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 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
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 تهیه و تدوین

 ،معاونت پرستاری رییس گروه توسعه خدمات پرستاری ،زهره کوهی رستمکالیی
 مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهرانخورشید وسکویی اشکوری، 

 پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهرانامور کارشناس ، سیده فاطمه میربازغ

 ترابی: مسوول گروه تغذیه بالینی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینیدکتر پریسا 

 با همکاری

فرناز مستوفیان ، کارشناس  ، برنامه های امور درمانآمار و گروه مدیریت اکرم واحدی برزکی، کارشناس دکتر محمد اسماعیل کاملی، 

ریت ، رییس اداره مددکاری دفتر مدیمریم ذبیحی پور سعادتی، بیمارستانی و تعالی خدمات بالینیهماهنگ کننده برنامه های ایمنی بیمار دفتر مدیریت 
 سمیه هداوند میرزایی، کارشناس امور، ، کارشناس دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درماندکتر پریسا دولتشاهی، بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

بیمارستان  ، مدیر خدمات پرستاریوجیهه سادات آذر نیاکان، مدیر خدمات پرستاری بیمارستان بهمن، مریم مظاهری، پرستاری معاونت پرستاری
شیده گنجه ای: رییس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ، ، رییس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدکتر لیال عظیمی ،کسری

فاطمه  ،سرمایه انسانی پرستاری آذر محمودی رییس گروه تحول مدیریت و ،عه معاونت پرستاریشهال افشانی، رییس گروه تحقیق و توس ،ایران
، یرانا محبوبه داخته هارونی کارشناس امورپرستاری دانشگاه علوم پزشکی، شهید بهشتی پیرمحمدی: کارشناس امورپرستاری دانشگاه علوم پزشکی

علی کریمی  ،فاطمه تیموری، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،ایران م پزشکیاسماعیل فالحتی کارشناس امورپرستاری دانشگاه علو
کارشناس امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی  خبیریفریبا  شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران،سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی  

فرشته شهرکی کارشناس امور پرستاری دانشگاه علوم ،فریبا رسان نژاد، کارشناس مسوول مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز ،ایران
، کارشناس امور پرستاری معاونت ملیحه طالبی جا غرق ،کارشناس امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران، نرگس مسعودی پزشکی زاهدان

 سادات حسینی، کارشناس امور پرستاری معاونت پرستاری مهشید ،پرستاری
 
 
 
 
 

 زیر نظر

 دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری 

         مدیر کل ارتقا سالمت و خدمات بالینی و پرستاری احمد نجاتیان 

  بهره وری سرمایه های انسانی و ارتقا مدیر کل توانمند سازی دکتر علی دادگری 
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   :کلیات

ر  ابیمار جزء کلیدی عملکرد پرستااری اس.  ارزیابی  نااسایی ییازاا  ررجیاا    راایاییاای بیمار راس  پرساار اس. ک  نال  لاابه  با بیم ارزیابی

اد  ی  لی کاللشتااد    در یرر ررتا  عئم    یشای  اای بیمار اس.  ارزیابی پای    اساسی علمی برای ررابی   رالی  لرابه. بیمار   اایااد  لاار ر

ابی الارار از ارزیابی ا لی  بررستی جال  از  عیی. جممی  ر بی اجاماعی  تراایی   نرای  رادید کااد  ایمای بیمار در بد  بماری اس. ک  اار

 برای رییی    نااسایی ییازاا   لشکئ  بالیای بیمار ب  لارار بریال  ریزی لرابه. جال    لاثر رییی  لی کاد 

  ای  راااما در برریرید  اصال رکمی  ترم ارزیابی ا لی  پرسااری بیمار بزررمال لی باند ک  بید از ابئغ الزم االجرا لی باند 

ریال    ررابی برییی    نااسایی ییازاا   لشکئ  بالیای  بماری ب  لارارب  لاب  ارزیابی ا لی  بیماران  ارمیاان از ایجام صایح  هدف کلی:      

 لرابه. 

 اهداف اختصاصی

 بیمار در کلی  ابیاد جممی  ر ایی    اجاماعی سئل.  ارزیابی 

   یکپارا  سازی ترم اا   ابزاراای ارزیابی رغذی  ای  زا  تشاری   سقاط در یک ترم 

 اصول کلی ثبت در فرم ارزیابی اولیه بیمار

بخش اای بماری ایجام ناد  ارزیابی بیماران ر ان  کادک بر اساس ترم اای  یژ  ای  بخش  بزررمال ارزیابی ا لی  باید برای رمالی بیماران  1

 اا ایجام ااااد ند 

اقال   در صار  ای در بخش ا رژایس لئک ارزیابی بیمار رریاژ است. لذا ییاز ب  ارزیابی جال  پرسااری   رکمی  ترم ارزیابی ا لی  یخاااد باد   2

 باید در ا لی  بخش بماری ارزیابی ا لی  ایجام ناد  بیمار از ا رژایس ب  بخش

تق  در صتارری ک  بیماری ب  عل. االی یهادن رخ.   عدم رییی  رکلی  در بخش ا رژایس بماری رردد ایجام ارزیابی ا لی  بیمار    *تبصرر::

   در ایااار  پس از ایاقال ب  بخش بماری دییر ییازی ب  ارزیابی ییم.  عر ری اس.در ا رژایس رکمی  ترم آن 

 ایجام رردد  11/12/11لارخ  11311/011ابئغی  زار  بادان. ب  نمار   ارزیابی ا لی  در بخش اای دیالیز رهق ترم ارزیابی ا لی   3

 ارالیملاای ابئغی لیا ی. بادان. ایجام رردد ارزیابی ا لی  یازاد بیمار را رد ی    ابئغ ترم اای لربار  بر اساس دسا  0

 ترم ارزیابی ا لی  در بخش نیمی درلایی سرپایی   راالسمی سرپایی راس  بیمارساان رد ی  رردد   1

ارزیابی ا لی  باید راست  پرستاار کارنتااس   با لاتابه  با بیمار   لشتااد    بررسی پرساار رکمی  ناد  در صارری ک  ب  ار علای الکان   6

 کمتتا ارئعا  باب  اعاماد از بیمار ج جمتتمی  ر بی   ر ایی ا لاتتابه  با یکی از اتراد اایااد  ک  دارای بیشتتاری    دبیقاری  ارئعا  در

 اااص  عیی. بیمار لی باند ایجام لی ناد 

ام ناد  الا با راج  ب  رفا   در نرای  برای نتر   درلان صتایح   سری  اید  ال اس. ک  ارزیابی ا لی  بئتاصل  بد   ر د بیمار ب  بخش ایج  7

 کاری ایجام ناد  یاب.درلایی   لرابهای لارد ییاز بیماران لی رااید را ایااای امان 



 

3 

 

 معاونت پرستاری
 پرستاری ) بزرگسال( ارزیابی اولیهتکمیل فرم راهنمای 

 

بیمار  بماری بیمار در ساعااای پایایی یاب. کاری   زلان راای  یاب. کاری  ایجام ارزیابی ا لی   بدبالیدر لاارد ااص از بهی   تبصرر: :*

 یابد ایجام لی رااید بداکثر را یاب. کاری بید 

 ثه. رردد  ار بایمای در ترم ارزیابی ا لی  یاایج باص  از ارزیابی ا لی  بیم  8

ام لی نتتاد در صتتار  ایاقال بیمار از یک بخش بمتتاری ب  بخش بمتتاری  دییر ییاز ب  ارزیابی ا لی  تق  یکهار در رال بمتتاری بیمار ایج  1

 یرد ر ارزیابی ا لی  بیمار ییم. الا عر ری اس. در بخش جدید در راری  بریال  لرابهای بیمار لاارد لادرج در ترم ارزیابی ا لی  لد یرر برار

 س. ارزیابی بر اساس ترم اای ارزیابی بیمار اعااب   ر ان ییز  ایجام ناد در صار  ایاقال بیمار  ب  بخش ر ان عر ری ا  تبصر::*

  جاییزی  ارزیابی لمامر   عیی. سئل.   ا لایااای درلایی بد   ر د بیمار لی باند  نااا.  ارزیابی ا لی  بررستی بدیای است. اد  از  11

 یمی ناد  پرسااری اس.ک  یکی از ارکان اصلی لرابه. در ار یاب. کاری بیمار 

 جهت تکمیل فرم ارزیابی :

 به  از ایجام ارزیابی از رابای لای  ارزیابی   رالی  الا  بیمار ارمیاان باص  یمایید  -

   ارمیاان باص  یمایید    امرااایش در زلان ارزیابی از رمای  بیمار یمه. ب  بضار اعضای اایااد  -

در لرابه.ا کاید  برای بفظ ادب   ابارام نتایمتا  است. یام   یمتته. رمالی اعضای ذکر یام  ستم.   یقش (ابادا ااد را ب  بیمار لیرتی  -

 اایااد  باعر در لاابه  را ییز بپرسید 

 اد    اامی.  لاابه    ارزیابی را ب  بیمار / اایااد  راعیح داید  -

 از سااال  باز برای ارزیابی   بررسی بیمار اسافاد  کاید  -

 از ررح ااد ساال امزلان اادداری ترلایید  سااال  را جدا جدا پرسید    -

 در اااص ازیا  اای درلایی    ابیمار راج  دانا  بانید ج لث  ساال لکرر  بیماربر ا لایااای بیان ند    لاعاعا  لا   -

   بر ارزیابی ا لی  عئ پرساار  عتر ری اس.   ارزیابی جال  از بیمار ب  لارار صترت  جایی در زلان   پیشتییری از کمتا ارئعا  رکراری  -

 لطالی  یماید ییز را   لیایا  بدیی  برگ پذیرش  ائص  ررایص   برگ نرح بالپرسااری 

 نکات ضروری تکمیل بخش های مختلف فرم 

 اطالعات پایه: بخش -1

 بررسی پرساار رکمی  ااااد ند  از رریق لاابه  با بیمار یا امرا    لشااد   ک   دلارراتیک بیمار اس.   ای  ای  بخش  با ی ارئعا  زلیا  

 درج ناد 95:32را  (00:00)صفردیجیاال از ب  رار دبیق   با ترل.  ساعت ورود به بخش: -

ب  رار دبیق   با ترل. دیجیاال از  ابی ا لی  را آغاز لی کاد ک  عر ری اس.یلارار ساعای اس. ک  پرساار ارز ساعت شروع ارزیابی : -

 ناد درج 95:32را  (00:00صفر)

 بید ناد میزان تحصیالت و دین بیمار :  -

 ن ری لاابه    بر اساس لاارد لدرج در ترم بررسی   رییی  ناد ا عیی. راا  بیمار :وضعیت تاهل -

با راج  ب  لا  ایجام بیضی از ابدالا  رشخیای  درلایی      در د ران بارداری   نیر دای بررسی بیمار از ای  لارر بامز اامی.  بیماران خانم:  -

 لی باند  در ای  بخش در صار  باردار بادی    نیردای بیمار رزیا  بل  ایاخاب لی ناد 
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 آن لی باند ک  در ای  بمم. الکان ایاخاب بیش از یک لارد  جاد دارد  بیمار  اایااد  بیمار یا سایر لااب  با ذکر :منبع اطالعات -

ذکر لشخاا  تردی ک  ب  رشخیص بیمار یا اایااد  در لااب   مشخصات فردی که در مواقع ضروری بتوان با او تماس گرفت: -

 لارد ییاز کادر پرسااری لی راایاد با ا رماس بییرید 

 ری بد   ر د بیمار با دب. کاارل   درج رردد عئم  بیا  عالئم حیاتی بدو ورود: -

o T درج  برار  : 

o RR ریدا رافس در دبیق : 

o PR ریداد یهض در دبیق : 

o BPلیزان تشار اان : 

 یاا   ر د بیمار ب  بخش را بر لهاای با پای ااد  صادلی ارادار  برایکارد   سایر ر ش اای  ر د لشخص یمایید  نحوه ورود بیمار: -

  آر   پایممان  رراکش   پیس  بخی   نای. لال  رران   رچ   اساالی    IV لارار از لال    ارااال  لااردی از بهی  اتصاالت بیمار:لوله و  -

        لی باند ک  در ای  بخش از ارزیابی بیمار از یرر  cvlineساید لید   رراکئاساالی  کارار نالد ن     ساید ادراری   ام. ریاب  لیکر  

 دانا  ار یا  از ارااال  بررسی   در صار  دانا  ار یک از آیاا  یام   لا  ریهی  آن را در ترم درج یمایید

 وضعیت ارتباطی -2

 بد ن پاسخ ایاخاب یمایید   اانیار  اااب آلاد   ریج  لاارد اساس  بررسی   بربیمار را   عیی. اانیاری :وضعیت هوشیاری -

  آراای ب  لکان را با پرسشی  "الر ز ا  ر زی از افا  یا ا  راریخی اس. "آراای بیمار ب  زلان را با پرسشی یریر آگاهی به زمان و مکان: -

 لا  ایجام ارزیابی بررسی یمایید اااص در 

ایج ان تارسی   یا زبان ردر صارری ک  بیمار بادر ب  صاه. ب  زب لارار از زبان زبایی اس. ک  بیمار با آن صاه. لی کاد  :ع گویش وو ن زبان -

  هاند   جا. اررهاط با کادر درلان ییاز ب  لارج  دانا  باند  ییاز بیمار ب  ررجم  را درج یمایید یلاطق  

  انکال در رکل   عدم راایایی در صاه. کردن   صاه. با انار  را بررسی را از یرر  عاح بی  لاابه  یاا  رکل  بیمار نحوه صحبت کردن: -

 یمایید 

 عیی. القی  عارفی بیمار     لی  جاد لاای  اررهاری لث  زبان  انار  ب  دالیلی امچان  توضیحات مربوط به علت عدم همکاری: -

 باند 

 بخش تاریخچه سالمت و بیماری: -3

 .مصاحبه با بیمار / خانواده او تکمیل میشوداین محور بوسیله 

بیمار یا امرا  ا  لی  ااد زبان از ب  پزنک بیمارعل. لراجی  لارار از نکای. اصلی بیان لشک     شکایت اصلی) علت مراجعه بیمار(:

 باند ک  جا. رکمی  ای  باد عر ری اس. عی  عهار  بیمار یا امرا   ی درج رردد 

کاد ک  لمک  اس. اررهاری  لی اای لایددی را بیان نکای.ارزیابی دایما  نکای. اصلی بیمار از ای  جا. لا  اس. ک  بیمار در ترایاد 

. دادن ب  نکای ا  رردد  ب  امی  دلی  ثه.   اامی.  لرابه. درلان   ب  بیماری تیلی ا  یدانا  باناد   لاجا ایارا  در لمیر رشخیص

 کاد  پیدا لی   پیش بیای ییازاای درلایی لرابهای بیمار ر یقش لامی در رشخیص بیماریاصلی بیما

 : انار  ب  رشخیص ا لی  پزنک لیالج دارد   در لااردی ا  ایجام ابدام ااصی لارد یرر اس. لایاد ایجام بیاپمیعلت بستری
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اایااد  ا  رکمی   بیمار در بیمارساان باسیل  لاابه  با بیمار/در ای  بمم. سابق  ار یا  بماری  سابقه بستری شدن در بیمارستان:

 ناد  در صار   جاد سابق  بماری  عل.   راریخ آاری  بماری بیمار درج رردد  لی

 در صار  دانا  سابق  جرابی یا  عم  جرابی ذکر ناد سابقه جراحی: 

ررسی باند  را بدر ای  بخش سابق  بیماریاای جممی یا ر ایی لامی ک  بیمار بهئ یا در بال باعر ب  آن لهائ باد  یا لی سابقه بیماری:

 .  ذکر یمایید 

در اعضای درج  یک اایااد  لارد بررسی برار ررتا    در صار  لثه.  جممی   ر ایی سابق  ار یا  بیماری خانواده: سابقه بیماری در

 خ یا  بیماری درج رردد بادن پاس

ی بید ل درای  بخش سابق  دریات. اان   ترا رد  اای اایی    ار یا   اکاش ب  آیاا :سابقه ترانسفوزیون خون و فراورده های خونی

 رردد 

 عادا    ریمک تاکااراای لارد انار  در ترم در صار  لثه. بادن در بیمار عئل. زد  ناد  عادات و عوامل خطر:

لیزان اااب بیمار در ریفی نال  رهییی   -1لاعا  لیزان اااب   لشکئ  اااب بررسی لی ناد   2در ای  بخش  استراحت: خواب و

لشکئ  اااب: در صار   جاد  -2رییی  لی ناد ک   ساع.ا 8ساع.ا    بیشار از بد رهییی ج بیشار از  1کمار از بد رهیییجکمار از 

اا   برار در اااب  را  رتا  اایام اااب  صاه. کردن در اااب  کاباسبی  ار پ   سادرم پااای بیاااپا  اااب  بیلشکئ  اااب جآ

 ا یا  آن ذکر ناد اای نهای   بش.

 : بخش حساسیتها -4

سابق  ار یا  بماسی. نال  دار یی   غذایی   لایطی را بررسی   در صار  لثه. بادن ار یک از آیاا یا   اکاش  در ای  بخش  1

 را ذکر یمایید  بهی   اارش  الاااب  سازش  رایی یفس  کایر     از 

در صار   جاد سابق  بماسی. ناااا  ند  دار یی دساهاد برلز برای بیمار اسافاد  یمایید   راج  دانا  بانید سابق  بماسی.   2

 ر ی دساهاد بید یشاد 

 ارزیابی سیستم ها  -5

  لشااد    لیایا  پرساار لارد ارزیابی برار ررتا    در صار   جاد لشک  در ار   اایااد ر سیما  اا بر اساس لاابه  با بیمادر ای  بخش 

 اب  رزیا  لارد یرر عئل. زد    لشک  را یام برد  یا راعیح داید سیما  لق

 

 بخش ارزیابی سوابق دارویی -6

 رجایز ند  اایامب  لارار لدبری. لار  صایح   ایم  دار اا عر ری اس. دار اای لارتی به  از بماری بیمار نااسایی ند  را با دار اای 

 خاایی   رداا  اثرا  لارد لقایم    ارزیابی برار ریرد مابماری از جا. یا
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مان بستری در حال مصرف آن می باشد مشخص و در جدول در این قسمت از ارزیابی الزم است داروهایی که بیمار از قبل از ز

 مربوطه درج گردد.

 ی ها:یمحدودیت و توانا بخش -7

 رکمی  لی رردد  پرساار  لشااد    بررسی /اایااد  ای  بخش از ترم ارزیابی ا لی  پرساار از بیمار باسیل  لاابه  با بیمار 

 : محدودیت ها

. ذکر راش راس ذکر یا  آن ب  صار   ک  نااایی یا یانااایی   در صار  جااب بل  بل    یا دانا  لاد دی. نااایی ب  صار  ایر  -1

 یا اپ   یا ار د  راش

 یا اس.ر اش  ذکر  بل  جااب صار  در   ذکر یا  آن ب  صار  یابیاایی  ک  بیاایی   ایر یا بل  دانا  لاد دی. بیاایی ب  صار   -2

 یا ار د  اش     اپ

 در صار   جاد یقص یا بط  عضا در ار کدام از ایدام اا یا  یقص   ایدام لربار  را درج یمایید یقص   بط  عضا :  -3

 لقاب  آن عئل. زد  ناد اریک از  سای  کمکی   پر رزاای ذکر ند   در صار  اسافاد  بیمار از : و پروتزها یکمک یلوسا

ق  را از لمابیمار را  رارک   جابجایی رتا     عیی.    دساشاییپانیدن  بمام کردنا ااردن  لهاس راایایی غذ :انجام فعالیت روزانه زندگی

 لشخص یمایید  ابما  

 ارزیابی تغذیه ای  بخش -8

 لی  رغذی  ترم ارزیابی ا"جاییزی  بخش از ترم  ای  رهق امااایی ایجام ند  با رر   رغذی  بالیای دتار لدیری. بیمارساایی   ریالی ادلا  بالیای  

ترم اا   دساارالیملاای ارزیابی رغذی  ای بیماران بماری در بخش اای عمالی بیمارساان اا  رد ی  ند  باد لی ک  پیش از ای  در بالا  "بیماران 

 ک  ل  یک   ااااد باد ابی ا لی  رغذی  ای پیش از ای   رردد   بدیای اس. ار یا  ترم ارزی

لرابهای  اای  دبیق رر   بریال ای ییاز ب  ارزیابی عمیق رر  لداائر نااسایی سری  بیمارایی ک  از یرر رغذی ای ابزاری لفید   لاثر درغذی ارزیابی 

باند  با راج  ب  ایاک  عاال  لخالفی از جمل  ابائء ب  بیماری  لار  دار اا در رال زلان بماری  رداائ  ابامالی غذای لی  بیشاری داریدپرسااری 

باند  انااایی   لار  یاکاتی غذا   در یاای. اتزایش اطر ساء رغذی  در بیماران بماری لی اا   لای  بیمارساان       از جمل  عل  بیلارتی با دار

 ای الزم را دریات. یمایاد  الزم اس. اتراد آسیا پذیر در امان ابادای پذیرش در بخش  را. ارزیابی برار ررتا    لرابه. رغذی 

  با ارئ  از ایاک  بیمار در لیرض ساء رغذی  رغذی  برار  ریردای برار لیاای رغذی رغذی   پرساار در جریان نرای  بیمار از یرر نااص ارزیابیبا ایجام 

ارنااس رجا  آیان ب  ک  ا   لیرتی ب  پزنکای بیمار لاجر ب  نااسایی ای  بیمارایآناایی با نرای  رغذی  دارد یرار   یژ  ای بر رغذی  ا  ااااد دان. 

ای از بیماران بماری  لاجا کااش لد  لایدراری بیمار در بیمارساان  ناد  بمای. رغذی پیشییری از ایجاد یا پیشرت. ساء رغذی  لی جا. رغذی 

ن  نااسایی اتراد لهائ یا در با راج  ب  اامی. ساءرغذی    عاارض یانی از آ  اای بیمارساایی   کااش لرگ   لیر بیماران ااااد ندکااش ازیا 

   اای لثه.   پیشییری از  اال.  عیه. بیماری ترد  ررددرااید لااای ب  پیالدلی  لیرض اطر در لراب  ا لی  پذیرش   بماری در بیمارساان
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 در بخش بزررماالن ک  ب  ار دلی برای ارزیابی ا لی  رغذی  یاجاایان   باد  لادران باردار از جمل   اسال   باالرر 11نال  س  ای  ترم  یژ  بزررماالن ج*

 ناید ییز با در یرر ررتا  نااص اای ر  ساجی   لااای اای رند آن رر   سای باب  اسافاد  ااااد باد بماری 

 تکمیل  دستورالعمل

ر ترم د رغذی  بیمار راس  پرساار برای کلی  بیماران بزررمال   ابیایا یاجاایان بماری در بخش بزررماالن  ارزیابیارزیابی رغذی  ای  در بخش سااال  

   ناداای لخال  رکمی  لیدر بخشارزیابی ا لی  پرساار از بیمار 

 جبد ن کفش   با اسافاد  از بدساج اساایدارد قدجبا اسافاد  از رراز ی اساایدارد   با بداب  لهاس   بد ن کفشا    وزنریری ای  بمم. ابادا ایداز در 

اای پرسااری ب  بیماران بزررمال  با اسافاد  از یالاررام ت ک  الزم اس. در کلی  ایمایا  (BMI) نمایه تود: بدنیلماس با دیاارا صار  ریرد  سپس 

 اد ند  باند ت   یا ترلال یمه.  زن جبر بما کیلاررما ب  لجذ ر بد جبر بما لار ب  راان د ا لااسه    در لا  لربار  درج لیرابلا یاا ن

 

   ب  دس. آلد  دبیق باند BMI  زن   در یایج  ای رراز  از جا. دب.   سئل. صار  ریرد راالزم اس. کاارل د ر  

راان از ارئعا  لادرج در پر ید  در بد  بماری در بخش لیمر یهاند لی ب  ار علای بیمار BMI "در صارری ک  ایداز  ریری  زن   بد   لایابها

اسه  بیمار را لا یا امرا  ایشان در لارد  زن لیمال   بد بیمار  راد  بدییا در صارری ک  بادر ب  پاسخ رایی باندجاسافاد  کرد   یا با ساال از بیمار 

  رردددرج لی «غیر باب  ارزیابی»کرد  در لااردی ک  ادم   آسی.  اعح در بیمار  جاد دارد  در لا  لربار   

  ااردعئل. لی« ایر»  در غیر ای  صار  لقاب  « بل »اس. لقاب   21ال کمار از مب  دس. آلد  از ترد بزرر BMIدر صارری ک   ،1سوال 

  از یمادار زد اسکار ی اسافاد  از یالاررام بزررماالن ای  رر   سای ب  جا BMI عر ری اس. جا. ایداز  ریری سالا  11ج کمار از در یاجاایان 

  اسافاد  ناد  ا2  1ج یمادار   یژ  ای  رر   سای BMI اZ-Scoreج

یاجاان ر ی  BMIب  ای  ررریا ک  عدد  ثه. لی رردد  ب  رفکیک داار   پمر لااسه     زد اسکار با اسافاد  از لااای اای لربار لاد د  

زد لاد د  ااارییی    لا  رئبی ای  د  عدد در لاد د  لااای اا  بیاییر Xااا   عدد س  یاجاان جبر بما لا ا ر ی لاار اتقی جYلاارعمادیج

 اسکار لی باند 

+ ج یاالرر از لاار برلز ریگ 2  یا بیشار از  ا-2جپایی  رر از لاار برلز ریگ  -2کمار از  جیقط  بدس. آلد اارزد اسک در صارری ک  در ای  رر   سای

                   ناد  زد عئل.  بل باند بیمار لهائ ب  ساء رغذی   اس.   باید اای  +ا 2
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 (دختر) سال 11تا  5گیری کودکان منحنی وزن -1نمودار شماره 

 

 (پسر) سال 11تا   5 نگیری کودکامنحنی وزن -2نمودار شماره 



 

9 

 

 معاونت پرستاری
 پرستاری ) بزرگسال( ارزیابی اولیهتکمیل فرم راهنمای 

 

 

باند  در لا  لربار    در غیر « بل »با پرسش از بیمار یا امرا  ا  در اااص کااش  زن ری س  لا  اایر ب  ار دلی   در صارری ک  پاسخ  ،9سوال 

لیزان کااش  زن ییز ساال ناد   بد د یزدیک ب  یقی  در یرر ررتا   جا. کاارل دب. پاسخ  باید  نادعئل. زد  لی« ایر»ای  صار  در لا  

ب     زن لیمال بیمار باند باب  راج    ییازلاد بررسی بیشار راس  کارنااس رغذی  اس. %1کااش  زن ری س  لا  اایر در صارری ک  بیش از   ناد

کااش  زن ا  ب   %1کیلاررم باد  اس.   71لا  پیش یا پیشار   3کااش یاتا    را عااان لثال ارر تردی بیان کاد ک  اایراً  زن ا  ب  رار یااااسا  

یا کمار رسید  باند در  1/66کیلاررم کمار از رذنا  ند  باند   ب   1/3ییای ارر  زن کاایی ا    کیلاررم 71×% 1= 1/3:   نادای  نک  لااسه  لی

  ااردعئل. لی« بل »لا  

ری افا  رذنا   در ا لایاد راا  یا اسافراغ ندیدجانااایی یا کااش لار  غذا ب  ار دلی  مار یا امرا  ا  در اااص بیبا پرسش از بی ،5سوال 

جا. دریات. پاسخ دبیق در ای  بمم. ساال   نادعئل. زد  لی« ایر»باند  در لا  لربار    در غیر ای  صار  در لا  « بل »صارری ک  پاسخ 

 در بدی باد  ک  ااد  عد  غذایی یا ایچ کدام از  عد  اای غذایی را ری افا  رذنا  لی  یکرد  باند؟ اناااییآیا بی: ناد

در صارری ک    ریردبا لشااد    لاابه  با بیمار   نرح بال درج ند  در پر ید    ارزیابی  عیی. ا  صار  لی بیماریهای ویژ:رییی   ،4سوال 

اای بلهی   تشار اان باال   بیماریکاارل یشد   دیاب.: لایاد ابائ ب ج  لهائ ب  یکی از بیماریاای  یژ  ارزیابی ناد بیماری ترد باد یا  عیی. ا   ای  

لاژیک اای یار سکا   یارسایی کلی   امادیالیز  سیر ز کهدی  پیاید اعضاء  زا  بمار  ساء رغذی    ساء جذب  بیماریسااایی  اا  عر بی  سرران

اای  یژ   عرب  ب  سر  یاراایی در   بیماران بماری در بخش لرابه.(COPD)لاجر ب  ااائل بل   جرابی نکمی  پاالایی  بیماری ایمدادی لزل  ری  

در لااردی ک  ابائ ب    نادعئل. زد  لی« ایر»در لا  لربار  عئل. اارد    در غیر ای  صار  در لا  « بل »ا  پاسخ ار دلی  رغذی  داایی ب 
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 رغذی ارنااس ک  راری  رژی  غذایی راس   ابا اسافاد  از ترم لربار ج اا یا نرای  تاق الذکر  جاد دانا  باند  ارزیابی رخاای رغذی  یکی از بیماری

  باندعر ری لی

  ایبیماریاای کلی  سااایی  سرران  جلثئ یانی از بیماریاای راارنی ا ساء رغذی  نال بیماریهای ویژ: سال  11کمار از در رر   سای 

   لی باند لاابالیکسلیاک   بیماریاای راارنی  بیماریاای لادر زادی   بیماریاای 

 

 در نتیجه ارزیابی دو حالت وجود دارد : 

   رغذی  الزم اس ارجا  ب  کارنااس»لقاب  عهار  بل  در پاسخ ب  سااال   عئل. اارد  باند  باید در لرب  « بل »بای یک در صارری ک.» 

   با ارئ  پزنک لیالج  جا. ایجام ارزیابی رخاای ب  کارنااس رغذی  ارجا  داد  ناد  ناد عئل. زد  

 ارزیابی  زن   نرای  بیمار راس "باعر ییاز ب  لراجی  کارنااس رغذی  ییم.  لرب  لقاب  عهار   در صارری ک  در یایج  ارزیابی  در بال 

با  ب  یاا لقاضیرا  لاارد بماری بیش از یک افا  عئل. اارد    الزم اس. کارنااس رغذی   "کارنااس رغذی  بید از یک افا  الزم اس.

 لداائ  رغذی  ای الزم را ایجام داد   ارزیابی رخاای   یا رغییر در رشخیص بیماری کمک پرساار نااسایی کرد    در صار  کااش  زن 

 

ب  اار پرسسررغذی  ام.   لراجی  کارنااسپزنک  ییاز ب  لشا ر  دراااس.  ک  رهق یاایج ای  ارزیابی پرساار  در لارد بیمارایی  نکته:

  درج نمار  رخ. بیمار لارد یرر در رابلای ایمایا  پرسااری   یا اHISاز رریق درج در سیما  ارئعا  بیمارساایی ج ررجیااًیاا لقاضی  

     رسایی یمایدئرغذی  ارکارنااس   ببا رماس رلفای 

  لراجیسایی ب  پزنک   دراااس.  جاد دیاب.  پر  اکئلپمی   اکئلپمی جتشار اان باالا لارد راکید برای ارئ  ردر لارد لادران باردار  

 رغذی  اس. کارنااس 

 زخم فشاری احتمال خطر ابتال به ارزیابی بخش

 ک  در ارزیابی اای لمامر بیمار کاربرد دارد ررابی ند  زا  تشاری ابامال اطر ابائ ب  ایمای بیمار   پیش بیای  ءای  بخش ب  لارار اررقا

را ذکر یمایید  در اااص ایدام رااایی ذکر دبیق   جاد زا  لابیی. آیارالیک آن  در صار   یماد ارزیابی  تشاری  جاد زا  از یرررا در ابادا بیمار  -1

 عر ری اس. بر اساس راایر زیر یابی  زا  
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یمارساان/ ب رییی  ند  باسیل  جابائ ب  زا  تشاری ناااا  ند  لیاهر لییاراای پیشیا کااد بر اساس  زا  ابائ ب  ابامال اطر از یرر سپس  بیمار را -9

  یمایید ارزیابی  رااامای ابئغی پیشییری از زا  تشاریادر  دایشیا  یا راصی  ند   زار  لاها 

 رردد ثه. ییز عئ   بر ترم ارزیابی در رزارش پرساار    کاردکس ریمک لیزان  ارزیابی   یاایج   -3

  باند برای بیمار از دساهاد زرد اسافاد  یمایید تشاری ریمک ابائ ب  زا   ازدر صارریک  یاایج ارزیابی باکی 

 رزارش  ارزیابی   در   لیزان لخارر  در ار نیف. بایمایبا راج  ب  ایاک  با رغییر نرای  بیمار ابامال اطر ابائ ب  زا  تشاری رغییر لی یماید

 پرساار ثه. ناد 

 سقوط   خطر ارزیابی احتمال بخش -9

 ررابی ند  ک  در ارزیابی اای لمامر بیمار کاربرد دارد از سقاط  ار   پیش بیای ابدالا  پیشییرای ایمای بیم ءای  بخش ب  لارار اررقا

در رااامای ابئغی پیشییری از  زار  بادان. سقاط راصی  ند  از یرر ابامال اطر سقاط بر اساس لییاراا   ابزاراای پیش بیای کااد    بیمار را -1

 ارزیابی یمایید  سقاط

 یاایج ارزیابی   لیزان ریمک عئ   بر ترم ارزیابی در رزارش پرساار    کاردکس ییز ثه. رردد    -2

  باند برای بیمار از دساهاد زرد اسافاد  یمایید  ریمک سقاط بانددر صارریک  یاایج ارزیابی باکی از 

  رغییر نرای  بیمار ابامال اطر سقاط رغییر لی یماید  لیزان لخارر  در ار نیف. بایمای ارزیابی   در رزارش پرساار ثه. با راج  ب  ایاک  با

 ناد 

 غربالگری و بررسی درد:  بخش -11

   ثه. آن رکمی  لی رردد  در الایاز دای ب  درد د ر عدد لارد یرر بر بما لاابه  با بیمار دایر  کشید  لی ناد  پرسااراز رریق لاابه   لشااد   

 برابر با یشاییر

 صفر تقدان یارابای

 2 درد افی 
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 معاونت پرستاری
 پرستاری ) بزرگسال( ارزیابی اولیهتکمیل فرم راهنمای 

 

 0 درد ایدکی بیشار

 6 باز ا  بیشار ددر

 8 درد رمام عیار

 11 بدرری  درد

 لشخص یمادن لا  درد 

  بر بما لااا ب   لدا مرال لد  درد 

  ر ش اای رمکی  درد بر بما غیر دار یی   دار یی  با ذکر ر ش   لیزان راثیر آن یانا  ناد 

 بر ر ی تیالی. بیمار بر بما دارد یا یدارد لیزان راثیر درد 

 بخش ارزیابی نیاز به خدمات مددکاری اجتماعی -11

رزیا  لارد یرر  ج ب  نرح ذی ا لددکار ی   اجاماعی  لی پردازد ک  در صار  لثه. بادن ار یک از لاارد لادرج ییاز بیمار ب  ادلا ای  بخش از ترم ب  بررسی 

  مایید ی ابد لددکاری بیمارساان را لطل  را عئل. زد    

اشای. علی  زیان  سالمادان  لیلاالن/ زیان راا ند   یازادان راا ند  / لایار  غیر دااران تراری/ بارداری کادک آزاری/ گرو: پر خطر اجتماعی: -1

از لاادیق آسیا  اب  نرح ذی  یادر ال الاای  بادن/ بیماری اای ااص   صیا الیئج  ابدام ب  اادکشی/ ااائال  ر ایپزنکی/ بی اایمایی   لجا

 اجاماعی عئل. زد  ناد  رر   پر اطر اجاماعی لی باند ک  ااایچ  بیمار  اجد ار یک از ای  لاادیق باند عر ری اس. بمم. 

  نال : راالسمی  اماتیلی   دیالیزبیماریاای ااص 

  بیماریاای صیا الیئج  لث MSدیاب.  سرران   

   بیماریاای یادر نالPKU   EBج سادرم پاس. پر ای  ایا 

 ایرانی(وجود مشکل در پرداخت هزینه های درمان )مصدومین ترافیکی/مصدومین شغلی/ فاقد بیمه/ اتباع غیر  .9

  عدم حضور همرا: موثر .5

 ارجاع از ارگانهای قضایی و حمایتی  .4

گردد، نحوه ارزیابی بیمار از نظر نیاز به خدمات مددکاری اجتماعی در اورژانس در دستورالعمل با توجه به اینکه این فرم در اورژانس تکمیل نمی

 "گردد.مداخالت مددکاری اجتماعی اورژانس اعالم می

 ارزشهای مذهبی فرهنگی بخش -12

تراایی ااص بیمار   اایااد   ی ک  بر ر ی ر ید درلان   یا آلازش راثیررذارید ک  در صار  لثه. بادن بایمای راعیح    با راای لذاهی

ر  یاراایی در ارزیابی داد  نتادجاررهاط با نیاری  یا رساخ ج  در جم  بیماران لهائ ب  ااائال  ر ان   راااکار بادن بیمار      ا   در صا

 ب  دلی  نرای  بیمار رزیا  غیرباب  ارزیابی ایاخاب لی ناد

 :و خود مراقبتی بیمار نیاز های آموزشی بخش -13

 تکمیل می گردد.و بررسی مستندات  بر اساس مصاحبه، مشاهده
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 معاونت پرستاری
 پرستاری ) بزرگسال( ارزیابی اولیهتکمیل فرم راهنمای 

 

 رمای  بیمار ب  یادریری 

 راایایی یادریری بیمار 

 ایییزنی   ر ایی  ااایدن  زبانلاد دیااای جممی   تیزیکیاج لاای  یادریری بر بما یا  آن نال : جممی   

 جر اای ی   پر سرغذی   رجایزا     ستای   دار اا   لاتر  آن  درلان  لرابه.  ذکر یا  ییاز آلازنتی بیمار بر بمتا:  ترایاد بیماری

 لیرتی سیما  اای بمایای   پیییری   تیالی.     ر ید ررایص درلایی -رشخیای

 :بیمار به بررسی های بیش ترنیاز  -11

  یدایپزنکید  ر ایپزنکی  لددکاری   ییاز بیمار ب  بررسی اای بیشار از یرر : لدیری. درد  بررسی ا لی  پرساار از بیمار در ای  بمم. پس از

 نااایی ساجی    رغذی  ای  بازراایی   ذکر سایر لاارد لارد ییازلشخص لی ناد   اش  پزنکی

 سطح مراقبتی -15

د  در سطح لرابهای بیمار  سطح رییی  ن با راج  ب  ابامال رغییربدیای اس.   سطح لرابهای بیمار بر اساس ارزیابی ایجام ند  رییی  لی ناد

  ارزیابی ا لی  عئ   بر کاربرد در رد ی  بریال  لرابه.  ب  عااان لهاایی جا. لقایم   عیی. بیمار در ارزیابی اای لمامر لی باند  

 :یص های پرستاریتشخ -16

ا لای. بادی بریال  اای لرابهای درج اس. جا. راری     ی باص  ند بدر ای  بخش لا  رری  رشخیص اای پرسااری راک  از یاایج ارزیا 

 یمایید 


