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فرایند آموزش بیمار

 ،مبتنی بر نیازهـاي  فرآیندي است بیمار محور آموزش بیمار

تعیین شده توسط پزشک و بیمار براي کمـک بـه بیمـار در    

تصمیم گیري مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماري اش کـه  

براي کنترل و کنارآمدن هر چه بهتر بیمـار بـا بیمـاري اش    براي کنترل و کنارآمدن هر چه بهتر بیمـار بـا بیمـاري اش    

.اجرا می گردد

    براي تضمین آموزش بیماري اثـربخش و قابـل مـدیریت و

ارزشیابی، نیازمند استقرار نظـام جـامع آمـوزش بیمـار در     

.کشور هستیم



.اجتماعی برسند

وقایع 

سالمتی

داروخانه
ــود   - ــاي خ ــیه ه توص

ــراي   ــی بـــ مراقبتـــ

بیماري هاي کوچک
نشریه هاي اطالعاتی -

خط تلفن خودمراقبتی
توصیه هاي خودمراقبتی بـراي    -

بیماري هاي کوچک
توصیه هاي شیوه زندگی -

مراکز مراجعه بیماران
سر پایی 
مشاوره تلفنـی و پیگیـري در    -

  گروه هاي خودیار

مراکـــز جراحـــی 
سرپایی

مراقبت و حمایت غیـر  
ــد از   ــی بعـ تخصصـ

اصالح شیوه  /ترخیص
زندگی

    اختیـاري  بستري مراکز
برنامه هـاي مراقبـت و حمایـت    

 /غیرتخصصی هنگـام تـرخیص  

توصیه هاي شیوه زندگی
درمانگاه ها

در بیمــاران دچــار بیمــاري هــا و     -
مراکز اورژانس

طرح هاي مراقبتی و حمایت  - 

مطب پزشکی عمومی
ارجاع به مراکزحمایت خودمراقبتی  -
تشویق وآموزش بیماران -

  موقعیت هاي حمایت از آموزش بیمار براي خودمراقبتی

درمانگاه ها
در بیمــاران دچــار بیمــاري هــا و     -

مصــدومیت هــاي کوچــک توصــیه بــه 

خودمراقبتی
ارتقاي خودمراقبتی -

مراکز اورژانس
طرح هاي مراقبتی و حمایت  -   

غیرتخصصی هنگام ترخیص
آسایشگاه ها 

ــوزش      - آمـــــ
ــاي   ــارت هـ مهـ
خودمراقبتی براي 

گروه   مقیم

مراقبت در منزل 
آموزش مهارت هاي خـودمراقبتی   ---

خانهبراي مردم دچار وضعیت مزمن
ــدگی ســالم،ورزش،تغذیه ــویض /شــیوه زن تع

/پیشگیري از سقوط/حباب هاي روشنایی
ــت اســتفاده از روش هــاي / اســتفاده از اینترن

/خودپایشی/خودتشخیصی/خودمراقبتی
ــابق   ــاي تط ــی  /روش ه ــاي مراقبت ــان ه مک

گروه هاي حمایتی غیرتخصصی/ویژه

قبت هاي پرستاريمرا
آموزش مهارت هـاي خـودمراقبتی   -

براي افراد دچار وضعیت هاي مزمن



خودمراقبتی گانه آموزش بیمار براي 3حیطه هاي   

  استراوس وکوربین  

 مانند مصـرف  وضعیت بیماري کنترل مراقبت هاي پزشکی یا

؛.....دارو، رعایت رژیم غذایی خاص و 

که شامل حفظ، تغییر و یا مدیریت نقش هـا و   مراقبت هایی
ماننـد اعمـال   . رفتارهاي جدید در زندگی روزمره می شوند ماننـد اعمـال   . رفتارهاي جدید در زندگی روزمره می شوند
در مبتالیـان بـه   تغییراتی در روش انجام ورزش هاي دلخواه 

کمردرد؛

 مدیریت هیجان هاي ناشی از ابتالي به یک بیماري مزمن که
ماننـد خشـم،   . دیدگاه بیمار را نسبت به آینده تغییر می دهد

.ترس، یأس و افسردگی ناشی از یک بیماري مزمن



انواع رویکرد هاي آموزش بیمار

مدل بیمار مدار

 

 خودکارآمدي

 مشارکت بیمار

مدل پزشک مدار

ظرفیت بیمار

بیمار تبعیت  مشارکت بیمار

  ــار ــط بیم ــزي توس ــه ری برنام

مستقل و توانمند، فعال

  بیمار نیازهاي آموزشی خـود

.را تعیین می کند

بیمار تبعیت

  ر        بیمــا برنامــه ریــزي بــراي

وابستهو  غیر فعال

 نیازهاي آموزشی بیمار پزشک

.را تعیین می کند



آموزش بیمار با رویکرد خودمراقبتی

       آموزش بیمار با رویکـرد خـودمراقبتی در برگیرنـده تمـام فعالیـت هـاي
و آموزش هـاي بهداشـتی   ، آموزش هاي درمانیآموزشی براي بیمار شامل 

است که براي کمک به بیمـار بـه منظـور تصـمیم گیـري      ارتقاي سالمت 
آگاهانه در مورد بیماري خود و کسب مهارت هاي خودمراقبتی صـورت  

 .می گیرد .می گیرد

هاي الزم براي مقابلـه بـا وضـعیت     بیماري است که مهارت،  »خبره«بیمار
. بیماري خود را کسب نموده است

ممکن نیسـت   ساده به بیمار اطالع رسانی تنها با یک ،بیمار خبره آموزش
بلکه اساس این برنامه ایجاد اطمینان و انگیزه در بیمـار بـراي اسـتفاده از    

ـ     مهارت دسـت  ه هاي فردي،  اطالعات و خدمات تخصصـی بـه منظـور ب

. بیماري است در عین اشآوردن کنترل زندگی 



ویژگی هاي بیمار خبره

دارد؛ خود احساس اطمینان و کنترل روي زندگی 

مناسب داشته باشد  ، برخوردهدفش این است که با وضعیت خود

؛ همکاري می کند نیز و در این راه با مراقبان بهداشتی

طور مؤثر با مراقبان بهداشتی ارتباط برقرار می کنـد و عالقمنـد   ه ب طور مؤثر با مراقبان بهداشتی ارتباط برقرار می کنـد و عالقمنـد   ه ب

؛ها و درمان خود سهیم باشد است که در مسئولیت

  روي خـود و خـانواده اش    اش در مورد تأثیر درازمـدت بیمـاري     

؛ واقع نگر است

 ـ ا دانش و مهارت خود را براي هدایت کامل زنـدگی کـار  ه ش ب

. می گیرد



عاملیت خودمراقبتی 
)توانمندي(

ــرل  -هیالت الزم تســـــ - درك کنتـ
شده 

مهارت
يکارآمد- خوددانش

ســـــــواد  -
بهداشتی

تقاضاي خودمراقبتی

تعریف فرد از سالمت -
خود انگاره -

انگیزش

خودمراقبتی
عوامل  

اي  زمینه
   عوامل

اي زمینه

  يمؤلفه ها
خودمراقبتی

محیط حمایت کننده
حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، گزینـه هـاي انتخـاب سـالمت،     

تسهیالت الزم براي کسب دانش، مهارت، انگیزش و خودکارآمدي 

هیالت الزم تســـــ -
براي کسـب دانـش،   

نگیزشمهارت و ا
تجربیات گذشته -

خودکارآمدي

ــرل  - درك کنتـ
شده 

ــود  - بهبـــــ
خودانگاره

تجربیــــات   -
گذشته

ســـــــواد  -
بهداشتی

اطالعـــــات  -
بهداشتی

بهره مندي از  -
منابع سالمت

انگیزش -

تعریف فرد از سالمت -
خود انگاره -
مزایــا و موانــع درك شــدة  -

رفتار
سالمت درك شده -
ارزش سالمت -
نفوذ اجتماعی -
ــادات و   - ــتم اعتقــ سیســ

ارزش ها
خودکارآمدي -

عوامل  
مؤثر  
بر  
ها مؤلفه



....براي داشتن انتخابی توانمند و آگاهانه، فرد باید

، خود انگاره، تعریف فرد از سالمت .از انگیزه کافی برخوردار باشد) 1
، ارزش سـالمت ، سالمت درك شـده ، مزایا و موانع درك شدة رفتار

خودکارآمدي فـرد بـر   و  سیستم اعتقادات و ارزش ها، نفوذ اجتماعی

انگیزه او تأثیر می گذارند؛

بـراي کسـب    ).دانـش (اطالعات کافی در مورد موضوع داشته باشد) 2

انگیزه او تأثیر می گذارند؛

بـراي کسـب    ).دانـش (اطالعات کافی در مورد موضوع داشته باشد) 2
این دانش وي به سواد بهداشتی کافی، اطالعات مناسـب و معتبـر و   

در دسترس و مهارت بهره مندي از منابع سالمت نیاز دارد؛ 

). کارآمـدي -خود(توانایی دست زدن به اقدام مؤثر را در خود ببیند ) 3
و » کنتـرل درك شـده  «حصول ایـن توانـایی ناشـی از مؤلفـه هـاي      

:است» خودانگاره«



....براي داشتن انتخابی توانمند و آگاهانه، فرد باید

»یعنی آیا فرد بـه طـورکلی و در حیطـه سـالمت     » کنترل درك شده
حس می کند که می توان بر امور کنترل داشت و در سرنوشـت خـود   

سهیم شد یا نه؟

»یعنی مجموعه افکار و احساسات فرد درباره خودش» خودانگاره.

باور فرد نسبت بـه توانـایی خـود در اعمـال ایـن       »کارآمدي-خود«

.یعنی مجموعه افکار و احساسات فرد درباره خودش» خودانگاره«

»باور فرد نسبت بـه توانـایی خـود در اعمـال ایـن       »کارآمدي-خود
.  کنترل است

براي ارزیابی وضعیت خود، تصمیم گیري و اقـدام  مهارت هاي الزم) 4
.  را کسب نماید

داشته باشد تـا بتوانـد مجموعـۀ فـوق را بـه      » حمایت هاي محیطی«) 5

. تبدیل نماید» رفتار سالمت بخش«



مهارت هاي اصلی آموزش بیمار با رویکرد خودمراقبتی 6
هولمن و لوریگ 

 مسألهحل

تصمیم گیري

بهره مندي از منابع بهره مندي از منابع

مشارکت با ارایه دهندگان خدمات بهداشتی

دست به اقدام زدن

متناسب نمودن برنامه با ویژگی هاي فردي خود



 ارزیابی نیازهاي خودمراقبتی بیمار) 1

تشخیص رفتاري

تعیین موضوع خودمراقبتی

  جمع آوري و تحلیل اطالعات خودمراقبتی بیمار

بررسی انگیزه بیمار براي یادگیري خودمراقبتی) 2

1مراحل آموزش بیمار براي خودمراقبتی  

بررسی انگیزه بیمار براي یادگیري خودمراقبتی) 2

تشخیص نیاز به کسب دانش در بیمار

  تعیین میزان آمادگی بیمار براي یادگیري خودمراقبتی

طراحی برنامه آموزش بیمار براي خودمراقبتی) 3

چه مواردي بـراي یـادگیري بیمـار ضـروري     : تبیین اهداف آموزش بیمار براي خودمراقبتی
است؟ اولویت هاي یادگیري چیست؟ موفقیت بیمار چگونه ارزیابی می شود؟ 

بیمار چگونـه اسـت؟ چـه    ) دانش، مهارت، رفتار و توانایی ها(توان یادگیري : ارزیابی بیمار
عواملی موجب تسریع یا توقـف بیمـار در اجـراي توصـیه هـاي خـودمراقبتی مـی شـود؟             

اولویت هاي خودمراقبتی بیمار چیست؟



2مراحل آموزش بیمار براي خودمراقبتی

اجراي برنامه آموزش بیمار براي خودمراقبتی) 4

بهترین راهکار را انتخاب کنید تا با اهداف خودمراقبتی بیمار تطابق داشته باشد

زمان را از دیدگاه بیمار و از جنبه درمانی مورد توجه قرار دهید

به بیمار فرصت دهید تا مسوولیت مراقبت از خود را بپذیرد

منابع بیمار را تجهیز کنید منابع بیمار را تجهیز کنید

 برنامه را بر اساس اولویت به مراحل قابل مدیریت تفکیک کنید

ارزیابی نتایج) 5

 بیمارتا چه میزان به اهداف تعیین شده رسیده است؟

اگر بیمار به اهداف مورد نظر نرسیده، دالیل عدم موفقیت او را شناسایی کنید .

 چه راه حل هایی وجود دارد؟



3مراحل آموزش بیمار براي خودمراقبتی

اصالح برنامه آموزش بیمار براي خودمراقبتی) 6

تعیین اهداف ابتدایی آموزش بیمار در مورد رفتاري مشخص

  ــردي ــل ف ــین عوام ــته   (تعی ــارب گذش ــار و تج ــارت، رفت ــش، مه ، )دان
سیستم حمایت اجتماعی؛ رفتار و عقاید خانواده، دوستان و کارفرما؛ (اجتماعی

موقعیـت جغرافیـایی،   (، محیطـی )ارزش هاي فرهنگـی؛ تـأثیرات اجتمـاعی    موقعیـت جغرافیـایی،   (، محیطـی )ارزش هاي فرهنگـی؛ تـأثیرات اجتمـاعی   
ــد     ــغل و درآم ــه، ش ــه روزان ــالی، برنام ــت م ــدگی،  موقعی ــبات زن ، )مناس

تأثیرگذار ) منفعت، مدت زمان/پیچیدگی برنامه، عوامل جانبی، هزینه(درمانی
بر رفتار بیمار

تعیین عوامل تسریع کننده و بازدارنده تحقق اهداف برنامه

  تعیین عوامل قابل تغییر با آموزش بیمار یا استفاده از گزینه هاي مناسب

تعیین و اولویت بندي اهداف جدید برنامه ) 7



نظام جامع آموزش بیمار
1384-دکتر شهرام رفیعی فر و همکاران

 ما نظام جامع آموزش بیمار را با توجه به معیارهاي کشورمان در
و مرکز بهداشتی درمانی روستایی ، مطب و کلینیکسه موقعیت 

.طراحی کردیم بیمارستان
    نظام طراحی شده در هر یک از این موقعیت هـا از پـنج بخـش

:تشکیل شده است:تشکیل شده است
فلوچارت کلی برنامه آموزش بیمار ) 1
فلوچارت هاي میانی یا فرآیند محور ) 2
فلوچارت هاي جزیی یا بیمار محور ) 3
جداول خدمات) 4
جداول ارایه دهندگان خدمات ) 5



رویکردهاي کلی نظام جامع آموزش بیمار  

توسعه رفتار سالم و تغییر رفتارهاي تهدید کننده سالمت  ) 1

توجه به حق انتخاب آگاهانه بیمار در کلیه فرآیندهاي مـرتبط بـا   ) 2

بیماري شامل پیشگیري، تشخیص، درمان و توانبخشی   

نیازي که بیمار بیان می کنـد و  (برنامه ریزي بر پایه نیازهاي بیمار ) 3 نیازي که بیمار بیان می کنـد و  (برنامه ریزي بر پایه نیازهاي بیمار ) 3

) نیازي که پزشک براي بیمار احساس می کند

مشارکت پزشک و بیمار در تصمیم گیري براي درمان، آموزش و ) 4

تعیین نیاز بیمار 

به رسمیت شناختن آموزش بیمار به عنوان یکـی از نشـانگرهاي   ) 5

کیفیت مراقبت 



اهداف کلی استقرار نظام جامع آموزش بیمار   

کاهش شاخص هاي مرگ و میـر و ابـتالء از طریـق    ) 1 
افزایش کارایی مدیریت بیماري هـا در زمینـه درمـان،    

پیشگیري و سازش با بیماري ها

مصرح در (افزایش بهره مندي بیماران از حقوق بیمار ) 2

پیشگیري و سازش با بیماري ها

مصرح در (افزایش بهره مندي بیماران از حقوق بیمار ) 2

)منشور حقوقی بیماران

بهبود کیفیت مراقبت ) 3

افزایش رضایت بیماران از خدمات سالمت) 4



اهداف اختصاصی رفتاري نظام جامع آموزش بیمار 

. بیمار اقدامات بیمار محور الزم براي تشخیص بیماري را انجام دهد -1

.بیمار اقدامات بیمار محور الزم براي کسب کمک در مورد بیماري خود را انجام دهـد -2

را ) بهبود عالیـم و پیشـگیري از عـوارض   (بیمار اقدامات بیمار محور الزم براي درمان  -3

.انجام دهد

. بیمار اقدامات بیمار محور الزم براي توانبخشی خود را انجام دهد -4 . بیمار اقدامات بیمار محور الزم براي توانبخشی خود را انجام دهد -4

:بیمار اقدامات بیمار محور الزم براي پیشگیري از بیماري در سایرین را انجام دهد -5

اقدامات بیمار محور الزم در مورد پیشگیري اولیه از بیمـاري در سـایرین را انجـام     -1-5

. دهد

اقدامات بیمار محور الزم در مورد پیشگیري ثانویه از بیماري در سـایرین را انجـام    -2-5

. دهد

بیمار در راستاي استیفاي حقوق تعریف شده خود، براسـاس منشـور کشـوري حقـوق      -6

. بیمار اقدام نماید



  1اهداف اختصاصی آموزشی نظام جامع آموزش بیمار

. کلیه بیماران به خدمات آموزش بیمار دسترسی داشته باشند-1

کلیه بیماران در مراحل مختلف بیماري خدمات آموزشی متناسب با آن مرحله -1-1
).عدالت عمودي(را دریافت کنند 

کلیه بیماران با نیازهاي مشابه، خـدمات آموزشـی مشـابه را دریافـت کننـد      -2-1
):عدالت افقی(

.بیمار عالیم بیماري را بشناسد -1 .بیمار عالیم بیماري را بشناسد -1
.بیمار راه هاي انتقال یا عوامل زمینه ساز بیماري را بشناسد -2
. بیمار عوارض بیماري را بشناسد -3
، راه هـاي پیشـگیري از عـود و در    )در صورت وجود(بیمار عالیم عود بیماري  -4

.صورت عود، نحوه برخورد با آن را بشناسد
.بیمار نتیجه بیماري را بشناسد -5
بیمار عالیم بیماري هاي احتمالی همراه یا بیماري هـایی کـه عـوارض بیمـاري      -6

.فصلی می باشند را بشناسد



 2اهداف اختصاصی آموزشی نظام جامع آموزش بیمار

.بیمار کلیه معاینات الزم براي تشخیص بیماري را بشناسد -7
، روش انتخـابی  )سـرپایی  -بسـتري (بیمار انواع روش هاي موجود براي درمـان   -8

پزشک، دالیل انتخاب روش، هزینه احتمالی هر روش، مزایا و معایب هر یـک را  
.بشناسد

، روش انتخابی پزشک، دالیـل  )جراحی -دارویی(بیمار انواع درمان هاي موجود  -9
. انتخاب روش، هزینه احتمالی هر روش، مزایا و معایب هر یک را بشناسد. انتخاب روش، هزینه احتمالی هر روش، مزایا و معایب هر یک را بشناسد

) رادیولـوژي، پـاتولوژي، آزمایشـگاه   (بیمار انواع خـدمات پـاراکلینیکی الزم    -10
روش هاي انتخابی پزشک، دالیل انتخاب روش، هزینه احتمالی هر روش، مزایا و 

.معایب هریک را بشناسد
بیمار به طور کامل عوارض درمان، روش برخورد بـا هـر یـک از عـوارض و      -11

مراکز درمانی که در صورت بروز عوارض و عـدم دسترسـی بـه پزشـک خـود      
.می تواند به آنها مراجعه کند را بشناسد

صحیح و بهداشتی در زندگی روزمره بـراي  ) عملکرد(بیمار روش هاي اجرایی  -12
.تسهیل درمان بیماري و کاهش یا رفع عوارض بیماري را بشناسد
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را ) به ویژه در صورت واگیر بودن بیماري(بیمار روش برخورد با افراد سالم  -13 

.بشناسد

بیمار نحوه بررسی دیگر اعضاي خانواده در صورت ارثی بودن یـا واگیـردار    -14 

.بودن  بیماري را بشناسد

بیمار عوامل خطرساز محیطی را که می تواند بیماري را بدتر کرده یا پیشرفت  -15  بیمار عوامل خطرساز محیطی را که می تواند بیماري را بدتر کرده یا پیشرفت  -15 

.درمان را کند یا متوقف کند، بشناسد

.بیمار تسهیالت ویژه موجود در جامعه در رابطه با بیماري خود را بشناسد -16 

بیمار ارگان ها یا سازمان هاي دولتی یا غیر دولتی موجود در جامعه مرتبط بـا   -17 

. بیماري خود را براي دریافت خدمات مربوطه بشناسد

. بیمار راه هاي افزایش کیفیت زندگی خود در حین و بعد از درمان را بشناسد -18 
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