معرفی واحد آموزش به بیمار مرکز آموزشی پزوهشی ودرمانی بیمارستان حکیم نیشابور

واحد آموزش به بیمار به مرکزی اطالق میگرددکه امکانات ارائه آموزشی به مددجورا حین بستری وپس از ترخیص دارا میباشد.این
مرکز یکی از زیر مجموعه های بیمارستان بوده وتحت نظر دفتر پرستاری خدمات خود را ارائه مینماید آموزش به بیماریکی ازشاخص
های کیفی پذیرفته شده درمانی مبتنی بر نیاز های ابرازشده توسط پزشک و بیمار برای کمک به بیمار جهت تصمیم گیری مشارکتی و آگاهانه برای

کنترل و کنار آمدن هر چه بهتر با بیماری اجرا می گردد.
تمام بیماران حق دارند در مورد حفظ و ارتقاء سطح سالمت و پیشگیری از بیماری ها آموزش های مناسب دریافت نمایند.
اهداف اموزش به بیمار

-1حفظ وارتقائ سالمتی وپیشگیری از بیماریها
-2بازگشت به سالمتی
-3سازگاری با اختالل در عملکرد
-4کاهش هزینه های درمانی
اهم وظایف مسئول آموزش به بیمار دربخش
-1انجام هماهنگی مستمر برای تمامی اقدامات مرتبط با آموزش بیماران با سرپرستار وسوپروایزر آموزشی
-2برنامه ریزی وانجام نیازهای آموزشی بیماران بخش
-3طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی آموزشی انجام شده
-4برنامه ریزی ومشارکت در زمینه طراحی پمفلت وجزوات آموزشی
-5مشارکت ونظارت بر اجرای برنامه های آموزشی بیماران در بخش
-6ارزیابی وتعیین میزان اثر بخش بودن آموزش های ارائه شده

روندکار آموزش به بیمار در بخش های بستری
-1کلیه بیماران در بخشها ی بستری توسط کارشناسان پرستاری آموزش داده میشوند.آموزشها براساس شرایط بیمار واولویت بندی
نیازهای آموزشی انجام میشود.
-2موارد آموزش به بیماردر پرونده بیماردر برگه مخصوص آموزش به بیمار ثبت می گردد.وبه بیمار پمفلت مربوط به موضوع داده
میشود.
-3ارزشیابی موارد آموزش به بیماردر بخش توسط سرپرستار همان بخش انجام میشود.
-4ارزشیابی نهایی توسط سوپروایزروکارشناس آموزش به بیمار به صورت رندوم انجام میشود.
روند کار آموزش به بیمار پس از ترخیص
-1معرفی مددجو به واحد آموزش به بیمار در هنگام ترخیص مددجویان نیاز مند به برنامه های خود مراقبتی در منزل توسط سرپرستار
بخش
-2شناسایی نیاز های آموزشی بیمار از طریق نیاز سنجی توسط پرستار واحدآموزش به مددجو
-3اولویت بندی نیازهای آموزشی مددجو
-4اجرای آموزشهای مورد نیاز توسط واحد آموزش به بیمار وبرنامه ریزی به صورت گروهی وانفرادی
-5پایش وارزشیابی موارد آموزش داده شده
-6پیگیری برنامه های خود مراقبتی
*درصورت داشتن هرگونه سوال ویا مشکل در روز های غیر تعطیل با شماره تلفن 42638002داخلی  596تماس حاصل فرمایید*
محل استقرار واحد آموزش به بیمارسالن اداری بیمارستان حکیم

اطالعات مربوط به مسئول واحد آموزش به بیمار:
نام ونام خانوادگی :ربابه بوژمهرانی
پست سازمانی :کارشناس پرستاری
رشته تحصیلی :پرستاری
مدرک تحصیلی :کارشناسی
اطالعات تماس۰5142638001 - 5:

داخلی 596

* هربخش رابط آموزش مختص خود دارد و آموزش ها نیز توسط پرستار مسئول بیماربه بیماریاهمراهی بیمار داده میشود.

