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 گزارش نویسي در پرستاری 

 مقدمه:

است که جزئيات تعامالت بيماار   ررسارار را مانعنم نماود         يدائم يثبت گزارش بيمار تنها سند قانون

. باشاد   يمغفلت شد  است بهررين مدافع ررسرار  يد که در ررسراربيمار اظهار نماي يبيمار   يا  ل چنانچه

نريجه اسرفاد  منرر از کلمات ناا  رد که در گي يصورت م يررسراردر تهيه گزارش  يمراسفانه غالبا غفلرهاي

 يگردد اگرچه ممنن است اين اشرباهات مخف يم يبود  که سبب عدم دقت گزارش نويس يمعن يمفهوم   ب

بر بيمار دريافت کنند   ييار جدبس شد اما همچنين احرمال تاثيرات بر بيمار نداشره با يجد يماند    تاثير

 ماي شاود   با انظباا   يحرفه ابه عنوان  يمراقبت  جود داشره   اين امر سبب کاسره شدن اعربار ررسرار

 گردد. يم ررسرار مسئول نيز يبرا يجاد مشنالت قانونضمن ايننه باعث اي

 باشاد.  يدهند  ما  ييار ياز اشرباهات عامل يدر ريشگير يدر گزارش نويس ياساس ياسرفاد  از راهبردها

 يباشد. يک گازارش مناساب بايسار    ي  رسم يحرفه ا ياسراندارها يدارا يخالصه ايننه گزارشات بايسر

خردمندانه   ، يقانون، يدر ر ير،منظم ،به موقع ، يحقيق،دقيق مرتبط ،زير باشد :کامل  يهاداسراندار يدارا

      .محرمانه

رآيند درمان بيماران   ارزش حقوقي   قضاايي آن   نناات مهام در    نظر به اهميت گزارش ررسراري در ف   

مورد نوشرن گزارش ررسراري جهت همناران محررم يادآ ري مي گردد.اميد است همناران محررم ررسرار 

هيچ ررسراري نماي   چرا که   بهيار بيش از ريش در ثبت دقيق گزارش ررسراري دقت الزم را مبذ ل نمايند

حرفاه اي موسساه در زميناه ثبات      هايدخط مشي   اساراندار  نظر نمايد که از قوانين  تواند چنين اظهار

 .  استگزارشات ررسراري بي اطالع بود
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 پرستاری: نکات مهم در ثبت گزارش

قبل از نوشرن گزارش بايد توسط  باشد چنانچه نام   مشخصات بيمار در باالي صفحه نوشره نشد  .8

 ميل   ثبت شود .فرد نويسند  گزارش بطور کامل تن

به منظور جلوگيري از اتالف  قت  انرقال صحيح مطالب   سرعت بخشيدن به کارها گزارش را خوانا    .2

 مرتب بنويسيد.

 22تاا   8جهت ثبت دقيق ا قات شبانه ر ز در گزارش ساعات را بطاور کامال باا اسارفاد  از اعاداد       .9

         ساعت نه   ربع بامداد را بصاورت  89:  00بعداز ظهر را بصورت  8بنويسيد. بعنوان مثال ساعت 

 ثبت نماييد.  03:  81

بايساري  ( بايد بسيار کامل نوشره شاد      در هر بخش ي)ا لين گزارش ررسراربيمار  گزارش رذيرش .2

 ،، باا صاندلي چرخادار     نحو   ر د)با راي خودش   با برانناربخش در رذيرش تاريخ   ساعتشامل 

  ي، نرااي   شادن  بسارري  دليال    بيمار فعلي شنايت ان   ... (  مراه،توسط ه881توسط ا رژانم 

 ، )ررساراري  ارزياابي (راذيرش  هنگاام  در بيمار ر حي   جسمي سالمت  ضعيت ارزيابي از حاصل

چست  ،يرانسمان قبل،آتل،گچ ، bed soreداشرن ،هنگام  ر دحياتي   عالئم  ضعيت هوشياري بيمار

 شد  درخواست آزمايشهاي   بررسيها  تمام درماني ، برنامهد  شد   ساير موارد مهم مشاه ...تيوب

ررسارار   توساط   ي همراهاان    بيمار به شد  ارائه هاي آموزش   معال    توضيحات رزشک توسط

 باشد .

موارد  ضعيت ر حي   آموزشهاي   ثبت باشد، هوشياري سطح کاهش دچار بيمار صورتينه در :تذکر 1-2

 .نيست الزم ارائه شد  به بيمار

مار يب ياست . منظور از حال عموم يمار ضر ريب يعموم تي ضع ثبت يهر گزارش ررسرار يدر ابردا .1

ماار   .....  يب ي  حسا  ينيعالئم ع، ياتيح يسرم هايعملنرد س ،مار يارتبا  ب يچون چگونگ يموارد

 باشد . يم
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موارد شاامل : ناام دار    د ز   کليه اطالعات ضر ري در مورد دسرورات دار يي بايد ثبت شود ) اين  .6

 .دار يي   را  تجويز دار    تاريخ   زمان دادن دار  مي باشد ( 

نا به علري اجرا نشد  ضر ري است دسرورات يک يا چند مورد از دسرورات رزشک بدر صورتينه  .7

 اجرا نشد  با ذکر علت آن در گزارش ثبت شود . 

ا ررسرار مسئول شيفت است   بايد در اين مسئوليت درج صحيح دسرورات رزشک در کاردکم ب .1

 زمينه دقت کافي براي جلوگيري از بر ز اشرباهات بعمل آيد . 

محاسبه غلظت ،دسرور رزشک يک دسرور کلي است   اجراي مواردي چون محاسبه تعداد قطرات  .3

 بر عهد  ررسرار است. چگونگي تنظيم ساعات  ...،محلول

 د علت آن در باالي ساعت تجويز دار  بطور مخرصر ذکر شد   باي علتدر صورت ندادن دار  به هر  .80

ود. )برخي از علل احرمالي عبارتند از: موجود راري نيز در مورد آن توضيح داد  شدر گزارش ررس

 ( …رايين بودن فشار خون بيمار   ،نبودن دار 

يا بنا به داليلي مورد )دار هايي که امنان اسرفاد  از آنها ميسر نبود     دار  HOLDدر رابطه با   .88

 اسرفاد  قرار نگرفره بايد با ذکر دليل مربوطه در گزارش درج گردد(

درج زمان   مقدار دار  الزامي است )جهت جلوگيري از اسرفاد  بيش از  :PRN يدر رابطه با دار ها  .82

 .(حد يا عدم اسرفاد 

 .الزامي استار به دار     اکنش بيمنيزدرج زمان   مقدار دار  stat  يدر رابطه با دار ها .89

 صورتعوارض جانبي آن را مد نظر قرار داد    در  ،با توجه به دار هايي که بيمار مصرف مي کند .82

 بر ز بالفاصله گزارش نماييد.

 ،از به غذايان است   طبعا نيمددجو ياساس يازهاين نيتوجه   تام يررسرار يف اساساز  ظاي يني .81

ازها در ين نين ايتام ياست که چگونگ يبرخوردار است   ضر ر يژ  ايت  ياسرراحت از اهم ،خواب

 يرژيم غذايي   ميزان رعايت رژيم تجويزي در گزارش ررسراردرج  .درج گردد يگزارش ررسرار

   ييم غذاياست که در صورت عدم تحمل رژ ين ننره ضر ريطه ذکر ابن رايدر هم است. يالزام
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به در اسرع  قت  يعال   بر درج در گزارش ررسرار يرسيمورد حرما با، توسط بيمار نخوردن غذا

 ز گزارش شود.يرزشک معال  ن

الزامي  کاردکم  ي  گزارش ررسرار يبودن در رر ند  رزشن NPOدرج  ابردا NPOماران يدر ب .86

تخت  يبااله گردد   يد توجيبا در خصوص عدم مصرف هرگونه خوراکي  زينبيمار  است  همچنين 

 نصب گردد. NPO يز تابلويمار نيب

 ر گزارش ثبت شود.د  يسريگردد مقدار   نوع محلول با يمار گا اژ ميب يکه غذا يدر موارد .87

   ييغذا ير الگوييبا تغ مارسران با منزل مرفا ت است يان در بماريه بياز آنجا که سبک   ر ند تغذ .81

   ت اجابت مزاجي ضع گردد. لذا گزارش يز مخرل ميمار نيب  يدفع يالگو که است يهيت بدينوع فعال

 است. يفت ضر ريدر هر ش دفع ادرار يالگو

درصورت سيلين  ي  تست رن PPDخاص مثل  ي  تسرها انواع آزمايشات راراکلينيني بيمارثبت   .83

 . ا ذکر ساعت   تاريخ گزارش الزامي استانجام ب

را بطور کامل با  دريافت راسخ آزمايشات را گزارش نمود    در صورت  جود موارد غير طبيعي آنها .20

 ذکر اقدامات انجام شد  نظير اطالع به رزشک   درمان هاي مربوطه گزارش نماييد.

 .است يضر ر يالزم در گزارش ررسرار يهايها   آمادگيثبت تاريخ انجام گراف  .28

    ..... الزم است. مدفوع،ادرار،خلط  يزمان ارسال نمونه هاثبت  .22

يافري در شيفت خود ت مي کند ميزان مايع دري مايع دريافدر صورتينه بيمار از طريق داخل  ريد .29

در گزارش )هر همان شيفت (را  م بيمار ميزان مايع دريافري  يرا محاسبه نمود    عال   بر تنظيم سر

 قيد نماييد.

کنررل جذب  ( را دارد بايد فرم  I&Oدر صورتينه بيمار دسرور کنررل ميزان جذب   دفع مايعات) .22

شد    ميزان جذب   دفع در هر شيفت با ذکر نوع   ر ش دريافت مايعات  الصاق  دفع در رر ند 

 همچنين مقدار   نوع هرگونه مواد دفعي بطور دقيق ثبت شود.
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حجم  تنظيم   انفوزيون گردددرج  out putدر بيماراني که ميزان سرم دريافري بايسري براساس  .21

out put    ميزان سرم دريافري که بر اساس بيمار I&O در هر شيفت  ،شود يمحاسبه   انفوزيون م

 .به طور مجزا الزامي است

ساعره  22شبنار بايد در رايان شيفت خود جمع    ساعره82عصرکار بايد در رايان شيفت خود جمع  .26

(I&O را در برگه کنررل جذب   دفع   نيز در برگه چارت عالئم حياتي ))در ) موجود در رر ند  بيمار

 بت نمايد . سرون مربوطه ث

 نريالتور   در صورت   setting  در رابطه با بيماراني که تحت  نريالسيون منانيني مي باشند ،درج .27

  اقدامات انجام شد   ABG د ز   زمان   نحو  تزريق آن الزامي است .انجام  sedativeاسرفاد  از 

 در گزارش ثبت گردد.سري بايبه دنبال دريافت جواب آن نيز 

آن    تجويز ذکر ميزان اکسيژن دريافري   نحو  تراري مي باشند، O2با بيماراني که تحت در رابطه  .21

 نيز  اکنش بيمار به آن بايسري در گزارش ذکر گردد.

در  بايسري اگر بيمار اينروبه مي باشد   يا تراکئوسرومي دارد، مراقبرهاي انجام شد  در اين زمينه .23

 گزارش ثبت شود.

  اسرفاد  از تشک مواج  ر روزيشن )در صورت نياز (ا ذکر ساعات انجام تغييبيمار ب   ضعيت حرکري .90

 را ثبت نماييد.

،  ...بايسري NGTاري کليه کاتررها از جمله کاترر فولي،کاتررهاي شرياني يا  ريدي، يگذتاريخ جا .98

 در گزارش ررسراري ثبت شود.

قيد الگوي تنفسي، نياز بيمار به  در بيماراني که به داليل مشنالت تنفسي تحت درمان مي باشند،  .92

نوع   ميزان ترشحات بايسري در گزارش ثبت  فواصل انجام ساکشن، نياز بيمار به ساکشن، بخور،

  .شود
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 در بيماراني که داراي رانسمان مي باشند ذکر نوع رانسمان ،تاريخ انجام آن ،ميزان ترشح زخم يا درن .99

مورد اسرفاد  قرار مي گيرد(  فواصل انجام   تعويض ر)حجم ترشحات يا تعداد گازهايي که در هر با

 رانسمان در گزارش الزامي است.

ه زمان اطالع نريجه مشا ر  ب   در خصوص مشا ر  هاي رزشني ضمن درج ساعت انجام مشا ر  .92

بايد توجه شود که دسرورات مشا ر  فقط در صورتينه توسط رزشک معال  يا رزشک رزشک معال  

سرور اجراي آنها داد  شد  قابل انجام مي باشد   نبايد هيچگا  بطور مسرقيم   مقيم در رر ند  د

 بد ن اطالع رزشک معال  اجرا گردد.

اعت دسرور ثبت شد  درج گردد   جهت صحت سنام رزشک ، بايسري  در رابطه با دسرورات تلفني : .91

حت دسرور تلفني چک دسرور مجددا توسط ررسرار مسرمع بازگو گردد   رم از اطمينان از ص ،درك

)حداکثر  در نهايت دسرور مزبور بايسري توسط رزشک معال  درج   امضاء گردد شد    اجرا گردد.

                                                                                                                                                                  ساعت(   ياد آ ري   تذکر اين موارد از سوي ررسرار الزامي است.  22ظرف مدت 

سير  ،با توجه به تشخيص اصلي يا افرراقي بيمار عالئمي را که مي تواند در تشخيص قطعي بيماري .96

 .بيمار حرما قيد نماييد  يدر گزارش ررسرار شد بيماري   تصميم گيري براي درمان کمک کنند  با

ضر ريست ررسرار رم از مشاهد  موارد غير طبيعي در بيمار   يا  انجام مراقبرهاي خاص براي  .97

 بيمار  در اسرع  قت گزارش نمايد. 

ضر ري است کليه موارد ثبت شد  در گزارش ررسراري با ثبت دقيق ساعت مشاهد  يا اجراي آن  .91

 باشد. 

  بعد  ارد د ي(سپم امضا کنادامه داردد )يسيگزارش بنو در انرهاي صفحه بودن يدر صورت طوالن .93

 د.يشو يگريصفحه د

بايد در  ياء( بطور کامل   جامع با ذکر کليه مراحل اح C.P.R قلبي ريوي )  گزارش عمليات احياء .20

 رر ند  ثبت شود. 

 از ثبت ر شها   مراقبرهاي ررسراري   درماني قبل از اجراي آنها اجرناب نماييد.  .28
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 انرهاي شيفت براي ررهيز از اشربا    خط خوردگي نوشره شود.  گزارش ررسراري بايد در .22

از تصحيح عبارات اشربا  در گزارش بوسيله الك   يا سيا  کردن   نيز راك کردن آنها اکيدا اجرناب  .29

 نماييد. 

  .دييد از کلمات مخفف اسراندارد  مورد قبول اسرفاد  نمايفقط با .22

را ثبت  نظير اسرفاد  از بدسايد ماريب يمنيا يسرفاد  برال مورد ايد ابزار    ساياشره باشتوجه د .21

  .ديکن

 ،ييم غذاينه :رژيارائه شد  در زم يص شامل آموزش هايماران مرخص شد  ثبت گزارش ترخيب يبرا .26

ت ين ثبت  ضعيهمچن است. يالزام   در صورت نياز زمان مراجعه بعدي ييم دار ي  رژ يريم فعاليرژ

  است. يص ضر ريخمار در زمان تريب يعموم

مواردي را که خود انجام داد  يا مشاهد  نمود  يا بر اجراي آنها نظارت  "در گزارش نويسي انحصارا .27

 داشره ايد ثبت نماييد. 

 در صورتينه نياز به نقل قول از سوي بيمار است عين گفره هاي بيمار را گزارش نماييد. .21

 يند بپرهيزيد.از سوگيري در توصيف شخصيت بيمار با صفات نا خوشا .23

 از انرقاد سايرين در گزارشات ررسراري خودداري نماييد. .10

 اطالعاتي را که خودتان به رزشک معال  گزارش مي نماييد)حضوري   تلفني ( دقيقا ثبت کنيد.  .18

 در بين   ابردا   انرهاي گزارش جاي خالي باقي نگذاريد. .12

 ،نام خانوادگين اسرفاد  کنيد همچني ري(در رايان گزارش از مهر)ترجيحا داراي شمار   نظام ررسرا .19

 خود را  ارد نماييد.  سمت   امضاء

 يناگهان ي اکنشها ،تشن ، يچون آلرژِ ير مررقبه ايررسرار موظف است در صورت بر ز حوادث غ .12

فرار از ، يتنفس – يست قلبيا ،ياغماء ناگهان ،يبرق گرفرگ،سقو  از تخت  ،(يريا تاخي ي)فورييدار 

اهم فرايند حادثه را به طور  اقع بينانه در گزارش خود ثبت   ...  يخود کش،از طبقات سقو  ،بخش 
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 ،نمود    سريعا اقدامات الزم را مرناسب با نوع حادثه انجام داد    مسئولين زيربط )رزشک معال 

 سورر ايزر   خانواد  بيمار  ...( را در جريان امر قرار دهد.

بسرن رنجر  ،کنررل اتصاالت برق ،ق الذکر اسرفاد  از حفاظ تخت جهت جلوگيري از بر ز حوادث فو .11

گزارش  ،مهيا ساخرن آنري د تهاي اساسي ،اطمينان از خوردن نوبرهاي دار يي ،ها   اسرفاد  از حفاظ

حفاظت از قفسه هاي دار يي   دقت کافي در دادن دار ها ضر ري  ،تغييرات هموديناميني فاحش

 است.

 

 تصحيح موارد اشربا  در گزارش ررسراري دسرورالعمل ننره :

 نحوي که قابل خواندن باشد .ه بر ر ي مورد اشربا  خط کشيد  اما ب  .8

 در قسمت باالي مورد اشربا  بنويسيد : اشربا  است  .2

 مورد اصالح شد  را با خط خوانا مجدا در مرن گزارش درج کنيد  .9

 



 

 11 

 مصاديق قصور   تحريف 

قضايي دارد   بنا بر اين هرگونه تحريف در آن ريگرد قانوني بدنبال  ارزش حقوقي   سراري گزارش رر

 خواهد داشت مواردي که بعنوان تحريف در گزارش ررسراري محسوب مي شود عبارتند از :

 د مذكور بعدا اضافه گردیده است. اضافه نمودن مواردی به گزارش موجود بی آنکه تعيين شود كه موار 

 ارش پرستاری ثبت اطالعات نادرست در گز. 

 حذف نکات مهم گزارش. 

  . ثبت تاریخ گزارش بنحوی كه موید این مسئله باشد كه گزارش در زمان قبلی ثبت شده است 

 ير گزارشدوباره نویسی و تغي.  

 تخریب یا مخدوش نمودن گزارشهای قبلی یا موجود.  

  اضافه نمودن مواردی به گزارشهای سایرین. 

ا معالجه غلط يها يل سهل انگاريرسراران به دادگا  فراخواند  شوند   گاها به دلآنچه که تاکنون باعث شد  ر

ح يانجام صح رد  دنيند قصور  رزيمار نروانسره اند از خود دفاع نمايب ي  قصور در بررس يا کوتاهيماران يب

 شود: ياشار  مر از موارد قصو يبه بعضذيال  بود  که يدر مشاهدات ررسرار يي  نارسا يمراقبر ياسراندارها

 حيدرمان به طور صح یقصور در اجرا.  

 مار و قصور در ثبت آن و نداشتن صداقت در ثبت آنيسقوط ب.  

 ییاشتباهات دارو. 

 قصور در مشاهده كردن.  

 ماريح مشاهدات خود از بيقصور در ثبت صح.  

 وب يزات ناقص و معيتجه یريبکار گ. 

 ماران وشرح حال آنانيخچه بیگرفتن تارنمار و يب یقصور در بررس.  

 ها  یسوختگ. 

 ماريب ییران و شناسااميت بین هوييقصور در تع.  

 اران ميقصور در محرمان نگه نداشتن اطالعات ب. 
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 مراقبت و ثبت به موقع آن   یابيقصور در ارزش. 

  قصور در گزارش دادن به موقع به پزشک. 

 قصور در ثبت گزارش تلفنی یا شفاهی به پزشک. 

 اهم كردن كمک به پزشک قصور در فر. 

 جا و نامناسب  یب ییر دارويو غ ییقصور در مورد دستورات دارو. 

   قصور در ثبت دستورات. 

 خدمه و ...(،)همراه ر كارشناس يمار به افراد غيب ییو دارو یدرمان یوا گذار نمودن مراقبتها 

  عدم ثبت ساعت وقوع حادثه. 

 )غفلت در ثبت جزئيات )كلی گویی. 

 ثبت دستورات شفاهی یا به امضاء نرساندن آنها غفلت در. 

 ثبت اطالعات غلط. 

 ضميمه

از آنجايينه ررسراري . ياشدديدترين دسرا ردهاي علمي مياز مهمررين  ظايف ررسرارانجام اقدامات ررسراري بر اساس ج

در اين ایند پرستاری" میباشد. "فررشره اي علمي   رويا بود    داراي چهار چوبي علمي جهت مراقبت از بيماران در قالب 

راسرا از ا لين اقدامات ررسراري تعيين سطوح مراقبري بيماران است، به عبارت ديگر رم از مشاهد    يافرن عاليم عيني  

سطح مراقبري به  1گردد. در حال حاضر از نظر مراقبري تعيين مي  ضعيت فعلي بيمار (ر اني) جسمي    ضعيت   ذهني

 گردد.ي بيماران تعيين شد  است که در ا لين مداخالت ررسرار با بيمار اين سطوح مشخص ميترتيب زير برا

ذهني بيمار رسراري ابردا عاليم عيني  سزايي  برخوردار است، بنابراين درا لين گزارش ر ثبت اين اقدامات نيزاز اهميت به

در قالب اين سطوح مراقبري  گردد.ن شد    ثبت ميگردد    بر اساس اين اطالعات سطوح رنجگانه مراقبري تعييثبت مي

عیین نیز ت NANDA"انجمن پرستاران آمریکای شمالی "  تشخيصهاي ررسراري بر اساس ليست تهيه شد  از طرف 

میگردد که پرستاران موظفند در ابتدای هرگزارش پرستاری تشخیصهای پرستاری خود را ثبت و اقدامات پرستاری را براساس 

 ی خود انجام دهند.تشخیصها
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مراقبرهاي ررسراري در بيماريهاي مخرلف در سايت مراکز الزم به ذکر است که منابع علمي جهت شناسايي انواع بيماريها   

 درماني دردسررس کليه ررسراران ميباشد.

 بيماربزرگسالسطوح مراقبتي 

مشخص نموده و سپس برنامه مراقبتي بيمار را بر پرستار در ارزیابي اوليه و ثانویه بيمار نخست سطح مراقبتي بيمار را 

 اساس تشخيص پرستاری و اقدام و آموزش به بيمار  و ارزیابي مجدد  از بيمار  برنامه ریزی مي نماید .

اقدامات   مراقبرهاي ررسراري مورد نياز با  قراردادن بيماران  در طبقات  با توجه  با  تشخيص، شدت  مراقبت مورد نياز    

 توانايي بيمار محاسبه  مي گردد .خود

 سطح مراقبتي ( 5سيستم طبقه بندی براساس شدت بيماری بيماران )  

 : قادر به مراقبت از خود  8طبقه 

 : مراقبت  جزئي 2طبقه 

 : مراقبت مروسط 9طبقه 

 : مراقبت  شديد 2طبقه 

 : مراقبت   يژ  1طبقه 

 :  قادر به  مراقبت از خود  1طبقه  

 (Daily living)فعاليرهاي ر زانه       -1

           . خوردن    آشاميدن  : خود بيمار قادر به خوردن     آشاميدن مي باشد    يا نياز به  کمک اندکي دارد 

          . نظافت   آراسرگي : تقريبا  کامال به خود  مرني مي باشد 

          تنها  به توالت مي ر د   بي اخرياري ادراري ندارد .دفعي : خود  به  خود به تنهايي يا تقريبا 

          . حرکت : بيمار به  خود مرني است 

  

 (General Health)سالمت عمومي     -2

          .  بيمار جهت  يک رر سيجر تشخيصي ، انجام  يک  رر سيجر يا جراحي ساد   يا جزئي رذيرفره شد  است 

  

 (Teaching and Emotional Support)آموزش   حمايت عاطفي   ر اني     -3

            آموزش ر تين  براي رر سيجرساد 
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           آموزش بعد از ترخيص از بيمارسران 

         اکنشهاي غير    معمول  عاطفي ندارد  

          خص در هر شيفت نياز داشره باشد نسبت به  آگا  شدن  به  زمان ، منان   ش بيمار ممنن است 

  

 ( Treatment and Medication)درمان ها   دار ها      -4

          . ندارد يا دار ها    درمانهاي ساد  دارد 

 :  مراقبت جزئي  2طبقه  

 (Daily living)فعاليرهاي ر زانه       -1

         غذا  بخورد  لي  نيازمند  کمک  در آماد   کردن غذا تشويق به  خوردن    آشاميدن  : بيمار مي تواند  به تنهايي

 خوردن    روزيشن  گرفرن است . 

          .نظافت   آراسرگي : اکثريت  موارد بد ن کمک  يا با کمک جزئي جهت بيمار انجام مي گيرد 

         دارد. بي اخرياري ادراري يا تجربه بي  دفعي : نياز به  کمک جهت رفرن  به توالت يا اسرفاد  از لوله ادراري

 اخرياري اسررسي ادراري يا قطر  قطر  ادرار کردن را ندارد . 

          . حرکت  : به خودي خود يا با کمک جزئي حرکت مي کند 

  

 (General Health)سالمت عمومي     -2

          داردبيمار عالئم   نشانه هاي جزئي بيشرر از يک بيماري مروسط 

          نيازمند  مانيرورينگ ، گرفرن  عالئم حياتي 

          درناژ   انفوزيون بد ن عوارض جانبي 

  

 (Teaching and Emotional Support)آموزش   حمايت عاطفي   ر اني     -3

          دقيقه  در هر شيفت است  1 –80نيازمند آموزش   حمايت عاطفي   ر اني 

          بيمار ممنن است به  صورت جزئي گي  بود  ،حالت تهاجمي داشره باشد اما به خوبي توسط دار ها ، آگا  نمودن

 منرر يا محد دکنند   کنررل  مي گردد . 

  

  ( Treatment and Medication)درمان ها   دار ها      -4

         90 – 20  بودن دار     درمان مي باشددقيقه در هر شيفت نيازمندارزيابي  از نظر موثر 

          ساعت نياز به بررسي   ضعيت  مغزي يا  شناخري را داشره باشد . 2بيمار ممنن است هر 

 :  مراقبت متوسط 3طبقه  

 (Daily living)فعاليرهاي ر زانه       -1

          را داشره باشد اما نيازمند کمک به  خوردن    آشاميدن  : بيمار ممنن است توانايي بلعيدن    يا قورت دادن

 خوردن    آشاميدن  است . 

          . نظافت   آراسرگي : به تنهايي قادر به انجام بيشرر اين فعاليرها  نمي باشد 
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          .دفعي : نياز به دريافت   برداشت لگن   لوله ادراري  را دارد 

         د   نيازمند  چرخاندن توسط يک  نفر مي باشد تنها ميرواند  به صورت حرکت : به طور کامل  ابسره  مي باش

 جزئي بچرخد. 

 (General Health)سالمت عمومي     -2

           بيمار عالئم حاد دارد که  ممنن  است کاهش يابد 

          ت است  . ساع 2تا   2نيازمند  مانيرورينگ   ارزيابي  ضعيت فيزيولوژيني يا  ضعيت عاطفي هر 

          ساعت است را  دارد .  8درناژ مدا م يا انفوزيون  که نيازمند  مانيرورينگ  هر 

  

 (Teaching and Emotional Support)آموزش   حمايت عاطفي   ر اني     -3

          دقيقه  در هر شيفت است  80 – 90نيازمند آموزش   حمايت عاطفي   ر اني 

          در مقابل  به  آموزش ها  مقا مت  مي نمايد  يا سريعا درك مي نمايد . گاهي 

          بيمار ممنن است گي  ، آژيره  باشد اما نسبراًبه خوبي توسط دار  ، آگاهي دادن مرتب يا محد دکنند  کنررل

 مي گردد .

  

 ( Treatment and Medication)درمان ها   دار ها      -4

         60 – 90  دقيقه  در هر شيفت نيازمند مشاهد   منرر براي اثرات جانبي يا  اکنشهاي آلرژيک است 

          ساعت نيازبه   بررسي   ضعيت  مغزي يا  شناخري را داشره باشد  8بيمار ممنن است هر 

 :  مراقبت شدید  4طبقه  

 (Daily living)فعاليرهاي ر زانه        -1

             آشاميدن  : بيمار نمي تواند  به  تنهايي غذا  بخورد به سخري مي بلعد   يا قورت مي دهد . ممنن خوردن

 است نيازمند  تغذيه از را   لوله معد  داشره  باشد .    

         نظافت   آراسرگي : کليه موارد مانند حمام کردن  ، مراقبت از موها ، مراقبت از دهان  را بيمار کامال باکمک 

 انجام ميدهد . 

          بار درهر شيفت بي اخرياري دارد.    2دفعي : بيشرر از 

           نفر مي باشد  .2حرکت : خود بيمار نمي تواند بچرخد، جهت چرخيدن در تخت نيازمند 

  

 (General Health)سالمت عمومي     -2

         ريزي يا کاهش مايعات بدن ، حمالت تنفسي حاد   ... مي به شدت بيمار است   دچار عالئم حادي مانند خون

 باشد 

           نيازمند مانيرورنيگ   ارزيابي 

  

 (Teaching and Emotional Support)آموزش   حمايت عاطفي   ر اني     -3

          دقيقه در هر شيفت است  60نيازمند آموزش   حمايت عاطفي   ر اني  بيشرراز 
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          بيماران ممنن  است گي ، بي قرار    عصبي    آژيره بود   با دار  محد دکنند    يا آگاهي دادن منررکنررل

 نمي گردد . 

  

 ( Treatment and Medication)درمان ها   دار ها      -4

         دقيقه مشاهد   منرر براي اثرات جانبي يا  اکنشهاي آلرژيک است 60نيازمندبيشرر از 

           ساعت دارد .  8نيازمند مشاهد    ارزيابي   ضعيت مغزي   شناخري هر 

 :  مراقبت ویژه   5طبقه  

          نيازمند مشاهدات دائم  مي باشد   در هر شيفت  مانيرورينگ مدا م  نياز  دارد . مانند مراقبت از بيمار تحت

  نريالتور  

 

 شرح حال   معاينه  ضعيت ر اني
 

 هيه شرح حال و معاینه وضعيت روانی موارد زیر باید در نظر گرفته شود.در ت

 گوش كنيد 1

 وقت صرف كنيد 2

 اطمينان خاطر ایجاد كنيد 3

 تهدید نکنيد 4

 از سکوت نترسيد 5

 خودتان را در سطح بيمار قرار بدهيد 6

 فاصله ایمن و مناسب را حفظ كنيد 7

 راحت به نظر برسيد  8

 كنيداز بروز قضاوت در ظاهر خود اجتناب  9

 معاینه وضيت روانی 

 عالیم و نشانه های اختالالت روانی 

 چند نکته

 نشانه( هاsymptom( یافته عينی :)Objective كه متخصص بالينی مشاهده می كند: عواطف)

 محدود، كندی روانی حركتی 
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 ( عالئمsign(تجربه ذهنی :)Subjectiveتوصيف شده توسط بيمار: خلق افسرده، كاهش نيرو  ) 

 نشا( نگانsyndromeگروهی از عالیم و نشانه ها :) 

 :عالیم اختالالت روانی دارای دو ویژگی است 

 شکل عالمت 1

 محتوای عالمت 2

  زمانی نشانه ها به عنوان بيماری اهميت پيدا می كنند كه 

 شدت آنها بسيار زیاد باشد- 1

 برای مدت زمان  طوالنی باقی بمانند و عالئم متعدد داشته باشد. - 2

 فرد را بر هم زنند.  عملکرد- 3

 ( معاینه وضعيت روانیMental status Examination) 

 باشد.كنيم كه شامل موارد زیر میآیتم را از بيمار چک می 9در معاینه وضعيت روانی 

  General descriptionتوصيف كلی  1

  Emotion هيجان 2

  Speech تکلم 3

  perception disorderاختالالت دركی  4

  thoughtتفکر  5

  Sensorium and Cognitive Systemظام حسی شناختی ن 6

  Impulse controlكنترل تکانه  7

  judgment & insight  قضاوت و بينش 8

  reliabilityقابليت اعتماد  9

11  
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  توصيف كلیGeneral description 

  Appearanceظاهر  1

  psychomotor activityحركتی  –رفتار و فعاليت روانی   2

  Attitudeنگرش  3

 ظاهر Appearance  

وضع ظاهری و وضعيت فيزیکی كلی بيماردر نظر مصاحبه كننده با توجه به حالت و وضعيت اندام، توازن، لباس و 

 و تناسب سن تقویمی با سن ظاهری او در این قسمت توصيف می شود.  آراستگی 

 Groomingآرایش  1

 ) تناسب لباس با فصل، سن، جنسيت( Dressingلباس  2

  hygieneبهداشت  3

  حركتی  –رفتار و فعاليت روانیpsychomotor activity   

 (Hyperactivityبه صورت افزایش حركات یا بيش فعالی )

در   باشد.( افزایش فعاليت كه غير موثر بوده و در واكنش به تنش درونی میAgitationتهييج روانی حركتی ) -1

 مانيا و اسکيزوفرنيای كاتاتونيک مشاهده ميشود.

( فعاليت همراه با بيقراری پرخاشگری و تخریب. سندرم هيپركنتيک اطفال Hyperkinesiaركينزی )هيپ -2

(Hyperkineticكه بيشتر در پسر بچه ها دیده ميشود شامل حوس پرتی )-  تحریک پذیری محدودیت توجه و

 اختالل در روابط با همساالن  و باعث مشکالت آموزشی شدید ميشود.

 ( شامل Hypokinesiaكاهش حركات)

كم  -2كند شدن فعاليتهای روانی  و جسمی است.  (Psychomotor Retardationحركتی)  -كندی روانی  -1

كه بيمار تحرک كمی دارد وتمایل به تحرک ندارد. در افسردگی و گاهی در اسکيزوفرنيای  (Hypoactive)تحرک 

 كاتاتونيک دیده ميشود.   

  است بصورت  موارد زیر ظاهر شود.ویا سایرحركات غيرعادی كه ممکن  

( به حركات اسپاسموتيک تکراری و غير عادی اطالق ميشود.تيک ها ممکن است منفرد یا متعدد، Ticتيک) -1

 یک طرفه یا دو طرفه باشد كه معموال با جلب توجه دیگران این حركات بيشتر ميشود.

 كات فرد دیگر:  تقليد و تکرار بيمارگونه حرEchoparaxiaپژواک رفتار -1

یک وضعيت بی حركتی كه به طور مستمر حفظ ميشود در بيمار كاتاتونيک دیده   Catalepsy :  كاتالپسی 1

 ميشود.



 

 19 

: مقاومت بدون انگيزه در مقابل حركت یا دستور. بيمار خالف آنچه از او خواسته ميشود Negativismمنفی كاری  2

 دهد.انجام می

 ی قوام عضالنی تحت تاثير هيجانات : فقدان موقتCataplexy كاتاپلکسی 3

: الگوی ثابت و تکراری حركات و تکلم كه  برخی از آنها موسوم به  ادا و اطوار Stereotypyرفتار كليشه ای 4

Mannerism  ميباشد كه رفتارهای غيرالزم و اداهای خاص و شکلک و راه رفتن خاص  با القا معنی و مفهوم

 رنيای آشفته دیده ميشود.  خاص به مخاطب ميشود و در اسکيزوف

 : خاموشی بدون اختالالت ساختمانیMutismگنگی  5

(: راه رفتن بيمار شبيه تلوتلو خوردن مستانه به همراه حركات چرخشی و پرتابی Astasia Abasiaآستازیا آبازیا ) 6

 ناگهانی است و در اختالالت تبدیلی شایع است.

ی رحمانه با كسی یا چيزی، كه بازتابی از حس پرخاشگری خطرناک و ب -(: رفتاری خشن Violenceخشونت)  7

ها و موازین اجتماعی ارتباط باشد كه در اثر عدم رشد بخشی از شخصيت كه با ارزشاست و در زمانی بيمارگونه می

 دارد،  بوده باشد. 

  نگرشAttitude سبت به معاینه گر بيان نمود. در نگرش نبيمار را بصورت نگرش نسبت به خود، خدا و معاینه

 گر موارد زیر قابل ذكر است. 

 Cooperativeهمکاری  1

 Evasiveطفره رفتن 2

 Friendlyدوستانه  3

 guardedدفاعی 4

 Hostileخصمانه  5

 Manipulationدست انداختن  6

 Non cooperative غير همکارانه 7

 Optimisticخوش بينانه 8

 Pessimisticبدبينانه 9
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  هيجان Emotion  باشد.فه میشامل دو آیتم خلق و عاط 

هيجانات ذهنی  .:هيجان مستمر و نافذ كه تعيين كننده رنگ ادراک شخص از دنياست Moodخلق  - 1

 (  Subjectiveاحساس شده توسط خود فرد. )

های هيجانی كه در ظاهر فرد باشد. جلوه: حالت ظاهری چهره و پاسخگویی هيجان شخصی میAffectعاطفه  2

 (Objectiveوجود دارد. )

  خلق  انواعMood شامل 

1 Eutymic  مورد ندارد.خلق متعادل . خلق طبيعی كه افسردگی و سرخوشی بی 

2 Irritebel   .خلق تحریک پذیر. زود ناراحت شدن و به خشم آمدن 

3 Elvatad باال. خوشی كه با افزایش قابل مالحظه فعاليت حركتی و افزایش اعتماد به نفس همراه است.الزاما

  بيمارگونه نيست.

4 Euphoriaنشئه. خوشی اغراق آميز كه با واقعيت جور نيست. در بيمار مانيک 

5 Expansiveگسترده یا بسيط. ابراز بدون مهار احساسات  

6 Ecstasy اوج عواطف خوشایند و احساس عميق ولی آرامبخش و از خود بی خود شدگی كه بيمار  خلسه .

 و در فقدان طوالنی مادر و فرزند. خود را در دنيای آرامی می بيند. در مسموميت با آمفتامين

7 Dysphoric خلقی ناخوشایند كه بيمار از برقراری ارتباط با دیگران اجتناب  -مالل انگيز. دلتنگی بدون علت

  كند.می

8 Depressed  نوميدی  و كاهش عالقه و فعاليت لذت بخش روزانه تا  -بی حوصلگی  -افسرده . غمگينی

 حاالت شدید.

9 Alexithymia انی در شرح و بيان خلق ویا ناآگاهی از هيجانات خود. ناتو 

11 Labile تغيير سریع و ناگهانی و شدید احساس هيجانی بدون ارتباط با محركات خارجی بی ثبات . 

11 Swimming     شناور. تغيير خلق بين افسردگی تا سرخوشی 

12 Anxiety  یا بيرونی باشد.اضطراب . احساس دلواپسی به علت انتطار خطر كه ممکن است درونی 

13 Agitation قراری شدید حركتی و تشویش روانی آشوب زدگی. اضطراب همراه با بی 
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14   Anhedonia  گيری از هر گونه فعاليت لذت بخش كه با افسردكی همراه ترک لذت. فقدان عالقه و كناره

 است.

15 Grife  یک موقعيت یا امتياز  -زیز سوگ یا داغدیدگی. غمگينی متناسب با فقدان بزرگ و ازدست دادن فرد ع

 ماه طول بکشد بيمارگونه محسوب ميشود. 6مهم.اگر بيشتر از 

  

 

  عاطفهAffect 

1 Appropriat متناسب  با خلق 

2 Inappropriat نامتناسب  با خلق 

3      Blunted های هيجانی با كاهش جلوهرود.كند. ابراز هيجان با شدت كمتر از آنچه كه انتظار می

 حرف زدن و پلک زدن( -ير در چهره )صحبت كردن كوچکترین تغي

4 Restriectedهای هيجانی با شدت كمتر از محدود. كاهش جلوهBlunted 

5 Surface .چهره ماسکه بدون حالت و عدم واكنش به محركات هيجان آور   سطحیApathy 

16  Labile كات خارجیتغيير سریع و ناگهانی و شدید احساس هيجانی بدون ارتباط با محرثبات. بی 

6    Swimming   شناور. تغيير سریع عاطفه  بين ناراحتی  و خوشی 

 تکلم Speech  كميت و سرعت قابل بررسی ميباشد.  -از نظر كيفيت 

 ( : فقدان اهنگ طبيعی كالم  Dysprosdyدیس پرو سودی)   -1.اختالالت كيفيت تکلم شامل 

 ه در پيدا كردن كلمات یا دستور ( : اشکال در ادای كلمات و نDysarthriaدیزارتری ) 1

 :تکرار  مکرر یا تطویل  یک صوت یا سيالب  Stuttering)لکنت زبان)  2

 : تکلم غير عادی و ناموزون به صورت ادای سریع و انفجاری كلمات   ( Cluttering)بریدگی  3

 

 poverty of (فقر كالمی -2(  :تکلم منطقی مربوط و پر حجم . Logorrheaحرافی)  -1از نظر كميت: 

speech. محدودیت  در حجم  صحبت  ، پاسخ  ها ممکن  است  یک سيالبی باشد )  

  : فشارتکلم  از نظر سرعت تکلم:(pressure speech) تکلم سریعی كه حجم ان زیاد و قطع ان مشکل

 ميباشد. 
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  اختالالت دركیperception disorder  عدم وجود محرک  : درک بيمار از محيط را در رابطه با وجود یا

 سنجيم.خارجی می

   توهمHallucination   محرک خارجیاختالالت درک بدون وجود  

 شایعترین توهم   (  Auditoryتوهم شنوایی )

كند. در محروميت از الکل و استفاده از وجود اختالالت عضوی را مطرح می (Visualتوهم بينائی  )

 .بيندقطره پيلوكارپين اجسام را بزرگتر می

 شود.( در مصرف كوكائين بيشتر دیده می Tactileتوهم لمسی  )

  (Gustatoryتوهم چشایی )     

  (Olfactoryتوهم بویای)

 ( Lilliputianتوهم لی لی پوتی )

آید.مثال حس شنوایی ها بوجود می( توهماتی كه بوسيله سایر حسSynesthesiaسينستزیا)       

 پلنگ صورتی شود.مثلباعث احساس بينایی می

نامند كه بدنبال (میIllusionخطای درک در ارتباط با محرک خارجی را خطای حسی یا ایلوژن )

 آید و شاملاسترس ترس و هيجانات شدید بوجود می

-كت روی دیوار را به شکل انسان یا حيوان می (  Affective Illusionعاطفی) -خطای حسی 

 بيند.

 شنود( صحبت دیگران را به صورت دشنام و ناسزا میVerbal Illusionكالمی) -خطای حسی  

( تصاویر به شکل دیگری به نظر ميرسد مثال Paraidolic Illusionتصویری)  -خطای حسی 

 شود.بيند.در محوميت با الکل دیده میتصاویر كاغذ دیواری را به شکل حيوان می

  تفکرthought :هاست كه در مواجهه با یک مسئله آغاز میعیجریان معطوف به هدف، عقاید و رمزها و تدا-

كه  ،گویند( میReasoningاستدالل) گردد كه به آن تعقل یاای متکی به واقعيت منتهی میشود و به نتيجه

 ها كامال به هم وابسته هستند. تداعی
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  اختالالت تفکر بصورت اختالل در 

 فکر فرم  1

 فکر فرایند یا جریان 2

 محتوای تفکر    3

  کرفرم ف (1

 كه شخص فاقد قدرت تعميم موقعيت هاست. Concrete thinkingتفکر عينی یا  1

شخص قادر است به طور ارادی مسير افکارش را از یک وجه موقعيتی  Abstract thinkingتفکر انتزاعی یا  2

 دارد. برای سنجشخاص به وجهی دیگر تعميم دهد. وجوه مختلف موقعيت را به طور همزمان در ذهن نگه می

 گيریم.فرم فکر از تفسير ضرب المثل توسط بيمار كمک می

 توان پی برد.فرآیند یا جریان فکر .  از صحبتهای بيمار به وجود این اختالالت می (2

تفکر بی ربط و تکلم غير قابل فهم دارد كه در حالت اختالل هوشياری دیده  Incoherenceتفکر بی ربط  1

 ميشود.

اشتغال ذهنی با دنيای خود دارد كه با واقعيت جور نيست.در   .Autistic thinkingتفکر اوستيتيک  2

 اسکيزوفرنيا

بيمار تصور ميکند افکار و كلمات به طرز معجزه اسایی او را به  Magical thinkingتفکر سحر اميز  3

 آرزوهایش ميرساند.

  وع دیگر منتقل ميشود.عقاید بيمار رابطه ای باهم ندارد از موضوعی به موض Flight of Ideasپرش افکار  4

تداعی ها اندک ميباشد و جریان تفکر كند است در جریان مصاحبه  Retarded thinkingكندی تفکر  5

 مکثهای طوالنی دارد و در موارد شدید قطع تکلم وجود دارد.

دهد در جریان مصاحبه جزئيات نامربوط و غير ضروری را شرح می  circumstantialityحاشيه پردازی  6

  د كه در انتها به موضوع و پاسخ مورد نظر ميرسد.هرپن

تکرار مصرانه یک فکر و كالم در پاسخ به همه سواالت . در دمانس،   Perseverationتکرار  یا در جا زدن 7

 دليریوم  و كاتاتون دیده ميشود.

 معنی كلمات و عبارات خاص تکرار بی Verbigerationرفتار كالمی  كليشه ای  8
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 مل  انواع هذیانها، وسواسها، فوبياها)ترس بيمار گونه( و خودكشی ودیگركشی شا محتوای فکر (3

 پذیرد   ( : باور خطایی كه با زمينه فرهنگی بيمار تناسب ندارد و استدالل نمیdelusionهذیان )

(، هذیان Delusion of Reference : هذیان انتساب)Persecutory)سيب ) هذیان گزندو آ 1

 فوذ )ربایش افکار، كاشتن افکار، پخش افکار( و هذیان حسادت مسموم شدن، هذیان ن

 (:  Grandeurهذیان بزرگ منشی )  2

 هذیانهای افسردگی ) هذیان گناه، هذیان نفی وجود، هذیان فقر، هذیان خود بيمار انگاری (  3

 (Obsessionفکر  و عمل وسواسی ) (1

  (Phobiaترس بيمار گونه )  (2

 كه شامل آیتم های   Sensorium and Cognitive Systemنظام حسی شناختی 

A.  آگاهی و سطح هوشياری 

B.  جهت یابی 

C.  حافظه 

D.  توجه و تمركز 

E.  توانایی خواندن و نوشتن 

F. توانایی دیداری فضایی 

G.  سطح معلومات و هوش 

 

 هوشياری و حالت آگاهی 

 اختالل هوشياری  –الف 

 Disoriantationسو گم كردگی  -1

 Clouding of consciounessابر گرفتگی شعور  -2

 Stuporبهت  -3

  Deliriumدليریوم  -4

  confusionاغتشاش شعور -5

 اختالل توجه  -ب
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 Distractibilityحواس پرتی  -1

 Selective in attentionبی توجهی انتخابی  -2

 Hypervigilianceگوش به زنگ بودن  -3

 سطوح حافظه 

 فوری  .1

 نزدیک  .2

 گذشته نزدیک  .3

 گذشته دور .4

 

 intelligenceهوش 

  سطح هوش .5

  طببيعی 

  پاتولوژیک 

 Borderlinمرزی  .1

 عقب ماندگی ذهنی   .2

 judgment & insight  قضاوت و بينش

 توانایی ارزیابی درست یک موقعيت و تصميم و اقدام درست در آن موقعيت.    judgmentقضاوت 

 سنجيمبصورت بينش كامل، نسبی یا كامل به بيمای می Insightبينش 

آگاهی مختصر از بيماری خود و نياز به مساعدت و انکار  -2انکار كامل بيماری  -1ی دیگری هم دارد. درجه بند

آگاهی از این كه  -4آگاهی از بيماری خود ولی نسبت دادن آن به دیگران، عوامل خارجی یا عضوی  -3همزمان آن 

 بصيرت كامل.  -6تغيير در رفتار( بصيرت هوشيارانه )عدم  -5بيماری به علت غير مشخصی بوجود آمده است. 

  قابليت اعتماد 

 Impulse controlكنترل تکانه 


