چک لیست آموزش به بیمار
تاریخ :

كارشناش ارزیابي كننده :
نام بیمارستان :

ساعت:

نام سو پر وایزر :

توضیح :نمره مكتسبه از 0تا 2مي باشد كه نمرات 0تا 1نمرات ضعف  -نمرات 1تا 2قوت -نمره  5موارد غیر قابل ارزیابي است

محور مستندات دفتر پرستاری

ردیف

1

برنامه عملیاتی آموزش به بیمار تدوین شده است.

2

شاخص های برنامه عملیاتی ،طبق زمانبندی موجود در برنامه سنجش می شود.

3

دستورالعمل"آموزش خود مراقبتی به بیماران در بخش های بالینی"تدوین شده است.

4

نیازسنجی آموزشی از تمام بخش های بیمارستان انجام شده است.

5
6

حداقل موارد آموزشی پرستار به بیمار در طول بستری ،برای هر بخش تعیین و توسط مدیر پرستاری ابالغ
شده است.
محتواهای آموزشی مناسب و معتبر علمی طبق نیاز سنجی انجام شده ،تهیه شده است.

 7از رسانه ها و وسایل کمک آموزشی مناسب ومتنوع جهت آموزش استفاده می شود.
8

برنامه ریزی آموزشی مناسب جهت بخشهای سر پایی انجام شده است.

9

کالس های آموزشی گروهی جهت بیماران بر گزار می شود.

 10کارگروه های آموزش به بیمار تشکیل شده است(.اسامی و ابالغ کارگروه ها)
11

12

13

برنامه های اطالع رسانی و آموزش در خصوص بیماریهای فشار خون،دیابت و سرطان جهت
بیماران،همراهان و مراجعین طراحی شده و اجرا می شود.
بیمارستان امکانات و مطالب آموزشی همچون بروشور،فیلم و سایت آموزشی را فراهم نموده است و در
این زمینه به بیماران اطالع رسانی می نماید.
جلسات آموزشی جهت پرسنل در ارتباط با پروتکل آموزش به بیمار و مهارت های برقراری ارتباط در
فواصل زمانی مشخص تشکیل می گردد.

 14برنامه های ارتقای سالمت کارکنان در حیطه فعالیت بدنی،مصرف دخانیات و تغذیه سالم اجرا می گردد.
 15اثر بخشی برنامه های ارتقای سالمت کارکنان هر شش ماه سنجش و ارزیابی می شود.
 16شاخص های کمی و کیفی آموزش به بیمار هر  3ماه طبق چک لیست استاندارد سنجش می شود.

نمره مكتسبه

غقا

17

نتایج سنجش شاخص ها،آنالیز و تجزیه و تحلیل شده و اقدامات اصالحی مناسب انجام می شود ونتایج
آن بطور فصلی به معاونت درمان گزارش می گردد.

 18پیگیری تلفنی پس از تر خیص انجام می گیرد.
 19نتایج پیگیری تلفنی،آنالیز و تجزیه و تحلیل شده و اقدامات اصالحی مناسب انجام می شود.
20

برنامه راند بخشها توسط سوپروایزر آموزش به بیمار ،موجود می باشد و طبق آن نظارت انجام

می

شود.

 21راند بخشها توسط چک لیست انجام می شود.
 22کارکنان بخش ،از دستورالعمل آموزش به بیمار آگاهی دارند و بر اساس آن عمل می کنند.
زونکن آموزش سالمت ( شامل نیاز های آموزشی بیماران،محتواها ی آموزشی،نمونه رسانه های موجود
 23در بخش ،نمونه فرم ترخیص و نتایج سنجش شاخص های فصل قبل،ابالغ اعضای کارگروه بخش) در
بخش موجود است.
 24بخش دارای برد آموزش به بیمار بوده و مطالب مناسب روی برد قرار دارد.
25

در هنگام بستری شدن در بخش،آموزش بدو ورود به مددجو داده می شود و مستندات آن موجود می
باشد.

 26به ییماران آموزش های الزم در حین بستری داده می شود.
27

آموزش های بدو ورود و حین بستری در گزارش پرستاری ثبت می گردد.

 28فرم راهنمای تر خیص استاندارد تهیه شده است.
 29فرم راهنمای ترخیص بطور صحیح و کامل تکمیل می گردد و نسخه دوم آن تحویل بیمار می گردد.
 30به بیمار آموزش حین ترخیص داده شده است.

کل امتیاز
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