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 بیمار طهیح در سالمت ارتقاء و یریشگیپ در مشارکت عنوان خط مشي:

 

 :) هدف وسياست (بيانيه 

 فرهنگ توسعهمی باشد لذا  بیماران زندگی روش بهبود طريق از مراقبت و درمان اثربخشی افزايشبا توجه به اينكه سیاست بیمارستان 

 در بیمارستان نقش ايفایو  سالمت ارتقای و پیشگیری طريق از کشور سالمت های هزينه سرانه کاهش در بیمارستان مشارکت و پیشگیری

ارتقای سالمت از اهمیت بسزايی برخوردار است و با آموزش به بیماران /همراهان و انجام خدمات مشاوره می توان به بیماران  سالمت ارتقای

 آنها کمك نمود.

 تعاريف :

- 

 بالینی و پاراکلینیكی بخش های کلیه  :كاربرد دامنه بالینی وپاراکلینیكیشاغل در بخشهای  ادر درمانیک صاحبان فرايند:

  

 مديريت تیم بهداشتی، معاونت حوزه سالمت ارتقای مسئوالن شامل ذينفعان:

 نماينده حرفهای، بهداشت و محیط بهداشت تغذيه، واحد مسئول اجرايی،

 پاراکلینیك، واحدهای مرتبط، واحدهای /بخشها نمايندگان مرتبط، پزشكان

 .باشندمی  همراهان و بیماران نماينده عفونت، کنترل توانبخشی،

 ،کارشناس ارتقای سالمتتیم حاکمیتی :فرد پاسخگو

  

 نحوه نظارت بر اجرای خط مشي و روش:

 کنترل مستندات:، حبه مشاهده ، مصا

 در شیفت های مختلف بیماران آگاهی ارتقاء مصاحبه: جهت اطمینان از 

 روش اجرا )مسوول انجام كار،زمان،مکان،.......(:

ارتقای سالمت بیماران/ کارکنان مسئول آموزش وارتقای سالمت بیمار/همراه  می  کارشناسسوپروايزر آموزشی بیمارستان با ابالغ  .1

 باشد.

 کارشناس ارتقای سالمت بیمار از بیماران / همراهان نیازسنجی آموزشی را به صورت فصلی انجام می دهد. .2

 کارشناس ارتقای سالمت بیمار با توجه به نیازسنجی تكمیل شده برنامه آموزشی را تدوين می نمايد. .3

  می باشد. ماریب به آموزش مسئول اریاخت در ماریب به آموزش جهت و......(پمفلت ، پوستر )الزم کلیه وسايل کمك آموزشی  .4

 ، ورود بدوموارد بخشهای بالینی و پاراکلینیكی با توجه به وضعیت بیمار و نوع بیماری در تمامی های ارائه شده در تمامی آموزش .5

 .انجام می شود توسط رابطین آموزشو بعد از ترخیص بیمار  صیترخ زمان و ، یبستر نیح

 ريسا و  یبعد مراجعات خيار، آموزش تغذيه ايی ، رعايت نكات ايمنی ، ت يیدارو تداخالت ، یماریب با مرتبطآموزشها شامل مسائل  .6

 و......می باشد. منزل در ماریب از الزم یها مراقبت و ها تیفعال

در بخشهای درمانی  سالمت بر تاثیرگذار عوامل و مراقبت درمان، واقعی، وضعیت درباره فهم قابل شفاف، به صورت کامال آموزشها .7

 توسط پرستار و پزشك در تمامی شیفتها انجام می شود.

به بیمار داده می  صیترخ زماندو برگه فرم مخصوص ثبت ويكی در پرونده و ديگری در  در ماریب به های داده شدهآموزشکلیه  .8

 شود.
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 مت بیمار می باشد.به عهده کارشناس ارتقای سالدر کلیه واحدها نظارت بر اجرای صحیح آموزشها  .9

مفلت پ يهای شايعکارشناس ارتقای سالمت در رابطه با برنامه های خود مراقبتی و تغییر شیوه زندگی وريسك فاکتورهای بیمار .10

 را برگزار می کند.چهره  چهره بهگروهی و موزش های الزم را تهیه و در صورت نیاز مطابق برنامه آموزشی، آ های اموزشی

 و ورزش غذايی، رژيم و تغذيه ، سیگار ترک سالم، زندگی سبك مشاوره و آموزشهای الزم ) آموزشکارشناس ارتقای سالمت  .11

 می نمايد .تهیه به زبان ساده و شفاف فیلمهای آموزشی فیزيكی (را به صورت پمفلت يا  فعالیت

 سرطانی، ديابتی، آسمی، مزمن، ريوی قلبی، بیماران برای ويژه به مشاوره و کارشناس ارتقای سالمت آموزشهای الزم )آموزش .12

 تهیه می نمايد.به زبان ساده و شفاف جراحی( را به صورت پمفلت يا فیلمهای آموزشی  و روانپزشكی اختالالت مغزی، سكته

ری و ارتقا تهیه و نصب و بازبینی تابلو ها،بنرهای پیشگیکارشناس ارتقای سالمت با همكاری کارشناس بهداشت حرفه ای بر  .13

 سالمت در رابطه با ترک سیگار ،فعالیت فیزيكی،تغذيه،مديريت استرس و فعالیت های بهداشتی اقدام می نمايد.

 برای مراجعین گذاشته می شود.در سالن انتظار بیمارستان توسط پرسنل نگهبانی  فیلمهای آموزشی الزم .14

 ارتقای سالمت بررسی می شود. اثربخشی آموزشهای داده شده به صورت شش ماهه توسط کارشناس .15

گزارش اثربخشی آموزشها و موارد نیاز به اقدام اصالحی به تیم حاکمیتی به صورت فصلی توسط کارشناس ارتقای سالمت داده می  .16

 شود.

 امکانات: : / مراجع منابع

 نیروی انسانی منابع مالی ،

 کتاب اصول آموزش به بیمارمراجع: 

 

کمك آموزشی ) وايت برد ،پمفلت ، کلیه وسايل 

 و......(فیلم ،  CDپوستر ، 
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 امضاء سمت نام و نام خانوادگي 

 تهيه كنندگان

  کارشناس ارتقای سالمت بیمار/کارکنان خانم سالجقه 

  2رابط آموزشی بخش  فريدونی خانم

 خانم عالمی
3رابط آموزشی بخش   

 

 خانم فروتن
4رابط آموزشی بخش   

 

 حصاری آقای
 ICUرابط آموزشی بخش 

 

 خانم مرادی
 CCUرابط آموزشی بخش 

 

  رابط آموزشی اورژانس آيینیخانم 

  رابط آموزشی اتاق عمل خانم علی حسینی

  رابط آموزشی بخش بلوک زايمان خانم رجايی

  رابط آموزشی بخش نوزادان قاضیخانم 

  رابط آموزشی آزمايشگاه خانم حافظی 

  بیمارستان معاون درمان عسگریآقای دکتر  تأييد كننده

  رئیس بیمارستان آقای دکتر کريمی ابالغ كننده
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