
 

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 دانشكده پرستاری و مامایي زنجان 

 طرح دوره جامع

    دیالیز نام درس:
   عملي          تئوري  نوع درس:

 05 میزان ساعت: 2 تعداد واحد:

 کارشناسي پرستاري   نام رشته تحصیلي:

 63تعداد دانشجویان:

 05 تعداد جلسات:    ویژه گروه  آموزشي:

 

 یشنیاز:دروس پ

 IVداخلي جراحي  

20/3/73:شروع كالس  73-79سال تحصیلي         دوم    اول      نیمسال    پایان كالس:        

بخش دیالیز بیمارستان ولیعصر    محل برگزاری كالس:

 )عج(

 محل برگزاری امتحان: تاریخ و ساعت امتحان: 

 مسوول درس: 

Email:  

 مقدم سوسن تلخابي  : مدرس ماس

 واحد عملي : شرح درس

 یا حاد صورت به کلیه نارسایي به مبتال بیمار  ال ایده اداره با منظورآشنایي به که باشد مي پرستاري کارشناسي دانشجویان تخصصي  و ویژه واحدهاي ازاین واحد 

 در بالیني خدمات ارائه و ها مراقبت اجراي در مناسب گیري میمتص و دیالیز بعد و حین و قبل مختلف  مراحل در  مشکالت تشخیص ، میشوند دیالیز که مزمن

 .باشد مي اورژانسي مواقع

 :عملي اهداف كلي

 :رود يم انتظار انیدانشجو از يکارآموز انیپا در 

 .باشد همودیالیز  همینطور و کلیه مزمن. دانشجو قادر به ارائه تعریفي جامع از نارسایي حاد و  0

 (وشالدون فیستول خصوصا.)باشد کدام هر مراقب نحوه و عروقي( دستیابي راه)کسسا انواع با آشنا..  2

 .باشد بیمار آن بفرد منحصر شرایط با بیمار هر در آن انتخاب نحوه و( دیالیزورها) ها صافي انواع با آشنا.  6

 .ندبدا را کدام هر از استفاده شرایط و انتخاب نحوه و دیالیز محلولهاي انواع با آشنا.. 4

 .باشد پرایم مراحل انجام و دیالیز دستگاه کردن ست به قادر. . 0

 : كلي دفه

 کسب آشنایي و مهارت در بررسي و پذیرش بیمار دیالیزي  - 0         



 کسب آشنایي و مهارت در آماده سازي دستگاه دیالیز  - 2

 ایه گزارش پرستاري استانداردکسب آشنایي و مهارت در انجام موفقیت آمیز همو دیالیز وار - 6       

 :  دیالیز یكارآموز اهداف

 .دینما انیب  انیمددجو يبرا علت ذکر با را دیابت انواع.   -0

 . دهد انجام را گلوکومتر با خون قند گیري اندازه.-- 2

 . بشناساند مددجو به را خون قند آزمایشات تشخیصي و بالیني اهمیت   .6

 . نماید بیان بیمار براي خوبي به را تزریقي و خوراکي از اعم دیابت ضد داروهاي نقش  .4

 .  کند تنظیم را دیابت مزمن و حاد عوارض از پیشگیري اصول اساس بر پرستاري مراقبت طرح.  0

 .دهد يم انجام کاردکس طبق را مارانیب يداروئ دستورات.  3

 .دهدیم انجام را صیترخ زمان  يها آموزش  .9

 

 شیوه تدریس:

 بالیني الزم توضیحات و  همودیالیزي  بیماران روي بر بخش در مربي توسط عمليیش نما 

  مربي توسط شده آماده آموزشي هاي پنفیلت از استفاده      

 لزوم صورت در آموزشي هاي فیلم از استفاده      

 

 وظایف دانشجویان:

 یمار داشته باشدحضور فعال در  بخش همودیالیز و مهمتر از همه ارتباط درماني با ب

 مطالب تعیین شده را با توجه به طرح درس ارائه شده قبل از آموزش مطالعه کند.

 ارائه کنفرانس هاي گروهي موفق و با کیفیت

 شرکت فعال در بحث هاي گروهي و توجه کامل جهت استفاده صحیح از وقت کارآموزي

 بيمشاهده ،انجام مهارت با کمک مربي،انچام مهارت بدون کمک مر

 شیوه ی ارزشیابي دانشجویان در واحد عملي:

 نمره  4                         حضور فعال( 0

 نمره 4          رعایت شئو نات اسالمي -( 2       

 نمره  0س           پرسش و پاسخ و کنفران( 6       

 نمره  0      انجام تکالیف محوله در بخش(  4       

 نمره  0                        ملي امتحان ع(  0       

  نمره  0                        امتحان تئوري(  3       

 



 چک لیست ارزشیابي

 عالي فعالیتهاي یادگیري اهداف اختصاصي

(0) 

 خوب

(90/5) 

 متوسط

(0/5) 

 ضعیف

(20/5) 

      اقدامات مربوط به پذیرش بیمار را بطور صحیح انجام مي دهد .0

      ل کامل از بیماراخذ نمایدشرح حا - .2

      معاینه اندامها وپوست وسمع صداي ریه را بدرستي میداند .6

مشکالت بیمارراقبل از دیالیز  تشخیص  و اقدامات مربوط به ان را  .4

 به درستي انجام مي دهد.

     

مشکالت دستگاه را تشخیص و اقدامات مربوط به ان را به درستي  .0

 انجام مي دهد

     

مشکالت بیمار حین دیالیز را تشخیص و اقدامات مربوط به ان را به  .3

 درستي انجام مي دهد

     

درخواست آزمایشات مورد نیاز با توجه به علت  مشکالت بیمار  را  .9

 به درستي انجام مي دهد

     

اندیکاسیون و نحوه تجویز هیپرتونیک ها را تشخیص و روند آن به  .8

 درستي را هدایت مي کند

     

نوار قلبي را در صورت اندیکاسیون به درستي انجام و تفسیر مي  .7

 کند 

     

      آالرم هاي دستگاه رارا به درستي تفسیر مي کند .05

      مورد غیر طبیعي را تشخیص و مداخله الزم را انجام مي دهد. .00

      کالتینگ را تشخیص و اداره آن را به درستي انجام میدهد  .02

      درستي انجام مي دهدپرایم را به  .06

      همولیز را تشخیص و به درستي اداره مي کند .04
 
 

      اقدام مربوط به تشخیص و درمان هایپوتانسیون انجام مي دهد .00

      هدایت روند شروع و انجام پروتکل را بدرستي انجام دهد .03

      آمبولي هوا را تشخیص و اقدام الزم را انجام مي دهد .09

      ربوط به استفاده انواع سرمها را  انجام مي دهداقدامات م .08

      پانسمان مورد نیاز  بیمار را بدرستي انجام مي دهد  .07



      اقدامات مربوط به شرایط اورژانسي را به درستي انجام دهد.  .25

      مایع درماني و خون درماني را به درستي انجام مي دهد .20

      ت اصول انجام دهد..تزریق عضالني و وریدي و را بارعای .22

      عالئم حیاتي بیماررا بطور صحیح کنترل نماید. .26

      درمواردموردنیازبیمارراآرام نماید .24

      گزارش اقدامات پرستاري را بدرستي ثبت نماید .20

      با داروهاي مورد استفاده در بخش دیالیز آشنا شود .23

      دستورات دارویي بیماررا بدرستي انجام دهد. .29

      بتواندخونریزي را کنترل نموده و آموزش دهد. .28

      محل عمل را کنترل و به بیمار آموزش الزم راارائه دهد. .27

      محل نیدل را از نظرهماتوم قبلي یا فعلي بررسي نماید. .65

      ادم اندام محیطي و ریه را کنترل نموده و آموزش به بیماردهد  .60

      ا مشخص نماید.وزن خشک و روش تعیین آن ر .62

 

      دفع ادرار میزان ادرار  و مدفوع بیمار راکنترل نماید. .66

      روش تغذیه صحیح و مراقبت از اکسس را آموزش مي دهد. .64

      با عالقه سعي کرده است با مشکالت بخش و دوره آشنا شود. .60

      درارائه کنفرانس معین شده شرکت فعال مي نماید. .63

      درماني با بیمار برقرار نماید ارتباط مناسب .69

      اصول اخالقي بیمارستان) بخش دیالیز( رارعایت نماید .68

 20/5 0/5 90/5 0 *رعایت نظم و اصول پرستاري و شرکت فعال دانشجو در فعالیتهاي یادگیریموارد

 بر طبق زمان تعیین شده در بخش حضور یابد. .0

 ماید واحساس مسئولیت در قبال بیمار داردمقررات مربوط بهکارآموزي را رعایت مي ن .2

 ارتباط و همکاري موثر با همکاران و سایر پرسنل برقرار نماید.. .6

 وظایف محوله را به موقع به طور صحیح و با بر طبق روش کار انجام مي دهد. .4

 انتقادات منطقي را بدون واکنش نامناسب قبول مي کند. .0

 محوله نشان مي دهد. عالقمندي واشتیاق خود را در انجام وظایف .3

 عالوه بر وظایف محوله ، اشتیاق خود را به انجام وظایف دیگر پرستاري نشان مي دهد. .9

    

 منا بع:

 0687دکتر جالل زاده و گروه دیالیز : الگوریتمي بر دیالیز  تهران  -0

   0675 ،  يسالم:   تهران[.  دیالیز- CCU - ICU] ویژه پرستاري مراقبتهاي   ؛ شیواسادات بصامپور، -2

   0687 رفیع اندیشه: .تهران دیالیز و I. C. U - C. C. U بخشهاي در ویژه پرستاري ؛مراقبتهاي معصومه مقدم، ذاکري    -6

   0687 ،  بشري:   تهران: دیالیز و ICU, CCU هاي دربخش ویژه پرستاري مراقبتهاي جامع ؛کتاب محمدرضا عسگري،  -4



 0675 ،  نوردانش:   دیالیز.تهران.ICU .CCUدر ویژه بهايمراق ؛اصول ،مالحت مفرد روان نیک -0

   2504برونر سودارث ، بیماري هاي کلیه،  -3

 : معاون آموزشي دانشك                                            مدير گروه :                                                                                                                  

 
 

 

 

 


