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 پرستاری مامایی زنجان دانشکده

  مراقبتهای پرستاری ویژه گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاریرشته تحصیلی:  )دیالیز(مراقبتهای ویژه پرستاری عنوان واحد درسی:

 کارشناسیمقطع تحصیلی:  اختصاصینوع واحد درسی: 

 (7) هفتمترم تحصیلی:  واحد 3 کارورزی: -آموزی: کار  عملی: نظری:  واحد

 ،ساعت

 ماه یاروز
98سال: کارآموز  روز 10 کارورزی: -کارآموزی:   عملی: نظری:   بخش: 

 همودیالیز بیمارستان حضرت ولیعصر)عج(

 کد درس:
1351937 

 پیشنیاز: 
1351929 
1351931 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 12/06/1397 ت:توسط وزارت بهداش

 بخش: سال:  کارآموز

 

 بخش: سال: کارآموز

  

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

  پرستاری رشته تحصیلی:  سوسن تلخابی مقدمنام و نام خانوادگی: 

  مربیرتبه علمی:  ارشد کارشناسیمقطع تحصیلی: 

       sussantmo48@gmail.com   پست الکترونیک:  33148352   شماره تماس:
 

    زنجان شهرک کارمندان پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری ماماییآدرس محل کار:

 -نام و نام خانوادگی سایر مدرسان: 

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 05/06/1398 

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCشورای توسط  

00/00/1398 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:

 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

00/06/1398 

 اهداف آموزشی
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 هدف کلی:

 آنهامقابله با  و عوارض احتمالی پیش بینی  مراقبتی و  خاصو مدیریت بیمار با شرایط و پذیرش،بررس ی مزمن کلیه حاد و در بیماران با نارسایی ویژه با مراقبت آشنایی 

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 معیارهای اصلی تشخیص نارسایی کلیه را بداند. تشخیص و  نحوه              

 را بداند. با نارسایی کلیه)حاد و مزمن( بررس ی بیمار نحوه              

 نحوه آموزش و آمادگی های قبل از شروع همودیالیز)تغذیه ، روانشناختی ، مراقبت از فیستول و شالدون( را بداند.              

 مراقبتهای قبل و حین و بعد از انجام همودیالیز را بداند.              

 نها را بداند.عوارض زودرس و دیررس همودیالیز و راههای پیشگیری و مقابله با آ              

 دستورالعمل دارودرمانی بیمار همودیالیزی را بداند.                

 بررس ی های پاراکلینیکی و سیر درمان و نحوه ثبت و گزارش و پیگیری آنها را بداند.              

 انواع صافی ها و نحوه انتخاب آنها)معایب و محاسن آنها( را بداند.              

 را بداند. نحوه بررس ی و تشخیص های پرستاری فعلی و احتمالی بیمارهمودیالیزی               

 بررس ی و مراقبت انواع راههای دسترس ی به عروق را بداند.              

 بررس ی و نحوه ایجاد الین وریدی و شریانی را بداند.              

 )حداقل یک دستگاه بطورکامل ( را بداند.انواع دستگاههای دیالیز موجود در بخش              

 موقعیت های اورزانس مهم در حین انجام همودیالیز را بداند.             

 اورژانس های همودیالیز و نحوه مقابله با آنها را بداند.             

 تعیین کفایت همودیالیز و برررس ی عوامل و موانع آن را بداند.             

 آموزش های الزم به بیمار و همراه بیمار را بداند.             

 را بداند.مسائل و مشکالت روحی و روانی رایج در بیماران همودیالیزی             

 :حیطه روانی حرکتی 

 اقدامات مربوط به پذیرش بیمار را بطور صحیح انجام می دهد  

 شرح حال کامل از بیماراخذ نماید             

 پوست وسمع صدای ریه را بدرستی میداند معاینه اندامها و             

 قبل از دیالیز  تشخیص  و اقدامات مربوط به ان را به درستی انجام می دهد. را مشکالت بیمار             

 مشکالت دستگاه را تشخیص و اقدامات مربوط به ان را به درستی انجام می دهد           

 ار حین دیالیز را تشخیص و اقدامات مربوط به ان را به درستی انجام می دهدمشکالت بیم           

 .درخواست آزمایشات مورد نیاز با توجه به علت  مشکالت بیمار  را به درستی انجام می دهد           

 تجویز هیپرتونیک ها را تشخیص و روند آن به درستی را هدایت می کند هاندیکاسیون و نحو             

 می کندکرده و مشکل را برطرف را به درستی تفسیر آالرم های دستگاه             

 را تشخیص و اداره آن را به درستی انجام میدهدو همولیز کالتینگ             

 اقدام مربوط به تشخیص و درمان هایپوتانسیون انجام می دهد            

 زم را انجام می دهدآمبولی هوا را تشخیص و اقدام ال            

 نماید.می وزن خشک و روش تعیین آن را مشخص             

 نمایدمی محل نیدل را از نظرهماتوم قبلی یا فعلی بررس ی            
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 :حیطه عاطفی 

  مشکالت بخش و دوره آشنا شود.دقت با وبا عالقه 

  با انگیزه درارائه کنفرانسداوطلبانه شرکت فعال و 

 همراه و بیمار را آرام نماید و در موارد لزوم بتواند رمانی با بیمار برقرار نمایدارتباط مناسب د 

 اصول اخالقی بیمارستان و بخش دیالیز رارعایت نماید 

  استرس و هیجانات خود را کنترل نماید.درموارد موردنیاز قادر باشد 

 اردتوان برقراری ارتباط مناسب با مربی، همکاران و همگروهی های بخش را د  

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ازی شدهبیمار شبیه س 

 آموزش مجازی سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بخش

 بالینی

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 مرتبط با استاد(تجارب یادگیری )
 در بالین بیمار  و  عملی 

  با نارسایی کلیه)حاد و مزمن( تشخیص و بررس ی بیمار آشنایی با نحوه

 ، مراقبت از فیستول و شالدون(روانشناختی ،تغذیهآشنایی با نحوه آموزش و آمادگی های قبل از شروع همودیالیز)

 یالیزآشنایی با مراقبتهای قبل و حین و بعد از انجام همود

 آشنایی با دارودرمانی بیمار همودیالیزی 

 نحوه ثبت و گزارش و پیگیری آنهاسیر درمان و آشنایی با بررس ی های پاراکلینیکی و 

 آشنایی با انواع صافی ها و نحوه انتخاب آنها)معایب و محاسن آنها(

 آشنایی با نحوه بررس ی و تشخیص های پرستاری فعلی و احتمالی بیمارهمودیالیزی 

 آشنایی با بررس ی و مراقبت انواع راههای دسترس ی به عروق 

 آشنایی با بررس ی و نحوه ایجاد الین وریدی و شریانی 

 آشنایی با انواع دستگاههای دیالیز موجود در بخش )حداقل یک دستگاه بطورکامل (

 آشنایی با موقعیت های اورزانس مهم در حین انجام همودیالیز 
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 همودیالیز و نحوه مقابله با آنها انس هایبا اورژ آشنایی 

 آشنایی با تعیین کفایت همودیالیز و برررس ی عوامل و موانع آن

 آشنایی با آموزش های الزم به بیمار و همراه بیمار

  آشنایی با مسائل و مشکالت روحی و روانی رایج در بیماران همودیالیزی 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
  بیمار زانه هرو ر  آمادگی برای بررس ی

 ارائه گزارش از بررس ی شرایط بالینی و پرونده بیمارآمادگی برای 

  آمادگی برای  پرسش و پاسخ بر بالین بیمار

 ارائه کنفرانس بالینی از موضوعات تعیین شده  آمادگی برای

 انجام ست و پرایم دستگاه قبل از ورود بیمار  آمادگی برای 

 مدرس ضوابط آموزشی و سیاست های
 انتظارات:

 (عج)حضور بموقع در محل کارآموزی در بخش همودیالیز بیمارستان حضرت ولیعصر 

 اتیکت دانشجویی داشتن رعایت فرم مناسب بخش و 

 مشارکت در بحث و گفتگو در بالین 

 انجام بموقع وصحیح تکالیف 

 تالش برای یادگیری موارد آموزش ی مرتبط با واحد درس ی

 ن خوردن وآشامیدن و استفاده از زمان استراحت و عدم خروج از بیمارستان در کل زمان کارآموزی روزانهرعایت زما: مجازها

  محدودیتها:

 همراه نداشتن گوش ی موبایل در کارآموزی و در بخش و در صورت ضرورت وشرایط خاص با اطالع مربی )سایلنت نمودن گوش ی ( 

 

 (عرصه/الینیب/های ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
 ،شیلد،گان و..() دستکش از وسایل حفاظت فردی استفاده 

 )پرهیز از ریکپ و...(نکات ایمنی درپیشگیری از نیدل استیک رعایت 

 از مراحل پیگیری نیدل استیک بعد از وقوعآگاهی 

 اصول بهداشتی الزم برای همه بیمارانیت رعا

 )هندواش و هندراب(شستشوی دست با اصول استانداردانجام 

 وک تیز و برنده در استفاده و دفع وسایل ندقت 

 برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی وسایل  ر استفاده از داحتیاط 

 از سایدریل برای بیماران برای جلوگیری از فالینگاستفاده 

 ای اسکراب محل نیدلاز بتادین رقیق شده بر استفاده 

 اصول مراقبت در اتاق ایزولهرعایت 

 از حمل گوش ی در بخش بدلیل احتمال آلودگیخودداری 



5 
 

 فهرست منابع درسی

  
 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( 10نمره،  عملی:    10 نمره: نظری 20) از بارم بندی نمره 

 نمره 10کار عملی:  نمره 5: تکالیف کالسی نمره 5: حضور و مشارکت فعال

 نمره 20 :/ دورهترم امتحان پایان نمره - :/ دورهامتحان میان ترم نمره -کوئیز:

  فرم ارزشیابی ثبت می شود. یتا جمع و تقسیم شده و در ( تشکیل می شود که نها20از عملی و تئوری )نمره نهایی دانشجو از دو نمره سایر موارد:



6 
 

 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  و روند پذیرش بیماران  معرفی بخش و آشنایی با تجهیزات  1

  مروری بر آناتومی کلیه و انواع نارسایی و مشخصات پاراکلینیکی هرکدام و همودیالیز و دیالیز صفاقی 2

  دیالیزهموو شستشو و آماده سازی دستگاه  ست و پرایم دستگاه همودیالیز 3

  وبرنامه های دستگاه( دیالیز )آالرمها، تنظیمات وهموآشنایی با سیستم های مختلف دستگاه  4

  برنامه ریزی برای انجام همودیالیز مناسب با شرایط بیمارتعیین وزن خشک و بررسی بیمار و  5

  شایعترین و خطرناکترین عوارض زودرس ودیررس و راه پیشگیری و یا درصورت بروز، مقابله با آن 6

  ن بیمار از دستگاه دیالیزوصل کردن بیمار به دستگاه دیالیز و جدانمودنیدل بیمار،  7

  و آموزش به بیمار در بیماران دیالیزی ومصرف مایعات تغذیه  8

  اورژانسهای دیالیز و دیالیزهای اورژانسیکفایت دیالیز و  9

  آزمون تئوری و عملی از آموخته های دوره آموزش بالینی  10

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

8-13 

13-18 

 روز اول 3

 دومروز  3

 

 شهریورماه
 سوسن مقدم یالیز بیمارستان حضرت ولیعصر)عج(بخش همود کارآموزی بخش همودیالیز

8-13 

13-18 

 روز اول 3

 دومروز  3

 

 سوسن مقدم بخش همودیالیز بیمارستان حضرت ولیعصر)عج( کارآموزی بخش همودیالیز مهرماه

8-13 

13-18 

 روز اول 3

 دومروز  3

 

 سوسن مقدم عج(بخش همودیالیز بیمارستان حضرت ولیعصر) کارآموزی بخش همودیالیز آبان ماه

8-13 

13-18 

 روز اول 3

 دومروز  3

 

 سوسن مقدم بخش همودیالیز بیمارستان حضرت ولیعصر)عج( کارآموزی بخش همودیالیز آذرماه

8-13 

13-18 

 روز اول 3

 دومروز  3

 

 سوسن مقدم بخش همودیالیز بیمارستان حضرت ولیعصر)عج( کارآموزی بخش همودیالیز دیماه

 *توجه: 

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع فراگیران  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،وع و تاریخ شر

  رسانیده خواهد شد.

 

 


