
 تعداد  واحد:                                                    رشته و مقطع تحصیلی:                                                   تاریخ شروع و اتمام کارآموزی :        

                           

ف
ردی

 

 عناوین ارزشیابی اختصاصی

 

 اسامی دانشجویان

     

      را بيان مي کند. ENTمعاني اصطالحات و اختصارات معمول در بخش  1

      بدرستي استفاده مي کند. ENTاز ابزار معاينات  2

را بدرستي بررسي و معاينه اختصاصي مي  ENTبيمار مبتال به اختالالت  3

 نمايد.

     

را با توجه به وضعيت آنان و طبق فرآيند  ENT بيماران بستری در بخش 4

 پرستاری مورد بررسي و شناخت قرار مي دهد.

     

با توجه به تشخيص پرستاری و نيازهای جسمي رواني بيماران بستری ، طرح  5

 مراقبتي برای آنان تنظيم مي کند.

     

      رای بيمار مربوطه اجرا مي نمايد .را  بدرستي بENT داروهای موضعي  6

را انجام مي  و بعد از عمل جراحي اختالالت گوشمراقبت های پرستاری قبل  7

 دهد.

     

مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل جراحي اختالالت حلقي و حنجره  8

 ای) تانسيلکتومي ، الرنژکتومي ، آدنوئيدکتومي و . . . ( را انجام مي دهد. 

     

مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل جراحي اختالالت رايج بيني ) ترميم  9

 شکستگي ، پوليپ ، انحراف بيني ( را انجام مي دهد.

     

      ي بيني را در اپيستاکي توضيح مي دهد.روش صحيح تامپون قدامي و خلف 11

      دارد. اختالالت شنوايي و تعادلي اشناييبا تست های تشخيصي  11

علت، عاليم، درمان و مراقبت پرستاری انواع اوتيت)خارجي، مياني(،  12

 اتواسکلروز، توده های گوش مياني و بيماری حرکت را مي داند.

     

علت، عاليم، درمان و مراقبت های پرستاری بيماری مينير، سرگيجه وضعيتي،  13

 مي دهد.وزوز گوش، البيرينيت، نورومای آکوستيک را شرح 

     

      آشنايي کامل با وسايل کمک شنوايي و وسايل شنوايي کاشتني دارد 14

بصورت  ENTدر هنگام ترخيص آموزشهای الزم را در مراقبت از اختالالت  15

 شفاهي و کتبي و خانواده ارائه مي نمايد.

     

      نمره دانشجو:                                                       02نمره کل:

 2: ضعیف                07/2: متوسط              7/2: خوب                57/2: خیلی خوب               1: عالیدر هر مورد :   نحوه  ارزیابی  

 

 نام و امضاء مربی:                                                                      

 

 

 ارزشیابی دانشجویان

 

 بسمه تعالی

 بروجرددانشكده پرستاری 

 
 ENTبخش  

 


