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گسارش پرستاري :
"انتقال اطالعات درباره چيسهایی است که با آن روبرو می ضویم ،
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گسارش نویسی در پرستاري
مقذمه:
ثجت ٌضاسؽ ثيٕبس تٟٙب ػٙذ لب٘٘ٛي دائٕي اػت و ٝخضئيبت تؼبٔالت ثيٕابس  ٚرشػاربس سا ٔاٙؼىغ ٕ٘اٛدٚ ٜ
چٙب٘چ ٝثيٕبس  ٚيب ِٚي ثيٕبس اظٟبس ٕ٘بيذ و ٝدس رشػربسي غفّت ؿذ ٜاػت ثٟرشيٗ ٔذافغ رشػربس ٔي ثبؿاذ
ٔربػفب٘ ٝغبِجب غفّرٟبيي دس تٟيٌ ٝضاسؽ رشػربسي كٛست ٔي ٌيشد و ٝدس ٘ريد ٝاػرفبدٔ ٜىشس اص وّٕبت
٘ب ٔف ٚ ْٟٛثي ٔؼٙي ثٛد ٜو ٝػجت ػذْ دلت ٌضاسؽ ٘ٛيؼي ٔي ٌشدد اٌشچٕٔ ٝىٗ اػت اياٗ اؿارجبٞبت
ٔخفي ٔب٘ذ ٚ ٜتبثيشي خذي ثش ثيٕبس ٘ذاؿر ٝثبؿذ أب ٕٞچٙيٗ احرٕبَ تبثيشات ثؼيبس خذي ثش ثيٕبس دسيبفت
وٙٙذٔ ٜشالجت ٚخٛد داؿر ٚ ٝايٗ أش ػجت وبػر ٝؿذٖ اػرجبس رشػربسي ث ٝػٛٙاٖ حشف ٝاي ثب ا٘ظجبى
ٔي ؿٛد هٕٗ ايٙى ٝثبػث ايدبد ٔـىالت لب٘٘ٛي ثشاي رشػربس ٔؼئ٘ َٛيض ٔي ٌشدد
اػرفبد ٜاص ساٞجشدٞبي اػبػي دس ٌضاسؽ ٘ٛيؼي دس ريـٍيشي اص اؿرجبٞبت ػبّٔي يبسي دٙٞذٔ ٜاي ثبؿاذ
خالك ٝايٙىٌ ٝضاسؿبت ثبيؼري داساي اػرب٘ذاسٞبي حشف ٝاي  ٚسػٕي ثبؿذ يه ٌاضاسؽ ٔٙبػات ثبيؼاري
داساي اػرب٘ذاسدٞبي صيش ثبؿذ :وبُٔ ،دليك ،حميمي ،ثٛٔ ٝلغ ٔ،اٙظٓ ،راي دس راي ،لاب٘٘ٛي ،خشدٔٙذا٘اٚ ٝ
ٔحشٔب٘ٝ
٘ظش ث ٝإٞيت ٌضاسؽ رشػربسي دس فشآيٙذ دسٔبٖ ثيٕبساٖ  ٚاسصؽ حمٛلي  ٚلوابيي آٖ ٘ىابت ٟٔآ دس
ٔٛسد ٘ٛؿرٗ ٌضاسؽ رشػربسي خٟت ٕٞىبساٖ ٔحرشْ يبدآٚسي ٔي ٌشدد أيذ اػت ٕٞىبساٖ ٔحرشْ رشػربس
ٌ ٚشٟٞٚبي ٚاثؼر ٝثيؾ اص ريؾ دس ثجت دليك ٌضاسؽ رشػربسي دلت الصْ سا ٔجزٕ٘ َٚبيٙذ چاشا واٞ ٝاي
رشػربسي ٕ٘ي تٛا٘ذ چٙيٗ اظٟبس ٘ظش ٕ٘بيذ و ٝاص لٛا٘يٗ ٚخي ٔـي  ٚاػرب٘ذاسدٞبي حشف ٝاي ثيٕبسػربٖ دس
صٔي ٝٙثجت ٌضاسؿبت رشػربسي ثي اًالع ثٛد ٜاػت (اظٟبس ثي اًالػي اص لٛا٘يٗ دس ٔدبٔغ لب٘٘ٛي ٌشٞاي اص
ٔـىُ ايدبد ؿذ ٜثبص ٕ٘ي وٙذ )

3

نکات مهم در ثبت گسارش پرستاري:
1

چٙب٘چ٘ ٝبْ ٔ ٚـخلبت ثيٕبس دس ثبالي كفحٛ٘ ٝؿر٘ ٝـذ ٜثبؿذ لجُ اص ٘ٛؿرٗ ٌضاسؽ ثبيذ تٛػي
فشد ٘ٛيؼٙذٌ ٜضاسؽ ثٌٛس وبُٔ تىٕيُ  ٚثجت ؿٛد

2

ثٙٔ ٝظٛس خٌّٛيشي اص اتالف ٚلت ا٘رمبَ كحيح ٌٔبِت  ٚػشػت ثخـيذٖ ث ٝوبسٞب ٌضاسؽ سا خٛا٘ب ٚ
ٔشتت ثٛٙيؼيذ

3

خٟت ثجت دليك اٚلبت ؿجب٘ ٝسٚص دس ٌضاسؽ ػبػبت سا ثٌاٛس وبٔاُ ثاب اػارفبد ٜاص اػاذاد  1تاب 24
ثٛٙيؼيذ ثؼٛٙاٖ ٔثبَ ػبػت  1ثؼذاص ظٟش سا ثلٛست  ٚ 13 : 00ػبػت ٘ ٚ ٝسثغ ثبٔذاد سا ثلاٛست
 09 : 15ثجت ٕ٘بييذ

4

ٌضاسؽ رزيشؽ ثيٕبس (اِٚيٗ ٌضاسؽ رشػربسي دس ٞش ثخؾ ) ثبيذ ثؼيبس وبُٔ ٘ٛؿر ٝؿاذ ٚ ٜثبيؼاري
ؿبُٔ ػبػت  ٚتبسيخ رزيشؽ دس ثخؾ ٘حٚ ٜٛسٚد(ثب ربي خٛدؽ ثب ثشا٘ىبس ،ثاب كاٙذِي چشخاذاس،
تٛػي اٚسطا٘غ ،115تٛػي ٕٞشاٞبٖ ٚ

) ٘ ،بْ فشد تحٛيُ دٙٞذ ٜؿىبيت فؼّي ثيٕبس  ٚدِيُ ثؼرشي

ؿذٖ ٚي ،تـخيق رضؿىي٘،ربيح حبكُ اص اسصيبثي ٚهؼيت ػالٔت خؼٕي  ٚسٚحي ثيٕبس دس ٍٙٞبْ
رزيشؽ)اسصيبثي رشػربسي( ٚ ،هؼيت ٛٞؿيبسي ثيٕبس ػالئٓ حيبتي ٍٙٞابْ ٚسٚد،داؿارٗ bed sore
، ٌ،آتُ،رب٘ؼٕبٖ لجّي ،چؼت تيٛة،آ٘ظيٛوت  ٚػبيش اتلبالت ِِٛ،ا ٚ ٝدسٖ ٞاب ،وٙراشَ دػارجٙذ
ٔـخلبت ثب رش٘ٚذ ٚ ٜإًيٙبٖ اص ٌٔبثمت ٔـخلبت فشد ثب رش٘ٚذٔ، ٜـىالت ٔ ٚحذٚديرٟبي ثيٕبس وٝ
ٔي تٛا٘ذ دس ٘ح ٜٛاستجبى  ٚايٕٙي ثيٕبس(ػمٛى) ٔٛثش ثبؿذ(٘بؿٛٙايي،ػذْ تىّٓٔ،ؼِّٛيت خؼإي،وٓ
ثيٙبيي ٘ ٚبثيٙبيي ،ػبثم ٝثيٕبسي لجّي ،حؼبػيرٟب،ػبثمٔ ٝلشف داس،ٚاسصيبثي دسد،ػٌٛح ٔشالجراي ٚ
ػبيش ٔٛاسد ٔٔ ٟٓـبٞذ ٜؿذ ،ٜثش٘بٔ ٝدسٔب٘ي ٚتٕبْ ثشسػيٟب  ٚآصٔبيـٟبي دسخٛاػت ؿاذ ٜتٛػاي
رضؿه ٔؼبِح  ٚتٛهيحبت  ٚآٔٛصؽ ٞبي اسائ ٝؿذ ٜث ٝثيٕبس ٕٞ ٚشاٞبٖ ٚي تٛػي رشػربس ثبؿذ
 4-1تزوش :دس كٛستيى ٝثيٕبس دچبس وبٞؾ ػٌح ٛٞؿيبسي ثبؿذ ،ثجت ٔٛاسد ٚهؼيت سٚحي  ٚآٔٛصؿٟبي
اسائ ٝؿذ ٜث ٝثيٕبس الصْ ٘يؼت.

4

5

دس اثرذاي ٞش ٌضاسؽ رشػربسي ثجت ٚهؼيت ػٕٔٛي ثيٕبس هشٚسي اػت ٔٙظٛس اص حبَ ػٕٔٛي ثيٕبس
ٔٛاسدي چ ٖٛچٍٍ٘ٛي استجبى ثيٕبس  ،ػّٕىشد ػيؼرٓ ٞبي حيبتي ،ػالئٓ ػيٙي  ٚحؼي ثيٕابس،تغييش
ػٌح ٔشالجري ثيٕبس ٚ

6

ٔي ثبؿذ

وّي ٝاًالػبت هشٚسي دس ٔٛسد دػرٛسات داسٚيي ثبيذ ثجت ؿٛد ( ايٗ ٔٛاسد ؿابُٔ ٘ :ابْ داس ٚدٚص
داسٚيي سا ٜتدٛيض داس ٚتبسيخ  ٚصٔبٖ دادٖ داسٔ ٚي ثبؿذ )

7

دس كٛستيى ٝيه يب چٙذ ٔٛسد اص دػرٛسات رضؿه ثٙب ث ٝػّري اخشا ٘ـذ ٜهشٚسي اػت دػرٛسات
اخشا ٘ـذ ٜثب روش ػّت آٖ دس ٌضاسؽ ثجت ؿٛد

8

ٔؼئِٛيت دسج كحيح دػرٛسات رضؿه دس وبسدوغ ثب ػشرشػربس  ٚرشػربس ٔؼئ َٛثيٕبس اػت ٚ
ثبيذ دس ايٗ صٔي ٝٙدلت وبفي ثشاي خٌّٛيشي اص ثشٚص اؿرجبٞبت ثؼُٕ آيذ

9

دػرٛس رضؿه يه دػرٛس وّي اػت  ٚاخشاي ٔٛاسدي چٔ ٖٛحبػج ٝتؼذاد لٌشات ٔ،حبػج ٝغّظت
ٔحّ،َٛچٍٍ٘ٛي تٙظيٓ ػبػبت  ٚثش ػٟذ ٜرشػربس اػت

10

دس كٛست ٘ذادٖ داس ٚثٞ ٝش ػّت ثبيذ ػّت آٖ دس ثبالي ػبػت تدٛيض داس ٚثٌٛس ٔخرلش روش ؿذٚ ٜ
دس ٌضاسؽ رشػربسي ٘يض دس ٔٛسد آٖ تٛهيح داد ٜؿٛد (ثشخي اص ػُّ احرٕبِي ػجبستٙذ اصٛٔ :خٛد
٘جٛدٖ داس ،ٚربييٗ ثٛدٖ فـبس خ ٖٛثيٕبس )…ٚ

11

دس ساثٌ ٝثب  HOLDداس( ٚداسٞٚبيي و ٝأىبٖ اػرفبد ٜاص آٟ٘ب ٔيؼش ٘جٛد ٚ ٜيب ثٙب ث ٝداليّي ٔٛسد
اػرفبد ٜلشاس ٍ٘شفر ٝثبيذ ثب روش دِيُ ٔشث ًٝٛدس ٌضاسؽ دسج ٌشدد)

12

دس ساثٌ ٝثب داسٞٚبي  :PRNدسج صٔبٖ ٔ ٚمذاس داس ٚاِضأي اػت (خٟت خٌّٛيشي اص اػرفبد ٜثيؾ اص
حذ يب ػذْ اػرفبد)ٜ

13

دس ساثٌ ٝثب داسٞٚبي ٘ statيضدسج صٔبٖ ٔ ٚمذاس داسٚ ٚ ٚاوٙؾ ثيٕبس ث ٝداس ٚاِضأي اػت

14

ثب تٛخ ٝث ٝداسٞٚبيي و ٝثيٕبس ٔلشف ٔي وٙذ ،ػٛاسم خب٘جي آٖ سا ٔذ ٘ظش لشاس داد ٚ ٜاص اػرفبدٜ
ٕٞضٔبٖ داسٞٚبيي و ٝاثش  ٓٞافضايي داس٘ذ اخرٙبة ؿٛد(ٔثُ داسٞٚبي وبٙٞذ ٜفـبسخ ٚ)ٖٛدس كٛست
ثشٚص ثالفبكٌّ ٝضاسؽ ٕ٘بييذ

5

15

يىي اص ٚظبيف اػبػي رشػربسي تٛخ ٚ ٝتبٔيٗ ٘يبصٞبي اػبػي ٔذدخٛيبٖ اػت ً ٚجؼب ٘يبص ث ٝغزا،
خٛاة ،اػرشاحت اص إٞيت ٚيظ ٜاي ثشخٛسداس اػت  ٚهشٚسي اػت و ٝچٍٍ٘ٛي تبٔيٗ ايٗ ٘يبصٞب دس
ٌضاسؽ رشػربسي دسج ٌشدد دسج سطيٓ غزايي ٔ ٚيضاٖ سػبيت سطيٓ تدٛيضي دس ٌضاسؽ رشػربسي
اِضأي اػت دس ٕٞيٗ ساثٌ ٝروش ايٗ ٘ىر ٝهشٚسي اػت و ٝدس كٛست ػذْ تحُٕ سطيٓ غزايي ٚ
٘خٛسدٖ غزا تٛػي ثيٕبس ٛٔ،سد حرٕب ثبيؼري ػال ٜٚثش دسج دس ٌضاسؽ رشػربسي دس اػشع ٚلت ثٝ
رضؿه ٔؼبِح ٘يض ٌضاسؽ ؿٛد

16

دس ثيٕبساٖ  NPOاثرذا دسج  NPOثٛدٖ دس رش٘ٚذ ٜرضؿىي ٌ ٚضاسؽ رشػربسي ٚوبسدوغ اِضأي
اػت ٕٞچٙيٗ ثيٕبس ٘يض دس خلٛف ػذْ ٔلشف ٞشٌ ٝ٘ٛخٛساوي ثبيذ تٛخيٌ ٝشدد  ٚثبالي تخت
ثيٕبس ٘يض ثجت ٌشدد

17

دس ٔٛاسدي و ٝغزاي ثيٕبس ٌبٚاط ٔي ٌشدد ٔمذاس ٛ٘ ٚع ٔحّ َٛثبيؼري د س ٌضاسؽ ثجت ؿٛد

18

اص آ٘دب و ٝػجه  ٚس٘ٚذ تغزي ٝثيٕبساٖ دس ثيٕبسػربٖ ثب ٔٙضَ ٔرفبٚت اػت ثب تغييش اٍِٛي غزايي ٚ
٘ٛع فؼبِيت ثذيٟي اػت و ٝاٍِٛي دفؼي ثيٕبس ٘يض ٔخرُ ٔي ٌشدد ِزا ٌضاسؽ ٚهؼيت اخبثت ٔضاج ٚ
اٍِٛي دفغ ادساس دس ٞش ؿيفت هشٚسي اػت

19

ثجت ا٘ٛاع آصٔبيـبت ربساوّيٙيىي ثيٕبس  ٚتؼرٟبي خبف ٔثُ  ٚ PPDتؼت رٙي ػيّيٗ دسكٛست
ا٘دبْ ثب روش ػبػت  ٚتبسيخ اسػبَ ٕ٘ٔ ،ٝ٘ٛحُ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيشي  ٚفشد ٌٕ٘ ٝ٘ٛيشاِضأي اػت

20

دسيبفت ربػخ آصٔبيـبت سا ٌضاسؽ ٕ٘ٛد ٚ ٜدس كٛست ٚخٛد ٔٛاسد غيش ًجيؼي آٟ٘ب سا ثٌٛس وبُٔ ثب
روش الذأبت ا٘دبْ ؿذ٘ ٜظيش اًالع ث ٝرضؿه  ٚدسٔبٖ ٞبي ٔشث ًٝٛثب روش ػبػت دليك ٌضاسؽ
ٕ٘بييذ

21
22

ثجت ػبػت ٚتبسيخ ا٘دبْ ٌشافيٟب  ٚآٔبدٌيٟبي الصْ دس ٌضاسؽ رشػربسي هشٚسي اػت
ثجت صٔبٖ اسػبَ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي خّي ،ادساسٔ،ذفٛع ٚ

6

الصْ اػت

23

دس كٛستيى ٝثيٕبس اص ًشيك داخُ ٚسيذي ٔبيغ دسيبفت ٔي وٙذ ٔيضاٖ ٔبيغ دسيبفري دس ؿيفت خٛد
سا ٔحبػجٕٛ٘ ٝد ٚ ٜػال ٜٚثش تٙظيٓ ػشْ ثيٕبس ٔيضاٖ ٔبيغ دسيبفري ٚي (ٞش ٕٞبٖ ؿيفت )سا دس ٌضاسؽ
ليذ ٕ٘بييذ

24

دس كٛستيى ٝثيٕبس دػرٛس وٙرشَ ٔيضاٖ خزة  ٚدفغ ٔبيؼبت(  ) I&Oسا داسد ثبيذ فشْ وٙرشَ خزة
ٚدفغ دس رش٘ٚذ ٜاِلبق ؿذٔ ٚ ٜيضاٖ خزة  ٚدفغ دس ٞش ؿيفت ثب روش ٘ٛع  ٚسٚؽ دسيبفت ٔبيؼبت
ٕٞچٙيٗ ٔمذاس ٛ٘ ٚع ٞشٌٛٔ ٝ٘ٛاد دفؼي ثٌٛس دليك ثجت ؿٛد

25

دس ثيٕبسا٘ي ؤ ٝيضاٖ ػشْ دسيبفري ثبيؼري ثشاػبع  out putتٙظيٓ  ٚا٘فٛصيٌ ٖٛشدددسج حدٓ
 out putثيٕبس ٔ ٚيضاٖ ػشْ دسيبفري و ٝثش اػبع ٔ I&Oحبػج ٚ ٝا٘فٛصئ ٖٛي ؿٛد ،دس ٞش ؿيفت
ثًٛ ٝس ٔدضا اِضأي اػت

26

ػلشوبس ثبيذ دس ربيبٖ ؿيفت خٛد خٕغ12ػبػر ٚ ٝؿجىبس ثبيذ دس ربيبٖ ؿيفت خٛد خٕغ  24ػبػرٝ
( )I&Oسا دس ثشٌ ٝوٙرشَ خزة  ٚدفغ ٘ ٚيض دس ثشٌ ٝچبست ػالئٓ حيبتي ( ٔٛخٛد دس رش٘ٚذ ٜثيٕبس)دس
ػرٔ ٖٛشث ًٝٛثجت ٕ٘بيذ

27

دس ساثٌ ٝثب ثيٕبسا٘ي و ٝتحت ٘ٚريالػئ ٖٛىب٘يىي ٔي ثبؿٙذ ،دسج ٘ٚ settingريالتٛس  ٚدس كٛست
اػرفبد ٜاص  sedativeدٚص  ٚصٔبٖ ٘ ٚح ٜٛتضسيك آٖ اِضأي اػت ا٘دبْ  ٚ ABGالذأبت ا٘دبْ ؿذٜ
ث ٝد٘جبَ دسيبفت خٛاة آٖ ٘يض ثبيؼري دس ٌضاسؽ ثجت ٌشدد

28

دس ساثٌ ٝثب ثيٕبسا٘ي و ٝتحت  O2تشاري ٔي ثبؿٙذ ،روش ٔيضاٖ اوؼيظٖ دسيبفري ٘ ٚح ٜٛتدٛيض آٖ ٚ
٘يض ٚاوٙؾ ثيٕبس ث ٝآٖ ثبيؼري دس ٌضاسؽ روش ٌشدد

29

دس ثيٕبسا٘ي و ٝارئ ْٛلشف ٔيٕٙبيٙذ دػرٛس رضؿه ٔجٙي ثش ٔلشف اري ْٛدس رش٘ٚذ ٜثبؿذ  ٚدس
ٌضاسؽ رشػربسي ػبػتٔ،مذاس  ٚسٚؽ ٔلشف ليذ ؿٛد

30

اٌش ثيٕبس ايٙرٛثٔ ٝي ثبؿذ  ٚيب تشاوئٛػرٔٛي داسدٔ ،شالجرٟبي ا٘دبْ ؿذ ٜدس ايٗ صٔي ٝٙثبيؼري دس
ٌضاسؽ ثجت ؿٛد
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31

ٚهؼيت حشوري ثيٕبس ثب روش ػبػبت ا٘دبْ تغييش رٛصيـٗ (دس كٛست ٘يبص )  ٚاػرفبد ٜاص تـه ٔٛاج
سا ثجت ٕ٘بييذ

32

ػبػت ٚتبسيخ خبيٍزاسي وّي ٝوبترشٞب اص خّٕ ٝوبترش فِٛي،وبترشٞبي ؿشيب٘ي يب ٚسيذي،NGT ،
 ٚثبيؼري دس ٌضاسؽ رشػربسي ثجت ؿٛد

33

دس ثيٕبسا٘ي و ٝث ٝداليُ ٔـىالت تٙفؼي تحت دسٔبٖ ٔي ثبؿٙذ ،ليذ اٍِٛي تٙفؼي٘ ،يبص ثيٕبس ثٝ
ثخٛس٘ ،يبص ثيٕبس ث ٝػبوـٗ ،فٛاكُ ا٘دبْ ػبوـٗٛ٘ ،ع ٔ ٚيضاٖ تشؿحبت ثبيؼري دس ٌضاسؽ ثجت
ؿٛد

 34دس ثيٕبسا٘ي و ٝداساي رب٘ؼٕبٖ ٔي ثبؿٙذ روش ٘ٛع رب٘ؼٕبٖ ،تبسيخ ا٘دبْ ٘ ٚح ٜٛا٘دبْ آٖ ٔ،يضاٖ
تشؿح صخٓ يب دسٖ (حدٓ تشؿحبت يب تؼذاد ٌبصٞبيي و ٝدس ٞش ثبس تؼٛين ٔٛسد اػرفبد ٜلشاس ٔي
ٌيشد) ٚفٛاكُ ا٘دبْ رب٘ؼٕبٖ دس ٌضاسؽ اِضأي اػت
35

دس خلٛف ٔـبٚسٞ ٜبي رضؿىي هٕٗ دسج ػبػت  ٚاٚسطا٘غ يب غيش اٚسطا٘غ ثٛدٖ آٖ ،صٔبٖ اًالع
ث ٝرضؿه ٔـبس،صٔبٖ ا٘دبْ ٔـبٚس ٚ ٜصٔبٖ اًالع ٘ريدٔ ٝـبٚس ٜث ٝرضؿه ٔؼبِح ثبيذ تٛخ ٝؿٛد وٝ
دػرٛسات ٔـبٚس ٜفمي دس كٛستيى ٝتٛػي رضؿه ٔؼبِح دس رش٘ٚذ ٜدػرٛس اخشاي آٟ٘ب داد ٜؿذ ٜلبثُ
ا٘دبْ ٔي ثبؿذ ٘ ٚجبيذ ٞيچٍب ٜثٌٛس ٔؼرميٓ  ٚثذ ٖٚاًالع رضؿه ٔؼبِح اخشا ٌشدد

36

دس ساثٌ ٝثب دػرٛسات تّفٙي  :ثبيؼري دس ثشي دػرٛسات رضؿه ٘بْ رضؿه،ػبػت تٕبع،ػّت تٕبع
٘ ٚبْ فشد ٌيش٘ذ ٜدػرٛس ثجت ؿذ ٜدسج ٌشدد  ٚخٟت كحت دسن ،دػرٛس ٔدذدا تٛػي رشػربس
ٔؼرٕغ دس حوٛس رشػربس د ْٚثبصٌٌ ٛشدد  ٚرغ اص إًيٙبٖ اص كحت دػرٛس تّفٙي چه ؿذ،ٜتٛػي
دٚرشػربس ٕٟٔٛس ؿذ ٚ ٜاخشا ٌشدد دس ٟ٘بيت دػرٛس ٔضثٛس ثبيؼري تٛػي رضؿه ٔؼبِح ٟٔش  ٚأوبء
ٌشدد (حذاوثش ظشف ٔذت  24ػبػت)  ٚيبد آٚسي  ٚتزوش ايٗ ٔٛاسد اص ػٛي رشػربس اِضأي اػت

37

ثب تٛخ ٝث ٝتـخيق اكّي يب افرشالي ثيٕبس ػالئٕي سا ؤ ٝي تٛا٘ذ دس تـخيق لٌؼي ثيٕبسي ،ػيش
ثيٕبسي  ٚتلٕيٓ ٌيشي ثشاي دسٔبٖ وٕه وٙٙذ ٜثبؿذ دس ٌضاسؽ رشػربسي ثيٕبس حرٕب ليذ ٕ٘بييذ
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38

هشٚسيؼت رشػربس رغ اص ٔـبٞذٛٔ ٜاسد غيش ًجيؼي دس ثيٕبس  ٚيب ا٘دبْ ٔشالجرٟبي خبف ثشاي
ثيٕبس دس اػشع ٚلت ٌضاسؽ ٕ٘بيذ

39

هشٚسي اػت وّيٛٔ ٝاسد ثجت ؿذ ٜدس ٌضاسؽ رشػربسي ثب ثجت دليك ػبػت ٔـبٞذ ٜيب اخشاي آٖ
ثبؿذ

40

دس كٛست ًٛال٘ي ثٛدٖ دس ا٘رٟبي كفحٌ ٝضاسؽ ثٛٙيؼيذ (ادأ ٝداسد)ػپغ أوب وٙيذ  ٚثؼذ ٚاسد
كفح ٝديٍشي ؿٛيذ

41

ٌضاسؽ ػّٕيبت احيبء لّجي سيٛي (  ) C.P.Rثٌٛس وبُٔ  ٚخبٔغ ثب روش وّئ ٝشاحُ احيبء ثبيذ دس
رش٘ٚذ ٜثجت ؿٛد

42

اص ثجت سٚؿٟب ٔ ٚشالجرٟبي رشػربسي  ٚدسٔب٘ي لجُ اص اخشاي آٟ٘ب اخرٙبة ٕ٘بييذ

43

ٌضاسؽ رشػربسي ثبيذ دس ً َٛؿيفت ٔ ٚؼرٕش ثشاي رشٞيض اص اؿرجب ٚ ٜخي خٛسدٌي ٘ٛؿر ٝؿٛد

44

اص تلحيح ػجبسات اؿرجب ٜدس ٌضاسؽ ثٛػيّ ٝالن  ٚيب ػيب ٜوشدٖ ٘ ٚيض ربن وشدٖ آٟ٘ب اويذا اخرٙبة
ٕ٘بييذ

45

فمي ثبيذ اص وّٕبت ٔخفف اػرب٘ذاسد ٔٛسد لج َٛاػرفبدٕ٘ ٜبييذ

46

تٛخ ٝداؿر ٝثبؿيذ اثضاس ٚ ٚػبيُ ٔٛسد اػرفبد ٜثشاي ايٕٙي ثيٕبس ٘ظيش اػرفبد ٜاص ثذػبيذ سا ثجت
وٙيذ

47

ثشاي ثيٕبساٖ ٔشخق ؿذ ٜثجت ٌضاسؽ تشخيق ؿبُٔ آٔٛصؽ ٞبي اسائ ٝؿذ ٜدس صٔي: ٝٙسطيٓ غزايي،
سطيٓ فؼبِيري  ٚسطيٓ داسٚيي  ٚدس كٛست ٘يبص صٔبٖ ٔشاخؼ ٝثؼذي اِضأي اػت ٕٞچٙيٗ ثجت ٚهؼيت
ػٕٔٛي ثيٕبس دس صٔبٖ تشخيق هشٚسي اػت

48

دس ٌضاسؽ ٘ٛيؼي ا٘حلبسا" ٔٛاسدي سا و ٝخٛد ا٘دبْ داد ٜيب ٔـبٞذٕٛ٘ ٜد ٜيب ثش اخشاي آٟ٘ب ٘ظبست
داؿر ٝايذ ثجت ٕ٘بييذ

49

دس كٛستيى٘ ٝيبص ث٘ ٝمُ ل َٛاص ػٛي ثيٕبس اػت ػيٗ ٌفرٞ ٝبي ثيٕبس سا ٌضاسؽ ٕ٘بييذ

50

اص ػٌٛيشي دس تٛكيف ؿخليت ثيٕبس ثب كفبت ٘ب خٛؿبيٙذ ثپشٞيضيذ
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51

اص ا٘رمبد ػبيشيٗ دس ٌضاسؿبت رشػربسي خٛدداسي ٕ٘بييذ

52

اًالػبتي سا و ٝخٛدتبٖ ث ٝرضؿه ٔؼبِح ٌضاسؽ ٔي ٕ٘بييذ(حوٛسي تّفٙي ) دليمب ثجت وٙيذ

53

دس ثيٗ  ٚاثرذا  ٚا٘رٟبي ٌضاسؽ خبي خبِي ثبلي ٍ٘زاسيذ

54

دس ربيبٖ ٌضاسؽ اص ٟٔش(تشخيحب داساي ؿٕبس٘ ٜظبْ رشػربسي) اػرفبد ٜوٙيذ ٕٞچٙيٗ ٘بْ خب٘ٛادٌي،
ػٕت  ٚأوبء خٛد سا ٚاسد ٕ٘بييذ
رشػربس ٔٛظف اػت دس كٛست ثشٚص حٛادث غيش ٔرشلج ٝاي چ ٖٛآِشطِي ،تـٙحٚ ،اوٙـٟبي ٘بٌٟب٘ي

55

داسٚيي(فٛسي يب تبخيشي) ،ػمٛى اص تخت ،ثشق ٌشفرٍي ،اغٕبء ٘بٌٟب٘ي ،ايؼت لّجي – تٙفؼي ،فشاس اص
ثخؾ ،ػمٛى اص ًجمبت ،خٛد وـي ٚ

ا ٓٞفشايٙذ حبدث ٝسا ثًٛ ٝس ٚالغ ثيٙب٘ ٝدس ٌضاسؽ خٛد ثجت

ٕ٘ٛد ٚ ٜػشيؼب الذأبت الصْ سا ٔرٙبػت ثب ٘ٛع حبدث ٝا٘دبْ دادٔ ٚ ٜؼئِٛيٗ صيشثي (رضؿه ٔؼبِح،
ػٛرشٚايضس  ) ٚسا دس خشيبٖ أش لشاس دٞذ
خٟت خٌّٛيشي اص ثشٚص حٛادث فٛق اِزوش اػرفبد ٜاص حفبٍ تخت ،وٙرشَ اتلبالت ثشق ،ثؼرٗ رٙدشٜ

56

ٞب  ٚاػرفبد ٜاص حفبٍ ،إًيٙبٖ اص خٛسدٖ ٘ٛثرٟبي داسٚيئٟ ،يب ػبخرٗ آ٘ري دٚتٟبي اػبػيٌ ،ضاسؽ
تغييشات ٕٛٞديٙبٔيىي فبحؾ ،حفبظت اص لفؼٞ ٝبي داسٚيي  ٚدلت وبفي دس دادٖ داسٞٚب هشٚسي
اػت
دس ٍٙٞبْ ٚكُ آ٘ظيٛوت ٔحُ آ٘بتٔٛيىي دليك آٖ ٘ٛؿر ٝؿٛد  ٚدس كٛستي و ٝخٟت سي ٌيشي اص

57

ٕٞىبساٖ ديٍش دسخٛاػت وٕه ٔيٕٙبييذ دس ٌضاسؽ خٛد ثًٛ ٝس ٚاهح ٘بْ افشادي و ٝدس سي ٌيشي
دخيُ ثٛد ٜا٘ذ سا ثجت ٕ٘بييذ (ٕٞچٙيٗ الذأبت ديٍشي ٔب٘ٙذ ،NGTفِٛيٌ ٕٝ٘ٛ٘،يشي)

دستورالعمل تصحيح موارد اضتباه در گسارش پرستاري
1

ثش سٚي ٔٛسد اؿرجب ٜخي وـيذ ٜأب ث٘ ٝحٛي و ٝلبثُ خٛا٘ذٖ ثبؿذ

 2دس لؼٕت ثبالي ٔٛسد اؿرجب ٜثٛٙيؼيذ  :اؿرجب ٜاػت
ٛٔ 3سد اكالح ؿذ ٜسا ثب خي خٛا٘ب ٔدذا دس ٔرٗ ٌضاسؽ دسج وٙيذ

11

گسارش انتقال
 1دس ثيٕبسا٘ي و ٝاص ثخـي ث ٝثخؾ ديٍش ا٘رمبَ ٔي يبثٙذ ،رشػربس ٔؼئ َٛثيٕبس دس ٌضاسؽ خٛد
٘ح(ٜٛتخت،ثشا٘ىبسدٚ،يّچش،ريبد ٚ ) ٚ ٜؿشايي ا٘رمبَ ثيٕبس (ثب اوؼيظٖ،آٔجٛثًٔ،ب٘يرٛس
) ٚػبػت  ٚتبسيخ ا٘رمبَ ٘،بْ فشد ٕٞشا ٜثيٕبس دس ًٔ َٛؼيش  ٚحبَ ػٕٔٛي(ٚاهح  ٚؿفبف)
ثيٕبس سا ثجت ٕ٘بيذ
 2اسخح اػت خٟت اػرٙبد دس ٔشاخغ لب٘٘ٛي ،رشػربسي و ٝثيٕبس سا دس ًي ٔؼيش ٕٞشاٞي ٔيٕٙبيذ
ٍٙٞبْ تحٛيُ ثيٕبس ث ٝثخؾ ٔملذ ٌضاسؽ ٔؼيش ا٘رمبَ سا ثًٛ ٝس دليك ؿبُٔ ؿشايي ثيٕبس حيٗ
ا٘رمبَٔ،شالجرٟبي حيٗ ا٘رمبَ  ٚؿشايي ثيٕبس ٍٙٞبْ تحٛيُ،ػبػت تحٛيُ ٘ ٚبْ فشد تحٛيُ
ٌيش٘ذ ٚ ٜتٛكيٞ ٝبيي و ٝث ٝفشد تحٛيُ ٌيش٘ذ ٜدس استجبى ثب ٔشالجت اص ثيٕبس ؿذ ٜاػت ،دس ثشي
ٌضاسؽ رشػربسي ثجت ٕ٘بيذ
 3رشػربس تحٛيُ ٌيش٘ذ٘ ٜيض ٌضاسؽ دليك ؿشايي ثيٕبس ٍٙٞبْ تحٛيُ،ػبػت تحٛيُ ٘ ٚبْ فشد
تحٛيُ دٙٞذ ٜسا ثجت ٕ٘بيذ
 4دس ٔٛاسد ا٘رمبَ ثيٕبس ث ٝثخـٟبي ربساوّٙيه ٘يض رشػربس ٔؼئ َٛثيٕبس ػبغت ا٘رمبَ ثيٕبس
،ؿشايي اػىٛست ًجي ٘ ٚبْ فشد ٕٞشا ٜثيٕبس روش ؿٛد
 5فشدي و ٝدس ربساوّٙيه ثيٕبس سا ٕٞشاٞي ٔيٕٙبيذ ٌضاسؽ دليمي اص ػبػت خشٚج اص ثخؾ،ؿشايي
ثيٕبس ٍٙٞبْ ا٘رمبَ  ٚا٘دبْ ٘ٛع الذاْ ربساوّٙيه  ٚفشد ا٘دبْ دٙٞذٔ، ٜـىالت احرٕبِي ثٚ ٝخٛد
آٔذ ٜدس ثخؾ ربساوّٙيه  ٚػبػت تحٛيُ ثيٕبس ث ٝثخؾ سا ثجت ٕ٘بيذ
گسارش CPR
 1دس ثيٕبسا٘ي و ٝاحيب ٔيـ٘ٛذ رشػربس ٔؼئ َٛثيٕبس ػبػت تغييش يب ٚخيٓ ؿذٖ ؿشايي ثيٕبس،ػبػت
اًالع ث ٝوذ،ػبػت حوٛس افشاد وذ ٘ ٚبْ آٟ٘ب،الذأبت ا٘دبْ ؿذ ٚ ٜػبػت ربيبٖ احيب ٘ ٚبْ رضؿىي
و ٝاػالْ ٔي ٕ٘بيذ احيب خبتٕ ٝريذا وٙذ ،ػبػت ا٘رمبَ ث ٝػشدخب٘٘ ٚ ٝبْ فشد ا٘رمبَ دٙٞذ ٜسا ثًٛ ٝس
دليك ثجت ٕ٘بيذ
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 2اسخح اػت خٟت اػرٙبد دس ٔشاخغ لب٘٘ٛي ،رشػٔ ُٙحرشٔي و ٝدس احيب ثيٕبس حوٛس داس٘ذ
(ثيٟٛؿي  ٚرشػربس ، )CCUدس ثشي ٌضاسؽ رشػربسي ٌضاسؽ وبُٔ ٚدليمي اص الذأبتي و ٝا٘دبْ
داد ٜا٘ذ ثب روش دليك ػبػت ثجت ٕ٘بيٙذ
 3فشْ ٔخلٛف  CPRحرٕب تىٕيُ ؿٛد
گسارش فوتی:
دس ثيٕبساٖ فٛتي رشػربس ٔؼئ َٛثيٕبس ٔٛظف اػت و ٝػ٘ٛذٞب  ٚاتلبالت ثيٕبس سا خذا ٕ٘بيذ يب ثش
س٘ٚذ ا٘دبْ آٖ ؿخلب ٘ظبست ٕ٘بيذ ٔ ٚؼئِٛيت آٖ ثش ػٟذ ٜرشػربس ٔؼئ َٛثيٕبس ٔيجبؿذ ٕٞچٙيٗ
ثشچؼت ٔـخلبت خؼذ  ٓٞثش سٚي لفؼ ٝػي ٓٞ ٚ ٝٙثش سٚي ّٔحف ٝخؼذ اكبق ٌشدد ٔ ٚؼئّيت
ا٘دبْ آٖ ثب رشػربس ٔشثٔ ًٝٛي ثبؿذ

12

مصادیق قصور و تحریف
ٌضاسؽ رشػربسي اسصؽ حمٛلي  ٚلوبيي داسد  ٚثٙب ثش ايٗ ٞشٌ ٝ٘ٛتحشيف دس آٖ ريٍشد لب٘٘ٛي ثذ٘جبَ
خٛاٞذ داؿت ٔٛاسدي و ٝثؼٛٙاٖ تحشيف دس ٌضاسؽ رشػربسي ٔحؼٛة ٔي ؿٛد ػجبستٙذ اص :
 اهبفٕٛ٘ ٝدٖ ٔٛاسدي ثٌ ٝضاسؽ ٔٛخٛد ثي آ٘ى ٝتؼييٗ ؿٛد وٛٔ ٝاسد ٔزوٛس ثؼذا اهبفٌ ٝشديذٜ
اػت
 ثجت اًالػبت ٘بدسػت دس ٌضاسؽ رشػربسي
 حزف ٘ىبت ٌٔ ٟٓضاسؽ
 ثجت تبسيخ ٌضاسؽ ثٙحٛي وٛٔ ٝيذ ايٗ ٔؼئّ ٝثبؿذ وٌ ٝضاسؽ دس صٔبٖ لجّي ثجت ؿذ ٜاػت
 دٚثبسٛ٘ ٜيؼي  ٚتغييش ٌضاسؽ
 تخشيت يب ٔخذٚؽ ٕ٘ٛدٖ ٌضاسؿٟبي لجّي يب ٔٛخٛد
 اهبفٕٛ٘ ٝدٖ ٔٛاسدي ثٌ ٝضاسؿٟبي ػبيشيٗ
آ٘چ ٝو ٝتبو ٖٛٙثبػث ؿذ ٜرشػربساٖ ث ٝدادٌب ٜفشاخٛا٘ذ ٜؿ٘ٛذ ٌ ٚبٞب ث ٝدِيُ ػ ُٟاٍ٘بسيٟب يب ٔؼبِد ٝغّي
ثيٕبساٖ يب وٛتبٞي  ٚللٛس دس ثشسػي ثيٕبس ٘رٛا٘ؼر ٝا٘ذ اص خٛد دفبع ٕ٘بيٙذ للٛس ٚسصيذٖ دس ا٘دبْ كحيح
اػرب٘ذاسٞبي ٔشالجري ٘ ٚبسػبيي دس ٔـبٞذات رشػربسي ثٛد ٜو ٝريال ث ٝثؼوي اص ٔٛاسد للٛس اؿبسٔ ٜي ؿٛد:
 للٛس دس اخشاي دسٔبٖ ثًٛ ٝس كحيح
 ػمٛى ثيٕبس  ٚللٛس دس ثجت آٖ ٘ ٚذاؿرٗ كذالت دس ثجت آٖ
 اؿرجبٞبت داسٚيي
 للٛس دس ٔـبٞذ ٜوشدٖ
 للٛس دس ثجت كحيح ٔـبٞذات خٛد اص ثيٕبس
 ثىبس ٌيشي تدٟيضات ٘بلق ٔ ٚؼيٛة
 للٛس دس ثشسػي ثيٕبس ٍ٘ ٚشفرٗ تبسيخچ ٝثيٕبساٖ ٚؿشح حبَ آ٘بٖ
 ػٛخرٍي ٞب
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 للٛس دس تؼييٗ ٛٞيت ثيٕبساٖ  ٚؿٙبػبيي ثيٕبس
 للٛس دس ٔحشٔبٖ ٍ٘٘ ٝذاؿرٗ اًالػبت ثيٕبساٖ
 للٛس دس اسصؿيبثي ٔشالجت  ٚثجت ثٛٔ ٝلغ آٖ
 للٛس دس ٌضاسؽ دادٖ ثٛٔ ٝلغ ث ٝرضؿه
 للٛس دس ثجت ٌضاسؽ تّفٙي يب ؿفبٞي ث ٝرضؿه
 للٛس دس فشا ٓٞوشدٖ وٕه ث ٝرضؿه
 للٛس دس ٔٛسد دػرٛسات داسٚيي  ٚغيش داسٚيي ثي خب ٘ ٚبٔٙبػت


للٛس دس ثجت دػرٛسات

ٚ ا ٌزاس ٕ٘ٛدٖ ٔشالجرٟبي دسٔب٘ي  ٚداسٚيي ثيٕبس ث ٝافشاد غيش وبسؿٙبع (ٕٞشا، ٜخذٔ) ٚ ٝ
 ػذْ ثجت ػبػت ٚلٛع حبدثٝ
 غفّت دس ثجت خضئيبت (وّي ٌٛيي)


غفّت دس ثجت دػرٛسات ؿفبٞي يب ث ٝأوبء ٘شػب٘ذٖ آٟ٘ب



ثجت اًالػبت غّي
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هٕيٕٝ
اص ٕٟٔرشيٗ ٚظبيف رشػربسا٘دبْ الذأبت رشػربسي ثش اػبع خذيذتشيٗ دػربٚسدٞبي ػّٕي ٔييبؿذ اص
آ٘دبييى ٝرشػربسي سؿر ٝاي ػّٕي  ٚرٛيب ثٛد ٚ ٜداساي چٟبس چٛثي ػّٕي خٟت ٔشالجت اص ثيٕبساٖ دس
لبِت "فشايٙذ رشػربسي" ٔيجبؿذ دس ايٗ ساػرب اص اِٚيٗ الذأبت رشػربسي تؼييٗ ػٌٛح ٔشالجري ثيٕبساٖ
اػت ،ث ٝػجبست ديٍش رغ اص ٔـبٞذ ٚ ٜيبفرٗ ػاليٓ ػيٙي  ٚرٙٞي( خؼٕي ٚ ٚهؼيت سٚا٘ي) ٚهؼيت
فؼّي ثيٕبس اص ٘ظش ٔشالجري تؼييٗ ٔيٌشدد دس حبَ حبهش  5ػٌح ٔشالجري ث ٝتشتيت صيش ثشاي ثيٕبساٖ
تؼييٗ ؿذ ٜاػت و ٝدس اِٚيٗ ٔذاخالت رشػربس ثب ثيٕبس ايٗ ػٌٛح ٔـخق ٔيٌشدد
ثجت ايٗ الذأبت ٘يضاص إٞيت ث ٝػضايي ثشخٛسداس اػت ،ثٙبثشايٗ دساِٚيٗ ٌضاسؽ رشػربسي اثرذا ػاليٓ
ػيٙي ٚرٙٞي ثيٕبس ثجت ٔيٌشدد  ٚثش اػبع ايٗ اًالػبت ػٌٛح رٙدٍب٘ٔ ٝشالجري تؼييٗ ؿذ ٚ ٜثجت
ٔيٌشدد دس لبِت ايٗ ػٌٛح ٔشالجري تـخيلٟبي رشػربسي ثش اػبع ِيؼت تٟي ٝؿذ ٜاص ًشف "ا٘دٕٗ
رشػربساٖ آٔشيىبي ؿٕبِي " ٘ NANDAيض تؼييٗ ٔيٍشدد و ٝرشػربساٖ ٔٛظفٙذ دس اثرذاي ٞشٌضاسؽ
رشػربسي تـخيلٟبي رشػربسي خٛد سا ثجت  ٚالذأبت رشػربسي سا ثشاػبع تـخيلٟبي خٛد ا٘دبْ دٙٞذ
الصْ ث ٝروش اػت وٙٔ ٝبثغ ػّٕي خٟت ؿٙبػبيي ا٘ٛاع ثيٕبسيٟب ٔ ٚشالجرٟبي رشػربسي دس ثيٕبسيٟبي
ٔخرّف دس ػبيت ٔشاوض دسٔب٘ي دسدػرشع وّي ٝرشػربساٖ ٔيجبؿذ
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سطوح مراقبتی بيماربسرگسال
پرستار در ارزیابی اوليه و ثانویه بيمار نخست سطح مراقبتی بيمار رامطخص نموده و سپس برنامه
مراقبتی بيمار را بر اساس تطخيص پرستاري و اقذام و آموزش به بيمار و ارزیابی مجذد از بيمار برنامه
ریسي می نمایذ .
الذأبت ٔ ٚشالجرٟبي رشػربسي ٔٛسد ٘يبص ثب لشاسدادٖ ثيٕبساٖ دس ًجمبت ثب تٛخ ٝثب تـخيق ،ؿذت
ٔشالجت ٔٛسد ٘يبص  ٚخٛدتٛا٘بيي ثيٕبس ٔحبػجٔ ٝي ٌشدد
سيستم طبقه بنذي براساس ضذت بيماري بيماران (  5سطح مراقبتی )
ػٌح  : 1لبدس ثٔ ٝشالجت اص خٛد
ػٌح ٔ : 2شالجت خضئي
ػٌح ٔ : 3شالجت ٔرٛػي
ػٌح ٔ :4شالجت ؿذيذ
ػٌح ٔ : 5شالجت ٚيظٜ
سطح  : 9قادر به مراقبت از خود
-1

فؼبِيرٟبي سٚصا٘(Daily living) ٝ


خٛسدٖ  ٚآؿبٔيذٖ  :خٛد ثيٕبس لبدس ث ٝخٛسدٖ  ٚآؿبٔيذٖ ٔي ثبؿذ  ٚيب ٘يبص ث ٝوٕه
ا٘ذوي داسد



٘ظبفت  ٚآساػرٍي  :تمشيجب وبٔال ث ٝخٛد ٔرىي ٔي ثبؿذ



دفؼي  :خٛد ث ٝخٛد ث ٝتٟٙبيي يب تمشيجب تٟٙب ث ٝتٛاِت ٔي سٚد  ٚثي اخريبسي ادساسي ٘ذاسد



حشوت  :ثيٕبس ث ٝخٛد ٔرىي اػت

 -2ػالٔت ػٕٔٛي )(General Health
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ثيٕبس خٟت يه رشٚػيدش تـخيلي  ،ا٘دبْ يه رشٚػيدش يب خشاحي ػبد ٜيب خضئي
رزيشفر ٝؿذ ٜاػت

 -3آٔٛصؽ  ٚحٕبيت ػبًفي  ٚسٚا٘ي )(Teaching and Emotional Support


آٔٛصؽ سٚتيٗ ثشاي رشٚػيدشػبدٜ



آٔٛصؽ ثؼذ اص تشخيق اص ثيٕبسػربٖ



ٚاوٙـٟبي غيش ٔ ٚؼٕ َٛػبًفي ٘ذاسد



ثيٕبس ٕٔىٗ اػت ٘ؼجت ث ٝآٌب ٜؿذٖ ث ٝصٔبٖ ٔ ،ىبٖ  ٚؿخق دس ٞش ؿيفت ٘يبص داؿرٝ
ثبؿذ

 -4دسٔبٖ ٞب  ٚداسٞٚب ) (Treatment and Medication


٘ذاسد يب داسٞٚب  ٚدسٔبٟ٘بي ػبد ٜداسد

سطح  : 2مراقبت جسئی
-1


فؼبِيرٟبي سٚصا٘(Daily living) ٝ
خٛسدٖ  ٚآؿبٔيذٖ  :ثيٕبس ٔي تٛا٘ذ ث ٝتٟٙبيي غزا ثخٛسد ِٚي ٘يبصٔٙذ وٕه دس آٔبدٜ
وشدٖ غزا تـٛيك ث ٝخٛسدٖ  ٚرٛصيـٗ ٌشفرٗ اػت



٘ظبفت  ٚآساػرٍي  :اوثشيت ٔٛاسد ثذ ٖٚوٕه يب ثب وٕه خضئي خٟت ثيٕبس ا٘دبْ ٔي ٌيشد



دفؼي ٘ :يبص ث ٝوٕه خٟت سفرٗ ث ٝتٛاِت يب اػرفبد ٜاص ِ ِٝٛادساسي داسد ثي اخريبسي
ادساسي يب تدشث ٝثي اخريبسي اػرشػي ادساسي يب لٌش ٜلٌش ٜادساس وشدٖ سا ٘ذاسد



حشوت  :ث ٝخٛدي خٛد يب ثب وٕه خضئي حشوت ٔي وٙذ

 -2ػالٔت ػٕٔٛي )(General Health


ثيٕبس ػالئٓ ٘ ٚـب٘ٞ ٝبي خضئي ثيـرش اص يه ثيٕبسي ٔرٛػي داسد



٘يبصٔٙذ ٔب٘يرٛسيٌ ، ًٙشفرٗ ػالئٓ حيبتي



دس٘بط  ٚا٘فٛصي ٖٛثذ ٖٚػٛاسم خب٘جي

 -3آٔٛصؽ  ٚحٕبيت ػبًفي  ٚسٚا٘ي )(Teaching and Emotional Support


٘يبصٔٙذ آٔٛصؽ  ٚحٕبيت ػبًفي  ٚسٚا٘ي  5 –10دليم ٝدس ٞش ؿيفت اػت
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ثيٕبس ٕٔىٗ اػت ث ٝكٛست خضئي ٌيح ثٛد، ٜحبِت تٟبخٕي داؿر ٝثبؿذ أب ث ٝخٛثي تٛػي
داسٞٚب  ،آٌبٕٛ٘ ٜدٖ ٔىشس يب ٔحذٚدوٙٙذ ٜوٙرشَ ٔي ٌشدد

 -4دسٔبٖ ٞب  ٚداسٞٚب ) (Treatment and Medication


 20 – 30دليم ٝدس ٞش ؿيفت ٘يبصٔٙذاسصيبثي اص ٘ظش ٔٛثش ثٛدٖ داس ٚ ٚدسٔبٖ ٔي ثبؿذ



ثيٕبس ٕٔىٗ اػت ٞش  2ػبػت ٘يبص ث ٝثشسػي ٚهؼيت ٔغضي يب ؿٙبخري سا داؿر ٝثبؿذ

سطح  : 3مراقبت متوسط
-1


فؼبِيرٟبي سٚصا٘(Daily living) ٝ
خٛسدٖ  ٚآؿبٔيذٖ  :ثيٕبس ٕٔىٗ اػت تٛا٘بيي ثّؼيذٖ  ٚيب لٛست دادٖ سا داؿر ٝثبؿذ أب
٘يبصٔٙذ وٕه ث ٝخٛسدٖ  ٚآؿبٔيذٖ اػت



٘ظبفت  ٚآساػرٍي  :ث ٝتٟٙبيي لبدس ث ٝا٘دبْ ثيـرش ايٗ فؼبِيرٟب ٕ٘ي ثبؿذ



دفؼي ٘ :يبص ث ٝدسيبفت  ٚثشداؿت ٍِٗ  ِِٝٛ ٚادساسي سا داسد



حشوت  :ثًٛ ٝس وبُٔ ٚاثؼرٔ ٝي ثبؿذ ٘ ٚيبصٔٙذ چشخب٘ذٖ تٛػي يه ٘فش ٔي ثبؿذٚتٟٙب
ٔيرٛا٘ذ ث ٝكٛست خضئي ثچشخذ

 -2ػالٔت ػٕٔٛي )(General Health


ثيٕبس ػالئٓ حبد داسد ؤٕ ٝىٗ اػت وبٞؾ يبثذ



٘يبصٔٙذ ٔب٘يرٛسي ٚ ًٙاسصيبثي ٚهؼيت فيضيِٛٛطيىي يب ٚهؼيت ػبًفي ٞش  2تب  4ػبػت
اػت



دس٘بط ٔذا ْٚيب ا٘فٛصي ٖٛو٘ ٝيبصٔٙذ ٔب٘يرٛسيٞ ًٙش  1ػبػت اػت سا داسد

 -3آٔٛصؽ  ٚحٕبيت ػبًفي  ٚسٚا٘ي )(Teaching and Emotional Support


٘يبصٔٙذ آٔٛصؽ  ٚحٕبيت ػبًفي  ٚسٚا٘ي  10 – 30دليم ٝدس ٞش ؿيفت اػت



ٌبٞي دس ٔمبثُ ث ٝآٔٛصؽ ٞب ٔمبٔٚت ٔي ٕ٘بيذ ٚيب ػشيؼب دسن ٔي ٕ٘بيذ



ثيٕبس ٕٔىٗ اػت ٌيح  ،آطير ٝثبؿذ أب ٘ؼجربًث ٝخٛثي تٛػي داس ، ٚآٌبٞي دادٖ ٔشتت يب
ٔحذٚدوٙٙذ ٜوٙرشَ ٔي ٌشدد

 -4دسٔبٖ ٞب  ٚداسٞٚب ) (Treatment and Medication


 30 – 60دليم ٝدس ٞش ؿيفت ٘يبصٔٙذ ٔـبٞذٔ ٜىشس ثشاي اثشات خب٘جي يب ٚاوٙـٟبي
آِشطيه اػت
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ثيٕبس ٕٔىٗ اػت ٞش  1ػبػت ٘يبصث ٝثشسػي ٚهؼيت ٔغضي يب ؿٙبخري سا داؿر ٝثبؿذ

سطح  : 4مراقبت ضذیذ
-1

فؼبِيرٟبي سٚصا٘(Daily living) ٝ


خٛسدٖ  ٚآؿبٔيذٖ  :ثيٕبس ٕ٘ي تٛا٘ذ ث ٝتٟٙبيي غزا ثخٛسد ث ٝػخري ٔي ثّؼذ  ٚيب لٛست
ٔي دٞذ ٕٔىٗ اػت ٘يبصٔٙذ تغزي ٝاص سأ ِِٝٛ ٜؼذ ٜداؿر ٝثبؿذ



٘ظبفت  ٚآساػرٍي  :وّيٛٔ ٝاسد ٔب٘ٙذ حٕبْ وشدٖ ٔ ،شالجت اص ٔٞٛب ٔ ،شالجت اص دٞبٖ سا
ثيٕبس وبٔال ثبوٕه ا٘دبْ ٔيذٞذ



دفؼي  :ثيـرش اص  2ثبس دسٞش ؿيفت ثي اخريبسي داسد



حشوت  :خٛد ثيٕبس ٕ٘ي تٛا٘ذ ثچشخذ ،خٟت چشخيذٖ دس تخت ٘يبصٔٙذ ٘2فش ٔي ثبؿذ

 -2ػالٔت ػٕٔٛي )(General Health


ث ٝؿذت ثيٕبس اػت  ٚدچبس ػالئٓ حبدي ٔب٘ٙذ خ٘ٛشيضي يب وبٞؾ ٔبيؼبت ثذٖ  ،حٕالت
تٙفؼي حبد ٚ



ٔي ثبؿذ

٘يبصٔٙذ ٔب٘يرٛس٘يً  ٚاسصيبثي

 -3آٔٛصؽ  ٚحٕبيت ػبًفي  ٚسٚا٘ي )(Teaching and Emotional Support


٘يبصٔٙذ آٔٛصؽ  ٚحٕبيت ػبًفي  ٚسٚا٘ي ثيـرشاص  60دليم ٝدس ٞش ؿيفت اػت



ثيٕبساٖ ٕٔىٗ اػت ٌيح ،ثي لشاس  ٚػلجي  ٚآطير ٝثٛدٚ ٜثب داسٔ ٚحذٚدوٙٙذ ٚ ٜيب آٌبٞي
دادٖ ٔىشسوٙرشَ ٕ٘ي ٌشدد

 -4دسٔبٖ ٞب  ٚداسٞٚب ) (Treatment and Medication



٘يبصٔٙذثيـرش اص60دليمٔ ٝـبٞذٔ ٜىشس ثشاي اثشات خب٘جي يب ٚاوٙـٟبي آِشطيه اػت
٘يبصٔٙذ ٔـبٞذ ٚ ٜاسصيبثي ٚهؼيت ٔغضي  ٚؿٙبخري ٞش  1ػبػت داسد

سطح  : 5مراقبت ویژه


٘يبصٔٙذ ٔـبٞذات دائٓ ٔي ثبؿذ  ٚدس ٞش ؿيفت ٔب٘يرٛسئ ًٙذا٘ ْٚيبص داسد ٔب٘ٙذ ٔشالجت
اص ثيٕبس تحت ٘ٚريالتٛس
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