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 مالحظات

    ثبت شده است.سربرگ گزارش پرستاری نام و نام خانوادگی بیمار و شماره پرونده در  1

    و ساعت و نوع شیفت كاری نوشته شده است. خیتار 2

    بیمار در گزارش پرستاری قید شده است. رشیساعت پذ 3

    سن بیمارو وضعیت تاهل نوشته شده است. 4

    چگونگی وضع ظاهری بیمار نوشته شده است 5

    عالئم عینی و ذهنی بیمار قید شده است. 6

    بدوورود بیمار قید شده است. حیاتی مالیع 7

    اصلی بیمار بیان مشکل از زبان بیمار و خانواده نوشته شده است تیثبت شکا 8

    نوشته شده است.توسط پزشک معالج(  بیمار اولیه و قطعی  تشخیص بستری )علت  9

    .وضعیت هوشیاری نوشته شده است ابییارزنتایج حاصل از  10

    شده است. حساسیت )غذایی و دارویی( ثبتسابقه  11

    .اولیه بیمار نوشته شده است ابییهای مربوطه دستورالعمل ارزبر اساس حداقل 2روحیو  1جسمیمت الس ابییارز 12

... به همراه  رهیبه خود وغ بیبستر ،آس سقوط،زخم : احتمال مشاهدهلیازقب یمنیكننده ا دهیتهد طینظرشرا از ماریب یابیارز جینتا 13
 ثبت شده است. یگزارش پرستار نیدراول كننده یریشگیاقدامات پ

   

    بیماری خاص در خانواده ثبت شده است.بستری و  و دفعات  سابقه 14

    كامل ثبت شده است. شاتیونام آزما شاتیپی گیری نتیجه آزما اینحوه انجام  15

    در رابطه با مصاحبه با خانواده بیمار در گزارش ثبت شده است اطالعات الزم  16

    ت پرستاری ثبت شده استالتشخیص های پرستاری و مداخ 17

    3بدو ورود بر اساس نیاز اموزشی داده وثبت شده است. الزم آموزش های  18

    .دستور انجام و پیگیری اقدامات پاراكلینیکی در گزارش نوشته شده است 19

    داروهای مصرفی قبلی بیمار ثبت شده است. 20

    هر گزارش پرستاری مهر و امضا ی پرستار ثبت شده است لیدر ذ 21
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 م خانوادگی پرسنل: نام ونا                                                                                         :          ارزیابنام و امضاء 

                                                           
1
/وجود آثار زخم و جراحت و آسيب يیغذا ای يیو.../ آلودگيهاي جلدي آشکار (شپش و گال و غيره .../حساسيت دارو يیو بينا يینقص شنوا 

 خاص يیغذا میو ضرب و شتم/رژ
2
یا اقدام به خودكشي و... یا آسيب رساني به خود یا دیگران ودگر كشي و.../ وضعيت خواب بيمار/ عادات وعالئق بيمار/ فعایت  سابقه افكار 

 هاي خود مراقبتي(بهداشت فردي و..
3
 و امکانات بخش لیحداقل شامل :مقررات بخش و مركز ، نحوه استفاده از وسا 
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