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 مقدمه: 

 اساس. رودمار مینی به شمات بهداشتی و درماخد ئهرستاران در اراپی از ابعاد مهم مراقبت و از نقش های کلیدی کآموزش به بیمار ی

 و تعیین تجه صاحبنظران حوزه آموزش به بیمار  مشورت و همفکریایجاد بستر ،آموزش به بیمار و خانوادهکارگروه  تشکیل

 همچنین ،موجود قوت و فضع نقاط به توجه با موانع رفع برای راهکار بهترین ارائه ،فرایند آموزش به بیمار یاجرای مشکالت شناسایی

 امر این اثربخش مانجا در کارگروه اعضای کلیه همکاری و اهتمام است بدیهی . باشدمی مطلوب  جهت تحقق نتایج   مستمر پیگیری

 هایآموزش میک و کیفی ارتقا جهت پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت معاونت پرستاری هایسیاست از یکی .دضرورت دار مهم

 تشکیل مهم اهداف از یکی .باشدمی بیمارستانی ی دانشگاهی وهاارگروهک اندازی راه درمانی مراکزدربه بیمار و خانواده  شده ارائه

کلی و   اهداف حصول تجه در بیمارستانی دانشگاهی و فعالیتهای هماهنگی و سازماندهی ریزی،برنامه برای فکر اتاق ایجاد کارگروه

 .است جمعی خرد از استفاده بااختصاصی 

 

 :آموزش به بیمار و خانواده  اهداف کار گروه

 اهداف کلی:

 ی اجرایی فرایند آموزش به بیماراه¬ساخت ریز نهیدر زم یاستگذاریو س یزری¬برنامه .1

 پیشگیری از طریق آموزش خود مراقبتی توسعه فرهنگ ایفای نقش مراکز درمانی در .2

 های وزارتیبر اساس شاخص آموزش به بیمار های برنامه اجرای پیشرفت میزان پایش .3

 

 اهداف اختصاصی:

 بخش درون مرکز درمانی و و خانواده در  ماریاستقرار ساختار هماهنگ آموزش به ب .1

 )وزارتخانه و دانشگاه( های باالدستیپاسخ مثبت به انتظارات سازمان .2

 افزایش میزان اثربخشی فرایند آموزش به بیمار .3

 ی آموزشی استاندارد ،راهنمای بالینی آموزش به بیمارهامحتواتهیه  .4

موزش به ایند آخدمات بهداشتی درمانی جهت ارائه موثر فرتوانمندسازی پرسنل پرستاری و سایر ارائه دهندگان  .5

 بیمار

 پرستاری و کارکنان در جهت ایفای نقش آموزشیپرسنل تقویت انگیزش  .6

 کنترل و نظارت بر نحوه اجرای فرایند آموزش به بیمار  .7

 کاهش طول بستری و نرخ مراجعات مجددهای درمانی و مراقبتی از طریق هزینه جوییصرفه .8

  بیرونی و یدرون هایاز ارزیابی حاصل نتایج از استفاده با آموزش به بیمار فرآیندهای کلیه عملکرد بهبود .9

 امعهدر سطح بیمارستان و ج ) همراهان بیماران، ( مددجویان رضایتمندی ارتقاء سطح سالمت و افزایش .10

 افزایش استقالل بیمار از طریق ارتقای توان خود مراقبتی .11

 کاهش هزینه های سالمت از طریق پیشگیری و آموزش به بیمار .12

 ارتقاء سالمت بیماران و خانوادهتوسعه فرهنگ پیشگیری و نقش بیمارستان در  .13
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 :آموزش به بیمار و خانواده ارگروهک رسالت

 ده اران و خانواندسازی خود مراقبتی بیمدر جهت ارتقای سالمت و توانم فرایند آموزش به بیمار بهبود و کیفیت افزایش

 و خانواده کارگروه آموزش به بیمار: شرح وظایف

  (رون بخشی)در سطح بیمارستانی و د بیمارستانی آموزش به بیمار و خانواده کارگروهصدور ابالغ اعضاء سالیانه  .1

 شگاهکلیه مراکز درمانی تابعه داندر  99تدوین تقویم زمانبندی کارگروه آموزش به بیمار و خانواده سال  .2

)در سطح بیمارستانی  در ستاد دانشگاه مطابق با تقویم زمانبندی 99تشکیل جلسات کارگروه آموزش به بیمار و خانواده سال  .3

 و درون بخشی( 

 و خانواده ماریآموزش به ب استراتژیک )پنج ساله(برنامه  نیتدو .4

 در مرکز درمانی/ بیمارستان و خانواده ماریآموزش به ب یاختصاص یبرنامه ها یاجرا یارتقاء اثر بخش .5

 دانشگاه همکاری با سالمت در  یمل یبرنامه ها یاجرامشارکت فعال در  .6

 و خانواده ماریآموزش به ب طهیپرستاران در ح یتوانمند سازنیازسنجی آموزشی و  .7

 و خانواده موزشی بیمارنیازسنجی آ .8

 ریواگ ریغ یهایماریو ارتقاء سالمت و کنترل ب یریشگیمشارکت فعال پرستاران در پبرنامه ریزی جهت  .9

 ازپدیدنوپدید و ب یهایماریو ارتقاء سالمت و کنترل ب یریشگیمشارکت فعال پرستاران در پبرنامه ریزی جهت  .10

 و خانواده ماریپرستاران در ارائه آموزش به ب زهیارتقاء انگ .11

 هکار گرو عملکرد تحلیلی کارگروه، تشکیل جلسات ،موزش به بیمارهای کمی و کیفی ارزیابی فرایند آتعیین شاخص .12

 ای موجودهاز ابزار با استفاده و خانواده ماریآموزش به بفرایند  های عملیاتیمیزان تحقق برنامه تیریمستمر و مد شیپا .13

 ( منیا صی) ترخصیترخ ندیو خانواده در فرآ ماریآموزش ب یارتقاء اثربخش .14

 اهمارستانیبآموزشی درمانی و مراکز  تیوب سادر آن ها  یبه روز رسانو محتوای آموزش به بیمار تدوین  .15

  ماریجهت خدمات آموزش به ب بودجه صیتخص  .16

 : رئیس و دبیر کارگروه آموزش به بیمار و خانواده نحوه انتخاب وشرایط 

  رئیس بیمارستان می باشد. ،یس کارگروه، بر اساس سنجه های اعتبار بخشیرئ -

 جانب از ابالغر صدوبر اساس  و ،شدمی با سوپروایزر آموزش سالمت  ،کارگروه، بر اساس سنجه های اعتبار بخشی دبیر -

 .منصوب می گرددریاست بیمارستان 

 شرح وظایف رئیس کارگروه آموزش به بیمار و خانواده:

 انتخاب دبیر کارگروه و تفویض اختیار در صورت لزوم -

راکندگی و هرج پ، جهت دهی به موضوعات مطرح شده و ممانعت از و مدیریت زمان کار گروه  جلسه کار دستور از صیانت -

  و مرج در جلسه
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 و پرهیز از خودمحوری و تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی ءاعضا کلیه مشارکت جهت مدبرانه تالش -

 غیرمنتظره موارد برای سریع و مناسب گیری تصمیم -

  مصوباتمناسب جهت اجرای  پیگیریت و حمای و شده مطرح مطالب بندی جمع -

 اعضا کلیه با عادالنه تعامل -

 شرح وظایف دبیر کارگروه آموزش به بیمار و خانواده

  ارگروهک وظایف شرح بازنگری و تدوین -

  ارگروهک ایف و اهدافوظ شرح مطابق دستورجلسات تنظیم -

 همربوط های داده آوری جمع و داخلی نامه آئین با مطابقارگروه ک مورد نیازاطالعات  با آشنایی -

 ارگروهک جلسات کلیه از دقیق و کامل صورتجلسات تهیه -

  ارگروهک صورتجلسات کلیه سوابق نگهداری -

  پیشرفت گزارش ئهارا و فرایندها بهبود منظور به پیشگیرانه و اصالحی اقدامات اجرای کارگروه، مصوبات اجرای پیگیری -

 ارگروهک عملکرد ارزیابی گزارش تهیه -

  جلسات کلیه در بموقع و منظم فعال، شرکت -

 لزوم صورت در جبرانی جلسات برگزاری جهت پیگیری -

 اعضاء کلیه برای جلسات رسانی اطالع جهت پیگیری -

  جلسات در حضور برای مدعو عنوان به اعضاء موقت بر حسب مورد از دعوت جهت پیگیری -

 

 :نحوه تعیین اعضاء   

ورالعمل اده از دستا استفبدر مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان ها ترکیب اعضاء دائم کارگروه آموزش به بیمار و خانواده  -

 وظایف کارگروه، وف اهدا گرفتن نظر در باو و آیین نامه اجرایی ارسالی از سوی دانشگاه، استانداردهای اعتباربخشی 

یس کارگروه ئنهایی ر و با موافقت کارگروه دبیر، مترون معاونین، یس،رئ مشارکت طریق از ،نیاز مورد و سمت تخصص

 تعیین می شود.

واهی وره و نظرخهت مشاکارگروه آموزش به بیمار و خانواده می تواند در صورت نیاز افرادی را به عنوان اعضاء موقت،  ج -

 برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

 آموزش به بیمار:   اعضاء کارگروه بیمارستانی

 (نفر 13اعضاء ثابت: )

 رییس بیمارستان به عنوان رئیس کارگروه 

  معاون آموزشی 

 مدیر داخلی 

  مدیر خدمات پرستاری 
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 سوپروایزر آموزش سالمت به عنوان دبیر کار گروه 

 سوپروایزر آموزشی 

 وایزر بالینیسوپر 

 کارشناس کنترل عفونت 

 کارشناس مراقبت در منزل 

 اورژانس سرپرستار بخش 

 نماینده سر پرستاران به تناسب بخش های فعال 

  مسئول بهبود کیفیت 

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

 اعضاء موقت: 

 کارشناس مسئول فناوری اطالعات 

 آزمایشگاه، رادیولوژی ، کلینیک مراقبت پرستاری و ...(های پاراکلینیکنماینده واحد( 

 کارشناس بهداشت محیط 

  مسئول تغذیهکارشناس 

  مسئول روابط عمومی و رسانه 

  مسئول امور مالی 

       روانشناس 

 عضاء کارگروه:دعوت از انحوه 

ت کیفی هبودبدفتر مسئول و دبیر کارگروه آموزش به بیمار و خانواده موظف است پس از هماهنگی با دفتر ریاست  -

به  ،یس کارگروهئر امضاء صادر و پس از الکترونیکدعوتنامه  سالیانه کارگروه، میمقرر در تقو خیبا توجه به تاربیمارستان 

 یکه کارتابل ندارند دعوتنامه بصورت دست ییاعضا یو برا شودیتک تک اعضاء ارسال م

 .گرددیم لیتحو -

رویت  ورت عدمص و در نمودهخود را چک  یکیکارتابل الکترون جلسه، یبرگزار خیروز قبل از تار کیارگروه ک ریدب  -

 دهد. یاطالع م یبصورت تلفنتوسط اعضاء  دعوتنامه

ص زمان کارگروه دفتر ریاست پس از هماهنگی با ریاست بیمارستان، نسبت به اختصاصورت کنسل شدن جلسه در  -

 دیگری برای تشکیل جلسه اقدام خواهد نمود

  

 یک(شماره فرم دعوت نامه پیوست نمونه ):  کارگروه آموزش به بیمار و خانواده دعوتنامه مفاد

 تهینام کم  -
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 و اعضاء مدعو تهیعنوان اعضاء کم -

 دستورکار جلسه -

 یمحل برگزار -

 تاریخ، ساعت() یزمان برگزار -

 سیامضاء رئ -

 

 .اتاق ریاست بیمارستان خواهد بود کارگروه بیمارستانی در مکان برگزاری جلسات مکان برگزاری جلسات:

 دهد.تشکیل جلسه مییک بار ماه هر دو کار گروه آموزش بیمار مرکز حداقل : جلسات برگزاریزمان 

 کارگروه آموزش به بیمار برگزاری جلساتوند ر

  عالیت مصوب مورد بررسی گردد تا روند جاری سازی فجلسه مصوبات جلسه قبل توسط دبیر جلسه قرائت میدر ابتدای

قرار گیرد و چنانچه فعالیت در تاریخ مقرر تحقق نیافته باشد علل عدم تحقق بررسی و زمان انجام کامل آن در 

 صورتجلسه قید گردد.

  اقدامات انجام شده و مشکالت رفع  مستندات مربوط به .پذیردصورت می کارگروهپیگیری اجرای مصوبات توسط دبیر

 ردد. گمی  تصویب ، راهبردهای واضح و کاربردیمورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته ،مصوبات جلسه پیشینشده مطابق 

 تعیین می  کارگروهاعضاء توسط  ،مشکالت عملکردی و اهداف کارگروهشرح وظایف، همسو با  ات بعدیدستور کار جلس

 گردد.

  می گرددصورتجلسه  ضمیمه قبلیاجرای مصوبات مستندات مربوط به. 

  به منظور نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات کارگروه آموزش به بیمار، فرم گزارش عملکرد کار گروه در اختیار

 .سه ماهه )فصلی( اقدام به تهیه گزارش از عملکرد کار گروه نماید گیرد تا در فواصل زمانیدبیر کار گروه قرار می

 48مربوطه ظرف حداکثر تایپ و جهت پیگیری به موقع مصوبات توسط مسئولین  ارگروهصورتجلسات توسط دبیر ک 

 شود.از زمان برگزاری جلسه از طریق اتوماسیون اداری برای کلیه اعضاء ارسال می ساعت

 حضور یابند.ارگروه اعضای غایب موظفند صورتجلسه را مطالعه نمایند تا با آگاهی از مباحث در جلسه بعدی ک 

  ر برگزاری جلسات)مدت و فاصله زمانی برگزاری جلسات، نحوه رسمیت یافتن جلسات، تصویب و تصمیم گیری دضوابط

 ت، ابتدای گزارش در ابتدای هر جلسه در خصوص حوزه وظایف، نحوه پیگیری مصوبا

 است رئیس یا کارگروه آموزش به بیمار حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد.تشکیل جلسات فوری بنا به درخو

 دو نفر از اعضای کار گروه امکانپذیر است.

 الزامی می باشد. حضور دو سوم از اعضاء ثابت برای رسمیت یافتن جلسات کارگروه 

  دعوت خواهند شدتوسط دبیر کارگروه موقت بسته به دستور کار جلسه اعضای . 

  در صورت غیبت اعضاء ثابت بیش از سه جلسه متوالی یا بیش از سی درصد جلسات سالیانه، عضو جدید جایگزین خواهد

 فرد جایگزین را تا جلسه آتی معرفی نماید. با هماهنگی رئیس کارگروه، کارگروه موظف استشد و دبیر 

 

باید شامل موارد زمان )تاریخ و ساعت( کارگروه فرم صورتجلسات : کارگروه آموزش به بیمار و خانواده اتصورتجلسثبت فرم 

، مصوبات جدید و مسیول و زمان پیگیری، اعصاء شرح مباحث/ مذاکراتو مکان جلسه، دستور کارجلسه، نتایح مصوبات جلسه قبل، 

 ر و خانواده(: فرم صورتجلسه کارگروه آموزش به بیما2حاضر و غایب و تاریخ جلسه بعدی باشد. )پیوست شماره 
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توسط دبیر کارگروه  به صورت فصلیپایش نحوه برگزاری جلسات کارگروه باید  آموزش به بیمار و خانواده: پایش کارگروهنحوه 

 شامل اخص هاارائه گردد. ش ، همچنین به مدیریت پرستاری دانشگاهانجام و نتایج جهت برنامه ریزی های آتی به رییس کارگروه

تشکیل جلسات فرم ارزیابی ) 3پیوست شماره می باشد.  ، کیفیت برگزاری جلسات، تعداد مصوبات جلساتبرگزاری جلساتاوب تنو  تعداد

 ( آموزش به بیمار و خانواده کارگروه

و ناریخ فرم تحلیل عملکرد کارگروه باید شامل موارد، عنوان مصوبه،  آموزش به بیمار و خانواده: کارگروه فرم تحلیل عملکرد

اجراشده، رعایت بازه زمانی، نتیجه دستیابی به موصبه، علل عدم دستیابی و راهکارهای مسئول پیگیری، راهکارهای ارائه شده، راهکارهای 

جدید باشد.  پایش و تحلیل عملکرد کارگروه توسط سوپروایزر آموزش سالمت و کارشناس بهبود کیفیت بصورت فصلی انجام و نتایج به رییس 

 (آموزش به بیمار و خانواده : فرم تحلیل عملکرد کارگروه4)پیوست شماره و مدیریت پرستاری دانشگاه کارگروه 

 

 کارگروه درون بخشی آموزش به بیمار و خانواده 

 
 :درون بخشیاعضاء کارگروه 

 رئیس بخش 

 سرپرستار بخش 

 سوپروایزر آموزش سالمت 

 سوپروایزر آموزشی 

 کارشناس مراقبت در منزل 

  آموزش به بیمار بخشرابط 

 

 شرح وظایف کارگروه درون بخشی

  رابط آموزش به بیمار بخش مربوطههماهنگی جهت صدور سالیانه ابالغ  

  در سطح بخش مربوطه  99تدوین تقویم زمانبندی جلسات کارگروه آموزش به بیمار و خانواده سال 

  مطابق با تقویم زمانبندیدر بخش  99تشکیل جلسات کارگروه آموزش به بیمار و خانواده سال 

  شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی بیماران 

 شناسایی و اولویت بندی نیازهای توانمندسازی پرسنل در زمینه فرایند آموزش به بیمار 

 های شایعهای فرایند آموزش خودمراقبتی برای بیماریتدوین دستورالعمل 

 ت ت نظارهای شایع تحآموزشی و بانک اطالعاتی( برای بیماری تدوین محتوای آموزش خودمراقبتی)پمفلت، جزوه

 سوپروایزر آموزش سالمت و مشارکت پزشکان و پیراپزشکان

  وطهو ثبت آموزش در فرم مربنظارت بر ارائه آموزش بدو ورود و خودمراقبتی حین بستری و زمان ترخیص 

 ر زمینه دمنزل  ایزر آموزشی ، کارشناس مراقبت درهماهنگی مستمر با سرپرستاران، سوپروایزر آموزش سالمت، سوپرو

 اقدامات آموزش به بیمار

 راحل بدو مار در نظارت مستمر رابط آموزش به بیمار و سایر اعضای کارگروه بر اجرای اثربخش فرایند آموزش به بیم

 ورود، بستری و ترخیص توسط پزشک و پرستار

  وزشیوای آمنظارت و ارزیابی مستمر بر اثربخشی آموزش به بیمار و خانواده در حین ترخیص ایمن و ارائه محت 
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 و  ی سیاست هابازنگر های آموزشی و طراحی اقدامات اصالحی و برنامه بهبود بصورت فصلی وارائه نتایج ارزیابی برنامه

 ها آموزشی در صورت نیازروش

 های آموزشی ان و ارجاع به کلینیک پرستاری بیمارستان جهت پیگیریهدایت و راهنمایی بیمار 

 بتی و رنامه مراقداوم بهدایت و راهنمایی بیماران به کارشناس مراقبت در منزل جهت ارجاع به مراکز مراقبت در منزل و ت

 درمانی

 ایجاد انگیزه در کارکنان جهت ایفای نقش آموزش به بیمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 نامه کارگروه آموزش به بیمار و خانواده بیمارستانی:پیوست شماره یک: نمونه دعوت

 

 بسمه تعالی             

 جناب آقای/ سرکار خانم ..................            

، ر تشکیل خواهد شداز شما دعوت می شود در کارگروه آموزش به بیمار و خانواده که با مشخصات زی             

 بهم رسانید.                 حضور 

 دستور کار جلسه:       

 

 

 

 مستندات مورد نیاز:       

 

 

 مکان جلسه:      

 .................. زمان جلسه:  تاریخ ...........................     راس ساعت    
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 نی/ بیمارستانموزشی درماآمرکز  ریاست                                                                                         

 

 

 

 ثبت صورتجلسه کارگروه آموزش به بیمار و خانواده: فرم: 2پیوست شماره 

 

درمانی استان گیالندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی   

 مدیریت امور پرستاری

 مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان ....

. 

 صورتجلسه کارگروه آموزش به بیمار و خانواده

جلسه: ساعت شروع و پایان مکان جلسه: تاریخ جلسه بعدی:   تاریخ  جلسه:  

 دستور کار جلسه:

 

 

 

 

مسئول  مهلت اقدام  نتیجه حاصل شده /دالیل عدم اجرا 

 اقدام/پیگیری

 موضوع شرح

    

 

 

 

ت انجام شده
 اقداما

ل
سه قب

ت جل
صوبا

ی م
 نتایج بررس

ت اقدام    
ت در دس

 اقداما

 شرح مباحث/ مذاکرات:

 

 

 

 

 مصوبات جلسه فعلی: مسئول اقدام/پیگیری مهلت زمانی
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 فهرست اعضاء غایب در جلسه:

 

 فهرست اعضاء حاضر در جلسه و امضاء:

 



 به بیمار و خانواده آموزشکارگروه  ابزار پایش جلسات: 3پیوست شماره

  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن

پرستاریمدیریت امور   

 مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان ....

 

                                     ...................لغایت    ................ آموزش به بیمار و خانواده از تار یخ ابزار پایش جلسات کارگروه    

اوب برگزاری تن

 جلسات کارگروه

تعداد کل 

 جلسات

 کارگروه مصوبات شدهکارگروه برگزار کیفیت 

 هم راستایی مصوبات با دستورالعمل ها تشکیل به موقع جلسات)درصد(
تعداد کل 

 مصوبات

تعداد مصوبات 

 مصوبات انجام نشده مصوبات انجام شده پیگیری شده

   

 ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب

  

 درصد تعداد درصد تعداد

       

 

 

   

 :ول واحد بهبود کیفیتئمس نام و امضاء تکمیل کننده: 

 

 



 : کارگروه آموزش به بیمار و خانواده تحلیل عملکرد فرم: 4پیوست شماره 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن

 مدیریت امور پرستاری

 مرکز آموزشی درمانی / بیمارستان ....

 

  ..........  لغایت  .........................کارگروه آموزش به بیمار و خانواده از تار یخ   ...........تحلیل عملکرد  ثبت فرم 

 

 .....................تاریخ انجام تحلیل:                                           مسئول بهبود کیفیت:                                                            نام و امضاء تکمیل کننده:
 

و ناریخ  عنوان مصوبه 

مسئول 

 پیگیری 

راهکارهای  راهکارهای ارائه شده

 اجرا شده

نتیجه  رعایت بازه زمانی

دستیابی به 

 مصوبه

 های جدیدراهکار  علل عدم دستیابی 

 خیر بله 

         

         

         

         



 

    

 


