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  :تدوین کنندگان
ارت و اعتباربخشی اداره پرستاري کارشناس نظ-نفیسه سنجري

موزشی مرکز آموزشی درمانی امیروایزر آسوپر –لیال حاجیان 
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سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی در - زهرا ابراهیمی 

یزر آموزشی مرکز آموزشی درسوپروا -فاطمه مزرعه فراهانی
  
  

  :تحت نظارت 
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 ضرورت و اهمیت آموزش بیمار
 اهداف مربوط به بیمار و یا نزدیکان وي •
 اهداف مربوط به بیمارستان و کارکنان •

 
 اهداف مربوط به بیمار و یا نزدیکان وي

 کسب اطالعات دقیق در مورد وضعیت سالمت خود •
 افزایش توانایی جهت تصمیم گیري مناسب بهداشتی •
 ا بیماريیادگیري مهارتها و نگرشها جهت پیشبرد مراقبت از خود در ارتباط ب •
 توانمند ساختن بیمار براي پیروي از درمانها یا رفتارهاي بهداشتی •
 کاهش اضطراب و افزایش رضایت در مورد وضعیت بهداشتی خود •
 افزایش توانایی بیمار و نزدیکان براي مقابله با پیش آگهی و نتیجه بیماري •
 ارتقاء سالمت و تغییر شیوه زندگیلیت داشتن در ئوارتقاء فهم بیماران و نزدیکان وي در مورد مس •

 
 اهداف مربوط به بیمارستان و کارکنان

 )بهبود کیفی(افزایش اثر بخشی و کارایی مراقبت بهداشتی ارائه شده  •
 کاهش هزینه هاي مراقبت بهداشتی •
 افزایش پذیرش رفتار از سوي بیمار •
 ارتقاء روحیه مسئولیت پذیري بیمار براي حفظ سالمتی •
 بیمارافزایش رضایت  •
 کسب رضایت نامه رسمی از بیمار در مواقع مورد لزوم •
 افزایش استقالل و عدم وابستگی بیمار •

  
 موانع رایج در آموزش بیمار

 کمبود وقت •
 کمبود حمایتهاي مدیریتی •
 نامشخص بودن مسؤولیت آموزش بیماران •
 کمبود مهارتهاي آموزشی •
 زبانی -موانع فرهنگی •
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 فرآیند آموزش بیمار

 فرآیند آموزش و یادگیري نکات کلیدي
 خود را آماده کنید .1
 .یادگیرنده را بشناسید .2
 .از مطلب اطالع داشته باشید .3
 .از نقاط ضعف و قوت آموزش خود آگاه باشید .4
 .تعاریف واضح، روشن و اهداف قابل سنجش باشند .5
 .تنظیم هدف با کمک بیمار و ایجاد تعامل، از استراتژیهاي موفق و مفید هستند .6
 به جلسات قابل کنترل تقسیم کنید هر جلسه را .7

آموزش باید  به گونه اي باشد که باعث ایجاد انگیزه و عالقه در یادگیرنده شود؛ تن صدا را مرتباً  .8
 تنظیم کنید

 .آموزش را به صورت مراحل پشت سر هم و منظم ارائه دهید .9

 . موضوعات را از ساده به مشکل مرتب کرده و توضیح دهید .10

 .اطالعات اولیه انجام دهید آموزشها را براساس .11

 .دخالت و شرکت بیمار در آموزش را بیشتر کنید .12

 میزان پیشرفت و نزدیکی به هدف را ارزیابی کنید .13

 پیشرفت یا عدم پیشرفت را ثبت کنید .14

 عوامل موثر در آموزش بیماران 

 نیازهاي یادگیري بیمار •

 پرسنل موجود •

 مدت زمان تماس پرسنل با بیمار •

 دسترسمنابع آموزشی در  •

 درمانی - برقراري ارتباط بین متخصصین حرفه هاي مختلف بهداشتی •
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  :چه زمانی یادگیري موثر واقع می شود

 تالش براي پاسخگویی به نیازهاي احساس شده یادگیرنده )1

 .اگر میخواهیم یادگیري صورت گیرد مشارکت فعال یادگیرنده ضروري است) 2

 .مطالبی باشد که یادگیرنده تاکنون فراگرفته، یادگیري ساده تر صورت میگیرد وقتی که مواد آموزشی در ارتباط با) 3

  .وقتی که مواد آموزشی براي یادگیرنده معنی دار باشد، یادگیري تسهیل می شود) 4

موارد یادگرفته شده بالفاصله مورد استفاده فرد قرار گیرد یادگیري به مدت طوالنیتري باقی می ماند  اگر )5
 .اگر به تاخیر افتد چنین اتفاقی نمیافتد در حالیکه

 .یادگیري به صورت متناوب انجام شود) 6

 .یادگیري تقویت شود) 7

  وقتی که یادگیرنده از پیشرفت خودش آگاه باشد یادگیري آسانتر صورت میگیرد) 8

  

 تیم درمانی و پزشک مسئول آموزش به چه مهارتهایی نیاز دارد

 بیمار مهارت در نیازسنجی آموزشی) 1

 مهارت در تنظیم اهداف آموزشی و انتخاب روش مناسب آموزش) 2

 مؤثرمهارت توضیح شفاهی ) 3

 مهارت نوشتن مؤثر) 4

 مهارت ارزشیابی آموزشی) 5
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  مراحل آموزش بیمار

 استخراج نیازهاي آموزشی بیمار .1

 تنظیم اهداف آموزشی و روش آموزش .2

 آماده کردن مواد کمک آموزشی .3

 مداخالت .4

 ارزشیابی .5

 )ثبت گزارشات(مستند سازي  .6

  

 استخراج نیازهاي آموزشی بیمار

آنچه در این نیازسنجی اختصاصی نباید فراموش شود تاثیر سن، جنس، میزان تحصیالت، وضعیت فرهنگی، 
 بنابراین نیازهاي یادگیري بیمار براساس عوامل. زبان، مذهب، شغل و سوابق زندگی بر فرآیند یادگیري است

آگاهی، تجارب و مهارتهاي قبلی بیمار در ارتباط با موضوعات بهداشتی در نیازسنجی . عیین میشودفوق ت
  بیمار کمک کننده است

 عنوان کلی توسط انجمن بیمارستانهاي آمریکا پیشنهاد شده 10در تنظیم نیازهاي آموزشی بیماران 

 عملکرد طبیعی بدن  .1
 مشکالت مرتبط با تشخیص بیماري .2

 رژیم غذایی .3

 )شامل فعالیت جنسی(محدودیتهاي فعالیتی  .4

 داروهاي تجویز شده .5

 غربالگري تشخیصی و آزمایشات  .6

 معیارهاي پیشگیري کننده یا ارتقاء سطح بهداشت .7

 منابع جامعه  .8

 منابع مالی .9

  برنامه هاي آتی پزشک براي بیمار .10
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 تنظیم اهداف آموزشی و روش آموزش

آموزش دهنده می تواند باکمک اهداف . در یک رفتار استیک هدف یک جمله نوشتاري از تغییر مورد نظر 
معنی دار از آنچه باید آموزش داده شود، ترتیب موضوعات، چگونگی ارائه مطالب، مطالب ضروري، روشهاي 

اهداف باید  .آموزش واستراتژیهایی که احتمال موفقیت را بیشتر می کند، درك و فهم روشنی بدست آورد
دسترسی و داراي  ، واقعی و قابل)رفتار نهایی(صصی ، مختصر، متمرکز بر نتایج، تخ)کمی(قابل تشخیص 
  باشد) چه وقت، چه مدت، چند بار(چهارچوب زمانی

 خصوصیات اهداف

 .باید به سادگی قابل اجرا باشد •

 .هدفها باید برحسب عملکرد یادگیرنده نوشته شود نه فعالیتهاي معلم •

 یک وظیفه ساده باشد که بیمار باید انجام دهدهر هدف باید شامل یک فعل عملکرد و  •

 .بیمار عالئم فشارخون پایین را شرح دهد: مثال  •

 چگونگی بانداژ کردن را شرح داده و بتواند یک زخم باز را بانداژ کند •

بعد از این مرحله با توجه به نیازهاي یادگیري بیمار، پرسنل موجود، مدت زمان تماس پرسنل با منابع 
هاي مختلف اهداف در سه دسته زیر اولویت  دسترس، برقراري ارتباط بین متخصصین حرفهآموزشی در 

 می گردد بندي

Must to Know  باید بداند 

Better to Know  بهتر است بداند 

Nice to Know  خوب است بداند 

 باید بداند

 می آنهایی هستند که در صورت برآورده نشدن حیات فرد به خطر : ) باید بداند(اهداف حیاتی و ضروري 
بیمار باید عالئم . مادر باید کودك را در وضعیت صحیح براي جلوگیري از آسپیره قرار دهد:براي مثال . افتد 

  بیمار باید مقدار صحیحی از انسولین را از شیشه بکشد . و نشانه هاي وقوع سکته قلبی را توضیح دهد
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 ت بداند بهتر اس

اهدافی که بهتر است بیمار بداند مواردي است که براي بهبود سالمتی مفید است اما میتوان آموزش آنهارا به 
نیازهاي حیاتی و ضروري هستند ولی بسیاري از متخصصان معتقدند که این نیازها خود . تاخیر انداخت

نیازهایی که خوب . اي پایینتري برخوردارندبدلیل کمبود وقت،پرسنل، و کمبود منابع این نیازها از اولویته
 نمیدهد است بیمار بداند نسبت به بقیه اولویت کمی دارد و اگر بر آورده نشود حادثه مهمی رخ

 آماده کردن مواد کمک آموزشی

ابزار آموزشی شامل پرونده ها، . در استراتژیهاي آموزشی باید حتی االمکان بیشترین حواس درگیر باشند
استفاده از تصویر و وسایل بصري براي کسانی که عمالً بی سواد هستند، . سمعی و بصري است وسایل

شوند که  مدل ها و ماکتها نیز باعث می. دارند مفیدتر خواهد بود اختالل تکلم و یا اشکاالت شناختی
  شید این است کهانچه باید به خاطر داشته با. آموزش گیرنده بتواند موضوعات و مطالب را لمس و تجربه کند

 اموزشهاي داده شده شاملموارد زیر است  درصد به خاطر سپاري

 درصد10آنچه می خوانند  •

 درصد20آنچه می شنوند ) حافظه شنیداري( •

 درصد30آنچه می بینند ) حافظه دیداري( •

 درصد 50آنچه می شنوند و می بینند •

 درصد 70آنچه می گویند یا می نویسند  •

 درصد 90آنچه می گویند و همزمان انجام می دهند  •

هر چه احساسات فرد حین یادگیري بیشتر درگیر باشد بیشتر توانایی حفظ کردن و یادگیري  •
 را دارد اطالعات
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 رفتارهاي آموزشی

که  آموزش اساساً نیاز به این دارد.یادگیري بسیار مفید می باشد - آموزش استفاده از کامپیوتر نیز در روند
انتقال حس اعتماد به نفس و خودباوري که از صدا، .آموزش دهنده روش معمولی آموزش خود را ارزیابی کند

برقراري ارتباط چشمی . حالت چهره و زبانتان پیداست می تواند باعث ایجادانتقال حس مثبت در بیمار شود
ت، تغییر در تن صدا، تائید و تشویق از حرکات دس)به جا و به موقع ( مداوم و وضعیت صحیح بدنی، استفاده 

آموزش و یادگیري بسیار مؤثر و کمک کننده بیمار حین صحبت کردن با یک لبخند و یا تکان دادن سر، در
 براي موثر بودن. دادن بازتاب به یادگیرنده می تواند به میزان زیادي روند یادگیري را ارتقاء بخشد. است

بازتاب باید ارزیابی توضیحی باشد نه قضاوتی؛ . فتار بیمار متمرکز کردبازتاب باید آن را مستقیماً روي ر
باید گفته شودشما دقیقاً تعویض پانسمان را خیلی خوب تعویض نمودید . خیلی خوب جواب می دهید
زمانی که بازتاب می دهید مانند یک تسهیل کننده . یک جمله قضاوتی است  همانطور که من توزیح دادم 

 .همیشه سعی کنید یک تائید کننده باشید نه تهدید کننده .عمل می کنید

 ارزشیابی

 ارزشیابی به. ارزشیابی به معناي سنجش ارزش اشیاء، اشخاص، عقاید با معیارهاي استاندارد شده میباشد
  سادگی میگوید که آیا به آنچه میخواهید رسیدهاید؟ اگر رسیدهاید چطور و اگر نرسیدهاید، چرا؟

بررسی مدارك ثبت شده مثل یا   سوال شفاهییا  ازدید مستقیم یا ب رسشنامه استفاده نمود می تواند از پ
بیمار مبتال به فشار خون باال است،  اگر "گزارشات سیر پیشرفت بیماري، یادداشتهاي بهداشتی روزانه مثال
 .دارویی و غذایی است فشارخون حفظ شده در حد طبیعی معموالً نشاندهنده رعایت رژیم

 مستند سازي

اساس موفقیت در هر یک از سه  .درمان اجرا می شود -مستندسازي در هر یک از مراحل روند آموزش
ثبت نیازها، مشکالت بیمار و خانواده اش، یافته هاي منفی، نتایج ،اهداف تعریف شده طبق رفتار که  مرحله،

. پرستار، در پرونده بالینی بیمار استمدت و قابل دسترسی باشد و مداخالت تخصصی متناوب  واقعی، کوتاه
بالینی مربوط به تشخیصهاي پزشکی رایج و مراقبتهاي تخصصی پرستار در پرونده ثبت  باید یافته هاي

آیا بیمار : آموزش بایدبر اساس نیاز بیمار براي مداخالت تخصصی و رفع آن نیازها متمرکز گردد؛ مثالً .گردد
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ولین تجویز شده است، سطح قند خونش به میزان وسیعی باال و پائین می شما که جدیداً برایش انس دیابتی
 آموزش دارد؟ رود، نیاز به

 با سن بیمار متناسب آموزش

نحوه آموزش در کودکان . براي ارائه آموزش موثر بیمار، شما باید سن بیمار و میزان تکامل را در نظر بگیرید
بچه ها مدت زمان تمرکز و  ر تفاوت دارد اما به طور کل دربا گروههاي سنی مختلف نیز تا حدودي با یکدیگ

جلسات برند، به ویژه دوست دارند که   لذت می بچه ها از بازي و فعالیتهاي گروهی توجه شان کوتاهتر است
نوجوانان دوست . مهم دراین گروه سنی هستند تشویق، جایزه و حمایت، از عوامل. آموزشی مرتباً سوال کنند

آموزش به .عنوان یک شخص مستقل با آنها رفتارشود و درتنظیم اهداف شرکت داشته باشنددارند به 
عروسک، عروسکهاي خیمه شب : وسایل پیشنهادي.بسیار کمک کننده می باشد کودکان از طریق بازي

، کیسه ها و لوله هاي سرم و بقیه وسایل )سوزن بدون(بازي، حیوانات عروسکی، گوشی پزشکی، سرنگ
 ابل استفاده براي کودكپزشکی ق

 آموزش والدین کودکان

پدر ومادران . بسیار مهم است که به پدر و مادر آموزش داده شود که دوران کودکی دورهاي از رشد است
مهم است تاکید .جدید ممکن است بسیاري از جنبه هاي طبیعی رشد کودك را به ناهنجاري برداشت کنند

در مواردي که افرادوالدین براي اولین بار . ر یکسان رخ نمی دهدکنیم که رشد براي همه ي کودکان بطو
دارند مقایسه می کنند  صاحب فرزند شده اند موقعیکه نوزاد خود را با نوزادان دیگري که رشد سریعی

آموزش والدین در مورد رشد طبیعی کودك، و همچنین طیف . ممکن استبطور چشمگیري مضطرب شوند
سایر موضوعات معمولی براي . اضطرابی غیر ضروري را کاهش دهد. ي، می تواندوسیعی از تفاوت هاي فرد

ایمن سازي، حرکات کودك، تغذیه ي او، و مسائل مربوط به ایمنی، و  آموزش رشد کودك شامل نیاز به
 دندان در آوردن هستند

 آموزش کودکان نو پا

برنامه ریزي براي آموزش سالمت نوزاد و  .شدنو پا باید آرام، گرم، و بطور واقعی با رفتار پرستار با کودك
دلیل اینکه که جدا شدن از پدر و مادر اغلب  به. کودك نو پا در درجه اول به سمت والدین نشانه می رود
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این . بیمار در هر زمان ممکن مشارکت نمایند باعث اضطراب می شود، پدر و مادر بهتر است در مراقبت از
 .بزرگی میکند ارتباط با کودکو خانواده کمککار به پرستار در برقراري 

 دبستانی کودکان پیش آموزش

محدود است، و توضیح جزئیات خیلی مفید  به خاطر داشته باشید که توانایی استدالل کودك قبل از مدرسه
 نیست

 آموزش کودکان سن مدرسه

 آنها باید در روند آموزش. سالگی قادر به استدالل منطقی هستند 12تا  6کودکان در سنین مدرسه یعنی 

 تاثیر قرار می دهد بیمار در صورت امکان دخیل شوند، به خصوصقبل از روشهایی که آنها را تحت

  مسن افراد آموزش

 فراد غذایی رژیم تغییر یا ورزش شروع ، سیگار ترك. است عمر مدت تمام در مهم فعالیت یک سالمت ارتقاء
 سطح ارتقاء مورد در غلط تصورات این کردن برطرف بزرگ، چالشهاي از یکی. نیست دیر چندان مسن
  تراست مسن بزرگساالن میان در سالمت

 جبران اختالالتی که مانع یادگیري می شوند

شده باشد، از نور مناسب استفاده کنید و از رویارویی مستقیم بیمار با  کماگر بینایی بیمار سالمند  •
  .نور اجتناب کنید منبع

موارد چاپی  عینک تجویز شده باشد، مطمئن شوید که آنها استفاده می شوند آنگاه ازاگر براي بیمار  •
 .مانند اتیکت ها و دستورالعمل ها با چاپ بزرگ استفاده کنید

شنوایی، با بیمار ارتباط چهره به چهر برقرار کنید و از صداي استفاده  براي جبران از دست دادن  •
از بیمار . استفاده کند ید، بیمار را تشویق کنید که از سمعککن کنید و با وضوح و به آرامی صحبت

او گفته اید را فهمیده است، و اطالعاتی مکتوب به  سواالتی بپرسید تا روشن شود آنچه شما به
 .کرده اید تحویل دهید بصورت کپی از آنچه که شما به صورت شفاهی ارائه

دقیقه برگزار  15تا  10اه مدت ، کمتر از براي جبران محدودیت توان بیمار، جلسات آموزشی کوت •
 .براي اینکه بیمار به اندازه مورد نیازش اجازه استراحت داشته باشد برنامه ریزي کنید کنید و
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 . در طول آموزش هر گونه فعالیت یا مهارت، سرعت آموزش باید توسط بیمار تنظیم شود •

اسکلت عضالنی و سیستم عصبی منجر  باشید که در افراد مسن محدودیتهاي دستگاه به یاد داشته •
این تغییرات بر عملکرد کارهاي ساده مانند باز . کاهش زمان واکنش می شود به سفتی مفاصل و

همچنین وظایف پیچیده اي مانند انتقال از صندلی به رختخواب اثر می  کردن یک بطري دارو، و
زمانی داشته باشد و نباید در کارها  در انجام وظایف، محدودیت پس هرگز نباید فرد مسن. گذارد

 عجله کند

با افزایش سن، حافظه فرد براي اطالعاتی که شنیده می شود بهتر از اطالعاتی است که دیده می  •
بنابراین، احتمال دارد که یک فرد مسن تر اطالعات شنیداري را بهتر از اطالعات دیداري به  .شود

 .باشد یاد داشته

بیمار با حافظه از دست رفته، پیام را بطور مکرر تکرار کنید و از بیمار  براي افزایش یادگیري یک •
 سوال کنید تا سطح حافظه ي او را تعیین کنید مدام

   : مثال

 بیمار دستورالعمل استفاده از اسپري تنفسی داده می شود، اما از او خواسته نمی شود به به یک •
 .باید قبل از استفاده از آن پوشش آن را بردارد دستورالعمل آن مراجعه کند و در نتیجه نمیداند که

 پرستار به همسر مسن او نشان دادند که. ترخیص شده است بیمار دیگري با یک صندلی چرخدار  •
چگونه با جابجایی صندلی چرخدار از او مراقبت کند، اما هرگز از او خواسته نشد که این اقدام را 

هنگامی که . مورد نیاز دستورالعمل کتبی را مطالعه کند درحضور پرستار انجام دهد و یا در مواقع
به بیمار براي خارج شدن ازوسیله بود، و نه قادر به  خانه شدند، همسر نه قادر به کمک آنها وارد

را  تمرین این تکنیک کردن صندلی چرخدار در خانه بود زیرا او هرگز فرصت مدیریت و اداره
 نداشت
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  بیماران رفتار تغییر /یادگیري و اثربخش آموزش به دستیابی براي مهم توصیه ده
 

 بیمار به تعجیل احساس تبادر بدون و کافی زمان اختصاص با و مناسب موقعیت در آموزشها .1
 .شود ارائه

 / ناتوانیها صدا، و سر ازدحام، ترس، درد، جمله از بیمار شخصی یا مییطی ارتباطی موانع هرگونه .2
 .شوند حذف و کنترل آموزش از قبل بیمار خاص ویژگیهاي

 .شود اجرا و طراحی همراه /بیمار /مخاطب هر با متناسب آموزشی تدابیر و شیوهها .3
 .شود استفاده مخاطب هر درخور و متناسب و فهم قابل شفاف، گویا، جمالت از .4
 .نشود استفاده بیمار آموزش در تخصصی واژههاي از هرگز .5
 ارتباط تقویت در میتواند میترمانه طنز چاشنی با گاهی که کالم شیرینی و بیان شیوایی ابزار از .6

 .شود استفاده کند، کمک بیمار با
 ( شده تعیین پیش از و تکراري /کلیشهاي جمالت از آموزش علمیِ میتواي به پایبندي ضمن .7

 .نشود استفاده )واري طوطی بیان
 بخشی امید اندیشی، مثبت گرایی، مثبت همدلی، ایجاد مانند موثر ارتباط برقراري مهارتهاي از .8

 .شود استفاده آموزش میتواي ارائه حین در حمایت و
 با ارتباط مبناي آموزش، حین در دلسوزي و مهربانی حوصله، صبر، چاشنی با انسانی ارتباط .9

 .باشد بیمار
 نیاز صورت در و شود حاصل اطمینان بیمار نگرشی و مهارتی دانشی، فراگیري از بالین تر از قبل .10

 .شود تکرار مجددا بیمار براي آموزش نهایی بندي جمع

  مرحله تقسیم می گردد 3آموزش به بیمار در بیمارستان به 

  آموزش بدو ورود •
  آموزشهاي حین بستري •
  آموزشهاي زمان ترخیص •

 آموزش بدو ورود •

 و قوانین و فیزیکی فضاي و بخش با آشنایی شامل حداقل پرستار توسط بخش به ورود بدو در آموزشها
 چهره به چهره آموزش انواع شامل حداقل آموزش شیوه هاي .است پرستار احضار وهحن و بخش مقررات

  .است آموزشی هاي رسانه سایر یا پمفلت - پوستر و فیلم - کارگروهی -
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 آموزشهاي حین بستري •

 بستري دوران در بخش آموزش مسئول و پرستار توسط بیمار آموزش عمومی موضوعات حداقل
 عوارض با برخورد روش و بیماري سیر احتمالی عوارض مورد در بیماران آگاهی افزایش
 دالیل ذکر با بستر در بیمار مناسب پوزیشن

 دالیل ذکر با فیزیکی فعالیت دودیتهايحم /دودهمح
 درد مدیریت و خود از مراقبت وهحن

 دالیل ذکر با حرکتی دودیتهايحم /مراقبتها
  تخصصی بخش هر اختصاصی آموزشی نیازسنجی براساس موارد سایر

  
 آموزشهاي زمان ترخیص •

 شامل حداقل ترخیص از بعد مراقبتهاي براي الزم دستورات .1
 فیزیکی فعالیتهاي میزان / محدوده .2
 درمانی رژیم و تغذیه .3
 دارو مصرف نحوه .4
 توانبخشی مراقبتهاي و بازتوانی برنامه .5
 بیمارستان /درمانگاه به مجدد مراجعه نحوه و زمان .6
 بیمارستان اورژانس به فوري مراجعه براي کننده تهدید و مهم نشانه هاي /عالیم .7
 معالج پزشک تشخیص به موارد سایر .8

این موارد عالوه بر آنکه باید به بیمار با زبان ساده و قابل فهم بطور شفاهی آموزش داده شود  باید در فرم 
 بیمار شده و برگ دوم در پرونده بیمار آموزش زمان ترخیص در دو برگ  با دقت پر شده و یک برگ تحویل

همچنین این نحوه آموزش روزانه توسط سر پرستار بخش باز خورد گرفته  .بعنوان مستندات پرونده بایگانی گردد
و بررسی می گردد و ماهانه رابط آموزشی هر بخش با فرمهاي ابالغی وزارت بهداشت و در مان آموزش پزشکی 

و در .موده و نتایج آن را به سر پرستار و سوپر وایزر آموزشی گزارش می نمایند درصد بیماران را پایش ن 10
سوپر وایزر / سوپر وایزر اموزشی / ، اقدامات اصالحی توسط سر پرستاربه بیمار  در آموزش صورت وجود مشکل

 مدیر خدمات پرستاري انجام می پذیرد / بالینی 
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  فرم آموزش به بیمار  1پیوست 
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  فرم اثر بخشی آموزشی 2پیوست 
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