


 راهنماي كاردكس بخش

  ثبت جهت کاردکس به بیمارستانی های بخش کلیه •
 دو لمشا کاردکس برگ هر .دارند نیاز مراقبتی برنامه
  که است متر سانتی 19/5 ><12  ابعاد به متوالی صفحه

  بیمار بستری دوره برای مصرف بار یک صورت به
 .گیرد می قرار استفاده مورد



 

 هدف اصلی بکار گیری کاردکس

 هر برای کاردکس گرفتن نظر در از اصلی هدف•
 های مراقبت در سرعت و دقت ایجاد ،بخش

 اشتباهات رساندن حداقل به و درمانی بهداشتی
 .است احتمالی

 مجموعه هظمالح امکان کاردکس از استفاده •
         ما به هم کنار در را مددجویان همه اطالعات

 پرستاری مدیر برای ریزی برنامه به و دهد می
 .کند می شایانی کمک

 

 

 

 

 



 باشد، شده طراحی بدرستی کاردکس یک اگر •
 تنها کاردکس های برگه زدن ورق بدون براحتی

 :باشد می دریافت قابل زیر اطالعات نگاه یک با
 
         بخش های تخت تعداد مجموع 
         خالی های تخت تعداد 
        نام به تفکیک به بستری بیماران کلیه اسامی 

 بستری، تخت شماره پزشکی، تشخیص معالج، پزشک
 در که نیاز مورد خاص درمانی یا تشخیصی اقدامات

 مشاوره، :مانند گیرد انجام باید آینده ساعات
 اتاق به باید روز آن در که بیمارانی رادیوگرافی،

 . . . و بروند عمل





 مربوط های العمل دستور باره در نکاتی ذیل در•
 :گردد می ذکر کاردکس در مطالب ثبت به
 

 قلم سه از توان می کاردکس در مطالب ثبت برای   (1•
 .نمود استفاده مداد و قرمز خودکار، آبیخودکار

 
  خواهیم می که مواردی ثبت برای :آبی خودکار (الف•

 نام و نام مثل بماند باقی کاردکس برگه در همیشه
 ، پذیرش تاریخ پرونده، شماره سن، بیمار، خانوادگی

 .درمانی بیمه نوع عمل، تاریخ عمل، نوع
 

 



برای ثبت موارد مهم و ثابت مانند  : خودکار قرمز( ب•
، خطر خودکشی،  (پنی سیلینمثل )دارویی حساسیت

 . . . وG6PDکمبود تزریق عضالنی ممنوع و 
برای ثبت موارد متغیر مانند دستورات  : مداد (ج•

داروهای تجویز شده ، : پزشکی و پرستاری از جمله 
درخواست آزمایشات، تصویر برداری های تشخیصی، 
زمان انجام ساکشن، تغییر وضعیت، ماساژ پشت، عالئم  

 . . .  حیاتی و 

 



  در و گردد انجام باید که را کارهایی کاردکس در کلی طور به  (2
 .شود ثبت  باید  شده  انجام که اقداماتی پرونده

 به نیازی ، اختصار اصل رعایت برای کاردکس در ثبت هنگام به 
 ذکر به باید تنها و باشد نمی  (شود انجام )  قبیل از کلماتی نوشتن
 .گردد  اکتفا مربوطه دستور تجویز تاریخ

 
 منظم صورت به آن مطالب و شود نگهداشته تمیز باید کاردکس (3

 استفاده هماهنگ الگوئی از است الزم کارکنان همه و گردد قید
  .نمایند

  
 



 اختصارات از است الزم کاردکس در نوشتن هنگام (4
  برای ساعت کردن مشخص جهت و نمود استفاده یکسان

 از ها دارو خصوص به ساکشن و پانسمان مانند مواردی
 .نمود استفاده ثابتی های معادل

 
  ساعات دقیقا است بهتر  پرستاری یا پزشک دستور هر برای 

  هنگام مثال برای .انجام زمانی فاصله گردد،نه قید انجام
 9-6-3 ساکشن صورت به  Q3 h ساکشن دستور نوشتن

  صحیح اجرای احتمال مسأله این رعایت با تا بنویسیم
 .یابد نجات گمی در سر از هم پرستار و شود بیشتر دستور

 
  و استفاده راه ، زمانی فاصله ذکر با باید PRN داروی ثبت

 Q6h :مثال .باشد دارو مقدار



     :مانند گردد قید محاسبه ساعات I&O  جلوی در   (۵
8PM - 2PM - 8AM   

 در دستورالعملی باید کاردکس در ساعات نوشتن برای  (6
  مبنای بر پرسنل همه تا (کاردکس راهنمای )باشد بخش

   . نمایند تنظیم را موارد هماهنگ بصورت و آن
   ساعت 3 هر ساکشن یا ،    9AM  روزانه پانسمان : مثال     

3-6-9-3-6-9 
 راه ، ساعات ذکر با باید کاردکس در داروها ثبت (7

  . باشد دارو مقدار و استفاده
 

 

 



 اثرات و داروها تداخل ساعت به داروها دوز تنظیم در (۸
 گذارند می اثر هم روی که داروهایی و شود توجه آن

 . شود تجویز ساعت یک در نباید
  شود قید دستور تاریخ باید دستوری هر نوشتن هنگام رد (9

 اتمام تاریخ دارد انقضاء یا اتمام تاریخ که مواردی در ،
 . گردد قید باید نیز

  گردد خودداری کاردکس در “ایضا گذاشتن از (1۰
 .شود ثبت کامل بطور دستورات همه و

 
 



در کاردکس وارد شده و پس از اجرا  statدستورات   (12
 24تیک زده و در گزارش پرستاری ثبت گردد و پس از 

 .ساعت از کاردکس پاك شود
 

 .تاریخ گذاشتن  قید گردد  F.Cو    NGTدر محل   (13
ساعات کنترل عالئم حیاتی ثبت گردد   TPRدر محل    (14

 .12-6-12-6: نوشته شود  QIDمثال در کنترل 
در محل وزن زمان کنترل وزن ثبت گردد مثال روزانه    (15

 .یا شنبه ها
 
 

 



در محل موارد ویژه اعتیاد ، آنتی ژن مثبت ، تزریق    (16
عضالنی ممنوع ، فیستول دست راست یا چپ ، سابقه  

 .ذکر شود ... بیماریهای خاص مثال قلبی و 
 

انواع حساسیتهای دارویی و غذایی ثبت  : در حساسیتها    (17
   .گردد

نوع سونوگرافی و آزمایشات انجام شده کامال مشخص     (1۸
با قید  FBSیا  PTباشد مشال سونوگرافی شکم ، آزمایش 

 .ساعت و تاریخ



در مورد داروهایی که در بخش موجود نیست و باید     (19
توسط همراهان تهیه شود ، در کاردکس با ذکر تاریخ 

ثبت گردد و پس از خریداری زمان شروع دارو نیز 
 .نوشته شود

تشخیص بیماری نوشته شود نه عالئم بیماری ، هر    (2۰
چند در ابتدا ممکن است تشخیص مشخص نباشد و تنها 

به عالئم اکتفا نمود ، اما پس از تشخیص قطعی ، 
   .تشخیص نوشته شود

  
  
 
 
 

 



آزمایشات و رادیوگرافی انجام شده پس از گزارش به   (21
-CTدر مورد . پاك گردد ( ساعت 24پس از ) پزشک 

SCAN   و تستهایی که فقط یک بار در طول بستری بیمار
انجام می شود در طرف راست کاردکس نوشته شده و 

 .پاك نمی گردد 
در هنگام نوشتن هر دستوری باید تاریخ دستور قید   (22

شود در مواردی که تاریخ اتمام یا انقضاء وجود دارد 
 . تاریخ اتمام باید قید گردد 

 91/1۰/14 تاریخ تا 91/1۰/1۰ ریختا: مثال 

 



 

:سرمها   

 

   سرم یک لیتر•
                 Ser 1/3 2/3 1000 cc+10cc KCL 15% Q 24 h        

  

 Ser 1/3 2/3 500 cc+5cc KCL 15%     12 –12 

          لیتر1/ 5سرم •

            Ser D/W 5% 1500 cc+15 KCL 15%+45cc Nacl 5% 

                                                                 Q 24h 

  Ser D/W 5% 750cc+7/5 ccKCL15%+22/5cc Nacl 5% 
12-12               

 

 



                                           :داروهای تزریقی
  9AM                                   روزانه داروهای 
  BD                                     9AM-9PM    داروهای
   TDS   9AM-5PM-1AM                داروهای

         QID   9AM-3PM-9PM-3AMداروهای

 

 :داروهای خوراکی
  9AM                                 داروهای روزانه  

  BD  9AM-9PM                          داروهای
 TDS  9AM- 5PM – 1AM              داروهای
   QID              9AM-3PM-9PM-3AMداروهای

  9PM                  روزانه آرامبخش      : تبصره 
                12MD   قرص آسپرین                          



:دستورات پزشکی  

 ها ، سونوگرافی رادیوگرافی•
 نوار قلب  •
 آزمایشات •
 رزرو خون  •
 مشاوره ها و تحت نظر بودن  •
 ترخیص بودن  •
کشیدن درن و یا پانسمان که باید توسط پزشک  •

 .،رزیدنت یا انترن انجام شود
 .فیزیوتراپی که توسط فیزیوتراپ باید انجام شود•



 :مداخالت پرستاری

اقداماتی که پرستار بر اساس دستور پزشک انجام –الف •
 ...و ساکشن،اکسیژن تراپی ،پانسمان ،پوزیشنمثل .میدهد

بر اساس نیاز بیمار و قضاوت خود  که پرستار اقداماتی  -ب•
ها، تغییر   پاشویه ، فیزیوتراپی :نماید مثل برنامه ریزی می

 ...پوزیشن، دهانشویه و حمام و 
پرستارطبق روتین و پروتکل موجود در مداخالتی که  -ج•

ها ،  آمادگی برای گرافی :مثل.بیمارستان انجام میدهد
شیو، ناشتا نگهداشتن،  :مثل.اعمال جراحیآمادگی قبل از

 ...ردن روغن کرچک ، بستن سونداژ و وانماء، خ
مثال بیمار تحت نظر  .های مورد نیازبررسی ارزیابی و  -د•

 ...شکمی از نظر درد ، دیستانسیون ، صداهای روده ای و 

 



 تکمیل قسمت پایین کاردکس
 تاریخ گذاشتن سوند :سوند فولی 

12-6-12-6 ساعت کنترل مثال:  کنترل عالئم حیاتی  

I&O: 8 ساعات ثبت آن در پایان شیفتAM-2PM-8PM 

ACTIVITY: نوع فعالیت مشخص شودCBR-RBR-Free 

Admit date : تاریخ پذیرش و شیفت 

 کمبود فاکتور  –اعتیاد  –ای بیماریهای زمینه: موارد ویژه
G6PD –  هپاتیت و... 

 (دارو یا غذا ) نوع آلرژی نوشته شود : آلرژیها 

  در صورتیکه بیمار بیش از یک پزشک معالج دارد نام تمام پزشکان
 .نوشته شود

 در قسمت تشخیص نیز در صورت قطعی نبودن تشخیص بیمار عالئم
   .عینی یا ذهنی نوشته شود

 




