
واحد پرستاری  » وبینار 

«آموزش و پیگیری بیمار

کارشناس آموزش به بیمار-خبیری

دانشگاه ایران-کارشناس آموزش به بیمار -خبیری



دانشگاه ایران-کارشناس آموزش به بیمار -خبیری



دانشگاه ایران-کارشناس آموزش به بیمار -خبیری



:صعب العالج/ مزمنبیماری -

بیماار و  بیماری طوالنی مدتی است که تغییرات جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی در

دوره درماان ایاگ واروه از    . خانواده ایجاد و کارکرد های آن ها را محدود می کناد 

ن بیماری ها طوالنی و مراحل بهبود آن دشوار می باشد و معموال درمان قطعی بارای آ 

.وجود ندارد

:  درمانی و مراقبتیمراکز -

شامل )تی دولدانشکده اعم از دولتی، خصوصی و غیر / مراکز تحت پوشش  دانشگاهکلیه -

( ساتری بیمارستان های سازمان تامیگ اجتماعی، نفت، نیروهای مسلح، بانک ملی و دادو

ی، درمانی باشد که به بیماران و ویرندوان خدمت سرپایی و بستری، خدمات تشخیصمی 

.  و مراقبتی ارائه می نماید
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:کلی هدف 

د و بهباو تلا  مخارتقای سطح ساممت، پیشاگیری در ساطو     هدف از تاسیس ایگ واحدها، 

تقمل در خود رفتارهای مرتبط با سممت در جهت دستیابی به باالتریگ سطح سممتی ممکگ و اس

.مراقبتی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان و خانواده آن ها می باشد
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واحدمسؤول 

هاده  اداره شده و مسؤولیت آن بار ع ( مترون)نظر مدیر خدمات پرستاری بیمارستان زیر واحد ایگ 

. آموزشی می باشد/ سوپروایزر آموزش سممت

: 1تبصره

نوان مسؤول می توانند از ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری به عهای آموزشیبیمارستان 

. استفاده کنندواحد

: 2تبصره 

طارف  قابل برون سپاری به مراکز مشاوره و ارایه مراقبت پرستاری در منازل ، واحدایگهای فعالیت 

زشی آمو/ قرارداد بیمارستان بوده و نظارت بر حسگ اجرای آن، بر عهده سوپروایزر آموزش سممت

.در قالب اخذ وزارش های ادواری و بازدیدهای موردی می باشد
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واحدوظایف مسؤول شرح -4

واحد   هماهنگی با ریاست بیمارستان جهت تامیگ فضای فیزیکی مناسب و تجهیزات و بودجه برای شروع و تداوم فعالیت -

واحد  ارجاع مناسب بیماران به نظارت بر -

واحدارزیابی و انتخاب پرستاران واجد شرایط جهت فعالیت در -

و نظارت بر حسگ انجام آن واحد تهیه و تنظیم برنامه کاری -

واحدنظارت بر عملکرد کارکنان شاغل در -

نظارت بر تهیه محتوا و استفاده از ابزار های کمک آموزشی مناسب  -

به مبادی ذیربط و تعییگ اقدامات اصمحی مناسبواحد ارزشیابی و ارایه نتایج پایش شاخص های اثربخشی -

نظارت بر پیگیری پس از ترخیص بیماران واجد شرایط  -

حضور مستمر و فعال در شیفت کاری-
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واحد  شرایط احراز پرستار 

مدرک کارشناسی پرستاری و باالتر-

نیروها در صورت وجود پرستار با مدرک کارشناس ارشد بهداشت جامعه در بیمارستان، اولویت بکارویری ایگدر : تبصره

.  مدنظر می باشدواحد 

حداقل دو سال سابقه کار بالینی -

داشتگ پروانه صمحیت حرفه ای-

ارتباط مؤثر، طراحی )کوتاه مدت در زمینه آموزش به بیمار و خانواده / وذراندن دوره های آموزشی ضمگ خدمت-

(  ویربرنامه آموزشی، مراقبت تسکینی، مراقبت در منزل و دوره های آموزشی مرتبط با پرستاری بیماری های غیروا

و با واحد مسؤول در صورتی که دانشجویان تحصیمت تکمیلی پرستاری حایز شرایط فوق باشد می توانند زیر نظر:تبصره

. هماهنگی عضو هیئت علمی پرستاری انجام وظیفه نمایند
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واحدوظایف پرستار شرح 

آموزش به بیمار و خانواده-الف

بررسی و نیازسنجی نیاز های آموزشی بیمار و خانواده -

تعییگ و ثبت اولویت های آموزشی بیمار و خانواده-

برنامه ریزی برای جلسات وروهی آموزشی-

مشارکت در وردآوری، تدویگ و به کارویری محتواها و مواد آموزشی -

ارزشیابی اثربخشی آموزش های ارایه شده به بیمار و خانواده-

مشاوره با پرستاران تخصصی یا پزشک برای ارائه آموزش های تخصصی درصورت نیاز -

واحد به مسؤول واحد ارایه وزارش عملکرد -
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پیگیری بیماران 

ز ترخیصپیگیری تلفنی جهت بررسی و ارزیابی بیمار از نظر اثربخشی آموزش های ارایه شده و نیازهای پس ا-

هماهنگی جهت ارجاع بیمار به مراکز مراقبت در منزل و یا مراقبت طوالنی مدت-

ار مراقب در خانواده در زمان بستری بر عهده پرست/ مسؤولیت آموزش محتوای آموزشی ارایه شده به بیمار: تبصره

.بخش است
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واحد  زیرساخت های الزم جهت 

واحدفضای فیزیکی استاندارد 

. متر مربع می باشد18شامل یک اتاق به متراژ حداقل واحد حداقل تعداد اتاق برای تاسیس -

.وجود محلی برای انتظار بیماران و همراهان ضروری است. باید مختص آموزش به بیمار باشدواحد فضای -

. استالزامیواحد در ورودی های بیمارستان و درمانگاه و نصب تابلوی واحد نصب بنر با ذکر نام -
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واحدنیروی انسانی مورد نیاز . 2-7

.است6شرایط بند یک نفر پرستار واجد شرایط نیاز واحد موردحداقل پرسنل 

:  محاسبه نیرو بر اساس موارد زیر انجام می شود

به ازای هر و پس از آن، نفر باشد، یک پرستار در نظر ورفته شده 100تا 50مورد نظر بیگ در بیمارستان هایی که تعداد ترخیصی ماهانه آنها در بیماری 

.به واحد اضافه می شودنفر ترخیصی در ماه، یک تا دو نفر نیرو100

زشک می تواند طی انجام هماهنگی های قبلی، بیماران را به واحدهای تغذیه، مددکاری، مشاوره روانشناختی و پواحد حسب نیاز، پرستار : 1تبصره

.متخصص و هر واحد مرتبط دیگری در آن بیمارستان ارجاع دهد

.  در صورت وجود کارشناس ارشد روان پرستاری، جهت مشاوره روان بیماران از ایگ پرستاران استفاده شود: 2تبصره 

انجام ( مترون)بیمارستان مدیر خدمات پرستاری آموزشی و با امضای / به پیشنهاد سوپروایزر آموزش سممتواحد صدور ابمغ برای پرستار :3تبصره

.می شود

دانشگاه ایران-کارشناس آموزش به بیمار -خبیری



تجهیزات و امکانات آموزشی و کمک آموزشی. 3-7

زاد جهات  خط تلفاگ آ شامل یک دستگاه کامپیوتر با تجهیزات جانبی، واحد حداقل تجهیزات مورد نیاز -

.  استپیگیری بیماران و  اختصاص اینترنت جهت ارتباط با بیماران از طریق فضای مجازی 

. تجهیزات اداری و آموزشی، ابزارهای کمک آموزشی و رسانه های آموزشی  فراهم شود-

. ه شودجهت بروزاری جلسات وروهی آموزش به بیمار، کمس یا سالگ کنفرانس در نظر ورفت: تبصره
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در واحد( گام های اجرایی)فرآیند ارایه خدمت 

آموزش به بیمار -الف 

ری در بخش بیمار پس از انجام مراحل ترخیص از بخش بستری و تکمیل آموزش های الزم و تخصصی که از بدو بست-1

.ارجاع داده می شودواحد توسط پرستار مراقب و پزشک خود دریافت کرده، توسط سرپرستار مربوطه به 

راجعه با استفاده از فرم ارجاع از بخش های بستری، فرم ارجاع پزشک درمانگاه و یا مواحد ارجاع بیمار به : تبصره

.  مستقیم می باشد

ه فرم ارجاع پزشک باید خمصه ای از درمان های انجام شده، دستورات پزشک و نیازهای آموزشی بیمار کدر -2

. توسط پزشک شناسایی شده قید وردد

، تشخیص اولیه بستری/ شکایت اصلی بیمار، علت پذیرش: حداقل اطمعات مندرج در خمصه پرونده بیمار شامل: تبصره

وه فهرستی از خدمات ارایه شده، داروها و نحپاراواحد، و نهایی، اقدامات درمانی و اعمال جراحی، نتایج آزمایش ها و 

.مار می باشدانتقال بیمار و سیر بیماری، وضعیت بیمار هنگام ترخیص، توصیه های پس از ترخیص و نحوه انتقال بی

دانشگاه ایران-کارشناس آموزش به بیمار -خبیری



.    یا  دستی ثبت می ورددHISاطمعات بیماران مراجعه کننده به واحد در فرم های مربوطه، بسته به شرایط در -3

.  الکترونیک تکمیل می وردد/ به صورت دستیواحد پرونده آموزشی بیماران مراجعه کننده به -4

معیت شناختی و به صورت الکترونیک تشکیل شده و شامل فرم اطمعات جواحد پرونده بیماران مراجعه کننده به : تبصره

مار، مواد آموزشی بالینی، نیازسنجی آموزش به بیمار، عناویگ اصلی آموزش داده شده، ارزشیابی یادویری، پیگیری بی

. می باشد( در صورت نیاز)ارایه شده به بیمار و ارجاع بیمار به سایر مراکز 

.اجرا می ورددواحد توسط پرستار واحد برنامه مدون آموزشی جهت تشخیص های شایع مراجعه کننده به -5

یفیت، واحد آمار پرستاری آموزش و پیگیری بیمار، با مشارکت واحد بهبود کواحد تعییگ اثربخشی فعالیت های : تبصره

.و برنامه ریزی و روابط عمومی بیمارستان انجام می شود
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پیگیری بیماران -ب

مل صاعب العامج شاا   / مشمولیگ دریافت خدمات پیگیری شامل افراد مبتم به بیمااری هاای مازمگ   -1

CHF,CVA,COPDجویان، ، دیابت، سرطان و آمپوتاسیون معرفی شده از بخش های بستری بوده و سایر مدد

. مراجعه نمایندواحد صرفا جهت دریافت آموزش می توانند به صورت مستقیم به ایگ 

اس بیمارستان بر اساس ظرفیت، سیاست های داخلی و نظر پزشاکان معاالج مای تواناد بار اسا      : تبصره

.ری ارایه نمایددستورالعمل مشخص و مدون، به بیماران مبتم به سایر بیماری ها نیز خدمات آموزشی و پیگی

کی از از طریق مصاحبه تلفنی با بیمار ترخیصی در منزل یا ی( 1-6پیوست های )پرسشنامه های مربوطه -3

.، بر اساس نوع بیماری جهت پیگیری تکمیل می ورددافراد خانواده
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.  مستندات مرتبط با اقدامات انجام شده در فرم های مربوطه ثبت می شود-4

 HISتر تا زمان راه اندازی برنامه در بسواحد یک نسخه از خمصه پرونده در پرونده بیمار نزد پرستار -5

.می ورددبایگانی 

وت، تحلیل نقاط ق)در پایان هر سه ماه واحد جمع بندی، تحلیل و ارسال نتایج خدمات ارایه شده در -6

تاری  به مدیر خدمات پرستاری بیمارستان جهت ارسال به مدیریت پرس( قابل ارتقا و اقدامات  اصمحی

.  دانشگاه انجام می وردد

با همکاری واحد مدارک پزشکی  HISثبت و نگهداری پرونده بیمار تا امکان استفاده از بستر : تبصره

.بیمارستان و با رعایت استانداردهای مربوطه انجام می شود
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تواتر پیگیری

به شر   الج یا شروع و بر اساس نظر پزشک معاز سه روز پس از ترخیص تواتر پیگیری بر اساس نوع بیماری 

:ذیل تعییگ می وردد

اشد، پیگیری  در بیمارانی که در هنگام تکمیل فرم پیگیری، هیچ یک از عمیم هشدار اصلی وجود نداشته ب

.انجام می شوددر ماه اول هر دو هفته و از آن به بعد ماهانه 

چگونگی پیگیری بر در صورتی که تواتر پیگیری بیمار توسط پزشک معالج تعییگ شده باشد، تواتر و:تبصره

.صورت می ویرددستور کتبی پزشک  اساس 
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واحدارزشیابی فرایند 

(هر سه ماه یکبار)فایل اکسل به صورت فصلی تکمیل . 1-12

وزارش کتبی در خصوص نقاط ضع ، قابل ارتقا و برنامه های اصمحیارایه . 12-
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(7پیوست )های ارزشیابی شاخص 

نددرصد بیماران ترخیصی که در بازه زمانی یک ماهه پس از ترخیص نیاز به بستری مجدد پیدا نمود

درصد عوارض جسمی پس از ترخیص بیماران ترخیصی در رابطه با خود مراقبتی در منزل

واویرهای غیرواحد / درصد تعداد مراجعات برنامه ریزی نشده بیماران ترخیصی به اورژانس بیمارستانی

درصد رضایتمندی بیماران ترخیصی و خانواده آن ها از خدمات آموزشی و پیگیری
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تدوین و از تاریخ ابالغ در تمامی پیوست7تبصره و 16ماده، 11این دستورالعمل  مشتمل بر 

.بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی الزم االجرا می باشد
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بیماران مشمول پیگیری در واحد آموزش به بیمار وپیگیری

بیمار تحت آمپوتاسیون

بیمار مبتم به سرطان

(COPD)بیمار مبتم به بیماری مزمگ انسدادی ریوی

(CVA)بیمار دچار سکته مغزی

دیابت

((CHF)نارسایی احتقانی قلب
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مراجعه مستقیم/ درمانگاه /ترخیص یافته فرایند پیگیری بیماران 

توسط تکمیل آموزشهای الزم و تخصصی که از بدو بستری در بخش

یماربه پرستار مراقب و پزشک معالج برنامه ریزی شده است و ارجاع ب

واحد با استفاده از فرم ارجاع توسط سرپرستار  

ط صدور دستور ترخیص بیمار توس

یپزشک معالج از بخشهای بستر

تکمیل فرم ارجاع توسط پزشک و ارجاع به واحد توسط  

پزشک معالج 

. یا  دستی ثبت می ورددHISو پرونده آموزشی بیماران مراجعه کننده به کلینیک در فرم های مربوطه، بسته به شرایط در تکمیل اطمعات 

حدمراجعه مستقیم بیمار به وا
ر مراجعه سرپایی به پزشک د

درمانگاه یا مطب

میشودپیگیری بر اساس نوع بیماری از سه روز پس از ترخیص شروعتواتر 

نه                                                                                                      بله
آیا عمئم هشدار  

وجود دارد ؟ پیگیری در ماه اول هر دو هفته و از آن به بعد  

ماهانه انجام می شود

چگونگی و گ تواتر پیگیری بیمار توسط پزشک معالج تعیی

.ویردپیگیری بر اساس دستور کتبی پزشک  صورت می
دانشگاه ایران-کارشناس آموزش به بیمار -خبیری



دانشگاه ایران-کارشناس آموزش به بیمار -خبیری



دانشگاه ایران-کارشناس آموزش به بیمار -خبیری



دانشگاه ایران-کارشناس آموزش به بیمار -خبیری



دانشگاه ایران-کارشناس آموزش به بیمار -خبیری



دانشگاه ایران-کارشناس آموزش به بیمار -خبیری



دانشگاه ایران-کارشناس آموزش به بیمار -خبیری



دانشگاه ایران-کارشناس آموزش به بیمار -خبیری



دانشگاه ایران-کارشناس آموزش به بیمار -خبیری



دانشگاه ایران-کارشناس آموزش به بیمار -خبیری



Indicators  - 1401

دانشگاه ایران-کارشناس آموزش به بیمار -خبیری



شیت اول -شاخصها در یک نگاه

سه ماهه اول 

سال

سه ماه دوم 

سال

سه ماه سوم  

سال
جمع کلسه ماه چهارم سال

%0درصد بیماران ترخیصی که نیاز به بستری مجدد پیدا نمودند

%0درصد رضایتمندی بیماران ترخیصی و خانواده آنها از خدمات آموزشی و پیگیری

%0درصد عوارض جسمی پس از ترخیص در بیماران 

%0درصد تعداد مراجعات برنامه ریزی نشده بیماران ترخیصی به اورژانس بیمارستانی/ کلینیک غیرواگیر

%0درصد بیماران ترخیصی که نیاز به بستری مجدد پیدا نمودند

%0درصد رضایتمندی بیماران ترخیصی و خانواده آنها از خدمات آموزشی و پیگیری

%0درصد عوارض جسمی پس از ترخیص در بیماران 

%0درصد تعداد مراجعات برنامه ریزی نشده بیماران ترخیصی به اورژانس بیمارستانی/ کلینیک غیرواگیر

%0درصد بیماران ترخیصی که نیاز به بستری مجدد پیدا نمودند

%0درصد رضایتمندی بیماران ترخیصی و خانواده آنها از خدمات آموزشی و پیگیری

%0درصد عوارض جسمی پس از ترخیص در بیماران 

%0درصد تعداد مراجعات برنامه ریزی نشده بیماران ترخیصی به اورژانس بیمارستانی/ کلینیک غیرواگیر

* در هر ستون میانگیگ کل شاخص سه ماهه نوشته شود.

عنوان شاخص نام بیمارستان

فرم جمع آوری اطالعات شاخص های ارزشیابی کلینیک پرستاری آموزش و  پیگیری بیمار در دانشگاه علوم پزشکی ................................

* عدد شاخص 

دانشگاه ایران-کارشناس آموزش به بیمار -خبیری



شیت دوم –محاسبه شاخصها 

زمان وزارش ویری

عنوان شاخص
تعداد کل بیمارانی که مجدد 

بستری شدند

کل بیماران ترخیص شده ای که 

پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد کل بیمارانی که 

مجدد بستری شدند

کل بیماران ترخیص شده ای 

که پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد کل بیمارانی 

که مجدد بستری 

شدند

کل بیماران ترخیص 

شده ای که پی ویری 

شدند

عدد شاخص

تعداد کل بیمارانی 

که مجدد بستری 

شدند

کل بیماران ترخیص شده 

ای که پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد کل بیمارانی 

که مجدد بستری 

شدند

کل بیماران ترخیص شده 

ای که پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد کل بیمارانی 

که مجدد بستری 

شدند

کل بیماران ترخیص شده 

ای که پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد کل بیمارانی که 

مجدد بستری شدند

کل بیماران ترخیص 

شده ای که پی 

ویری شدند

عدد شاخص

D!درصد بیماران ترخیصی که  نیاز به بستری مجدد پیدا نمودند IV /0#!D IV /0#!D IV /0#!D IV /0#!D IV /0#!D IV /0#00!D IV /0#

عنوان شاخص
تعداد بیماران/خانواده رضایتمند 

از انجام پی ویری

کل بیماران ترخیص شده ای که 

پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد بیماران/خانواده 

رضایتمند از انجام پی ویری

کل بیماران ترخیص شده ای 

که پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد 

بیماران/خانواده 

رضایتمند از انجام 

پی ویری

کل بیماران ترخیص 

شده ای که پی ویری 

شدند

عدد شاخص

تعداد 

بیماران/خانواده 

رضایتمند از انجام 

پی ویری

کل بیماران ترخیص شده 

ای که پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد 

بیماران/خانواده 

رضایتمند از انجام 

پی ویری

کل بیماران ترخیص شده 

ای که پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد 

بیماران/خانواده 

رضایتمند از انجام 

پی ویری

کل بیماران ترخیص شده 

ای که پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد 

بیماران/خانواده 

رضایتمند از انجام پی 

ویری

کل بیماران ترخیص 

شده ای که پی 

ویری شدند

عدد شاخص

درصد رضایتمندی بیماران ترخیصی / خانواده آنها از خدمات 

پیگیری
!D IV /0#!D IV /0#!D IV /0##D IV /0!#D IV /0!#D IV /0!00!D IV /0#

عنوان شاخص
تعداد بیمارانی که دچار عوارض 

جسمی شده اند

کل بیماران ترخیص شده ای که 

پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد بیمارانی که دچار 

عوارض جسمی شده اند

کل بیماران ترخیص شده ای 

که پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد بیمارانی که 

دچار عوارض 

جسمی شده اند

کل بیماران ترخیص 

شده ای که پی ویری 

شدند

عدد شاخص

تعداد بیمارانی که 

دچار عوارض 

جسمی شده اند

کل بیماران ترخیص شده 

ای که پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد بیمارانی که 

دچار عوارض 

جسمی شده اند

کل بیماران ترخیص شده 

ای که پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد بیمارانی که 

دچار عوارض 

جسمی شده اند

کل بیماران ترخیص شده 

ای که پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد بیمارانی که 

دچار عوارض جسمی 

شده اند

کل بیماران ترخیص 

شده ای که پی 

ویری شدند

عدد شاخص

D!درصد عوارض جسمی پس از ترخیص در بیماران IV /0#!D IV /0#!D IV /0##D IV /0!#D IV /0!#D IV /0!00!D IV /0#

عنوان شاخص
تعداد مراجعات برنامه ریزی نشده 

به اورژانس

کل بیماران ترخیص شده ای که 

پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد مراجعات برنامه 

ریزی نشده به اورژانس

کل بیماران ترخیص شده ای 

که پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد مراجعات 

برنامه ریزی نشده به 

اورژانس

کل بیماران ترخیص 

شده ای که پی ویری 

شدند

عدد شاخص

تعداد مراجعات 

برنامه ریزی نشده 

به اورژانس

کل بیماران ترخیص شده 

ای که پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد مراجعات 

برنامه ریزی نشده 

به اورژانس

کل بیماران ترخیص شده 

ای که پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد مراجعات 

برنامه ریزی نشده 

به اورژانس

کل بیماران ترخیص شده 

ای که پی ویری شدند
عدد شاخص

تعداد مراجعات برنامه 

ریزی نشده به 

اورژانس

کل بیماران ترخیص 

شده ای که پی 

ویری شدند

عدد شاخص

درصد تعداد مراجعات برنامه ریزی نشده بیماران ترخیصی به 

اورژانس بیمارستانی
!D IV /0#!D IV /0#!D IV /0##D IV /0!#D IV /0!#D IV /0!00!D IV /0#

................................ فرم جمع آوری اطمعات شاخص های ارزشیابی کلینیک پرستاری آموزش و پیگیری بیمار در دانشگاه علوم پزشکی 

جمع کل سه ماهه چهارم......................   ....................... سه ماهه اول 

نام بیمارستان

سه ماهه پاییز 1400....................... سه ماهه تابستان 1400....................... سه ماهه سوم...................... سه ماهه دوم....................... 
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آمار بیماران پیگیری شده-شیت سوم 

بیسواد65>65-5051-3536-20مردزن
زیر دیپلم 

و دیپلم
دانشگاهی

CHF

CVA

COPD

Diabetes

cancer

Amputation

00000000000000 جمع کل

تعداد کل بیماران 

پیگیری شده
نوع بیماری نام بیمارستان

علت بستری مجدد پس از 

ترخیص )ذکر علت(

ماهی دو 

بار

سه روز 

پس از 

ترخیص

 تواتر پیگیری )تعداد تماس(

سطح سواد گروه سنی )به سال(  جنس

تعداد افراد پیگیری شده بر حسب  

علت عدم رضایتمندی از 

انجام پیگیری پس از 

ترخیص

شاخص های برنامه 

آمار تعداد بیماران پیگیری شده در کلینیک پرستاری آموزش و پیگیری بیمار در دانشگاه علوم پزشکی.................................

نوع عوارض جسمی بعد از 

ترخیص )ذکر شود(

علت مراجعه به اورژانس )ذکر 

شود(

سایر )ذکر 

شود(
ماهی یکبار
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خسته نباشید
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