
 تعریف گزارش نویسی
 

 در را اطالعاتی که دائمی و نوشتاري است ارتباطی•

 به سند شکل به بیمار سالمتی و مراقبت وضعیت با رابطه

 .کند می منتقل ما



- 

هداف گزارش نویسیا  

نظارت کنترل و 

ارزشیابی سیستمهاي 

 درمانی, مراقبتی

ارزیابی و کسب  

اطالعات اساسی  

 از بیمار 

تهیه صورتحساب 

 مالی  

آموزش به 
دانشجویان 

گروه پزشکی و 
 پیراپزشکی 

 

برقراري ارتباط 

بین اعضاء مختلف 

 تیم درمان 

 پژوهش

پیش بینی نیازهاي 

درمانی و , بهداشتی

 مراقبتی



 خصوصیات یک گزارش علمی و صحیح

 در گزارش نویسیحقیقت 

اطالعات واقعی منجربه تفسیر و درك اشتباه , گزارش صحیح بایستی حقایق را بیان نماید•

,  و توصیفی درباره پدیده هایی باشد که پرستار می بیندعینی  اطالعاتو شامل . نمی گردد

تردید و یا ابهام در , ایجاد شککه  کلماتیاز کاربرد . می بوید و احساس می کند, شنودمی 

می  نظر  بهبهیچ عنوان از کلماتی چون . فرد خواننده گزارش می نماید جدا خودداري نمایید

 .ظاهرا و ممکن است استفاده نکنید, رسد

قادر  , بیمار اظهار می دارد دچار اختالل در خواب است: گزارش صحیح -مثال•

اشتهاي خوبی به  , با دیگران را نداردصحبت  حوصله, به انجام کارهاي خود نیست

 .غذا ندارد

 بیمار افسرده به نظر می رسد: گزارش غلط•



 در گزارش نویسیدقت 

موارد ثبت شده درباره بیمار بایستی دقیق باشد تا اعضاء تیم درمان بتوانند به آن •

 .اعتماد کنند

 

 

 :1مثال

 بیمار: گزارش صحیح

360cc  مصرف نموده  ( آب)مایعات

 .  است
بیمار به میزان  : گزارش غلط

کافی مایعات دریافت کرده  
 .است

 

  :2مثال

زخم ایجاد  : گزارش صحیح 
شده در ربع تحتانی سمت  

 . طول دارد cm  5راست شکم 

زخم ناحیه : گزارش غلط

 شکم بزرگ و شکافدار



  اختصاري (Abbreviationعالئم کاربرد از گزارش تهیه در•
 هجی دقیق نیز را استاندارد اختصاري عالئم .نمایید خودداري جدا غیراستاندارد

 به پرستاري گزارشات ثبت در .کنید استفاده نویسی گزارش در سپس و نمایید

 می انجام پرستار یک توسط که درمانی و مراقبتی اقدامات نبایستی عنوان هیچ

 .گردد چارت یا ثبت دیگري پرستار توسط شود

  وضوح به بایستی مراقبتی و درمانی اقدامات با ارتباط در پرستاري گزارشات در•

  چنانچه .است شده انجام زمانی چه و کسی چه توسط ,کاري چه گردد ذکر

 و خود کاري حیطه در نیز قانوندانان نباشد اطمینان با و دقیق پرستار گزارش

 .نیست اعتماد قابل صادره راي نتیجه در و گردند می ابهام و شک دچار قضاوت

  گزارش امضاء داشتن گزارشات دقت و صحت از اطمینان جهت دیگر عامل•

  نام و نام :باشد زیر مشخصات داراي بایستی شخص امضاء .باشد می دهنده

 .ساعت و تاریخ رتبه، سمت، ,خانوادگی

 



:کامل بودن گزارش  

که در گزارشات پرستاري ثبت می گردد بایستی کامل و در اطالعاتی •

دارد و نوشته آسانی  دركنوشته هاي مختصر . ضمن مختصر نیز باشد

 .هاي طوالنی خواندنش مشکل است و وقت را تلف می نماید

پرستاري بایستی از کاربرد کلمات غیرضروري اجتناب گزارش در تهیه •

 .نمود



:پویا بودن گزارش  
 

تاخیر در . گزارش نویسی باید بصورت پویا و بدون تاخیر انجام شود•

جدي گردد و بروز اشتباهاتی گزارش کتبی و شفاهی می تواند سبب 

به عنوان مثال . در نتیجه نیازهاي مراقبتی بیمار با تاخیر برطرف گردد

گزارش و یا گزارش شفاهی در ارتباط با افت ثبت در نارسایی و تاخیر 

نیاز فشار خون می تواند موجب تاخیر در استفاده از داروهاي مورد 

تصمیم گیري در ارتباط با مراقبت از بیمار باید براساس . گرددحیاتی 

 .اطالعات گزارش شده جاري صورت گیرد



فعالیتها و وقایعی که بایستی بطور جاري و بدون وقفه ثبت گردد  •

 :شامل

 

 
,  پذیرش
,  انتقال

ترخیص یا  
 مرگ بیمار

تجویز دارو و  
 اقدامات درمانی

تغییر در وضعیت  
 سالمت

آماده کردن بیمار  
براي تستهاي  

 تشخیصی

عالیم  
 حیاتی 

درمان تغییرات  
ناگهانی در وضعیت 
 بیمار



:سازماندهی گزارش  

ثبت شده بایستی داراي نظم بوده و سازماندهی اطالعات •
 .شوند

 

 :  بودن گزارشمحرمانه •
 و همراهان دسترس از ودور باشد محرمانه باید گزارشات کلیه•

 بدون پرونده اوراق از یک هیچ تکثیر حق بیمارستان .بیمار وابستگان
 .ندارد را بیمار اجازه



انواع  

 گزارش 

 گزارش تعویض شیفت

 گزارش تلفنی و شفاهی

 گزارش حوادث

 گزارش انتقالی

  CPRگزارش 

 گزارش ترخیص و مرگ



 گزارش تعویض شیفت

یکی از مهمترین کاربردهاي گزارش شفاهی گزارش تعویض شیفت است که •

راند بالینی بخش در کنار تخت  در صورت ممکن است بصورت کنفرانس و یا 

در یک . راند بالینی داراي مزایاي متنوع و قابل توجهی می باشد. بیماران انجام شود

 .دقیقه متغییر بوده است 45دقیقه تا  30بررسی زمان راند بالینی در یک بخش از 

نوار ضبط صوت و یا در طول , گزارش تعویض شیفت ممکن است بصورت شفاهی•

 .داده شودتخت بیماران راند بالینی بخش در کنار 

 



 :مزایاي راند بالینی•
 شده مطرح سواالت مورد در تا دهد می اجازه پرستاران به بالینی راند•

 راند مدت طی در .نمایند دریافت فوري بازخوردي خویش ذهن در
 یادآوري بیماران سوي از اي هشداردهنده نکات است ممکن بالینی
 .گردد

 طراحی در را ما که اطالعاتی گرفتن بر عالوه بالینی راند هنگام در•
 مراقبت ارزیابی جهت مناسبی فرصت دهد می یاري پرستاري مراقبت

 این بیمار به همچنین و دهد می ما به نیز را شده دریافت پرستاري
 .نماید بحث شده دریافت مراقبتهاي با ارتباط در که دهد می را امکان

 



:گزارشات تلفنی  

اشخاصی . تلفنی راه سریع و مناسب در انتقال اطالعات می باشدگزارشات • 
اطالعات واضح است : باشندباید مطمئن که در گزارشات تلفنی نقش دارند 

زمان برقراري تماس . ، اطالعات صحیح است ، اطالعات دقیق است
شخصی که با وي تماس گرفته شده، نام شخص تماس و سمت تلفنی، نام 

 ثبت گرددگیرنده اطالعات داده شود و اطالعات گفته شده 

 مسئول آزمایشگاه آقاي کمالی میزان پتاسیم آقاي  10:22ساعت : مثال •
اکی میلی  2/3بخش داخلی  را  302بیمار تخت شماره محمد صابري 

 .  واالن گزارش نمود

•  نام و نام خانوادگی  امضا و مهر 



:دستورات تلفنی  

  در پیغام وضوح .شود می تبادل پرستار و پزشک بین معموال دستورات نوع این•

 .است ضروري و مهم بسیار امر این

  پرستار سپس و گردد واضح تکرار پرستار توسط بایستی تلفنی دستورات•

  شاهد عنوان به نیز دوم پرستار و کند امضاء آنرا و نماید ثبت را پزشک دستورات

 .برسد معالج پزشک امضاي و مهر  به فرصت اولین در و .کند امضاء و مهر آنرا

  را پزشک و پرستار ,بیمار نام .نمائید ثبت دقیق را تلفنی دستورات زمان و تاریخ•

 نمائید کامل دستور در

 .شود گرفته اورژانس موارد در فقط دستورات نوع این است بهتر•



 گزارش انتقالی 

در موارد خاص جهت پیگیري ، درمان ، تشخیص و اقدامات موثر ، بیمار از بخشی به بخش دیگر و  •

 .  یا از مرکزي به مرکز درمانی دیگري منتقل می شود 

هنگامی که گزارش انتقال داده می شود پرستاران در ثبت گزارش بایستی به نکات زیر توجه نمایند •

  : 

    نام بیمار ، سن ، پزشک اولیه و تشخیص پزشک 

    خالصه اي از سیر بیماري در زمان انتقال 

   (  فیزیکی ، روانی و اجتماعی )سالمت فعلی وضعیت 

   تشخیص ها ، مشکالت و طرح هاي مراقبتهاي فعلی پرستاري 

 مداخله یا ارزیابی فوري که در زمان کوتاهی پس از انتقال بایستی انجام شود هر  . 

تحویل گیرنده بایستی زمانی را به بررسی وضعیت سالمت موجود بیمار پس از انتقال  رستار پ•

 . اختصاص دهد

 



 : گزارش حوادث اتفاقی در بیمارستان 

 . حوادث اتفاقی بایستی پس از بروز حادثه ثبت گردد گزارش •

 :  گزارش حوادث اتفاقی شامل موارد زیر است •

 توصیف دقیق واقعه .  1

 زمان حادثه . 2

 اقدامات الزم جهت کنترل عوارض در زمان حادثه . 3

 زمان اطالع به پزشک مسئول  . 4

 زمان ویزیت بیمار توسط پزشک . 5

درمانها و پیگیري هاي الزم جهت درمان و کنترل عوارض ناشی از . 6
 حادثه 

 



  CPRنکات اساسی در ثبت گزارش 

 (  فقدان نبض یا تنفس )زمان و نوع ایست •

 زمان شروع احیاء قلبی و ریوي •

 ریتم قلبی در زمان شروع دارو درمانی و پس از اجرا دارو درمانی  •

 ریتم قلبی در زمان شروع دفیبریالسیون و پس از دفیبریالسیون •

  ABGلوله گذاري و اکسیژن درمانی و تجزیه گازهاي خون شریانی •

 تعداد و وات دفیبریالسیون و واکنش بیمار نسبت به دفیبریالسیون •

 نوع و دوز و زمان و اسم فردي که دارو را براي بیمار تجویز )دارودرمانی •
حتی قبل از اینکه پزشک بر بالین بیمار برسدخودتان چک واکنش مردمکها •

 .کنید
 افراد عضو تیم احیا •

 CPRزمان خاتمه •

 



 ؟مواردي باید در گزارش ثبت شودچه 

منظور از حال عمومی بیمار مواردي چون : وضعیت عمومی بیمار •

خلق و خو ، چگونگی ارتباط ، سطح هوشیاري و تفاوت و تغییرات 

حال ) استفاده از عباراتی چون . عالئم عینی و ذهنی بیمار می باشد 

و از این قبیل جمالت ، اینگونه جمالت به ( عمومی بیمار بد نیست 

 .تنهایی قابل درك و اندازه گیري و ارزیابی نیست 

 وضعیت عالئم حیاتی و اوضاع همودینامیکی•



در صورت کنترل جذب و دفع ، میزان آن را در پایان هر شیفت : ثبت جذب و دفع •

در صورتی که بیمار    .ساعت را محاسبه و قید نمایید  24محاسبه و در انتهاي شیفت جمع 

) استفراغ یا هرگونه درناژ یا ترشحاتی داشته باشد باید رنگ ، محتوا و مقدار آن ثبت شود 

 .(در مورد استفراغ و الواژ ، دفعات نیز باید ذکر شود 

 خواب و فعالیتوضعیت •

نوع آزمایشات پاراکلینیکی را در صورت انجام با ذکر ساعت و : پاراکلینیکی موارد •

پاسخ آزمایشات پاراکلینیکی را پس از دریافت با دقت مطالعه و در  . تاریخ گزراش نماید 

صورت وجود موراد غیر طبیعی ، ساعت دقیق دریافت را گزارش و در صورت ضرورت  

 .بالفاصله به پزشک معالج اطالع دهید و موضوع را در گزارش ثبت نمایید 

 



روند پیگیري و ثبت آزمایشات ، عکسبرداري ها گرافیها ، : موارد قابل پیگیري •

در کاردکس بیمار درج و تیک می گردد اما ذکر اقدامات انجام شده در هر شیفت و 

 پیگیري آن در شیفت بعدي باید در گزارشات پرستاري نیز موجود باشد

 ثبت دستورات و تغییرات حاد در وضعیت بیمار •

کلیه اطالعات ضروري را در مورد دستورات دارویی اجرا شده : دارویی اقدامات •

نام دارو ، دوز دارو ، راه تجویز دارو ، تاریخ شروع ، زمان استفاده دارو  ) ثبت نمایید 

در صورتی که یک یا چند مورد از دستورات پزشک به عللی ... ( ، نام دهنده دارو و 

 .اجرا نشد ، ضروري است پرستار دستورات اجرا نشده را با ذکر علت آن ثبت نماید 

 PRNدارو هاي  •

 



اقدامات حفاظتی نظیر میله هاي کنار تخت یا سایر محدود کننده ها ،  : اقدامات ایمنی •

باال یا  ) بعالوه زمان استفاده از این ابزار ها ، دلیل استفاده از انها و وضعیت محدود کننده ها 

 .و پاسخ بیمار به محدود کننده ها ثبت گردد ( پایین بودن میله هاي کنار تخت 

داده شده توسط پزشک بصورت تلفنی و   در مواردمتعددي دستورات: تلفنی دستورات •

مواردي باید دستور تلفنی به طور کامل در پرونده   بعضا شفاهی صورت می گیرد که در چنین

با ذکر نام پزشک و ساعت دستور ، ثبت شده و جهت  ( Tel Order) بیمار تحت عنوان 

صحت درك دستور مجددا توسط پرستار مستمع بازگو گردد و پس از اطمینان از صحت 

بهتر است در این  . دستور تلفنی در قسمت دستورات پزشک درج شده و سپس اجرا گردد 

دستورات تلفنی باید در اولین فرصت  .موارد گیرنده پیام دو نفر باشد تا احتمال خطا کمتر شود 

 .توسط پزشک معالج امضا گردد 

 



بهتر است براي ثبت هر پروسیجر و اقدامی از تکنیک : اقدامات پرستاري •

6W پروسیجري قید شود که اوال چه پروسیجري اجرا   استفاده شود و براي هر

(  Where) کجا (  When) چه زمانی (  Why) چرا (  What) شده 

ولی همیشه الزم نیست در ( . How) و چگونه (  Who)   توسط چه کسی

زمانی که مسئله اي بریا دانش حرفه اي  . مورد رعایت شود  6مورد هر چیزي 

پرستاري بسیار واضح باشد مثل سوند در داخل مجراي ادراري گذاشته شد که  

در این جا هر پرستاري می داند که سوند فولی درون مجرا گذاشته می شود ولی 

 .زمانی که کاتتر سوپراپوبیک استفاده می شود ، محل آن باید قید شود 



 .باید به تایید پزشک معالج رسانده شود: دستورات پزشک مشاور•

مشاهده رفتار بیمار در رابطه با مشکالت سالمتی یا در رابطه  : رفتار بیمار ثبت  •

رفتار فقط شامل عکس العمل هاي جسمی نمی شود ، بلکه  . با بیماري اوست 

شامل تغییرات در خلق و خوي مثل افسردگی و گوشه گیري و تغییر در ارتباط  

در شرح ارتباط  . کالمی و غیر کالمی و عکس العمل هاي فیزیولوژیک نیز می شود

 .کالمی با بیمار باید عین کلمات و جمالت بیمار نوشته شود

اثر  : مثال : العمل بیمار نسبت به اقدامات درمانی و پرستاري عکس  •

مبناي گزارش  ...) مسکن بر درد ، اثر پاشویه بر تب ، گرما و سرما بر کاهش تورم و 

 ( .درك بیمار و مشکالت عینی اوست 

 

 



فرار ، سقوط ، حساسیت و آلرژي ، : ثبت حوادث غیر مترقبه •
باید با برق گرفتگی ، کما ، ایست قلبی و تنفسی ، خودکشی 

ذکر ساعت و توضیحات کامل و اقدامات انجام شده ونیز در جریان قرار 
در هنگام وقوع حوادث باید مدیر بیمارستان . دادن مسئولین ، ثبت گردد

را در جریان قرار داد زیرا مدیران الیق ترین افراد براي تشخیص موارد 
هم چنین باید اقدامات الزم ایمنی . قانونی و انجام اقدامات الزم هستند 

یا حفاظتی ،اطالع به پزشک ، حمایت و آموزش ، ابزار و وسایل مورد  
 .استفاده براي حفظ ایمنی بیمار ، قبل و بعد از حادثه ثبت گردد

 



اقدامات درمانی که سایر اعضاي تیم درمان انجام می •
 :دهند 

توسط فیزیوتراپیست، مسئول تغذیه ، )ویزیتهاي انجام شده و تعداد آن •
 ...(بیهوشی و

مخصوصا در شیفت شب )درد ، غذا و اشتها ، دفع ، استراحت و خواب •
.) 

 .پیشرفت بیمار، آموزشهاي داده شده به وي •
حتی در ) در بخش زنان و زایمان در مورد نوزاد نیز باید مطلبی نوشت •

 ( .صورت سالم بودن نوزاد

 



  :ضروري در ثبت دقیق و صحیحنکات 

پس از ثبت هر )خانوادگی ، ساعت ، تاریخ ، امضا و خط کشیدن زیر گزارش نام • 
 ( .گزارش 

 ( .بدون کلمات اضافی ) و مرتب ، سریع و موثر خوانا  •

 (.مداد استفاده نشود ) از خودکار آبی و مشکی استفاده  •

 .از چارتهاي گرافیکی براي ثبت عالئم حیاتی استفاده  •
 .مشخصات بیمار در هر برگ ثبت  •
 .علت عدم اجراي دستور پزشک ذکر  •
 ( .نام ، دوز ، راه تجویز ، تاریخ و ساعت شروع ، نام دهنده دارو ) صحیح دارو ثبت  •

روي آن به نحوي که نوشته قابل خواندن   صورت وجود اشتباه خط کشیدندر  •
 .باشد و بعد نوشتن مورد صحیح ، عدم استفاده از الك یا پاك کردن 

 .ثبت قبل از انجام کار عدم  •
 



مواردي که بعنوان تحریف در گزارش پرستاري محسوب می 

:شود عبارتند از   

اضافه نمودن مواردي به گزارش موجود بی آنکه تعیین شود که موارد مذکور •
 .  بعدا اضافه گردیده است 

 اطالعات نادرست در گزارش پرستاري ثبت •

 نکات مهم گزارشحذف •
تاریخ گزارش بنحوي که موید این مسئله باشد که گزارش در زمان قبلی ثبت •

 .  ثبت شده است 

 نویسی و تغییر گزارش دوباره •

 یا مخدوش نمودن گزارشهاي قبلی یا موجود تخریب •

 نمودن مواردي به گزارشهاي سایرین اضافه •

 فضاي خالی بین نوشته هاگذاشتن •

 به جاي فرد دیگرنوشتن  •

 



 :  مشکالت بالقوه قانونی در ثبت گزارش 

 عدم تطابق محتوي گزارش با استانداردهاي حرفه اي  •

 . محتوي گزارش منعکس کننده نیازهاي بیمار نباشد •

 محتوي ناقص یا بی ثبات •

 محتوي توصیف کننده موارد غیر عادي نباشد •

 .محتوایی که منعکس کننده دستورات طبی نباشد •

 وجود خط و فضاي خالی بین خطوط ثبت شده گزارش نویسی    •

 امضاء گزارشات تهیه شده پس از امضاء فرد دیگر  •

 

•  

 



 تحریف گزارش •

 وجود چند نوع دست خط در تهیه یک مورد گزارش •

 ناخوانا بودن گزارش  •

 درهم برهمی و کثیفی گزارش •

 جاافتادن تاریخ و زمان و گزارش متناقض •

 رونویسی اشتباهات •

 امضا نامناسب گزارش توسط پرستار •

 الك گرفتن بخشی از محتواي گزارش نویسی •

 ثبت قبل از انجام مداخله مورد لزوم•



 توجه ، توجه ، توجه ، توجه
پرونده اي که بصورت صحیح و کامل تکمیل شده باشد بهترین مدافع شما می • 

 .باشد 

 .  اگر مطلبی از قلم بیافتد و در پرونده ثبت نشود به دفاعیات ما آسیب می رساند •

 .  جهل به قانون رفع مسئولیت نمی کند •

چنانچه جزئیات اقداماتی که براي بیمار انجام می گیرد در پرونده ثبت نمایید  •

 .  اثبات صحت اقدامات انجام شده آسانتر خواهد شد

تناقضات موجود در پرونده که ناشی از خطاهاي سهوي نوشتاري می باشد را •

 برطرف کنیم  

 



ثبت هر نکته اي در پرونده ممکن است در دادگاه بتواند از کادر  •
درمانی حمایت نماید ولی وجود هر اشکالی در پرونده بالینی می 

 . تواند بر علیه کادر درمانی بکار رود 

 . ثبت هر نکته اي ایجاد مسئولیت می نماید •

توجه نمایید مرخصی موقت و غیبت بیمار چه موجه ، چه غیر موجه •
 . باید حتما در پرونده ثبت گردد 

از دسترسی اقوام و بستگان و افراد غیر مسئول به پرونده بالینی  •
  .  بیمار جدا ممانعت به عمل آورید

در تمامی برگه هاي پرونده بالینی بیمار مشخصات را با دقت تکمیل  •
 . نمایید 

انتهاي گزارشات را با خط ممتد تا انتهاي سطر ببندید تا جلوي هر •
 . گونه سوء استفاده و اضافه نمودن مطلب به آن نوشته را بگیرید 

 


