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 :مقدمه

فراگیراى در پایاى ایي درس تایذ قادر تاضٌذ تیواراى تحت درهاى تا ّوَدیالیس را ارزیاتی ًوایٌذ ٍ تر هثٌای آى غافی، 

چگًَگی تٌظیین   ػَارؼ حیي دیالیس ٍ چگًَگی هذیریت غلظت دیالیسیت را تستِ تِ ضرایظ ّر تیوار تؼییي ًوایذ ٍ

هیساى اٍلترافیلتراسیَى، هیساى جریاى خَى، هیساى جریاى ٍ درجیِ حیرارت    زهاى دیالیس، هذت) پاراهترّای دستگاُ

سازی  ّای الزم درزهیٌِ خَد هراقثتی ایي تیواراى ٍ چگًَگی آهادُ تَضیح دٌّذ. ّوچٌیي آهَزش را هحلَل دیالیس(

 ترای اػوال جراحی هختلف تذاًذ. تیواراى را ایي

 

 ژهیو مراقبت یپرستارگروه آموزشی 

 Course Syllabus         شناسنامه درس

 512531 شوبرُ درس:        سیبلید ٍ یادرار یهجبر ٍ ِیکل ژُیٍ یهراقبتْب   عٌَاى درس:
 1تعذاد ٍاحذ:            یوظر :ًَع درس

    3پرستبری هراقبت ٍیژُ، کبرشٌبسی ارشذ،ترم  فراگیراى )رشتِ، هقطع، ترم(:
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  :هدف کلی

 در تخص ّوَدیالیس  ی تخػػیّا هراقثتآضٌایی داًطجَ تا 

  اهداف رفتاری:

 ارزیابی بیمار:

  دّذ حیتَض را اٍلترافیلتراسیَى ٍ ٍزى خطک تیوار ساىیه هحاسثِ یچگًَگ 

 کفایت دیالیس تیوار را تَضیح دّذ چگًَگی هحاسثِ هیساى(KT/V,URR (. 

 کفایت دیالیس تیوار را هحاسثِ ًوایذ هیساى (KT/V,URR .( 

 های پرستاری در مشکالت بالینی ویژه: مراقبت

 .ػَارؼ حیي ّوَدیالیس را تَضیح دّذ 

 ػَارؼ حیي دیالیس را ضرح دّذ. ٔ  ّای پرستاری درزهیٌِ هراقثت 

 ُدّذ ضرح را سیالیّوَد يیح َىیپَتاًسیّ از یریطگیپ یّا را. 

     تَسیظ تیویار ٍ    چگًَگی خَد هراقثتی جْت پیطگیری از ػَارؼ حیي ٍ در فَاغی  جلسیات دییالیس را

 دّذ. ّوراّاى اٍ تَضیح

 ًتیا  را سیالیی ّوَد جلسات يیت یتطٌگ ٍ سیالیّوَد يیح َىیپَتاًسیّ کٌترل سنیهکا  ُ  نیسیذ  از اسیتفاد

 دّذ حیتَض( َىیلتراسیاٍلتراف ٍ نیسذ یّا  یپرٍفا) ٌگیهذل

 دّذ حیتَض واریت ّر ظیضرا تِ تستِ را تیسیالید غلظت نیتٌظ یچگًَگ. 

  دّذ حیتَض واریت نیپتاس ساىیه اساس تر را سیالید هحلَل نیپتاس ساىیه نیتٌظ یچگًَگ. 

 تثرد ًام را سرد سیالید یّا َىیکاسیاًذ. 

 ًدّذ حیتَض را سرد سیالید از استفادُ تا را سیالیّوَد يیح َىیپَتاًسیّ کٌترل سنیهکا. 

 دّذ حیتَض را سیالید هختلف یّا یغاف هطخػات. 

 دّذ ضرح سیالید تیکفا یّا آزهَى یهثٌا تر را سیالید زهاى هذت عَل ٍ یغاف اًتخاب یچگًَگ. 

 یّا یغاف تفاٍت  High efficiency ٍ  Low efficiency دّذ حیتَض را. 

 یّا یغاف تفاٍت low flux ٍ flux High دّذ ضرح را. 

  دّذ حیتَض یغاف ًَع تِ تستِ را سیالید هحلَل اىیجر ساىیه ٍ خَى اىیجر ساىیه نیتٌظ یچگًَگ. 

 .اًذیکاسیَى ّای دیالیس خطک را ًام تثرد 

 را تَضیح دّذ. اًذیکاسیَى ّای دیالیس تذٍى ّپاریي 

 ُترای اػوال جراحی هختلف را تذاًذ. سازی تیوار تحت درهاى تا دیالیس چگًَگی آهاد 

 .چگًَگی هذیریت درد در تیواراى تحت درهاى تا ّوَدیالیس را آهَزش دّذ 
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 محاسبه دوز داروها:

 .دارٍّای تیواراى هثتالتِ ًارسایی هسهي کلیِ تحت ّوَدیالیس را تطٌاسذ 

  .چگًَگی تؼذی  دٍز دارٍّا را در ایي تیواراى تَضیح دّذ 

 تَضیح دّذ. هحاسثِ دٍز ّپاریي حیي دیالیس را چگًَگی 

 ٌِتیواراى تحت درهاى تا ّوَدیالیس را تَضیح دّذ. دارٍّای هػرفی ٔ  چگًَگی خَد هراقثتی درزهی 

 تدریس: اداره درس و  شیوه

 Sky room    ،adobe connect  ٍBig Blue Buttonدر  کَچک یّا گرٍُ در تحث ٍ یسخٌراً

 اتسار هَرد ًیاز تذریس:

 Sky room ، adobe connect  ٍBig Blue Buttonًػة ًرم افسار 

 :فراگیران انتظارات از و تکالیف

  تْیِ راٌّوای هذیریت ًفرٍپاتی دیاتتی جْت اػضای تین سالهت 

 ْیاتتید یًفرٍپات در یخَدهراقثت یراٌّوا ِیت  

 تْیِ راٌّوای استفادُ از راُ ّای دسترسی ػرٍقی دائن 

 تْیِ راٌّوای استفادُ از آًتی کَآگَالى ّا در تخص ّوَدیالیس 

 :ارزشیابی شیوه

 ًورُ عٌَاى ارزشیببی ردیف
 3 و جلسات آوالیه آفالیه شرکت و حضور فعال در فضاهای مشارکتی 1
 5 *ها و...(های حیه دوره )کوئیس، خودآزمونو آزمون تکالیف 2
 3 )در صورت برگساری کالس همسمان آوالیه( در حیه تدریس 3
 8 آزمون پایان ترم 4
5  20 

 .دشو در وظر گرفته میجلسه حداقل یک فعالیت یادگیری  چهار هربه ازای *

 

 :سیاست ها و قوانین درس

 هطیخع  سیاػت  ٍ خیتار در يیآًال غَرت تِ جلسِ کی کیالکترًٍ یهحتَا ارائِ جلسِ 3 ّر یازا تِ .1

 . ضذ خَاّذ ترگسار درس عرح در ضذُ

 .است الساهی  يیآًال درس یّا  کالس در کیآکاده رفتار اغَل تیرػا تا ّوراُ ًظن رػایت .2
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 یّیا  کیالس  در هیٌظن  حضیَر  ػیذم  درغَرت  ٍ یالساه يیآًال درس کالس در داًطجَ توَقغ حضَر .3

 . ضذ خَاّذ داًطگاُ یهجاز آهَزش  هقررات هطوَل داًطجَ  ي،یآًال

فؼال ٍ کلیِ ًرم افسارّای الزم ترای ترگساری ٍتیٌارّا را تر رٍی گَضی خَد ًػة ًواییذ تا جْت حضَر  .4

 تِ هَقغ هطکلی ًذاضتِ تاضیذ.

 خیَد  یخاًَادگ ًام ٍ ًام تا ٍ ْواىیه تػَرت آًالیي کالس آغاز تا ّوسهاى سیػس اىیداًطجَ ّوِ حضَر .5

 Sky room   ، adobe connect ٍ Big .تذیي هٌظیَر لیٌیک کیالس در   است یالساه یارسال ٌکیل در

Blue Button  در اختیار ضوا قرار هی گیرد.تر رٍی لیٌک کلیک کٌیذ تا ٍارد تاالر گفتگَ ضَیذ .جْت

ٍرٍد تِ تاالر گسیٌِ هْواى را اًتخاب کٌیذ ٍ پس از ٍرٍد ًام ٍ ًام خیاًَادگی خیَد را ٍارد ًوایییذ تیا     

 حضَر ضوا ثثت گردد.

 یرٍ کیی کل تیا  کِ است ضذُ ارائِ یکَتاّ حاتیتَض ذّایاسال از کی ّر یرٍ هغالة، از استفادُ یترا  .6

ّ  یذاریضٌ هغالة ذیتَاًیه ذیاسال  گَضِ کردریاسپ ػالهت  را ذیاسیال  یهحتیَا  خػیَظ  در یکَتیا

 .ذیتطٌَ

 تؼاه  جادیا یترادر ٍتیٌارّایی کِ ترگسار هی گردد تا پایاى تحث تایذ در کالس حضَر داضتِ تاضیذ. .7

 درس یاتیارزضی  در سَاالت تِ ییپاسخگَ کِ ضَد یه هغرح تحث ّر در یسَاالت ضوا تا عرفِ دٍ ارتثاط ٍ

 .ردیگ یه قرار استفادُ هَرد

 باشد. هجاز ًویآًالیي در غَرت غیثت عثق هقررات آهَزضی رفتار خَاّذ ضذ. غیثت در جلسات  .8
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 پایگاههای اینترنتی قابل استفاده برای درس:
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https://kdigo.org/guidelines/ 

https://www.theisn.org/publications/guidelines33/clinical-guidelines 
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https://www.asn-online.org/education/training/fellows/educational-resources.aspx 

https://www.kidney.org/professionals/guidelines 

 

https://kdigo.org/
https://kdigo.org/guidelines/
https://www.theisn.org/publications/guidelines33/clinical-guidelines
https://www.guidelinecentral.com/summaries/specialties/nephrology/
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