دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران
مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران
دفتر پرستاری

دستورالعمل ثبت ارزيابي جسمي ورواني رد گزارشات حین بستری

(رپستار از بيمار)
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بسمه تعالي

اطمينان از ارائه خدمات كيفي ،ايمن و اثربخشي آن در مراكز ارائه دهنده خدمات سالمت ،يكي از اهداف مهم نظام
اعتبار بخشي محسوب مي شود .از آن جا كه ارزيابي پرستار از بيمار يكي از ملزومات نظام اعتبار بخشي مي باشد،
لذا دستورالعمل ثبت ارزيابي جسمي ورواني در گزارشات پرستاری توسط جمعي از كارشناسان دفتر پرستاری
(آقای فريد امامي سوپروايزر آموزشي-بابک وفايي سوپوايزر باليني –زهرا طالب نيا مدير پرستاری) تنظيم شد.
شايان ذكر است اين فرم از طريق اين دفتر به سوپروايزران وسرپرستاران وپرستاران ارسال گرديد و كليه
كارشناسان پرستاری ملزم به ثبت ارزيابي جسمي ورواني و ثبت مداخالت انجام شده و نتايج اثربخشي اقدامات در
گزارشات پرستاری پرونده پزشكي بيمار بر اساس دستورالعمل ذيل در كليه بخش های اورژانس وبستری مي
باشند الزم به ذكر است در صورت مشاهده ومعاينه وبررسي وگزارشات وارزيابي ها...در صورتيكه هر گونه
مشكالت جسمي ورواني غير از موارد ذيل وجودداشته باشد بايد ثبت گردد.
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دستورالعمل ثبت وضعیت سطح مراقبتی بیمار بر اساس پنج سطح تعریف شده:

 سطح=1خود مراقبت كه نياز به  1-2ساعت مراقبت پرستاری در روز دارد .ميتواند به تنهايي از تخت خارج شده
و به تنهايي حمام و كارهای ديگرش را انجام دهد
 سطح=2حداقل مراقبت كه نياز به  3-4ساعت مراقبت پرستاری در روز دارد .برای استفاده از حمام و دستشويي
نياز به كمک دارد.
 سطح=3مراقبت متوسط كه نياز به  5-6ساعت مراقبت پرستاری در روز دارد.
 سطح=4مراقبت ويژه تعديل شده كه نياز به  5-6ساعت مراقبت پرستاری در روز دارد.
 سطح=5مراقبت ويژه كه نياز به  11-14ساعت مراقبت پرستاری در روز دارد.
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.دستورالعمل ثبت وضعیت عمومی و ظاهری بیمار مواردی چون :

 خلق بيمار :آرام ،مضطرب ،افسرده ،ترس،شاد وبي قراری و...
 هوشياری ،خواب آلودگي ،گيج ،بدون پاسخ و آگاه به زمان و مكان بودن
 وضعيت تعادل در هنگام راه رفتن و خواب و..
 آراستگي ظاهر
 ميزان توجه بيمار به بهداشت فردی خود
 كليه موارد فوق مي بايست ذكر گردد ومداخالت انجام شده ضمن اثربخشي اقدامات قيد گردد.
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دستورالعمل ثبت وضعیت روانی شامل موارد ارتباطی و رفتار بیمار مواردی چون :

 اختالل در تفکر:
اختالل تفكر ،اغلب در آسيبهای مغزی و سايكوزها مشاهده ميشود ،اما ممكن است عالئمي همچون پرش افكار در
بيماران مانيک نيز مشاهده شود .اختالل در تفكر ،معموال از طريق اختالالتي كه در تكلم يا نوشتن نمودار ميشود ،تشخيص
داده ميشود.
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تفكر ،جريان هدفدار عقايد ،نمادها و تداعيها كه در مقابل يک مساله يا كار شروع شده و به نتيجهای واقعگرايانه منتج
ميشود .توالي منطقي اين جريان حاكي از طبيعي بودن تفكر است .انحرافهای گاه به گاه از منطق كه لغزشهای
فرويدی نيز خوانده ميشود ،جزئي از تفكر نرمال خوانده ميشود .اختالل در تفكر به دو بخش تقسيم ميشود كه
عبارتند از:
اول) اختالالت خاص در فرم تفكر كه شامل اختالالت زير

است:

الف .واژهسازی :ساختن واژههای جديد توسط بيمار ،معموال با تركيب سيالبهای ساير كلمات ،اغلب در اسكيزوفرن
مشاهده ميشود.
ب .ساالد كلمات :تركيب نامربوط كلمات و عبارات.
ج .حاشيهپردازی :گفتار غيرمستقيمي كه با تاخير در ادای مطلب همراه است .شخص ،باالخره از مبداء به مقصد مورد
نظر ميرسد و با اضافه كردن مفرط جزئيات و اشارات داخل پرانتز مشخص ميشود.
د .تفكر مماسي ناتواني در داشتن تداعيهای هدفدار در تفكر كه در آن سخنگو هرگز به مقصد نميرسد.
ه .بيربطي افكاری كه عموما قابل فهم نيست .در كنار هم بودن افكار و كلمات بدون هيچ ارتباط گرامری يا منطقي كه
منجر به آشفتگي ميشود.
و .درجازدن تداوم پاسخ به محرک قبلي ،بعد از آنكه محرک جديد ارائه شده است.
ز .وراجي :تكرار بيمعني كلمات يا عبارات خاص.
ح .پژواک كالم :تكرار كلمات يا عبارات يک شخص توسط شخص ديگر.
ط .ادغام[تركيب مفاهيم متفاوت به شكل واحد.
ی .پاسخ نامربوط پاسخي كه با سوال هماهنگي ندارد.
ک .خروج از خط :انحراف تدريجي يا ناگهاني در رشته افكار بدون انسداد.
ل .شل شدن تداعيها :جريان افكار كه در آن ،فكر به طريقي كامال نامربوط از موضوعي به موضوع ديگر منحرف
ميشود.
م .پرش افكارايراد سريع كلمات يا بازی با كلمات كه موجب انحراف مكرر از موضوعي به موضوع ديگر ميشود.
نژ .تداعي صوتي تداعي كلماتي كه صدای يكسان ولي معنای متفاوتي دارند؛ كلمات هيچ ارتباط منطقي با هم ندارند.
س .انسداد قطع ناگهاني در رشته افكار قبل از آنكه فكری به پايان برسد .بعد از يک وقفه كوتاه ،شخص از آنچه مورد
بحث بوده ،چيزی به خاطر نميآورد.
ع .گلوسواللي :ابراز پيامي مكاشفهای از طريق كلماتي نامفهوم .سخن گفتن زيرزبانيهم گفته ميشود .اگر در متن مذهب
صورت بگيرد ،اختالل تفكر شمرده نميشود .زبان كالمي خصوصيهم گفته ميشود
دوم ) اختالالت خاص در محتوای تفكر كه شامل اختالالت زير است:
الف .فقر محتوای كالمكالمي كه به علت ابهام ،تكرارهای بيمعني و عبارات نامفهوم اطالعاتي به شنونده منتقل نميكند.
ب .عقيده بيش بها دادهشده[ :باور اشتباهي غيرمعقول ثابت ،كه ثبات آن كمتر از تفكر هذياني است.
ج .هذيان :عقيده باطلي كه بر استنباط نادرست شخص از واقعيت بيروني متكي است ،هماهنگ با هوش و زمينه فرهنگي
بيمار نيست و با منطق اصالح نميگردد و شامل انواع گوناگوني است.
د .گرايش فكری يا اشتغال فكری :تمركز فكر روی عقيدهای بهخصوص ،همراه با يک مايه عاطفي قوی ،مثل گرايش
پارانوئيد يا اشتغال ذهني انتحاری.
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ه .ايگوماني اشتغال ذهني بيمارگونه با خود.
و .مونوماني :اشتغال ذهني با موضوعي واحد.
ز .خودبيمارانگاری نگراني مبالغهآميز در مورد سالمت جسمي كه مبنای عضوی ندارد ،بلكه بر تعبير غيرواقعي نشانهها يا
غيرطبيعي بودن احساسها متكي است.
ح .وسواس فكری :دوام بيمارگونه يک فكر يا احساس غيرقابل مقاومت كه با سعي منطقي قابل رفع از هشياری نيست و با
اضطراب همراه است.
ط .وسواس عملي :نياز بيمارگونه برای به انجام رساندن يک تكانه ،كه اگر مقاومت شود ،ايجاد اضطراب ميكند .رفتار
تكراری در واكنش به يک فكر وسواسي يا انجام آن طبق آدابي خاص كه فينفسه هدفي ندارد مگر جلوگيری از وقوع
اتفاقي در آينده.
ی .بددهني :ادای جبری كلمات زشت.
ک .فوبي :ترس بيمارگونه ،مقاوم ،غيرمنطقي و اغراقآميز از محرک يا موقعيتي خاص كه نتيجه آن ميل شديد به
اجتناب است و شامل انواع گوناگوني ميباشد.
ل .نوسيز :حالتي وحيگونه كه در آن ،نور شديدی پديد ميآيد و شخص اين احساس را پيدا ميكند كه برای هدايت و
فرماندهي برگزيده شده است.
م .وحدت عرفاني :احساسي نامحدود از اتحادی اسرارآميز با قدرتي اليتناهي .اگر هماهنگ با مذهب و محيط فرهنگي
بيمار باشد ،اختالل محتوای فكر شمرده نميشود.


و ضعيت همكاری بيمار به صورت (دارد – ندارد -متغير است)

 داشتن يا نداشتن بصيرت به بيماری
 نحوه صحبت كردن بيماربه صورت واضح ،اشكال در تكلم با ذكر نوع آن ،عدم توانايي در صحبت كردن
 مصرف سيگار ،سوء مصرف داروها ،الكل
 ميزان و نحوی برقراری ارتباط (چشمي وكالمي)
 نحوی برقراری ارتباط با سايرين(داشتن و يا عدم حضور در جمع وفعاليت های گروهي-درگيری و)...
 مسئوليت پذيری
 وجود رفتارهای غير طبيعي مانند پرخاشگری وتمايالت جنسي  self-talking &self-laughing ،رفتارهای
كليشه ای و ...
 كليه موارد فوق مي بايست ذكر گردد ومداخالت انجام شده ضمن اثربخشي اقدامات قيد گردد.
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دستورالعمل ثبت وضعیت عالئم حیاتی و اوضاع همودینامیکی مواردی چون :

 عالئم حياتي شامل تعداد نبض ،فشارخون ،تعداد تنفس و درجه حرارت به صورت روزانه ويا ساعتي طبق دستور
پزشک


اطالع رساني به پزشک در صورت عاليم حياتي غير طبيعي وثبت زمان اطالع و دستورات داده شده واثر بخشي
اقدامات انجام شده

 وزن بيمار به صورت هفتگي جمعه ها ودر صورت دستور پزشک طبق دستور در زمان درخواست شده
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 اطالع رساني به پزشک در صورت تغييررات ورن غير طبيعي (كمتر يا بيشتر از 2كيلوگرم در هر بار كنترل
وزن)وثبت زمان اطالع و دستورات داده شده واثر بخشي اقدامات انجام شده
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دستورالعمل ثبت وضعیت ثبت جذب و دفع و وضعیت دفعی مواردی چون:

 در صورت كنترل جذب و دفع  ،ميزان آن را در پايان هر شيفت محاسبه و در انتهای شيفت جمع  24ساعت را
محاسبه و قيد نماييد .


در صورتي كه بيمار استفراغ يا هرگونه درناژ يا ترشحاتي داشته باشد بايد رنگ  ،محتوا و مقدار آن ثبت شود

 در مورد استفراغ و الواژ  ،دفعات نيز بايد ذكر شود.
 بروز مشكالت ادراری(احتباس ،سوزش وبي اختياری روزانه يا شبانه و)...
 بروز مشكالت دفعي(يبوست و اسهال و )..
 كليه موارد فوق مي بايست ذكر گردد ومداخالت انجام شده ضمن اثربخشي اقدامات قيد گردد.
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دستورالعمل ثبت وضعیت ثبت وضعیت خواب و فعالیت مواردی چون:

 خواب و استراحت بيمار بر حسب آرام و يا داشتن مشكالت خواب
 ميزان زمان خواب نيمروزی(ساعت خواب)
 ميزان و نحوی خواب شبانگاهي شامل :ديرخوابيدن با ذكر ساعت ،زود بيدار شدن با ذكر ساعت،خواب منقطع ،راه
رفتن در خواب و....و اقدامات انجام شده مانند ويزيت پزشک و تجويز دارو ودادن تمرينات آرام بخش وكاهش
محرک ها واثربخشي
 ميزان تحرک شامل:پرتحركي ،كم تحركي وكندی در حركات وداشتن ورزش و...
 توانايي انجام كار های روزانه :حركت ،لباس پوشيدن ،غذاخوردن
 كليه موارد فوق مي بايست ذكر گردد ومداخالت انجام شده ضمن اثربخشي اقدامات قيد گردد.
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دستورالعمل ثبت وضعیت ثبت وضعیت تغذیه مواردی چون :

 ميزان اشتها ونحوی صرف غذا دركليه شيفتها(كم –زيادو)..
 رعايت رژيم غذايي خاص
 مصرف مكمل های غذايي و نوع آن
 كليه موارد فوق مي بايست ذكر گردد ومداخالت انجام شده ضمن اثربخشي اقدامات قيد گردد.
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دستورالعمل ثبت وضعیت ثبت عالئم ونشانه های مشکالت جسمی مواردی چون :

 الف) نِشانه بيماری يا( ،)Symptomيک پديده ذهني و سوبژكتيو است و به اظهار ٬درک و تغييراتي در حاالت بدن
گفته ميشود كه نشان از ابتالء به بيماری دارند و توسط بيمار گزارش ميشوند مانند:
 سردرد  -درد مزمن  -كسالت/خستگي (ضعف بدن ،بيرمقي  -عرق مفرط  -خشكي دهان -نفستنگي  ، ،سكسكه- ،
سينهدرد  ، - -نفسنفس زدن ،بي قراری و...
 ب)عالئم بيماری( )SIGNآن دسته از نشانههای تخصصي كه تنها توسط پزشک و پرستار تشخيص داده ميشودمانند:
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 نابهنجاری ضربان قلب -شوک (شوک قلبي) –نابهنجاری تنفسي(مانند تاكي پنه و -).مشكالت پوستي (تورم ،قرمزی
)و...
 كليه موارد فوق مي بايست ذكر گردد ومداخالت انجام شده ضمن اثربخشي اقدامات قيد گردد.
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دستورالعمل ثبت وضعیت محدودیت های جسمی مواردی چون :

 مشكل شنوايي و استفاده داشتن سمعک در گوش راست يا چپ
 داشتن مشكل بينايي وذكر نوع آن به صورت نابينايي ،كم بينايي و استفاده از عينک و لنز تماسي
 توانايي صحبت كردن ،خواندن ،نوشتن
 نقص و قطع عضو و ذكر عضو مبتال
 استفاده از وسابل كمكي در حركت
 داشتن هرگونه پروتز و ذكر نام آن
 داشتن دندان مصنوعي
 داشتن هر گونه درن ،پانسمان ،آتل ،گچ ،تراكشن و ذكر محل آن
 كليه موارد فوق مي بايست ذكر گردد ومداخالت انجام شده ضمن اثربخشي اقدامات قيد گردد.
 -11دستورالعمل ثبت وضعیت ثبت موارد پاراکلینیکی مواردی چون :
 نوع(نام) آزمايشات پاراكلينيكي را در صورت انجام با ذكر ساعت و تاريخ گزراش نمايد .
 پاسخ آزمايشات پاراكلينيكي را پس از دريافت با دقت مطالعه و در صورت وجود موراد غير طبيعي  ،ساعت دقيق
دريافت را گزارش و در صورت ضرورت بالفاصله به پزشک معالج اطالع دهيد و موضوع را در گزارش ثبت نماييد..
 -11دستورالعمل ثبت وضعیت ثبت موارد قابل پیگیری مواردی چون :
 روند پيگيری و ثبت آزمايشات  ،عكسبرداری ها گرافيها  ،در كاردكس بيمار درج و تيک مي گردد اما ذكر اقدامات
انجام شده در هر شيفت و پيگيری آن در شيفت بعدی بايد در گزارشات پرستاری نيز موجود باشد
 -12دستورالعمل ثبت وضعیت ثبت ااقدامات دارویی مواردی چون :

 كليه اطالعات ضروری را در مورد دستورات دارويي اجرا شده ثبت نماييد ( نام دارو  ،دوز دارو  ،راه تجويز دارو ،
تاريخ شروع  ،زمان استفاده دارو  ،نام دهنده دارو و ) ...
 در صورتي كه يک يا چند مورد از دستورات پزشک به عللي اجرا نشد  ،ضروری است پرستار دستورات اجرا نشده
را با ذكر علت آن ثبت نمايد
 Drug Error و امتناع از مصرف دارو گزارش اشتباه و دز و روش تجويز و زمان و فرد و حذف دز و داروی تاريخ
گذشته و طريقه اطالع به پزشک مسئول و مداخالت و واكنش بيمار
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 -13دستورالعمل ثبت وضعیت ثبت دارو های :STAT/PRN

 علت اجرای دستور  STAT/PRNبا ذكر علت ،زمان و تاثير
 -14دستورالعمل ثبت وضعیت ثبت اقدامات ایمنی مواردی چون :

 اقدامات حفاظتي نظير ميله های كنار تخت يا ساير محدود كننده ها  ،بعالوه زمان استفاده از اين ابزار ها  ،دليل
استفاده از انها و وضعيت محدود كننده ها ( باال يا پايين بودن ميله های كنار تخت ) و پاسخ بيمار به محدود كننده
ها ثبت گردد
 انجام مهار فيزيكي و استفاده از اتاق امن با ذكر علت ،زمان شرروع وختم و تاثير
 -15دستورالعمل ثبت وضعیت ثبت دستورات تلفنی:
الزم به ذكر است در اين مركز به علت حضور پزشكان دستورات تلفني داده نمي شود مگر بر اساس خط مشي موجود در
بخش لذا در مواردمحدود دستورات داده شده توسط پزشک بصورت تلفني و بعضا شفاهي صورت مي گيرد كه در چنين
مواردی بايد دستور تلفني به طور كامل در پرونده بيمار تحت عنوان ) ( Tel Orderبا ذكر نام پزشک و ساعت دستور  ،ثبت
شده و جهت صحت درک دستور مجددا توسط پرستار مستمع بازگو گردد و پس از اطمينان از صحت دستور تلفني در
قسمت دستورات پزشک درج شده و سپس مهر وامضا پرستار وشاهد ثبت اجرا گردد  .دستورات تلفني بايد در اولين
فرصت(حداكثر24ساعت) توسط پزشک معالج امضا گردد  .جهت ثبت مكالمه تلفني و تهيه مدرک پرستار بايستي به عوامل
زير در گزارش اشاره نمايد:
 چه موقع تماس گرفته است؟
 چه كسي تماس گرفته است؟
 با چه كسي صحبت شد؟

 چه اطالعاتي داده شد؟
 -16دستورالعمل ثبت وضعیت ثبت حوادث و خطا ها وعوارض مراقبتی و دارویی مواردی چون :
 ثبت گزارش حوادث اتفاقي ايجاد شده توسط بيماران مانند:
آسيب به خود وديگران ،خودكشي و دگركشي و آتش سوزی سوئ مصرف مواد ،دارو  ،الكل وتخريب اموال و فرار و ..
 ثبت عوارض مراقبتي و دارويي مانند:
خطا در چک دستورات پزشک-خطا در اجرای دستورات پزشک-زخم بستر-سقوط -احيای ناموفق -سونداژ مكرر-اتتقال
غير ايمن -نمونه گيری اشتباه-تزريق دارو زير جلدADR-عوارض ناخواسته دارويي-تب بعد از سنداژ-عفونت زخم-
سلوليت -آبسه بعد از تزريقات-
 گزارش حوادث اتفاقي بايستي بالفاصله پس از بروز حادثه در گزارش پرستاری وفرم مربوطه كه در اختيار بخش
ها قرار دارد ثبت گردد.
 گزارش حوادث اتفاقي شامل موارد زير است:
 توصيف دقيق واقعه
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 زمان حادثه
 اقدامات الزم جهت كنترل عوارض در زمان حادثه
 زمان اطالع به پزشک مسئول
 زمان ويزيت بيمار توسط پزشک
 درمانها و پيگيريهای الزم جهت درمان و كنترل عوارض ناشي از حادثه

 -17دستورالعمل ثبت وضعیت ثبت اقدامات پرستاری: Procedures Record
بهتر است برای ثبت هر پروسيجر و اقدامي از تكنيک  W6استفاده شود و برای هر پروسيجری قيد شود كه اوال چه
پروسيجری اجرا شده (  ) Whatچرا (  ) Whyچه زماني (  ) Whenكجا (  ) Whereتوسط چه كسي (  ) Whoو چگونه ( )How
 .ولي هميشه الزم نيست در مورد هر چيزی  6مورد رعايت شود  .زماني كه مسئله ای بريا دانش حرفه ای پرستاری بسيار
واضح باشد مثل سوند در داخل مجرای ادراری گذاشته شد كه در اين جا هر پرستاری مي داند كه سوند فولي درون مجرا
گذاشته مي شود ولي زماني كه كاتتر سوپراپوبيک استفاده مي شود  ،محل آن بايد قيد شود .
مواردی چون:

Oxygen Therapy 
 .1داليل شروع اكسيژن درماني (عالئم اختالل تنفسي
 .2زمان شروع اكسيژن درماني و طول مدت اكسيژن درماني
 .3روش اكسيژن درماني
 .4ميزان اكسيژن درماني
 .5واكنش فرد نسبت به اكسيژن درماني
Wound Dressing 
 .1ناحيه زخم
 .2وسعت و اندازه زخم
 .3نزديک بودن لبه های زخم
 .4وجود يا عدم وجود ترشح
 .5رنگ و نوع و ميزان ترشح
 .6وجود درن
 .7نوع محلول شستشو
 .8واكنش مددجو و عالئم مهم همراه زخم مانند تب و درد و احساس نگراني
Bladder Catheterization 
 .1هدف از سنداژ مثانه
 .2نوع سند جهت سنداژ
7

 .3سايز سند
 .4ثبت مانورها قبل از سنداژ
 .5حجم مايع مورد استفاده جهت فيكس كردن بالون
 .6حجم و رنگ و مواد خارجي موجود در ادرار پس از سنداژ مثانه
 .7در صورت شستشو :حجم و نوع محلول شستشو و حجم و رنگ مواد برگشتي و واكنش مددجو
N.G.T insertion 
گاواژ:
.I
1

داليل لوله گذاری معده

2

نوع گاواژ :متناوب و مداوم

3

حجم و نوع محلول گاواژ

4

حجم مايع موجود در معده قبل از گاواژ

5

رنگ ترشحات برگشتي از معده

6

واكنش ممدجو

.II

الواژ:

1

داليل الواژ

2

نوع و حجم محلول الواژ

3

حجم و رنگ موارد برگشت

4

واكنش مددجو

 ثبت گزارشCPR
1

زمان و نوع ايست (فقدان نبض يا تنفس)

2

زمان شروع احياء قبلي و ريوی CPR

3

ريتم قلبي در زمان شروع دارو درماني و پس از اجراء دارو درماني

4

ريتم قلبي در زمان شروع دفيبريالسيون و پس از دفيبريالسيون

5

لوله گذاری و اكسيژن درماني

6

تعداد و وات دفيبريالسيون و واكنش بيمار نسبت به دفيبريالسيون

7

دارودرماني(نوع و دز و زمان و اسم فردی كه دارو را برای بيمار تجويز و تزريق مي نمايد.

8

واكنش مردمكها

9

افراد عضوتيم احياء

 11زمان خاتمه CPR

- -18دستورالعمل ثبت وضعیت ثبت آموزش به بیمار و همراهان وی:
بر اساس مصاحبه ،مشاهده ،مستندات پرستار از بيمار تكميل مي گردد.
 تمايل بيمار به يادگيری
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 توانايي يادگيری بيمار
 موانع يادگيری بر حسب نوع آن شامل :جسمي ،خواندن ،زبان ،شناختي ،انگيزشي و رواني
 نياز بيمار به بررسي های جامع تر بر حسب بررسي اوليه پرستار از بيمار شامل  :مديريت درد،تغذيه ،
روانپزشكي  ،دندانپزشكي ،چشم پزشكي  ،شنوايي سنجي و ذكر ساير سيستم های مورد نيازدر قسمت ساير
موارد
 ذكر نوع نياز آموزشي بيمار بر حسب :فرايند بيماری ،مراقبت ،درمان ،داروها و مصرف آن ،تجهيزات و
وسايل ،تغذيه ،پروسجر های تشخيصي -درماني  ،روند ترخيص  ،فعاليت ،پيگيری ،معرفي سيستم های حمايتي

منبع:
 .1دستورالعمل ارزيابي اوليه مديريت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشكي تهران
 .2سادوک ،بنيامين و سادوک ،ويرجينيا؛ خالصه روانپزشكي ،ترجمه نصرتاهلل پورافكاری ،تهران ،شهرآب ،1384 ،چاپ
دوم ،جلد  ،1ص .412
 .3ثبت وگزارش نويسي مهری عباسي1381
دی ماه 1332
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