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Etapele procesului de nursing 

Evaluarea pacientului 

Redactarea planului de ingrijire 

Aplicarea planului de ingijire 

Evaluarea rezultatelor ingrijirii 
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Etapele evaluarii pacientului 

� Culegerea datelor 
� Analiza datelor 
�  Ierarhizarea problemelor (lista problemelor 

de ingrijire) 
� Formularea diagnosticelor de nursing 
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Evaluarea pacientului 

Tipuri de date: 
 
� Date directe (primare)/indirecte (secundare); 
� Date subiective (simptome)/obiective (semne); 
� Date actuale (prezente)/anterioare (trecute); 
� Date stabile (invariabile)/variabile 

(modificabile). 
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Evaluarea pacientului 

Modalitati de culegere a datelor: 
Anamneza (interviu, interogatoriu; discutia cu 

pacientul); 
Discutia cu apartinatorii; 
Documente medicale; 
Observatia directa/mediata (date de examen 

fizic + examene instrumentale + examene de 
laborator). 
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Evaluarea pacientului 

� Sistematizarea datelor si inscrierea intr-o baza 
de date; 

� Ordonarea  si  ierarhizarea datelor; 
�  Intocmirea listei problemelor de ingrijire; 
� Formularea diagnosticelor de ingrijire derivate 

din lista problemelor de ingrijire. 
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Evaluarea pacientului 

Tipuri de diagnostice de nursing: 
o Diagnostice actuale; 
o Diagnostice posibile; 
o Diagnostice de risc crescut; 
o Diagnostice ale starii de bine. 
 
Etichete diagnostice – standardizare NANDA  
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Evaluarea pacientului 

Formularea enunturilor diagnostice 
I. Enunturi cu 3 elemente – Dg actuale: 
� Eticheta dg (1) + cauzat de/favorizat de/legat de + 

elementele etiologice (cauza) (2) + manifestat 
prin + simptome/semne (3) 

 
         1 + cauzat de/favorizat de/legat de 2 + manifestat prin 3 
 

� Ex: Alterare a clearence-ului ciliar respirator 
cauzata de pneumonie manifestata prin 
expectoratie vascoasa 
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Evaluarea pacientului 

Formularea enunturilor diagnostice 
II. Enunturi cu 2 elemente 
II.1. Dg. posibile: 
�  Posibil +eticheta dg (1) + cauzat de/favorizat de/legat de + 

elementele etiologice (cauza) (2) 
 
             1 + cauzat de/favorizat de/legat de 2  
 
�  Ex: Posibila alterare a clearence-ului ciliar respirator 

cauzata de pneumonie 
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Evaluarea pacientului 

Formularea enunturilor diagnostice 
Enunturi cu 2 elemente 
II.2. Dg. de risc crescut: 
�  Risc crescut pentru/de + eticheta dg (1) + cauzat de/ 

favorizat de/legat de + elementele etiologice (cauza) (2) 
 
           1 + cauzat de/favorizat de/legat de 2  
 
�  Ex: Risc crescut de alterare a clearence-ului ciliar 

respirator cauzat de fumat 
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Evaluarea pacientului 

Formularea enunturilor diagnostice 
III. Enunturi cu un element: 
Dg starii de bine 
�  Potential crescut pentru + eticheta dg (1) 
 
                 Potential crescut pentru + 1 
 
� Ex: Potential crescut pentru o mai buna igiena 

orala 
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Redactarea planului de ingrijire 

� Masurile de ingrijire care se impun pentru 
fiecare dg. de ingrijire formulat/problema de 
ingrijire. 

 
Interventiile de ingrijire: 
� Autonome 
� Delegate 
 
Problemele de colaborare (medicale, nu de 

relationare umana in echipa) si complicatiile 
potentiale (ale conditiei clinice, tratamentelor,…) 
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Redactarea planului de ingrijire 

Caracteristicele planului de ingrijire: 
 
� Specific – masuri formulate specific    
� Measurable – obiective ce pot fi masurate   
� Achievable – masuri si obiective ce pot fi atinse  
� Realistic - obiective realiste  
� Time-table – termene fixate pentru aplicarea  

actiunilor planificate     
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Redactarea planului de ingrijire 

Etapele redactarii planului de ingrijire: 
 
�  Ierarhizarea dg de ingrijire; 
�  Stabilirea obiectivelor de ingrijire  
   (termen scurt/mediu/lung); 
�  Precizarea interventiilor de ingrijire pt fiecare obiectiv; 
�  Identificarea problemelor de ingrijire cu caracter 

interdependent (probleme de colaborare); 
�  Precizarea evolutiei asteptate; 
�  Documentarea ingrijirilor; 
�  Inregistrarea evolutiei pacientului sub ingrijirile 

acordate. 
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Redactarea planului de ingrijire 

Formularea notelor de evolutie a pacientului: 
o Symptoms 
o Objective 
o Assessement 
o  Plan 
o  Intervention 
o  Evolution 
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ETAPELE PROCESULUI DE INGRIJIRE 

� Realizarea planului de ingrijire 

Evaluarea rezultatelor ingrijirii – Aspecte: 
�  Aprecierea corectitudinii si eficacitatii ingrijirii; 
�  Aprecierea eficacitatii economice; 
�  Studii stiintifice, cercetare, proces didactic; 
�  Strategii manageriale de dezvoltare/optimizare; 
�  Documente medico-legale. 
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“Nu poți trăi o zi 
perfectă fără să faci 
ceva pentru cineva 
care nu te va putea 
răsplăti niciodată.”  

 
 John Wooden 
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