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ف
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صاصی عنوان  ارزشیابی اخت
 

اسامی دانشجویان 

     

     . هعاًي ٍ اختصارات بخص جراحي را هي داًذ 1

      .بيواراى کاًذيذ اعوال جراحي هختلف ضکوي را هَرد بررسي پرستاری قرار هي دّذ 2

     . ضخيص پرستاری را تعييي  هي ًوايذبر اساس ًتايج بررسي ت 3

      .تذٍيي ًوَدُ ٍ سپس اجرا هي ًوايذرًاهِ ريسی هراقبتي را بر اساس ًياز بيوار کاًذيذ جراحي ب 4

     . را بِ کار هي بٌذد اقذاهات الزم جْت رفع درد را کٌترل ًوَدُ درد هحل جراحي 5

      .عالين حياتي بيوار را قبل ٍ بعذ از عول بِ درستي کٌترل ٍ ثبت ًوَدُ 6

را آهادُ هي ًوايذ ٍ با ًظارت هربي پاًسواى را  ٍسايل الزم جْت اًجام پاًسواى زخن جراحي 7

 .تعَيض هيکٌذ

     

ازٍفاشکتَهي، ) د از عول جراحي دستگاُ هعذی رٍدیهراقبتْای پرستاری قبل ٍ بع 8

 .هي گيرد را هي داًذ ٍ در هَقعيت باليٌي بکار . . . ( ، آپاًذکتَهي ٍ گاسترکتَهي، کلستَهي

     

، ّياتال، ايٌگَيٌال، فوَرال)عول جراحي فتق ّای ضکوي  قبل ٍ بعذ از هراقبتْای پرستاری  9

 .ًذ ٍ در هَقعيت باليٌي بکار گيردرا بذا( ًافي ٍ هحل عول 

     

کَلِ پاًکراتکتَهي، )راحي ضوائن گَارضي هراقبتْای پرستاری قبل ٍ بعذ از عول ج 10

 .ًي بکار هي گيردرا هي داًذ ٍ در هَقعيت بالي. . . ( سيستکتَهي ٍ 

     

. . . ( ، ّيذرٍتَراکس ٍ لَبکتَهي) عول جراحي قفسِ سيٌِ  هراقبتْای پرستاری قبل ٍ بعذ از 11

 .ٍ در هَقعيت باليٌي بکار هي گيرد را هي دٌّذ

     

( . . .، ٍاريس ٍ س هساًتر، ًَرگراًفارکتَ)هراقبتْای پرستاری قبل ٍ بعذ از عول جراحي عرٍقي  12

 .ا هي دٌّذ ٍ در هَقعيت باليٌي بکار هي گيردر
 

     

يذ ٍ با ًظارت هربي اجرا  هي خَراکي ٍ تسريقي تجَيس ضذُ برای بيوار را ارائِ هي ًوا دارٍّا ی 13

 .کٌذ

     

گسارش پرستاری رابر اساس فرايٌذ پرستاری ًَضتِ ٍ دقت کافي را در تحَيل ٍ تحَل بيوار بِ  14

. کار هي گيرد

     

آهَزضْای الزم را در هراقبت از خَد بعذ از اعوال جراحي را برای بيوار ٍ خاًَادُ بصَرت  15

. ضفاّي ٍ کتبي ارائِ هي ًوايذ

     

      :نمره دانشجو                                                                             20:نمره کل

 

 

 ارزشیابی دانشجویان

 

بسمه تعالی 

 بروجرددانشكذه پرستاری 

 

 بخش جراحی عمومی

 


