
 

 پرستاری گزارش

 پرستار و بیمار تعامالت جزئیات پرستاری گزارش میباشد پرستاری گزارش بیماران پرونده مدارک مهمترین از یکی که گفت میتوان جرات به

 : کرد اشاره زیر موارد به میتوان پرستاری گزارش ارزش بیان در .میکند منعکس را

 .پزشکان ، پرستاران از دفاع برای قضایی مراجع در سند ترین نافذ .1

 از پویا و کامل اطالعات کسب به نیازمند بیماران از موثر و اصولی پرستاری مراقبت زیرا بیمار، از مداوم مراقبت برای ارزش با سند .2

 .میباشد آموزشی و مراقبتی ، درمانی تشخیصی اقدامات ، سالمتی وضعیت

 ...و پزشک، مانند همکاران سایر ادعای مقابل در پرستار از دفاع در مهم سند .3

 نظارت و پژوهش برای مهم سند .4

 پرستاری گزارش و پزشک توسط مناسب ( progress note) بیماری سیر و (Observation) حال شرح یک که بیماری پرونده قطعاً

(Nurse record) میشوند مند بهره بهتری درمانی تشخیصی خدمات از باشد داشته پرستار توسط مناسب. 

 نويسي گزارش اهداف

 درمان تیم مختلف اعضاء بین ارتباط برقراری .1

 پیراپزشکی و پزشکی گروه دانشجویان به آموزش .2

 مالی صورتحساب تهیه .3

 بیمار از اساسی اطالعات کسب و ارزیابی .4

 جدید های یافته به دستیابی در کمک و پژوهش .5

 بهداشتی و درمانی ,مراقبتی سیستمهای ارزشیابی و کنترل نظارت .6

 مراقبتی و درمانی ,بهداشتی نیازهای بینی پیش .7

 صحيح و علمي گزارش يك خصوصيات

 .است الزامی پرستاری مراقبتهای مناسب اجرای و طراحی ,احتمالی اشتباهات از پیشگیری جهت صحیح گزارش ثبت در زیر نکته 6 رعایت

 Actual                                                   حقیقت .1

 Accuracy                                                  دقت .2

   Completeness Concies                مختصر و کامل .3

 Current ness                                               پویا .4

 Organization                                     سازماندهی .5

 Confidential                                          محرمانه .6

 

 

  روش صحيح گزارش نويسي عنوان:
 واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

 : NM-PR-08شماره سند

03/6/0033 تاريخ ابالغ :   3شماره بازنگری:      تاريخ بازنگری بعدی: تاريخ بازنگری:  



 نويسي گزارش در حقيقت

 .گردد نمی اشتباه درک و تفسیر منجربه واقعی اطالعات ,نماید بیان را حقایق بایستی صحیح گزارش -

 .کند می احساس و بوید می ,شوند می ,بیند می پرستار که باشد هایی پدیده درباره توصیفی و عینی اطالعات شامل باید گزارش -

 .نمایید خودداری جدا نماید می گزارش خواننده فرد در ابهام یا و تردید ,شک ایجاد که کلماتی کاربرد از -

 .نکنید استفاده است ممکن و ظاهرا ,رسد می نظر به چون کلماتی از عنوان بهیچ -

 را دیگران با صحبت حوصله ,نیست خود کارهای انجام به قادر ,است خواب در اختالل دچار دارد می اظهار بیمار :صحيح گزارش مثال

 .ندارد غذا به خوبی اشتهای ,ندارد

 .رسد می نظر به افسرده بیمار :غلط گزارش

 نويسي گزارش در دقت

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

 :مثال

 .است نموده مصرف )آب( مایعات cc 363 بیمار :صحيح گزارش

 .است کرده دریافت مایعات کافی میزان به بیمار :غلط گزارش

 .دارد طول cm  5 شکم راست سمت تحتانی ربع در شده ایجاد زخم : صحيح گزارش

 شکافدار و بزرگ شکم ناحیه زخم  :غلط گزارش

 .نمایید خودداری جدا غیراستاندارد( Abbreviation) اختصاری عالئم کاربرد از گزارش تهیه در -

  .کنید استفاده نویسی گزارش در سپس و نمایید هجی دقیق نیز را استاندارد اختصاری عالئم -

 پرستار توسط شود می انجام پرستار یک توسط که درمانی و مراقبتی اقدامات نبایستی عنوان هیچ به پرستاری گزارشات ثبت در -

 .گردد چارت یا ثبت دیگری

 زمانی چه و کسی چه توسط ,کاری چه گردد ذکر وضوح به بایستی مراقبتی و درمانی اقدامات با ارتباط در پرستاری گزارشات در -

 .است شده انجام

 در و گردند می ابهام و شک دچار قضاوت و خود کاری حیطه در نیز قانوندانان نباشد اطمینان با و دقیق گزارشش پرستار چنانچه -

 .نیست اعتماد قابل صادره رای نتیجه

 مشخصات دارای بایستی شخص امضاء .باشد می دهنده گزارش امضاء داشتن گزارشات دقت و صحت از اطمینان جهت دیگر عامل -

 ساعت و تاریخ رتبه، سمت، ,خانوادگی نام و نام :باشد زیر

 :گزارش بودن كامل

 نوشته و دارد آسانی درک مختصر های نوشته .باشد نیز مختصر ضمن در و کامل بایستی گردد می ثبت پرستاری گزارشات در که اطالعاتی

 .نماید می تلف را وقت و است مشکل خواندنش طوالنی های

 .نمود اجتناب غیرضروری کلمات کاربرد از بایستی پرستاری گزراش تهیه در

 مختصر گزارش طوالنی گزارش

 وجود التهاب ,است رنگ صورتی و گرم مددجو چپ پای انگشتان

 در پایی روی نبض ,است خوب مویرگی پرشدگی و بازگشت ,ندارد

 .شود می احساس پا دو هر در پا روی نبض ,است قوی چپ پای

 می نشان ناخنها بستر ,بوده رنگ صورتی و گرم چپ پای انگشتان

 پایی روی نبض ,گردید انجام ثانیه دو طی خون بازگشت که دهد

 قوی
+

 .است التهاب بدون و طرفه دو 4



 :گزارش بودن پويا

 در و گردد جدی اشتباهاتی بروز سبب تواند می شفاهی و کتبی گزارش در تاخیر .شود انجام تاخیر بدون و پویا بصورت باید نویسی گزارش

 افت با ارتباط در شفاهی گزارش یا و گزارش ثبت در تاخیر و نارسایی مثال عنوان به . گردد برطرف تاخیر با بیمار مراقبتی نیازهای نتیجه

 .گردد حیاتی نیاز مورد داروهای از استفاده در تاخیر موجب تواند می خون فشار

 .گیرد صورت جاری شده گزارش اطالعات براساس باید بیمار از مراقبت با ارتباط در گیری تصمیم

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

 حیاتی عالئم .1

 درمانی اقدامات و دارو تجویز .2

 تشخیصی تستهای برای بیمار کردن آماده .3

 سالمت وضعیت در تغییر .4

 بیمار مرگ یا ترخیص ,انتقال ,پذیرش .5

 بیمار وضعیت در ناگهانی تغییرات درمان .6

 :گزارش سازماندهي

 .گردد استفاده مخصوص فرمهای از است بهتر و شوند سازماندهی و بوده نظم دارای بایستی شده ثبت اطالعات

 :گزارش بودن محرمانه

 بیمار اجازه بدون پرونده اوراق از یک هیچ تکثیر حق بیمارستان .بیمار وابستگان و همراهان دسترس از ودور باشد محرمانه باید گزارشات کلیه

 .ندارد را

 شفاهي گزارشات

 .باشد می بیماران از مراقبت برای ضروری اطالعات انتقال آن هدف که است سیستماتیک ارتباط یک شفاهی گزارش

 در بیمار شرایط و فعالیتها از خالصهای پرستار یک گزارش نوع این در .نمایند می استفاده شفاهی گزارش از مرتبه چندین روزانه پرستاران

 .نماید می منتقل دیگر پرستار به را شیفت پایان یا و استراحت برای بخش ترک زمان

 :شود می استفاده پرستاران توسط شفاهی گزارش چهارنوع

  change of shift report                                     شیفت تعویض گزارش .1

 Telephone reports                                                     تلفنی گزارش .2

 Transfer reports                                                       انتقالی گزارش .3

 Incident reports                                            اتفاقی  حوادث گزارش .4

 

 شيفت تعويض گزارش 

 در بخش بالینی راند صورت در یا و کنفرانس بصورت است ممکن که است شیفت تعویض گزارش شفاهی گزارش کاربردهای مهمترین از یکی

 33 از بخش یک در بالینی راند زمان بررسی یک در .باشد می توجهی قابل و متنوع مزایای دارای بالینی راند  .شود انجام بیماران تخت کنار

 .است بوده متغییر دقیقه 45 تا دقیقه

 .شود داده بیماران تخت کنار در بخش بالینی راند طول در یا و صوت ضبط نوار ،شفاهی بصورت است ممکن شیفت تعویض گزارش -

 .نمایند دریافت فوری بازخوردی خویش ذهن در شده مطرح سواالت مورد در تا دهد می اجازه پرستاران به بالینی راند -

 .گردد یادآوری بیماران سوی از ای هشداردهنده نکات است ممکن بالینی راند مدت طی در -



 با شیفت تعویض گزارش که است مهم بسیار مسئله این دارند را متنوعی و زیاد های مسئولیت پرستاران که امر این به توجه با -

 .شود انجام کفایت با و سرعت

 ارزیابی جهت مناسبی فرصت دهد می یاری پرستاری مراقبت طراحی در را ما که اطالعاتی گرفتن بر عالوه بالینی راند هنگام در -

 دریافت مراقبتهای با ارتباط در که دهد می را امکان این بیمار به همچنین و دهد می ما به نیز را شده دریافت پرستاری مراقبت

 .نماید بحث شده

 :تلفني گزارشات

 :باشند مطمئن باید دارند نقش تلفنی گزارشات در که اشخاصی .باشد می اطالعات انتقال در مناسب و سریع راه تلفنی گزارشات

 است واضح اطالعات *

 است صحیح اطالعات *

 است دقیق اطالعات *

 :نماید اشاره گزارش در زیر عوامل به بایستی پرستار مدرک تهیه و تلفنی مکالمه ثبت جهت

 است؟ گرفته تماس موقع چه *

 است؟ گرفته تماس کسی چه *

 شد؟ صحبت کسی چه با *

 شد؟ داده اطالعاتی چه *

 میلی اکی 2.3 را داخلی بخش 23 شماره تخت بیمار صابری آقای پتاسیم میزان کمالی آقای آزمایشگاه مسئول، pm 3، 13:22ساعت  :مثال

 .نمود گزارش واالن

 بخش پرستار ,محمدی

 امضا ,تاریخ

 :تلفنی دستورات

 .شود می تبادل پرستار و پزشک بین معموال دستورات نوع این -

 دائمی سند عنوان به خاصی فرم در را پزشک دستوران پرستار سپس و گردد واضح تکرار توسط بایستی تلفنی دستورات -

 .کند امضاء آنرا و نماید ثبت

 .شود گرفته اورژانس موارد در فقط دستورات نوع این است بهتر -

 .است ضروری و مهم بسیار امر این در پیغام وضوح -

 :نماید یاری تلفنی دستورات امر در احتمالی اشتباه از پیشگیری در را پرستاران تواند می زیر نکات

 مطرح پزشک از دستورات گرفتن زمان در و بندی دسته را سواالتی حتما داشت عجله تلفنی دستورات دادن در پزشک چنانچه *

 .شود پیشگیری مناسب درک عدم و تفاهم سوء از تا نمائید

 .نمائید مشخص را بیمار پزشکی تشخیص و اتاق شماره، بیمار نام وضوح بطور *

 .نمایید تکرار مجددا است نموده تجویز پزشک که را دستوری هر *

 .نمائید کامل دستور در را پزشک و پرستار ،بیمار نام .نمائید ثبت دقیق را تلفنی دستورات زمان و تاریخ *

 .گردد می امضاء نفر دو هر بوسیله و تائید پرستار نفر 2 توسط شفاهی دستورات حتی و تلفنی دستورات است الزم *

 

 



 :انتقالي گزارش

 منتقل دیگر درمانی مرکز به مرکزی از یا و دیگر بخش به بخشی از بیمار موثر، اقدامات و تشخیص ,درمان , پیگیری جهت خاص موارد در

 .شود می

 :نمایند توجه زیر نکات به بایستی گزارش ثبت در پرستاران شود می داده انتقال گزارش هنگامیکه .1

 پزشک تشخیص و اولیه پزشک , سن ,بیمار نام .2

 انتقال زمان در بیماری سیر از ای خالصه .3

 )اجتماعی و روانی , فیزیکی( فعلی سالمت وضعیت .4

 پرستاری فعلی مراقبتهای طرحهای و مشکالت ,تشخیصها .5

 .شود انجام بایستی انتقال از پس کوتاهی زمان در که فوری ارزیابی یا مداخله هر .6

 .دهد اختصاص انتقال از پس بیمار موجود سالمت وضعیت بررسی به را زمانی بایستی گیرنده تحویل پرستار .7

 : بيمارستان در اتفاقي حوادث گزارش

 .گردد ثبت حادثه بروز از پس بالفاصله بایستی اتفاقی حوادث گزارش

 :است زیر موارد شامل اتفاقی حوادث گزارش

 واقعه دقیق توصیف .1

 حادثه زمان .2

 حادثه زمان در عوارض کنترل جهت الزم اقدامات .3

 مسئول پزشک به اطالع زمان .4

 پزشک توسط بیمار ویزیت زمان .5

 حادثه از ناشی عوارض کنترل و درمان جهت الزم پیگیریهای و درمانها .6

 درماني دارو و درد گزارش

 :درد

 نشده ارجاع و منتشر و مبهم تیز، :درد کیفیت

 0-0خفيف:          0-7متوسط:            8-03:           شديد:درد شدت - - -

---------- 03-9 ----------8-7----------6-5-0----------0-2-0---------- 

 درد فقدان خفیف                متوسط                    شدید             شدید بسیار درد                

 زودگذر درد و متناوب درد و مداوم درد: درد دوره

 درد دهنده تخفیف عوامل و درد کننده تشدید عوامل

 فیزیولوژیکی آشکارسازی رفتاری، واکنشهای

 مددجو واکنش و فشارخون و تنفس و نبض و پوست رنگ و تهوع و تعریق

 

 

 

 

 



 : درماني دارو

 داروهای بروز صورت در دارویی متقابل واکنشهای و مصرف زشمان و دارو مصرف راه و دارو مقدار و دارو شکل و دارو اسم

 دارو تجویز مدت طول :اختصاصی

 mix داروهای اینفوزیون :مثال طور به

SC inj, IM                   :تزریق مکان 

IV line               موضع IV line راست دست قدامی بخش سفالیک ورید 

ID inj  تزریق دقیق مکان و تست به نسبت واکنش و تست موضع و تست جهت مصرفی دز 

 

  Drug Error دارو مصرف از امتناع و: 

 و مداخالت و مسئول پزشک به اطالع طریقه و گذشته تاریخ داروی و دز حذف و فرد و زمان و تجویز روش و دز و اشتباه گزارش

 بیمار واکنش

Procedures Record  )گزارش نويسي در بخش مراقبت های ويژه( 

Oxygen Therapy 
 تنفسی اختالل عالئم( درمانی اکسیژن شروع دالیل( 

 درمانی اکسیژن مدت طول و درمانی اکسیژن شروع زمان 

 درمانی اکسیژن روش 

 درمانی اکسیژن میزان 

 درمانی اکسیژن به نسبت فرد واکنش 

Wound Dressing 

 زخم ناحیه 

 زخم اندازه و وسعت 

 زخم های لبه بودن نزدیک 

 ترشح وجود عدم یا وجود 

 ترشح میزان و نوع و رنگ 

 درن وجود 

 شستشو محلول نوع 

 نگرانی احساس و درد و تب مانند زخم همراه مهم عالئم و مددجو واکنش

 درن مناسب عملکرد و خونریزی به توجه              درن

Bladder Catheterization 

 مثانه سنداژ از هدف 

 سنداژ جهت سند نوع 

 سند سایز 

 سنداژ از قبل مانورها ثبت 

 بالون کردن فیکس جهت استفاده مورد مایع حجم 

 مثانه سنداژ از پس ادرار در موجود خارجی مواد و رنگ و حجم 

 مددجو واکنش و برگشتی مواد رنگ و حجم و شستشو محلول نوع و حجم :شستشو صورت در 



N.G.T insertion 

 :گاواژ

 معده گذاری لوله دالیل 

 مداوم و متناوب :گاواژ نوع 

 گاواژ محلول نوع و حجم 

 گاواژ از قبل معده در موجود مایع حجم 

 معده از برگشتی ترشحات رنگ 

 دجوم واکنش 

 :الواژ

 الواژ دالیل 

 الواژ محلول حجم و نوع 

 برگشت موارد رنگ و حجم 

 مددجو واکنش 

 CPR گزارش ثبت در اساسي نکات

 تنفس یا نبض فقدان( ایست نوع و زمان( 

 ریوی و قبلی احیاء شروع زمان CPR 

 درمانی دارو اجراء از پس و درمانی دارو شروع زمان در قلبی ریتم 

 دفیبریالسیون از پس و دفیبریالسیون شروع زمان در قلبی ریتم 

 شریانی خون گازهای تجزیه و درمانی اکسیژن و گذاری لوله ABG 

 دفیبریالسیون به نسبت بیمار واکنش و دفیبریالسیون وات و تعداد 

 نماید می تزریق و تجویز بیمار برای را دارو که فردی اسم و زمان و دز و نوع(دارودرمانی. 

 مردمکها واکنش 

 احیاء عضوتیم افراد 

 خاتمه زمان CPR 

 گزارش ثبت در قانوني بالقوه مشکالت

 ای حرفه استانداردهای با گزارش محتوی تطابق عدم 

 نباشد بیمار نیازهای کننده منعکس گزارش محتوی 

 ثبات بی یا ناقص محتوی 

 نباشد عادی غیر موارد کننده توصیف محتوی 

 نباشد طبی دستورات کننده منعکس که محتوایی. 

 نویسی گزارش شده ثبت خطوط بین خالی فضای و خط وجود 

 دیگر فرد امضاء از پس شده تهیه گزارشات امضاء 

 گزارش تحریف 

 گزارش مورد یک تهیه در خط دست نوع چند وجود 



 گزارش بودن ناخوانا 

 گزارش کثیفی و برهمی درهم 

 متناقض گزارش و زمان و تاریخ افتادن جا 

 اشتباهات رونویسی 

 پرستار توسط گزارش نامناسب امضاء 

 نویسی گزارش محتوای از بخشی گرفتن الک 

 لزوم مورد مداخله انجام از قبل ثبت 

 

 توجه توجه، توجه، توجه،

 .باشد می شما مدافع بهترین باشد شده تکمیل کامل و صحیح صورت به که ای پرونده

 رساند می آسیب ما دفاعیات به نشود ثبت پرونده در و بیافتد قلم از مطلبی اگر. 

 کند نمی مسئولیت رفع قانون به جهل 

 بود آسانترخواهد شده انجام اقدامات صحت اثبات نمایید ثبت پرونده در گیرد می انجام بیمار برای که اقداماتی جزئیات چنانچه. 

 کنیم طرف بر را باشد می نوشتاری سهوی خطاهای از ناشی که پرونده در موجود تناقضات. 

 می بالینی پرونده در اشکالی هر وجود ولی نماید حمایت درمانی کادر از بتواند دادگاه در است ممکن پرونده در ای نکته هر ثبت 

 .رود بکار درمانی کادر علیه بر تواند

 نماید می مسئولیت ایجاد ای نکته هر ثبت. 

 گردد ثبت پرونده در حتما باید موجه غیر چه موجه، چه بیمار غیبت و موقت مرخصی نمایید توجه. 

 آورید بعمل ممانعت جددا بیمار بالینی پرونده به مسئول غیر افراد و بستگان و اقوام دسترسی از. 

 نمایید تکمیل دقت با را مشخصات بیمار بالینی پرونده های برگه تمامی در. 

 بگیرید را نوشته آن به مطلب نمودن اضافه و استفاده سوء گونه هر جلوی تا ببندید سطر انتهای تا ممتد خط با را گزارشات انتهای. 

 

 ی ویژهادر بخش مراقبت ه روش صحیح گزارش نویسی

0- system CNS: 

Consiaus: orient (a 

Unconsiaus (b در مورد :GCS .بیمار نوشته می شود 

2- Respiratory: 

a : تعداد تنفس) 

 طبیعی -

 غیرطبیعی: -

1- tackypnea 

2- dyspnea 

3- apnea 

 کاسمال -4



 غیره -5

 هرگونه اقدام انجام شده برای هر کدام از این اختالالت را ذکر کنید.

b:سرفه ) 

 خلط دار -

 خشک -

c :چست تيوب ) 

- fix 

- fllactuation .مثبت و منفی : درصورت مشکل دار بودن اقدامات انجام شده را ذکر کنید 

 در صورت تعویض پانسمان ذکر شود.

d:درصورت تنفس مصنوعي ) 

- ETT : 

Fix  وnumber (size) 

 و ... mode ventilator  : FIO2  ،RR ،PEEP ،Tidalvolumمشخصات  -

e ) درصورت گرفتن ABG: : درصورت مشکل دار بودن 

 چه اقداماتی انجام شد -1

 ساعت تماس با پزشک ذکر شود. -2

f)  :چند بار در شیفت: ساكشن 

 یا آب مقطر N/Sبا چند سی سی  -نوع ترشحات )غلیظ و چسبناک( ، خونی  -1

 بودار و غیر بودار  -2

3- Cloth دار 

g : پی قفسه سینه ذکر شود.فیزیوترا ( فيزيوتراپي سينه 

h)  : اسپری ها + بخورهای تنفسی + داروهای تنفسی همه با ذکر ساعت نوشته درصورت استفاده از 

 شود.

 در گزارش ذكر شود. "درصورت گرفتن كشت ترشحات ريوی حتما -

0- CVS: 

 تعداد + کیفیت نبض : -

 فشارخون -

 Orally ،axillary ،rectally درجه حرارت: -

 مشکل دار بودن هر کدام از آیتم ها زمان تماس با پزشک اقدامات الزم و داروهایی که می گیرد. درصورت

الزم و زمان اطالع به پزشک  ود.درصورت مشکل دار بودن اقداماتقید ش CCU : Heart monitoring و  ICU در بخش های ويژه -

 قید شود.

 تعداد استفاده از آن قید شود.)ژول( و  Jدرصورتی که از دفیبریالتور استفاده شود 

Chest pain – shoulder pain - ...درصورت هر کدام از عالئم بیماری قلبی ذکر شود و اقدامات انجام شده و 



 تمام نمونه های خونی در این سیستم نوشته می شود. -

 آنژیوگرافی -

 محل آنژیوگرافی -

 هماتوم و خونریزی -

 پانسمان -

 شود.درصورت مشکل دار بودن اقدامات الزم و زمان اطالع به پزشک قید شود. همگی در این سیستم ذکر

Skin: 

a)( رنگ )طبیعی، رنگ پریده، سیانوتیک، زرد 

b)( قوام )خوب، بد 

c )درصورت ادم اقداماتی که انجام میشود مانند  -( ورم و ادم )دارد، نداردelevate کردن عضو یا کرپ بانداژ 

d ،تعویض پانسمان )کشت از زخم، رنگ، بو، داروها، درصورت استفاده از –عمق، محل( ( زخم بستر )اندازه 

 در روز( همگی ذکر شود. change positionپانسمان خاص )برای مثال پانسمان جانسون جانسون(، تعداد 

e)( هماتوم )محل، سایز 

f ،پتشی) هرگونه ضایعه( ( درصورت ضایعه پوستی ، راش 

gبخیه ) 

hحمام ) 

0- GU system : 

int.folley or ext.folley (a : 

1- inplace 

2- working- wellornot 

 میزان برون ده ادراری در شیفت -3

4- color  : )رنگ(clear شفاف- cloudy کدر- hematuria  خونی– tea color چای رنگ 

Selfvoid (b : )تکرر ادرار، سوزش ادرار، ادرار دردناک، احتباس ادرار، خون در ادرار، درد مثانه )بیمار خودش ادرار می کند 

c)   درصورتint.folley  وext.folley مراقبت های انجام شده 

d ،ترانسفوزیون خون )FFP... پالسما و ، 

e)  IVقرمزی ناحیه( ، میزان  رت: ناحیه، تاریخ تعویض )درصورت تعویض( ، محل آنژیوکت )درصورت هماتوم یا فلبیت، درصوIV (KVO 

 بودن و ...(

5- GI system: 

a) diet: NPO (a ،Regular ،low salt & low fat ،low pr ... و 

 غذای ظرف خود را میل کرده است. %08یم غذایی بیمار معمولی است و اشتها را با درصد غذایی که بیمار میل کرده می سنجیم.برای مثال رژ

bاغ( تهوع و استفر 

distention (c 
NG tube (inplace) (d ،working well or not ،NG feeding، )تهوع،مراقبت از دهان، مراقبت  )درصورت تعویض تاریخ تعویض

 (NGهای الزمه در 



e : ژژنوستومی )care الزم 

 تعویض کیسه –الزم  careکولستومی :  -

 درد اپی گاستر -

f)  : یبوست، اسهال و ... اختالالت دفعی 

g)   اقدامات الزم جهت آزمایشات تشخیصی مربوط بهGI )کولونوسکوپی ، اندسکوپی( 

6- Musel skelleta: 

CBR (a 
- out of bed 

- limited out of bed 

b ،ارتوپدی : رنگ اندامهای محیطی، گرمی، سردی )distal pulls ،capillary fillingمحدودیت حرکت ، 

 پوستی : وزنه های وصل، از نظر زخم، مراقبت های الزم و انجام شدهتراکشن  -

 گچ : خشک و تر بودن، اقداماتی دارد یا ندارد -

 وسایل کمک حرکتی : واکر، ویلچر، عصا -

 فیزیوتراپی اندام ها: چند بار -

Phsychosocial system :)روحي رواني( 

aشود( ، عصبانیت و ... در حال ترک اعتیاد است، قیدم، اعتیاد )درصورتی که ( طبیعی ، بیقرار، مضطرب، گیج، عدم همکاری، توه 

 و در آخر ..............

 که پس از ترخیص استفاده می ه ذکر شود( و یا داروها و وسایلیدر مورد شیردهی ، فرد آموزش دهند "تشخیص نیازهای آموزشی بیمار )مثال

 آموزش دهنده و ساعت آموزش فرداجعه به پزشک ،قید نام کند در مورد محدودیت های پس از ترخیص، مر

 نکته مهم:

 CVSدر  CXRayمثال  ر سیستم مربوطه قید شود به عنوان، سونوگرافی ، کانسالت ها و ... هر کدام دXRay ،CT ،MRIهرگونه 

 کاردیووسکوالر سیستم
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