
 

 در گزارش پرستاری ثبت پروسیجرهااصول صحیح 

 پانسمان زخم 
 وسعت و اندازه زخم، نزديک بودن لبه هاي زخم، وجود يا عدم وجود ترشح، رنگ و نوع و ميزان ترشح،  نوع زخم ،ناحيه زخم ،

 وجود درن، نوع محلول شستشو، واکنش مددجو و عالئم مهم همراه زخم مانند تب و درد و احساس نگراني، داشتن درن 
 و توجه به خونريزي و عملکرد مناسب درن، چگونگي تحمل بيمار به پانسمان و داروهاي بکار برده شده، داروي بکار 

  .برده شده در موضع، آموزشهاي ارائه شده
 سروزي وجود داشت. برش جراحي -مثال: پانسمان محل ماستکتومي برداشته شد. در محل پانسمان ترشحات خوني

 گذاشته شد.آموزش 4&4مشکلي ندارد. بخيه ها سالم است، با نرمال سالين شستشو داده شد و پانسمان استريل
 آن را تکرار کرد. تعويض پانسمان ، عالئم و نشانه هاي عفونت به بيمار داده شد و بيمار 

 

 اکسیژن تراپي 
 داليل شروع اکسيژن درماني )عالئم اختالل تنفسي(، زمان شروع اکسيژن درماني و طول مدت اکسيژن درماني، روش 

 اکسيژن درماني، ميزان اکسيژن درماني، واکنش فرد نسبت به اکسيژن درماني 
 

 گذاشتن سوند ادراری 
 سنداژ، سايز سند، ثبت مانورها قبل از سنداژ، حجم مايع مورد استفاده جهت هدف از سنداژ مثانه، نوع سند جهت 

 حجم و نوع  ،فيکس کردن بالون، حجم و رنگ و مواد خارجي موجود در ادرار پس از سنداژ مثانه، در صورت شستشو
  ثبت شود.محلول شستشو و حجم و رنگ مواد برگشتي و واکنش مددجو

 

NGTUBE  گذاشتن 
 گاواژ: 

 متناوب و مداوم، حجم و نوع محلول گاواژ ، حجم مايع موجود در معده قبل از گاواژ،  ،داليل لوله گذاري معده، نوع گاواژ
 ثبت شود.رنگ ترشحات برگشتي از معده، واکنش مددجو 

 الواژ: 
  ثبت شود.داليل الواژ، نوع و حجم محلول الواژ، حجم و رنگ موارد برگشت، واکنش مددجو

 

 CPR اساسي در ثبت گزارشنکات 
 و نوع ايست )فقدان نبض يا تنفس(، زمان شروع احياء قبلي و ريوي  CPRريتم قلبي در زمان شروع دارو ، زمان 

 درماني و پس از اجراء دارو درماني، ريتم قلبي در زمان شروع دفيبريالسيون و پس از دفيبريالسيون، لوله گذاري و 
 اکسيژن درماني و تجزيه گازهاي خون شرياني ABGواکنش بيمار نسبت به ،تعداد و وات دفيبريالسيون و 

 ز و زمان و اسم فردي که دارو را براي بيمار تجويز و تزريق مي نمايد، واکنش ودفيبريالسيون، دارودرماني)نوع و د
 ثبت شود.مردمکها، افراد عضوتيم احياء، زمان خاتمه 

 



 :گزارش درد 
 درد: 

  ،مبهم و منتشر و ارجاع نشده .کيفيت درد: تيز 
  0-3خفيف  4-7متوسط  8-01شدت درد: شديد: 

 

01-9                           8-7          6-5-4                   3-2-0                    1 
 ان درد درد بسيار شديد             شديد             متوسط                    خفيف                فقد

 
 . دوره درد: درد مداوم و درد متناوب و درد زودگذر 
 . عوامل تشديد کننده درد و عوامل تخفيف دهنده درد 

 واکنشهاي رفتاري مددجو .      
  . آشکارسازي فيزيولوژيکي مثل تعريق و تهوع و رنگ پوست و نبض و تنفس و فشارخون 

 

 گزارش دارو درماني : 
  مقدار دارو و راه مصرف دارو و دوز مصرف و واکنشهاي متقابل دارويي در صورت بروز .اسم دارو و شکل دارو و 
 . داروهاي اختصاصي: طول مدت تجويز دارو 
 . تزريق عضالني و داخل جلدي: مکان تزريق 

 IV Line تزريق داخل سياهرگي: موضع

 ان دقيق تزريق .ز مصرفي جهت تست و موضع تست و واکنش نسبت به تست و مکوتزريق زيرجلدي: د 
 ز و داروي تاريخ گذشته و وز و روش تجويز و زمان و فرد و حذف دواشتباهات دارويي و امتناع از مصرف دارو: گزارش اشتباه و د

   ثبت شود.طريقه اطالع به پزشک مسئول و مداخالت و واکنش بيمار

 

 گزارش درمان داخل وريدی 
 تاريخ و موضع وارد نمودن سوزن، وسايل مورد استفاده مثل آنژيوکت يا اسکالپ وين ، ميزان قطرات و حجم سرم 

 انفوزيون شده، در صورت تغيير محل آنژيوکت علت تغيير محل و يا عوارض مايع درماني و موارد آموزش داده شده به 
 بيمار بايد در گزارش پرستاري ثبت شود. 

 

 (TPN)گزارش تغذيه کامل غیر از راه خوراکي 
 سوند بکار رفته، حجم و ميزان محلول تجويز شده و وضعيت ورود کاتتر. 

 

 گزارش مانیتورينگ قلب 
 تاريخ و ساعت شروع مانيتورينگ، ليدهاي استفاده شده، ريتم هاي خوانده شده، اقدامات انجام شده

 را نشان داد PVC   HR=150مانيتور بيمار ريتم سينوسي با  02/ 45مثال: ساعت 

 بيمار شکايت از درد قفسه سينه و تپش قلب دارد.،
 نوار قلبي گرفته شد به دکتر حسيني اطالع داده شد. BP=170/80ليتر از طريق لوله بيني براي وي گذاشته شد. 2اکسيژن 

 نداشت. PVCتزريق شد.نمونه خون از نظر الکتروليت ها چک شد.ريتم سينوسي با  51/02ساعت  5MGمرفين داخل وريدي
 
 



 

 گزارش ترانسفوزيون خون 

 درخواست خون: فرم درخواست خون سه برگي مي باشد که مشخصات آن بايستي توسط پرستار به طور کامل 
 رخواست خون نيز مسئول بانک و صحيح و دقيق پر شود ، ثبت ترانسفوزيون ها و حاملگي هاي قبلي در فرم د

  .خون را موظف به جستجوي آنتي بادي هاي ناخواسته در خون بيمار مي کند
 نمونه گيري از بيمار :ابتدا نام بيمار را پرسيده وسپس از وي خونگيري به عمل مي آيد، بعد از ريختن نمونه 

 م بخش شماره اتاق و تخت بيمار را به طور خون در لوله آزمايش نام و نام خانوادگي بيمار، شماره پرونده، نا
 واضح روي برچسب لوله بنويسد. 

 دريافت خون از بانک خون بيمارستان: مشخصات روي کيسه خون را با فرم درخواست خون چک کرده و بعد از 
 نگ و اطمينان از انطباق با مشخصات بيمار، محتوي کيسه خون را از نظر سردي ، وجود لخته، هموليز، تغيير ر

 نشت خون از کيسه بررسي کنيد و موارد غير طبيعي را بالفاصله گزارش کنيد. 
 تزريق خون: مواردي که بايد حين تزريق در کارت شناسايي يادداشت گردد شامل: تاريخ تزريق، ساعت تزريق 

 ريق، امضاء تعداد واحد خون يا پالسماي مصرفي، شماره کيسه هاي مصرفي ، عاليم حياتي بيمار طي زمان تز
 پرستار 

 نکات مهم حين تزريق: 
 ساعت مي باشد  4حداکثر مدت زمان تزريق خون -0
 هويت دقيق بيمار و کيسه خون  -2
 قرار دادن صحيح سوزن تزريق در رگ -3
 استفاده از ست فيلتردار -4
 مراقبت متناوب از بيمار -5
 اقدامات الزم در گزارش پرستاري تاريخ و  جامبعد از اندر صورت واکنش بيمار به خون بالفاصله متوقف شده و  -6

 ساعت واکنش و عالئم مشاهده شده، نوع و مقدار خون يا فراورده هاي تزريق شده، زمان شروع و توقف خون، درمانهاي 
 انجام شده براي عوارض ثبت شود. 

 در چارت ترانسفوزيون خون  کنترل عاليم حياتي به طور متناوب)قبل، حين و پس از تزريق خون( و ثبت -7
 ،همه محصوالت خوني )خون کامل ، گلبول قرمز متراکم ، پالکت  کرايوپرسيپيتيت ، محصوالت ليوفيليزه (  -8

 بايد با ست فيلتردار تزريق شود. 
 در هر تزريق بايد رگ مناسب آنژيوکت مناسب )نوع و شماره آن( انتخاب گردد. -9

 رژانس ( خون کامل و يا گلبول قرمز متراکم معموالً در يک يا دو ساعت تزريق مي شود ، در موارد روتين ) غير او -01
 ML/KG/H ( 5-4 و بيش از )ساعت نبايد طول بکشد ) در موارد اورژانس خون را با هر سرعتي مي توان تزريق نمود (.  4 

 ر و انطباق آن با کارت شناسايي و يکي از مهمترين و حساس ترين و نقطه عطف تزريق خون تعيين هويت بيما -00
 فرم درخواست خون و کيسه خون درست قبل از تزريق خون مي باشد. 

 از ديگر نکات با اهميت حضور پزشک معالج بر بالين بيمار مي باشد. -02

 ( و کنترلML/KG/H  3-2% عوارض حاد رخ مي دهد بايد تزريق آهسته باشد  ) 91دقيقه اول که بيش از  05در 
-تب-اليم زير که از مهمترين نشانه هاي واکنش هموليتيک مي باشد مي تواند در شناسايي زودرس آن کمک کند )لرزع

 .اظطراب( -تنگي نفس-فشردگي قفسه سينه-تهوع-کمردرد
 
 
 
 



 ثبت گزارش مراقبت از برش محل عمل جراحي
 آن ها اشاره شود عبارت از :هنگامي که پانسمان را انجام مي دهيد ، مواردي که در گزارش بايد به 

 نوع مراقبت از زخم  -
ظاهر زخم ) اندازه ، رنگ ، وضعيت لبه هاي زخم ، وجود وسايل محدود کننده ، نکروز پوست، بو ، ترشحات ( . مشخصات  -

 ترشحات شامل بو، نوع ، مقدار و قوام مي باشد.
 داروهاي به کار برده شده در موضع -
 يا همراه وي داده شدهآموزش هايي که بيمار  -
 چگونگي تحمل بيمار نسبت به پانسمان و داروي به کار برده شده -
 

 ثبت موارد پارا کلینیک
مثل آزمايشگاه ، راديولوژي ، سونوگرافي ، سي تي اسکن و ... که بايد پرستار قدرت تشخيص موارد غير طبيعي را بايد ثبت و 

هد با ذکر ساعت ، پرستار حق ندارد هيچ برگه يي را داخل پرونده بگذاري مگر اين که گزارش نمايد و به پزشک نيز بايد اطالع بد
 آن را مطالعه و تفسير نمايد و موارد الزم را پيگيري نمايد.

 بررسي عاليم حیاتيگزارش 
  02: 11ساعت  07/3/0391تاريخ 

در دقيقه ، نبض راديال  001نبض راديال  ، تعداد mmHg   61/91در دقيقه ، تنفس ها سطحي ، فشار خون 09تعداد تنفس 
و پوست رنگ پريده ، سرد و مرطوب ، به خانم دکتر عالي اطالع  C 2/39نامنظم ، ضعيف و نخي شکل ، درجه حرارت دهاني 

 نيا راد –داده شد.   پرستار ج 
 دست بيمار کنترل و مقايسه و ثبت شود. 2( حتماً نبض از   chest pain – نفس تنگي –در ناراحتي هاي قفسه سينه ) تروما 

 

 ساکشن دهاني حلقي و بیني حلقي 
 

  9:31ساعت  20/4/0391تاريخ 
در دقيقه ، هنوز ترشح وجود دارد  21دقيقه انجام شد . ترشحات غليظ و سبز رنگ بودند ، تنفس  3ساکشن دهاني حلقي به مدت 

، بيمار سيانوز است و واکنشي نسبت به محرک هاي در دناک نشان نمي دهد . در وضعيت يک طرفه چپ قرار داده شد پرستار م 
 جعفريان –
 

استفاده شود و براي هر پروسيجر ي قيد شود که اوالً چه پروسيجري  W6وسيجر و اقدامي از تکنيک بهتر است براي ثبت هر پر
(   How(و چگونه )  Who( توسط چه کسي  )  Where( کجا )  When( چه زماني )  Why( چرا )  Whatاجرا شده ) 

مورد  رعايت شود . زماني که مساله يي بر اساس دانش حرفه يي پرستاري بسيار  6ولي هميشه الزم نيست در مورد هر چيزي 
واضح باشد مانند سوند در داخل مجراي ادراري گذاشته شد که در اين جا هر پرستاري مي داند که سوند فولي درون مجرا گذاشته 

 بيک استفاده مي شود ، محل آن بايد قيد شود.مي شود ولي وقتي کاتتر سوپراپو
 
 
 
 
 



 

 فلوشیت و نوشتن گزارش در بخش ويژه 
 با توجه به تنوع بخش هاي ويژه ترتيب نوشتن گزارش پرستاري دانشگاه علوم پزشکي شيراز انتخاب شده است. 

  CNS)مغز و اعصاب(  
  RESP)تنفسي(  
  C.V.Sقلب و عروق(  

  SKIN پوست( 
  GU تناسلي(-)ادراري 

  GIگوارش
  MUS . SK /MOVMENTاسکلتي( -)عضالني 
  PSY . SOCاجتماعي( -)رواني 

 
 ثبت داده ها و آموزش و غيره در کليه سيستم ها -هاپيگيري –نتايج  -اقدامات انجام شده-تعيين مشکل 

 CNS)مغز و اعصاب(:  ثبت در سیستم -1

  ثبت در سيستمGCS سطح هوشياري بر اساس مقياس گالسکو 

 اندازه مردمک ها و واکنش به نور 

  آگاهي به مکان، زمان و اشخاص 

  صحبت کردن، درک، فهم 

  داشتن رفتار مناسب با مکان و زمان 

  بررسي حافظه 

  بررسي حس و حرکت اعضاي بدن ،داشتن پاسخ کالمي مناسب 

 ه ، نتايج بدست آمده، اقداماتي که بايد پيگيري شود و ثبت کليه بررسي مشکل، تشخيص پرستاري، اقدامات انجام شد 

  داده ها با ذکر ساعت، تاريخ، فرد انجام دهنده 

 RESP)تنفسي(: ثبت در سیستم  -2

  خاص ترشحات داشتن يا نداشتن سرفه، انواع سرفه، داشتن يا نداشتن چست تيوب، داشتن بوي،Rrtraction   تعداد، نوع
 تنفس 

  به دستگاه تنفس مصنوعيوابستگي( Rate ،TV ،MODE ،I.E RATOO ،PAWP ،PEEP ،Fio  ...و
CPAP) 

 ميزان دريافت اکسيژن بوسيله ماسک،  ، تراکياستومي  

  جواب گازهاي خوني و اقدامات انجام شده و نتايج 

  انجام ساکشن، دفعات، نوع ترشحات و بوي آن در صورت امکان 

 جام فيزيوتراپي، نوع آن، ميزان تحمل، يا پيشرفت بيمار صداهاي تنفسي، انجام يا عدم ان 

 ها  بررسي و ثبت مسائل غير طبيعي، نتايج آزمايشات، گرافي 

  .داروهاي مصرفي، اقدامات انجام شده، پروسيجرهاي انجام شده، نتايج و ثبت دقيق اطالعات 

  ،زمان صدا کردن، زمان شروع، زمان اختتامCPCR صي، درماني و نتايج آن)بخصوص انجام پروسيجرهاي تسخي 

  )اقدامات، داروهاي مصرفي، نتايج 
 آموزش، مشاوره ها، اقدامات، نتايج. 



 

  C.V)قلبي عروقي(: ثبت در سیستم   -3
 تعداد ضربان قلب در دقيقه، ريتم و فشارخون BP )محل گرفتن  )در حالت نشسته، خوابيده ،ECG (.....، 

 Duration ،Interval صداي قلب و نوار قلب/مشخصات  

  مانيتورينگ بيمار، زمان شروع مانيتورينگ، مقادير مانيتور شده، ليد مانيتور شده 

  مقدار داروهاي دريافتي، نتايج و عوارض 

 عروقي و ثبت اقدامات انجام شده و نتايج -تغيير در وضعيت بيمار، ايست قلبي 

  واقدامات تيمCPCR دستگاه دفيبريالتور، ژول مصرفي، دفعات مصرف، نوع  کاربردSetup 

  )نوع، انتشار، مداخالت و نتايج)chest pain  داشتن يا نداشتن 

  تمييزي محل، تغيير رنگ پوست، گرمي پوست، داشتن نبض، قرمزي و کاربرد دستگاه هايVAD&IABP 

  .التهاب، ترشحات و خونريزي از محل 

  نمونه هاي خون گرفته شده، جواب آزمايشات و گرافي ها 

 هاي قبل و بعد از آن(  پروسيجرها)آمادگي 

 عوارض و احتياطات و اقدامات انجام شده ،داروهاي مصرفي 

  ثبت آموزش ها، مشاوره ها، اقدامات و نتايج 

  )نبض هاي محيطي و کيفيت آن )قوي، ضعيف، عدم وجود نبض 

 و اقدامات ضر تشکيل لخته، )مانند کاربرد تورنيکت، جورابهاي ضد آمبولي و داروها( کاربرد وسايل، داروها ، 

  .فعاليت بيمار، تحمل فعاليت، مشکالت و اقدامات انجام شده 

 .کليه مراقبتهاي پرستاري انجام شده، با ذکر زمان و ساعت، مقدار و نتايج 

 ثبت در سیستم پوستي  -4
  ،التهاب، سيانوزه بودن يا نبودن، وجود خون مردگي، ورم و خراش رنگ کلي پوست و مخاط، قرمزي 

 سردي و...(  -خشک، مرطوب، زخمي، ترشحات،نوع آن پوسته پوسته بودن، گرمي)وضع کلي پوست 

  )ورم پوست )ورم کل بدن، دور چشم، اندامهاي محيطي 

  )قوام پوست )خوب، بد 

 ل، عرض، عمق(، زمان تعويض پانسمان، بو، رنگ، نوع داروي داشتن زخم بستر)رنگ، محل، درجه، ظاهر( اندازه )طو 
 شستشو و مقدار آن، ترشحات و التهاب. 

 .داشتن بخيه، کشيدن آن، نزديک کردن پوست به هم 

  گرفتن نمونه، تعويض پانسمان، نوع پانسمان بکار رفته 

  ،حمام تغيير وضعيت بيمار، کاربرد وسايل جلوگيري کننده از زخم بستر، کاربرد بالش زير اعضاء، انجام ماساژ، توجه به تغذيه 

  ترشحات زخم حاوي گرفتن نمونه جهت کشت، جواب و اقدامات 

  G.U)ادراری تناسلي(: ثبت در سیستم  -5
 ادراري، و يافته هاي غير طبيعي  -وضع ظاهري اندام هاي تناسلي 

 (عالئم و نشانه ها، )مانند تکرر ادرار، هماچوري، قطره قطره آمدن ادرار، ،رنگ، ميزان، دفعات، مقدار، بوي ادرار دفعي 

 تهوع، استفراغ، لرز، اتساع مثانه، پر ادراري و غيره(  )درد حين ادرار ، 

 نتايج پاپ اسمير، خونريزي، درد، مشکالت درارتباط با عملکرد جنسي خارش، ترشحات بدبو ، 

  داشتن اختيار و کنترل ادرار، وسايل کمکي، اقدامات انجام شده 



 

  ...نتايج تست حاملگي، انجام دوش واژينال، معاينه واژن و 

  )...وSelf catheterization فولي، سوپراپوبيک  ، انجام مراقبت در خصوص کاتترها( 

 ، جايگزيني مايعات خون و فراورده هاي خو ني و نوعfree  چک جذب و دفع بيمار )سي سي در ساعت(، دادن مايعات 

  واکنش به آن 

  آنژيوکت و غيره، تعويض پانسمان و عالئم و عوارض )نظير نشت مايعاتGAGE  و تعويض محل آن، نوع وIV  تزريق 

  به زير پوست( درآمدن فولي و غيره 

  .زمان شروع و قطع مايعات و وسايل و ذکر علت 

  و توجهات خاص مربوط به آن و بررسي عالئم عفونتTPN کاربرد 

  GI سیستم گوارشي(  )  ثبت در سیستم -6
  بودن يا نبودن، مقدار و نوع غذاي مصرفيNPO  اشتها،  

  مدفوع، نفخ، آسيت، آروغ(عاليم و نشانه ها)مثل بلع دردناک، تهوع، استفراغ، اسهال، وجود خون در 

  ...و ژژنوستومي، کلستومي تيوب وNGTube  نوع رژيم غذايي، داشتن يا نداشتن 

 TPN/ NGTube  قطع يا تعويض –زمان و تاريخ گذاشتن  

  داشتن يا نداشتن مدفوع/کيفيت/رنگ/بو/ شکل مدفوع/ نوع اسهال 

  داشتن خونريزي از معده و اقدامات انجام شده 

 دهان، مراقبت هاي انجام شده، ثبت موارد غير طبيعي و گزارش به پزشک و اقدامات  توجه به مخاط 

  ...وgag  داشتن يا نداشتن دندان، توانايي خوردن غذا، داشتن رفلکس 

  ويزيت توسط متخصص تغذيه، دستورات، اقدامات انجام شده و نتايج 

  تزريق خون و فراورده هاي خوني 

 مادگيها و توجهات خاص پس از انجام پروسيجرها( و گزارش موارد غير طبيعي به پزشک اقدامات تشخيصي، درماني، )آ 

  )و...)تنقيه و کولونوسکوپي 

  ...مراقبت از استوما، تعويض کيسه هاي آن، پانسمان و کيفيت پوست اطراف استوما و اندازه آن و 

  کاربرد داروها، ثبت عوارض و مراقبتهاي خاص 

  )...مراقبتهاي پرستاري انجام شده، نتايج)زمان، فرد انجام دهنده، شرح پروسيجر، آزمايشات، نتايج و اقدامات و 

  آموزش هاي داده شده 

 

  musculoskeletal/activityاسکلتي( -)عضالني ثبت در سیستم-7
  رنگ اندامهاي محيطي، گرمي و سردي، دامنه حرکتي مفاصل، تعادل در راه رفتن، داشتن نبض هاي محيطي، پر شدگي 

  مويرگي، حرکات غير طبيعي اندامها 

  داشتن حس و حرکت اندامهاي محيطي، فلج و سستي اندامها، محدوديت حرکتي اندامها 

  از آن تحرک فعال يا غير فعال يا عدم تحرک و عوارض ناشي 

 لباس پوشيدن( ، رخت شستن، خوابيدن، اه رفتن، غذا خوردن، توالت رفتنتوانايي انجام کار يا فعاليت هاي روزانه مانند )ر 

  )دا شتن يا نداشتن کشش، گچ، )خشک يا تر بودن گچ 
 
 



 

 

  )تعويض پانسمان، شستشوي زخم، نوع محلول مصرفي، داشتن ورم و شدت آن 

  داشتن درد و بي قراري 

  حمام و نوع آن 

  ...کاربرد وسايل کمکي)عصا و..( پوشيدن بريس و غيره، عوارض و 

 اجتماعي( -)روانيpsychosocial 8- ثبت در سيستم 

  ،بويايي(داشتن يا نداشتن فرايند فکري نرمال، زمان ورود بيمار، رفتار بيمار، گفته هاي بيمار، توهمات)شنيداري، ديداري 

 سب بيمار يا حمالت وي، حافظهثبت رفتار نامنا-دليريوم 

 اضطراب، وسواس، وسواس اجباري، ترس مرضي، بدبيني، اعتماد به نفس 

  افکار خودکشي، اقدام به خودکشي، مداخالت انجام شده، پاسخ بيمار 

  داشتن نقشهاي اجتماعي، برقراري ارتباط موثر با ديگران 

 زدن به ديگران و خود  ه ميم بازگيري، عصبانيت و خشم، صداعتياد، ترک اعتياد، عال 

  و روشهاي داشتن پاسخ کالمي مناسبECT مصرف داروها، عوارض و اقدامات خاص پرستاري و پزشکي انجام شده 
 

 Teachingثبت آموزش -9

  موزش، کاربرد وسايل سمعي و بصري مختلف آنيازهاي آموزشي بيمار، برنامه ريزي براي 

  فرد آموزش دهنده، افراد آموزش گيرنده و...)اثر انگشت و امضاء( محتواي آموزش 

  صحيح وسايل( بکار بردن جمالتي که مويد فهم آموزش توسط فراگير باشد)نشان دادن، بيان کردن، بکار بردن 

  .تاکيد بر عاليم و نشانه هاي مهمي که نياز به گزارش پزشک دارد 

 رفي، اثر ، عوارض و اقدامات خاص و... آموزش در مورد داروهاي مص 

  )...دادن وسايل و موارد آموزشي به بيمار)حرکتي، غذايي و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 : سوختگي ها ثبت در 

 گالسکو مقياس اساس بر هوشياري سطح GCS 

 خشک و مرطوب و زخمي و ترشحات ) نوع آن(    ،رنگ کلي پوست و مخاط، قرمزي و التهاب و سيانوزه بودن يا نبودن   _ 

 ... گرمي وداشتن تاول و ،        

 نوع سوختگي ) آب جوش ،  برق گرفتگي ف سوختگي شيميائي  و....(   _ 

 درجه سوختگي  _  

 وسعت سوختگي با ذکر نواحي سوخته _   

 :ميشوند بندي تقسيم سوختگي وسعت و سوختگي عامل اساس بر ها سوختگي

 : سوختگي عامل اساس بر

 حرارتي سوختگي

 شيميايي

  الکتريکي

 تشعشعي

 :عمق و وسعت براساس

 0 درجه

 2 درجه

 3درجه

 (و آن مقدار و ترشحات ، شستشو  سرم نوع  ، شده استفاده داروي نوع زخم، شستشوي)  پانسمان طريقه... 

 درد  تسکين گزارش 

 مصدوم  ( هوايي راه بودن باز از اطمينان و بيمار وضعيت ثبت وضعيت سيستم تنفسي )بررسي 

 درماني ( نوع سرم تزريقي و مقدارآن )   طريقه مايع 

 آمده بدست نتايج شده، انجام اقدامات و مشکل بررسي 

 
 
 
 
 



  تروما درگزارش   ثبت
 GCS سطح هوشياري بر اساس مقياس گالسکو

 اندازه مردمک ها و واکنش به آن نور

 اشخاصآگاهي به زمان و مکان و 

 صحبت کردن و درک و فهم

 داشتن رفتار مناسب با مکان و زمان

 بررسي حافظه

 بررسي حس و اعضاء و حرکت آن ها

 داشتن پاسخ کالمي مناسب 

 ناحيه آسيب  ديده و نوع آسيب 

 انواع زخم ها و مراقبت از آنها:

  بسته 

 (contusionکوفتگي) .0

 (hematomaهماتوم) .2

 crush-injuries)صدمات له کننده) .3

 باز 

 (abrasionsخراشيدگي) .0

 (lacerationپارگي) .2

 (avulsionکنده شدگي) .3

 (amputationقطع شدگي) .4

 (puncture/penetrationنفوذ يا سوراخ شدگي) .5

 (crush injuryآسيبهاي له کننده ) .6

 

 

 



 نوع شکستگي ثبت 

ميزند بيرون و کرده پاره را پوست شکسته استخوان سر: پيچيده يا باز 

ندارد وجود استخواني صدمه با همراه پوستي آسيب:  ساده يا بسته. 

 عرضي .0

 مايل .2

 مارپيچ .3

 ناقص .4

 رفته درهم .5

 اي ترکه .6

 شدگي خورد يا متعدد قطعات .7

 شوک و داخلي خونريزي عاليم نظر از بيمار بررسي

 اتوره و رينوره بررسي

 درد و حساسيت موضعي  وجود

 و....( گزگز و بي حسي انتها (عصبي و عروقي وضعيت بررسي

 مشاهده دفورميتي يا تغيير شکل عضو،ادم،تغيير رنگ ناحيه،اندازه زخم پوستي 

 زا درد محرک مقابل در واکنش ، بلع زدن، عق سرفه،: مهم رفلکس چهار بررسي

 بندي  موقت ،  آتل تراکشن يا کشش از استفاده 

 آمده بدست نتايج شده، انجام اقدامات ، پرستاري تشخيص و مشکل بررسي

 دهنده انجام فرد و تاريخ ساعت، ذکر با ها داده کليه ثبت و شود پيگيري بايد که اقداماتي
 

 بستری کلیه بخشهای برای ذیل الگوی رعایت پرستاری گزارش ثبت کیفیت بهبود جهت ادامه در

 :گردد می توصیه بیمارستان

 قابل کلمات با … و استراحت و خواب هوشياري، وضع ديگران، با ارتباط نظير مواردي ذکر با بيمار عمومي حالت و وضعيت* 

 .گردد توصيف گيري اندازه

 پشت، ماساژ دهانشويه، ملحفه، تعويض ،V/S ,IO CP، کنترل شامل بيمار از شده انجام پرستاري اوليه مراقبتهاي به*   

 .گردد اشاره.. … و تخت در حمام

 

 



 آنزيوکت تعويض معده، لوله ادراري، کاتتر درن، گذاشتن و بخيه کشيدن و پانسمان تعويض مانند پرستاري اقدامات ساير به* 

 .گردد اشاره. … و هوائي راه ساکشن ،(و رنگ تعبيه محل ذکر با)

 حجم، و واحد تعداد خون، تزريق و درصورت. شود ذکر شده دريافت محلول حجم و نوع نمايد مي دريافت سرم بيمار اگر*  

 .گردد يادداشت حين ترانسفوزيون مشکالت و پايان و شروع زمان

 .گردد ذکر..( …و ماسک بيني، کاتتر) آن دريافت راه و مقدار گيرد، مي اکسيژن بيمار اگر*  

 نظر از آنها وضعيت و آنها، وجود بايد ،.(… و لوله معده ادراري، کاتتر) باشد درن يا و لوله کاتتر، داراي بيمار صورتيکه در*   

 .شود ذکر مراقبتهاي مربوطه و تثبيت

 .گردد اشاره..( …و فيزيوتراپي، راديوگرافي) است شده انجام درماني پرسنل ساير توسط اقداماتيکه کليه به* 

 و سوزش تهوع، نفس، تنگي درد،) ذهني و عالئم..( … و پوست رنگ تغيير خونريزي تعريق، استفراغ، مانند) عيني عالئم به* 

 .شود اشاره شيفت طول در آن تغييرات و( ……

 و قطع مانند) باشند کرده تغيير که پزشک درصورتي دستورات. گردد اشاره پزشکي مشاوره و جديد هاي تشخيص ويزيت، به* 

 مانند) تشخيصي انجام تستهاي زمينه در پزشک دستور به و ،(Stat داروي تجويز و جديد تجويز داروي دارو، قطع سرم، وصل

 .شود اشاره ،( ……و آزمايشات سونوگرافي، آندوسکپي،

 اقدامات و غيرطبيعي موارد به و شده اشاره..(  …و EKGعکسبرداري،) شده انجام تشخيصي تستهاي و آزمايشات انجام به*   

 .شود اشاره آن با مرتبط

    .شود اشاره از آن بعد و قبل مراقبتهاي و جراحي ساعت به است داشته جراحي عمل بيمار اگر* 

 گاواژ اگر. شود اشاره( گاواژ دهان،) روش تغذيه و( مايعات ،*NPO ,PO)* غذائي رژيم نظر از بيمار تغذيه وضعيت به* 

 و بلع، تهوع سختي اشتهائي، بي نظير گوارشي مشکالت به. شود اشاره آن زمان و داده شده غذاي حجم گيرد مي انحام

 .شود اشاره. … و اسهال يبوست، استفراغ،

 گردد ذکر حرکت کننده محدود يا وسائل کمکي به نياز و نموده اشاره* CBR,RBR* مانند بيمار حرکتي وضعيت به* 

 جمع خوني، آزمايشات مانند تشخيصي انجام تستهاي پيگيري شامل) گيرد انجام بعدي شيفتهاي در بايد که اقداماتي به* 

 بيمار اگر. شود اشاره (… و پزشکي مشاوره مربوطه، آمادگيهاي جراحي عمل مربوطه، و آمادگيهاي عکسبرداري نمونه، آوري

 گردد ذکر دارد،  حفاظتي اقدامات يا خاص ماده يا دارو به حساسيت

 شده انجام اقدامات بيمار، حالت و موجود، وضعيت مشکالت و تشخيص پزشک، نام گرديده، بستري شيفت اين در بيمار اگر* 

 .گردد اضافه پرستاري به گزارش بخش به انتقال طريقه قبلي،

 



 زخم، آتل، گچ،)بيمار حالت و وضعيت مشکالت باقيمانده، بهبودي، سير تشخيص، گرديد، ترخيص شيفت اين در بيمار اگر* 

 .گردد اضافه پرستاري گزارش به بعدي مراجعه دفعه و شده آموزشهاي داده ،..(… و پانسمان

 تغيير عمومي، وضيت در ناگهاني تغيير) در بيمار طبيعي غير موارد بروز و مشاهده يا خاص واقعه بروز يا وجود صورت در* 

 (…و BS کاهش يا افزايش) پاراکلنيکي هاي يافته در طبيعي غير شواهد دريافت يا..( …تخت و از افتادن BP ناگهاني

 .گردد ذکر آن نتايج و شده انجام اقدامات با همراه موارد،

 باشند مي وصل مانتيورينگ دستگاه به که بيماران در اين. داشت توجه ديگر موارد به بايد باال نکات بر عالوه ICU بخش در*

 به و شده بايد ذکر باشد مي متصل متري اکسي پالس دستگاه به بيمار اگر. شود اشاره هاي غيرطبيعي ريتم وPR به بايد

O2Satگيري اندازه اگر. شود اشاره ABGشامل دستگاه تنظيمات به ونتيالتور به اتصال صورت در. ذکر گردد بايد شد انجام 

Mode,RR,TV,Fio2شود اشاره 

 شکل به ترخيص تا پذيرش ابتداي که از شود نوشته شکلي به بايد مختلف بخشهاي و شيفتها در پرستاري هاي گزارش*

 .نمايد ارائه را بيمار سالمت و وضعيت درمان سير هم به متصل فصلهاي در و واضح

 ديده را چيزي چه شما بدانند خوانند مي را نوشته شما ديگران وقتي که نمائيد تجسم بيمار از را تصويري بايد شما حال هر در*

 نمايند مقايسه شما يافته با را خود يافته هاي بتوانند و ايد شنيده يا
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