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 گزارش نويسي

 :تعريف 

و تبادل اطالعات در مورد بيمار به صورت نوشتاري و يا گفتن بين گروه مراقبت كننده بيهداشتي تعويض 

 .گوينددرماني را گزارش مي 

درماني به وسيله گزارش دهي به يكديگر صورت  برقراري ارتباط حرفه اي موثر بين اعضاء گروه بهداشتي-

ثبت و گزارش اطالعات مناسب ، دقيق و صحيح اعضاء گروه بهداشتي درماني از جمله پرستاران . ميگيرد

مددجو برنامه ريزي و اجرا نمايد كه نتيجه آن ميتواند برنامه مراقبتي سازمان يافته و جامعي را براي مراقبت از 

 .ارتقاء كمي و كيفي برنامه مراقبتي خواهد بود

 )يا مشاوره  ( Report )، گزارش شفاهي  ( Record )گزارش بيماران از طريـق ثبت در پرونده 

Consulation ) گزارش  در انتهاي هر نوبت كاري در بيمارستان ، پرستاران شيفت بعدي. صورت مي گيرد ،

از مهمترين مسئوليت هاي پرستار نوشتن گزارش بيماران و دادن گزارش . شفاهي و كتبي خود را ارائه مي نمايند

مي باشد كه در افزايش كيفيت .... ) پزشك ، پرستار ، مسئول آزمايشگاه و( شفاهي به ديگر همكاران حرفه اي 

 .مراقبت از بيماران اهميت بسزايي دارد

 نويسي اهداف گزارش

 :اهداف ثبت گزارش بيماران شامل موارد زير مي باشد 

 برقراري ارتباط .1

درماني از وضعيت بيمار و  اولين هدف ثبت گزارش بيماران ، در جريان قرار دادن ديگر افراد گروه بهداشتي-

 .اقدامات درماني است

 

 



 
 

٣ 
 

 برنامه ريزي مراقبتي .2

 .پيشرفت وي برنامه مراقبتي طراحي مي شودبراساس داده هاي روزانه و تغيير وضعيت بيمار و 

 برآورد كيفيت .3

در صورت وجود . براساس گزارش ثبت شده در پرونده بيمار ، به كيفيت مراقبت از وي پي برده مي شود

همچنين براي . مشكالت ، براي بهبود كيفيت مراقبت از بيمار ، آموزش هاي ضمن خدمت برگزار مي گردد

 .مراقبتي ، از پرونده بيماران نيز استفاده مي شودانتخاب استانداردهاي 

 پاسخ گويي به مسائل قانوني و مال .4

در صورتي كه بيمار يا خانواده وي شكايتي . گزارشات ثبت شده در پرونده بيمار ، به عنوان مدرك قانوني است

دقيق  اين ثبت گزارش بايستيبنابر. در مورد كيفيت مراقبت باشند ، بهترين منبع و مدرك ، پرونده بيمار مي باشد

بيماران هزينه درماني خود را براساس گزارشات ثبت شده در پرونده كه چه . ، صحيح و به موقع صورت گيرد

 .نوع مراقبت هايي را دريافت نموده اند ، حساب و پرداخت مي نمايند

 آموزشي .5

 .استفاده مي گرددگزارشات موجود در پرونده بيمار ، براي آموزش دانشجويان گروه پزشكي 

 تحقيقي .6

درماني فعاليت دارند ، به بررسي و مطالعه پرونده بيماران مي  پژوهشگراني كه در زمينه حل مشكالت بهداشتي-

 .پردازند و اطالعات الزم را كسب مي نمايند و راهكارهاي مناسب را ارائه مي دهند

 

 تاريخي .7

به همين دليل . است در سال هاي بعد موردنياز باشد درماني بيمار ، ممكن اطالعات و يافته هاي بهداشتي-

 .اطالعات درج شده در پرونده بيمار ، ارزش تاريخي دارد

 اعتبار بخشي .8
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سازمان بهداشتي با استفاده از گزارش هاي ثبت شده ، مراقبت هاي استاندارد را به دست آورده و تعريف مي 

 .نمايد

 

 خصوصيات يك گزارش علمي و صحيح

ته زير در ثبت گزارش صحيح جهت پيشگيري ز اشتباهات احتمالي ، طراحي و اجراي مناسب نك 6رعايت 

 .است مراقبتهاي پرستاري الزامي

 Actualityحقيقت          .1

 Accuracyدقت          .2

 and Concise  Completeness         كامل و مختصر     .3

             Current        پويا       .4

                                                                                   Organize سازماندهي .5

   Confidentialمحرمانه                                                                                          .6

 

 :حقيقت در گزارش نويسي 

 .يان نمايد ، اطالعات واقعي منجر به تفسير و درك اشتباه نمي گيردگزارش صحيح بايستي حقايق را ب 

v  ، گزارش بايد شامل اطالعات عيني و توصيفي درباره پديده هايي باشد كه پرستار مي بيند ، مي شوند

 . مي بويد و احساس مي كند

v  نمايد جدا خودداري از كاربرد كلماتي كه ايجاد شك ، ترديد و با ابهام در فرد خواننده گزارش مي

 .نماييد

v به هيچ عنوان از كلماتي چون به نظر مي رسد ، ظاهراً و ممكن است استفاده نكنيد. 

 :مثال 
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بيمار اظهار مي دارد دچار اختلل در خواب است ، قادر به انجام كارهاي خود نيست ، : گزارش صحيح 

 .دحوصله صحبت با ديگران را ندارد ، اشتهاي خوبي به غذا ندار

 .بيمار افسرده به نظر مي رسد :گزارش غلط 

 

 :دقت در گزارش نويسي 

 v موارد ثبت شده در مورد بيمار بايستي دقيق باشد تا اعضاء تيم درمان بتوانند به آن اعتماد كنند. 

 :مثال 

 .مصرف نموده است) آب ( مايعات   cc 360بيمار : گزارش صحيح 

 .مايعات دريافت كرده استبيمار به ميزان كافي : گزارش غلط 

 .طول دارد cm 5زخم ايجاد شده در ربع تحتاني سمت راست شكم : گزارش صحيح 

 .زخم ناحيه شكم بزرگ و شكافدار مي باشد :گزارش غلط 

v در تهيه گزارش از كاربرد عالئم اختصاري ( Abbreviation) غير استاندارد جدا خودداري نماييد. 

v   استاندارد را نيز دقيق هجي نماييد و سپس در گزارش نويسي استفاده كنيدعالئم اختصاري. 

v  در ثبت گزارشات پرستاري به هيچ عنوان نبايستي اقدامات مراقبتي و درماني كه توسط يك پرستار

 .انجام مي شود توسط پرستار ديگري ثبت يا چارت گردد

v مراقبتي بايستي به وضوح ذكر گردد چه كاري ،  در گزارشات پرستاري در ارتباط با اقدامات درماني و

 .توسط چه كسي و چه زماني انجام شده است

v  چنانچه گزارش پرستار دقيق و با اطمينان نباشد قانوندانان نيز در حيطه كاري خود و قضاوت دچار

 .شك و ابهام مي گردند و در نتيجه راي صادره قابل اعتماد نيست
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v امضاء . ز صحت و دقت گزارشات داشتن امضاء گزارش دهنده مي باشدعامل ديگر جهت اطمينان ا

 نام و نام خانوادگي ، سمت ، رتبه ، تاريخ و ساعت: شخص بايستي داراي اين مشخصات باشد 

 :كامل بودن گزارش 

v نوشته . اطالعاتي كه در گزارشات پرستاري ثبت مي گردد بايستي كامل و در ضمن مختصر نيز باشد

 .درك آساني دارد و نوشته هاي طوالني خواندنش مشكل است و وقت را تلف مي نمايد هاي مختصر

v پرستاري بايستي از كاربرد كلمات غير ضروري اجتناب نمود در تهيه گزارش. 

 

 :پويا بودن گزارش 

 تاخير در گزارش كتبي و شفاهي مي تواند سبب. گزارش نويسي بايد بصورت پويا و بدون تاخير انجام شود

به عنوان مثال نارسايي و . بروز اشتباهاتي جدي گردد و در نتيجه نيازهاي مراقبتي بيمار با تاخير برطرف گردد

تاخير در ثبت گزارش و يا گزارش شفاهي در ارتباط با افت فشار خون مي تواند موجب تاخير در استفاده از 

 .داروهاي مورد نياز حياتي گردد

 .قبت از بيمار بايد بر اساس اطالعات گزارش شده جاري صورت گيردتصميم گيري در ارتباط با مرا

 :فعاليتها و وقايعي كه بايستي بطور جاري و بدون وقفه ثبت گردد شامل 

 عالئم حياتي.     1

 تجويز دارو و اقدامات درماني.    2

 آماده كردن بيمار براي تستهاي تشخيصي.    3

 تغيير در وضعيت سالمت.    4

 يرش ، انتقال ، ترخيص يا مرگ بيمارپذ.    5

 اداره تغييرات ناگهاني در وضعيت بيمار.    6
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 :سازماندهي گزارش 

 .اطالعات ثبت شده بايستي داراي نظم بوده و سازماندهي شوند و بهتر است از فرمهاي مخصوص استفاده گردد

 

 :محرمانه بودن گزارش 

بيمارستان حق تكثير هيچ يك . و وابستگان بيماران باشدكليه گزارشات بايد محرمانه و دور از دسترس همراهان 

 .از اوراق پرونده بدون اجازه بيمار را ندارد

 قوانين ثبت گزارش 

  Content ) (مندرجات س    

 .اطالعات بايد كامل ، صحيح ، مناسب ، دقيق و حقيقي باشد

 .ثبت شود و از تفسير آن خودداري گردد يافته هاي بيمار

مانند خوب ، متوسط ، كافي ، ( از به كار بردن كلماتي كه ممكن است براي خواننده معاني مختلفي ايجاد كند 

 .خودداري شود.... ) طبيعي و

از  براي ثبت گزارش مي توان. خودداري شود» امروز به نظرم بهتر است « از به كار بردن كلمات كلي مانند 

گزارش شده  9تا  7بوده و در صورتي كه ديروز  3تا  2مثًال امروز كمر درد بيمار . معيار يك تا ده استفاده نمود

 .است

ثبت مشكالت بيمار و مداخالت پرستاري و عكس العمل بيمار از نظر نظم و توالي رخ داد آن بايستي انجام 

 .شود

 .اران ديگر نيز از آن آگاهي يابندكليه مشاوره هاي طبي بايستي ثبت گردد تا پرست

ثبت گزارش در پرونده بيمار بر اساس استانداردهاي حرفه اي و خط مشي مركز درماني مربوطه بايد صورت 

 .گيرد

 .از به كار بردن كلمات كليشه اي و يا مبهم در هنگام نوشتن گزارش بيمار بايد خودداري نمود
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عالجات نامناسب پزشك ، تذكر و يا سوالي را مطرح مي نمايد ، در صورتي كه پرستار نسبت به دستورات و م

اگر از طريق تلفن مشكل مورد نظر مطرح مي . بايد زمان و تاريخ واكنش و توجه پزشك را دقيقاً ثبت نمايد

اگر با مديره همچنين . گردد ، پرستار دومي كه به هنگام مكالمه حضور داشته ، نيز گزارش را بايد امضاء نمايد

ثبت اين نوع گـزارش در مـوارد قانـوني موجب حمايت از . پرستاري نيز تماس گرفته شده بايد ثبت گردد

 .پرستار و ساير مراقبـت كـنندگان مـركـز درمـاني مي گردد

 ( Timing )  زمان بندي س    

 .همزمان با مشاهده و انجام مداخالت پرستاري ، تاريخ و ساعت آن در پرونده درج گردد

ر صورتي كه وضعيت بيمار وخيم باشد ، ثبت گزارش به طور مكرر بر پايه خط مشي مركز درماني صورت مي د

 گيرد 

، در هنگام مراقبت از بيماران بدحال ، قبل از ترك بخش. ثبت دقيق زماني مداخالت پرستاري اهميت دارد

 .موارد مهم مربوط به وضعيت بيمار بايد ثبت گردد

 ( Format )ها چارچوب برگه س    

 .ثبت گزارش بايد بر روي برگه هاي طراحي شده مناسب صورت گيرد

در مواردي كه . نوشته بايد خوانا باشد. براي چاپ يا نوشتن مي توانيد از خودكار سياه و يا آبي استفاده نماييد

 .اده شودبيمار نكته يا حساسيت خاصي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد ، از خودكار قرمز استف

 .مشترك استفاده شوداز لغات صحيح و استاندارد ، اختصارات و عالمت هاي 

 .براي ثبت رايانه اي از راهنمايي هاي مخصوص آن استفاده گردد

 .تارخ و ساعت هر ثبت گزارش بايد نوشته شود

خالي با يك خط مداخالت پرستاري با توجه به زمان انجام آن ، بر روي خطوط پي در پي نوشته شود و فضاي 

 .پر شود

 ( Accountability )امضاء مسئول و يا پاسخ گويي س    
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 .پس از يادداشت در پرونده بيمار ، فرد ثبت كننده بايد نام كوچك ، فاميل و عنوان خود را نوشته و امضاء نمايد

 .در صورت عدم انجام مراقبت ، موارد ثبت شده ، نبايد امضاء گردد

 .گرفتن هرگز نبايد استفاده كرداز پاك كردن و الك 

 .بر روي هر صفحه ، نام و مشخصات بيمار ثبت شود

 .قبل از ارسال پرونده بيمار به مدارك پزشكي ، از كامل بودن آن اطمينان حاصل شود

 ( Confidentiality )راز داري 

دانشجويان . محرمانه بماند بيماران از نظر قانوني و اخالقي انتظار دارند ، اطالعات موجود در پرونده آن ها

 .پرستاري بايد از خط مشي مركز درماني و قوانين موجود در مورد دستيابي به پرونده بيماران آگاهي داشته باشند

. درماني ، دانشجويان مي توانند از پرونده بيماران در محدوده حرفه اي خود استفاده نمايند در مراكز آموزشي-

در گزارشات شفاهي و يا دست نويس . اطالعات خوانده شده را بايد محرمانه تلقي كننداز نظر اخالقي ، تمام 

 .خود ، نبايد نام واقعي و ديگر مشخصات بيمار را ذكر كنند

 

 گزارشات شفاهي

گزارش شفاهي يك ارتباط سيستماتيك است كه هدف آن انتقال اطالعات ضروري براي مراقبت از بيماران مي 

در اين نوع گزارش ، پرستار خالصه . زانه چندين مرتبه از گزارش شفاهي استفاده مي نمايندباشد پرستاران رو

به پرستار ديگر منتقل ) در زمان ترك بخش براي استراحت و يا پايان شيفت ( اي از فعاليتها و شرايط بيمار را 

 .نمايد

 .ارائه گزارش شفاهي به اشكال مختلف صورت مي گيرد

 گزارش مشكل بيمار •

. اين گزارش ها تأكيد بر مشكل بيمار دارد. ارائه گزارش به واحد يا بخش هاي موردنياز بيمار صورت مي گيرد

 :هر نوع مشكل بيمار به صورت ذيل بايد ارائه شود 
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 مشكل مراقبتي بيمار همراه با تشخيص پزشكي و پرستاري �

 .يافته هايي كه مشكل را كامًال شرح مي دهد �

 ر روز و ميزان موفقيت آن براي حل مشكلمداخالت انجام شده د �

 

 

 تغيير وضعيت بيمار گزارش •

بسياري از گزارشات پرستار در طول نوبت كاري ، مربوط به تغيير وضعيت بيمار مي باشد كه به سرپرستار و يا 

اندازه يافته هاي قابل ديگر پرستاران گزارش مي شود راهنماي اصلي گزارش تغيير وضعيت بيمار ، بر مبناي 

 .گيري است و نشان دهنده ميزان تغيير وضعيت مي باشد

 :مواردي كه مي بايد در اين گزارش ارائه شود عبارتست از 

 .مشخصات فردي بيمار كه تغيير وضعيت داشته است -1

 .قابل اندازه گيري اوليه ارائه شودميزان تغيير وضعيت بيمار با توجه به يافته هاي  -2

 .بالقوه بيان گردد عالئم و نشانه هاي عوارض -3

 .هرگونه مداخله انجام شده همراه با نتايج آن بيان شود -4

در . در اين نوع گزارش ، گزارش دهنده و گيرنده هردو پرستار مي باشند گزارش به پرستار ديگر •

 .هنگام ثبت گزارش از فرآيند پرستاري استفاده مي شود

 گزارش به پزشك •

قبل از گزارش به . هد بايد از تشخيص هاي پزشكي استفاده نمايدهنگامي كه پرستار به پزشك گزارش مي د

يافته هاي عيني و ذهني و تغييرات بيمار را بررسي مي كند سپس وضعيت بيمار را شرح مي دهد پزشك ، پرستار 

يافته هاي به دست آمده به گونه اي شرح داده شود كه پزشك را در تعيين تشخيص پزشكي و معالجات مناسب 

 .ايدكمك نم

 :چهار نوع گزارش شفاهي توسط پرستاران استفاده مي شود 

    Change of shift reportsگزارش تعويض شيفت      
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            Telephone reportsگزارش تلفني       

                                   Transfer reportsگزارش انتقالي     

      Insident reportsگزارش حوادث اتفاقي       

 

 

 : گزارش تعويض شيفت 

يكي از مهمترين كاربردهاي گزارش شفاهي گزارش تعويض شيفت است كه ممكن است به صورت كنفرانس 

راند باليني داراي مزاياي متنوع و قابل  .و يا در صورت راند باليني بخش در كنار تخت بيماران انجام شود

 .دقيقه متغير بوده است 45دقيقه تا  30در يك بررسي زمان راند باليني در يك بخش از . توجهي مي باشد

گزارش تعويض شيفت ممكن است به صورت شفاهي ، نوار ضبط صوت و يا در طول راند باليني بخش در كنار 

 .تخت بيماران داده شود

ي به پرستاران اجازه مي دهد تا در مورد سواالت مطرح شده در ذهن خويش بازخـوردي فوري راند بالين

 .در طي مدت راند باليني ممكن است نكات هشدار دهنده اي از سوي بيماران ادآوري گردد. دريافت نمايند

است كه گزارش تعويض  با توجه به اين امر كه پرستاران مسئوليتهاي زياد و متنوعي دارند اين مسئله بسيار مهم

 .شيفت با سرعت و با كفايت انجام شود

در هنگام راند باليني عالوه بر گرفتن اطالعاتي كه ما را در طراحي مراقبت پرستاري ياري مي دهد فرصت 

مناسبي جهت ارزيابي مراقبت پرستاري دريافت شده را نيز به ما مي دهد و همچنين به بيمار اين امكان را مي 

 .در ارتباط با مراقبتهاي دريافت شده بحث نمايددهد كه 

 :گزارشات تلفني 

اشخاصي كه در گزارشات تلفني نقش دارند . گزارشات تلفني راه سريع و مناسب در انتقال اطالعات مي باشد

 : بايد مطمئن باشند
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 اطالعات واضح است �

 اطالعات صحيح است �

 اطالعات دقيق است �

 اطالعات خالصه است �

 :موارد ثبت شده عبارتند از . وضعيت بيمار بايد در پرونده وي ثبت گردد گزارش تلفني

  

در ساعت : زمان و نام فرد ارائه دهنده و گيرنده پيام تلفني ، اطالعات ارائه و دريافت شده در برگه گزارش مثالً 

. مي باشد 02/3ح تلفن نمودم و اطالع دادم جواب آزمايش سطح پتانسيل آقاي احمدي  به دكتر م- 1022

 .س پرستار ت-

در موقع گزارش تلفني به پزشك حتما پرونده بيمار در دسترس پرستار باشد تا هرگونه سؤال پزشك از جمله 

 .عالئم حياتي قلبي بيمار ، رژيم درماني و غيره با توجه به آن پاسخ داده ميشود

 راهنماي دستور تلفني

با عجله پزشك مجددا از وي بخواهيد كه دستورات را روشن براي پيشگيري از خطا در درك دستورات سريع و 

 .تر بيان كند

v نام بيمار ، شماره اتاق و تشخيص بيمار دقيقا مشخص شود. 

v پس از اتمام دستورات پزشك ، دستورات وي مجددا بازگو شود. 

v ر ، پزشك و دستور طريقه ثبت دستورات تلفني شامل تاريخ  و زمان دستور داده شده ، نام بيمار ، پرستا

 .داده شده مي باشد كه بايد بطور كامل نوشته شود

v از مقررات بيمارستان پيروي كنيد. 

v  دو پرستار كنترل و امضا شوددستورات شفاهي بايستي توسط. 
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v  براساس مقررات بيمارستان پزشك مسئول دستور تلفني دستورات نوشته شده را بايستي امضا كند )

 ).ساعت پس از دستورات تلفني  24حداكثر تا 

 :گزارش تلفني 

پرستار خالصه اي از وضعيت وي و هنگام انتقال بيمار از يك بخش به بخش و يا مركز درماني ديگر الزم است 

مثال موقع انتقال بيمار از بخشهاي ويژه و يا ريكاوري به بخش . مراقبتهاي انجام شده را در برگه انتقال بنويسد

 .هاي ديگر

پرستار به ترتيب موارد زير را بايد در هنگام ارائه . رش انتقال به صورت تلفني و يا حضوري داده ميشودگزا

 :گزارش انتقال مورد توجه قرار دهد 

 نام ، سن ، نام پزشك معالج و تشخيصهاي پزشكي بيمار ، زمان و تاريخ انتقال   -1

 وضعيت سالمتي فرد در حال حاضر  -2

 مراقبتي در حال حاضربرنامه   -3

 هر نوع بررسي و مداخله ويژه موردنياز بيمار در كوتاه مدت تا استقرار كامل در بخش جديد  -4

 )مثل لوله ها و وسايل طبي ( وسايل خاص موردنياز بيمار   -5

 )مثًال احياء قلبي ريوي و يا وضعيت ايزوالسيون ( توجهات خاص    -6

 هنوشتن نام پرستار تحويل گيرند -7

 : گزارش حوادث

هدف از گزارش حوادث ، شناسايي خطرات و پيشگيري از آن در آينده مي باشد و براي ارتقاء كيفي كار 

پرستاران موظف اند با سياستها و قوانين مركز درماني در رابطه با گزارش حوادث . پرستاران استفاده مي شود

 .آشنا بوده و در مواقع لزوم از آن بهره گيرند

 :نوشتن گزارش حوادث موارد زير بايد رعايت شوند در 

v    پرستاري كه حادثه را ديده و با آن روبرو شده است نوشتن نام. 
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v    به طور مختصر و دقيق و كامال عيني حادثه شرح داده شود. 

v   ارش داده هرگونه اقداماتي كه توسط پرستار ، پزشك و يا ساير همكاران براي حادثه ديده صورت گرفته گز

 .شود

v   براي حادثه تفسير و تعبير نوشته نشود. 

v     به مسئول مربوطه گزارش شودسريع تر حادثه بايد هرچه. 

v    گزارش حادثه بايد با شماره مخصوص نوشته و حفظ گردد. 

v    گزارش نبايد كپي شود. 

 گزارش نويسي گام به گام

 :گزارش بدو ورود 

 .نويسي ارزش فوق العاده اي دارد پس قيد شاعت و تاريخ بستري مهم استذكر زمان در موقع گزارش 

شامل سن ، جنس ، وضعيت تأهل ، مشكالت بالقوه و موجود و اين كه مشكل فعلي از چه : شرح حال  �

 .زماني شروع شده ، چه شدتي داشته و چه سيستم هايي از بدن را در بر دارد

 ادگيسابقه بستري ، عمل جراحي ، سابقه خانو �

 نام پزشك ، محل ارجاح ، ثبت ساعت اطالع به پزشك ، ثبت ساعت ويزيت پزشك �

 .ثبت دقيق عالئم حياتي ، عالئم ذهني و عيني و حسي بيمار بايد بگونه اي مطلوب گزارش گردد �

شامل نام دارو ، دوز دارو ، راه مصرف مصرف و ( ثبت اقدامات انجام شده شامل آزمايشات ، داروها  �

 .، ويزيت پزشك و در مجموع ثبت موارد قابل پيگيري الزم است EKGگرافي ها ، مشاوره ها و )  ارپرستنام 

 

 :گزارش قبل از عمل 

 )برانكارد ، صندلي چرخدار و غيره ( ثبت ساعت تحويل بيمار به اطاق عمل و نحوه انتقال  �

 ثبت عالئم حياتي نهايي قبل از تحويل به اطاق عمل �



 
 

١۵ 
 

 BP – TPR – GCS بيمار با قيدوضعيت عمومي  ثبت �

 )سندها ، لوله تراشه و غيره ( ثبت وسايل و تجهيزات متصل به بيمار  �

 قبل از عمل ) پريميد ( ثبت دستورات دارويي  �

 )انما ، شيو و غيره ( آمادگي انجام شده  �

 .در مورد سزارين ذكر سن حاملگي و علت سزارين و وضعيت جنين ثبت ميشود �

 .حركات جنين و غيره الزامي استكنترل صداي قلب و  �

 ثبت نام و نام خانوادگي پرستار و امضاء گزارشات فوق با قيد ساعت و تاريخ �

 

 :گزارش ريكاوري 

 ثبت ساعت ورود به اطاق ريكاوري �

 ثبت نوع عمل انجام شده  �

 ثبت نوع بيهوشي ، سطح هوشياري و تاريخ شروع و پايان عمل �

 با قيد ساعت ، نام و امضاء پرستار.... ) ن ريزي واستفراغ ، خو( وضعيت عمومي بيمار  �

، لوله تراشه ، چست تيوپ   NGT  ،FC( ثبت عالئم حياتي زمان تحويل و ثبت اطالعات مربوطه مثل  �

 .... )وزنه ، هموواك

 ثبت تحويل نمونه هاي بيوپسي به پرسنل يا همراه بيمار همراه با درخواست �

تواند بر روي اطاق عمل اتفاق افتاده است و مي استه كه درثبت هرگونه مشكالت نامطلوب و ناخو �

 .مراقبت بعد از عمل موثر باشد

ثبت هر مداخله يا ارزيابي كه در زمان كوتاهي پس از انتقال بايد توسط پرستار بعدي فورا صورت  �

 .گيرد

 .در سزارين ثبت جنس نوزاد و آپگار ، آنومالي ظاهري و يا به ظاهر سالم ثبت شود �

 

 :گزارش بعد از عمل 

 ساعت تحويل و يا ورود به بخش �

 ثبت نوع عمل انجام شده �
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 و سطح هوشياري ، درد و غيره V/Sثبت وضعيت عمومي با قيد  �

 ثبت وضعيت درن ها و تيوب ها و ساير اتصاالت بيمار از نظر كاركرد صحيح و ترشحات و پانسمان �

 ثبت عالئم حياتي و برون ده ادراري در ساعت اوليه �

 ثبت اقدامات انجام شده و قابل پيگيري �

 سانتي متر 2در باالي عالئم حياتي با رنگ قرمز به بلندي حدود  ORچارت  �

 ثبت روزهاي بعد از عمل بعد از تاريخ روز عمل در محل هاي مربوطه �

در سزارين ذكر ساعت تماس مادر و نوزاد و ساعت شروع تغذيه با شير مادر ، استفراغ و وضعيت دفع  �

 ار و مدفوع نوزاد و مراقبت از بند ناف و ساير اقدامات انجام شده براي نوزاد مانند ويزيت پزشك و غيرهادر

در بخش زنان و زايمان گزارش نوزاد هم به دنبال گزارش مادر نوشته مي شود حتي اگر نوزاد سالم  �

 .باشد

 

 :گزارش ترخيص 

 .كنترل اين كه ترخيص بيمار توسط پزشك امضاء شده باشد �

وضعيت عمومي بيمار حين ترخيص با قيد عالئم حياتي ، ساعت ترخيص و خروج از بخش با ذكر  �

 همراه

 )شفاهي ، پمفلت و غيره ( آموزش هاي مربوطه داده شده  �

رژيم غذايي ، فعاليت ، دارو ، مراقبت از زخم و عالئم هشدار : آموزش هاي ضمن ترخيص شامل  �

 .دهنده كه بايد به پزشك مراجعه كنند

 روشن نمودن هرگونه سوال بيمار در مورد مراجعات بعدي �

 دادن كارت ترخيص �

 .مرخص ميشوند گرفتن اثر انگشت الزامي استدر مورد بيماراني كه با رضايت شخصي  �

در مورد بيماراني كه به دليل مشكالت مالي ترخيص نمي شوند ، اقدامات دارويي و پرستاري طبق  �

 .ثبت گردد دستور پزشك بايد ادامه يابد و
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چنانچه نوزاد از نظر پزشكي مرخص است تا زماني كه مادر مرخص نشده است گزارش نوزاد در  �

 .پرونده بيمار بايد ادامه داشته باشد

شناختي مطمئن شويد كه به بستگان نزديك ، بيمار  در مورد كودكان و افراد داراي مشكالت فكري- �

ده بستگان درجه يك نباشند ثبت آدرس تحويل گيرنده و را تحويل داده ايد و در صورتيكه تحويل گيرن

 .مشخصات وي الزم است

 

 :گزارش فوتي 

 )عيني با قيد ساعت و تاريخ  عالئم حياتي ، عالئم ذهني-( وضعيت عمومي قبل از فوت  �

 )در موارد ناگهاني ( ثبت ساعت بد حال شدن  �

پزشك مربوطه صادر گرديده يا  گواهي فوت يا توسط( ثبت ساعت فوت ، نحوه صدور گواهي فوت  �

 ).توسط پزشك قانوني صادر مي گردد 

هفته به باال نياز  20كه از ( در مورد فوت نوزاد جنس ، آپگار زمان تولد يا مرده بدنيا آمده ، سن جنين  �

 ).به تاريخ و گواهي فوت دارد 

 .راهنمايي مادر و خانواده جهت مشاوره ژنتيك و علت هاي فوت �

 .در پرونده كه جسد به چه كسي تحويل شد يا در سردخانه بيمارستان گذاشته شد ذكر اين نكته �

بايد نام و نام خانوادگي جسد ، سن ، بخشي كه بستري بوده و تاريخ فوت نوشته شده و روي كاور يا  �

 .روي بدن وي و روي ملحفه چسبانده شود

 :نكات كليدي 

ماران و ارزش حقوقي و قضايي آن ، نكات مهم در مورد نظر به اهميت گزارش پرستاري در فرآيند درمان بي

 .نوشتن گزارش پرستاري يادآوري مي گردد

 .جهت ثبت گزارش پرستاري از برگه هاي استاندارد استفاده نماييد -1

 .جهت ثبت گزارس پرستاري فقط از خودكار آبي يا مشكي استفاده نماييد -2

مطالب و سرعت بخشيدن به كارها گزارش را خوانا و  به منظور جلوگيري از اتالف وقت ، انتقال صحيح -3

 .مرتب بنويسيد

 .مشخصات بيمار را در باالي اوراق گزارش بطور كامل درج نماييد -4
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الزم به ذكر است كه بايد گزارش . ( استفاده نماييد 24الي  1جهت ثبت ساعت گزارش نويسي از اعداد  -5

 )پرستاري در هر شيفت به صورت مجزا نوشته شود و شيفت ثبت گزارش نيز قيد گردد 

 .وضعيت عمومي و هموديناميك بيمار را براساس عاليم باليني و آزمايشگاهي ثبت نماييد -6

 .تنفسي بيمار و عملكرد سيستمهاي حياتي بدن را ثبت كنيد ريت ضربان قلبي-تعداد و  -7

جهت مراقبت از .... ) ونتيالتور ، مانيتورينگ ، پيس ميكر و( در صورت استفاده از هرگونه وسايل مكانيكي  -8

 .بيمار توضيحات الزم را يادداشت نماييد

 .فعي بيمار را حتمًا ثبت كنيدوضعيت خواب و استراحت و ميزان فعاليت و وضعيت د -9

 .بيانات و نشانه هايي را كه بيمار عنوان نموده است با استفاده از كلمات خود بيمار يادداشت كنيد -10

تمام اقدامات دارويي و درماني را همراه با ساعت اجراي آنها و ذكر واكنشهاي بيمار نسبت به اقدامات  -11

 .مربوطه ثبت نماييد

 .كليه موارد ثبت شده در گزارش پرستاري با ثبت دقيق ساعت مشاهده يا اجراي آن باشدضروري است  -12

با توجه به داروهايي كه بيمار مصرف مي كند ، عوارض جانبي آن را مد نظر قرار داده و در صورت بروز  -13

 .بالفاصله گزارش نماييد

 .از ثبت اقدامات پرستاري قبل از اجراي آنها اجتناب كنيد -14

در اسرع وقت اقدام به  ) ايزوالسيون ( پس از مشاهده هرگونه وضعيت غير عادي يا ارئه مراقبت هاي خاص  -15

 .گزارش نويسي نمائيد

 .انحصاراً در گزارش ، مراقبتهايي را كه خود ارائه نموده و يا بر اجراي آنها نظارت داشته ايد ثبت نماييد -16

با پاي خودش ، ( كامل نوشته شده و شامل ساعت ورود بيمار ، نحوه ورود گزارش پذيرش بيمار بايد بسيار  -17

عالئم حياتي هنگام ورود ، وضعيت هوشياري بيمار ، .... ) ، توسط همراهيان و 115با برانكارد ، توسط اورژانس 

 .و ساير موارد مهم مشاهده شده باشد

آمادگي جهت . ( يگيري شوند گزارش نماييداقداماتي را كه بايد در شيفت هاي بعدي انجام و يا پ -18

 .... )آزمايشات پاراكلينيكي ، تشخيصي ، جواب مشاوره ها و

 .انواع آزمايشات پاراكلينيكي بيمار را در صورت انجام با ذكر ساعت و تاريخ گزارش نماييد -19

لينيكي و مشاهده در صورت بروز موارد غير طبيعي در وضعيت هموديناميك بيمار ، آزمايشات پاراك -20

عوارض جانبي داروها ، موارد مشاهده شده را عالوه بر ثبت دقيق در گزارش ، در صورت ضرورت به پزشك 

 .اطالع دهيد
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در صورتيكه بيمار از طريق وريدي مايع دريافت مي كند ميزان مايع دريافتي در شيفت خود را محاسبه  -21

 .يع دريافتي وي را در گزارش قيد نماييدنموده و عالوه بر تنظيم سرم بيمار ميزان ما

را دارد بايد فرم كنترل جذب و دفع  ( I & O )در صورتيكه بيمار دستور كنترل ميزان جذب و دفع مايعات  -22

در پرونده گذاشته شده و ميزان جذب و دفع در هر شيفت با ذكر نوع و روش دريافت مايعات همچنين مقدار و 

 .نوع هرگونه مواد دفعي بطور دقيق ثبت شود

يز در برگه را در برگه كنترل جذب و دفع و ن ( I & O )ساعته  24شبكار بايد در پايان شيفت خود جمع  -23

 .چارت عالئم حياتي در ستون مربوطه ثبت نمايد

 .اطالع داده ميشود را ثبت نماييد هرگونه عالئم و نشانه اي را كه در صورت بروز به پزشك -24

.... ) سقوط ، اشتباهات دارويي و(ثبت هرگونه حادثه يا اتفاقي كه سالمتي بيمار را به مخاطره انداخته  -25

 .ضروري است

مسئوليت درج صحيح دستورات پزشك در كاردكس با پرستار مسئول شيفت است و بايد در اين زمينه  -26

 .دقت كافي براي جلوگيري از بروز اشتباهات بعمل آيد

 .دستورات اجرا نشده پزشكان را با ذكر علت ثبت نماييد -27

نام دارو ، دوز دارو تارخ و ( كليه اطالعات ضروري در مورد دستورات دارويي اجرا شده را ثبت كنيد  -28

 ).ساعت  شروع ، زمان و راه تجويز 

زدن عالمت تيك روي ساعت تجويز دارو به منزله داده شدن دارو به بيمار و كشيدن دايره دور آنبه معني  -29

پرستاري در  در برگه( ن بايد نام دهنده دارو روي محل تيك يا دايره ثبت شود ندادن دارو به بيمار كه در هر حتا

 ).قسمت ثبت دروها 

در صورت  ندادن دارو به هر علت و كشيدن دايره دور ساعت تجويز بايد علت آن در باالي ساعت تجويز  -30

برخي از علل احتمالي ( د نيز در مورد آن توضيح داده شودارو بطور مختصر ذكر شده و در گزارش پرستاري 

 .... ).موجود نبودن دارو ، پايين بودن فشارخون بيمار و: عبارتند از 

 .دقيقا ثبت كنيد) حضوري ، تلفني ( اطالعاتي را كه خودتان به پزشك معالج گزارش مي نماييد  -31

 :در صورت نياز به ثبت گزارش تلفني ، شرايط زير را بطور كامل رعايت كنيد -32

 .پرستارامضاء شود 2دستور تلفني در برگه دستورات پزشك ثبت و توسط  32-1

 .ساعت به امضاء پزشك مربوطه رسانده شود 24دستور تلفني ظرف مدت  32-2
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زمان برقراري تماس تلفني ، نام و سمت شخصي كه با وي تماس گرفته شده ، نام شخص تماس گيرنده ،  32-3

 .گرفته شده ثبت شوداطالعات داده شده و اطالعات 

 .از تصحيح عبارات اشتباه در گزارش به وسيله الك گرفتن يا سياه كردن آنها اجتناب كنيد-33

 :جهت تصحيح موارد اشتباه در گزارش شرايط زير را بطور كامل رعايت كنيد  -34

 .بر روي مورد اشتباه خط بكشيد به نحوي كه قابل خواندن باشد 34-1

را نوشته و گزارش صحيح را بعد از  » Error« يا » اشتباه « و يا جلوي مورد اشتباه كلمه در قسمت باال  34-2

 .ادامه دهيد  » Error« يا » اشتباه « كلمه 

 :از مواردي كه منجر به تحريف گزارش مي شود اجتناب كنيد از جمله  -35

 .ور بعداً اضافه شده استاضافه نمودن مواردي به گزارش بدون آنكه تعيين شود كه موارد مذك 35-1

 ثبت اطالعات نادرست در گزارش پرستاري 35-2

 دوباره نويسي و يا تغيير گزارش 35-3

 اضافه نمودن مواردي به يادداشت هاي سايرين 35-4

 تخريب يا مخدوش نمودن گزارشهاي قبلي يا موجود 35-5

ا ذكر كليه مراحل احيا بايد در پرونده بطور كامل و جامع ب ( C.P.R )گزارش عمليات احياء قلبي ريوي  -36

 .ثبت شود

 .در بين مطالب مندرج در گزارش پرستاري و ابتدا و انتهاي گزارش جاي خالي وجود نداشته باشد -37

 .در صورت استفاده از اختصارات در گزارش پرستاري ، اختصارات قابل قبول بين المللي را بكار ببريد -38

 .ه بيمار را در گزارش پرستاري ذكر نماييدآموزشهاي ارائه شده ب -39

در صورتي كه بيماري شفاهًا مسئولين درماني بيمارستان را تهديد به تعقيب مواردي نمايد دقيقًا گزارش  -40

 .نمايد

در خصوص مشاوره هاي پزشكي بايد توجه شود كه دستورات مشاوره فقط در صورتيكه توسط پزشك  -41

پرونده دستور اجراي آنها داده شده قابل انجام مي باشد و نبايد هيچگاه بطور مستقيم و معالج يا پزشك مقيم در 

 .بدون اطالع پزشك معالج اجرا گردد

 .از سو ديگري در توصيف شخصيت بيمار با صفات ناخوشايند بپرهيزيد -42

 .از انتقاد سايرين در گزارشات پرستاري خودداري نماييد -43
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در يخشهاي ويژه . ( گزارش پرستاري بايد در انتهاي شيفت براي پرهيز از اشتباه و خط خوردگي نوشته شود -44

باشد گزارش پرستاري بايد به صورت  case methodو يا در صورتي كه روش تقسيم فعاليت به صورت 

 ).پيوشته ثبت گردد و در انتهاي شبفت بسته شود 

اقدامات دارويي به طور كامل بسته شود ، نام ، نام خانوادگي و سمت  مربوطه به  انتهاي گزارش پرستاري و -45

 .طور خوانا ثبت شود

 .گزارش را مهمور به مهر اسمي خود به همراه شماره نظام پرستاري نموده و امضاء نمائيد -46

 

 

 


