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

                                                                                

ف
ردي

 معيار  ارزشيابي  
 

 اسامي دانشجويان

 
 

    

      اولويت مراقبتهای اورژانسی در بيماران مبتال به اختالالت تنفسی را بکار می گيرد.  1

      جامع از بيمار به عمل می آورد.بررسی و شناخت  2

      بر اساس بررسی انجام شده تشخيصهای پرستاری مناسب را انتخاب می کند. 3

      های پرستاری داده شده طراحی ، اجرا و ارزشيابی می کند. تدابير پرستاری را بر اساس تشخيص 4

و  ABGنتز ، کشت خلط ، اسپيرومتری ، اسکن ريه ، قبل و بعد از انجام برونکوسکوپی ، بيوپسی ريوی ، نوراس 5

 تست مانتو مراقبتهای الزم را انجام داده و به بيمار آموزش می دهد.

     

، نوراسنتز ، کشت خلط ، اسپيرومتری ، اسکن  نحوه انجام و تفسير نتايج حاصله از برونکوسکوپی ، بيوپسی ريوی 6

  .و تست مانتو را توضيح می دهد ABGريه ، 

     

ار جهت تخليه ترشحات ريوی برای ّيم اصول صحيح ساکشن کردن را می داند و در صورت لزوم انجام می دهد. 7

 بيمار آموزش می دهد. درناژ وضعيتی انجام داده و به

     

حنجره سرطان رينيت، فارنژيت، الرنژيت، مراقبت پرستاری از بيماران مبتال به اختالالت سيستم تنفسی فوقانی) 8

 را می داند. (و.....

     

)آتلکتازی، عفونت های تنفسی، پنومونی،  تحتانی مراقبت پرستاری از بيماران مبتال به اختالالت راههای تنفسی 9

 آسپيراسيون، سندرم حاد تنفسی شديد، سل ريه، آبسه ريه و ......( را می داند.

     

)بيماری های پرده جنب، پلورزی، افيوژن  تحتانی الت راههای تنفسیمراقبت پرستاری از بيماران مبتال به اختال 11

پلور، امپيم، ادم ريه، نارسايی حاد تنفسی، سندرم ديسترس تنفسی حاد، هيپرتانسيون شريان ريوی، آمبولی ريه 

 و......( را می داند.

     

)سارکوئيدوزيس، بيماری های شغلی و قفسه سينه  مراقبت پرستاری از بيماران مبتال به اختالالت راههای تنفسی 11

 ريه، تومورهای قفسه سينه، سرطان ريه، تومورهای مدياستن،  و ......( را می داند.

     

)صدمات قفسه ی سينه، صدمات و قفسه سينه  مراقبت پرستاری از بيماران مبتال به اختالالت راههای تنفسی 12

 راکس، تامپوناد قلبی، آمفيزم زير جلدی و ......( را می داند.بسته، صدمات نفوذی سينه، پنوموتو

     

برونشکتازی، آسم، آسم بيماری مزمن انسدادی ريه، مراقبت پرستاری از بيماران مبتال به بيماری مزمن ريه) 13

 را می داند. (مقاوم، فيبروز کيستيک

     

بيمار آموزش می دهد. داروهای پر مصرف بيماريهای  صرف داروهای استنشاقی و اسپری ها بهمدر مورد نحوه  14

 تنفسی را می شناسد و کاربرد آنها را توضيح می دهد.

     

، رژيم غذايی ، نحوه وزشی مربوطه در زمينه عود بيماریدر هنگام ترخيص آموزشهای الزم را همراه پمفلت آم 15

 نمايد.مصرف دارو ، تمرينات تنفسی به بيمار و خانواده ارائه می 
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