دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت درمان  -مدیریت امور پرستاری

دستورالعمل تكميل فرم ارزيابي اوليه رپستار از ب ماري

0

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 فرم "ارزیابی اوليه پرستار " ارسالي به بخش ها مي بايست  .كليه كارشناسان پرستاري ملزم به تكميل فرم
مذكور بر اساس دستورالعمل ضميمه آن حداكثر تا  42ساعت پس از بستري بيمار در كليه بخش هاي بستري به
استثناي درمانگاه هاي اورژانس ،درمانگاه هاي سرپايي و اتاق هاي عمل مي باشند.
دستورالعمل تكميل بخش اطالعات پايه ،وضعيت ارتباطي و حساسيت ها
اين بخش از فرم ارزيابي اوليه پرستار از بيمار بوسيله مصاحبه با بيمار يا همراه وي و مشاهده و بررسي تكميل مي گردد.

در قسمت اطالعات پايه ثبت:
 در ابتدا تاريخ و ساعت پذيرش بيمار توسط پرستار جنس بيمار
 تابعيت بيمار بر حسب ايراني و غير ايراني و نوع آن.
 عالئم حياتي بدو ورود شامل تعداد نبض ،فشارخون ،تعداد تنفس و درجه حرارت
 قد و وزن بيمار
 نحوه ورود بيمار بر مبناي با پاي خود ،صندلي چرخدار ،برانكارد و ساير روش هاي ورود.
 منبع اطالعات بيمار ،خانواده بيمار يا ساير منابع با ذكر آن
 همراهان بيمار بر حسب خانواده ،دوستان همكار و يا هيچ كس
 مراجعه بيمار از بر حسب مطب پزشک ،اورژانس ،اتاق عمل ،بخش ويژه ،بيمارستان ديگر ،منزل و ساير موارد.
 وضعيت تاهل بيمار بر حسب مجرد ،متاهل و ساير موارد
 تعداد فرزندان
 تحصبالت بيمار بر حسب باسواد و بي سواد
 شغل بيمار
 خلق بيمار :آرام ،مضطرب ،افسرده ،ترس
 فاكتورهاي استرس زاي اخير
 سيستم حمايتي بيمار شامل :همسر ،خانواده ،دوستان و آشنايان ،بهزيستي ،كميته امداد ،خيرين ،بيمه و نوع آن
 سرپرست خانواده بودن ،بي خانمان ،ساكن بهزيستي ،سراي سالمندان ،زندان

وضعيت ارتباطي:
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 هوشياري ،خواب آلودگي ،گيج ،بدون پاسخ و آگاه به زمان و مكان بودن
 همكاري بيمار به صورت بله يا خير
 زباني كه بيمار صحبت ميكند بر حسب فارسي ،تركي و ساير زبان ها با ذكر آن
 نحوه صحبت كردن بيماربه صورت واضح ،اشكال در تكلم با ذكر نوع آن ،عدم توانايي در صحبت كردن
 محاسبه مقياس گالسكو در كودكان و بزرگساالن بر حسب جدول زير:
جدول GCS
GCS
EYE

VERBAL

MOTOR

از يک ماه تا يک سالگي

بزرگسال

 1-5سال

خودبخودي

2

خودبخودي

2

خودبخودي

2

با داد زدن

3

با درخواست كالمي

3

در واكنش به صدا

3

با تحريک دردناک

4

با تحريک دردناک

4

با تحريک دردناک

4

بدون پاسخ

1

بدون پاسخ

1

بدون پاسخ

1

گريه يا خنده بچگانه

5

عبارات نامناسب

5

آگاه و هوشيار

5

گريه

2

كلمات نامناسب

2

گيجي و كلمات نامناسب

2

گريه نامناسب

3

گريه

3

پاسخ نامناسب

3

خرخر

4

خرخر

4

صداي غير قابل تشخيص

4

بدون پاسخ

1

بدون پاسخ

1

بدون پاسخ

1

حركات خودبخود طبيعي

6

اجراي دستورات

6

اجراي دستورات

6

تشخيص محل درد

5

تشخيص محل درد

5

تشخيص محل درد

5

دور كردن از محل درد

2

دور كردن از محل درد

2

دور كردن از محل درد

2

خم كردن غير طبيعي

3

دكورتيكه

3

دكورتيكه

3

باز كردن اندام ها

4

دسربره

4

دسربره

4

بدون پاسخ

1

بدون پاسخ

1

بدون پاسخ

1

حساسيت ها:
 حساسيت دارويي و در صورت مثبت بودن تبت نوع آن و عكس العملي كه بيمار به آن دارو داده است.
 حساسيت غذايي و در صورت مثبت بودن تبت نوع آن و عكس العملي كه بيمار به آن غذا داده است.
 ساير حساسيت هاي بيمار ثبت شود.

دستورالعمل تكميل تاريخچه سالمتي و ارزيابي دارو:
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اين بخش از فرم ارزيابي اوليه پرستار از بيمار بوسيله مصاحبه با بيمار يا همراه وي و مشاهده و بررسي تكميل مي گردد.
در تكميل قسمت هايي كه قابل توضيح است عينا اظهارات بيمار يا همراه وي ثبت گردد

تاريخچه سالمتي
ثبت موارد زير توسط پرستار:
 دليل بستري شدن از نظر بيمار ،سوابق بيماري هايي كه در فرم آورده شده است و در نهايت در قسمت ساير
موارد اگر بيماري بود كه در آيتم ها گنجانده نشده است
 داشن يا نداشتن مسموميت
 سابقه بستري در بيمارستان
 سابقه جراحي در گذشته و نوع ان
 سابقه ترانسفوزيون خون
 در بيماران خانم سابقه بارداري ،سقط ،سزارين يا زايمان طبيعي و ذكر تعداد آن ها
 عادات مصرف سيگار ،سوء مصرف داروها ،الكل
 داشتن رژيم غذايي خاص
 خواب و استراحت بيمار بر حسب آرام و يا داشتن مشكالت خواب
 مصرف مكمل هاي غذايي و نوع آن
 واكسيناسيون
 سابقه بيماري در خانواده و ذكر نوع آن
 سابقه مصرف دارو در زمان بستري و يا يک ماه قبل از بستري به همراه تكميل جدول دارويي شامل :نوع دارو،
مقدار دارو ،علت مصرف ،نحوه مصرف ،موثر بودن دارو
دستورالعمل تکميل محدودیت ها و ناتوانایی ها:
اين بخش از فرم ارزيابي اوليه پرستار از بيمار بوسيله مصاحبه با بيمار يا همراه وي و مشاهده و بررسي تكميل مي گردد.
ثبت موارد زير توسط پرستار:
 مشكل شنوايي به صورت بلي يا خير
 داشتن سمعک در گوش راست يا چپ
 داشتن مشكل بينايي به صورت خير  ،بله و ذكر نوع آن به صورت نابينايي ،كم بينايي ،داشتن عينک و لنز تماسي
 توانايي صحبت كردن ،خواندن ،نوشتن
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 نقص و قطع عضو و ذكر عضو مبتال
 استفاده از وسابل كمكي در حركت
 داشتن هرگونه پروتز و ذكر نام آن
 توانايي انجام كار هاي روزانه :حركت ،لباس پوشيدن ،غذاخوردن
 داشتن دندان مصنوعي
 استفاده از اكسيژن در خانه
 داشتن هر گونه درن ،پانسمان ،آتل ،گچ ،تراكشن و ذكر محل آن
دستورالعمل تکميل ارزیابی زخم بستر Braden
اين دستورالعمل در راستاي خط مشي ارتقاء ايمني بيماران و ارزيابي مستمر و يكپارچه بيماران مي باشد.
 -1در ابتدا بيمار از نظروجود زخم بستر ارزيابي مي شود بر حسب محل زخم ,درجه زخم و وجود ترشح .در صورت
عدم وجود زخم ,از نظر از نظر استعداد زخم ارزيابي مي شود.
 -4اولين بخش ،ارزيابي سطح هوشياري بيمار با دامنه  1-2مي باشد:
عدم پاسخ به محرک دردناک

 1امتياز

پاسخ به تحريكات دردناک

 4امتياز

گاها به دستورات كالمي پاسخ مي دهد

 3امتياز

به دستورات كالمي پاسخ داده و درد را بيان مي كند

 2امتياز

 -3دومين بخش ،ارزيابي رطوبت پوست بدن بيمار با دامنه  1-2مي باشد:
ملحفه و لباس بيمار ،همواره مرطوب مي باشد

 1امتياز

ملحفه ها در هر شيفت ،به دليل خيس بودن تعويض مي شود

 4امتياز

ملحفه ها حداقل يكبار در روز به دليل خيس بودن ،تعويض مي

 3امتياز

شود
ملحفه ها ،طبق روتين ،بدون خيس بودن تعويض مي شود

 2امتياز

 -2سومين بخش ،ارزيابي ميزان فعاليت فيزيكي بيمار با دامنه  1-2مي باشد:
محدوديت در تخت ،اجازه خروج از تخت را ندارد()CBR

 1امتياز

با صندلي چرخدار حركت مي كند

 4امتياز

با كمک گاها راه مي رود

 3امتياز

مرتبا بطور مستقل راه مي رود

 2امتياز

 -5چهارمين بخش ،اريابي توانايي در تغيير پوزيشن با دامنه  1-2مي باشد:
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كامال بدون حركت مي باشد

 1امتياز

تحرک خيلي محدود در تخت

 4امتياز

محدوديت حركتي كم در تخت

 3امتياز

حركت مستقل و بدون كمک در تخت

 2امتياز

 -6پنجمين بخش ارزيابي مربوط به تغذيه با دامنه  1-2مي باشد:
تغذيه بيمار كامال ناكافي است ممكن است روزها  NPOباشد

 1امتياز

تغذيه ناكافي از راه دهان يا از طريق NGT

 4امتياز

تغذيه ناكافي بطوري كه بيش از نصف غذايش را مي خورد

 3امتياز

تغذيه كامال خوب ،همه وعده هاي غذايي را بطور كامل مي

 2امتياز

خورد
 .7ششمين بخش ارزيابي ،مربوط به اصطكاک و سايش پوست بدن با دامنه  1-3امتياز مي باشد:
همواره ،موقع جابحايي روي ملحفه كشيده مي شود

 1امتياز

موقع جابجايي ،گاها كمک مي كند ولي باز هم قسمت هايي از بدن

 4امتياز

بيمار بر روي ملحف سائيده مي شود
 3امتياز

بطور كامل قادر به بلند كردن بدن خود مي باشد و روي ملحفه
سائيده نمي شود
 .8در مرحله آخر ،كل امتيازات جمع شده و در نهايت پايين ترين امتياز  6مي باشد:
امتياز 6-21

باالترین ریسک خطر

امتياز 21-21

ریسک متوسط

امتياز  21به باال

ریسک پایين

 -9ميزان ريسک ايجاد زخم در كاردكس ثبت مي شود.
 -11ارزيابي اين ريسک در كليه شيفت ها قابل پيگيري است و امكان تغيير ان با توجه به شرايط متغير مددجو را بايد مد
نظر قرار داد.
دستور العمل ارزیابی تکميل احتمال سقوط از تخت Morse
 -1اين ابزار از طريق مصاحبه با بيمار تكميل مي گردد.
 -4امتياز هر رديف كامل يا صفر مي باشد.
 -3كنار رديف امتيازات ،يک رديف اضافه جهت تيک زدن امتياز مناسب مي باشد.
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 -2ا ين فرم در راستاي خط مشي ارتقا سطح ايمني بيماران مي باشد ،همچنين جهت اجراي ارزيابي مستمر بيماران قابل
استفاده مي باشد.
 -5رديف اول ،در رابطه با سقوط قبلي ،داراي  45امتياز بوده و در صورت عدم سابقه هيچ امتياز ي به آن تعلق نمي
گيرد.
 -6رديف دوم ،در رابطه با بيماري زمينه اي(ديابت ،پرفشاري خون ،سرگيجه ،صرع ،شكستگي و  )...مي باشد .در صورت
داشتن حتي يک بيماري زمينه اي و يا چند مورد با هم امتياز  15تعلق مي گيرد و در غير اين صورت هيچ امتياز ي به
آن تعلق نمي گيرد.
 -7رديف سوم ،استفاده از ابزار حركتي :در صورت استفاده از ويلچر باالترين امتياز( )31را دريافت مي كند ،در صورت
استفاده از ابزار هاي كمكي(واكر ،عصا و  15 )...امتياز و در صورت استراحت در تخت و يا عدم استفاده از ابزار
حركتي و يا مراقبت پرستاري(1پرستار به يک بيمار) هيچ امتياز تعلق نمي گيرد.
 -8داشتن سرم يا هپارين الک  41امتياز داشته ،عدم وجود هر كدام ،امتيازي قايل نمي شويم.
 -9وضعيت ذهني ،عدم آگاهي بيمار به زمان و مكان امتياز  15و در غير اين صورت صفر مي باشد.
 -11در نهايت همه امتيازات جمع شده :
امتياز 0-11

ریسک پایين

امتياز 11-11

ریسک متوسط

امتياز  11به باال

ریسک باال

 .11نتيجه ارزيابي در كاردكس بيمار ثبت مي شود.
 .14ارزيابي اين ريسک در كليه شيفت ها قابل پيگيري است و با تغيير شرايط بيمار امكان تغيير آن وجود دارد.
دستورالعمل تكميل بررسي درد :از طريق مصاحبه ،مشاهده بيمار و ثبت آن تكميل مي گردد.
شماره صورتک

نشانگر

برابر با

صفر

فقدان ناراحتي

صفر

1

درد خفيف

4

4

درد اندكي بيشتر

2

3

در باز هم بيشتر

6

2

درد تمام عيار

8

5

بدترين درد

11
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 روش هاي تسكين درد بر حسب دارويي و غير دارويي با ذكر روش و ميزان تاثير آن نوشته شود.
دستورالعمل تکميل نياز های آموزشی:
بر اساس مصاحبه ،مشاهده ،مستندات پرستار از بيمار تكميل مي گردد.
 تمايل بيمار به يادگيري
 توانايي يادگيري بيمار
 موانع يادگيري بر حسب نوع آن شامل :جسمي ،خواندن ،زبان ،شناختي ،انگيزشي و رواني
 نياز بيمار به بررسي هاي جامع تر بر حسب بررسي اوليه پرستار از بيمار شامل  :مديريت درد،تغذيه ،
روانپزشكي  ،دندانپزشكي ،چشم پزشكي  ،شنوايي سنجي و ذكر ساير سيستم هاي مورد نيازدر قسمت ساير
موارد
 ذكر نوع نياز آموزشي بيمار بر حسب :فرايند بيماري ،مراقبت ،درمان ،داروها و مصرف آن ،تجهيزات و
وسايل ،تغذيه ،پروسجر هاي تشخيصي -درماني  ،روند ترخيص  ،فعاليت ،پيگيري ،معرفي سيستم هاي حمايتي
 ثبت سطح مراقبتي بيمار بر اساس پنج سطح تعريف شده
دستورالعمل تکميل تشخيص های پرستاری:


بر اساس ارزيابي بيمار و با استفاده از ليست تشخيص هاي پرستاري بخش مربوطه و با درنظر گرفتن اولويت اين
قسمت پر شود.

مدیریت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
ویرایش دوم 2131
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