
 

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

ف
ردي

  

 معیار  ارزشیابی 
 

 اسامی دانشجویان

 

 
   

( Assessmentبيمار بستری در بخش هماتولوژی را به روش صحيح مورد بررسی جامع ) 1

 دهد. قرار

    

     موجود و احتمالی بيمار را تعيين نمايد.انجام شده مشکالت  Assessment  بر اساس 2

 ، و . . . (CBC diff ،PT، PTT ،BMA&BMB) تستهای تشخيصی سيستم خونساز 3

 نمايد و مداخالت پرستاری الزم را به عمل آورد. را تشريح

    

     نمايد. اجرا و مغز استخوانالزم را قبل و بعد از بيوپسی کبد، طحال مداخالت پرستاری  4

، تاالسمی و . . . ( را خون ) انواع آنمی، پلی سايتمی از گلبولهای قرمز اختالالت ناشی 5

 تشريح نمايد و مداخالت پرستاری الزم را بعمل آورد.

    

را  و . . . (، لوکوپنی آگرانولوکوپنی لبولهای سفيد خون ) انواع لوکمی،از گ اختالالت ناشی 6

 الزم را بعمل آورد. تشريح نمايد و مداخالت پرستاری

    

، هموفيلی و . . . ( را DIC ، ITP، پورپورا، پتشی اختالالت پالکتی و انعقادی ) اکيموس، 7

 تشريح نمايد و مداخالت پرستاری الزم را بعمل آورد.

    

     کبد و طحال تشريح و ارزيابی نمايد و مداخالت پرستاری الزم را بعمل آورد. بزرگی 8

     انواع فرآورده های خونی و موارد استفاده آنها را تشريح نمايد. 9

عوارض ترانسفوزيون خون را تشريح نمايد و مداخالت پرستاری اورژانسی الزم را بعمل  11

 آورد.

    

مداخالت پرستاری الزم اقدامات حفاظتی الزم از  بيماران با کاهش ايمنی را تشريح نمايد  11

 را بعمل آورد.

    

را تشريح نمايد و مداخالت پرستاری اورژانسی الزم را بعمل کموتراپی اصول صحيح انجام  12

 آورد.

    

     را به بيماران ارائه دهد. کموتراپی ، حين و بعد از انجامآموزشهای الزم قبل 13

     دارو ها و سرم های تجويز شده جهت بيماران را به روش صحيح اجرا نمايد. 14

     آموزشهای الزم جهت بيماران را در بخش و حين ترخيص ارائه نمايد. 15
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