
چه مواردی بایذ  
گزارش یا ثبت شونذ



مواردی که باید در گزارش ثبت شوند
اقدامات مستقل پرستاری
اقداماتی که با دستور پزشک انجام می شود
  رفتار بیمار
عکس العمل های خاص بیمار نسبت به اقدامات درمانی و مراقبت های      پرستاری
حوادث غیرمترقبه
موارد پاراکلینیکی



ثجت اقذاهبت هستقل پرستبری

ایه اقدامات بدون دستور پسشک و بدون همکاری دیگر اعضاء تیم 
مراقبت جهت برآوردن ویازهای خاص بیماران و با قضاوت پرستار 

.  در صورتی که برای بیمار الزم باشد اوجام می شود



:شامل  ممکن است اقدامات مستقل پرستاری

.  ريش َای پیشگیری، آمًزشی یا رفع مشکل بیمار باشذ -1
مثل باال آيردن سرتخت برای راحتی تىفس بیماری کٍ مشکل 

 .تىفسی دارد یا برای بیماری کٍ آپاوذیست پرفًرٌ دارد

ريش َای اصالح کىىذٌ مثل تشًیق بٍ مصرف مایعات   -2
بیشتر، تشًیق بٍ حرکت اوذام َا ي تحرک بیشتر ي تشًیق بٍ 

ایه گًوٍ تمرکس ريی اعمال . سرفٍ ي دادن داريَا می باشذ
مستقل پرستاری وٍ تىُا از تکرار یا تذاخل با سایر اقذامات 
جلًگیری می کىذ بلکٍ ارزش کار پرستاری را می رساوذ



ثجت اقذاهبتی کِ ثب دستَر پسضک اًجبم هی ضَد

:اًَاع دستَرات پسضک
.دستورات ثابت یا روتین بخش -1
P.R.Nدستورات کتبی و  -2

Verbalدستورات شفاهی  -3

دستورات تلفنی -4



دستورات ثابت یا روتین بخش 

در مورد دستورات ثابت یا روتین بخش بایذ پسشک دستورات 
را به طور واضح و روشن و صریح نوشته و امضاء نمایذ و این  

دستورات همیشه در بخش نگهذاری شونذ مثالً در صورت 
.دیازپام mg/kg  0.2تشنج



در هَرد دارٍّبیP.R.N  ٍثبیذ ًبم دارٍ، دٍز دارٍ، راُ هػرف دار
.  قیذ گردد

دستَر هسکيP.R.N  قبثل اجرا ًیست چَى ًَع هسکي ٍ ًبم
دارٍ را هطخع ًکردُ، دٍز ٍ راُ هػرف دارٍ قیذ ًطذُ 

 ِثبیذ هَقغ ًَضتي دستَرات تَسظ پسضک پرستبر حضَر داضت
ٍ از پسضک ثخَاّذ کِ . ثبضذ ٍ هَارد هطکَک را سَال کٌذ

دستَرات را کبهل ٍ خَاًب ثٌَیسیذ یب احیبًبً دستَر را هجذداً پسضک 
 .ثخَاًذ



طَر بِ پزستار تَسط ٍیشیت ّز اس بعذ رٍساًِ پشضک دستَرات بزگ 
 پزستاری ٍاحذّای هعوَالً .ضَد هی کٌتزل جذیذ دستَرات بزای هزتب
 را جذیذ دستَرات کِ دٌّذ هی ًطاى بیوار پزًٍذُ در کِ دارًذ رٍضی
 در ضذُ ًَضتِ دستَرات .اًذ کزدُ ٍارد کاردکس در ٍ اًذ کزدُ هالحظِ
 دستَر ّز اًتْای ٍ ضَد هی پاراف یکی یکی کٌتزل پزستار تَسط پزًٍذُ
 بِ هَاردی کزدى اضافِ اس تا ضَد  هی بستِ عالهت با جذاگاًِ

 غیزّوزًگ خَدکار با سدى تیک کِ است بْتز ٍ ضَد جلَگیزی دستَرات
.باضذ



سوت ٍ سبػت ٍ تبریخ رکر ثب ٍ ضَد کطیذُ خظ ثبیذ دستَرات زیر (R.N) 
 پرستبر ًبم قیذ ثب ٍ پرستبری داًطجَی (S.N) یب التحػیل فبرؽ پرستبر
  .(ضذُ گرفتِ ًظر در پرستبر اهضبء ثرای کِ قسوتی در) ضَد هی اهضبء

هثبل:
1-  Amp Ampicillin 1gr iv Qid

. رٍز در ثبر سِ ػضالًی گرهی هیلی 80mg جٌتبهبیسیي آهپَل -2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ضذ چک هَرد AM8  2سبػت M.S / 31D/4/80 / پرٍیس ًَرٍز
.اهضبء



دستورات تلفنی

آى بایذ پرستار دّذ، هی پرستار بِ تلفٌی دستَر پسشک ٍلتی  
  پسشک اسن ّوچٌیي بٌَیسیذ پسشک دستَرات برگِ در را دستَرات

  هشخص خَدش اسن ٍ اهضاء با را دستَر صذٍر رٍز ٍ ساعت
  اهضاء را خَدش تلفٌی دستَرات فرصت اٍلیي در پسشک تا .ًوایذ
 بایذ شَد هی ثبت پرًٍذُ در پرستار تَسط کِ تلفٌی دستَرات .ًوایذ
.بخَرد تیک پسشک کتبی دستَرات هاًٌذ



است بْتر شَد هی دادُ بیواری برای پسشک تَسط تلفٌی دستَر اگر  
  تَسط تلفٌی شذُ دادُ دستَرات یا ٍ باشٌذ ًفر 2 پیام گیرًذُ کِ

 تصذیك ٍ تأییذ پسشک تَسط ٍ تکرار تلفي پشت هجذداً پرستار
 حضَر در تلفٌی دستَرات اگر .شَد کن خطا ٍ شک احتوال تا شَد،

  اجراء لابل ٍلتی تلفٌی دستَرات .است بْتر شَد اًجام سَپرٍایسر
.باشذ اٍرشاًسی بیوار ٍضعیت یا ًباشذ دسترس در پسشک کِ است



دستَرات ًبایذ برٍد آى اًکار اهکاى ٍ ًیست اعتواد لابل پسشکی اگر  
  ضبط یا سَپرٍایسر شاّذ، 2) فَق شرایط با هگر شَد اجراء ٍی

  لابل ٍ ًوَد ٍیسیت را بیوار هعالج پسشک ٍلتی اصَالً (دستَرات
 غیراصَلی ٍ غیرهٌطمی الذاهی شفاّی دستَر گرفتي باشذ هی دسترسی

  دستَرات ّواًٌذ را هَردًظر دستَر بایذ بحراًی شرایط در اها است
Verbal) شفاّی دستَرات عٌَاى تحت تلفٌی order) ٍ رکر با  

  ٍلت اسرع در تا ًواییذ درج پرًٍذُ در ساعت ٍ تاریخ پسشک، ًام
.شَد اهضاء هعالج پسشک تَسط



:نکته

دستَرات ضَد، هی اًجبم ای هطبٍرُ ثیوبری ثرای کِ غَرتی در 
 ثؼذ ٍ ثرسذ هؼبلج پسضک تأییذ ٍ اعالع ثِ حتوبً هطبٍر پسضک

 هؼبلج پسضک هتَجِ هستقیوبً درهبى هسَلیت چَى ضَد، اجراء
 خالف هطبٍر پسضک دستَرات است هوکي گبّبً ثبضذ هی

.ثبضذ پسضک دستَرات



ثجت رفتبر ثیوبر

ُثب راثغِ در یب سالهتی هطکالت ثب راثغِ در ثیوبر رفتبر هطبّذ 
 ّبی الؼول ػکس ضبهل فقظ رفتبر هفَْم اٍست، ثیوبری
 هثل خَی ٍ خلق در تغییرات ضبهل ثلکِ ضَد ًوی جسوی

 ٍ کالهی ارتجبط در تغییر ّوچٌیي ٍ گیری گَضِ ٍ افسردگی
.ضَد هی ًیس فیسیَلَشیک ّبی الؼول ػکس ضبهل ٍ غیرکالهی

ضَد ًوی قضبٍت هذدجَ رفتبر ثجت هَرد در.



کلوات ٍ جوالت عیي بایذ ایذ داضتِ بیوار با کِ کالهی ارتباط ضزح در 
 عَض را بیوار جوالت ٍ کلوات ًذارد حق پزستار ٍ ًَضت را بیوار خَد

 اٍ عاطفی ٍضعیت بیوار جوالت عیي ًَضتي کالهی ارتباط در سیزا ًوایذ
 تَاى هی راحتی بِ را بذًی ّای العول عکس اغلب .دّذ هی ًطاى را

  .کزد ثبت ٍ ضٌاسایی
ِهطلق استزاحت تخت رٍی ّفتِ چْار هذت بِ کِ فزدی هثال طَر ب 

 ًبَدى بٌطیٌذ، صٌذلی رٍی ًفس تٌگی بذٍى تَاًذ هی اکٌَى ٍ داضتِ
 ایي در .باضذ هی بیطتز فعالیت تحول بزای اٍ آهادگی ًطاًِ ًفس تٌگی
 کاهل تَضیح با گشارش سپس ٍ کزد هطاّذُ را بیوار بایذ گشارضات گًَِ

.ضَد ًَضتِ



گسارش ػکس الؼول ّبی خبظ ثیوبر ًسجت ثِ 
اقذاهبت درهبًی ٍ هراقجت ّبی پرستبری

 بِ ًسبت بیوار خاظ ّای العول عکس ضاهل پزستاری گشارضات دیگز
 .باضذ هی پزستاری ّای هزاقبت ٍ درهاًی اقذاهات

 کن یا هفصل رٍی گزها ٍ سزها اثز تب، بز پاضَیِ اثز درد، بز هسکي اثز هثالً•
  .ضَد ثبت بایذ کِ تَرم ضذى

 عیٌی هطکالت بز ّن ٍ بیوار درک بز ّن را خَد گشارضات هبٌای پزستار•
 ٍقتی هفصل تَرم کاّص یا حزارت درجِ کاّص هثل گذارد، هی خَدش

 هثالً باضذ ٍاضح ٍ رٍضي گشارش هطلب بایذ ًوایذ هی گشارش را بیوار درک
هی بیوار» بٌَیسیذ است هوکي پزستار

.ضَد هی حذف اغلب بیوار لغت ٍلی «گَیذ•



:ثجت حَادث غیرهترقجِ

 ثِ ًسجت ّب آلشطی ٍ ّب حسبسیت تخت، اص سمَط فشاس، هثل
 -تٌفسی ٍ للجی ایست ًبگْبًی، اغوبی گشفتگی، ثشق داسٍّب،
 پشًٍذُ دس کبهالً تَضیحبت تبسیخ ٍ سبػت رکش ثب غیشُ ٍ خَدکطی

 خشیبى دس سا ریشثظ هسَلیي ٍ دّیذ اًدبم سا الصم الذام ٍ ثجت
.دّیذ لشاس



:گزارش حوادث

:است ػوذُ ّذف سِ جْت حَادث گسارش
 کِ عَری ثِ حبدثِ از ثیوبرستبى هذیریت کردى آگبُ -1

  در هطبثِ حَادث از تب کردُ پیگیری را ػلت ثتَاًٌذ آًْب
.ًوبیٌذ پیطگیری آیٌذُ

  هَارد ثتَاًٌذ کِ عَری ثِ ثیوبرستبى هذیریت آگبّی -2
.ًوبیٌذ پیگیری ٍ دادُ تطخیع را قبًًَی

  ضٌیذى جْت سبزهبى در افراد تریي الیق هذیراى -3
.ّستٌذ حَادث



ثجت هَارد پبراکلیٌیک
هَاسد تطخیع لذست پشستبس ثبیذ کِ سًََگشافی سادیَلَطی، آصهبیطگبُ، هثل 

 گضاسش ٍ ثجت ثبیذ سا غیشعجیؼی هَاسد ٍ ثبضذ داضتِ سا آصهبیطبت غیشعجیؼی
  .سبػت رکش ثب ثذّذ اعالع ثبیذ ًیض پضضک ثِ ٍ ًوبیذ

سا آى کِ ایي هگش ثگزاسد پشًٍذُ داخل سا ای ثشگِ ّیچ ًذاسد حك پشستبس 
.ًوبیذ پیگیشی سا الصم هَاسد ٍ ًوبیذ تفسیش ٍ هغبلؼِ

 ّوَگلَثیي یب ٍ لیتش دسی دس  mg 50هیضاى ثِ خَى لٌذ گضاسش :هثبل عَس ثِ 
 هشگ تَاًذ هی لیتش دس ٍاالى اکسی هیلی 7 هیضاى ثِ خَى پتبسین یب 7 اص کوتش

.ثبضذ ثخص حیبت تَاًذ هی پشستبس هَلغ ثِ الذام ٍ گضاسش کِ ثبضذ آفشیي



 ثیوبس هَسد دس پضضکی تین هختلف اػضبء تَسظ کِ دسهبًی الذاهبت ثجت *
.است ضذُ اخشا

 لجیل اص دسهبًی ثْذاضتی تین اػضبء سبیش ّبی ٍیضیت تؼذاد ّوچٌیي *
 ثجت ثبیذ سا ثیَْضی ٍیضیت ًیض ٍ ثیوبس تغزیِ هسئَل ٍ فیضیَتشاپیست

.ًوبیین

  ثیوبس خَاة ٍ استشاحت ثیوبس، هضاج اخبثت ٍ دفغ ثیوبس، غزای ثیوبس، دسد *
.ضَد گضاسش ثبیذ (ضت ضیفت هخػَغبً)



 است هذدخَیبى اسبسی ًیبصّبی تأهیي ٍ تَخِ پشستبس اسبسی ٍظبیف اص یکی
 است ثشخَسداس ای ٍیظُ اّویت اص استشاحت ٍ خَاة غزا، ثِ ًیبص عجؼبً ٍ
 دسج پشستبسی گضاسش دس ًیبصّب ایي تبهیي چگًَگی کِ داسد ضشٍست ٍ

 ػذم ٍ ثَدُ هَثش ثسیبس ثیوبس حبل ثْجَد دس استشاحت ٍ خَاة تبهیي .گشدد
 هذدخَیبى سٍاًی خسوی، اٍضبع سٍی ثش اسبسی ًیبصّبی ایي ضذى ثشآٍسدُ

..اًذاصد هی تبخیش ثِ سا ثیوبس ثْجَد ٍ داضتِ سَء اثش



 تػوین دس ٍ هؼبلح پضضک ثِ آى گضاسش ثجت ٍ ثیوبس استشاحت ٍ خَاة رکش
 هذدخَیبى اغلت کِ آًدب اص داسد ای اسصًذُ اّویت دسهبى سًٍذ گیشی

 اص ًبضی ًگشاًی ٍ استشع دسد، چَى هتؼذد ػلل ثِ ّب ثیوبسستبى دس ثستشی
 ٍ سش صًذگی، سجک ٍ ثیَلَطیک سیتن خَسدى ّن ثِ خبًَادُ، دٍسی ٍ ثیوبسی

 ٍ خَاة سیکل ٍ ضذُ خَاة اختالل دچبس ثیوبسستبًی ّبی هضاحوت ٍ غذا
 هبًیتَسیٌگ فَق هَاسد ثِ تَخِ ثب لزا گشدد، هی تغییش دستخَش آًْب استشاحت

.است اسصضوٌذ ّوَاسُ آى سًٍذ ثجت ٍ استشاحت ٍ خَاة



 .گشدد لیذ پشستبسی گضاسش دس ثبیذ ًیض ثیوبسستبى غزاّبی اص استفبدُ ّوچٌیي
 ٍ ثَدُ غزایی هحذٍدیت ًَػی دچبس ثستشی ثیوبساى اغلت کِ آًدب اص

 اص سا خَد اضتْبی لزا کٌذ، هی تغییش خبًَادُ ثِ ًسجت آًْب غزایی سجک
 ّش ثْجَد سًٍذ عشفی اص ٍ ًذاسًذ غزا خَسدى ثِ توبیلی ٍ دادُ دست

 ًیبصّبی هْوتشیي اص ٍ اٍست غزایی ًیبصّبی تبهیي ثِ ٍاثستِ ثیوبسی
.ضَد هی هحسَة فیضیَلَطیک



 سطیوی غزای اص استفبدُ چگًَگی کٌتشل ثب ثبیذ ضیفت ّش دس پشستبساى ثٌبثشایي
 اص اهتٌبع یب ٍ هػشفی غزای همذاس استفبدُ، ًحَُ ٍ ثیوبساى غیشسطیوی ٍ

 کِ هَاسدی دس .ضَد اًدبم الصم گیشی تػوین تب ًوبیٌذ گضاسش سا غزا خَسدى
 هَسد دلت ثِ ثبیذ است NPO ٍ ًیست غزا اص استفبدُ ثِ هدبص ثیوبس

 هَاد خَسدى یب NPO تبثلَی ثیوبس تخت سش سٍی ٍ گیشد لشاس کٌتشل
  عشیك اص تغزیِ هَاسدی چٌیي دس گشدد ًػت هوٌَع هبیؼبت ٍ غزایی

T.P.N هَاد ٍ هبیغ ًَع یب ٍ دسیبفتی هبیغ همذاس لزا .گیشد هی غَست 
 ٍ خزة هخػَظ ثشگِ دس ٍ کٌتشل دلت ثِ ثبیذ ًظش هَسد هحلَل ثِ افضٍدًی

.گشدد ثجت دفغ



ثبت در فرآینذ پرستاری



گسارش ٍ ثجت هؼیبر  ػٌَاى
ثررسی

ترخیع ثرًبهِ *

اضغراة،)ثیوبر رفتبرّبی* 
(خػَهت گیجی،

 ثثَرات، )ػیٌی ّبی دادُ *
(تٌفسی غذاّبی حسبسیت،

ارزیبثی ٍ پرستبری هذاخالت
 دادى، حوبم اًوب، )ّب درهبى *

(پبًسوبى تؼَیض

.کٌیذ ًقل پراًتس ثیي در را هغلت *
 تکرار،  هذت، ضذت،)ٍاقؼِ ضرح ضرٍع،هحل، *

 آرام ٍ کٌٌذُ تطذیذ ػَاهل کٌٌذُ، تسریغ ػَاهل
.(کٌٌذُ

کٌٌذُ تسریغ ػَاهل یبفتِ، ثرٍز رفتبر ضرٍع،•

ٍاقؼِ ضرح ضرٍع،هحل، *

 غَرت در) استفبدُ هَرد تجْیسات تجَیس، زهبى *
 تؼَیض حیي در ثیوبر »هثبل ػٌَاى ثِ (لسٍم

 درد از اًوب عی در ثیوبر » یب «دارد درد پبًسوبى
.«دارد ضکبیت ضکوی ضذیذ



تجَیس دارٍّب* 

آهَزش ثِ ثیوبر* 

زهبى  . ثالفبغلِ پس از تجَیس ثجت ضَد* 
سغح درد، ػالئن )دادى دارٍ، ثررسی ّبی اٍلیِ

، ٍاکٌص ثیوبر ثِ تبثیر دارٍ،ثِ ػٌَاى  (حیبتی
ازدرد  ثب هقیبس  15ثیوبر در سبػت » هثبل 

  15:30درجِ ضکبیت داضت، در سبػت  6
هیلی گرم تیلًََل خَراکی ثِ ٍی   500دقیقِ 

«  درجِ رسیذ 2دادُ ضذ، سغح درد ثیوبر ثِ 
یک سبػت پس از تسریق پٌی سیلیي » یب

«قسوت پبییي ضکن دچبر خبرش ٍ کْیر ضذ

هجبحثِ، )اعالػبت ارایِ ضذُ، رٍش آهَزش* 
، ٍاکٌص ثیوبر،  (ًوبیص دادى، ٍیذئَ، کتبثچِ

سئَاالت ٍ ضَاّذی هجٌی ثر یبدگیری ثیوبر از  
قجیل ًوبیص دادى رٍش یب تغییر رفتبر



اّذاف قبثل اًذازُ گیری، * ثرًبهِ ترخیع* 
پیبهذّبی هَرد اًتظبر، 

فرآیٌذ رسیذى ثِ اّذاف، 
ًیبز ثِ ارجبع دٍثبرُ



Thank you


