
      : File Number: شماره پرونده   

       

 
                                                           پرستار اولیهفرم ارزیابی  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران                                                                                                                                                                                          

                      :Ward:      بخش                             :Name:نام         :Family Name:نام خانوادگی 

 
                            :Room: اتاق

  

                            :Bed: تخت

                                      :Attending Physician:پزشک معالج

            :Father' s   Name : نام پدر

        

           :Admission Date & Time :تاریخ و ساعت پذیرش     :Date Of Birth :تاریخ تولد 

                                  

             :                        :Sex :جنس

 Male  مرد

 Female  زن

 :Marital Status :وضعیت تاهل

            Marriedمتاهل   

           Singleمجرد    

  ::منبع اطالعات

 

بیسواد        ابتدائی      سیکل         دیپلم             :    میزان تحصیالت

  فوق دیپلم       کارشناس      کارشناس ارشد و باالتر

                       :religion:مذهب

  ...............................شکایت اصلی /علت مراجعه بیمار - 

 : تشخیص اولیه

  :گروه خون                                     مشخصات بیمار مطابق با اطالعات مچ بند بیمار است             بلی                                    خیر                        

     :قد:         وزن:          درجه حرارت:            تنفس:           میلیمتر جیوه           نبض:       /        خون فشار      : :عالئم حیاتی

  :سایر..     ... همراه با وسایل حرکتی          صندلی چرخدار          با پاي خود              برانکارد:       پذیرش یا مراجعه با چه وسیله اي بوده است

 GCSآمبوالنس خصوصی       امداد هوائی      وسیله شخصی         115آمبوالنس:    نحوه مراجعه به اورژانس*       

  وضعیت ارتباطی - 

  دارد            ندارد:       ن و مکانهوشیار         غیر هوشیار              خواب آلوده                 گیج                بدون پاسخ                   آگاهی به زما:    سطح هوشیاري

  .............................................................................................................:..بلی            خیر                                       توضیحات  :    همکاري دارد 

واضح           با لکنت            عدم توانائی در صحبت کردن        باا اشاره                                             : بلی          خیر         نحوه صحبت کردن :  نیاز به ترجمه دارد  : .............بانها سایرزفارسی          :زبان 

  ناشنوا                        لب خوانی                           مشکل گوش راست         مشکل گوش چپ            طبیعی              کم شنوا                       :       شنوائی 

  مشکل چشم چپ  طبیعی             کم بینا                                     نابینا                            مشکل چشم راست               :        بینائی 

  وضعیت روانی  - 

  ........... سایر   بدون مشکل       بیقراري                   پرخاشگري                    سابقه خودکشی                   

  ..............................................تاریخ آخرین بستري :     ................................ لت بستري ع:...................فعات بستري بلی          خیر                  د:     سابقه بستري شدن در بیمارستان 

  : ارزیابی سیستم هاي بدن 

  ...........بلی        مشکل            قلب و عروق خیربیماري یا مشکل در سیستم ..............    بلی        مشکل        خیر  بیماري یا مشکل در سیستم گوارش

  ........تنفس         خیر           بلی        مشکلبیماري یا مشکل در سیستم  ................  بلی        مشکل         خیر  پوستبیماري یا مشکل در سیستم 

  ..........تناسلی       خیر            بلی       مشکلبیماري یا مشکل در سیستم  ................  بلی       مشکل          خیر  ادراريبیماري یا مشکل در سیستم 

   ..............    مشکل   بلی             خیر غدد          بیماري یا مشکل در سیستم  ..............    بلی        مشکل        خیر  بیماري یا مشکل در سیستم عصبی

  ..............................................سایر موارد  

  : یا مکمل سابقه مصرف دارو

  مقدار دارو  نام دارو  مقدار دارو  نام دارو

        

        

    :حساسیتها 

  ...........................  : عکس العمل  بلی          خیر               .:فصلی..................   : ........................................عکس العمل ................................................ : بلی          خیر             نوع دارو :       داروئی 

  :................ بلی          خیر        عکس العمل       .::خون      : .........................................................عکس العمل : ............................................... غذا بلی         خیر               نوع :        غذائی 

  :  سایر حساسیت ها

  : عمومی بیمار در زمان پذیرش وضعیت

  ضیحات تو........... :مدت زمان وابستگی      فلج        هایپوستزي      بدون محدودیت حرکتی     بی حسی        SPASTIC        FLASIDطبیعی      قطع عضو       ا: وضعیت حرکتی اندامها -

  بلی               خیر:  مصرف کردن دارو جهت خواب ......................    خواب       توضیح  کم خوابی           بی خوابی      اختالالت                      : خواب -

                            ........................................................................................................: ..............................................................وابسته                       توضیح الزم    مستقل              :                      حمام کردن  -

  ...............................................................................................................................................: ........................وابسته                      توضیح الزم   مستقل              :                    لباس پوشیدن  -



  .........................................................................................................................................................: ...............وابسته                     توضیح الزم             مستقل        :              دستشوئی رفتن  -

  ...................................................: .................................................................................................................وابسته                       توضیح الزم          مستقل     :                        غذا خوردن   -

  ..........:............................................................................................................................سایر              توضیح الزم              زخم         کبودي:                                ظاهري -

  :وسایل کمکی 

                     portآتل                        عینک           لنز        سمعک           واکر            صندلی چرخدار   دندان مصنوعی             چشم مصنوعی         

  اعضاء مصنوعی             پیس میکر                عصا              چوب زیر بغل           

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................:..................هر نوع پروتز در بدن 

  :لوله ها و اتصاالت

  .............لوله تراشه     همووك        سایر       CHEST TUBEدرن                   NGT         ولیفسوند

  : عادات - 

  عادات غذائی خاصدر معدن          مصرف سیگار         مصرف مواد مخدر          مصرف الکل         مصرف قلیان            سابقه کار با مواد شیمیائی        سابقه کار

 ................................................................................................................................................................................................................سایر    ناتحیوا تماس با

  ......................سایر         سالمندان                    مادر باردار                        زندانی         گودکان                 :          گروههاي پرخطر

  :ارزیابی درد

  خود می دهید؟ دچه نمره اي به در 10تا  0در صورت وجود درد از 

   .......................تاثیر) نوع دارو          ( داروئی        : روشهاي تسکین درد

  10                8               6                4                2                  0                        .....................               تاثیر) روش         ( غیر داروئی                                   

 MORSE: ارزیابی احتمال سقوط

 سابقه سقوط قبلی:

  

استفاده از ابزار     20

  :حرکتی

  

 ر تخت،عدم استفاده از وسایل کمکیپرستار ثابت دارد، استراحت د

  ویلچر

0 
30  

و 46+ریسک باال  

  بیشتر

ریسک 

  45-25متوسط

ریسک پائیین 

0=22  

    15  واکر، عصا، چوب زیر بغل

  :  راه رفتنوضعیت     15  دیابت،،سرگیجه، فشارخون باالبیماري زمینه اي ، 

  

 بدون مشکل، استراحت مطلق، بدون حرکت 

 
            )غیر متعادل،مشکل در بلندشدن( مختل

0 
 

20  

  

  امتیاز مکتسبه    10  تعادل خود را حفظ می کند)با کمک دستان( ضعف    20  کاتتر عروقیسرم یا 

    15  وضعیت ذهنی

ارزیابی 

  زخم بستر

  

  

BRADEN  
  

  

  

  

  

  

  

  

 امتیاز

  4تا 1سطح هوشیاري

عدم پاسخ به محرك 

  )1(دردناك

پاسخ به تحریک 

  )2(دردناك

بھ دستورات " گاها

کالمی پاسخ می 
  )٣(دھد

بھ دستورات کالمی 
پاسخ می دھد و درد 

  )۴(را بیان می کند

  4تا1رطوبت پوست

ملحفه ها و لباس 

  )١(مرطوب"دائما

 تعویض ملحفھ ھا در
ھر شیفت بھ دلیل خیس 

  )٢(بودن
تعویض ملحفھ ھا در 

روز بھ دلیل خیس 
  )٣(بودن

تعویض ملحفھ ھا طبق 
روتین بدون خیس 

  )٢(بودن
  

  4تا1توانائی فیزیکی

محدودیت در تخت 

  )1(دارد

با صندلی چرخدار 

  )2(حرکت می کند

در طی روزبا کمک 

  )٣(قدم می زند" گاها

در طی روز بھ طور 
  قدم " مکررا مستقل

  )۴(می زند

  4تا1توانائی در تغییر پوزیشن

  )١(بدون تحرک"کامال

  )٢(تحرک بسیار محدود
  )٣(محدودیت حرکتی کم

تحرک مستقل و بدون 
  )۴(کمک

  4تا1تغذیه

هرگز غذا را کامل 

چند  -نمی خورد

  )1(استNPOروز 

تغذیه ناکافی 

آبکافی دریافت .

نمی 

  )2(داردNGTکند

تغذیه کافی ، بیش 

صف نیاز بدن از ن

  )3.(غذا می خورد

عالی، تمام وعده 

هاي غذائی خود را 

  )4(می خورد

  3تا1سایش پوست بدناصطکاك و

قادر به جا به جائی نمی 

هنگام جابجا کردن همواره .باشد

  )1(روي ملحفه کشیده می شود

هنگام جابهجائی تا حدودي کمک 

قسمتهائی از بدن روي .می کند 

شودو تخت و ملحفه کشیده می 

  )٢(سر می خورد" مجددا

 جائی توانائی بلند بھ ھنگام جابھ
کردن بدن از روی ملحفھ و 

  )٣(تشک را بطور کامل دارد

ریسک 

کمتر :باال

  13از

ریسک 

-13:متوسط

14  

ریسک 

-15:پائین

16  

  :امتیاز کل

            

  :مشکالت بیمار با توجه به ارزیابی پرستاري 

  

  :تشخیص هاي پرستاري

  .........................................................در رابطه با........................................................... 

  .........................................................در رابطه با........................................................... 

     (intensive care)5سطح   (total care) 4سطح  (self care)  3سطح  (minimal care)  2سطح (self care)(:1سطح :سطح مراقبتی

 : .......................................................................................نام و نام خانوادگی و امضاء پرستار: .............................................................................تاریخ و ساعت   

  



 


