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  خداوندا به نام تو آغاز می کنم

  مرا یاري کن تا آنچنان شاد باشم که لبخند از روي لبم دور نشود

   آنچنان موفق که تا پایان راضی باشمو

   یاري کن تا به دیگران یاري رسانمامر

  باشد که همیشه بر اراده ي تو گردن نهم

  بیماران را شفا ببخش و درماندگان را دریاب

  

  
  

وش  ن    ن  ما کارورز ی    و اآ د ن     یار او د ن     ن   ر ن و ر رم و با آرزوی  ذر دن   از  ی  ا      ش        

یاریدوره  ی  کارورزی ن      ود ما   ان   ا ی     ا       

  95 فروردین بازنگري
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 حقـوق  از حمایت بیمار، سالمت سطح ارتقاء و يساز مستند فرآیند ارتقا جهت در

 درمانی کادر و پزشکان ،بیمارستان معنوي و مادي حقوق از حمایت ینهمچن و وي قانونی

ــه تــیم و  پیراپزشــکان ، پرســتاران ، هــا رزیــدنت ، هــا اینتــرن (مراقبــت دهنــده ارائ

 پزشـکی  مـدارك  هنگـام  بـه  و دقیق ثبت در را خود کوشش نهایت است خواهشمند..).و

  . دنمایی درمانی مراحل یتمام در  بهداشت وزارت هاي استاندارد و قوانین براساس

  :شود رعایت زیر قوانین سازي مستند مهنگا به" لطفا

 و  خـوردگی  قلـم  بدون و دقیق ، موثق باید پزشکی مدارك در شده ثبت اطالعات همه. 1

 و واضـح  ،خوانـا  کـامال  باید پزشکی مدارك در اطالعات ثبت .باشد امضاء و تاریخ داراي

 اطالعـات  ثبـت  در صـحیح  بندي جمله و گذاري نقطه ، صحیح امالء رعایت. باشد مرتب

  .است ضروري

 و شود استفاده ثابت جوهر با خودکار از االمکان حتی پزشکی پرونده نوشتن هنگام در. 2

 .گردد خودداري ، نویس خود و نویس روان با نگارش از

 نفر یک توسط "صرفا حال شرح و پرونده خالصه "مخصوصا ها دربرگه اطالعات ثبت.3

  .نباشد خط دو وجه هیچ به و پذیرد انجام
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 را آنچـه  و دهیـد  شرح کنید می مشاهده که را آنچه دقیقا (باشد توصیفی سازي مستند. 4

  ) کنید مستند بینید می که

  )شود اجتناب یگوی کلی و مبهم اظهارات از (.باشد صریح سازي مستند. 5

 بیمـار  دقیق کلمات از االمکان یحت(شود استفاده مستقیم قول نقل از سازي مستند در. 6 

 در بیمـار  قول نقل دادن قرار با است شده مشاهده آنچه و بیمار کلمات بین) شود استفاده

 قـول  نقل داراي ي جمله که شوند می متوجه بنابراین. شوید قائل تفاوت قول نقل عالمت

  . است گفته بیمار که است چیزي دقیقا

. شـود  مـی  فراموشی دچار آسانی به انسان حافظه چون باشد، هنگام به سازي مستند. 7

 بالفاصله بنابراین ، شود انجام مراقبت رخداد هنگام به باید درمانی مراقبت اطالعات ثبت

 بخـاطر   معالج پزشک که را دستوراتی  .کنید ثبت را اطالعات ، درمانی مراقبت ارائه از بعد

 و شـده  نوشـته  پزشـک  دستورات برگ روي بر باید کند، می صادر مریض سالمتی تامین

 در بایـد  نماید، می تعیین تلفن بوسیله یا شفاهی بطور پزشک که سفارشاتی. گردد امضاء

  . گردد تائید و ثبت او خود توسط ساعت 24 خالل

 وجـود  اطالعـات  ثبـت  مداومت و شود ثبت متوالی و منطقی روش با بایستی اطالعات. 8

  .باشد داشته
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 ذکر با را شده ثبت اطالعات و کنید مشخص را ورودي اطالعات عنو هر ساعت و تاریخ. 9

  .یدنمای امضاء خانوادگی نام و نام

 اسـتاندارد  اختصارات از پرونده در) abbreviation(اختصارات از استفاده صورت در .10

 .نگـردد  استفاده اختصارات از وجه هیچ به نهایی و اولیه تشخیص ثبت در و کنید استفاده

  .باشد مداوم و واضح زيسا مستند

 خطـوط  همـه  از ترتیـب  به اطالعات ثبت در و نگذارید خالی خط پرونده فرمهاي در. 11

  .کنید استفاده

  :شود ثبت سازي مستند اشتباهات. 12

 قـسمت  روي بـر  خـط  یک نکنید پاك را آن ، شدید اشتباه دچار اطالعات ثبت در چنانچه

. شـود  وامـضا  نوشـته  آن صحیح سپس و)اشتباه (کنید ذکر پرانتز یک در و بکشید اشتباه

 بـه  بایستی اول درجه در و است متفاوت کامالً موضوع یک بیمار درمانی مراقبت در اشتباه

  .شود زارشگ معالج پزشک یا مربوطه رزیدنت

 بـصورت  بایـست  مـی  سـوخته  عضو بودن چپ یا راست (سوخته هاي اندام یا اندام. 13

 یـک  ثبت گاهی البته شود دقت هاشور برگ به بیشتر ناناطمی جهت -شود نوشته  صحیح

 ، جنسیت ، ) شود می اوراق سایر در اشتباه همان تکرار باعث پرونده از قسمتی در اشتباه
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 نـوع  براساس ( برق  –) کپسول یا شهري نوع اساس بر (گاز "مثال سوختگی عامل ، سن

   ، سوختگی فضاي بودن بسته یا باز ذکر بر عالوه نیز مکان ثبت در و) خانگی یا قوي فشار

   .شود بیان بایستی نیز...) و خیابان ، منزل ، کارگاه اساس بر (مکان نوع

 و تـاریخ  ذکـر  بـا  معالج پزشک که است نهایی تشخیص درست و دقیق سوختگی درصد

  . شود ثبت درسایراوراق صحیح طور به باید می که نماید می تایید هاشور برگ در امضا

 حـائز  درسـت  و کامـل  صورت به )بیمار هویتی اطالعات(سربرگها تمام بودن لتکمی. 14

   .باشد می اهمیت

 ثبـت  و صـحیح  اطالعـات  بـا  جسد ارجاع فرم )کپی غیر(اول نسخه فوتی بیماران در. 15

  .باشد داشته وجود بایست می پزشک امضا و مهر با و خوردگی قلم بدون فوت علت

 طبق بیمار اسم تغییر درصورت. نیست پذیر امکان جلسهصورت بدون بیمار اسم تغییر .16

ـ  که ترتیب بدین شود تصحیح قبلی مشخصات حاوي هاي برگ سر تمامی صورتجلسه  رب

  .شود نوشته خوانا و مرتب بصورت آن صحیح و کشیده خط یک اشتباه مورد روي

 هـاي  يپیگیر قانونی، استنادات جهت برگه مهمترین عنوان به که حال شرح برگ در.17

 ،جنسیت نوع ،بیمار دموگرافیک مشخصات از درستی ارائه ضمن ، باشد می... و درمان امر

 یـا  انـدام  ، ،درصـد  سوختگی زمان و مکان ، عامل ، علت از دقیقی حال شرح بیان و سن
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 در الزامی بصورت نیز حال شرح گوینده )چپ یا راست (صحیح طور به سوخته هاي اندام

  .شود ذکر حال شرح ثبت ابتداي

  .زبانه دو نه و انگلیسی نه شود نوشته فارسی بصورت بایست می حال شرح  .18

  :از عبارتند که حال شرح برگ در موجود موارد تمامی تکمیل. 19

 شرایط یا اي زمینه هاي بیماري وجود صورت در( قبلی بیماري تاریخچه فعلی، بیمار اصلی شکایت 

 سـایر  و مـصرف  حـال  در داروهـاي  ، ...)و دیابت ، فشارخون ، بارداري مثال بطور ، شود ذکر خاص

 معاینـات  ،)...و روانپزشکی سابقه وجود مثال بطور( فامیلی سوابق ها، حساسیت تمامی اعتیادات،

 و برگـه  پـشت  تکمیـل  و برگه سمت دو هر در بدن اعضا کلیه بالینی هاي بررسی و بدنی

 یا نقص یا بیماري وجود درصورت ،فحهص انتهاي در "صفحه پشت در ادامه" عبارت ثبت

 اینـصورت  غیر در و شود داده توضیح آن مقابل در بدن هاي دستگاه در دیگري عالمت هر

  .گردد مشخص x عالمت با

 مهـر  بـه " حتمـا  و شـود  ثبـت  تاریخ ذکر با اینترن امضا و خانوادگی نام و نام پایان در و

  .گردد ورممه رزیدنت

  . شود استفاده نباید وجه هیچ به و باشد می قانونی غیر پرونده در الك از استفاده. 20
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 پرونـده،  خالصه پذیرش، برگه ( اوراق کلیه در سوختگی عامل و درصد بودن یکسان .21

  .باشد می پرونده بودن تکمیل اصلی شرط ) .....و  هاشور حال، شرح

  :از عبارتند که پرونده خالصه برگ در موجود موارد تمامی تکمیل.22

 جراحـی  اعمـال  و درمانی اقدامات نهایی، تشخیص اولیه، تشخیص و بیمار اصلی شکایت

 بیماري، سیر ،یپاراکلینیک آزمایشات نتایج ،)شود نوشته" حتما شده انجام درمانی اقدامات تمامی(

... و فـرار  ، شخـصی  یترضـا  بـا  تـرخیص  ، فـوت  ، بهبودي( ترخیص هنگام به بیمار وضعیت ثبت

 سـپس  ....)و درمانگاه به مراجعه با پیگیري(  ترخیص از پس هاي توصیه) مرگ علت ، فوت درصورت

 پزشک و امضا مهر پایان در و شود نوشته برگه این کننده تکمیل توسط پرونده خالصه ثبت  ساعت و تاریخ

   .برسد معالج

  

و   ن  کاری     پایان از  العات ما   ان     و  ح ا ط    م    و ده        ر ا پا  س    

ت ازروزی ر مان    ماشا ر       ز د م   ارزش  ت ،کاری  و د  ذ مان  ما ل  اقا ا            
ه با د .....ا  د  


