
 

 

 

 

 

 روش اجرايي:عنوان  PR-IM-68 کد:

روش اجرایی استفاده از حرف اختصاری مجاز و 

کاربرد آنها در مستندات، به ویژه در پرونده 

 بیمار

 
 

 دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتي درماني  جهرم

  بهبودکیفیت -مرکز آموزشي درماني پیمانیه

 11/8/59  تاريخ بازنگری:

 يکسال بعد  تاريخ ابالغ:

 1 صفحه: تعداد

  ابزار و روش پايش:

 مصاحبه

 واحد اختصاری حروف از بخشها در پرستاری و پزشکي پرسنل کلیه :هدف

 .کنند استفاده

 حروف از ای سلیقه استفاده در بیمار ايمني افتادن مخاطره به از پیشگیری .2

 اختصاری

کلیه بخش های :)محدوده( دامنه

  درماني

 ندارد تعاريف:

 ثبت و نظارت بر چگونگي ثبت سرپرستار ، سوپروايزر پزشک، پرستاری، خدمات رئیس:  اختیاراتمسئولیت ها و 

 روش اجرايي:

 .گیرد مي قرار بخش کادر دراختیار کتابجه بصورت و تهیه بخش هر سرپرستار همکاری با بیمار ايمني کارشناس توسط بخش هر کاربردی و رايج اختصارات لیست-1

 فرد مختص آن معني و درک اينکه نه باشد درک قابل تیم همه برای و بوده مشترک همه بین که نمايند مي استفاده اختصاراتي از درمان تیم توسط پرونده در گزارشات ثبت هنگام-2

 .باشد بخش در گروهي يا

 .باشد مي ممنوع کند مي ايجاد اختالل درگزارش اينکه بدلیل مشترک غیر اختصارات و اصطالحات و ها واژه از استفاده-3

 غیراستاندارد اختصاری عالئم ازبکاربردن بیمار پرونده در گزارشات درج هنگام کنندودر استفاده مجاز اختصارات از ها واحد دادن نشان برای هستند مجاز پرستاری پرسنل-4

 .نمايند خودداری

 .کند مي استفاده بیمار مستندات يا و پرونده در سپس و کرده هجي دقیق را آن اختصارات از استفاده هنگام در پرستار-5

 .دارد نظر در همیشه را فهم قابل و روان و ساده نگارش و نمايد مي اجتناب غیرضروری اصطالحات کاربرد از پرستار-6

 .نمايد استفاده اختصارات از حیاتي عالئم کنترل و خوني های فرآورده و آزمايشات نوع نوشتن جهت است مجاز پرستار-7

 .باشند نمي بیمار به آموزش برگه در پزشکي اختصارات از استفاده به مجاز درماني کادر پرسنل-8

 نمايند مي اقدام آن نوشتن به شخصا درمستندات اختصارات و اصطالحات از استفاده هنگام در کنند مي ثبت را پرونده مستندات و پرونده گزارش که شیفت مسئول يا و سرپرستار-5

 .شود نمي نوشته )ديگری همکار( ديگری شخص توسط و

 .شود مي داده سرپرستار توسط اختصارات از استفاده نحوه خصوص در الزم آموزشهای کارکنان کار به شروع بدو در-11

 .میشود داده الزم های آموزش اختصارات ناصحیح کاربرد مشاهده صورت در و بررسي مستمر صورت به سرپرستار توسط پرونده مستندات-11

 قوانین بیمارستان -استاندارد ملي اعتباربخشي مراجع:/منابع

 مستندات مرتبط : مستندات.مشاهده.مصاحبه

 نام و سمت تصويب کننده:

 رياست-دکتر قهرمان بمانا

 نام و سمت تأيید کننده:

 مديربیمارستان -عبدالعظیم جوکار

 مديربهبودکیفیت-جهرميسهیالساماني 

 نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:

 کارشناس دفتر بهبودکیفیت-الهام سلیماني

 مددکار اجتماعي -نجمه مصلي نژاد

 مديردفتر پرستاری –مريم عدناني 


