


{ 
  اصول ثبت گزارش

 پرستاری

1394آذر            



در بیمارستان پرستاران به لحاظ حرفه ای مجبور هستند مراقبت 
 .وخدمت ارائه شده به بیمار را ثبت کنند

 

 :محاسبه دقیقی است از ( Documentation)ثبت

 .آنچه اتفاق افتاده است

 .زمانی که اتفاق افتاده است

 .با چه کیفیتی اتقاق افتاده است

 



 تعریف گزارش پرستاری

 

 گزارش پرستاری

 اجرای ،زمان پرستاری مراقبت الکترونیکی یا کاغذی ثبت

 ثبت این. بیماراست به شده ارائه مراقبت وکیفیت مراقبت

 منتقل سند شکل به و شود می انجام پرستار توسط

 .میشود



 :فواید ثبت گزارش پرستاری
 

 .دهد می افزایش را پرستاری های مراقبت سطح

 .کند می مستند موردبیمار در را یک هر از حاصل ونتایج ها،عملکرد گیری ،تصمیم مشاهدات

 کدام.است اجراءشده زمانی چه در و کسی چه  توسط مراقبتی چه  :  کند می بیان وضوح به

 .است نبوده موثر کدام و بوده موثر مداخالت

 شده انجام های مراقبت درمورد درمانی تیم اعضاء اوباسایر وهماهنگی پرستار ارتباط موجب

 .شود می  بیمار برای

 



بین شیوه ارزشمندی برای نشان دادن نقش پرستار در ارتباط 

 .استبیمار _پرستار

منطبق با استانداردهای قابل قبول برای یک پرستار ماهر وبا 

 .تجربه است

درحکم یک سند قانونی است و موجب حمایت قانونی وحرفه 

 .ای از پرستاران می شود

از نظر حقوقی عملکرد پرستاران با ثبت موارد ، قابل اثبات است 

 .و موردی پذیرفته می شود که خوب گزارش وثبت شده باشد



 ابزارهای ثبت در پرستاری
 

Work Sheet & Kardex 
 

 .برنامه مراقبتی را سازماندهی می کند

 .زمان را مدیریت می کند

 .اولویت های چندگانه راتعیین می کند

 .دستورات پزشک ،آزمایشات ،نوع جراحی ورژیم غذایی راتعیین می کند

 .مداخالت انجام شده وتاثیر حاصل از آن را نشان می دهد

 .مسؤلیت ثبت  درکارت وکاردکس با پرستار مسؤل شیفت است



Client care plan 

 
 .یک چهارچوب  مراقبت  از بیمار است 

 .نیازهای بیمار را بوضوح تعیین می کند

باخودکار نوشته .باید به عنوان یک بخش از پرونده بیمار ثبت شود 

 .شود و به روز رسانی شود



Flowsheet & Checklist 
 

مراقبت های روزانه ،مشاهدات ومراقبت های روتین ثبت 

 ( .V/S  _ I&O _Activity)میشود

بخشی از پرونده اصلی بیمار است وبه عنوان سند در مجامع 

 قضایی مورد استفاده قرا رمی گیرد



Care Map & Clinical Pathway 
 

 

 های مراقبت اجرای آن در که است چهارچوبی

 که نتایجی شودو می بررسی  آینده در نیاز مورد

 حاصل خاص زمانی دوره یک گذشت با  باید

 .گردد می شود،تعیین

 



Monitoring Strip 

 
 .است .....نوارهای الکتروکاردیوگرام ، هولترینگ و

 

کند مهمی رادر بررسی اولیه بیمار فراهم می اطالعات 
 .می باشداز پرونده بالینی بیمار وبخشی 



 گزارش خطا
 

بر اساس خط مشی موجود دربیمارستان تکمیل می 
 .شود

 

فرمی برای حصول اطمینان از کیفیت  ارایه مراقبت بوده  
 .و ابزار تنبیهی محسو ب نمی شود



 خطوط راهنما در ثبت گزارش پرستاری

 

 

 

WRITE IT RIGHT! 
 

Documentation   must be : 

TIMELY  ,   ACCURATE  ,  COMPLETE 



فرایند گزارش نویسی بر اساس خط مشی وروش های اجرایی 

 .مربوطه در بیمارستان اجراء می شود

گزارش پرستاری در فرم استاندارد ثبت می شود ومشخصات 

 .کامل بیمار روی فرم ثبت می شود

گزارش پرستاری در هر شیفت توسط پرستار با خودکار آبی یا 

 .مشکی ثبت می شود

درثبت ساعت .تاریخ، شیفت وساعت ثبت گزارش قید می شود

در ثبت ساعت بلوک زمانی .استفاده می شود 1- 24ازاعداد 

 .به کار برده نمی شود 7-13مثل 



 :گزارش پرستاری بر اساس ترتیب سیستم های زیر ثبت میشود
 

 

 سیستم اعصاب مرکزی-1

 سیستم تنفس-2

 سیستم قلبی عروقی_3

 سیستم پوست_4

 سیستم ادراری_5

 سیستم گوارشی_6

 ماهیچه ای_سیستم اسکلتی_7

 سیستم روانی اجتماعی_8

 سایر موارد_9

 

 .مشکالت مشاهده شده در بررسی اولیه  بیماردر گزارش پرستاری ثبت می شود



 پس از ارزیابی اولیه 

 

 .شود می ثبت پرستاری های تشخیص

 

 .شود می ثبت پرستاری های گایدالین با منطبق مداخالت

 

 پرستاری مداخالت انجام از بیمارپس واکنش و نهایی ارزیابی

 .است پرستار پیگیری دهنده نشان این.شود می ثبت

 

 



 پذیرش گزارش در(....بیمار،برانکارد،ویلچرو خود)بخش به بیمار ورود وطریقه ،ساعت تاریخ

 .شود می ثبت

 

 گرفتگی والک خوردگی خط بدون صحیح امالی با وخوانا خط خوش پرستاری گزارش

 .شود می نوشته

 

 شود می کشیده وصاف نازک خط یک اشتباه جمله روی گزارش ثبت در اشتباه صورت در

 .شود می ثبت(شد اصالح)وکلمه

 

 وامضاء مهر گزارش وسپس میشود ثبت باحروف خوردگی خط موارد تعداد گزارش پایان در

 .میشود

 

 .ندارد وجود خالی فضای گزارش ثبت در



 ثبت در المللی بین استاندارد واختصارات اصطالحات از
 .شود می استفاده

 

   “   “  داخل گفته عین قول نقل به نیاز صورت در

 .گیرد قرارمی

 

 .شود می ثبت سریعتر هرچه پرستاری اقدامات

 

 می رعایت پرستاری اقدامات ثبت توالی گزارش ثبت در
 .شود

 

 



 می ثبت  تشخیصی اقدامات از قبل بیمار به مربوط های سازی آماده کلیه

  .شود

 ،درمانی تشخیصی اقدامات انجام چگونگی و دهنده انجام زمان،نام

 .شود می ثبت بیمار واکنش با همراه ومراقبتی

 ثبت ، نمیکند موافقت وتشخیصی درمانی اقدامات با بیمار که صورتی در

 درمانی اقدامات به نیاز مورد در پرستار دهد می نشان این.شود می

 بیمار اما  است داده آموزش بهداشتی غیر عادات وترک احتیاطی, دارویی,

   است کرده عمل خود وظیفه به پرستار چون.است کرده رد را او پیشنهاد

 .کند می حمایت او  از قانون

 



 می نشان این.شود می ثبت وپرستاری درمانی اقدامات به نسبت بیمار العمل عکس

 بیمار درک مبنای بر گزارش)میکند گیری پی را مداخالت به بیمار پاسخ پرستار دهد

 .(اوست عینی ومشکالت

 

 :مثال

 .میکند ناله و است متاثر او چهره.دهد می 7/10چپ زانوی درد به صبح11 ساعت بیمار

 به دستورخوراکی طبق گرمی میلی500 استامینوفن قرص عدد یک صبح11:10 ساعت

 .شد داده قرار بالش زانوها بین و شد بیمارداده

 داده2/10درد به او و است شده برطرف چپ زانوی درد کرد گزارش بیمار12ساعت

 .است



   .شود می مشاهده بیمار رفتار پرستاری گزارش ثبت در

 او فیزیولوژیک و جسمی های العمل عکس شامل فقط رفتار این
 شامل نیز را او غیرکالمی ،کالمی، خلقی تغییرات بلکه نیست

 .شود می

 .زند می لبخند بیمار :بنویسید

 .است خوب روحی نظر بیماراز: ننویسید

 ‘است شلوغ سرم خیلی امروز’’گوید می بیمار دختر :بنویسید

 .بود ادب بی بیمار بیمار دختر امروز :ننویسید

 

 .پرستارقضاوت نمیکند    
 

 ها جمله و کلمات عین  بیماروخانواده با کالمی ارتباط شرح در
 استفاده عامیانه زبان دستور از.شود می نوشته شفاف

 .نمیشود

 



 درک بویایی طریق از یا میشود میشود،شنیده مشاهده بیمارکه وضعیت در ناگهانی تغییر هر

 .شود می ثبت میشود

 

 .است  کامل جمالت

 :میشود نوشته داشت پیشرونده خون فشار افت بیمار شود نوشته اینکه جای به

 

 در80/40 وبه صبح دقیقه 8:15ساعت در100/50به صبح8 درساعت110/60 از فشارخون

 .یافت کاهش صبح دقیقه 8:45ساعت

 

 (درشب    خصوصا)     بیمار خواب و وفعالیت استراحت ، دفع و تغذیه،اشتها،جذب درد،وضعیت

 .میشود ثبت



 

 وگزارش شوند،ثبت گیری پی یا انجام بعدی های درشیفت باید که اقداماتی

 ،تشخیصی،مشاوره پاراکلینیکی های آزمایش جهت آمادگی)شود می

 .(انها های وجواب

 و گیری پی........و  ها مشاوره، پاراکلینیکی و کلینیکی های آزمایش نتایج

 می ثبت طبیعی غیر موارد و میشود داده اطالع پزشک به دریافت از پس

 .شود

 .شود می ثبت پزشک توسط بیمار ویزیت ساعت

 دفعات تعداد و مختلف وکارشناسان متخصصین توسط شده انجام های ویزیت

 .شود می ثبت آن

 



 .شود می ثبت شیفت هر در دریافتی سرم مقدار

 یا میشود داده انفوزیون پمپ بوسیله که شده رقیق داروهای محاسبه نحوه

 .شود می ثبت شود می داده بیمار وبه رقیق سرم در

 .شود می ذکر آن تجویز وراه دارو دارو،دوز ،شکل دارو عنوان دارو ثبت در

 .شود می ثبت مداخالت قسمت در آن میشود،علت Holdدارو که صورتی در

 .شود می ثبت کامل دارو به بیمار واکنش و PRN داروهای از استفاده دلیل

 .شود می ثبت دارو از بیمار وسوءاستفاده بیمار جانب از دارو نپذیرفتن 



 های وفراورده خون ترانسفوزیون صورت در

 ترانسفوزیون،عالیم شروع وتاریخ خونی،زمان

 بروز و ترانسفوزیون از وپس قبل،حین حیاتی

 .شود می ثبت ای عارضه هر



 پزشک دستورات برگه در پزشک نام ، تاریخ ، زمان

 و ...... میشود ثبت تلفنی دستور.شود می ثبت

 .شود می امضاء پرستار دو توسط

 .رسد می امضاءپزشک به ساعت24 مدت ظرف

“t/o”دهد می نشان را تلفنی دستور. 



 مترقبه غیر حوادث ثبت

  وتنفسی قلبی گرفتگی،ایست وآلرژی،برق فرار،سقوط،حساسیت

 شده انجام اقدامات کامل توضیح و ساعت ذکر  با وخودکشی کوما,

 .شود می ثبت مسئوالن اطالع وبا

 و ،ابزار پزشک به اطالع وآموزشی، ،حمایتی ایمنی الزم اقدامات

 از بعد و قبل در بیمار ایمنی حفظ برای استفاده مورد یل وسا نیز

 .شود می ثبت حادثه



 دوره برای پزشک دستور اساس بر بیمار که هنگامی

 بررسی بیمار کند،وضعیت می ترک را بیمارستان محدودی

 .شود می وثبت

 

 وضعیت از گزارشی گردد می باز مرخصی از بیمار که هنگامی

 می ثبت شده انجام درمانی های برنامه ودیگر  دارو مصرف

 .شود

 .شود می ثبت جدید مشکل هر وجود



 بخش در زایمانی موارد برای نوزاد وضعیت ثبت
 نوزاد  بودن سالم صورت در حتی) زایمان و زنان

 .(شود می ثبت  مطلب نیز  نوزاد مورد در



اگر گزارش در دو صفحه  نوشته می شود ، 
انتهای صفحه اول امضاءمی شود و ابتدا  

صفحه بعد ،زمان وتاریخ نوشته می شود و 
.ثبت می شود«ادامه از صفحه قبل«عبارت   



 .شود می ثبت شود می داده کتبی یا شفاهی که هایی آموزش

 .شود می بسته خط کشیدن با تکمیل از پس پرستاری گزارش

 ای حرفه مدرک ، کامل بطور خانوادگی ونام نام گزارش درانتهای

 .میشود ثبت خوانا گزارش در کننده ثبت مهر, امضاء




