
در شهید دکتر بهشتی سبزوار امداد در بیمارستانستاران و بهیاران شاغلپردرارتقاء گزارش نویسی پرستاري:
1391سال 

زهرا پودینه،علیرضا هاشمی، هدي رجب زاده:

سبزوارتان امداد شهید دکتر بهشتیسبیمار:

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار:

21/6/91الی 25/3/91):(

:): (مقدمه 

ضروري برايوسیلهیکوفعالیتیچهارچوبیک عنوانبه)نویسیگزارش(ثبت پرستاريپرستاريفرآیندتوسعهباامروزه
مهماوراقازدیگریکیپرستاريمراقبتهايارایهثبتاوراق.استیافتهگسترشدرمانیپرستاريمراقبتهايارزیابیوارایه

دررااطالعاتیکهدائمیونوشتارياستارتباطینویسیگزارش. )3(میشودمحسوببیمارپزشکیپروندهدرومکتوب
گزارشات پرستاران در پرونده نشان دهنده روند .کندمیمنتقلمابهسندشکلبهبیمارسالمتیومراقبتوضعیتبارابطه

پرستارانگزارشات.)1(درمان هاي طبی و مراقبت هاي پرستاري و عکس العمل هاي بیمار نسبت به این مراقبت ها می باشد
)2(.میباشداین مراقبتهابهنسبتبیمارهايالعملعکسومراقبتهاي پرستاريوطبیدرمانهايرونددهندهپرونده نشاندر

وضعیتدرمهمتغییراتتشخیصنوع ثبتها،اینبازیراشود،پرستاريمراقبتمانع ارایهاستممکنناقصیاناخواناثبت
گونه هرنتیجهدراستآنکیفیتومراقبتارایهبامترادفمراقبتها،ثبت.دبودشوار خواهداورفتارهايومددجوسالمت
جملهازمتعدديکاربردهايدارايپرستاريمراقبتهايثبت). 4(میباشدبیماربهناکافیمراقبتارایهمبینآندرنارسایی

پرداختتعیین وبرايمهممبنايپایه،اطالعاتثبتدرمان بیمار،ومراقبتتداوموبهداشتیمراقبتاعضاي تیمدادنارتباط
بازتاب  عدم کیفیت مراقبت ثبت نشدن مراقبت هاي پرستاري،. استتحقیقیمبناي اطالعاتودرمانیومراقبتیهايهزینه

بیمار را می رساند و همچنین نشاندهنده اختالل در روند درمان بیماران به دلیل آگاه نبودن کامل پزشک، پرستار از وضعیت 
باشد و باعث ایجاد مشکالت و مسائل قانونی وقضایی براي بیماران وکارکنان می گردد و نهایتاً ثبت سالمت بیمار می 

صحتتعیینجهتمهمابزاريمراقبتهاي پرستاريثبت).5(نادرست دارو ها و تجهیزات باعث افزایش هزینه ها می گردد
پرستاروبیمارقانونیحقوقو حفظحمایتبرايهممايوسیلهواستو مراقبتیدرمانیمداخالتارزشیابیووصالحیت

اطالعاتاعتمادقابلواصلیمنبعبیمار،ترخیصبرنامهوآموزشینیازهايتعیینجهتمهمابزاريومبناهمچنیناست،
فعالیتهاانجامدرايحرفهمسئولیتهايووظایفبهنسبتپرستاردرگیرکنندهویادآوريعاملوي،خانوادهوبیماربهمربوط

سیستمهايهمهقانونیوسیلهپرستاريمراقبتهايثبت). 6(میباشدنیزجدیدمشکالتتشخیصبراياولیهواساسیمبنايو
بیمار،جانحفظتاکیدبرداللتمیشود،واقعبحثموردقانونینظرازکههنگامیپرستاريگزارشات.استبهداشتیمراقبت

دقیق،بایدپرستاريگزارشاتبنابراین. )7(داردراجامعهجانیامنیتحفظترکلیعبارتبهوپرستارحقوقیامنیتحفظ



زماندرثبتنامفهوم،ومبهممواردثبتاست مسألهسازآنهاحذفیامواردثبتدرخطاگونههروباشد،موقعبهوکامل
ازونمودهدچارخدشهراپرستاريگزارشاتکهاستموارديجملهازشخصیاستنباطثبتونامناسبتصحیحنامناسب،

درنارسایی.استپرستارانتبرئهواتهامرفعبرايعاملیجامعپرستاريگزارش.میباشدآفرینمسألهنیزقانونیلحاظ
هموارهناقصگزارشاتکهمیدهدنشانشدهانجامبررسیهاي.گرددتلقیقصورتأییدبرايعاملیمیتواندپرستاريگزارش

اثباتقابلثبتباپزشکیتیمعملکردحقوقینظرازکهچرااستشدهقانونیمراجعدرپرستارانشدنمتهموسوءظنباعث
پرستاران به عنوان عضو اصلی سیستم مراقبت بهداشتی ). 4(باشدشدهثبتوگزارشکاملکهمیشودپذیرفتهمورديواست

بنابراین گزارشات پرستاري باید دقیق ،کامل و به موقع باشد و هرگونه خطا در .هستندنسبت به گزارش پرستاري مسئول 
پرستاريگزارشاتاهمیتوفوقمطالببهتوجهبا.از این رو ثبت نقش حیاتی داردثبت موارد یا حذف آنها مسأله سازاست

.میگرددتنظیمپرستاريثبتاساسبربیماردرمانوداروسیرموارداغلبدرکهچرادارد،حیاتینقشثبتکهاستواضح

.باشدپرستارزیانبههموبیمارزیانبهشداشارهکهطورهمانمیتواندصحیحثبتدرپرستاريگروهدقتوآشناییعدم

طراحیمشکلاینبرايعملیراهکارارایهیوپرستاريگزارشاتصحیحثبتعدمعللبررسیباحاضرپژوهشبنابراین
.استشده

در بیمارستانستاران و بهیاران شاغلدانشجویان و پردرارتقاء گزارش نویسی پرستاري:

:

ثبت صحیح بازتاب کیفیت مراقبت انجام شده براي بیمار- 1
آگاه شدن کامل پرستار و پزشک از روند سالمتی و برنامه مراقبتی بیمار- 2
قضایی براي بیمار و کارکنانکاهش مشکالت قانونی و- 3
صحت در وصول و افزایش درآمد بیمارستان- 4

:

پرونده  مورد بررسی قرار گرفته وپرسشنامه اطالعات دموگرافیکی 160به منظور بررسی وضعیت موجود گزارشات پرستاري 
سنجی آموزشی اطالعات از پرسشنامه ها سپس به منظور نیاز . پرستاري تکمیل گردیدو پرسشنامه استاندارد گزارش نویسی

استخراج شده و بر اساس مقایسه با استانداردهاي گزارش نویسی پرستاري برنامه آموزشی مدون در قالب تکثیر جزوه روش 
مجددأ پرسشنامه ،تکمیل شده و نتایج با .هاي استاندارد گزارش نویسی و برگزاري کالس هاي آموزشی طراحی و اجرا شد

.ازآمار توصیفی وآزمون هاي آماري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتاستفاده 

:: نتايج 



و در %87به %30بر اساس نتایج این پژوهش فرایند گزارش نویسی بیماران بر اساس استاندارد در بخش جراحی عمومی از
افزایش یافته است و این امر ضرورت استمرار آموزش بر اساس %72به %32بخش جراحی ارتوپدي و مغز و اعصاب از 
.اعضاي تیم سعی نمودند جهت تثبیت فرایند مذکور اقدام ذیل را انجام دهند.استانداردهاي گزارش نویسی را نشان می دهد

 نظارت مستمر توسط مقرر شد از طریق هماهنگی با مترون بیمارستان جهت رعایت استانداردهاي گزارش نویسی
.سرپرستار ، سوپروایزر انجام گردد

 مقرر گردید براي پرسنل طرحی جدید الورود دفترچه اي براي آشنایی با دستورالعمل ها و روش هاي درست
.گزارش نویسی بر اساس استاندارد هاي موجود تهیه گردد

برگزاري ساالنه کارگاه گزارش نویسی توسط اساتید مجرب

 ):(

ارتقاء گزارش نویسی در امور پرستاري و مراقبتی براي بیماران در سطح بیمارستان و دانشگاه

)(.

بهبود وضعیت مراقبتی بیماران شده و در مرحله نداردهاي کشوري که منجر بهنگارش صحیح گزارش پرستاري بر اساس استا
در سطح کشوربعد قابلیت به شتراك گذاشتن آن به سایر مراکز درمانی

:

مهم ترین علت و معنی داري وجود داردیافته هاي این پژوهش نشان داد که بین نمرات قبل و بعد از مداخله اختالف آماري 
عدم داشتن استانداردهاي گزارش نویسی و عدم آموزش پرسنل و عدم کنترل و نظارت و بی توجهی به روند ثبت و گزارش 

در این مطالعه بیشترین تغییر در مورد گزارش نویسی بیماران فوتی، بیماران ترخیصی، .نویسی در بیمارستان می باشد
.نی، بیماران اعزامی و انتقالی به سایر مراکز اتفاق افتاددستورات تلف
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