
 مسئول حقوق گیرندگان خدمت -فریبا دهقانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 :هؾخصات بیواس عشبشگ

، بیواسًام ّ ًام خاًْادگی ؽواسٍ پشًّذٍ ،   ثبتاعن اص. ؽْد هیخْاًا ّ کاهل پش، ایي لغوت تْعظ هٌؾی بخؼ بغْسدلیك 

ًام پذس ، بخؼ ، اتاق ، تخت ، تاسیخ تْلذ ، پضؽک هعالج،  ،(جِت اعالع دادى کالط ُای آهْصؽی بَ بیواس) تلفي تواط 

   . تاسیخ تشخیص تاسیخ پزیشػ ّ

 : جِت دسیافت آهْصػاسصیابی بیواس

 :تْعظ پشعتاس پزیشػ دٌُذٍ تکویل هی گشدد  ایي لغوت

 .(آهْصػ بَ هٌظْس تعییي عغح) هیضاى تحصیالت، سؽتَ تحصیلی، ؽغل، صباى، دیي ّ هزُب بیواسبایذ هؾخص گشدد  -

سا سیغک فاکتْسُایی کَ بیواسبا اًِا دسگیش اعت عالهت گزاسی هی ؽْد ّچٌاًچَ بیواسهْسدی غیش اص هْاسد هزکْس -

 .ًْؽتَ هی ؽْد  (OTHER)عایشدس لغوت داؽت، 

ّجْد داؽتَ باؽذ کَ عالهت گزاسی هی ؽْد   جِت بشلشاسی استباط بَ هٌظْس آهْصػ بَ بیواس هوکي اعت هْاًعی -

 .گْیؼ  –هزُب  -فشٌُگ  –اًگیضػ  –هعلْلیت رٌُی  –کاُؼ عغح ُْؽیاسی  –اعن اص ؛ عذم توایل بیواس بَ یادگیشی 

 .ؽکایت اصلی بیواس ّ تؾخیص اّلیَ ًْؽتَ هی ؽْد  -

  .ؽْدهی  ًْؽتَبیواس (عابمَ بغتشی ُوشاٍ با تؾخیص لبلی)تاسیخچَ بیواسیِای لبلی  -

 ؽْد ، ثبت هیاعاهی داسُّایی کَ بیواس لبل اص بغتشی هصشف هی ًوْدٍ ّ ُشگًَْ هْادی کَ بَ آًِا اعتیاد داسد -

 .گشددهی لیذ  با داسّ یا هْادغزایی عابمَ حغاعیت ّ ًْع حغاعیت  -

 :آهْصػ حیي پزیشػ 

 :ًیض تْعظ پشعتاس پزیشػ دٌُذٍ تکویل هی گشدد  ایي لغوت 

 .با عالهت گزاسی هؾخص هی گشدد یا تشخیصبغتشی  ، اعن اص پزیشػ،آهْصػ بَ بیواس صهاىابتذا 

ؽٌاعایی  ، عایت بیواسعتاى، سعتاس، پ هعشفی پضؽک؛ آهْصؽِا هشبْط بَ  بشگ آهْصػ بَ بیواس دس لغوت پزیشػ

ُوچٌیي آهْصػ عشّیظ بِذاؽتی ّ تخت،  اتاق، پلَ ُای اضغشاسی،  لبلَ اعن اصبَ بیواس یا ُوشاٍ لغوتِای هختلف بخؼ 

یا  ُضیٌَ ُاّ ایٌکَ بیواس اص  دعتبٌذ ؽٌاعایی بیواسبَ بیواس ، اعویٌاى اص داؽتي  عیغتن احضاس پشعتاسًحٍْ اعتفادٍ اص 

، ّاحذ پزیشػ بیواسعتاى ّ هحل اعالع یافتي اص تعشفَ ُای دسهاًی ) ساٌُوایی گشدد ، آگاُی داؽتَ باؽذ ی دسهاىُاتعشفَ 

 (. هی باؽذ، هٌْی ُضیٌَ ُای دسهاى حمْق گیشًذگاى خذهت ، لغوت عایت بیواسعتاى 

 :ّ حیي تشخیصحیي بغتشی  ُای آهْصػ

اعن  ؽْد بَ بیواس دادٍ هی(هؾاّسٍ تغزیَ ) کاسؽٌاط تغزیَ  یا یا پضؽک کَ تْعظ پشعتاسدسایي لغوت ُشگًَْ آهْصؽی  

ّ هوٌْعیتِا ّ هحذّدیتِای تغزیَ  ًْع تغزیَ،ًّحٍْ هصشف آًِا پظ اص تشخیص داسُّاًْع بیواسی، اص تْضیح دس هْسد

،بایذُا ّ ّ باصتْاًی،آصهایؾات دّسٍ ای ، هشالبت اص صخن ُای جشاحی ّ عشیمَ اًجام پاًغواى هیضاى فعالیت،ای

 ، ًتایج الذاهات پاسا کلیٌیکی بَ پضؽک هعالجاعالع دادى پظ اصتشخیص، پیگیشی ُااصلبیل تحْیل ًغخَ داسّیی،ًبایذُا

 .ثبت هیگشدد  پظ اصتشخیص هشاجعَ هجذد صهاى ّهکاى

 

 دد؛هؾخص هیگشکَ بصْست عالهت اختصاسی هی باؽذ دس عتْى کذ اسصؽیابی  کذ اسصؽیابی ًیض

 "دستورالعمل تکمیل فرم آموزش به بیمار "      
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 :عالین اختصاسی کذ اسصؽیابی 

-   TC  (Teaching Completed) = فِن کاهل آهْصػ  

-   RN    (Re informent Need) = دسک ًغبی آهْصػ 

-  RT  (Re attempt Teaching) =عذم دسک آهْصػ 

 :ابضاس ّ سّػ آهْصػ  عتْى

بَ بیواس یا ُوشاٍ بیواس بارکش  اصلبیل آهْصػ  چِشٍ بَ چِشٍ ،دادى پوفلت آهْصؽی دس ایي لغوت اصُش سّػ آهْصؽی

حضْسی جِت آهْصػ   کالطساٌُوایی دس صهیٌَ ؽشکت ّ (CD)، پْعتش، فیلنعٌْاى پوفلت دس لغوت عٌاّیي آهْصؽی 

 .عالهت گزاسی هی گشدد ، اعتفادٍ ؽذٍ  کَدادى بَ بیواس یا ُوشاٍ بیواس

 :عتًِْای آهْصػ دٌُذٍ ّ آهْصػ گیشًذٍ 

سا هوِْسهی  آهْصػتاسیخ ّعاعت، اًتِای ُشعغش ًام بخؼ،پشعتاس یا پضؽک آهْصػ دٌُذٍ بارکشدس ایي عتْى ُا ، 

 .ؽْد اهضاء یا اثشاًگؾت گشفتَ هیّاص بیواس یا ُوشاٍ آهْصػ گیشًذٍ ًیض ًوایذ 

 ***اعاق عول هشبْط بَ آهْصؽِای *** 

 :بیواسی کَ کاًذیذ عول جشاحی هی باؽذ ؛ الصم اعت آهْصؽِای صیش سا دسیافت ًوایذ 

 عـْاسض بیِْؽـی -

 گشفتي سضایت ًاهَ -

 گشفتي بشائت ًاهـَ -

 جشاحیعْاسض لبل اص عول  -

 عْاسض بعذ اص عول جشاحی -

 آگاُی اص سّؽِای جایگضیي دسهاى -

 پیاهذُای احتوالی پظ اص عول جشاحی -

 آگاُی اص ُضیٌَ ُا یا تعشفَ ُای دسهاًی -

 :لغوت اًتِای بشگ آهْصػ بَ بیواس

تشخیص دسًِایت پشعتاسّپضؽک تشخیص کٌٌذٍ لغوت اًتِای فشم سا هِش ّاهضاء هی ًوایٌذ ّاص فشد آهْصػ گیشًذٍ صهاى 

 .ًیض اهضاء یا اثشاًگؾت گشفتَ هی ؽْد

 :هِن ات تزکش  

هاًٌذ بشگ ) دس صْست کوبْد فضا جِت ثبت آهْصؽِای اسائَ ؽذٍ بَ بیواس یا ُوشاٍ بیواس هیتْاًذ بشگ دیگشی  -

  .اضافَ ؽْد( گضاسػ پشعتاسی

 ّ بالی هی هاًذ بشگ آهْصػ بَ بیواس بصْست دّبشگی ّ پؾت ّ سّ هی باؽذ کَ بشگ اصلی دس پشًّذٍ دسج  -

 .بَ بیواس تحْیل دادٍ هی ؽْد ( کاسبٌی)ّبشگ دّم 

 : ساٌُوای بیواساى جِت دعتشعی بَ هشکض آهْصؽی
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