
 

  

 ارزشيابي دانشجويان

 

 بسمه تعالي

 بروجرددانشكده پرستاري 

 

 مغز و اعصاببخش 

 تعداد  واحد:                                                   رشته و مقطع تحصيلي:                                                 تاريخ شروع و اتمام کارآموزي :   

                                                                            

ف
ردي

 مهارتهاي مورد انتظار 
 

 اسامي دانشجويان

       

معاينات مختلف )وضعيت عصبی، فيزيکی، اعصاب جمجمه ای، سيستم حرکتی( و  بيمار را ارزيابی نموده 1

 را جهت تعيين مشکالت عينی انجام می دهد.

       

و . . . آماده می  MRL  ،EEG   ،EMG  ،Scan ،CTتشخيصی از قبيل  ارزشيابیر را جهت بيما 2

 مراقبت های بعد از انجام تست های تشخيصی فوق را ارائه می دهد. کند. 

       

        و بعد از آن را می داند.LP مراقبت های قبل  3

        روش صحيح اجرا نمايد.را به   (FOUR SCOREو  )  (GCSبررسی وضعيت هوشياری ) 4

        مراقبت های پرستاری قبل و بعد جراحی های داخل جمجمه ای را ارائه دهد. 5

آموزش های الزم را جهت  ومراقبت های الزم را در مرحله بروز تشنج از بيمار مبتال به تشنج و صرع  6

 جلوگيری از صدمات احتمالی ارائه می دهد.

       

 برنامه باز توانی برای بيمار مبتال به  مراقبت های الزم را به عمل می آورد.  CVAمبتال به  از بيمار 7

CVA  .تهيه نموده و به بيمار و خانواده اش آموزش می دهد  

       

        ، جهت پايين  آوردن فشار آن اقدامات پرستاری الزم را ارائه می دهد. ICPدر بيماران مبتال به افزايش  8

آسيب ديدگی مغز و طناب نخاعی)تکان مغزی و کوفتگی  به بيماران بستری در بخش با تشخيص های 9

 مراقبت های الزم را ارائه می دهد.مغز، خونريزی داخل جمجمه ای و .....( 

       

  (.. . مننژيت، آبسه مغزی، انسفاليت اختالالت عصبی عفونی) به بيماران بستری در بخش با تشخيص های 11

 مراقبت های الزم را ارائه می دهد.

       

مياستنی گراو، سندرم گيلن ، MS)به بيماران بستری در بخش با تشخيص های فرايند های خود ايمنی 11

 مراقبت های الزم را ارائه می دهد. (باره. . . 

       

)متاستازهای مغزی، نخاعی الالت انکولوژی مغز و طنابتشخيص های اخت بيماران بستری در بخش با به 12

 مراقبت های الزم را ارائه می دهد.تومورهای نخاعی...... (

       

به بيماران بستری در بخش با تشخيص های  پارکينسون، هانتينگتون، آلزايمر، بيماری دژنراتيو ديسک،  13

 را ارائه می دهد. مراقبت های الزمفتق ديسک های بين مهره ای گردنی و بيرون زدگی ديسک کمر ..... 

       

داروهای مورد استفاده در بخش را به نحو  ، عوارض و کاربرد داروهای بخش را می داند.مکانيسم اثر 14

 صحيح آماده نموده و تجويز می کند.

       

        آموزش های حين ترخيص را به بيمار و خانواده اش ارائه می دهد. 15

        نمره دانشجو:                                                                                                    02نمره کل:

      

 2ضعيف:                        07/2متوسط:                       7/2خوب:                      57/2خيلي خوب:                    1عالي:   نحوه  ارزيابي در هر مورد :  

    

 نام و امضاء مربي:                                                                                                                               


