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داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ دَاقان
فرم گسارش آمًزش بٍ مذدجً ي يابستگان در بخص ايرشاوس

آهَسػ ثِ هذدجَ ٍ ٍاثغتگبى اٍ در ثخؼ اٍرصاًظ
هؼزفی هذدجَ
ًبم:

عي:

جٌظ:

تؾخیص احتوبلی:

ؽوبرُ پزًٍذُ:

تلفي:

ثزرعی ٍ تصوین گیزیْبی اٍلیِ داًؾجَ:
عغح َّؽیبری هذدجَ چگًَِ اعت؟
هیشاى تَجِ ٍ درک هذدجَ چگًَِ اعت؟
ّوکبری هذدجَ ثب ؽوب جقذر اعت؟
آیب ٍضؼیت جغوبًی هذدجَ رٍی توزکش ٍ درک اٍ تبثیز گذاؽتِ اعت؟(هثال ّیپَکغی)
آیب ثبیذ ثِ ٍاثغتگبى هذدجَ آهَسػ دادُ ؽَد؟
گشارػ آهَسػ ثِ هذدجَ (یب ٍاثغتگبى اٍ)حیي هزاقجتْبی اٍلیِ ٍ ثزقزاری ارتیبط ثب اٍ

گشارػ آهَسؽْبیی کِ در راثغِ ثب اًجبم رٍؽْبی تؾخیصی ،هزاقجتی ٍ درهبًی (در حیغِ هغئَلیت خَد) ثِ هذدجَ یب ٍاثغتگبى اٍ دادُ ایذ.

گشارػ آهَسػ ّبیی کِ حیي گزفتي رضبیت ًبهِ جْت اًجبم پزٍعیجز یب ػول ثِ هذدجَ یب ٍاثغتگبى اٍ دادُ ایذ

گشارػ آهَسػ ثِ هذدجَ (یب ٍاثغتگبى اٍ) حیي هزاقجتْبی پزعتبری

آهَسػ حیي تزخیص اس اٍرصاًظ ٍ رفتي ثِ هٌشل ثِ هذدجَ ٍ ٍیب ٍاثغتگبى

داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ دَاقان
فرم گسارش آمًزش بٍ بیمار بٍ ضیًٌ سخىراوی

آهَسػ ثِ ؽیَُ عخٌزاًی
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ثیوبر:

تؾخیص:

هخبعجیي عخٌزاًی

ؽوبرُ پزًٍذُ:

تؼذاد ؽزکت کٌٌذگبى:

تلفي توبط:

هذت عخٌزاًی:

هحل اجزای عخٌزاًی:

ثیوبرٍ اثغتگبىّ ز دٍ
هَضَئغ عخٌزاًی:

اعالیذّب یب ػکغْبی هَرد اعتفبدُ ثزای عخٌزاًی(ضویوِ ؽَد)

ّذف(اّذاف عخٌزاًی ؽوب جِ ثَد؟)
هقذهِ عخٌزاًی(:عخٌزاًی را چگًَِ آغبس کزدیذ؟)

تٌِ عخٌزاًی(:اّن هَضَػبتی کِ ثِ آًْب پزداختیذ چِ ثَد؟)

جوغ ثٌذی ًْبیی(چگًَِ عخٌزاًی خَد را ثِ اتوبم رعبًذیذ؟)

اس چِ رٍؽی ثزای ارسؽیبثی یبدگیزی هذدجَیبى اعتفبدُ کزدیذ؟(تَضیح دّیذ)

لغفب عخٌزاًی خَد را ارسیبثی کٌیذ:
 oآیب فکز هی کٌیذ ثِ هَضَع عخٌزاًی کبهال هغلظ ثَدیذ؟
 oآیب در راثغِ ثب اجزای ایي عخٌزاًی اضغزاة داؽتیذ؟
ً oقبط قَت عخٌزاًی ؽوب چِ ثَد؟
ً oقبط ضؼف عخٌزاًی ؽوب چِ ثَد؟
 oآیب فکز هی کٌیذ هغبلت ارائِ ؽذُ هتٌبعت ثب درک هخبعجیي ثَد؟(تَضیح دّیذ).
 oآیب اعالیذّبیتبى هٌبعت ٍ کبفی ثَد؟
 oآیب فکز هی کٌیذ هخبعجیي ؽوب هغبلت هَرد ًظز را یبد گزفتٌذ؟
 oاگز ثخَاّیذ یک ثبر دیگز ایي عخٌزاًی را در ثخؼ اجزا کٌیذ چِ تغییزاتی را در آى هی دّیذ؟

داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ دَاقان
فرم گسارش آمًزش بٍ بیمار بٍ ضیًٌ تمریه ومایطی

آهَسػ یک هْبرت ثِ ؽیَُ توزیي ًوبیؾی
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ثیوبر:

ؽوبرُ پزًٍذُ ثیوبر:

هخبعجیي هْبرت آهَسی:
ثیوبرٍ اثغتگبى

تؼذاد ؽزکت کٌٌذگبى:

ؽوبرُ توبط :
هذت آهَسػ هْبرت:

هحل اجزای آهَسػ هْبرت:

ّز دٍ

هَضَع آهَسػ هْبرت:

اعالیذ،فیلن،ػکظ،یب ٍعبیل هَرد ًیبس ثزای آهَسػ هْبرت

ّذف(اّذاف آهَسؽی ؽوب چِ ثَد؟)
هزحلِ تَضیح هْبرت (ثزای تَضیح هْبرت ٍ آؽٌب عبسی هذدجَ ثب آى اس چِ راّکبری اعتفبدُ کزدیذ؟)
هزحلِ ًوبیؼ هْبرت تَعظ داًؾجَ(:گشارػ کبر )
هزحلِ اجزای هْبرت تَعظ هذدجَ(:گشارػ کبر)

فْزعت ٍارعی خَد را جْت ارسیبثی یبدگیزی هذدجَ ضویوِ ًوبییذً.تیجِ ارسؽیبثی هذدجَ چِ ثَد؟(تجشیِ ٍ تحلیل فْزعت ٍارعی
تَعظ داًؾجَ)

لغفب توزیي ًوبیؾی خَد را ارسیبثی کٌیذ:
آیب فکز هی کٌیذ ثِ هْبرت هَرد ًظز کبهال تغلظ داؽتیذ؟
آیب در راثغِ ثب اجزای ایي هْبرت اضغزاة داؽتیذ؟
ًقبط قَت ًوبیؼ ؽوب چِ ثَد؟
ًقبط ضؼف ًوبیؼ ؽوب چِ ثَد؟
آیب فکز هی کٌیذ هْبرت ارایِ ؽذُ هتٌبعت ثب درک درک هخبعجیي ثَد؟(تَضیح دّیذ).
آیب اثشارّبی اهَسؽی هَرد اعتفبدُ هٌبعت ٍ کبفی ثَد؟
آیب فکز هی کٌیذ هخبعجیي ؽوب هْبرت هَرد ًظز را یبد گزفتٌذ؟
اگز ثخَاّیذ یک ثبر دیگز ایي هْبرت را ثِ هذدجَی دیگزی آهَسػ دّیذ چِ تغییزاتی را در رٍػ خَد هی دّیذ؟

داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ دَاقان

فرم گسارش داري درماوی
گشارػ دارٍ درهبًی
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ثیوبر:

ؽوبرُ پزًٍذُ ثیوبر:

ؽوبرُ توبط :

ًبم دارٍ

هذت سهبى تجَیش دارٍ

دعتِ دارٍیی

هقذار تجَیش دارٍ

ًحَُ تجَیش دارٍ

سهبى تجَیش دارٍ

هَارد اعتفبدُ اس ایي دارٍ(هزاجؼِ ثِ کتبة)

ػلت اعتفبدُ اس ایي دارٍ ثزای ثیوبر

ٍیضگی ّبی ثبرس ایي دعتِ دارٍیی

ًتبیج تجَیش ایي دارٍ ثزای ثیوبر

ػَارض ؽبخص ایي دارٍ(هزاجؼِ ثِ کتبة)

ثزرعی ثزٍس ػَارض ایي دارٍ

هزاقجتْبی اًجبم ؽذُ در هَرد ایي دارٍ

آهَسػ ثِ ثیوبر در هَرد هصزف ایي دارٍ
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فرم گسارش مراقبت پایٍ پرستاری
ثزگِ گشارػ هزاقجت پبیِ پزعتبری
ًبم ثیوبر:

ؽوبرُ پزًٍذُ:

تؾخیص:

ثیوبرعتبى:

ثخؼ:

تبریخ:

ًبم هزاقجت پبیِ پزعتبری:

ػلت اًجبم اى ثزای ثیوبر:

هزاحل اجزای اعتبًذارد رٍػ(هزاجؼِ ثِ کتبة):

هزاحل اجزای رٍػ تَعظ داًؾجَ:

دالیل اًحزاف اس رٍػ اعتبًذارد اس ًظز داًؾجَ

پیؾٌْبد یب راّکبر داًؾجَ ثزای اجزای اعتبًذارد رٍػ

داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ دَاقان

فرم گسارش اجرای یک ريش تًاوبخطی
ثزگِ گشارػ اجزای یک رٍػ تَاًجخؾی
ًبم ثیوبر:

تؾخیص:

ثیوبرعتبى:

ثخؼ:

تبریخ:

ًبم رٍػ تَاًجخؾی اجزا ؽذُ:

ػلت اًجبم آى ثزای ثیوبر:

هزاحل اجزای اعتبًذارد رٍػ(هزاجؼِ ثِ کتبة)

هزاحل اجزای رٍػ تَعظ داًؾجَ

گشارػ ًتیجِ اجزای رٍػ ثز ثیوبر

تلفي:
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فرم ارایٍ یک طرح مراقبتی
تَجِ:جْت اًجبم ایي تکلیف حتوب اس فزم ثزرعی ٍ ارسیبثی اٍلیِ هذدجَی ثغتزی در ثیوبرعتبى یب فزم ثزرعی هذدجَ در ثخؼ
اٍرصاًظ اعتفبدُ ًوبییذ.
ثزگِ ارایِ یک عزح هزاقجتی
ًبم ثیوبر:

ثیوبرعتبى:

تؾخیص:

ثخؼ:

تبریخ:

ؽوبرُ توبط:

بیان مشکل بیمار از زبان خودش:

ًتبیج ثزرعی ٍ هؼبیٌِ ثیوبر:
قلت ٍ ػزٍق

تٌفظ

اعکلتی ػضالًی

گَارػ ٍ ادراری اػصبة

عبیز عیغتوْب

ًتبیج غیز عجیؼی تغتْبی تؾخیصی
تصَیز ثزداری

ًَار قلجی

تؾخیصْبی پزعتبری

ثیَؽیوی

ّوبتَلَصی

هذاخالت پزعتبری

ادراری

اًؼقبدی

عبیز آسهبیؾبت

ارسؽیبثی هذاخالت
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برگٍ گسارش بروامٍ ریسی ترخیص ي پیگیری
ثزگِ گشارػ ثزًبهِ ریشی تزخیص ٍ پیگیزی
ًبم ثیوبر:

تؾخیص:

ثیوبرعتبى:

ؽوبرُ پزًٍذُ:

ثخؼ:

تبریخ تزخیص:

تلفي:

ػلت تزخیص ثیوبر اس ثیوبرعتبى:
ػذم ًیبس ثیؾتز ثیوبر ثِ خذهبت ثیوبرعتبًی
اػشام ثیوبر ثِ عبیز هزاکش ثب ًظز پشؽک
رضبیت ؽخصی
اػشام ثیوبر ثِ عبیز هزاکش ثب ًظز ّوزاُ ثیوبر ثِ ّز دلیل
دعتَرالؼولْب ٍ آهَسؽْبی حیي تزخیص
لیغت دارٍّبی هصزفی ثیوبر

آهَسؽْبی ارایِ ؽذُ ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ در سهیٌِ هصزف دارٍّب در هٌشل تَعظ داًؾجَ

سهبى هزاجؼِ عزپبیی جْت پیگیزی ٍ ػلت آى

آهَسػ ًحَُ پیگیزی درهبى

گشارػ ًحَُ ثزرعی ٍ پیگیزی ٍضؼیت ػوَهی

گشارػ ًتبیج حبصل اس ثزرعی ٍ پیگیزی ٍضؼیت ثیوبر

راٌّوبیی ّبی السم ارایِ ؽذُ ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ ثب تَجِ ثِ پیگیزی ثیوبر

دالیل اًحزاف اس اصَل پیگیزی ثیوبراس ًظز داًؾجَ

پیؾٌْبد یب راّکبر داًؾجَ ثزای اجزای اصَل پیگیزی ثیوبر

ارسیبثی اثز ثخؾی پیگیزیْب
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فرم تریاش بیمارستاویESI
ًقغِ تصوین گیزی ( Aعغح )1
بلِ

سَال:آیا بیوار در حال هري است؟
بررسی ّای فَری
ٍ :Aضؼیت راُ َّایی
ٍ: Bضؼیت تَْیِ
ٍ:Cضؼیت گردش خَى
:Dتغییرات سطح پاسخ دّی

خیر
لابل لبَل





ػالین ٍ ًطاًِ ّای خطر

ًمطِ تصوین گیری( : Bسطح )2
بلِ
آیا بیوار ٍضؼیت بحراًی دارد؟
آیا بیوار گیج ،خَاب آلَدُ یا بذٍى پاسخ است؟
A
V
P
U
بلِ
بلِ
آیا بیوار دچار درد ضذیذ است؟
ضذت درد ضذیذ( )7-01هتَسط( )4-6خفیف( )0-3بذٍى درد()1
تَْع  استفراؽ  تؼریك تاوی واردی اسپاسن ػضلِ  سایر......
ػالین ّوراُ با درد چیست؟
بلِ
آیا بیوار احتواال ًیاز بِ اتاق ػول دارد؟
بیوار چِ هذت هی تَاًذ هٌتظر پسضه ٍ الذاهات درهاًی بواًذ؟ 01....9....8....7...6....5...4....3....2....0
ًمطِ تصوین گیری ( Cسطح )5ٍ 4 ٍ 3
الذاهات رٍتیي
رٍضْای تطخیصی ٍ درهاًی وِ احتوال دستَر اى برای هذدجَ ٍجَد دارد
گرفتي ضرح حال
آزهایطات خاظ:
هؼایٌِ بیوار
رادیَ گرافی سًََگرافی  CT اسىي   MRI اسىي  سایر
ري گیری(ّپاریي الن)
دارٍّای تسریمی
اًفَزیَى ٍریذی
تجَیس دارٍّای خَراوی 
بخیِ زدى
پاًسواى تخصصی 
هرالبت سادُ از زخن
ًام هطاٍرُ هَرد ًیاز:
هطاٍرُ تخصصی 
آزهایطات رٍتیي بیوارستاى
پرسیجرّای سادُ(سًَذاز،لَلِ هؼذُ ًٍ  )....ام پرسیجر:
ًسخِ ًَیسی
پرٍسیجرّای پیچیذُ(وطیذى هایغ هغسی ًخاػی،برًىَسىَپی ًٍ  )...ام پرسیجر:
تؼییي سطح تریاش بر اساس تؼذاد هٌابغ تطخیصی درهاًی هَرد ًیاز
سطح ّ( 5یچ)
سطح (4یه رٍش)
سطح  3تحت ًظر (ًیاز بِ دٍ یا چٌذ رٍش تطخیصی درهاًی)
هرخع
هرخع
ًمطِ تصوین گیری (Dتصوین گیری بیي سطح )3 ٍ 2
گسارش ػالین
هؼیار خطر در
هؼیار خطر زیر 8
هؼیار خطر در ًَزاد
تحت ًظر هَلت
حیاتی بیوار
بالغیي
سال
>011
>041
>081
HR
بستری 
>21
>31
>41
RR
<%92
<%92
<%92
O2sat
ارجاع بِ.......
ارجاع بِ.......
سطح :3تحت ًظر
سطح:2پایص دلیك ٍ تؼییي هجذد هذت اًظار برای الذام
درهاًی  01...9...8...7...6...5...4...3...2....0دلیمِ
تؼییي سطح تریاش تَسط
پرستار

سطح 0

ًبم پزعتبر تزیبص اهضب ٍ هْز:

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح5

خیر
خیر
خیر
ًذارد
خیر

