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ه گزارش پرستاری بر اساس فرآیند و ثبت پروند



Documentation& Reporting:

پرونده  سازی
انتقال اطالعات به صورت نوشتن وقایع اساسی،

جهت پيگيری سير بيماری و پيشرفت 
بهبودی بيماری
گزارش نویسی

انتقال اطالعات به فرد یا گروهی مشخص به 
صورت كتبی و شفاهی



: ضرورت گزارش نویسی در پرستاری

مهمترین مدارک پرونده بيمارگزارش پرستاری از 

:دالیل اهميت گزارش پرستاری

درمانی

ارتباطی

حقوقی



:گزارش نویسی در پرستاری

سياست های اجرایی و خط مشی گزارش نویسی باید براساس 
.باشدبيمارستان

:شش خصوصيت گزارش پرستاری صحيح
بيان حقيقت
دقت در ثبت
كامل بودن
پویایی
سازماندهی
محرمانه بودن



ترتیب نوشتن سیستم های بدن در گزارش
:پرستاری

سیستم اعصاب مرکزی

سیستم تنفسی

 عروقی–قلبی

سیستم پوست

 تناسلی–سیستم ادراری

سیستم گوارشی

 اسکلتی–سیستم ماهیچه ای

 اجتماعی–سیستم روانی

سایر موارد





سیستم تنفس-2
تعداد و ریتم تنفس: الگوی تنفس

ر زمان با فعاليت، د)تنگی نفسمنظم، نامنظم، تنفس عميق، سطحی، ارتوپنه، 
(استراحت
(خلط دار، خشک، خونی، خروسکی) نوع سرفه

ونت صدا، ، خونریزی از بينی، خشصدای غير طبيعی ریهرتراكشن، تنفس شکمی، 
درد سينه

نياز به تهویه مکانيکی و تنظيمات آن
اكسيژن تراپی و درصد اشباع اكسيژن شریانی

آزمایشات و گرافی غيرطبيعی مربوط

:ستمنحوه ارزیابی سیستم به سی



سیستم قلبی عروقی-3
نبض نخی، نبض ضعيف، نبض قوی: تعداد و الگوی نبض
 و تغييرات آنفشارخون اوليه
تغييرات نوار قلب
 ،تنگی نفستپش قلبدرد قفسه سينه ،
كاهش یا عدم وجود نبض محيطی(مکان و نوع ادم)ادم ،
(  ترمبوز عروقی)ادم ساق ها، تورم پا ها
          سردی اندامها، كاهش برون ده قلبی
 گزارشCPCR
پروسيجرها، داروهای مصرفی، اتصاالت و ميزان ترشحات
مآزمایشات و گرافی و سایر نتایج پاراكلينيک مربوط به این سيست
 ،خون و فراورده های خونی محلثبت نوع و مقدار مایع درمانیIV Line

تمنحوه ارزیابی سیستم به سیس



سیستم پوست-4
 افزایش درجه حرارت(35.5كمتر از ) كاهش درجه حرارت-ثبت اولين درجه حرارت ،  (

پوست سرد، گرم ومرطوب و خشک، تعریق بيش از حد( 38بيشتر از 
موتلينگ(رنگ پریده، زرد) رنگ پوست ،
تورگور پوست
 ،خارش، التهاب، اكيموز، ادم، ترشحاتبثورات پوستیضایعات پوستی ،
بر اساس معيار برادن ميزان خطر تماميت پوستی ( محل و درجه زخم)زخم فشاری

بایستی تخمين زده شود و اقدامات درمانی انجام شود
 (محل و درصد و درجه و عامل آن)پانسمان، سوختگی
مشکالت مو و ناخن
پروسيجرها و داروی مصرفی
نتایج آزمایشات و نمونه برداری غير طبيعی از این سيستم

ستمنحوه ارزیابی سیستم به سی



:نحوه ارزیابی سیستم به سیستم

 كمتر ازكاهش برون ده ادرارcc 30در ساعت یا افزایش بيش ازcc 20 به
ازاء هر كيلوگرم وزن بدن در ساعت

 ،عفونت ادراری، هماچوریرنگ و ماهيت ادرار، تکرر ادرار
 اضطرار در ادرار كردن، بی اختياری ادراری، احتباس ادرار یا اتساع
مثانه، ادرار دردناک، سوزش، خارش
 آمنوره، دیسمنوره، خونریزی و ترشحات غيرطبيعی
پروسيجرها و داروی مصرفی
نتایج آزمایشات غير طبيعی از این سيستم

:تناسلی-سیستم ادراری-5



نحوه ارزیابی سیستم به سیستم

سیستم گوارش-6
تهوع،استفراغ، یبوست، اسهالكاهش اشتها ،
تندرنس، التهاب مخاط دهان، خشکی دهان، تشنگیدرد شکم ،
احساس پری، از بين رفتن صدای روده، نفخ و آسيت
یاختالالت الکتروليت، تغيير در حس چشایی،اشکال در بلع، پرنوش
فوع، سوء هاضمه،خونریزی گوارشی، داشتن استوما، خون در مدتغييرات وزن
(ميزان ترشح،الواژ یا گاواژ) ،NG tube،PEGكلستومی،  گاستروستومی ،
 چک دقيقI&O
پروسيجرها و داروهای مصرفی
نتایج آزمایشات و تست های تشخيصی مربوط به این سيستم



نحوه ارزیابی سیستم به سیستم
اسکلتی-سیستم عضالنی-7

(لباس پوشيدن، غذا خوردن) توانایی انجام كار روزانه
 حركت اندامبررسی حس و
 ،ت، عدم و سفتی عضالاسپاسمبی حسی و كرختی، لرزش عضالت،فلج، كرامپ عضالنی

گچ گرفتگیتحرک، افتادگی مچ پا و دست ،
قرات، نقص مادرزادی ستون ف(اسکليوروز-لوردوز-كيفوز)اسکلتی-ناهنجاری عضالنی
 بر اساس معيار مورس و انجام مداخالت در صورت ارزیابی  ریسک سقوط
  قرارگيری در محدوده پرخطر
پروسيجرها و داروهای مصرفی(تراكشن)ثبت اتصاالت ،
آزمایشات و گرافی غيرطبيعی مربوط به این سيستم



نحوه ارزیابی سیستم به سیستم

اجتماعی-سیستم روانی-8
آرام، مضطرب، افسرده، بيقرار و ترس: خلق
فاكتورهای استرس زا، اختالل ارتباطی
 خطر حمالت تهاجمی، ظاهر عمومیافکار خودكشی  ،
ر زود از خواب بيدار شدن، بيخوابی،بيدار شدن مکرر در شب،تاخير د)اختالالت خواب

(خواب رفتن
پروسيجرها و داروهای مصرفی و آزمایشات



نحوه ارزیابی سیستم به سیستم

سایر-9
، پتوز(محل آن) اشک ریزش، التهاب، ضایعات: چشم ها

، نيستاگموس، دوبينی، تاری دید، انحراف چشم، ترشح، سوزش، خارش
تفاده از نابينایی،كم بينایی و اس)حساسيت به نور، درد، مشکل بينایی

(عينک
، ترشح، خارش، درد(استفاده از سمعک)كم شنوایی: گوش

مشکالت دهان و دندان



:نکات تکمیلی

 در الل ریشه اختاختالالت بينایی، شنوایی، بویایی و چشایی با توجه به
.سيستم مربوطه ثبت گردد

لسيم با توجه اختالالت الکتروليتی نظير تغييرات سدیم، پتاسيم، منيزیم، ك
.ذكر گرددعلت و تظاهرات بالينی به 
قند خون، ) اختالالت مربوط به غدد، كبد و مجاری صفراوی و دیابت

يستم و اختالالت سایر غدد در سسيستم گوارش در ...( آلبومين، آنزیم كبدی و
.مربوطه ذكر گردد

يکه اختالالت ویروسی و عفونی و پاسخ های غيرطبيعی كشت ها در صورت
.هر سيستم را درگير كرده باشد در همان سيستم ثبت می گردد



:نکات مهم در ثبت گزارش پرستاری

 ثبت شودفرم استاندارد گزارش باید در.
ضرورت دارد( 1-24)شيفت وساعت -ثبت تاریخ.
 نوشته شودمشکییا آبیبا خودكار.
استفاده شوداستاندارد اختصاراتاز اصطالحات و.
 گذاشته شود))  ((  نقل قول بيمار در.
 ی                                           فضای خالی،خط خوردگی والک گرفتگفاقدگزارش پرستاری باید

.باشد



 اصالح آن كشيده شده و باالیخط نازک برای تصحيح اشتباه باید روی كلمه اشتباه
.  نوشته شودشد 
در پایان گزارش تعداد خط خوردگی ها باحروف ثبت ومهر وامضا شود  .
 (باپای خود و -با ویلچر)نحوه ورود بيمار به بخش ثبت ساعت و...
 انجام شدهتوالی اقدامات رعایت ثبت
  فرد (تیمراقب-تشخيصی-درمانی)ثبت دقيق انجام نوع وساعت پرسيجر انجام شده ،

انجام دهنده پرسيجر، واكنش وتحمل بيماربه پرسيجر انجام شده
 وضعيت اشتها، جذب و دفع، استراحت و خواب و درد : بيماروضعيت عمومی ثبت

بيمار



 سمی رفتار ها تنها شامل واکنش های ج:ثبت رفتار بیمار

روغیکالمی وارتباطبیمار وخوینیست تغییرات خلق 

.کالمی باید در نظر گرفته شود

دام ثبت واکنش بیمار به اق:تاثیر مراقبت ها بر بیمار

درمانی انجام شده،اثر مسکن بر درد بیمار

سط ثبت ساعت اطالع به پزشک و ساعت انجام ویزیت تو

پزشک

 ری شودبعد انجام یا پیگیدرشیفتثبت اقداماتی که باید.

 داماتواقثبت هر گونه تغییر ناگهانی در وضعیت بیمار

انجام شده



ثبت داروهای داده شده به بیمار

یثبت دقیق و صحیح تزریق خون و فرآورده های خون

یت سقوط از تخت،بروزحساس: ثبت حوادث غیر مترقبه

..یا آلرژی

ثبت و انجام دستورات تلفنی و شفاهی



تاریخچه فرآیند پرستاری

در اواخر تئوری خانم اورالندو فرآیند پرستاری بر مبنای 

.شکل گرفت1950دهه 

مرکز فعالیت ها می بایست در بیمارخانم اورالندو متوجه شد 

باشد و اقدامات پرستاری در جهتی هدایت شوند که نتایج 

.آن را بیمار درک کند



. فرآیند پرستاری روشی منظم برای ارائه مراقبت های پرستاری است

فرآیند پرستاری چهارچوب منظمی را برای برنامه ریزی، انجام و ارزشیابی 

. مراقبت های پرستاری ایجاد می کند

. پایه گذاری شده است« حل مسأله»فرآیند پرستاری بر اساس روش علمی 

فرایند پرستاری



مراحل فرایند پرستاری



)Assessment )بررسی-1

منابع فرآیندی است سازمان یافته و نظام مند برای جمع آوری داده ها از 
به منظور ارزیابی سطح سالمت مددجومختلف 

اولین و مهم ترین مرحله از فرآیند پرستاری است و زیربنای سایر مراحل 
.فرآیند محسوب می شود

بررسی

ثبت داده ها
دسته بندی 

داده ها

معتبرسازی 
داده ها

جمع آوری 
داده ها



جمع آوری اطالعات

.عالیم و رفتارهایی که پرستار مشاهده می کند و بر اساس آن قضاوت می کند: عینی-1

:انواع داده ها

.   اطالعاتی که مددجو به پرستار می دهد: ذهنی-2

Data 
collection

History

Observation Interview

Lab data
Physical 

exam

examination



)Nursing Diagnosis(تشخیص پرستاری-2

مربوط به بالقوهو بالفعلتشخیص های پرستاری در حقیقت مشکالت
.سالمتی بیمار هستند که با مداخالت پرستاری قابل حل شدن هستند

تشخیص پرستاری قضاوت پرستار در مورد وضعیت سالمتی مددجو 
. است

. استتشخیص پرستاری خط دهنده اقدامات پرستاری 

پاتوفيزیولوژی بيماری،عوارض جانبی 
داروها،رژیم غذایی،فعاليت فيزیکی 

(تکامل بيماری)بيمار،سن بيماری

در ارتباط 
با

بر ) مشکل
اساس فرمت 

استاندارد 
NANDA)





:مثال
ثانویه به پنومونیهایپرترمی در ارتباط با پروسه عفونی 

ومونیثانویه به پنخطر بروز عدم تعادل الکترولیت ها در ارتباط با پروسه عفونی 

کمبود حجم مایعات در ارتباط با دهیدراتاسیون

خطر بروز عدم تعادل الکترولیت ها در ارتباط با دهیدراتاسیون

خطر بروز آسپیراسیون در ارتباط با لتارژی

عدم تحمل فعالیت در ارتباط با هایپوکسی بافتی 

ثانویه به درد خطر بروز وقوع سقوط در ارتباط با بیقراری 



Case 1

و دفروکسامینساله ، تحت درمان 16بیمار آقای شیبانی ، تاالسمی ماژور ،
. دارو را خودسرانه قطع نموده راشمی باشد به دلیل کهیر، خارش و دفریپرون

WBC:20000 .بیمار با عالئم تب و گلو درد مراجعه نموده
و زشت است و نمیتواند در جمع بدقیافهبیمار بیان می کند که بسیار کوتاه و 

.دوستانش حضور یابد

تشخیص های مرتبط را بیان کنید



تشخیص پرستاری

عوارض آهن زدا در ارتباط با اختالل در تمامیت پوستی 
رسوب آهن/ عوارض آهن زدادر ارتباط با خطر بروز رشد نامناسب 
نارسایی رشددر ارتباط با اختالل در تصویر ذهنی 

نارسایی رشددر ارتباط با اختالل در تعامل اجتماعی 
پروسه عفونیدر ارتباط با هایپرترمی

عوارض آهن زدادر ارتباط با خطر بروز عفونت 



Case 2

ساله، تاالسمی اینترمدیا که از دل درد، 22بیمار خانم صادقی 
احساس سیری شاکی است و علی رغم تزریق منظم تزریق خون و 

گرم بر دسی 5دریافت خون طبق پروتکل استاندارد و با هموگلوبین
لیتر مراجعه نموده و این در حالیست که بیمار مرتب افت هموگلوبین 

دارد70000دارد و پالکت 

ترومبوزتشکیل احتمالی در ارتباط با خطر بروز خونرسانی ناموثر بافتی 

بزرگی طحالدر ارتباط با درد حاد 



Case 3
سرفه خشک، تنگی نفس دارد ) ساله، تاالسمی ماژور، با شکایت28آقای رضایی،

که با فعالیت تشدید میشود
بیمار اظهار میدارد که زمان خوابیدن در وضعیت طاقباز تنگی نفس شدیدی دارد 

طی شب مکرر از خواب بیدار میشود و در روز خسته می باشد و قادر به انجام ودر
باشدنمیکارهای روزانه 

T2* MRI: Cardiac Iron Load: 4.9،Echo: EF:30%
داردگالوپدر معاینه رال دو طرفه  و ریتم 

تشخیص پرستاری را بیان کنید



تشخیص پرستاری

هموسیدرزدر ارتباط با خطر بروز اختالل در عملکرد قلبی عروقی 
نارسایی قلبی در ارتباط با کاهش برون ده قلبی 

نارسایی قلبیدر ارتباط با اختالل  در تبادالت گازی 
نارسایی قلبی در ارتباط با ناموثرالگوی تنفسی 

تنگی نفسدر ارتباط باالگوی خواب مختل شده 
بیخوابیدر ارتباط با خستگی



















با تشکر و سپاس از توجه شما

با تشکر و سپاس از توجه شما


