بسمه تعالی
دانشکده پرستاری بروجرد
فرم تاریخچه پرستاری
 -1وضعیت اجتماعی واقتصادی :
نام ونام خانوادگیجنسیتوضعیت تاهلمذهبزبانتاریخ تولدآدرستحصیالتشغل ومحل کاردرآمد ماهانهسرپرست یا نزدیکترین بستگانتعداد اعضای خانواده که باهم زندگی میکنید -2سوابق بهداشتی  ,بیماری و بستری شدن :
حساسیتهاواکسیناسیونبیماری هایی که قبال مبتال شده بوده استدفعات بستری شدن وعلل آندلیل یا دالیل بستری شدن فعلی بیمارداروهایی که در حال حاضر مصرف میکند -3وضعیت روحی وروانی :
هوشیاری و واکنش در مقابل محرک هاآگاهی به شخص  ,زمان ومکان آگاهی بیمار از وضعیت سالمت خود -4وضعیت حس های پنجگانه:
 بینایی شنوایی بویاییچشایی -المسه

-5وضعیت حرکتی :
 وضع حرکتی در حال حاضر حالت اندام دامنه حرکتی مفاصل وضع عضالت واعصاب -6درجه حرارت بدن :
 نوسان درجه حرارت-7وضعیت تنفس :
 نوسان تعداد تنفس ریتم وعمق تنفس وضعیت ریهها اشکاالت تنفسی (سرفه  ,خلط و)..... -8وضعیت جریان خون :
 نوسان تعداد نبض در مچ دست وخصوصیات آن ریتم قلب تطابق تعداد نبض در مچ دست وضربان قلب نوسان اندازه فشار خون حداقل وحد اکثر زمان گرفتن فشار خون بازویی که از آن فشار خون گرفته شده است حالت بیمار در زمان گرفتن فشار خون (ایستاده  ,نشسته  ,خوابیده ) مقدار دریافتی مایعات در شبانه روز (نوشیدنی  ,تزریق وریدی و).... حاالت غیر عادی در جریان خون (خیز موضعی  ,کم آبی و)...... نیاز به کنترل دفع وجذب مایعات -9وضعیت تغذیه :
 وضع دهان (دندان ها  ,زبان  ,حلق و مخاط ) قدرت جویدن قدرت بلعیدن اشتها کیفیت وکمیت غذا  ,ظرفیت دریافت غذا  ,رژیم غذایی وزن قد -هضم غذا (اشکاالت تغذیه ای  ,تهوع  ,استفراغ  ,ترش کردن وحساسیت غذایی )

-11وضعیت دفع :
الف) تخلیه روده ها :
 آخرین باری که عمل دفع انجام شده ودفعات آن بطور معمول رنگ وقوام مدفوع موارد غیر طبیعی (جمع شدن گاز  ,اسهال  ,یبوست و).....ب) تخلیه مثانه :
 مقدارادرار در شبانه روز  ,دفعات  ,رنگ  ,وشفافیت ادرار بطور معمول و در حال حاضر -11وضعیت پوست وضمائم آن :
الف) پوست :
 نوع (خشک  ,چرب  ,طبیعی ) وجود شواهد غیر طبیعی (لکه  ,جوش  ,برآمدگی غیر طبیعی )....ب) مو :
 نوع وشکنندگیج) ناخن :
 نوع ناخن های دست وپا  ,پاکیزگی  ,رنگ وغیره .... -12وضعیت توالد وسیستم تناسلی :
 در بیماران زن : سن اولین عادت ماهانه روال عادی عادت ماهانه (فاصله زمانی  ,مقدارخونریزی و).... سن یائسگی ( در صورتی که بیمار مسن است ) تاریخچه حاملگی (تعداد دفعات  ,نوع زایمان ها  ,تعداد بچه های زندهای که بدنیا آمده اند و)... پستان ها (اندازه  ,تقارن ,هر نوع توده یا برجستگی غیر طبیعی و).... ترشحات دستگاه تناسلی  :نوع  ,رنگ وبوی ترشحات-13عادات روزمره زندگی :
الف) خواب راحت
 ساعات خواب در شبانه روز حاالت غیر طبیعی (بی خوابی  ,کم خوابی  ,بد خوابی وخواب آلودگی ) استفاده از دارو برای بخواب رفتن عادت به سیگار  ,الکل ویا اعتیادا ت دیگرب) درد :
 وجود درد  ,ناراحتی یا ناآرامی موضع درد ونوع درد -استفاده از هر نوع مسکن

 -14وضعیت احساسی عاطفی
 رفتار اجتماعی  ,نحوه برخورد  ,نحوه ارتباط با دیگران وجود حاالت غیر طبیعی احساسی (اضطراب  ,نگرانی و ترس )..... نحوه ابراز این احساسات -15عالئق  ,نگرانی ها وانتظارات بیمار از مراقبت های درمانی :

