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بسمه تعالي
مقدمه:
ارزيابي اوليه از بيمار فرآيندي پويا و مداوم است كه مي تواند در تصميم گيري در مورد شرايط بيمار ،بررسي نيازهاي
درماني اورژانسي ،درمان الكتيو و برنامه ريزي مراقبتي موثر واقع شود.
ارزيابي اوليه از بيمار اطالعات زير را براي ارائه دهندگان مراقبت فراهم مي كند:


درك مراقبت مورد نياز كه بيمار براي آن به بيمارستان مراجعه كرده است.



انتخاب بهترين مراقبت



تشخيص درست و بررسي پاسخ بيمار به مراقبت هاي ارائه شده

براساس استانداردهاي اعتبار بخشي ،در ارزيابي از بيمار نكات زير بايستي مورد توجه قرار گيرد:
 از تمام بيماراني كه در بيمارستان به آن ها ارائه خدمات مي شود ،اعم از بستري يا سرپايي بايستي بررسي اوليه
كاملي به عمل آيد.
 حداقل هاي ارزيابي اوليه پرستار از بيمار بايستي در خط مشي تدوين شده توسط بيمارستان تعيين شود كه شامل:
بررسي فيزيكي ،رواني ،اجتماعي ،معاينه بدني و تاريخچه سالمت مي باشد.
 نيازهاي مراقبتي بيمار بايستي توسط فرم ارزيابي اوليه مشخص شود و در پرونده پزشكي بيمار ثبت گردد.
هرگونه ارزيابي كه  03روز از زمان آن گذشته باشد و تغييرات واضح در شرايط بيمار ايجاد شده باشد ،بايستي
مجددا تكرار و ثبت شود.
 براي شروع درمان صحيح و سريع تا حد امكان بايستي ارزيابي در اولين فرصت ممكن انجام شود .بر اساس
استاندارد ارزيابي اوليه پرستار از بيمار بايستي در  42ساعت اول پس از پذيرش بيمار بستري و زودتر بر حسب
شرايط بيمار يا خط مشي بيمارستان انجام مي شود .
 شايان ذكر است زمان دقيق بستگي به عواملي مانند نوع مراقبت ارائه شده به بيمار ،پيچيدگي آن ،طول مدت
مراقبت و پويايي شرايط بيمار دارد .بر اين اساس بيمارستان ممكن است چارچوب زماني مختلفي براي ارزيابي
بخش هاي مختلف با رعايت حداكثر زمان  42ساعت ارائه دهد.
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 نتايج حاصل از ارزيابي اوليه پرستار از بيمار بايستي در پرونده بيمار ثبت شود و براي تمامي افراد درگير در امر
مراقبت بيمار قابل دسترس باشد.
 بيماران بايستي از نظر شرايط تغذيه اي و نيازهاي عملكردي غربالگري شوند تا در صورت نياز بررسي هاي
تخصصي بيشتر به عمل آيد.
 بيمار از نظر داشتن درد غربالگري گردد و پس از آن ارزيابي از درد به عمل آيد.
 در ارزيابي اوليه ،بيمار در حال احتضار مورد بررسي قرار گيرد.
 در ارزيابي اوليه از بيمار بايستي نياز به بررسي هاي بيشتر تعيين (بينايي ،شنوايي ،بازتواني و  )...و بيمار براي بررسي
هاي تخصصي بيشتر ارجاع داده شود.
 در ارزيابي اوليه نياز بيمار به برنامه ترخيص بررسي شود.
با در نظر گرفتن تمامي استاندارهاي  ،پيرو استقرار برنامه ملي اعتبار بخشي در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشكي تهران  ،فرم "ارزیابی اوليه پرستار از نوزاد" توسط مديريت امور پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران طراحي و
و با توجه به نظرات پرستاران شاغل در بخش هاي نوزادان تعدادي از بيمارستان هاي تحت پوشش مورد بازبيني گرديده
است .
شايان ذكر است فرم مذكور پس از تدوين در كميته ارتقاي كيفي و اعتبار بخشي حوزه معاونت درمان مورد بررسي و تاييد
نهايي قرار گرفت و با كد(  )NM/FO/03و دستورالعمل آن با كد( )NM/WI/03به واحد مدارك پزشكي بيمارستان هاي
تابعه ابالغ گرديد تا به عنوان يكي از اوراق اصلي در پرونده بيماران قرار داده شود .كليه كارشناسان پرستاري بيمارستانها
ملزم به تكميل فرم مذكور بر اساس دستورالعمل ضميمه آن مي باشند.

اسامي همكاران در طراحي فرم ارزيابي اوليه پرستار از نوزاد :
خورشيد وسكويي اشكوري(مديريت امور پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران)
سيده فاطمه ميربازغ(كارشناس پرستاري معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي تهران)
دكتر فاطمه السادات نيري(فوق تخصص نوزادان دانشياردانشگاه علوم پزشكي تهران)
دكتر ژيال ميرالشاري( استاديار و مديرگروه پرستاري كودكان و مراقبت ويژه نوزادان دانشكده پرستاري و مامايي
دانشگاه علوم پزشكي تهران)
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معصومه عباس آبادي(مسئول حاكميت باليني و بهبود كيفيت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي تهران)
عذرا صابري(كارشناس نظارت و ارزشيابي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي تهران)
نسرين روح الهي( مربي آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران)
افسانه افتخاري منش(مديريت پرستاري بيمارستان بهرامي)
سعيده رستگار(پرستار پژوهش بيمارستان مركز طبي كودكان)
پرستو آرياملو(سوپروايزر بيمارستان ولي عصر)

مدیریت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
تابستان 3030
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دستورالعمل تکميل سربرگ
اين بخش از فرم ارزيابي اوليه پرستار از طريق مصاحبه با والدين نوزاد و بررسي نوزاد تكميل مي گردد  .در قسمت نام و
نام خانوادگي و كد ملي اطالعات مادر نوزاد ثبت مي شود.

اطالعات پایه و عالیم حياتی:
اين بخش از فرم ارزيابي اوليه پرستار از طريق مصاحبه با والدين يا همراه وي و مشاهده و بررسي تكميل مي گردد.

در قسمت اطالعات پايه ثبت:
 ساعت پذيرش بيمار توسط پرستار جنس بيمار
 سن داخل رحمي ،سن نوزاد به روز
 تابعيت بيمار بر حسب ايراني و غير ايراني و نوع آن.
 آدرس و شماره تلفن
 عالئم حياتي بدو ورود شامل تعداد نبض ،فشارخون ،تعداد تنفس و درجه حرارت  ،درصد اشباع اكسيژن خون
شرياني
 وزن ،قد ،دور سر ،دور شكم
 نحوه ورود بيمار بر مبناي كات ،در آغوش مادر و ساير روش هاي ورود.
 در حال احتضار
 منبع اطالعات نوزاد ،خانواده نوزاد يا ساير منابع با ذكر آن
 همراهان بيمار بر حسب خانواده ،بستگان ،مراجع قانوني و ساير موارد
 مراجعه بيمار از بر حسب مطب پزشک،درمانگاه ،اورژانس ،اتاق عمل ،بخش ويژه ،بيمارستان ديگر ،منزل و ساير
موارد.

ارزیابی مددكاری:
 سيستم حمايتي بيمار شامل :خانواده ،دوستان و آشنايان ،بهزيستي ،كميته امداد ،خيرين ،بيمه و نوع آن ،بي خانمان،
ساكن بهزيستي ،زندان

حساسيت ها:
 حساسيت دارويي و در صورت مثبت بودن تبت نوع آن و عكس العملي كه بيمار به آن دارو داده است.
 حسايت به شير خشک و در صورت مثبت بودن ثبت نوع شير خشک
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 ساير حساسيت هاي بيمار ثبت شود.

دستورالعمل تکميل تاریخچه سالمتی و ارزیابی دارویی:
 اين بخش از فرم ارزيابي اوليه پرستار از طريق مصاحبه با والدين نوزاد يا همراه وي و مشاهده و بررسي تكميل
ميگردد .در تكميل قسمت هايي كه قابل توضيح است عينا اظهارات والدين يا همراه وي ثبت گردد.

تاريخچه سالمتي مادر
ثبت موارد زير توسط پرستار:
 سن مادر ،سوابق بيماري هايي كه در فرم آورده شده است و در نهايت در قسمت ساير موارد اگر بيماري بود
كه در آيتم ها گنجانده نشده است
 داشتن يا نداشتن مسموميت
 سابقه بستري در بيمارستان
 سابقه جراحي در گذشته و نوع ان
 سابقه ترانسفوزيون خون
 سقط ،تعداد آن
 نوع زايمان بر حسب طبيعي و سزارين و تعداد آن
 داشتن مشكل در دوران بارداري و ذكر نوع آن
 عادات مصرف سيگار ،سوء مصرف داروها ،الكل
 داشتن رژيم غذايي خاص
 خواب و استراحت بيمار بر حسب آرام و يا داشتن مشكالت خواب
 مصرف مكمل هاي غذايي و نوع آن
 واكسيناسيون كامل
 سابقه بيماري در خانواده و ذكر نوع آن
 گروه خون وRh

تاريخچه سالمتي نوزاد
 دليل بستري شدن از نظر والدين
 نوع زايمان ،محل زايمان
 رفلكس هاي نوزادي بر حسب طبيعي و غير طبيعي و نوع رفلكس غير طبيعي
 غربالگري هاي انجام شده :تست هاي تيروئيدي ،G6PD ،شنوايي در صورت عدم انجام ذكر آن
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 سوابق بيماري هايي كه در فرم آورده شده است و در نهايت در قسمت ساير موارد اگر بيماري بود كه در
آيتم ها گنجانده نشده است از والدين پرسيده شود.
 سابقه بستري در بيمارستان
 سابقه جراحي در گذشته و نوع ان
 سابقه ترانسفوزيون خون
 واكسيناسيون بدو تولد
 سابقه بيماري خاص در خانواده و ذكر نوع آن
 گروه خون وRh
 سابقه مصرف دارو در زمان بستري و يا يک ماه قبل از بستري به همراه تكميل جدول دارويي شامل :نام دارو،
دوز مصرف

ارزیابی مذهبی فرهنگی :
 باورهاي مذهبي وفرهنگي خانواده كه بر روي روند درمان و يا آموزش تاثيرگذارند كه در صورت مثبت بودن
بايستي توضيح داده شود(باورهاي غلط در مورد شيردهي ،ختنه نوزاد ،ايكترو .)...

ارزیابی خطر سقوط:
به دليل شرايط نوزادان  ,و عدم توانايي آن ها براي همكاري در پيشگيري از سقوط ،تمام نوزادان از نظر ارزيابي
خطر سقوط پرخطر محسوب مي شوند و در برنامه مراقبتي بايستي تمهيدات الزم براي پيشگيري از سقوط در نظر
گرفته شود.

اتصاالت نوزاد:
 در اين قسمت پرستار با ارزيابي نوزاد اتصاالت را در قسمت مربوطه عالمت مي زند .مانند :وجود يا عدم وجود IV
و محل آن در صورت وجود ،لوله تراشه ،كاتتر ادراري ،كات دان ،كاتتر نافيNGT ،

غربالگری تغذیه ای:
 نوع تغذيه بر حسب شيرمادر و شير خشک
 ذكر روش تغذيه مانند سينه مادر ،كاپ و ....
PO يا NPOبودن نوزاد
 تحمل يا عدم تحمل غذايي نوزاد

بررسی سيستم ها:
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در اين قسمت ار فرم پرستار از طريق مصاحبه با والدين و مشاهده نوزاد سيستم هاي قلبي -عروقي ،تنفسي ،عصبي،
عضالني -اسكلتي ،گوارش ،كليوي -ادراري ،پوست ،ساير سيتم ها مانند چشم ،لثه ها و زبان را مورد بررسي قرار داده و
در صورت نبودن عالئمي دال بر وجود مشكل چون امكان دارد ،مشكل بعدا تشخيص داده شود ،گزينه تشخيص داده
نشده را عالمت زده و در صورت مشكل نوع آنرا بر حسب گزينه ها مشخص مي كند .آيتم وجود يا عدم وجود آنومالي
براي تعيين نمودن آنومالي موجود در هر سيستم بايستي بررسي شود.

دستورالعمل تکميل نياز های آموزشی:
بر اساس مصاحبه ،مشاهده ،مستندات پرستار از بيمار تكميل مي گردد.
 تمايل والدين نوزاد به يادگيري
 توانايي يادگيري والدين نوزاد
 موانع يادگيري والدين نوزاد بر حسب نوع آن شامل :جسمي ،توانايي خواندن ،زبان ،شناختي ،انگيزشي و رواني
 ذكر نوع نياز آموزشي والدين نوزاد بر حسب :فرايند بيماري ،مراقبت ،درمان ،داروها و مصرف آن ،تجهيزات
و وسايل ،تغذيه ،پروسجر هاي تشخيصي -درماني  ،روند ترخيص  ،فعاليت ،پيگيري ،معرفي سيستم هاي
حمايتي
نياز نوزاد به بررسی بيش تر:


در اين قسمت پس از بررسي اوليه پرستار از بيمار نياز نوزاد به بررسي هاي بيشتتر از نظتر  :چشتم پزشتكي ،
شنوايي سنجي و ذكر ساير موارد مورد نيازمشخص مي شود.

طبقه بندی سطوح مراقبتی نوزاد :
: Level 1مراقبت  Basicنوزاد (نرسري نوزاد طبيعي).
 : Level 1aارزيابي و مراقبت ها ي بعدي از تولد نوزاد سالم و فتوتراپي
: Level 1bمراقبت از نوزادان با سن حاملگي بيشتر از  42هفته و وزن بيشتر از  0011گرم كه بيماري خفيف دارند و بايد
به طور سريع مشكل آنها حل شود يا نوزاداني كه دوره نقاهت بعد از  ICUرا مي گذرانند.


توانايي براي شروع و حفظ  IVو داروها



تغذيه از طريق گاواژ
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اكسيژن  nasalبا كنترل اشباع اكسيژن( ،براي نوزادان با بيماري مزمن ريه نيازمند به اكسيژن با مدت طوالني و
كنترل).

 :Level 2نوزادان نيازمند به حمايت زياد ))special care newborn nursery
: Level 2a
مراقبت از نوزادان با سن حاملگي صحيح باالي  44هفته يا بزرگتر يا با وزن  0011گرم يا بيشتر كه به طور متوسط بيمار
است و بايد سريعاً مشكل برطرف گردد .يا نوزادي كه دوره نقاهت بعد از  ICUرا مي گذراند.


انفوزيون داخل وريدي محيطي و احتمال تغذيه داخل رگي براي مدت محدود .



احياء و تثبيت نوزادان بيمار قبل از انتقال به يک مركز تسهيالت مناسب .



اكسيژن از طريق بيني با كنترل درصد اشباع اكسيژن(براي نوزادان با بيماري مزمن ريه كه اكسيژن طوالني مدت و
كنترل نياز دارند).
: Level 2 b



ونتيالسيون مكانيكي براي مدت كوتاه (كمتر از  42ساعت) با فشار راه هوايي مثبت مداوم .



انفوزيون داخل وريدي ،تغذيه داخل رگي كامل  -و استفاده از الين داخل نافي و سرم مركزي پركاتنئوس.

: Level 3نوزادان بد حال بحراني و نوزاداني كه نياز به مداخالت جراحي دارند ()subspecialty
: Level 3a
•مراقبت از اين نوزادان با همه سنين و وزن .


تهويه مكانيكي و استنشاق اكسيد نيتريک براي مدت زماني كه الزم است و دسترسي فوري به طيف وسيعي از
مشاوره ها.

: Level 3b


دستيابي به مشاوره هاي سطح  4به طور كامل .



نياز به دسترسي به آزمايشات تصوير برداري پيشرفته شاملMRT ، CT:و اكو كارديوگرافي قلبي اورژانسي .



انجام جراحي بزرگ در محل به غير از اكسيژناسيون خارج شكمي ،هموفيلتراسيون ،و همودياليز يا ترميم
جراحي ناهنجاري هاي قلبي مادرزادي جدي كه نياز به باي پس ) (by passقلبي ريوي دارد.
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: Level3c
 همودياليز وترميم جراحي جدي ناهنجاري هاي قلبي مادرزادي،  هموفيلتراسيون،اكسيژناسيون غشايي خارج شكمي



.مربوط به ناهنجاري كه نياز به باي پس دارد
:دستورالعمل تکميل تشخيص های پرستاری
بر اساس ارزيابي بيمار و با استفاده از ليست تشخيص هاي پرستاري بخش مربوطه و با درنظر گرفتن اولويت اين
.قسمت تكميل شود
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2005.
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Patient Care. HCPro; 2006.
3. Department of Health Social Services and Public Safety: Nursing Needs Assessment Tool. Cited
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