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 موزش بیمار بیمارستانیبسته جامع آ

، عوامل تشدید کننده احتمال ، عالئم شایع بیماری، علل شایع بیماریماری شایع مشتمل بر: شرح بیماریبی 600بالغ بر  راهنمای بیمار:

فعالیت ها در زمان ابتال به بیماری، رژیم غذایی که با استفاده از منابع علمی معتبر منطبق بر وقوع بیماری، عوارض احتمالی، درمان، داروها، 

 استانداردهای اعتباربخشی تالیف شده است.

 

 –ها مراقبت  –فعالیت  –غذایی رژیم  –شامل: اقدامات قبل از پروسیجر نکات ضروری در آموزش بیمار ) ار حین بستری:راهنمای پرست

 (و سایر نکات منطبق با استانداردهای اعتباربخشیداروها 

 (نحوه پیگیریو داروها  – مراقبت ها –فعالیت  –غذایی رژیم شامل: نکات ضروری در آموزش بیمار ) راهنمای پرستار حین ترخیص:

 

طبق الزامات اعتباربخشی باید نسخه ای از فرم آموزش بیمار به بیمار داده شود تا در منزل روند  :نرم افزار مراقبت پرستاری در منزل

مراقبت بیمار از خود در منزل و پس از ترخیص ارائه  مراقبت و درمان به خوبی سپری شود که در این خصوص خالصه نکات ضروری جهت

 .شده است

 

کمک می کند تا  مراقبت های بالینی، دارویی و ایمنی بیمار برمشتمل مطالعه راهنماهای مراقبت بالینی  راهنمای مراقبت های بیمار:

همراهان و خانواده بیماران برای همکاری و یا انجام بخشی از مراقبت ها، بخصوص برای تداوم مراقبت در منزل، اطالعات الزم را به دست 

جابجایی بیمار روی  کن است توسط ایشان در بیمارستان صورت بگیرد به صورت صحیح انجام شود. )مانندآورند. همچنین اقداماتی که مم

 (تخت

 

 

 به تومان قیمت محصوالت
 3000 راهنمای بیمار

 6500 ترخیصحین  –راهنمای پرستار حین بستری 
 1500 مراقبت در منزل

 4500 (ایمنی -دارویی -بالینیراهنمای مراقبت های بیمار )
 000/300 (عدد به همراه آیکون های بیمارستانی 86پوسترهای آموزش بیمار و ارتقا سالمت )

 نکته:

فوق   به مبالغ تومان 1000مبلغ  ،بر روی راهنماهاو غیره از بیمارستان  تلفن در صورت درخواست بارگزاری لوگو، شماره .1

 .اضافه می گردد

 .گردد به بیمارستان ارائه می  طراحی دو نوع از هر عنوان در صورت سفارش راهنمای بیمار،  .2

 می باشد. رایگان به صورتبار اول  برای ادیت راهنمای بیمار و پرستار .3
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