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 كاردكس :

هدف اصلي از در نظر گرفتن كاردكس براي هر بخش ، ايجاد سرعت عمل در مراقبت از بيمار و به حداقل رساندن اشتباهات 

 استفاده از كاردكس امكان مالحظه مجموعه اطالعات همه بيماران بخش را دركنار هم به ما مي دهد .احتمالي است . همچنين 

 از يك كاردكس اطالعات زير قابل اخذ مي باشد :

 نام پزشك معالج ، تشخيص پزشكي ، شماره تخت بستري ، اقدامات تشخيصي يا درماني خاص   طالعات دموگرافيک بيمار ،ا

 ساعات آينده بايد انجام گيرد ، مانند : مشاوره ، راديوگرافي و بيماراني كه در آن روز بايد به اتاق عمل بروند و ...مورد نياز كه در 

 دستورالعمل روش ثبت در کاردکس 

 نحوه تكمیل كاردكس:

 

 براي ثبت در كاردكس از سه قلم ) خودكار قرمز ، خودكار آبي ، مداد ( استفاده مي شود .

  : براي ثبت موارد مهم و ثابت مانند : حساسيت دارويي ، خطر خودكشي ، وجود زخم يا هرگونه آسيب پوستي ، خودكار قرمز

 به طور کلی اطالعات خاص در مورد بيمار مي باشد .  EROOR( وثبت  DCتزريق عضالني ممنوع ،قطع نمودن دارو ) 

 خانوادگي، سن، ) در بخش نوزادان تاريخ تولد( شماره پرونده ،  خودكار آبي : براي ثبت موارد ثابت در كاردكس مانند : نام و نام

كد كامپيوتري ، نام پزشک معالج ، نام پزشک جراح ، تاريخ و ساعت پذيرش ، عالئم حياتي زمان ادميت ، نوع بيمه درماني ، 

 تاريخ و نوع عمل ، و داروهاو سرم های تجويز شده مي باشد . 

  مانند : كليه مراقبت هاي پرستاري و دستورات پزشک که باید پيگيری شوند از جمله : درخواست مداد : براي ثبت موارد متغير

آزمايشات و راديوگرافي هاي تشخيصي ، زمان انجام عاليم حياتي ، رژيم غذايي ، وضعيت حركتي ، تغيير پوزيشن و ... مي 

 باشد .

  : نكات مهم 

 خ و ساعت انجام در کاردکس ثبت می گردند :مراقبت هاي پرستاري بر ترتيب ذیل با ذکر تاری 

 . نحوه كنترل عالئم حياتي مشخص مي شود 

  . نحوه کنترل وضعيت هوشياری مشخص گردد 

 . نحوه گرفتن اكسيژن همراه با نام وسيله و مقدار فلوي اكسيژن نوشته مي شود 

 د .نوع راه هوايي مصنوعي و نحوه ونتيالسيون بيمار ) مد تنفسي ( نوشته مي شو 

  راه تغذيه بيمار در صورت داشتنNGT  گاستروستومي و يا ژژنوستومي نوشته مي شود ، 

  فولي كاتتر ( نوع لوله ادراريF/C   يا اكسترنال كاتترE/C ) 

  کنترلI&O  ...... 6-9-12با ساعت محاسبه مانند 

 ستور تغيير پوزيشن و ماساژ ، فيزيوتراپي و در رديفهاي بعدي برحسب مورد داشتن چست تيوپ ، وريدهاي مركزي ، آرترالين ، د

 نوع آن و موارد ديگر نوشته مي شو د . 



 آورده شود .  در كاردكس اختصارات و اصطالحات مجاز پزشکی  

 نحوه نوشتن دستورات پزشك در کاردکس به صورت ذيل مي باشد : 

  نوشته مي شود .دستورات پزشك قبل از انجام با ذكر تاريخ با مداد در ستون مربوطه 

 . پس از انجام ، دستور با خودکار نوشته می شود 

  آزمايشات روزانه بيماران و يا آن هايي كه چند بار در روز و براي مدتي انجام مي شود با مداد در اولين سطر قسمت آزمايشات و

 دستورات با ذكر تاريخ و به صورت مدادي باقي مي ماند . 

  مثال : كنترلFBS (6AMروز ) انه و يا كنترلCr  ... تاريخ هاي فرد و 

 دستورات دارويي :

  مواردي كه داروHold مي شود ، با مداد كلمه  Hold . و تاريخ آن در ستون دارويي نوشته مي شود 

  داروهايstat  ساعت با مداد در كاردكس باقي مي ماند و بعد از آن پاك مي شود داروهايي كه تغيير مي يابند و يا  24به مدت

و نوشته  DCقطع مي شوند با خودكار قرمز روي آنها يك خط صاف كشيده شده در سمت چپ تاريخ و در سمت راست كلمه 

 مي شود .

  داروهايي كه تغيير دوز دارند ، بعد ازDC دن در کاردکس دوز جدید نوشته می شود . نمو 

 : نكته 

  در صورت پاكنويس كاردكس در بخش ، كاردكس قبلي پانچ و در فايل پرونده گذاشته مي شود . فرد پاکنویس کننده نام و

 مشخصات خود را بایستی قيد کند . 

 ت فلش و جمله " به پشت صفحه دقت شود در صورتي كه ادامه مراقبتها و یا دارو در پشت كاردكس نوشته مي شود ، با عالم

 " موضوع يادآوري می شود

 .به طور کلی در کاردکس تمام کارهایی که باید انجام گيرد قيد می شودو در پرونده کارهای انجام شده ثبت می شود 

 استفاده نمایند. کاردکس باید تميز نگه داشته شود و مطالب آن به صورت منظم قيد گردد و همه پرستاران از الگوی هماهنگ 

  برگه کاردکس شامل داروهای تزریقی و غير تزریقی است و نيز شامل دستورات پزشکی و پرستاری به انضمام تعدادی از

 مشخصات بيمار است. 

  ،محل نوشتن سرم قسمت تحتانی داروهای تزریقی است. بایستی نوع سرم به عالوه احيانا" دارویی که باید به آن اضافه شود

 سرم ،تعداد قطرات در دقيقه و ساعت شروع سرم قيد شود.حجم 

  برای سرمهایKVO .نيز ساعت شروع قيد گردد 
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