
  بسمه تعالي

  

  :مستند سازي يا پرونده نويسي

فرآيند ثبت كامل اطالعات مربوط به مراقبت و درمان 
  .بيمار است

مستندسازي نوع بيماري ،وضعيت بيمار در شروع و 
ادامه درمان ، وسعت و كيفيت مراقبت ، درمان فراهم 
شده براي بيمار ، نتيجه مراقبت و درمان مورد نياز 

  . بيمار را نشان مي دهد

  

ازنظر قوانين ( موارد مربوط به مستندسازي
كه رعايت )سازمانهاي بيمه و مدارك پزشكي

 باليني در پروندهان محترم توسط پزشكآنها 
  :مي باشندالزامي 

كليه مستندات در پرونده بايد با خودكار آبي  
 .نوشته شوند

تشيص ها بايد به صورت التين نوشته شوند و  
حتي االمكان از اختصار استفاده نگردد مگر در 

  .مورد اختصارات استاندارد 

 Order   اوليه  و دستور بستري بيمار در دو
  .ه نوشته شوندبرگ جداگان

مهر و امضاي بر روي برگ دستور بستري و برگ  
  .دفترچه بيمه بيمار

در صورتي كه بيمار در اورژانس بستري مي  
شود حتما بايد برگ دستور بستري توسط 
پزشك اورژانس نوشته ودرصورت نياز به 
بستري دائم بيمار اين برگ توسط متخصص 

  . مهروامضا شود
بيماران سرپايي (در برگ دستور بستري  

نوشته شده و مهر و  تشخيصحتما  )وبستري
   . امضا گردد

در صورتي كه مريض به طور همزمان در  
اورژانس ويزيت شود بايد اول پزشك 

ويزيت بنويسد سپس   orderاورژانس 
  .متخصص ويزيت كند

تكميل قسمت هاي تشخيص اوليه، حين درمان  
  .و نهايي در برگ پذيرش 

گ پذيرش  در كادر مربوط به مهر و امضاي بر 
   .پزشك معالج 

  .تكميل و مهر و امضاي برگ خالصه پرونده  
ت ترخيص بيمار با رضايت شخصي يا درصور 

فوت وي  نيزتكميل خالصه پرونده الزامي 
با راسال پرونده توسط مدارك .(ميباشد

  )پزشكي توسط منشي بخش

تكميل و مهر و امضاي برگ شرح حال توسط  
  .كننده اوليهپزشك ويزيت 

تكميل شرح حال در كارت اورژانس وهمچنين  
شرح حال اوليه پرونده بستري اورژانس 

  .برعهده پزشك اورژانس مي باشد
تكميل نمودن و مهر و امضاي  برگ سير بيماري  

.  
پزشك اورژانس اجازه دارد فقط يك تخصص را  

براي براي درمان بيمار مشخص كند و در 
مي تواند مشاوره صورت نياز پزشك متخصص 

  . يا ويزيت براي متخصص ديگر بگذارد
در صورت درخواست مشاوره حتما بايد  

درخواست مشاوره تكميل شده و مهر و امضا 
شود سپس مشاوره انجام شود ، ضمنا بايد در 

order  هاي ويزيت آنروزorder  " مشاوره
بعد از مشاوره در . حتما قيد گردد "شود

صورت خروج بيمار از يك سرويس به سرويس 
ديگر مثال داخلي به جراحي، بايد در ويزيت 
روزانه هر دو پزشك مشاوره قيد شود عالوه بر 

  . آن فرم مخصوص مشاوره نيز تكميل شود
مهر و امضاي برگ بيهوشي توسط پزشك  

  .بيهوشي 
حي توسط مهر و امضاي فرم شرح عمل جرا 

 .پزشك جراح 

در صورت نياز به ويزيت روزانه متخصص ديگر،  

  . را قيد کند  orderحتما بايد پزشک معالج اين 



پزشك نبايد در جايي از پرونده خط خوردگي  
ايجاد كند مثال تشخيص نوشته شده در شرح 

، در صورت ايجاد 8عمل جراحي، فرم شماره 
اشتباه بايد روي مطلب اشتباه شده يك خط 

 errorساده كشيده شده و باالي آن كلمه 
نوشته شود و سپس مطلب درست آن نوشته 

جهت تائيد  شده و حتما در كنار آن مهرو امضا
  . خط خوردگي مربوطه زده شود

مهر پزشك به تنهايي نشاندهنده ويزيت  
پزشك نيست ، هميشه بايد تاريخ صحيح زده 

  . شود و توسط پزشك مهر و امضا شود
در صورت نياز به ويزيت در ايام تعطيل توسط  

پزشك معالج ديگر، حتما روز قبل بايد توسط 
  . پزشك معالج نوشته شود

  : انتقال به بخش ها در خصوص 

مختص پزشك بيهوشي است و  ICUبخش  
انتقال به اين بخش فقط با دستور پزشك 

                                                                                             .  بيهوشي مي باشد
مختص پزشك داخلي و قلب و  CCUبخش 

اين   orderا انتقال به اين بخش حتما بايد ب
 Tellپزشكان و به صورت حضوري باشد و 

order  مورد قبول بيمه نمي باشد و كل تخت
  . اين بخش ها توسط بيمه كسر مي شوند

در صورت انتقال بيمار به اتاق عمل حتما بايد  
  .از قبل دستور پزشك جراح را داشته باشد 

كد عمل جراحي حتما بايد با شرح عمل جراحي  
  . تطابق داشته باشد

CT-در خصوص در خواست سونوگرافي يا  

SCAN   پزشك بايد در جايي از پرونده ...و
مثل خالصه پرونده يا سير بيماري علت 
درخواست را ذكر كند مثال بيمار از درد شكم 
شاكي است سو نو گرافي شكم در خواست 

  . شود

 .و درخواست آن ا برروي نوار قلبمهر و امض 

در صورت انجام هر گونه اقدام جراحي نظير  
NST ،TAP   مايع پلور ، نمونه ادراري

تكميل  8حتما فرم شماره  BMسوپراپوبيك، 
 . شده و كد جراحي در آن قيد گردد

  

دارو و لوازم مصرفي اتاق عمل حتما توسط  
پزشك جراح و بيهوشي  مهر و امضا شود و 

تولوژي نيز براي جراحي هايي كه نياز به فرم پا
  . پاتولوژي دارند حتما پر شود

 MRIيا  SCAN-CTدر صورت درخواست هر  
بايد نوع آن بدون كنتراست يا با كنتراست با 

پزشك در  orderمقدار داروي موردنياز در 
 . پرونده نوشته شود

  

  
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهركرد

  فارسان) ع(ءالشهدابيمارستان سيد
  

 مراجع قانوني رسيدگي به سهل انگاري هاي درماني و
  قصور پزشكي براين نظر هستند كه

  

  
          

  

  

    مسئول مدارك پزشكي وآمار  :رقيه عظيمي     :تهيه كنندگان

                   كارشناس مدارك پزشكي: فاطمه بارفروش                   

       پمفلت آموزشی 

 ويژه پزشکان 


