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مقدمه:
پرونده پزشکی سند معتبری است که امکان ارزیابی کمیت و کیفیت خدمات ،برقراری ارتباط موثر میان ارایه دهندگان خدمت ،انتقال
مناسب اطالعات میان تمامی واحدها و مراکز ارایه دهنده خدمت و استمرار مراقبت در طول دوره بستری و پس از آن را فراهم می نماید.
پرونده پزشکی به عنوان زیر بنای ثبت تمام استانداردهای ارایه خدمت به بیمار؛ در پشتیبانی حقوقی از بیمار ،بیمارستان و ارایه دهندگان
مراقبت ،ارتقای پژوهش و مدیریت کیفیت خدمات و بازپرداخت هزینه ها نقش دارد.
مجموعه حاضر با هدف تدوین اصول کلی در زمینه مستندسازی پرونده پزشکی در  5بخش و  11ماده و  11تبصره تنظیم شده ،و از این
پس به عنوان مرجع اصول مستند سازی در همه بیمارستانها و واحدهای ارایه دهنده خدمات سالمت کشور اجرای آن الزامی می باشد.

هدف کلی:
این دستورالعمل با هدف ارتقای کیفیت مستندات پرونده پزشکی و به تبع آن ارتقای کیفیت خدمات در حوزه سالمت در راستای تضمین
ایفای حقوق ،گیرندگان و ارایه دهندگان خدمت تنظیم شده است.

اهداف اختصاصی:
 .1ایجاد بستری مناسب جهت توصیف خدمات ارایه شده به بیمار ،برقراری ارتباط موثر میان ارایه دهندگان خدمت و تدوین دقیق
طرح مراقبت از بیمار
 .2ایجاد مستندات قانونی در مورد ضرورت و کیفیت خدمات ارایه شده به بیمار ،صیانت از حقوق بیمار و پشتیبانی از تصمیمات
حرفه ای ارایه دهندگان خدمت
 .3تضمین بازپرداخت خدمات ارایه شده به بیمار
 .4ایجاد منابع غنی اطالعاتی به منظور تقویت آموزش و پژوهش در حوزه پزشکی و حرف وابسته

شمول دستورالعمل:
 گروه مستند سازان پرونده پزشکی بیمار در مراکز درمانی شامل :
 ارایه دهندگان خدمات اعم از پزشکان ،پرستاران ،ماما ها و سایر گروههای مرتبط شامل رادیولوژی ،آزمایشگاه ،پاتولوژی،
فیزیوتراپی و ....
 کارشناسان مدیریت اطالعات بهداشت و درمان
 کارشناسان امور ترخیص
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بخش اول :اصول کلی

ماده  .1کلیه خدمات ارایه شده به بیمار اعم از بستری ،سرپایی و اورژانس باید در پرونده پزشکی با شماره واحد و منحصر به فرد ثبت

و ضبط گردد.
ماده  .2تمامی فرم های اصلی پرونده بیمار بستری ،سرپایی و یا اورژانس و نیز فرم های اختصاصی مورد نیاز بر حسب نوع خاص
بیماری و اقدامات خاص درمانی باید در پرونده پزشکی وی موجود باشد.
تبصره  .1-2با توجه به یکسان سازی فرم های اصلی پرونده پزشکی از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ارائه آن به
کلیه دانشگاهها و دانشکده ها ،الزم است در کلیه بیمارستانها و مراکز جراحی محدود از فرم های مذکور استفاده شود .هرگونه تغییر،
اختصاصی سازی ،حذف و جایگزینی این فرم ها در سطح دانشگاه یا بیمارستان مجاز نبوده و پیشنهادات دانشگاهها در این خصوص باید
به وزارت متبوع ارسال گردد.
ماده  .3تمامی اطالعات موجود در پرونده باید با خط خوانا و واضح و به رنگ مشکی یا آبی ثبت شوند .در صورتی که مورد ثبت
شده قابل خواندن نباشد ،نویسنده باید آن را در اولین فضای خالی موجود بازنویسی و مستند نموده و با زدن تاریخ تعیین نماید که مورد
ثبت شده به چه مطلبی در ثبت اولیه باز می گردد.
تبصره  .1-3مستندسازی پرستاری به هنگام چک دستورات پزشک و ترسیم چارت عالیم حیاتی با هدف پیشگیری از فراموشی یا از
قلم افتادن دستور تجویزی پزشک ،برجسته نمودن وضعیت غیرطبیعی بیمار و در مجموع تامین ایمنی بیمار و پاسخگویی پرستار در برابر
خدمات ارایه شده؛ از قاعده رنگ خودکار مذکور در ماده  3مستثنی می باشد.
ماده  .4کلیه عناصر اطالعاتی در تمامی فرم ها باید تکمیل گردد .برخی از عناصر اطالعاتی موجود در فرم های پرونده پزشکی ممکن
است در مواردی کاربرد نداشته باشند .در چنین مواردی از واژه "کاربرد ندارد" یا اختصار آن ( 1)N/Aاستفاده شود.

Not Applicable
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ماده  .5اطالعات هویتی بیمار باید در سربرگ تمامی فرم ها به درستی و به طور کامل ثبت گردد.
تبصره  .1-5ثبت حداقل اطالعات هویتی سربرگ ها (نام و نام خانوادگی بیمار و شماره پرونده) به عهده اولین فردی می باشد که
محتوای فرم را مستند می نماید .تکمیل سایر اطالعات سربرگ و کنترل نهایی ثبت اطالعات در سربرگ ها به عهده منشی بخش
می باشد.
ماده  .6کلیه مستندات موجود در پرونده باید حاوی تاریخ کامل (روز ،ماه و سال) و ساعت ثبت باشد.
تبصره  .1-6ثبت ساعت در قالب بازه زمانی یا شیفت کاری توصیه نمی شود .گزارش شیفت پرستاری که معموال در انتهای هر شیفت
کاری ثبت می گردد ،از این تبصره مستثنی است؛ ولی اقدامات غیر روتین و اورژانسی از جمله  ،CPRپیگیری ویزیت و مشاوره و  ...در
گزارش هر شیفت پرستاری باید با ذکر دقیق ساعت ثبت گردد.
تبصره  .2-6هر اقدام ،آزمایش ،معاینه یا وقوع هر اتفاقی بالفاصله پس از انجام باید ثبت گردد .ثبت هیچ موردی نباید به آینده موکول
گردد .هم چنین الزم است مستند سازی وقایع بر حسب ترتیب زمان رخداد آنها صورت گیرد.
تبصره  .3-6در الصاق  EKGو آزمایشات به فرم الصاق در پرونده بیمار ،تاریخ اقدام مربوطه قبل از الصاق ،در ردیف مربوطه درج
گردد.
تبصره  .4-6ثبت تاریخ ،قبل یا بعد از تاریخ واقعی غیر قانونی و غیر اخالقی است.
ماده  . 7هر یک از موارد ثبت شده در پرونده پزشکی باید توسط نویسنده آن تایید گردد .تایید نهایی مستندات ،با ذکر نام و نام
خانوادگی ،عنوان فرد مستندساز ،و مهر و امضاء صورت گیرد.
تبصره  .1-7در مراکز آموزشی درمانی ،تائید هر نوع پروسیجر تشخیصی درمانی مستند شده برای بیمار ،باید توسط پزشک معالج (اتند)
صورت گیرد .پزشک اتند در صورت عدم موافقت با پروسیجر ثبت شده ،یافته ها و مشاهدات و نظرات خود را مستند و امضا نماید .این
کار می تواند در فرم جداگانه ای (از نوع همان فرم) انجام شود.
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ماده  .8کلیه مستندات به زبان تخصصی ثبت شود و از به کارگیری عبارات مبهم ،کلی و عامیانه خودداری گردد .عالئم و نشانه ها به
طور دقیق توصیف شوند .هنگام نقل قول از بیمار از عالمت " " ...............استفاده شده و واکنش بیمار به درمان مستند گردد.
ماده  .9در صورت استفاده از کلمات التین ،از امالی صحیح و کلمات کامل استفاده گردد .در ثبت تشخیص نهایی ،اقدامات ،علل
خارجی حوادث ،علت فوت ،خالصه ترخیص و شرح عمل جراحی حتی االمکان از اختصارات استفاده نگردد .در صورت به کارگیری
اختصارات استاندارد در ثبت عبارات ،درج عبارت کامل در اولین ثبت عبارت( قبل از اختصار) الزامی می باشد.
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بخش دوم :اصول جزئی مربوط به مستند سازی پرونده پزشکی
ماده  .1در ثبت عبارت های تشخیصی رعایت نکات زیر ضروری می باشد:


ثبت عبارات تشخیصی (اعم از تشخیص اولیه ،تشخیص های حین درمان ،تشخیص نهایی ،وضعیت های همراه و عوارض) در
قالب واژگان استاندارد پزشکی ،همراه با جزییات مورد نیاز صورت گیرد.



عدم ثبت عالئم و نشانه های بیماری ها به عنوان تشخیص .در این رابطه ثبت تشخیص احتمالی بر ثبت عالیم و نشانه ها به جای
تشخیص نهایی ارجحیت دارد.



عدم تناقض در ثبت عبارت های تشخیصی در بخش های مختلف پرونده رعایت گردد.



رعایت اولویت در ثبت تشخیص ها و اقدامات ( به منظور امکان تمایز وضعیت اصلی 2از سایر وضعیت ها ) 3صورت گیرد.



از اختصارات غیر استاندارد برای ثبت تشخیص ها و اقدامات درمانی استفاده نگردد.

ماده  .2عبارات مربوط به اقدامات درمانی و اعمال جراحی انجام شده ،مشتمل بر نوع اقدام و روش درمانی اعمال شده و بیان جزئیات
مربوط به آن از جمله موضع آناتومیکی مورد نظر (در مواردی که موضع مورد نظر شامل قسمتهای مختلف می باشد ،ذکر محل دقیق)،
سمت موضع (در مورد مواضع دوطرفه) و روش عمل جراحی ( باز ،بسته ،آندوسکوپیک و  ) ...باشد .در موارد استفاده از اصطالح اِپونیم
در شرح اقدام  ،اقدامات صورت گرفته با ذکر جزئیات مربوط به آنها ثبت گردد.
ماده  .3در رابطه با تمامی دستورات داده شده از سوی پزشک معالج از جمله دستورات جدید ،و تکرار دستورات قبلی ،الزم است
پرستار بالفاصله فرم دستورات پزشک را مرور نموده و موارد را با درج عالمت  تایید و برنامه ریزی نماید ،پس از انجام نیز با ذکر
تعداد موارد انجام شده؛ تاریخ و ساعت انجام دستور ،و نام و امضای خود را مستند نماید.
تبصره  .1-3پس از آنکه دستوری از سوی پزشک معالج امضا می شود ،نباید مطلبی به آن اضافه شود.

Main condition
Other conditions
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ماده  .4دستورات تلفنی ( ،)Tel ordersبهتر است فقط در مواقع اورژانس صادر شود.
تبصره  .1-4بر اساس شیوه مراقبت موردی ،پرستار مسئول هر بیمار مسئولیت تمامی اقدامات پرستاری مربوط به آن بیمار را بر عهده
دارد ،بنابراین پرستار مسئول هر بیمار مسئول اخذ دستور تلفنی آن بیمار نیز می باشد.
تبصره  .2-4الزم است در مستندسازی دستورات تلفنی ( )Tel ordersدر برگ دستورات پزشک ،موارد زیر لحاظ شود:


ساعت و تاریخ تماس تلفنی یا دستور شفاهی (بر حسب قبل و بعد از ظهر)



نام و عنوان پزشک ارائه دهنده دستور



متن دستور تلفنی (کلمه به کلمه طبق گفته پزشک) ،نام بیماری که درخواست یا دستور مورد نظر باید در مورد
وی اجرا شود و نام و امضاء پرستار شاهد



نام و امضای پرستار دریافت کننده دستور



امضای نهایی پزشک دستور دهنده حداکثر  24ساعت پس از دستور شفاهی

ماده  .5در صورت نیاز به مشاوره ،الزم است پزشک معالج درخواست مشاوره مورد نظر را در فرم درخواست مشاوره ثبت و دستور
آن را در فرم دستورات پزشک مستند نماید.
تبصره  .1-5الزم است دستورات داده شده از سوی پزشکان مشاور ،قبل از اجرا توسط پزشک معالج بیمار کنترل و تایید گردد مگر
آنکه پزشک معالج قبالً به صورت کتبی اجازه دریافت دستور از پزشکان مذکور را داده باشد .تایید دستورات پزشک مشاور از طریق
تکرار دستورات در فرم دستورات پزشک ( )Re orderیا صرفاً تایید (مهر و امضا) پزشک معالج در فرم مشاوره و مستند نمودن اینکه
"دستورات پزشک مشاور مورد تایید می باشد" قابل انجام است.
تبصره  .2-5گزارش تمامی مشاوره های درخواست شده ،و آزمایشات و اقدامات پاراکلینیکی دستور داده شده توسط پزشک معالج؛
باید در پرونده بیمار موجود باشد.
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ماده  .6کلیه آزمایشات ،تصویربرداری ها و خدمات تشخیصی باید توسط پزشک معالج دستور داده شده باشد .نتایج یافته های
آزمای شگاهی ،تصویر برداری یا خدمات تشخیصی خاص باید در پرونده بیمار نگهداری گردد .زمانی که گزارش خدمات تشخیصی
دریافت می شود ،پرستار باید نتایج را کنترل کرده ،یافته های غیر طبیعی و بحرانی 4را مشخص نموده بهمراه اقدامات انجام شده دیگر در
گزارش پرستار ثبت نماید .پزشک نیز باید بالفاصله یافته های آزمایشگاهی ،تصویربرداری و سایر خدمات تشخیصی را مورد بررسی قرار
داده و مستند نماید.

Panic value
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بخش سوم :اصول جزئی مربوط به تصحیح خطای مستند سازی/مستندات از قلم افتاده
 گاهی اشکاالت یا اشتباهاتی در مستند سازی روی داده و تغییر یا توضیحی الزم خواهد بود ،در چنین
شرایطی الزم است اقدامات اصالحی مناسب اعمال شود.

ماده  .1روش تصحیح خطا  :هرگاه در ثبت پرونده پزشکی خطایی رخ دهد ،الزم است رویه مناسب تصحیح خطا دنبال شود:


دور موردی که اشتباه ثبت شده خط نازکی کشیده شود.



اطالعات صحیح در قسمت باالی اطالعات قبلی ثبت شود



علت خطا توضیح داده شود (در حاشیه یا باالی فضای موجود) و تاریخ و ساعت تصحیح به همراه نام و امضای فرد تصحیح
کننده ثبت شود.

تبصره  .1-1اگر خطا در یادداشتهای تشریحی اتفاق افتاده ،الزم است که اطالعات صحیح در اولین سطر /فضای در دسترس ثبت شده،
تاریخ و زمان جاری مستند گردد و به مورد اشتباه ثبت شده ارجاع گردد.
تبصره  .2-1هرگز نباید موردی را که اشتباه ثبت شده پاک کرده یا با کشیدن مارکر ،الک غلط گیر و با نوشتن مورد صحیح بر روی
آن تغییر داد.
تبصره  .3-1الزم است پس از اصالح خطای مستندسازی ،تعداد موارد اصالح خطا به حروف توسط فرد مستند ساز ثبت و مهر و امضاء
گردد.
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ماده  .2مستندات از قلم افتاده :مواقعی اتفاق می افتد که موردی با تاخیر (خارج از ترتیب) ثبت می شود یا موردی به عنوان مکمل
مواردی که قبالً ثبت شده به مستندات اضافه شود.
تبصره  .1-2ثبت داده ها با تاخیر :الزم است موارد تاخیری بدون وقفه و فاصله و در اولین سطر یا فضای موجود بعدی مستند شده
و از فضای خالی و اضافی بین مستندات اجتناب گردد .تازمانی که کلیه خطوط قبلی پر نشده باشند ،فرم جدید شروع نشود ،مگر آن که
خطوط خالی موجود در صفحه قبل خط خورده و بسته شوند .در ثبت موارد تاخیری الزم است:


ثبت های جدید تحت عنوان "ثبت تاخیری" مشخص گردد.



تاریخ و زمان جاری ثبت گردد.



رویداد و تاریخی که ثبت تاخیری در مورد آن نوشته می شود مشخص شده یا به آن ارجاع گردد.



محدوده زمانی برای ثبت تاخیری تعریف نشده با این حال در اسرع وقت موردی که ثبت آن به تاخیر افتاده ،ثبت شود.

تبصره  .2-2ضمیمه و اضافه کردن اطالعات" :ضمایم و ملحقات" نوع دیگری از ثبتهای تاخیری هستند که برای فراهم کردن
اطالعات اضافی عطف به اطالعات قبلی استفاده می شوند .از طریق این نوع تصحیح ،قبالً موردی یادداشت شده و مورد ضمیمه ،اطالعات
اضافی را برای نشان دادن وضعیت یا رخداد خاصی فراهم می کند .از طریق ضمائم ،اطالعاتی اضافه می شود ،نه آنکه اطالعاتی که
فراموش شده یا اشتباهاً نوشته شده اند مستند شوند.
روش اضافه کردن اطالعات:


تاریخ و زمان جاری مستند گردد.



واژه "ضمیمه /اضافه شده" ثبت و علت اضافه شدن اطالعات با ارجاع به موردیکه این اطالعات به آن اضافه می شود بیان
گردد.



در اسرع وقت موردی که باید به نوشته های اولیه اضافه شود ،ثبت گردد.

تبصره  .3-2ثبت توضیحات :ن وع دیگر ثبت تاخیری یادداشت توصیفی می باشد .اینگونه یادداشتها برای جلوگیری از هرگونه تفسیر
و برداشت اشتباه در مورد اطالعاتی که قبالً مستند شده اند نوشته می شوند.
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برای ایجاد یادداشت توضیحی:


تاریخ و زمان جاری مستند شود.



واژه "یادداشت توضیحی" ثبت  ،علت آن بیان و به موردی که باید توضیح بیشتری در مورد آن داده شود ارجاع شود.



تا جای ممکن ،یادداشتهای توضیحی در حد اقل زمان ممکن پس از ثبت مورد اولیه تکمیل شود.
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بخش چهارم :چارچوب زمانی تکمیل اطالعات پرونده پزشکی

در صورت عدم رعایت تبصره  2-6به دالیل موجه ،چارچوب زمانی تکمیل اطالعات پرونده پزشکی به شرح ذیل می باشد:

گزارشات

چارچوب زمانی تکمیل

پرونده تحت نظر اورژانس

 24ساعت پس از ترخیص از بخش اورژانس

شرح حال

 24ساعت پس از پذیرش و قبل از اجرای طرح درمان

گزارشهای مشاوره

 24ساعت پس از انجام مشاوره

گزارش عمل جراحی

 24ساعت پس از انجام عمل

گزارش اقدامات خاص

 24ساعت بعد از انجام اقدام

خالصه پرونده

تا قبل از تسویه حساب بیمار

برگ انتقال بیمار

همزمان با انتقال بیمار
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بخش پنجم :مالحظات مهم در مستندسازی پرونده پزشکی بیمار

عملکرد صحیح

عملکرد غلط

پاک نمودن مطالب اشتباه با استفاده از الک غلط گیر یا کشیدن یک خط ساده روی مطلب اشتباه و ثبت کلمه “Mistaken

مخدوش نمودن اشتباهات ثبت.

” Entryدر باال یا کنار آن و ثبت تاریخ و ساعت ،نام و نام خانوادگی
و امضا.

ثبت اطالعات بدون اطالع از صحت آنها ،عجله برای ثبت اطالعات پس از اطمینان از دقت آنها ،ثبت مطالب واقعی و اجتناب
کامل نمودن گزارشات ،و ثبت حدس و گمان در پرونده.

از گزارش حدس و گمان.

ثبت مطالب به صورت پراکنده در گزارش ها و وجود ثبت گزارش بصورت خط به خط ،و در صورت باقی ماندن فضای خالی
فضای خالی بین مطالب.

بین نوشته ها ،کشیدن یک خط افقی در آن ،و ثبت نام و نام خانوادگی
و امضا در آن محل.

در صورت احتمال اشتباه پزشک در دستورات پزشک ،در صورت احتمال اشتباه پزشک در دستورات پزشک  ،ثبت عبارت
ثبت عبارت"پزشک اشتباه نموده است".

"برای روشن شدن دستور با پزشک تماس گرفته شد".

ثبت خدمات ارایه شده به بیمار توسط فردی غیر از ارایه ثبت خدمات ارایه شده به بیمار صرفا توسط ارایه دهنده خدمت ،در
دهنده خدمت ،در پرونده بیمار .

پرونده بیمار ( .هیچگاه ثبت های دیگران را عهده دار نگردید به جز
مواردی که ارایه دهنده خدمت از بیمارستان خارج شده و به صورت
تلفنی گزارشی که نیاز به ثبت دارد را اطالع می دهد در این شرایط منبع
اطالع گزارش و نحوه گزارش"تلفنی" را ثبت نمایید)

استفاده از عبارات عمومی نظیر «وضعیت بیمار تغییری ثبت وضعیت بیمار به طور کامل با جزئیات در گزارش.
نکرده» یا «بیمار روز خوبی داشته است» در ثبت گزارش.
ثبت کل مطالب گزارش در پرونده در پایان شیفت و با ثبت مطالب مهم گزارش به تدریج در طول شیفت ،و اطمینان از ثبت
عجله.

تاریخ و ساعت ،نام و نام خانوادگی ،و مهر و امضای مستند ساز .
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انواع کنترل و نظارت

يكي از وظايف اساسي مدير كه با ساير وظايف او در ارتباط است کنترل مي باشد كه از طريق آن مي توان
از منابع و فعاليت هاي اعضاء سازمان حداكثر كارآيي و اثر بخشي را در جهت نيل به اهداف سازمان بدست
آورد  .فقط با كنترل است كه برنامه ريز به صحت پيش بيني خود پي خواهد برد  .به همين دليل است كه
بايد اين نظر را پذيرفت كه هيچ برنامه اي بدون كنترل به درستي اجرا نمي شود و كنترل نيز بدون وجود
برنامه مفهوم و معني پيدا نمي كند .اهمیت نظارت و کنترل در مديريت به حدي است که برخي از
دانشمندان مديريت نظیر جیمز مكنزي ،مديريت و کنترل را مترادف هم دانسته اند.

انواع کنترل (از لحاظ زمان اجرا)
کنترل آينده نگر يا پیش نگر يا هدايت کننده
كنترلي است كه با استفاده از داده ها كنترل را تحقق مي بخشد و قبل از آن كه عملي واقع و نتيجه اي حاصل
شده باشد طريق اصالح را ارائه مي دهد .به عبارت ديگر اين نوع كنترل موانع و مشكالت را قبل از وقوع
پيش بيني كرده و انجام اصالحات را ممكن مي سازد مثل كنترل هواپيما قبل از هر پرواز و يا كنترل پيش نگر
كه شكارچي نقطه اي را نشانه گيري مي كند كه پرنده لحظاتي بعد به آنجا خواهد رسيد .
کنترل زمان وقوع يا کنترل غربالي يا «بله » « ،خیر» (کنترل حین انجام کار)
اين نوع كنترل مستمرا عمليات را با اهداف از پيش تعيين شده مطابقت داده و هر نوع انحرافي را مشخص و
قبل از فوت وقت اعالم مي نمايد ،بنابراين آزمايش در هر مرحله ضروريست و از طريق پرسش هايي كه
جواب آنها «بله » يا «خير» است صورت مي گيرد مثل آزمايشگاه دستگا ه فضا پيما.
کنترل پس از عمل يا گذشته نگر

در اين نوع كنترل نتيجه اجراي عمليات با استفاده از مكانيزم بازخور با پيش بيني ها و هدف مقايسه شده و
در صورت وجود انحراف اقدام اصالحي به عمل مي آيد .به عبارت ديگر كنترل با استفاده از ستاده ها عملي
مي گردد و صرفا بر فعاليتهاي انجام شده در گذشته استوار است .

خودکنترلي  :انتخابي ديگر در کنترل
شايد تاكنون درباره اين مساله نينديشيده باشيد كه اگر افراد خودشان خود را كنترل مي كردند كار مديريت تا
چه اندازه سهل و ساده مي شد .آيا مي توان افراد را در سازمان ودر انجام وظايفشان «خودكنترل» كرد؟ شايد
همه كوششهايي كه تاكنون در زمينه تلفيق هدفهاي فرد و سازمان شده است به طريقي در پي تحقق همين
هدف بوده است  .هدفي كه در خود كنترلي دنبال مي شود ايجاد حالتي است در درون فرد كه او را به انجام
وظايفش متمايل سازد بدون آنكه عاملي خارجي او را تحت كنترل داشته باشد  .در عصر حاضر جوامع
مختلف مي كوشند تا از طرق گوناگون خود كنترلي را در سازمانهاي خود تحقق بخشند برخي از اين جوامع
بر بيدار كردن وجدان فردي اهتمام مي ورزند و برخي ديگر مي كوشند تا از طريق تقويت حس مليت خواهي
و ميهن دوستي افراد را خود كنترل سازند ،اما تمامي اين روش ها به علت نارسايي ها و محدوديت هايي كه
داشته اند تاكنون موفقيت تامي نداشته اند .
در مكتب مقدس اسالم زمينه هاي اعتقادي به گونه اي است كه بهترين بستر رشد براي خود كنترل ساختن
افراد معتقد فراهم است .فرد مسلمان معتقد ،خدا را همواره ناظر و حاضر بر امور مي داند ،بنابراين چه كنترل
باشد و چه نباشد او احساس مي كند كه بايد بر نفس خود مسلط باشد و از جاده صحت و درستي منحرف
نگردد .بر مديران ماست كه بكوشند تا با هدايت و ارشاد افراد بهترين نتيجه را از اين موهبت و فرصت
حاصل سازند .

نظارت و کنترل مبتني بر نظام تفكر روندگرا
تفكر روند گرا بدين معني است كه روند منتهي به نتيجه بايد تحت كنترل قرار گيرد نه فقط خود نتيجه.
ارزيابي نتيجه كار مردم به خودي خود كافي نيست بلكه مديريت بايد گامهايي را كه برداشته شده مورد توجه

قرار دهد و در جهت تعيين معيار مشتركي براي بهبود تالش كند اين شيوه سبب تشويق كسب اطالعات و
ارتباط مداوم بين مديريت و كاركنان مي گردد .اين روند برداشت كامال تازه اي را از علم مديريت مطرح مي
سازد كه براساس آن مديريت مسووليتي دو گانه برعهده خواهد داشت  .يك بخش از مسئوليت مدير اداره
مسايل مربوط به نگهداري است (كنترل نتيجه كار) و بخش ديگر اداره مسايل مربوط به بهبود است (كنترل
روند كه به نتيجه خاصي منتهي گردد).
كنترل كيفي جامع طرز فكري است كه بهبود روندها را توصيه مي كند  .اگر كارها خوب پيش روند علت آن
را بايد در كاركرد درست عاملي دانست كه در روند ها نهفته است .بايد اين عامل را يافت و آن را تثبيت كرد.
بنابراين  ،كنترل كيفي جامع از يك طرف مسووليت بهبود كيفيت را به عهده همه اعضاي سازمان يا شركت
و همه بخش ها مي گذارد و از طرف ديگر به بهبود روند انجام كارها و به عبارت ديگر كنترل كيفيت
محصول يا خدمت در هر روندي از انجام كار تاكيد دارد
نظارت و كنترل كارا و اثر بخش نظارت و كنترلي است كه مبتني بر نظام تفكر روندگرا باشد كه هم در عمل
خود را نشان داده و هم از لحاظ تئوريك حقانيتش اثبات شده است و هم با نظام تفكر عمل به تكليف و
فرهنگ اسالمي ما سازگار است كه براي رسيدن به نتايج مطلوب بايد روند كارها بهبود يابند .سيستم و نظام
كنترلي كه با نظام تفكر روند گرا سازگار است نظام كنترل كيفيت جامع است  .نظام كنترلي كيفي جامع داراي
ويژگي هاي زير مي باشد :
-1مردم گرا است يعني اولين و مهمترين مساله در آن كيفيت مردم است  .با انسان آغاز مي شود و بين نرم
افزار و سخت افزار وانسان افزار اولويت و اصالت را به انسان افزار مي دهد و براي ايجاد كيفيت در مردم
تالش مي كند .
-2از نظر نگرش ،جمع گرا است نه فردگرا و متكي به تالش هاي گروهي است نه تالشهاي انفرادي و با
مسايل و مشكالت سيستمي برخورد مي كند .
-3روش برخورد آن با منابع سازمان اعم از منابع انساني و مادي نگهداري و بهبود بخشيدن به آنهاست نه
طرد و اخراج و خارج ساختن از رده و دوباره سازي .

-4معيارهاي ارزيابي در كنترل كيفي جامع فرايند و تالش براي كسب نتايج بهتر و به عبارت ديگر بهبود روند
انجام كارهاست نه نتيجه صرف كه در خدمت سود آوري باشد .
-5كنترل كيفيت شغل همگان است و همكاري داوطلبانه همه كاركنان اعم از مديريت ارشد مديران سرپرستان
و كارگران را مي طلبد .
-6اين مشاركت همگاني و همكاري عمومي بايد در تمام سطوح فعاليت سازمان باشد نه فقط در سطح
عملياتي و توليد (اجرايي ).
-7كنترل كيفيت جامع مبتني بر تمام واقعيات نه حدس و گمان و بر داده هاي ملموس و كمي استوار است
و از روشهاي آماري استفاده مي كند .
-8در اين روش كنترل نبايد فاصله و شكافي بني مديران رده هاي باال (مديريت عالي ) و رده هاي پايين و
كاركنان وجود داشته باشد و روابط بايد دوستانه باشد .
-9كنترل كيفيت با كارآموزي آغاز و به كارآموزي ختم مي شود .يعني بايد كليه افراد اعم از مديريت ارشد
مديريت مياني و كارگران به طور منظم آموزش ببينند تا هركسي بتواند مشكالت كار خود را بهتر حل كند .
-11كنترل كيفي جامع بايد در سطح سازمان اشاعه داده شود .
-11در همه فعاليت ها بايد كيفيت بر سود اولويت داده شود با اين اعتقاد كه كيفيت براي كيفيت و بهبود براي
نفس بهبود مطمئنترين راه براي باال بردن قدرت رقابت همه جانبه شركت ها و سازمان ها است و اگر كيفيت
مورد توجه قرار گيرد سود به خودي خود فراهم خواهد شد .
-12در نظام كيفيت جامع ارتباطات نقش اساسي در تداوم و بهبود كيفيت دارد براي اين منظور بايد بين همه
كساني كه در واحدهاي مختلف سازماني و در سطوح مختلف سازماني و يا در مراحل مختلف توليد هستند.
ارتباطات مناسبي برقرار باشد و بين همه آنها انسجام و هماهنگي و همياري بوجود بيايد.

تاریخ ثبت و گزارشدهی
با بررسی آثار گذشتگان اطالعات ارزشمندی در مورد سالمت و بیماری در آن دوران
به دست میآوریم .ثبت یافتههایی که بتوان آنها را مدارک پزشکی دانست به آغازین
روزهای علم پزشکی باز میگردد .بقایایی از سنگ نگارهها بر دیوارهی غارهای باستانی به
جا مانده که قدمت آنها به بیش از  59هزار سال قبل از میالد میرسد .هر چند شکل این
مدارک پزشکی با مدارک امروزه تفاوت بارزی دارد ،ولی جنبه مشترک آنها یعنی ثبت
اطالعات برای زمانهای بعد در هر دو زمان یکسان است(.)5
اگر گزارش را انتقال پارهای از اطالعات به کسی که از آن بیاطالع است فرض کنیم،
باید آغاز گزارشدهی در ایران را مصادف با دوران حکومت خلفای عباسی بدانیم .در این
دوره و بعدها در دورهی فرمانروایی سامانیان و تیموریان شغل وقایعنویسی و ثبت در
ادارات دولتی ،دربار و هم چنین بین استانها و فرمانداری رواج پیدا کرد .علت آن را نیز
باید پیشرفت وسایل ارتباطی و توسعهی صنعت کاغذ و کتابسازی در ایران دانست .شغل
وقایعنویسی در دورهی سلسلهی تیموری توسعه یافت .در این دوره برای نخستین بار در
تاریخ ایران ،حرفهی گزارش گری در ادارات و استانهای مختلف به رسمیت شناخته شد.
گزارشنویسان ،در این دوره به طور مرتب خبر و تفسیر امور شهری و مملکتی را به
فرمانداریها و مراکز خبری دربار تیموری گزارش میدادند و به گفتهی مورخان ایرانی و
خارجی ،تصمیمات بزرگ مملکتی و سیاسی کشوری ،مبتنی بر اخبار و گزارشهایی بود
که وقایعنویسان و گزارشنویسان تیموری به پایتخت میفرستادند .مقام ثبت از زمان
تیموریان در ایران رونق یافت ،تا چند قرن و در واقع تا پیدایش صنعت چاپ در ایران
ادامه یافت .این شغل به خصوص در قرون شانزدهم و هفدهم میالدی در حکومت صفویه،
در امور دولتی نقش بسیار مهمی داشت(.)3

اصطالحات رایج در ثبت و گزارش دهی
 .5پرونده :ثبت قانونی و مداوم اطالعات مربوطه به مراقبت سالمتی از مددجو میباشد .بعد
از هر مراجعه به مراکز مراقبت سالمتی ،اطالعات مربوط به مددجو ثبت شده ،بدین
ترتیب گزارش مستمر از شرایط و نیازهای مراقبت سالمتی مددجو ارائه میشود.


در واقع پرونده بیمارستانی بخشی از پرونده سالمت محسوب میشود که
حاوی مجموعهای از اوراق مربوط به مددجو میباشد.

 .3ثبت کردن :1ثبت؛ عبارت است از انتقال اطالعات اساسی به صورت کتبی به منظور
آگاهی از عملی که انجام شده یا باید انجام شود.
 .9گزارش کردن :2گزارش؛ انتقال پارهای اطالعات به فرد یا افرادی به صورت شفاهی
یا کتبی میباشد که از آن بیاطالع بوده یا آگاهی کافی نسبت به آن ندارند.
 .1چارت :3چارت؛ واژهی معمولی برای پروندهی سالمت جهت وارد کردن اطالعات است.
1

Recording
Reporting
3
Chart
2

 .1مستندسازی :1مستندسازی؛ تصدیق وقایع و فعالیتهای انجام شده از طریق
نگهداری و بایگانی گزارشها است(.)3
همان طور که در مقدمه ذکر گردید با توجه این که مدل فرآیند پرستاری یکی از
رویکردهای مدرن ثبت در پرستاری محسوب می شود ،بنابراین در این قسمت فرآیند
پرستاری توضیح داده میشود.

ویژگیهای ثبت استاندارد و مناسب
همان طور که میدانید ،ثبت و گزارشدهی برای افزایش کفایت مراقبت منحصر به
فرد از مددجو ضروری میباشند .یک ثبت مناسب بایستی واقعی ،دقیق ،کامل ،به موقع و
سازماندهی شده باشد که در زیر توضیح داده میشوند:
واقعی بودن

 .5پرونده حاوی اطالعات توصیفی و عینی دربارهی آن چه که پرستار میبیند ،میشنود،
احساس میکند و میبوید ،میباشد .توصیف عینی ،نتیجهی مشاهده و اندازه گیری
مستقیم میباشد .در ثبت از عباراتی مانند ” به نظر میرسد ظاهراً  /آن طور که وانمود
میشود“ نباید استفاده شود زیرا قابل قبول نیست و در خواننده ایجاد شک و تردید
میکند .به عنوان مثال «به نظر میرسد نوزاد دچار خونریزی معده شده است» صحیح
نیست زیرا پرستار مشاهدات خود را ثبت نکرده است بلکه تفسیر کرده است.


مثال صحیح :ساعت  59:11قبل از گاواژ نوزاد ،ترشحات معده آسپیره گردید و
 51سی سی ترشحات دانه قهوهای مشاهده گردید.

دقیق بودن

استفاده از معیارهای قابل اندازهگیری ،گزارش را دقیق میکند .دقیق بودن یعنی این
که پرستار از عباراتی چون «مددجو  511سی سی دفع ادرار داشت» استفاده میکند نه این
که صرفاً بنویسد «دیورز برقرار است» .از این اندازهها بعداً برای تعیین تغییر در وضعیت
مددجو استفاده میشوند .استفاده از اختصارات ،عالیم و سیستم اندازهگیری قابل قبول این
اطمینان را میدهد که تمام کارکنان از زبان یکسان در ثبت و گزارشدهی استفاده میکنند.
جهت جلوگیری از سوء تعبیر ،از اختصارات به طور صحیح استفاده شود .هنگامی که واژه
مبهم است ،برای پرهیز از هرگونه اشتباه ،اختصارات به طور کامل هجی شوند .امالء
صحیح کلمات مهم است .بسیاری واژهها به راحتی موجب اشتباه یا سوء تعبیر میشوند و
امالء غلط میتواند منجر به خطاهای جدی در درمان شوند.


مثال صحیح :مددجو در  31ساعت گذشته  511سی سی دفع ادرار داشته است.

1

Documentation 2
Task -Based

کامل بودن

ثبت یا گزارشدهی باید حاوی اطالعات کامل ،مختصر ،مناسب و صحیح باشد.
اطالعات مختصر به راحتی قابل درک هستند.


مثال صحیح :ساعت  31:11آنژیوکت صورتی در ورید روی دست راست توسط
خانم (ق .پرستار) فیکس گردید ،مسیر رگ باز است و فاقد قرمزی والتهاب میباشد.

به هنگام بودن

1

گزارش به موقع اطالعات در مراقبت مستمر از مددجو اساسی است .برای افزایش
دقت و کاهش دوباره کاری؛ بسیاری از مؤسسات از گزارشدهی در بالین استفاده میکنند
که ثبت فوری اطالعات گردآوری شده از مددجو را ممکن میسازد .فعالیت هایی از قبیل
عالیم حیاتی ،تجویز دارو و درمان ،آمادگی برای آزمایشات تشخیصی یا جراحی ،تغییر
وضعیت مددجو ،پذیرش ،انتقال ،ترخیص یا مرگ مددجو و درمان تغییرات ناگهانی در
وضعیت مددجو بایستی به موقع ثبت و گزارش داده شوند .بالفاصله بعد از ارائهی مراقبت،
دارودرمانی و سایر اقدامات انجام شده ،آنها را ثبت کنید .هرگز قبل از انجام فعالیت ،اقدام
به ثبت نکنید .اگر مراقبتی را به عمل آوردید و فراموش کردید آن را ثبت نمایید و بعد از
انجام سایر اقدامات به یاد آوردید آن را به عنوان ثبت تأخیری اضافه کنید.
 مثال صحیح :ساعت  59:11نوزاد دچار حرکات تشنجی گردید ،بالفاصله به
پزشک معالج (آقای دکتر«ف») اطالع داده شد.
نکته :بهتر است برای اجتناب از سوء تفسیر  Am, Pmاز زمان  42ساعته استفاده شود.
منسجم بودن

پرستار اطالعات را با یک نظم منطقی انتقال میدهد .برای مثال ،یادداشت سازمان دهی
شده از درد مددجو ،ارزیابی و اقدامات پرستار و پاسخ مددجو را توصیف میکند .برای ثبت
گزارشات به صورت سازمان دهی شده ،پرستار باید دربارهی موقعیت فکر کند و پیش از ثبت
آن در پروندهی قانونی ،آن را جداگانه یادداشت نماید .جمالت و عبارات ثبت شده بایستی از
نظر نگارش و گرامری صحیح باشند .در مورد به کارگیری اختصارات 5صرفاً از اختصارات
رایج (جدول  )3-5استفاده کنید .فهرست جامع اختصارات در قسمت پیوست ارائه شده است.
به منظور کاهش احتمال بدخوانی یا بدفهمی و پیشگیری از خطای دارویی و ارتقاء ایمنی
مددجو از اصطالحات مندرج در جدول 3-3استفاده نکنید .در بین سطرها فضای خالی
نگذارید .به محض اتمام صفحه اول ثبت با ذکر کلمه «ادامه» به صفحه بعدی رفته و در آن
صفحه کلمه «ادامه از صفحه قبل» و تاریخ را بنویسید .در پایان موارد ثبت شده ،نام و نام
خانوادگی و تاریخ ثبت را ذکر کنید .پروندهی مددجو را در محل امن نگه داری کنید و آن را از
ایستگاه پرستاری به غیر از موارد مورد نیاز از قبیل ویزیت ،مشاوره و...خارج نکنید (.)1
Current

1

Abbrivations

1

جدول :1-0فهرست اختصارات مورد استفاده در ثبت ()1
معنی
سوند بینی-معدی
بدون آلرژی شناخته شده
هیچ چیز از طریق دهان
داده نشود
نرمال سالین
تهوع /استفراغ ،تهوع/
استفراغ /اسهال
دهانی
اکسیژن
بعد از غذا
از طریق
از طریق دهان
از طریق رکتال
در صورت لزوم
بیمار ،پیمانه
پالس اکسیمتری
هر
هر ساعت
چهار بار در روز
تنفس ،رکتوم
رد کردن ،حذف کردن
دامنه حرکتی
مرور سیستم ها
مرتبط با
نسخه ،درمان
شکستگی

اختصار یا سرواژه
NG
NKA
NPO, npo

معنی

اختصار یا سرواژه

قبل از غذا
گازهای خون شریانی

ABG

حرکات روده ای

BM

AC,ac

NS

دو بار در روز

BID,bid

N/ V, N/ V/ D

شکایت اصلی

Cc

شکایت از
دی اکسید کربن
احیا قلبی ریوی
پانسمان کردن
تشخیص
گرم
قطره /قطرات
ساعت
تاریخچه
جذب و دفع
داخل عضالنی
داخل وریدی
باز نگه داشتن یک مسیر
وریدی
لیتر
تاریخ آخرین قاعدگی
میلی اکی واالنت
میلی گرم
میلی لیتر
میلی متر

c/o

O
O2
PC, pc
Per, per
PO, po
PR
PRN, prn
Pt, pt
Pulse Ox
Q, q
QH, qh
QID, qid
R, r
R/ O, r/ o
ROM
ROS
R/ T, r/ t
RX, Rx
Fx, fx

Co2
CPR
DSG,dsg
DX,Dx,dx
g
Gtt
H, hr
Hx, hx
I&O
IM
IV
KVO, TKO
L
LMP
mEq
Mg
Ml
Mm

جدول :1-1فهرست اختصاراتی که نبایستی در ثبت مورد استفاده قرار گیرد(.)1
مشکل احتمالی

اصطالح جایگزین
از اسم کامل دارو استفاده کنید.

از واحدهای استاندارد استفاده کنید.
 atرا کامل بنویسید.
از  mlیا  millilitersاستفاده کنید.
از  mcgیا  microgramsاستفاده کنید.
از  Uniteاستفاده کنید.
از  International Uniteاستفاده کنید.
به صورت  Xmgبنویسد.
به صورت 0. Xmgبنویسید.
بایستی از اسم کامل دارو استفاده شود یعنی:
Morphine Sulfate
Magnesium Sulfate

در صورت استفاده از اختصارات دارویی به علت
شباهت در اختصارات دارویی احتمال خطای
دارویی وجود دارد.
ممکن است تعداد زیادی از کارکنان با این واحدها
آشنا نباشند و منجر به بروز خطای دارویی شود.
ممکن است با عدد 2اشتباه شود.
ممکن است با  Uاشتباه شود.
ممکن است با میلی گرم اشتباه شودMilligram
ممکن است با عدد  4 ،0و یا  ccاشتباه شود.
ممکن است با یکدیگر اشتباه شوند.
نقطه اعشار فراموش شود.
ممکن است به معنای سولفات مورفین یا سولفات
منیزیم باشد و اشتباه رخ دهد.

به جای > و < از کلمات کمتر از و بیشتر از
استفاده کنید.

اختصار ناصحیح
اختصارات دارویی

واحد مورد استفاده در
دارو
@
cc
μg
)U(unite
IU(International
)Unite
X. 0 mg
.Xmg
MS
MSO4 and
MgSO4

بیشتر از<
کمتر از >

روشهای ثبت در پرستاری



1

ثبت روایتی یا داستانی با توجه به ترتیب زمانی
1

ثبت به روش ()S.O.A.P.I.E
2



ثبت مشکل محور



ثبت بر اساس سیستم مشکل-مداخله-ارزیابی

3

4



ثبت متمرکز



ثبت بر اساس تشخیصهای پرستاری



5

ثبت موارد استثناء

 ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮى

1

Narrative- Chronological
)Subjective Objective Assessment Analysis Planning Implementation Evaluation (SOAPIE
2
)Problem- Oriented(Focus
3
)Problem- Intervention- Evaluation(PIE
4
Focus Charting
5
Charting by Exception
1

ﺛﺒﺖ ﺗﻮﺻﯿﻔﻰ )رواﯾﺘﻰ ﯾﺎ داﺳﺘﺎﻧﻰ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﻰ

ثبت توصیفی (روایتی یا داستانی)؛ روش سنتی برای ثبت مراقبتهای پرستاری و پزشکی
است که اطالعات به صورت واقعه نگاری در برگهی گزارش ثبت میشود .در این روش هر
قسمت از پرونده توسط منبع خاصی تکمیل میشود .مثالً یک قسمت توسط پرستار ،قسمتی
دیگر توسط پزشک و قسمتی برای گزارش فیزیوتراپ ،بنابراین این روش را منبعگرا میگویند.
این روش تا حد زیادی ذهنی بوده ،از نظر سازماندهی و نظم وترتیب ضعف داشته و بر اساس
آن نمیتوان به راحتی اطالعات را تجزیه و تحلیل کرده و تصمیمگیری نمود.
ثبت به روش ()S.O.A.P.I.E

روش  SOAPIEیکی از کاملترین روشهای ثبت مراقبت و درمان است که به
فرآیند پرستاری بسبار نزدیک بوده و شامل بخشهای زیر است:
 = Sدادههای ذهنی :1مددجو در مود مشکل صحبت کرده و اطالعات میدهد.
پرستار اطالعات را بر اساس آن چه مددجو میگوید ثبت میکند .به عنوان
مثال وقتی مددجو در مورد کیفیت درد صحبت میکند و اظهار میدارد
دارای درد تیز و تیر کشنده است ،پرستار نیز کیفیت درد مددجو را بر اساس
آن چه مددجو توصیف کرده است ثبت میکند.
 = Oدادههای عینی :2مواردی است که در رابطه با مشکل مددجو دیده میشود.
در واقع پرستار اطالعات را بر اساس آن چه خود مشاهده میکند ثبت
میکند .جهت کسب دادههای عینی میتوان از وسایل و ابزار خاص استفاده
کرد .پرستار با استفاده از دستگاه فشارسنج فشارخون مددجو را اندازهگیری
میکند و یک داده عینی گردآوری مینماید و آن را ثبت میکند ( .)1عالوه
بر این از ابزراهای مختلف نیز میتوان برای کسب دادههای عینی استفاده
کرد .به عنوان مثال ،در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه که تحت
تهویه مکانیکی قرار دارند جهت جداسازی از ونتیالتور یا دستگاه تهویه
مکانیکی باید از ابزارهای مربوط به جداسازی 3استفاده شود(.)9
 = Aبررسی :4منظور تجزیه تحلیل و بیان مشکل مددجو است .در این قسمت
پرستار بر اساس دادههای ذهنی و عینی گردآوری شده به بررسی و تجزیه و
تحلیل شرایط مددجو میپردازد تا مشکل مددجو به طور دقیق مشخص
گردد و مورد بررسی قرار گیرد.
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 = Pبرنامهریزی :1برنامهریزی برای مراقبتها و اقدامات الزم است .در این مرحله
پرستار با توجه به مشکل شناسایی شده اقدام به طرح برنامه مراقبتی به
منظور رفع و یا تعدیل مشکل مددجو مینماید.
 = Iاجرای برنامه تدوین شده 2است .پس از تنظیم برنامه مراقبتی باید اقدام به
اجرای آن بر اساس مراحل تدوین شده نمود .در واقع در این مرحله
اقدامات طبق برنامه مراقبتی تدوین شده توسط پرستار یا تیم مراقبت به اجرا
گذاشته میشود.
 = Eمنظور ارزشیابی 3اقد امات انجام شده است .مانند هر برنامه اجرا شده ،برنامه
مراقبتی نیز باید مورد ارزشیابی قرار گیرد تا بتوان میزان دستیابی به اهداف
تعیین شده را بررسی نمود .در صورت لزوم میتوان برنامه مراقبتی را تغییر
و یا اصالح نمود.
ثبت به روش  P.O.Rیا P.O.R.M

ثبت متمرکز بر مشکل ( :)PORMدر این روش مشکالت مددجو طبقهبندی و
اطالعات مربوط به هر مشکل به اختصار ثبت میشود .سپس اقدامات درمانی و مراقبتی در
رابطه با حل مشکالت ثبت می شود .بر این اساس تعیین نیازهای مددجو با سهولت بیشتری
انجام میگردد و تمام اطالعات مربوط به هر مشکل با هم ارائه میشود ،خواه این اطالعات
توسط پزشک گردآوری شده باشد یا توسط پرستار یا سایر اعضای گروه درمانی که درگیر
امر مراقبت و درمان مددجو هستند.
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روش  POMRچهار جز اصلی دارد:


اطالعات پایه :1شامل اطالعات مربوط به مددجو است که هنگام پذیرش وی
در مرکز مراقبت سالمتی گرد آوری شده است.



فهرست مشکالت :2بعد از گردآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها
مشکالت مددجو مشخص شده و در یک فهرست نوشته میشود .در صورتی
که اطالعات پایه کامل نباشد ،این مطلب به عنوان اولین مشکل در فهرست
وارد میشود .این مشکالت عبارتند از؛ نیازهای ضروری مددجو که بدون
کمک تیم درمان قادر به حل و بر طرف کردن آنها نیست .در صورتی که در
مدت بستری مشکلی برای مددجو پیش بیاید ،آن را به لیست اضافه و در
صورتی که مشکلی حل شود؛ تاریخ برطرف شدن مشکل ذکر شده و روی
مشکل خط کشیده میشود.



فهرست اولیه طرحهای مراقبتی و دستورات پزشکی :فهرست طرحها با
توجه به مشکالت مددجو طراحی و تنظیم میشود .برنامه مراقبت پزشکی
توسط پزشک و برنامه مراقبت پرستاری توسط پرستار نوشته میشود .این
مراقبتها شامل انجام اقدامات تشخیصی ،درمانی،آموزشی ،میزان فعالیت ،رژیم
غذایی و مشاهدات رفتاری از مددجو است.



گزارش سیر بیماری :3در این قسمت نحوهی بهبود و پیشرفت مددجو در
ارتباط با حل مشکالت گزارش میشود.



برای استفاده از روش  POMRباید همه اعضاء تیم مراقبتی از یک شیوه برای
چارت کردن و ثبت استفاده کنند.

ثبت بر اساس سیستم مشکل-مداخله-ارزیابی یا PIE

این سیستم بر پایهی مشکالت مددجو و اطالعات به دست آمده از وی ،سازمان یافته
است .در این سیستم برنامههای مراقبتی همراه با سیر پیشرفت و مشکل تعیین شده در یک
برگه ثبت میشود .در شروع هر نوبت کاری با استفاده از فلوشیت 1و یا برگههای چاپی از
مددجو بررسی کامل به عمل میآید .سپس مشکالت مددجو شناسایی و شماره گذاری
میگردد .برگهی گزارش پیشرفت مددجو براساس  PIEنوشته میشود.
اجزای  PIEعبارتند از:


مشکل :پس از بررسی کامل مددجو ،مشکالت مددجو با استفاده از تشخیص
پرستاری نوشته و با حرف اختصاری  Pو شماره مشخص میشود مثل .P.1



مداخله :مراقبتهای پرستاری برای برطرف کردن مشکل مددجو با شماره
مشخص میشود؛ مثل .IP.1



ارزیابی :پاسخ مددجو به معالجه و تدابیر مراقبتی و درمانی را ارزیابی و با

حرف اختصاری  EP.1نوشته میشود.
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ثبت متمرکز

این شیوه مددجو محور میباشد .برگهی ثبت پرستاری دارای ستونهای تاریخ،
ساعت ،کانون (تأکید ،تمرکز و یا توجه) و گزارش سیر پیشرفت مددجو میباشد .در ستون
کانون تشخیص پرستاری ،یک نشانه و یا عالمت ،رفتار مددجو و یا نیاز مددجو و یا تغییر
وضعیت حاد مددجو و یا حوادث قابل توجه ثبت میشود .برای ثبت تدابیر درمانی روزانه
و مداخالت از فلوشیت استفاده میشود.
ستون گزارش پیشرفت مددجو بر اساس  9قسمت طبقه بندی شده است که عبارتند از :DAR


دادهها ( .)data=Dثبت دادههای ذهنی و عینی گردآوری شده برای توضیح
ستون کانون میباشد.



عملکرد ( .)Action=Aاقدامات فوری و بعدی پرستار بر اساس بررسی به
عمل آمده از مددجو ثبت میشود.

 پاسخ ( .)Response=Rپاسخ مددجو نسبت به اقدامات مراقبتی – درمانی
انجام شده ،نوشته میشود(.)1
ثبت بر اساس تشخیص پرستاری

تشخیص پرستاری جمله یا عبارتی است که وضعیتی نامطلوب را مشخص میکند.
پرستاران طبق الزامات حرفهای ،مسئول تشخیص و درمان واکنشهای مددجویان به
مشکالت سالمتی هستند .تشخیص پرستاری بیانی از مشکل مددجو است که بر اساس
اطالعات گردآوری شده معین میگردد .تشخیصهای پرستاری عمدتاً به قسمت هایی
مربوط میشود که به عنوان اعمال مستقل پرستاری شناخته شدهاند و اقدماتی هستند که
پرستار بدون همکاری پزشک یا اعضاء دیگر تیم مراقبتی و بدون وابستگی آنها را انجام
میدهد .این اعمال شامل موارد زیر است:
 .5اقدامات پیشگیرانه از قبیل آموزش و تغییر وضعیت مددجو
 .3روشهای اصالح کننده از قبیل تشویق به مصرف مایعات و اجرای دستورات دارویی


تشخیص پرستاری قسمت مهمی از فرآیند پرستاری است.

 توصیه میشود؛ تشخیصهای پرستاری بر اساس تشخیصهای پرستاری
انجمن پرستاران آمریکا 1نوشته شود؛ زیرا تداوم و انسجام در مراقبت از مددجو
را به دنبال دارد.
ثبت موارد استثناء

در صورتی که اطالعات مهم یا یافتهی غیرطبیعی وجود داشته باشد از این نوع ثبت
استفاده میشود .در این روش از تکرار و طوالنی شدن موارد ثبت شده کاسته میشود و
باعث میشود سیر پیشرفت مددجو به سهولت پیگیری شود .علی رغم مزایای ذکر شده؛ در
این روش موارد از قلم افتاده به راحتی قابل شناسایی نیست .جزئیات ثبت شده محدود
اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎرى را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد .
)North American Nursing Diagnosis Association- International(NANDA-I
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ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮى

ثبت کامپیوتری این امکان را میدهد که هر مددجو دارای یک پروندهی الکترونیک باشد
و پرستار بتواند وضعیت مددجو را بررسی نماید و با تمرکز بر اطالعات و یافتههای بالینی از
مناسبترین روش برای بهترین مراقبت از مددجو استفاده نماید .در این روش اطالعات به طور
خودکار به سابقهی مددجو منتقل شده و این امکان را به اعضای تیم سالمت میدهد تا برای
برقراری ارتباط ،اعتبار قانونی ،ارزیابی و هماهنگ نمودن پیشرفت درمان مددجویان از طریق
کامپیوتر در نقاط مختلف مراکز مراقبت سالمتی با هم در ارتباط باشند (.)6
عالوه بر این پرستاران از کامپیوتر برای بسیاری از اقدامات از جمله درخواست دارو
و آزمایشات استفاده میکنند .برنامههای نرم افزاری به پرستاران امکان ثبت سریع دادهها را
میدهند .همچنین برنامههای کامپیوتری درتدوین برنامه مراقبت پرستاری و ثبت تمام
جنبههای مراقبت از مددجو کمک میکنند .ورودیهای متداول (همانند صفحه کلید)
نیازمند مهارتهای تایپ میباشند و میتوانند موجب خطا در ثبت دادهها شوند .قلم نوری
یا تکنولوژی تشخیص صدا یا مکالمه ممکن است برای ثبت پرستاری بسیار مفید و کارا
باشند .کامپیوترهایی به اندازه دفترچه یادداشت وجود دارند که به پرستاران امکان ثبت
راحت و انعطافپذیر را میدهند.
اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎ در ﺛﺒﺖ
آﻧﺰﻪ را ﻪ ﻣﻰ ﮐﯿﻨﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
از ﻋﺒﺎرات ﻣﺒﻬﻢ و ﮐﻠﻰ ﮔﻮﯾﻰ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ
ﺰز ﺟﻤﻼت ﭘﺮﻗﻰﻫ ﺰس ﻓﺎﺰه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻰ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ رازدارى را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
هنگام خطاهای ثبتی به شیوهی مناسب عمل کنید.

استفاده از پاک کن و الک غلطگیر در پروندهی مددجو غیرقانونی است .چنین رخدادی
میتواند به عنوان تالش و سعی در پنهان نمودن مراقبت پرستاری ضعیف یا رخداد خطا در
مراقبت از مددجو در نظر گرفته شود .اگر در حین ثبت دچارخطا شدید ،روی آن خط بکشید
و کلمه « »ERRORرا در باالی جمله بنویسید و سپس جمله صحیح را ثبت کنید .توجه داشته
خط کشیدن باید به نحوی باشد که نوشته اصلی قابل خواندن باشد (.)1

Be Specific
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مشکالت موجود در ثبت که در دادخواهیها مورد استناد قرار میگیرند


عدم ثبت ساعت وقوع حادثه :ثبت رخدادها و اقدامات بایستی با ذکر ساعت باشد.



غفلت در ثبت دستورات شفاهی یا به امضاء رساندن آنها :دستورات شفاهی
یا تلفنی بایستی در پرونده ثبت و مهر و امضا پزشک برسد.



عدم ثبت جزئیات :اقدامات و رخدادها را با ذکر جزئیات دقیق آن ثبت نمائید.
این فکر که جزئیات را همه میدانند و نیاز به نوشتن نیست را فراموش کنید.



کوتاهی در اطالع دادن به پزشک :در صورت بروز هر گونه تغییر در حال
بیمار بایستی بدون فوت وقت به پزشک ذیصالح اطالع داده و در پرونده ثبت
شود .پرستار ممکن است پس از مشاهدهی مددجو موفق به اطالع دادن به
پزشک نشود بایستی به سوپروایزر کشیک اطالع داده تا ایشان پیگیری نماید و
در گزارش خود این مسئله را قید نماید.



ثبت اطالعات غلط :اطالعات پرونده باید به دقت و صحیح ثبت شود.

