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 پزشکی سازی مستند و نویسی پرونده اصول 

 تمامی نمابی مؤثر ارتباط ، بیمار به شده ارائه مراقبتهای کمی و کیفی ارزیابی امکان آن طریق از که سندی از است عبارت پزشکی پرونده    

 راقبتم استمرار همچنین و درمانی مراکز سایر بین نیز و بیمارستانی واحدهای بین اطالعات مناسب انتقال ، درمانی مراقبتهای دهندگان ارائه

 به که دانست استانداردهای تمامی زیربنای توان می جرأت به را پزشکی پرونده بنابراین. گردد می فراهم آن از پس و بستری دوره طول در

 .گردد می مربوط بیمار به مستقیم طور

 خصوص در درمانی کادر سایر نیز و پزشکان محکومیت علل مهمترین از یکی گذشته، دهه طی در آمده عمل به های بررسی اساس بر    

 نیز و اتگزارش ثبت عدم شامل مشکالت این است بوده ایشان بالینی های پرونده در موجود مشکالت درمانی، درمراکز بستری بیماران شکایت

 ندهپرو اصول به توجه عدم از ناشی که است بوده اشکاالتی سایر و پرونده در کامل حال شرح ثبت عدم شده، انجام درمانی اقدامات ثبت عدم

 :فرمایید توجه زیر مثال به شود روشنتر کمی مسئله اینکه برای باشد می نویسی حال شرح و نویسی

 که شود می تنفسی قلبی ایست دچار آنجا در و گردد می منتقل ICU به حالش وخامت دلیل به و شده بستری بیمارستان در بیماری     

 بالین رب حاضر پزشکانِ زیادِ مشغله دلیل به متأسفانه نماید می فوت بیمار و نشده واقع مؤثر پزشکی اقدامات ولی گردد می CPR بالفاصله

 شکایت درمانی کادر از دیگران، تحریک به بیمار خانواده.  گردد نمی ثبت پرونده در گرفته انجام CPR از کاملی و دقیق شرح مذکور، بیمار

 داروهای و شده انجام اقدامات ثبت عدم به توجه با و است نگرفته انجام وی برای CPR زمان در الزم اقدامات که شوند می مدعی و کنند می

 . شدند شناخته مسئول درمانی کادر بالینی پرونده در بیمار برای شده مصرف

 :که نمود اشاره مهمی بسیار نکته به است الزم اینجا در    

 ثبت نیبالی پرونده در موردی اگر و باشند شده ثبت وی بالینی پرونده در که گردد می محسوب شده انجام بیمار برای درمانی اقدامات تنها     

 انجام ماربی برای که درمانی اقدام هر است الزم لذا باشد می مشکل بسیار( قانونی مراجع) مربوطه کارشناسان طرف از آن پذیرفتن باشد نشده

 .گردد ثبت وی بالینی پرونده در شود می

  پزشکی سازی مستند و نویسی پرونده اصولالزامات در      

 .کنید استفاده قول نقل از وی همراهان یا بیمار اظهارات ثبت در ( ۱)   

 را دقت نهایت بالینی پرونده در وی همراهان یا بیمار اظهارات ثبت در که است این پزشکی سازی مستند امر در دیگر مهم نکات جمله از    

 کنیم مستند و دهیم شرح کنیم می مشاهده که را آنچه دقیقاً باید که طوری به دهیم خرج به

 و گویند می بیمار همراهان یا بیمار که را آنچه نه و بنویسیم شنویم، می پزشکی گوشی با ویا بینیم می خود چشمان با که را آنچه یعنی     

 وجهت زیر مثال به شود ثبت ایشان طرف از قول نقل صورت به است الزم گردد ثبت پرونده در وی همراهان یا بیمار اظهارات که باشد الزم اگر

 :کنید



 

 

 مبتال بیمار کهاین بر مبنی را سندی مطلب این نوشتن با شما که ”دارد آلزایمر بیمار: ” اید نوشته چنین بیمار بالینی پرونده در کنید فرض     

 بیمارتان رد آلزایمر بیماری تشخیص به الزم های بررسی کلیه انجام با معالج طبیب عنوان به شما گویا اید نموده امضا و نوشته است الزایمر به

 .نمایند استفاده دادگاه در مطلب ازاین بیمارشان محجوریت اعالم جهت وی خانواده است ممکن که اید رسیده

  ”دارد الزایمر بیمار همراهان، گفته به ”نوشت چنین است بهتر پس     

 . بنویسیم پرونده در را حال شرح گوینده نام که است الزم حال شرح اخذ درهنگام که است دلیل همین به     

 :فرمایید توجه دیگری مثال به    

 این در ”است نموده بارخودکشی سه و داشته روانی و روحی اختالالت ساله ۰۱ سابقه بیمار ”است شده نوشته بیماری بالینی پرونده در     

 .گیرد قرار استفاده مورد بیمار همسر توسط طالق درخواست جهت مدرکی عنوان به تواند می بالینی پرونده حالت

 دیگر ”…و داشته روانی روحی اختالالت ساله ۰۱ سابقه نامبرده ، بیمار همسرِ گفته به”شود نوشته بیمار پرونده در اگر که صورتی در     

 . بود نخواهد میّسر دادگاه به ارائه جهت طبی تشخیص یک عنوان به آن به استناد

 مراجعات یط زودهنگام نشستگی باز یا و افتادگی کار از تسهیالت از استفاده جهت سازی پرونده منظور به که بگیرید نظر در را فردی یا و    

 نماید می درست خود برای subjective عالیم بر مبنی مدارکی مختلف درمانی مراکز به مکرر

 ممکن غیر تقریباً معاینات و آزمایشات انجام با آن تأیید و باشد می subjective عالمت یک سردرد مسلماً که ، مکرر سردردهای مثالً     

 است

 کررم های سردرد بیمار“ جمله نوشتن و ”است داشته سردرد از شکایت اظهار با مکرر مراجعات بیمار”  بنویسیم پرونده در است بهتر لذا     

 .نیست اشکال از خالی ”دارد

 .گویند می دیگران یا و کنیم می فکر که را آنچه نه نویسیم می هستیم مطمئن که را آنچه مواردی چنین در دیگر عبارت به    

 .ایدنم مسئولیت ایجاد نویسنده برای تواند می بالینی پرونده در مطلبی هر ثبت”  که کنیم می اشاره نکته این به مجدداً انتها در     

 مانیدر مرکز یک به اورژانس توسط که بود آقایی پرونده ، گفت قرار بررسی مورد دادسرا در قبل چندی که پزشکی های پرونده از یکی    

 .بود شده ارجاع

 اتوبان در نگر سفید پیکان اتومبیل با پیاده عابر تصادف“ بود شده نوشته چنین بیمار مراجعه علت ثبت محل در بیمار بالینی پرونده در    

 ” چمران شهید

 تصادف نحوه و محل از مربوطه پزشک اطالع چگونگی خصوص در وی از و نموده احضار توضیحات ای پاره جهت را مذکور پزشک دادسرا    

 !نمود سوال بود شده ثبت بالینی پرونده در و بود گریخته تصادف از بعد که ضارب اتومبیل رنگ حتی و

 اید؟ کرده ثبت پرونده در را اطالعات این که اید بوده حاثه محل در تصادف زمان در شما آیا که بود این قضایی مقام سوال و    

 .نداشت سوال این برای ای کننده قانع جواب مذکور پزشک متأسفانه که    

 دید توان می ترومایی بیماران از بسیاری بالینی پرونده اول صفحه در مکرر صورت به را اشتباه این    

 Falling Down یا Car Accident شود می نوشته چنین اولیه تشخیص نیز و بیمار مراجعه علت ثبت به مربوط محل در مثال برای    

 یا لاتومبی تصادف شاهد ما خود که آورد بالینی پرونده در را مطالبی چنین توان می صورتی در تنها باال در شده عنوان مطالب اساس بر که

 .بیمارباشیم سقوط

 ذکر عارتفا از سقوط از ناشی را وارده آسیبهای علت و اند آورده درمانی مرکز یک به اتومبیل تصادف دلیل به را فردی که مواردی بسیار چه    

 مسهی درمانی مرکز به بیمار آورندگان دروغِ ادعای در ناخواسته و است نموده درج پرونده در را مطلب همین اشتباه نیزبه پزشک و اند کرده

 .است شده



 

 

 ندا شده تروما دچار دلیلی هر به که بیمارانی در و دارند مبذول بیشتری دقت بیمار مراجعه علت ثبت در محترم همکاران است الزم پس    

 . بنمایند ذکر … یا جمجمه به تروما یا متعدد آسیبهای یا Multiple trauma بالینی پرونده در را اولیه تشخیص و مراجعه علت

 بازخواست مورد است ممکن که چرا ننویسد خود از سناریویی بیمار بدن در جراحات ایجاد نحوه خصوص در پزشک که است عاقالنه واقع در   

 .قرارگیرد قانونی

 ودش استفاده قول نقل از بالینی پرونده در آن ثبت برای است بهتر گردید ذکر وی همراهان یا بیمار طرف از مواردی چنین که صورتی در    

 .”است بوده ارتفاع از سقوط از ناشی وارده، آسیبهای ،(وی همراهان یا)بیمار اظهارات به بنا“ بنویسیم مثالً

 .ندگوی می دیگران یا و کنیم می فکر که را آنچه نه نویسیم می هستیم مطمئن که را آنچه مواردی چنین در دیگر عبارت به   

 :بیماران بالینی پرونده در ساعت و تاریخ ثبت اهمیت  (2)    

 بستری طول در داده رخ وقایع نیز و درمانی و تشخیصی اقدامات انجام زمان دقیق ثبت نویسی پرونده امر در اهمیت با بسیار مسائل از یکی    

 :نمود اشاره زیر موارد به توان می جمله از که باشد می دقیقه و ساعت و تاریخ براساس بیمار

 ینا درمانی مراکز اغلب در که گیرد می صورت دقیقه و ساعت و تاریخ براساس که درمانی مرکز در بیمار بستری زمان دقیق ثبت 

 .شود می انجام کامپیوتری صورت به و درمانی مرکز پذیرش توسط مورد

 .شود می Order بیمار برای که درمانی و تشخیصی اقدامات کلیه دقیق زمان ثبت 

 .شود می انجام بیمار برای که درمانی و تشخیصی اقدامات کلیه زمان دقیق ثبت 

 .یدآ می پیش بیمار برای بستری طی در و بوده درمان به ارتباط بدون یا درمان به مربوط که عالیمی و عوارض کلیه دقیق ثبت 

 از ربیما هماهنگی بدون و اجازه بدون خروج دقیق ثبت مثالً دهد می رخ بیمار بستری زمان در که اتفاقاتی کلیه زمان دقیق ثبت 

 رد بیمار توسط مخدر مواد یا دارو هماهنگی بدون و سرانه خود استفاده زمان دقیق ثبت یا و وی بازگشت زمان نیز و بیمارستان

 ..…و تخت از بیمار سقوط زمان دقیق ثبت همینطور بستری، زمان

 .درمانی مرکز از بیمار ترخیص زمان دقیق ثبت 

 . درمانی مرکز در بیمار فوت زمان نیز و CPR پایان و آغاز زمان دقیق ثبت باشد نموده فوت درمانی مرکز در بیمار اگر 

 .نوزاد آمدن دنیا به زمان دقیق ثبت 

 :نکته    

 است مالز شده انجام درمانی و تشخیصی اقدامات و وقایع کلیه دقیق زمان ثبت که باشند داشته توجه باید درمان محترم کادر    

 .گیرد صورت همکاران سایر هماهنگی با

 :نمایید توجه زیر مثال به موضوع شدن روشنتر برای    

 اعالم کد بخش پرستار بالفاصله و کند می arrest تنفسی-قلبی ایست درمانی ـ آموزشی مرکز یک ICUدر بامداد ۴ ساعت رأس بیماری    

 ( کند می ذکر بامداد ۴ را بیمار arrest زمان نویسد می پرونده در بعداً که هم گزارشی در)  کند می

 قداماتا ادامه و شده حاضر بیمار بالین بر دقیقه یک از کمتر زمانی ظرف بیمارستان،در در مستقر داخلی و بیهوشی دستیاران بالفاصله   

CPR متأسفانه ولی گیرند می عهده به را پرستاران توسط شده انجام CPR نماید می فوت بیمار و نبوده آمیز موفقیت 

 ایشان مچی ساعت و ICU ساعت بین موجود زمانی اختالف دلیل به شود می نوشته پرونده در مربوطه دستیاران توسط که گزارشی در    

 !شود می ثبت بامداد ۴٫۰۱ را CPR آغاز زمان

 آغاز و بیمار arrest بین ای دقیقه ۰۱ زمانی اختالف این وجود کنند می شکایت بیمارستان از بیمارشان فوت به نسبت متوفی خانواده    

CPR گردند می محکوم ایشان نهایت در و شده مذکور دستیاران برای جدّی مشکالت ایجاد باعث . 



 

 

 جدّی مشکالت ایجاد باعث تواند می نیز درمانی و تشخیصی اقدامات انجام زمان اشتباه ثبت اوقات گاهی شود می مالحظه که طور همان    

 .گردد درمانی کادر برای

 .باشد ثبت زمان نیز و( سال ماه، روز،) کامل تاریخ حاوی باید بالینی درپرونده موجود مستندات کلیه بنابراین    

 .باشد ثبت دقیق زمان حاوی پرونده یادداشتهای تمامی است الزم    

 شود نمی توصیه تشریحی یادداشتهای مورد در خصوصاً کاری شیفت یا و زمانی بازه قالب در زمان ثبت که، است ذکر به الزم    

 .است اخالقی غیر نیز و قانونی غیر امری واقعی زمان از بعد یا ساعت،قبل یا تاریخ ثبت دیگر، سوی از    

 .شود مستند پرونده در دقیقاً آن علت باید باشد شده ثبت واقعی زمان از بعد یا قبل ، زمان که صورتی در ضمن در    

 اشدب می دقیقه و ساعت و تاریخ براساس بیمار بستری طول در داده رخ وقایع نیز و درمانی و تشخیصی اقدامات انجام زمان دقیق ثبت    

 ”شد پرونده ضمیمه رسید-—دکتر رویت به –:– ساعت در cbc آزمایش جواب“    

 :بیماران بالینی پرونده در گرفته انجام اقدامات و وقایع کلیه ثبت اهمیت (3)

 بیمار ستریب طول در داده رخ وقایع نیز و درمانی و تشخیصی اقدامات کلیه دقیق ثبت نویسی پرونده امر در اهمیت با بسیار مسائل از یکی    

 می انجام وی برای( CPR) الزم اقدامات بالفاصله و کند می arrest درمانی مرکز یک در که بگیرید نظر در را بیماری مثال برای باشد می

 .گیرد

 مثال یبرا گردد ثبت وی بالینی پرونده در دقیقاً وی برای تجویزی داروهای کلیه نیز و گرفته انجام اقدامات کلیه حالت این در است الزم   

 گزارشی رد باید باشد شده استفاده شوک الکترو از یا و باشد شده تجویز دیگری داروی یا و بیکربنات یا آدرنالین وی برایCPR حین در اگر

 هر در تهرف بکار ولتاژ و الکتروشوک از استفاده موارد تعداد نیز و گردد درج آنها تجویزی دوز و داروها نام دقیقاً نویسد می پرونده در پزشک که

 .گردد ذکر نوبت

 مانیدر کادر سایر و پزشک مدافع تواند می ، درمانی کادر از شکایت بروز صورت در که است مدرکی تنها گزارش این که داشت توجه باید    

 .باشد

 : فرمایید توجه زیر واقعی مثال یک به حال    

 شفاهی صورت به ، الزم درمانی اقدامات انجام ضمن معالج پزشک گردد می بستری درمانی مرکز یک در باره گیلن به ابتالء دلیل به بیماری   

 کلیه غمر علی بیمار متأسفانه است نشده ثبت پزشک توسط بالینی پرونده در کدام هیچ که کند می پالسمافورز درخواست نوبت چندین

 .نماید می فوت الزم درمانی اقدامات

 فورزدر اپالسم دستور عدم دلیل به و گردد می بررسی مربوطه کارشناسان توسط پرونده و کنند می شکایت معالج پزشک از بیمار خانواده    

 .شود می محکوم پزشک کمیسیون، دراولین بیمار، بالینی پرونده

 مایدن می ارائه کمیسیون وبه تهیه مذکور بیمار فورز پالسما مکرر انجام بر دال مدارکی خون انتقال سازمان به مراجعه ضمن معالج پزشک    

 .گردد می تبرئه دوم کمیسیون در پزشک ترتیب این به و

 .است ورود بدو در بیمار وضعیت دقیق نوشتن بالینی، پرونده در وقایع ثبت خصوص در دیگر نکته (4)   

 بعداً تا گردد ثبت آن ابعاد و محل دقیقاً باید باشد می باسن ناحیه در Bed Sore دارای شدن بستری زمان در بیمار اگر مثال برای    

 .نگیرد قرار اتهام مظان در بیمارستان

 موجود حجر و ضرب آثار باید که ای گونه به است الزم بسیار نیز بستری زمان در بیمار بدن در موجود جرح و ضرب آثار کلیه همینطورثبت    

 کمک یاربس احتمالی قضایی تحقیقات در تواند می مواردی چنین ثبت مسلماً. شود تهیه گرافی آنها از لزوم صورت در و گردند توصیف کامالً

 !بردارند جنسی تجاوز یا و آزاری کودک یا قتل، به اقدام یک از پرده مطالب همین و باشد کننده



 

 

 بخش در بیمار تحویل زمان در نیز و ریکاوری در بیمار وضعیت ثبت و عمل گزارشِ دقیق تکمیل(5)    

 زمان در نیز و جراحی عمل حین در بیمار وضعیت ثبت داشت توجه آن به باید پزشکی سازی مستند امر در که دیگری موارد جمله از    

 .باشد می بخش به بیمار تحویل زمان در سپس و ریکاوری در بیمار حضور

 :نمایید توجه زیر واقعی مثال به امر این اهمّیت شدن مشخص برای    

 الح با بیمار و شده انجام موفقیت با جراحی عمل. گیرد می قرار درمانی آموزشی مرکز یک در تیروئید جراحی عمل تحت ای ساله ۰۱بیمار    

 بیمارمتوجه همراه بخش، به وی ورود از بعد ساعت چند گردد می منتقل بخش به مدتی از پس و شود می منتقل ریکاوری به خوب عمومی

 بر ریعاًس کشیک پزشک و گذارد می درجریان را پرستار بالفاصله که شود می بدنش چپ نیمه حرکت در بیمار توانایی عدم و تکلم در اختالل

 …… و شود می حاضر بیمار بالین

 .نمایند می شکایت درمانی کادر از جراجی عمل حین در هیپوکسی و بیمار به رسیدگی عدم از بیمار خانواده    

 نداما چهار هر حرکت به قادر ریکاوری در بیمار که گردد می مشخص کارشناسان، توسط بالینی پرونده در شده ثبت گزارشات بررسی در    

 است شده ثبت بخش پرستار توسط نیز بخش در بیمار تحویل زمان در امر این و است بوده

 مسلماً. است کرده CVA بخش در بیمار زیاد احتمال به و نداشته واقعیت عمل حین در هیپوکسی مسئله که شوند می قانع کارشناسان لذا    

 .گردد بیهوشی متخصص ، جراح محکومیت به منجر توانست می بیمار بالینی پرونده در مواردی چنین ثبت عدم

 دهعه بر مستندات نهایی تأیید شود، می استیجرانجام یا اینترن توسط مستندسازی درمانی آموزشی مراکز در چنانچه (6)  

 .باشد می مسئول پزشک یا رزیدنت

 صاًشخ ، استیجر یا اینترن توسط شده ثبت موارد صحت از اطمینان حصول جهت مسئول، پزشکِ یا رزیدنت است الزم حالتی چنین در    

 ضاءام و مهر از قبل را خود گیری نتیجه و ها یافته ، مشاهدات باید نباشد، موافق مذکور مستندات با که صورتی در و نموده مطالعه را مطالب

 .نمایند ثبت مربوطه مطلب

 : پرونده در نوشتاری اشتباهات تصحیح نحوه (7)

 الینیب پرونده در اشتباهاً اگر که است این گردد می مطرح درمانی کادر سایر نیز و پزشکی دانشجویان طرف از همیشه که سواالتی از یکی    

 ؟ کرد باید چه شد نوشته مطلبی

 راه ای و نماید می طلب را زیادی زمان گاهی روش این البته که نمود ثبت مجدداً را مطالب کلیه و نمود تعویض را پرونده برگه آن باید آیا    

 دارد؟ وجود دیگری مناسب

 ولینا و ترین ساده این البته که نمایند می پاک گیر غلط الک با را آن یا و نموده مخدوش را مذکور مطلب بالفاصله همکاران از بسیاری    

 :کنید توجه زیر مثال به.  نیست راه ترین عاقالنه و بهترین مسلماً اما رسد می ذهن به که است کاری

 ودش می خود اشتباه متوجه اینکه از پس و نماید می ثبت اشتباه به را وی حیاتی عالیم بیمارش از حال شرح اخذ زمان در معالج پزشک    

 را حیحص حیاتی عالیم سپس و باشند نمی خواندن قابل دیگر که ای گونه به نماید می مخدوش خودکار توسط را، اشتباهی حیاتی عالیم این

 .نویسد می پرونده در

 ارشناسک به الزم بررسی جهت بالینی پرونده و گیرد می صورت شکایتی مذکور بیمار خصوص در معالج پزشک از دلیلی به مدتی از بعد    

 .گردد می ارجاع

 الینیب پرونده ، شکایت احتمال از اطالع متعاقب پزشک و شده دستکاری پرونده در بیمار حیاتی عالیم که شوند می مدعی بیمار همراهان    

 .است داده تغییر است بوده بیمار حال وخامت نشانه ظاهراً که را بیمار حیاتی عالیم جهت این به و است نموده دستکاری را



 

 

 اگر ولی نمود رد شده مخدوش مطالب اساس بر را بیمار همراهان ادعای توان نمی وجه هیچ به که است این ، حالت این در اساسی مشکل    

 ررسیب و مطالعه قابل لزوم صورت در که نماییم مجزا پرونده در موجود مطالب سایر از ای گونه به را است شده نوشته اشتباه به که مطلبی

 .ماند نمی باقی ادعاها گونه این برای جایی دیگر باشد

 روی باید بلکه نباشند بررسی قابل دیگر که کرد مخدوش ای گونه به گرفتن الک یا و زدن خط با نباید را پرونده در موجود اشتباهات پس    

 بنویسیم را حذف کلمه یا Error کلمه مطلب این انتهای در سپس و باشد داشته را شدن خوانده قابلیت بطوریکه کشید خط یک تنها آن

 .گردد امضاء و مهر سپس و شود ذکر حروف با خوردگی خط موارد تعداد گزارش پایان در و    

 ستا شده ثبت اشتباه به و نیست بالینی پرونده اصلی مطالب جزء خورده خط مطلب که گردد می متوجه خواننده تنها نه حالت این در    

 گرفته یزن دیگران کذب ادعاهای جلوی نتیجه در و باشند می بررسی قابل راحتی به مطالب این و است نشده پنهان نیز خاصی مورد هیچ بلکه

 .شود می

 مشخص را آن باال در شده ذکر طریق به بلکه گیریم؛ نمی الک و کنیم نمی مخدوش وجه هیچ به را بالینی پرونده مکتوب اشتباهاتِ پس    

 .نماییم می مجزا اصلی صحیح مطالب از و
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