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  مقدمه:

در  ياو  قبتامر منجااز ا بعد بالفاصله ربيمااينكه  و نستاربيمادر  يبستر نماز نشد تر كوتاه به توجه با       

از  يياذـغ رستودارو و د عنو چند با ديگري درماني امقدا ياو  حياجر يكاز  پس ممكن زمان مدت ترين كوتاه

 خانهوارد  حاليدر  اش خانواده، با اههمرو  شود مي رجخا تخدما ارائه مركز يك ياو  كلينيك يا نستاربيما

 اهيـگآ دوـكمباو خواهد شد.  گميدرسرو  گيجياگر پاسخ داده نشود موجب  كهدارد  در ذهن سؤاالتي شود مي

و  نيانگر يشافزا باعث س،ستردر د مانيدر هاي روشو  يراـبيم يرـس د،وـخ عيتـضو ردوـمدر  راناـبيم

  .ددرـگ يـم ها آن سسترا

 قعو دروا شود مي حمطر نيز رانبيما يزنمندسااتو ،مراقبتي خود ينوعنا تحت ربيما سالمت به زشموآ وزهمرا 

 كه ندداد ناـنش تاـمطالع .گردد مي اجرا مراقبتي خود يارـباو  يزاـنمندساتو باهدف ربيما به سالمت زشموآ

  .شود مي يبستر و دوره ابطرـضا اهشـكو  راـبيم يضايتمندر يشافزا موجب بيمار به سالمت زشموآ

 املـش راـبيم هـب طوـمرب يـشزموآ هاي فعاليت متما دربرگيرنده و خانواده وي ربيما به سالمت زشموآ      

 منظور به ربيما هـب كـكم يابر كه ستا باليني سالمت يتقاو ار شتيابهد هاي آموزش ،مانيدر هاي آموزش

  .گيرد مي رتصو مراقبتي خود رتاـمه بـكسو  دوـخ يربيما ردمودر  گاهانهآ گيري تصميم

 درماني گروه از جانب شده ارائه  ه اهميت ارتقاي كيفيت خدماتب لزوم و مديريت پرستاري دانشگاه با توجه     

قرار داده  مدنظريك اصل مراقبتي همواره  عنوان بهرا و خانواده آنان  موضوع آموزش به بيمارانپرستاران  خصوصاً

بستري بيماران در  كه از زمان پذيرش است اي پرستاران ن يكي از وظايف حرفهآموزش سالمت به بيمارا .است

  دارد. ادامه بيمارتا بهبودي  درنهايتو باز تواني و  ترخيص ازو حتي تا پس  شده شروعبيمارستان 
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  :كارگروهنام 

پزشكي كرمانشاه علوم دانشگاه سالمت ارتقاء و مراقبتي خود و به بيمار آموزش كارگروه       

  :كارگروه تعريف 

 وليتئكه مس است استاني كارگروه سالمت يك ارتقاء و مراقبتي خود و به بيمار آموزش كارگروه      

 درآنان  هاي خانوادهبيمار و  به آموزش فرايند اجراي پشتيباني و كنترل و هدايت ،ريزي برنامه ،گذاري سياست

  .دارد عهده به راكرمانشاه  استان پزشكي علوم دانشگاه پوشش تحت هاي بيمارستان

 

از: اند عبارت كارگروه اهداف  

معاونت پرستاري  يباالدستبر اساس اسناد  ها يرساختز تهيه یينهدرزم ريزي برنامهو  گذاري ياستس - 1

 ،/ مددجو و خانوادهبيمار به آموزش ارائه باليني راهنماي استاندارد، آموزشي (محتوايوزارت متبوع 

 .و خانواده بيمار به اثربخش آموزش يدر اجرا )/ مددجو و خانوادهبيمار به آموزش ثبت يها برگه

 خدمات مؤثر ارائه جهت درماني – بهداشتي خدمات دهندگان ارائه ساير و پرستاران توانمندي ارتقاء - 2

 .خانواده و بيماران به مؤثرو آموزش  مشاوره

 .خدمات ارائه يلو تسهارتقاء كيفيت خدمات آموزشي و مشاوره  جهت درماني مراكز پشتيباني - 3

 .پوشش دانشگاه تحت هاي يمارستانب در مشاوره و آموزش خدمات اجراي نحوه بر نظارت و پايش - 4

  :رسالت

 علوم دانشگاه پوشش تحت هاي بيمارستان به كننده مراجعه مددجويان سالمت ارتقاء اين كارگروهرسالت 

 .استان كرمانشاه پزشكي

  كارگروه: مأموريت 

داخل و ( مددجويان سالمت ارتقاء و مراقبتي خود آموزش خدمات ارائه كيفيت ارتقاء اين كارگروه مأموريت 

 طريق از استان كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه پوشش تحت هاي بيمارستان به كننده مراجعه خارج)

 در درماني تيبهداش خدمات دهنده ارائه اعضاء بين هماهنگي ،ها زيرساخت سازي آماده یينهزم در گذاري سياست

 خود آموزش انجام بر نظارت و كنترل و پشتيباني خانواده، و بيمار به مراقبتي خود آموزش اجراي یينهزم

 .است كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه پوشش تحت هاي بيمارستان در خانواده و بيمار به مراقبتي
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 رزي موارد شاملدر سطح دانشگاه  سالمت ارتقاء و مراقبتي خود و بيمار به آموزش اعضاء كارگروه وظايف

  .است

  دانشگاه.سطح بيمارستانهاي خدمت در  گيرندگان ازآموزشي  نيازسنجيو هماهنگي جهت  ريزي برنامه - 1

  در حوزه آموزش به بيمار. شده ابالغ هاي سياستنظارت بر اجراي  - 2

  و خانواده. /مددجوبه بيمار شده ارائه هاي آموزشي بخشجهت سنجش اثر ريزي برنامه - 3

  دانشگاه. سطح بيمارستانهايدر و خانواده  /مددجوبيماربررسي وضعيت سالمت  - 4

و  گذاري سياست منظور بهاقدامات اصالحي جهت ارتقاء فرايند آموزش به بيمار و خانواده  ها گزارشارائه  - 5

  .نظارت بر حسن اجراي برنامه آموزش سالمت به بيمار/مددجو و خانواده

 ا.ه بيمارستان در متالس آموزش واحدهاي ارتقاء عملكرد - 6

  .آنان عملكرد بر نظارت و ها بيمارستان در خانواده و / مددجوبيمار به مراقبتي خود آموزش ارگروهك تشكيل - 7

  .خانواده و /مددجوبيمار به مراقبتي خود آموزش هاي كارگاه برگزاري -8

 تمديد و فعاليت مجوز اعطاي خانواده، و بيمار به مراقبتي خود آموزش مدرسين تربيت جهت ريزي برنامه - 9

  كرمانشاه. پزشكي علوم دانشگاه پوشش تحت هاي بيمارستان در آنان فعاليت مجوز

  .ها بيمارستان در خانواده و /مددجوبيمار به مراقبتي خود آموزش برنامه اجراي نحوه پايش -10

  :در سطح دانشگاه سالمت ارتقاء و مراقبتي خود و بيمار به آموزشكارگروه  ءاعضا

  ايشان مقام قائم معاون درمان /- 1

  (دبير كميته) دانشگاه مدير پرستاري - 2

  مديريت پرستاري دانشگاهدر مسئول آموزش به بيمار كارشناس  - 3

  ها بيمارستانمسئول آموزش به بيمار كارشناس  - 4

  يپرستار علمي هيئتنفر از اعضاء  2 - 5
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  )محتوا و دستور كار جلسات تناسب بهثابت و چرخشي ( ها بيمارستاندو نفر از مديران پرستاري  - 7

  اعتباربخشي معاونت درمان و نظارت بر درمانمدير اداره  8

  ها بيمارستانآموزشي ضمن خدمت  هايدو نفر از سوپروايزر - 9

  دانشگاه صادر خواهد شد. معاونت درمان رئيس دانشگاه/ عضاء به امضاءا: احكام 1 تبصره

 عمل به دعوت جلسات در شركت براي نظرخواهي و مشاوره جهت ،متخصص افراد از تواند مي كارگروه -2 تبصره

  .آورد

 خواهند انتصاب كارگروه رئيس توسطبه مدت دو سال  كارگروهدبير كارگروه  اعضاء انتصاب از پس-3 تبصره

  .شد

 مراقبتي خود آموزش ◌ٔ درزمينه اجرايي و علمي سوابق اساس بر پرستاري دانشكده علمي هيئت اعضاء -4 تبصره

 انتصاب كارگروه رئيس توسط مامايي و پرستاري دانشكده رئيس پيشنهاد به و خانواده و / مددجوبيمار به

  .شد خواهند

  است: زير موارد كارگروه شامل اعضاء اختيارات و وظايف

  كارگروه جلسات كليه در مستمر شركت -١

  جلسه در كار تقسيم اساس بر كارگروه جلسات مصوبات اجراي امر در مشاركت - 2

  

  :كارگروه رئيس اختيارات و وظايف

 امكانات از گيري بهره و كارگروه اعضاي توانمندي استفاده از و مناسب ريزي برنامه با كارگروه رهبري و هدايت - ١

  شده ينيب شيپ اهداف تحقق جهت دانشگاه خارج و داخل رفاهي و آموزشي درماني، بهداشتي، يها تيظرف و

  مصوبات اجراي حسن بر نظارت و كارگروه مصوبات پيگيري - 2

  كارگروه اعضاء عملكرد حسن بر نظارت - 3

  آن صحيح اجراي بر نظارت و اعضا از يك هر وظايف شرح ابالغ - 4

  كارگروه اعضاي كار تقسيم و منظم طور بهكارگروه  جلسات تشكيل بر نظارت - 5
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  اسناد نگهداري و حفظ و ها گزارش تنظيم همچنين و جلسات صورت سوابق، نگهداري و ثبت - 6

  )كارگروه دبير (وظايف كارگروه

  :ها بيمارستان در خانواده و بيمار به مراقبتي خود آموزشكارگروه 

 و آموزش خدمات هارائ ي نحوه رب نظارت و اجرا ريزي، برنامه وليتئمس كه است اجرايي كارگروه يككارگروه  اين 

  .دارد عهده به رابيمارستان  شپوش تحت بخش هاياز يك هر در شاغل درماني و بهداشتي كاركنان مشاوره

كارگروه . نماييد فعاليت دانشگاه خانواده و بيمار هب يمراقبت خود آموزش كارگروه نظارت تحت كارگروه اين 

 آموزش سوپروايزر بايستي كارگروه دبير. گردد مي تشكيل بار يكسه ماه  صورت به بايستي بيمار به آموزش

  .باشد بيمارستان پرستاري مدير بايستي كارگروه رئيس و /آموزش به بيمارمتالس

  .باشند زير افراد شامل بايد حداقلها بيمارستان در خانواده و بيمار به مراقبتي خود كارگروه آموزش اعضاء

  بيمارستان مدير محترم خدمات پرستاري -1

  آموزشي سوپروايزر -2

  به بيمار آموزشسالمت  سوپروايزر -3

  ها بخش سرپرستاران- 4

  مدير محترم خدمات پرستاري ابصانت به ها شخب آموزش به بيمار مسئولين از نفر دو- 5

  بيمارستان كيفيت بهبود كارشناس دفتر - 6

  اطالعات فناوري واحد - 7

 عمل به دعوت جلسات در شركت براي نظرخواهي و مشاوره جهت ،متخصص افراد از تواند مي كارگروه :1 تبصره

  .آورد

 

  



 

7 

 

  :بيمارستاني در سطح خانواده و بيمار به آموزشكارگروه  وظايف و ها مسئوليت

 به مراقبتي خود آموزش كارگروه طرف از شده ابالغ هاي دستورالعمل اجراي زمينه سازي فراهم و ريزي برنامه - 1

  دانشگاه خانواده و بيمار

در تاندارداس لپروتك اساس بر استاندارد آموزشي محتواي تهيه جهت ريزي برنامه و ، اولويت بندينيازسنجي -2

  سطح بيمارستان

 بر اساس خاص هاي اولويت و شايع هاي تشخيص با متناسب ها بخش به شده ابالغ آموزشي محتواي تهيه- 3

  بخش هربيمارستان و  در آموزشي نيازهاي

 ارائه در ودموج عموان خصوص در دانشگاه خانواده و /مددجوبيمار به مراقبتي خود آموزش كارگروه با تعامل- 4

  موانع سازي برطرف جهت ريزي برنامه و بيمارستان در مشاوره و آموزش خدمات

 زمان تري،بس حين پذيرش، بدو احلمر در خشهاب/ آموزش به بيمار  متالس آموزشعملكرد   بر نظارت - 5

  صترخي از پس و صترخي

 ارائه ثبت نحوه بررسي طريق از بيمارستاني هاي شبخ در مشاوره و آموزش خدمات ارائه حسن بر نظارت -6

   .دانشگاه خانواده و بيمار به يمراقبت خود آموزش كارگروه توسط شده ابالغ ثبت فرم در مشاوره و آموزش خدمات

 به آن ارائه و مربوطه بيمارستان در مشاوره و آموزش خدمات ارائه نحوه از ماه سه هر عملكرد گزارش تهيه -7

  دانشگاه خانواده و بيمار به مراقبتي خود آموزش كارگروه و بيمارستان ارشد مديران

 بررسي جهت در دانشگاه خانواده و بيمار به مراقبتي خود آموزشكارگروه  نظارتي و اجرايي گروه با همكاري - 8

  بيمارستان در مشاوره و آموزش خدمات ارائه كيفيت

 خود آموزش دونم هبرنام دوينت و نيازسنجي انجام و ها شخب آموزشي هاي كارگروه برگزاري بر نظارت - 9

  شخب هر در شايع بيماري 5 حداقل جهت خانواده و بيمار به مراقبتي

 خود آموزش هاي كارگاه برگزاري طريق از كاركنان مشاوره و آموزش هاي مهارت و دانش مستمر ارتقاء -10

  بيمارستان كاركنان شغلي هاي رده همه براي بيمار با تعامل و خانواده و بيمار به مراقبتي

 و روزآمد هاي روش راياج وصخص در دانشگاه خانواده و بيمار به مراقبتي خود آموزشكارگروه  با تعامل -11

  بيمارستان هر شرايط و امكانات به توجه با آموزشي مؤثر
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  جهت آموزش به بيمار ترخيص منزل درتعامل با واحد مراقبت  - 12

  :بخش در خانواده و بيمار به مراقبتي خود كارگروه آموزش

 آموزش خدمات هارائ ي نحوه رب نظارت و اجرا ريزي، برنامه وليتئمس كه است عملياتي كارگروه يككارگروه  اين

  .دارد عهده به را بيمارستان هاي بخش از يك هر در شاغل درماني و بهداشتي كاركنان مشاوره و

كارگروه . نماييد فعاليت بيمارستان خانواده و بيمار به مراقبتي خود آموزش كارگروه نظارت كارگروه تحت اين 

 بايستي كارگروه دبير. گردد مي تشكيل هرماهو در صورت لزوم  بار يكسه ماه  صورت به بايستي بيمار به آموزش

  .باشد بيمارستان /آموزش به بيمارسالمت آموزش سوپروايزر بايستيكارگروه  رئيس و مسئول آموزش به بيمار

  .باشند زير افراد شامل بايد حداقلبخش  در خانواده و بيمار به مراقبتي خود كارگروه آموزش اعضاء

 يا يكي از پزشكان به نمايندگي از طرف ايشان/ رئيس بخش  - 1

 بخش سرپرستار - 2

 آموزشي و آموزش سالمت سوپروايزر - 3

 مسئول آموزش به بيمار - 4

 

 به بيمار بخش به مدت دو سال و توسط مدير خدمات پرستاري آموزش: دبير كارگروه مسئول 1 تبصره

  انتصاب خواهند شد.

 بخش به مدت دو سال و توسط مدير خدمات پرستاري و دبير كارگروه كارگروه: انتصاب اعضا 2تبصره 

 انتصاب خواهند شد.

  

  :در سطح بخش خانواده و بيمار به كارگروه آموزش وظايف و ها مسئوليت

 به مراقبتي خود آموزش كارگروه طرف از شده ابالغ هاي دستورالعمل اجراي زمينه سازي فراهم و ريزي برنامه- 1

  بيمارستان خانواده و بيمار

 شايع بيماري 5 حداقل جهت خانواده و بيمار به مراقبتي خود آموزش مدون برنامه تدوين و نيازسنجي انجام -2

   استاندارد آموزشي محتواي تهيه جهت ريزي برنامه بخش و هر در
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 بر اساس خاص هاي اولويت و شايع هاي تشخيص با متناسب ها بخش به شده ابالغ آموزشي محتواي تهيه - 3

  بخش هر در آموزشي نيازهاي

 ارائه در ودموج عموان خصوص در بيمارستان خانواده و /مددجوبيمار به مراقبتي خود آموزش كارگروه با تعامل- 4

  موانع سازي برطرف جهت ريزي برنامه و سطح بخش در مشاوره و آموزش خدمات

 از پس و صترخي زمان بستري، حين پذيرش، بدو احلمر در بخش/ آموزش به بيمار  سالمت آموزش انجام - 5

  متناسب با نياز بيمار صترخي

 و آموزش خدمات ارائه ثبت نحوه بررسي طريق از  شبخ در مشاوره و آموزش خدمات ارائه حسن بر نظارت -6

  درماني بخش  كاركنان آموزشي عملكرد بر نظارت ،مشاوره

 به آن ارائه و مربوطه بخش در مشاوره و آموزش خدمات ارائه نحوه از ماه سه هر عملكرد گزارش تهيه -7

  بيمارستان وخانواده بيمار به مراقبتي خود آموزش كارگروه وسوپروايزر آموزش به بيمار 

 جهت در بيمارستان خانواده و بيمار به مراقبتي خود كارگروه آموزش نظارتي و اجرايي گروه با همكاري - 8

  سطح بخش در مشاوره و آموزش خدمات ارائه كيفيت بررسي

 خود آموزش هاي كارگاه برگزاري طريق از بخش كاركنان مشاوره و آموزش هاي مهارت و دانش مستمر ارتقاء - 9

   خانواده و بيمار به مراقبتي

 و روزآمد هاي روش راياج وصخص در بيمارستان  خانواده و بيمار به مراقبتي خود كارگروه آموزش با تعامل -10

  بخش هر شرايط و امكانات به توجه با آموزشي مؤثر

  بيمارستان جهت آموزش به بيمار ترخيص منزل درتعامل با واحد مراقبت  - 11

  

  :دبيرخانه

  .يافت خواهد تقراراس پرستاري مديريت محل در خانواده و بيمار به مراقبتي خود آموزش كارگروه دبيرخانه

  :است زير موارد شامل دبيرخانه هاي مأموريت و وظايف

  جلسات صورت گزارش ثبت - 1
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  اعضاء يتمام به كارگروه جلسات صورت رونوشت ارسال - 2

  جلسات صورت بايگاني - 3

 اداري مكاتبات ثبت و ارسال دريافت،  - 4

 محدوده زماني اجراي مصوبات و فرد پاسخگوپي گيري و تعيين  - 5

استفاده  منظور بهقبل از برگزاري جلسه  كارگروهتعيين محتواي دستور كار جلسه و ارسال به اعضاء   - 6

  تيفيباك ها شنهاديپاز  يمند بهرهبهينه از زمان جلسات و 

  

  :كارگروه جلسات

 .شود مي تشكيلماه  سهدانشگاه و بيمارستان و بخش هر  سطح در بار يك هر سه ماه حداقلكارگروه  جلسات - 1

  .شد خواهد تشكيلكارگروه  رئيس نظر با العاده فوق جلسات ضرورت هنگام به و

  .است معتبر اعضا دوسوم با مصوبات درمجموع و كارگروه رياست حضور با كارگروه جلسات كليه - 2

 اجرا قابل آن وباتمص و رسيده اعضاء امضاي به و ثبت جلسه صورت برگه در بايد كارگروه جلسات صورت كليه - 3

  .بود خواهد

  .كند مي اداره را كارگروه جلسه علمي دبير رئيس، حضور عدم صورت در - 4

 18صبح تا  8از ساعت  مشاوره تلفنيو ارائه ان بيمار سؤاالت جهت پاسخگويي به 4100 گوياين لفشماره ت - 5

  .استماده پاسخگويي به مددجويان عصر آ

  

  :كارگروه مالي منابع

 كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه درمان معاونتمالي  منابع از 


