
(انواع گزارش-باید ونباید ها)اصول گزارش نویسی در پرستاری
دکتر هدایت جعفری

دکترای تخصصی آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی مازندراندانشیار 1



:اصول گزارش نویسی•

بایدها ونبایدها-

:انواع گزارش•

گزارش قبل عمل-

گزارش بعد از عمل-

گزارش پزشک-

گزارش شفاهی-

گزارش تلفنی-

حوادث غیر معمول-

گزارش فوتی-

شیفتگزارش تعویض -

گزارش ترخیص-
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گزارش فوتی•

تاریخبا قید ساعت و (عالیم حیاتی،عالیم ذهنی)وضعیت عمومی قبل از فوت •

(در موارد ناگهانی)ثبت ساعت بد حال شدن-•

(CPR)اقدامات انجام شده به تفصیل•

مرگ بیمار باید توسط پزشک تایید شود •

ثبت ساعت فوت،نحوه گواهی فوت •

هفته نیاز به تاریخ وگواهی فوت 20سن پایین تر از )مورد مرگ نوزاد ثبت آپگار زمان تولد،یا مرده به دنیا آمده،سن جنینی در •
فوت،علت (دارد

شددر پرونده نوشته شود که جسد به چه کسی تحویل داده شد یا در سردخانه بیمارستان گذاشته •

نام ،نام خانوادگی،سن، بخش بستری و تاریخ فوت روی چسب نوشته شود وروی مالفه جسد چسبانده شود •
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گزارش تعويض شيفت•

راند صورت کنفرانس و یا در صورته یكی از مهمترین کاربردهای گزارش شفاهی گزارش تعویض شیفت است که ممكن است ب•
.  بخش در کنار تخت بیماران انجام شودی بالین

دقیقه 45دقیقه تا 30در یک بررسی زمان راند بالینی در یک بخش از . باشدیمیدارای مزایای متنوع و قابل توجهیبالینراند •
.  متغییر بوده است

.  دریافت نمایندیدهد تا در مورد سواالت مطرح شده در ذهن خویش بازخوردی فوریراند بالینی به پرستاران اجازه م•
.بیماران یادآوری گرددیاز سویدر طی مدت راند بالینی ممكن است نكات هشداردهنده ا•

فت با سرعت و له بسیار مهم است که گزارش تعویض شیارا دارند این مسیبا توجه به این امر که پرستاران مسئولیتهای زیاد و متنوع•
.  با کفایت انجام شود

یزیابجهت اریمی دهد فرصت مناسبیمراقبت پرستاری یاریکه ما را در طراحیدر هنگام راند بالینی عالوه بر گرفتن اطالعات•
افت شده درییدهد که در ارتباط با مراقبتهایدریافت شده را نیز به ما می دهد و همچنین به بیمار این امكان را میمراقبت پرستار

.  بحث نماید
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ترخيصگزارش •
.کنترل دستور ترخيص با مهر پزشک-1•

.وضعيت عمومی بيمار حين ترخيص با قيد عاليم حياتی-2•

.ساعت ترخيص و خروج از بخش با قيد همراه-3•

(شامل رژيم غذايی ،دارو،مراقبت اززخم،عاليم هشداردهنده،نحوه مراجعه بعدی... پمفلت،شفاهی،و)آموزش های داده شده-4•

توصيه در مورد ادامه درمان ،با رضايت و آگاهی از عليرغم ”شودقيد حتمامرخص می شوندرضايت شخصیدر مورد بيمارانی که با -5•

.(گرفتن اثر انگشت الزامی است)”.عوارض بيمارستان را ترک کرد

بستگان در مورد کودکان و افرادی که دارای مشکالت فکری و يا شناختی هستند نام و وابستگی همراه را برای اطمينان از تحويل بيمار به-6•
.قيد کنيدنزديک 

.چنانچه نوزاد از نظر پزشکی مرخص است تا زمانی که مادر مرخص نشده است،گزارش نوزاد در پرونده مادر ادامه يابد-7•

.وندبيماری به دليل مشکالت مالی ترخيص نشده است، اقدامات دارويی و پرستاری طبق دستور پزشک بايد ادامه يافته و ثبت شاگر -8•
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:منابع•

• - Chart smart

• -The A-to-z Guide to better nursing documentation.

• - A complete guide to better nursing documentation.

• - Tayloor ( تایلور  ) section : Communication

• مدارک پزشکیمدیریت 
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