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تاسپرستاریمراقبتهایارائهبرایمنظمروشیپرستاریفرآیند.

یابیارزشوانجامبرنامهریزی،برایرامنظمیچهارچوبپرستاریفرآیند
.میکندایجادپرستاریمراقبتهای



بررسی

تشخیص 
پرستاری

برنامه  ریزی
اقدامات 
پرستاری

ارزشیابی



(جسمانیبررسیوقبلیتاریخچه)اطالعاتآوریجمع
شدهآوریجمعاطالعاتتحلیلوتجزیه

بررسی

ثبتدادهها دستهبندیدادهها معتبرسازیدادهها جمعآوریدادهها



:روش های گردآوری اطالعات 

مصاحبه-1

،شنیدن،دیدنکنیممیاستفادهخودحواساز)مشاهده-2

(روانیهایواکنش+غیرکالمیحرکات+بوئیدن،کردنلمس

(سمع،دق،لمس،نگاهیامشاهده)جسمیمعاینه-3



کردههمراجعبیمارستانبهسرگیجهوبیحالیضعف،باساله35خانمی
.استشدهبستریبخشدرآهنفقرکمخونیتشخیصباو

ضعف

بیحالی

Hb: 

6.7

رنگ
پریدگی

تحریک
پذیری

کاهش
سطح
آهن مورمور

شدن
سرگیجهانگشتان

HR: 

105

تنگینفسبا
فعالیت

RR: 

24

بیاشتهایی
کاهش
وزن

عدم
تمرکز

سردرد



بیماراحتمالیوواقعیمشکالتکردنمشخص

شدهآوریجمعتحلیلوتجزیهبراساس

آنالیز
دادهها

تعیین
مشکل

فرمولبندی
تشخیص

تشخیص
پرستاری



ســــــــبب
(etiology)

مشــــــــــکل
(problem)

در ارتباط با
(Related to)

ضعفبیناییوکاهشحرکتدرارتباطبادرمعرضخطرصدمه



میکندتوصیفرابیمارپاسخیاسالمتیبهمربوطمشکل.
مثالچند:

oاضطراب
oآسپیراسیونخطرمعرضدر
oفعالیتتحملعدم
oمایعحجمافزایشاحتمال
oضربهخطرمعرضدر
oموثرشیردهی
oتجاوزضربهسندرم



میکندبیانرامشکلاحتمالیعلتچندیایک.

باارتباطدر»واژهباپرستاریتشخیصازجزءاین»(related to)به
.میشودمتصل(مشکل)اولجزء

oتهوعباارتباطدربدننیازازکمترتغذیهدراختالل
oمدتطوالنیاستفراغباارتباطدرمایعحجمکمبودخطر
oبیحرکتیباارتباطدرپوستتمامیتدراختاللخطر



NANDA 

North American Nursing Diagnosis Association

2هرهکشمالیآمریکایپرستاریانجمنپرستاریهایتشخیصازلیستی

.گرددمیبازنگرییکبارسال





:سالمتکنترلودرکالگوی-1
Altered health maintenance:سالمتمراقبتدرتغییر

Altered protection:ایمنیدرتغییر
Ineffective management of therapeutic regime:ناکارآمدمدیریت

درمانیرژیم
Infection:عفونت

High risk of injury:جراحتباالیریسک
High risk of poisoning:مسمومیتباالیریسک

High risk of suffocation:خفگیباالیریسک

:متابولیسموتغذیهالگوی-2
High risk of altered nutrition: intake exceeds the body’s

needs:یمصورتبدننیازهایازفراترموادجذب:تغذیهدرتغییرباالیریسک
.گیرد

Altered nutrition: intake exceeds the body’s needs:درتغییر
.میگیردصورتبدننیازهایازفراترموادجذب:تغذیه

Altered nutrition: eating less than the body needs:تغذیهدرتغییر:
.میگیردصورتبدننیازهایازکمترخوردنغذا

Effective breastfeeding:مؤثرشیردهی
Ineffective breastfeeding:ناکارآمدشیردهی

Interrupted breastfeeding:وقفهباشیردهی
Ineffective infant feeding pattern:کودکتغذیهناکارآمدالگوی

High risk of aspiration:آسپیراسیونباالیریسک
Swallowing disorder:بلعیدندراختالل
Altered oral mucosa:دهانمخاطدرتغییر

High risk of fluid volume deficits:بدنمایعاتحجمکمبودباالیریسک
Fluid volume deficits:بدنمایعاتحجمکمبود
Excess fluid volume:بدنمایعاتحدازبیشحجم

High risk of impaired skin integrity:تمامیتدراختاللباالیریسک
پوست

Impaired skin integrity:پوستتمامیتدراختالل
Impaired tissue integrity:بافتتمامیتدراختالل

High risk of altered body temperature:بدندمایتغییرباالیریسک
Ineffective thermoregulation:بدندمایناکارآمدتنظیم

Hyperthermia:هایپرترمی
Hypothermia:هایپوترمی

:دفعالگوی-3
Constipation:یبوست

Constipation perceived:شدهدادهتشخیصیبوست
Colonic constipation:کولونییبوست

Diarrhea:اسهال
Bowel incontinence:رودهایاختیاریبی

Altered urinary excretion:ادراردفعدرتغییر

Functional incontinence:عملکردیاختیاریبی
Stress incontinence:استرسیاختیاریبی

Urge incontinence:فوریتیاختیاریبی
Total incontinence:کلیاختیاریبی

Reflex incontinence:رفلکسیاختیاریبی
Urinary retention:ادراراحتباس

:حرکتوفعالیتالگوی-4
Activity intolerance:فعالیتتحملعدم

Inability to sustain spontaneous breathing:حفظدرتواناییعدم
خودبخودیتنفس

High risk of activity intolerance:فعالیتتحملعدمباالیریسک
High risk for peripheral neurovascular dysfunction:باالیریسک

محیطیواسکوالرنورواختالل
Impaired physical mobility:فیزیکیتحرکدراختالل

High risk of syndrome of disuse:ازاستفادهعدمسندرمباالیریسک
اندام

Fatigue:خستگی
Forgot Unilateral:بدنطرفهیکتحرکعدم

Self-care deficit: bathing / hygiene:استحمام:خودازمراقبتدرناتوانی
بهداشترعایت/

Self-care deficit: dressing / under:درناتوانی:خودازمراقبتدرناتوانی
پوشیدنلباس

Self-care deficit: feeding:تغذیه:خودازمراقبتدرناتوانی
Self-care deficit: evacuation:دفع:خودازمراقبتدرناتوانی

Deficit recreation:سرگرمیوتفریحدرضعف
Household altered:منزلدرتغییر

Ineffective cleaning air:تازههوایناکارآمدتنفس
Ineffective breathing pattern:تنفسناکارآمدالگوی

Altered gas exchange:گازیتبادلدرتغییر
Decreased cardiac output:قلبخروجیکاهش

Altered tissue perfusion (renal, cerebral, cardiac,
gastrointestinal, peripheral):مغز،کلیه،)بافتبهرسانیخوندرتغییر

(محیطیوگوارشقلب،
High risk of trauma:تروماباالیریسک

:استراحتوخوابالگوی–5
Altered sleep patterns:خوابالگوهایدرتغییر

:شناختوادراکالگوی-6
Pain:درد

Chronic Pain:مزمندرد
Alterations sensory / perceptual (visual, auditory,

kinesthetic, gustatory, tactile, olfactory):ادراکی/حسیتغییر

(بویاییالمسه،حرکتی،شنوایی،بینایی،)
Unilateral oblivion:طرفهیکفراموشی

Knowledge deficits:آگاهیکمبود
Altered thought processes:تفکرفرایندهایدرتغییر

Difficult decision:دشوارتصمیم

:پنداریخودوادراکیخودالگوی-7
Fear:ترس

Anxiety:نگرانی
Despair:یأس

Sense of powerlessness:قدرتیبیحس
Body image Disorder:بدنیتصویردراختالل

High risk of automutilation:خودتوسطعضوقطعباالیخطر
Personal identity disorder:فردیهویتدراختالل

Disorder of self-esteem:نفسعزتدراختالل
Chronic low self-esteem:مزمنپاییننفسبهاعتماد

Situational low self-esteem:موقعیتیپاییننفسبهاعتماد

:ارتباطوعملکردالگوی-8
Anticipatory grief:بینیپیشقابلاندوهوغم

Dysfunctional grieving:غیرکارکردیغمگینی
Altered performance of the function:بدنعملکرددرتغییر

Tension in the role of caregiver:پرستارنقشدرتنش
High risk of stress on the role of caregiver:دراسترسباالیریسک

پرستارنقش
Social isolation:اجتماعیانزوای

Impaired verbal communication:کالمیارتباطدراختالل
High risk of violence:خشونتباالیریسک

:مثلتولیدوجنسیرابطهالگوی-9
Sexual dysfunction:جنسیعملکرددراختالل

Altered patterns of sexuality:جنسیالگوهایدرتغییر
Rape trauma syndrome:جنسیتجاوزازپسضربهسندرم

:تطابقوتنشتحملالگوی-10
Ineffective individual coping:فردیناکارآمدتطابق

Ineffective family coping:خانوادهناکارآمدتطایق
Defensive coping:دفاعیتطابق

:اعتقاداتوارزشهاالگوی-11
Spiritual Distress:معنویتنش



(:Actual Diagnoses)تشخیصهایواقعی(الف

خیصیونشانههایتشباعالئمکهدربیمار،بالفعلیتشخیصهایپرستاری

.مشاهدهمیشود

(: High Risk N.DX)تشخیصهایپرخطر(ب

(مستعد)مشاهدهمیشودولیعالئمبروزوجودنداردعالئمخطرزاشواهدیاز

(:Possible  N.DX)تشخیصهایاحتمالی(ج

.احتمالوجودمشکلاستاماعالئمویاعواملخطرزامشهودنیستند



: واقعیقانون نوشتن تشخیص های 

:باعبارتسهقسمتینوشتهمیشود

*Problem *Related  to *Signs and  symptoms                 

:بطورمثال

دراختاللدرتداومپوستدرارتباطبابیحرکتیدرتختوایجادقرمزی*

ناحیهباتکس

دناختاللدرارتباطاتدررابطهبانوعگویشبامشاهدهناتوانیدرفهمی*

مطالب



:پرخطرقانون نوشتن تشخیص های 

:باعبارتدوقسمتینوشتهمیشود

1-High Risk for: 2-Related to :

:بطورمثال

ابیاختاللدرتداومپوستناحیهپاتکساستدرارتباطبدر معرض خطر *

حرکتی

یهاختاللدرراههواییاستدرارتباطباترشحاتغلیظردر معرض خطر *



:احتمالیقانوننوشتنتشخیصهای

:باعبارتدوقسمتینوشتهمیشود

1-Possible :    2- Related to possible:

:بطورمثال

اختاللدرتغذیهوجوددارددرارتباطبااحتمالافسردگیاحتمال*



کرد؟برطرفرامشکلمیتوانچگونه

برنامهریزی

ثبت
طراحیاقدامات

پرستاری
تعییناهداف اولویتبندی



:بیمارمشکالتترتیب

نظیمت،دفعهیدراتانسیون،،تغذیه،خونجریان،تنفسیمشکالت(الف
جسمیراحتی،حرارتدرجه

استمرتبطبیمارایمنیباکهمشکالتی(ب.
(یریگگوشه،تنهایی)استمرتبطبیمارانروحیاتباکهمشکالتی(پ

استمرتبطبیمارفردیهایمراقبتباکهمشکالتی(ت.



1-؟

2-؟

3-؟

4-؟

5-؟

6-؟

7-؟

اختاللدرالگویخوابدرارتباطباسرفههایمکرر

عدمتحملفعالیتدرارتباطباسرفههایمکرر

پاکسازیناموثرراههواییدرارتباطباترشحاتغلیظ

کمبودحجممایعدرارتباطباازدستدادناشتها

اضطرابدرارتباطباتغییردرعملکردنقش

تغییردرتغذیهکمترازنیازبدندرارتباطباکاهش
اشتها

الگویتنفسیناموثردرارتباطباضعفوخستگی



یاندازهگیرقابل،مشخصوواضحمیبایستشدهتعییناهداف،
.باشندمشخصزماندارایوواقعی،دستیابیقابل

oنکندمسکندارویتقاضایآیندهروزدوتابیمار
oنشودعفونتدچاربستریمدتطولدربیمار.
oمصرفمایعاتلیوان6حداقلروزانهبخشدربستریمدتطیدربیمار

.کند



استضروریهدفبهرسیدنجهتدرکهاقداماتیتعیین.

بگیریدکمکراهنماکتاب هایاز.

chapter 4.pdf


ایتقاضوعرضهبینتعادلعدمباارتباطدرفعالیتتحملعدم
اکسیژن

oگیردقرارمیکندبیشتریراحتیاحساسکهحالتیدربیمار.
oبگیردکمکرفتنراهبرایعصامثلکمکیوسایلیااطرافیاناز.
oبگیردنظردراستراحتبرایرازمانهاییفعالیتهابیندر.
oکنداستفادهماهیچههاتقویتبرایفعالغیریافعالورزشیتمریناتاز.
oکندخودداریضروریغیرکارهایانجاماز.
oکندزیادتدریجاًرافعالیتها.
o...



مستقیماجرای
اجرابهکمک
اجرابرنظارت
آموزش
بیمارییاعوارضنظرازبیمارگرفتننظرتحت



باتاریپرساقداماتانجامازبعدبیمارسالمتیوضعیتمقایسه
.شدهتعییناهداف

3بیفتداتفاقاستممکنحالت:
oمیشودحلمشکل.
oمیشودحلنسبتاًمشکل.
oمیماندباقیمشکل.





تشخیص های پرستاری



:سالمتکنترلودرکالگوی-1
Altered health maintenance:سالمتمراقبتدرتغییر

Altered protection:ایمنیدرتغییر
Ineffective management of therapeutic regime:ناکارآمدمدیریت

درمانیرژیم
Infection:عفونت

High risk of injury:جراحتباالیریسک
High risk of poisoning:مسمومیتباالیریسک

High risk of suffocation:خفگیباالیریسک

:متابولیسموتغذیهالگوی-2
High risk of altered nutrition: intake exceeds the body’s

needs:یمصورتبدننیازهایازفراترموادجذب:تغذیهدرتغییرباالیریسک
.گیرد

Altered nutrition: intake exceeds the body’s needs:درتغییر
.میگیردصورتبدننیازهایازفراترموادجذب:تغذیه

Altered nutrition: eating less than the body needs:تغذیهدرتغییر:
.میگیردصورتبدننیازهایازکمترخوردنغذا

Effective breastfeeding:مؤثرشیردهی
Ineffective breastfeeding:ناکارآمدشیردهی

Interrupted breastfeeding:وقفهباشیردهی
Ineffective infant feeding pattern:کودکتغذیهناکارآمدالگوی

High risk of aspiration:آسپیراسیونباالیریسک
Swallowing disorder:بلعیدندراختالل
Altered oral mucosa:دهانمخاطدرتغییر

High risk of fluid volume deficits:بدنمایعاتحجمکمبودباالیریسک
Fluid volume deficits:بدنمایعاتحجمکمبود
Excess fluid volume:بدنمایعاتحدازبیشحجم

High risk of impaired skin integrity:تمامیتدراختاللباالیریسک
پوست

Impaired skin integrity:پوستتمامیتدراختالل
Impaired tissue integrity:بافتتمامیتدراختالل

High risk of altered body temperature:بدندمایتغییرباالیریسک
Ineffective thermoregulation:بدندمایناکارآمدتنظیم

Hyperthermia:هایپرترمی
Hypothermia:هایپوترمی

:دفعالگوی-3
Constipation:یبوست

Constipation perceived:شدهدادهتشخیصیبوست
Colonic constipation:کولونییبوست

Diarrhea:اسهال
Bowel incontinence:رودهایاختیاریبی

Altered urinary excretion:ادراردفعدرتغییر

Functional incontinence:عملکردیاختیاریبی
Stress incontinence:استرسیاختیاریبی

Urge incontinence:فوریتیاختیاریبی
Total incontinence:کلیاختیاریبی

Reflex incontinence:رفلکسیاختیاریبی
Urinary retention:ادراراحتباس

:حرکتوفعالیتالگوی-4
Activity intolerance:فعالیتتحملعدم

Inability to sustain spontaneous breathing:حفظدرتواناییعدم
خودبخودیتنفس

High risk of activity intolerance:فعالیتتحملعدمباالیریسک
High risk for peripheral neurovascular dysfunction:باالیریسک

محیطیواسکوالرنورواختالل
Impaired physical mobility:فیزیکیتحرکدراختالل

High risk of syndrome of disuse:ازاستفادهعدمسندرمباالیریسک
اندام

Fatigue:خستگی
Forgot Unilateral:بدنطرفهیکتحرکعدم

Self-care deficit: bathing / hygiene:استحمام:خودازمراقبتدرناتوانی
بهداشترعایت/

Self-care deficit: dressing / under:درناتوانی:خودازمراقبتدرناتوانی
پوشیدنلباس

Self-care deficit: feeding:تغذیه:خودازمراقبتدرناتوانی
Self-care deficit: evacuation:دفع:خودازمراقبتدرناتوانی

Deficit recreation:سرگرمیوتفریحدرضعف
Household altered:منزلدرتغییر

Ineffective cleaning air:تازههوایناکارآمدتنفس
Ineffective breathing pattern:تنفسناکارآمدالگوی

Altered gas exchange:گازیتبادلدرتغییر
Decreased cardiac output:قلبخروجیکاهش

Altered tissue perfusion (renal, cerebral, cardiac,
gastrointestinal, peripheral):مغز،کلیه،)بافتبهرسانیخوندرتغییر

(محیطیوگوارشقلب،
High risk of trauma:تروماباالیریسک

:استراحتوخوابالگوی–5
Altered sleep patterns:خوابالگوهایدرتغییر

:شناختوادراکالگوی-6
Pain:درد

Chronic Pain:مزمندرد
Alterations sensory / perceptual (visual, auditory,

kinesthetic, gustatory, tactile, olfactory):ادراکی/حسیتغییر

(بویاییالمسه،حرکتی،شنوایی،بینایی،)
Unilateral oblivion:طرفهیکفراموشی

Knowledge deficits:آگاهیکمبود
Altered thought processes:تفکرفرایندهایدرتغییر

Difficult decision:دشوارتصمیم

:پنداریخودوادراکیخودالگوی-7
Fear:ترس

Anxiety:نگرانی
Despair:یأس

Sense of powerlessness:قدرتیبیحس
Body image Disorder:بدنیتصویردراختالل

High risk of automutilation:خودتوسطعضوقطعباالیخطر
Personal identity disorder:فردیهویتدراختالل

Disorder of self-esteem:نفسعزتدراختالل
Chronic low self-esteem:مزمنپاییننفسبهاعتماد

Situational low self-esteem:موقعیتیپاییننفسبهاعتماد

:ارتباطوعملکردالگوی-8
Anticipatory grief:بینیپیشقابلاندوهوغم

Dysfunctional grieving:غیرکارکردیغمگینی
Altered performance of the function:بدنعملکرددرتغییر

Tension in the role of caregiver:پرستارنقشدرتنش
High risk of stress on the role of caregiver:دراسترسباالیریسک

پرستارنقش
Social isolation:اجتماعیانزوای

Impaired verbal communication:کالمیارتباطدراختالل
High risk of violence:خشونتباالیریسک

:مثلتولیدوجنسیرابطهالگوی-9
Sexual dysfunction:جنسیعملکرددراختالل

Altered patterns of sexuality:جنسیالگوهایدرتغییر
Rape trauma syndrome:جنسیتجاوزازپسضربهسندرم

:تطابقوتنشتحملالگوی-10
Ineffective individual coping:فردیناکارآمدتطابق

Ineffective family coping:خانوادهناکارآمدتطایق
Defensive coping:دفاعیتطابق

:اعتقاداتوارزشهاالگوی-11
Spiritual Distress:معنویتنش



عدم تحمل فعالیت
Activity  intolerance



ناتوانیدرمراقبتازخود:
رفتنتغذیه،حمامکردن،لباسپوشیدنودستشویی



اختالل در تبادالت گازی
Gas exchange impaired



اختالل در عمل بلع
swallowing Impaired



کاهش درجه حرارت بدن
Hypothermia



احتمال بروز عفونت
Infection



اختالل در تغذیه کمتر از نیاز بدن
Less than body requirements



اختالل در تغذیه بیشتر از نیاز بدن



  غم و اندوه



خوابالگویدراختالل
ناامیدیHopelessness

کاهش(بمایعات،حجمافزایش(الف)مایعاتحجمدراختالل
(مایعاتحجم

مکانیکیتهویهازجداسازیبهپاسخدراختالل
دهانموکوسیغشایدرتغییر
.......





یاو(کتبی)نوشتاریصورتبهبیمارمورددراطالعاتتبادل
گزارشاردرمانیبهداشتیکنندهمراقبتگروهبین(شفاهی)گفتاری
.گویند



ازاعدفبرایقضاییمراجعدرسندتریننافذ
.پزشکان،پرستاران



واقعیFactual

دقیقAccurate

کاملComplete

موقعبهTimely

شدهسازماندهیOrganize

محرمانهConfidential



ستارپرکهآنچهدربارهعینیوتوصیفیاطالعاتحاویبایدگزارش
.باشدمیبوید،ومیکند،احساسمیشنود،میبیند،

.میرسدنظربهیاظاهراً،چونهمکلماتیازاستفاده:مانند-



رسدمينظربهافسردهبيمار:غلطگزارش.

خوابدراختاللدچارداردمياظهاربيمار:صحيحگزارش
صحبتحوصلهونيستخودكارهايانجامبهقادر،است
(افسرده).نداردراديگرانباكردن



نمایندثبتراخوداعمالومشاهداتفقطبایدپرستاران.

کسیچهتوسطوزمانیچهکاری،چهکهدهدنشانبایدگزارش
.باشدداشتهامضاءحتماًواست؛شدهانجام

بیمار:صحیحگزارشcc360نمودهمصرف(آب)مایعات
.است

ستاکردهدریافتمایعاتکافیمیزانبهبیمار:غلطگزارش.



ثبت،هستندضروریشیفتیکوقایعتوضیحبرایکهاطالعاتیتمامباید-
.شوند

.باشدمینیزکاملاست،مختصرکهاندازههمانبهخوبگزارش-

.کنیداجتنابنامربوط،جزئیاتشرحوغیرضروریکلماتاز-



میشوندثبتمددجوتختکنارشیتهردرزیراطالعات:
حیاتیعالئم
درمانوداروتجویز
جراحییاتشخیصیآزمونهایبرایآمادگی
مددجووضعیتتغییر
،مددجومرگیاترخیصانتقال،پذیرش

درمانوتغییراتناگهانیدروضعیتمددجو



ربارهدشده،سازماندهیصورتبههاگزارشثبتبرایبایدپرستار
جداگانهراآنپرونده،درآنثبتازپیشوکند،فکرموقعیت
نمایدیادداشت



حیاتیعالئم
درمانیاقداماتوداروتجویز
تشخیصیتستهایبرایبیمارکردنآماده
سالمتوضعیتدرتغییر
بیمارمرگیاترخیص,انتقال,پذیرش
بیماروضعیتدرناگهانیتغییراتدرمان



بایدها و نبایدها در ثبت گزارشات



شتهنوسیاهیاآبیخودکاربابایدبرگهها،درشدهواردنوشتههای
.باشدمعلومنویسندهتحصیلیمرتبةوناموشده؛

شودذکرساعت24براساسپروندهدرگزارشنوشتنزمان.

رویخطکشیدنبامیتوان،ثبتدراشتباهوجودصورتدر
آن،رزیکاملامضاءو(استاشتباه)کلمةنوشتنونادرستاطالعات

یاو؛گرفتالکرااشتباهاتروینبایدمطلقاً.نمودتصحیحرامتن
.کردپاکراآن



آنرویدبایفاصلهوجودصورتدر.باشدفاصلهگزارشاتبیننباید
.دآیعملبهجلوگیریمحلآندرنوشتنازتاشود؛کشیدهخط

شودنوشتهدقیقاًبایدمراقبتانجامزمانوثبتزمان.



دمورمؤسسههماناختصاراتواصطالحاتبایدگزارشنویسیدر
.گیردقراراستفاده

دباشنامفهومکلماتفاقدوتکراربدون،مختصربایدگزارش.
.باشدخوانابایدنوشتهها

یجاداخوانندگانبرایرامختلفیمعانیکهکلماتیبکارگیریاز
.نمائیداجتنابکافی،وطبیعیمتوسط،خوب،مانندمینماید؛



(بیماررفتارازپرستارمشاهدات)بیمارازشدهکسبیافتههای
.ماشیافتههایتفسیرنهشود؛ثبتشدهمشاهدهکههمانگونه

نکنیدثبتراآندهید؛انجامرامداخلهایاینکهازقبلهرگز.



یدنکنامضارا،ندادهایدانجامشماکهمداخالتیویادداشتهاهرگز.

شدهکسباطالعاتکهدارند،انتظارقانونیواخالقینظرازبیماران
.بماندباقیخصوصیوشده،ثبتآنهابهداشتیگزارشدر



مارانواع ثبت گزارشات در پرونده بی



شیفتتعویضگزارشchange of shift reports

تلفنیگزارشTelephone reports

انتقالیگزارشTransfer reports

اتفاقیحوادثگزارشIncident reports



است؟گرفتهتماسموقعچه
است؟گرفتهتماسکسیچه
شد؟صحبتکسیچهبا
شد؟دادهاطالعاتیچه

ساعت:مثالpm10:22میزانکمالیآقایآزمایشگاهمسئول
2,3راداخلیبخش302شمارهتختبیمارصابریآقایپتاسیم

.نمودگزارشواالناکیمیلی



کندمیطیبیمارکههاییگاممثالعنوانبه:
1-ورودبدوگزارش
2-عملازقبلگزارش
3-ریکاوریگزارش
4-عملازبعدگزارش
5-ترخیصگزارش
6-فوتیگزارش



پزشکوشده؛بندیطبقهاطالعاتنویسیگزارشروشایندر،
خاصبرگهدرکدامهررادیولوژیوآزمایشگاهمسولپرستار،

.نویسندمیراخودگزارش

شودمیدیدهبیمارپروندهدرمتعددیهایبرگهصورتایندر.



ازهکآنبدونبیمارهایگفتهوهامراقبتوقایع،کلیهداستانیگزارشدر
.وندشمیثبتترتیببهشود،استفادهگزارشنوشتندرخاصیفرایند

معایب
وقایعواطالعاتتکرار
زیادزمانصرف
بهدستیابیمنظوربهزیادحجمبامطالبخواندنبرایخوانندهاجبار

نیازمورداطالعات



.سازماندهیمیشودمشکل وی دراینروشثبتاطالعاتبیماربرطبق
:قسمتاصلیشاملمواردزیراست

بهعنوانمثال.تماماطالعاتجمعآوریدرموردبیماراست: داده های پایه
...تاریخچهپرستاری،معایناتفیزیکی،گزارشاتآزمایشگاهیو

عی،فهرستمشکالتشاملنیازهایجسمی،روانی،اجتما: فهرست مشکالت
.فرهنگی،روحیروانی،تکاملیومحیطیاست

صاصیباتوجهبهاستانداردهایموجودبهصورتاخت: برنامه مراقبت پرستاری
.تدوینشود



:شاملPIEروش
P(Problem)یامشکالت

I (Intervention)یامداخالت
E(Evaluation)یاارزشیابی

دراینروشبررسیهایروزانهپرستاردرفلوشیتهاوفرمهایمعمولثبت
.شدهوازدوبارهکاریجلوگیریمیشود



.میباشدPCISسیستمالکترونیکیکهبیشترمورداستفادهقرارمیگیرد
Patient Care Information System

:اطالعاتشاملمواردزیراست
دستوراتوارده
نتایجگزارشات
ثبتدستوراتپزشک
برنامهریزیمراقبتیوچارتبیمار



SOAPIEالگوی 

S(Subjective Data):شودمیبازگوبیمارتوسطذهنیاطالعات.

O(Objective Data):شودمیمشاهدهدرمانگرتوسطعینیاطالعات

A(Assessment):پزشکیوپرستاریهایتشخیصبررسی

P(Plan):گرددمیطراحیباالاطالعاتاساسبرریزیبرنامهوطرح.

I(Intervention):باشدداشتهاجراقابلیتبایدمداخالت.

E(Evaluation):اونیازهایدرتغییرودرمانبهبیمارپاسخ)ارزشیابی.



زبانبابیمارکهاست(هایینشانهیاعالئم)مشکالتشاملگزارشبخشاین
.کندمیبازگوخود

هکایننهشودنوشتهبیمارعباراتوکلماتعینبایدقسمتایندر
.کندتعبیررابیمارهایحرفکنندهمشاهده

ازخشباینباشدنمیافکارشواحساساتبیانبهقادربیمارکهصورتیدر
.ماندمیخالیگزارشات



ئیدهبواحساس،شنیده،دیده،طریقازکهاست(اطالعاتی)مشاهداتیشامل
آیندمیدستبهکردنلمسو

یهایافتهگوشی؛یاحرارتدرجهمانندمختلفیابزارهایازاستفادهبایا
.یندآمیدستبهوتشخیصیدرمانیاقداماتسایروآزمایشگاهیرادیولوژی،

ناراحتاربیممثال.شودمیتوجهنیزبیمارارتباطیالگوهایبهقسمتایندر
ارتباطوتعاملدیگرانباکهاینیاکند،میپرخاشگرییااستگیرگوشهیا

.داردخوبی



اندیگرذهنیوعینیهاییافتهواطالعاتشاملگزارشازبخشاین
.استنتایجنوشتنودرکوشرحطریقاز

فیزیکیمعاینه–گیریاندازه–مصاحبه–مشاهده:شاملبررسی
(دقلمس،سمع،کردن،نگاه)



1-مرکزیاعصابسیستمC.N.S

2-تنفسیسیستمR.S

3-عروقیقلبیسیستمC.V.S

4-پوستسیستمSkin

5-تناسلی-ادراریسیستمGenito-Urinary

6-گوارشیسیستمGI

7-اسکلتی–ایماهیچهسیستمMuscle-Skeletal

8-اجتماعی–روانیسیستمPsycho-social

9-مواردسایر



*آنوتغییراتهوشیاریسطح*ضعف،سرگیجه،سردرد
*مکانوزمان،شخصبهآگاهی*آنوتغییراتجمجمهفشارداخل
*بویاییحسدرتغییر*آنواکنشومردمکاندازه
*اختاللی،عصبحسیاختاللعصبی،شنواییاختاللعصبی،بینائیاختالل

اندام)شدنگزگز(سوزشعصبی،حرکتی
*بدندمایتغییرات*،تشنجطبیعیغیرحرکاتتعادل،عدم
*وآلودگیخوابگیجی،*هورمونیاختالالت.....
*اتصاالتومصرفیداروهای*لرزشسنکوپ،دلیریوم،درد،گردن
*مربوطبیعیطغیرتصویربرداریوآزمایشات:ازقبیلپاراکلینیکنتایجثبت

.....سیستم،اینبه



نفشتنگی،هپنپنه،برادیتاکیاورتوپنه،نفس،تنگی,تنفسیالگویوتعداد
شکمیتنفس،شبانه

سطحیوتندتنفستنفسی،دیسترسای،سینهتنفس
خونیخلطترشحات،و،خلطسرفهنوع
آنوتنظیماتمکانیکیتهویهبهنیاز
بینیازخونریزی،ریهازخونریزی،سینهقفسهدرد
تنفسطبیعیغیرصداهای،سینهخسخسصدا،خشونت
،اتصاالتمصرفی،داروهایپروسیجرها
اینبهمربوططبیعیغیرهایگرافیوآزمایشات:مانندپاراکلینیکنتایج

..........سیستم،



..ونخیقوی،پر،نبض:مانندنبضتعدادوالگوی*
نفستنگیقلب،،تپشسینهقفسهناراحتییادرد*
الکترولیتاختالل*قلبنوارتغییرات*
محیطینبضوجودعدمیا،کاهشادم*

فشاروریدمرکزیافزایشیا،کاهشخونفشارافزایشیاکاهش*
(ترومبوزعروقی)پاهاران،تورم،دردساقهادرد*
بافتیپرفیوژندر،اختاللقلبیدهبرون،کاهشاندامهاسردی*
سیستمینابهمربوططبیعیغیرپاراکلینیکوسایرنتایجگرافیوآزمایشات*

IV,مقدارونوعثبت* FLUID-TPNخونیهایوفرآوردهخون



جلدیبثوراتپانسمان،،بخیه،بسترزخم*
ش،کاهادم،پریدگیرنگ،پوستیارطوبتخشکی،حدازبیشتعریق*

پوستقواموتورگور
(38ازبیشیا35/5ازکمتر)پوستسیستمدرحرارتدرجهثبت*
ازپوستنامطبوعیاغیرطبیعیبویخارش،خونمردگی،*
مصرفیداروهای،پروسیجرها*
اینهبمربوطغیرطبیعیبردارییانمونهتصویربرداری,آزمایشاتنتایج*

سیستم



ازبیشافزایشویادرساعتسیسی30کمترازمیزانادراربهبروندهکاهش
درساعتبدنوزنهرکیلوگرمازایباسیسی20

چوریهما،ادرارتکررادرار،ماهیتورنگ
مثانه،اتساعیاادرار،احتباسادراریاختیاریبی،کردنادراردراضطرار

خارش،سوزش،دردناکادرار
،آنهاترشحاتومیزاناتصاالتمصرفی،داروهایپروسیجرها،

سیستم،اینبهمربوططبیعیغیرهایگرافیوآزمایشات...



اسهال،یبوستاستفراغ،،تهوعاشتهاکاهش،
تشنگیدهان،خشکیدهانمخاط،التهابشکمدرد،
،دهانمخاطبررسی،نفخ،رودهصدایرفتنبینازآسیت
پرنوشیبلع،دراشکالچشایی،حسدرتغییر،الکترولیتاختالالت
عدرمدفوخوناستوما،داشتنگوارشی،خونریزیهاضمه،سوءوزن،تغییرات

ژوژنوستومیوگاستروستومی،کلوستومیداشتن،PEG،NGT میزان(
گاواژیاالواژ,ترشح

دقیقچکO & I،مدفوعحجمورنگدرتغییر
هایرافیوگ،آزمایشاتآندوسکوپی:وپروسیجرهامانندپاراکلینیکنتایجثبت

...سیستم،اینبهدیگرمربوططبیعیغیر



دامانمحیطینبض،وضعیت،فلجعضالتلرزش,کرختیوحسیبی،
اسم،اسپتحرک،عدمعضالنی،کرامپ،ضعفاندامحرکتوحسبررسی

گرفتگیگچ,دستوپامچعضالت،افتادگیسفتیو

مصرفیداروهایوپروسیجرها،(تراکشن)اتصاالت

سیستم،اینبهمربوططبیعیغیرهایگرافیوآزمایشات...



ونزمابهاگاهیعدم،قراریبی،،گیجیهوشیاری،،اضطرببودنعصبی
هوشیاریسطح،کاهشسرگیجه،سردرد،وشخصمکان

آلودگی،خواب،بیخوابیشدنبیدارخواباززود:ازقبیلخواباختالالت،
خستگیرفتن،خوابدر،تاخیرشبدرمکررشدنبیدار

آزمایشات،ومصرفیداروهایوپروسیجرها...



رفعجهتریزیبرنامهآنها،بندیاولویتوبیمارنیازهایبررسیازپس
.گیردمیانجامبیمارنیازهای



برنامهومشکلشناختتحلیل،وتجزیهاطالعات،آوریجمعازبعد
.شوندمیثبتگزارشدرکهشوندمیاجراهابرنامهریزی،



دره،نیااندبودهموفقاجراءدرآیاکهشدهطراحیهایبرنامهارزشیابی
.شوندمیثبتگزارش



/  تاريخ

زمان

گزارش سير پيشرفت بيماريمشكل

12/11/13

85

19:0

درد -

شكم بعد

از عمل

S :احساس درد در ناحيه شكم دارم

O :درد از دو ساعت . چهار ساعت از عمل هيستركتومي مي گذرد

بيمار به پشت خوابيده، . شروع شده استPACUپيش در ناحيه 

در محدودة 1-10شدت درد بيمار با ابزار . سختي شكم مشهود است

.  زخم تميز است. ترشحات پانسمان قهوه اي رنگ است. است6

.پانسمان تعويض گرديد

A :درد ثانويه به تروماي جراحي امروز

P :دقيقه كنترل 30-45درد بيمار هر . مسكن طبق تجويز داده شد

. گرديد



هستمنگرانافتدمیاتفاقیچهجراحیازبعدکهاینمورددرمن S

رحضو،نداشتهجراحیدرقبلیتجربهاو.پرسدمیجراحیدربارهمتعددیسؤاالتبیمار
.استکنندهحمایتمنبععنوانبه،همسرش

O

مییانبراخوداضطراببیمارهمچنین.تجربگیبیباارتباطدرجراحیدربارهآگاهیکمبود
.کند

A

عملازدبععمیقتنفسوسرفهانجامدلیل.شددادهتوضیحعملازقبلهایآمادگیمورددر
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oزخمناحیه
oزخماندازهووسعت
oزخمهایلبهبودننزدیک
oترشحوجودعدمیاوجود
oترشحمیزانونوعورنگ
oدرنوجود
oشستشومحلولنوع

ودردوتبمانندزخمهمراهمهمعالئمومددجوواکنش
نگرانیاحساس

درنمناسبعملکردوخونریزیبهتوجه>-----درن



oسنداژجهتسندنوع
oسندسایز
oسنداژازقبلمانورهاثبت
oبالونکردنفیکسجهتاستفادهموردمایعحجم
oسنداژازپسادراردرموجودخارجیموادورنگوحجم

مثانه
oوحجموشستشومحلولنوعوحجم:شستشوصورتدر

مددجوواکنشوبرگشتیموادرنگ



گاواژ:
oمعدهگذاریلولهدالیل
oمداومومتناوب:گاواژنوع
oگاواژمحلولنوعوحجم
oگاواژازقبلمعدهدرموجودمایعحجم
oمعدهازبرگشتیترشحاترنگ
oمدجوواکنش

الواژ:
oالواژدالیل
oالواژمحلولحجمونوع
oبرگشتمواردرنگوحجم
oمددجوواکنش



o(تنفسیانبضفقدان)ایستنوعوزمان
oریویوقبلیاحیاءشروعزمانCPR

oدرمانیدارواجراءازپسودرمانیداروشروعزماندرقلبیریتم
oوندفیبریالسیازپسودفیبریالسیونشروعزماندرقلبیریتم
oشریانیخونگازهایتجزیهودرمانیاکسیژنوگذاریلولهABG

oسیوندفیبریالبهنسبتبیمارواکنشودفیبریالسیونواتوتعداد
oوتجویزبیماربرایراداروکهفردیاسموزمانودزونوع)دارودرمانی

.نمایدمیتزریق
oمردمکهاواکنش
oاحیاءعضوتیمافراد
oخاتمهزمانCPR


