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 دانشجو در پایان کاراموزی بتوانذ...... 
 

 اسامی دانشجویان

 

 
   

را بِ رٍش صحيح هَرد بررسی جاهع ًکَلَشی ابيوار بستری در بخص  1

(Assessment.قرار هی دّذ ) 

    

     ًوايذ.اًجام ضذُ هطکالت هَجَد ٍ احتوالی بيوار را تعييي هی  Assessment بر اساس 2

، ٍ . CBC diff ،PT، PTT ،BMA&BMBتستْای تطخيصی سيستن خًَساز)  3

 . . ( را تطريح هی ًوايذ ٍ هذاخالت پرستاری الزم را بِ عول هی آٍرد.

    

هذاخالت پرستاری الزم را قبل ٍ بعذ از بيَپسی کبذ ، طحال ، ٍ هغس استخَاى اجرا  4

 هی ًوايذ.

    

گلبَلْای قرهسخَى ) اًَاع آًوی ، پلی سايتوی ، تاالسوی ٍ . . . (  اختالالت ًاضی از 5

 را تطريح هی ًوايذ ٍ هذاخالت پرستاری الزم را بعول هی آٍرد.

    

اختالالت ًاضی از گلبَلْای سفيذ خَى ) اًَاع لَکوی ، آگراًَلَکَپٌی ، لَکَپٌی ٍ . .  6

 ا بعول هی آٍرد.. ( را تطريح هی ًوايذ ٍ هذاخالت پرستاری الزم ر

    

، ّوَفيلی ٍ . . . ( را  DIC ، ITPاختالالت پالکتی ٍ اًعقادی ) ال پَرپَرا ،پتطی ،  7

 تطريح هی ًوايذ ٍ هذاخالت پرستاری الزم را بعول هی آٍرد.

    

     بسرگی کبذ ٍ طحال تطريح ٍ ارزيابی هی ًوايذ ٍ هذاخالت پرستاری الزم را بعول هی آٍرد. 8

     اًَاع فرآٍردُ ّای خًَی ٍ هَارد استفادُ آًْا را تطريح هی ًوايذ. 9

عَارض تراًسفَزيَى خَى را تطريح هی ًوايذ ٍ هذاخالت پرستاری اٍرشاًسی الزم را  11

 بعول هی آٍرد.

    

هذاخالت اقذاهات حفاظتی الزم از  بيواراى با کاّص ايوٌی را تطريح هی ًوايذ  11

 بعول هی آٍرد.پرستاری الزم را 

    

اصَل صحيح اًجام کوَتراپی را تطريح هی ًوايذ ٍ هذاخالت پرستاری اٍرشاًسی الزم  12

 را بعول هی آٍرد.

    

     آهَزضْای الزم قبل ، حيي ٍ بعذ از اًجام کوَتراپی را بِ بيواراى ارائِ هی دّذ. 13

     صحيح اجرا هی ًوايذ.دارٍ ّا ٍ سرم ّای تجَيس ضذُ جْت بيواراى را بِ رٍش  14

     آهَزضْای الزم جْت بيواراى را در بخص ٍ حيي ترخيص ارائِ هی ًوايذ. 15

     نمره دانشجو: 

 

 ....................................................................................................... مالحظات مربوط به کاراموزی:

.......................................................................... .......................................................................... 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی مدرس

 تاریخ -امضا

 دانشگاه علوم پسشکی لرستان
 دانشکذه پرستاری و مرکس آموزش فوریت های پسشکی پلذختر

 انکولوشی اهذاف آموزش بالینی در بخش 

 زی:......           اد روزهای کاراموتاریخ شروع......   تاریخ پایان کاراموزی........    مذرس:..............       بیمارستان:........      بخش:................ تعذ

 


