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نام و نام 
 خانوادگی

 عهدیه مهرآور 

 سوپروایزر آموزش سالمت سمت

 ارشد  سالمت جامعه کارشناس تحصیالت

      7711 تلفن داخلی

 - تلفن مستمیم  

 - فکس  

 - ایمیل اداری  

 سوابك  

 سوپروایزر آموزش سالمت ■ 
متتتتتر اول بیمارستتتتان شتتتتتید بتشتتتتتی آستتتتتارا از 

7911 
پرستتتتار بختتتش اوریانتتتتس بیمارستتتتان شتتتتتید ■ 

 7919لغایت 7931بتشتی آستارا ازسال 
التتتتتتی  7919سرپرستتتتتتتار اوریانتتتتتتس از ستتتتتتال 

 7911پایان شتریور 
 

  

 

  
 

  
 

 شهریور رشت 71شرح وظایف واحد آموزش سالمت بیمارستان  
    

 

 :هدف کلی واحد آموزش سالمت

 های خودمرالبتی به منظور ارتماء سالمت توانمندسازی بیماران جتت برنامه

 :اهداف اختصاصی واحد آموزش سالمت

  

 

 منى



 های خودمرالبتی آشنایی مددجو با بیماری خود و توانایی در برنامه
 گیری جتت ادامه درمان افزایش توانایی در تصمیم

 افزایش دانش؛ نگرش و متارت مددجو در زمینه مرالبت از خود
 ارتماء رضایت مددجو ازخدمات درمان

 های روانی و نگرانی مددجو کاهش آسیب
 بتبود شیوه زندگی و کیفیت زندگی 

 های بیمارستانی کاهش هزینه

 :گروه هدف واحد آموزش سالمت

 در بیمارستان شهید بهشتی آستارا و خانواده آناناران بستری بیم

آموزش سالمت فرایندی هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده است که به موجب آن 
یادگیری، افزایش صالحیت و توانایی در مرالبت از خود و تغییر در آگاهی، نگرش و متارت 

وپیشگیری از عوارض بالموه را به دنبال  افتد و افزایش سطح سالمت، رفاه مددجو اتفاق می
های  های آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزش خواهد داشت و در برگیرنده تمام فعالیت

باشد و سوپروایزر آموزش سالمت مسئولیت  درمانی، بتداشتی و ارتمای سالمت بالینی می
به عتده دارد و حیطه  های آموزش سالمت به مددجویان در مراکز بتداشتی درمانی را فعالیت
های درمانی، بتداشتی و ارتماء سالمت بالینی است که برای کمک  های وی شامل آموزش فعالیت

گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب متارت  به مددجو و خانواده وی به منظور تصمیم
 .گیرد خود مرالبتی صورت می

ول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور شرح وظایف سوپروایزر آموزش به بیمار بر اساس اص
 :باشد حموق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مرالبتی به شرح زیر می

های آموزش به بیمار متناسب با هر گروه از بیمارانی که  . انجام نیازسنجی و تعیین اولویت7
 .نیازمند آموزش خاص هستند

های مربوط به سیر  اساس نیازسنجی آموزشی: آموزشریزی بر  . تدوین طرح درس و برنامه2
بیماری، نکات تشخیصی درمانی، پیشگیری از بیماری، پیشگیری و کنترل عوارض، نحوه 

های خودمدیریتی و خودمرالبتی در سالمت و بیماری، بازگشت به  مرالبت از بیمار، روش
های دارویی،  انبخشی، مرالبتهای روزمره، سازگاری و تطابك با بیماری، نوتوانی و تو فعالیت

 .حفظ ایمنی بیمار و محافظت از مخاطرات را در برنامه آموزشی مدون طراحی و تدوین نمایند
. تتیه مطالب و رسانه آموزشی و کمک آموزشی شامل کتاب، جزوات، پمفلت و پوسترهای 9

 های صوتی تصویری و نظایر آن بتداشتی، فایل
مکانات موجود و جدید و مدرن و تجتیزات و تستیالت آموزشی . شناسایی و معرفی منابع و ا1

 به روز
. برگزاری انواع جلسات آموزش انفرادی و گروهی از جمله چتره به چتره، جلسات مشاوره و 1

 های گروهی، کنفرانس، میزگرد، سمپوزیوم پیگیری بیماران، بحث و آموزش
 . تدوین برنامه عملیاتی واحد به صورت سالیانه6
 های اجرایی به صورت ماهیانه تتیه و تنظیم برنامه. 1
 . تتیه ابزار مناسب جتت ارزیابی عملکرد و فعالیتتای آموزش سالمت3
 های آموزش به بیمار به عنوان دبیر کمیته . حضور فعال در کمیته1

 . گزارش پیشرفت برنامه به ممام مافوق در کمیته دانشگاهی71
 یریت پرستاری. ارائه پیشنتاد بودجه به مد77
 . تتیه و گزارش عملکرد مطابك با برنامه72
 های مرتبط با آموزش به بیمار هماهنگی مدیرپرستاری . شرکت در برنامه79



 ها و نتایج حاصله به مدیریت خدمات پرستاری . ثبت و گزارش کلی فعالیت71
 ر آموزش. همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی، کنترل عفونت و آموزشی در ام71

 :ها مسئولیت

های بازآموزی و  دهی و حمایت از برنامه . توانمندسازی نیروی انسانی از طریك سازمان7
 آموزش ضمن خدمت برای نیروهای شاغل

 سازی در این زمینه . ترویج رویکرد آموزش به بیمار و فرهنگ2
جتت حل مشکالت و ای  . طرح مشکالت در کمیته آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله9

 ریزی آموزشی گیری جتت برنامه تصمیم
 های ارائه شده . پایش و ارزشیابی مستمر و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش1
 ریزی اصالحی در صورت نیاز های آموزش به بیمار و برنامه . بررسی و تعیین شاخص1
 . ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سالمت6

 :اختیارات

ای با سایر اعضای تیم سالمت  رشته ب همکاری، مشارکت و هماهنگی درون و برونجل .7
جلسات و مشارکت در . همکاری 2آموزشی های  برای طراحی و اجرای برنامه
  سوپروایزرین اداره پرستاری

 

 مزایای آموزش مراقبت از خود به بیماران

 افزایش رضایتمندی بیمار-7
 کاهش اضطراب بیمار و همراه- 2
 کاهش دوره بستری-3
 کاهش هزینه های درمانی-4
 کاهش بروز عوارض بیماری-5
 افزایش توانمندی و مشارکت مددجو در برنامه های درمانی و مراقبتی-6
 افزایش استقالل بیمار در فعالیت های روز مره-1
 تکمیل برنامه های درمانی-8
 کاهش پذیرش مجدد بیماران-9

 پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتیافزایش نتایج درمان با  -70

 
 

      
 

 
   

  

   
 

   
 

  

 

 


