
تعالی هبسم   

 اداره پرستاری-معاونت امور درمان

 مرکز آموزشی درمانی /بیمارستان ......

 ولیه پرستار از بیمارفرم ارزیابی ا

 

 

 

 نام خانوادگی:              
  Family Name :     

 نام: 

Name: :  

              

 Wardبخش:                         

  Room           اتاق:                

  Bed                        تخت:

 

 تشخیص:

 Attending Physician پزشک معالج:                                                        

 تاریخ تولد:     :Father Name                            نام پدر:

                                                    :Date of Birth  

 :Date of Admissionتاریخ پذیرش:                                                        

 ساعت پذیرش:

 اطالعات

 پایه

 

      زن مرد  جنسیت:  ........... ............................دین و مذب:..................................:ملیت ..............................................زبان: ....................................................ساعت ورود به بخش: 

 :T:                          RR:                                 PR:                                BP:                                       W:                                                    H                     عالیم حیاتی بدو ورود      

  انتقال از سایر بخش ها  اعزامی   ارجاع از مطب   از درمانگاه  انتخابی   اورژانس نوع پذیرش:      سایر   با همراه   با برانکارد  با ویلچر   سرپانحوه مراجعه:

 .................................:موارد خاص ............................................ شغل............ ...........................تحصیالت    سایر موارد  مجرد  متأهل  وضعیت تأهل:

وضعیت 

هوشیاری و 

 ارتباطی 

 

  همکاری  نیمه کما  کما  بهت زده  آگاهی به زمان و مکان  بدون پاسخ  گیج  خواب آلود  هوشیار  وضعیت هوشیاری:

     عدم توانایی در صحبت کردن  اشکال در تکلم  واضح نحوه صحبت کردن: 

GCS : .................... ...............  TOTAL SCORE.......................................  MOTOR.......................................VERBAL ....................................EYE 

 حساسیت 

 
 واکنش..................  ندارد  دارد آلژی .................. واکنش ...........................نوع غذا   ندارد  دارد  غذایی ........................................ واکنش .......................................نوع دارو   ندارد  دارد: دارویی

تاریخچه 

 سالمتی

فشارخون    قلبی  عروقی  سوابق بیماری : ........................... گروه خون : ........................ نوع بیماری :   بله     خیر خانواده:سابقه بیماری در .......................................(علت مراجعه )شکایت اصلی

   بیماری گوارشی   بیماری تنفسی    بیماری کلیوی   دیابت    تشنج    سکته مغزی    سرطان    هپاتیت    همودیالیز   صفاقی   سابقه پیوند ....................  ایدز  بیماری

 ....................................، سایر  بیماری روانی  سابقه خودکشی  آرتریت  ........................... های هورمونی بیماری ژنتیکی 

نوع جراحی  بله : خیر سابقه جراحی  ...................... علت بستری بله خیر  سابقه بستری شدن در بیمارستان: بله خیر  :مسمومیت  بله خیر  سابقه ترانسفوزیون خون:

سوء .......................تعداد نخ  بله : مصرف  سیگار خیر عادات ..................................زایمان طبیعی  .....................سزارین..........................سقط  ........................ تعداد بله : بارداری خیر  بیماران خانم ............................

 مشکالت خواب   طبیعی   خواب و استراحت:......................... رژیم غذایی خاص: .........................تعداد دفعات مصرف  بله خیر  مصرف الکل ...........................نوع  بله خیر  مصرف مواد

  ناقص  ........... :  واکسیناسیون کامل بله   خیر   مصرف مکملهای غذایی

ارزیابی 

 دارویی

 

 دوز مصرف نام دارو
مدت زمان مصرف 

 دارو
 نحوه مصرف علت مصرف

 آیا نیاز به آموزش دارد؟ 

 خیر بلی 

       

       

       

       

محدودیت 

 ها و توانایها 

 

 توانایی خواندن :بله خیر  صحبت کردن: لنز تماسی عینک  کم بینایی نابینایی بله محدودیت بینایی خیر  چپ  راست سمعک بله خیر  محدودیت شنوایی:

 بله خیر  توانایی استفاده از تلفن: پروتز چوب زیر بغل ویلچر واکر استفاده از عصا  ........... بله خیر  :نقص و قطع عضو بله توانایی نوشتن: خیر  بله خیر 

 بله دندان مصنوعی خیر  بله خیر  غذا خوردن بله خیر  لباس پوشیدن بله خیر توانایی انجام کار روزانه : حرکت  بله خیر  توانایی استفاده از زنگ اخبار:

 محل آن  لوله تراشه  استومی  تراکشن  پانسمان  آتل  بخیه  شانت  داشتن : درن بله خیر  استفاده از اکسیژن در خانه
سیستم 

 عصبی

قدرت برابر و تقارن  آگاه به زمان و مکان و اشخاص  افسرده  ترسیده  عصبی  آرام  پاسخ به صدا  و اجرای دستورات  مشکالت خواب  سردرد   عدم تعادل  سرگیجه 

 ..............اندام  غیر طبیعی  ها طبیعی همه اندام

 unit Number           :    شماره پرونده

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

ههبهداشتی درمانی ارومی  



تعالی هبسم   
 

قلبی 

 عروقی

 GABG سابقه  ................:محل و نوع ادم  ادم  DVT واریس پیس میکر درد قفسه سینه  ضعف و بی حالی  برادی کادری تاکیکاردی  نبض: سینوسی  بدون مشکل 

 ..................سایر توضیحات  ............... محل آن  CV Lineآرترالین  وجود بالن پمپ   PCI آنژیوگرافی 

سیستم 

گوارش و 

 دفعی 

دارای  ملنا  رکتوراژی  درد در هنگام دفع همورویید بی اختیاری مدفوع  اختالل در بلع  نفخ  یبوست اسهال  اشتهاییبی استفراغ تهوع  بدون مشکل 

 ...............................سایر  NGT دارای  سابقه مصرف ملین  استومی 

سیستم 

ادراری و 

 کلیوی

 سابقه دیالیز   .............. جنس سنگ کلیه  عفونت ادراری الیگوری  آنوری هماچوری اختیاریبی تکرر ادرار  درد در هنگام دفع  سوزش ادرار  بدون مشکل 

  خون ریزی و ترشحات غیر طبیعی  دیس منوره  آمنوره زنان : ..........و سایر  درد کلیه  سابقه پیوند کلیه  ...........آخرین دیالیز 

  ........................سایر توضیحات  هیدروسل  واریکوسل  هیپرپالزی پروستات  مردان:

 سیستم تنفس 
مقدار،  خلط  هموپتزی سیانوز   سرفه  تقارن قفسه سینه  در زمان استراحت  با فعالیت  دیس پنه  سطحی  عمیق  سریع   الگوی تنفس : بدون مشکل

  ونتیالتور اینتوباسیون  اکسیژن تراپی  کالبینگ  خلط  سرفه  آپنه  ......................قوام و رنگ خلط 

 .......سایر  ضعیف  طبیعی  تورگورپوست  تعریق  سرد  گرم  درجه حرارت پوست :  قرمز زرد  رنگ پریده سیانوز   : رنگ پوست بدون مشکل پوست 

سایر سیستم 

 ها 

     دارای خون ریزی  پالک سفید  ضایعات  طبیعی  لثه ها : خونریزی  دفورمیتی  بینی : سالم  نیستاگموس  دوبینی  ملتهب اشک ریزش  شفاف  :چشم ها

  ...................سایر  عفونت  احساس سنگینی  وزوز گوش  درد گوش  کاهش شنوایی  گوش : قاشقی  چماقی  شدن   دفورمیتی  شکنندگی  ناخن:

وضعیت 

حرکتی 

 اندام 

 2 3 4  1قدرت عضالنی   ......................... قطع  عضو  گزگز عدم حرکت   حسی  بی پارگی  دفورمیتی  دارای درد  طبیعیاندام فوقانی: 

 2 3 4  1قدرت عضالنی   ........................... قطع  عضو  گزگز عدم حرکت   حسی  بی پارگی  دفورمیتی  دارای درد  طبیعیاندام تحتانی: 

ارزیابی 

 درد

 ،)کودکان

  (گساالنبزر
0             2              4              6             8             10

 

  فرورونده )خنجری(  فشار نده  سوزشی  مبهم  ضربان  دار متناوب  : مداوم  نوع درد

 .... و محدودیت حرکت  استفراغ  : تهوع عالیم همراه درد

  دارویی  غیر دارویی روش تسکین درد: 

ارزیابی 

 مددکاری

  نیاز به حمایت مالی  احتمال آسیب /خشونت/سوء استفاده   نیاز به حمایت روانی / اجتماعی  و حمایت خانوادگی  تکفل سابقه رفتاری پر خطر  پوشش بیمه 

  زندان  سرای سالمندان  ساکن بهزیستی  خانمان بی  سرپرست خانواده  کمیته امداد  بهزیستی  دوستان و آشنایان  همسر خانواده  سیستم حمایتی:

ارزیابی 

 (زخم بستر

معیار 

 برادن(

 ادراک حسی

 4تا  1

 رطوبت پوست

 4تا  1

 فعالیت فیزیکی

 )خروج از تخت(

 4تا  1

 تحرک

 (توانایی در تغییر پوزیشن)

 4تا  1

 تغذیه

 4تا  1

 پوست  سایشکشش و 

 3تا  1

10 -12= خیلی پر خطر  

13-14پر خطر=  

15-18خطر متوسط =  

19-23بی خطر=   

 امتیازکل:      

ارزیابی 

 خطر سقوط

 از تخت

 و باالتر 45ریسک باال: 10 بی اختیاری دفعی 10 سابقه سوء مصرف الکل و دارو 20 گیج بودن، عدم هوشیاری،توهم 

 25-44ریسک متوسط:  5 سال 70سن باالی  10 کمک حرکتیوسایل  20 ضعف، عدم تعادل 

  0-24ریسک پایین: 5 قضاوت مختل 10 فشارخون وضعیتی  15 سابقه تشنج و سنکوب 

  2 مشکالت کالمی 10 کم بینایی 15 سابقه سقوط اخیر 

 امتیاز مکتسبه:  2 کم شنوایی 10 مصرف نارکوتیک، دیورتیک، ضد فشار  15 حسی، سکته مغزیهمی پلژی، بی

منابع 

 ارزیابی 

 و امضاکننده: مهررارزیابیپرستا های پرستاری:تشخیص تأیید              همراه بیمار :  تأیید                      خود بیمار: 


