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 ٍ ًگشش آگبّی، دس آى دًجبل ثِ ٍ افتذ هی اتفبق یبدگیشی آى هَجت ثِ وِ ضذُ طشاحی ٍ هٌػن سیستوبتیه، ّذفوٌذ، است فشایٌذی ثیوبس ثِ آهَصش

 ٍی سفبُ ٍ هتسال سطح ثِ وِ دّذ هی اًجبم سا ّبیی فؿبلیت ٍ یبفتِ افضایص خَد اص هشالجت دس اٍ تَاًبیی ٍ صالحیت ٍ ضَد هی ایجبد تغییش ثیوبس هْبست

 .وٌذ هی پیطگیشی ثبلمَُ ؾَاسض دس ثشٍص اص ٍ افضایذ هی

 اهذاف آموسش به بیمار 
 ثیوبسی اص پیطگیشی ٍ سالهتی استمبء ٍ حفع

 ثیوبساى دس هشالجتی خَد تَاى افضایص

 ؾولىشد دس اختالل ثب ثیوبس سبصگبسی

 سالهتی ثِ ثبصگطت

 مشایای آموسش به بیمار
 بساىثیو سضبیتوٌذی افضایص 

 ثیوبس اضطشاة وبّص 

 ثستشی دٍسُ وبّص 

 ثیطتش پبیجٌذی ثب دسهبى ًتبیج افضایص 

 هشالجتی الذاهبت ثِ ثیوبساى 

 ثْذاضتی ٍ دسهبًی ّبی ّضیٌِ وبّص 

 ّب هشالجت تذاٍم اص اطویٌبى 

 ثیوبس صًذگی ویفیت ثْجَد 

 ثیوبسی ؾَاسض ثشٍص وبّص 

 هشالجتی ٍ دسهبًی ثشًبهِ ّبی دس هطبسوت ٍ تَاًوٌذی افضایص 

 ّبی سٍصهشُ فؿبلیت دس ثیوبس استمالل افضایص 

 دسهبًی ّبی ثشًبهِ تىویل 

 ثیوبساى هجذد پزیشش وبّص 

 جبهؿِ تَاًوٌذسبصی 

 عوامل موثز در یادگیزی

 اًگیضُ .1

 یبدگیشی تَاًبیی .2

 آهَصضی اهىبًبت ٍ هحیط .3

 

 حیطه های یادگیزی 

 )داًص (ضٌبختی حیطِ .1

 )اًگیضش (ؾبطفی حیطِ .2

 )ؾولی ّبی هْبست (تیحشو سٍاًی حیطِ .3

 مزاحل آموسش به بیمار 

 آهَصضی ّبی ًیبص تؿییي 

 ِآهَصش سٍش ٍ هحتَا تؿییي آهَصضی، اّذاف ثٌذی اٍلَیت ٍ تؿییي ( آهَصضی سیضی ثشًبه( 

 آهَصش اجشای 

 آهَصش اسصیبثی 

 

 .سئَل ثیوبس اًجبم هی ضَد تؿییي ًیبصّبی آهَصضی دس ثذٍ پزسیشش ٍ دس طَل ثستشی ثیوبس ثِ تٌبست ضشایط تَسط پشستبس ه

 دس اثتذای پزیشش ٌّگبم تىویل فشم اسصیبثی اٍلیِ دس هحل ثجت ًیبصّبی آهَصضی ثجت هی ضَد.  ًیبصّبی آهَصضی ثیوبساى

 ت٘غیٚ : 

ًیبصّبی آهَصضی  وبسهی تَاى دس هحلی اص وبسدوس داسٍیی ثیًیبصّبی اهَصضی ثیوبس دس ّشضیفت ثب تَجِ ثِ ضشایط ثیوبس هوىي است تغییش وٌذ لزا  

تب ثشًبهِ آهَصضی ثیوبس طجك ًیبصّبی آهَصضی ثِ طَس هستوش اداهِ پیذا وٌذ ٍ اص تىشاس هَاسد یب فشاهَش  ، جْت اطالؼ سبیش ّوىبساى ثجت ًوَدثیوبس سا 

 ضذى آى اجتٌبة ضَد.  

 :   الشامی است
 ثیوبس ثِ فشآیٌذ آهَصش دس هَاسد ثشخی ضذى فشاهَش یب ٍ آهَصضی تهذاخال تىشاس ؾذم یىسبى، الگَی یه طجك ثیوبس ثِ آهَصش اجشای جْت

 .گشدد ثجت پزستاري ىشارش تزه در تیْار پزٕٗذٙ دس ضذُ اسائِ ّبی آهَصش ٍ ضذُ تَصیِ ریل هطبلت هطبلؿِ
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 ٕناتی مٚ پزستار تایستی در آّ٘سش تٚ تیْار رعایت ْٕایذ:

 .ذپشستبس لجل اص ضشٍؼ آهَصش خَد سا هؿشفی هیىٌ

 .پشستبس ثِ ٍضؿیت هحیط فیضیىی اتبق ٍ ؾَاهل هذاخلِ گش دس آهَصش تَجِ داسد

 .پشستبس ثِ هَاًؽ آهَصضی دس اهش آهَصش تَجِ داسد

 .ضذُ جلت هیىٌذ-پشستبس ٍضؿیت سٍحی سٍاًی ثیوبس سا ثشسسی هیىٌذ ٍ تَجِ اٍ سا ثِ هَاسد اسائِ 

 ْٕایذٗ درك تیْاراس ایٔ ّ٘ارد را ارسضیاتی مٖذ دادٙ ضذٙ ّزٗر ّ٘اردي مٚ در ضیفت قثٌ آّ٘سش   ستار تایستیپز

 پزستار ٛذف اس جَسٚ آّ٘سضی را تٚ رٗضٖی تزاي تیْار تیآ ّینٖذ 

 پشستبس ًىبت اسائِ ضذُ دس جلسِ آهَصضی سا ثِ خَثی سبصهبًذّی هیىٌذ ٍ ثشهحتَای آهَصضی تسلط داسد

 ) چْشُ ثِ چْشُ ، پوفلت ، آهَصش ؾولی ، پخص فیلن ٍ ...(هیىٌذ پشستبس اص سٍش هٌبسجی ثشای تذسیس استفبدُ 

 .پشستبس هحتَای آهَصضی جلسِ سا وَتبُ، اختصبصی ٍ سبدُ اسائِ هیذّذ

هطلت آهَصضی چبپی سا ثِ ثیوبس هؿشفی هیىٌذ، سٍی ًىبت هْن آى تأویذ هیىٌذ، ثِ ذ )پشستبس ثِ دسستی اص هطلت آهَصضی چبپی استفبدُ هیىٌ

 (ت ثیوبس دسثبسُ آى پبسخ هیذّذسؤاال

 .سفتبس پشستبس ًسجت ثِ ثیوبس دس طی فشایٌذ آهَصش ثب سؾبیت ادة ٍ احتشام است

 ٗدرىشارش پزستاري ثثت ّی ْٕایذ. . پزستار درك تیْار را اس ّطاٍة آّ٘سش دادٙ ضذٙ ارسضیاتی ّینٖذ

 ًوی وٌذ ثیبى پشستبس سبدُ ٍ لبثل دسن است ٍ اص اصطالحبت ؾلوی استفبدُ

 .پزستار ْٛزاٙ تیْار را ٕیش در فزایٖذ آّ٘سش ضزمت ّیذٛذ

 :ضامل بیمار به آموسش مزاحل
 ثیوبسستبى دس پزیشش ثذٍ  -1

 ثخص ثِ ٍسٍد ثذٍ  -2

 ثستشی حیي -3

 .گشدد هی ثجت جذاگبًِ فشم دس تشخیص صهبى ّب آهَصش، ثبضذ هی تشخیص صهبى -4

 

 آموسضهای بذو پذیز ش در بیمارستان : 

 تَضیح ثیوبسستبى، ثب آضٌبیی پوفلت اسایِ چَى هَاسدی ضبهل ٍ ثیوبسستبى پزیشش ٍاحذ دس آًْب خبًَادُ ٍ ثستشی ثیوبساى ثِ آهَصش ِهشحل اٍلیي

 ثیوبس ضٌبسبیی دستجٌذ هؿشفی ثیوبسستبى، ثستشی ّبی تؿشفِ هؿشفی دسهبى، ّبی ّضیٌِ هحبسجِ ولیبت تَضیح ثیوبس، تىویلی ٍ اصلی ثیوِ خذهبت

 .ثبضذ هی هشثَطِ هَاسد سبیش ٍ

 

 موسضهای بذو پذیزش در بخص: آ 

 دس ٍ ثیوبس هسئَل پشستبس تَسط وِ ثبیستی ،ًیض تَسط وبسگشٍُ داخل ثخطی تؿییي ٍ اثالـ ضذُ است  ثخص ّش ثِ ٍسٍد ثذٍ ّبی آهَصشحذاللْبی 

 هی اًجبم آًْب ثِ خَد هؿشفی ٍ )ثیوبس خبًَادُ ٍ ثیوبس ثب ِهصبحج(ثیوبس ثب ًسجی آضٌبیی ٍ پشًٍذُ اصهطبلؿِ پس ٍ پزیشش اص ثؿذ هٌبست فشصت اٍلیي

 ٍ دسگضاسش پشستبسی ثذٍ ٍسٍد ثیوبس ثجت گشدد.  ضَد
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 ضَد اًجبم ثبیذ ثیوبس اًتمبل اس ًبضی ثستشی هحل تغییش ثبس ّش دس ٍسٍد ثذٍ آهَصش. 

 داضت خَاّذ آهَصضی اّذاف ثِ هب دستیبثی دس ثسضایی تبثیش آهَصضْب اسائِ جْت هٌبست صهبى اًتخبة. 

 بستزی سمان های آموسش 

 : گشدد هی ثجت ثیوبس پشًٍذُ دس ٍ اًجبم ثیوبس اص هشالجت ٍ دسهبى سًٍذ ٍ ضشایط ثِ ثٌب ٍ ضیفت ّش دس ثیوبس هسئَل پشستبس تَسط 

 آموسضهای بذو پذیزش ضامل :اس بزخی

 ّزت٘طٚ ق٘إیٔ ٗ تخص فیشینی فضاي ّعزفی -1

 تخص در ضاغٌ پزسٌٖ سایز ٗ پزستار پشضل، ّعزفی -2

 ٗ ...( تٜذاضتی سزٗیس اضطزاري، خزٗج درب ( تخص ّعزفی تخص، تٚ دستزسی ٕقطٚ راْٖٛاي -3

 اس چاي،استفادٙ ٗ غذا سزٗ ساعات اخثار، سٕو اس استفادٙ ٕح٘ٙ( درتخص ضذٙ ارائٚ رفاٛی ٗ درّإی غیز خذّات ّعزفی -4

 (.. ٗ خإ٘ادٙ تا تَفٖی ارتثاط تزقزاري ٕح٘ٙ حْاُ، ٗ تٜذاضتی ٛاي سزٗیس

 ّالقات ساعات ٗ ْٛزاٙ حض٘ر ّقزرات -5

 إتقاد ٗ پیطٖٜاد ارائٚ فزآیٖذ ّعزفی -6

 مارمٖآ ٗ تیْار حق٘ق ّٖط٘ر زفیّع -7

 ضٖاسایی دستثٖذ اس ٕيٜذاري ٗ استفادٙ اْٛیت -8

 تخص راْٖٛاي پْفَت ارائٚ ٗ ت٘ضیح -9

 : ضامل پزستار تطخیص و بیمار ضزایط به بسته ی سمان بستزی ها آموسش ایه اس بزخی

 یِ ٗ ع٘ارؼ آ تعزیف تیْاري ، عٌَ ٗ عال -1

 ٕح٘ٙ ّػزف دارٗٛا ، مارتزد دارٗ  ٗ ت٘جٜات خاظ ، تذاخالت دارٗیی ٗ ع٘ارؼ آٓ  -2

 خاظ ّزاقثت یا درّآ ع٘ارؼ ٗ ٗ عالیِ ٛطذار تیْاريٛا پیاّذ -3

 تیْاري تٚ ّزت٘ط ت٘جٜات ٗ ٛا ّزاقثت -4

 آٓ إجاُ غحیح رٗش ٗ دست ضستط٘ي اْٛیت -5

 آٓ اجزاي ٛاي رٗش ٗ عفٕ٘ت مٖتزً -6

 تیْار ایْٖی حفظ تٚ ّزت٘ط ناتٕ -7

 تخت مٖار ٛاي ٕزدٙ اس استفادٙ ٕح٘ٙ تخت، اس سق٘ط اس جَ٘ىیزي -8

 ّٖاسة ٛاي پ٘سیطٔ تا آضٖایی ، ّزت٘طٚ ق٘إیٔ ٗ فعاٍیت ّحذٗدٙ -9

 )...ٗ غذایی ٛاي رصیِ إ٘اع ٕاضتا، ، NPO ( آٓ تٚ ّزت٘ط اغطالحات ت٘ضیح ٗ غذایی رصیِ -11

 پ٘ست اس ّزاقثت آٓ، تزٗس عالئِ ضیحت٘ ٗ تستز سخِ اس پیطيیزي -11

 آٓ اس تعذ ٗ قثٌ ٛاي ّزاقثت تطخیػی، پزٗسیجزٛاي جٜت آّادىی -12

 تٜاجْی تطخیػی یا درّإی اقذاُ ىٕ٘ٚ ٛز اس رضایت ٗ تزائت آىاٛإٚ، رضایت ق٘إیٔ -13

 درد ٗضعیت رسإی اطالع ٕح٘ٙ درد، ّذیزیت -14

 تیْاري تا ارتثاط در خطز ٛاي ٕطإٚ -15

 عٌْ اس تعذ ٗ قثٌ ٛاي ّزاقثت -16

 )..ٗ ْٛاچ٘ري دیشٗري، اسٜاً، یث٘ست،( دفع اٍي٘ي -17

 تاضذ ّی ّزت٘طٚ ّ٘ارد سایز ٗ خ٘د اس ّزاقثت ٕح٘ٙ -81

 عٌْ اس تعذ ٗ قثٌ ٛاي ّزاقثت -19
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 گشدد اسائِ اصلی هشالت یب ثیوبس خبًَادُ سپس ٍ ثیوبس ثِ اٍل هشحلِ دس ثبیذ آهَصش فشآیٌذ دس ًػش هذ هَاسد. 

 ِثبضذ هی ثیوبسستبى همشسات ٍ لَاًیي تبثؽ آهَصش پشٍسِ دس ٍی ٍاثستگبى یب خبًَادُ ثِ ثیوبس بتاطالؾ اسای. 

 لَاًیي ثیوبسستبى ثب اًطجبق ٍ ؾلوی ًػش اص ضذُ اسائِ اطالؾبت صحت اص ثبیذ داسًذ هذاخلِ ثیوبس ثِ آهَصش فشآیٌذ دس وِ پشسٌلی 

 .خَدداسی ًوبیٌذ ٍی خبًَادُ ٍ ثیوبس ثِ ًبلص یب ٍ ًبدسست ؾبتاطال یب ٍ هَسد ثی اطالؾبت اسائِ اص ٍ ثَدُ هطوئي

 ًَضتِ خالصِ ) ؾٌَاى هحتَای آهَصضی ( ٍ ٍاضح ثطَس پشستبی گضاسش ثشي دس ٍ ثیوبس پشًٍذُ دس ثبیذ ضذُ دادُ آهَصش هَاسد توبم 

 .ضَد

 سٍش ساّىبس ٍ آهَصضی، هَاًؽ داسای ثیوبس جْت ثبیذ ٍ ًجَدُ آهَصش فشآیٌذ اجشای ؾذم هؿٌبی ثِ ثیوبس ثِ آهَصش هَاًؽ ٍجَد 

 .گشدد اسائِ ثیوبس خبًَادُ ثِ آهَصش یب گشدد اجشا ٍ سیضی ثشًبهِ ٍی، ضشایط گشفتي ًػش دس ثب هٌبست

 ثَد خَاّذ دٌّذُ آهَصش فشد ؾْذُ ثِ ثیوبس ثِ ضذُ دادُ آهَصش هَاسد لبًًَی ٍ حمَلی هسَلیت. 

  ،تىشاس ًیبص ثِ آهَصش هجذد دس صَست سا اًجبم دادُ ٍ دسگضاسش ثجت ًوبیذ تب  ارسیاتی آّ٘سشپشستبس هی ثبیست ثؿذ اص اسائِ آهَصضْب ثِ ثیوبس

  ضَد. 

 اموسضهای سمان تزخیص :  

 

اص لجیل : آهَصضْبییدس صهبى تشخیص   

 تغذیٚ ٗرصیِ غذایی .1

 آٓ ٕح٘ٙ ّػزف ٗ دارٗٛا  .2

 ٗ ّزجع رسیذىی تٚ س٘االت تیْار پس اس تزخیع ج رٗسدرّإياٙ پشضل ّعاٍ ٙ ، سّآ ٗ ٕح٘ٙ ّزاجعٚ تٚ درّإيا .3

 ٗاستزاحت در ّٖشً حزمت ٗفعاٍیت .4

 ّزاجعٚ سّآ  ٕح٘ٙ ّزاقثت اس سخِ در ّٖشً ٗ .5

 عالئِ ٛطذار تیْاري  .6

 تستٜاي پاتٍ٘٘صي ٗ ... ٗىزافیٜا ریپ٘رتپیيیزیٜاي پس اس تزخیع اس قثیٌ ج٘اب آسّایطات ّع٘قٚ ٗ  .7

تزه اس مپی آّ٘سضٜاي دادٙ ضذٙ ضذُ ٍ یه ٍ دس فشم آهَصش حیي تشخیص ثجت  اسائِ هی گشددایي آهَصضْب ثِ صَست وتجی ٍضفبّی 

تحَیل ثیوبس هی گشدد.مٚ تٚ غ٘رت خ٘إا ٕ٘ضتٚ ضذٙ است   

پس اص تشخیص دس ثشًبهِ ّبی آهَصش ّوگبًی وِ طجك ثشًبهِ دس هحل ولیٌیه تخصصی ثیوبسستبى  دس صَست توبیل ثیوبساى هی تَاًٌذ

  ضشوت ًوبیٌذ. ثشگضاس هی ضَد 

 ثیوبس ثِ ٍضؿیت اجتوبؾی اٍ ًیض تَجِ داضتِ ثبضذ . ثبیستی ؾالٍُ ثش جٌجِ ّبی جسوبًی  پشستبس :اجتماعی کار دمذ به ویاس

 خَد سبثمِ خبًَادُ، دس هٌبست حوبیتی ؾذم ضجىِ دسهبًی، ثیوِ پَضص ؾذم ثیوبس، هبلی توىیي ؾذم چَى هَاسدی هطبّذُ صَست دس 

 ثِ آلبی his   ثیوبسستبى اص طشیك سیستن  هذدوبسی ثِ ٍاحذ سا ثیوبس تَاى هی ّوسشآصاسی ٍ آصاسی وَدن ضَاّذ ٍجَد ٍ وطی

 .وشد هؿشفی ( 1141  داخلی ضوبسُ ثب D ٍسٍدی وف ّن طجمِ صذیمی)



 ساٌّوبی آهَصش ثِ ثیوبس ثیوبسستبى ؾالهِ ثْلَل گٌبثبدی

 راهنمای آموزش به بیمار بیمارستان عالمه بهلول گنابادی
 

 .است الصم آهَصش سٍش اًتخبة ّوچٌیي ٍ ضذُ اسائِ ّبی آهَصش سطح جْت ثیوبس تحصیالت سطح اص آگبّی

 هٌبثؽ ٍ ٍلت ؾذم اتالف ٍ ثیوبس جْت هٌبست ٍ صحیح ای ثشًبهِ تذٍیي دس آهَصضی فشآیٌذ ضشٍؼ اص لجل آهَصضی هَاًؽ ٍجَد ثشسسی

  .داسد ثسضایی یشتبث

 .ّستٌذ دایوی ثشخی ٍ صٍدگزس هَاًؽ ایي اص ثشخی

 تَاى ثِ هشالت اصلی ثیوبس آهَصضْب سا اسائِ داد.  هی  ...( ٍ  ثیسَادی ضٌیذاسی، ثیٌبیی، آهَصضی ) اختالالت هَاًؽ ٍجَد صَست دس

 .ضَد اسائِ هتفبٍت ضىبلا دس ٍ هتغییش ثیوبس ضشایط ثِ ثستِ آهَصضی هحتَای یه است هوىي ثیوبس یه هَسد دس

 سًٍذ دس تغییشات ثیوبساص ثبلیٌی ٍضؿیت ولیت ثِ ًسجت ثشآگبّی ؾالٍُ دٌّذُ آهَصش فشد است الصم ثیوبس ثِ صحیح آهَصش اسائِ جْت

 .ثبضذ داضتِ آگبّی ًیض آهَصش اسایِ صهبى دس ثیوبس ثبلیٌی ضشایط ّوچٌیي ٍ ثیوبس دسهبى ٍ هشالجت

 .گشدد اًجبم هٌبسجتش سٍش ٍ ضىل ثِ لضٍم صَست دس ٍ هجذدا آهَصش ثبیذ بسثیو یبدگیشی ؾذم صَست دس

 ٍ دٌّذُ تَسط آهَصش آى اص ثیوبس صحیح دسن اص اطویٌبى ٍ ضذُ اسائِ آهَصش اسصیبثی ثیوبس، ثِ آهَصش فشآیٌذ دس هْن الذاهبت اص

 .ثبضذ هی ثیوبس تَسط ضذُ دادُ آهَصش هَاسد اجشای ٍ سؾبیت ثش ًػبست ّوچٌیي

 ضَد سسبًذُ ثِ ثیوبس آهَصش سَپشٍایضس اطالؼ ثِ وتجب هشاتت همذهبت وشدى هْیب جْت گشٍّی صَست ثِ آهَصش اسائِ ثِ ًیبص صَست دس

 ثیوبس ثِ خَدهشالجتی ثیوبساى استمبء ثش ّب آهَصش تبثیش ّوچٌیي ٍ ثیوبس پشًٍذُ دس آى ثجت ٍ ثیوبس ثِ آهَصش اسائِ سًٍذ ثش ًْبیی ًػبست

 هسئَل یب ثخص سشپشستبس ثِ ٍ ًتبیج ثَدُ ثیوبسستبى ّوگبًی سالهت ٍ ثیوبس ثِ آهَصش سَپشٍایضس ٍ ّب ثخص آهَصضی طیيساث تَسط

 .ضذ خَاّذ دادُ اطالؼ هشثَطِ ٍاحذ

 ٍ ثیوبس هصبحجِ ثب ٍ پشًٍذُ دس هَجَد هستٌذات ثشسسی ّوچٌیي ٍ ثیوبس ثِ آهَصش اسصیبثی فشم ثب هطبثك ثیوبس ثِ آهَصش اسصیبثی

 .ضذ خَاّذ اسائِ پشستبسی ثیوبسستبى هحتشم هذیش ثِ ًتبیج اسصیبثی، اص حبصل ًوشُ تؿییي ضوي ٍ اًجبم هٌػن فَاصل دس ثیوبس خبًَادُ

 هی الصم ٍ هشالجتی دسهبًی الذاهبت سبیش ثب ساستب ّن آى ٍاجشای ثَدُ ثبلیٌی پشسٌل ٍ پشستبس چٌذگبًِ ٍغبیف اص جضئی ثیوبس ثِ آهَصش

 .ثبضذ

 5ٍیژُ  ثِ (ثخص دس ثستشی ثیوبساى ٍ هشثَطِ ثخص ثب هتٌبست ثیوبساى ٍیژُفیلن آهَصضی ٍ وتبثچِ پوفلت، جولِ اص آهَصضی ٌبثؽه

 .گیشد لشاس آًبى اختیبس دس ٍ تْیِ   (ثخص ضبیؽ ثیوبسی

 .است گشفتِ لشاس ثیوبسستبى ٍاحذّبی ٍ ّب ثخص اختیبس دس ٍ تْیِ ثیوبس ثِ آهَصش فشآیٌذ

 .ضذ خَاّذ لحبظ آًبى ؾولىشد سبلیبًِ اسصیبثی دس پشسٌل تَسط ثیوبس ثِ آهَصش ثشًبهِ ایاجش ًحَُ
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