به نام خدا

نیاز سنجی اموزشی بیماران در مرکز قلب وعروق شهید رجایی

الف  -نیاز سنجی مبتنی بر جامعه :جهت ارتقا سطح سالمت در جامعه برای افرادسالم
و مددجو انجام می شود .این نیاز سنجی با توجه به نیاز جامعه مانند شیوع بیماریهای
خاص در جامعه و  ....و یا با توجه به تقویم ساالنه جهانی یا منطقهای مانند روز
جهانی دیابت یا هفته فشار خون و .....انجام میگردد.
ب  -نیاز سنجی مبتنی بر بیمار :این نیاز سنجی توسط پرستار مسئول پذیرش اختصاصی
جهت هر بیمار توسط فرم ارزیابی اولیه انجام شده و برحسب تشخیصهای پرستاری
تکمیل و در پرونده ثبت میگردد.
ج  -نیاز سنجی سالیانه :مبتنی بر ترخیص سالیانه مرکز درمانی  :این نیاز سنجی با
کمک فرم الکترونیک طراحی شده هر مرکزکه شامل اطالعات دموگرافیک  ،سوابق
بالینی ،اطالعات مورد نیاز بیمار در سه حیطه بد ورود ،حین بستری ،ترخیص ،روش
آموزشی و رسانه مورد نظر بیمار می باشد انجام میگردد.

ساالنه این فرم جهت یک درصد کل ترخیص سالیانه بیماران انجام می شود .آمار از
بخش آمار مرکز دریافت می گردد.

الویت بندی نیازهای آموزشی بیمار
 -1دریافت گزارش اطالعات اکسل بیماران بر اساس کد گزارش دهی از سیستم
کامپیوتری
 - 2بررسی اطالعات توسط سوپروایزر آموزش سالمت و خروج اطالعات ناقص و در
صورت نیاز جایگزینی نمونه جدید بیمار
 -3ورود اطالعات الزم و داده ها به اکسل
 -4آنالیز دادهها به صورت جدول خروجی
 -5تنظیم جدول الویت بندی اولیه توسط سوپروایزر آموزش سالمت
 -6برگزاری کارگروه (جلسات) بین بخشی در بخشهای همگن با حضور سرپرستاران
بخشهای مرتبط
 -7مشخص کردن رتبه الویت بندی نیاز آموزشی با بارش افکار در جلسه فوق
 -8تنظیم جدول الویت بندی توسط سوپر وایزر آموزش سالمت با توجه به خروجی
جلسه
 -9برگزاری کارگروه (جلسه) درون بخشی با رییس بخش و اصالح الویت بندی در
صورت نیاز

 -11ابالغ جدول الویت بندی نهایی توسط مدیر محترم پرستاری از طریق اتوماسیون
اداری جهت اجرا
نیاز سنجی سالیانه با توجه به نیاز هر مرکز هر یک تا سه سال انجام می شود.
تمام مراحل ذکر شده با توجه به امکانات مرکز قابل تغییر می باشد.

