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 مقدمه

دهنده مراقبتهای بهداشتی درمانی در بخش های درمانی است  پرستاری، یکی از بزرگترین گروههای ارائه

دارنهد. عملکهرد و   و بیماران نیز تماس بیشتری با پرستاران در قیاس با سایر کارکنان ارائهه دهنهده مراقبهت    

 تی، محیط و پرستاری است.فعالیت پرستار ترکیبی منتج از تعامل میان مفاهیمی چون شخص، سالم

استانداردهای عملکرد پرستاری، نشان دهنده تعیین سطح قابل قبول برای عرضهه خهدماپ پرسهتاری بها     

کیفیت میباشد. به بیان دیگر، این استانداردها سطح مهارپ و عملکرد حرفه ای را توصیف میکنند که شامل 

کرد، آموزش، اسهتفاده از دانهش، کهاربرد اخالقیهاپ،     فعالیتهای مربوط به تامین کیفیت مراقبت، ارزیابی عمل

 مشارکت و همکاری، پژوهش و استفاده از منابع است.

تعیهین صهحت و صهالحیت و ارزشهیابی      ،ارتقای سطح آموزش، پژوهش و درمان بدین منظور در جهت

شهامل چههار   که این مجموعه ، مداخالپ درمانی و مراقبتی و حمایت و حفظ حقوق قانونی بیمار و پرستار

بخش اول مربوط به استانداردهای حرفه ای پرستاری است که به منظور گردیده است: تدوین  بخش میباشد

. بخش دوم شهامل اسهتانداردهای   میباشدراهبری، حفظ و ارتقای شایستگی و صالحیت حرفه ای پرستاران 

است. بخهش سهوم   مراقبت پرستاری است که با هدف حفظ و ارتقای کیفیت خدماپ پرستاری تدوین شده 

جدیدترین تشخیص های پرسهتاری موهوب قبهه فهرسهت نانهدای بهین المللهی        فرآیند پرستاری و شامل 

)موسسه تشخیص پرستاری آمریکای شمالی( میباشد. بخش چههارم شهامل اصهول  بهت صهحیح گهزارش       

هیه گردیهده  نویسی میباشد که با هدف کمک به پرسنل برای برنامه ریزی، هماهنگی و حفظ تداوم مراقبت ت

 است.

برنامهه ریهزی در خوهوظ نظهارپ بهر نحهوه        ،شایسته است سرپرستاران محترم کلیه واحدهای درمانی

اقهدام بهه   ن آفوق بعمل آورده و بر اساس ارزیابی اولیه و  بت صحیح گزارشاپ پرستاری بر اساس کتابچه 

 صورپ پذیرد.تحلیل و ارزیابی عملکرد پرستاران نموده و اقداماپ اصالحی پایش، 

 

 شیوا حسن پور

 مدری خدمات رپستاری 
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  بخش اول

  پرستاري يفه ا حر ايهاستاندارد

  :دافها
پرستاران میباشد.  ایفه حر عملکرد بریره و ایتهد ارتقاء، ای؛ حرفه ایهاستاندارد تدوین از اصلی هدف

مراقبت پرستاری ایمهن، ارتقهای   ئه اقمینان از ارا کسب تجه صحیح چارچوبی ایجاد ،هدف دیگر، بیان به

 صهورپ  در)دهااقدام الزم برای توحیح رونه  عملکرد مطلوب، پیشگیری از عملکرد نامطلوب، و پیش بینی

  .است( پرستاری مراقبت قبول قابل غیر سطح ارائه

 آن، نهه نقادا  دکهاربر  و(فراگیهری ) دانهش  کسهب  قریه از ای؛حرفه  و متخوص افرادی عنوانبه پرستاران 

 عملکرد ایهاستاندارد اجرای و به توسعه دمتعه ؛ها قضاوپ وها ارپمه ،ها نگرش مرتبط، دانش ارزشیابی

  .میباشند

را در عملکهرد   هها آن و بداننهد  را پرسهتاری  حرفه یهااستاندارد تا است کارفرمایان و پرستاران مهم هوظیف

ذینفعهان بتواننهد از قریهه     و مسئوالن تا کنند می ایجاد را ییهامعیار ،هاپرستاری بکار گیرند. این استاندارد

 انتظهاراپ  کننهده  روشن و حرفه یها -ارزش کننده منعکس ،دهااستاندار. بسنجند را پرستاری عملکرد ،نهاآ

 پرسهتاری،  حرفهه ای  ایهاستاندارد توسعهتدوین و  زا اصلی اهداف. است پرستاران از مسئول یها سازمان

  :است زیر موارد شامل

  پرستاری عملکرد نماییراه و ایتهدتنظیم،  -

  حرفه ایارتقاء عملکرد پرستاری  -

  پرستاری عملکرد ارزشیابی جهت در سازی بستر و تسهیل -

  تاریپرس مراقبت کفایت مورد در قضاوپ جهتتوانمند سازی بیمار/ مددجو  -

عملکهرد   بهین  ارتبهاط  تبیهین  و شناسهایی  منظهور  بهه  پرستاری شگرانوهپژ برای ییهاتدارک دستورالعمل -

  .بیمار از مراقبت یهاپرستاری و برآیند

مراقبتهی   ارایه برای سازی بستر و تسهیل حمایت، جهت پرستاری مدیران برای ییهاتدارک دستورالعمل  -

  .اخالقی وشایسته ایمن، مناسب ، 

-خود  انجام و آموزشی هایبرنامه  اهداف تدوین جهت پرستاری مدرسین برای ییهاتدارک دستورالعمل -

  .نیاز صورپ در اهدافتنظیمی الزم در این 

  .پرستاری تخووی یتوسعه استانداردهاتدارک چارچوبی برای  -

  .بیین نقش و جایگاه پرستاری در گروه مراقبت سالمتت جهت سازی بستر و تسهیل -

  :تعريف استاندارد
اسهت.   آل ایهده  عملکهرد  بها مقایسهه  استاندارد عبارپ از تعیین سطح قابل قبهولی از عملکهرد افهراد در    

انتظار می رود. این  کارشناس پرستار یک عملکرد از که بیانیه هایی هستند ،حرفه ای عملکرد دهایاستاندار
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کارکنان خود روشن می سازند. از   را حرفه انتظاراپ سطح و بوده حرفه ای شهایارز نمایانگر ،دهااستاندار

کارشناس توسط کارفرمایان، مدیران، مهددجویان   پرستاران عملکرد سنجش و بررسی در دهاکاربرد استاندار

 بهالینی،  حیطهه د پرستاری شامل عملکر حیطه چهارمعموالً در  فه ایحر ایهاستاندارد. باشد می همکارانو 

  .هستنداجرا  قابل شوهپژ و مدیریت آموزش،

  :تعريف شاخص
قابل بررسی  را ها آن و کرده بیان ها کمیتّ قالب در را کیفی خووصیاپ هستند که ییرهامعیا ،ها  شاخص

 مهی  عملیهاتی  ،هااسهتاندارد  و هها معیار بررسی از استفاده با اینکه وجود با هاو ارزشیابی می کنند. شاخص 

 می نشان ،هامی توان گفت، شاخص  واقع، در. دارند تفاوپ ها دستورالعمل و هااستاندارد خود با اما شوند؛

 ،هها عملکهرد پرسهتاران بکهار مهی رود. شهاخص       مختلهف  یهها  حیطه درچگونه  استانداردی هر که ندهد

 می برده بکار کارشناس پرستارهر گیری عملکرد واقعی  اندازه برای که میآورند مهفرا را ای ویژه یرهامعیا

  .شود

  :هاپيش فرض 
 اسهاس  بهر کهه   بیمهار  از بهالینی  مراقبهت  بها  مرتبط اساسی و اولیه وظایف بر عالوه ای، فهحرپرستاران 

 عههده  بهه مختلف دیگر  یها طهحی در نیز بسیاری یها مسئولیت شود؛ می تفویض آنان به حرفه مأموریت

 عنوانبه مدیریت کارکنان تحت پوشش  نظیر آموزش سایر پرستاران تازه کار و دانشجویان پرستاری؛ دارند

 هشپهژو  در مطالعهاتی  همکهار  یها  و شیوهامور پژ مسئول نیز و سرپرستار؛ یا و سوپروایزر پرستاری، مدیر

ی بهرای عملکهرد پرسهتار    کله  یهاالزم اسهت اسهتاندارد   دلیهل،  همین به. خود عملکرد طهحی با مرتبط یها

 مهی عههده   بهه  را آن مسهئولیت  کهه  یه احیط هربتواند در  پرستار ،ها کارشناس تعیین گردد تا بر اساس آن

  .خود را ایفا نماید  ای فهحر نقش ترین مناسب و بهترین گیرد،

هها   نقهش  ایهن . اسهت  شده تعیین و شناسایی پرستاری فهحر در عمده نقش چهار فرض، پیش عنوان به

 یها  یک ،مهارپ  سطح و موقعیت اساس بر. است شگروهپژ و مدیر نده،دهشامل متخوص بالینی، آموزش 

پرستار متخوص بالینی نقشهی   نقش که داشت خاقر به باید. است متوور بالینی پرستار هر برای نقش چند

  .حفظ و حمایت این نقش است  برای ،فهحر این در دیگر یهااساسی برای پرستاری است و نقش 

  : پرستاري اي فهحر ايهکاربرد استاندارد
  .دارند کاربرد پرستاران، برای ها نقش همه در و پرستارانهمه  برای ،ها زمانهمه در  -

  .باشد می گیری تومیم امر در پرستار به کمک راهنمایی جهت عنوان به -

 مهی  فهراهم   را پرستار از قانونی یها مایتح زمینهبا روشن نمودن حوزه انتظاراپ ازعملکرد پرستاران ،  -

  .آورد

  .باشند داشته پرستار از انتظاری چه که دهد می هیآگا جامعه عموم به -
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 هشهت بطهور کلهی     .رود مهی  بکهار  نهه محتاقا و منطقهی  عملکهردی  یهارا برای قانونی مرجعی عنوان به -

 نظهر  در ییهها استاندارد، شهاخص   هر برای و است شده تدوین پرستاران عملکرد برای ای فهحر استاندارد

 :است شده تهگرف

  خگويي مسئوليت پذيري و پاس -1استاندارد 
میباشد. در  شده انجام یهاپاسخگویی عبارپ از وضعیت جوابگو بودن فرد در برابر دیگران در قبال کار

 در کهه تغییراپ سریعی  با و است شده پاسخگویی عور وارد درمانی، - اشتیبهدحال حاضر، نظام مراقبت 

برخوردار شده اسهت. بطهوری    باالیی اهمیت از ایفه حر پاسخگویی ؛دهد می رخ درمانی - اشتیبهد نظام

 به باید ،"؟نه یا است شده ارایهمطلوب  بطور شده، انجام که کاری آیا": که سوال این به پاسخ بر عالوه ،که

 واقهع،  در "واقعاً الزم بهوده اسهت یها خیهر؟     شده، انجام که کاری آیا":که داد پاسخ نیز دیگری مهمتر سوال

 وتا بوده هابرآیند بر معطوف پاسخگویی کهحالی در است، عملکرد و هافرآیند بر معطوف پذیری، مسئولیت

 و قهانونی  دیهدگاه  از بایهد  تخووهی؛  ایفهه  عنوان حر بهپرستاری نیز  بنابراین،. میباشد نیز پویاتر حدودی

  .باشد  خود ایه مراقبت یهارا کیفیت پاسخگوی اخالقی

 ایتهد و پرستاری عملکرد یهااستاندارد حفظ"قبه تعریف، استاندارد مسئولیت پذیری و پاسخگویی، 

پرسهتاری   ههر اسهاس ایهن تعریهف،     بهر . باشد می "عملکرد گستره و حیطه اساس بر شده تعیین ایفه حر

 بهه  دسهتیابی  مسهیر  در خهود،  عملکهرد  بهه  جههت دههی   و ایتههد مسئول و پاسخگوی عملکهرد خهود و   

 ،نهه راهما و مطلهوب  بهالینی  ایهه  مراقبهت  ارایهه  برابهر  در پرسهتار . اسهت  قانونی و ایفه حر ایدهاستاندار

خهود را    تها نقهش و عملکهرد پرسهتاری     دارد مسئولیت ای،فه حر فردی عنوان به و بوده عهجام پاسخگوی

  :بنابراین. نماید ارزشیابی قانونگذار؛ ایهسازمان توسط شده تعیین ایهمطابه با استاندارد

 و خهود  ای فهه حر ایهه  مسهئولیت  با متناسب باید و ستندهپرستاران در برابر عملکرد خود پاسخگو  -

  .کنند فعالیت ای، فهحر عملکرد ایهاستاندارد

و  قهوانین  رعایت خود، ایفه حر ایهاستاندارد حفظ در باید دیگران ایه ارزش بهپرستاران با احترام  -

  .مقرراپ و عملکرد اخالقی، احساس مسئولیت نمایند

تعهامالپ   در یکپارچگی حفظ و ،نهصادقا مراقبتیارایه  عین در خود عملکرد هدایتپرستاران مسئول  -

  .هستند ای فهحر

مراقبهت    یهه ارا بها  مهرتبط  آموزشهی  و هشهی پرستاران مسئول و پاسخگوی عملکرد بالینی، مدیریتی، پژو -

مسهئولیت مبتنهی بهر     این باید اما است؛ عمتنو و گسترده بسیار آنان مسئولیت چهپرستاری ایمن میباشند. گر

  .باشد شده نهاده بنا اخالقیاپ و مهارپایمنی، 

 بهه مطلهوب    و ایمهن  مراقبتهی یه ارا جهتدر صورپ عدم وجود سالمتی کافی جسمی، روانی یا عاقفی  -

کهرده و پرسهتار    جلهوگیری  پرسهتار  فعالیهت  مهه ادا از منطقی؛ و مستند دالئلییه ارا با باید کارفرما مددجو؛

  .را جایگزین نماید مناسب دیگری
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 هها آن  بهه  رسهانی  خهدمت  دار که عهدهو رفاه مددجویانی  سالمت تأمین در قانونی عهدپرستاران ضمن ت -

قبت، انجهام  مرا یهارا در تعویه از منتج که را آینده در محتمل مهصد یا آسیب هرگونه مسئولیت باید ستند،ه

  .بپذیرند نیز را باشد مهارپ بدون و ایمن غیر مراقبت یهرفتار غیر اخالقی،ارا

 گهروه همهه   بها  مهرتبط  اخالقهی  مسهائل  کردن ملحوظ بهراقبت را با علم م یهپرستاران باید مسئولیت ارا -

  .بگیرند عهده به اهمراقبتی، درمانی، بیماران و خانواده 

  .اند شده تدوین اخالقی، اصول خالف بر کهپرستاران باید در پی تغییر در قوانین یا مقرراتی باشند  -

  :پاسخگويي و پذيري مسئوليت ايهشاخص 
  الف( پرستاردر نقش متخصص باليني-1

 خهود  ایهه  فعالیهت کلیه  پاسخگوی و نموده مسئولیت احساس خود ایفه پرستار در مقابل عملکرد حر -

 تهیم  کارانهم و مددجو به احترام و یکپارچگی صداقت، اساس بر ایفه حر عملکرد انجام بهمیباشد )التزام 

 (. سالمت مراقبت

انجام مهی    و شده تعریف کشور سالمت نظام و فهگسترهی فعالیتی پرستار براساس قوانین و مقرراپ حر -

  .گیرد

بسهط    و ایجهاد  در مسهاعدپ  و پیگیهری  مسهئول  ؛هدشهوا  بر مبتنی ایه شوهپژ و دانش یهپرستار بر پا -

  .است ای فهحر مراقبت ایدهاستاندار بنیان و سازمانی ایه سیاست

مطلوب و  ایمن، مراقبتی یهارا ارتقاء برای سازی بستر جهتپرستار مسئول و پاسخگوی اقداماپ خود در  -

  .باشد می مددجویان بهاخالقی 

کارآمهدی   بهبهود   راسهتای  در را ضروری ایه پرستار عملکرد خود را بطور منظم ارزیابی می کند و گام -

 مینمایدتبحر فردی اتخاذ و

  .پرستار از تناسب و مطلوبیّت عملکرد خود اقمینان حاصل می کند-

 و ارانهمکه  سهایر  بها  همراه و دهد می قرار ارزیابی مورد را خود ایفه پرستار عملکرد بالینی و نقش حر -

 مبهادرپ  خود ایفه حر عهتوس با مرتبط ایهطه حی و قوپ نقاط شناسایی به منظم، رویکردی تحت مدیران

  .میورزد

  .است خود عملکرد پاسخگوی وارههمپرستار  -

محهیط   و پرسهتاری  فهحر با مرتبط ایه سیاست و اهاستاندارد مقرراپ، از تبعیتبه پرستار خود را ملزم  -

  .کار خویش میداند

عملکهرد و   چگهونگی  خوهوظ  در سهازنده  ایهپرستار تحت رویکردی مستمر در پی دریافت بازخورد -

نفعهان سیسهتم    ذی وسهایر  مهددجویان  یهان، همتا ای،فهه  حر کارانهمنقش خود در تعاملی سازنده با سایر 

  .مراقبت سالمت است
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  ندهدهب( پرستار در نقش آموزش  -1

 کهار،  تهازه  پرسهتاران  و دانشهجویان  آمهوزش  قبهال  در خود ایفه پرستار در راستای پوشش عملکرد حر -

بهر اسهاس    ایفه حر عملکرد انجام به)التزام  است خود ایهاحساس مسئولیت نموده و پاسخگوی فعالیت 

 (.سالمت مراقبت تیم رانهمکا و دانشجو بهصداقت، یکپارچگی و احترام 

مبتنی بر  ایه شوهپژ و دانش به جهتو با و کشور سالمت نظام و فهپرستار براساس قوانین و مقرراپ حر -

 شهده  تعیهین  ایهه  را در گستره فعالیت پرستاری دانشجویان و پرستاران عملکرد ایتهد و نظارپ ؛هدشوا

  .میشود دارعهده  آموزشی

 ایهه  سیاسهت  بسهط  و ایجهاد  پیگیهری،  مسهئول  ؛هدشهوا  بر مبتنی ایه شوهپژ و دانش یهپرستار بر پا -

  .است ایفه حر مراقبت با مرتبط ایدهسازمانی/ یا آموزشی و استاندار

 مراقبتی یهارا ارتقاء جهتپرستار در قبال آموزش دانشجویان و پرستاران تازه کار در راستای بستر سازی  -

  .کند می پاسخگویی و مسئولیت احساس مددجویان؛ به اخالقی و مناسب ایمن،

درمان؛   گروه و ارانهمک سایر پرستاری، دانشجویان قبال در و شده سهیمپرستار دانش خود را با دیگران  -

  .دارد را کننده ایتهدنقش مربی آموزشی و 

 یهه بهرای ارا  کافی تبحّر و کارآمدی رپ،مها دانش، کسب از امکان، حد تا ،دهندهپرستار در نقش آموزش  -

 .نماید می حاصل اقمینان دانشجویان توسط پرستاری ایه مراقبت

 و کارآمهدی  کسهب  مهداوم  فرآینهد  دینگینهها  بهرای  سهازی  بستر جهتپرستار تمام مساعی خود را در  -

  .می کند مساعدپ و ترغیب فرآیند این در نیز را دیگران و تهبس کار بهشایستگی 

  ج( پرستار در نقش مدير -1

مسهئولیت   احسهاس  خهود؛  نظهارپ  تحت کارکنان سایر ایتهد و خود ایفه پرستار در قبال عملکرد حر -

یکپهارچگی و  داقت، صه  اسهاس  بهر  ایفهه  حر عملکرد انجام به التزام) است اه نموده و پاسخگوی فعالیت

 (.سالمت مراقبت تیم انهمکار بهاحترام 

مبتنهی بهر    ایهه  شوهپژ و دانش یهپا بر و کشور سالمت نظام وفه پرستار براساس قوانین و مقرراپ حر -

 تعیین ایهفعالیت  گستره در را، خود نظارپ تحت پرستاران یهکل و خود عملکرد یتهدا و نظارپ ؛هدشوا

  .یرساندم انجام به شده،

 ایدهاسهتاندار  و سهازمانی  ایهه  ایجاد، بسط/ یا تغییر در سیاست پرستار در نقش مدیر؛ مسئول پیگیری، -

  .میباشدهد شوا بر مبتنی مراقبت به مربوط

 بهه  اخالقهی  و مناسهب  ایمهن،  مراقبتهی  یهارا در ارتقاء به  دستیابی برای کارکنان دایته جهتپرستار در  -

  .لیت و پاسخگویی می کندمسئو احساس مددجویان؛

 ایهه  طهه حی بها  مهرتبط  کهافی  صالحیت و کارآمدی و مهارپپرستارِ مدیر، تا حد امکان از میزان دانش،  -

  .نماید می حاصل اقمینان خود، نظارپ تحت پرستاران عملکردی
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و  رمهانی د تهیم  ارانهمکه  و پرسهتاران  دیگهر  بهه  دقیهه  و موقهع  بهه  اییدهه بازخور یهه ارا بهپرستارِ مدیر  -

یهادگیری مهداوم، و    دانشجویان، مبادرپ ورزیده و در ترغیب و تبیین عملکردی صحیح و ایمن، مساعی در

  .نماید می مشارکت مراقبت سطح دبهبو

حسهب   وتهه  پرداخ کارکنهان  و خود عملکرد ارزیابی به شده؛ تعیین دافاه بهپرستار در راستای دستیابی  -

  .عملکرد میپردازد در تغییراتی اِعمال بهنیاز 

یها   درمهانی  عملکهرد  بها  متنهاقض  ایه روش و ها پرستار ضمن جستجو و بررسی در خووظ سیاست -

  .گیرد می بکار را قهمربو ایدهاستاندار ترین ایمن و رینبهت بالینی؛ مطلوب ایدهبرآین

  شگروهد( پرستار در نقش پژ-1

نموده و  نتایج تحقیقاپ در بالین، احساس مسئولیت از استفاده و خود ایفه عملکرد حر پرستار در مقابل -

 (.یکپارچگی و احترام صداقت، اساس بر ایفه حر عملکرد انجام به التزام)  باشد می ها پاسخگوی فعالیت

 ایهه  -شوهپهژ  و دانهش  یهه پا بر و کشور، سالمت نظام و فهحر مقرراپ و قوانین ازلهام پرستار باید با ا -

 تهای داشه  -نهه فعاال شهرکت  پرستاری، ایه فعالیت با مرتبط ایه شوهپژ انجام جهت در ؛هدشوا بر مبتنی

  .باشد

مراقبتهی   ایهاسهتاندارد  و سهازمانی  ایه سیاست گسترش یا و پیگیری مسئول شگر؛وهپرستاردر نقش پژ -

  .باشد می دهمبتنی بر شوا

 بهه اخالقهی   و مطلهوب  ایمهن،  مراقبتهی  یهارا بهط؛ نسبت مرتب مطالعاپ و ها شوهپرستار ضمن انجام پژ -

  .کند می پاسخگویی و مسئولیت احساس مددجویان؛

 تداوم در تبحر و کارآمدي  -2استاندارد 

 مرتبط مهارپ و دانش ارتقاء و کسب، پی در است الزم پرستار ای؛ فهحر ایه نقش ایفای ضرورپ بهنظر 

برای ایفهای نقهش    در تبحر و کارآمدی، موجب کسب اقمینان در پرستار مداومت. باشد عملکردی طهحی با

بها رعایهت    راههمه  ،( درمهانی  و شهتی بهدا خهدماپ  یهه ارا سیسهتم ) تغییهر  حال در ایه محیط در ایفه حر

  .میشود سازمان ایه سیاست و ای، فهحر مقرارپ چارجوب از منبعث اخالقی ایهکد ا،هاستاندارد

  :اوم در تبحر يا کارآمديتد استاندارد ايهشاخص 
  .شود می اشاره اهآن به تفویل به که باشد می متفاوپ اهنقش نوع براساس اهاین شاخص 

  (:الف( پرستار در نقش متخصص باليني )پرستار کارآمد -2

 از ای، فهه حر ایهه رفتار و قضهاوپ  انجهام  جههت  صحیح ایه مهارپبکارگیری دانش مناسب و کسب  -

 کلیهه  بهرای  لهگیری فرآیند حل مسئ بکار ضمن راستا، این در. بود دهتار در پی آن خواپرس که است اموری

  .دهد می قرار ارزیابی مورد نیز را اهآن ا،ه تومیم

 بدین تا دهقرار می د ارزیابی مورد را خود بالینی عملکرد مرتباً خود، آموزشی ایهنیاز شناسایی منظور به -

  .سازد همفرا نیز را خود ای فهت حرپیشرف و ارتقاء نهزمی لهوسی
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وضوع نشان مهی    به خویش روزمره بالینی ایهعملکرد در را، خود تیمهاررشد و ارتقاء مداوم علمی و  -

 در اهه یهادگیری مهداوم، و انعکهاس آن    فرصهت  ایجهاد  از برآینهدی  ای فهه حر پیشرفت تداوم واقع، در. دهد

  .بود هدخوا پرستار بالینی ایهعملکرد

 از حمایهت  جههت  در معیاری عنوان به خود؛ بالینی ایهعملکرد قبال در دیگران بازخورد به جهضمن تو -

 او راسهتا،  ایهن  در میدههد.  یهبازخورد( ارا)  خوراند پس نیز ارانهمک عملکرد به نسبت ای؛ فهحر پیشرفت

 درمهانی  – داشتیبه خدماپ گان ددهن یهپرستاران و سایر ارا مددجویان، اختیار در را خود روز بهالعاپ اق

  .دهد می قرار نیز

  :ب( پرستار در نقش مدير -2

و پیشهرفت   ارتقهاء  در گردند تشویه پرستاران که سازد می مساعد ای نهگوبه پرستارِ مدیر، محیط کار را  -

  .نماید می حمایت بودن روز به و یافتن تبحر امر در را اهو آن کنند، تالش خود فهحر

  .می نماید کمک یافتن، تبحر و یادگیری تداوم امر در آنان بهپرستار، ضمن تشویه و حمایت پرستاران،  -

  :ندههج( پرستار در نقش آموزش د-2

 جههت را  محیطهی  ای، فهه ارتقهاء حر  بعنهوان  نیز و عملکرد، در الزم تبحر به پرستاران دستیابی منظور به -

  .حمایت می کند  راستا این در پرستاران یادگیری، شرایط گسترش با اههمر و نموده همفرا یادگیری

و کاربرد مطالب  انعکاس در را اهآن و نموده، درگیر مداوم آموزش امر در را ارانهمکپرستار کارآمد، سایر  -

  .تشویه و حمایت می نماید بالینی، هایعملکرد در شده تهیاد گرف

  :شگرهد( پرستار درنقش پژو -2

  .کند می بریهر و حمایت کاری، محیط در را پرستاری ایه شهپژواجرای  -

 بهالین  در ،هشپهژو  ایهه  تهیاف از بتوان که سازد می مهفرا شرایطی ای، فهحر پیشرفت و ارتقاء منظور به -

  .نمود استفاده

ای، با دیگر   فهحر ارتقاء و اهعملکرد رینبهت راستای در اهآن بکارگیری و هشوپژ ایه تهیاف انتقال جهت -

 .پرستاران نیز ارتباط برقرار می نماید

  قضاوت انجام چگونگي و رتمهاکاربرد دانش،  -3استاندارد 
 ایهتوانمنهدی  تمهام  پرسهتار  صهحیح،  ایه قضاوپ انجام و بالین، در خود پمهار و دانش کاربرد منظور به

صهه  عربه باشد،  می خود تهگرف فرا عملکردی محدوده و قضاوپ طهحی با مرتبط که را خود عملی و علمی

  .رساند می رظهو

  :قضاوت انجام چگونگي و رتمها دانش، کاربرد استاندارد ايهشاخص 
  (:الف( پرستار در نقش متخصص باليني )پرستار با صالحيت -3

  .می گیرد بکار را روز به بالینی هدشوا و نظری اصول تمام خود، پرستاری ایهبرای تومیم گیری  -
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 فهرد  بهه منحور   به جهتو با و ،تهگرف کمک خود ایه رپمهابرای قضاوپ اخالقی و صحیح از دانش و  -

 بهه اسهاس فراینهد پرسهتاری     بهر  و پرستاری ایهاستاندارد رعایت با را خود مراقبتی مهبرنا مدجویان، بودن

  .دهد می انجام نحو رینبهت

  .نماید می استفاده ای فهحر ارتباقاپ علمی فنون و اصول یهکل از مو ر، ارتباط یک برقراری جهت -

یهه  راسهتای ارا   در و نموده شناسایی را خود محیطی و انسانی منابع ای، فهحر پیشرفت و ارتقاء منظور به -

  .نماید می هدایت و رهبری، منابع را مددجو به مراقبت رینبهت

درمهانی را   اشهتی بهد خهدماپ  یهارا نظام یا و پرستاری خدماپ کیفیت نحوی به که اییه فعالیت یهدر کل -

  .کند می شرکت نهارتقاء می بخشد، تا حد امکان، فعاال

می نمایهد،   درمانی بهداشتی نظام و کار محیط در مثبت تغییراپ پذیرش و تطابه جهتتالش خود را در  -

  .شود می دیده پرستار بالینی ایه عملکرد در آن تأ یر که نحوی به

  :نقش مديرب( پرستار در  -3

پرسهتاران   تها  سهازد  همپرستار مدیر، تالش می نماید با تشویه و حمایت کارکنان، محیط کار مناسبی فرا -

  .نمایند روز به را خود عملی و علمی یهاتوانمندی 

هد و شهوا  اهه  شهپهژو  نتهایج  بکارگیری و پرستاران، یادگیری ایه فعالیت تشویه جهتمحیط مناسبی را 

  .بخشد می عهتوس و نموده تقویت پرستاری،فه حر در بالینی

  :ندههج( پرستار در نقش آموزش د -3

کهاربردی نمهودن    نحوه ، نموده کسب را روز به و الزم ایه رپمهانش و دا نماید می کمک پرستاران به -

  .ندهد قرار ارزیابی مورد را خود ایهتوانمندی و بیاموزند، اهآن

 بهر  علمی ایهدستاورد آخرین یهارا جهت را اییه فرصت بالین، در اهعملکرد رینبهت گسترش منظور به -

ارتقهاء یهادگیری و بکهارگیری دانهش و       در را اهه آن و سازد می مهفرا پرستاران برای بالینی،هد شوا اساس

  .نماید می حمایت شده، تهآموخ ایه رپمها

  :شگرهد( پرستار در نقش پژو -3

  .یدنما می ایجاد بالین در اه شهپژو نتایج بکارگیری گسترش و حمایت جهتمحیطی را  -

 ایهه قهر    از حمایهت  بها  و داده، قهرار  ارزیابی مورد را پرستاران عملکرد مرتبط، ایه شهبا انجام پژو -

  .سازد می مهفرا عملکرد، رینبهت برای را شرایط مناسب، شیهپژو

 می بریهبالینی، ر ایه شهپژو اجرای در را اهآن و تهگرف کمک شیهپژو ایهاز پرستاران در انجام قر   -

  .یدنما
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  اي فهاخالقيّات حر -استاندارد 

منظهور،   ایهن  بهه . باشهد  می پرستاری فهحر در اخالق ایهاستاندارد نمودن رعایت ای،فه اخالقیاپ حر

ارتقهاء مهی   و  حفهظ  اخالقهی،  و ای فهحر ایهاستاندارد اساس بر را خود ایهپرستاران عقاید، رفتار و باور

  .بخشند

و  رفهاه  شهاخص  افهزایش بهه   منجهر  ای،فهه  پرستاری مبتنی بر اخهالق حر  ایهدر واقع، اجرای مراقبت 

 که دهد می نشان پرستار ای،فه حر اخالق به مربوط ایهکد رعایت با کهرضایتمندی مددجو می شود. چرا 

 ایهرعایت استاندارد با پرستار. دهد می قرار نظر مد را او حرمت و ،تهگذاش احترام مددجو ایه تهخواس به

علمهی و تخووهی عمهل     چهارچوب  یهک  در ران،همکا سایر و مددجو با خود ارتباط در ایفه ق حراخال

  .دهخود مد نظر قرار می د بالینی ایهنموده، و اصول صحیح ارتباط )صداقت، ادب، ....( را در عملکرد

 جههت   مختلهف  ایهه ان، شناسایی راه حل کارهم سایر با اهآن گذاشتن میان در اخالقی، نکاپ به جهتو

 فهاخالقیاپ حر نهزمی در که است اصولی از ،نهزمی این در صاحبنظر افراد با مشورپ و اخالقی، مسائل حل

 جههت  مختلهف  ایهه  حهل  راه تا یر چگونگی و میزان ارزیابی مچنینه. گیرد قرار ویژه توجه مورد باید ای

 و درمهان  اشهت، بهد و مقهرراپ اخالقهی و قهانونی موهوب وزارپ     قوانین به جهتو و اخالقی، مسائل حل

  .است پرستار بالینی ایهعملکرد  و اه گیری تومیم در مهم موارد از ،قهمربو سازمان نیز و پزشکی آموزش

  :اي فهحر اخالقيات استاندارد ايهشاخص 

 (:الف( پرستار در نقش متخصص باليني )پرستار با صالحيت

 ارانهمکه و  ، نموده رعایت را ای فهحر اخالق اصول کیفیت، با و ایمن مو ر، مراقبت یهضمن ارا پرستار -

  .دهد می قرار حمایت مورد اصول این رعایت در را

  .شود می قائل ارزش ای، فهحر اخالق مسائل حل جهتبرای زمان صرف شده  -

  .نماید می تالش ای، فهحر اخالق نهمیز در کاران،هم و خود ایه پمهار نمودن روز بهدر  -

و ضهمن   نمهوده  رعایهت  دقت به را بستگان/خانواده و مددجو از نهاهآگا رضایت کسب بهمراحل مربوط  -

  .نماید می درج بیمار پرونده در را قهمربو مستنداپ یهکل مددجو، بهتوضیح آن 

سیاسهت   بهه  مربهوط  ایهه و دستورالعمل  قوانین اخالقیاپ، قالب در را خود مداخالپ و داپهمشا یهکل -

  .نماید می  بت و سازی مستند سازمان، ایه

  :ب( پرستار در نقش مدير

شهرایط را   و نمهوده،  کمهک  کاران،هم سایر به مناسب، ایهدر راستای شناخت مسائل اخالقی و راه حل  -

  .سازد می مهفرا الزم، ایهکار سازو و منابع بهبرای دستیابی 

آمهوزش   و درمهان  اشهت، بهد وزارپ ،قهه مربو سهازمان  ایهه  دسهتورالعمل  و قوانین ا،ه فعالیت یهدر کل -

  .دهپزشکی، و سازمان نظام پرستاری کشور را مد نظر قرار می د

  :ندههج( پرستار در نقش آموزش د
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 کهاران هم سهایر  بها  نهه زمی این در و ،تهروش تفکر انتقادی و پویا را در مسائل و نکاپ اخالقی بکار گرف -

 .نماید می نظر تبادل

  .نماید می کمک پرستاران به ای فهحر اخالق مسائل حل ایه رپمهادر ارتقاء سطح شناخت و -

 ایهه عملکرد در اهه آن بکهارگیری  نحهوه  و شهپژو ایه تهضمن انتقال آخرین اقالعاپ در خووظ یاف -

  .در نظر می گیرد پرستاری ایهرا در مراقبت  اخالقی زوایای پرستاری، مداوم آموزش در بالینی،

  :شگرهد( پرستار درنقش پژو

اقمینان حاصهل   درمانی، ایه گیری تومیم در شرکت جهتاز کسب اقالعاپ مورد نیاز توسط مددجو  -

  .می نماید

 آموزشی ایهمهبرنا در شرکت جهت را آنان ای، فهحر اخالق نهزمی در پرستاران هیآگا افزایش منظور به -

  .کند می حمایت و تشویه ای، فهحر اخالق با مرتبط

  .کند می تشویه ای فهحر اخالق مسائل مورد در شهپژو انجام بهپرستاران را  -

  ايفه ارتباطات و مشارکت حر -استاندارد 

 ارتباط تسهیل درراستای را آنان و کرده مددجویان با ایفه حر -درمانی ارتباقاپ برقراری بهپرستارمبادرپ 

  .دهمید قرار ترغیب و حمایت مورد درمانی، اشتیبهد سیستم با

  :اي هحرف مشارکت و ارتباطات استاندارد ايهشاخص 

  الف( پرستاردر نقش متخصص باليني

 مهی  پایهان  بهه  مناسبی قور به و نموده حفظ را آن مددجویان؛ با ایفه حر -ضمن برقراری ارتباط درمانی -

  .رساند

  .می نماید مشارکت نگر کل و جامع پرستاری مراقبت یهارا و تأمین در درمانی، اشتیبهدبا تیم مراقبتی  -

 حفهظ  و تهدانسه  را ایفه حر غیر و خووصی ارتباقاپ و ایفه حر -حدود و  غور بین ارتباقاپ درمانی -

  .دهد می نشان مددجویان با برخورد در را خود ایفه حضور حر . نماید می

 مددجویان بهجنس؛  و سن نگی،هفر عقاید ا،هارزش ا،هنیاز مانند سالمتی با مرتبط فردی ایهدر بیان تفاوت -

  .است شده واقع توجه مورد آنان دیدگاه که نماید حاصل اقمینان و کرده کمک

  .پردازد می اقالعاپ تبادل بهویان، با آنان مددج سالمتی بهدر مورد مسائل مربوط  -

در فهاش   اسهت؛  نموده کسب ایفه حر ارتباقاپ خالل در که اقالعاتی تمامی از نهضمن حفاظت محرما -

  .نمودن این اقالعاپ نیز )در مواقع ضروری( احتیاط می کند

  .می کند حمایت مددجویان حقوق از سالمتی، وضعیت با مرتبط ایهدرجریان تومیم گیری  -

  .می کند کمک مددجویان به درمانی، اشتیبهددر شناسایی منابع و خدماپ مناسب در سیستم مراقبت  -

 اشهتی بهدتیم  اعضای سایر و پرستاران، مددجویان، مشارکت عهتوس با را،به جان همه حمایت ارتقاء نهزمی -

  .نماید می مهفرا مردم، عموم و درمانی
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حمایهت   مهورد  را مهددجو  حقوق رعایت مرتبط، ایه مشی خط گیری بکار و عهضمن مشارکت در توس -

  .دهد قرار می

حمایهت   مهورد  مهددجویان،  توسط پرستاری، فهحر و ایفه حر عملکرد محیط تا نماید می مهبستری فرا -

  .قرار گیرد

  :ب( پرستار در نقش مدير

ارتباقهاپ   عهتوسه  بهه  منجهر  که کند می حمایت مراقبتی نظام از ای، فهحر ایهرویکرد از یکی عنوان به -

  .شود می مددجویان با پرستاران ای فهحر -درمانی

توانمنهدی   بهرای  مناسهب  و مهددجو،  از حمایهت  ادینگینه برای مطلوب کاری محیط عهاشا و ترویج به -

  .پرستاران در ایفای نقش حمایتی می پردازد

  :ندههج( پرستاردر نقش آموزش د

حمایت قرار می  مورد را ایهحرف -درمانی ارتباقاپ برقراری که کند می استفاده آموزشی ایهاز فعالیت  -

  .ندهد

بالقوه بین فراگیر  ایه یهماهنگنا نهرگوه فراگیران؛ با مناسب ایهحرف ایهضمن حفظ حدود و  غور مرز -

  .کند می شناسایی نیز را ندههو آموزش د

 .گردد ملحوظ مددجو از حمایت آن، در کهرویج محیط یادگیری می پردازد ت به -

  :شگرهد( پرستار در نقش پژو 

 ایهحرف -درمانی ارتباقاپ خووظ در د،هشوا بر مبتنی عملکرد رینبهت با مرتبط دانش انتقال بهپرستار  -

  .پردازد می

  .دهد می قرار توجهمورد  را شیهبستر ارتقاء حمایت از مددجو در محیط پژو -

  اي فهحر بريهمديريت و ر -استاندارد .

 عمهوم  بهه کیفیت،  با درمانی - اشتیبهد خدماپ و پرستاری مراقبت یهارا در ایهحرف بریهر بهپرستارملزم 

  .میباشد مردم

  :اي فهحر بريهر و مديريت استاندارد ايهشاخص 
  :الف( پرستاردر نقش متخصص باليني

  .نماید می مساعی تشریک اشتیبهد تیم اعضاء سایر با و کرده هماهنگمراقبت از مددجو را  -

 قهرار  توجهه   مهورد  را درمانی اشتیبهد مراقبت تیم اعضای سایر با مشارکت و اریهمکدانش، تخوص،  -

  .دهد می

 سهایر  بهه  اهه کار یها  وظائف کردن محوّل و تفویض خووظ در را خود ایفه قضاوپ و پاسخگویی حر -

  .دهد می نشان اشتیبهد مراقبت تیم اعضاء
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 ایفهه  حر پاسهخگویی  و قضهاوپ  درمانی؛ اشتیبهددر صورپ تقبّل وظایفی از سایر اعضاء تیم مراقبت  -

  .دهد می نشان را خود

  .دهد می قرار حمایت مورد را اهآن و کرده شرکت کیفیت ارتقاء به مربوط ایه مهدر برنا -

و  گهوی نقهش عمهل کهرده، و در نقهش مربهی بهرای مهددجویان، فراگیهران، پرسهتاران          ال یهک  عنوان به -

  .نماید می فهوظی ایفای کاران،همسایر

  .نماید می درمانی اشتیبهد ایه مراقبت ندههد یهارا ایهه گرو سایر با شفاف ریهمکا -

  :ب( پرستار در نقش مدير

  .نماید می مهفرا پرستاران بریهر ایه توانمندی گسترش و عهموقعیت را برای توس -

حاصهل مهی    اقمینهان از استفاده ا ر بخش و کار آمد از پرسنل پرستاری متبحر و نیز منهابع در دسهترس،    -

  .نماید

مراقبت سهالمت،   رفحِ تمامی بین در متقابل احترام و اقمینان از حاکی کار محیط برقراری در گر تسهیل -

 نیهز  سهازمان  ایهانداز و ارزشه  چشم ماموریت، رسالت، با که اینه گو به نماید، می ایفا را گر تسهیلنقش 

  .است سازگار

  :ندههج( پرستار در نقش آموزش د

 گر تسهیلنقش  بری،هر ایهمهارت و تخوص عهتوس بهدر ایجاد محیط یادگیری توأم با تشویه پرستاران  -

  .ایفا می نماید را

  .باشد می فردی بین مو ر ایه پمهار و ایفه حر کفایت بری،هر تخوص، عهالگوی توس -

  :شگرهد( پرستار در نقش پژو

پرسهتاری را   در بریهر نقش ا؛هعملکرد رینبهت یهارا برای بسترسازی و ش،هپژو ایهته توسط انتقال یاف -

  .ایفا می نماید

 کيفيت مراقبت  -7استاندارد 

 اشهتی بهد مراقبهت  تهیم  اعضهای  سهایر  و مددجویان با مشارکت و پرستاری، خدماپ تأمین بهپرستار ملزم 

  .باشد می کیفیت با مراقبتی خدماپ یهدرمانی در ارا

  : مراقبت کيفيت استاندارد ايهشاخص 
  الف( پرستاردر نقش متخصص باليني -6

مشهورپ مهی    و مشهارکت  مهددجو،  از مراقبهت  چگونگی مورد در درمانی – اشتیبهدبا سایر اعضاء تیم  -

  .نماید

اسهتفاده مهی    ههی گرو کار و ارتباقی ایه پمهار از مددجو، از مراقبت ارتقاء برای سازی بستر جهتدر  -

  .کند



17 

 

توضیح می کننده در امر مراقبت از مددجو،  سایر افراد مشارکت و مددجویان به را پرستاری ایهمراقبت  -

  .دهد

  .کند می تفویض سالمت مراقبت گروه اعضای سایر بهدر صورپ لزوم، وظایفش را  -

  .می باشدآنان  بر نظارپ پاسخگوی و کرده نماییهسایر اعضاء گروه مراقبت سالمت را بطور مناسب را -

ایجهاد ایهن    از و نمهوده  مشارکت شود، می مددجو از مراقبت کیفیت ارتقاء بهنجر م کهدر ایجاد تغییراتی  -

  .تغییراپ حمایت می کند

  .دهد می گزارش مسئول فرد به را ایفه حر تخلفاپ و پرخطر، عملکرد قوور، نهرگوه -

این نظام را  توسط شده یهارا خدماپ به دسترسی چگونگی و مراقبتی نظام تا کند می کمک مددجویان به -

  .شناسایی نمایند

  :ندههب( پرستار در نقش آموزش د -7

  .مشورپ می نماید و مشارکت آموزش، مورد در درمانی – اشتیبهدبا پرستاران بالینی و سایر اعضاء تیم  -

  .نماید می یهارا بالینی، پرستاران بهآموزش الزم در خووظ چگونگی تفویض و محوّل کردن وظایف را  -

  .دهقرار می د  مشاوره مورد را اهآن و نموده نماییهرا مناسب قور بهکارکنان آموزشی و دانشجویان را  -

  .گردد آموزشی عملکرد و مددجو از مراقبت کیفیت ارتقاء به منجر تا بندد می بکار را مهیداتیت -

  .دهد می گزارش مسئول فرد به را ای فهحر تخلفاپ و پرخطر، عملکرد قوور، نهرگوه -

 یهه خهدماپ ارا  بهه  دسترسی چگونگی و مراقبت نظام تا کند می کمک سایرین و دانشجویان کاران،هم به -

  .گیرند فرا را نظام این در شده

  : ج( پرستار در نقش مدير -7

مراقبهت   خهدماپ  تهأمین  چگهونگی  مهورد  در درمهانی  – اشهتی بهدابا پرستاران بالینی و سایر اعضاء تیم  -

 .سالمت، مشارکت و مشورپ می نماید

تفهویض   مراقبهت،  امهر  در گیهر  در افراد همه پاسخگویی و مسئولیت به مربوط روشن ایهاز خط مشی  -

  .اختیار، و ارجاع وظایف، حمایت می نماید

مناسهب   بطهور  را، سهالمت  مراقبهت  خهدماپ  یهه ارا و ریهزی  مهه کارکنان و سایر افراد در گیر در امر برنا -

  .دهد می قرار مشاوره مورد و کرده نماییهرا

نمهوده و مهورد    دههی  جهت و ایتهد را، مدیریتی عملکرد و مددجو از مراقبت ارتقاء بهتغییراپ مربوط  -

  .دهحمایت قرار می د

کرده ، و یها   عمل مطلوبی صورپ به ایفه خطر، و تخلفاپ حرپر عملکرد قوور، نهرگوهدر مقابل بروز  -

  .دهد می گزارش مسئول فرد بهآن را 

کند تا پرستاری  می کمک سالمت، مراقبت امر در درگیر افراد سایر و دانشجویان کاران،هم مددجویان، به -

  .و خدماپ مراقبت سالمت را فرا گیرند
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  :شگرهد( پرستار در نقش پژو -7

  .مشورپ می نماید و مشارکت ش،هپژو مورد در درمانی – اشتیبهدبا پرستاران بالینی و سایر اعضاء تیم  -

 دهی جهت را وظایف ارجاع و اختیار تفویض به مربوط ایه مشی خط عهتوس با مرتبط شیهپژو دهشوا -

  .نماید می تفسیر و

  .دهشاوره قرار می دم مورد و کرده نماییهرا مطلوب قور به را شهاعضاء گروه پژو -

می باشد، مورد  شهپژو ونتایج دهشوا بر مبتنی مددجو از مراقبت یهارا گینهادین ساز نهزمی کهتغییراتی را  -

  .دهتأکید و حمایت قرار می د

  .دهد می گزارش مسئول فرد به را ایفه حر تخلفاپ و پرخطر، عملکرد قوور، نهرگوه -

 بهر  شهپهژو  تها یر  چگهونگی  و سالمت مراقبت نظام تا کند می کمک سایرین و دانشجویان اران،همک به -

 .گیرند فرا را سالمت مراقبت خدماپ و پرستاری عملکرد

 خود کنترلي و ارزيابي عملکرد  -8استاندارد 

نظر صالحیت  ار الزم است ازپرست است، صحیح و اخالقی ایمن، پرستاری مراقبت تأمین دف،ه کهاز انجا 

 ایهه شهاخص   .بپهذیرد  را فهردی  پاسهخگویی  خهود،  عملکهرد  بهه  نسبت اخالقی، و ای فهو شایستگی حر

  :عملکرد ارزيابي و کنترلي خود استاندارد

  :الف( پرستاردر نقش متخصص باليني -8

  .عالیت می نمایدف خود، الزمِ کارآمدی و تبحر سطح و ، شده تعیین پرستاری عملکرد طهدر حی -

  .صالحیت و کارآمدی کاری خود را حفظ می نماید -

  .کند می اجتناب اهآن از و شناسایی را خود عملکرد قانونی و اخالقی ای،فه حر ایهتخطی -

گروه مراقبهت   سایر و پرستاران توانایی عدم و قوور ، تخلف تبحر، از برخورداری عدم مچونهشرایطی  -

  .گزارش می نماید ایرپ با وضعیت خاظ مددجویان باشد، شناسایی ومغ در کهسالمت را، 

  .نماید می مشارکت ایفه تعارضاپ حر در حل مسائل و -

  .در حفظ ایمنی و رفاه جسمی، روانی و عاقفی خود کوشا می باشد -

 مهورد  ا،هه آن بر مترتّب مقرراپ و شرایط و ای، فهحر ایهعملکرد خود را در ارتباط با استاندارد فعالیت  -

  .دهد می قرار ارزشیابی

  :ب( پرستار در نقش مدير -8

  .دهد می قرار حمایت مورد ، ای فهدر انجام کار در محدوده قانونی، اخالقی و حر پرستاران را -

 مهی  مهفهرا   را پرسهتاران  عهاقفی  و روانی جسمی، رفاه و ایمنی، از حمایت و جهمحیط کاری توأم با تو -

  .نماید

  : ندههج( پرستاردر نقش آموزش د -8

  .دهد می آموزش را ایفه حر و اخالقی قانونی، کاری ایهمرز  غور و حدود خود فراگیران به -
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غیر اخالقی  پرخطر، عملکرد تشخیص در را آنان که نماید می اییه رپمها عهتوس بهفراگیران را تشویه  -

  .نماید دایته ایفه و غیر حر

  :شگرهد( پرستار در نقش پژو -8

 و پرستاران به ، تنظیمی خود چگونگی با مرتبط کاربردی دانش رینبهت و ا،ه شهپژو ایه تهدر انتقال یاف -

 .نماید می تالش درمانی، اشتیبهد تیم اعضاء سایر
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  بخش دوم

  پرستاري مراقبت يدهااستاندار

  :تعريف استاندارد مراقبت
کارکنهان، و یها    بیمهاران،  قبهال  در کارکنان عملکرد و شرایط، قوانین، مکتوب و ارزشمند یهاستاندارد بیان

 را اهه تعیهین، و عملکهرد    و تعریهف  را مرکز یک در انتظار مورد مراقبت کیفیت ا،هسازمان است. استاندارد

ای از کیفیهت مراقبهت و سهطح     شده تهپذیرف و معتبر تعاریف اهرداستاندا دیگر، عبارپ به. کنند می دایته

 مهی  تهدوین  خاظ وهیجمعیت یا گر برای ،تهرش یک متخوص افراد اجماع با که ستندهعملکرد مناسبی 

 ایهدستیابی و اندازه گیری باشند. اسهتاندارد  قابل عینی، قبول، قابل دفمند،ه مرتبط، باید اهاستاندارد. شوند

 اعتباربخشهی  ایهاسهتاندارد  مستقل، ایهدولتی، گزارش ایه ترکیبی از قوانین ملی، دستورالعمل معموالً ملی

  .پزشکی و خدماپ سالمتی است زیست ایه شهپژو و ا،هکشور سایر

و ارزشهیابی   گیهری  انهدازه  بهرای  0 اییه شاخص و اهمعیار کهاین مگر نمود معتبر توان نمی را اهاستاندارد

می شوند، ماننهد خهط    تهنوش اهمعیار این بدون که اییهاستاندارد. باشد تهداش وجود اها ربخشی و کیفیت آن

باشد. بنهابراین مقیهاس انهدازه     تهنداش وجود آن روی گیری اندازه برای دار نهنشا خط یچه که ستندهکشی 

ارتقهاء عملکهرد    و دبهبهو  بهه  3 اه نماهرا دیگر، سوی از. شد دهگیری، تخمینی، بدون دقت و متفاوپ خوا

 و کهرده،  دایته و مشخص را اه مسئولیت و اه نقش و روشن، را اصول ا،هنماهکارکنان کمک می کنند. را

  .آورد می مهفرا گیری تومیم برای چارچوبی

  :شود هدر تدوين استاندارد الزم است حداقل دو ويژگي زير در نظر گرفت

مجریان )افراد اجهرا   ل قبول عملکرد را تعیین نموده، و برایقاب سطحکه  شود تهنوش ای نهگو بهاستاندارد  -

  .کننده آن( قابل درک باشد

خهدماپ اسهت؛    سهاختار  از متشکل قوانین. شوند شامل را اهبرآیند و اهعملکرد قوانین، باید اهاستاندارد -

 .را تعریف می نمایند خدماپ نتایج اهبرآیند و کنند؛ می روشن را خدماپ انجام چگونگی فرآیند اهعملکرد

در کشهور قهی     گسهترده  شیهپژو ایه تهیاف جه بهتو با نیز و امریکا پرستاران انجمن بندی هبر اساس قبق

  :نمود بندی قهقب زیر شر  به بزرگ گروه سه بهن توا می را اهاستاندارد کلی، بطور ؛. 435 تا. 435 ایهسال

  ساختار يهااستاندارد ( 1
 و منابع ا،هابزار مراقبت، ندگانهد یهارا شامل سازمان به مربوط  ابت نسبتاً ایهویژگی ، ساختار ایهاستاندارد

رادیولوژی، نسهبت پرسهتار    و هیآزمایشگا خدماپبه  دسترسی مثال، بطور. ستنده سازمانی و فردی عوامل

 ایهن  از مراقبهت، یه ضروری برای ارا مالی منابع و کارکنان، سایر و پرستاری کادر تحویالپ میزان بیمار، به

  :نمود بندی تهزیر دس گروه سه به توان می را ساختار ایهاستاندارد. میباشند تهدس

  :سازماني بريهر و مديريت ايهالف( استاندارد -1
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مدیریت قهادر باشهد    نوین اصول اساس بر تا باشد برخوردار ایبه ران عالم و با تجرمدی از باید سازمان ره

 شهامل  اهاستاندارد از تهدس این به مربوط ایه شاخص. گیرد عهده به را خود پوشش تحت کارکنان بریهر

  :است زیر موارد

  بیمارستان در سازمانی دافهوجود ا -

  سازمان کالن دافها با پرستاری دفتر دافها مخوانیهمیزان  -

  میزان تحویالپ مدیر پرستاری )مترون( بیمارستان -

  مدیریت طهساعاپ آموزش ضمن خدمت مدیر پرستاری درحی -

  سال در مدیریت طهحی در بالینی ایهساعاپ آموزش ضمن خدمت سوپروایزر -

  پرستاری واحد در( اه رده تفکیک بهکارکنان پرستاری )وجود شر  وظایف مووب  -

  بیمارستان دافها با منطبه پرستاری ایهمراقبت بر نظارپ و کنترل ایه مهتعداد برنا -

  ماه ره در اه بخش در پرستاران ایهفعالیت از پرستاری مدیر بالینی ایهتعداد بازدید -

 بهرای  اهه در بخهش   پرسهتاری  واحد توسط پرستاران عملکرد ارزشیابی مستمر ایهمیزان بکارگیری روش -

  وجود سیستم فن آوری اقالعاپ - (IT) پرستاری ایهفعالیت در کاربرد

  بیمارستان در پرستاران عملکرد نحوه از بیماران شکایاپ بررسی فعال تهوجود کمی -

  با پرستاری در سالتعداد جلساپ مدیر/ رئیس بیمارستان با مدیر پرستاری برای امور مرتبط  -

  سال در سازمانی ایه گیری تومیم منظور بهتعداد جلساپ دفترپرستاری با پرستاران  -

  پرستاری مدیر توسط سرپرستاران/  اهسوپروایزر به شده تفویض مدیریتی ایهتعداد مسئولیت -

  :سانيان نيروي و منابع ايهب( استاندارد -1

در بر میگیرد؛  را مددجویان به مطلوب کیفیت با و مناسب خدماپ یهارا که سازمانی دافها بهبرای دستیابی 

  .باشد برخوردار بهالزم است سازمان از نیروی انسانی کافی، آگاه و با تجر

  :است زیر موارد شامل اهاستاندارد ازته دس این به مربوط ایهشاخص 

  فعال تخت ازای به( اه رده همهنسبت تعداد کل کارکنان پرستاری )در  -

  پرستاری کارکنان کل تعداد به 4نسبت تعداد پرستارکارشناس  -

  پزشک بهنسبت تعداد پرستار کارشناس  -

  فعال تخت ازای بهنسبت تعداد پرستار کارشناس  -

 (جنرال) عمومی ایهبخش در بیمار بهنسبت تعداد پرستار کارشناس  -

  تخووی و ویژه ایهبخش بیماردر بهنسبت تعداد پرستارکارشناس  -

  میانگین سنواپ خدمت پرستاران کارشناس شاغل در بیمارستان -

  میانگین ساعت کار موظف پرستاران در ماه -

  ماه در پرستاران کاری فهمیانگین ساعاپ اضا -
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  وجود بانک اقالعاتی نیروی انسانی پرستاری در بیمارستان -

  پرستاران کل تعداد به اند گذرانده را کار محل بخش با متناسب آموزشی دوره کهنسبت پرستارانی  -

  سال در پرستاران کل تعداد به اند شده برخوردار شغلی ارتقاء از کهنسبت تعداد پرستارانی  -

  ر سالد الورود جدید/  شده استخدام تازه پرستاران تعداد بهنسبت تعداد بازنشستگان پرستاری  -

 .پرستاردارای مدرک کارشناسی پرستاری و باالتر می باشدمنظور از پرستار کارشناس،  4

  :امکاناپ وهزینه ها  به مربوط ایهج( استاندارد -4

 خهدماپ  یهه ارا بهرای  ضهروری  اصول از مفید انسانی منابع بودن دارا و سازمان، بر مناسب مدیریت چهاگر 

 بهه  دسهتیابی  بهه قهادر   مناسهب،  فیزیکهی  و مالی منابع بدون سازمانی یچه اما است؛ ساختار بُعد در مطلوب

 و کهافی  امکانهاپ  و تجهیهزاپ  مناسهب،  فیزیکی محیط نمودن مهفرا دیگر، بیان به. باشد نمی خود دافها

. اسهت  سهازمان  ایهه  هزینهه  و جهه بود بهر  مناسهب  مدیریتی مستلزم انسانی، نیروی سازی بهینه و مناسب،

  :زیر است  موارد شامل اهاستاندارد از گروه این به مربوط ایه شاخص

  میزان ساعاپ بازآموزی کارکنان پرستاری -

 کهل  بهه  بیمهاران  برای محیط ایمنی شرایط و امکاناپ نمودن مهفرا جهت شده صرف ایه هزینهنسبت  -

  سال در بیمارستان ایه هزینه

 کهل  به پرستاران برای محیط ایمنی شرایط و امکاناپ نمودن مهفرا جهت شده صرف ایه هزینهنسبت  -

  بیمارستان ایه هزینه

 ایهه  برنامهه  سهایر  و فهیلم  ،کتابچهه  علمی، مطالب تهیه نظیر) بیمار آموزش به مربوط ایه هزینهنسبت  -

  سال در بیمارستان آموزشی ایه هزینه کل به( آموزشی

  سال در بیمارستان آموزشی ایه هزینه کل به پرستاران مداوم آموزش به مربوط ایه هزینهنسبت  -

الزم  شهرایط  و امکانهاپ  وجود عدم مورد در بیمارستان ریاست/ مدیریت به پرستاران ایهتعداد گزارش  -

  سال در پرستاران برای کار محیط ایمنی جهت

امکانهاپ   و تجهیهزاپ بیمارستان در مورد عدم وجود  مدیریت/ ریاست به شده ارسال ایهتعداد گزارش  -

  ماه در پرستاری ایهانجام مراقبتاستاندارد در بخش برای 

  اه بخش در بیماران برای آموزشی ایه نهوجود مواد و رسا -

  بیمارستان در پرستاران برای( اینترنت/  نهکتابخا قبیل از) آموزشی سهیالپوجود امکاناپ و ت -

  فرآيند يهااستاندارد (2
 افههد ا بهه دسهتیابی   بهرای  باید که است اییه مهبرنا و اه روش خدماپ، یهارا نحوه فرآیند، ایهاستاندارد

اسهاس وضهعیت موجهود و     بهر  فرآینهد  ایهاسهتاندارد  که گفت میتوان رو این از. شود تهگرف بکار سازمانی

 بهر  تهری  مستقیم تأ یر ساختار، ایهاستاندارد به نسبت اهاستاندارد این. تندهسبوورپ موردی قابل تعدیل 

 مراقبهت  انجهام  نحهوه  و روش عنهوان  به اهاستاندارد از بخش این یتاهم به جهتو با. دارند خدماپ کیفیت
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 تهدوین  ا،هه آن تهرین  عمده. دارد وجود اهگروه از استاندارد این تدوین در متعددی ایهروش پرستاری، ایه

 پنج در توان می را اهاستاندارد از تهدس این دیگر، عبارپ بهاست.   "پرستاری فرآیند" اساس بر اهاستاندارد

  .گنجاند ارزشیابی و اجرا ریزی، مهارزیابی، تشخیص، برنا شامل پرستاری فرآیند گام

آوری داده  -جمع مستلزم پرستاری، صحیح فعالیت ایهویژگی از یکی عنوان به ای فهحر استقالل کهاز آنجا 

 بهه وضعیت سهالمت بیمهار را    به مربوط اقالعاپ است الزم پرستار لذا باشد، می نیهذ و عینی وسیع ایه

  : رود می انتظار پرستار از طهراب این در. نماید آوری جمع دقت

  .دهد انجام بیمار وضعیت از جامعی پرستاری ارزیابی پذیرش، یهساعت اول 0قی  -

آوری پرستار جمع  و مددجو ایمنی به جهتو با و ارزیابی مناسب، فنون از استفاده با را نیاز مورد ایهداده  -

  .نماید

نیهاز( را در نظهر    صهورپ  در) آگهاه  ایهه  هگرو سایر و دوستان،/خانواده مددجو، ا،هدر جمع آوری داده  -

  .گیرد

مهثالً ارزیهابی بیمهار     پذیرد صورپ مجدد ارزیابی بیمار، سالمتی به مربوط رفتار تغییر نهرگوهدرصورپ  -

  .پس از جراحی

 .نماید گزارش و  بت صحیح، بطور و مناسب ایه فرم در را شده انجام ایهارزیابی  -

کنهد. سهپس    مهی  تعیهین  را پرستاری تشخیص دسترس، در ایهپرستار با استفاده از قضاوپ مستقل و داده 

ایمنی کلی مددجو، فقدان  اقامت، مدپ قول مانند) ویژه و خاظ عوامل اساس بر را انتظار مورد ایهبرآیند

 شناسهایی  گهذارد،  مهی  تأ یر مراقبت یهارا برای پرستار توانایی بر کهاقالعاپ در مورد وضعیت قبلی بیمار( 

  :رود می انتظار پرستار از طهراب این در. کند می

  .نماید استخراج بیمار مورد در بررسی مورد اقالعاپ از را پرستاری ایهتشخیص  -

 در شهده   بت ایه گزارش و مراقبت، ندگانهد یهارا خانواده، مددجو، وضعیت به جهتو با را اهتشخیص  -

  .کند یینها و معتبر ،(امکان صورپ در)درمانی مراکز سایر

 تسههیل  مراقبتی مهبرنا و انتظار مورد ایهبرآیند برای گیری تومیم که کند  بت قریقی به را اهتشخیص  -

  .گردد

 فهد بهدستیابی  زمان تقریبی برآورد کنند، می مهفرا را مراقبت تداوم مسیر و جهت ا،هبرآیند کهاز آنجا  -

  .نماید تعیین را

تعیهین و بوهورپ    بیمهار،  بالقوه و بالفعل ایهتوانمندی به نسبت نهبینا واقع بطور را موردانتظار ایهبرآیند -

  .کند  بت گیری اندازه قابل دافها

 انتظار مورد ایهبرآیند  بهدستیابی  برای شده تجویز( مداخالپ) اقداماپ شامل که را مراقبتی مهپرستار برنا

مراقبتهی مهنعکس کننهده فعالیهت       مهه برنا. کند می قراحی( درمان تیم و مددجو) مشارکتی روش به است،

  :جاری پرستار است. از پرستار انتظار می رود
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  .کند قراحی شده، انجام ارزیابی و بیمار، فردی شرایط و اهنیاز اساس بر را مراقبتی مهبرنا -

 .نماید   بت سپس و قراحی درمان تیم سایر و خانواده، مددجو، کاریهم با را مراقبتی مهبرنا -

 یها  مراکهز،  سهایر  بهه  ارجاع تا ، سیستم به مددجو ورود زمان از مراقبت، تداوم منظور به را مراقبتی مهبرنا-

  .کند قراحی نهاییص ترخی

  .دهد قرار نظر تجدید مورد بیمار شرایط به جهتو با نهروزا را مراقبتی مهبرنا -

  .ترخیص قراحی کند  از پس ایه پیگیری جهت مددجو نیاز اساس بر را، ترخیص نگامه مراقبتی مهبرنا -

برای تأمین اقداماپ الزم  انجام از اقمینان حوول برای مراقبت، ندههد یهارا فرد ترین تهپرستار متبحّر، شایس

 و مهداخالپ  کهه متبحر کسی اسهت   پرستار ، بنابراین. باشد می مددجو آموزشی و روانی، جسمی، ایهنیاز

 از راستا، این در. دهگرفتن ایمنی بیمار انجام د نظر در با و موقع به را مراقبتی،مه برنا در شده تعیین اقداماپ

  :دهقرار د دقیه  جهتو مورد را ذیل موارد رود می انتظار پرستار

  .دهد انجام مراقبتی مهاقداماپ )مداخالپ( را بر اساس برنا -

  .نماید  بت و انجام نگامهبه اقداماپ را با روشی ایمن، مناسب، و  -

 بالینی ایهنماهرا  از استفاده با و درمانی، مرکز ایه مشی خط و اهاقداماپ بالینی را در راستای سیاست  -

  .دهد انجام موجود ایه دستورالعمل و

  .قبل از انجام مداخالپ بالینی، تبحر پرستار، ا باپ شده باشد -

  .کمک گیرد توانمند و تهشایس متبحر، افراد از ای، لهمداخ یا اقدام نهرگوه انجام در تردید نگامهدر  -

  .دهمشارکت د بالینی اقداماپ به مربوط ایهدر موارد الزم، مددجو/ خانواده را در تومیم گیری  -

 پرسهتاری،  ایهفعالیت از انتظار مورد ایهبرآیند به دستیابی در را بیمار پیشرفت متبحر، پرستار لهدر این مرح

مراقبتی را بهر اسهاس ایهن ارزشهیابی     مه می کند. پرستار می تواند برنا ارزشیابی مددجو آموزش و اقداماپ،

 آموزش به مربوط ایهفعالیت مچنینهگیرد. و  تغییر، بانک اقالعاتی را گسترش، و اقداماپ جدید را در نظر

  :انتظار می رود پرستار از طهراب این در. دهد عهتوس را بیمار به

  .نماید  بت را شده انجام اقداماپ هواکنش )پاسخ ( مددجو ب -

  .ارزشیابی کند مرتبط، ایهمیزان و چگونگی ا ر بخشی مداخالپ/ اقداماپ را بر اساس برآیند -

مورد بازنگری قرار  را مراقبتی ایه مهبرنا و ا،ه تشخیص مکرر؛ ایهدر صورپ لزوم و بر اساس ارزیابی  -

  .دهد

  .نماید  بت دقیقاً را مراقبتی ایه مهبرنا و اه تشخیص در بازنگری و تغییر نهگوره -

صهورپ لهزوم، در    در را، مراقبتهی / درمهانی  تهیم  افهراد  دیگهر  و مراقبت، ندگانهدیه مددجو، خانواده، ارا -

 سهایر  گنجنهد،  مهی  پرستاری فرآیند قالب در که اییهعالوه بر استاندار .دهد مشارکت ارزشیابی ایهفرایند

  :موارد زیر است شامل فرآیند ایهاستاندارد
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بیمهار حمایهت    از و شهده  مهفرا بیمار راحتی که شود انجام محیطی در باید بیمار به پرستاری مراقبت یهارا

  :بنابراین از پرستار انتظار می رودگردد. 

  .کند معرفی اش خانواده و بیمار بهدر اولین برخورد با بیمار، خود را  -

  .حقوق و شأن بیمار را رعایت و حفظ نماید -

 آنهان  ایهصحبت  به کنند، می بیان را خود ایه نگرانی یا دارند، اضطراب اش خانواده و بیمار کهزمانی  -

  .دهد گوش

  .کند برقرار ارتباط اشتیبهدیت و آسایش بیمار؛ با سایر اعضاء تیم حما ایجاد منظور به -

بحهث و تبهادل    درمهانی، /داشتیهب تیم اعضاء سایر با تا کند مهفرا را اییهبرای بیمار و خانواده موقعیت  -

  .باشند تهنظر داش

  .نمایند  ابراز را خود اندوه تا نماید مهمحیط حمایتی را برای خانواده بیمار در حال مرگ، فرا -

تیم درمان ارتباط  پرسنل سایر با مورد این در و کرده  بت را بیمار حمایت و آسایش به مربوط ایهپیامد  -

  . بر قرار کند

و پیگیری درمهان،   عوارض از پیشگیری ، خود از مراقبت مورد در خانواده،/ بیمار به را الزم ایهآموزش  -

پرسهتاری   ایه مراقبت یهارا در گام رینمهمتارتباط مناسب و مو ر با بیمار و خانواده/ بستگان،   .نماید یهارا

 منظهور  همین بهشد.  دهخوا مراقبتی/ درمانی تیم ایهخطا از بسیاری شهکا موجب کهاز بیمار است، چرا 

جهه  تو مهورد  را ذیل موارد و تهداش فی در برقراری ارتباط مو رکا رپمها وآگاهی  رود می انتظار پرستار از

  :دهد قرار

  .نماید  بت و ارزیابی پذیرش، زمان از را بیماران ارتباقی ایهنیاز -

ارتبهاقی بیمهار    ایهه  شهیوه  و اهباور زندگی، سبک ب،همذ زبان، نگ،هفر بهدر برقراری ارتباط با بیمار،  -

  .نماید جهتو و تهاحترام گذاش

بطهور شهمرده و   (  …و پزشهک  دسهتوراپ  انجهام  پرستاری، مراقبت یهارا) بیمار با ارتباط نهرگوهدر حین  -

بطهور کامهل و صهحیح مطمهئن      (واضح با بیمار صحبت نماید، و از تبادل پیام ارتباقی )فرستنده و گیرنهده 

  .گردد

 کهامالً قابهل درک   بوورپ د،هد می انجام بیمار برای کهخیوی، درمانی و یا مراقبتی را تش اقدام نهگو ره -

اصطالحاپ تخووهی پزشهکی خهودداری     بیان از و د،هد توضیح خانواده/ بیمار برای ساده بسیار زبان بهو

  .نماید

  .حفظ نماید  بیمار را حریم و ،تهدر برقراری ارتباط با بیمار، حد و مرز و قلمرو بیمار را در نظر گرف -

خووصهی بیمهار    اقالعهاپ  افشهای  از و بهوده،  آگهاه  بیمهار  به مربوط اقالعاپ ماندن نهمحرما آدمیت به -

  .خودداری کند

  .مشورپ نماید درمانی تیم افراد و مکارانه با بیمار، با مراقبتی ارتباط محدوده مورد در تردید نگامهدر  -



26 

 

  .شده است مهفرا بیمار برای بیمارستانی، خدماپ به دسترسی در تساوی و عدالت کهاقمینان یابد  -

  .اقمینان یابد پرستاری ایه مراقبت و درمانی خدماپ بهاز دسترسی کافی بیماران غیر فارسی زبان،  -

خدماپ مهورد نیهاز    بهبینایی،  یا شنوایی مشکالپ لهاز دسترسی کافی بیماران با مشکالپ خاظ، از جم -

  .درمانی/ مراقبتی اقمینان حاصل نماید

  .باشد تهداش بیمار ایه تهخواس و شکایاپ به ای، نهعادال و نگامه به کافی، جهتو -

مناسهب و مهو ری    صحیح، ارتباقی روش بیمار، ارتباقی مشکالپ و نهناسازگارا ایهدر برخورد با رفتار  -

  .را اتخاذ نماید

 متعهدد سازمانی)بیمارسهتانی(   ایه دستورالعمل و اهسیاست بهضمن برقراری ارتباط مو ر درمانی با بیمار،  -

  .باشد

الزم اسهت   خهانواده،  و بیمهار  بها  درمانی تیم و پرستار تعامالپ یهکل در مددجویان، زندگی شیوه و نگهفر

  :رود می انتظار پرستار از منظور این به. گیرد قرار خاظ جهمورد تو

  .دهد قرار جهتو  مورد را، خانواده/ بیماران زندگی تجربیاپ و نهپیشی ، تنوع پرستاری؛ مراقبت یهدر ارا -

 بیمار ایه -سایر نیاز و بی،همذ معنوی، ایهبهجن اقتوادی، -اجتماعی ، قومیتی ، نگیهفر ایه ویژگی به -

  .بگذارد احترام

  .دهدیه تبعیض ارا نهگو یچه بدون متفاوپ؛ بهمذا و نژاد زبان، با بیماران یهکل بهخدماپ پرستاری را  -

  .دهد قرار جهتو مورد را بیمار شأن حفظ و داری راز و تهاز رعایت حقوق بیمار اقمینان یاف -

جهه  تو و تهگذاشه  احتهرام  عهاقفی  مسائل و معنویت نگ،هط با فرارتبا در خانواده و بیمار ایه انتخاب به -

  .نماید کافی

مداوم وضهعیت    ارتقاء جهت و یابد اقمینان ،عهجام در حمایتی ایههگرو بهاز دسترسی بیمار و خانواده  -

  .باشد شا خانواده و بیمار قرف از بازخورد دریافت جستجوی در نهفعاالبیمار، 

 منظهور  این به .گردد مستند و  بت دقت به باید گردد می انجام پرستار و درمانی تیم توسط که اقداماتی یهکل

رعایهت  با کیفیهت، و بها    را شده انجام ایه مراقبت و بیمار به مربوط اقالعاپ که رود می انتظار پرستار از

  :حمایت و رازداری بیمار،  بت نماید

تهرخیص  بهت    تها  پهذیرش  زمان از ، را شده انجام مداخالپ و مراقبتی مهارزیابی پرستاری، قراحی برنا -

  .نماید

بیمارستان( رعایهت  ( سازمانی ایه دستورالعمل و اهاصول صحیح گزارش نویسی را بر اساس خط مشی  -

  .نماید

  .نماید حاصل اقمینان پرستاری ایهمافوق در  بت گزارشاز تأئید پرستار  -

 ایهه  -دسهتورالعمل  و قهوانین  گرفتن درنظر با را، پزشک تلفنی و کتبی دستوراپ درمانی، دارو نهگو ره -

  .نماید  بت ،قهمربو
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  .نماید  بت واضح قور به را بیمار ترخیص مهبر نا -

بالینی و فردی خود،  ایهنیاز اساس بر بیماران تمامی که شود مهفرا شرایطی در باید پرستاری مراقبت یهارا

عوارض ناشی از بی حرکتهی نشهوند.    دچار و بوده، ایمن تخت، در استراحت زمان در چه و حرکت در چه

  :بنابراین از پرستار انتظار می رود

ارزیابی قرار  مورد تحرک، جهتیت حرکتی و سطح کمک مورد نیاز وضع نظر از را بیمار پذیرش، نگامه -

  .دهد

  .بیمار را تشویه نماید تا در حد امکان تحرک خود را حفظ کند -

  .باشد تهداش  تحرک روز در بار دو حداقل تا کند کمک( بیمار وضعیت و شرایط به جهتو با) بیمار به -

 تغییهر  بهه تشهویه   را نهد، هد پوزیشهن  تغییهر  تخت در توانند می ولی نبوده حرکت به قادر کهبیمارانی را  -

  .کند وضعیت

 رهه تا حهداقل   کند کمک ند،هد پوزیشن تغییر تخت در توانند نمی و نبوده حرکت به قادر که بیمارانی به -

  .ندهد وضعیت تغییر بار یک ساعت دو

 پیشهگیری  جهت  الزم اقداماپ و بررسی را حرکتی بی از ناشی پوست به مهصد و فشار احتمال نهرگوه -

  .دهد انجام را بیمار به پوستی آسیب از

ایمنی بیمار، شهرکت    و تحرک به مربوط ایهتا حد امکان بیمار و خانواده را در تومیم گیری و مراقبت  -

  .دهد

  .نماید   بت را فشاری ایه آسیب از پیشگیری و حرکت بهبوط مر ایهاقداماپ انجام شده و پیامد  -

از اقهداماپ    ا؛هه  الکترولیت و آب مناسب و کافی دریافت از اقمینان و مددجو ای یهتغذ ایهنیاز جه بهتو

  :رود می انتظار پرستار از بنابراین. است مددجو از مراقبت در پرستاری مهم

فعلهی یها بهالقوه در     مشکل نهگو ره و کرده ارزیابی را مددجو ای یهتغذ ایهدر زمان پذیرش بیمار، نیاز  -

  .کند شناسایی را نهاین زمی

تهیم مراقبتهی    ستور داده شده؛ با سایر اعضهای د ایه مکمل و ای یهتغذ ایهدر صورپ عدم کفایت نیاز  -

  .نماید مشورپ پزشک و یهمانند متخوص تغذ

 بیمهار  کهه  سازد مهفرا بیمار برای پسند دل مناظر و صوپ ،حهدر صورپ امکان محیط مناسبی از نظر رای -

  .شود تشویه خوردن غذابه 

  .نماید کمک نیست، خوردن غذا به قادر خود که بیماری به -

  .نماید بیان را خود قهعال مورد غذای و ای یهتغذ ایه نیاز تا نماید کمک بیمار به -

 مایهل  کهزمانی  ره را جایگزین وعده یک بیمار ، غذایی وعده حذف صورپ در که باشند تهاقمینان داش -

  .کند می دریافت است،

  .بیمار تشویه کند شرایط به جهتو با آشامیدن و خوردن بهبرای حفظ سالمتی، بیمار را  -



28 

 

  .مقدار غذا و مایعاپ دربافتی بیمار را کنترل، و در صورپ لزوم  بت نماید -

  .نماید  بت را بیمار ای یهتغذ کفایت عدم به مربوط ایهاقداماپ انجام شده و پیامد  -

 و اهه اسهاس نیاز  بهر  فهردی،  اشتبهد رعایت مورد در کافی جهباید از مراقبت و تومددجو در زمان بستری 

  :می رود انتظار پرستار از طهراب این در. شود برخوردار نگیهفر و بیهمذ فردی، شرایط

 و انهفردی )د اشتبهد ارتقاء و حفظ برای را نیاز مورد ایه کمک یا مراقبت مددجو، پذیرش نگامهدر  -

  .ده...( مورد ارزیابی قرار د مو، و پوست دندان،

او حفهظ شهده    بهالینی  وضعیت و بیمار ترجیحاپ اساس بر بیمار رهظا و تمیزی راحتی، کهاقمینان یابد  -

  .است

  .کافی نماید جهتو کنند، می استفاده مونوعی دندان از که بیمارانی دندان و انهد اشتبهد و نظافت به -

زدن، ...( در   مسهواک  حمهام، ) بیمهار  فهردی  اشهت بهد بهه  مربوط ایهمراقبت یهکل که باشد تهاقمینان داش -

  .محیطی ایمن و مورد پذیرش بیمار، انجام می گردد

فهردی شهرکت    شتبهدا به مربوط ایهبیمار و خانواده اش را، تا حد امکان، در تومیم گیری و مراقبت  -

  .دهد

 و اهه خط مشی به  جهتو با و صحیح بطور را، بیمار فردی اشتبهدآمده در ارتباط با  دست به ایهپیامد  -

  .نماید  بت ،قهمربو ایه دستورالعمل

 ضهروری  ا،هه آن کنتهرل  و تهناخواسه  حوادث بینی پیش و مراقبتی، و درمانی ایهخطا از پیشگیری منظور به

بنابراین از پرستار انتظهار مهی    .گردد مهفرا مراقبت، ندههد یهنی برای مددجو و اراایم محیط و شرایط است

  :برساند حداقل به را، خود و بیمار به  آسیب و شناسایی، را احتمالی خطراپ حفظ، را بیمار ایمنی کهرود 

 احتمهال  کهه بیمهار را   روحی یا فیزیکی ناتوانی نهگو ره و داده قرار ارزیابی مورد پذیرش، نگامهبیمار را  -

  .نماید  بت و شناسایی دارد، او برای آسیب

اسهتفاده نمایهد و بها     د،هشهوا  بر مبتنی و روز به اقالعاپ از امکان، حد تا بیمار، از مو ر مراقبت یهدر ارا -

  .دانش روز پیش رود

مشخواپ بیمار، نوب  و نام نمودن مشخص ،(بیمارستان)سازمانی ایهستورالعمل د و اهبر اساس سیاست -

  .و... را کامالً رعایت نماید کردن موضع جراحیاقالعاپ دارویی در جای مناسب، معین 

از تخهت،   سهقوط  چهه تاریخ تحهرک،  در اشهکال  جنس، سن، بیمار، بهدر ارزیابی احتمال خطر یا آسیب  -

بیمار را مورد ارزیهابی دقیهه    پ شناختی و تکلمی بیمار، مشکالپ جسمی یا روحیمشکال ،یهوضعیت تغذ

  .دهقرار د

بیمارسهتانی )نظیهر    ایهه عفونت کنتهرل  خووظ در کاربردی، و علمی ایهدستاورداز آخرین اقالعاپ و  -

  .موارد را دقیقاً رعایت نماید و ،تهداش کاملهی آگا...( و ایزوالسیون ایهشستن صحیح دست، روش

  .کند رعایت کارانهم و بیماران خود، سالمت برای را بهجان همهاصول احتیاقاپ  -
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  .سازد مهفرا بیمار و خود برای آلودگی، نهرگوهمحیطی سالم و عاری از  -

  .دهد آموزش قهمربو کارکنان به و کرده رعایت را عفونی ایه لهزبا اشتیبهداصول دفع  -

 یهه آن را ارا از پیشهگیری  ایهه  شهیوه  و تخت، از سقوط احتمال مورد در خانواده/ بیمار بهآموزش کافی  -

  .نماید

  .بیمار استفاده کند  سقوط از پیشگیری برای تخت کنار نرده از بیمار، شرایط به جهدرصورپ لزوم و با تو -

 ،تهدر نظر داش  را دهست برای بیمار رخ دا ممکن تجویزی ایهدارو بدنبال کها راپ و عوارض احتمالی  -

  .دهد آموزش خانواده/ بیمار به و

 می بیمار بهروحی  /جسمی آسیب به منجر که را درمانی تیم یا پرستار قرف از تهدید یا خشونت نهرگوه -

  .بعمل آورد  خشونت رفع یا پیشگیری جهت مناسب لهمداخ و نموده، گزارش شود،

بیمهار، قراحهی     فهردی  ایهه نیاز اسهاس  بر ، را مناسب قبتی مرا مهبر اساس خطراپ شناسایی شده، برنا -

  .نماید

مراقبتهی را تعهدیل    مهه قرار داده، در صورپ نیهاز برنا ا ر بخشی مراقبت از بیمار را مورد ارزشیابی مداوم  -

 .بپردازد نظر تبادل و بحث بهنموده، و با سایر اعضاء تیم درمان 

  .بیمار  بت نماید  پرونده در را خطر رفع/ شهکا برای نیاز مورد اقداماپ و خطر تحلیل و یهجزت نهرگوه -

  :فرآيند ايهشاخص 

برای تعیهین    را کلی گروه دو توان می گردید، بیان مشرو  بطور باال در که فرآیند ایهاستاندارد به جهبا تو

  :گرفت نظر در نهزمی این در اهشاخص 

  :مراقبت ونحوه زمان بهي مربوط اهالف( شاخص  -2

نیز بخشی  ا،ه مراقبت  بت و مراقبت ندگانهد یهارا ایهمراقبت، در واقع یک فرآیند است و چگونگی فعالیت

تها یر بسهزایی بهر     آن، چگهونگی  و مراقبهت  انجهام  زمان بنابراین. میباشد فرآیند خهکیفیت در شا از ارزیابی

  :شامل موارد زیر است اهاستاندارد از تهدس این ایهارد. شاخص د شده یهکیفیت خدماپ پرستاری ارا

  بیمارستان در پرستاری مراقبت ایهوجود استاندارد -

  بیمارستانمیانگین مدپ اقامت بیمار در  -

  اورژانس بخش در پرستاری ایهمیانگین زمان انتظار بیمار برای دریافت مراقبت -

  اورژانس بخش در پزشک توسط نهمیانگین زمان انتظار بیمار برای معای -

در بخهش   .... میانگین زمان انتظار بیمار برای دریافهت خهدماپ پیراپزشهکی )آزمایشهگاه/ رادیولهوژی و      -

 (. اورژانس

  بخش در بیمار زنگ بهمیانگین زمان انتظار بیمار برای پاسخگویی پرستار  -

  فوری مواقع در پزشک بهمیانگین زمان انتظار پرستار برای دسترسی  -
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در مواقهع   …  و رادیولوژی/ آزمایشگاه) پیراپزشکی خدماپ بهمیانگین زمان انتظار پرستار برای دسترسی  -

  فوری

  ساعت 0 در بیمار ره ازای بهمیانگین ساعاپ مراقبت مستقیم پرستاری  -

  ساعت 0 در بیمار ره ازای بهمیانگین ساعاپ کل مراقبت پرستاری )مستقیم و غیر مستقیم(  -

  .کنند می فعالیت پرستاری مراقبت ایهاستاندارد اساس بر که اییهواحد/ اهتعداد بخش -

پرستاری  بت  ایه گزارش کل تعداد بهنسبت تعداد موارد  بت صحیح گزارش پرستاری در پرونده بیمار  -

 شده در پرونده بیمار

بیماران بسهتری   کل تعداد به بیمار پرونده در پرستاری مراقبتی ایه مهبرنا/  اهتعداد موارد  بت تشخیص  -

  در بخش

 0بیمهار در    بهرای  شهده  هارائه  پرسهتاری  مراقبت زمان کل هب پرستار توسط بیمار بهنسبت زمان آموزش  -

  ساعت

کهل   تعهداد  بهه قوط آنهان اسهتفاده شهده    س از جلوگیری برای تخت کنار نرده از هنسبت تعداد بیمارانی ک -

  بخش در تخت کنار نرده بهبیماران نیازمند 

 پرسهتاری   ایهه مراقبت انجهام  نحهوه  خوهوظ  در بیمارسهتان  در اتفاقهاپ  و وقایع  بت ایه گهوجود بر -

  :کار محیط شرایط و پرستار رضایتمندی به مربوط ایهشاخص و

خود، از موارد  برای کارکنان و ارتقاء رضایتمندی آنان از محیط کار ایمن و مناسب کار محیط ایجاد میتها

 اهاسهتاندارد  از تهدسه  ایهن  به مربوط ایه شاخص. است مددجویان به مطلوب خدماپ یهارا در مهمبسیار 

  :است زیر موارد شامل

 (.بیماران از پرستاری) خود هحرف یتهمیزان رضایت پرستاران از ما -

  میزان رضایت پرستاران از نحوه مدیریت پرستاری در بیمارستان/ محل کار -

  میزان رضایت پرستاران از امکاناپ و شرایط محیط کار -

  پرستاران برای کار محیط ایمنی حفظ جهت الزم تجهیزاپوجود امکاناپ و  -

  در بیمارستان....(  و ابهو ذ ایاب کودک، مهد) پرستاری کارکنان برای هیرفا امکاناپ وتسهیالپ وجود  -

در محیط کار فه حر از ناشی( روانی -روحی/ جسمی) شغلی ایه آسیب دچار کهنسبت تعداد پرستارانی  -

  سال در پرستاری کارکنان کل تعداد بهشده اند، 

  پرستاری کارکنان کل تعداد به ستند،ه ای فهحر مسئولیت بیمه پوشش تحت کهنسبت تعداد پرستارانی  -

  :برآيند يهااستاندارد(  3

یهه  مراقبهت ارا  چگونگی از ای جهنتی که ند،هد می نشان را مددجو آینده یا فعلی سالمت وضعیت ا،هبرآیند

 را مهددجو  بهه شهده   یهارا خدماپ کیفیت مراقبت، نامطلوب و مطلوب نتایج دیگر، بیان به. باشند می شده،

  :شوند می تقسیم تهو دسد به اهاستاندارد این. دهد می نشان



31 

 

  :مددجو رضایتمندی ایهالف( استاندارد -3

بسهتگان وی از   /خهانواده  و مهددجو  رضایت مناسب، و کیفیت با مراقبت یهارا از اقمینان ایه بهیکی از جن

  :از عبارتند اهاستاندارد این به مربوط ایه شاخص. باشد می شده دریافت خدماپ و اهمراقبت 

  میزان رضایتمندی کلی بیمار از خدماپ دریافت شده در بیمارستان -

  پرستاری ایهمیزان رضایتمندی بیمار از مراقبت -

  شده یهارا پرستاری ایهمراقبت از بیمار راههممیزان رضایتمندی خانواده/  -

بیمهاران   کهل  تعهداد  بهه  دارند رضایت بیمار با پرستار ارتباط و برخورد نحوه از کهنسبت تعداد بیمارانی  -

  بستری در بخش

بیمهاران   کهل  تعهداد  بهه  دارنهد  هیآگها  ترخیص از پس خود از مراقبت نحوه از کهنسبت تعداد بیمارانی  -

  بستری در بخش در ماه

بیماران بستری در  کل تعداد به دارند رضایت پرستار توسط شده یهارا آموزش از کهنسبت تعداد بیمارانی  -

  بخش در ماه

  کل بیماران تعداد به دارند هیآگا بیمارستان در( مددجو بعنوان) خود حقوق از کهنسبت تعداد بیمارانی  -

بیماران بستری  کل تعداد به دارند هیآگا درمان چگونگی و خود بیماری روند از کهنسبت تعداد بیمارانی  -

  در بخش در ماه

  :عوارض و حوادث مراقبتي وقوع از پيشگيري و اجتناب ايهب( استاندارد -3

اصهول بسهیار    از احتمهالی،  عهوارض  حهداقل  بها  و مهددجو،  برای خطرزا حوادث بدون ایمن، مراقبت یهارا

 کیفیهت  ایهاسهتاندارد  در بخهش  تهرین مهم واقهع،  در. اسهت  پرسهتاری  خدماپ کیفیت در یهضروری و پا

 کهه و عوارض وجود دارنهد   از حوادث بخشی قالب، این در. ندهمید تشکیل گروه این را پرستاری خدماپ

فهوپ بیمهار ناشهی از تجهویز خهون       ماننهد  برسد، صفر به باید اهآن وقوع که معنی بدین ندارند خطا نهآستا

 تها  کهه از عوارض مراقبتی وجود دارند  برخی اما. شود می محسوب قبول قابل غیر ایهعارض کهناسازگار، 

 فلبیهت  دچهار  کهه است، مانند تعداد بیمارانی  زان معینی از آن قابل قبولمی و بوده اجتناب قابل غیر حدودی

. برسهد  ممکهن  حداقل به باید کهتعیین می گردد  خطایی نهآستا موارد، این در. اند شده وریدی تزریه محل

پیشگیری از وقوع عوارض و حوادث مراقبتی شهامل   و اجتناب ایهاستاندارد گروه به مربوط ایه شاخص

  :موارد زیر است

  در ماه ویژه مراقبت نیازمند بستریِ بیماران کل به بیماران در فشاری ایهنسبت تعداد موارد زخم  -

جنهرال در   عمومی ایه بخش در بستری بیماران کل تعداد بهنسبت تعداد موارد زخم فشاری در بیماران  -

  سال

  وریدی در ماه  درمان تحت بیماران کل تعداد به بیماران در( فلبیت) وریدی التهابنسبت تعداد موارد ا -

  ماه در بستری بیماران کل تعداد به بیماران در بیمارستانی ایهنسبت تعداد موارد وقوع عفونت -
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  سال در بستری بیماران کل تعداد بهنسبت تعداد موارد سقوط از تخت بیماران  -

  شده در سال  گزارش دارویی ایهتعداد کل خطا به پرستاران توسط دارویی ایهنسبت تعداد موارد خطا -

  سال در پرستاران توسط پیشگیری قابل دارویی تهمیزان وقوع عوارض ناخواس -

  سال در پرستاران توسط پرستاری ایهمیزان وقوع اشتباه در انجام مراقبت  -

  میزان وقوع اشتباه در  بت گزارش پرستاری در پرونده بیماران در سال -

 (قانونی پزشکی توسط شده  ابت) پرستاران غفلت و اهنسبت تعداد مرگ و میر ناشی از خطا -
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 فرآيند پرستاري چیست؟
 شهود، فرآینهد مهی گوینهد.    مجموعه ای از اقداماپ پست سر هم را که به نتیجه ای مشخص منتهی مهی  

فرآیند پرستاری مجموعه ای پشت سرهم و منظم از مراحل حل مشکل مهی باشهد کهه بهراس شناسهایی و      

برقرف کردن مشکالپ سالمتی مددجویان به کار میرود. فرآیند پرستاری در حقیقت روشی منظم برای ارائه 

مراقبهت پرسهتاری ایجهاد میکنهد و در      خدماپ پرستاری است فرآیند پرستاری چهارچوب یا قالبی را برای

تمام محیط هایی که پرستار حضور دارد اعم از بیمارستانها، درمانگاهههای سهرپایی و... قابهل اجهرا اسهت.      

فرآیند پرستاری باعث سامان یافتن و استاندارد شدن خدماپ پرستاری ارائه شهده بهه بیمهاران مهی گهردد.      

ت های پرستاری بر مبنای فرآیند پرستاری شهکل میگیهرد، کیفیهت    مطالعاپ نشان داده اند هنگامی که مراقب

 مراقبت های ارائه شده و تا یر آن ها بیش تر، و زمان ارائه خدماپ کاهش می یابد.

 مراحل فرآیند پرستاری
مراحل مختلف فرآیند پرستاری در عمل مرز واضح و مشخوی ندارند و در بسیاری از موارد با ههم ههم   

مرحله بندی کردن گام های فرآیند باعث می شود تا با شکل گیری چهارچوبی ذهنی، اجرای پوشانی دارند. 

فرآیند ساده تر گردد. فرآیند پرستاری، فرآیندی پویا است. چون وضعیت بیماران دایما در حال تغییر است، 

ین مرحلهه از  مراحل فرآیند پرستاری نیز به شکل چرخه ای دایما در حال تکرار هستند. ارزیهابی کهه آخهر   

سلسله مراحل فرآیند پرستاری تلقی میگردد، در حقیقت باعث به دست آوردن اقالعاتی اسهت کهه شهروع    

 دوباره فرآیند محسوب می شود.
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 Assessmentبررسی -1
در قی بررسهی، پرسهتار بهه    بررسی، زیربنایی ترین مرحله از مراحل فرآیند پرستاری است. 

غیرقبیعی در بیمار، عوال خطرزا برای سهالمت وی و نقهاط قهوپ او    دنبال یافتن عملکردهای 

می باشد. بررسی با اولین برخورد پرستار و بیمار شروع، و تا زمان ارائه خدماپ مراقبتی ادامهه  

میابد.سایر مراحل فرآیند پرستاری بر اساس اقالعاتی که قی بررسی به دست می آینهد شهکل   

بدست آوردن اقالعاتی کامهل، مو هه، صهحیح و معتبهر بایهد       میگیرند. از این رو پرستار برای

 نهایت تالش خود را به کار ببندد.

آن ، (objective)اقالعاتی که در قی بررسی به دست آیند از یک دیدگاه به دو گروه عینهی 

دسته از واقعیت هایی هستند که جنبه بیرونی داشته و عالوه بر خهود بیمهار بهرای دیگهران از     

ررسی کننده نیز قابل مشاهده، درک یا اندازه گیری باشهند. وزن، قهد، دمهای بهدن،     جمله فرد ب

فشارخون، رنگ پوست، تعداد گلبول های قرمز خون، استفراغ و خونریزی از جمله مثال های 

  این دسته از اقالعاپ هستند.

در مقابل، اقالعاپ ذهنی قرار دارند. این واقعیت هها فقهط و فقهط توسهط شهخص بیمهار،       

احساس و بیان میشوند. درد، تهوع، خستگی، بی حالی، اضطراب و احساس تنهایی مثال ههایی  

 از اقالعاپ ذهنی هستند.

بیمهار در  که مشاهده، مواحبه یا معاینه  و اقالعاتی منبع اقالعاپ همان شخص بیمار است

کلینیکهی،   خانواده، اقرافیان، گزارشاپ پزشهکی، نتهایج آزمایشهاپ   اختیار ما میگذارد همچنین 

 ء منابع اقالعاتی هستند.جزنیز پرونده بیمار و گزارشاپ سایر همکاران 

دو نوع بررسی وجود دارد. بررسی نوع اول در ابتدای برخورد پرستار و بیمار به منظهور بهه   

وردن یک سری اقالعاپ پایه در مورد وضعیت سالمت جسمی، روحهی، اجتمهاعی و   آدست 

اما وقت گیر می باشد. پرستار این نوع بررسهی   نوع بررسی جامع انجام میشود. اینمعنوی فرد 

به دلیل وسعت دامنه بررسی و  را فقط یک بار و در زمان پذیرش بیمار در بخش انجام میدهد.

در پرونهده بیمهار وجهود    احتمال غفلت از بعضی جنبه های سالمتی، فرم ارزیابی اولیه پرستار 

 فرم برای هر بیمار می باشد. که پرستار موظف به تکمیل ایندارد 
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بررسی نوع دوم معموال به قور پی در پی و گاه چندین بار در قی یک شیفت کاری تکهرار  

مشهخص شهود. نتهایج    می شود تا روند بهبودی با عدم پاسخ دهی وی به اقداماپ انجام شهده  

 بدست آمده از بررسی ها در گزارشاپ پرستاری  بت می شوند.

عالیم و نشانه های  سامان دادن به اقالعاپ جمع آوری شده می باشد.قدم دوم در بررسی، 

یا بالقوه بیمار در یک یا چند گروه در جمع آوری شده از بررسی، برای یافتن مشکالپ بالفعل 

 کنار هم قرار می گیرند.

 Nursing Diagnosis تشخیص پرستاري-2
سالمتی است. تشخیص پرستاری یک مرحله دوم از فرآیند پرستاری، یافتن مشکالپ مرتبط با 

ت مشکل یا موضوع مرتبط یا سالمتی است که با اقداماپ مناسب و به موقهع و بهدون مشهارک   

را بهه قهور کامهل    پزشک و سایر اعضای تیم بهداشتی، یا از مشکل پیشگیری کند یها مشهکل   

 برقرف کند، یا شدپ آن را کاهش دهد و یا باعث بهبود سطح عملکردی فرد گردد.  

 "برخی از مشکالپ در زمان بررسی به صهورپ آشهکار بالفعهل در بیمهار وجهود دارد. مهثال       

اختالل در تحرک جسمی در ارتباط با درد به شکل کاهش محدوده حرکت و نها تهوانی در راه   

 در بیمار دچار سکته مغزی. "رفتن خود را نشان داده است

امها پرسهتار قهی     بیمهار وجهود ندارنهد   برخی دیگر از مشکالپ هستند که در زمان بررسی در 

کرده است که در صورپ ادامهه یهافتن آنهها در آینهده      بررسی خود عوامل خطر زایی را کشف

خطهر کمبهود حجهم مهایع در ارتبهاط بها       "میتوانند منجر به بروز مشکل شوند. به عنوان مثهال  

 اغ می کند.در بیماری که تحت شیمی درمانی قرار گرفته است و استفر "استفراغ مداوم

در زمان بررسی، احتماال به صورپ بالفعل در بیمار وجهود دارنهد   مشکالپ دیگری هستند که 

اما شواهد و مستنداپ کافی برای تایید آن وجود ندارد. و نیاز به بررسی های بیشتر می باشهد.  

انمی در خه  "احتمال تعارض در نقش والدینی در ارتباط با قالق قریب  الوقوع"به عنوان مثال 

   که قود جدایی همسر خود  را دارد.

اول )عنهوان   جهزء   نوشهته میشهود.  ه قاعهده و فرمهول خاصهی    عبارپ تشخیص پرستاری قب

 دوم )سبب مشکل( متول می شود. عالیم و نشهانه هها   به جزء "در ارتباط با"مشکل( با واژه 

مورف  ارتباط با دراختالل در الگوی خواب  "نیز که جزء سوم تشخیص تلقی میگردند. مثال 

دشواری در بخواب رفتن، بی حوصلگی و احسهاس خسهتگی در قهول     که به شکلزیاد قهوه 
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اختالل در عملکهرد   احتمال"."بی حرکتی در ارتباط باخطر اختالل در تمامیت پوست ". "روز

 ."اضطراب در ارتباط باجنسی 

نیازمنهد اقهداماپ مشهترک    مان آنها رپ عوارض جسمانی وجود دارد که درمشکالتی به صو

 پزشکی و پرستاری است. این مشکالپ حیطه مشترک کادر پرستار با سایر حرفهه ههای علهوم   

پرستار در مواجهه با این عوارض، می بایست ضمن مرتبط کهردن   پزشکی را تشکیل می دهند.

خطراپ احتمالی تشخیص های پزشکی یا پروسیجرهای تشخیوی درمانی، بررسی ههای الزم  

رمورد بیمار انجام داده و با مکتوب کردن عوارض و گزارش دهی صهحیح آنهها، اقهداماپ    را د

مشارکتی را با سایر اعضای تیم درمانی در جهت اصال  این عوارض به کار ببنهدد. بهه عنهوان    

، ساکشهن کهردن محتویهاپ    HIVمثال سکته های قلبی، نارسایی قلبی، سوختگی های شدید، 

مونه هایی از تشخیص پزشکی یا پروسیجر های تشخیوهی درمهانی   معده و آنژیوگرافی قلب ن

پزشکی هستند که مشکالپ مشارکتی زیر به ترتیب در مورد آنها صدق میکند: دیهس ریتمهی،   

ادم ریوی، شوک هیپوولمیک، نقص ایمنی، آلکالوز و خون ریزی. مشکالپ مشارکتی در قر  

 ز نامیده میشود.نی "عوارض بالقوه"های مراقبت پرستاری تحت عنوان 

 Planing برنامه ريزي-3
 انجام میشود: قدمدر این مرحله از فرآیند پرستاری چهار 

 تشخیص های پرستاری و مشکالپ  اولویت گذاری -4

 یا نتایج مورد انتظارتعیین اهداف -0

 پرستاری مناسب انتخاب اقداماپ-3

 قر  مراقبتیمکتوب کردن -4

با بیمار در تمهاس باشهند و    "پرستاری، پرستار میبایست دایمادر زمان قراحی قر  مراقبت 

ضمن صحبت و مطر  کردن قر  بها وی، از نظهراتش در قراحهی و اصهال  قهر  مراقبتهی       

 استفاده کند.

که تمام مشهکالپ بیمهار در قهی مهدپ زمهان کوتهاه بسهتری بهودن وی در          پرواضح است

بیمارستان قابل مرتفع شدن نیستند. بنابراین بایهد مشهخص شهود کهه از بهین تمهام مشهکالپ        

بیماران کدامیک به اقدام فوری تر نیاز دارد. اولویت گذاری به معنای ردیهف کهردن مشهکالپ    

یکهی از بهتهرین و پذیرفتهه شهده تهرین       ت می باشهد. به ترتیب پراهمیت یا فوری، تا کم اهمی
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است. بر اسهاس نیهاز مهازلو،     "هرم نیازهای مازلو"گذاری، استفاده از هرم روش های اولویت 

نیازهای فیزیولوژیک نسهبت بهه سهایر نیهاز هها اولویهت بهیش تهری دارنهد.از بهین نیازههای            

بدن مربوط هستند وزن بیش تری  فیزیولوژیک نیز آن دسته از نیازها که به سیستم های حیاتی

 را به خود اختواظ می دهند.

 
 

اختالل در تغذیه کم تهر از نیهاز    فیزیولوژیکمثال هایی از تشخیص های پرستاری در حیطه 

بدن، الگوی نامو ر تنفس، درد، اختالل در بلهع و احتبهاس ادراری و.. میباشهد. خطهر صهدمه،      

اختالل در ارتباقاپ کالمی، اختالل در فرآیندهای فکری، اضهطراب و تهرس نمونهه ههایی از     

اجتمهاعی، اخهتالل    بیمار مرتبط هستند. انزوای ایمنی و امنیتتشخیص پرستاری هستند که به 

در تعامالپ اجتماعی، وقفه در فرآیندهای خهانوادگی و تضهاد نقهش والهدینی مثهال ههایی از       

داشهتن میباشهند. اخهتالل در توهویر بهدنی،       عشه و تعلهتشخیص پرستاری مطر  در حیطه 

دهندگی از جمله تشخیص های پرسهتاری هسهتند کهه     ناتوانی، احساس فشار در نقش مراقبت

مربوقند. تاخیر در رشهد و تکامهل و پریشهانی معنهوی دو تشهخیص       عتماد به نفسابه حیطه 

 فرد میباشد. خود شکوفاییپرستاری هستند که نشان دهنده مشکل در حیطه 

شده را آسانتر میکنهد. اههداف میتواننهد کوتهاه     تعیین اهداف صحیح، ارزیابی اقداماپ انجام 

وتاه مدپ، اهدافی هستند که در قی چنهد روز  مدپ، میان مدپ، یا بلند مدپ باشند. اهداف ک

اهدافی کهه بهرای قهر  ههای مراقبتهی بیمهاران بسهتری در        تا یک هفته قابل دسترسی باشهند. 

 بیمارستان نوشته میشوند معموال جزء اهداف کوتاه مدپ یا میان مدپ میباشند.
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ها زمان احتیاج دارد. اهداف بلند مدپ، اهدافی هستند که دستیابی به آن ها به هفته ها تا ماه 

این دسته از اهداف برای بیمارانی که دارای مشکالپ مزمن هستند، مفید میباشمد و معموال در 

 بیمارستان ها کاربرد ندارند.

 باید دارای خووصیاپ زیر باشند: اهداف

 .با توجه به مشکل ذکر شده در عبارپ تشخیص پرستاری آورده شود 

 وم باشد که پرستار و بیمار بعد از انجهام اقهداماپ   واضح و مشخص باشند. دقیقا معل

 پرستاری باید انتظار چه چیزی را داشته باشند.

 .قابل اندازه گیری باشند 

 .واقعی باشند. با در نظر گرفتن محدودیت های زمانی و امکاناتی تعیین شوند 

  .دارای زمان دستیابی باشد 

 :Implement اجرا-4
 که انتخاب میشود باید واجد شرایط زیر باشد: اقدام پرستاریهر 

 .از ایمنی کافی برخوردار باشد 

 .مبنای علمی داشته باشد 

 .با توجه به شرایط بیمار و امکاناپ محیطی قابلیت اجرایی داشته باشد 

 .در محدوده اختیاراپ قانونی پرستار باشد 

 با دستوراپ پزشکی مغایرپ نداشته باشد. 

اپ پرستاری به کتب مرجع در زمینه های بیماری های داخلی جراحی در زمان انتخاب اقدام

مراجعه کنید. مرجعه مکرر به منابع در شروع اجرای فراینهد پرسهتاری ضهروری اسهت. قهر       

مراقبت پرستاری برای هر بیمار اختواصی است و تقلید کورکورانه و رونویسهی از منهابع بهه    

 هیچ عنوان جایز نمیباشد.

قراحی شده باید در پرونده بیمار  بت شوند تا هم جنبه قهانونی داشهته و    اقداماپ پرستاری

هم توسط پرستاران دیگر قابل مشاهده و پیگیری باشند. قر  مراقبت پرستاری پس از نوشهته  

 شدن باید امضاء شوند تا اعتبار داشته باشند.
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اجهرای اقهداماپ   توسط پرستار برای بیمار انجام میشود. گاهی در قر  ریزی شده اقداماپ 

را ایفا میکند برخی اوقهاپ ههم پرسهتار صهرفا عالیهم،      پرستاری، پرستار نقش آموزش دهنده 

 نشانه ها، مقادیر و نتایج پاراکلینیکی را تحت نظر میگرد.

پس از اجرا، اقداماپ انجام شده و پاسخ بیمار به اقداماپ، در قالب گزارشهاپ پرسهتاری در   

ین گزارشاپ مدرکی دال براین است که فرآیند پرستاری اجرا شده پرونده بیمار  بت میشوند. ا

 است.

 : Evaluation ارزشیابی-5
آخرین مرحله از مراحل فرآیند پرستاری، ارزیابی اسهت. در ایهن مرحلهه پرسهتار مشهخص      

میکند که بیمار به اهدافی که در مرحله برنامه ریزی مشخص شده بود رسیده است یها نهه؟ در   

به دقت مورد بررسی قرار گیرد و پس از تشخیص به اهداف باید دالیل صورپ عدم دسترسی 

 اصال  گردد.علت نقص، قر  مراقبتی 
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 فرآیند رپستاری رد بیماران قلبی



41 

 

 مبتال هب دیس ریتمیفرآیند رپستاری  از بیمار 
  و شناخت يبررس

 )ارزيابي اوليه(
 ارزشيابي برنامه ريزي و اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

بررسههی سههوابه بیمههار از نظههر علههل   -4

احتمهالی کهاهش بههرون ده قلبهی از قبیههل    

سنکوپ )غهش(، گیجهی، سهیاهی رفهتن     

چشههم، خسههتگی، احسههاس نههاراحتی در  

 قفسه سینه و تتپش قلب

 

بررسی شهرایطی کهه دیهس ریتمهی را     -0

 افزایش میدهد )بیماری قلبی، بیماری 

 انسدادی مزمن ریه( 

 

بررسی مورف داروها )دیگوکسین( که -3

 موجب دیس ریتمی میگردد.

 

کاهش برون ده قلب در ارتباط -4

 دیس ریتمیبا 

  

فشارخون ، سرعت ضربان قلب و ریتم  بیمار را به قهور  -4

 مرتب اندازه گیری کنید.

سرعت و عمه تنفس و صداهای تنفسهی بیمهار را بهرای    -0

تعیین ا راپ دیس ریتمی بهر وضهعیت همودینامیهک مهورد     

 ارزشیابی کنید.

مورد گیجی، سیاهی رفتن چشم و غش کهردن  ازبیمار در -3

 سواالتی را بپرسید.

پایش مداوم نوار قلبی و تجزیه و تحلیل ریتم نوار قلبهی  -4

 و دیس ریتمی ها را انجام دهید.

بیمار را از نظر ا راپ مثبت و جانبی هر یهک از داروهها    -5

 پایش کنید.  ی ضد آریتمی

سههههرعت ضههههربان قلههههب، -4

نیههز فشههارخون، تعههداد نههبض و 

 سطح هوشیاری قبیعی است

فقدان یا کاهش دیس ریتمهی  -0

 را نشان می دهد.

اضطراب مربهوط بهه تهرس از    -0

 ناشناخته ها

هنگام وقوع دیس ریتمهی بیمهار را آرام کنیهد و بهه وی     -4

 اقمینان دهید.

اضههطراب  عینههی و  عالیههم -4

نههی در بیمههار وجههود نههدارد  ذه
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سرعت ضربان و ریتم نهبض اپیکهال و   -4

نبض ههای محیطهی مهورد ارزیهابی قهرار      

 گیرد.

 

فشارخون بیمار انهدازه گیهری شهود و    -5

 تعیین شود. فشار نبض

 

با بیمار قوری صحبت کنید که با وجهود دیهس ریتمهی،    -0

 نسبت به زندگی خوش بین باشد.

)بیمار اظهار میکند که اضطرابش 

 کاهش یافته و...(

آگاهی از دیس ریتمهی و   عدم-3

 و نحوه مراقبت از خود درمان آن

بیمار را در اقالعاپ مورد نیاز زمانی که  به خوبی درک  -3

 نشده مشارکت دهید.

اهمیهت تنظهیم   به وضو  در مورد انتخاب های درمان و -4

 سطح سرمی داروهای ضد آریتمی به بیمار توضیح دهید.

به بیمار آموزش دهید که چگونه نبض خویش را قبهل از  -5

دریافت دوز دارویی کنترل کنهد. و در صهورپ نهبض غیهر     

 قبیعی به مرکز درمانی مراجعه نماید.

به بیمار درمهورد عالیهم دیهس ریتمهی و رژیهم درمهانی       -1

 ارائه نمایید.اقالعاپ الزم را 

آگاهی بیمهار در مهورد دیهس    -4

اشد ) بیمار نحوه ریتمی کافی میب

کنتههرل نههبض را نشههان میدهههد.  

بیمار نحوه مراقبت از خود را بها  

صههحت توضههیح میدهههد  % 422

 و .......(
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 CADمبتال هب  فرآیند رپستاری  از بیمار 
 و شناخت يبررس

 )ارزيابي اوليه(
 ارزشيابي پرستارياقدامات  تشخيص پرستاري

در مورد ناحیه درد در قفسه -4

سینه، نوع و میهزان درد، زمهان   

شههروع و قههول مههدپ درد از  

 بیمار سواالتی پرسیده شود.

در مورد عالیم همراه با درد -0

 از بیمار سوال پرسیده شود.

 

درد قفسه سینه در ارتبهاط بها   -4

 حالت نیمه نشسته قرار دهید.هنگام بروز درد بیمار را در تخت در -CAD  4بیماری 

 درد بیمار را بررسی کنید. -0

 عالیم حیاتی بیمار را بررسی کنید.-3

 بیمار را از نظر اختالل تنفسی تحت نظر قرار دهید.-4

و  STاشتقاقی برای رسهیدگی دقیهه قطعهه     40الکتروکاردیوگرام  -5

 انجام دهید. Tتغییراپ موج 

رار دهید و از نطر تغییهراپ قطعهه   بیمار را تحت مانیتورینگ قلبی ق-1

ST .مورد بررسی قرار دهید 

در صورپ تجویز نیتروگلیسرین  پاسخ  بیمار از نظهر تسهکین درد   -6

 قفسه سینه و ا ر آن برفشارخون و سرعت ضربان قلب بررسی کنید.

اگر سرعت تنفس زیاد یا درصد غلظت اکسهیژن خهون کهم باشهد     -5

 یتر در دقیقه از راه نازال( انجام دهید.ل 0برای بیمار اکسیژن درمانی ) 

بیمههار اظهههار میکنههد کههه  -4

دردش کههاهش یهها تسههکین  

 یافته است.

بیمار ظاهری آرام و فاقهد  -0

 اضطراب را نشان میدهد.

در صههورپ ادامههه درد یهها -0

تغییر در کیفیت آن به پزشک 

 است. هاقالع داده شد
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اضطراب در ارتباط با ترس از -0

 مرگ

الزم در مورد بیماری، درمان و روش های پیشهگیری بهه   اقالعاپ -4

 بیمار ارائه دهید.

توجه به نیهاز مهذهبی بیمهار و خهانواده ممکهن اسهت در تسهکین        -0

 اضطراب و ترس ها کمک می نماید.

اضههطراب بیمههار کههاهش  -4

 یافته است.

بیمار تشخیص بیمهاری را  -0

 پذیرفته است.

بیمههار رژیههم غههذایی را   -3

 رعایت میکند.

عالیهههم و نشهههانه ههههای -4

 اضطراب وجود ندارد.

بیمار را از نظر وجود عوامل -4

واکنش بیمار  CADخطاآفرین 

و خانواده از تشخیص بیمهاری  

بیمههار را مههورد بررسههی قههرار  

 دهید. 

کمبود آگاهی در مورد ماهیت -3

بیمههاری زمینههه ای و نیههز روش  

 های پیشگیری از عوارض

 آموزش دهید. به بیمار عالیم ایسکمی قلب را -4

 فعالیتهای الزم هنگام پیشرفت درد را بیان کنید.-0

در مورد روش های پیشگیری از درد و پیشهرفت بیمهاری آمهوزش    -3

 دهید.

اقهههداماپ پیشهههگیری از  -4

عههوارض بیمههاری را بیههان   

 میکند.
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 MIو  ACSفرآیند رپستاری  از بیمار  مبتال هب 
 و شناخت يبررس

 )ارزيابي اوليه(
 ارزشيابي برنامه ريزي و اقدامات پرستاري پرستاريتشخيص 

بررسی سیستماتیک بیمار از -4

نظههر گههرفتن تاریخچههه دقیههه، 

توجه به عالیمهی مثهل درد یها    

ناراحتی قفسه سینه، دیس پنهه،  

 تپش قلب، سنکوپ، تعریه.

ارزیهابی هههر عالمهت بهها در   -0

نظر گرفتن زمان شروع، مهدپ  

و عوامل بوجود آورنده و رفهع  

 ده آن.کنن

بررسههی فیزیکههی  دقیههه و  -3

کامل در تعیهین عهوارض مههم    

-)افزایش اتسهاع وریهد گهردن   

–تاکی کاردی -اختالالپ نبض

خون رسانی نا مهو ر بافهت   -4

انسداد یا اسپاسم قلب ناشی از 

 کرونرعروق 
توصیف درد و ناراحتی قفسه سهینه بیمهار شهامل محهل، مهدپ و      -4

عوامل مو ر بر درد، سایر عالئهم نظیهر تههوع، تعریهه یها شهکایت از       

 خستگی.

عروقهی در  -بررسی تا یر ناراحتی در قفسه روی خونرسهانی قلبهی  -0

ر در فشارخون، صداهای قلبی(، در مغز )مثل تغییراتهی  قلب )نظیر تغیی

در سطح هوشیاری(، کلیه ها )نظیر کاهش برون ده ادراری( و پوسهت  

 )مثل رنگ، درجه حرارپ(. 

به منظور تعیین وسعت انفارکتوس در هنگهام درد ار   ECGلید  3-40

 بیمار گرفته شود.

 اکسیژن قبه دستور داده شود.-4

ه دستور داده شود و به قور مرتب پاسخ بیمهار  داروهای بیمار قب -5

 به درمان کنترل شود.

از استراحت فیزیکی بیمار اقمینان حاصل شود : بلند کهردن پشهت   -1

بیمههار بههه ظههاهر راحههت و  -4

عههاری از درد و افقههد سههای   

 عالیم و نشانه ها است.

 سههرعت تههنفس، سههرعت  -0
ضربان قلهب و فشهارخون بهه    

سطح قبل از درد قفسهه سهینه   

 .برگشته است

برون ده کافی قلهب از روی  -3

 شواهد:

 برون ده ادراری-

 وضعیت ذهنی-

 سرم BUNکراتینین و -

رنههگ و درجههه حههرارپ و   -
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-دیهس ریتمهی  -برادی کاردی

افهزایش سهرعت   -تنفس کوتاه

تهههوع و -ادم ریههه-رال-تههنفس

کهههاهش بهههرون ده -اسهههتفراغ

-و مرقوب پوست سرد-اداری

 سردرد(.-اضطراب و بیقراری

جهت کسب راحتی، رژیم غذایی بهر حسهب تحمهل حمایهت شهود،      

استفاده از نرم کننده مدفوع بهرای پیشهگیری از سهفت شهدن مهدفوع.      

بهها حمایههت و آرام سههاختن و  محههیط آرام و راحههت فههراهم شههود و

خونسردی، ترس و اضهطراب را تخفیهف داده، مالقهاپ بهه صهورپ      

 فردی و قبه پاسخ بیمار برقرار گردد.

 رقوبت پوست 

تبادل نهامو ر ههوا بهه     خطر-0

 دلیل نارسایی بطن چپ

سهاعت همهراه بها درد قفسهه سهینه، صهداهای        4ابتدا و سپس هر -4

و مورمهور ، اخهتالل    S4و  S3غیرقبیعی قلب )به خووظ گهالوپ  

عملکرد عضله پاپیلیری بطن چپ(، صداهای غیرقبیعی تنفسهی ) بهه   

خووظ رال( و عدم تحمل بیمار نسبت به فعالیتهای خاظ، بررسهی  

 و  بت و به پزشک گزارش شود.

فقدان تهنفس کوتهاه، تنگهی    -4

 نفس تالشی، ارتوپنه

 41سرعت تهنفس کمتهر از   -0

تههنفس در دقیقههه در هنگههام   

 استراحت

3-PO2 قبیعی 

خطههر خونرسههانی ناکههافی   -3

بافت محیطی به دلیهل کهاهش   

بهرون ده قلههب ناشهی از بههروز   

 اختالل در عملکرد بطن چپ

ساعت همراه بها درد قفسهه سهینه، در صهورپ      4ابتدا و سپس هر -4

 بروز عالیم زیر آنها را بررسی،  بت و به پزشک اقالع دهید:

ایر دیهس ریتمهی هها     الف( کاهش فشهارخون ب(تهاکی کهاردی و سه    

ج(خستگی زودرس   د( تغییراپ ذهنهی   ه( کهاهش بهرون ده اداری    

میلی متر در هر ساعت(    و(اندام های سهرد، مرقهوب و    32)کمتر از

سههیانوتیک، کههاهش نههبض محیطههی، قههوالنی شههدن زمههان پرشههدگی 

 مویرگی.

فشههارخون بیمههار در حههد  -4

 قبیعی

 یتم سینوسی قبیعیر-0

 ار و آگاهکامال هوشیبیمار-3

 32برون ده ادراری بیش از -4

 میلی متر در ساعت

اضطراب بیمار کاهش یافته -4سطح اضطراب بیمار و خانواده و مکانیسم ههای تطهابقی بررسهی،    -4تهرس   در رابطه بااضطراب -4
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  بت و به پزشک گزارش شود. از مرگ و واقعه قلبی

نیاز به مشاوره مذهبی بررسی شود و ارجاع بهه مراکهز مناسهب در    -0

 انجام گردد.صورپ نیاز 

 بیمار را به سرویس های خدماپ اجتماعی ارجاع دهید.-3

 است.

در رابطه با خود  عدم آگاهی-5

 MIمراقبتی پس از 

اجتناب از هرگونه فعالیت که باعث درد قفسه سینه، تنگی نفس، یا -4

 خستگی بی مورد شود.

 ید و راه رفتن در مقابل باد.اجتناب از تماس با گرما و سرمای شد-0

 در صورپ نیاز کاهش وزن.-3

قطهع اسههتعمال دخانیهاپ، ضههمنا از قرارگیههری و تمهاس بهها افههراد    -4

 سیگاری اجتناب شود.

تغییر دوران استراحت و فعالیت، کمی خستگی قبیعی است انتظهار  -5

 آن در دوران نقاهت میرود.

 استفاده از نکاپ قوپ برای جبران محدودیت ها.-1

توسعه الگوی منظم خوردن )خهودداری از خهوردن غهذای زیهاد و     -6

خوردن با عجله، رعایت رژیم غذایی تجویز شده، کالری های اصال  

 شده، چربی و سدیم توصیه شده(.

 رعایت رژیم قبی، به خووظ مورف داروها.-5

پیروی از دستورالعمل هایی که اقمینان یابیم سطح فشارخون و قند -4

 ده قبیعی حفظ شود.خون در محدو

بیمار برنامهه خهود مراقبتهی    -4

 رعایت را رعایت میکند.

از بروز عوارض جلهوگیری  -0

 میشود.
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 فعالیتهای تفریحی که فشار عوبی را کم می کند.-42

به کار بستن برنامه تندرستی جسمی، همراه بها افهزایش تهدریجی    -44

 سطح فعالیت و بعد از آن شدپ فعالیت نیز زیاد می شود.

 راه رفتن روزانه، افزایش مدپ و فاصله راه رفتن بر قبه دستور.-40

ر قی فعالیت جسمی تا رسیدن بهه حهداکثر   کنترل سرعت نبض د-43

 سطح فعالیت.

اجتناب از فعالیت هایی که باعث سهفت شهدن عضهله میشهوند،      -44

ورزش ایزومتریک، وزنه برداری، هرگونه فعالیتی که نیهاز بهه صهرف    

 ناگهانی انرژی دارد.

 خودداری از انجام ورزش بالفاصله بعد از غذا.-44

 ابتدای بازگشت به کار. کوتاه کردن قول مدپ کار در-45

شرکت در برنامه ریزی ورزشی روزانه که بهه شهکل یهک برنامهه     -41

 ورزش منظم، تا آخر عمر ادامه دارد.

در صهورپ بهروز فشهار یها درد قفسهه سهینه در        445گزارش به -46

 دقیقه تسکین نیابد. 45صورتی که به وسیله نیتروگلیسیرین به مدپ 

کوتاه، غش، ضربان قلب کند یا تند، در صورپ بروز عالیم تنفس -45

 تورم پا و قوزک پا، با پزشک تماس بگیرید.
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 فرآیند رپستاری  از بیمار   تحت آژنیوگرافی و آژنیوپالستی
 و شناخت يبررس

 )ارزيابي اوليه(
 ارزشيابي برنامه ريزي و اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

بیمار را از نظر درد قفسه سینه -4

و  ECGو تغییراپ ایسکمیک در 

 دیس ریتمی بررسی کنید.

درد قفسه سینه در رابطه با  -4

 اکسیژن و نیتروگلیسیرین قبه دستور پزشک داده شود.-4  ترومبوز وایسکمی میوکارد 

0-ECG 40  .لیدی از بیمار گرفته شود 

بیمار فاقد درد قفسه سینه -4

 میباشد.

بررسی محل دسترسی رگ از -4

نظر ادامه خونریزی، تورم، تشکیل 

توده سفت، درد هنگام حرکت پا، 

 افت فشارخون، تاکی کاردی

خونریزی و  خطر احتمال-0

 تشکیل هماتوم

 بیمار در تخت بماند.-4

به محل مورد کاتتر در صورپ بروز وارد کردن فشار دستی -0

 خونریزی.

مشخص کردن حدود هماتوم با استفاده از قلم در صورپ -3

 بروز هماتوم.

 در صورپ بروز ادامه خونریزی، به پزشک اقالع دهید.-4

بیمار دچار عوارض -4

 خونریزی و هماتوم نشده است.

 خونریزی بیمار کنترل گردید.-0

 هماتوم بیمار تخلیه گردید.-3

بررسی بیمار از نظر وجود -4

ضعف یا فقدان نبض دیستال در 

 محل ورود کاتتر

سردی انتهاها، سیانوتیک، -0

 نبض دیستال در محل ورود کاتتر را کنترل کنید. -4 انسداد شریانیخطر احتمال -3

اندام تحت کاتتریزاسیون را از نظر سردی انتهاها، سیانوتیک، -0

 د.دردناک بودن بررسی کنی

 در صورپ بروز عالیم به پزشک اقالع دهید.-3

اندام تحت کاتتریزاسیون فاقد -4

 عوارض میباشد.

انسداد شریانی به موقع -0

تشخیص داده شده و درمان 
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 های الزم اجرا گردیده است. دردناک

بررسی محل دسترسی رگ از -4

 نظر تورم، توده نبض دار، بروئی

پسودو خطر احتمال -4

 آنوریسم

 را از نظر وجود تورم بررسی کنید.محل کاتتر -4

 در صورپ بروز عالیم به پزشک اقالع دهید. -0

 محل کاتتر فاقد تورم میباشد.-4

پسودو آنوریسم به موقع -0

تشخیص داده شده و درمان 

 های الزم اجرا گردیده است.

برون ده ادراری بیمار را اندازه -4

 گیری کنید.

بررسی آزمایشاپ از نظر -0

نیتروژن اوره خون و افزایش 

 کراتینین سرم

خطر خونرسانی غیرمو ر -5

 کلیه

برون ده ادراری، نیتروژن اوره خون، کراتینین و الکترولیت -4

 های خون بیمار را بررسی کنید.

 مایعاپ کافی برای بیمار تامین نمایید.-0

قبه دستور پزشک تجویز ترکیباپ حمایت کننده عملکرد -3

 قبل و بعد از پروسیجرهای تعیین شده کلیوی )استیل سیستئین(

برون ده ادراری بیمار و -4

آزمایشاپ کلیوی بیمار قبیعی 

 میباشد.

 مایعاپ کافی برای بیمار -0

 تامین میشود.

خطر بروز اختالل در -1 

عملکرد عوبی عروقی محیطی 

ناشی از انسداد عروق به دنبال 

 کاتتریزاسیون قلب

 45ساعت یا هر  4-4هر وضعیت عوبی عروقی بیمار را -4

 دقیقه قبه دستور پزشک بررسی کنید.

-painدر بررسی خود استفاده کنید ) Pاز شش -0

pulslessness-pallor-pareshesis-paralysis-

pressure) 

بیمار را از نظر عالیم سندرم کمپارتمانت )درد بیش از حد -3

انتظار و تحمل و عدم پاسخ به دارو، درد در پی حرکاپ 

غیرفعال، کاهش حس، ضعف، از دست دادن حرکت، فقدان 

 نبض( بررسی کنید.

وضعیت عوبی و عروقی -4

 بیمار بررسی شده است.
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 4بر قبه دستور پزشک به بیمار در انجام تمریناپ بدنی هر -4

 ساعت کمک کنید.
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 چه(ی تعویض رد-CABG) فرآیند رپستاری  از بیمار   تحت  عمل جراحی قلب باز
 و شناخت يبررس

 )ارزيابي اوليه(
 ارزشيابي برنامه ريزي و اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

 بررسی معیار های زیر:-4

سطح هوشهیاری،   وضعیت عوبی :

مقههدار واکههنش مردمههک بههه نههور،  

رفلکسها، قرینگی صورپ، حرکهت  

 اندامها

سرعت و ریتم قلب،  وضعیت قلبی:

صداهای قلب، وضعیت پیس میکر، 

فشهههارخون شریانی،فشهههار وریهههد 

(، فشار شهریان ریهه،   CVP)مرکزی

فشار وج شریان ریه، اشباع اکسیژن  

 خون شریانی

نههبض محیطههی، وضههعیت عروقههی: 

 درجه حرارپ پوست، رنگ پوست،

قلبی در رابطهه  کاهش برون ده -4

از دست دادن خون و اختالل در  با

  عملکرد میوکارد
عروقی را پایش کنید. فشار شریانی و سهایر  -وضعیت قلبی-4

پارامترهای همو دینامیک، ریهتم و سهرعت ضهربان قلهب در     

 ارتباط با وضعیت کلی بیمار را اندازه گیری کنید.

 کنید.دقیقه تا تثبیت آن برسی  45فشار خون شریانی هر -0

سهاعت و   04ساعت به مدپ  4-4سپس فشار خون را هر -3

 ساعت پایش کنید. 5-40سپس هر 

 صداها و ریتم قلب را سمع کنید.-4

 نبض های محیطی را بررسی کنید.-5

پارامترهای همودینامیهک جههت بررسهی بهرون ده قلهب،      -1

 وضعیت حجم مایعاپ و تون عروقی را پایش کنید. 

نامیک را مشاهده کنید و به تهویهه  نمودار وضعیت همو دی-6

مکانیکی که ممکهن اسهت باعهث  تغییهر در وضهعیت همهو       

 دینامیک شود توجه کنید.

معیارهههای وضههعیت قلبههی  -4

 بیمار قبیعی میباشد.

فشار -PAWP-)فشار شریانی

صههدای -CVP-شههریان ریههه 

برون -نبض های محیطی-قلبی

ده  بههرون-ده و شههاخص قلبههی

درجههه -رنههگ پوسههت-ادراری

 حرارپ(

 تثبیت عالیم حیاتی-0

 022تخلیه به میزان کمتر از -3

میلی لیتر در سهاعت از قریهه   

 1تهها  4لولههه قفسههه سههینه در  

 ساعت اول
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مخاط، لبها، ادم، وضعیت پانسمانها، 

 خطوط تهاجمی

5-ECG .بیمار را از نظر دیس ریتمی و ایسکمی کنترل کنید 

 آنزیم های قلبی به قور روزانه بررسی شوند.-4

ساعت برون ده ادراری و سپس عالیم حیاتی  5/2هر ا تا -42

 زه گیری نمایید.را اندا

 بستر ناخن، لب ها و اندامها را مشاهده نمایید.-44

پوست بیمار را از نظهر رنهگ و درجهه حهرارپ بررسهی      -40

 کنید.

بیمههار را از نظههر خههونریزی، تخلیههه مههداوم یهها کههاهش  -43

 و تاکی کاردی تحت نظارپ قرار دهید. CVPفشارخون و 

یعهاپ داخهل   بیمار را برای دادن فرآورده ای خونی و ما -44

 وریدی آماده کنید.

بیمار را از نظر عالیهم تامپونهاد مشهاهده کنیهد )کهاهش       -45

، خفه شهدن صهداهای   CVPو  PAWPافزایش -فشارخون

قلبی، نبض پارادوکس، نبض ضهعیف و نخهی شهکل، اتسهاع     

ورید ژوگولر، کهاهش مقهدار خهون در سیسهتم جمهع آوری      

 ادرار. برای عمل مجدد آماده کنید.

ر را از نظر نشانه هی نارسایی قلب تحت نظهر قهرار   بیما -41

دهید. برای دادن دیورتیک، دیگوکسهین و عوامهل اینهوتروپ    

 داخل وریدی بیمار را آماده کنید.
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 بررسی معیار های زیر:-4

حرکههت قفسههه سههینه، صههداهای    

تنفسههی، تنظههیم دسههتگاه تهویههه    

مکههانیکی، سههرعت تههنفس، فشههار  

تهویه، اشهباع اکسهیژن   تهویه، فشار 

خههون شههریانی، لولههه درنههاژ قفسههه 

 سینه، گاز خون شریانی

در رابطه اختالل در تبادل گازی -0

با محدودیت حرکاپ قفسه سهینه  

 به دنبال جراحی

تهویه مکانیکی تا زمانی که بیمار بتوانهد بهه قهور مسهتقل     -4

 تنفس کند حفظ کنید.

حداکثر دمهی و  گازهای خون شریانی، حجم جاری، فشار -0

 عمه تنفس را پایش کنید.

 صداهای تنفسی را سمع کنید.-3

قبه دستور، به بیمار آرام بخش دهیهد و سهرعت و عمهه    -4

 تنفس را پایش کنید.

در صورپ نیاز با استفاده از روش دقیه آسپتیک، ترشحاپ -5

 لوله تراشه را ساکشن کنید.

 کنید.در جداسازی و خارج کردن لوله داخل تراشه کمک -1

بعد از خارج سازی لوله تراشه، برای تنفس عمیه، سرفه و -6

جا به جا شدن بیمهار اقهدام نماییهد. بیمهار را بهه اسهتفاده از       

 اسپیرومتری تشویقی و پذیرش درمان تنفسی ترغیب کنید.

به بیمار بیاموزید که با گذاشتن بهالش در محهل جراحهی     -5

مهورد حمایهت   شده به منظور کاهش ناراحتی، محل عمهل را  

 قرار دهید.

 راه هوایی بیمار باز میباشد.-4

0- ABG   در حهههد قبیعهههی

 میباشد.

لوله تراشه در محل صهحیح  -3

 قرار دارد.

توانایی جدا شهدن موفهه از   -4

 دستگاه ونتیالتور وجود دارد.

 تهویه همزمان با تنفس-5

سطح هوشیاری متناسب بها  -1

 داروهای آرام بخش و ضد درد

 های زیر: بررسی معیار-4

جذب، دفع از تمام لوله های تخلیه 

 و موارد عدم تعادل الکترولیت

مههایع و  عههدم تعههادل خطههر -3

الکترولیت به دلیل تغییراپ حجهم  

 خون

ساعت حجم ادرار  5-40ساعت و سپس هر  4تا  5/2هر  -4

 بیمار را  بت کنید.

فشارخون، معیارهای همودینامیک، وزن، سطح الکترولیهت  -0

تعادل جذب و دفهع وجهود   -4

 دارد.

 -3فشارخون در حد قبیعی -0
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هماتوکریت، فشار ورید ژوگولر، صداهای تنفسهی، بهرون   ها، 

 معدی را بررسی کنید.-ده ادراری و ترشحاپ لوله بینی

تخلیه ترشحاپ قفسه سینه را بعهد از عمهل انهدازه گیهری     -3

 نمایید.

 از باز بودن و صحت سیستم تخلیه مطمئن شوید.-4

 اختواصی را بررسی کنید. ECGتغییراپ -5

اخل وریدی را در صورپ دسهتور، بهه   پتاسیم جایگزینی د-1

 بیمار تزریه کنید.

 فقدان دیس ریتمی وجود دارد.

تعادل مایعاپ و الکترولیهت  -4

 وجود دارد. 

 

ماهیت، موقیت، مقهدار و مهدپ   -4

 درد، درک درد، پاسخ به ضد دردها

درد حاد به علت ضربه جراحی -4

و تحریک پرده جنب ناشی از لوله 

 قفسه سینه 

 ماهیت، نوع، محل و قول مدپ درد را تبت نمایید.-4

 قبه دستور داروهای ضد درد را تزریه نمایید.-0

بیمار را از نظر ا راپ جهانبی داروههای ضهد درد )خهواب     -3

 آلودگی، کاهش فشار خهون، تهاکی کهاردی، تضهعیف تهنفس     

 مشاهده کنید.

بیمار کهاهش شهدپ درد را   -4

 بیان میکند.

در تمریناپ سرفه و تهنفس  -0

 شرکت میکند.عمیه 

 افزایش تدریجی فعالیت-3

بررسی بیمار از نظر نشهانه ههای   -4

روان پریشههی ماننههد هههذیان درکههی 

گذرنده، توهماپ بینایی و شهنوایی،  

اختالل در آگاهی و نیز هذیان های 

 پارانوئیدی

درک حسههی  م اخههتاللسههندر-5

ناشی از افزایش تحریک محیطی و 

 محرومیت از خواب

 کلیه روش ها و نیاز به همکاری را به بیمار شر  دهید.-4

برنامه مراقبت پرسهتاری را بهه گونهه ای تنظهیم کنیهد کهه       -0

 روز بیمار مختل نشود.–الگوی خواب شب 

 به قور مرتب بیمار را به زمان و مکان آگاه کنید.-3

روهایی که ممکن است باعث ههذیان شهوند را بررسهی    دا-4

 کنید.

بیمهار فاقهد تجربهه اخههتالل    -4

درکهههی، تهههوهم، اخهههتالل در 

 آگاهی، هذیان می باشد.

بیمههار در انجههام روش ههها  -0

 همکاری میکند

بیمار آگاه بهه فهرد، زمهان و    -3
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بیمار را از نظر اختالل درکی، تهوهم، اخهتالل در آگهاهی،    -5

 هذیان پارانوئید بررسی کنید.

 مکان میباشد.

 

بررسی بیمهار از نظهر سهرعت و    -4

ریتم قلب، صداهای قلب، وضهعیت  

پیس میکر، فشارخون شریانی،فشار 

(، فشار شهریان  CVPورید مرکزی)

ریه، فشار وج شهریان ریهه، اشهباع    

 اکسیژن  خون شریانی

خون رسانی ناکهافی بهه بافهت    -1

ده قلب، کلیه ناشی از کاهش برون 

همههولیز، و یهها درمههان بههه وسههیله  

 داروی منقبض کننده عروق

ساعت حجم ادرار  5-40ساعت و سپس هر  4تا  5/2هر  -4

 بیمار را  بت کنید.

، کراتینین BUNنتایج آزمایشگاه را گزارش و کنترل کنید )-0

 سرم، الکترولیت های سرم و ادرار.

ر یا داروههای  بیمار را برای تجویز دیورتیک های سری اال -3

 اینوتروپ آماده کنید.

 در صورپ نیاز بیمار را برای دیالیز آماده کنید.-4

برون ده ادراری متناسب بها  -4

 32موههرف مایعههاپ، بههیش از 

 میلی لیتر/ساعت

وزن مخووظ ادرار در حد -0

 قبیعی

3-BUN کههههههههههراتینین و ،

 الکترولیت در حد قبیعی

بررسی بیمار از نظهر تهب، درد،    -4

جنههب، تنگههی نفههس،  پرکههارد، در د

افیههوژن پریکههارد، صههدای مههالش   

 پریکارد و درد مفاصل

 تنظیم نا مو ر دمها در رابطهه بها   -6

عفونههت یهها سههندروم پههس از بههاز 

 کردن پریکارد

 هر یک ساعت درجه حرارپ بیمار را بررسی کنید.-4

اشهه، از روش  هنگام تعویض پانسهمان و ساکشهن لولهه تر   -0

 آسپتیک استفاده کنید.

در کلیه خطوط داخل وریدی و شریانی و کهاتتر ادراری از  -3

 سیستم بسته استفاده کنید.

 ( را انجام دهید.ESR.CSRکشت و سایر آزمایشاپ )-4

 قبه دستور، آنتی بیوتیک را به بیمار تزریه کنید.-5

درجه حرارپ بهدن در حهد   -4

 قبیعی میباشد.

جراحی عاری از محل برش -0

عفونههت بههوده و دارای فرآینههد 

 ترمیم است.

فقدان عالیم سندرم بعهد از  -3

 باز کردن پریکارد

 

بررسی میهزان آگهاهی بیمهار در    -4

 مورد مراقبت از خود

 در رابطههه بهها کمبههود آگههاهی  -5

 فعالیت های مراقبت از خود

 برنامه آموزشی برای بیمار و خانواده تدوین شود :-4

 و وزن کردن روزانهرژیم غذایی 

بیمههار و اعضههای خههانواده  -4

تغییههراپ ضههروری در سههبک  
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 پیشرفت فعالیت

 ورزش

 تمرین سرفه و تنفس عمیه و تمریناپ اتساع ریه

 کنترل درجه حرارپ بدن

 برنامه درمان دارویی

 گرفتن نبض

 دسترسی به سیستم فوریت پزشکی

 توصیه های کتبی و شفاهی را در اختیار بیمار قرار دهید.-0

زندگی را در ارتباط بها برنامهه   

 درمانی را میشناسد.
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 فرآیند رپستاری  از بیمار   مبتال هب کاردیومیوپاتی
 و شناخت يبررس

 )ارزيابي اوليه(
 ارزشيابي برنامه ريزي و اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

عالیم و تهیه تاریخچه دقیقی از -4

 نشانه های موجو

بررسههی عوامههل ایجههاد کننههده  -0

احتمالی نظیر مورف زیهاد الکهل،   

 ناخوشی کنونی و یا بارداری

بررسی وجود اورتوپنهه، تنگهی   -3

نفس حمله ای شبانه یا تنگی نفس 

 کوششی

بررسی رژیهم غهذایی بیمهار از    -4

 نظر محدودیت سدیم

بررسی دقیهه روانهی اجتمهاعی    -5

ماری بر نقش بیمهار  بر پایه تا یر بی

 در خانواده

هش برون ده قلبی در رابطهه  کا-4

اخههتالالپ  انویههه سههاختمانی  بهها 

متعاقب کاردیومیوپهاتی یها دیهس    

ریتمی به عنوان فرآیند بیمهاری یها   

  درمان قبی

اسهتراحت در تخهت ضهرورپ    هنگام بروز عالیم در بیمهار  -4

 دارد.

در صورپ نیاز از قریه سوند بینهی بهه بیمهار اکسهیژن داده     -0

 شود.

از دریافت داروهای تجویز شده برای حفهظ بهرون ده قلبهی    -3

 اقمینان حاصل کنید.

دریافههت مقههدار موههرف پههایین دیگوکسههین و مسههمومیت   -4

 دیگوکسین را پیش بینی کنید.

ب از نظر سدیم اقمینان حاصهل  از دریافت مواد غذایی مناس-5

 کنید.

روزانه وزن بیمار را اندازه گیری نموده و تغییراپ قابل توجه -1

 را تشخیص دهید.

 اجتناب از بروز کم آبی را به بیمار بیاموزید. -5

 ت. عملکرد قلبی بهبود یافته اس-4

سرعت ضربان قلب و تنفس بیمار -

 در حد قبیعی است.
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بررسههی عالیههم و نشههانه هههای -1

نارسههایی تحتههانی قلههب )عالیههم  

محاسههبه فشههار نههبض و  -حیههاتی

وزن -تشههخیص نههبض متنههاقض  

اخیههر، تعیههین افههزایش یهها کههاهش 

تشخیص توسط لمهس نقهط   -وزن

ای حداکثر ضربان، اغلب به سمت 

سمع قلب -چپ تغییر محل میدهد

نیهز   از نظر مورمور سیسهتولیک و 

-سومین و چهارمین صدای قلهب 

اندازه گیهری  -سمع ریه از نظر رال

بررسی ادم و -اتساع ورید ژوگوالر

 شدپ آن(

 4بیمار را به داشتن برنامه ای بهرای دفهع ادرار حهداقل ههر     -4

 ساعت ترغیب کنید.

تغییر در خونرسهانی بافهت بهه    -0

دلیل کاهش جریان خون محیطهی  

 در پاسخ به کاهش برون ده قلب

از دریافت داروهای تجویز شده برای حفهظ بهرون ده قلبهی     -4

 اقمینان حاصل کنید.

 

جریان خون محیطی بیمار حفهظ  -4

 استشده یا بهبود یافته 

 

اختالل در تبادل گازی ناشی از -3

احتقان  انویه ریه به دنبال نارسایی 

 میوکارد

ا راپ درمان را با پی بردن به تنگی نفس بیشتر یا کمتر بیمار  -4

 با فعالیت نسبت به قبل بررسی کنید.

تنگی نفس کهاهش یافتهه اسهت.    -4

تبهادل گههازی حفهظ و بهبههود یافتههه   

 است.

 در رابطه بها  عدم تحمل فعالیت-4

کاهش برون ده قلب و یا افهزایش  

 حجم مایعاپ بدن یا هر دو

بههه بیمههار در مههورد اینکههه بههه صههورپ یههک چرخههه دوران -4

 استراحت همراه با فعالیت داشته باشد.

از انجام فعالیت شدید بدنی و تمریناپ ایزومتریکهو ورزش   -0

 های رقابتی اجتناب کند/

فته تحمل فعالیت بیمار افزایش یا-4

 است.

 فعالیتهای روزانه را انجام میدهد.-0

تغییهر در   اضطراب در رابطه با -5

 وضعیت سالمتی و نقش عملی

 از بیمار حمایت مذهبی، روانی و عاقفی انجام دهید.-4

به بیمار اقالعاپ مناسهب در مهورد کاردیومیوپهاتی را ارئهه     -0

 نمایید.

 یه نمایید.بیمار را به انجام فعالیت خود مراقبتی تشو-3

شرایطی را فراهم نمایید تا بیمار آزادانه در مورد ترس هایش -4

 صحبت کند.

 اضطراب بیمار کاهش یافته است.-4

بیمار ترس ها و نگرانی هایش را -0

 بیان میکند.

بیمار برنامهه مراقبهت از خهود را    -4به بیمار در مورد برنامه دارویی، محدودیت غهذایی آمهوزش   -4عدم رعایهت درمهان دارویهی و    -1
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 دهید. رژیم غذایی

 به بیمار برای سازش با تغییراپ در شیوه زندگی کمک کنید.-0

در مورد تنظیم فعالیتهای روزانهه و افهزایش تحمهل فعالیهت     -3

 آموزش دهید.

در مورد عالئمی که پس از بروز باید به پزشک گزارش کنهد  -4

 آموزش دهید.

 رعایت میکند.
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کاردیتفرآیند رپستاری    از بیمار   مبتال هب  رپی
 و شناخت يبررس

 )ارزيابي اوليه(
 ارزشيابي برنامه ريزي و اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

با مشاهده و ارزیهابی بیمهار در   -4

وضعیت ههای مختلهف در بسهتر،    

 درد بیمار را ارزیابی نمایید.

کشف نمایید که آیها درد بیمهار   -0

بهدون  با حرکاپ تنفسهی بها و یها    

عبور واقعی هوا، خم شدن، صاف 

کردن و یا چرخاندن ستون فقراپ، 

شههامل گههردن، حرکههاپ شههانه و  

بازوها، سرفه، یا بلع، تحهت تها یر   

 قرار میگیرد.

بههرای سههمع صههدای مههالش    -3

پریکارد دیاگرام گوشی را محکهم  

بههه قفسههه سههینه در کنههاره چههپ  

قفسههه سههینه در ارتبههاط بهها درد -4

 بیمار را در بستر یا صندلی هرکدام راحتتر است( قرار دهید.-4 التهاب پریکارد

داروهای ضد درد، آنتی بیوتیک یا کوتونها را قبه دسهتور بهه   -0

 بیمار بدهید

 بیمار را از نظر پاسخ به درمان پایش کرده و  بت نمایید.-3

 

 بیمار درد ندارد.-4

بیمههار فعالیتهههای روزانههه را بههه  -0

 راحتی انجام میدهد.

درجه حرارپ بدن بیمار در حهد  -3

 قبیعی است.

 صدای مالش پرکارد وجود ندارد.-4

یا  افیوژن پریکاردخطر احتمال -0

 تامپوناد قلبی

بیمار را از نظهر عالیهم تامپونهاد )کوتهاهی تهنفس، احسهایس       -4

 ی کنید.سنگینی و سفتب قفسه سینه، گیجی بررس

عالیم حیاتی به خووظ فشارخون بیمار به قور منظم اندازه -0

میلیمتهر جیهوه یها بیشهتر فشهارخون       42گیری شود و به کاهش 

 سیستولی در قی دم )نبض پارادوکس( توجه نمایید.

به عالیمی مثل عدم سمع صداهای قلبی، اتساع ورید ژوگهولر  -3

 در بیمار توجه نمایید.

 عوارضی در بیمار وجود ندارد.-4

فشارخون بیمهار در حهد قبیعهی    -0

 می باشد.

صداهای ضهربان قلهب قهوی، و    -3

 قابل سمع هستند.

 اتساع ورید گردن وجود ندارد.-4



62 

 

استخوان جناغ سهینه در چههرمین   

 دهید. فضای بین دنده ای قرار

نه عالیم ذکر شده بهه پزشهک گهزارش    در صورپ بروز هرگو-4

 کنید و بیمار را برای انجام پریکاردیوسنتز آماده نمایید.
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 مبتال هب  انرسایی قلبی   فرآیند رپستاری  از بیمار
)ارزيابي  و شناخت يبررس

 اوليه(
 ارزشيابي اقدامات پرستاريبرنامه ريزي و  تشخيص پرستاري

تاریخچههه سههالمتی در مههورد وجههود -4

را در بیمههار  HFعالیهم و نشهانه ههای    

بررسی کنید )تنگی نفس،کوتاهی نفهس  

 و سرفه(

سههرعت و عمههه تههنفس بیمههار را    -0

 بررسی کیند.

صداهای قلبی بیمار را از نظر وجهود  -3

)نشههانه ای دال بههر شههروع  s3صههدای 

اخهتالل در پمهپ قلهب و بهاقی مانهدن      

خههون بیشههتر بعههد از ضههربان در بطههن  

 راست( سمع کنید.

سههرعت و ریههتم ضههربان قلههب را    -4

بررسی کنید)سرعت زیاد ضهربان قلهب   

عهههدم تحمهههل فعالیهههت و  -4

خستگی به علت کهاهش بهرون   

  ده قلبی
در فاز حاد بیماری با عالیم نارسایی شدید قلبی، بیمار استراحت -4

 مطله باشد.

تناوب فعالیت همراه بعد از فاز حاد بیماری برنامه فعالیت باید به -0

با استراحت باشد. و از داشتن فعالیت مورف کننده انرژی در همان 

 روز با بالفاصله به توالی عوض شود.

به بیمار آموزش دهید که از انجام فعالیت های جسمی در محهیط  -3

سهاعت بعهد از    0هوای بسیار گرم و سرد یا مرقوب اجتناب کنهد.  

های بدنی منتظر بمانهد. در صهورپ   خوردن غذا پیش از انجام فعالیت

بروز تنفس کوتاه، در یا گیجی، فعالیت را متوقف کند. فعالیت ها را 

 باکاهش دما و دوره کاهش دما پایان بخشد.

پاسخ بیمار نسبت به فعالیتهای مورد نیاز را پهایش کنیهد )عالیهم    -4

حیاتی، سطح اشباع اکسهیژن در قهی و بالفاصهله بعهد از شناسهایی      

 فعالیت، مورد پایش قرار دهید(.میزان 

بیمار افزایش تحمل -4

 فعالیت را بیان میکند.

سرعت قلب، فشارخون، -0

سرعت تنفس و پالس اکسی 

متری در محدوده هدف خفظ 

 شده است.
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نشان میدهد که حجم ضربه ای کهاهش  

پرشهدن  یافته و بطن فرصت کمی برای 

 (دارد

از نظهر وجهود ادم، پوسهت    بیمار را -5

رنگ پریده یا سهیانوزه و سهرد بررسهی    

 کنید.

عالیم و نشانه ههای افهزایش حجهم    -4

مایعاپ ریوی و سیستمیک را در بیمهار  

 بررسی کنید.

)از  بیمار را از نظر اختالالپ خهواب -0

خواب بیدار شهدن بهطهور ناگههانی بهه     

دنبال تنگهی نفهس، تعهداد بهالش ههای      

 مورد نیاز برای خواب(

ریههه هههای بیمههار را از نظههر وجههود  -3

کراکل و ویزینگ یها فقهدان آن، مکهررا    

 سمع کنید.

 اتساع ورید ژوگر را بررسی کنید.-4

بههرون ده ادراری بیمههار را بههه دقههت -5

 اندازه گیری کنید.

 در رابطهه افزایش حجم مایع -0

 سندرم نارسایی قلب

 قبه دستور داروی دیورتیک بیمار را صبح زود به او داده شود.-4

وضعیت مایعاپ بدن بیمار را بها سهمع ریهه، مقایسهه وزن ههای      -0

 نمایید.روزانه، کمک به راعیت رژیم غذایی کم سدیم، بررسی 

میزان مایع مورد نیاز تزریقی را به دقت کنترل کنید و بها پزشهک   -3

در مورد حداکثر مقدار احتمالی دارو با حجم مایعاپ داخل وریهدی  

 مشورپ کنید.

بیمار را در وضعیتی قرار دهید که امکهان تهنفس راحهت بهرایش     -4

 فراهم گردد )سر تخت را بباال قرار دهید(.

ر را با بالش هایی حمایت کنید تا از خسهتگی  پایین بازوهای بیما-5

ناشی از کشش مداوم وزن آنها بهر روی عضهالپ شهانه جلهوگیری     

 شود.

شکنندگی پوست بیمار را به علت کاهش جریان خون در نواحی -1

 دارای ادم و خطر صدمه پوستی بررسی کنید.

تعادل مایعاپ در بیمار -4

 حفظ شده است.

ادم محیطی و خارجی -0

 کاهش یافته است.
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پ لزوم وزن روزانه بیمار را در صور-1

 اندازه گیری کنید.

اقداماپ مناسب جهت پیشگیری از زخم فشاری را انجهام دهیهد   -6

ضعیت مکرر، اجتناب از قرار گرفتن در وضعیتی که از فشار )تغییر و

 اجتناب شود، انجام تمریناپ پا(.

وضعیت حسهی و سهطح هوشهیاری    -6

بیمار را بهه دلیهل کهاهش یهافتن میهزان      

خون تخلیه شده از قلب، مقدار اکسیژن 

 شده به مغز، ارزیابی کنید. حمل

 

تنگهی   اضطراب در رابطه بها -3

نفس ناشهی از اکسهیژن رسهانی    

 ناکافی

 برای بیمار راحتی فیزیکی و حمایت روانی را فراهم کنید.-4

 گاهی حضور اعضای خانواده باعث دلگرمی بیمار میشود.-0

راههای کنترل اضطراب و اجتناب از قرار گرفتن در موقیت ههای  -3

 کننده اضطراب را به بیمار آموزش دهید.تشدید 

به دلیل شیوه باالی افسردگی در این بیماران، آنها را از ایهن نظهر   -4

 مورد بررسی قرارد هید.

اضطراب بیمار کاهش -4

 یافته است.

بیمار خواب راحتی در -0

 شب دارد.

فعالیتهای روزانه زندگی و فعالیتههای  -4

ایجههاد کننههده تنگههی نفههس را در بیمههار 

 بررسی کنید.

 

فقدان قدرپ به علت بیماری -4

مهههزمن و بسهههتری شهههدن در  

 بیمارستان

 زمانی را برای گوش کردن فعال به بیمار اختواظ دهید.-4

 بیمار را به بیان دغدغه هایشان تشویه کنید.-0

به بیمار فرصتی برای تومیم گیری، مثل چه زمهانی فعالیتهها رخ   -3

مایعاپ با در نظر گرفتن محدودیت دهد یا تشویه به انتخاب غذا و 

 غذایی داده شود.

بیمار برای برنامه درمانی و -4

 مراقبتی تومیم میگیرد.

، روش هههههای HFدرک بیمههههار از -0

خودمراقبتی و رعایت موارد درمهانی را  

 مورد بررسی قرار دهید.

 

آگاهی از برنامه درمهان  عدم -5

عدم رعایت برنامهه   در رابطه با 

 درمانی

 بیمار آموزش های ذیل داده شود:به 

 داروها به قور روزانه و قبه دستور پزشک مورف شود.-

 کنترل وزن روزانه در یک زمان و با همان لباس.-

 از مورف نمک خودداری شود.-

قدم زدن و سایر فعالیتها را به تدریج افهزایش داده بهه شهرقی کهه     -

بیمههار برنامههه مراقبههت از  -4

 خود را رعایت میکند.

از دریافههت رژیههم  بیمههار -0

غذایی که دارای سدیم بیشتر 

نباشههههد در روز  3تهههها  0از 
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 باعث خستگی و تنگی نفس نشود.

فعالیت به همراه دوره هایی از استراحت، انهرژی   با ایجاد تعادل در-

 را ذخیره کنید.

از قرار گیری از سرما یا گرمای شدید به دلیل افهزایش کهار قلهب    -

 خودداری کنید.

 از مورف تنباکو و الکل خودداری نمایید.-

 مالقاپ منظم با پزشک داشته باشید.-

 اقمینان حاصل میکند.

داروههها را قبههه تجههویز   -3

 دریافت میکند.

هرگونه عالیم غیرمعمهول  -4

یا ا هراپ جهانبی را گهزارش    

 میکند.
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 فرآیند رپستاری  از بیمار   مبتال هب   هیپراتنسیون
 و شناخت يبررس

 )ارزيابي اوليه(
 ارزشيابي برنامه ريزي و اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

کنترل فشاخون در فواصل مکرر -4

و سپس در فواصهل برنامهه ریهزی    

 شده

بررسی عالیم ناشهی از آسهیب   -0

-بههه ارگههان هههدف )درد آنژینههی 

-تغییراپ در گفتار-کوتاهی تنفس

بینایی یا تعادل، خونریزی از بینهی،  

سیاهی رفتن چشم یا شب سردرد، 

 ادراری

بررسی سرعت، ریتم، مشخوهه  -3

 نبض های اپیکال و محیطی

خونرسانی ناکافی بافهت در  -4

 رابطه با افزایش فشارخون

دقیقه قبل از اندازه گیهری فشهارخون    32به بیمار آموزش دهید که -4

 دقیقه قبل از اندازه گیری به آرامی بنشیند.  5اجتناب کند. به مدپ 

 اندازه کاف را بر اساس اندازه بیمار انتخاب کنید.-0

کیسه کاف مسهتقیم  کاف را سفت اقراف بازوی بیمار ببندید مرکز -3

 در مسیر شریان براکیال باشد.

 بازوی بیمار را در سطح قلب قرار دهید.-4

. بهه قهور قبیعهی    فشارخون سیستولیک را قبل از سمع لمس کنیهد -5

 میلیمتر جیوه بین بازوها تفاوپ کند. 5فشارخون نباید بیشتر از 

فشهههههارخون در کمتهههههر از -4

میلیمتههر جیههوه توسههط  42/442

اصههال  شههیوه زنههدگی، درمههان 

 دارویی حفظ میشود.

هیچ گونه عالمتهی از آنهژین،   -0

تپش قلهب یها تغییهراپ بینهایی     

 وجود ندارد.

نبض های محیطی قابل لمس -3

 می باشند.

در  نقههص دانههش و آگههاهی -4

رابطههه بهها ارتبههاط بههین رژیههم  

  درمانی و کنترل فرآیند بیماری
 مفهوم کنترل فشارخون را برای بیمار توضیح دهید.-4

برای کاهش وزن، بیمار را به مشاوره با متخوهص تغذیهه تشهویه    -0

 نمایید.

در مورد محدودیت دریافت سدیم و چربی، افزایش مورف میوه و -3

بیمهههار در مهههورد افهههزایش  -4

فشارخون و کنترل آن اقالعهاپ  

 الزم دارد.
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م بدنی و اجتناب از مورف دخانیهاپ  سبزیجاپ و انجام تمریناپ منظ

 و الکل، به بیمار آموزش داده شود.

برنامه درمانی  آگاهی ازعدم -0

درمان  عدم رعایتدر ارتباط 

 های تجویز شده

ارو اقالعاپ نوشتاری مربوط به آ ار مورد انتظار و ا راپ جانبی د-4

 به بیمار داده شود.

بیمار را نسبت به افزایش فشارخون برگشتی ناشی از قطع ناگهانی -0

 دارو آگاه کنید.

بیمار را از تغییر مداوم فشارخون و وجود دامنه ای برای تغییر که -3

 باید تحت پایش قرار گیردآگاه کنید.

بیمار برنامه مراقبت از خود -0

 را رعایت میکند.
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تشخیص اهی رپستاری 
 ساری 
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 و شناخت يبررس
 )ارزيابي اوليه(

 ارزشيابي برنامه ريزي و اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

بیمهههار را از نظهههر عالیهههم  -4

نارسایی قلب و کاهش برون ده 

قلههب و صههدای قلههب و ریههه   

 بررسی کنید.

بیمههار را از نظههر درد قفسههه  -0

سینه و عالیم همهراه آن شهامل   

تهوع، سهوء هاضهمه، تعریهه و    

 غیره بررسی کنید.

جذب و دفهع مایعهاپ را در   -3

 اندازه گیری کنید. بیماران

کاهش برون ده قلبی ناشهی  -4

از تغیر در سرعت ضربان قلب، 

ریهتم قلهب، حجهم ضهربه ای،     

تغییر در پیش بار و پس بهار و  

  انقباض پذیری قلب 

در صورپ بروز درد در قفسه سینه بیمهار : وی را رد وضهعیت   -4

عالیهم حیهاتی بیمهار را    -به وی اکسهیژن بدهیهد  -قاقباز قرار دهید

درد بیمار را تسهکین  -بیمار را کنترل کنید به قور مدام-کنترل کنید

 به پزشک اقالع دهید.-دهید

 جذب و دفع مایعاپ را در بیماران بدحال کنترل کنید.-0

برون ده ادرار را هر یک ساعت کنترل کنید و به کاهش برون ده -3

 ادرار توجه نمایید.

 و توویربرداری قفسه سینه توجه کنید. EKGبه نتایج -4

   و الکترولیت ها شامل پتاسیم، ABGنتایج آزمایشگاهی نظیر -5

CBC .و سطح کراتینین خون را بررسی و پیگیری کنید 

بیمار را در وضعیت نیمه نشسته یا نشسته با پاهای پهایین تهر از   -1

 سطح قلب و وضعیت راحت قرار دهید.

فشارخون بیمار، نبض و شرایط بیمار را قبهل از دادن داروههای   -6

 بی بررسی کنید.قل

به بیمار توصیه کنید که در قی وقایع حاد، در بسهتر اسهتراحت   -5

 کند

 برون ده قلبی بیمار حفظ شده است.-4
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در صورپ تحمل بیمار، وی را به افزایش تدریجی فعالیهت هها   -4

 تشویه کنید.

 وزن بیمار را هر روز و در یک ساعت مشخص کنترل کنید.-42

 مایعاپ دریافتی را به قور دقیه پایش کنید.-44

ار بودن انفوزیون داخل وریدی، مایعاپ را بها  در صورپ برقر-40

 احتیاط بدهید.

داروهای اینوترپ را قبه دستور پزشهک تنظهیم نمهوده و بهه     -43

 بیمار بدهید.
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 و شناخت يبررس
 )ارزيابي اوليه(

 ارزشيابي برنامه ريزي و اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

به رنگ پوست، حس لمهس  -4

و درجه حرارپ پوسهت توجهه   

 کنید.

پرشدگی مجهدد مهویرگی را   -0

 کنترل کنید.

نبض های محیطی را بررسی -3

 کنید.

نشانه ههای عالیهم ترومبهوز    -4

وریهههد عمقهههی شهههامل درد،   

حساسههیت بههه لمههس، تههورم در 

ساق و ران پها و قرمهزی انهدام    

 درگیر را بررسی کنید.

ناکافی ناشی از  خون رسانی-4

نارسایی تغذیه بافتی در رابطهه  

بهها کههاهش اکسههیژن رسههانی   

 مویرگی
 اندام را پایین تر از سطح قلب قرار دهید.-4

به بیمار توصیه کنید کهه انهدام را گهرم نگهه داشهته و جهوراب       -0

 بپوشد.

 به بهداشت و سالمت پای بیمار توجه کنید.-3

مال سیگار، فهورا آن را  به بیمار توصیه کنید که در صورپ استع-4

 قطع کنید.

را باال نگه داشته و از بیمار در صورپ عدم کفایت وریدی اندام -5

 عدم فشار در زیر زانو اقمینان حاصل کنید.

 و مناسب پای بیمار استفاده کنید. از جوراب االستیک-1

 

 کند.میبیمار از درد شکایت ن-4

نبض ههای محیطهی در انهدام حهس     -0

 شود.می

پرشدگی مجدد مویرگی اندام هها در  -3

  انیه مشاهده میشود. 3کمتر از 

 اندام های بیمار گرم میباشند.-4
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 و شناخت يبررس
 )ارزيابي اوليه(

 ارزشيابي برنامه ريزي و اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

انههدامها را از نظههر عمههه و   -4

 وسعت ادم بررسی کنید

در یهک  وزن بیمار را روزانه -0

ساعت مشخص و ترجیحا قبهل  

از صههبحانه، از نظههر افههزایش   

 ناگهانی وزن کنترل کنید.

صداهای ریه را از نظهر رال،  -3

تههالش هههای تههنفس، وجههود و  

 شدپ اورتوپنه بررسی کنید.

افزایش حجم مایعهاپ بهدن   -4

ناشی از احتباس آب و سهدیم  

در بههدن بههه دنبههال نارسههایی   

 احتقانی قلب
درجه باال نگهداشته شود و از نظهر   45تا  32سر تخت بیمار را -4

 ورید ژوگولر جهت وجود اتساع در وضعیت نشسته بررسی کنید.

فشار ورید مرکزی، فشار متوسهط شهریانی و بهرون ده قلهب را     -0

 کنترل و به پزشک گزارش دهید.

در صههورپ وجههود نارسههایی قلههب اقههداماپ الزم ر در جهههت -4

 کاهش برون ده قلبی بعمل آورید.

 میران جذب و دفع مایعاپ را کنترل کنید.-5

 0در صورپ وجود ادم در اندام وابسته مرتبا بیمار را حداقل هر -1

 ساعت تغییر وضعیت دهید.

محدودیت دریافت سدیم و مایعاپ را در برنامه غذایی روزانهه  -6

 اعمال کنید.

عالیم بالینی زودرس و علل افهزایش  -4

 حجم مایعاپ شناسایی گردید.

الیم بالینی ناشی از افهزایش حجهم   ع-0

 مایعاپ کاهش یافته است.
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 و شناخت يبررس
 )ارزيابي اوليه(

 ارزشيابي اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

عالیم و نشانه های آسپیراسیون -4

و مایعهاپ   ترشحاپ یا مواد غذایی

)شههامل سههمع صههدای رونکههوس، 

صدای ماپ هنگام دق قفسه سهینه،  

تاکی کاردی، دیس پنه وسیانوز( را 

 ارزیابی کنید.

نتههایج عکههس قفسههه سههینه و   -0

گههزارش یافتههه هههای مربههوط بههه   

 انفیلتراسیون را کنترل کنید.

   

احتمال آسپیراسهیون در رابطهه   -4

با کاهش سطح هوشیاری، کهاهش  

ش رفلکههس رفلکههس گههگ، کههاه

  سرفه، اختالل در عمل بلع، ...
عواملی را که داللت بر آسیپیراسیون دارند مانند کاهش سهطح  -4

 هوشیاری و ... را مورد بررسی قرار دهید.

 وسایل ساکشن را در کنار بیمار قرار دهید.-0

در صورپ تجمع ترشحاپ در دهان، ساکشن به عمل آورده و -3

 .مراقبت از دهان را بعمل آورید

در صورپ نداشتن رفلکس گگ و یا عهدم هوشهیاری کامهل،    -4

 تغذیه از را دهان را شروع ننمایید.

یه بیمار را در وضعیت ذدقیقه بعد از تغ 32در هنگام و حداقل -5

 نیمه نشسته یا نشسته قرار دهید مگر ممنوعیت داشته باشد.

در صورپ بروز آسپیراسیون اقهداماپ ذیهل را نجهام دهیهد :     -1

آماده کردن بیمار جههت گرافهی   -اقالع به پزشک-تراشه ساکشن

 سینه

در صورتیکه بیمهار از راه لولهه معهده تغذیهه میشهود، اصهول       -6

 صحیحی هنگام گاواژ را رعایت نمایید.

هرگونههه عههواملی را کههه سههبب -4

آسپیراسیون و خفگی میشود را بهه  

 موقع تشخیص میدهد.

اقهههههدام مناسهههههب جههههههت -0

و تهویههه بازنگهداشههتن راه هههوایی 

مناسب را بهه قهور مهداوم فهراهم     

 میکند.

الگوی تنفسی بیمار را ارزیابی و -4

 بههت نماییههد )وضههعیت تنفسههی از 

اخهتالل در تهنفس بهه صهورپ     -0

اختالل در تبادل گازی در ارتبهاط  

 الگوی تنفسی بیمار را ارزیابی و  بت نمایید.-4

مددجو را در وضعیت راحت قرار دهید )نیمه نشسته یا کهامال  -0

هرگونه اختالل تنفسی به موقهع  -4

 تشخیص داده شد.
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لحاظ سطحی بودن، کند یها سهریع   

بودن، تنگی نفس، ارتوپنه، اسهتفاده  

از عضالپ کمکهی هنگهام تهنفس،    

سمع صداهای ریوی، خهس خهس   

، سههرفه بیقههراری، گیجههی   سههینه

 سیانوز(

با الگوی نامناسب تنفسی در نتیجه 

 ادم ریه و...

 نشسته(

 ترس و اضطراب بیمار را کاهش دهید.-3

تری انجهام داده و هرگونهه مهوارد غیرقبیعهی را     پالس اکسهیم -4

 گزارش کنید.

 اکسیژن درمانی را قبه دستور پزشک تجویز نمایید.-5

اقداماتی جهت خروج ترشحاپ ریه از جمله تشهویه بهه سهرفه،    

مرقوب ساختن هوای دمی و دریافت مایعهاپ مگهر اینکهه منهع     

 مورف داشته باشد.

 دهید.درناژ وضعیتی را قبه دستور انجام -1

گرافی سینه قبه دستور انجام دهید و هرگونه موارد غیرقبیعی را 

 به پزشک گزارش کنید.

 کنترل جذب و دفع را انجام دهید.-6

عالیم حیاتی بیمار را کنترل کرده و هرگونه موارد غیر قبیعهی  -5

 را به پزشک گزار ش کنید.

صههحیحی از وضههعیت ارزیههابی -0

 تنفسی بیمار انجام گردید.

اقدام مناسهب جههت برقهراری    -3

یک الگوی تنفسی مو ر فراهم شده 

 است.
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 و شناخت يبررس
 )ارزيابي اوليه(

 ارزشيابي اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

عالیم و نشانه ههای مربهوط بهه    -4

عههدم تحمههل فعالیههت را در بیمههار 

-خستگیبررسی نمایید )ضعف و 

افزایش -تعریه-تنگی نفس فعالیتی

ضربان قلب و کاهش فشارخون به 

 دنبال فعالیت(

عوامههل محههدود کننههده فعالیههت -0

جسههمانی را مههورد بررسههی قههرار  

 دهید.  

اخههتالل تحههرک جسههمانی در  -4

رابطه با )درد، ضعف و خسهتگی(  

عههدم تحمههل فعالیههت و تههرس از  

خارج شدن درن ها و لوله هها یها   

  پارگی بخیه ها و غیره 

عواملی را که داللت بر آسیپیراسیون دارند مانند کاهش سهطح  -4

 هوشیاری و ... را مورد بررسی قرار دهید.

 قرار دهید.وسایل ساکشن را در کنار بیمار -0

در صورپ تجمع ترشحاپ در دهان، ساکشن به عمل آورده و -3

 مراقبت از دهان را بعمل آورید.

در صورپ نداشتن رفلکس گگ و یا عهدم هوشهیاری کامهل،    -4

 تغذیه از را دهان را شروع ننمایید.

دقیقه بعد از تغذیه بیمار را در وضعیت  32در هنگام و حداقل -5

 رار دهید مگر ممنوعیت داشته باشد.نیمه نشسته یا نشسته ق

در صورپ بروز آسپیراسیون اقهداماپ ذیهل را نجهام دهیهد :     -1

آماده کردن بیمار جههت گرافهی   -اقالع به پزشک-ساکشن تراشه

 سینه

در صورتیکه بیمهار از راه لولهه معهده تغذیهه میشهود، اصهول       -6

 صحیحی هنگام گاواژ را رعایت نمایید.

را بهه  هرگونه اخهتالل فعالیهت   -4

 موقع تشخیص میدهد.

ارزیههابی صههحیح از وضههعیت   -0

 فعالیت بیمار انجام شده است

اقدام مناسهب جههت برقهراری    -3

 یک یک

الگوی تنفسی بیمار را ارزیابی و -4

 بههت نماییههد )وضههعیت تنفسههی از 

اخهتالل در تهنفس بهه صهورپ     -0

اختالل در تبادل گازی در ارتبهاط  

 الگوی تنفسی بیمار را ارزیابی و  بت نمایید.-4

 مددجو را در وضعیت راحت قرار دهید )نیمه نشسته یا کهامال -0

هرگونه اختالل تنفسی به موقهع  -4

 تشخیص داده شد.
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لحاظ سطحی بودن، کند یها سهریع   

بودن، تنگی نفس، ارتوپنه، اسهتفاده  

از عضالپ کمکهی هنگهام تهنفس،    

مع صداهای ریوی، خهس خهس   س

سههینه، سههرفه بیقههراری، گیجههی    

 سیانوز(

با الگوی نامناسب تنفسی در نتیجه 

 ادم ریه و...

 نشسته(

 ترس و اضطراب بیمار را کاهش دهید.-3

پالس اکسهیمتری انجهام داده و هرگونهه مهوارد غیرقبیعهی را      -4

 گزارش کنید.

 اکسیژن درمانی را قبه دستور پزشک تجویز نمایید.-5

اقداماتی جهت خروج ترشحاپ ریه از جمله تشهویه بهه سهرفه،    

منهع  مرقوب ساختن هوای دمی و دریافت مایعهاپ مگهر اینکهه    

 مورف داشته باشد.

 درناژ وضعیتی را قبه دستور انجام دهید.-1

گرافی سینه قبه دستور انجام دهید و هرگونه موارد غیرقبیعی را 

 به پزشک گزارش کنید.

 کنترل جذب و دفع را انجام دهید.-6

عالیم حیاتی بیمار را کنترل کرده و هرگونه موارد غیر قبیعهی  -5

 را به پزشک گزار ش کنید.

ارزیههابی صههحیحی از وضههعیت -0

 تنفسی بیمار انجام گردید.

اقدام مناسهب جههت برقهراری    -3

یک الگوی تنفسی مو ر فراهم شده 

 است.
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 و شناخت يبررس
 )ارزيابي اوليه(

 ارزشيابي اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

آسهیب  بیمار را از نظهر وجهود   -4

ماننههههد ضههههعف، خسههههتگی،   

هایپوتانسیون وضعیتی، اسهتفاده از  

 مسکن های مخدر بررسی کنید.

خطراپ محیطی تهدیهد کننهده   -0

سههالمتی بیمههار )نداشههتن حفههاظ  

 تخت و...( را بررسی کنید.

 

بروز صهدمه و ترومها بهه    خطر -4

علههههت سههههرگیجه ناشههههی از   

عدم تعهادل  -هیپوتانسیون وضعیتی

اکسیژناسیون و کاهش -الکترولیتی

   و... پرفیوژن بافتی

 نرده های کنار تخت را باال بکشید.-4

 وسایل مورد نیاز بیمار را در کنار تخت قرار دهید.-0

برای جلوگیری از هیپوتانسیون وضعیتی به بیمار آموزش دهید -3

که تغییر پوزیشن از وضعیت خوابیده به نشسته و از نشسته به 

 جام دهد.ایستاده  را به آهستگی ان

در هنگام استفاده از مسکن مخدر بیمار را به استراحت در -4

 تخت محدود کنید.

با حفظ فشارخون بیمار در حد قبیعی پرفیوژن بافتی را -5

 اصال  کنید.

با تجویز اکسیژن قبه دستور پزشک و نشستن در وضعیت -1

 نیمه نشسته اکسیژناسیون بیمار را اصال  کنید.

 بیمار را اصال  کنید.برون ده قلبی -6

عوامل مهو ر در صهدمه و ترومها    -4

 شناسایی شد.

بیمار از نظر ریسک فاکتور ههای  -0

 دخیل در آسیب شناسایی شد.

خطراپ محیطی دخیل در صدمه -3

 و تروما کاهش داده شده است.
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 و شناخت يبررس
 )ارزيابي اوليه(

 ارزشيابي اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

نشانه های اخهتالل در  عالیم و -4

-تههرمیم زخههم )افههزایش قرمههزی 

رنهگ پریهدگی یها    -التهاب پوست

 نکروز پوست(

عالیم و نشهانه ههای تحریهک    -0

 پوستی را بررسی کنید.

اخههتالل در سههالمت پوسههت و -4

بافههت بههه علههت پرفیههوژن ناکههافی 

مهدپ   یبافت، بی حرکتهی قهوالن  

   و...
-)قرمهزی عالیم و نشهانه ههای اخهتالل در تمامیهت پوسهت      -4

 رنگ پریدگی یا نکروز پوست( را بررسی کنید.-التهاب

استفاده از چسب را جهت جلهوگیری از تحریهک پوسهت بهه     -0

 خووظ زمانیکه بیمار ادم دارد را محدود کنید.

به افزایش تحرک با توجه به توانایی بیمهار و دسهتور پزشهک    -3

 کمک کنید.

 کنید.ساعت یکبار کمک  0به تغییر پوزیشن حداقل هر -4

 برجستگی های استخوانی را ماساژ ندهید.-5

در صههورپ اسههتراحت مطلههه بههودن بیمههار آمههوزش انجههام  -1

ورزشهای در تخت در حد تحمل انجام شود. و یا قبهه دسهتور   

پزشک به خارج شدن هرچه سریعتر از تخهت و شهروع فعالیهت    

 تشویه کنید.

دالیههل ایجههاد کننههده تحریههک   -4

 ت.پوستی در بیمار حذف شده اس

 سالمت پوست حفظ می گردد.-0
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 و شناخت يبررس
 )ارزيابي اوليه( 

 ارزشيابي اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

را  عالیم و نشانه های سهوء تغذیهه  -4

در بیمار بررسی کنید )عدم تطابه وزن 

تغییراتهی  -با سن و قد و ساختمان بدن

 HCT، HBدر مقادیر آلبومین، پروتئین، 

 ضعف خستگی و-کلسترول

تغذیه کمتر از نیاز بدن به علهت  -4

بههی اشههتهایی در نتیجههه اضههطراب، 

دیسههپنه و درد، کههاهش فعالیههت و  

  یبوست
 بیمار را جهت استفاده از مواد غذایی ترغیب کنید.-4

 زمان کافی به بیمار جهت میل کردن به غذا بدهید.-0

مورف مواد غذایی به مقدار کم و به دفعاپ زیهاد در  -3

 تهوع و استفراغ را به بیمار توصیه کنید. صورپ داشتن

جهت کهاهش دیهس پنهه بیمهار رادر وضهعیت نیمهه       -4

 نشسته قرار دهید.

مواد غذایی که بلع آنها راحتتر است یها مهورد عالقهه    -5

 بیمار می باشد تهیه نمایید.

 با متخوص تغذیه مشورپ نماید.-1

بی اشتهایی بیمار مورد بررسی قرار -4

ع آن اقهداماپ  گرفت و در جههت رفه  

 انجام گردید.

 بیمار اشتهای کافی به غذا دارد.-0

بیمار را از نظر عالیم افهزایش وزن  -4

 .کنترل کنید

وضههعیت تغذیههه بیمههار را بررسههی -0

 کنید.

 

تغذیه بیشتر از نیاز بدن به علهت  -0

کاهش سوخت و ساز مواد غذایی و 

 کاهش میزان متابولیسم

همههراه دوره هههای بیمههار را بههه انجههام فعالیههت بههه  -4

 استراحت در صورپ دستور پزشک تشویه نمایید.

 وسایل مورد نیاز بیمار را در کنار تخت قرار دهید.-0

 نیاز های تغذیه ای بیمار را بررسی کنید.-3

بیمار از نظر افهزایش وزن بررسهی   -4

 شد.

 وضعیت تغذیه بیمار بررسی شد.-0

عههاداپ قبیعههی دفههع مههددجو را   -4

 بررسی کنید

یبوست به علت کهاهش فعالیهت   -3

 و...

 بیمار را به عدم خودداری از دفع مدفوع تشویه کنید.-4

لیت بیمار را با توجه به سطح تحمل وی و دستور فعا-0

نشانه های یبوست شناسایی شده و -4

اقههدام الزم جهههت برقههرف کههردن و  



81 

 

خووصهههیاپ مهههدفوع را از نظهههر -0

 دفعاپ، قوام و شکل بررسی کنید.

عالیم و نشانه های دال بر یبوسهت  -3

-تهههوع-اتسههاع شههکم-)بههی اشههتهایی

کرامپ -احساس پری یا فشار در شکم

 شکمی( را بررسی کنید.

 پزشک افزایش دهید.

لیهوان در صهورپ    5-42بیمار را به خهوردن روزانهه   -3

 عدم منع تشویه کنید.

 بیمار را به مورف غذاهای پرفیبر تشویه کنید.-4

 شده است.پیشگیری از یبوست انجام 
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 و شناخت يبررس
 )ارزيابي اوليه(

 ارزشيابي اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

الگوی خواب بیمهار را بررسهی   -4

 .کنید

عوامهههل مهههو ر در خهههواب را  -0

 شناسایی کنید.

عالیم و نشانه ههای اخهتالل در   -3

الگههوی خههواب )شههکایت کالمههی  

بیمههار از بخههواب رفههتن، احسههاس 

خههواب، بیههدار  عههدم رضههایت از  

تاخیر -شدنهای مکرر در قول شب

در شروع خواب، زود بیهدار شهدن   

 از خواب، اضطراب و بی قراری(

اخههتالل در الگههوی خههواب بههه -4

علت تهرس، محهیط ناآشهنا، درد،    

سرو صدا و مراقبتههای مکهرر   

 در قول شب و...  
 نیازهای فیزیولوژیک بیمار قبل از خواب برقرف کنید.-4

 بیمار را کاهش دهید.ترس و اضطراب -0

 صدای محیط را کاهش دهید.-3

 به بیمار برای تخلیه مثانه قبل از خواب توصیه کنید.-4

در صورپ تنگی نفس از اکسهیژن در قهول خهواب اسهتفاده     -5

 کنید.

در صورپ ارتوپنهه از بهالش اضهافی و قهرار دادن بیمهار در       -1

 وضعیت نشسته استفاده کنید.

پرستاری قبهل از شهروع خهواب بیمهار     برای انجام مراقبتهای -6

 برنامه ریزی کنید.

عوامل مختل کننده خواب بیمار -4

 شناسایی شد.

اقهههداماپ الزم جههههت بهبهههود -0

 کیفیت خواب بیمار انجام شد.
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 و شناخت يبررس
 )ارزيابي اوليه(

 ارزشيابي اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

میههزان توانههایی بیمههار در امههر   -4

 خود را بررسی کنید.مراقبت از 

عوامههل تهها یر گههذار بههر روی    -0

 توانایی های بیمار را بررسی کنید.

 

غیرمههو ر در مراقبههت از خههود  -4

درد، خسهتگی، ضهعف،    رابطه بها  

  کاهش تحمل فعالیت
بیمار را جهت انجام فعالیتهای روزمره به تنهایی )تاحدامکان( -4

 تشویه کنید.و جلوگیری از وابسته شدن به خانواده و پرستار 

زمان کافی به بیمار جهت انجام فعالیتهها و مراقبتهها از خهود    -0

 بدهید.

 بیمار را به بیان ترس و اضطراب خود تشویه کنید.-3

 درد را با روشهای درمان دارویی و غیردارویی تسکین دهید.-4

به بیمار آموزش دهید در صورپ خستگی استراحت کهرده و  -5

ایش دههد و از خسهتگی جلهوگیری    فعالیت خود را تدریجی افز

 نماید.

میههزان توانمنههدی بیمههار در امههر -4

مراقبت و در انجام کارهای روزانهه  

 بررسی شد.

اقهههداماپ الزم جههههت بهبهههود -0

 کیفیت خواب بیمار انجام شد.
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 و شناخت يبررس
 )ارزيابي اوليه(

 ارزشيابي اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

بههروز عالیههم و نشههانه هههای -4

عفونههت را در بیمههار بررسههی   

 کنید.

-)افزایش درجه حهرارپ بهدن  

-افزایش تعداد تنفس-بروز لرز

افزایش تعهداد نهبض بهاالتر از    

-قرمهزی -ضربه در دقیقهه  422

درنههاژ در هههر -التهههاب-تههورم

منطقههه ای کههه آسههیب پوسههتی 

افهزایش ترشهحاپ   -وجود دارد

 ریوی و...(

عفونت بهه علهت تجمهع    خطر -4

کهاهش قهدرپ   ترشحاپ ریهوی،  

سرفه، کاهش مقاومت بدن به دلیل 

  سوء تغذیه
قبل از هرگونه اقهدام دسهتها را بهه قهور صهحیح      -0

 بشویید.

در انجام کلیه اقهداماپ تههاجمی ماننهد سهونداژ،     -3

 تزریقاپ و.. نکاپ استریل را رعاپ کنید.

بیمار را به مورف مایعاپ به اندازه کافی تشهویه  -4

 نمایید.

 ایت بهداشت فردی تشویه نمایید.بیمار را به رع-5

کیسه ادرار بیمار را در پهایین تهر از سهطح مثانهه     -1

جهت جلوگیری از برگشت ادرار از کیسهه ادرار بهه   

 مثانه قرار دهید.

قبه دستورالعمل کاتتر ادراری و آنژیوکهت، لولهه   -6

 تراشه و پانسمان بیمار راتعویض نمایید.

شحاپ واژن، نمونه کشت از خون، خلط، ادرار، تر-5

 دهان، زخم تهیه کنید.

عالیم عفونت در بیمار به موقهع تشهخیص   -4

 داده شده و اقداماپ الزم انجام شده است.

اقداماپ الزم جههت پیشهگیری از عفونهت    -0

 انجام شده است.

عفونت عالیم و نشانه های -4

موضع عمل را در بیماران 

عالیم و نشانه های بروز عفونت در ناحیه عمل را  -4 محل جراحی  در عفونت خطر -0

 در بیمار بررسی کنید.

عالیم عفونت در بیمار به موقع تشخیص -4

 داده شده و اقداماپ الزم انجام شده است.
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تشخیص بررسی کند. )افزایش 

-بروز لرز-درجه حرارپ بدن

افزایش -افزایش تعداد تنفس

ضربه  422تعداد نبض باالتر از 

-تورم-قرمزی-در دقیقه

 درناژ در محل عمل( -التهاب

گونه اقدام دستها را به قور صحیح قبل از هر-0

 بشویید.

بیمار را به مورف مایعاپ به اندازه کافی تشویه -4

 نمایید.

 بیمار را به رعایت بهداشت فردی تشویه نمایید.-5

پانسمان ناحیه عمل با رعایت نکاپ استریل انجام -1

 دهید.

موضع عمل را با استفاده از محلول ضدعفونی -6

تکنیک مناسب، ضد عفونی  کاربردکننده مناسب و با 

 کنید.

اقداماپ الزم جهت پیشگیری از عفونت -0

 انجام شده است.
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 و شناخت يبررس
 )ارزيابي اوليه(

 ارزشيابي اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

تنفسهی  علل ایست قلبی و -4

و مههرگ ناگهههانی را بررسههی  

 کنید.

عالیهههم ایسهههت قلبهههی را -0

بررسهههی کنید)عهههدم وجهههود 

کههههاهش سههههطح  -نههههبض

عهههدم وجهههود  -هوشهههیاری

عهدم  -سهیانوز -صداهای قلبی

عدم وجهود  -وجود فشارخون

 تنفس یا تنفس مشکل دار(

عالیههم ایسههت تنفسههی را  -3

 -بررسهههی کنیهههد )گیجهههی  

عدم وجهود  -سیانوز-اضطراب

 نبض و فشارخون(

 

 

 در رابطهه بها   ایست قلبهی تنفسهی   -4

تهاکی  -آسیسهتول -فیبریالسیون بطنهی 

  کاردی بطنی و....
 اقداماپ حیاتی پیشرفته را انجام دهید: -4

 %422برقراری راه هوایی و دادن اکسیژن -

 برقراری راه وریدی-

 مانیتورینگ قلبی-

 استفاده از دستگاه شوک-

 و..( آمیودارون-لیدوکائین-دارو درمانی )اپینفرین-

بیمار را از نظر عوارض احیا بررسی کنید )اتساع معهده و خطهر   -0

-تامپوناد قلبهی -شکستگی استرنوم-شکستگی دنده ها-آسپیراسیون

 سوختگی به حنجره و تراشه در حین اینتوباسیون(

 اقداماپ بعد از احیای موفه را انجام دهید:-3

 انتقال بیمار به بخش ویژه-

 تنفسی -مانیتورینگ قلبی-

دقیقه تا  ابهت شهدن وضهعیت     45کنترل و  بت عالیم حیاتی هر -

 بیمار

 توحیح اختالل اسید وباز-

 هویه مکانیکی در صورپ نیازاستفاده از ت-

پرستار علل ایست قلبی تنفسی -4

 را شناسایی کند.

را بررسهی  علل مرگ ناگههانی  -0

 کند.

عالیم ایسهت قلبهی تنفسهی را    -3

 بررسی کند.

مراحل احیهای قلبهی ریهوی را    -4

 بداند.

اقههداماپ الزم و ترتیههب انجههام -5

آنها در احیای قلبی ریوی پیشرفته 

 نجام دهد.را بداند و ا

مههورد اسههتفاده در  داروهههای -1

اندیکاسیون استفاده از آنهها   احیای

 را بداند.

عوارض احیای قلبی ریهوی را  -6

 شناسایی کند.
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  I/Oبررسی -

 درجه 45تا  32باال بردن سر تخت -

 بررسی بیمار از نظر عوارض احیا-

  ABGبررسی اکسیژناسیون با استفاده از پالس اکسیمتری و انجام -

 حمایت روانی بیمار و خانواده-

اقداماپ پس از احیها را انجهام   -5

 دهد.
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 و شناخت يبررس
 )ارزيابي اوليه(

 ارزشيابي اقدامات پرستاري تشخيص پرستاري

در بیمههار را از نظههر تغیههر  -4

عالیم حیاتی و بروز هرگونهه  

 عالیم بررسی کنید.

 

 

عوارض جانبی بهه دنبهال    خطر-4

 لزوم انجام ترانسفوزیون را مورد تایید قرار دهید.-4  تزریه خون و فرآورده های خونی

 گروه خونی بیمار را تعیین کنید.-0

 رضایت کتبی از بیمار را دریافت کنید.-3

 بیمار توضیح دهید.فرآیند مورد نظر را برای -4

 حراراپ، نبض، تنفس و فشارخون را کنترل کنید.-5

 وسایل الزم برای انجام تزریه را فراهم کنید.-1

 دست ها را بشویید.-6

 واحد خونی را اماده کنید.-4

گروه خونی  ارهاش را با کمک پرستار شاهد با پرونده و برچست -42

 کیسه خون بررسی کنید

سوال کردن از خود وی و مشخواپ پرونهده و  هویت بیمار را با -44

 درخواست خون شناسایی کنید.

کیسه خون را از نظر حباب های گاز و رنگ و کدورپ غیرعهادی  -40

 بررسی کنید.

دقیقه بعد از خارج کردن از یخچال تزریهه   32از اینکه خون قی -43

 خواهد شد اقمینان حاصل کنید.

بههدون بههروز  تمههام بیمههاران  -4

عوارض جهانبی، فهرآورده خهونی    

 مورد نظر را دریافت کنند.
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سی سهی در دقیقهه( در    5) ترانسفوزیون خون را با سرعت آهسته-44

 دقیقه اول انجام دهید. 45

 بیمار را مشاهده و واکنش های ترانسفوزیون را بررسی کنید.-45

 ساعت انجام دهید )پکسل( 4تجویز را قی -41

 ست خون را بعد از تزریه هر دو واحد خون تعویض نمایید.-46

 عالیم حیاتی بیمار را هنگام تزریه کنترل و چارپ کنید.-45

 فرآیند تزریه خون را در پرونده بیمار را  بت کنید.-44
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 نويسی گزارشاصول 

و مقدس است به جراپ میتهوان گفهت کهه یکهی از      گزارش نویسی باید بدانیم که موضوعی معنوی عبادی

مدارک پرونده بیماران گزارش پرستاری میباشهد گهزارش پرسهتاری جزئیهاپ تعهامالپ بیمهار و         مهمترین

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

  .از پرستاران ، پزشکاننافذ ترین سند در مراجع قضایی برای دفاع  .4

سند با ارزش برای مراقبت مداوم از بیمار، زیرا مراقبت پرستاری اصولی و مهو ر از بیمهاران نیازمنهد بهه      .0

  کسب

  .اقالعاپ کامل و پویا از وضعیت سالمتی ، اقداماپ تشخیوی درمانی ، مراقبتی و آموزشی میباشد

  ...ی سایر همکاران مانند پزشک، وسند مهم در دفاع از پرستار در مقابل ادعا .3

  سند مهم برای پژوهش و نظارپ .4

گزارش تا حد زیادی بازتاب کیفیت کاری است که از آن خبر می دهد و نیز بیانگر شخویت کسی است که 

است. در حقیقت از روی گزارش می توان درباره کار گزارشگر و نیز در مورد خود او داوری و   آنرا نوشته

 . ردقضاوپ ک

 

 تعريف گزارش نويسي

ارتباقی است نوشتاری و دائمی که اقالعاتی را در رابطه با وضعیت مراقبت و سالمتی بیمار به شکل سهند  

  .می کند  به ما منتقل

 

 اهداف گزارش نويسي

  . ارتباط : اعضای تیم مراقبتی در کارهای خود بوسیل. گزارش نویسی با هم در ارتباط هستند -1
گزارشاپ بیمار ، اقالعاتی در رابطه با تشخیص ، ارتباط عالئم با هم ، موفقیهت  آموزش:  بت  -2

  .را به دانشجویان حرف پزشکی می دهد  یا عدم موفقیت درمان

تحقیه : گزارشاپ منبعی برای جمع اوری اقالعاتی در رابطه با تکرار یک بیماری ، عوارض ،  -3

  . ودی و عوارض دارویی می باشدپرستاری خاظ ، مرگ و بهب  استفاده از درمان یا

نظارپ و ارزشیابی سیستم های بهداشتی و درمانی: با مطالعه گزارشاپ ، نکاپ ضعف و قوپ   -4

  . مشخص می شود و اشتباهاپ توحیح می گردد  در اقداماپ انجام شده
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صورپ حساب مالی : از قریه  بت کامل و صحیح گزارشهاپ ، صهورپ حسهاب مهالی      هتهی  -5

  می شود  رست محاسبهبیمارستان د

ارزیابی و کسب اقالعاپ اساسی در ارتباط با بیمار : با ارزیهابی اقالعهاپ  بهت شهده در      1- -6

گزارشاپ پرستاری ، استراتژیهای درمان پی گیری می شود و پهیش بینهی ههای الزم در مهورد     

  .نیازهای درمانی و مراقبتی انجام می شود

  دانشجویان تقویت می کندگزارش نویسی مهارتهای تفکر را در   -7

 

 کاربرد گزارش نويسی در پرستاري

جنبه های قانونی  بت : پرستاری به عنوان یک حرفه در قبال ارائه خدماپ خود بایهد پاسهخگو باشهد و    4-

پذیری و اصل عدم آسیب رسانی به بیمار را در حین مراقبهت مهد نظهر داشهته باشهد. از جملهه         مسئولیت

حرفه شیوه انتقال اقالعاپ و گزارش دهی و گزارش گرفتن و  بت آن می باشد که   مسئولیتهای سنگین این

آن می تواند مسئولیت سنگین حرفه ای را به ارمغان آورد. یادداشهتها و    کوچکترین خطا و سهل انگاری در

 –اهده جدال قانونی در دادگاه بسیار مهم باشد .غفلت در مش  گزارشاپ پرستاری می تواند در نتیجه گیری

 فعالیتههای  و اقهداماپ   بهت  عهدم  –گزارش به پزشک  دادن در کوتاهی – صحیح اقداماپ در انگاری سهل

قانونی است و  بت مراقبت پرستاری یک   می شود. گزارش در حکم یک سند محسوب قوور ، شده انجام

مطر  می شود ههدف تاکیهد در     اصل قانونی در تمام سیستمهای درمانی است. وقتی که بحث قانونی  بت

  .جانی جامعه است  امنیت حفظ تر کلی عبارپ به و پرستار حقوقی امنیت حفظ –باره حفظ جان بیمار 

جنبه حقوقی  بت : امروزه  بت اقالعاپ به عنوان حقهوق بیمهاران مطهر  اسهت و بیمهار حهه دارد از        0-

نه تنها بیمار باید به پرونده خود دسترسی داشته باشد اش با اقالع باشد . اعتقاد دارند که   محتویاپ پرونده

  .اقالعاپ مندرج در آنرا کنترل کند  بلکه باید بتواند صحت

جنبه های ارتباقی  بت : گزارش پرونده وسیله ارتباقی کادر درمان برای تسهیل تداوم مراقبت از بیمهار  3 -

  . است

ن مدرکی که کلیه معالجاپ و مراقبتهای انجهام شهده بهرای    جنبه های درمانی  بت : پرونده بیمار به عنوا 4-

  . بت می شود بسیار با اهمیت است بیمار در آن

جنبه های پیشرفت بیماری: سیر بیماری بطور مرتب و منظم  بت شده و مطالعه مجدد پرونهده و کنتهرل   5 -

 . که برای بیمار انجام شده آسانتر خواهد بود اعمالی
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 بت: گزارشاپ موجود در پرونده بیماران به عنوان منبع اقالعاپ برای تحقیقهاپ علمهی   جنبه تحقیقاتی 1-

  . است

جنبه های آموزشی دانشجویان : هدف دیگر گزارش پرونده بیماران ، آمهوزش دانشهجویان رشهته ههای     6 -

  .بهداشتی است  مختلف

تههای پرسهتاری انجهام شهده بها      جنبه های رسیدگی یا نظارپ : منظور از نظهارپ، مطابقهت دادن مراقب   5-

موجود است .نظارپ ممکن است جزئی یا کلی باشدکه در نظارپ جزئی، نحهوه مراقبهت از     استانداردهای

در نظارپ کلی با مطالعه چندین پرونده در یهک بیمارسهتان در مهورد کیفیهت      بیمار معین ارزیابی میشود و

  مراقبتهای آن بیمارستان قضاوپ میشود

 

 گزارش علمی و صحیحخصوصیات يک 

  نکته زیر در  بت گزارش صحیح جهت پیشگیری از اشتباهاپ احتمالی, قراحی و اجرای مناسب 1رعایت 

  .مراقبتهای پرستاری الزامی است

  حقیقت در گزارش نویسی-4 

گزارش صحیح بایستی حقایه را بیان نماید, اقالعاپ واقعی منجربهه تفسهیر و درک اشهتباه نمهی گهردد. و      

عینی و توصیفی درباره پدیده هایی باشد که پرستار می بیند, می شوند, می بوید و احساس   شامل اقالعاپ

که ایجاد شک, تردید و یا ابهام در فرد خواننده گزارش می نماید جدا خهودداری   می کند. از کاربرد کلماتی

  .است استفاده نکنیدنظر می رسد, ظاهرا و ممکن   یچ عنوان از کلماتی چون بهه نمایید. به

گزارش صحیح: بیمار اظهار می دارد دچار اختالل در خواب اسهت, قهادر بهه انجهام کارههای خهود        -مثال

  .صحبت با دیگران را ندارد, اشتهای خوبی به غذا ندارد  نیست, حوصله

  .گزارش غلط: بیمار افسرده به نظر می رسد

  دقت در گزارش نویسی-0 

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

  :مثال

  .مایعاپ )آب( مورف نموده است سی سی 312  گزارش صحیح: بیمار  

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

  .قول دارد متر سانتی  5 گزارش صحیح : زخم ایجاد شده در ربع تحتانی سمت راست شکم

 غیراستاندارد جدا خودداری نمایید.   گزارش غلط: زخم ناحیه شکم بزرگ و شکافدار
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استاندارد را نیز دقیه هجی نمایید و سهپس در گهزارش نویسهی     در تهیه گزارش از کاربرد عالئم اختواری

و درمانی کهه توسهط یهک     نبایستی اقداماپ مراقبتی استفاده کنید. در  بت گزارشاپ پرستاری به هیچ عنوان

 .پرستار انجام می شود توسط پرستار دیگری  بت یا چارپ گردد

در گزارشاپ پرستاری در ارتباط با اقداماپ درمانی و مراقبتی بایستی به وضو  ذکر گردد چه کاری, توسط 

دانان نیز در چه زمانی انجام شده است. چنانچه پرستار گزارشش دقیه و با اقمینان نباشد قانون  چه کسی و

  .قضاوپ دچار شک و ابهام می گردند و در نتیجه رای صادره قابل اعتماد نیست  حیطه کاری خود و

عامل دیگر جهت اقمینان از صحت و دقت گزارشاپ داشتن امضاء گزارش دهنده می باشد. امضاء شخص 

  .ساعت مشخواپ زیر باشد: نام و نام خانوادگی, سمت، رتبه، تاریخ و  بایستی دارای

  :کامل بودن گزارش-3 

اقالعاتی که در گزارشاپ پرستاری  بت می گردد بایستی کامل و در ضمن مختور نیز باشد. نوشهته ههای   

در تهیهه    .آسانی دارد و نوشته های قوالنی خواندنش مشکل است و وقت را تلف می نماید  مختور درک

  .اجتناب نمودگزراش پرستاری بایستی از کاربرد کلماپ غیرضروری 

  :پویا بودن گزارش-4 

گزارش نویسی باید بوورپ پویا و بدون تاخیر انجام شود. تاخیر در گهزارش کتبهی و شهفاهی مهی توانهد      

اشتباهاتی جدی گردد و در نتیجه نیازهای مراقبتی بیمار با تاخیر برقرف گردد. به عنهوان مثهال     سبب بروز

گزارش شفاهی در ارتباط با افت فشار خون می تواند موجب تهاخیر   بت گزارش و یا   نارسایی و تاخیر در

حیاتی گردد. تومیم گیری در ارتباط با مراقبهت از بیمهار بایهد براسهاس       در استفاده از داروهای مورد نیاز

  .اقالعاپ گزارش شده جاری صورپ گیرد

  :فعالیتها و وقایعی که بایستی بطور جاری و بدون وقفه  بت گردد شامل

  عالئم حیاتی .4

  تجویز دارو و اقداماپ درمانی .0

  آماده کردن بیمار برای تستهای تشخیوی .3

  تغییر در وضعیت سالمت .4

  پذیرش, انتقال, ترخیص یا مرگ بیمار .5

  درمان تغییراپ ناگهانی در وضعیت بیمار .1

 سازماندهی گزارش: - 5
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مخووظ اسهتفاده    سازماندهی شوند و بهتر است از فرمهایاقالعاپ  بت شده بایستی دارای نظم بوده و 

  .گردد

  محرمانه بودن گزارش:- 1

حه تکثیهر ههیچ     کلیه گزارشاپ باید محرمانه باشد ودور از دسترس همراهان و وابستگان بیمار. بیمارستان

  .یک از اوراق پرونده بدون اجازه بیمار را ندارد

 

 روشهاي گزارش کالمی پرستاري

گزارش شفاهی یک ارتباط سیستماتیک است که هدف آن انتقال اقالعاپ ضروری برای مراقبت از بیماران 

پرستاران روزانه چندین مرتبه از گزارش شفاهی استفاده می نماینهد. در ایهن نهوع گهزارش یهک        .می باشد

یها پایهان شهیفت را بهه     فعالیتها و شرایط بیمار در زمان ترک بخش برای استراحت و   پرستار خالصهای از

  .پرستار دیگر منتقل می نماید

  :نوع گزارش شفاهی توسط پرستاران استفاده می شود چهار

  گزارش تعویض شیفت .4

  گزارش تلفنی .0

  گزارش انتقالی .3

  گزارش حوادث اتفاقی .4

 

 گزارش تعويض شیفت

که ممکن است بوورپ کنفرانس یکی از مهمترین کاربردهای گزارش شفاهی گزارش تعویض شیفت است 

 الینی دارای مزایای متنوع و قابهل صورپ راند بالینی بخش در کنار تخت بیماران انجام شود. راند ب  و یا در

  .دقیقه متغییر بوده است 45دقیقه تا  32یک بررسی زمان راند بالینی در یک بخش از   توجهی می باشد. در

اهی, نوار ضبط صوپ و یا در قول راند بهالینی بخهش در   گزارش تعویض شیفت ممکن است بوورپ شف

 .بیماران داده شود  کنار تخت

  :مزاياي راند باليني

راند بالینی به پرستاران اجازه می دهد تا در مورد سواالپ مطر  شده در ذهن خهویش بهازخوردی فهوری    

سهوی بیمهاران یهادآوری     نمایند. در قی مدپ راند بالینی ممکن است نکهاپ هشهداردهنده ای از    دریافت

  .گردد
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  با توجه به این امر که پرستاران مسئولیتهای زیاد و متنوعی را دارند این مسئله بسیار مهم است که گزارش

  .تعویض شیفت با سرعت و با کفایت انجام شود

  دهد فرصتدر هنگام راند بالینی عالوه بر گرفتن اقالعاتی که ما را در قراحی مراقبت پرستاری یاری می 

مناسبی جهت ارزیابی مراقبت پرستاری دریافت شده را نیز به ما می دهد و همچنین به بیمار ایهن امکهان را   

  .دهد که در ارتباط با مراقبتهای دریافت شده بحث نماید  می

 

 :گزارشات تلفنی

گزارشهاپ تلفنهی نقهش    گزارشاپ تلفنی راه سریع و مناسب در انتقال اقالعاپ می باشد. اشخاصی کهه در  

مطمئن باشند: اقالعاپ واضح است ، اقالعاپ صهحیح اسهت ، اقالعهاپ دقیهه اسهت. زمهان         دارند باید

سمت شخوی که بها وی تمهاس گرفتهه شهده، نهام شهخص تمهاس گیرنهده           برقراری تماس تلفنی، نام و

 گردد  اقالعاپ داده شود و اقالعاپ گفته شده  بت

 320مسئول آزمایشگاه آقای کمالی میزان پتاسیم آقای صابری بیمار تخهت شهماره     pm 42:00ساعت  مثال:

 میلی اکی واالن گزارش نمود.  3 داخلی را  بخش

  محمدی, پرستار بخش تاریخ, امضا

 

 :دستورات تلفنی

این نوع دستوراپ معموال بین پزشک و پرستار تبادل می شهود. وضهو  پیغهام در ایهن امهر بسهیار مههم و        

دستوراپ تلفنی بایستی توسط پرستار تکرار واضح گردد و سپس پرستار دستوراپ پزشهک   .است ضروری

سند دائمی  بت نماید و آنرا امضاء کند و پرستار دوم نیز به عنهوان شهاهد آنهرا      را در فرم خاصی به عنوان

  .مهر و امضای پزشک معالج برسد  ساعت به 04مهر و امضاء کند. و ظرف 

  .نوع دستوراپ فقط در موارد اورژانس گرفته شود بهتر است این

  :نکاپ زیر می تواند پرستاران را در پیشگیری از اشتباه احتمالی در امر دستوراپ تلفنی یاری نماید

چنانچه پزشک در دادن دستوراپ تلفنی عجله داشت حتما سهواالتی را دسهته بنهدی ودر زمهان گهرفتن       *

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

  .بطور وضو  نام بیمار, شماره اتاق و تشخیص پزشکی بیمار را مشخص نمائید *

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

  .ستور کامل نمائیدتاریخ و زمان دستوراپ تلفنی را دقیه  بت نمائید. نام بیمار, پرستار و پزشک را در د *
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نفر پرستار تائید و بوسیله هر دو نفر امضاء  0الزم است دستوراپ تلفنی و حتی دستوراپ شفاهی توسط  *

  .گردد  می

 

 :گزارش انتقالی

در موارد خاظ جهت پیگیری, درمان, تشخیص و اقداماپ مو ر، بیمار از بخشی بهه بخهش دیگهر و یها از     

منتقل می شود. هنگامیکه گهزارش انتقهال داده مهی شهود پرسهتاران در  بهت       درمانی دیگر   مرکزی به مرکز

  :توجه نمایند گزارش بایستی به نکاپ زیر

  نام بیمار, سن, پزشک اولیه و تشخیص پزشک .4

  خالصه ای از سیر بیماری در زمان انتقال .0

 (وضعیت سالمت فعلی )فیزیکی, روانی و اجتماعی .3

  رحهای مراقبتهای فعلی پرستاریتشخیوها, مشکالپ و ق .4

  .هر مداخله یا ارزیابی فوری که در زمان کوتاهی پس از انتقال بایستی انجام شود .5

پرستار تحویل گیرنده بایستی زمانی را به بررسی وضعیت سالمت موجود بیمهار پهس از انتقهال اختوهاظ     

  .دهد

 

 ( :گزارش حوادث اتفاقی در بیمارستان )موسسه درمانی

گزارش حوادث اتفاقی بایستی بالفاصله پس از بروز حاد ه  بت گردد. گزارش حوادث اتفاقی شامل موارد  

  :زیر است

  توصیف دقیه واقعه .4

  زمان حاد ه .0

  اقداماپ الزم جهت کنترل عوارض در زمان حاد ه .3

  زمان اقالع به پزشک مسئول .4

 زمان ویزیت بیمار توسط پزشک .5

  پیگیریهای الزم جهت درمان و کنترل عوارض ناشی از حاد ه درمانها و .1

 

 ثبت پروسیجرها

  اکسيژن تراپي
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دالیل شروع اکسیژن درمانی )عالئم اختالل تنفسی(، زمان شروع اکسهیژن درمهانی و قهول مهدپ اکسهیژن      

  اکسیژن درمانی، میزان اکسیژن درمانی، واکنش فرد نسبت به اکسیژن درمانی  درمانی، روش

  پانسمان زخم

ترشح، رنهگ و نهوع و    ناحیه زخم ، وسعت و اندازه زخم، نزدیک بودن لبه های زخم، وجود یا عدم وجود

وجود درن، نوع محلول شستشو، واکنش مددجو و عالئم مهم همراه زخم ماننهد تهب و درد و   میزان ترشح، 

چگهونگی تحمهل بیمهار بهه     و توجه به خهونریزی و عملکهرد مناسهب درن،      احساس نگرانی، داشتن درن

  برده شده در موضع، آموزشهای ارائه شده  پانسمان و داروهای بکار برده شده، داروی بکار

سروزی وجود داشت. برش -مثال: پانسمان محل ماستکتومی برداشته شد. در محل پانسمان ترشحاپ خونی

 4در  4 بخیه ها سالم است، با نرمهال سهالین شستشهو داده شهد و پانسهمان اسهتریل       مشکلی ندارد جراحی

تعویض پانسمان ، عالئم و نشانه های عفونت به بیمار داده شهد و بیمهار آن را تکهرار     گذاشته شد. آموزش

  .کرد

  گذاشتن سوند ادراري

از سنداژ، حجم مایع مورد استفاده  هدف از سنداژ مثانه، نوع سند جهت سنداژ، سایز سند،  بت مانورها قبل

فیکس کردن بالون، حجم و رنگ و مواد خارجی موجود در ادرار پس از سهنداژ مثانهه، در صهورپ      جهت

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

 NGTUBE گذاشتن

  :گاواژ

مداوم، حجم و نوع محلول گهاواژ ، حجهم مهایع موجهود در     دالیل لوله گذاری معده، نوع گاواژ: متناوب و 

  معده قبل از گاواژ، رنگ ترشحاپ برگشتی از معده، واکنش مددجو

  :الواژ

  دالیل الواژ، نوع و حجم محلول الواژ، حجم و رنگ موارد برگشت، واکنش مددجو

 

CPR نکات اساسی در ثبت گزارش 

ی بلبض یا تنفس(، زمان شروع احیاء قو نوع ایست )فقدان نزمان  CPRریتم قلبی در زمان شروع دارو ،   

درمانی و پس از اجراء دارو درمانی، ریتم قلبی در زمان شروع دفیبریالسیون و پس از دفیبریالسهیون، لولهه   

دفیبریالسیون و واکنش بیمهار   میزان ژولتعداد و ، اکسیژن درمانی و تجزیه گازهای خون شریانی گذاری و
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دفیبریالسیون، دارودرمانی)نوع و دز و زمان و اسم فردی که دارو را برای بیمهار تجهویز و تزریهه    نسبت به 

 (احیا  مردمکها، افراد عضوتیم احیاء، زمان خاتمه می نماید، واکنش

 گزارش درد و دارو درمانی

  :درد

 کیفیت درد: تیز، مبهم و منتشر و ارجاع نشده . 

  4-3، درد خفیف  4-6متوسط ، درد  5-42شدپ درد: درد شدید 

 فقدان درد      خفیف      متوسط      شدید      درد بسیار شدید  

 دوره درد: درد مداوم و درد متناوب و درد زودگذر . 

 عوامل تشدید کننده درد و عوامل تخفیف دهنده درد . 

 واکنشهای رفتاری مددجو . 

 و نبض و تنفس و فشارخون آشکارسازی فیزیولوژیکی مثل تعریه و تهوع و رنگ پوست .  

   :دارو درماني

   اسم دارو و شکل دارو و مقدار دارو و راه مورف دارو و دوز مورف و واکنشهای متقابل دارویهی

  در صورپ بروز

 داروهای اختواصی: قول مدپ تجویز دارو . 

 تزریه عضالنی و داخل جلدی: مکان تزریه . 

 تزریه داخل سیاهرگی: موضع  IV Line 

     تزریه زیرجلدی: دز مورفی جهت تست و موضع تست و واکنش نسبت به تسهت و مکهان دقیهه

 . تزریه

       اشتباهاپ دارویی و امتناع از مورف دارو: گهزارش اشهتباه و دز و روش تجهویز و زمهان و فهرد و

  تاریخ گذشته و قریقه اقالع به پزشک مسئول و مداخالپ و واکنش بیمار  حذف دز و داروی

  مان داخل وريديگزارش در

تاریخ و موضع وارد نمودن سوزن، وسایل مورد استفاده مثل آنژیوکت یا اسهکالپ ویهن ، میهزان قطهراپ و     

انفوزیون شده، در صورپ تغییر محل آنژیوکت علت تغییر محل و یا عوارض مهایع درمهانی و     حجم سرم

پس از تزریهه داروههای پرخطهر بها       .بیمار باید در گزارش پرستاری  بت شود  موارد آموزش داده شده به

 حضور پرستار شاهد،  بت داروی پرخطر در گزارش پرستاری به امضای پرستار شاهد رسانده شود.

 )TPN(  گزارش تغذيه کامل غير از راه خوراکي
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  .سوند بکار رفته، حجم و میزان محلول تجویز شده و وضعیت ورود کاتتر

  گزارش مانيتورينگ قلب

 ساعت شروع مانیتورینگ، لیدهای استفاده شده، ریتم های خوانده شده، اقداماپ انجام شدهتاریخ و 

  گزارش ترانسفوزيون خون

   درخواست خون: فرم درخواست خون سه برگی می باشد که مشخواپ آن بایستی توسط پرسهتار

فهرم   و صحیح و دقیه پر شود ،  بهت ترانسهفوزیون هها و حهاملگی ههای قبلهی در        به قور کامل

خون را موظف به جستجوی آنتی بادی های ناخواسته در خهون    درخواست خون نیز مسئول بانک

  بیمار می کند

 : ابتدا نام بیمار را پرسیده وسپس از وی خونگیری به عمهل مهی آیهد، بعهد از      نمونه گیری از بیمار

پرونده، نام بخش شماره اتهاق  خون در لوله آزمایش نام و نام خانوادگی بیمار، شماره  ریختن نمونه

  .واضح روی برچسب لوله بنویسد  و تخت بیمار را به قور

  دریافت خون از بانک خون بیمارستان: مشخواپ روی کیسه خون را با فرم درخواست خون چک

اقمینان از انطباق با مشخواپ بیمار، محتوی کیسه خون را از نظر سهردی ، وجهود    کرده و بعد از

نشت خون از کیسه بررسهی کنیهد و مهوارد غیهر قبیعهی را بالفاصهله         همولیز، تغییر رنگ ولخته، 

  .گزارش کنید

    ،تزریه خون: مواردی که باید حین تزریه در کارپ شناسایی یادداشت گردد شامل: تهاریخ تزریهه

 تعداد واحد خون یا پالسمای مورفی، شماره کیسه های مورفی ، عالیهم حیهاتی   ساعت تزریه ، 

  پرستار  بیمار قی زمان تزریه، امضاء

  حضهور  کلیه اقداماپ درخواست خون، نمونه گیری و کنترل کیسه خون و هویت بیمار و تزریه با

 پرستار شاهد انجام شود. و کلیه اقداماپ  بت شده به امضای پرستار شاهد رسانده شود.

  :نکات مهم حين تزريق

  می باشدساعت  4حداکثر مدپ زمان تزریه خون 4 -

  تشخیص هویت دقیه بیمار و کیسه خون0-

  قرار دادن صحیح سوزن تزریه در رگ3 -

  استفاده از ست فیلتردار4 -

  مراقبت متناوب از بیمار5 -
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در صورپ واکنش بیمار به خون بالفاصله متوقهف شهده و بعهد از ان جهام اقهداماپ الزم در گهزارش       1 -

مشاهده شده، نوع و مقدار خون یا فراورده های تزریه شده، زمان  ساعت واکنش و عالئم پرستاری تاریخ و

  .انجام شده برای عوارض  بت شود  های شروع و توقف خون، درمان

)قبل، حین و پس از تزریه خون( و  بهت در چهارپ ترانسهفوزیون     کنترل عالیم حیاتی به قور متناوب 6-

  خون

  .باید با ست فیلتردار تزریه شود  متراکم ، پالکتهمه محووالپ خونی )خون کامل ، گلبول قرمز 5-

 .در هر تزریه باید رگ مناسب آنژیوکت مناسب )نوع و شماره آن( انتخاب گردد4 -

ر یهک یها دو سهاعت    در موارد روتین ) غیر اورژانس ( خون کامل و یا گلبول قرمز متهراکم معمهوالً د   42-

) در موارد اورژانس خون را با هر سهرعتی مهی تهوان     ساعت نباید قول بکشد 4بیش از  وتزریه می شود 

  تزریه

 . نمود

یکی از مهمترین و حساس ترین و نقطه عطف تزریه خون تعیین هویت بیمار و انطباق آن بها کهارپ   44 -

  .فرم درخواست خون و کیسه خون درست قبل از تزریه خون می باشد  شناسایی و

  .معالج بر بالین بیمار می باشداز دیگر نکاپ با اهمیت حضور پزشک 40 -

عالیم زیر که  و کنترل  عوارض حاد رخ می دهد باید تزریه آهسته باشد % 42دقیقه اول که بیش از  45در 

  .از مهمترین نشانه های واکنش همولیتیک می باشد می تواند در شناسایی زودرس آن کمک کند

 

 فلوشیت و نوشتن گزارش در بخش ويژه

  .تنوع بخش های ویژه ترتیب نوشتن گزارش پرستاری انتخاب شده استبا توجه به 

  مغز و اعواب

  تنفسی

  قلب و عروق

  پوست

  تناسلی-ادراری

  گوارش

  اسکلتی-عضالنی

  اجتماعی-روانی
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 (مغز و اعصاب)  ثبت در سيستم -1

  سطح هوشیاری بر اساس مقیاس گالسکو

 اندازه مردمک ها و واکنش به نور

  مکان، زمان و اشخاظآگاهی به 

  صحبت کردن، درک، فهم

  داشتن رفتار مناسب با مکان و زمان

  بررسی حافظه

  بررسی حس و حرکت اعضای بدنداشتن پاسخ کالمی مناسب

بررسی مشکل، تشخیص پرستاری، اقداماپ انجام شده ، نتایج بدست آمده، اقداماتی که باید پیگیری شود و 

 .ساعت، تاریخ، فرد انجام دهندهداده ها با ذکر    بت کلیه

  تنفسي ثبت در سيستم-2 

خهاظ   یا نداشتن چست تیوب، داشتن بوی داشتن یا نداشتن سرفه، انواع سرفه، داشتن،  تعداد، نوع تنفس

  .ترشحاپ

 Rate ،TV ،MODE ،I.E RATOO ،PAWP ،PEEP،....   تنفس موهنوعی   وابستگی به دستگاه

،Fio  
 ، CPAP ...، تراکیاستومی، ماسک و  ETT بوسیله   (l/min) میزان دریافت اکسیژن

  جواب گازهای خونی و اقداماپ انجام شده و نتایج

  انجام ساکشن، دفعاپ، نوع ترشحاپ و بوی آن در صورپ امکان

  صداهای تنفسی، انجام یا عدم انجام فیزیوتراپی، نوع آن، میزان تحمل، یا پیشرفت بیمار

  غیر قبیعی، نتایج آزمایشاپ، گرافیهابررسی و  بت مسائل 

  .داروهای مورفی، اقداماپ انجام شده، پروسیجرهای انجام شده، نتایج و  بت دقیه اقالعاپ

زمان صدا کردن، زمان شروع، زمان / CPCR  بخووظ)انجام پروسیجرهای تسخیوی، درمانی و نتایج آن 

  .مشاوره ها، اقداماپ، نتایجآموزش، ( اختتام، اقداماپ، داروهای مورفی، نتایج

  قلبي عروقي ثبت در سيستم -3

 کنترل فشارخونحالت نشسته، خوابیده(، محل  تعداد ضربان قلب در دقیقه، ریتم و فشار خون)در

 Duration ،Interval  .....( ECG)صدای قلب و نوار قلب/مشخواپ

  شده، لید مانیتور شدهمانیتورینگ بیمار، زمان شروع مانیتورینگ، مقادیر مانیتور 

  مقدار داروهای دریافتی، نتایج و عوارض
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  عروقی و  بت اقداماپ انجام شده و نتایج-تغییر در وضعیت بیمار، ایست قلبی

 احیا  اقداماپ تیم ومد     کاربرد دستگاه دفیبریالتور، ژول مورفی، دفعاپ مورف، نوع

 (مداخالپ و نتایجنوع، انتشار، درد قفسه سینه )  داشتن یا نداشتن

  نمونه های خون گرفته شده، جواب آزمایشاپ و گرافی ها

 (پروسیجرها)آمادگیهای قبل و بعد از آن

  عوارض و احتیاقاپ و اقداماپ انجام شده-داروهای مورفی

   بت آموزش ها، مشاوره ها، اقداماپ و نتایج

 (نبض های محیطی و کیفیت آن )قوی، ضعیف، عدم وجود نبض

وسایل، داروها، و اقداماپ ضر تشکیل لخته، )ماننهد کهاربرد تورنیکهت، جورابههای ضهد آمبهولی و        کاربرد

 (داروها

  .فعالیت بیمار، تحمل فعالیت، مشکالپ و اقداماپ انجام شده

 کلیه مراقبتهای پرستاری انجام شده، با ذکر زمان و ساعت، مقدار و نتایج

  ثبت در سيستم پوستي-4

  اط، قرمزی، التهاب، سیانوزه بودن یا نبودن، وجود خون مردگی، ورم و خراشرنگ کلی پوست و مخ

  (...سردی و -وضع کلی پوست، خشک، مرقوب، زخمی، ترشحاپ،نوع آن( پوسته پوسته بودن، گرمی

 (قوام پوست )خوب، بد(ورم پوست )ورم کل بدن، دور چشم، اندامهای محیطی

اندازه )قول، عرض، عمه(، زمان تعویض پانسمان، بو، رنهگ،  داشتن زخم بستر)رنگ، محل، درجه، ظاهر( 

  .شستشو و مقدار آن، ترشحاپ و التهاب  نوع داروی

 .داشتن بخیه، کشیدن آن، نزدیک کردن پوست به هم

  گرفتن نمونه، تعویض پانسمان، نوع پانسمان بکار رفته

اربرد بالش زیهر اعضهاء، انجهام ماسهاژ،     تغییر وضعیت بیمار، کاربرد وسایل جلوگیری کننده از زخم بستر، ک

  حمامیه، توجه به تغذ

  ترشحاپ زخم حاوی گرفتن نمونه جهت کشت، جواب و اقداماپ

  .دادن حمام، شستشوی پوست و غیره

  ادراري تناسلي ثبت در سيستم -5

  ادراری، و یافته های غیر قبیعی -وضع ظاهری اندام های تناسلی
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بوی ادرار دفعی+عالئم و نشانه ها، )مانند تکرر ادرار، هماچوری، قطهره قطهره    رنگ، میزان، دفعاپ، مقدار،

 )در ادرار، تهوع، استفراغ، لرز، اتساع مثانه، پر ادراری و غیره ، عفونتدردناک آمدن ادرار، ادرار

  خارش، ترشحاپ بدبو، نتایج پاپ اسمیر، خونریزی، درد، مشکالپ درارتباط با عملکرد جنسی  

  اختیار و کنترل ادرار، وسایل کمکی، اقداماپ انجام شدهداشتن 

  ...نتایج تست حاملگی، انجام دوش واژینال، معاینه واژن و

  ( Self catheterizationو  )فولی، سوپراپوبیک انجام مراقبت در خووظ کاتترها

جایگزینی مایعاپ خون و فراورده ههای خهو   ،  چک جذب و دفع بیمار )سی سی در ساعت(، دادن مایعاپ

  واکنش به آننی و نوع 

بهه زیهر پوسهت(      تعویض محل آن، تعویض پانسمان و عالئم و عوارض )نظیهر نشهت مایعهاپ   و   تزریه

  و غیره آنژیوکتدرآمدن 

  .زمان شروع و قطع مایعاپ و وسایل و ذکر علت

  عالئم عفونتو توجهاپ خاظ مربوط به آن و بررسی  TPN کاربرد

 سيستم گوارشي ثبت در سيستم- 6

   بودن یا نبودن، مقدار و نوع غذای مورفی        ,  NPO اشتها

 ()مثل بلع دردناک، تهوع، استفراغ، اسهال، وجود خون در مدفوع، نفخ، آسیت، آروغ عالیم و نشانه ها

  ...تیوب وو ژژنوستومی، کلستومی  NGTube  نوع رژیم غذایی، داشتن یا نداشتن

 TPN/ NGTube  تعویض یا قطع –زمان و تاریخ گذاشتن 

  داشتن یا نداشتن مدفوع/کیفیت/رنگ/بو/ شکل مدفوع/ نوع اسهال

  داشتن خونریزی از معده و اقداماپ انجام شده

  توجه به مخاط دهان، مراقبت های انجام شده،  بت موارد غیر قبیعی و گزارش به پزشک و اقداماپ

  gag ...نداشتن دندان، توانایی خوردن غذا، داشتن رفلکس داشتن یا

  ویزیت توسط متخوص تغذیه، دستوراپ، اقداماپ انجام شده و نتایج

  تزریه خون و فراورده های خونی

اقداماپ تشخیوی، درمانی، )آمادگیها و توجهاپ خاظ پس از انجام پروسهیجرها( و گهزارش مهوارد غیهر     

 (ه و کولونوسکوپیو...)تنقی  قبیعی به پزشک

  ...مراقبت از استوما، تعویض کیسه های آن، پانسمان و کیفیت پوست اقراف استوما و اندازه آن و

  کاربرد داروها،  بت عوارض و مراقبتهای خاظ
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 سیجر، آزمایشاپ، نتهایج و اقهداماپ  مراقبتهای پرستاری انجام شده، نتایج)زمان، فرد انجام دهنده، شر  پرو

  های داده شدهآموزش (  …و

  اسکلتي-عضالني  ثبت در سيستم -7

رنگ اندامهای محیطی، گرمی و سردی، دامنه حرکتی مفاصل، تعادل در راه رفتن، داشتن نبض های محیطی، 

  مویرگی، حرکاپ غیر قبیعی اندامها  پر شدگی

  داشتن حس و حرکت اندامهای محیطی، فلج و سستی اندامها، محدودیت حرکتی اندامها

  تحرک فعال یا غیر فعال یا عدم تحرک و عوارض ناشی از آن

، غذا پختن، رخت شستن، توانایی انجام کار یا فعالیت های روزانه مانند )راه رفتن، غذا خوردن، توالت رفتن

 (لباس پوشیدنخوابیدن، 

  )شتن یا نداشتن کشش، گچ، )خشک یا تر بودن گچدا

  (ل مورفی، داشتن ورم و شدپ آنتعویض پانسمان، شستشوی زخم، نوع محلو

  داشتن درد و بی قراری

  حمام و نوع آن

  ...کاربرد وسایل کمکی)عوا و..( پوشیدن بریس و غیره، عوارض و

  اجتماعي-رواني  ثبت در سيستم -8

ماپ)شهنیداری،  داشتن یا نداشتن فرایند فکری نرمال، زمان ورود بیمار، رفتار بیمار، گفتهه ههای بیمهار، توه   

 (بویاییدیداری، 

 امناسب بیمار یا حمالپ وی، حافظه بت رفتار ن-دلیریوم

 اضطراب، وسواس، وسواس اجباری، ترس مرضی، بدبینی، اعتماد به نفس

  افکار خودکشی، اقدام به خودکشی، مداخالپ انجام شده، پاسخ بیمار

  داشتن نقشهای اجتماعی، برقراری ارتباط مو ر با دیگران

  اعتیاد، ترک اعتیاد، عالیم بازگیری، عوبانیت و خشم، صدمکا زدن به دیگران و خود

  داشتن پاسخ کالمی مناسب

  )مورف داروها، عوالرض و اقداماپ خاظ پرستاری و پزشهکی انجهام شهده)روان درمهانی، پسهیکوتراپی     

ECT مختلف بکار گرفته شده و روشهای.  

  ثبت آموزش -9

  بیمار، برنامه ریزی برای اموزش، کاربرد وسایل سمعی و بوری مختلفنیازهای آموزشی 
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  فرد آموزش دهنده، افراد آموزش گیرنده و...)ا ر انگشت و امضاء( محتوای آموزش

بکار بردن عباراپ و جمالتی که موید فهم و دریافت آموزش توسط فراگیر باشد)نشهان دادن، بیهان کهردن،    

 (صحیح وسایل  بکار بردن

  .د بر عالیم و نشانه های مهمی که نیاز به گزارش پزشک داردتاکی

  ...آموزش در مورد داروهای مورفی، ا ر ، عوارض و اقداماپ خاظ و

 ( ...دادن وسایل و موارد آموزشی به بیمار)حرکتی، غذایی و

  آموزش در مورد محدودیت های خاظ

 میزان بازخورد از آموزش های داده شده

 

 مهم در گزارش نويسی اتنک

پس از  بت هرگونه اقالعاپ در گزارش پرستاری ، با نوشتن نام خانوادگی و سمت خود ، امضاء نموده -4

پایین گزارش خط بکشید. و حتماً دقت کنید مشخواپ بیمار در باالی برگه گزارش پرسهتاری    و سپس در

  .کامل باشد توسط منشی بخش

انتقال مطالب و اقالعاپ و سرعت بخشیدن به کارها ، گزارش را خوانها و  به منظور عدم اتالف وقت ،  -0

و در صورپ استفاده از اختواراپ در گزاش پرستاری از اختواراپ قابل قبول بین المللهی    مرتب بنویسید

  .استفاده کنید

  .از خودکار آبی یا مشکی جهت  بت گزارش پرستاری استفاده نمائید -3

 04تها  4پ شبانه روز در گزارش ، ساعاپ را به صورپ کامل بها اسهتفاده از اعهداد    جهت  بت دقیه اوقا-4

نشهان د   24:45و ساعت نه و ربع بامداد را به صهورپ   43:22ظهر را به صورپ  از بعد  4ساعت  بنویسید.

  . هید

نمائید. و نهام  جهت  بت و گزارش عالیم حیاتی حتی المقدور از چارتهای گرافیک عالیم حیاتی استفاده -5

  .کننده در محل مربوقه به صورپ واضح و خوانا  بت شود فرد کنترل

وضعیت عمومی و همودینامیک بیمار را بر اساس عالیم بالینی و آزمایشگاهی  بت کنید، تعداد و آهنگ  -1

ه گونه بیمار و عملکرد سیستم های حیاتی بهدن را  بهت کنیهد. و در صهورپ اسهتفاده از هر       ضرباناپ قلب

مانیتورینگ، ضربان ساز و...( جهت مراقبهت از بیمهار توضهیحاپ را یادداشهت     وسایل مکانیکی )ونتیالتور، 

  .فعالیت و وضعیت دفعی بیمار را حتماً  بت نمایید  کنید و وضعیت خواب و استراحت و میزان

  .شت کنیدبیاناپ و نشانه هایی که بیمار بیان کرده با استفاده از کلماپ خود بیمار یاددا6-



116 

 

  .مسئولیت درج دستوراپ پزشک در کارپ یا کاردکس با پرستار مسئول شیفت است- 5

در صورتی که یک یا چند مورد از دستوراپ پزشک بنا به علتهی اجهرا نشهده ،ضهروری اسهت پرسهتار       - 4

  .را با ذکر علت آن  بت نماید  دستوراپ اجرا نشده

گزارش پرسهتاری بهه قهور واضهح قیهد گردد.)دسهتور پزشهک        در صورپ ندادن دارو به هر علت در - 42

 (. .....دارو، پایین بودن فشار بیمار و  مربوقه، موجود نبودن

کلیه اقالعاپ ضروری را در مورد دستوراپ داروئی اجرا شده  بت نمائید. ) نام دارو ، دوز داروئهی ،  - 44

 . )شروع ، زمان و راه تجویز دارو  تاریخ و ساعت

اقداماپ دارویی و درمانی را همراه با ساعت اجرای آنهها و ذکهر واکنشههای بیمهار بهه اقهداماپ        کلیه- 40

  .مربوقه  بت نمایید

پس از مشاهده هرگونه وضعیت غیر عادی یا ارائه مراقبتهای خاظ )ایزوالسیون( در اسرع وقت اقدام - 43

همودینامیک بیمهار، آزمایشهاپ پهاراکلینیکی و    کنید. و بروز هرگونه موارد غیر قبیعی در  با گزارش نویسی

موارد مشاهده شده را عالوه بر  بت دقیه در گزارش، در صورپ ضهرورپ    مشاهده عوارض جانبی داروها

  .به پزشک اقالع دهید

با توجه به تشخیص اصلی یا تشخیص افتراقی بیمار ، عالیمی را که می تواند در تشخیص قطعی بیمار  -44

، تومیم گیری برای درمان ) شروع ، ادامه ، قطع دارو و یا اعمال جراحی و....( کمهک کننهده    ، سیر بیماری

  .گزارش نمائید "باشد حتما

ورود، )با پهای   گزارش پذیرش بیمار باید بسیار کامل نوشته شده باشد شامل ساعت ورود بیمار، نحوه- 45

وشهیاری، عالیهم حیهاتی، و سهایر مهوارد مههم       وضعیت ه ، همراهان و...( 445اورژانس خودش، برانکارد، 

  .مشاهده شده را  بت کنید

با توجه به داروهائی که بیمار مورف مهی کنهد،عوارض جهانبی احتمهالی آن را مهد نظهر قهرار داده و        - 41

  .گزارش نمائید درصورپ بروز بالفاصله

  .تاریخ گزارش نمائید انواع آزمایشاپ پاراکلینیکی بیمار را در صورپ انجام با ذکر ساعت و- 46

پاسخ آزمایشاپ پاراکلینیکی را پس از دریافت با دقت مطالعه نموده و در صورپ وجهود مهوارد غیهر    - 45

دقیه دریافت آزمایش را گزارش نمائید و در صورپ ضرورپ بالفاصله به پزشهک معهالج     قبیعی ، ساعت

در برگه آزمایش نیز نام فرد اقالع دهنهده و  در گزارش  بت نمائید. و  شفاهی اقالع دهید و این موضوع را

  .ساعت اقالع به پزشک مربوقه را  بت کنید
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قطراپ سرم را در دقیقه در صورتیکه مدد جو نیاز به دریافت مایعاپ وریدی و یا رگ با ز دارد ،تعداد - 44

افتی مهدد جهو را   تنظیم و کنترل نمائیدو در پایان گزارش پرستاری در هر شیفت میزان سهرم دریه  محاسبه ، 

    بت نمائید

دارد ضروریست پس از محاسبه ، میزان   در صورتیکه مدد جو نیاز به کنترل میزان جذب و دفع مایعاپ-02

و دفع را در پایان هر شیفت با ذکر نوع و روش دریافت مایعاپ و همچنین مقدار و نهوع هرگونهه       جذب

  ساعته 04جمع  "ضمنادر فرم کنترل جذب و دفع و گزارش پرستاری  بت نمائید مواد دفعی به قور دقیه 

کنترل جذب و دفع و در برگه چارپ عالئم حیهاتی سهتون مربوقهه و در گهزاش      هنیز توسط شبکار در برگ

  .پرستاری نیز  بت شود

ت خهاظ  مراقبه ضروری است پرستار پس از مشاهده وضعیت غیهر قبیعهی در مهدد جهو و یها ارائهه        -04

 . در اسرع وقت اقدام به  بت گزارش نمایدپرستاری به مدد جو ، 

ضروری است که کلیه موارد  بت شده در گزارش پرستاری همراه با  بهت دقیهه سهاعت مشهاهده یها       -00

گزارش احیاء قلبی ریوی باید به قور کامهل بها ذکهر کلیهه      CPR -03 تا خاتمه آن نوشته .اجرای آن باشد

  .شود از زمان اعالم کدمراحل احیاء 

تا خاتمهه آن   44گزارش احیای قلب ریوی باید به قور کامل با ذکر کلیه مراحل احیا از زمان اعالم کد -03

 نوشته شود.

  .از  بت روشهای پرستاری قبل از اجرای آنها اجتناب نمائید -04

  .ها اجتناب نمائیداز توحیح عباراپ اشتباه در گزارش به وسیله الک و یا سیاه کردن آن 05-

مواردی که منجر به تحریف گزارش پرستاری می شوند عبارتند گزارشاپ پرستاری را تحریف ننمائید. -01 

 : از

 

در صورپ اضافه نمودن مواردی به گزارش موجود بی آنکه تعیین شود که موارد مذکور بعد اضافه شده - 4

  . است

 . بت اقالعاپ نادرست در گزارش پرستاری -0

 .حذف نکاپ مهم گزارش -3

  بت تاریخ گزارش به نحوی که موید این مساله باشد که در زمان قبلی  بت شده است.  -4

 دوباره نویسی و یا تغییر گزارش.  -5

 تخریب گزارش های قبلی و یا موجود.  -1
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 -داخل ابرو گذاشتن فضای خالی بین نوشته ها و نوشتن به جای فرد دیگر و نوشتن نکته فراموش شده 6-

 اضافه نمودن مواردی به یادداشتهای سایرین  -5

 

در گزارش مراقبتهائی را که خود ارائه نموده اید و یا براجرای آنها نظارپ داشهته ایهد  بهت     "انحوارا 06-

)آمهادگی جههت    که باید در شیفت های بعدی انجام و یا پیگیری شوند گهزارش نماییهد.   نمائید. و اقداماتی

  (...آزمایشاپ پاراکلینیکی، تشخیوی، جواب مشاوره ها وانجام 

  .از انتقاد سایرین در گزارش های پرستاری خودداری نمائید -05

  .در صورتیکه نیاز به نقل قول از سوی بیمار است، عین گفته های بیمار را گزارش نمائید-04

 "به تعقیب مواردی مهی نمایهد ، دقیقها    مسئولین درمانی بیمارستان را تهدید "در صورتیکه بیمار شفاها-32

  .گزارش نمائید

  .از سوگیری در توصیف شخویت بیمار ) یا صفاپ ناخوشایند ( بپرهیزید -34

  .  بت نمائید "اقالعاتی راکه به پزشک معالج بیمار گزارش می نمائید دقیقا30 -

  .در بین مطالب مندرج در گزارش پرستاری جای خالی باقی نگذارید33-

  .از انتقاد سایرین در گزارش پرستاری خودداری کنید34 -

  .اقالعاتی که از خودتان به پزشک معالج گزارش می کنید )حضوری یا تلفنی( دقیقاً  بت کنید35 -

  .در بین، ابتدا و انتهای گزارش خط خالی نگذارید31 -

 .در پایان گزارش از مهر نظام پرستاری یا مهر بخش استفاده کنید36-

در خووظ مشاوره های پزشکی باید توجه شود کهه دسهتوراپ مشهاوره فقهط در صهورتیکه توسهط       -35

پزشک مقیم در پرونده دستور اجرای آن داده شده قابل انجام می باشد و نباید هیچگاه بهه    پزشک معالج یا

  .پزشک اجرا گردد  قور مستقیم و بدون اقالع

  ( ...سقوط، اشتباهاپ دارویی و2ی بیمار را به مخاقره انداخته  بت هرگونه حاد ه یا اتفاق که سالمت- 34

  .آموزشهای ارائه شده را اعم از آموزش مستقیم، ارائه پنفلت آموزشی را  بت کنید-42 

  .در صورتیکه بیمار شفاهاً مسئولین درمانی را تهدید به تعقیب مواردی نماید دقیقاً گزارش کنید- 44

  . بطور کامل  بت کنیدگزارش یک واقعه را 40 -

برای دستوراپ مبهم و اشتباه، تهیه و وضع خط مشی های مخووظ بیمارستان جهت مراجعه پرسهتار  43-

  . ضروری ، عقلی ، منطقی و اخالقی است در مواقع
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 . بهت گهردد   پرسهتاری  گهزارش  در( PT Assessment )بیمهار  ارزیهابی  در شهده  مشاهده مشکالپ-44

 .گردد  بت بیمار موجود مشکالپ براساس پرستاری های تشخیص

 .گردد  بت و شود داده مطابقت پرستاری های گایدالین با شده انجام اقداماپ و مداخالپ -45

 .گردد  بت گزارش در پرستاری اقداماپ انجام از پس نهایی ارزیابی-41

 ، تهب  بر ا ر پاشویه ، درد بر ا رمسکن : مثال پرستاری و درمانی اقداماپ به نسبت بیمار العمل عکس -46

 ومشهکالپ  بیمهار  درک ، مبنای گهزارش  ( گرد  بت پرستاری گزارش در ... و تورم کاهش ، سرما و گرما

 ) اوست عینی

 بهه  ) مچورسهت  پری ( داخل سرم یا و پمپ اینفیوژن قریه از که شونده رقیه داروهای محاسبه نحوه-45

 .گردد  بت پرستاری گزارش در ) ... و هپارین ، ، دوپامین نیتروگلیسیرین : مثال ( شود می تزریه بیمار

 البتهه  ،که کند می ترک محدود دوره برای یک را بیمارستان بیمار یک که وقتی Leave به رفتن هنگام-44

 .گردد  بت و شود باید بررسی بیمار وضعیت ، (a leave on pass ) باشد دستور پزشک براساس باید

 دارو موهرف  وضعیت از شامل گزارشی متمرکز بررسی یک ) مرخوی ( Leave از بازگشت هنگام -52

 سهیر  جدیهد  مشهکل  وجهود  درصهورپ  .گهردد   بت و شود انجام های درمانی برنامه دیگر یا بیمار توسط

 شود  بت  (Progress note)  پیشرفت

 

 :دستورالعمل جهت تصحیح موارد اشتباه در گزارش به شرح ذيل است

 بر روی مورد اشتباه خط کشیده اما به نحوی که نوشته قابل خواندن باشد.  -4

پایهان   در و گهردد   بهت  )) شهد  اصهال   (( کلمه و نازک خط کشیدن گزارش  بت در اشتباه درصورپ -0

 گردد. مهر و امضاء سپس و شده  بت حروف با خوردگی خط موارد تعداد پرستاری گزارش

 

 : پیشگیري از بروز خطا و اشتباهتوصیه هاي الزم براي 

دانشجویان مسئولیت قانونی ندارند و بیمارستانها حه ندارنهد از دانشهجویان بهرای رفهع نیهاز پرسهنلی        -4

  .استفاده کنند

هیچگونه فعالیت تخووی خارج از حیطه و قلمرو تعیین شده برای پرسهتار ، نبایهد توسهط وی انجهام      -0

  .شود

  .بیماران ناتوان و نابینا و سالمند باید از محدود کننده های فیزیکی استفاده کنند پرستاران در نگهداری -3
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برای مراقبت و محافظت و جلوگیری از صدمه به بیمار ، پرستار باید مطمئن شود که همه لوازم موجود  -4

  .مراقبتی بیمار مطمئن و ایمن و سالم هستند  در حوزه

تعمیر و جایگزین شوند و به سرپرستار و مقام مهافوق کتبها گهزارش     وسایل ناقص و خراب باید سریعا- 5

  .شوند

در صورتی که دستور دارویی مشکوک به نظر می رسد ، فورا به پزشک یا مهافوق ذیوهال  اقهالع داده    - 1

  . شود

هر گونه قوور و کوتاهی از سوی سایر همکاران در ارتباط با بیمار باید جهدی گرفتهه و کتبها گهزارش      6-

  .شود

بیماران مرتب کنترل شوند و هر گونه تغییر در قول شیفت پس از بررسی و شناخت دقیه به پزشهک و  - 5

  .ذیوال  گزارش شود و در پرونده نیز  بت گردد یا مسئول

شکایت بیمار از درد را باید جدی گرفته و تا اقمینان از وضعیت بیمار و رفهع درد موضهوع را پیگیهری     -4

  .کرد

است بایهد بهه پزشهک     اولین وظیفه پرستار حمایت از بیمار است اگر به نظرتان وضعیت بیمار بحرانی -42

 (.در این امر درنگ نورزید ) خواه نیمه شب ، یا وسط روزگزارش دهید ، 

از بکارگیری افراد غیر حرفه ای جهت انجام کارهای تخووی جدا خودداری کنید . در صورپ بهروز   -44

  .نان ، دادگاه پرستار را مجرم میشناسدآ  خطا از سوی

اگر در دستوراپ پزشک جای سوال است، نمیتوانید آنرا بخوانید، ناکامل است و یا احتمال میدهید بهه   40-

  . برساند، در اقمینان از صحت آن بکوشید  بیمار آسیبی

  (. و ساعتبه منظور حفاظت خود ، تمام تماسهایتان با پزشک را  بت کنید )با تاریخ - 43

اگر شما به عملکرد سو یا معالجه غلط در دادگاه متهم شوید ، در مورد شما قبه استانداردهای شهغلی  - 44

  .قضاوپ میشود  رفتار و

اگر درگیر مسائل دادگاه شوید بهترین حامی اسناد و مهدارک بجها مانهده از شهما در مراقبهت از بیمهار       -45

 . میباشد

  . اینست که اگر چیزی نوشته نشده باشد ، یعنی انجام نشده استدر دادگاه فرض بر - 41

خطاهای دارویی ، سقوط ، خطاهای اتاق عمل مثل جا ماندن گاز و وسهایل در بهدن بیمهار ، اشهتباه و     - 46

  .انتقال یا اعزام بیما ر ،مشاهداپ ناکافی از جمله علل دادگاهی شدن پرستار هستند  کوتاهی در
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ث در باره نکاپ ضعف خود با مافوق نهراسید ، مسئولیتهایی را کهه بهرای آنهها آمهادگی     هیچگاه از بح- 45

زیرا در صورپ ارتکاب خطا ادعایتان مبنی بر عدم آشنایی در دادگاه قابل توجیه نخواههد    ندارید ، نپذیرید

  .بود

و تحهت شهرایط   هرگز به درمان هیچ بیماری بدون دستور پزشک نپردازید مگهر در مهوارد اضهطراری     -44

  . (قانونی تنها پزشکان حه اینکار را دارند ) رو در بایستی ممکنست به بیمار آسیب برساند  خاظ . از نظر

وقتی بیمار از شما میخواهد که نظرتان را در باره درمان او اظهار کنید ، از قبهول آن سهرباز زنیهد و از    - 02

  .ز آن دریافت سو کند ، اجتناب کنیدعبارتی که احتمال میرود بیمار ا بیان هر جمله و

  . هرگز به عنوان شاهد قبل از فهم کامل مطالب ، آن را امضا نکنید- 04

کمبود امکاناپ اعم از تجهیزاپ ، نیروی انسانی و.. را که امکان بروز حاد ه و صدمه به علت اسهتفاده  - 00

هستید ، بوورپ کتبی و قی چند نوبهت بهه   بیمار وجود دارد و شما مجبور به پذیرش شرایط   از آنها برای

  . یک نسخه نیز جهت بایگانی نزد خود نگه دارید  مقام مافوق گزارش کنید و

 

 :مشکالت بالقوه قانونی در ثبت گزارش

  عدم تطابه محتوی گزارش با استانداردهای حرفه ای .4

  محتوی گزارش منعکس کننده نیازهای بیمار نباشد .0

  بی  باپ محتوی ناقص یا .3

  محتوی توصیف کننده موارد غیر عادی نباشد .4

  .محتوایی که منعکس کننده دستوراپ قبی نباشد .5

  وجود خط و فضای خالی بین خطوط  بت شده گزارش نویسی .1

  امضاء گزارشاپ تهیه شده پس از امضاء فرد دیگر .6

  تحریف گزارش .5

  گزارشوجود چند نوع دست خط در تهیه یک مورد  .4

  ناخوانا بودن گزارش . 42

  درهم برهمی و کثیفی گزارش . 44

  جا افتادن تاریخ و زمان و گزارش متناقض . 40

  رونویسی اشتباهاپ . 43

  امضاء نامناسب گزارش توسط پرستار . 44



112 

 

  الک گرفتن بخشی از محتوای گزارش نویسی . 45

  بت قبل از انجام مداخله مورد لزوم . 41

 

 توجه، توجه، توجه توجه،

  .پرونده ای که به صورپ صحیح و کامل تکمیل شده باشد بهترین مدافع شما می باشد .4

  .اگر مطلبی از قلم بیافتد و در پرونده  بت نشود به دفاعیاپ ما آسیب می رساند .0

  جهل به قانون رفع مسئولیت نمی کند .3

می گیرد در پرونده  بهت نماییهد ا بهاپ صهحت اقهداماپ       چنانچه جزئیاپ اقداماتی که برای بیمار انجام .4

  انجام شده

  .آسانتر خواهد بود

  .تناقضاپ موجود در پرونده که ناشی از خطاهای سهوی نوشتاری می باشد را بر قرف کنیم .5

 بت هر نکته ای در پرونده ممکن است در دادگاه بتواند از کادر درمانی حمایت نمایهد ولهی وجهود ههر      .1

  .پرونده بالینی می تواند بر علیه کادر درمانی بکار رود  کالی دراش

  . بت هر نکته ای ایجاد مسئولیت می نماید .6

  .توجه نمایید مرخوی موقت و غیبت بیمار چه موجه، چه غیر موجه باید حتما در پرونده  بت گردد .5

  .ینی بیمار جددا ممانعت بعمل آوریداز دسترسی اقوام و بستگان و افراد غیر مسئول به پرونده بال .4

  .در تمامی برگه های پرونده بالینی بیمار مشخواپ را با دقت تکمیل نمایید . 42

انتهای گزارشاپ را با خط ممتد تا انتهای سطر ببندید تا جلوی هر گونه سوء استفاده و اضافه نمهودن   . 44

  .آن نوشته را بگیرید  مطلب به
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 منابع:
جانیس ال و - قلب و عروق 6درسنامه پرستاري داخلي جراحي برونر و  سودارث جلد  -4

 4343جامعه نگر -چاپ اول-همکاران، ترجمه مالحت نیکروان  و همکاران 

 پزشکي ودرمان بهداشت وزارت در شده پزشکي تهيه هاي پرونده هاي فرم سازي مستند راهنماي -0

 93 سال

جامعه -تهران-اله مومن آبادی گوردون، ترجمه همت مارجوری - کتابچه تشخيص پرستاري  -3

 4340-نگر

 4355وش صلوالی و دیگران، جلد پنجم، تهران ، پونه ، مه-راهنماي باليني پرستاري -4

بشارتي، افسانه. فلوشيت و نوشتن گزارش پرستاري در بخش هاي ويژه. دانشگاه علوم  -5

  1387استان شيراز. پرستاري و مامايي  معاونت درمان دفتر -پزشکي

نعيميان، عليرضا. گزارش نويسي در پرستاري. دفتر پرستاري بيمارستان هاشمي نژاد مشهد.   -1

1386  

ورقابي، افخم. گزارش نتويسي اصولي در پرستاري. مرکز آموزشي درماني شهيد مدني  -6

  1383تبريز. 

 1381نوروز، پرويز. ثبت در پرستاري . گرگان : نشر فراغي . چاپ اول .  -5
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