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 1392اصول و فنون پرستاری تیلور ویرایش سوم: منبع

 اخالق ومقرارت حرفه اي در پرس تاري 

 



همگام با رشد نقش ها و وظایف پرستاران،مسئولیتهای قانونی ایشان افزایش می یابد. 

در حال حاضر استقالل کاری پرستاران افزایش یافته است. 

پرستارانی که به اجتناب از تعارضات قانونی تمایل دارند باید: 

بیماران راضی بندرت شکایت می )ارتباطی مطمئن را بین پرستار و بیمار ایجاد نماید        
در حوزه صالحیت قانونی خود فعالیت نموده و استعداد بالقوه خویش را ( کنند

 .جهت اجرای وظایف نشان دهند



:اصویل که برای پیشگریی از درگریهیای قانوین ابید توسط پرس تاران رعایت شود   

 

 (حرفه ای)رعایت استانداردهای خدمات پرستاری 
  ارتباطات و ارتباطات حرفه ای 
رعایت اصول اخالق و اخالق حرفه ای 
(مددجو)آموزش به بیمار 
اصول ثبت و گزارش نویسی 



اس تانداردهای حرفه ای   

  Accountabilityپاسخگویی 1.

   Continuing Competenceکسب صالحیت مداوم 2.

  Ethicsاخالق حرفه ای 3.

  Knowledgeدانش 4.

 Knowledge Application کاربرد دانش  5.

  Leadershipرهبری 6.

 Relationships Professionalارتباطات و ارتباطات حرفه ای 7.

Relationships  



پرس تاران مس ئول  معلکردهای خود و پیامدهای آ هنا هستند: پاسخگوی  ی. 

اب مهاکری (.پرس تار ابید صالحیت خود را حفظ کرده و به طور مداوم هببود خبشد: کسب صالحیت مداوم

 (و مشارکت در برانمه های تضمنی کیفیت و اس تانداردسازی

هر پرس تار ابید عقاید ، رفتار و ابورهای خود را بر اساس اس تانداردهای حرفه ای و : اخالق حرفه ای

 .اخالیق حفظ کرده و ارتقاء خبشد

پرس تار از طریق آ موزش پایه ، آ موزش مداوم و دانش مرتبط اب معلکرد حرفه ای خود را دارا : دانش

 .میباشد

کیفیت معلکرد ابلیین پرس تار ، اکربرد دانش و معلومات او را منعکس می کند: کاربرد دانش. 



 درک عقاید خشص و ارزشها و آ گاه بودن از چگونگی  اثرات ) رهربی نیاز به دانش از خود : رهبری

رهربی تهنا . ، احرتام ، اطمینان ، مصمییت ، دید مشرتک و ایدگریی دارد( رفتارهای فردی بر دیگران

لکیه پرس تاران بدون در نظر گرفنت موقعیت های .حمدود به پرس تاران در جایگاه رمسی رهربی منیباشد

 .اکری خود فرصت هایی برای رهربی دارند

ارتباطات شامل ارتباطات درماین بنی پرس تار و مددجو و : ارتباطات و ارتباطات حرفه ای

 .ارتباطات حرفه ای اب مهاکران و اعضاء تمی مراقبت و سایر گروههای درماین می ابشد



 حقوق پرستاران
 

 .انجام وظیفه مطابق با محدوده ای که  به طور قانونی به وی اجازه داده شده است  -1
 

محیط ایمن کاری که سازگار با مراقبت کافی از بیمار و مجهز به نیازهای فیزیکی    -2
 .، پرسنلی و تجهیزاتی مناسب است

 
آشناسازی مناسب و آموزش داخل مجموعه مبتنی بر هدف در مورد شیوه ها و    -3

 .رویه های درمانی در حیطه کاری
 

مذاکره با کارفرما در مواردی مانند آموزش مداوم حر فه ای که بطور مستقیم به    -4
 .مسئولیت حرفه ایش مربوط می شود

 



 ...ادامه

مشارکت کامل در تعیین خط مشی ها ،برنامه ریزی ها و تصمیم گیری هائیکه به مراقبت  -5
 .و درمان بیماران مربوط می شود

نها به پرستار   سپرده شده است -6
 
 .حمایت و حفاظت بیماران و پرسنلی که مسئولیت ا

 :اعتراض بجا بشکلی که -7

    گاه شده باشد
 
ن ا

 
 .کارفرما بموقع و بطور ک تبی از ا

     مداخله ای در ایمنی بیمار نداشته باشد وسبب از هم گسیختگی درمان و پرستاری
 .بیمار نشود

 



 ...ادامه

 رد انجام وظایفی که خارج از محدوده عملکرد   -8

موزش ناکافی ومهارت ناکافی)پرستار است 
 
 (.ا

 .حق عدم مشارکت در اقدامات غیر اخالقی وناشایست  -9

حق داشتن راهنماهای مک توب ،خط مشی ها و اقدامات مربوط به اداره  -10
 .محیط کاری 

رد انجام کاری که در شرح وظائ ف وی می باشد ،لیکن بیمار مخالف انجام  -11
ن می باشد

 
 .ا

 



 ...ادامه

نها به وی سپرده شده -12
 
گاه شدن پرستار از تشخیص بیمارانیکه مسئولیت ا

 
 .ا

 

 .داشتن محیط کاری عاری از خطرات ،ارعاب و دخالت -13

 

ئی مسئوالنه در موقعیتهای اورژانس -14
 
 .حمایت پزشکی یا سیستم ارجاعی برای از عهده برا



 

 مورد مرگ ناشي از خطاهاي پزشكي 44000كل مرگها   98000، از  2002در سال
 .هشتمين عامل مرگ و مير در امريكا ناشي از خطاهاي پزشكي است.است

خطاهاي داروئي شايعترين خطاي بيمارستاني است  . 

 روزانه يكنفر در اياالت متحده امريكا بر اثر خطاي داروئي فوت ميكند. 

 تجويز  ، اجرا  ، مانيتورينگ : خطاهاي داروئي 

 خرشيفتها وشيفتهاي متوالي بيشتر ( شب طوالني تر از روز)خطاها در فصل زمستان
 
و ساعات ا

 .است

شايعترين خطاي داروئي عامل انساني است بعد تشابه داروئي. 



 حفاظ های قانونی پرستار
 رضایت نامه 

موزش به بیمار
 
 ا

اجرای دستورات پزشک 

گزارش نویسی 

پرسنل کافی 

بیمه مسئولیت حرفه ای 

گزارشات بروز 

 



 رضایت نامه

 در تمامی موسسات درمانی به منظور پذیرش بیمار برای شروع اقدامات معمول
درمانی ،انجام اقدامات تشخیصی تخصصی و یا اعمال جراحی و یا هرگونه 
 .دخالت پزشکی در فرد در درجه اول الزم است که رضایت وی جلب شود

 

 این رضایت باید به صورت یک رضایت نامه مک توب بوده و بامضای بیمار
اگر بیمار قادر به انجام این کار نبود الزم است رضایت نامه .رسیده باشد

توسط یکی از افرادی که به لحاظ قانونی در قبال ایشان مسئول هستند تایید 
 گردد



سایش به بیمار منتقل می شود
 
رامش و ا

 
 .با تکمیل برگه رضایت نامه به نوعی احساس ا

 برگه رضایت نامه ک تبی به هیچ عنوان نباید از مفادی برخوردار باشد که با توضیحات شفاهی که به
 .بیمار داده می شود تفاوت داشته باشد

یا بیمار متوجه کاری که انجام می دهد هست یا خیر
 
 .باید پرستار به این مسئله توجه کند که ا

 مهمترین موانع موجود بر سر راه تکمیل برگه رضایت نامه می توان به عصبانیت بیمار،احساس
 .درد،افسردگی،تاثیر داروها و یا سردگمی بیمار اشاره کرد



 مزاایي گزارش خطا

پيشگيري از بروز مجدد خطا 

مده
 
 كاهش عوارض خطاي پيش ا

رامش رواني فرد خاطي
 
 ا

كمك به مديريت خطاها 

افزايش اعتماد بيمار به كادر درمان 

افزايش رضايت بيماران 

افزايش كيفيت مراقبتي درماني 

كاهش هزينه 



 اقدامات حصیح براي پیشگریي از خطا

 ثبت و مستند سازي كليه اقدامات انجام شده ، گزارش دهي به موقع
 و صحيح

بيمه مسئوليت مدني براي تمام افراد تيم درماني 

ن در تمام موارد
 
گاهي از قوانين و مقررات موجود و رعايت ا

 
صدور )ا

 (ساعت 24گواهي فوت قبل از 

ارائه خدمات استاندارد و ايمن 

به روز بودن دانش و قبول كارها در حد وظائ ف با رعايت نكات الزم 

 



 سه اصل همم

كار در محدوده شرح وظائف 

رعايت استاندارد در انجام كار 

حداكثر كوشش در انجام وظائف 



 علل اجنام خطاهاي پرس تاري

ساعات كار نامناسب 
ساعات كار طوالني 
تجربه كاري كم 
عدم بكارگيري نيروي انساني كافي در روزهاي تعطيل و شيفت شب 
اتخاذ تصميماتي بدون دانش كافي 
افزايش انتظارات بيماران از پرستاران 
سيستم مراقبتي بيش از حد متكي به پرستاران 



 ثبت و گزارش نویسی
 .انتقال اطالعات مربوط به بیمار از طریق گزارشهای شفاهی ، ثبت ک تبی یا انتقال الک ترونیکی صورت میگیرد

 ،اگر چه بسیاری از پرستاران صرف وقت جهت تعامل با بیمار را به گزارش نویسی ترجیح می دهند

 .گزارش نویسی دقیق یک محافظ سرنوشت ساز قانونی برای پرستار است

 مراکز مراقبتی باید انواعی از برگه های ثبت گزارش را که موجب تسریع و تکمیل کنترل معمول پرستاران

 .می گردد داشته باشند

 



چهار مشکل اساسی در سهل انگاری پرستار بدنبال عدم ثبت درست 
ید
 
:وقایع بوجود می ا  

 .عدم ثبت زمان دقیقی که یک حادثه اتفاق افتاده است1.

 .کواتهی در ثبت دس تورات شفاهی ای به امضاء رساندن دس تورات شفاهی2.

 .ثبت فعالیهتا بصورت از پیش تعینی شده برای رصفه جویی در وقت3.

 .ثبت اطالعات اندرست4.



 رهنمودهای قانونی برای ثبت گزارش دهی

 معلکرد حصیح رهنمودها

مطالب را پاک نکنید ، از الک غلط گیر یا 
 .تراشیدن اشتباهات خودداری کنید

را  errorروی لکمه غلط یک خط بکش ید و لکمه 

 .امس خود را نوش ته امضأ  کنید. ابالیش بنویس ید

توصیفات عیین از رفتار بامیر ای بیاانت وی ابید ثبت  .قضاوتها و را ذکر نکنید

 .شود



2خط مشی های قانونی برای ثبت گزارش دهی   

 معلکرد حصیح رهنمودها

وجود . ) همه خطاها را بطور کامل اصالح کنید
خطا ممکن است به بروز اشتباه در درمان منجر 

 (شود

از جعهل برای اکمل کردن گزارش اجتناب 

 .مطمنئ شوید اطالعات دقیق است.کنید

گزارش باید دقیق و ) همه حقایق را گزارش کنید 
 . (مسئوالنه باشد

متام مطالب حقیقی را ثبت کنید و از گزارش حدس 

 .و گامن خود اجتناب کنید



3خط مشی های قانونی برای ثبت گزارش دهی   

 معلکرد حصیح رهنمودها

گزارش را خط به خط  نوش ته و اگر فضایی ابیق  .در گزارش پرستاری جای خالی نگذارید

ماند ، یک خط افقی در آ جنا بکش ید انم خود را 

 .نوش ته امضأ  کنید

به هیچ وجه از مداد ، پاک کن و الک غلط گری  .همه مطالب را با خودکار و خوانا بنویسید

 .اس تفاده نکنید



4خط مشی های قانونی برای ثبت گزارش دهی   

 معلکرد حصیح رهنمودها

در صورتی که دستور داده شده سئوال بر انگیز 
 .است تمام توضیحات دریافت شده را ثبت کنید

برای روشن شدن دس تور اب پزشک  » بنویس ید

 «متاس گرفته شد 

فقط کارهای  ی را که خود انجام داده اید ثبت 
برای اطالعاتی که ثبت میکنید مسئول . )کنید

 . (هستید

را ( مثل  تلفین )منبع اطالع گزارش و حنوه گزارش 

 .ثبت کنید



5خط مشی های قانونی برای ثبت گزارش دهی   

 معلکرد حصیح رهنمودها

 –وضعیت بیمار تغییر نکرده )از کلمات عمومی 
 .استفاده نکنید(بیمار روز خوبی داشته است 

 .وضعیت بامیر را بطور اکمل و واحض رشح دهید

و ( تاریخ و ساعت )در پایان گزارش ، زمان  
 کنید

 
 .عنوان خود را وارد کرده امضا

مطالب همم را به تدرجی در گزارش ثبت کرده و به 

 .پااین ش یفت موکول نکنید



6خط مشی های قانونی برای ثبت گزارش دهی   

 معلکرد حصیح رهنمودها

(  مطمئن ) برای ثبت کامپیوتری یک رمز ورود 
 .مخصوص به خود داشته باشید

صفحه مربوط به خود را هنگامی که حضور ندارید 

 .ابز نگذارید



 ثبت حوادث غری مرتقبه

 بطور مثال .هر گونه حادثه یا اتفاقی که سالمتی بیمار را به مخاطره انداخته است ،گزارش شود
نژیوکت ،حساسیتها،برق گرفتگی ،سنکوب :)

 
 (سقوط از تخت ،سوختن با کوتر ، فلبیت محل ا

 توصیف دقیق حادثه 

 زمان حادثه 

 اقدامات الزم جهت کنترل عوارض در زمان حادثه 

 زمان اطالع به پزشک 

 زمان ویزیت بیمار توسط پزشک 

درمان ها و پیگیری الزم جهت کنترل عوارض ناشی از حادثه. 

 



 گزارش فویت 

 (عالئم حیاتی ،عالئم ذهنی وعینی )وضعیت عمومی قبل از فوت با قید ساعت وتاریخ 

 (در موارد ناگهانی )ثبت ساعت بد حال شدن بیمار 

 در موردCPR  ن با قید لوله گذاری تراشه وداروهای مصرف شده ویا ماساژ
 
ثبت مراحل ا

داروهای مصرف شده نوشته شود ونیز اشاره شود . الزامی است EKGقلبی والک تروشوک و

 .که بیمار فاقد نبض وتنفس بود ومردمکها فاقد واکنش به نور ومیدریاز دوبل بوده است 

 مرگ بیمار باید توسط پزشک تائید شود ودر گزارش پرستاری نیز به این صورت ثبت شود

 .اعالم شده است...توسط دک تر...فوت بیمار در ساعت.

 

 



 ناکت همم

 ن دارد اجتناب شود
 
: مثل . )از نوشتن کلمات مبهم وکلی که هر کس برداشت خاصی از ا

 (حال عمومی بیمار خوب است ، نرمال است ،بد نیست 

 زمایشات )اگر اقدامات انجام شده برای بیمار
 
مورد غیر طبیعی وجود ......(عالئم حیاتی –ا

ن صورت با قید اقدامات انجام شده ،باید گزارش شود 
 
 .َداشته باشد در ا

 ن بر روند بیماری یا مراقبتهای پرستاری ثبت
 
نتایج ویزیت ها ومشاوره ها را به دلیل تاثیر ا

 .کنید 

 



 در بین مطالب نوشته شده در گزارش پرستاری جای خالی وجود نداشته باشد. 

 درپایان گزارش پرستاری زیر گزارشات خط کشیده شود. 

 غیر طبیعی در مددجو و یا ارائه مراقبت خاص  وضعیتضروری است پرستار پس از مشاهده

 .پرستاری به بیمار، در اسرع وقت ،اقدام به ثبت گزارش نماید 

 با توجه به تشخیص اصلی یا تشخیص افتراقی بیمار ،عالیمی را که می توان در تشخیص قطعی

کمک کننده باشد ...(ویا اعمال جراحی –ادامه  -شروع)بیماری ،سیر بیماری تصمیم گیری برای درمان 

 .حتما گزارش نمایید 

 

 



 دستورات پرستار است نشده،ضروری  اجرا علتی به بنا پزشک دستورات از مورد چند یا یک صورتیکه در

ن علت ذکر با را نشده اجرا
 
 خاصی مورد دور  کشیدن ،خط پزشک دستورات دستکاری  . نماید ثبت  ا

 می فوق مورد مشاهده صورت در .باشد می خالف نیست خواندن قابل یا شده تجویز اشتباه به که

 از 3 مورد : کند قید اینطور  نیز پرستاری  گزارش ودر نماید حاصل تماس مربوطه پزشک با بایست

 ....... شد پیگیری  نیست خواندن قابل.... تاریخ پزشک دستورات

 



 از کاردکس نمودن دستوراتstat  ن دستورات با سایر دستورات
 
به منظور اجرا کردن ا

 .داروی  ی در ساعات خاص دادن دارو ،جدا خودداری نمایید 

 دستوراتstat  در همان زمان نوشتن دستور اجرا و در گزارش پرستاری  چک  گردد. 

 نها اجتناب نمایید
 
 .از ثبت اقدامات پرستاری قبل از اجرای ا

 ن کار انجام نشده است
 
 .اگر مطبی ثبت نشده باشد ،به این  معنی است که ا

 



 در صورتیکه برای بیمار ،مشاوره ای انجام می شود دستورات پزشک مورد مشاوره حتما به
 .اطالع وتائید ک تبی پزشک معالج برسد وبعد اجرا شود

 اولین وظیفه پرستار حمایت از بیمار است اگر به نظر شما وضعیت بیمار بحرانی است

حتی اگر نیمه شب وباید به پزشک اطالع دهید ، در این امر کوتاهی نکنید،
 باشد

 اگر شما درگیر مسائل دادگاه شوید بهترین حامی ،اسناد ومدارک به جا مانده از شما در
 .مراقبت ازبیمار خواهد بود 

 خرابی ونقص وسایل موجود در بخش عالوه بر این که ک تبا به سرپرستار یا مافوق ذی
 .صالح گزارش می شود باید به سرعت تعمیر وجایگزین شود

 

 



 از تصحیح عبارات اشتباه در گزارش بوسیله الک و یا سیاه کردن خودداری کنید. 

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

در باالی قسمت اشتباه بنویسیدerror یا اشتباه است. 

 در همان قسمت مهر و امضاء تاریخ و ساعت قید گردد. 

 در صورتیکه بیماری شفاها مسئولین درمانی بیمارستان را تهدید به تعقیب مواردی می
 .نماید ، دقیقا گزارش نمایید 

 ن ها نظارت
 
انحصارا در گزارش ،مراقبتهای  ی را که خود ارائه نموده اید و یا بر اجرای ا

 .داشته اید ثبت نمایید 

 



!بنویسید و بنویسید بنویسید،  
 

 
خود قانونی خدمات گذراندن به مشغول درمانی مرکز یک در جوانی پزشک کشورمان افتاده دور مناطق از یکی در  

  که کند می ذکر پدر ، شود می آورده درمانی مرکز این به والدینش توسط کودکی شب آخر ساعات در .باشد می
  محل در واضحی موضعی عالیم آمده عمل به معاینه در است شده گزیده عقرب توسط وی کودک قبل ساعت چند

  اما . دارد وجود عقرب ضد سرم تجویز اندیکاسیون ، معالج پزشک نظر اساس بر و گردد می مشاهده گزیدگی
 اورژانس صورت به کودک انتقال به تصمیم پزشک لذا ندارد وجود عقرب ضد سرم  کوچک شهر آن در متأسفانه

  اعزام جهت الزم های هماهنگی ضمن و گیرد می است شهر آن کیلومتری صد یک حدود در که استان مرکز به
 و شده  مواجه کودک پدر مخالفت با اما نماید می تکمیل نیز اعزام فرم وی برای استان، مرکز به آمبوالنس با کودک

 علی و برد خواهد استان مرکز مجهز بیمارستان به وقت اسرع در خود اتومبیل با را کودک که شود می مدعی پدر
  می پافشاری خود تصمیم بر کودک پدر باز کودک، حال وخامت احتمال دلیل به پزشک مخالفت و اصرار رغم
 بالینی پرونده در را شده یاد موارد تمامی پزشک .شود می برده استان مرکز به پدرش توسط کودک نهایت در.کند

 .کند می اشاره نیز دستورات به طفل پدر توجه عدم به دقیقاً و نماید می ثبت بیمار
  
نزدیکیهای تا وایشان شده خراب وی اتومبیل راه، های میانه در ،و استان مرکز به پدرش توسط کودک انتقال زمان در 

 پزشکی کمکهای به دسترسی عدم و حال وخامت  علت به کودک زمان این در متأسفانه و  مانند می راه میان در صبح
 .میرد می

اما .کند می شکایت طرح مذکور بیمارستان و مربوطه پزشک از دیگران تحریک به پدرکودک ماه چند از بعد  
 سایر اظهارات و آن به مربوط مدارک و اعزام فرم ارائه بالینی، پرونده مندرجات) موجود مدارک از استفاده با پزشک

   .گردد می تبرئه ( شاهد عنوان به درمانی کادر
؟ نماییم صرف ای دقیقه چند بالینی پرونده در رخدادها تمامی ثبت برای که دارد ارزش آیا  کنید قضاوت شما حال  
  


