


Documenting  

Recording & Reporting  

 مستند سازی  
 ثبت و گزارش نویسی

 
 عضو هیات علمی : دکتر سید علی ناجی

  ( خوراسگان) دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 



 ( :  ع)حضرت علی •
علم را با نوشتن پایبند کنید زیرا آنچه حفظ شود بگریزد و  •

 . آنچه نوشته شود تا ابد باقی بماند
 



 



 به ها دالیل افزایش آمار خوانده 
 :محاکم قضائی و انتظامی در چند سال اخیر

(aاستقالل حرفه ای 

(bافزایش سطح آگاهی های پزشكی جامعه 

(c پرسنلافزایش تعداد 

(dپیشرفت تكنولوژی 

(eافزایش هزینه های درمانی 

(f مردمافزایش اطالعات حقوقی 

(g        عوامل رفتاری 

(h        پائین بودن در آمد مردم 

(i         کمبود نیرو و خستگی پرسنل 

(j         نقش همكاران 

(k         ساعات کاری باال 

(l         عدم موفقیت در برقراری رابطه مناسب بابیماران 

(m      عدم آگاهی کارکنان  از مسائل حقوقی و مقررات 

 



 Documentingمستند سازی 

ایجاد مجموعه ای ثبت شده از اطالعات مربوط به 
 –وضعیت سالمت بیمار ، برنامه های درمانی 

 مراقبتی و اقدامات انجام شده 



 Recordingثبت   

ثبت اطالعات مرتبط با سالمت بیماربه صورت نوشتاری جهت  
 پیگیری سیر بیماری و پیشرفت بهبود

 :مانند 
 ثبت عالئم حیاتی بیمار •
 .I.Oثبت •
 ثبت شرح حال•
 شرح حال بعد از زایمانثبت •
 خالصه پرونده•



 Reportingگزارش نویسی  
انتقال اطالعات مرتبط با اقدامات انجام شده 

 جهت بیماربه صورت نوشتاری

 :مانند  
 گزارش  پرستاری  •
 ساعته 24گزارش •
 شرح عمل جراحی•
 بیهوشی•
 شرح زایمان •



 اهمیت گزارش نویسی

هنگامی می توانیم به حد عالی از مجموعه مراقبت و درمان بیمار دست  •
 .یابیم که قادر باشیم آنها را در قالب کلمات توضیح دهیم

است که وضعیت بیمار و مراقبت های انجام  نوشته انحصاری گزارش یک •
 .شده در بیمارستان را  نشان می دهد

 .تیم درمان استنمادی از فعالیت ها و عملكرد های گزارش •
قانون  1284و به استناد ماده  ادله اثباتی یا دفاعیمدارک پزشكی جزو •

 .است اسنادمدنی، جزء 
 .نوشته شده بین گروه های درمانی استمنبع ارتباطی گزارش تنها •
گزارش اثر بخش نشان دهنده کارگروهی و پیوستگی بین تمام تخصص ها  •

 .است
 «آنچه در پرونده ثبت نشده؛ یعنی انجام نشده » •

 
 

 



1. Assessment. 

2. Communication tool 

3. Provides the basis for the patient’s bill and 
insurance payment.  

4. Accreditation 

5. Health statistics 

6. Education. 

7. Research. 

8. Auditing.   
9. Legal record.  

“The witness that never dies and never lies.” 

 اهداف مستند سازی



 مشكالت قانونی ثبت
(aيحرفه ا يعدم تطابق محتوي گزارش با استانداردها 
(b بيمار  ينيازهابا گزارش  يمحتوعدم هماهنگی 

(cيموارد غير عاد عدم گزارش   
(dمناسب نبودن ساختار برگه هاي ثبت و گزارش 

(eیوجود خط و فضاي خالی بين خطوط ثبت شده گزارش نويس. 
(fفرد ديگر يگزارشات تهيه شده پس از امضا يامضا 

(gتحريف گزارش. 
(hوجود چند نوع دست خط در تهيه يك مورد گزارش. 
(i بودن گزارشنخوانا. 
(jگزارش یو كثيف یدرهم برهم. 

(k جا افتادن تاريخ و  زمان و گزارش متناقض. 
(lنامناسب گزارش  يامضا 

(mیاز محتواي گزارش نويس یالك گرفتن بخش. 
(nثبت قبل از انجام مداخله مورد لزوم. 

 

 



DOCUMENTATION SYSTEMS 

• 1.Source Oriented Medical Records /Traditional 

Narrative Charting (SOR)  

• 2.Problem Oriented Medical Record (POMR) 

• (PIE) Problems, Intervention and Evaluation 

• SOAPIE/SOAP  

• Focus Charting:  Data, Actions, Responses 

(DAR) 

•  Charting by Exception (CBE): is a documentation 

system in which only abnormal or significant 

findings or exceptions to norms are recorded.  



PIE                          چارت   

 تاريخ زمان گزارش سير پيشرفت

P=1 
  درد حاد ثانويه به ترومايعمل جراحی امروز:اختالل در راحتی

 
PI=1   

بررسی شکم، تغيير  تجويز مسکن، آموزش به پرستار مسئول درد،  
 پوزيشن، خشك بودن پانسمان

 
 

PE=1 
توانايی سرفه كردن و تمرينات  .بيمار احساس راحتی بيشتري می كند

 .بيمار به سمت چپ تغيير وضعيت داده شد .تنفسی عميق را دارد

18 99/8/23 

18:15 

 

 

 

 

19:15 



SOAPIE/SOAP  

 زمان/تاريخ مشکل گزارش سیر پیشرفت بیماری

 : S احساس درد در ناحيه شکم 

O :درد از دو ساعت پيش شروع شده. چهار ساعت از عمل می گذرد  .

بيمار به پشت خوابيده عالمت سفتی شکم   مشهود است شدت درد با 

ترشحات پانسمان قهوه اي رنگ . است 6در محدوده  1-10درد  ابزلر

 .  زخم تميز است.  است

A  :درد ثانويه به تروماي جراحی امروز 

P :استفاده از مسکن طبق تجويز 

I :مسکن طبق تجويز داده شد. 

E : شددرد بيمار كنترل. 

درد شکم بعد از 

 عمل

99/8/23

18:30 



Focus Charting  چارت كردن متمركز 
 (تمركز بر اقدامات پرستاري تا ليست مشکالت پزشکی)

اطالعات           D 

مداخالت پرستاری      A 
پاسخ بیمار به مداخالت پرستاری       R 



D.A.R 
 گزارش سير پيشرفت   
 
 
  D: 

سفتی شکم، چهره  درد شکم ،از  شکايت
 10از  8دردناك، شدت درد 

A 
بررسی محل عمل از نظر تميز بودن و :

و نياز به پانسمان  خشك   بودن پانسمان
 جديد، تجويز مورفين طبق دستور

 
R 

بيمار ابراز می كند كه راحتی بيشتري  
 توانايی سرفه و تمرينات تنفسی را دارد.دارد

 

      تمركز
زمان                                                                                     

 تاريخ

 :اختالل در راحتی
درد حاد ثانویه به  

 عمل جراحی و تروما

10 99/8/23 



 :اطالعات پرونده

 اطالعات مربوط به پذیرش بیمار1.

شرح حال و معاینه، ) اطالعات مربوط به وضعیت سالمت بیمار2.
V.S   ،I.O مشاوره، گزارش های پاراکلینیکی و ،)... 

دستورهای ) Ordersاقداماتی که باید برای بیمار انجام شود 3.
 ... (پزشکی، کاردکس و

چک لیست قبل از  )اطالعات مربوط به اقدامات انجام شده 4.
عمل، شرح عمل جراحی ، شرح بیهوشی، گزارش پرستاری  

 ...(و
 

 



Record Keeping Forms 

• Narrative Charting (Health History, 

Medication administration record, 
Discharge summary)  

• Flow Sheets( Vital Signs) 
• table( I.O. Charting) 



Key Qualities of Charting 

1. Factual واقعی بودن    

2. Accurate دقیق بودن   

3. Complete کامل بودن    

4. Timely بموقع بودن    

5. Organized سازماندهی داشتن    

6. Relevant مرتبط بودن 
7. Sequential پی در پی بودن    

8. Legally Prudent قانونی بودن    

9. Conciseness اختصار بودن   

10.Confidentiality محرمانه بودن   



Factual واقعی بودن    

 

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

 .احساس می کند
 .بیمار به بی خوابی دچار می باشد: گزارش غلط•
ساعت توانسته   2بیمار اظهار میدارد که شب گذشته : صحیحگزارش •

 .است بخوابد

 

 .بیمار بی اشتها می باشد: گزارش غلط•
بیمار اظهار میدارد میل به غذا ندارد و از خوردن غذا  : صحیحگزارش •

 .امتنان می نماید

 



Factual واقعی بودن    

  
از کاربرد کلماتی که ایجاد شک، تردید و یا ابهام در فرد خواننده  •

 .گزارش می نماید جدا خودداری نمایید
عنوان از کلماتی چون به نظر می رسد، ظاهراً و ممكن است به هیچ •

 .استفاده نكنید

 

 .بیمار افسرده به نظر می رسد :گزارش غلط•
 
بیمار اظهار می دارد دچار اختالل در خواب است، قادر   :صحیحگزارش •

به انجام کارهای خود نیست، حوصله صحبت با دیگران را ندارد، اشتهای  
 .  خوبی به غذا ندارد

 
 
 
 



Accurate دقیق بودن   

 

 .محتوای ثبت باید قابل ارزیابی و دقیق باشد •
 
 .بیمار درد ندارد :گزارش غلط•
 .بیمار دردی را گزارش نمی نماید :صحیحگزارش •
 



Accurate دقیق بودن   

 
از به کار بردن کلماتی که ممكن است برای خواننده معانی   •

...  ( مانند خوب، متوسط، کافی، طبیعی و) مختلفی ایجاد کند 
 .خودداری شود

 
 .حال عمومی بیمار نسبتا بد نیست :گزارش غلط•
،  T=37.2T   ،P=84Tهوشیار است ، بیمار  :گزارش صحیح•

R=19   ،BP=125/75  از درد شكایت ندارد و ،... 
 

 فشار خون بیمار طبیعی است :گزارش غلط•
 BP=125/80 :گزارش صحیح•

 
 



Accurate دقیق بودن   

 
 .محتوای ثبت باید قابل ارزیابی و دقیق باشد •
 
بیمار به میزان کافی مایعات دریافت کرده   :گزارش غلط•

 .  است
از راه دهان  ( آب)مایعات   360cc  بیمار :گزارش صحیح•

 .  مصرف نموده است
 
 . زخم ناحیه شكم بزرگ و شكافدارمی باشد :گزارش غلط•
زخم ایجاد شده در ربع تحتانی سمت راست : گزارش صحیح •

 .  سانتی متر عمق دارد 2طول و حدود  cm  5شكم  

 

 



 کامل بودن ثبت

در مسائل قانونی، یک پرونده ناقص، می تواند ایجاد  •
 .سردرگمی نماید

 
 .حذف جزئیات، یک اشتباه مهم و عمومی در مستند سازی است •
 
البته این بدان معنا نیست که هر چیزی باید در پرونده بیمار  •

 .ثبت شود

 



Complete کامل بودن    

در گزارش های مرتبط با اقدامات درمانی و مراقبتی  •
باید به وضوح ذکر گردد چه کاری،توسط چه کسی و چه 

 . زمانی انجام شده است
 

 .دستور های دارویی اجرا شد :گزارش غلط•
آمپول /     10ساعت    99/8/23    : صحیحگزارش •

محمدی  ./     تزریق شد Mg 200  ،IVآمپی سیلین  
 کارشناس پرستاری

 



 ثبت کامل

 :  گزارش پذيرش بيمار•
، توسط همراهان و 11۵با برانکار، توسط اورژانس , با پاي خودش)نحوه ورود , ساعت ورود بيمار•

 .عالئم حياتی هنگام ورود و ساير موارد مهم مشاهده شده باشد, وضعيت هوشياري بيمار, ( … 
 شرح حال و شکايات  بيمار •

 كيفيت،شدت، موقعيت، انتشار، زمان ومدت، تکرار، عوامل تشديدكننده ، عوامل تسکين دهنده
 ...(رنگ پوست، عالئم حياتی ، وزن و)عالئم •

 هريافته قابل مشاهده، لمس، دق يا سمع، محل، عوامل مرتبط با آن ، خصوصيات قابل توصيف
 :  يافته هاي پاراكلينيکی•
دريافت پاسخ آزمايش ها را گزارش نموده و در صورت وجود موارد غير طبيعی آنها را به طور •

 .كامل با ذكر اقدامات انجام شده نظير اطالع به پزشك و درمان هاي مربوطه گزارش نماييد
 تجويزهاي دارويی•

نام دارو، زمان مصرف ، ميزان وراه مصرف، بررسی هاي انجام شده قبل ازمصرف، عکس العمل مددجو، 
 اقدامات انجام شده درصورت بروز عوارض

در صورتی كه بيمار از طريق داخل وريدي مايع دريافت می كند، ميزان مايع در يافتی در شيفت 
خود را محاسبه نموده و عالوه بر تنظيم سرم بيمار ميزان مايع دريافتی وي را در گزارش قيد 

 .نماييد 
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 ثبت کامل
 مراقبت هاي پرستاري انجام شده•

تاريخ و ساعت انجام،نوع مراقبت و نحوه انجام آن با ذكر دقيق كميت و كيفيت آن، عکس العمل مددجو، مشاهده هاي  
 پرستاري

، مانيتورينگ   TPN، دارودرمانی،  CPR، گاواژ، الواژ، NGT اكسيژن تراپی، پانسمان زخم، سوند ادراري، : ثبت پروسيجرها
 ...قلبی، ترانسفوزيون خون، نمونه گيري و

و درصورت تزريق خون، تعداد واحد و حجم، . اگر بيمار سرم دريافت می نمايد نوع و حجم محلول دريافت شده ذكر شود

 .زمان شروع و پايان و مشکالت حين ترانسفوزيون يادداشت گردد

وسعت واندازه زخم ،نزديك بودن لبه هاي زخم ، وجود ياعدم وجود ترشح ،رنگ ونوع وميزان ترشح،وجود  : در هنگام پانسمان

درن، نوع محلول شستشو، واكنش مددجو وعالئم مهم همراه زخم مانند بو، درد واحساس نگرانی، داشتن درن وتوجه به  

خونريزي وعملکرد مناسب درن، چگونگی تحمل بيماربه پانسمان وداروهاي به كاربرده شده، داروي بکاربرده شده  

 .درموضع، آموزشهاي ارائه شده

 .ذكر گردد..( …كاتتر بينی، ماسك و )اگر بيمار اكسيژن می گيرد، مقدار و راه دريافت آن 

، بايد وجود آنها، و وضعيت آنها از نظر  .(…كاتتر ادراري، لوله معده و )در صورتيکه بيمار داراي كاتتر، لوله و يا درن باشد -
 .تثبيت، ميزان ترشحات و مراقبتهاي مربوطه ذكر شود

اگر گاواژ انحام می . اشاره شود( دهان، گاواژ)و روش تغذيه ( مايعات ،NPO ,PO)به وضعيت تغذيه بيمار از نظر رژيم غذائی 
 .  گيرد حجم غذاي داده شده و زمان آن اشاره شود

را در برگه كنترل جذب و دفع و نيز در برگه چارت عالئم حياتی   (I&O)ساعته  ۲۴پرستار شبکار بايد در پايان شيفت خود جمع 
 .در ستون مربوطه ثبت نمايد

 .دقيقاً ثبت كنيد ( تلفنی, حضوري )اطالعاتی را كه خودتان به پزشك معالج گزارش می نماييد  
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Timely بموقع بودن    

 .  هیچ گاه قبل از انجام اقدام آن را گزارش نكنید•
 .  ذکر تاریخ الزامی است•
 .ساعت انجام شود 24ثبت زمان بر اساس •
هیچ گاه ثبت یا گزارش با تاخیر را در بین فاصله ثبت های قبلی •

 .ننویسید
ساعت بسته به قوانین   72تا  24برای ثبت و گزارش با تاخیر بین •

 .  بیمارستان فرصت هست
بعد از انتقال پرونده به بایگانی هیچ ثبت و گزارشی امكانپذیر  •

 .نیست
 
 



Timely بموقع بودن    

 .نوشتن تاریخ دقیق و ساعت ثبت و گزارش امری ضروری است•
همواره باید هنگام مستندسازی، زمان گزارش و زمان انجام •

 .اقدام مشخص باشد
بیمار جهت انجام  - 11ساعت  - 99/8/23: گزارش غلط•

 .گرافی ریه با ویلچیر توسط بیماربر اعزام شد
 

بیمار در تاریخ  - 11ساعت  - 99/8/23: گزارش صحیح•
صبح جهت انجام گرافی ریه با ویلچیر   9ساعت  99/8/16

 (ثبت با تاخیر.)توسط بیماربر اعزام شد
 
 









Organized سازماندهی داشتن    

 .هر ثبتی باید در جایگاه خود انجام شود•
 





Sequential پی در پی بودن    

فاصله ای بین ثبت ها نباشد و یابا کشیدن خط فاصله پر  •
 .شود

 
 .انتهای ثبت بسته شود•

 
 .هر ثبتی بالفاصله پس از ثبت دیگر نوشته شود•

 







Legally Prudent  قانونی بودن 

 

 

 .ثبت باید خوانا و تمیز باشد
‘ نمیتوانید آنرا بخوانید ‘ اگر در دستورات پزشک جای سوال است 

در ‘ ناکامل است و یا احتمال می دهید به بیمار آسیبی برساند 
 .اطمینان از صحت آن بكوشید 

•Legibility: Can you read your own 

handwriting? 

•The most common reason for drug errors is 

illegible or questionable handwriting. 

 

 







Legally Prudent  قانونی بودن 

 

 درج امضا همراه نام و مرتبه علمی ثبت کننده•
 دستور زبان و امالی صحیح•
 به اختصار نوشتن•
 ثبت با خودکار آبی یا مشکی•
در صورت ثبت اشتباه فقط یک خط قرمز روی آن •

در ذیل عبارت .کشیده شود و صحیح آن نوشته شود
 .اشتباه باید امضا نمود

مطلقاً نباید روی اشتباه را الک گرفت یا آن را محو  •
 .نمود
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 نوشته صفحه باالی در بیمار مشخصات و نام چنانچه•
 فرد اولین توسط باید گزارش نوشتن از قبل نشده

 .شود ثبت و تكمیل کامل طور به گزارش نویسنده
 

 که شود توجه باید پزشكی های مشاوره خصوص در•
 پزشک توسط که صورتی در فقط مشاوره دستورهای

 آنها اجرای دستور پرونده در مقیم پزشک یا معالج
 طور به گاه هیچ نباید و باشد می انجام قابل شده داده

 .گردد اجرا معالج پزشک اطالع بدون و مستقیم
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قبل از هر ثبتی  باید گزارش پرستاری را مطالعه •
 .نمایید

 .نباید در ثبت دیگران مداخله نمود•
 .از اضافه نمودن به ثبت قبلی اجتناب کنید•
 .اگر اقدامی را انجام دادید، خودتان هم ثبت کنید•
 محرمانه نگهداشتن اطالعات•
 .نوشته شود” ” کلمات نقل قول از مددجو داخل •
 .اشتباهات مستندسازی شود•



Legally Prudent  قانونی بودن 

 

• Drug doses: 

• Hypo versus. hyper. 

• Avoid terminal zeros: 10.0mg (would 
give 10x dose). 

• Use approved abbreviations: 

– Example: BS. Is it breath sounds vs. 
blood sugar vs. bowel sounds vs. 
bedside? 

 







 موارد غیر مرتبط

 .پرونده بیمار محل شكایت نیست•
 

نباید در ... کمبود پرسنل ، نارضایتی از مدیریت، نبود تجهیزات و•
 .پرونده بیمار گزارش شود

 
:  از به کار بردن عبارات عاطفی و هیجانی در پرونده خودداری کنید•

 ....متاسفانه، علی رغم و 
 

در صورتی که یک یا چند مورد از دستورهای پزشک بنا به عللی اجرا  •
، ضروری است (…مثل عدم همكاری بیمار، نبود دارو و )نشد 

 .دستورهای اجرا نشده با ذکر علت آن در گزارش ثبت شود



 محرمانه بودن

کلیه گزارش ها باید محرمانه و دور از دسترس همراهان و وابستگان  •
 .بیمار باشد

 
:  تنها کسانی که حق استفاده از مطالب پرونده را قبل از بایگانی دارند•

 .تیم درمان و مراقبت، مراجع قانونی، بیمار و وکیل قانونی بیمار هستند
 
 مراجع قانونی، بیمار و وکیل قانونی بیمار: پس از بایگانی•

 
بیمارستان حق تكثیر هیچ یک از اوراق پرونده بدون اجازه بیمار را   •

 .ندارد



 



 :دستورات تلفنی 
 .در تماس تلفنی سریع صحبت نكنید  •
 .حتما از یک پرستار دیگر به عنوان شاهد استفاده کنید•
 .نام بیمار، شماره اتاق و تشخیص او را مشخص کنید•
برای پیشگیری از خطا در درک دستورات تلفنی از •

پزشک بخواهید مجدداً دستور را به طور روشن بیان 
 .کند

.  هرنوع دستور را مجدداً برای پزشک تكرارکنید•
 شامل ) گزارش تماس تلفنی را در پرونده ثبت کنید

ساعت بعد،  پرونده را جهت امضا به  24حد اکثر تا •
 .پزشک تحویل دهید

 
 



 :نکات مهمی که در ثبت نباید انجام داد

 
 اعتماد کردن به حافظه خود                     ثبت عقاید شخصی 
الک گرفتن کلمات                                     دست کاری نوشته ها     
روی هم نویسی کلمات                              نوشتن کار انجام نشده     
ایجادفضای خالی بین نوشته ها                کارشناسی گزارشات    
فرضیه  وگمان سازی                                 عدم ثبت به علت حجم کار   
نتیجه گیری و سرزنش کردن                       



....و اما  
 ، رفتن ،طفره جعل تزویر، تغییر، تحریف، نوع هر

  به مربوط اطالعات ثبت در کوتاهی و سستی
  محسوب مادی و معنوی جعل جزو  پزشکی وقایع

  می کیفری مجازات  و اثبات قابل و گردیده
  قانون 540 ، 539، 536،523،538مواد).باشد

 (اسالمی مجازات



 «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » 
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موفق و سر افراز 
.باشید  


