
انتقال اطالعات بیمار 
(ISBAR)

:  ISBARيیژگی َای تکىیک 

اطمیىان از برقراری ارتباط مًثر ي ایمه
مکاویسمی سادٌ برای بٍ خاطر سپردن
ضکل دادن ارتباطات افراد بٍ يیژٌ در خصًظ مًارد حیاتی
افسایص  تًجٍ ي اقدام اضطراری کادر بالیىی
 آنتًاومىدی در درک بُتر اطالعات مًرد تبادل ي چگًوگی
 تسُیل کار تیمی ي پريرش فرَىگ ایمىی بیمار
  فراَم سازی امکان تبادل اطالعات کامل مرتبط بٍ ضرایط بیمار

.انجام شدISBARلطفا در گسارشات پرستاري قید شود انتقال بیمار با پروتكل :نكته**  

بیمار شناسایی 

Identity فرایند شناسایی بیمار انجام می شودطبق.

وضعیت  
Situation

(ثاویٍ 10الی  5) يضعیت کىًوی در طی تطریح 
وضعیت هوشیاري:
خیز          بلِ:مانیتورقلبی 
خیز          بلِ :اکسیژن تراپی
خیز          هحل        بلِ  :ٍریذیراُ :اتصاالت:      

:در طی ضیفت لبل INTAKE -OUT PUTخیز         هیشاى        بلِ  :سًَذ فَلی 
:تزضحاتخیز          هیشاى          بلِ  :چست تیَپ

::تزضحاتًَع :  هیشاى تزضحات :ًَع درى  خیز               بلِ  :درى
:تزضحاتبلِ          خیز         هیشاى  :لَلِ تغذیِ

خیز              بلِ  :هستمل:ارتباطی/وضعیت حرکتی
خیز         بلِ  :بِ کوکٍابستِ 

عصا          ٍیلچز          سوعک        دًذاى         ٍاکز  :ٍسایل کوک حزکتی
عیٌک             هصٌَعی 

ضُید رحیمیياحد ایمىی بیمار مرکس آمًزضی درماوی 



سوابق
 Back ground

:بیان سًابق مرتبط ي کاربردی بیمار بٍ اختصار کٍ ضامل مًارد زیر است
بیواری ّای سهیٌِ ای:
ًام ٍ تعذاد دارٍ       ًذارد        دارد  :دارٍّای تحَیلی:
ًام ٍ تعذاد دارٍ       ًذارد        دارد  :دارٍّای هصزفی در هٌشل:
در صَرت  :ًام ٍ تعذاد دارٍ       ًذارد       دارد  :سابمِ حساسیت دارٍیی

.باضذهچ بٌذ لزهش بلی بیوار بایذ دارای 
هثالگشارشلابلّایآسهایصًتایجBS :.....    

ارزیابی  
Assessment

ٍضعیت عالئن حیاتی:O2 Sat:    BP:       T:       RR:       PR:     
یافتِ ّای لابل گشارش اس ارسیابی ّا: 
 ُهحل درد / ًوز:
  ارسیابی هطابك هعیارّای هزبَطِ، ٍ در صَرت خطز هتَسط بِ باال

.باضذهچ بٌذ سرد بیوار بایذ دارای 
اهتیاس 3.اهتیاس ارسیابی تزٍهبَآهبَلی      2.اهتیاس ارسیابی سخن   -1 

ریسک سَء تغذیِ    -5ریسک خَدکطی       .4ارسیابی احتوالی سمَط     
پلی فارهسی-7ریسک تطٌج      -6

 توصیه ها
Recommendation

:آن چٍ کٍ بیمار ویاز دارد با ذکر چُارچًب زماوی آن
ًَع خیز  بلِ : تصَیزبزداری تطخیصی :

خیز بلِ : درخَاست آسهایص 
 خیزبلِ  :کٌتزل دستَرات پشضک 

خیزبلِ : اجزای دستَرات دارٍیی 
 ُخیز  بلِ: هطاٍر
پزٍتکل: FALLING  ِخیزبل 
 خیز بلِ: پزٍتکل سخن بستز
چارت اًسَلیي :  
 چارتPT:
چارت سخن بستز:
 ُاٍراق پزًٍذ:
 سایز:
 سایز هَارد لابل گشارش ٍ پیگیزی:

ضُید رحیمیياحد ایمىی بیمار مرکس آمًزضی درماوی 


