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THE  NURSING  PROCESS

A systematic approach used to identify,
prevent and treat actual or potential
health problems and promote wellness.



تعریف فرآیند پرستاری

فرآیند پرستاری چارچوبی برای برنامه ریزی و اجرای مراقبت های •
. پرستاری برای بیمار و خانواده اش است

.فرآیند پرستاری روشی سیستماتیک برای تفکر پرستار است•

دار چارچوبی از فعالیت های مرتبط به هم، پویا، مداوم، علمی و مشکل م•
.است

به راهی سازمان یافته برای تشخیص عکس العمل های بیماران نسبت•
.بیماری و کاهش سالمتی یا درمان است
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بررسی و شناخت

تجزیه و تحلیل اطالعات+ جمع آوری اطالعات 

تفسیر اطالعات+ مروری بر اطالعات = تجزیه و تحلیل اطالعات

ستار باید اینکه هر گونه اطالعاتی را جمع آوری کنیم درست نیست، بلکه پر
در جمع آوری اطالعات مهارت داشته باشد و فقط اطالعات مربوط را 

.جمع آوری کند



DATA  COLLECTION

• Heath history

• Physical examination

• Laboratory & diagnostic tests



جمع آوری اطالعات

: مهارت های الزم در گرفتن تاریخچه 

(لرزش دست قبل از عمل جراحی)تمرین و تکرار : مشاهده –الف 

.مصاحبه               گوش کنید و سئوال کنید–ب 
.مشاهده کنید و تفسیر کنید

.اطالعات بدست آمده را با هم ترکیب کنید
.اطالعات را ثبت کنید

، حضور ذهن (Judgment)، قضاوت (Wisdom)بکار بردن قدرت تعقل –ج 
(Tact )        و استفاده از تجارب خود



 -the client

 -the family and significant others, 

 -medical records

 -other health care team members. 



Data

• Subjective

• Objective



Heath history

مصاحبه با بیمار و خانواده•
:مراحل مصاحبه•

آمادگی. 1

معرفی. 2

انجام کار. 3

اختتام. 4



اجزای شرح حال

•CC ( Chief Complaints )
مشکل اصلی بیمار•
•PI ( Present Illness )
بیماری فعلی•
•PH ( Past Medical History)
تاریخچه طبی گذشته•
•FH ( Family History )
تاریخچه خانوادگی•
•SH ( Social History )
تاریخچه اجتماعی •





Physical examination

مشاهده•
لمس•
دق کردن•
سمع•
(نقد و وزن و عالیم حیاتی و مروری بر سیستم های بد)



Laboratory & diagnostic tests

:  مثال•
گیخستمدام احساس : بیمار در طی مصاحبه می گوید•

.می کنم
تاسرنگ پریدهپرستار مشاهده می کند که بیمار •
ان می وی را نشهموگلوبین پایین تست خونی بیمار، •

.  دهد
شخص بنابراین داده های تست آزمایشگاهی، تغییرات م•

.شده در طی مصاحبه را تأیید می کند
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تشخیص پرستاری

تجزیه تحلیلل اطععلاب بت لم هملتت جعلم تعیلی  •
مشکعب بالفعل یا بالقوت بیمار 

ی بیمار قضاوب بالینی و برچسب مربوط به وضعیم  عمت•
.ا م

ل از طریق تشخیص پر تاری، پر تار می توانلت بله  ل•
ب مشکعب بیمار یا پیشگیری از هنعا  از طریلق ملتاخع

.پر تاری کمک کنت

•www.nanda.org

http://www.nanda.org/


: مراحل نوشتن تشخيص پرستاري

اطععاب بت م همتت در طی برر ی و شناخم را ملرور . 1
.کنیت

در هر طبقه از فرم برر ی خود، به دقم نگات کنیت. 2.

تعیی  کنیت هیا بیمار عملکرد خلوبی دارد یلا مشلک. لی 3
.وجود دارد

در پایان تعیی  کنیت که هیا بیمار مستعت ایجاد م. شلکل 4
ا م یا نه؟



A Nursing Diagnosis 

It is written in a format called “PES” by NANDA 

P = Problem

E = Etiology

S = Signs and Symptoms

:فرمول اصلی نوشتن تشخیص پرستاری

+یا فاکتورهای خطرساز )یا علل(علت + در ارتباط با + عنوان مشکل یا 

عالیم و نشانه ها+به صورت 



تفاوت تشخيص پرستاري با تشخيص پزشکی

بیان بیماری: هتف از تشخیص پزشکی•
ی تعیی  مشکعب  عمت: هتف از تشخیص پر تاری•

بالقوت و بالفعل بیمار

مانت تشخیص پزشکی برای متب طوالنی ثابم باقی می•
گر تشخیص پر تاری ممک  ا م از روزی به روز دیولی 

.تغییر کنت



Types of nursing diagnoses:

1)Actual

2) Risk or potential 

3) Possible



Actual nursing diagnosis

.ستمشکلی که با وجود عالیم و نشانه ها تأیید شده ا•

عالیم و نشانه ها+ علت یا علل ( + عنوان)مشکل 
:  مثال
بی  رکتی در ارتباط با اختعل در تمامیم پو م 

ایعه ضبه صورب طوالنیمتب  ثانویه به شکستگی لگ  
مشخص پو تی در نا یه  اکرال



Potential nursing diagnosis

ای یک قضاوب بالینی ا م که فرد، خانوادت یا جامعه بر•
.ایجاد مشکل بیش از دیگران مستعت هستنت

پیشگیری از وقوع مشکل: تمرکز مراقبم پر تاری•

وطهفاکتور خطر  از مرب+ در ارتباط با+مشکل + خطر بروز

خطر بروز عفونم در ارتباط با جرا ی: مثال
بخطر بروز ه یب در ارتباط با فقتان هگاهی از خطرا



Possible nursing diagnosis

مشکعتی که در مورد وجود هنعا تردیت وجود داشته و •
.نیاز به گردهوری اطععاب و برر ی بیشتر دارنت

زش اختعل در تصویر ذهنی در ارتباط با ریا تمال: مثال•
مو  



Collaborative problems

 فراینت بیماری، تستعای مشکعب مشارکتی ناشی از

ط که با کمک متاخعب تجویز شتت تو تشخیصی و درمان

.پیشگیری یا رفع خواهت شتپر تار و پزشک



:نکته مهم
وانیدتمیفقطشما.استایحرفهمسئولیتیکتشخیص•

.باشیدکردهدرککهکنیدمطرحراهاییتشخیص

اهحرفههمهبرایمهمیمسئولیترفرنس،ازاستفاده•
.است

تفاوتینابااستپیچیدهخیلیپزشکیمانندهمپرستاری•
رحالیکهدکنندمیتمرکزپزشکیتشخیصبرپزشکانکه

اریهمکمشکالتوپرستاریهایتشخیصبرپرستاران
.کنندمیفوکوس
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PLANNING

:بخش3شامل  •

تعیین اهداف•
تعیین اولویتها•
تعیین مداخالت پرستاری•



تعیین اهداف

.پیامدها یا نتایج مورد انتظار از اجرای فعالیتهای پرستاری می باشند: اهداف

.برای هر تشخیص، یک یا چند هدف نوشته می شود

(چند ساعت تا چند روز: زمان دستیابی به آن) کوتاه مدت 
انواع هدف

(اهچند هفته تا چند م: زمان دستیابی به آن)بلند مدت 

اهداف بایستی بطور اختصاصی  و به شکل رفتاری بیان شوند                                       .

زمان+ معیار انجام دادن کار ( + قابل اندازه گیری)رفتار بیمار: اجزاء هدف
در اصل هدف، رفتاری که بیمار بایستی بدست آورد را توصیف می کند.



راهرو را رات هفته بتون کمک طول پایان بتوانت تا بیمار : هتف 
(.فعل قابل انتازت گیری)رود

 تما توجه شود هر هتف با توجه به شرایط بیمار و : نکته
.توانایی وی در د تیابی به هن نوشته شود

مثال

معیار انجام ( + قابل اندازه گیری)رفتار بیمار: اجزاء هدف
زمان+ دادن کار 



تعیین اولویت ها

پس از تعیی  تشخیص های پر تاری و نوشت  اهتاف•
، اولویم بر سب درجه اهمیماختصاصی برای هر یک، 
.بنتی و لیسم می شونت

.نیاز به توجه بیشتر دارنت: اهتاف با اولویم باالتر•
ع هنعا نیازی به د تیابی  ری: اهتاف با اولویم پایی  تر•

.نیسم



(، غذاO2نیاز به )نیازهای فیزیولو ژیک 

مشکالتی که بیمار اظهار می کند
نکات ضروری

(اولویت های متوسط)مشکالت بالقوه در الویت بندی
اهداف  

ازمنابع قابل دسترس، پرسنل و زمان مورد نی



تعیین مداخالت پرستاری

طراحی در نظر گرفته شدهاولویت های تعیین شده و اهداف این مرحله با توجه به 
.می شود 

داف خود فعالیتهایی كه برای كمك به دستیابی بیمار به اه: مداخالت پرستاری
.بكار می روند

 بهترین مورد بررسی قرار گرفته وبا بیمار جهت انتخاب بهترین مداخالت، همه آنها
.  و قابل اجرا ترین آنها انتخاب می شود

ورد نظر در سپس فعالیت های انتخاب شده بصورت جمالت بیان كننده فعالیتهای م
.برنامه مراقبتی نوشته می شوند

ساعت در تخت2انجام ورزش های پا هر : مثال.

د در واقع در نظر گرفته می شود چه فعالیتی، چه وقت، چه مدت و چگونه بای
.همچنین تاریخ و زمان انجام فعالیت ها هم باید قید گردد. انجام شود



برنامه مراقبت پرستاری بیمار تحت عمل جراحی چشم: مثال

ارزشیابی علل مداخالت هدف پرستاریتشخیص

بیمار. بیانبهقادر1
خوداضطرابکالمی

باشدمی
بیان. کهکندمی2

رایپرستارفعالیتهای
.استنمودهدرک

بیان. کهکندمی3
راجراحهایصحبت
احساسوفهمیده

میخاطراطمینان
.کند

به. اجازهبیمار1
کهشودمیداده

هاترسمورددر
هایشنگرانیو

.کندصحبت
توضیح. هرویهمه2

اجازهبیماربهها
کهدهدمی

ازناشیاظراب
راهانادانسته

.دهدکاهش
مداخالتهمه3.

توسطپزشکی
بیانجراحخود
اینکهشده

باعثروش
خاطراطمینان

مورددربیمار
ومنفیاثرات
جراحیمثبت

.شودمی

برایرازمانی1
بیمارباصحبت

.دهیداختصاص
قبلهایرویههمه.2
اهداف،عملازبعدو
رااحتمالیعوارضو

.دهیدتوضیح
نیدکاتخاذترتیبی.3
چگونگیجراحتا

ربجراحیعملتاثیر
حتوضیرابیمارچشم
زابعدچگونهکهداده
بودبهویبیناییعمل

.یافتخواهد

اثراتبتواندبیمار
یبینایبرجراحی

وکنددرکراخود
یکمتراضطرابسطح

.کندگزارشرا

ابارتباطدراضطراب
بهبیناییاختالل
کالمیبیانصورت
بیمارنگرانی
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IMPLEMENTATION

طرحربیمابهکمکبرایکهاختصاصیهایفعالیتازایدستهاجرایبه

مداخالتاجرایشود،میانجامهدفبهرسیدنمنظوربهوشدهریزی

.گویندپرستاری

:  هدف•
کمک به بیمار در جهت دستیابی به اهداف•
ثبت مراقبتهای انجام شده•
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ارزشیابی

تعیی  میزان د تیابی به اهتاف تعیی  شتت و اثربخشی متاخعب پر تاری اجرا شتت

تعیی  مشکعب  عمتی جتیت

تعیی  اینکه ایا برنامه مراقبتی بایت ادامه یابت یا اصعح یا تغییر دادت شود.

تدا در صورب د تیابی موفق به اهتاف، متاخعب پر تاری به اتمام می ر ت در غیر ای  صورب، بیمار مج

.ودبرر ی شتت ، تشخیص های پر تاری جتیت نوشته شتت ، برنامه تغییر دادت شتت و دوبارت اجرا می ش

 (قبتیموثرتری  روش  نجش اثربخشی برنامه مرا)ارزشیابی بطور متاوم در  را ر فراینت انجام می شود



فواید فرآیند پرستاری

اطمینان و اعتماد
رضایت شغلی

برای پرستاران             رشد و پیشرفت حرفه پرستاری
تعیین استانداردهایی برای پرستاری بالینی

شرکت بیمار در مراقبت از خود
برای بیماران              تداوم مراقبت ها

افزایش کیفیت مراقبت های انجام شده




