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 هر گزارش پرستاري بايد نشان دهندة موارد زير باشد" اصوال

  

اقدامات و روشهاي درماني كه توسط اعضاي مختلف تيم (1

 .پزشكي اعمال شده است 

اقداماتي كه به دستور پزشك توسط پرسنل پرستاري انجام ( 2

 .مي گيرد

اقدامهايي كه توسط پزشك دستور داده نشده اما پرستاران ( 3

 .جهت برآورد نيازهاي خاص بيماران آن را انجام مي دهند 

رفتار و ديگر مشاهدات كه در رابطه با وضعيت سالمتي ( 4

 .بيمار مي باشد 

 .واكنشهاي بيمار به درمان و مراقبت( 5

 .گزارش آموزشي كه به بيمار داده شده است( 6



:اوراقاصلیگزارشپرستاری

 

 برگ پذيرش و خالصه ترخيص

 برگ مراقبت قبل از عمل

 برگ گزارش عمل جراحی

 برگ مراقبت بعداز عمل

 برگ دستورات پزشک

 برگ گزارش پرستار

 برگ نمودار عالئم حياتی

 برگ کنترل عالئم حياتی

 برگ جذب و دفع مايعات



برگپذيرشوخالصهترخيص

Admission & Discharge Summary Sheet  




متصدیپذيرش•



پرستار•



پزشک•



برگپذيرشوخالصهترخيص



 : متصدیپذيرش

قسمت اول برگ در بدو ورود پذيرش بيمار که شامل اطالعات  

دموگرافيک از جمله نام  ، نام خانوادگی ، نام پدر ، جنسيت ، 

وضعيت تاهل ، شماره شناسنامه ، تاريخ تولد ، محل تولد ، شغل ، 

آدرس و تلفن  ، نوع بيمه ، مشخصات همراه يا معرف و آدرس و تلفن 

 .آنها است

 

تاريخ و ساعت پذيرش از فاکتورهای مهمی هستند که ميبايست بطور 

 .دقيق ثبت شوند

تاريخ و ساعت ترخيص در هنگام ترک مرکز درمانی نيز در واحد 

 .پذيرش تکميل ميگردند

 

 



هايتاريخچهپرستاريهنگامپذيرشفرم

هايتاريخچهپرستاريدرهنگامپذيرشبيماردرفرم

هايفرم.هايپرستاريكاملميشودبخشمراقبت

ها،تاريخچه،پرستاررابرايكاملكردنبررسي

هايپرستاريمناسبومشكالتشناساييتشخيص

هااطالعاتموجوددراينفرم.بيمارراهنماييميكند

بهايجاداطالعاتيپايهكهميتواندبعدهاباتغييرات

هرمؤسسه.کندوضعيتمددجومقايسهشودكمكمي

هايبرطبقفلسفهمراقبتازبيمارودستورالعمل

هايتاريخچهسالمتيبيمارخاصخودبهطراحيفرم

ميپردازد



برگمراقبتقبلازعملجراحی

Pre Operation Care Sheet



طبق دستور ( چپ ، راست) مشخص کردن سمت عمل  •

 پزشک ضروری است

وجود “   اجازه عمل ضميمه است“ در جواب سطر•

 .رضايت نامه را چک کند

امضاء پرستار بخش پس از تکميل اين فرم ضروری •

 .است

اين برگ توسط پرستار اتاق عمل نيز بايد چک و امضاء •

 .گردد



جراحیبرگگزارشعمل

Operation Report  Sheet


:دراينبرگ

مشخصاتجراح

کمکاول

کمکدوم

متخصصبيهوشی

نوعبيهوشی

پرستارکمک

تاريخوساعتعمل

(سرپايی،بستری)نوععملسرپايی

.عملنوشتهشودپرستاراتاقبايدتوسط





برگمراقبتبعدازعمل

Recovery Room    Record                   

   



بايستی اطالعات مربوط به وضع بيمار هنگام ورود به 

 .ريکاوری و هنگام خروج از آن نوشته شود

 

کليه مطالب خواسته شده در متن اين فرم می بايست 

تکميل  متخصص بيهوشیو  پرستار ريکاوریتوسط 

 .گردد



برگدستوراتپزشک

Physician Orders Sheet



در اين برگ دستورات پزشک بطور مرتب و پس از 

هر ويزيت کنترل ميشوند و پس از ثبت دستورات با 

تيک زدن آنها و امضاء نشان ميدهد دستورات ثبت و 

 .اجراء شده اند



Nursing Notesبرگگزارشپرستار



 :هدف از اين برگ

به عنوان مدرک منعکس کننده وضعيت بيمار در 

 غياب پزشک

 عامل صرفه جويی در وقت پزشک

 مدرک نشان دهنده کارهای انجام شده برای بيمار

 تکميل پرونده پزشکی



Nursing Notesبرگگزارشپرستار

 

در اين برگ کليه اقدامات دارويی ، درمانی و کليه 

تغييرات بالينی ، رفتاری و روحی بيمار در طول 

 .مدت بستری توسط پرستاران ثبت ميگردد

پرستار ميبايستی تاريخ و ساعت ثبت گزارشات •

 .خودرا در ستونهای مربوطه ثبت نمايد

 

پرستار مبايستی پس از هر بار گزارش نويسی آنرا •

 .امضاء نمايد

 

 

 



برگکنترلعالئمحياتی

Vitaal Signs Control Sheet



برگنمودارعالئمحياتی

Composite Geraphic Chart



برگجذبودفعمايعات

Fluid Balance Chart ( 24 hours)




