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  ينويس كاردكس اصول 

  شود. ثبت بيمار بطور كامل و صحيح در باالي كاردكسدقيق مشخصات 

 خوانا و مرتب باشد.   ،كاردكس، تميز 

 داشته باشد. مطابقت مندرج در كاردكس با دستورات پزشك اطالعات 

  استفاده نشود.به هيچ عنوان از مداد و الك غلط گير از خودكار آبي استفاده نموده و در كاردكس نويسي 

  تاريخ شروع و قطع (حتيhold .شدن)كليه اقدامات به دقت ثبت گردد 

 به گونه اي كه اصل مطلب خوانا باشد. جهت قطع دارو يا ساير پروسيجرها از خودكار قرمز استفاده شود 

  در قسمتOral Drugs  ثبت گردد. ...و  سوسپانسيون، شربت، قرصشامل  خوراكي،  انواع داروهاي 

  در قسمتStat  Drugs  دستورات دارويي ،stat .ثبت گردد 

  در قسمتInjection  Drugs   ، ثبت گردد.داروهاي تزريقي شامل وريدي، عضالني، زيرجلدي و داخل جلدي انواع 

  در قسمتBlood Products Blood Products خون كامل، ، گلبول قرمز فشرده، پالكتشامل  خوني يفرآورده ها،  انواعFFP 

 ثبت گردد. …و 

  در قسمتSerums & Infusions  (انفوزيون) با ذكر دوز دارو و تعداد قطرات ، انواع سرم دريافتي و انواع دريپ هاي دارويي

 ثبت گردد.

  در قسمتStat Lab Tests  آزمايشات، انواع Stat  .ثبت گردد 

  در قسمتDaily  Lab Tests  ثبت گردد.  روزانه آزمايشات، انواع 

  خاصي دارد در كنار نام دارو ثبت گردد بعنوان مثال دريافت داروهاي يا مداخالت چنانچه دارو، سرم يا دريپ نياز به شرط

  BPآنتي هايپرتنشن با كنترل 

 :روتين دارو درماني Daily ) ١٤:٠٠روزانه ،(QHS ) ٢٢:٠٠هر شب،(  QID) ٦-١٢چهار بار در روز(، TDS سه بار در روز

)٦-٢-١٠(، BID ) ٦-٦دو بار در روز(، BOD (روزهاي زوج) يك روز در ميان  

  در قسمتParaclinic Procedures  ،تست ورزش، اكو، آندوسكوپي،، انواع گرافي، سونوگرافي  CTscan ,MRI  و ... ثبت

 گردد.

  در قسمتNursing Cares اقداماتي نظير مراقبت ها و توجهات خاص پرستاري ، انواع ،EKG .فيزيوتراپي و ... ثبت گردد ، 

  در قسمتPatient Education  ثبت گردد. آموزش هاي داده شده به بيمار يا همراه، انواع 

  در قسمتCatheters & Dressing  ،تاريخ نصب انواع كاتتر (شامل سوند فولي، لوله تراشه ،NGT  و ...) و تاريخ تعويض

 پانسمان ثبت گردد.

  در قسمتConsultations & Daily Visits .انواع ويزيت هاي روزانه بيمار ثبت گردد  ، 

  آموزش پرستاري 


