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 فرآیند پرستاري

 تعریف فرآیند پرستاري

روشی سیستماتیك  وفرآیند پرستاری چارچوبی برای برنامه ریزی و اجرای مراقبت های پرستاری برای بیمار و خانواده 

 برای تفکر پرستار است.

 عالیت های مرتبط به هم، پویا، مداوم، علمی و مشکل مدار است.چارچوبی از ف

نظرات متفاوتی در مورد مراحل فرآیند پرستاری وجود دارد. بعضی آن را به چهار مرحله و بعضی به پنج مرحله تقسیم 

ر انتهای برای انسجام و هماهنگی بهتر کار، مطلوب تر آن است که دکه  نموده اند که البته هر دو شکل صحیح است

 بررسی و شناخت در مرحله اول، کار به تشخیص های پرستاری دست یابد. 

 مراحل پنجگانه فرآیند پرستاري

1 – Assessment                                                               بررسی و شناخت  

2 – Nursing diagnosis                                                    تشخیص پرستاری  

3 – Planning                                                                            برنامه ریزی   

4 – Implementation                                                                         اجرا  

5 – Evaluation                                                                             ارزشیابی 

 (Review nursing process)مروري بر فرآیند پرستاري 

 مراحل فرآیند پرستاري )بررسي و شناخت( .1 

 :در این مرحله که می توان آن را به شکل رابطه زیر نشان داد

 العات + تشخیص پرستاري جمع آوري اطالعات + تجزیه و تحلیل اط      

اینکه هر گونه اطالعاتی را جمع آوری کنیم درست نیست، بلکه پرستار باید در جمع آوری اطالعات مهارت داشته باشد و 

 فقط اطالعات مربوط را جمع آوری کند. 

 :جمع آوري اطالعات 

 شود.  بطور کلی از طریق دو فرم تاریخچه پرستاری و بررسی وضعیت سالمت انجام می    

 :انواع داده ها 



 
 

3 

 می کند.   عینی : عالیم و رفتارهایی که پرستار مشاهده و بر اساس آن قضاوت 

 .ذهنی : اطالعاتی که بیمار به پرستار می دهد 

          :انواع روش هاي جمع آوري داده     

                  Observationمشاهده :  .1

                 Interviewمصاحبه :   .2

  Examinationاینه :                        مع .3

          (Measurement))اندازه گیری(  .4

 مهارت هاي الزم براي جمع آوري اطالعات شامل : 

 وتکرار تمرین:  مشاهده –الف 

 :    مصاحبه –ب 

 کنید سئوال و کنید گوش. 

 .مشاهده کنید و تفسیر کنید 

 .اطالعات بدست آمده را با هم ترکیب کنید 

 اطالعات را ثبت کنید. 

 ( و استفاده از تجارب خود. Tact (، حضور ذهن )Judgment (، قضاوت ) Wisdom) تعقل قدرت بردن بکار –ج 

 تجزیه و تحلیل اطالعات 

 این مرحله به منظور سازمان دادن به اطالعات، پیدا کردن تناقض ها و درک اطالعات از طریق رابطه زیر انجام می شود : 

 بر اطالعات + تفسیر اطالعاتمروري 

 :شناخت مشكل

 (تشخیص پرستاري)مراحل فرآیند پرستاري  .2

 تشخیص پرستاری مشکل بالفعل و یا بالقوه بیمار است و برای حل، کاهش یا سازش بیمار ضرورت دارد.

 :انواع تشخیص هاي پرستاري   
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     : )بالقوه )احتمالیPotential N.D          

         : ممکن  N.D  Tentative or Possible 

 نحوه نگارش انواع تشخیص هاي پرستاري :

 مختصر، اختصاصی، مربوط به یك مشکل و با توجه به اطالعات به دست آمده باشد.باید تشخیص ذکر شده 

  مراحل فرآیند پرستاري )برنامه ریزي( .3

 از طریق رابطه زیر نشان داده می شود :

 اهداف + برنامه تدابیر پرستاري  تعیین اولویت ها + تعیین

 تعیین اولویت ها

 منظور این نیست که یك مشکل به طور کامل حل شود بدون اینکه مشکالت دیگر در نظر گرفته نشوند.

 نیازهای حیاتی 

 مشکالتی که بیمار اظهار می کند 

        نکات ضروری 

 مشکالت بالقوه 

 منابع قابل دسترس، پرسنل و زمان مورد نیاز 

 ین اهدافتعی

 نتایج مراقبت پرستاری یا تغییر در وضعیت سالمت بیمار یا عملکرد اوست.در واقع منظور از هدف،    

             :انواع هدف              

 )بلند مدت )پیشگویی برای مددجو 

 : کوتاه مدت ) مراقبت های ویژه، اورژانس و ریکاوری( کوتاه مدت 

 انجام دادن کار + زمان + موقعیت معیار : رفتار بیمار + معیار 

 برنامه تدابیر پرستاري

 . این مرحله با توجه به اولویت های تعیین شده و اهداف در نظر گرفته شده طراحی می شود 
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  در واقع در نظر گرفته می شود چه فعالیتی، چه وقت، چه مدت و چگونه باید انجام شود. همچنین تاریخ و زمان

 ید قید گردد.انجام فعالیت ها هم با

 مراحل فرآیند پرستاري )اجراي تدابیر پرستاري( .4 

به اجرای دسته ای از فعالیت های اختصاصی که برای کمك به بیمار طرح ریزی شده و به منظور رسیدن به هدف انجام 

 می شود، اجرای تدابیر پرستاری گویند.

 مراحل فرآیند پرستاري )ارزشیابي( .5 

 بت به تدابیر پرستاری تعیین واکنش بیمار نس

 از طریق رابطه زیر نشان داده می شود 

 ارزشیابي دستیابي به هدف + مروري بر فرآیند پرستاري

  . چه مراقبت هایی انجام شده 

  بررسی  کیفیت مراقبت    اطالع از کیفیت مراقبت )مروری بر گزارشات بیمار و مقایسه با استانداردها راهی برای

 (.                                                                های انجام شده است

  .منبعی برای تحقیق 

  .مورد استفاده دیگران بودن 

 اطمینان و اعتماد     مزیت فرآیند پرستاري

 رضایت شغلی          

 رشد و پیشرفت حرفه پرستاری             براي پرستاران       

 تعیین استانداردهایی برای پرستاری بالینی                                             

                                          

 شرکت بیمار در مراقبت از خود                                            

 تداوم مراقبت ها              براي بیماران        

 افزایش کیفیت مراقبت های انجام شده                                            
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 نویسيگزارش 

 :تعریف

 از حمایت در قضایی و حقوقی ازنظر فراوانی ارزش و بیماران درمان فرآیند سیر در بسزایی نقش پرستاری گزارش

ی بین گروه مراقبت تعویض و تبادل اطالعات درمورد بیمار به صورت نوشتاری و یا گفتار .دارد و داشته را پرستار

 .گویند کننده بهداشتی درمانی را گزارش

دهی به یکدیگر صورت می گیرد. درمانی به وسیله گزارش -برقراری ارتباط حرفه ای موثر بین اعضاء گروه بهداشتی 

مراقبتی ثبت و گزارش اطالعات مناسب ، دقیق و صحیح اعضاء گروه بهداشتی  درمانی ازجمله پرستاران میتواند برنامه 

سازمان یافته و جامعی را برای مراقبت ازمددجو برنامه ریزی واجرا نماید که نتیجه آن ارتقاء کمی و کیفی برنامه 

 . مراقبتی خواهد بود

 ( Consultation)یا مشاوره ( Report) شفاهی ، گزارش(Record )گزارش بیماران از طریق ثبت در پرونده 

بیمارستان، پرستاران به پرستاران شیفت بعدی، گزارش شفاهی و کتبی  بت کاری دردر انتهای هر نو. صورت می گیرد

به دیگر  نمایند. از مهمترین مسئولیت های پرستار نوشتن گزارش بیماران و دادن گزارش شفاهیمی خود را ارائه

اقبت از بیماران اهمیت افزایش کیفیت مر باشد که درای )پزشك، پرستار، مسئول آزمایشگاه و...( میهمکاران حرفه

 بسزایی دارد.

 

 اهداف گزارش نویسي

 د:زیر می باش اهداف ثبت گزارش بیماران شامل موارد

  برقراري ارتباط .1

 .درمانی است درمانی از وضعیت بیمار و اقدامات ریا،جریان قرار دادن دیگر افراد گروه بهداشتی در

  برنامه ریزي مراقبتي  .2

 . وضعیت بیمار و پیشرفت وی برنامه مراقبتی طراحی می شود انه و تغییربراساس داده های روز

  برآورد کیفیت . 3

پی برده می شود. در صورت وجود مشکالت،  ویبیمار، به کیفیت مراقبت از  براساس گزارش ثبت شده در پرونده

استانداردهای  برای انتخاب. همچنین برگزارمی گرددکیفیت مراقبت از بیمار، آموزش های ضمن خدمت  برای بهبود

 .دشومراقبتی، از پرونده بیماران نیز استفاده می 

  مالي پاسخ گویي به مسائل قانوني و . 4

ک قانونی است. در صورتی که بیمار یا خانواده وی شکایتی ربه عنوان مد گزارشات ثبت شده در پرونده بیمار،       

گزارش بایستی  این ثبتبنابر منبع و مدرک، پرونده بیمار می باشد. مراقبت داشته باشند، بهترین  در مورد کیفیت

گزارشات ثبت شده در پرونده که چه  بیماران هزینه درمانی خود را براساس. دقیق، صحیح و به موقع صورت گیرد

 .دنپرداخت می نمای نوع مراقبت هایی را دریافت نموده اند، حساب و
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  آموزشي . 5

 .برای آموزش دانشجویان گروه پزشکی استفاده می گردد نده بیمار،گزارشات موجود در پرو

  تحقیقي . 6

پرونده بیماران می  مطا لعه، به بررسی و فعالیت دارند درمانی  –حل مشکالت بهداشتی  درزمینهپژوهشگرانی که 

 .نمایند و راهکارهای مناسب را ارائه می دهند پردازند و اطالعات الزم را کسب می

  یخيتار . 7

درمانی بیمار، ممکن است در سال های بعد مورد نیاز باشد. به همین دلیل اطالعات  – اطالعات و یافته های بهداشتی

 .شده در پرونده بیمار، ارزش تاریخی دارد درج

  بخشياعتبار . 8

 .نماید تعریف می های استاندارد را به دست آورده وبا استفاده از گزارش های ثبت شده، مراقبت  سازمان بهداشتی 
 

 خصوصیات یك گزارش علمي و صحیح

طراحی و اجرای مناسب مراقبتهای  ، نکته زیر در ثبت گزارش صحیح جهت پیشگیری از اشتباهات احتمالی 6رعایت 

 . پرستاری الزامی است

 Actuality                                                     . حقیقت 1

 Accuracy                                                                          . دقت 2

   Completeness and Concise                                                           . کامل و مختصر 3

  Current                                                                                                   . پویا 4

 Organize                                                                                  . سازماندهی 5

 Confidential                                                                    . محرمانه 6

 :در گزارش نویسي حقیقت 
 اطالعات واقعی منجربه تفسیر و درک اشتباه نمی گردد. ،ارش صحیح بایستی حقایق را بیان نمایدگز 

 می بوید  ،می شوند ،گزارش باید شامل اطالعات عینی و توصیفی درباره پدیده هایی باشد که پرستار می بیند

 و احساس می کند.

 اننده گزارش می نماید جدا خودداری نمایید.تردید و یا ابهام در فرد خو ،از کاربرد کلماتی که ایجاد شك 

 و ممکن است استفاده نکنید. ظاهراً ،هیچ عنوان از کلماتی چون به نظر می رسدهب 

 :مثال

حوصله  ،قادر به انجام کارهای خود نیست ،بیمار اظهار می دارد دچار اختالل در خواب است گزارش صحیح:

  غذا ندارد.اشتهای خوبی به  ،صحبت با دیگران را ندارد

 بیمار افسرده به نظر می رسد. گزارش غلط:

 : در گزارش نویسي دقت



 
 

8 

 بیمار بایستی دقیق باشد تا اعضاء تیم درمان بتوانند به آن اعتماد کنند. موردموارد ثبت شده در 

 : مثال

 . مایعات )آب( مصرف نموده است cc 360بیمار   گزارش صحیح:

 . ایعات دریافت کرده استبیمار به میزان کافی م گزارش غلط:

 . طول دارد cm 5زخم ایجاد شده در ربع تحتانی سمت راست شکم گزارش صحیح : 

 . می باشدزخم ناحیه شکم بزرگ و شکافدار گزارش غلط:

 

 ( در تهیه گزارش از کاربرد عالئم اختصاریAbbreviation.غیراستاندارد جدا خودداری نمایید ) 

 نیز دقیق هجی نمایید و سپس در گزارش نویسی استفاده کنید. عالئم اختصاری استاندارد را 

  در ثبت گزارشات پرستاری به هیچ عنوان نبایستی اقدامات مراقبتی و درمانی که توسط یك پرستار انجام می

 شود توسط پرستار دیگری ثبت یا چارت گردد.

  توسط ،به وضوح ذکر گردد چه کاریدر گزارشات پرستاری در ارتباط با اقدامات درمانی و مراقبتی بایستی

 . چه کسی و چه زمانی انجام شده است

  دقیق و با اطمینان نباشد قانوندانان نیز در حیطه کاری خود و قضاوت دچار شك و  گزارش پرستارچنانچه

 . ابهام می گردند و در نتیجه رای صادره قابل اعتماد نیست

  داشتن امضاء گزارش دهنده می باشد. امضاء شخص عامل دیگر جهت اطمینان از صحت و دقت گزارشات

 سمت، رتبه، تاریخ و ساعت  ،مشخصات باشد: نام و نام خانوادگیاین بایستی دارای 

 

 : کامل بودن گزارش

  اطالعاتی که در گزارشات پرستاری ثبت می گردد بایستی کامل و در ضمن مختصر نیز باشد. نوشته های

 های طوالنی خواندنش مشکل است و وقت را تلف می نماید.مختصر درک آسانی دارد و نوشته 

 پرستاری بایستی از کاربرد کلمات غیرضروری اجتناب نمود.زارش در تهیه گ 

 

 : پویا بودن گزارش

گزارش نویسی باید بصورت پویا و بدون تاخیر انجام شود. تاخیر در گزارش کتبی و شفاهی می تواند سبب بروز 

به عنوان مثال نارسایی و تاخیر در ثبت . در نتیجه نیازهای مراقبتی بیمار با تاخیر برطرف گردداشتباهاتی جدی گردد و 

گزارش و یا گزارش شفاهی در ارتباط با افت فشار خون می تواند موجب تاخیر در استفاده از داروهای مورد نیاز 

 حیاتی گردد.

 العات گزارش شده جاری صورت گیرد.تصمیم گیری در ارتباط با مراقبت از بیمار باید براساس اط

 : فعالیتها و وقایعی که بایستی بطور جاری و بدون وقفه ثبت گردد شامل
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 عالئم حیاتی  .1

 تجویز دارو و اقدامات درمانی  .2

 آماده کردن بیمار برای تستهای تشخیصی  .3

 تغییر در وضعیت سالمت  .4

 ترخیص یا مرگ بیمار  ،انتقال ،پذیرش .5

 در وضعیت بیمارتغییرات ناگهانی  اداره .6

 

 : سازماندهي گزارش

 اطالعات ثبت شده بایستی دارای نظم بوده و سازماندهی شوند و بهتر است از فرمهای مخصوص استفاده گردد.

 : محرمانه بودن گزارش

ق . بیمارستان حق تکثیر هیچ یك از اوراباشد کلیه گزارشات باید محرمانه ودور از دسترس همراهان و وابستگان بیمار

 پرونده بدون اجازه بیمار را ندارد.

 

 نویسي  گزارش و قوانین ثبت

 مندرجات (Content )  

  . باشد اطالعات باید کامل، صحیح، مناسب، دقیق و حقیقی

  .گردد یافته های بیمار ثبت شود و از تفسیر آن خودداری

ند ) مانند خوب، متوسط، کافی، طبیعی معانی مختلفی ایجاد ک از به کار بردن کلماتی که ممکن است برای خواننده

 .( خودداری شود ... و

خودداری شود. برای ثبت گزارش می توان از معیار یك « بهتر است  امروز به نظرم» از به کاربردن کلمات کلی مانند 

  .تگزارش شده اس 9تا  7بوده در صورتی که دیروز  3تا  2بیمار  کمردردمثالً امروز   .تا ده استفاده نمود

  .بیمار از نظر نظم و توالی رخداد آن بایستی انجام شود ثبت مشکالت بیمار و مداخالت پرستاری و عکس العمل

  .دیگر نیز از آن آگاهی یابند کلیه مشاوره های طبی بایستی ثبت گردد تا پرستاران

  .مربوطه باید صورت گیردای و خط مشی مرکز درمانی حرفه ش در پرونده بیمار براساس استانداردهایارثبت گز

  . بیمار باید خودداری نمود گزارشنوشتن  از به کاربردن کلمات کلیشه ای و یا مبهم در هنگام

نامناسب پزشك، تذکر و یا سوالی را مطرح می نماید، باید زمان  در صورتی که پرستار نسبت به دستورات و معالجات

 اید. اگر از طریق تلفن مشکل مورد نظر مطرح می گردد، پرستارپزشك را دقیقاً ثبت نم و تاریخ واکنش و توجه

مدیره پرستاری نیز تماس  دومی که به هنگام مکالمه حضور داشته، نیز گزارش را باید امضاء نماید. همچنین اگر با

نندگان قانونی موجب حمایت از پرستار و سایر مراقبت ک گرفته شده باید ثبت گردد. ثبت این نوع گزارش در موارد

 .گرددمی مرکز درمانی 
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 زمان بندي (Timing )  

 .آن در پرونده درج گردد و ساعت همزمان با مشاهده و انجام مداخالت پرستاری، تاریخ

 طور مکرر بر پایه خط مشی مرکز درمانی صورت می گیرد در صورتی که وضعیت بیمار وخیم باشد، ثبت گزارش به

هنگام مراقبت از بیماران بدحال، قبل از ترک بخش، موارد مهم  اهمیت دارد. در بت دقیق زمانی مداخالت پرستاریث

 .باید ثبت گردد مربوط به وضعیت بیمار

 هاچارچوب برگه (Format )  

 .طراحی شده مناسب صورت گیرد ثبت گزارش باید بر روی برگه های

نمایید. نوشته باید خوانا باشد. در مواردی که بیمار یا آبی استفاده  برای چاپ و یا نوشتن می توانید از خودکار سیاه و

 .خاصی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، از خودکار قرمز استفاده شود نکته یا حساسیت

 مشترک استفاده شود.  از لغات صحیح و استاندارد، اختصارات و عالمت های

 .گردد استفاده برای ثبت رایانه ای از راهنمایی های مخصوص آن

 .تاریخ و ساعت هر ثبت گزارش باید نوشته شود

روی خطوط پی در پی نوشته شود و فضای خالی با یك خط پر  مداخالت پرستاری با توجه به زمان انجام آن، بر

 .شود

 امضاء مسئول و یا پاسخ گویي  (Accountability )  

  . یل و عنوان خود را نوشته و امضاء نمایدباید نام کوچك، فام پس از یادداشت در پرونده بیمار، فرد ثبت کننده

 .امضاء گردد در صورت عدم انجام مراقبت، موارد ثبت شده، نباید

  هرگز نباید استفاده کرد گرفتناز پاک کردن و الک 

  . بر روی هر صفحه، نام و مشخصات بیمار ثبت شود

 .نان حاصل شوداطمیاز کامل بودن آن  مدارک پزشکی، بهپرونده بیمار  ارسالقبل از 

 

  (Confidentiality) رازداري

اطالعات موجود در پرونده آن ها محرمانه بماند. دانشجویان پرستاری  بیماران از نظر قانونی و اخالقی انتظار دارند،

  . مرکز درمانی و قوانین موجود در مورد دستیابی به پرونده بیماران آگاهی داشته باشند باید از خط مشی

 دانشجویان می توانند از پرونده بیماران در محدوده حرفه ای خود استفاده نمایند. از درمانی، – آموزشیدر مراکز 

و یا دست نویس خود، نباید  نظر اخالقی، تمام اطالعات خوانده شده را باید محرمانه تلقی کنند. در گزارشات شفاهی

  .نام واقعی و دیگر مشخصات بیمار را ذکر کنند
 

 اهيگزارشات شف

  گزارش شفاهی یك ارتباط سیستماتیك است که هدف آن انتقال اطالعات ضروری برای مراقبت از بیماران می باشد
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ای از فعالیتها پرستار خالصه، پرستاران روزانه چندین مرتبه از گزارش شفاهی استفاده می نمایند. در این نوع گزارش 

 به پرستار دیگر منتقل می نماید.  ( حت و یا پایان شیفتدر زمان ترک بخش برای استرا) را و شرایط بیمار

 . ارائه گزارش شفاهی به اشکال مختلف صورت می گیرد

 

 گزارش مشكل بیمار  

مورد نیاز بیمار صورت می گیرد. این گزارش ها تأکید بر مشکل بیمار دارد. هر  ارائه گزارش به واحد یا بخش های

  : رائه شودبیمار به صورت ذیل باید ا نوع مشکل

  پرستاری با تشخیص پزشکی و همراهمشکل مراقبتی بیمار  

 یافته هایی که مشکل را کامالً شرح می دهد .  

 حل مشکل مداخالت انجام شده در روز و میزان موفقیت آن برای  

 

 گزارش تغییر وضعیت بیمار  

یا دیگر  به سرپرستار و کهار می باشدنوبت کاری، مربوط به تغییر وضعیت بیم پرستار در طول شاتبسیاری از گزار

یافته های قابل اندازه گیری است و  یپرستاران گزارش می شود. راهنمای اصلی گزارش تغییر وضعیت بیمار، برمبنا

 . نشان دهنده میزان تغییر وضعیت می باشد

 :ارائه شود عبارت است از مواردی که می باید در این گزارش

  . غییر وضعیت داشته استمشخصات فردی بیمار که ت -1

 .اندازه گیری اولیه ارائه شود قابل میزان تغییر وضعیت بیمار با توجه به یافته های -2

  .عالئم و نشانه های عوارض بالقوه بیان گردد -3

 .بیان شود هر گونه مداخله انجام شده همراه با نتایج آن -4

 

 گیرنده هر دو پرستار می باشند. در هنگام  نده ودر این نوع گزارش، گزارش ده گزارش به پرستار دیگر

 . شودپرستاری استفاده می  ثبت گزارش از فرآیند

 گزارش به پزشك  

دهد باید از تشخیص های پزشکی استفاده نماید. قبل از گزارش به پزشك،  هنگامی که پرستار به پزشك گزارش می

ی می کند سپس وضعیت بیمار را شرح می دهد. یافته های به بیمار را بررس پرستار یافته های عینی و ذهنی و تغییرات

   .ات مناسب کمك نمایدلجگونه ای شرح داده شود که پزشك را در تعیین تشخیص پزشکی و معا دست آمده به

 : چهارنوع گزارش شفاهی توسط پرستاران استفاده می شود

 change of shift reports                                                                          گزارش تعویض شیفت  

  Telephone reports                                                                                    گزارش تلفنی 

  Transfer reports                                                                                        گزارش انتقالی
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   Incident reports                                                                                        گزارش حوادث اتفاقی

 

 : زارش تعویض شیفتگ

کنفرانس و یا در  یکی از مهمترین کاربردهای گزارش شفاهی گزارش تعویض شیفت است که ممکن است بصورت

صورت راند بالینی بخش در کنار تخت بیماران انجام شود. راند بالینی دارای مزایای متنوع و قابل توجهی می باشد. در 

 دقیقه متغیر بوده است.  45دقیقه تا  30یك بررسی زمان راند بالینی در یك بخش از 

یا در طول راند بالینی بخش در کنار تخت نوار ضبط صوت و  ،گزارش تعویض شیفت ممکن است بصورت شفاهی

 بیماران داده شود.

 دهد تا در مورد سواالت مطرح شده در ذهن خویش بازخوردی فوری دریافت نمایند. راند بالینی به پرستاران اجازه می

 در طی مدت راند بالینی ممکن است نکات هشداردهنده ای از سوی بیماران یادآوری گردد.

امر که پرستاران مسئولیتهای زیاد و متنوعی دارند این مسئله بسیار مهم است که گزارش تعویض شیفت با توجه به این 

 با سرعت و با کفایت انجام شود. 

در هنگام راند بالینی عالوه بر گرفتن اطالعاتی که ما را در طراحی مراقبت پرستاری یاری می دهد فرصت مناسبی 

ت شده را نیز به ما می دهد و همچنین به بیمار این امکان را می دهد که در جهت ارزیابی مراقبت پرستاری دریاف

 ارتباط با مراقبتهای دریافت شده بحث نماید.

 :گزارشات تلفني 

گزارشات تلفنی راه سریع و مناسب در انتقال اطالعات می باشد. اشخاصی که در گزارشات تلفنی نقش دارند باید 

 مطمئن باشند:

 ستاطالعات واضح ا 

 اطالعات صحیح است 

 اطالعات دقیق است 

  خالصه است اطالعات 

 موارد ثبت شده عبارتند از: . گزارش تلفنی وضعیت بیمارباید درپرونده وی ثبت گردد

به  1022درساعت : زمان و نام فرد ارائه دهنده وگیرنده پیام تلفنی ، اطالعات ارائه ودریافت شده دربرگه گزارش مثال 

  . س -پرستار ت . می باشد 02/3آقای احمدی نمودم و اطالع دادم جواب آزمایش سطح پتاسیم  ح تلفن -دکترم 

درموقع گزارش تلفنی به پزشك حتما پرونده بیماردردسترس پرستار باشد تاهرگونه سئوال پزشك ازجمله عالئم 

 . حیاتی قبلی بیمار، رژیم درمانی و غیره با توجه به آن پاسخ داده میشود

 

 اي دستورتلفني راهنم

برای پیشگیری ازخطا دردرک دستورات سریع و با عجله پزشك مجددا ازوی بخواهید که دستورات را روشن تر بیان 

 . کند



 
 

13 

 نام بیمار ، شماره اتاق و تشخیص بیمار دقیقا مشخص شود . 

 پس ازاتمام دستورات پزشك ، دستورات وی مجددا بازگو شود . 

 پرستار ، پزشك و دستورداده شده، ل تاریخ و زمان دستورداده شده ، نام بیمارطریقه ثبت دستورات تلفنی شام 

 . نوشته شود می باشد که باید بطورکامل

 دستورات شفاهی بایستی توسط دو پرستار کنترل و امضا شود . ازمقررات بیمارستان پیروی کنید . 

  24)حداکثرتا شده را بایستی امضا کند براساس مقررات بیمارستان پزشك مسئول دستورتلفنی دستورات نوشته 

 . ساعت پس ازدستورات تلفنی (

 

 :گزارش انتقالي

هنگام انتقال بیمار ازیك بخش به بخش و یا مرکز درمانی دیگرالزم است پرستار خالصه ای ازوضعیت وی و 

 . و یا ریکاوری به بخشهای دیگر مثال موقع انتقال بیمار ازبخشهای ویژه . مراقبتهای انجام شده را دربرگه انتقال بنویسد

پرستاربه ترتیب موارد زیررا باید درهنگام ارائه گزارش  . گزارش انتقال به صورت تلفنی و یا حضوری داده میشود

 انتقال مورد توجه قراردهد :

 نام ، سن ، نام پزشك معالج و تشخیصهای پزشکی بیمار ، زمان وتاریخ انتقال  -1

 حاضروضعیت سالمتی فرد درحال   -2

 برنامه مراقبتی درحال حاضر -3

 هرنوع بررسی ومداخله ویژه مورد نیازبیماردرکوتاه مدت تا استقرارکامل دربخش جدید   -4

 مثل لوله ها ووسایل طبی() بیمار وسایل خاص مورد نیاز -5

 احیاء قلبی ریوی ویا وضعیت ایزوالسیون ( توجهات خاص ) مثالً -6

 نوشتن نام پرستارتحویل گیرنده   -7

 

 :حوادث گزارش

وپیشگیری ازآن درآینده می باشد وبرای ارتقاء کیفی کارپرستاران هدف ازگزارش حوادث ، شناسائی خطرات 

مواقع  در رابطه با گزارش حوادث آشنا بوده و قوانین مرکزدرمانی در پرستاران موظفند با سیاستها و. استفاده می شود

 . لزوم ازآن بهره گیرند

 رد زیر باید رعایت شود :درنوشتن گزارش حوادث موا

 نوشتن نام پرستاری که حادثه را دیده و با آن روبرو شده است . 

 به طورمختصرودقیق وکامال عینی حادثه شرح داده شود . 

  گرفته  گزارش داده شود هرگونه اقداماتی که توسط پرستار، پزشك ویا سایرهمکاران برای حادثه دیده صورت . 

 شته نشودبرای حادثه تفسیروتعبیرنو . 

 حادثه باید هرچه سریعتربه مسئول مربوطه گزارش شود . 
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 گزارش حادثه باید با شماره مخصوص نوشته وحفظ گردد . 

 گزارش نباید کپی شود . 

  :دستورالعمل جهت تصحیح موارد اشتباه در گزارش به شرح ذیل است
 شرح ذیل استاین بخش بر اساس ضوابط هر سازمان قابل تغییر است اما اصول کلي به 

  .خط کشیده اما به نحوی که نوشته قابل خواندن باشد بر روی مورد اشتباه .1

  .Error اشتباه بنویسید : اشتباه است یا در قسمت باالی مورد .2

  .پس از ثبت مورد فوق در گزارش بنویسید تاریخ و سمت خود را .3

  : شوک گزارش قبل از 

  انتقال ) برانکارد، صندلی چرخدار و غیره (و نحوه شوک ثبت ساعت تحویل بیمار به اطاق 

  ثبت  عالئم حیاتی نهایی قبل از تحویل به اطاق عمل 

  ثبت وضعیت عمومی بیمار با قیدBP –TPR  

 ) ثبت وسایل و تجهیزات متصل به بیمار ) سندها، لوله تراشه و غیره 

  شوکثبت دستورات دارویی )پریمید( قبل از 

 ( طبق چك لیست  و غیره ،خالی بودن مثانه و ناشتا استحمام آمادگی انجام شده) 

  ثبت نام و نا م خانوادگی پرستار و امضا ءگزارشات فوق با قید ساعت و تاریخ 

 

  : حین شوک  گزارش

  شوکثبت ساعت ورود به اطاق  

  سطح هوشیاری وتاریخ شروع و پایان عمل 

  وضعیت عمومی بیمار با قید ساعت ، نا م وامضاء پرستار 

 در صورت وجود  ت عالئم حیاتی زمان تحویل و ثبت اتصاالت مربوطه ثب 

  اتفاق افتاده است ومی تواند برروی مراقبت  شوکثبت هر گونه مشکالت نامطلوب و نا خواسته که در اطاق

 موثر باشد.   شوکبعداز 

 عدی فورا صورت گیرد.  ثبت هر مدا خله  یا ارزیابی که در زمان کوتاهی پس از انتقال با ید تو سط پرستار ب 

  .ر سزارین ثبت جنس نوزاد و آپگار، آنومالی ظاهری ویا به ظاهر سا لم ثبت شود 

 

  : شوکگزارش بعد از 

  ساعت تحویل ویا ورود به بخش 

  ثبت وضعیت عمومی با قیدV/S    و سطح هوشیاری ، و غیره 

  ثبت عالئم حیاتی 

  ثبت اقدامات انجام شده و قابل پیگیری 
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 :گزارش ترخیص 

  بیمارتوسط پزشك امضاء شده باشدکنترل این که ترخیص . 

  ساعت ترخیص و خروج از بخش با ذکر همراه ، وضعیت عمومی بیمار حین ترخیص با قیدعالئم حیاتی 

  پمفلت و غیره ( ،آموزش ها ی مربوطه داده شده ) شفاهی 

  هنده که مراقبت از زخم و عالئم هشدار د ،دارو ، فعالیت   ،یم غذاییژر :آموزش های ضمن ترخیص شامل

 . باید به پزشك مراجعه کنند

  روشن نمودن هر گونه سوال بیمار در مورد مراجعات بعدی 

  دادن کارت ترخیص 

 در مورد بیمارانی که با رضایت شخصی مرخص میشوند گرفتن اثر انگشت الزامی است . 

  اری طبق دستور اقدامات دارویی وپرست ،در مورد بیمارانی که به دلیل مشکالت مالی ترخیص نمی شوند

 پزشك باید ادامه یابد و ثبت گردد.

  ترخیص مادر و نوزاد در یك زمان انجام گیرد حتی اگر یکی از آن دو نیاز به اقامت در بیمارستان داشته

 . باشد

  چنانچه نوزاد از نظر پزشکی مرخص است تا زمانی که مادر مرخص نشده است  گزارش  نوزاد در پرونده

 . داشته باشدبیمار باید ادامه 

  بیمار را بستگان نزدیك  شناختی مطمئن شوید که به -در مورد کودکان و افراد دارای مشکالت فکری ،

داده اید و در صورتیکه تحویل گیرنده بستگان درجه یك نباشند ثبت آدرس تحویل گیرنده و مشخصات وی تحویل 

 . الزم است

 

 :گزارش فوتي

 با قید ساعت و تاریخ(عینی  -عالئم ذهنی ،یاتیوضعیت عمومی قبل از فوت )عالئم ح 

 )ثبت ساعت بد حال شدن )در موارد نا گهانی 

 گردیده یا توسط یا توسط پزشك مربوطه صادرگواهی فوت گواهی فوت )صدورنحوه  ،ثبت ساعت فوت

 . گردد(میپزشك قانونی صادر 

 هفته به باال نیاز به تاریخ  20) که از  نجنیسن  ،ار زمان تولد یا مرده بدنیا آمدهپگآ،در مورد فوت نوزاد جنس

 . و گواهی فوت دارد(

 یك و علت های فوتتراهنمایی مادر و خانواده جهت مشاوره ژن . 

 خانه بیمارستان گذاشته شدسد به چه کسی تحویل شد یا در سردکه ج پرونده این نکته در ذکر . 
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 ور یا روی بدن روی کا و شده و تاریخ فوت نوشتهبخشی که بستری بوده ، سن ،باید نام ونام خانوادگی جسد

 .چسبانیده شودروی ملحفه  وی و

    
 :ثبت صحیح ارزیابي هاي جسمي ورواني هاي الزم جهت حداقل در ثبت وگزارش نویسي ونكات کلیدي 

 

نظر به اهمیت گزارش پرستاری در فرآیند درمان بیماران و ارزش حقوقی و قضایی آن ، نکات مهم در مورد نوشتن 

 گزارش پرستاری یادآوری می گردد.

 جهت ثبت گزارش پرستاری از برگه های استاندارد استفاده نمایید.  .1

 .گردد ثبت باالتر تحصیالت یا کارشناس پرستار توسط پرستاری گزارشات .2

 ایید. جهت ثبت گزارش پرستاری فقط از خودکار آبی یا مشکی استفاده نم .3
 خوانا و مرتب بنویسید. به منظور جلوگیری از اتالف وقت، انتقال صحیح مطالب و سرعت بخشیدن به کارها گزارش را  .4

 استاندارد برگه در را گزارش که فردی اولین ویا منشی توسط)شود نوشته کامل صفحه باالی در بیمار مشخصات .5

 ( نویسد می

که باید گزارش پرستاری  ) الزم به ذکر است استفاده نمایید. 24الی  1اعداد  جهت ثبت ساعت گزارش نویسی از  .6

 در هر شیفت به صورت مجزا نوشته شود و شیفت ثبت گزارش نیز قید گردد (

 را بر اساس عالیم بالینی و آزمایشگاهی ثبت نمایید.  وضعیت عمومی و همودینامیك بیمار .7

کلیه  مشکالت و وضعیت دفعیو  ن تنفسی بیمار و عملکرد سیستمهای حیاتی بد -ضربان قلبی ریتمتعداد و  .8

  . کنیدثبت در هر شیفت بررسی و در کاردکس وپرونده را جسمی 

و......(  پیس میکر)ونتیالتور ، مانیتورینگ ، در صورت وجود در صورت استفاده از هر گونه وسایل مکانیکی  .9

 نمایید.  توضیحات الزم را یادداشت جهت مراقبت ازبیمار

مرکز در هر شیفت  14ساس کتابچه تشخیص های ومداخالت پرستاری شمارهبیمار بر ا ارزیابی وضعیت روانی .10

ثبت  بیمار را حتماًو  استراحت و میزان فعالیتخواب ووضعیت  انجام و در کاردکس وپرونده ثبت گردد ونیز 

  . کنید

 کنید.  خود بیمار یادداشت است با استفاده از کلمات عنوان نمودهبیانات و نشانه هایی را که بیمار  .11

تمام اقدامات دارویی و درمانی را همراه با ساعت اجرای آنها و ذکر واکنشهای بیمار نسبت به اقدامات مربوطه  .12

  . ثبت نمایید

  . ضروری است کلیه موارد ثبت شده در گزارش پرستاری با ثبت دقیق ساعت مشاهده یا اجرای آن باشد .13

رف می کند ، عوارض جانبی آن را مد نظر قرار داده و در صورت بروز با توجه به داروهایی که بیمار مص .14

 . بالفاصله گزارش نمایید

  . کنیداز ثبت اقدامات پرستاری قبل از اجرای آنها اجتناب  .15
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پس از مشاهده هر گونه وضعیت غیر عادی یا ارائه مراقبت های خاص )ایزوالسیون( در اسرع وقت اقدام به  .16

 نمائید. گزارش نویسی 

 اید ثبت نمایید. و یا بر اجرای آنها نظارت داشته در گزارش، مراقبتهایی را که خود ارائه نموده انحصاراً .17

با  ،گزارش پذیرش بیمار باید بسیار کامل نوشته شده و شامل ساعت ورود بیمار، نحوه ورود )با پای خودش  .18

( ، وضعیت هوشیاری بیمار ، عالئم حیاتی هنگام ورود و  .. .، توسط همراهان و115توسط اورژانس  ،دبرانکار

 . سایر موارد مهم مشاهده شده باشد

که باید در شیفت های بعدی انجام و یا پیگیری شوند گزارش نمایید. )آمادگی جهت آزمایشات را اقداماتی  .19

 ( ... و  پاراکلینیکی ، تشخیصی ، جواب مشاوره ها

  . اکلینیکی بیمار را درصورت انجام با ذکر ساعت و تاریخ گزارش نماییدانواع آزمایشات پار .20

صورت بروز موارد غیر طبیعی در وضعیت همودینامیك بیمار ، آزمایشات پاراکلینیکی و مشاهده عوارض در .21

 ید. موارد مشاهده شده را عالوه بر ثبت دقیق در گزارش ، در صورت ضرورت به پزشك اطالع ده،جانبی داروها 

در صورتیکه بیمار از طریق داخل وریدی مایع دریافت می کند میزان مایع در یافتی در شیفت خود را محاسبه  .22

  .نموده و عالوه بر تنظیم سرم بیمار میزان مایع دریافتی وی را در گزارش قید نمایید

باید فرم کنترل جذب ودفع در  ( را دارد  I&Oدرصورتیکه بیمار دستور کنترل میزان جذب و دفع مایعات ) .23

پرونده گذاشته شده و میزان جذب و دفع در هر شیفت با ذکر نوع و روش دریافت مایعات همچنین مقدار و نوع 

 . هرگونه مواد دفعی بطور دقیق ثبت شود

چارت  ( را در برگه کنترل جذب و دفع و نیز در برگه I&Oساعته )  24شبکار باید در پایان شیفت خود جمع  .24

  . عالئم حیاتی در ستون مربوطه ثبت نماید

 ثبت نمایید.  را شودمیهرگونه عالئم و نشانه ای را که در صورت بروز به پزشك اطالع داده  .25

( ضروری . ...ثبت هر گونه حادثه یا اتفاقی که سالمتی بیمار را به مخاطره انداخته )سقوط ، اشتباهات دارویی و  .26

 است.

لیت درج صحیح دستورات پزشك در کاردکس با پرستار مسئول شیفت است و باید در این زمینه دقت مسئو .27

  . کافی برای جلوگیری از بروز اشتباهات بعمل آید

 دستورات اجرا نشده پزشکان را با ذکر علت ثبت نمایید.  .28

نام دارو، دوز دارو تاریخ و ساعت ) کنیدکلیه اطالعات ضروری در مورد دستورات دارویی اجرا شده را ثبت  .29

 زمان و راه تجویز(.  شروع،

زدن عالمت تیك روی ساعت تجویز دارو به منزله داده شدن دارو به بیمار و کشیدن دایره دور آن به معنی ندادن  .30

گزارش  در برگه) دارو به بیمار می باشد که در هر حالت باید نام دهنده دارو روی محل تیك یا دایره ثبت شود

 .پرستاری در قسمت ثبت داروها(
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در صورت ندادن دارو به هر علت و کشیدن دایره دور ساعت تجویز باید علت آن در باالی ساعت تجویز دارو  .31

)برخی از علل احتمالی عبارتند از  بطور مختصر ذکر شده ودر گزارش پرستاری نیز در مورد آن توضیح داده شود

 .(…یین بودن فشار خون بیمار و: موجود نبودن دارو، پا

 . )حضوری، تلفنی( دقیقا ثبت کنید نماییداطالعاتی را که خودتان به پزشك معالج گزارش می .32

 در صورت نیاز به ثبت گزارش تلفنی ، شرایط زیر را بطور کامل رعایت کنید:  .33

  ودپرستار امضاء ش 2دستور تلفنی در برگه دستورات پزشك ثبت و توسط . 

  ساعت به امضاء پزشك مربوطه رسانده شود.  24دستور تلفنی ظرف مدت 

 اطالعات  ،زمان برقراری تماس تلفنی ، نام و سمت شخصی که با وی تماس گرفته شده، نام شخص تماس گیرنده

  و اطالعات گرفته شده ثبت شود. دهداده ش

 جهت تصحیح موارد اشتباه در گزارش شرایط زیر را بطور کامل رعایت کنید: .34

  آنها اجتناب کنید.   الک گرفتن یا سیاه کردناز تصحیح عبارات اشتباه در گزارش به وسیله 

  بر روی مورد اشتباه خط بکشید به نحوی که قابل خواندن باشد . 

   یا اشتباه جای به) شدرا اصالح کلمه و کشیده خط آن روی ، اشتباه بروز صورت در  (errorنوشته  آن روی

 ادامه دهید.«  اشتباه» گزارش صحیح را بعد از کلمهو شود

 از مواردی که منجر به تحریف گزارش می شود اجتناب کنید از جمله:  .35

 است. اضافه شده که موارد مذکور بعداً اضافه نمودن مواردی به گزارش بدون آنکه تعیین شود 

 یاطالعات نادرست در گزارش پرستار ثبت 

 ه نویسی و یا تغییر گزارشدوبار 

  اضافه نمودن مواردی به یادداشت های سایرین 

  تخریب یا مخدوش نمودن گزارشهای قبلی یا موجود 
      . ثبت شود  کلیه مراحل احیا باید در پرونده ( بطور کامل و جامع با ذکر C.P.Rقلبی ریوی )   ءگزارش عملیات احیا .36

 جای خالی وجود نداشته باشد.  وابتدا وانتهای گزارش بین مطالب مندرج در گزارش پرستاری در .37

 در صورت استفاده از اختصارات در گزارش پرستاری ، اختصارات قابل قبول بین المللی را بکار ببرید.  .38

 آموزشهای ارائه شده به بیمار را در گزارش پرستاری ذکر نمایید.  .39

 . گزارش نمایید مسئولین درمانی بیمارستان را تهدید به تعقیب مواردی نماید دقیقاً  ی که بیماری شفاهاًدر صورت .40

های پزشکی باید توجه شود که دستورات مشاوره فقط در صورتیکه توسط پزشك معالج یا در خصوص مشاوره .41

د و نباید هیچگاه بطور مستقیم و بدون پزشك مقیم در پرونده دستور اجرای آنها داده شده قابل انجام می باش

 اطالع پزشك معالج اجرا گردد. 

 از سوگیری در توصیف شخصیت بیمار با صفات نا خوشایند بپرهیزید. .42

 از انتقاد سایرین در گزارشات پرستاری خودداری نمایید. .43
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) در بخشهای ویژه و یا  . نوشته شودگزارش پرستاری باید در انتهای شیفت برای پرهیز از اشتباه و خط خوردگی  .44

باشدگزارش پرستاری باید به صورت پیوسته   case methodدر صورتی که روش تقسیم فعالیت به صورت 

 ثبت گردد و در انتهای شیفت بسته شود (.

 ( .شود دهاستفا 24 الی 1 اعداد از ساعت ثبت برای)  شود. ثبت تفکیك به شیفت هر پرستاری گزارش .45

 شود. قید کامل بصورت بستری زمان باشد بیمار گزارش اولین صورتیکه در .46

 گزارش( اولین در.)گردد ثبت بیمار  تشخیص .47

 گزارش( اولین در. )شود.. ثبت...( برانکارد،ویلچر، با) بخش به بیمار ورود نحوه .48

 شود. ثبت اربیم...(  قلب، تنفس،ضربان)بدن حیاتی های سیستم عملکرد و هوشیاری وضعیت .49

 شود. ثبت( وجود صورت در)  بیمار زخم وضعیت .50

 شود. ثبت الزم توضیحات...ونتیالتور،مانیتورینگ،)مکانیکی وسایل از استفاده صورت در .51

 گردد ثبت گزارش در...(سردرد،) کند می توصیف بیمار که عالئمی .52

 گردد ثبت شگزار در( بیند می پرستار ،آنچه...  و کاردی تاکی پنه، تاکی) ها نشانه .53

 گردد ثبت شده، تجویز داروی نام .54

 .گردد ثبت شده تجویز داروی دوز .55

 گردد ثبت شده تجویز داروی مصرف راه .56

 گردد. ثبت دارویی دستورات اجرای  ساعت .57

 گردد. قید دارو به نسبت بیمار واکنش .58

 در فتشی آخر در دفع و جذب جمع دریافتی مایعات جذب و ثبت کنترل بر مبنی دستورپزشك درصورت .59

 گردد ثبت گزارش

 گردد. ثبت گزارش در OOB، CBR ،RBR شده انجام فعالیت میزان .60

 .شود. نوشته الزم گزارش بیمار استراحت و خواب مورد در .61

 ها( مشاوره وانجام آموزش ، آزمایشها جواب) شود. ثبت گزارش در گیری پی و انجام قابل موارد .62

 یا سبز  نبض،: ،آبی حرارت درجه:قرمز) شود. استفاده اسبمن رنگ با خودکار از حیاتی عالیم چارت برای .63

 تنفس(: مشکی

 شود. قید گزارش در High risk بیماران حیاتی عالیم آخرین .64

 .شود رعایت گزارش بودن خوانا نوشتن، در .65

 شود. ثبت اقدامات انجام از پس پرستاری گزارش .66

 های ،آموزش ترخیص بیمارهنگام ضعیتو) شود. قید دستورالعمل طبق الزم موارد همه ترخیص گزارش در .67

  (...مصرفی، داروهای درمانگاه، به مراجعه شده،زمان گرفته

 شود. استفاده رایج کلمات و اصطالحات از گزارش نوشتن در .68
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 نشود. گذاشته خالی جای خطوط و کلمات بين .69

 شود. ثبت بیمار غذایی رژیم نوع .70

 شود. ثبت مزاج اجابت و دفع وضعیت .71

 شود. ثبت گزارش در آن شرح...( تخت و فرار بیمار ، از سقوط) حوادث یا و...(  دارویی،) اشتباه بروز صورت در .72

 شود. ثبت مددجو عملکرد در آموزش تاثیر همچنین و شده داده آموزشهای .73

 .است شده ثبت... و ،درمانگاه کاردرمانی مثل پاراکلینیکی واحدهای سایر به بیمار ارجاع .74

مربوطه به  و سمت پرستار ، نام خانوادگی انتهای گزارش پرستاری و اقدامات دارویی به طور کامل بسته شود ، نام .75

 . طور خوانا ثبت شود

 ثبت گزارش پایان در( پرخطر داروهای)پرستارشاهد نیاز درصورت و( امضاء و مهر شامل) پرستار مشخصات .76

 شود.

 

 

 گزارش نویسي در بخش روان

  .روانپزشکی عالوه بر موارد باال باید موارد زیر بررسی و در گزارش قید گردد در گزارش نویسی در بخش  

  نشانه هاي اختالالت رواني عالیم و  

o — هنشان (sign): عینی که متخصص بالینی مشاهده می کند: عواطف محدود، کندی روانی حرکتی یافته  

o — عالمت (symptom): تجربه ذهنی توصیف شده توسط بیمار: خلق افسرده، کاهش نیرو  

o — نشانگان (syndrome ): گروهی از عالیم و نشانه ها  

  :اختالالت رواني داراي دو ویژگي است عالیم  

  عالمت عالمت ، محتوایشکل 

باشد ، برای مدت زمان طوالنی باقی بمانند  شدت آنها بسیار زیاد کهعنوان بیماری اهمیت پیدا می کنند  زمانی نشانه ها به 

  ، عملکرد فرد را بر هم زنند

ر نافذ و مستمرکه به طور ذهنی احساس شده و به وسیله شخص گزارش می شود در زی هیجانی حالت :Mood خلق

)در گزارش پرستاری حاالتی که نشان دهنده وضعیت های ذیل است باید ثبت گردد مانند ذکر شده است انواع آن

  .گوشه گیری و...(پرتحرکی ،حضور در جمع ، 

 Euthymic خلق متعادل  

 Elevated باال  

 Euphoria نشئه  

 Expansive بسیط گسترده یا  

 Ecstasy خلسه  

 Dysphonic مالل انگیز  

 Depressed افسرده  



 
 

21 

 Alexithymia در بیان خلق ناتوانی  

 Swing خلق نوسان دار  

 Irritable تحریك پذیر  

 Agitation همراه با بی قراری شدید حرکتی اضطراب  

ظاهری چهره و پاسخگویی هیجان شخصی که قابل مشاهده می باشد،که انواع آن به شرح  حالت :Affect عاطفه 

  (گردد ثبت باید است ذیل های وضعیت دهنده نشان که حاالتی اریپرست گزارش در) .است ذیل

 Appropriate متناسب  

 Inappropriate نامتناسب  

 Restricted محدود  

 Blunted کند  

 Surface سطحی  

  Labile بی ثبات  

 Swimming شناور  

 ظاهر Appearance  

وضعیت اندام، توازن، لباس  وجه به حالت ونظر مصاحبه کننده با ت وضع ظاهري و وضعیت فیزیكي کلي بیماردر

  .و آراستگی او در این قسمت توصیف می شود

o آرایش Grooming  

o لباس dressing  

o بهداشت hygiene  

  psychomotor activity حرکتي – فعالیت رواني فتار و  

 دهنده نشان که التیحا پرستاری گزارش در)کاهش حرکت ویا حرکت غیر عادی ظاهر شود به صورت افزایش یا —  

  .گردد ثبت باید است ذیل های وضعیت

o پژواک رفتار Echoparaxia: تکرار دقیق حرکات فرد دیگر  

o کاتتونیا Catatonia: حرکتی در اختالالت عضوی و غیرعضوی اختالل  

o منفی کاری Negativism: مقاومت بدون انگیزه  

o کاتاپلکسی Cataplexy: ته عضالنیکاهش ناگهانی و موقتی تونیسی  

o رفتار کلیشه ای Stereotypy: الگوی ثابت و تکراری حرکات و تکلم  

o ادا و اطوار Mannerism: رفتارهای غیرالزم با القا معنی و مفهوم خاص به مخاطب  

o گنگی Mutism: بدون اختالالت ساختمانی خاموشی  

o بیش فعالی overactivity:  

o خودکاری: Automatism دآگاهفعالیت نمادین و ناخو  

o خودکاری دستوری Command automatism: اطاعت محض  
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o کاهش فعالیت Hypokinesis: کندی حرکتی و شناختی  

 (گردد ثبت باید است ذیل های وضعیت دهنده نشان که حاالتی پرستاری گزارش در) Speech لمكت

o فشارتکلم :( pressure speech) شدتکلم سریعی که حجم ان زیاد و قطع ان مشکل میبا .  

o حرافی (Logorrhea) :تکلم منطقی مربوط و پر حجم  

o  کالمیفقر :poverty of speech) محدودیت در حجم صحبت ، پاسخ ها ممکن است یك سیالبیباشد  

o  سودیدیس پرو (Dysprosdy) :فقدان اهنگ طبیعی کالم  

o دیزارتری (Dysarthria) :  دستوراشکال در ادای کلمات و نه در پیدا کردن کلمات یا  

o لکنت زبان( (Stuttering :تکرار مکرر یا تطویل یك صوت یا سیالب  

o بریدگی (Cluttering ) : تکلم غیر عادی و ناموزون به صورت ادای سریع و انفجاری کلمات  

 نگرش Attitude  

o همکاری Cooperative  

o طفره رفتن Evasive  

o دوستانه Friendly  

o دفاعی guarded  

o خصمانه Hostile  

o انداختن دست Manipulation  

o غیر همکارانه Non cooperative  

o خوش بینانه Optimistic  

o بدبینانه Pessimistic  

  perception disorder اختالالت درکي

 که حاالتی پرستاری گزارش در) .ندارد درک حسی اشتباه از محرک خارجی که وجود Hallucination توهم

  (گردد ثبت دبای است ذیل های وضعیت دهنده نشان

 — توهم شنوایی ( Auditory )  

 — توهم بینائی ( Visual )  

 — توهم لمسی ( Tactile )  

 — توهم چشایی ( Gustatory )  

 — توهم بویای( Olfactory )  

 — توهم جسمی ( Somatic )  

 — توهم لی لی پوتی ( Lilliputian )  

  حسی اشتباهی درک Illusion خطای حسی  
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 رفكتاختالل در

 :گردد ثبت باید است ذیل های وضعیت دهنده نشان که حاالتی پرستاری گزارش در

  فرایند یا جریان — .1

  محتوای تفکر — .2

 : فرم فكر  

  Concrete thinking تفکر عینی یا —  

  Abstract thinking تفکر انتزاعی یا —  

 : فرآیند یا جریان فكر  

  Incoherence تفکر بی ربط •  

  Autistic thinking اوستیتیكتفکر  •  

  Magical thinking تفکر سحر امیز •  

  Flight of Ideas پرش افکار •  

  Retarded thinking کندی تفکر •  

  circumstantiality حاشیه پردازی •  

  Tangentiality تفکرمماسی •  

  Perseveration تکرار یا در جا زدن •  

  Verbigeration رفتار کالمی کلیشه ای •  

  فكر محتواي  

  .عقیده باطلی است که متناسب با فرهنگ نبوده و با منطق قابل اصالح نمی باشد ( delusion ) هذیان —  

  مسموم شدن، نفوذ )ربایش افکار، کاشتن افکار، پخش افکار( و حسادت - - انتساب - گزندو اسیب مانند :

 و..  خود بیمار انگاری فقر، هذیان -(یان گناه، هذیان نفی وجودافسردگی ) هذ - هذیان بزرگ منشی - •  

  شناختي نظام حسي  

  آگاهی و سطح هوشیاری •  

  جهت یابی •  

  حافظه •  

  توجه و تمرکز •  

  نوشتن توانایی خواندن و •  

  توانایی دیداری فضایی •  

  سطح معلومات و هوش •  

  نظام حسی شناختی •  

  و حالت آگاهی هوشیاری •  
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  : اختالل هوشیاري – الف  

  اغتشاش شعور - دلیریوم - بهت - ابر گرفتگی شعور - مکان عدم آگاهی به زمان و

  :اختالل توجه -ب    

  گوش به زنگ بودن - بی توجهی انتخابی-  حواس پرتی 

  : تغییرات تلقین پذیري -ج  

  سه نفر اختالل روانی القایی بین دو یا - خواب تلقینی

  اختالل حافظه -گذشته دور  - گذشته نزدیك -نزدیك  -فوری  :سطوح حافظهد(

  .....وAmnesia /- Hyprmnesia - Paramnesia فراموشی

  قضاوت مختل - قضاوت انتقادی - قضاوت خودکار :judgment قضاوت ه(

  بینش واقعی - بینش عقالیی - بینش تخریب شده : Insight بینش و(

 

 سطح مراقبتی ( 5  م طبقه بندی براساس شدت بیماری بیماران )سیست

 : قادر به مراقبت از خود 1طبقه 

 جزئی  : مراقبت 2طبقه 

 : مراقبت متوسط 3طبقه 

 شدید  : مراقبت4طبقه 

 ویژه  : مراقبت 5طبقه 

 self care   مراقبت از خود  قادر به  : 1  طبقه

 (Daily living) فعالیتهای روزانه      -1

 کمك اندکی دارد   یا نیاز به  آشامیدن می باشد و  و  : خود بیمار قادر به خوردن  و آشامیدن  خوردن 

 می باشد . متکی به خود کامال نظافت و آراستگی: تقریبا 

 به توالت می رود و بی اختیاری ادراری ندارد .  خود به تنهایی یا تقریبا تنها  به  دفعی : خود 

 خود متکی است .  هحرکت : بیمار ب 

  
 (General Health) سالمت عمومی    -2

 یا جزئی پذیرفته شده است  پروسیجر یا جراحی ساده  یك  یك پروسیجر تشخیصی ، انجام  بیمار جهت  . 

  
 (Teaching and Emotional Support) آموزش و حمایت عاطفی و روانی    -3

 پروسیجرساده  برای  آموزش روتین  

 د از ترخیص از بیمارستانآموزش بع 
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 عاطفی ندارد  معمول  واکنشهای غیر و 

 زمان ، مکان و شخص در هر شیفت نیاز داشته باشد  به  آگاه شدن  نسبت به بیمار ممکن است 

  
 ( Treatment and Medication)  درمان ها و داروها    -4

 و درمانهای ساده دارد .  ندارد یا داروها 

 minimal care زئیمراقبت ج  : 2  طبقه

 (Daily living) فعالیتهای روزانه      -1

 کردن غذا   در آماده  کمك  نیازمند  بخورد ولی  به تنهایی غذا  : بیمار می تواند  و آشامیدن  خوردن

 گرفتن است .  و پوزیشن  تشویق به خوردن

 انجام می گیرد. یا با کمك جزئی جهت بیمار  موارد بدون کمك  نظافت و آراستگی : اکثریت 

 به توالت یا استفاده از لوله ادراری دارد. بی اختیاری ادراری یا تجربه   کمك جهت رفتن  دفعی : نیاز به

 بی اختیاری استرسی ادراری یا قطره قطره ادرار کردن را ندارد .

 به خودی خود یا با کمك جزئی حرکت می کند .  حرکت : 

        
 (General Health) سالمت عمومی    -2

 بیمار عالئم و نشانه های جزئی بیشتر از یك بیماری متوسط دارد 

 عالئم حیاتی  مانیتورینگ ، گرفتن  نیازمند 

 درناژ و انفوزیون بدون عوارض جانبی 

  
 (Teaching and Emotional Support) آموزش و حمایت عاطفی و روانی    -3

  در هر شیفت است  قیقهد 5 –10نیازمند آموزش و حمایت عاطفی و روانی 

 داشته باشد اما به خوبی توسط داروها ، حالت تهاجمی صورت جزئی گیج بوده ،  بیمار ممکن است به

 می گردد .  کنترل  آگاه نمودن مکرر یا محدودکننده

                                                                                                                             

                      
 ( Treatment and Medication)  درمان ها و داروها    -4

 30 – 20 درمان می باشد  از نظر موثر بودن دارو و  دقیقه در هر شیفت نیازمندارزیابی 

  د .شناختی را داشته باش  مغزی یا  وضعیت  ساعت نیاز به بررسی 2بیمار ممکن است هر 

  
 moderate care مراقبت متوسط  : 3  طبقه

 (Daily living) فعالیتهای روزانه      -1
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 یا قورت دادن را داشته باشد اما نیازمند   : بیمار ممکن است توانایی بلعیدن و  و آشامیدن  خوردن

 است .  و آشامیدن  خوردن کمك به

 نمی باشد .  ین فعالیتهانظافت و آراستگی : به تنهایی قادر به انجام بیشتر ا 

 را دارد.  دفعی : نیاز به دریافت و برداشت لگن و لوله ادراری 

 به   نفر می باشدوتنها میتواند  چرخاندن توسط یك  می باشد و نیازمند  حرکت : به طور کامل وابسته

 صورت جزئی بچرخد.

 2-    سالمت عمومی (General Health) 

 است کاهش یابد  ممکن  بیمار عالئم حاد دارد که  

 ساعت است 4  تا 2مانیتورینگ و ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی یا وضعیت عاطفی هر   نیازمند  . 

 دارد .  ساعت است را 1هر   مانیتورینگ  که نیازمند  درناژ مداوم یا انفوزیون 

  
 (Teaching and Emotional Support) آموزش و حمایت عاطفی و روانی    -3

 در هر شیفت است  دقیقه 10 – 30وزش و حمایت عاطفی و روانی نیازمند آم 

  می نماید ویا سریعا درک می نماید   مقاومت  آموزش ها  به  در مقابلگاهی. 

  ، باشد اما نسبتاًبه خوبی توسط دارو ، آگاهی دادن مرتب یا محدودکننده   آژیتهبیمار ممکن است گیج

 کنترل می گردد .

  
 ( Treatment and Medication)  اروهادرمان ها و د    -4

 60 – 30 مکرر برای اثرات جانبی یا واکنشهای آلرژیك است  در هر شیفت نیازمند مشاهده  دقیقه 

    شناختی را داشته باشد  مغزی یا  وضعیت  بررسی   ساعت نیازبه 1بیمار ممکن است هر 

 extensive care مراقبت شدید  : 4  طبقه

 (Daily living)  ی روزانهفعالیتها      -1

 بخورد به سختی می بلعد و یا قورت می دهد .   تنهایی غذا  به  : بیمار نمی تواند  و آشامیدن  خوردن

    باشد .  لوله معده داشته  تغذیه از راه  ممکن است نیازمند

 را بیمار کامال   ن، مراقبت از موها ، مراقبت از دها  نظافت و آراستگی : کلیه موارد مانند حمام کردن

 باکمك انجام میدهد .

  بار درهر شیفت بی اختیاری دارد.  2دفعی : بیشتر از  

 نفر می باشد2  حرکت : خود بیمار نمی تواند بچرخد، جهت چرخیدن در تخت نیازمند  . 

  
 (General Health) سالمت عمومی    -2
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 اهش مایعات بدن ، حمالت تنفسی حاد و به شدت بیمار است و دچار عالئم حادی مانند خونریزی یا ک

 ... می باشد

 نیازمند مانیتورنیگ و ارزیابی 

 (Teaching and Emotional Support) آموزش و حمایت عاطفی و روانی    -3 

  دقیقه در هر شیفت است 60بیشتراز   آموزش و حمایت عاطفی و روانینیازمند 

 وبا دارو محدودکننده و یا آگاهی دادن آژیته بوده   عصبی و  گیج، بی قرار واست   بیماران ممکن

 مکررکنترل نمی گردد .

  
 ( Treatment and Medication)  درمان ها و داروها    -4

 مکرر برای اثرات جانبی یا واکنشهای آلرژیك است  دقیقه مشاهده60نیازمندبیشتر از 

 ارد .ساعت د 1وضعیت مغزی و شناختی هر   نیازمند مشاهده و ارزیابی 

 intensive care مراقبت ویژه  : 5  طبقه

 دارد . مانند مراقبت از بیمار   نیاز  مانیتورینگ مداوم  می باشد و در هر شیفت  نیازمند مشاهدات دائم

  تحت ونتیالتور

 

 بخش به ورود بدو در پرستاري گزارش حداقل الزم جهت
 .است شده نوشته کاری شیفت نوع و تساع و تاریخ .1

 .است شده ثبت و تعیین بیمار مراقبتی سطح .2

 .است شده قید پرستاری گزارش در بیمار پذیرش ساعت .3

 .است شده نوشته تاهل وضعیت بیمارو سن .4

 .است شده نوشته بیمار ظاهری وضع چگونگی .5

 است کرده معرفی خانواده و بیمار به را خود پرسنل .6

 .است شده نوشته ربیما بستری دفعات .7

 .است شده نوشته) خانواده و بیمار زبان از مشکل بیان ( بیمار اصلی شکایت ثبت .8

 .است شده نوشته)معالج پزشك بیمار اولیه تشخیص ( بیمار مراجعه علت .9

 .است شده نوشته 95 / 8 / 9 مورخ ارسالی العمل دستور اساس بر هوشیاری وضعیت ارزیابی .10

 :است شده نوشته بیمار اولیه ارزیابی دستورالعمل مربوطه های حداقل اساس بر جسمی بیماری سابقه .11

 ...و بینایی و شنوایی نقص .12

 )... غیره و گال و شپش( آشکار جلدی آلودگیهای .13

 غذایی یا دارویی حساسیت .14

 شتم و ضرب و آسیب و جراحت و زخم آثار وجود .15

 خاص غذایی رژیم .16

 ::است شده نوشته بیمار اولیه ارزیابی دستورالعمل وطهمرب های حداقل اساس بر روحی سالمت ارزیابی . .17
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 و کشی ودگر دیگران یا خود به رسانی آسیب یا)...و خودکشی به اقدام یا افکار (سابقه... 

 بیمار خواب وضعیت 

 بیمار وعالئق عادات 

 و فردی بهداشت(مراقبتی خود های فعایت..( 

 .است شده ثبت خانواده در خاص بیماری سابقه. .18

 .است شده ثبت کامل آزمایشات ونام آزمایشات نتیجه گیری پی یا انجام حوهن. .19

 .است شده ثبت گزارش در بیمار خانواده با مصاحبه با رابطه در الزم اطالعات .20

 .است شده ثبت پرستاری مداخالت و پرستاری های تشخیص .21

 : شامل لحداق .است شده وثبت داده اموزشی نیاز اساس بر ورود بدو الزم های آموزش. .22

 بخش امکانات و وسایل از استفاده نحوه بستری، تعهدنامه مفاد ، مرکز و بخش مقررات .23

 .است شده نوشته گزارش در پاراکلینیکی اقدامات پیگیری و انجام دستور .24

 .است شده ثبت حیاتی عالیم وفرم پرستاری گزارش در و کنترل ..و دفعی وضعیت وقد وزن/ VS حیاتی عالیم. .25

 .است شده ثبت بیمار قبلی رفیمص داروهای .26

 .است شده ثبت پرستار ی امضا و مهر پرستاری گزارش هر ذیل در .27

 

 تاريپرس رش گزا در مراقبتي برنامه ثبت و مجدد ارزیابي دستورالعمل

 

 حمایت مراقبت بهترین ارائه .دارند مشارکت آن در درمانی پرسنل تمام و است پویایی فرآیند بیمار از مراقبت فرآیند

 بررسی منظور به بیمار مجدد ارزیابی .باشد می همکاری و ریزی برنامه نیازمند بیماران، نیازهای نمودن و برآورده کننده

 فرآیند اساس بر پرستار توسط اولیه ارزیابی انجام از پس بیماران .است کلیدی بتیمراق تصمیمات کارایی و میزان تناسب

 سنجه طبق و بیمارستان بخشی اعتبار استانداردهای براساس .گیرند می قرار مجدد ارزیابی مورد شیفت در هر مراقبتی

 گزارش در شیفت هر در زیر نکات تاس الزامی "پرستاران عملکرد ارزیابی "و "بیمار از مستمر و مراقبت ارزیابی "های

 :شود ثبت و گرفته توجه قرار مورد پرستاری

 حرارت درجه و تنفس تعداد فشارخون، نبض، تعداد شامل حیاتی عالئم .1

 بیمار مراقبتی سطح .2

 بودن مکان و زمان به آگاه و پاسخ بدون گیج، آلودگی، خواب هوشیاری، :ارتباطی وضعیت .3

 ... و غذایی  دارویی، آن نوع بودن مثبت صورت در بستری زمان طول در حساسیت .4

 نسبی مطلق، استراحت صورت به حرکت در محدودیت .5

 بستر خطرزخم ارزیابی .6

 تخت از سقوط خطر ارزیابی .7

 درد بررسی و غربالگری .8

 تغذیه روش و غذایی رژیم نوع :تغذیه وضعیت بررسی .9
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 نیاز صورت در دوم نوبت ای تغذیه غربالگری انجام .10

 ادراری -کلیوی گوارش، اسکلتی، -عضالنی عصبی، تنفسی، عروقی، -قلبی های سیستم(ها مسیست ارزیابی .11

 ) ها دندان و زبان ، ها لثه چشم، مانند ها سیتم پوست،روان و سایر تناسلی،

 تفکر، عاطفه، خلق، تکلم، حرکتی، -روانی وضعیت( روان اختالالت دچار بیماران در روانی وضعیت ارزیابی .12

 )قضاوت حافظه، حواس، تمرکز یابی، جهت توهم، هذیان، نوع فکر، حتوایم فکر، جریان

 لزوم صورت در و ارزشیابی برنامه، اجرای و پرستاری های تشخیص اساس بر پرستاری مراقبت برنامه ثبت .13

 مراقبتی اصالح برنامه

 

 بیماران هوشیاري سطح ارزیابي
 

 محرکات به دهی پاسخ و اطراف محیط به توجه درجه با که است شاخصی فرد بیداری میزان یا هوشیاری سطح

 گالسکو کمای مالک از هوشیاری سطح ارزیابی جهت سنتی بطور.  شود می سنجیده)  غیرکالمی ، کالمی(  محیطی

 جهت به مرور به ولی شد می استفاده,..  اورژانس و حادثه محل در تروماتیك بیماران سریع ارزیابی برای GCSیا

 . رفت کار به نیز تروماتیك غیر بیماران در روتین صورت به آن کارگیری به سهولت

 تصمیمدر اشتباه سبب هوشیاری اندکس عنوان به GCS کارگیری به صرف ، علت چند به غیرتروماتیك دربیماران

 : شود می گیری

 نمره کالمی ارتباط توانایی عدم جهت به آفازی و مغزی ضایعه دچار بیماران در GCS می داده واقع از تر پایین 

 . شود

  حرکتی پاسخ نمره حرکتی اختالل جهت به باره گیلن سندرم یا نخاع ضایعات مثل ها اندام فلج دچار بیماران در 

 . شود می داده واقع ازکمتر

 نمره کالمی ارتباط توانایی عدم جهت به ونتیالتور تحت و هوشیار بیماران در GCS شود می داده واقع از تر پایین 

 هوشیاري افت میزان تعیین
 کوما تعیین جهت.  گیرد می صورت حرکتی و کالمی پاسخ ارزیابی با اینکار که کوماست عمق تعیین : اول قدم

 شویم می مطمئن هوشیاری افت از دادن وتکان لمسی تحریك با بعد ، کنیم می صدا را فرد بلند صدای با ابتدا

 می استفاده دردناک محرک از هوشیاری افت عمق تعیین جهت نهایت در ( نیست خوابیده بیمار باشیم مطمئن (

 . کنیم

 . (پستان نوک گرفتن یعنی رایج غلط) شود نسجی آسیب سبب نباید دردناک محرک شود توجه

 کنیم؟ می اعمال ای نقطه چه در را دردناک محرک.

 جه دست انگشتان ناخن بستر:  محیطی دردناک محرک 
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 ابروها باالی به را دردناک محرک جمجمه در:  مرکزی دردناک محرک ( Supra Orbital Fissure ) 

 . کنیم می وارد ماستر عضالتبه ویا

 : از عبارتست هوشیاری سطح توصیفی و کالمی بصورت

 Alertness:دهد می پاسخ تحریکات به و است یدار. 

 آلرتنس بین ای مرحله )رود می خواب به مجدد و دهد می پاسخ و شود می بیدار صداکردن با:  لتارژی 

 (استاستئوپور و

 دهد می پاسخ دردناک و کالمی محرکات به اما نیست بیدار:  استئوپور . 

 دهد نمی پاسخی هیچگونه محرکات به و نیست بیدار:  کوما 
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  آزمون جهاني پرستاران براي ارزیابي خودکشي

Nurses’ Global Assessment of Suicide Risk (NGASR)) 

وجود آمد تا پرستاران بتوانند خطر  به 2004توسط کاتکلیف و بارکر در سال  آزمون جهانی پرستاران برای ارزیابی خودکشی

ریزی  نشانگرهای برنامه»توان به  شود که از آن میان می مورد توسط این آزمون سنجیده می 15 ،در فرد تشخیص دهند اخودکشی ر

 گرفته شده است امتیاز در این آزمون در نظر  25در کل  و اشاره کرد 1با امتیاز « آگهی سایکوز پیش»و یا  3با امتیاز « برای خودکشی

 : ریسك خودکشي وحسط

 سطح چهار -کم  یخودکش سكیکمتر: ر ای 5 ازیامت 

 سطح سه -متوسط.  یخودکش سكی: ر8تا 6 نیب ازیامت 

 سطح دو - ادیز یخودکش سكیر 11 تانه  نیب ازیامت 

 كیسطح  - ادیز اریبس یخودکش سكی: رشتریب ای 12 ازیامت 

 predictor variable کننده ينیب شیپ ریمتغ امتیاز

 Feelings of hopelessness .1 یدیاحساس ناام 3

 Recent stressful events .2 ریاخ ی حوادث استرس زا 1

 Persecutory hallucinations .3 و آسیبتوهم گزند 1

 Depression .4 یافسردگ 3

 Withdrawal from social interaction .5 یتعامل اجتماع نداشتن 1

  Verbalization of suicidal intent .6 یخودکش یقصد کالم 1

  Evidence of a specific plan .7 طرح خاص  كیمدارک و شواهد از  3

 Family history of mental illness or .8 یو خودکش یروان یها یماریب یسابقه خانوادگ 1

suicide  

 Recent bereavement or relationship .9 شکست رابطه ای ریسوگ اخ 3

breakdown  

  History of psychosis .10 یشیروان پر خچهیرتا 1

  Widow/widower .11 وهیب 1

  Prior suicide attempt .12 یقبل یاقدام به خودکش 3

  History of socio-economic deprivation .13 یو اقتصاد یاجتماع تیمحروم خچهیتار 1

  History of substance use .14 مصرف مواد خچهیتار 1

  Terminally ill .15  ماریب یریعالج ناپذ 1

 total امتیاز کل 25
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