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 (پرونده مستندات) بيمار به آموزش ارائه كيفيت ارزيابي ليست چك

 

 :بيمار نام :بخش :تاريخ :برگه كد

 

   

 .است  ارزيابي قابل غير موارد 3 نمرهو  ؛قوت 2 تا 1 نمرات ، ضعف نمرات 1 تا 0 نمرات كه باشد مي 2تا 0 از مكتسبه اتنمر: توضيح   
 

 3 0-2 ارزيابي موارد

   .باشد مي موجود پرونده در مددجو به آموزش استاندارد فرم 1

   در فرم آموزش به مددجو مشخصات كامل بيمار درج شده است. 2

   تكميل شده است. (.... تحصيالت، زبان و)ربوط به تمايل و توانايي يادگيریسنجه های م 3

   تاريخ و شيفت ارائه آموزش ثبت شده است.در فرم آموزش سالمت،  4

   شده است. ثبت (4، 3، 2، 1) آموزشي بيمارنياز  فرم،در  5

   درج شده است.به طور مناسب  (حروف انگليسي)در فرم آموزش سالمت، كد محتوا  6

   ثبت شده است. (طبق نمونه) در فرم آموزش سالمت روش آموزش 7

   ثبت شده است. (طبق نمونه)م آموزش سالمت نوع رسانه آموزشي در فر 8

   ثبت شده است.نام و سمت آموزش دهنده  ،م آموزش سالمتدر فر 9

   در آن آموزش ديده است، در فرم ثبت شده است. مددجونام بخشي كه  10

   جو را ارزيابي كرده است.ددتغيير در دانش يا عملكرد م ،سرپرستار بخش 11

      است. كردهو تاييد  را ارزشيابي به مددجويانشده ثبت سرپرستار آموزش های  12

   ثبت شده است. حين ترخيصبه مددجو در محتوای آموزشي تحويل داده شده  13

   مربوطه گرفته شده است. محل( در بيمار/خانواده) امضاء يا اثر انگشت آموزش گيرنده 14

   ثبت شده است. مربوطه نام و نسبت وی در قسمت ؛، بيمار نباشددر صورتي كه آموزش گيرنده 15

   نام و مهر و امضای خود را در ستون مربوطه وارد كرده است. ،پرستار تحويل دهنده محتوای آموزشي 16

17 
تحويل داده  /خانوادهبه بيمار "آموزش به مددجو برگ" اصلحين ترخيص تكميل شده و  آموزش های

 .و كپي آن در پرونده موجود است شده است
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