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روش اجرای آموزش به بیمار توسط فراگیران
معاونت آموزشی و پژوهشی

در کلیه بخش های آموزش بالینی

بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) شوشتر
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شماره ویرایش :اول

فراگیر (کارآموز یا کارورز) باید کلیه قسمت های مرتبط در فرم های آموزشی نصب شده در پرونده بیمار را پس از ارائه آموزش
به بیمار یا همراه ،به طور کامل تکمیل نموده و زیر نظر مربی یا مسئول بخش مهر و امضاء نمایند.
الف) فرم آموزش به بیمار در بدو پذیرش:
 -1فراگیر مسئول بیمار خود را به بیمار معرفی کند.
 -2آموزش روش های جایگزین درمانی
 -3ارائه پیامدهای ناشی از درمان
ب) فرم آموزش قبل از عمل و یا انجام هرگونه پروسیجر درمانی و جراحی:
 -1ارائه نوع درمان به بیمار
 -2نوع بیهوشی انتخابی برای بیمار
 -3نوع بی حسی انتخابی برای بیمار
 -4آرام بخشی که مورد استفاده قرار می گیرد
 -5نوع عمل جراحی که قرار است انجام گیرد
ج -فرم آموزش بعد از ترخیص (حین ترخیص):
 -1آموزش دارو و درمان پس از ترخیص برای بیمار
 -2زمان و نحوه مصرف صحیح داروها (دستورات دارویی)
 -3نوع تغذیه (برحسب بیمار)
 -4عوارض و نکات دارویی (عوارض احتمالی داروها)
 -5میزان فعالیت و استراحت بیمار پس از ترخیص
 -6آموزش خودمراقبتی در منزل
 -7معرفی به پزشک برای پیگیری بعدی
 -8زمان و مکان مراجعه به پزشک در پیگیری های بعدی را حتما در فرم های آموزشی ثبت نمایند.
 نکته :اگر این فرم ها توسط کارورز تکمیل شده ،باید توسط مسئول بخش چک ،بازبینی و مهر و امضاء گردد.
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تهیه کنندگان:

سرکار خانم حکیمه محمدزاده

جناب آقای علی حاتمی

مسئول واحد توسعه آموزش بالینی ()EDO

کارشناس مسئول آموزش بیمارستان

تاریخ1397/11/08 :
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امضاء:

امضاء:

تأیید کننده:

تصویب کننده/ابالغ کننده:

سرکار خانم حکیمه محمدزاده

جناب آقای دکتر رضا وفامنش

معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان

رئیس بیمارستان
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