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 0: ضعیف                     57/0: متوسط                  7/0: خوب                57/0: خیلی خوب              1: عالی    نحوه  ارزیابی در هر مورد :    

                                                                                                           

  نام و امضاء مربی                                                                                                            

ف
ردی

 

 عناوین ارزشیابی اختصاصی

 

 اسامی دانشجویان

     

      معاني اصطالحات و اختصارات رايج در بخش چشم را بيان مي کند. 1

بر اساس بررسي انجام شده  بيمار مبتال به اختالالت چشمي را بررسي مي نمايد. 2

ت چشمي را مداخالت پرستاری مربوط مشکال. مشکالت بيمار را تعيين مي کند

 برنامه ريزی و اجراء مي نمايد.

     

قطره چشمي بيمار را با توجه به اصول آسپتيک و با روش صحيح در چشم بيمار   3

 مي چکاند.

     

      مراقبت ويژه قبل و بعد از اعمال جراحي چشم را بدرستي انجام مي دهد. 4

      با انواع ارزيابي های تشخيصي چشم آشنا مي باشد. 5

      تدابير پرستاری مربوط به کم بينايي و نابينايي را شرح مي دهد. 6

      تقسيم بندی انواع گلوکوم و تدابير پرستاری مربوط به آن را مي داند. 7

      علت، تظاهرات باليني و مراقبت پرستاری کاتاراکت را مي داند. 8

تروفي قرينه، قرنيه مخروطي و تدابير پرستاری مربوط به اختالالت قرينه)ديس 9

 جراحي های قرنيه( را شرح مي دهد.

     

تظاهرات باليني، درمان و مراقبت پرستاری جداشدگي شبکيه، اختالالت عروقي  11

 شبکيه، و ..... را مي داند.

     

سندرم چشم خشک، علت، عاليم، درمان و مراقبت پرستاری صدمات چشمي،  11

 التهاب ملتحمه، يووئيت و سلوليت چشمي و .....  را شرح مي دهد.

     

      مراقبت پرستاری تومورهای خوش خيم و بدخيم چشم را مي داند. 12

      تدابير پرستاری تغييرات چشمي مرتبط با فشار خون باال را مي داند. 13

ر حسب مکانيسم عمل طبقه بندی داروهای اختصاصي بيماريهای چشمي را ب 14

 نموده و موارد استفاده و عوارض آن را توضيح مي دهد.

     

در هنگام ترخيص آموزشهای الزم در مورد مراقبت از خود) بصورت کتبي و  15

 شفاهي ( به بيمار و خانواده مي دهد.

     

      نمره دانشجو:                                                                    50نمره کل:

 

 

 ارزشیابی دانشجویان

 

 بسمه تعالی                         

 بروجرد  پرستاری  دانشكده

 

 چشمبخش 

 


