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 راٌّوای

 ًحَُ ثبت اقذاهات    

تشخیصی ، درهاًی ٍ هراقبتی        

 درکاردکس پرستاری ٍکارت دارٍیی

 بخش ّای بیوارستاًی

 ادارُ پرستاری -هعاًٍت اهَر درهاى 

 

 6931هاُ سال  هرداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :ّذف از تذٍیي کاردکس هراقبتی بیواراى دربخش بستری

ٍ بِ حذاقل سػاًذى اؿتباّات احتوالی  هشاقبت اص بیواس ، ایداد ػشػت ػول دسبخؾ ًظشگشفتي کاسدکغ بشای ّش ّذف اكلی اص دس

 اعالػات یک بیواس دس بخؾ سا دسکٌاس ّن بِ ها هی دّذ. اػت . ّوچٌیي اػتفادُ اص کاسدکغ اهکاى هالحظِ هدوَػِ

 

 :استذ شاهل هَارد ریل ٌهجوَعِ اطالعاتی کِ درکاردکس قابل دسترسی هی باش

ِ ، اقذاهات تـخیلی یا دسهاًی هَسد ًیاص بیواسکُ تخت بؼتشی، ؿواساعالػات دهَگشافیک بیواس، ًام پضؿک هؼالح، تـخیق پضؿکی

 ، تاسیخ ػول خشاحی ٍ.... ًدام گیشد، هاًٌذ : هـاٍسُ، سادیَگشافیدسػاػات آیٌذُ بایذ ا

 ًحَُ ثبت اطالعات درکاردکس هراقبتی :

  هذاد ( اػتفادُ هی ؿَد. ٍبشای ثبت دسکاسدکغ اص ػِ قلن )خَدکاسقشهض، خَدکاسآبی 

 ّشگًَمِ آػمیپ پَػمتی،    ن هاًٌذ حؼاػیت داسٍیی، خغشاحتوال خَدکـی، ٍخَد صخمن یما   بشای ثبت هَاسد هْ :خًدکارقرمس

بغمَسکلی اعالػمات خماف ٍ ّـمذاس دٌّمذُ دسهمَسد        ٍ  ERROR، ثبمت  ( DC، قغغ ًوَدى داسٍ ) هوٌَػیت تضسیق ػضالًی

 بیواسهی باؿذ.

 اداى تاسیخ تَلذ (، ؿمواسُ پشًٍمذُ،   ، ػي ) دسبخؾ ًَصکاسدکغ هاًٌذ: ًام ًٍام خاًَادگیبشای ثبت هَاسد ثابت دس : خًدکارآبی

، تاسیخ ٍ ٍ ػاػت پزیشؽ، ػالئن حیاتی صهاى ادهیت، ًَع بیوِ دسهاًی  ، تاسیخی، ًام پضؿک هؼالح، ًام پضؿک خشاحکذکاهپیَتش

 ، دسخَاػت آصهایـات ٍ سادیَگشافی ّای تـخیلی، هشاقبتْای پشػتاسی ٍ... هی باؿذ.ػول ٍ داسٍّا ٍ ػشم ّای تدَیضؿذًَُع 

 : تغییشپَصیـي ٍ... هی باؿذیاتیخَاػت آصهایـات تکشاسی، ػاػات اًدام ػالین حبشای ثبت هَاسد هتغیش هاًٌذ صهاى دس مذاد ،. 

  ِوامرتا   ي کااردکس  مشکالتی از قبیل استفادٌ از چىذیه کاار  ایجاد باعث در کاردکس ثبت با خًدکار در برخی از مراکس،  چٌاًچ ،

تیم مذیریت اجرایی ي اتخار تصامیما  ززم   کمیتًٍع در مذیر محترم خذما  پرستاری با طرح مًض گردد، ي امکان بريز خطا آن بًدن

 آن با مذاد اقذام ومایىذ.   ومًدن وسبت بٍ جایگسیه

 ًکات هْن کِ درثبت کاردکس هی بایست هَرد تَجِ قرارداد :

دام با رکشتاسیخ ٍ ػاػت اً ّای پشػتاسیٍ یا بش اػاع تـخیق  orderّای پشػتاسی بِ تشتیپ ریل دسكَست ٍخَد هشاقبت

 دسکاسدکغ بایذ ثبت گشدًذ:

 کٌتشل ػالین حیاتی 

 کٌتشل ٍضؼیت َّؿیاسی 

 فلَی اکؼیظى ًحَُ گشفتي اکؼیظى ّوشاُ با ًام ٍػیلِ ٍ هقذاس 



 

 تٌفؼی ( ًَع ساُ َّایی هلٌَػی ٍ ًحَُ ًٍتیالػیَى بیواس ) هذ 

  ساُ تغزیِ بیواس دسكَست داؿتيNGT گاػتشٍػتَهی ٍ یا ططًٍَػتَهی ، 

 فَلی کاتتش ًَع لَلِ اد ( ساسیF/C  یا اکؼتشًال کاتتشE/C  ) 

  کٌتشلI&O   6-9-21ثبت با ػاػت هحاػبِ هاًٌذ  

 چؼت تیَپ، ٍسیذّای هشکضی، آستشالیي، دػتَستغییشپَصیـي ٍ هاػاط، فیضیَتشاپی ٍ ًَع  َای بعذی مًاردی ماوىذ:در ردیف

 دیگش ًَؿتِ هی ؿَد.آى ٍهَاسد 

 اٍلیي ػغش قؼوت آصهایـات ٍ  دس سٍص ٍ بشای هذتی اًدام هی ؿَد با هذاد  دسباس  کِ چٌذ َاسدیآصهایـات سٍصاًِ بیواساى ٍ ه

 ذ.ٌدػتَسات با رکش تاسیخ ٍ بِ كَست هذادی باقی هی هاً

 ُّای خًَی دس ػتَى آصهایـات ثبت گشدد.ّشگًَِ دسخَاػت سصسٍ فشآٍسد 

 ثبت کلیِ هَاسد گشافی(ّا.Scan  ،MRI  ،XRY،C.T .دسػتَى ػایش اقذاهات پاساکلیٌیکی دسج گشدد )...ٍ ًََػ 

 هاًٌذ ّوَدیالیض، تؼَیض  ثبت صهاى دسخَاػت اًدام اقذاهات( خَى، دسهاًیLP  دس ػتَى هشاقبت )...ٍ.ّای پشػتاسی دسج گشدد 

  داسٍّایStat  ٍPRN .دس فضای اختلاف یافتِ بِ داسٍّای تضسیقی ٍ غیش تضسیقی ثبت گشدد 

  سٍ ٍ دس یک بشگِ   بلَست پـتکاسدکغ ٍA4  هَسد اػتفادُ قشاس گیشد.چاپ ٍ 

 :ًحَُ ثبت دستَرات دارٍیی درکاردکس هراقبتی

 کاسدکغ داسٍیی بلَست ریل عشاحی ؿذُ کِ یک ًوًَِ فشضی آى بشاػاع اػتاًذاسد آٍسدُ ؿذُ اػت.

 وام پرستار
تاریخ 
DC 

 ساعت
قطرا   تعذاد

 سرم دردقیقٍ
 ديز داري

 یوام داري

 اضافٍ شذٌ

مقذار 

 سرم
 تاریخ شريع وًع سرم

 gtt/min 20 250mg  Aminophlin cc 500 D/W 6/4/98 6-12 6/4/98 محمذی

 
 

  ٍهَاسدی کِ داسHold  ِهی ؿَد، با هذاد کلوHold .تاسیخ آى دسػتَى داسٍیی ًَؿتِ هی ؿَد ٍ 

  ی آًْا یک خظ كاف کـیذُ ٍ کلومِ  سٍ با خَدکاس قشهضداسٍّایی کِ تغییش هی یابٌذ ٍ یا قغغ هی ؿًَذDC   ِسٍی آى ًَؿمت

 دسػتَى هشبَعِ قیذ گشدد. DCؿذُ ٍ تاسیخ 

 بؼذ اص خلَف داسٍّایی کِ تغییشدٍص داسًذدس ،DC  داسٍ، دسکاسدکغ دٍص خذیذ ًَؿتِ ؿَد .ًوَدى 

  بما خَدکماس قشهمض   کش تاسیخ دس كَست تغییش هَسد قبلی با ر با خَدکاس آبی اًدام ٍثبت سطین غزایی ٍ ًَع فؼالیت DC   همَسد ٍ

 هؼوَلی(  -هایؼات – NPOهثال سطین غزایی : خذیذ دس کٌاس آى ًَؿتِ ؿَد.)

 (CBR – RBR – OOB)ًَع فؼالیت : 
89/5/25 89/5/26 

89/5/25 89/5/27 



 

 ًکتِ : 

 کاسدکغ قبلی پاًچ ٍ دسفایل هخلَف ًگْذاسی ٍ پاکٌَیغ کٌٌذُ ًام ٍ هـخلات خَد دسكَست پاکٌَیغ کاسدکغ دسبخؾ ،

 یذ کٌذ.سا بایؼتی ق

 ّا ٍ یا داسٍ دسکاسدکغ دٍم ًَؿتِ هی ؿَد با ػالهت فلؾ ٍخولِ بِ کماسدکغ دٍم هشاخؼمِ ؿمَد،    دسكَستی کِ اداهِ هشاقبت

 هـخق گشدد. 

  ّوِ پشػتاساى بایذ اص الگَی هَخَد اػتفادُ ًوَدُ ٍکاسدکغ تویض ًگِ داؿتِ ؿَد ٍ هغالپ آى بلَست هٌظن قیذ ٍ اص خغَط

 فادُ ًوایٌذ.ًَؿتاسی ّواٌّگ اػت

  ّما ٍ  ، هـماٍسُ ، آصهایـات، اقذاهات پاساکلیٌیکیدػتَسات داسٍیی پضؿک دسبشگِ کاسدکغ ؿاهل داسٍّای تضسیقی ٍ غیشتضسیقی

 ّای پشػتاسی هی باؿذ.صهاى اًدام هشاقبت

 ، یذ بِ آى اضمافِ  داسٍیی کِ با هحل ًَؿتي ػشم قؼوت فَقاًی داسٍّای تضسیقی اػت کِ بایؼتی ًَع ػشم ، ػاػت ؿشٍع ػشم

 ، حدن ػشم ٍتؼذاد قغشات دسدقیقِ قیذ گشدد.ؿَد

  بشای ػشهْایKVO .ًیض ػاػت ؿشٍع قیذ گشدد 

 ًحَُ ثبت اطالعات درکارت دارٍیی :

 گشدد. اػتفادُ یقیتضس یداسٍّا یبشابشای داسٍّای غیشتضسیقی ٍ كَستی  سًگ : ػفیذ دٍکاست داسٍیی دس 

ًام ٍاهضاء پشػتاس بمِ دسػمتی   ، ًام داسٍ، دٍص داسٍ، ساُ هلشف، تاسیخ ؿشٍع، هؼالح تخت، ًام پضؿک بیواس، ؿواسُدسکاست داسٍیی ًام 

 .ذًقشاسدادُ ؿَ قفؼِ اػتَک داسٍیی( کِ بشای آى دسًظشگشفتِ هی ؿَد ٍ ایي کاستْا دس هحلی )  ثبت ؿذُ

 ت کاسی اًدام ؿمذُ ٍ تغییمشات بما تَخمِ بمِ      دسابتذای ّشؿیف هشاقپ بیواسّای داسٍیی با کاسدکغ تَػظ پشػتاس کٌتشل کاست

 ٍیضیتْای هدذد بیواساى اػوال گشدد.

 ذ.ًکاست داسٍیی دػتَسات پضؿک بِ دقت هَسد بشسػی قشاس گیشبِ ٌّگام ًَؿتي 

 

 نکته :

 ها السامی است و ازتغییر آن جذاً خودداری گردد.استفاده از کاردکس پرستاری و کارت دارویی دربخش (1

 


