بسم اهلل الرحمن الرحیم

قانون ،يك ضرورت اجتناب ناپذير اجتماعي و زير بناي رشد و تعاليجامعه
به رسميت شناختن و پذيرش هر حرفه اي منوط به اطاعت در اجراوعمل به آن قوانين و مقررات حرفه اي آن حرفه ميباشد.

-گزارش يك ابزار قانوني براي ارائه ي مراقبتها و كيفيت آنها است.

اهميت

گزارشات پزشكي و پرستاری يك ابزار قانوني براي روند درمان و
مراقبت به بيماران است که اين ابزار اساسي جهت حفظ جان بيمار و
حفظ امنيت حقوقي پرستار و حفظ امنيت جامعه ميباشد.
هر گونه اهمال كاري و خطا در دادن گزارشات و ثبت آنها محكوميت
هاي قانوني به همراه دارد.
از وظايف سنگين و مسئوليت دار پرستار شيوه انتقال اطالعات و
گزارش دهي و گزارش گيري و ثبت است .

بررمبنبنرراربنتررممصوبوبصمررو بانن ر بوبقررانون بوببررابتوپررتببررتبن ر و وب م ررتامصنب
با ن بآنچتبكتببا دبدمب كبگزصمشب م تامربدمجبگمددبشان ب:ب
 -1ثبت كليه دستورات جاري و غير جاري (شفاهي ,تلفني ,و از پيش تعيين شده)

 -2گزارش روند خواب و استراحت و چگونگي وضعيت جذب و دفع بيماران
-3ثبت پروسيجرهاي معمول بخش(پانسمان,سنداژ و)...
-4ثبت روند ترخيص(وضعييت در زمان ترخيص,انتقال,و ارجاع به مراكز ديگر

-5گزارش حوادث غير مترقبه(در صورت اتفاق)
-7گزارش اوضاع هموديناميكي بيمار و اقدامات انجام شده و نتايج آن
-8ثبت اصولي داروهاي مصررف شرده برا توجره بره مالحظرات ,دالئرل عردم مصررف
دارو

دستورات پزشك در سه گروه طبقه بندي ميشوند:
-1دستورات صحيح
-2دستورات مبهم
-3دستورات اشتباه

 پيروي از خط مشي بيمارستان در مورد دستورات مبهم و اشتباهضروري است,اگر بيمارستان فاقد اين دستورات است تماس با پزشك
مربوطه حتمي است.بايستي تمامي اقدامات خود را ثبت كنيد .تماس با مدير
پرستاري براي انجام هر گونه اقدامي در اين موقعيت ضروري است.
و اگر دستور درست است ولي زمان اجرا بدليل تغيير وضعيت بيمار
مناسب نيست,لذا تماس با پزشك و تصريح وضعيت بيمار اجراي دستور
بايد به تعويق افتد.

چطور بايد ثبت كرد :
-1استفاده از فرمهاي مناسب
-2ثبت نام بيمار و شماره پرونده او در هر صفحه از فرمها و چارتها
-3ثبت تاريخ و زمان كامل گزارش
-4اختصاصي نوشتن ,اجتناب از واژه هاي كلي و مبهم

-5فقط استفاده از مخفف هاي استاندارد
-6از واژه ها فقط هنگامي استفاده كنيد كه معني آن را مي دانيد

-7بيانات و نشانه هاي را كه بيمار مي گويد (با كلمات خودش )ثبت
كنيد

خطبنش بهاربقانون ببمصربثبوبگزصمشبدهی
رهنمود :مطالب را پاک نکنيد ،از الك غلط گير يا تراشيدن اشتباهات
استفاده نکنيد.
دليل :گزارش ناخوانا ميشود ،ممكن است اطالعاتی را که شما سعی
درمخفی کردن يا محو کردن آن داريد مشخص شود.
عملکرد صحيح :روي كلمه غلط يك خط بكشيد و كلمه  errorرا
بااليش بنويسيد .اسم خود را نوشته امضا کنيد.در اين زمان گزارش
صحيح است.

رهنمود :قضاوت ها و مراقبتهاي ويژهاي كه توسط ديگر
مراقبين انجام شده را ذکر نکنيد.
دليل :ممكن است آن كار توسط افراد غير حرفهاي كه
مسووليت ندارند انجام شده و از كيفيتي پائين برخوردار باشد.
عملکرد صحيح :تنها توصيفات عيني از رفتار بيمار يا بيانات
وی بايد وارد شود.

رهنمود :همه خطاها را به طور کامل اصالح کنيد.
دليل :وجود خطا در گزارش ممكن است به بروز اشتباه در
درمان منجر شود.
عملکرد صحيح :از عجله براي كامل كردن گزارش اجتناب
كنيد .مطمئن شويد كه اطالعات دقيق است.

رهنمود :همه حقايق را گزارش کنيد.
دليل :گزارش بايد دقيق و مسئوالنه باشد.
عملکرد صحيح :تمام مطالب حقيقی را ثبت کنيد و از گزارش
حدس و گمان خود اجتناب کنيد.

رهنمود :در گزارش پرستاري جاي خالي نگذاريد.
دليل :اين امکان وجود دارد فرد ديگري اطالعات غلطي در
گزارش شما وارد کند.
عملکرد صحيح :گزارش را خط به خط نوشته و اگر فضايي
باقي ماند ،يك خط افقي در آن جا بكشيد ،اسم خود را نوشته و
امضا كنيد.

رهنمود :همه مطالب را با خودكار مشکی و خوانا بنويسيد.
دليل :مطالب ناخوانا ممكن است بد تفسير شده يا باعث بروز
خطا و دادخواهي شود .جوهر قابل پاك كردن نيست و زماني
كه كپي گرفته ميشود يا به شکل ميكروفيلم در می آيد،
خواناتر است.
عملکرد صحيح :به هيچ وجه از پاك كن و الك غلط گير و
مداد استفاده نكنيد.

رهنمود :در صورتی که دستور داده شده سوال برانگيز اسرت،
تمام توضيحات دريافت شده را ثبت کنيد.
دليل :در صورتی که شما دستور نادرست را اجرا کنيرد هماننرد
پزشک دچار پيگرد قانونی میشويد.
عملکرررد صررحيح :هيچگرراه در گررزارش خررود ننويسررد«پزشررک
اشتباه نموده است» بلکره بره جرای آن ذکرر کنيرد «بررای روشرن
شدن دستور با پزشک تماس گرفته شد».

رهنمود :فقط کارهائی را که خود انجام داده ايد ثبت کنيد.
دليل :شما برای اطالعاتی که در گزارش ثبت می کنيد مسئول
هستيد.
عملکرد صحيح :هيچگاه کارهای ديگران را ثبت نکنيد(به جز
مواردی که فردی از بيمارستان خارج شده و به صورت تلفنی
گزارشی که نياز به ثبت دارد را اطالع می دهد .در اين
شرايط منبع اطالع گزارش ونحوه گزارش [تلفنی] را ثبت
کنيد).

رهنمود :از کلمات عمومی نظير «وضعيت بيمار تغييری
نکرده« يا «بيمار روز خوبی داشته است» استفاده نکنيد.
دليل :اگر گزارش را خيلی عمومی ثبت کنيد ممکن است
برخی از اطالعات ويژه مربوط به وضعيت بيمار در ثبت
شما حذف شود.

عملکرد صحيح :وضعيت بيمار را به طور کامل و فشرده
شرح دهيد.

رهنمود :در پايان ثبت ،زمان و عنوان خود را وارد کرده و
امضاء کنيد.
دليل :ثبت زمان به شما اطمينان میدهد که توالی کارهای
انجام شده به دقت ثبت شده است .امضاء کردن گزارش نشان
دهنده فرد مسئول است.
عملکرد صحيح :منتظر نباشيد که در پايان شيفت مطالب مهم
را ثبت کنيد بلکه آنها را به تدريج وارد کنيد ،اطمينان يابيد که
تمام موارد ثبت شده را امضاء کردهايد و مهر نظام پرستاری
زدهايد.

رهنمود :برای ثبت کامپيوتری ،يک رمز ورود مخصوص به
خود داشته باشيد.
دليل :محرمانه بودن و امنيت مطالب ثبت شده را حفظ کنيد.
عملکرد صحيح :مطالب را به يکباره وارد کامپيوتر کنيد و
صفحه مربوط به خود را هنگامی که حضور نداريد باز
نگذاريد.

جهت ثبت و گزارش عاليم حياتی حتی المقدور از
چارتهای گرافيک عاليم حياتی استفاده نماييدب

جهت ثبت تاريخ و ساعت گزارشنويسي از اعداد  1الي 24
استفاده شود.

براي تكميل گزارش ،پرستار نبايد هر چه راجع به بيمار شنيده
است بنويسد.

مواردي كه بعنوان تحريف در گزارش پرستاري محسوب مي شود عبارتند از :
اضافه نمودن مواردي به گزارشهاي سايرين در صورت اضافه نمودن مواردی به گزارش موجود بی آنکه تعيين شود کهموارد مذکور بعد اضافه شده است .
ثبت اطالعات نادرست در گزارش پرستاری .حذف نکات مهم گزارش.ثبت تاريخ گزارش به نحوی که مويد اين مساله باشد که در زمان قبلی ثبت شدهاست.
دوباره نويسی و يا تغيير گزارش. تخريب گزارش های قبلی و يا موجود.خدشه دار كردن گزارشات قبليانتقاد از ديگرانگذاشتن فضاي خالي بين نوشته هانوشتن به جاي فرد ديگر-نوشتن نكته فراموش شده درون ابرو

بمخ بصزبخطاهارب م تامرب:باز عجله براي كامل كردن گزارش اجتناب كنيد .مطمئن
شويد كه اطالعات دقيق است.
اشتباهات يا از قلم افتادگيها ,حتی اگر بی ضرر باشند ,نه تنها در مراقبت پرستاری
تاثير می گذارند ,بلکه اعتبار شما را در مقابل مراجع قانونی کاهش می دهند.
دقوبکن دبتابدمبثبوبدچامبصشتباهاوبز مبنشو د:ب
از قلم افتادگی .شامل هر حقيقت مهمی که ساير اعضاء تيم مراقبتی جهت کمک به
بيمار نياز دارند .در صورت بروز مشکل دادگاه ممکن است نتيجه گيری کند
که شما در اجراء کار قصور کرده ايد يا تالش کرده ايد که مدرک مخفی
باشد .تجويز داروي اشتباه ‘ دوز اشتباه ‘ حذف دارو ‘ ناديده گرفتن عالئم
مسموميت ‘ راه نادرست .خطاي ثبت  :حذف موارد ‘عقايد شخصي ‘موارد مبهم
‘در زمان نامناسب ‘ تصحيح نامناسب ‘ موارد مربوط به ديگران ‘ استفاده از
كلمات و واژه هاي مبهم يا اشتباه ‘ عدم صراحت در نگارش

توم تبهاربالزمببمصرب شگ مربصزببموزبخطابوبصشتباهب:ب
-1دانشجويان مسئوليت قانوني ندارند و بيمارستانها حق ندارند از
دانشجويان براي رفع نياز پرسنلي استفاده كنند.
-2هيچگونه فعاليت تخصصي خارج از حيطه و قلمرو تعيين شده
براي پرستار ‘ نبايد توسط وي انجام شود.
-3پرستاران در نگهداري بيماران ناتوان و نابينا و سالمند بايد از
محدود كننده هاي فيزيكي استفاده كنند.
-4براي مراقبت و محافظت و جلوگيري از صدمه به بيمار ‘ پرستار
بايد مطمئن شود كه همه لوازم موجود در حوزه مراقبتي بيمار
مطمئن و ايمن و سالم هستند.
-5وسايل ناقص و خراب بايد سريعا تعمير و جايگزين شوند و به
سرپرستار و مقام مافوق كتبا گزارش شوند.
-6در صورتي كه دستور دارويي مشكوك به نظر مي رسد ‘ فورا به
پزشك يا مافوق ذيصالح اطالع داده شود .

-7هر گونه قصور و كوتاهي از سوي ساير همكاران در ارتباط با
بيمار بايد جدي گرفته و كتبا گزارش شود.
-8بيماران مرتب كنترل شوند و هر گونه تغيير در طول شيفت پس از
بررسي و شناخت دقيق به پزشك و يا مسئول ذيصالح گزارش شود و
در پرونده نيز ثبت گردد.
-9شكايت بيمار از درد را بايد جدي گرفته و تا اطمينان از وضعيت
بيمار و رفع درد موضوع را پيگيري كرد.
-10اولين وظيفه پرستار حمايت از بيمار است اگر به نظرتان
وضعيت بيمار بحراني است بايد به پزشك گزارش دهيد ‘ در اين امر
درنگ نورزيد ( خواه نيمه شب ‘ يا وسط روز ) .
-11از بكارگيري افراد غير حرفه اي جهت انجام كارهاي تخصصي
جدا خودداري كنيد  .در صورت بروز خطا از سوي آنان ‘ دادگاه
پرستار را مجرم ميشناسد.
-12اگر در دستورات پزشك جاي سوال است ‘ نميتوانيد آنرا بخوانيد ‘
ناكامل است و يا احتمال ميدهيد به بيمار آسيبي برساند ‘ در اطمينان از
صحت آن بكوشيد .

-13برره منظررور حفاظررت خررود ‘ تمررام تماسررهايتان بررا پزشررك را ثبررت كنيررد (بررا ترراريخ و
ساعت ).
-14اگر شما به عملكررد سرو يرا معالجره غلرط در دادگراه مرتهم شرويد ‘ در مرورد شرما
طبق استانداردهاي شغلي رفتار و قضاوت ميشود.
-15اگر درگير مسائل دادگاه شويد بهترين حرامي اسرناد و مردارك بجرا مانرده از شرما
در مراقبت از بيمار ميباشد .
-16در دادگاه فرض بر اينست كه اگر چيزي نوشته نشرده باشرد ‘ يعنري انجرام نشرده
است .
-17خطاهاي دارويي ‘ سقوط ‘ خطاهاي اتاق عمل مثل جرا مانردن گراز و وسرايل در
برردن بيمررار ‘ اشررتباه و كوترراهي در انتقررال يررا اعررزام بيمررا ر ‘مشرراهدات ناكررافي از
جمله علل دادگاهي شدن پرستار هستند.
-18هيچگاه از بحث در باره نكات ضعف خود با مرافوق نهراسريد ‘ مسرئوليتهايي را
كه براي آنهرا آمرادگي نداريرد ‘ نپذيريرد زيررا در صرورت ارتكراب خطرا ادعايتران
مبني بر عدم آشنايي در دادگاه قابل توجيه نخواهد بود.
-19هرگررز برره درمرران هرريچ بيمرراري برردون دسررتور پزشررك نپردازيررد مگررر در مرروارد
اضطراري و تحت شرايط خراص  .از نظرر قرانوني تنهرا پزشركان حرق اينكرار را
دارند ( رو در بايستي ممكنست به بيمار آسيب برساند) .

-20وقتي بيمار از شما ميخواهد كه نظرتان را در باره درمان او
اظهار كنيد ‘ از قبول آن سرباز زنيد و از بيان هر جمله و
عبارتي كه احتمال ميرود بيمار از آن دريافت سو كند ‘ اجتناب
كنيد.
-21هرگز به عنوان شاهد قبل از فهم كامل مطالب ‘ آن را امضا
نكنيد .
-22كمبود امكانات اعم از تجهيزات ‘ نيروي انساني و ..را كه امكان
بروز حادثه و صدمه به علت استفاده از آنها براي بيمار وجود
دارد و شما مجبور به پذيرش شرايط هستيد ‘ بصورت كتبي و
طي چند نوبت به مقام مافوق گزارش كنيد و يك نسخه نيز جهت
بايگاني نزد خود نگه داريد .
-23هر چيزي كه ساير همكاران پرستار ‘ پزشك و ...براي
ارزيابي بيمار الزم دارند را چارت كنيد.
-24گزارش يك واقعه را بطور كامل ثبت كنيد .
-25براي دستورات مبهم و اشتباه‘ تهيه و وضع خط مشي هاي
مخصوص بيمارستان جهت مراجعه پرستار در مواقع ضروري ‘
عقلي ‘ منطقي و اخالقي است .



نشكالوببا توهبقانون بدمبثبوبگزصمش




















عدم تطابق محتوي گزارش با استانداردهاي حرفه اي
محتوي گزارش منعكس كننده نيازهاي بيمار نباشد
محتوي ناقص يا بي ثبات
محتوي توصيف كننده موارد غير عادي نباشد
محتوايي كه منعكس كننده دستورات طبي نباشد.
وجود خط و فضاي خالي بين خطوط ثبت شده گزارش نويسي
امضاء گزارشات تهيه شده پس از امضاء فرد ديگر
تحريف گزارش
وجود چند نوع دست خط در تهيه يك مورد گزارش
ناخوانا بودن گزارش
درهم برهمي و كثيفي گزارش
جا افتادن تاريخ و زمان و گزارش متناقض
رونويسي اشتباهات
امضاء نامناسب گزارش توسط پرستار
الك گرفتن بخشي از محتواي گزارش نويسي
ثبت قبل از انجام مداخله مورد لزوم
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پرونده اي كه به صورت صحيح و كامل تكميل شده باشد بهترين مدافع شما مي باشد.
اگر مطلبي از قلم بيافتد و در پرونده ثبت نشود به دفاعيات ما آسيب مي رساند.
جهل به قانون رفع مسئوليت نمي كند
چنانچه جزئيات اقداماتي كه براي بيمار انجام مي گيرد در پرونده ثبت نماييد اثبات
صحت اقدامات انجام شده آسانتر خواهد بود.
تناقضات موجود در پرونده كه ناشي از خطاهاي سهوي نوشتاري مي باشد را بر
طرف كنيم.
ثبت هر نكته اي در پرونده ممكن است در دادگاه بتواند از كادر درماني حمايت نمايد
ولي وجود هر اشكالي در پرونده باليني مي تواند بر عليه كادر درماني بكار رود.
ثبت هر نكته اي ايجاد مسئوليت مي نمايد.
توجه نماييد مرخصي موقت و غيبت بيمار چه موجه ،چه غير موجه بايد حتما در
پرونده ثبت گردد.
از دسترسي اقوام و بستگان و افراد غير مسئول به پرونده باليني بيمار جدا ممانعت
بعمل آوريد.
در تمامي برگه هاي پرونده باليني بيمار مشخصات را با دقت تكميل نماييد.
انتهاي گزارشات را با خط ممتد تا انتهاي سطر ببنديد تا جلوي هر گونه سوء استفاده
و اضافه نمودن مطلب به آن نوشته را بگيريد.

محرمانه نگهداشتن و حفظ حريم افراد

