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آموزش حق بيمار است
*فاطمه آجري

1

پرستاران به شمار ميآيد .پرستاران به عنوان اعضاي خط مقدم

فيلم و ايفاي نقش انجام ميشود .آموزش باليني مهمترين بخش

مراقبين بهداشتي درماني نقشي حياتي در آموزش به بيمار دارند.

آموزشهاي پرستاري و جزء الينفك آن ميباشد و به لحاظ اهميت،

آموزش به بيمار از برنامههاي نظام سالمت كشور است كه جزء

قلب آموزش حرفهاي شناخته شده است ،كه البته براي تأمين،

شرح وظايف هر پرستار تعيين ميشود ،لذا از پرستاران انتظار ميرود

بهبود و ارتقاي كيفيت نيازهاي آموزشي بيمار و حتي خانواده او

براي اين مسئوليت مهم خود محتواي آموزشي جهت بيمار تهيه

بايد از مراحل چندگانه فرآيند پرستاري يعني بررسي ،تشخيص،

نمايند .در ادامه در مورد اين مسئوليت حرفهاي مروري خواهيم

برنامهريزي ،اجرا و ارزيابي با توجه به نوع آموزش و در نظر گرفتن

داشت .مطلب به صورت كامل در اصل مقاله ارائه خواهد شد.

اصول آموزش و يادگيري استفاده نمايد .البته نبايد عوامل تنشزا

مواد و روشها :براي نوشتن اين مقاله از مطالعات كتابخانهاي و

در آموزش باليني از جمله محيط آموزشي ،برنامهريزي آموزشي،

اينترنت ) (com.reflectionsonnursingleadershipاستفاده شده است.

اطالعات غلط بيمار ،سطح علمي بيمار و نگرانيهاي بيمار از بيماري

بحث :در جامعه امروز بنا به داليل مختلف افراد مطالعه كمي در

و خطرات آن و ...را از ياد برد.

مورد مسائل پيرامون خود از جمله سالمتي و مراقبتهاي بهداشتي

نتيجه :تمام مطالبي كه در مورد آموزش به بيماران در حين بستري

دارند ،نياز به اين مطالعات وقتي خود را نشان ميدهد كه فرد دچار

و هنگام ترخيص براي بازتواني و نوتواني سالمتي از دست رفته

بيماري شده و در بيمارستان بستري ميشود كه البته اين روزها كمي

گفته شد از مهمترين حقوق بيماران و اجراي آن از عملكردهاي

اطالعات افراد بهتر شده ،در هر صورت پرستار وظيفه دارد با توجه

مهم پرستاران ميباشد .اميد ميرود با توجه كامل پرستاران به اصول

به شرايط موجود و نيازهاي بيمارش اين اطالعات را در اختيار

استانداردهاي حرفهاي پرستاري از جمله اينكه بدانيم مددجويان

وي قرار دهد .پرستار ،مسئول بيمار در طول مدت بستري و حتي

كانون مركزي خدمات حرفهاي پرستاران ميباشند و همچنين

هنگام ترخيص او ميباشد و مسئوليتهايي در قبال او دارد كه از

پرستاران به طور مداوم بايد دانش خود را به وسيله آموزش ،تجربه

جمله مهمترين آنها وظيفه آموزشي پرستار حين بستري ميباشد

و ارزشيابي نهايي ارتقاء بخشند تا بتوانند مسئوليت خطير آموزش

كه براي افزايش آگاهي بيمار از داروهاي تجويز شده ،تداخالت

به بيمار را به نحو احسن انجام دهند و قادر باشند با دانستن سير

دارو و غذا ،رژيم غذايي ،عالئم و نشانههايي كه بايد آنها را به

بيماري ،پيش آگهي ،درمان و مراقبت پس از آن ،حقوق بيماران

پرستار اطالع دهد و بسياري موارد ديگر است .آموزش به مددجو

را رعايت كنند.

از نقشهاي مداخلهاي پرستاران ميباشد كه به شيوههاي مختلفي

كلمات كليدي :آموزش به بيمار حقوق بيماران وظايف پرستار
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پوستر

مقدمه :آموزش به بيمار و مددجو جزء مسؤليتهاي حرفهاي

از جمله :آموزش چهره به چهره ،پمفلت ،تراكت آموزشي ،نمايش

