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 31-35بیمار در بیمارستان کوثر سمنان سال بررسی نحوه اجرای فرایند آموزش به 

 ٥زهرا صیادجو، ٥فاطمه رفیعی، ٥سكینه صیادجو

 ، سمنان، ایراندانشگاه علوم پزشكی سمنان دانشکده پرستاری، .٥

به  و افتد می اتفاق یادگیری آن موجب به که شده طراحی و منظم سیستماتیک، هدفمند، است فرایندی بیمار به آموزش مقدمه:

 فعالیت و افزایش یافته خود از درمراقبت او توانایی و صالحیت و شود می ایجاد تغییر بیمار مهارت و نگرش آگاهی، در آن دنبال

مطالعه حاضر به منظور  .کند پیشگیری می بالقوه ارض عو در بروز از و افزایند می وی رفاه و سالمت سطح به که میدهد انجام را هایی

 طراحی شده است.٣4-٣٥بررسی نحوه اجرای فرایند آموزش به بیمار دربیمارستان کوثر سمنان سال 

بیماربستری در بخشهای مختلف بیمارستان کوثر که آموزش دریافت نموده بودند مورد  ٥٥5 مقطعی، مطالعه این در :روشها و مواد

امتیازات   .بود مورد( ٥0 اطالعات چک لیست کنترل و نظارت بر برنامه آموزش به بیمار) شامل جمع آوری بررسی قرار گرفتند.ابزار

 و آزمونهای ٥٦نسخه    SPSSآماری  افزار نرم از استفاده با کسب شده در سه سطح ضعیف،متوسط و خوب قرار گرفتند. اطالعات

 .شدند تحلیل و تجزیه توصیفی

مستندات برگزاری کمیته آموزش به بیمار،اجرای برنامه  %٥55(  مذکر بودند. %٩/٥7نتایج نشان داد از بیماران آموزش دیده ) یافته ها:

آموزش گروهی و ارزیابی کیفیت آموزش و پمفلت ،پکیج آموزشی در بخش ها موجود می باشند. اکثریت اقدامات انجام نشده بترتیب 

عدم وجود امضاء یا اثر انگشت  %٦/٥٦عدم مشخصات کامل بیمار، %2٦شده در گزارش پرستاری،عدم ثبت آموزش های ارائه  ٩2%

نبودن زونکن و %٩/٣عدم تحویل اصل برگ آموزش در هنگام ترخیص و موجود نبودن کپی آن در پرونده بیمار، %٥5آموزش گیرنده،

بیماران از آموزش حین بستری، عدم تکمیل و موجود  نداشتن آگاهی %٦/٦خطی مشی و دستورالعمل آموزش به بیمار در بخش ها ،

تکمیل نشدن آموزش مرحله ترخیص،عدم ثبت مشخصات آموزش دهنده و آگاهی  %٦نبودن آموزش حین بستری در پرونده)هر کدام(و 

 %4/٩وضعیت خوب و  در %٦/٣٦ناکافی بیماران از آموزش های بدو ورود و زمان ترخیص می باشند. از نظر کسب امتیازآموزش به بیمار 

 متوسط قرار داشت.

ارزشیابی دقیق از اجرای آموزش به بیمار و توجه به نقاط مثبت و منفی آن ،وجود امکانات کافی  وتوجه مسئولین  بحث و نتیجه گیری:

 هد بود.به امر آموزش به بیمار بعنوان بخشی از مداخالت مراقبتی و درمانی در ارتقای کیفیت آموزش به بیمار موثر خوا

 : فرآیند آموزش،بیمار، پرستاركلیدی لغات
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