه به اینکه ارائه آموزش به بیمار و ثبت آن وقت گیر و نیازمند زیرساختهاي الزم است
و حمایت از اجراي فرآیند مذکور توسط مدیران با کیفیت مقاومت پرسنل روبرست اما با عنایت به اثر بخشی آن 

.باالتري اجرا می گردد

:چالش ها
البته به صورت . مهمترین چالش کمبود زمان براي ارزشیابی اثرگذاري آموزش ها و تغییر در رفتار سالمتی افراد است

یشنهاد می گردد مسئولین بخش ها و اما پ،تصادفی توسط مترون و سوپروایزر آموزشی و بالینی کنترل می گردد
.رابطین آموزشی دقت بیشتري مبذول دارند
:فهرست تاییدیه هاي مربوط به فرآیند

از مستندات و چک لیستهاي ارزیابی اثربخشیو نامه ابالغ به بخش هافرم آموزش به بیمار جهت الصاق در پرونده
.می باشد

:آموزشیاستمرار اجراي فرآیند در برنامه جاري 
.این فرآیند در حال اجراست 


