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 تعریف گزارش 

، یـا بیـان   ) فرهنگ عمید ( .به معنی تفسیر ، شرح و تفصیل خبر یا کاري که انجام یافته استگزارش در لغت 
فردیکه آن را می داند یا به دست آورده ، بـه فـردي   و در اصطالح انتقال اطالعات از )فرهنگ معین ( و اظهار 

در تعریف می توان . که نمی داند و نیازمند اطالعات مزبور می باشد یا باید از آنها آگاهی داشته باشد ، است 
که بر مبناي موازین علمی از منابع موثـق تحصـیل گردیـده و طبـق اصـول و      گفت به هر نوع انتقال اطالعاتی 

ضوابطی ویژه تنظیم و تدوین شده باشد ، و به فرد یا افرادي مشخص به منظور حصول اطالع یا اتخاذ تصمیم 
ثبت و گزارش نویسی در برگیرنده نوشتن یا چاپ مطـالبی اسـت کـه بـه     . ارائه گردد ، گزارش گفته می شود

ثبت گزارشات پزشـکی و بـالینی   . ن گزارش یا دلیل و مدرك براي بررسی صالحیت افراد تلقی می شوندعنوا
گزارشات پرستاري باید دقیق ، قابل درك ، بـه انـدازه کـافی    . بیمار یکی از جنبه هاي فعالیت پرستاري است

نده دستیابی بـه پیامـد هـاي    جهت اصالح نتایج حیاتی انعطاف پذیر ، نشان دهنده تداوم مراقبت ها ، نشان ده
  . و استانداردهاي صحیح رایج در فعالیت پرستاري باشد بیمارمورد انتظار 

  : مقدمه 

یـک  . ه شده به بیمـار باشـد   ئزئیات و کیفیت مراقبت هاي اراجاطالعات موجود در گزارش بیمار باید حاوي 
  . راي حداقل خطاها می باشدتداوم مراقبت ، صرفه جوئی در زمان و داگزارش مطلوب نشان دهنده 

ه دقت ، در پرستار به عنوان یکی از اعضاي تیم مراقبت بهداشتی ، الزم است که اطالعات مربوط به بیمار را ب
ـ ه شده بـه بیمـار ، بـه توانـایی ارا    ارائکیفیت مراقبت . ی موثر انتقال دهدزمان مناسب و به روش ه دهنـده در  ئ

ه دهندگان مراقبت هاي بهداشتی بـه اطالعـات مشـابهی    ئتمامی ارا. گی دارد برقراري ارتباط با دیگر افراد بست
در صـورتی کـه   . درباره مددجو احتیاج دارند تا بتوانند یک برنامه سازماندهی شده و قابل درك ، تدوین کنند

منقطـع اجـرا   برنامه درمانی با دیگر اعضاي تیم مراقبتی در میان گذاشته نشود ، مراقبت ها ممکن است به طور 
ت می توان گفت کـه یکـی از   به جرأ. ک مرحله از درمان حذف شودیا یخیر بیفتد أه درمان ها به تئارایا  شود

گـزارش پرسـتاري جزئیـات تعـامالت بیمـار و      . مهمترین مدارك پرونده بیماران ، گزارش پرستاري می باشد
  . پرستار را منعکس می کند
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  : ان به موارد زیر اشاره کرد گزارش پرستاري می توارزش  در بیان

 . در مراجع قضایی براي دفاع از پرستاران و پزشکان است سند نافذ ترین - 1

زیرا مراقبـت پرسـتاري اصـولی و مـوثر از بیمـار      . سندي با ارزش براي مراقبت مداوم از بیمار است  - 2
مراقبتـی و   نیازمند کسب اطالعات کامل و پویا از وضعیت سـالمتی ، اقـدامات تشخیصـی درمـانی ،    

 . آموزشی می باشد

 . می باشد... سندي مهم در دفاع از پرستار در مقابل ادعاي سایر همکاران مانند پزشک و - 3

 ... سندي مهم براي پژوهش و نظارت است و  - 4

  اهداف گزارش نویسی 

ثبت و گزارش دهی منبع ارزشمندي از اطالعاتی است که توسط همه ي اعضاي تیم مراقبتی و بهداشتی مـورد  
  : برخی از اهداف گزارش دهی و گزارش نویسی عبارتند از . استفاده قرار می گیرد

 مختلف تیم درمان  ءبرقراري ارتباط بین اعضا - 1

 آموزش به دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی  - 2

 ابی و کسب اطالعات اساسی از بیمار ارزی - 3

 پژوهش و کمک در دستیابی به یافته هاي جدید  - 4

 نظارت ، کنترل و ارزشیابی سیستم هاي مراقبتی ، درمانی و بهداشتی  - 5

 پیش بینی نیاز هاي بهداشتی ، درمانی و مراقبتی  - 6

 تهیه صورتحساب مالی  - 7

  روش هاي گزارش نویسی 

که این سیستم هـا معمـوالً توسـط    . رش اطالعات مددجو وجود دارندسیستم هاي ثبتی متعددي براي گزا
 . سرویس هاي پرستاري و با توجه به سیاست هاي سازمان انتخاب می شوند

 . سسه باید یک سیستم ثبت یکسان مورد استفاده قرار گیردؤدر یک م
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روش سـنتی یـا بیمارسـتانی ، روش     SOAPIEروش  :برخی از روش هاي متدوال گزارش نویسی عبارتند از 
  P.O.M.Rشیوه مشکل مدار یا  داستانیبه گام ، بر اساس تشخیص پرستاري ، روش  مگا

  گزارش نویسی به روش سنتی یا بیمارستانی 

در این روش گزارش نویسی اطالعات طبقه بندي شده و پزشک ، پرستار ، مسـئول آزمایشـگاه و رادیولـوژي    
در این صورت برگه هاي متعددي درپرونده بیمار دیده مـی  . د گزارش را می نویسدهر کدام در برگه خاصخو

  . شود

  SOAPIEگزارش نویسی به روش 

حروف این عبارت شکل خاصی براي تهیه و نوشتن یادداشت هاي تفضیلی درست شده کـه بـه آن اختصـاراً    
SOAPIE شامل . می گویند :  

Subective Data =S    ر بیمار مشاهدات ذهنی یا نظ  

Obective Data =O       مشاهدات عینی  

Assessment =A         بررسی و ارزیابی  

Planning =P             برنامه ریزي  

Intervention =I         اجرا 

Evaiuation =E       ارزشیابی  

Subjective Data  =S  عالئـم یـا   (ایـن بخـش گـزارش شـامل مشـکالت      :مشاهدات ذهنی یا نظـر بیمـار
در ایـن قسـمت بایـد عـین کلمـات و عبـارات       . است که بیمار با زبان خـود بـازگو مـی کنـد    ) نشانه هایی 

در صـورتی کـه بیمـار قـادر     . حـرف هـاي بیمـار را تعبیـر کنـد     بیمار نوشته شود نه این که مشاهده کننـده  
  . به بیان احساسات و افکارش نمی باشد این بخش از گزارشات خالی می ماند
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Obective Data =O  اسـت کـه دیـده ،    ) اطالعاتی ( این بخش از گزارشات شامل مشاهداتی :مشاهدات عینی
به وسیله بوئیدن و لمس کردن به دست می آینـد یـا بـا اسـتفاده از ابـزار هـاي       . شنیده ، و احساس می شوند

ر اقـدامات درمـانی و   مختلفی مانند درجه حرارت یا گوشی ، یافتـه هـاي رادیولـوژي ، آزمایشـگاهی و سـای     
مثالً بیمار ناراحت یا . در این قسمت به الگوهاي ارتباطی بیمار نیز توجه می شود. تشخیصی به دست می آیند

  . این که با دیگران تعامل و ارتباط خوبی دارد ای،گوشه گیر است یا پرخاشگري می کند

Assessment =A  مل اطالعـات و یافتـه هـاي عینـی و     این بخش از گزارش شـا  :بررسی اطالعات بدست آمده
تمام افرادي که در تهیه گزارشات کمک مـی کننـد   . ذهنی دیگران از طریق شرح و درك و نوشتن نتایج است 

  . باید نظر خودشان را درباره بررسی ها صادقانه در سطح مهارت و درك خود از وضعیت بیمار بنویسند

Planning =P هاي بیمار و اولویت بندي آنها ، برنامه ریزي جهـت رفـع   پس از بررسی نیاز  :برنامه ریزي
  .   این بخش از گزارش شامل برنامه ریزي هاي انجام شده می باشد. نیاز هاي بیمار انجام می گیرد

Intervention =I بعد از جمع آوري اطالعات ، تجزیه و تحلیل ، شناخت مشکل و برنامه ریزي ، برنامـه   :اجرا
  . زارش ثبت می شوندگها اجرا می شوند که در

Evaiuation =E ارزشابی برنامه هاي طراحی شده که آیا در اجراء موفق بوده اند یا نه ، در گـزارش   :ارزشیابی
  . ثبت می شوند

  P.O.M.Rمشکل مدار  گزارش نویسی بر اساس شیوه

در این روش نه تنها درمان هاي بیمـار ثبـت   . کید روي مشکل طبی بیمار و مراقبت از اوستأدر این روش ، ت
سیر بیماري به طور مرتب و منظم ثبـت شـده   . می شوند ، بلکه دالیل معالجات و مراقبت ها نیز ذکر می شوند

بیمار انجام می شود ، آسان تر و طبقه بندي شـده خواهـد   که براي که مطالعات مجدد پرونده و کنترل اعمالی 
پرستار ، پزشک ، متخصص تغذیه ، مددکار اجتماعی ، فیزیوتراپیست ، مسئول آزمایشـگاه و سـایرین در   . بود

  . یک محل گزارش هاي خود را می نویسند
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  ) P.O.M.R(اصول ثبت الگوي 

  : در این روش یک گزارش باید شامل موارد زیر باشد 

  اطالعات پایه  -
  لیست مشکالت  -
  طرح هاي اساسی  -
  گزارش پیشرفت بیماري  -

  گزارش نویسی به روش گام به گام 

این گزارش در واقع شامل گزارشات زیر است که به ترتیب اولویت و بر اساس شرایط بیمـار نوشـته    -
 : می شود 

  گزارش پذیرش بیمار  -
  گزارش بدو ورود  -
  گزارش تغییر شیفت  -
  گزارش قبل از عمل  -
  گزارش ریکاوري -
  گزارش بعد از عمل  -
  گزارش آموزش به بیمار  -
  گزارش ترخیص  -
  گزارش فوت  -

  گزارش نویسی بر اساس تشخیص پرستاري 

تشـخیص اساسـاً جملـه یـا     . در این روش گزارشات براساس تشـخیص هـاي پرسـتاري نوشـته مـی شـوند      
پرســتاران براســاس قــوانین کــار . کنــدعبــارتی اســت کــه وجــود وضــعیت نــامطلوبی را مشــخص مــی  

تشـخیص  . پرستاري ، مسـئول تشـخیص و درمـان واکـنش هـاي بیمـاران بـه مشـکالت بهداشـتی هسـتند          
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هاي پرستاري عمدتاً به قسمت هایی مربـوط مـی شـوند کـه بـه عنـوان اعمـال مسـتقل پرسـتاري شـناخته           
  . شتی انجام می شوندشده اند و بدون همکاري پزشک یا دیگر اعضاء تیم مراقبت هاي بهدا

  احتمالی  - 3بالقوه  - 2موجود  - 1: تشخیص هاي پرستاري سه نوع هستند 

  گزارش داستانی 

در گزارش داستانیکلیه وقایع ، مراقبت ها و گفته هاي بیمار بدون آن که از فرآیند خاصی در نوشـتن گـزارش   
  . استفاده شود ، به ترتیب ثبت می شوند

بار در دقیقـه ،   32تنفس وي  "من مدتی است که به سختی نفس می کشم "گوید  بیمار می 9مثال در ساعت 
صـداهاي  . بیمار هنگام درد از عضالت بین دنده اي استفاده می کنـد  .  است 70/120و فشار خون 120نبض 

سر تخت بـاال آورده شـد تـا    . کراکل و ویزینگ در لوب هاي تحتانی هر دو طرف شنیده شد. تنفسی سمع شد
    خون شریانی بـراي بررسـی گازهـاي خـونی فرسـتاده ،       15:45در ساعت . بیمار در وضعیت نشسته قرار گیرد

  . براي آرامش دادن به بیمار ، پرستار در کنار تخت وي باقی ماند. لیتر در دقیقه با ماسک داده شد 2اکسیژن 

  DARگزارش نویسی به روش 

DAR  نمونه اي از روش ثبت گزارش متمرکز گزارش پرستاري بر پایه اطالعات)DATA =D  (  و اقدام انجـام
  . می باشد)  RESPONSE =R(بیمار  پاسخ و)  ACTION= A(شده 

مستندات براساس فرآیند پرستاري و فعالیت هاي روتین پرستاري و دیگر ارزیابی ها در فرم ها و چک لیسـت  
مثل فـرم ثبـت عالیـم حیـاتی     .(هاي دیگري که براي این منظور در نظر گرفته شده گردآوري و ثبت می شوند

  ... ) و  I&Oبیمار ، 

تمرکز در گزارش پرستاري برتشخیص پرستاري یا اقدامات پرستاري که به بررسی یک مشـکل یـا عالمـت و    
نشانه ، یک رفتار یا نیاز خاص یا تغییر حاد و قابل توجه در شرایط و حاالت بیمار مثـل تهـوع ، تـب ، درد ،    

می شود و به ترتیب شامل موارد  ثبت DARمی باشد و در اینجا فرآیند هاي انجام شده به روش ... استفراغ و 
  : زیر است 
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D  : مخففDATA  به معناي اطالعات یا داده ها می باشد و شامل کلیه اطالعات ذهنی و عینی ، قابل مشاهده
  . و غیر قابل مشاهده اي که موضوع مورد نظر را شرح دهد

A  :مخفف ACTION ـ به معناي فعالیت یا اقدام انجام شده می باشد و شامل ا خیري پرسـتاري  أقدام فوري یا ت
یا اقداماتی که بعداً باید انجام شود است و این فعالیت براساس ارزیابی پرستار از شـرایط و حـاالت بیمـار و    

  . تغییراتی که در برنامه مراقبتی از بیمار انجام می شود یا الزم است انجام شود می باشد

R   مخفـفRESPONSE   بــه اقــدامات پرسـتاري و پزشــکی صــورت   بــه معنــاي پاسـخ یــا واکــنش بیمـار
  .گرفته می باشد

  :  1مثال 

  حالت تهوع بعد از بیهوشی : موضوع 

D  : استفراغ کرده است 22:55نیز در ساعت سیسی مایع شفاف  100بیمار بیان می کند تهوع دارد و به میزان .  

A :10  دریافت کرد 23:00میلی گرم آمپول پالزیل بصورت وریدي در ساعت .  

R  : بیان می کند هیچ گونه حالت تهوع یا استفراغ ندارد 23:55بیمار درساعت .  

  :  2مثال 

  خطر عفونت در محل برش جراحی : موضوع 

D  :    محل برش جراحی در جلوي گوش چپ و کشیده شده به سمت پایین و جلوي گردن مـی باشـد و طـول
سمت چپ گردن زیر گوش قرار داده شـده و بـا    ، پانسمان ندارد و درن هموواگ در. سانتی متر است 15آن 

  . بخیه در محل فیکس شده است

A  :     ناحیه برش جراحی بررسی شد و درن تخلیه شد و در مورد پیشگیري از عفونـت بـه بیمـار آمـوزش داده
  . شد
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R  :          مشـاهده  ) کبـودي  ( تورم و خونریزي وجود نـدارد ، زیـر گـوش چـپ تغییـر رنـگ پوسـت بـه آبـی
بیمـار بیـان مـی کنـد آمـوزش هـاي ارائـه        . سیسـی ترشـحات خـونی داشـت     20همـوواگ   درن. می شود

  . شده را فرا گرفته است

  :  3مثال 

  سر گیجه پس از خروج بیمار از تخت و رفتن به دستشوئی : موضوع  

D  :بیمار بیان می کند بعد از خروج از تخت و رفتن به دستشوئی دچار سر گیجه می شود .  

A :  به بیمار کمک شود تا به تخت برگردد و ازBed pan  به بیمار آموزش داده شد که هنگـام  . استفاده کند
خروج از تخت ابتدا به آرامی پاهایش را آویزان کند و به آرامی در صورت عدم وجـود سـر گیجـه از تخـت     

ر تخـت و اسـتفاده از   همچنین آموزش تمرینات تنفس ، سرفه عمیق و مـوثر و تغییـر پوزیشـن د   . خارج شود
  . جوراب هاي ضد واریس به بیمار داده شد

R  : میلی لیتر دفع در  200بیمارBed pan     داشت ، بصورت مناسب سرفه و تنفس عمیـق انجـام مـی دهـد .
  . جوراب ضد واریس استفاده می کند ازصداهاي ریوي بصورت متقارن و شفاف است 

  :  4مثال 

  جراحی درد مرتبط با محل برش : موضوع 

D  : درد دارد 10از  7به میزان  10تا  1بیمار بیان می کند که در درجه بندي .  

A  : دریافت کرد 23:55یک میلی گرم مورفین بصورت وریدي در ساعت .  

R  : درد دارد 10از  1به میزان   10بیان می کند که در مقیاس درجه بندي درد از صفر تا  23:55در ساعت .  

  ش علمی و صحیح خصوصیات یک گزار

نکته زیر در ثبت گزارش صحیح جهت پیشگیري از اشتباهات احتمالی ، طراحـی و اجـراي مناسـب     6رعایت 
صحت و درستی ، اختصار ، مربوط بـودن ، اطالعـات ضـروري نوشـته     . ( مراقبت هاي پرستاري الزامی است
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دهی ، محرمانـه  یـا بـودن ، سـازمان   ي و پوشود و از نوشتن جزئیات بی ربط اجتناب شود ، جامع بودن ، جار
  ) بودن و رازداري 

اطالعـات واقعـی ، منجـر بـه تفسـیر و درك اشـتباه       . گزارش صحیح بایستی حقـایق را بیـان نمایـد    - 1
 )  Accurancy. (نمی شوند

 . دقیق باشد تا اعضاء تیم درمان بتوانند به آن اعتماد کنندبایستی درباره بیمار موارد ثبت شده - 2

. در گزارشات پرستاري ثبت می گردند بایسـتی کامـل و در عـین حـال مختصـر باشـند      اطالعاتی که  - 3
)Thoroughness  ( 

 )  Currentness. (خیر انجام شودأگزارش نویسی باید به صورت پویا و بدون ت - 4

اطالعات ثبت شده بایستی داراي نظم بوده و سازماندهی شوند و بهتر است براي ثبت ، از فـرم هـاي    - 5
 )  Organization. ( ده گرددمخصوص استفا

بیمارستان حق تکثیر . کلیه گزارشات باید محرمانه و دور از دسترس همراهان و وابستگان بیمار باشند  - 6
. هیچ یک از اوراق پرونـده را بـدون اجـازه بیمـار و همـاهنگی بـا واحـد مـدارك پزشـکی نـدارد           

)Confidentiality  ( 

  حقیقت در گزارش نویسی 

  . حقایق را بیان نماید ، اطالعات واقعی منجر به تفسیر و درك اشتباه نمی شوندگزارش صحیح بایستی 

گزارش باید شـامل اطالعـات عینـی و توصـیفی دربـاره پدیـده هـایی باشـد کـه پرسـتار مـی بینـد ، مـی              
  . شنود ، می بوید و احساس می کند

ـ         اد شـک ، تردیـد یـا ابهـام در فـرد خواننـده       در گزارش نویسـی بایـد از بـه کـار بـردن کلمـاتی کـه ایج
از کلمـاتی چـون بـه نظـر مـی رسـد ، ظـاهراً و ممکـن اسـت          . گزارش می نماید ، جـداً خـودداري شـود   

  . نباید در متن گزارش استفاده کرد

  . بیمار افسرده بنظر می رسد: گزارش غلط : مثال 
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، قادر به انجام کـار هـاي خـود نیسـت ،      بیمار اظهار می دارد دچار اختالل در خواب است: گزارش صحیح 
  .حوصله صحبت با دیگران را نداشته ، اشتهاي خوبی به غذا ندارد

  دقت در گزارش نویسی 

  . موارد ثبت شده درباره بیمار بایستی دقیق باشد تا اعضاء تیم درمان بتوانند به آن اعتماد کنند 

  . افت کرده استکافی مایعات دری نبیمار به میزا: گزارش غلط : مثال 

  . مصرف نموده است) آب ( سی سی مایعات  360بیمار : گزارش صحیح 

  . زخم ناحیه شکم بزرگ و شکافدار است: گزارش غلط 

  . سانتیمتر طول دارد 5ت راست شکم زخم ایجاد شده در ربع تحتانی سم: گزارش صحیح 

عالئـم اختصـاري اسـتاندارد    . جداً خوداري شوددر تهیه گزارش باید از کاربرد عالئم اختصاري غیراستاندارد 
  . ، شده و به صورت صحیح در گزارش مورد استفاده قرار گیرندهجی  نیز باید دقیق

در ثبت گزارشات پرستاري به هیچ عنـوان نبایسـتی اقـدامات مراقبتـی و درمـانی کـه توسـط یـک پرسـتار          
  . انجام می شود ، توسط پرستار دیگري ثبت یا چارت گردد

گزارشات پرستاري در ارتباط با اقدامات درمانی و مراقبتی بایستی به وضوح ذکر گردد چه کاري ، توسـط   در
  . چه کسی و چه زمانی انجام شده است

چنانچه گزارش پرستار گزارش دقیق و با اطمینانی نباشد ، قانون دانان نیز در حیطـه کـاري خـود و قضـاوت     
  . ي صادره قابل اعتماد نخواهد بوده رأنتیجدچار شک و ابهام می گردند و در 

شـخص   ءعامل دیگر جهت اطمینان از صحت و دقت گزارشات ، داشتن امضاء گزارش دهنده می باشد امضا
  : بایستی داراي مشخصات زیر باشد 

  نام و نام خانوادگی ، سمت ، رتبه ، تاریخ و ساعت
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  : کامل و مختصر بودن گزارش 

نوشـته هـاي   . ستاري ثبت می گردد ، بایستی کامل و در عین حال مختصر باشـد اطالعاتی که در گزارشات پر
. و وقت را تلف مـی نمایـد  . مختصر درك آسانی دارد در حالی که نوشته هاي طوالنی خواندنش مشکل است

  . در تهیه گزارش پرستاري بایستی از کاربرد کلمات غیرضروري اجتناب نمود

بازگشـت و  . التهاب وجود ندارد. اي چپ مددجو گرم و صورتی رنگ استانگشتان پ: گزارش طوالنی : مثال 
نبض روي پایی در پاي چپ قوي است ، نبض روي پا در هر دو پـا احسـاس   . پرشدگی مویرگی خوب است

  . می شود

انگشتان پاي چپ گرم و صورتی رنگ بوده ، بستر ناخن ها نشان می دهد که بازگشت خون : گزارش مختصر 
  . دو طرفه و بدون التهاب است 4+ قوي ،  پا ه انجام گردید ، نبض رويطی دو ثانی

  پویا بودن گزارش 

تاخیر در گـزارش کتبـی و شـفاهی مـی توانـد      . خیر انجام شودأگزارش نویسی باید به صورت پویا و بدون ت
  سبب بروز اشتباهات 

  . مین نیاز هاي مراقبتی بیمار با اختالل مواجه شودأجدي گردد و در نتیجه ت

خیر در ثبت گزارش یا گزارش شفاهی در ارتباط با افـت فشـار خـون مـی توانـد      أبه عنوان مثال نارسایی و ت
  . خیر در استفاده از دارو هاي مورد نیاز حیاتی گرددأموجب ت

  . ات گزارش شده جاري صورت گیردتصمیم گیري در ارتباط با مراقبت از بیمار باید براساس اطالع

  : فعالیت ها و وقایعی که بایستی به طور جاري و بدون وقفه ثبت گردند شامل 

ــاتی  - 1 ــم حی ــانی  - 2عالئ ــدامات درم ــراي تســت هــاي   - 3تجــویز دارو و اق ــار ب ــردن بیم ــاده ک آم
ــی  ــالم  - 4تشخیص ــعیت س ــر در وض ــار     - 5 تتغیی ــرگ بیم ــا م ــرخیص ی ــاد ت ــذیرش انتق  - 6پ

 تغییرات ناگهانی در وضعیت بیمار 
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  .مرخصی موقت و غیبت بیمار چه موجه و چه غیرموجه باید حتماً در پرونده ثبت شود: نکته 

  سازماندهی و محرمانه بودن گزارش 

از فـرم هـاي مخصـوص    تی داراي نظم بوده و سازماندهی شوند و بایـد بـراي ثبـت    ساطالعات ثبت شده بای
  . استفاده گردد

در تهیه یک مورد گزارش باید تنها یک نوع دست خط وجود داشته باشد و همه مطالب با خودکار آبـی  : نکته 
  . یا مشکی و خوانا نوشته شوند

گزارش باید خط به خط نوشته شده و اگر فضایی باقی بماند ، یک خط افقـی کشـیده شـده و آن جـا     : نکته 
  . اعت ، نام پرستار و امضاء و مهر درج گرددتاریخ ، س

حق تکثیـر هـیچ   بیمارستان  . کلیه گزارشات باید محرمانه و دور از دسترس همراهان و وابستگان بیمار باشند 
  . یک از اوراق پرونده را بدون اجازه بیمار ندارد

  راهنمایی ثبت برخی از اقدامات پرستاري 

 . الً روي برگه هاي فلوشیت یا ترسیمی و غیره صورت می گیردثبت رویه هاي معمول پرستاري معمو .1

 : مواردي که باید در ثبت اطالعات مورد توجه قرار گیرند عبارتند از  .2

 . نوع اقدامی که انجام شده است  -

زمان انجام ، نام فرد انجام دهنده ، چگونگی انجام ، تحمل بیمار نسبت به اقدام درمانی انجـام شـده ،    -
 عوارض جانبی احتمالی 

  درد 

  : در گزارش درد باید به موارد زیر توجه کرد 

 تیز ، مبهم ، منتشر ، ارجاع دهنده : کیفیت درد  -
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 شدید :  7- 10متوسط                          :  3- 8خفیف                     1- 4:       شدت درد  -

10.................9...............8.............7................6.............5...........4..............3................2................1  
  درد بسیار شدید                 شدید         متوسط          خفیف         فقدان درد 

 درد مداوم ، درد متناوب ، درد زودگذر : دوره درد  -

 عوامل تشدید کننده و تخفیف دهنده درد  -

 واکنش هاي رفتاري ، آشکار سازي فیزیولوژیکی  -

 نبض ، تنفس و فشار خون , ست وپتعریق ، تهوع ، رنگ : عالئم و واکنش هاي مددجو  -

  دارو درمانی 

در صـورت  ( اسم دارو ، شکل دارو ، مقدار دارو ، راه مصرف دارو ، واکنش هـاي متقابـل دارویـی     -
 ) بروز 

  . در مورد داروهاي اختصاصی باید طول مدت تجویز دارو نیز قید شوند

  : در مورد داروهاي تزریقی محل تزریق نیز باید ذکر گردد 

  SC  ،inj ،IM ،IVن تزریق مکا

  IV lineموضع ...... IVlineورید سفالیک ، بخش قدامی ، دست راست : مثال 

  ID injمیزان مصرف دارو جهت تست ، مکان دقیق تزریق و واکنش بیمار نسبت به تست 

  . قطره هاي چشمی ، گوشی و بینی ، به همان صورتی که مصرف شده ، نوشته و ثبت می شوند: نکته 

 . پس از مصرف داروهاي جلدي ، وضعیت زخم و موضع و چگونگی آن نوشته می شود -

 . در مورد شیاف ها روش استفاده و چگونگی تحمل بیمار نوشته می شود -

به بیمار داده می شودباید دلیل تجویز دارو ، پاسخ بیمـار و  ) در صورت لزوم (  PRNوقتی دارویی با دستور 
  . می شودش نوشته راهنمایی هاي دیگر در گزار
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  . اگر دارویی غیرمجاز در اطراف یا همراه بیمار دیده شود ، در گزارش نوشته می شود: نکته 

در صورتی که بیمار دارویی غیرمجاز مصرف کند ، باید دارو براي شناسایی به داروخانه فرستاده شده  -
 . و ادامه کار طبق مقررات مرکز درمانی ثبت شود

 . ي بیمار پس از دریافت دارو مورد توجه قرار گرفته و ثبت شوندباید تغییرات رفتار -

در صورتی که بیمار دارویی را بر می گرداند یا مصرف نمی کند ، این مورد با ذکر دلیـل در گـزارش    -
 . ثبت می شود

  . بیمار قرص را به دلیل بزرگ بودن و ناتوانی در بلع ، نخورده است 11ساعت : مثال 

  درمان داخل وریدي 

  : موارد زیر باید در گزارش درمان داخل وریدي ثبت شوند 

 وسایل مورد استفاده براي رگ گیري مثل آنژیوکت یا اسکالپ وین  -

 تاریخ و موضع وارد نمودن آنژیوکت یا اسکالپ وین  -

 مقدار ، نوع ، تعداد قطرات سرم و وضعیت موضع تزریق در هر نوبت کاري  -

محل آنژیوکت ، مجدداً تاریخ نوشته شده و دلیل آن مثـل زیـر جلـد رفـتن مـایع ،       در صورت تغییر -
 . التهاب عروق ، انسداد ، در آوردن آن توسط بیمار یا تعویض آن طبق روتین ذکر می شود

 عوارض ایجاد شده ناشی از وجود آنژیوکت  -

 . مواردي که به بیمار و خانواده اش آموزش داده شده است -

  انتقال خون 

بررسـی شـده و   ) فـرد نـاظر    - 2فرد تزریـق کننـده    - 1( خون یا فرآورده هاي خونی باید توسط دو پرستار 
نـام بیمـار ،   ( یید شـود و ایـن هویـت    أفرآورده خونی ت کننده ابتدا هویت دریافت. اطالعات آن ثبت شوند 

یافته هاي کراس ماچ ، .ه شودبا کیسه خون ارسالی از بانک خون تطبیق داد)شماره پرونده ، نوع و گروه خون 
شماره شناسایی بانک خون مندرج روي فرآورده خونی باید دقیقاً بررسی شده و مـورد توجـه قـرار گیرنـد و     
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در انتقال خون موارد زیـر بایـد در   . شماره پرونده نیز توسط فرد تزریق کننده در قسمت مخصوص ثبت گردد
  : نظر گرفته شده و ثبت شوند

 نوع و میزان فرآورده خونی و شماره کیسه خون یا فرآورده  -

 تاریخ و ساعت شروع و اتمام انتقال خون  -

 یید کرده است أنام پرستاري که اطالعات را ت -

 نوع و اندازه سوزن مورد استفاده  -

دقیقـه بعـد ، یـک     30دقیقه بعد ،  15قبل از تزریق ، ( عالیم حیاتی قبل ، حین و پس از تجویز خون  -
 ) ساعت پس از پایان  4ساعت پس از شروع و  3ساعت ،  2ساعت ، 

 وسایل مورد استفاده براي تزریق  -

گرم کردن خون در حالت عادي ضـروري نیسـت   . در صورتی که خون گرم شده قیدآن ضروري است -
 )  cold Ab(حضور آنتی بادي سرد - 3ترانسفوزیون ماسیو - 2تعویض خون نوزاد  - 1مگر 

  : ن به صورت اتو ترانسفیوژن باشد ، موارد زیر باید ثبت شوند اگر انتقال خو

فرم فرآورده باید با دقت تکمیل شود و مخصوصاً در قسمت نمونه گیر مهر و امضاي نمونه گیر با قید تاریخ و 
ساعت خونگیري درج شود و مهر پزشک و مهر بخش و مهر پرستار مربوطه را داشته باشد و نمونـه گیـري از   

با احراز دقیق هویت وي صورت می گیرد و برچسب گذاري روي نمونه همانجا کنار تخت بیمار بعـد از  بیمار 
  . نمونه گیري انجام می شود

طبق فرم ارسال فرآورده ، در قسمت پایین سمت چپ ، کادري وجود دارد که هنگـامی کـه فـرآورده تزریـق     
و توسـط  . در این قسمت نوشـته مـی شـود     نمی شود و به بانک خون عودت داده می شود علت عدم تزریق

  . می شود ءپرستار مهر و امضا

 ) در برگه گزارش جذب و دفع (مقدار خون گرفته شده از بیمار و مقدار خونی که به وي تزریق شده -

 نتایج آزمایشات در حین و پس از انتقال خون  -

 پروفیل انعقادي ، هماتوکریت ، گازهاي شریانی ، هموگلوبین ، کلسیم  -
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 عالیم حیاتی قبل ، حین و پس از انتقال خون  -

سریعاً ترانسفیوژن را متوقف نموده و یـک  در صورتی که بیمار نسبت به انتقال خون واکنش نشان داد ، : نکته 
رگ باز براي بیمار حفظ شود و فرم گزارش دهی عوارض تزریق خون در سه برگ تکمیل شود که یک نسـخه  

  : ده بیمار به بخش عودت داده می شود و گزارش را به صورت ذیل می نویسیم از آن جهت نگهداري در پرون

 نوع و مقدار خون یا فرآورده هاي خونی تزریق شده  -

 زمان شروع و توقف انتقال خون  -

 تاریخ و ساعت واکنش و عالیم مشاهده شده در بیمار  -

 درمان هایی که براي واکنش بیمار انجام شده و نتایج آن  -

  ... ) ، و  Bun/Cr ،Na /K  ،LDH  ،O2sat(آزمایشات ارسالی به آزمایشگاه براي کنترل عارضه ثبت 

ز رسانده شـود و  کساعت موضوع واکنش انتقال خون باید به اطالع پزشک هموویژالنس مر 24ظرف کمتر از 
  . ایشان ضمن بررسی پشت هر سه برگ را مهر و امضا نمایند

  س میکر و مراقبت از پی قلبمانیتور 

  : مواردي که در مانیتورینگ قلب باید یادداشت شوند عبارتند از 

تاریخ و ساعت شروع مانیتورینگ قلب ، لید هاي استفاده شـده ، ریـتم هـاي خوانـده شـده ، تغییـر        -
 وضعیت بیمار 

  : در صورتی که پیس میکر موقت گذاشته شود باید به این موارد در ثبت گزارش اشاره شود 

 تاریخ و ساعت گذاشتن پیس میکر و دلیل استفاده از آن ، تنظیم پیس میکر و واکنش بیمار  -

، عـوارض و عالیـم   ) ذکر بازویی که از آن فشار خون گرفته شـده  ( سطح هوشیاري و عالیم حیاتی  -
 عفونت 
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ات مداخالت از قبیل عکس برداري ، داروهاي داده شده در قبل و حین گذاشتن پـیس میکـر ، تغییـر    -
ناگهانی در وضعیت بیمار و گزارش آن به پزشک ، در صورتی که پیس میکر زیر جلدي به کـار بـرده   

 . شود محل الکترود ها نیز قید می شوند

  فیزیوتراپی ریه ، تخلیه ترشحات ریوي و اکسیژن درمانی 

قــرار  تــاریخ و ســاعت فیزیــوتراپی ، مــدت: مــوارد یادداشــت شــده در گــزارش فیزیــوتراپی ریــه شــامل 
دادن بیمـار در وضـعیت هـاي مختلـف بـراي تخلیـه ترشـحات ، اسـتفاده از دق و لـرزش در هـر ســگمان           

ــحات   ــات ترش ــه ، مشخص ــون   ( ری ــبندگی ، خ ــدار ، چس ــگ ، مق ــو ، رن ــه  ) ب ــبت ب ــار نس ــل بیم تحم
  فیزیوتراپی ریه ، عوارض ناشی از مداخالت انجام شده 

  : رد زیر ذکر گردد باید موا تخلیه ترشحات ریه هادر ثبت گزارش 

تاریخ و ساعت شروع تخلیه ریوي ، نوع سیستم به کار برده شده ، مقدار و نـوع مـواد تخلیـه شـده ،      -
 وضعیت تنفس بیمار

  :باید موارد زیر ثبت شوند اکسیژن درمانیدر گزارش 
، زمان شروع اکسـیژن درمـانی و طـول مـدت     ) عالئم اختالل تنفسی ( دالیل شروع اکسیژن درمانی  -

 اکسیژن درمانی ، روش اکسیژن درمانی ، میزان اکسیژن ، واکنش فرد نسبت به اکسیژن درمانی 

  روده اي  –لوله گذاري معده 

  : معدي عبارت است از  –ثبت گزارش لوله گذاري بینی 

از سوراخ راست یا چپ بینی یا ( معده اي ، تاریخ ، ساعت و راه ورود لوله  –لوله بینی  نوع و اندازه -
، مواد ساکشن شده از نظر نوع ، مقدار و قوام و بوي آن ، تحمل بیمار نسبت به جاي گـذاري  ) دهان 

 لوله ، عالیم و نشانه هاي عوارض مثل تهوع ، استفراغ ، اتساع شـکم ، روش مطمـئن شـدن از محـل    
 ) سمع هواي معده یا عکس برداري ( لوله در معده 
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  : ثبت شوند ، عبارتند از  گاواژمواردي که باید در 

حجـم مـایع   ، حجم و نوع محلـول گـاواژ ،   ) متناوب یا مداوم ( دالیل لوله گذاري معده ، نوع گاواژ  -
موجود در معده قبل از گاواژ ، رنگ ترشحات برگشتی از معـده ، واکـنش مـددجو ، بررسـی میـزان      
گلــوکز ادرار و ســطح الکترولیــت ســرم ، ســطح نیتــروژن و اوره خــون ، عــوارض احتمــالی مثــل 

 هیپرگلیسمی ، هیپرگلیکوزوري و اسهال ، آموزش به خانواده 

  : ، عبارتند از  ثبت شوند الواژمواردي که باید در 

، ) تاکی کاردي ، کاهش فشار خون ، تعریق ، تنگی نفس ، سرگیجه (عالیم حیاتی و نشانه هاي شوك -
وضعیت محل برش روي شکم ، نوع و اندازه سوند به کار رفته براي الواژ ، نوع و مقدار محلول وارد 

 شده ، مقدار و رنگ مایعات برگشتی ، عوارض احتمالی 

  : روده اي مواردي که می بایست نوشته و ثبت شوند عبارتند از  –لوله معده  پس از برداشتن

تاریخ و ساعت برداشتن لوله ، چگونگی تحمل بیمار ، حوادث غیر معمول در حین برداشتن لوله مثـل   -
 غذا  تحملاتساع شکم یا عدم  –استفراغ  –تهوع 

  مراقبت از زخم و ناحیه برش عمل جراحی 

  : در انجام پانسمان ، مواردي که در گزارش باید به آن ها اشاره شود ، عبارتند از 

رنگ ، وضعیت لبه هاي زخـم ، وجـود وسـایل محـدود     ( ناحیه زخم ، وسعت ، اندازه و ظاهر زخم  -
) کننده ، نکروز پوست ، وجود ترشحات و مشخصات ترشحات از قبیل بو، نوع ، مقدار و قوام آن ها 

نـوع  ) در مـوارد اسـتوما       ( اقبت از زخم ، نوع و مقدار پانسمان ، وجـود درن یـا کیسـه    ، نوع مر
ه وي داده شـده  امحلول شستشو ، داروهاي استفاده شده در موضع ، آموزش هایی که به بیمار یا همـر 

 . است ، چگونگی تحمل بیمار نسبت به پانسمان و داروهاي به کار برده شده 

  

 



 

٢١ 
 

  : مثال 

سـروزي   –در محل پانسمان ترشحات خونی . پانسمان محل ماستکتومی برداشته شد  16:30ساعت  11/4/90
با نرمال سالین اسـتریل شسـت و شـو داده    . بخیه ها سالم بودند  نداشت برش جراحی مشکلی. وجود داشت 

داده شـد  بیمـار   شد و پانسمان استریل گذاشته شد ، آموزش تعویض پانسمان و عالیم و نشانه هـاي عفونـت  
  . بیمار آن را تکرار نمود 

  CPRنکات اساسی در ثبت گزارش 

 ) فقدان نبض یا تنفس ( زمان و نوع ایست  -

 ریوي  –زمان شروع احیاء قلبی  -

 ریتم قلبی در زمان شروع دارو درمانی و پس از اجرا دارو درمانی  -

 ریتم قلبی در زمان شروع دفیبریالسیون و پس از دفیبریالسیون  -

 لوله گذاري و اکسیژن درمانی و تجزیه گاز هاي خون شریانی  -

 تعداد دفعات دفیبریالسیون ، مقدار انرژي به کار رفته و واکنش بیمار نسبت به آن  -

 . ) نوع ، میزان و زمان دارو و اسم فردي که دارو را براي بیمار تجویز و تزریق می نماید(دارو درمانی -

 واکنش مردمک ها  -

 م احیاء افراد عضو تی -

 CPRزمان خاتمه  -

  ار ضگزارش نویسی در بیماران در حال احت

  ار نواده فرد در حال احتضاطالع دادن به خا

  برنامه ریزي جهت اطالع به نزدیکان بیمار و ثبت این برنامه 

 پرونده بیمار را از نظر تعیین خویشاوند نزدیک بررسی نمائید . 

 خودتان را با نام ، عنوان ، سمت و محل تماس معرفی نمائید . 

 مطمئن شوید که اطالعات به شخص مناسبی داده شده است . 
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 با صدائی کنترل شده و آرام صحبت کنید . 

 از جمالت کوتاه شده استفاده نمائید . 

 پاسخ هاي کوتاه به سواالت بدهید . 

 توضیح دهید که وضعیت بیمار چگونه است . 

 اصرار نمائید که همراهان هر چه زودتر به بیمارستان مراجعه نمایند . 

 زمان ، نام شخصی که به او اطالعات داده شده و پیغام داده شده را حتماً ثبت نمائید . 

مدرك قانونی که این واقعیت را گواهی می نماید که شخصی که نام وي روي فرم ذکـر شـده ،   : گواهی فوت 
  . فوت کرده است

  : ق افراد در حال احتضار حقو

  : من حق دارم که 

  به عنوان انسان زنده تا زمان مرگ تحت درمان قرار بگیرم . 

 احساسات و عواطفم را در رابطه با مرگ خود بیان نمایم . 

 در تصمیم گیري هاي درمانی و مراقبتی مشارکت نمایم . 

  انتظار توجهات پزشکی و پرستاري مداوم داشته باشم . 

 الهایم با صداقت پاسخ داده شود و من را فریب ندهندبه سو . 

 براي قبول مرگ به خودم و خانواده ام کمک شود . 

  درد نداشته باشم . 

  در صلح و با وقار بمیرم . 

 زمان فوت کردن تنها نباشم . 

  به شخصیت من احترام گذاشته شود و براي تصمیمی که می گیرم مورد قضاوت قرار نگیرم . 

 انتظار داشته باشم بدن من بعد از مرگ بعنوان یک انسان مورد احترام قرار بگیرد و تطهیر شود . 
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انتقال بیمار از بیمارستان به بیمارستان دیگر ، یا از بیمارستان به موسسات مراقبتی حمایتی یا از بخش به بخش دیگر  شمواردي که در گزار
  : باید ذکر شود شامل موارد زیر است 

دلیل انتقال ، آخرین عالئم حیاتی ، وضعیت ارگان هاي مهم ، سطح هوشـیاري ، وسـیله حمـل و نقـل ، فـرد      
همراه بیمار ، وسایلی که با بیمار فرستاده می شود ، آخرین جواب آزمایشات ، آخرین اقدامات انجـام یافتـه ،   

ماتی که صورت گرفتـه و نتیجـه آنهـا    باید توجه داشت هرآموزشی به بیمار داده شده ، عملی یا شفاهی ، اقدا
  . هنوز مشخص نشده باید در یادداشت انتقال ثبت شوند تا امکان پیگیري بعدي فراهم باشد

 :  در گزارش نویسی توصیه هاي الزم جهت پیشگیري از بروز خطا و اشتباه

ایشـان  هیچ گونه فعالیت تخصصی خارج از حیطه و قلمروي تعریف شده براي پرستار نبایـد توسـط    - 1
 . انجام شود

پرستاران در نگه داري از بیماران ناتوان و نابینا و سالمند باید از محدودکننده هاي فیزیکـی اسـتفاده    - 2
 . کنند

براي محافظت و مراقبت و جلوگیري از صدمه به بیمار پرستار باید مطمئن شود که همه لوازم موجود  - 3
 . در حوزه مراقبتی بیمار مطمئن و ایمن و سالم هستند

تبـاً  پرسـتار یـا مقـام مـافوق ک    وسایل ناقص و خراب باید سریعاً تعمیر و جـایگزین شـده و بـه سر    - 4
 . گزارش شود

وئی مشـکوك بنظـر مـی رسـد فـوراً بـه پزشـک یـا مـافوق ذي صـالح           در صورتی که دستور دار - 5
 . اطالع داده شود

هر گونه قصور و کوتاهی از سوي سایر همکاران در ارتباط با بیمار باید جـدي گرفتـه شـود و کتبـاً      - 6
 . گزارش شود

بیماران مرتب کنترل شوند و هرگونه تغییر در طول شیفت پس از بررسی و شناخت دقیق به پزشک و  - 7
 . یا مسئول ذي صالح گزارش شود و در    نیز ثبت گردد

شکایت بیمار از درد را جدي گرفته و تا اطمینان از وضعیت بیمار و رفـع درد ، موضـوع را پیگیـري     - 8
 . کرد
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اولین وظیفه پرستار حمایت از بیمار است اگر به نظرتان وضعیت بیمار بحرانی است باید بـه پزشـک    - 9
 ) روز   یا خواه نیمه شب. ( درنگ نکنید گزارش دهید و در این امر 

از به کارگیري افراد غیر حرفه اي جهت کار هاي تخصصی جداً خـودداري کنیـد در صـورت بـروز     - 10
 . خطا از سوي آنان دادگاه پرستار را مجرم می شناسد

ید بـه بیمـار   وال بر انگیز است ، نمیتوانید آن را بخوانید ، و یا احتمال می دهئاگر دستورات پزشک س- 11
 . آسیبی بزند ابتدا از صحت آن اطمینان حاصل نمایید 

 ) با تاریخ و ساعت . ( به منظور حفاظت از خود تمامی تماس هاي خود با پزشک را ثبت نمایید - 12

اگر به عملکرد سوء یا معالجه غلط در دادگاه متهم شوید در مورد شما طبق اسـتاندارد هـاي شـغلی    - 13
 . واهد شدقضاوت و رفتار خ

ل دادگاه شوید بهترین حامی شما، اسناد و مدارك به جا مانده از شـما در مراقبـت از   اگر درگیر مسائ- 14
 . بیمار می باشد

 . در دادگاه فرض بر این است که اگر چیزي نوشته نشده است یعنی انجام نشده است- 15

خطاهاي داروئی ، سقوط ، خطاهاي اتاق عمل مثل جا ماندن وسایل در بدن بیمار ، اشتباه و کوتـاهی  - 16
 . در انتقال و اعزام بیمار ، مشاهدات ناکافی از علل دادگاهی شدن پرستار هستند

 هرگز ار بحث درباره نقاط ضعف خود با مافوقتان نهراسید ، مسئولیت هایی را که براي آنها آمـادگی - 17
 . شنایی در دادگاه قابل توجیه نخواهد بودرتکاب خطا ادعایتان مبنی بر عدم آندارید نپذیرید ، زیرا در ا

هرگز به درمان بیماري بدون دستور پزشک نپردازید ، مگر در موارد اضطراري و تحت شرایط خاص - 18
 . ) از نظر قانونی تنها پزشکان حق این کار را دارند( 

وقتی بیمار از شما می خواهد که نظرتان را درباره درمان او اظهار کنید از قبول آن سـرباز زنیـد و از   - 19
 . بیان هر جمله و عبارتی که احتمال می رود بیمار از آن سوء برداشت داشته باشد اجتناب کنید



 

٢۵ 
 

 . هرگز قبل از فهم کامل موضوع ، بعنوان شاهد چیزي را امضاء نکنید- 20

را که امکان بروز حادثه و آسیب بعلت اسـتفاده  ... امکانات اعم از تجهیزات ، نیروي انسانی و کمبود - 21
از آنها براي بیمار وجود دارد و شما مجبور به پذیرش شرایط هستید به صورت کتبی و طی چند نوبت به 

 . مقام ما فوق گزارش دهید و یک نسخه نیز جهت بایگانی نزد خود نگه دارید

 . براي ارزیابی بیمار الزم دارند را چارت کنید... زي که سایر همکاران پرستار ، پزشک و هر چی- 22

 . گزارش یک واقعه را بطور کامل ثبت کنید- 23

براي دستورات مبهم و اشتباه ، تهیه و وضع کردن خط مشی هاي مخصوص بیمارستان جهت مراجعه - 24
 . است ضروري، عقلی ، منطقی و اخالقیپرستار در مواقع 

 :در گزارش نویسیکسورات بیمارستانی نکات مهم جهت کاهش 

ورات در کارانه و دریافتی آنها شناسایی و درك اهمیت موضوع کسورات بیمارستان و این که کس - 1
سفانه هر فردي که در تهیه و تنظیم مستندات پرونده نقش داشـته و بـه هـر    أثیر مستقیم دارد و متتأ

 . دلیل عامل ایجاد کسورات باشد از کارانه وي کسر خواهد شد

همکاري پرستاران محترم بخش ها با واحد رسیدگی و حسابرسی در خصوص ارسـال بـه موقـع     - 2
 HISپرونده دستی و الکترونیکی از طریق سیستم 

گونه پرونده به واحد ترخیص پرستار مسـئول آن بیمـار موظـف اسـت پرونـده       قبل از ارسال هر - 3
 . دستی و الکترونیکی را با هم مطابقت دهند تا از هرگونه تناقص یا کسري احتمالی مطلع گردد

برگه چک لیست کنترل پرونده هنگام ترخیص می بایستی در طول مدت بستري بیمار تکمیل شـده   - 4
ان ترخیص جداً خودداري نمـوده و در زمـان تـرخیص تنهـا توسـط      و از موکول کردن آن به زم

 . پرستار مسئول ، کنترل نهائی گردد

ساعت ورود وتحویل بیمار از فوریت ها یا اورژانس یا از اتاق عمل به بخـش دقیقـاً در گـزارش     - 5
 . پرستاري ذکر شود

 . ارش نوشته شوددر هنگام تحویل گرفتن بیمار دقیقاً وضعیت بالینی و عمومی بیمار در گز - 6
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که در طول شـیفت شـما   ) اکو و تست و غیره  –آندوسکوپی ( کلیه خدمات غیرجراحی از جمله  - 7
 . براي بیمار انجام می شود با ذکر ساعت در گزارش پرستاري به آن اشاره گردد

پزشـک   Orderجهت بیمار دقیقاً همانی باشـد کـه در    HISدقت نمائید ثبت خدمات در سیستم  - 8
و از انتخاب موارد مشابه بدلیل داشتن تعرفه متفاوت جداً خـودداري نمائیـد ، بعنـوان    آمده است 

با و بدون کنتراست آمده است دقیقاً همان کلمه با و بدون و اگر تنهـا بـا   CT scanمثال اگر کلمه 
شکم ( تزریق آورده همان عنوان انتخاب گردد ، ضمناً دقیقاً همان ناحیه درخواستی توسط پزشک 

، اسپیرال ، و غیراسپیرال نیـز مشـخص    CTscanدر مورد . درخواست شود) ا یا شکم و لگن تنه
 . گردد

 . اسکن بدون ریپورت تحویل بیمار و همراهانش نگردد CTبه هبچ عنوان کلیشه  - 9

اسکن هائی که با تزریق انجام می شود یا سایر گرافی هایی که نیاز بـه تزریـق مـاده     CTدر مورد - 10
حاجب دارند حتماً داروي مورد نظر توسط پزشک معالج درخواست و در گزارش پرستاري نیـز قیـد   

 . گردد

در خواست می گـردد حتمـاً بایسـتی    ) د نتا( ترم ویزیت یا هرگونه خدمتی که توسط پزشکان مح- 11
 . با مهر و امضاء ایشان باشد

موظـف اسـت   ) بیوپسی و آندوسکوپی  –تست  –اکو ( پزشک ارائه دهنده خدمات غیرجراحی - 12
پرستار محترم بخـش  . فرم پاراکلینیکیرا مهرو امضاء نماید و در صورت نیاز کد مربوطه را نیز ثبت کند

 . وارد را در زمان تحویل از واحد هاي پاراکلینیکی کنترل نمایدنیز موظف است اینگونه م

در برگه مشاوره مشخصات بیمار و شرح حال مختصري از بیماران حتماً در این برگه نوشته شـود  - 13
 . و برگه مشاوره ممهور به مهر پزشک درخواست کننده و انجام دهنده باشد

راح و پزشک بیهوشی باشـد و پرسـتار بخـش در    فرم مخصوص اتاق عمل حتماً ممهور به مهر ج- 14
هنگام تحویل بیمار از اتاق عمل موظف است ضمن تحویل بیمـار کلیـه اوراق مربوطـه را در همـان     
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زمان نیز کنترل و تحویل گیرد و از پذیرفتن هر گونه مستندات یا اوراق ناقص جداً خودداري نموده و 
 . به زمان بعد موکول ننمایدآن را 

اقدامات درمانی در گزارش پرستاري بطور واضح و خوانا و بدون خط خوردگی ثبت گـردد  کلیه - 15
 . و در صورت وجود خط خوردگی مختصري توضیح داده شود

مطلقاً گزارشات دو خطی نباشد و اگر مطلبی اضافه می کنیـد مجـدداً زیـر گـزارش را بـاز نمـوده و        -
 . مائیدتوضیحات را اضافه نموده و مجدداً مهر و امضاء ن

کارشناسان بیمه جهت رسیدگی پرونده در بسیاري موارد به گـزارش پرسـتاري   با توجه به این که - 16
شرح حال بیمار و این گونه مستندات ، استناد می نمایند پرستاران محترم بخش ها بایسـتی در نوشـتن   

 . این گزارشات مطابق با واقعیت دقت کافی نمایند تا از هرگونه کسورات احتمالی جلوگیري گردد

ساعت جهت بیمار تجویز می گردد در کنـار   48ساعت یا  24هایی که در طی در خصوص دارو- 
  . ساعت تزریق دارو و در برگه گزارشکلمه در جریان است نیز حتماً قید گردد

 شکایت از پرستاران در ایران 

  : سفانه در ایران آمار دقیقی وجود ندارد اما بیشترین شکایات از پرستاران موارد زیر است أمت

ت شفاهی پزشکان ، صحبت کردن ، خندیدن بلند ، بی توجهی به حرفهاي بیمار و شـوخی بـا   دستورا  گرفتن
  یکدیگر در هنگام شیفت 

خیر در دادن دارو ، آشنا نبودن بـا دارو ، سـهل   ، سوختگی ، اشتباهات دارویی ، تأ افتادن: انواع سهل انگاري 
نی ، گرفتن دستورات دارویـی شـفاهی ، کوتـاهی در    انگاري در خواندن دقیق نسخه دارویی   نامناسب عضال

  اطالع دادن به پزشک 
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  : افشاي اطالعات خصوصی و محرمانه بیمار 

کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محـرم اسـرار    648در قوانین و مجازات هاي اسالمی طبق ماده 
می شوند ، هرگاه در غیر از موارد     اسرار مردم را فاش نمایند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا بـه  

  . وندیک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزاي نقدي محکوم می ش

 دانشجویان پرستاري 

در قبال اقداماتی که قبالً درس آنها را خوانده مسئولیتی مشابه فارغ التحصیالن حرفه پرستاري دارند و این امر 
  . موجب حمایت از منافع بیمار می شود

صیل مراقبتی کمتر از یک پرستار حرفـه اي  هیچ دلیلی ندارد که بیمار از دانشجوي پرستاري فارغ التح - 1
اما دانشجوي پرستاري چون هنوز فارغ التحصیل نشده انـد از محـدودیت هـاي    . را انتظار داشته باشد

مسئولیت قانونی نداشته و بیمارستان ها نمی توانند براي رفع نیـاز پرسـنلی    برخوردارند و دانشجویان
 . استفاده کنند و باید با نظارت مربی فعالیت هاي خود را انجام دهند

مور مراقبت از بیماري می شـود کـه احتیـاج بـه تخصـص فراتـر از توانـائی خـود         أم دانشجوئی که
سرپرســت نیــز در قبــال اقــداماتی کــه یــک . دارد موظــف اســت سرپرســت خــود را مطلــع کنــد

دانشـجو انجــام مـی دهــد مسـئول شــناخته مـی شــود و چنانچـه در نظــارت بـر کــار دانشــجویی       
  . شجو شریک استمباالتی صورت گرفته وي نیز در مسئولیت دان

  : خالصه نکات ضروري 
ثبت و گزارش دقیق و صحیح ، یکی از بهترین دفاعیات قانونی در مورد دعـاوي مربـوط بـه مراقبـت     

اما در دادگـاه مراقبـت   هاي پرستاري    ممکن است ، مراقبت از بیمار به بهترین صورت انجام شود ، 
پرستاران براي حمایت از فعالیت خود نیاز دارنـد  . نشده است  انجامثبت نشده مانند مراقبتی که اصالً 

ثبـت مراقبـت هـاي پرسـتاري     . بیمار ثبت کننـد  پروندهتا همه پرسی ها ، اقدامات ، ارجاعات را در 
گزارشات پرستاري هنگـامی کـه از نظـر قـانونی مـورد      . قانونی همه سیستم هاي مراقبت است وظیفه

کید حفظ جان بیمار ، حفظ پرستار و به عبارت کلی تر حفـظ امنیـت   أبحث واقع می شود ، داللت برت
کامل و به موقع هرگونـه خطـا در ثبـت    , بنابراین گزارشات پرستاري باید دقیق . جانی جامعه را دارد
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ثبت موارد مبهم و نامفهوم ، ثبت در زمان نامناسب ،    نامناسب . موارد یا حذف آنها مسئله ساز است
شخصی از جمله مواردي است که گزارش ها را دچار خدشه نموده و از لحاظ قانونی و ثبت استنباط 

. یید قصور پرسـتاري تلقـی گـردد   أنارسایی در گزارش پرستاري می تواند عاملی براي ت. مشکل است
گزارشات ناقص همواره باعث سوء ظن و متهم شـدن پرسـتاران در مراجـع    بررسی ها نشان می دهد 

ا که از نظر حقوقی عملکرد تیم پزشکی با ثبـت قابـل اثبـات اسـت و مـواردي      قانونی شده است چر
  . پذیرفته می شود که کامل گزارش و ثبت شده باشد

  :ثبت درست وقایع به وجود می آید چهارمشکل اساسی در سهل انگاري پرستار به دنبال عدم 
بـت دسـتورات   کوتـاهی در ث  - 2عدم ثبـت زمـان دقیـق کـه یـک حادثـه اتفـاق افتـاده اسـت          - 1

ثبـت فعالیـت هـا بـه صـورت از پـیش تعیـین         - 3شفاهی یا به امضـا رسـاندن دسـتورات شـفاهی     
  ثبت اطالعات نادرست  - 4شده براي صرفه جویی در وقت 

  خط مشیهاي قانونی براي ثبت گزارش  
 . جهت ثبت گزارش از برگه هاي استاندارد استفاده کنید -

مشکی اسـتفاده کنیـد ، گـزارش خـود را خوانـا و مرتـب       جهت ثبت گزارش فقط از خودکار آبی یا  -
جـوهر قابـل پـاك    . و باعث دادخواهی شـود . مطالب را ناخوانا ممکن است بد تفسیر گردد. بنویسید 

ثبت ناخوانا یا ناقص ممکن است مانع ارائـه  . خواناتر است نیست و زمانی که کپی گرفته شود ، کردن
وع ثبت ها ، تشخیص تغییرات مهم در وضعیت سالمت مددجو و مراقبت پرستاري شود ، زیرا با این ن

ثبت مراقبت ها ، مترداف با ارائه ي مراقبـت و کیفیـت آن اسـت در    . رفتار هاي او دشوار خواهد بود
 . نتیجه هر گونه نارسایی در آن مبین ارائه مراقبت ناکافی به بیمار می باشد

 . استفاده کنید 1- 24جهت تاریخ و ساعت گزارش نویسی از اعداد  -

 . مشخصات بیمار بایستی در باالي تمام اوراق گزارش به طور کامل درج شود -

داده اید یا بر انجام آن نظارت داشته ایـد   انجامانحصاراً در گزارش ، مراقبت هایی را که فقط خودتان  -
 . بنویسید

و دقیق باشد یعنی وضعیت بیمار و اقدامات انجام شده بـا زمـان مشـخص    گزارش باید داراي محتواي صحیح 
گزارش باید از سر سطر و به صـورت زیـر هـم نوشـته     . ثبت شود DARگزارش بر حسب . توضیح داده شود
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 بوسـیله شود و در صورتی که قبل از انتهاي خط پایان یابد می بایست نقطه گذاري شود و فاصله باقی مانـده  
  . ودخط ممتد پر ش

 . وضعیت همودینامیک بیمار را براساس عالئم بالینی و آزمایشگاهی ثبت کنید -

 . تعداد و ریتم ضربان قلب و تنفس بیمار و عملکرد سیستم هاي حیاتی بدن را ثبت کنید -

 . از ثبت اقدامات قبل از انجام آنها اجتناب کنید -

ممکن است فـرد دیگـري اطالعـات    . در بین مطالب مندرج در گزارش پرستاري جاي خالی نگذارید -
غلطی در گزارش شما وارد کند ، گزارش را خط به خط نوشته و اگر فضائی باقی ماند یک خط افقـی  

 . در آنجا بکشید اسم خود را نوشته و امضاء کنید

از تصحیح عبارات اشتباه در گزارش بوسیله الك یا سیاه کردن یا محو کردن آن اجتناب گـردد و الزم   -
رووي مورد اشتباه خط قرمز کشیده شده ، بنحوي که نوشته قابل خوانده باشـد و در قسـمت   است بر 

و بدون گذاشتن فاصله بـا ذکـر نـام ، نـام خـانوادگی ،      . نوشته شود Errorباالي آن با خودکار قرمز 
 . گزارش صحیح را بعد از آن ادامه دهید. سمت امضاء گردد

ش پرستاري اختصارات رایج جهانی را بکار ببریـد نوشـتن   در صورت استفاده از اختصارات در گزار -
 . امالي صحیح کلمات نشان دهنده صالحیت و توجه پرسنل می باشد

بیانات و نشانه هایی و مشکالتی را که بیمار بیان کرده است با استفاده از کلمـات خـود بیمـار ثبـت      -
 . کنید

ن و ذکر واکنش هاي احتمالی بیمـار نسـبت   تمام اقدامات داروئی و درمانی را با ذکر ساعت اجراي آ -
 . به اقدامات ثبت کنید

در اسرع وقت اقـدام بـه   ) ایزوالسیون ( پس از مشاهده هرگونه مورد غیرطبیعی یا ارائه مراقبت خاص  -
بلکه آن هـا را بتـدریج وارد   . مطالب مهم را ثبت کنید تنباشید که در پایان شیف و منتظرن کنیدآ ثبت
. باید سیر پیشرفت بیمار و اقدامات انجام شده جهت رفع آن را کنترل و ثبـت کننـد   اعضاي تیم. کنید

 . گزارش پرستاري باید در پایان شیفت به طرز     شود

در صورت استفاده از هر گونه وسایل مکانیکی جهت مراقبـت از بیمـار ، توضـیحات الزم یادداشـت      -
 . مار را ثبت کنیدشده ، وضعیت  ، استراحت و فعالیت و وضعیت ذهنی بی
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 . اقداماتی که باید در شیفت بعدي انجام گیرد یا نیاز به پیگیري دارد را گزارش کنید -

 . دستورات اجرا نشده پزشک را ذکر علت گزارش کنید -

در . در صورتی که دستور داده شده سوال برانگیز است تمام توضیحات دریافت شـده را ثبـت کنیـد    -
هـیچ گـاه در   . را کنید همانند پزشک دچار پیگرد قانونی مـی شـوید  صورتی که دستور نادرست را اج

است به جاي آن ذکر کنید براي روشن شدن دستورات بـا پزشـک    کرده گزارش خود ننویسید پزشک
 . تماس گرفته شد

 . دهید و در گزارش ذکر کنید نشانه غیر عادي را به پزشک اطالع هر گونه عالمت یا -

... ) سقوط ، اشتباهات داروئـی ،  ( هر گونه حادثه یا اتفاقی که سالمت بیمار را به مخاطره می اندازد  -
 . را ثبت کنید

در صورتی که بیمار مایعات وریدي دریافت می کند یا احتیاج به کنترل جذب و دفع دارد ، عالوه بـر   -
 . کنیدچارت در گرافیکی ، میزان آن را در پایان گزارش پرستاري قید 

از عبارت کلی به بیمار آمـوزش  . ( جزئیات موارد آموزش ارائه شده به بیمار را در گزارش ثبت کنید  -
 .) داده شده استفاده نکنید

انتهاي گزارش و اقدامات داروئی را به طور کامل ببندید و نام و سمت خود را بطـور کامـل وخوانـا     -
 . ثبت کنید

یین شود که موارد مذکور بعداً به گزارش اضافه شـده اسـت ، در   می توانید مواردي را بدون آنکه تعن -
 . گزارش بنویسید

 . براي تکمیل گزارش پرستاري نمی توانید هر چه را که در مورد بیمار شنیده اید بنویسید -

 . در صورتی که متوجه شدید گزارشی که نوشته اید اشتباه بوده است نباید آن را معدوم کنید -

 . براي تکمیل گزارش نمی توانید مواردي را به گزارش دیگران  اضافه کنید -

در صورت بروز موارد غیرطبیعی در وضعیت همودینامیک بیمار ، آزمایشات و عوارض جانبی داروهـا   -
 . عالوه بر    دقیق در گزارش ، در صورت لزوم به پزشک اطالع دهید...و 

 . کلیه مراحل احیا باید در گزارش ثبت گردد بطور کامل با ذکر ءگزارش عملیات احیا -
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در صورتی که بیمار دستور کنترل جذب و دفع دارد ، باید فرم مخصوص در پرونده گذاشـته شـود و    -
شیفت با ذکر نوع و روش دریافت مایعات هم چنین مقـدار و نـوع هرگونـه مـواد      میزان جذب و دفع

ساعته را در برگه کنترل جذب و دفـع و نیـز    24شبکارشیفت خود جمع . دفعی بطور دقیق ثبت گردد
 . در برگه چارت عالیم حیاتی در ستون مربوطه ثبت نماید

هیچ پرستاري حق ندارد به جاي پرستار دیگري گزارش بیمار را ثبت نماید در چنین مـواردي هـر دو    -
 . نفر مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت

امضا پرستار بیـانگر آن اسـت کـه    . خود کنید و امضاء کنید گزارش پرستاري را ممهور به مهر اسمی  -
دانشجویان پرستاري باید نام کامل ، خالصه عبـارت  . وي در قبال اطالعات گزارش شده مسئول است

 . را ذکر کند و هم چنین نام موسسه آموزشی را نیز قید کنند)  SNیا NS(دانشجوي پرستاري 

پرستاري ارزش حقوقی و قضایی دارد و بنابراین هرگونـه تحریـف در   همان طور که در ابتدا ذکر شد گزارش 
  . آن پیگیرد قانونی بدنبال خواهد داشت

که یک یا چند مورد از دستورات پزشک بنا به عللی اجرا نشده ضروري است پرسـتار دسـتورات   در صورتی 
ات دارویی اجـرا شـده ثبـت    کلیه اطالعات ضروري در مورد دستور. اجرا نشده را با ذکر علت آن ثبت نماید

  ... ) دارو ، ساعت و تاریخ شروع ، زمان ، راه تجویز و  نام. ( گردد

با توجه به تشخیص اصلی یا تشخیص اقتراقی بیمار ، عالئمی را که می تواند در تشـخیص قطعـی بیمـاري و    
کمک کننـده  ... ) راحی و شروع ، ادامه درمان ، قطع دارو ، اعمال ج( سیر بیماري ، تصمیم گیري براي درمان 

  . باشد حتماً گزارش شود

با توجه به داروهایی که بیمار مصرف می کند ، عوارض جانبی احتمالی آن در نظر گرقته شـده و در صـورت   
  . بروز آن بالفاصله گزارش شود

زمایشـات  پاسـخ آ . انواع آزمایشات پاراکلینیکی بیمار را در صورت انجام با ذکر ساعت و تاریخ گزارش نمود
پاراکلینیکی را پس از دریافت با دقت مطالعه کرده و در صـورت وجـود مـوارد غیرطبیعـی ، سـاعت دقیـق       
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دریافت آزمایش گزارش شود و در صورت ضرورت بالفاصله به پزشک معالج بطور شفاهی اطالع داده شـود  
  . و این موضوع را ثبت کرد

مددجو و یا ارائه مراقبت خاص پرستاري به مـددجو   پرستار پس از مشاهده وضعیت غیرطبیعی درضروریست 
مراقبت هـائی را  . هیچ گاه براي فرد دیگر مدارك جمع آوري نکنید. در اسرع وقت اقدام به ثبت گزارش نماید

  . که خود ارائه داده اید یا بر اجراي آن نظارت داشته اید ثبت نمائید

یمارستانرا تهدید به تعقیب مواردي می نماید دقیقاً گـزارش  در صورتی که فرد بیمار ، شفاهاً مسئولین درمانی ب
  . شود

  . اگر بیماري تمایل دارد که با نام مستعار شناخته شود باید به وي اجازه داده شود

هـاي هـویتی در مـورد    نشـانه  اطالعاتی که براي اهداف آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد باید فاقد کلیـه  
  . بیماران باشد

  . از اطالعات بیمار و پرونده وي باید فقط در موارد ویژه و ضروري انجام شودفتوکپی 

  . کلیه اطالعاتی که از کامپیوتر گرفته می شود باید محرمانه باقی بماند

در مواردي که از بیمار عکس گرفته می شود و قراراست در روزنامه یا رسانه ها پخـش گـردد بایـد رضـایت     
  . کتبی وجود داشته باشد

بر مبناي مقررات و اصول علمی و قانونی و با توجه به مسئولیت پرستاران بالینی آنچه که باید در یک گـزارش  
  : پرستاري درج گردد شامل 

  ) دستورات شفاهی ، تلفنی ، دستورات از پیش تعیین شده ( ثبت کلیه دستورات جاري و غیرجاري 

  . ت و روش هاي درمانی که با دستور پزشک و توسط پرسنل پرستاري انجام می گرددااقدام

 انجـام اقدامات پرستاري که توسط پزشک دستور داده نشده اما پرستاران جهت برآوردن نیاز هاي خاص بیمار 
  . می دهند
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ستراحت مـددجویان  اب و اروند خو( رفتار و دیگر مشاهدات که در رابطه با وضعیت سالمتی بیمار می باشد 
  ) وضعیت جذب و دفع ، چگونگی 

  واکنشهاي خاص بیمار نسبت به درمان و مراقبت 

  . آموزش هایی که توسط پرسنل به بیمار داده می شود

  ... ) عکسبرداریها ، مشاوره ها ، حساسیت ها ، آزمایشات خونی و ( موارد قابل پیگیري 

  یص یا انتقال و ارجاع به مراکز دیگر ثبت روند ترخیص ، وضعیت مددجو در زمان ترخ

  ) در صورت اتفاق ( گزارشات حوادث غیر مترفبه 

مددجویان ، اقدامات انجام شده و نتایج حاصله خصوصاً در مواردي که مشکلی گزارش اوضاع همودینامیکی 
  وجود دارد 

  . یلی مصرف نشده اندثبت اصولی داروهاي مصرف شده با توجه به مالحظات مربوطه و داروهایی که به دال

مددجو به نظر نامناسـب آمـد   / پرستار مسئول کنترل دستورات پزشک است اگر دستورات پزشک جهت بیمار 
  . پرستار مسئولیت دارد که    پزشک را در میان بگذارد

  . چیزي را که باید سایر پرستاران و پزشکان ارزیابی کنند توسط پرستار نوشته شود هر

  . شود و از عبارت عمومی و مبهم اجتناب گرددبطور خاص نوشته 

هر اقدام پرستاري در واکنش به مشکل بیمـار درج و ثبـت گـردد و گـزارش بایـد بـر مبنـاي درك بیمـار و         
  . مشاهدات عینی باشد و واکنش مددجو داده شود

  . یادداشت گردد... لیست وسایل ایمنی را که از آن استفاده شده است از قبیل نرده تخت و 

  . فرم گزارش حوادث مربوط به تکمیل و ثبت گردد

  . هرگونه مشاهدات نوشته شود و جاي خالی گذاشته نشود
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  : دستورات تلفنی 

. شامل توضیح روش درمانی توسط پزشک از راه تلفن به یک فارغ التنحصـیل اسـت  )  TO( دستورات تلفنی 
 پزشک جهت نوشتن اورژانس وجود نـدارد هنگامی که هیچ فرصت و موقعیتی براي )  VO(دستورات شفاهی 
. پزشک را ازپشت تلفـن بپـذیرد  الزمست تا پرستار بتواند دستورات  توضیح دقیق و شفاف. مورد قبول است 

الزمست پرستار یک بار دیگر دستورات را از پشت تلفن براي پزشک تکـرار کنـد تـا از صـحت و دقـت آن      
ست تا دستور فوق را به صورت کتبی در بخـش دسـتورات   کارشناس پرستاري مسئول ا. اطمینان حاصل کند

سـاعته آن را امضـا    24پزشک در یک دوره زمانی حـدتاکثر  . بیمار وارد کند و آن را امضاء کند پروندهپزشک
زمـان برقـراري   . الزم است پرستار دیگري به دستورات تلفنی گوش کند. آن مسئول خواهد بود در قبالو کند 

  . صی که با وي تماس گرفته شده نام شخص تماس گیرنده را ثبت نمائیدتماس تلفنی و سمت شخ

باید توجه شود که دستورات مشاوره فقط در صـورتی کـه توسـط پزشـک         مشاوره هاي پزشکیدر خصوص 
خواهد بود و نبایـد هیچگـاه بطـور مسـتقیم و      انجامداده شود قابل  آنهاپزشک مقیم در پرونده دستور اجراي 

  . بدون  پزشک معالج اجرا گردد

این عقیده که مداخالت پرستاري مهمتر از ثبت آن در پرونده است باعث توجه بیشتر به مراقبت عملی تا ثبـت  
توجـه کننـد     پاسخ هاي بیمار ، برآیند ها و ثبت ارزیابی پرستاران را ناچار می کند به پاسخ هاي بیمـار بیشـتر   

وقتـی نتـایج   . شده به اندازه خـود اقـدام درمـانی اهمیـت دارد     انجامهمیشه توجه داشته باشید ثبت اقدامات 
مداخالت خود را ارزیابی میکنید به شما کمک می کند اطمینان یابید طرح مراقبتی شما کـارائی   را دارد و در  

  . صورتی که عوارضی رخ داده آنها را آشکار میکند

  . سیاست هاي بیمارستانی مختلف متفاوت است ، ولی اصول کار گزارش نویسی یکی هستند: ه نکت

  اصول مستند سازي پرونده هاي پزشکی 

رونده نویسی فرآیند ثبت کامل اطالعات مربوط به مراقبـت و درمـان بیمـار اسـت ، مسـتند      پ مستند سازي یا
هم شده براي بیمار ،نتیجه مراقبت و درمان مورد نیـاز  سازي دقیق و جزئی وسعت و کیفیت مراقبت ، درمان فرا
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اغلب تصـمیمات ،  . مستند سازي یک ابزار حیاتی ارتباط بین اعضاء کادر درمانی است. بیمار را نشان می دهد
  . اقدامات و تجدید نظر هاي مرتبط با مراقبت و درمان بیمار مبتنی بر مستند سازي اعضاء تیم درمان است

  اصول مستند سازي 

در تمام فرم هاي پرونده بیمار باید نام و نام خانوادگی و شماره پرونده بیمار روي همه برگ ها موجـود باشـد   
 . و سپس ثبتیات مربوط به بیمار در آن مستند شود

ایـن قـانون بـراي تمـام اوراق کـه      . تمام ثبتیات پرونده باید شامل روز ، ماه و زمان مربوطـه باشـد   - 1
 . اطالعات به صورت مشروح ثبت می شوند ، نیز باید اجرا شود

  :  1نکته 

ـ . ثبتیات باید هر چه سریعتر بعد از وقوع یا انجام اقدام با بررسی ثبت شوند پیش اهیچ یک از ثبتیات نباید پیش
مثل ( ضرور ي است حوادثی که در طول یک دوره زمانی ایجاد می شوند. ، یا قلب از وقوع اقدامی ثبت شود

  . نشانه یا عالمت ، زمان واقعی هر کدام از اطالعات را نشان دهد) یک شیفت کاري 

  : 2نکته 

دقیقاً در زمـانی کـه وقـایع     ثبت داده ها قبل یا بعد از تاریخ واقعی ، غیراخالقی و غیرقانونی است ثبتیات باید
  . اتفاق می افتند ثبت شود

. ییـد شـوند  أهاي پزشکی باید توسط ثبت کننـده تصـدیق و ت   هر کدام از موارد ثبت شده در پرونده - 2
موارد ثبت شده نباید اعم از برگه هاي گزارش پرستاري ، سیر بیماري ، ارزیـابی هـا    دسـتورات و    

 . نمودار ها را شامل می شود

بدین . موارد ثبت شده در مدارك پزشکی ، صرف نظر از نوع فرم و فرمت آن باید ماندگار باشد تمام - 3
منظور اطالعات در گزارش پرستاري بایستی با خودکـار آبـی ثبـت شـوند و در تیـک پرسـتاري از       

 . خودکار قرمز استفاده گردد

حدسـیات  . مبهم استفاد ه شود براي ثبتیات باید از بیان صریح به جاي گفته هاي کلی و: صریح بودن  - 4
 . ان ها را مستند نکنید ، ثبتیات باید حاوي اطالعات واقعی و حقیقی باشندمو گ



 

٣٧ 
 

بیمار خوب بود ، ظاهراً وضعیت خوبی دارد ، وضعیت متعادل ، مناسـب و  ((نمونه اي از عبارات کلی و مبهم 
  ))طبیعی و غیره 

و نظـرات شخصـی خومـد را حـین مسـتند سـازي        این مفهوم که حقایقی را ثبت کنید: عینی بودن  - 5
به وسیله مستند سازي چیز هایی که دیده ، شنیده یا لمس می شـوند بایـد واضـح و    . منعکس نکنید 

عالیم و نشانه آن را شرح دهید و بـراي گفتـه بیمـار از عالمـت نقـل قـول       . بدون سمت گیري باشد
  .استفاده کنید و پاسخ بیمار به درمان را مستند کنید

تمام حقایق و اطالعات مربوط به یک واقعه ، دوره درمان و ضعیت بیمار ، پاسخ بیمـار  : کامل بودن  - 6
بخصـوص دالیـل ایجـاد چنـین     ( به درمان و انحرافات از استاندارد هاي مربوط به درمان و مراقبت 

 . باید مستند شوند) انحرافاتی 

در پرونده از اختصـارات اسـتاندارد اسـتفاده    )  abbreviation(در صورت استفاده از اختصارات  - 7
 . و به هیچ عنوان از اختصارات غیراستاندارد در پرونده نویسی استفاده نکنیدکنید 

تمام ثبتیات داخل پرونده باید خوانا باشند ، ناخوانا بودن مستندات می توانـد بیمـار را   : خوانا بودن  - 8
به سـایر درمـانگران کمـک مـی کنـد و      ن مستندات خوانا بود. در معرض مخاطرات زیادي قرار دهد

اگر ثبتیات قابل خواندن نیستند بهتر است ثبت کننـده از  . طرح مراقبت بیمار را تضمین می کند تداوم
و .  ابتدا ثبتیات را در سطر بعدي تکرار کند و توضیح دهد ، چرا نوشته فـوق را تکـرار کـرده اسـت    

اما موارد ثبت شده که براي بار دوم ثبت می شوند ، باید . است کید کند که نوشته اول ناخوانا بودهأت
 . دقیقاً مشابه اولی باشند و حتماً تاریخ و امضاء داشته باشند

در پرونده ها ، موارد ثبت شده باید بالفاصله در سطر یـا فضـاي موجـود    ) : پیوسته( ت بی وقفه ثبتیا- 9
یب پر شوند ، هیچ فضاي خالی یا قابل استفاده نباید در بعدي مستند شوند ، یعنی تمام خطوط باید به ترت

 . برگه جدیدي نباید شروع شود مگر اینکه تمام خطوط برگه قبلی پر شده باشد. بین نوشته ها باقی بماند

چنانچه در ثبت اطالعات دچار اشتباه شدید ، آن را پاك نکنید ، یک خط قرمز روي قسـمت اشـتباه   - 10
و سـپس  )  error. (ته هاي قبلی هنوز خوانا باشند و در یک پرانتـز ذکـر کنیـد    بکشید به طوري که نوش
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نام و نام خـانوادگی و امضـاء    errorدر کنار عبارت. نمائید یادداشتعبارت جدید و صحیح را در ادامه 
 . ثبت شود

  .ثبتیات اشتباه استفاده نکنیداشتباه اولیه را اصالً محو نکنید ، مثالً از ماژیک یا الك سفید براي اصالح : نکته 

 : خیري یا ورودي دیر ثبت شده یات تأثبت- 11

زمانی که یکی از موارد ثبتی از قلم می افتد و به موقع ثبت نمی شود ، ورودي دیر ثبت شده می باشد و بایـد  
  : به ترتیب ذیل عمل کرد 

 . کنید وارد "خیري أورودي دیر ثبت شده گزارش ت"مورد ثبت شده را به عنوان  -

 . تاریخ و زمان لحظه اي که اطالعات را ثبت کرده اید مستند کنید -

 . به آن مربوط می شود اشاره کنید "ورودي دیر ثبت شده  "به تاریخ و واقعه اصلی که اطالعات  -

 . وجود ندارد "ثبت دیر ثبت شده "هیچ گونه چارچوب زمانی براي  -

این موارد اقدام کنید ، چرا که هر چه زمان بیشتري در فاصـله   ولی بهتر است هر چه سریعتر براي مستند سازي
مستند سازي این موارد با واقعه اصلی سپري شود ، ایـن نـوع ثبتیـات از اعتبـار و قـوت کمتـري برخـوردار        

  . خواهند بود

چنانچه پرونده تحت بررسی قرار گیرند و یا به دادگاه احضار شوید اگـر اطالعـات اقـدامات انجـام     - 12
 . شده ثبت نشود از نظر قانون آن کار انجام نشده است

   "ضوابط مورد نظر وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در خصوص پرونده هاي پزشکی  "

اسـتفاده از فـرم   . ارد وزارت متبوع اسـتفاده گـردد  الزم است در کلیه بیمارستان ها از فرم هاي استاند - 1
 . هاي متفرقه ممنوع است

در برگ شرح حال عالوه بر مشخصات بیمار ، تاریخ و ساعت معاینه ، شکایت اصلی ، شرح بیمـاري   - 2
 : فعلی الزم است حداقل موارد ذیل ثبت گردد 

 و محل دقیق بستري مسائل مهم از تاریخچه قبلی شامل تمام موارد بستري با ذکر تاریخ  -
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تاریخچه دارویی شامل فهرست تمام داروهاي مصرفی مهم قبلی و فهرسـت تمـام داروهـاي مصـرفی      -
 فعلی 

 ) دارویی و غیر دارویی ( فهرست کلیه حساسیت هاي شناخته شده  -

 وس تاریخچه فامیلی رئ -

 توصیف وضعیت عمومی بیمار در زمان معاینه  -

ان قبل ، فشار خون مـاکزیمم و مینیمـوم ، تعـداد تـنفس ، درجـه      ضرب( عالئم حیاتی در زمان معاینه  -
 ) حرارت 

وسیافته هاي مهم معاینه هاي فیزیکی و با تاکید بر یافته هاي ارگان و یا عضـو و یـا ناحیـه مبـتال و     رئ -
 سایر نواحی 

تـاریخ و   پزشک معـالج و در پایان صفحه شرح حال باید تشخیص احتمالی ذکر گردیده ، نام و نام خانوادگی 
  . ساعت ویزیت خوانا نوشته شده و سپس توسط پزشک معالج مهر و امضاء گردد

یافته هاي مهم در زمان ویزیت هاي بعدي با ذکر تاریخ و ساعت ویزیت توسط پزشک معالج در برگـه   - 3
 . سیر بیماري باید ثبت و امضاء گردد

دستورات پزشکی با خط خوانا و به زبان فارسی توسط پزشک معالج یـا مشـاور در بـرگ دسـتورات      - 4
پزشک ثبت و امضا گردد در صورت استفاده از کلمات التین باید از امالء صحیح اسـتفاده گردیـده و   

 . کلمات به صورت خوانا و کامل نوشته شود

با ثبت سیر بیماري و دستور و امضـاء پزشـک معـالج در     ستان فقط در رابطه با ویزیت هایی کهبیمار: تبصره 
  . صفحه دستورات پزشک همراه باشد ، می توانند از بیمار حق ویزیت دریافت نماید

اعـم از کوچـک و بـزرگ ، بـا     (در رابطه با کلیه درمانها ، جمیع نمونه برداري ها و اعمـال جراحـی    - 5
صی و درمانی ، الزم است در زمان بستري شـدن  ، و سایر اقدامات تشخی) بیهوشی عمومی یابدون آن 

بیمار ، ورقه رضایتنامه توسط شخص بیمار با اولیاي قانونی وي امضا و اجازه این اقدامات درمـانی و  
در موارد اورژانس و در شرایط اضطراري اخذ این رضایتنامه الزامـی  . تشخیصی با صراحت اخذ گردد

نفر پزشک واجد شرایط دیگـر بایـد ضـرورت انجـام ایـن       در این موارد ، پزشک معالج و دو. نیست
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اقدامات تشخیصی و درمانی را گواهی نموده ، پس از امضاء به مهر نظام پزشکی ممهور و در پرونـده  
در موارد استثنائی که دسترسی به سه نفر پزشک وجود ندارد گواهی دو نفر و حتـی  . بیمار ثبت نمایند

در هـیچ شـرایطی   . بر این که موقعیت استثنائی فوق تشـریح گـردد  یک نفر کفایت می نماید، مشروط 
 . ادامه خدمات فوري و حیاتی به بیمار نباید دچار وقفه گردد

اعمال پزشـکی مـی    دنقانون مجازات اسالممی ، اخذ رضایت از ارکان موجه بو 59طبق بند ب ماده  - 6
 . نیاز به اجازه بیمار یا ولی او دارد) نس در مورد غیر اورژا( باشد و انجام اقدامات درمانی براي بیمار 

 . اخذ شده باشد) شخص بالغ ، عاقل و مختار ( از شخص اهلیت دار  -

در مورد بیماران صـغیر  (ته باشد ر رضایت اراده و اختیار کامل داشبیمار بایستی در هنگام ابراز یا اظها -
 ) ندگان قانونی ، روانی ، بیهوشی اخذ رضایت از قیم ، ولی ، سرپرستان یا نمای

 آگاهی و اشراف کامل بیمار به موضوع رضایت نامه  -

توبکتـومی ، وازکتـومی ،   : (زن و شوهر در این موارد براي گرفتن رضایت نامه بـرهم قیمیـت دارنـد     -
 ) هیسترکتومی ، سقط جنین طبی 

تشخیصـی و  و سایر اقـدامات  ) کوچک و بزرگ ( در رابطه با کلیه نمونه برداري ها و اعمال جراحی  - 7
درمانی مهم ، الزم است قبل از اقدام ، نوع اقدام توسـط پزشـک در بـرگ دسـتورات پزشـک ثبـت       
گردیده و در حدود عرف ، بیمار یا اولیاي قانونی وي در رابطه با فوائد و مضار و هزینه هاي مربوطـه  

 . ) موارد فوریت هاي پزشکی از این بند مستثنی هستند. ( توجیه گردند

قبل از انجام اعمال جراحی ، تشخیص قبل از عمل و بعد از پایان جراحی ، تشـخیص بعـد    الزم است - 8
 . م شده در برگه شرح عمل جراحی ثبت گرددااز عمل و شرح عمل انج

مشخصات بیمار ، روش بیهوشی ، مشخصات جراح و کمک جراح و متخصص بیهوشی ، پرستار اسـکراپ و  
و سـرمهاي  لیست داروهاي مصرف شده ، میزان خون تزریـق شـده   پرستار در گردش مدت عمل و بیهوشی ، 

مصرف شده و سایر اقدامات و یافته هاي جراحی و بیهوشی باید در اوراق مربوطـه ثبـت و توسـط پزشـکان     
  .مسئول جراحی و بیهوشی با ذکر تاریخ  ساعت امضاء گردد
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یمار ، تاریخ مراجعه و تـاریخ  برگه خالصه پرونده باید خوانا و واضح بوده و حاوي مشخصات کامل ب - 9
اقدامات مهم مانند اعمال جراحی ، وضعیت بیمار در بدو مراجعه ، اقـدامات مهـم صـورت گرفتـه ،     

 . تاریخ و وضعیت بیمار در زمان ترخیص بوده و به مهر و امضاي پزشک معالج رسیده باشد

ـ بـه به تکمیل برگ خالصه پرونده براي کلیه بیمارانی که بـه هـر شـکل خـواه     - 10 ودي یـا فـوت و یـا    ب
باهردستوریخواه اجازه پزشک یا ترخیص با میل شخصی بیمارستان را ترك می نمایند ، الزامیسـت ضـمناً   

 . نسخه اصلی خالصه پرونده باید در پرونده ضبط و کپی به بیمار تحویل دهده شود

بیمـار را داشـته    در صورتی که بیمار یا ولی مشارالیه با رضایت شخصی درخواست مرخص نمـودن - 11
باشند الزم است خطرات جانی مرتبط را به بیمار یا ولی وي اعالم و موضوع کتباً در پرونده درج و امضـا  

 . پزشک معالج و مسئولین بخش بیمارو یا ولی او نیز اخذ گردد

در زمان ترخیص در برگ پذیرش اطالعات راجع به تشخیص حین بستري و تشخیص نهایی و اعمـال  - 12
 . ی انجام شده ثبت و امضاء گرددجراح

کلیه تصویر برداري ها ، کپی نتایج آزمایشات ، کپی نتـایج آسـیب شناسـی و یـک کپـی از خالصـه       - 13
در صورت موافقت بیمار کلیشه هـاي  . پرونده مربوط به بیمار ، باید در زمان ترخیص به وي تحویل گردد

بطـه بـا بـرگ هـاي جـواب      در را. ان نگهداري شـود رادیولوژي می تواند در بایگانی رادیولوژي بیمارست
شاتی مانند ماموگرافی ، در صورت درخواست بیمار ، الزم اسـت تصـویر آن بـه وي داده    آزمایش ، گزار

نسخه اصلی و در غیر این صورت باید با نسخه اصلی مطابقـت داشـته   ( در کلیه موارد یک نسخه ، . شود
و به عنوان مدارك پزشکی توسط بیمارستان نگهـداري و محفـوظ    بیمار درج گردد پروندهباید در ) باشد 
بدیهی است در کارت ترخیص عالوه بر مشخصات بیمار بایـد شـماره پرونـده و شـماره بایگـانی      . گردد

الزم است بیمار در موقع تـرخیص ، در مـورد   . رادیولوژي و اطالعات ضرورري تکمیلی دیگر ثبت گردد
لزوم نگهداري کارت ترخیص ، برگه خالصه پرونده ، کلیشه هاي تصـویر بـرداري ، نتـایج آزمایشـات ،     

 . توسط پرستار مربوطه توجیه گردد و کلیه توصیه هاي مهم به وي یا همراهان وي تذکر داده شود
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مانند آزمایشات انجـام شـده در خـارج از بیمارسـتان ،      آزمایشات و تصویربرداري هاي قبلی بیمار ،- 14
در صورت ضرورت ، بیمتارستان می توانـد از آزمایشـات و   . نباید عیناً ضمیمه پرونده بیمار بایگانی گردد

 . تصویربرداري هاي مورد نیاز یک عدد کپی تهیه نموده و ضمیمه پرونده نماید

ع به تشخیص حین بستري و تشخیص نهایی و اعمـال  در زمان ترخیص در برگ پذیرش اطالعات راج- 15
 . نوشته گردد ICDجراحی انجام شده ، ثبت گردیده و سپس کد بیماري فرد بر اساس سیست 

  اصول ثبت تشخیص ها در پرونده هاي پزشکی 

به این منظور پزشک بایـد  . ثبت دقیقو کامل تشخیص هاي پزشکی از ارزش باالیی برخوردار می باشد - 1
بین تشخیص اولیه ، حین درمان و نهایی افتراق گذاشته و هر کدام را به طور صحیح و دقیق درمکـان  

 . مشخص شده بر روي برگ پذیرش و خالصه ترخیص ثبت نماید

الت و وضعیت بیمار در هنگام ورود یا بیماري هایی است که پزشـک پـس از   در برگیرنده حا: تشخیص اولیه 
  . معاینه اولیه آن را به عنوان تشخیص درج می نماید

بیانگر بروز هرگونه حالتی است که در مسیر مراقبت و درمان فرد بستري شـده تغییـري   : تشخیص حین درمان 
  . ستري بیمار به وجود آمده باشدایجاد نماید و بطور کلی این حالت فقط در طول مدت ب

از . معاینات کلینیکی طبق نظر پزشک معالج مشخص مـی شـود   انجامحالتی است که پس از : تشخیص نهایی 
بکار بردن اختصارات در تشخیص ها و اعمال جراحی خودداري شود چرا که یک اختصار ممکن است چنـد  

و هـم بـه معنـی     Multiple sclerosisمـی توانـد هـم بـه معنـی       MSمـثالً اختصـار   . معنا داشـته باشـد  
stenosisMitral به کار برده شود .  

از نوشتن تشخیص بصورت فارسی خـودداري شـود هـم    . تشخیص باید به صورت التین نوشته شود - 2
نبایـد   Appendicitisچنین نباید لفظ التین تشخیص را بصورت فارسـی بیـان نمـود مـثالً بجـاي      

 . وشتآپاندیست ن

کدگذار را گـذاري آن   Aphoniaبه جاي  Afoniaامالي تشخیص بایستی درست باشد مثالً نوشتن  - 3
 . دچار مشکل می سازد
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از به کار بردن واژه هاي کلی خودداري شود و واژه دیگري که بیانگر جزئیـات بیشـتري از وضـعیت     - 4
 . می باشد ذکر شود... بیماري مثل مکان ، ماهیت و 

هـم  . از نوشتن تشخیص به صورت فارسی خودداري شود. صورت التین نوشته شودتشخیص باید به  - 5
نبایـد   Appendicitisچنین نباید لفظ التین تشخیص را بصورت فارسـی بیـان نمـود مـثالً بجـاي      

 . آپاندیست نوشت

کد گذار را در گـذاري   Aphoniaبه جاي  Afoniaامالي تشخیص بایستی درست باشد مثالً نوشتن  - 6
 . مشکل می سازدآن دچار 

از به کار بردن واژه هاي کلی خوددداري شود و واژه دیگري که بیانگر جزئیات بیشـتري از وضـعیت    - 7
 . می باشدذکر شود... بیماري مثل مکان ، ماهیت و 

 .تشخیص باید خوانا ثبت گردد - 8

یـک خـط    ، بـا خودکـار قرمـز   چنانچه تشخیص اشتباه ثبت گردید هرگـز آنـرا پـاك نکنیـد     - 9
ــمت اشتباهبک ــر روي قس ــد  ب ــر کنی ــز ذک ــک پرانت ــید و در ی ــردن و )error:(ش ــاك ک ، پ

ــایع تصــحیح  ــوان  ) الك(اســتفاده از م ــه عن ــد ب ــانونی و مــی توان ــار غیرق ــده بیم در پرون
سرپوشی بر کیفیـت پـایین مراقبـت درمـانی بـا یـک اشـتباه در مراقبـت بیمـار تلقـی مـی            

 .شود

نمی تواند تشخیص اصلی باشد مگر اینکه همـراه بـا یـک    ...) ب ، درد ومثل ت( یک عالمت یا نشانه - 10
 .تشخیص قاطع ذکر شده باشد

ذکـر یـک   . تشخیص اصلی را که بر مبناي آن درمان ارائه شده از سایر تشخیص هـا متمـایز سـازید    - 11
 .وضعیت خفیف ، مزمن و با مشکل ضمنی بیمار نمی تواند تشخیص اصلی باشد 

–outتشخیص داده شده قاطع نباشد در واقع تشخیص بیمـاري احتمـاي بـا نوشـتن     در صورتی که - 12

ruled     قبل از عبارت تشخیص این امر را مشخص نمایید و اگر تشخیص احتمـالی رد شـود لفـظout–

ruled  تشخیص محتملی که رد شده است( را در انتهاي  علبارت تشخیص بنویسید.( 

UNSTABLE ANGINA RULED-OUT  
RULED-OUT   OR R/O ANTERIOR MYOCARDIAL INFRACTION 

 

  .ثبت تشخیص را با زدن مهر و امضاء و تاریخ مستند سازید- 12



 

۴۴ 
 

  

  :منابع 
 )مؤلفین مالک رخشانی نژاد و میثم رخشانی نژاد( کتاب اصول مدیریت خدمات پرستاري  - 

 )نسرین خسروي –زهرا ایازي ( کتاب قانون و گزارش پرستاري  - 

  www.ino.irسایت نظام پرستاري   - 

 


