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  :یسیگزارش نو

به شکل  ماریمراقبت و سالمت ب تیرا در رابطه با وضع یکه اطالعات یو دائم ياست نوشتار یارتباط 
  .کندیسند به ما منتقل م

 ایو ) Report(یگزارش شفاه) Record(ثبت در پرونده قیاز طر مارانیب گزارش
  .ردیگ یصورت م) Consultation(مشاوره

خود  یو کتب یگزارش شفاه يبعد فتیپرستاران به پرستاران ش مارستان،یدر ب يهر نوبت کار يانتها در
باشد، از نقش  یپرستاران م يحرفه ا فیوظا نیاز مهمتر یکییثبت گزارش پرستار ند؛ینما یرا ارائه م

  .برخوردار است المتس میت ياعضا ریپرستار و سا نیو ارتباط ب يپرستار يمراقبت ها تیفیدر ک ییبسزا
آگاه  يبرا کند یثبت م ماریکه از ب یمراقبت کننده است؛ اطالعات نیکه پرستار معموالً اول ییآنجا از

  .و کامل باشد قیکامالً روشن، دق دیرفتار با ماریب تیمراقبت کنندگان از وضع ریکردن سا
است؛ که شرح کامل اقدامات انجام شده توسط  یماندن یثبت شده تنها سند قانون يپرستار گزارش

و  ياز سهل انگار ماریاست که ب یمدافع پرستار در مواقع نیدهد و بهتر یرا نشان م ماریب يپرستار برا
  .کند یم تیشکا يپرستار يارائه مراقبت ها

  
  :یسیگزارش نو اهداف

  
  یدرمان میمختلف ت ياعضا نیب ارتباط-
  یراپزشکیو پ یپزشک انیدانشجو آموزش-
  دیجد يها افتهیبه  دنیو کمک در رس قیتحق-
  یو درمان یبهداشت يها ستمیس یابیو ارزش نظارت-
  یصورت حساب مال هیته-
  ماریدر ارتباط با ب یو کسب اطالعات اساس یابیارز-
  کند یم تیتقو انیتفکر را در دانشجو يمهارتها ،یسینو گزارش-
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  :حیو صح یگزارش علم کیاتیخصوص
  قتیحق-1
  دقت-2
  بودن ایپو-3
  بودن کامل-4
  بودن محرمانه-5
  یسازمانده-6
  یسیدر گزارش نو قتیحق) 1

  .گردد یو درك اشتباه نم ریباعث تفس یکند؛ اطالعات واقع انیرا ب قیحقا دیبا حیصح گزارش
 یشنود، م یم ند،یب یباشد که پرستار م ییها دهیدرباره پدیفیو توص ینیعشامل اطالعات  دیبا گزارش*
  .کند یو احساس م دیبو
جداً  د؛ینما یابهام در فرد خواننده گزارش م ایو  دیشک، ترد جادیکه ا یاز کلمات یسیدر گزارش نو* 

  .دیینما يخوددار
  .دیرسد، ممکن است و ظاهراً استفاده نکن یمانند به نظر م یعنوان از کلمات چیبه ه* 
  یسیدقت در گزارش نو) 2
  .درمان بتوانند به آن اعتماد کنند میت يباشد؛ تا اعضا قیدق دیبا يماریثبت شده درباره ب موارد*

  .دیینما يجدا خوددار) Abbreviation(استاندارد  ریغ يگزارش از کاربرد عالئم اختصار هیدر ته* 
  .دیاستفاده کن یسیو سپس در گزارش نو دیینما یهج قایدق زیاستاندارد رو ن يعالئم اختصار* 
پرستار انجام  کیکه توسط  یو درمان یاقدامات مراقبت دیعنوان نبا چیبه ه يدر ثبت گزارشات پرستار* 
  .چارت شود ایثبت  گرید يتوسط پرستار شود، یم

به وضوح ذکر گردد؛ چه  یستیبا یو مراقبت یدر ارتباط با اقدامات درمان يدر گزارشات پرستار* 
  .انجام شده است ؟یو در چه زمان ؟یتوسط چه کس ؟يکار
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 يباشد؛ امضا یاز صحت و دقت گزارشات داشتن امضا گزارش دهنده م نانیجهت اطم گریعامل د* 
  :باشد ریمشخصات ز يدارا یستیشخص با

  
  یو نام خانوادگ نام

  سمت
  رتبه
  خیتار

  ساعت
  بودن گزارش ایپو) 3

  .انجام شود ریو بدون تاخ ایبه صورت پو دیبا یسینو گزارش
 یمراقبت يها ازین جهیگردد و در نت يجد یسبب بروز اشتباهات تواند، یم یو شفاه یدر گزارش کتب ریتاخ

  .انجام گردد ریبا تاخ ماریب
تواند  یدر ارتباط با افت فشار خون م یگزارش شفاه ایدر ثبت گزارش و  ریو تأخ ییبه طور مثال نارسا 

  .گردد یاتیح ازیمورد ن يدر استفاده از داروها ریباعث تاخ
  .ردیصورت گ يبر اساس اطالعات گزارش شده جار دیبا ماریدر ارتباط با مراقبت از ب يریگ میتصم

  کامل بودن گزارش) 4
  .باشد زیکامل و در ضمن مختصر ن دیبا گردد یثبت م يکه در گزارشات پرستار یاطالعات

لف خواندنش مشکل است و وقت را ت یطوالن يشوند؛ نوشته ها یدرك م یمختصر به آسان يها نوشته
  .ندینما یم

  .اجتناب نمود يرضروریاز کاربرد کلمات  غ دیبا يگزارش پرستار هیدر ته* 
  محرمانه بودن گزارش) 5

 ریحق تکث مارستانیب مار،یهمراهان و وابستگان ب یمحرمانه باشند و دور از دسترس دیگزارشات با هیکل
  .را ندارد ماریاز اوراق پرونده بدون اجازه ب کیچیه

 يکار فتیدرصد از کل وقت ش 38نشان داده است؛ حدود  یسیگزارش نو نهیانجام شده در زم مطالعات
  .شود یم يپرستاران، صرف نوشتن گزارش پرستار



۵ 
 

 17.09که تنها  دهد ینشان م رانیدر ا 1383مطالعه در سال  کیحاصل از  جیاست که نتا یدر حال نیا
را ناقص  يدرصد آنها گزارش پرستار 35.81داشتند و  یمطلوب يدرصد از پرستاران گزارش پرستار

  .کرده بودند لیتکم
 نیدانش پرستاران در ا زانیدارد م ریتاث يپرستار يکه در نحوه ثبت گزارش ها یعوامل نیاز مهمتر یکی

  .باشد یم نهیزم
 کیاتیکه به اهداف و خصوص يبعد از اشاره ا ،يپرستار یسیدر ادامه مبحث مربوط به گزارش نو

نکات  یمطلب به برخ نیدر ا میداشت يپرستار یسیدر قسمت اول گزارش نو حیو صح یگزارش علم
  .داشت میاشاره خواه گرید

  :در پرونده ثبت شوند دیبا يوقفه و جار یکه به طور ب ییها تیفعال
  ماریو خلق ب ياریسطح هوش ،یاتیح عالئم-1
  یدارو و اقدامات درمان زیتجو-2
  و اتاق عمل یصیتشخ يانجام تست ها يبرا ماریکردن ب آماده-3
  ماریب تیدر وضع یناگهان راتتغیی–ماریفوت ب ایصیانتقال، اعزام و اجرا، ترخ رش،یپذ-4
  ماریارائه شده به ب يها آموزش-5

  :اشاره کرد يدر گزارش پرستار ریبه موارد ز دیخصوص درد با در
  درد تیفیک-
  درد شدت-
  درد یدوره-
  کننده درد دیتشد عوامل-
  ماریب يها واکنش-
  از مسکن استفاده-

  :ثبت شوند ییدر اقدامات دارو دیبا ریخصوص داروها موارد ز در
  دارو نام-
  )…آمپول، قرص، پماد، شربت و (دارو  شکل-
  دارو دوز-
  )IV,PO,Im,…(و روش مصرف دارو  راه-



۶ 
 

  )PRN,BD,srat,…(مصرف نوع-
  به دارو واکنش-
  و گزارش مربوطه اقدامات-

  :ثبت شود يدر گزارش پرستار دیبا ریخون موارد ز قیمورد تزر در
  دستور پزشک چک-
  يخون در گزارش پرستار شیآزما جهینت ثبت-
  HISییاجرا ستمیدر س یخون يها فرآورده زانیدرخواست خون، نوع و م ثبت-
  جهت کراس مچ مارینمونه خون ب ارسال-
  پزشک درخواست کننده يفرم درخواست فراورده توسط پرستار با مهر و امضا لیتکم-
  .…رنگ و رییتغ ،یخون از نظر نشت سهیو کوچک ک شگاهیاز آزما یخون يها فرآورده لیتحو-
  در تمام مراحل ماریب ییو شناسا یمنیا تیرعا-
  قیتزر انیو پا نیقبل، ح یاتیو ساعت شروع عالئم ح خیتار ثبت-
  يفرآورده در گزارش پرستار الیشماره سر ثبت-
  ژالنسیفرم هموو يبرچسب خون بر رو الصاق-
  يدر گزارش پرستار قینام پرستار در هنگام تزر ذکر-
  صورت واکنش ثبت اقدامات انجام گرفته در-

  :ثبت شود يدر گزارش پرستار دیقلب با نگیتوریکه در مان يموارد
  قلب نگیتوریو ساعت شروع مان خیتار-
  استفاده شده يها دیل-
  )…و AF،يکاردیبراد ،ینوسیس(خوانده شده  يها تمیر-
  ماریب تیوضع رییتغ-

  :ثبت شود دیموارد با نیترشحات از درن ها و اتصاالت ا هیثبت گزارش تخل در
  فتیترشحات در هر ش انیو جر هیو ساعت شروع تخل خیتار-
  و ثبت ترشحات يریبه کار رفته و نحوه اندازه گ ستمیس نوع-
  شده هیو نوع ترشحات تخل مقدار-
  ماریب یکل تیوضع-
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  ثبتآن…و ضیتعو خ،یبه تار توجه-
  
  

  ):Oxygen Therapy(ثبت شود  دیبا ریموارد ز یتراپ ژنیاکس در
  و طول مدت آن یتراپ ژنشروعاکسی زمان–) یعالئم اختالالت تنفس( یتراپ ژنیشروع اکس لیدال-
  یتراپ ژنیاکس روش-
  یتراپ ژنیاکس زانیم-
  فرد نسبت به آن واکنش-

  :ثبت گردد دیبا ریموارد ز NGTثبت گزارش  در
  يمعده ا_ینیو اندازه لوله ب نوع-
  )دهان ایینیاز سوراخ راست،چپ ب(و ساعت و راه ورود لوله  خیتار-
  لوله يگذار ينسبت به جا مارتحملبی–آن  يساکشن شده از نظر نوع، قوام، مقدار و بو مواد-
  )استفراغ، تهوع، اتساع شکم( يعوارض لوله گذار يها و نشانه عالئم-
  )يعکسبردار ایمعده  يسطح هوا(مطمئن شدن از محل لوله در معده  روش-

  :ثبت کرد دیکه در گواژ با يموارد
  معده يلوله گذار لیدال-
  )مداوم ایمتناوب (گاواژ  نوع-
  و نوع محلول گاواژ حجم-
  موجود در معده قبل از گاواژ عیما حجم-
  از معده یترشحات برگشت رنگ-
  مددجو تحمل-
  به خانواده آموزش-

  :ثبت گردد دیکه در الواژ با يموارد
  معده يلوله گذار لیدال-
  )مداوم ایمتناوب (الواژ  نوع-
  و نوع محلول الواژ حجم-
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  یبرگشت عیو رنگ ما حجم-
  مددجو تحمل-
  

  :در گزارش ثبت گردد دیبا ریموارد ز NGTبرداشتن  هنگام
  NGTو ساعت برداشتن  خیتار-
  ماریتحمل ب یچگونگ-
  )…و  ماریتهوع، استفراغ، اتساع شکم، عدم تحمل ب(معمول در هنگام خارج نمودن لوله  ریغ حوادث-

  :ثبت شود دیبا ریموارد ز ماریسونداژ ب درصورت
  سونداژ مثانه علت-
  کردن بالن کسیمورد استفاده جهت ف عیسوند و حجم ما زیو سا نوع-
  موجود در ادرار پس از سونداژ مثانه یورنگ مواد خارج حجم-
  “در صورت شستشو “
  و نوع محلول شستشو حجم-
  یو رنگ مواد برگشت حجم-
  مددجو واکنش-

  :CPRدر ثبت گزارش  یاساس نکات
  )تنفس ایفقدان نبض ( ستیو نوع ا زمان-
  CPRيویو ر یقلب يایشروع اح زمان-
  یدارو درمان يو پس از اجرا یدر زمان شروع دارو درمان یقلب تمیر-
  ونیالسیبریو پس از دف ونیالسیبریدر زمان شروع دف یقلب تمیر-
  ABGیانیخون شر يگازها زیو تجو یدرمان ژنیاکس ،يگذار لوله-
  نسبت به آن ماریبه کار رفته و واکنش ب يمقدار انرژ ون،یالسیبریدفعات دف تعداد-
  )دینما یم قیو تزر زیدارو تجو ماریب يکه برا ينوع، دوز، زمان، نام فرد( یدرمان دارو-
  مردمک ها واکنش-
  ایاح میعضو ت افراد-
  ایخاتمه اح زمان-
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  اعزام به مرکز مجهزتر ژه،ی، انتقال به بخش و)انتقال به سردخانه( ماریمانند فوت ب ایاح اتیعمل جهینت-
  
  

  :ثبت شود دیبا ریموارد ز یبرش جراح هیانجام پانسمان، مراقبت از زخم و ناح در
  زخم هیناح-
  و اندازه زخم وسعت-
  زخم يبودن لبه ها کینزد-
  عدم وجود ترشح ایوجود-
  ترشح زانینوع و م رنگ،-
  وشو محلول شست نوع-
  و عملکرد مناسب درن يزیدرن و نوع درن، توجه به خونر وجود-
  یمددجو و عالئم مهم همراه زخم مانند تب، درد و احساس نگران واکنش-
  و خانواده در خصوص پانسمان ماریبه ب آموزش-
  

  :يمهم در ثبت گزارش پرستار نکات
  باشد یمدافع شما م نیشده باشد بهتر لیو کامل تکم حیکه به صورت صح يا پرونده

  رساند یم بیآس اتیو در پرونده ثبت نشود، به دفاع فتدیاز قلم ب یمطلب اگر
  کند ینم تیبه قانون رفع مسئول جهل

اثبات صحت اقدامات  د؛ییدر پرونده ثبت نما ردیگ یانجام م ماریب يکه برا یاقدامات اتیجزئ چنانچه
  انجام شده آسان تر خواهد بود

  دیباشد را برطرف کن یم يو نوشتار يسهو ياز خطاها یموجود در پرونده که ناش تناقضات
وجود هر  یول د؛ینما تیحما یدر پرونده ممکن است در دادگاه بتواند از کادر درمان يهر نکته ا ثبت

  به کار رود یکادر درمان هیبر عل تواند یم ینیدر پرونده بال یاشکال
  دینما یم تیمسئول جادیهر نکته ا ثبت

  حتماً در پرونده ثبت گردد دیبا رموجهیغ ایموجه  ماریب بتیموقت و غ یمرخص
  دیکن يجدا خوددار ماریب ینیبه پرونده بال رمسئولیاقوام و بستگان و افراد غ یدسترس از
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  دیینما لیتکم لیمشخصات را با دقت تکم ماریب ینیبال يبرگه ها یتمام در
هرگونه سوء استفاده و اضافه نمودن  يتا جلو د؛یسطر ببند يگزارشات را با خط ممتد تا انتها يانتها

  .دیریمطلب به آن نوشته را بگ
  :یگزارش شفاه

. باشد یم مارانیمراقبت از ب يبرا ياست؛ که هدف آن انتقال اطالعات ضرور کیستماتیارتباط س کی
پرستار  کینوع گزارش  نیدر ا. ندینما یاستفاده م یمرتبه از گزارش شفاه نیپرستاران روزانه چند

 تاررا به پرس فتیش انیپا ایاستراحت و  يدر زمان ترك بخش برا ماریب طیو شرا ها تیاز فعال يا خالصه
  .دینما یمنتقل م گرید

  :شود یکه توسط پرستاران استفاده م ینوع گزارش شفاه چهار
  change of shift reportsفتیش ضیتعو گزارش
  Telephone reportsیتلفن گزارش
  Transfer reportsیانتقال گزارش
  Incident reportsیحوادث اتفاق گزارش

  :فتیش ضیگزارش تعو 
  .باشد یم فتیش ضیگزارش تعو یشفاه يگزارش ها نیاز مهم تر یکی

ند اانجام شود؛ ر مارانیبخش در کنار تخت ب ینیبال ددرصورت ران ایاست به صورت کنفرانس  ممکن
  .باشد یم یمتنوع و قابل توجه يایمزا يدارا ینیبال

  .است ریمتغ قهیدق 45تا  قهیدق 30بخش از  کیدر  ینیراند بال زمان
  :یگزارش تلفن 

نقش  یکه در گزارشات تلفن یباشند، اشخاص یو مناسب در انتقال اطالعات م عیراه سر یتلفن گزارشات
  .مطمئن باشند دیدارند با

  .واضح است اطالعات
  .است حیصح اطالعات
  .است قیدق اطالعات

در گزارش اشاره  ریبه عوامل ز یستیمدرك پرستار با هیو ته یثبت مکالمه تلفن جهت
  :دیینما
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  موقع تماس گرفته است؟ چه
  تماس گرفته است؟ یکس چه

  صحبت شده است؟ یچه کس با
  تماس داده شده است؟ نیدر ا یاطالعات چه

  یدستورات تلفن 
  .شود یپزشک و پرستار تبادل م نینوع دستورات معموالً ب نیا

به  یتوسط تکرار واضح گردد و سپس پرستار دستورات پزشک را در فرم خاص دیبا یتلفن دستورات
  .و آن را امضا کند دیثبت نما یعنوان سند دائم

  .نوع دستورات فقط در موارد اورژانس گرفته شود نیاست ا بهتر
  .است يمهم و ضرور اریامر بس نیدر ا امیپ وضوح
و در زمان گرفتن  يبند را دسته یعجله داشت؛ حتماً سواالت یپزشک در دادن دستورات تلفن چنانچه

  .شود يریشگیتا از سوء تفاهم و عدم درك مناسب پ د،ییدستورات از پزشک مطرح نما
  .دییرا مشخص نما ماریب یپزشک صیشماره اتاق و تشخ ماریطور وضوح نام ب به

  .دیینموده است؛ مجدداً تکرار نما زیرا که پزشک تجو يدستور هر
  .دییپرستار و پزشک را در دستور کامل نما مار،ینام ب دییثبت نما قیرا دق یو زمان دستورات تلفن خیتار

هر دو نفر امضا  لهیو به وس دییتوسط دو نفر پرستار تا یو دستورات شفاه یاست دستورات تلفن الزم
  .گردد

 24حداکثر تا . (امضا کند دینوشته شده را با یپزشک مسئول دستور تلفن مارستانیب اساس مقررات بر
  )یساعت بعد از دستورات تلفن

  :یانتقال گزارش
از  ایو  گریبه بخش د یاز بخش ماریو اقدامات موثر ب صیدرمان، تشخ ،يریشگیموارد خاص جهت پ در

شود در ثبت گزارش  یکه گزارش انتقال داده م یهنگام شود،یمنتقل م گرید یمرکز به مرکز درمان
  :ثبت شود رینکات ز دیبا يپرستار

  انتقال خیزمان و تار مار،یب یپزشک يها صیسن، نام پزشک معالج و تشخ نام،
  در زمان انتقال يماریب ریاز س يا خالصه

  در حال حاضر یفرد و برنامه مراقبت یسالمت تیوضع



١٢ 
 

  .انجام شود یستیپس از انتقال با یکه در زمان کوتاه يفور یابیارز
  ) ونیزوالسیا تیوضع ایو  يویر یقلب يایمثالً اح( خاص  توجهات

  رندهیگ لیپرستار تحو نام
  .پس از انتقال اختصاص دهد ماریسالمت ب تیوضع یرا به بررس یزمان دیبا رندهیگ لیتحو پرستار

  :یگزارش حوادث اتفاق 
موارد  یبالفاصله پس از بروز حادثه ثبت گردد، در گزارش حوادث اتفاق دیبا یحوادث اتفاق گزارش

  :ثبت شود يدر گزارش پرستار دیبا ریز
  واقعه قیدق فیتوص-
  زمان حادثه-
  زریاطالع به پزشک مسئول و سوپروا زمان-
  الزم جهت کنترل عوارض در زمان حادثه اقدامات-
  توسط پزشک ماریب تیزیو زمان-
  از حادثه یالزم جهت درمان و کنترل عوارض ناش يها يریشگیها و پ درمان-

  مارانیب یاز مراحل مراقبت کیدر هر  یسیگزارش نو نحوه
  :بدو ورود يگزارش پرستار 

. ) …خود و  يبرانکارد، با پا لچر،یو( به بخش  ماریبه همراه ساعت و نحوه ورود ب ماریمشخصات ب ثبت
  يدر گزارش پرستار یاحتمال صیتشخ ،يبستر سعلتمراجعه،سروی

و ثبت موارد  یمدارك پزشک ،یتیدستبند هو ،يمانند پرونده، دستور بستر ماریمستندات همراه ب یبررس
  يمهم در گزارش پرستار

از چه  یکه مشکل فعل نیتاهل، مشکالت بالقوه و موجود، ا تیشرح حال شامل سن، جنس و وضع اخذ
  از بدن را در بر دارد؟ ییها ستمیداشته؟ و چه س یشروع شده؟ چه شدت یزمان
 ياریثبت سطح هوش ،يدر گزارش پرستار يریگیو ثبت موارد قابل ذکر و پ هیاول یابیفرم ارز لیتکم

سابقه . شود دیارتباط منبع ثبت اطالعات ق يارتباط در صورت  عدم برقرار ينحوه برقرار مار،یب
خون و گروه  قیسابقه تزر مارستان،یدر ب يسابقه بستر ،يماریمصرف دارو، سوابق ب ،ییدارو تیحساس

  .…و  یو مشکالت فعل ماریاز ب هیاول یابیارز ،یخون
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اتاق عمل، اطالع به  ستیدر ل ماریثبت نام ب شود؛یم يبستر یعمل جراح يبرا ماریکه ب یصورت در
  و اتاق عمل و ثبت موارد در گزارش یهوشیپزشک معالج ب

  درگزارشپرستاري) …و یسوند فول,NGT,IV LINE(  ماریدرآمد و اتصاالت ب تیوضع بت
  ییغذا میدفع و رژ ورز،ید تیوضع خط
خود به عنوان  یو معرف ماریبخش، منشور حقوق ب یاطالعات عموم نهیدر زم ماریآموزش به ب ارائه

  ماریپرستار ب
  قیدق خیساعت و تار دیگزارشات فوق با ق يپرستار و امضا ینام و نام خانوادگ ثبت

  :قبل از عمل يپرستار گزارش
  آگاهانه تیمستندات رضا یبرگه قبل از عمل و بررس لیتکم
  نوع عمل، محل و موضع عمل مار،یمشخصات ب ثبت
توسط پزشک مشاور و اطالع دستورات مشاور به  سکیر ینیب شیانجام شده و پ يمشاوره ها جینتا ثبت

  پزشک معالج
  PR-GCS-BP-Tدیبا ق ماریب یعموم تیوضع ثبت
حاصله از آن  جدادهشدهونتای. …که جهت عمل مانند انما، سونداژ و ییها یو آمادگ ییغذا میرژ ثبت

  …و ورزید يمانند اجابت مزاج، برقرار
  عمل هیعمل و پرپ ناح هیناح ویحمام، ش لیالزم از قب يها یآمادگ ثبت
  قبل از عمل خیآن ها با ذکر ساعت و تار يمسکن، سرم و اجرا ،یالکسیپروف يداروها ثبت
  عمل تیموارد مربوط به درخواست خون، رزرو خون و اخذ رضا ثبت

و  ماریب ییشناسا يو روشها یتیاز وجود دستبند هو نانیگان، شلوار، کاله و اطم دنیبر پوش نظارت
عالمت  ،یمستندات و ثبت موارد قابل ذکر در پرونده مانند عضو و سمت جراح يساز کسانی،یمنیا

  .…عضو و يگذار
  ) …چرخ دار و یبرانکارد، صندل( به اتاق عمل و نحوه انتقال  ماریب لیساعت تحو ثبت
  به اتاق عمل لیقبل از تحو یینها یاتیعالئم ح ثبت
  ) …سند ها لوله تراشه و(  ماریمتصل به ب زاتیو تجه لیوسا ثبت

قلب و  يثبت شود، کنترل صدا نیجن تیو وضع نیعلت سزار ،یذکر سن حاملگ نیمورد سزار در
  .باشد یم یالزام ریغ نیحرکات جن
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  قیدق خیساعت و تار دیپرستار و امضاء گزارشات فوق با ق ینام و نام خانوادگ ثبت
  
  
  
  :يکاوریدر ر يگزارش پرستار 

  يکاوریاز اتاق عمل به ر ماریب لینوع عمل و ساعت تحو مار،یمشخصات ب ثبت
  و ساکشن یتراپ ژنیاکس ازیدر صورت ن ماریب یو تنفس ياریهوش تیوضع ثبت

 قیداده شد از جمله تزر يکاوریر يو جراح برا یهوشیاز طرف پزشک ب يکه دستور یصورت در
  مسکن ثبت شود ایکیوتیب یآنت

  ماریب يمتریو پالس اکس نگیتوریمان ثبت
وزنه، هموواك،  وب،یلوله تراشه، چست ت(و ثبت اتصاالت مربوطه  لیزمان تحو ،یاتیعالئم ح ثبت

NGT،FC و…(  
  ثبت شود ماریداده شده به ب شنپوزی.  …مانند تهوع، استفراغ و ماریب یعموم تیوضع ثبت
  همراه با درخواست ماریهمراه ب ایبه پرسنل  یوپسیب ينمونه ها لیتحو ثبت
  و اقدامات انجام گرفته یهوشیعوارض ب ثبت
  ياریدر صورت هوش ماریارائه شده به ب يآموزش ها ثبت
 يبه بخش؛ ثبت ساعت تماس با بخش مربوطه برا ماریانتقال ب يبرا یهوشیاز ب فیاز کسب تکل پس

  يکاوریو ذکر ساعت خروج از ر ماریمستندات و پرونده ب ماریمدارك همراه ب هیکل مار،یانتقال ب
  به ظاهر سالم ثبت شود ایو  يظاهر یجنس نوزاد و آپگار آنومال نیسزار در

  خیساعت و تار دیگزارشات فوق با ق يو امضا ماریب ینام و نام خانوادگ ثبت
  :بعد از عمل گزارش

  عمل از اتاق ماریب لینوع عمل و ساعت تحو مار،یمشخصات ب ثبت
  يویو ساکشن ترشحات ر یتراپ ژنیاکس ازیو در صورت ن ماریب یو تنفس ياریهوش تیوضع ثبت
  ) ماریب نگیتوریمان ازیدر صورت ن(  هیو کنترل ادرار در ساعات اول يو برون ده ادرار یاتیعالئم ح ثبت
  ترشحات و پانسمان ح،یاز نظر کارکرد صح ماریاتصاالت ب ریها و سا وبیدرن ها و ت تیوضع ثبت
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چک دستورات پزشک  مار،یداده شده به ب شن،پوزی…مانند تهوع، استفراغ و ماریب یعموم تیوضع ثبت
  ییدر کاردکس دارو یدرخواست

  متر یحدود دو سانت يبا رنگ قرمز به بلند یاتیبرگه عالئم ح يدر باال ORچارت
داده شده  یحرکت يها هیو توص رشیتحرك، پذ تیو دستورات مرتبط ثبت، وضع ییغذا میرژ ثبت

  توسط پزشک
پس از عمل و ذکر اقدامات انجام شده در صورت تماس با دکتر، درج ساعت  یهوشیعوارض ب ثبت

  تماس و دستورات ارائه شده
  ياریدر صورت هوش ماریارائه شده به ب يآموزش ها ثبت

دفع  تیمادر، استفراغ و وضع ریبا ش هیذکر ساعت تماس مادر و نوزاد، ساعت شروع تغذ نیسزار در
  .…پزشک و  تیزینوزاد مانند و ياقدامات انجام شده برا ریز بند ناف و ساادرار و مدفوع نوزاد، مراقبت ا

  يبعد فتیدر ش يریگیموارد قابل پ ثبت
  خیساعت و تار دیگزارشات فوق با ق يپرستار و امضا ینام و نام خانوادگ ثبت

  :ماریو روزانه ب نیروت گزارش
  ماریو ارتباط ب ياریهوش تیوضع
  . )…و یقلب تمیر ،یقلب نگیتورینفس، مان یتنگ نه،یدرد قفسه س(  ماریب یقلب تیوضع
  یتراپ ژنیو اکس ماریب شنیپوز ،یتنفس تیوضع

در صورت دادن  ییو دارو یکینیپاراکل يدرخواست ها( آن  جیو مشاوره و نتا ماریب تیزیو ساعت
  )مسکن ساعت و علت استفاده از دارو 

  ترشحات و پانسمان ح،یاز نظر کارکرد صح ماریاتصاالت ب ریها و سا وبیدر آنها و ت تیوضع ثبت
  مانند درد، تهوع و استفراغ ماریب یعموم تیوضع ذکر
  یو سرم درخواست ییاز چک دستورات پزشک ثبت دستورات دارو پس
  IOو کنترل  يده ادرار برون یاتیثبت عالئم ح ،ییغذا میدفع، رژ ورز،ید تیوضع ثبت
و ذکر موارد قابل  رهیو غ شیشامل مشاوره آزما(  فتیانجام شده در ش يها يریگیحاصل از پ جینتا ثبت

  ) يبعد فتیدر ش يریگیپ
  ماریارائه شده به ب يآموزش ها ثبت
  خیساعت و تار دیگزارشات فوق با ق يپرستار و امضا ینام و نام خانوادگ ثبت
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  :صیگزارش زمان ترخ 
  ماریو ارتباط ب ياریهوش تیوضع
  ماریب یو تنفس یقلب تیوضع

  ماریب صیآن و صدور دستور ترخ جیمشاوره و نتا مار،یب تیزیو ساعت
  ترشحات و پانسمان ح،یاز نظر کارکرد صح ماریاتصاالت ب ریها و سا وپیدر آن ها و ت تیوضع ثبت

  
  
  

  …مانند درد، تهوع، استفراغ و ماریب یعموم تیوضع ذکر
  یاتیثبت عالئم ح ،ییغذا میدفع و رژ ورز،ید تیوضع ثبت

شامل شرح حال، برگه خالصه پرونده، آموزش زمان (  ماریب صیمستندات مرتبط با ترخ لیو تکم نظارت
  ) ماریو خود ب هیپزشک، پرستار تغذ يبا امضا صیترخ نیدر دو برگه آموزش مستمر و ح صیترخ
  ماریارائه شده به ب يآموزش ها ثبت
  خیساعت و تار دیگزارشات فوق با ق يضاپرستار و ام ینام و نام خانوادگ ثبت


