دانشگاه علوم پزشکی ایران
مرکز روانپزشکی ایران
دفتر پرستاری
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فرآیند مراقبت از بيمار فرآیند پویایی است و تمام پرسنل درمانی در آن مشارکت دارند .ارائه بهترین مراقبت حمایت
کننده و برآورده نمودن نيازهای بيماران ،نيازمند برنامه ریزی و همکاری می باشد .ارزیابی مجدد بيمار به منظور بررسی
ميزان تناسب و کارایی تصميمات مراقبتی کليدی است .بيماران پس از انجام ارزیابی اوليه توسط پرستار بر اساس فرآیند
مراقبتی در هر شيفت مورد ارزیابی مجدد قرار می گيرند .براساس استانداردهای اعتبار بخشی بيمارستان و طبق سنجه
های "ارزیابی و مراقبت مستمر از بيمار "و "ارزیابی عملکرد پرستاران "الزامی است نکات زیر در هر شيفت در گزارش
پرستاری مورد توجه قرار گرفته و ثبت شود:
 .1عالئم حياتی شامل تعداد نبض ،فشارخون ،تعداد تنفس و درجه حرارت
 .2سطح مراقبتی بيمار
 .3وضعيت ارتباطی :هوشياری ،خواب آلودگی ،گيج ،بدون پاسخ و آگاه به زمان و مکان بودن
 .4حساسيت در طول زمان بستری در صورت مثبت بودن نوع آن دارویی ،غذایی و...
 .5محدودیت در حرکت به صورت استراحت مطلق ،نسبی
 .6ارزیابی خطرزخم بستر
 .7ارزیابی خطر سقوط از تخت
 .8غربالگری و بررسی درد
 .9بررسی وضعيت تغذیه :نوع رژیم غذایی و روش تغذیه
 .11انجام غربالگری تغذیه ای نوبت دوم در صورت نياز
 .11ارزیابی سيستم ها)سيستم های قلبی -عروقی ،تنفسی ،عصبی ،عضالنی -اسکلتی ،گوارش ،کليوی -ادراری تناسلی،
پوست،روان و سایر سيتم ها مانند چشم ،لثه ها  ،زبان و دندان ها(
 .12ارزیابی وضعيت روانی در بيماران دچار اختالالت روان) وضعيت روانی -حرکتی ،تکلم ،خلق ،عاطفه ،تفکر ،جریان فکر،
محتوای فکر ،نوع هذیان ،توهم ،جهت یابی ،تمرکز حواس ،حافظه ،قضاوت(
 .31ثبت برنامه مراقبت پرستاری بر اساس تشخيص های پرستاری و اجرای برنامه ،ارزشيابی و در صورت لزوم اصالح
برنامه مراقبتی
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