
                                                                                          

   

  مسئول شيفت/ نام و نام خانوادگي سرپرستار 

  مهر و امضاء /تاريخ       

  

                        Attending Physician: 

Date of Admission:                                 

Date of Discharge:                                  

 Diagnosis:                                            

   ⃝انگيزش 

  ⃝پرستار  معرفي                

  ⃝معرفي محل سرويس بهداشتي              

  ابزار و روش آموزش 

  پرستار مهر و امضا/ تاريخ
  پمفلت

    

  

  

  پزشك مهر و امضا/ تاريخ

  

  

  آموزش ابزار و روش

  پرستار  مهر و امضا /تاريخ
  پمفلت

    
  

  

  

  پزشك مهر و امضا /تاريخ

  

  RT            :   عدم درك آموزش    

، اعالم نتايج آزمايشات به )دوره اي(درخواستي 

  ، تكنيك هاي بازتواني

  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اروميه

                                                                                        بيمارستان قمربني هاشم خوي

  بستري برگه آموزش بيمار
Patient Education Sheet  

  

نام و نام خانوادگي سرپرستار    الج                           نام و نام خانوادگي پزشك مع

  مهر و امضاء

  ................داخلي  0461 -  ٢٣٣٢١١٢:شماره تماس جهت سواالت آموزشي مددجويان 
  

         Unit Number:    

Ward:                       پزشك معالج  :          

Room:                                              يخ پذيرش تا :                    

Bed:                            تاريخ ترخيص:             

Father’s Name:      تشخيص:                    

  ⃝ليسانس و باالتر                          ⃝

  ⃝با ويلچر                      ⃝با برانكارد 

انگيزش               ⃝گويش             ⃝مذهبي            ⃝فرهنگي 

⃝         

                   ⃝پزشك معالج  معرفي                 ⃝پمفلت راهنما و قوانين بخش 

                 ⃝معرفي محل قبله              ⃝پمفلت راهنماي هزينه هاي درمان و سازمان حمايتي 

زمان، مقدار و عوارض      

       ⃝ ...)و  بيمار اتصاالت 

كد 

  *ارزشيابي

ابزار و روش آموزش 

چهره به 

  چهره

    

    

    

       ⃝ي از درمان پيامد احتمالي ناش توضيح

   ⃝نحوه پانسمان و مراقبت از زخم

  ⃝برنامه خود مراقبتي 

كد 

  *ارزشيابي

ابزار و روش

چهره به 

  چهره

    

    

    

  نام دارو، دوز مصرفي، مدت زمان و نحوه صحيح مصرف دارو

  ⃝با ويلچر 

عدم درك آموزش      RN          :  درك نسبي آموزش   

درخواستي تحويل نسخه دارويي بعد از ترخيص، زمان و مكان مراجعه جهت پيگيري، انجام آزمايشات 

، تكنيك هاي بازتواني)ممنوعيت ها(  پزشك معالج، نحوه مراقبت از زخم هاي جراحي، استراحت و فعاليت ها، بايد و نبايد ها

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اروميه

بيمارستان قمربني هاشم خوي                                                                                            

برگه آموزش بيمار

Patient Education Sheet

  

نام و نام خانوادگي پزشك مع                    همراه                          

مهر و امضاء /تاريخ              

شماره تماس جهت سواالت آموزشي مددجويان 

Name & Family:      شماره پرونده :                              

Sex:         بخش :                                      

Date of Birth:  اتاق :                                                  

Tell Number:        تخت :                                             

Accompained by:   نام پدر:                                   

                          ⃝ديپلم                        ⃝كم سواد                         

با برانكارد                 ⃝با كمك همراه                         

فرهنگي           ⃝معلوليت ذهني          ⃝معلوليت جسمي 

       ⃝) عدم پذيرش آموزش(ناكافي                   ⃝) پذيرش آموزش

  ⃝كم                      ⃝متوسط                    

پمفلت راهنما و قوانين بخش ارائه             ⃝پمفلت راهنماي بيمارستان 

پمفلت راهنماي هزينه هاي درمان و سازمان حمايتي ارائه       

      ⃝تكنيك هاي بازتواني        ⃝تغذيه و رژيم غذايي 

 لوله و پيشگيري از سقوط تخت، عدم دستكاري(هاي ايمني 

توضيح      ⃝معرفي روش جايگزين درمان       ⃝ نياز به اخذ رضايت آگاهانه

نحوه پانسمان و مراقبت از زخم     ⃝ ميزان فعاليت     ⃝نحوه تزريق انسولين 

برنامه خود مراقبتي      ⃝انجام آزمايشات دوره اي      ⃝تكنيك بازتواني      

 :  

نام دارو، دوز مصرفي، مدت زمان و نحوه صحيح مصرف دارو

با ويلچر             ⃝با برانكارد           ⃝با كمك همراه           ⃝

درك نسبي آموزش    TC:  فهم كامل آموزش 

تحويل نسخه دارويي بعد از ترخيص، زمان و مكان مراجعه جهت پيگيري، انجام آزمايشات 

پزشك معالج، نحوه مراقبت از زخم هاي جراحي، استراحت و فعاليت ها، بايد و نبايد ها

  مصرف غذاهاي مجاز و ممنوعيت ها

                                                                                 

  

همراه                          / نام و نام خانوادگي بيمار          

  اثر انگشت/ امضاء  /تاريخ            
  

               :Name & Family : نام و نام خانوادگي

                                            :    جنسيت 

:Date of Birth                     :                سن 

                             :Tell Number:  تلفن تماس 

                        :pained by: بيمار ههمرا

                        ⃝بي سواد      :بيمار ميزان تحصيالت 

                     ⃝خود بيمار :نحوه ورود بيمار به بخش 

معلوليت جسمي   :وجود موانع ارتباطي جهت آموزش 

پذيرش آموزش(كافي         :توانايي يادگيري 

                   ⃝زياد      :انگيزه جهت يادگيري 

آموزش حين 

  پرستار پذيرش

پمفلت راهنماي بيمارستان ارائه 

          ⃝معرفي اتاق و تخت 

 طولآموزش 

  پرستار بستري

تغذيه و رژيم غذايي       ⃝معرفي نوع بيماري 

هاي ايمني توصيه      ⃝ دارو

ساير
ن 

عناوي

ش
آموز

ي
    

  

  

 طولآموزش 

  پزشكبستري 
نياز به اخذ رضايت آگاهانه

آموزش 

حين 

 ترخيص

  پرستار

نحوه تزريق انسولين      ⃝عاليم هشداردهنده 

     ⃝طرز استفاده از اسپري 

ن 
ساير عناوي

ش
آموز

ي
    

  

  

آموزش 

حين 

 ترخيص

  پزشك

  : **پيگيري ها 
  

 ***تغذيه و رژيم غذايي
  

  

  داروها 
    صبح 

  

    ظهر
  

    شب
  

          ⃝خود بيمار   :نحوه خروج بيمار از بخش 

فهم كامل آموزش   :كد ارزشيابي *

  :پيگيري ها **
تحويل نسخه دارويي بعد از ترخيص، زمان و مكان مراجعه جهت پيگيري، انجام آزمايشات وط به بتوصيه هاي مر

پزشك معالج، نحوه مراقبت از زخم هاي جراحي، استراحت و فعاليت ها، بايد و نبايد ها
مصرف غذاهاي مجاز و ممنوعيت هاتوصيه هاي مربوط به   :تغذيه  ***


