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 ّای تخصصی در تخش ّوَدیالیش ٍ اًجام هزاقثت ارسیاتی تیوارهذف کلی درس: 

 های تشخیصی: رویه

 .ػَارض حیي ّوَدیالیش را تشخیص دّذ 

 ػَارض حیي دیالیش را اًجام دّذ. ٔ  ّای پزستاری درسهیٌِ هزاقثت 

 .ػَارض ّوَدیالیش در فَاصل جلسات دیالیش را تشخیص دّذ 

 ژهیو مراقبت یپرستارگروه آموزشی 

 Course Syllabus         شناسنامه درس

 512532 درس:شوبرُ  سیبلید ٍ یادرار یهجبر ٍ ِیکل ژُیٍ یهراقبتْب یکبرآهَز   عٌَاى درس:
 ٍاحذ 5/0تعذاد ٍاحذ:            کارآهَزی :ًَع درس

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

 1401-1402    اٍل وسالیً ًیوسبل تحصیلی:                5تعذاد داًشجَیبى:

 ارشذ یکبرشٌبس درٍس ّوِپیش ًیبز یب ّوسهبى:  درٍس

 سِ رٍز اٍل ّفتِ)شٌبِ، یکشٌبِ ٍ دٍشٌبِ(زهبى: 

 یّبشو السبدات نیهر دکتر هسئَل درس:   دکتر هرین السبدات ّبشوی  هذرسیي:

    09134118910 ای 37927544 تلفي توبس ٍ ایویل هسئَل درس:

  Email: Maryamhashemi956@gmail.com,Maryam.hashemi@nm.mui.ac.ir 

 آدرس ایٌترًتی: 
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  هزاقثتی جْت پیشگیزی اس ػَارض حیي ٍ در فَاصل جلسات دیالیش را تِ تیوار ٍ ّوزاّاى اٍ آهوَس   خَد

 دّذ.

 ّیپَتاًسیَى حویي ّوَدیوالیش ٍ   ( ّا ّای سذین ٍ اٍلتزافیلتزاسیَى تا استفادُ اس سذین هذلیٌگ )پزٍفایل

 تشٌگی تیي جلسات ّوَدیالیش را کٌتزل ًوایذ.

 پَتاًسیَى حیي ّوَدیالیش اًجام دّذ.دیالیش سزد را جْت کٌتزل ّی 

 .غلظت دیالیشیت را تستِ تِ شزایط ّز تیوار تؼییي ًوَدُ ٍ دستگاُ را تز اساس آى تٌظین ًوایذ 

 .هیشاى پتاسین هحلَل دیالیش را تز اساس هیشاى پتاسین تیوار هحاسثِ ًوایذ 

 الیش را تزای تیوار تٌظین ًوایذ.سهاى هٌاسة دی ٍ هذت ّای کفایت دیالیش تتَاًذ صافی تز هثٌای آسهَى 

 .تز اساس شزایط تیوار صافی هٌاسة را اًتخاب ًوایذ 

  تا استفادُ اسOCM  دستگاُ هیشاىKT/V .را هحاسثِ ًوایذ 

 .تستِ تِ ًَع صافی هیشاى جزیاى خَى ٍ هیشاى جزیاى هحلَل دیالیش را تٌظین ًوایذ 

 ّای دستگاُ دیالیش را تشٌاسذ. ػلت آالرم 

 ّای دستگاُ را در حیي دیالیش را کٌتزل کٌذ. آالرم 

 .دیالیش خشک را اًجام دّذ 

 .درجِ حزارت دستگاُ را تز اساس شزایط تیوار ٍ فصل تٌظین ًوایذ 

 محاسبه دوز داروها:

 ّای تیوار تٌظین ًوایذ. دٍس دارٍّای تیوار را تستِ تِ جَاب آسهایش 

 ٌاسة حیي دیالیش را پیشٌْاد دّذ.تستِ تِ ٍضؼیت اًؼقادی تیوار دٍس ّپاریي ه 

 ٌِرا تِ تیوار آهَس  دّذ. دارٍّای هصزفی ٔ  خَد هزاقثتی درسهی 

 :کار با تجهیزات 

 داًشجَ قادر تاشذ:

 ُّای هختلف را ست ٍ پزاین ًوایذ. دستگا 

 ُگوثزٍ، تی تزاٍى  ّای فزسًیَس، دستگاAK 98 ٍ AK96 .را تستِ تِ شزایط ّز تیوار تٌظین ًوایذ 

 .پزٍفایل سذین ٍ اٍلتزافیلتزاسیَى را تستِ تِ شزایط تیوار تٌظین ًوایذ 

 .در صَرت ٍجَد ٍاتز آالرم تتَاًذ آالرم هزتَطِ را تزطزف ًوایذ 

 .هیشاى سختی آب ٍرٍدی تِ تخش را اًذاسُ تگیزد 

 ًَِتزداری کٌذ. اس آب ٍرٍدی تِ تخش تزای کٌتزل ػفًَت ًو 

 تَاًذ اجزا شَد. تا تَجِ تِ اهکاًات ٍ ًظز هذیزاى آهَسشی داًشکذُ هی : کارآهَسی در ایام تؼطیل2تذکز 

 ّای آهَسشی ٍ تالیٌی تزای آهَس  ایي دٍرُ استفادُ گزدد. : اس توام ظزفیت3تذکز 
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 تدریس: اداره درس و  شیوه

 ٍ اًجام کار ػولی  کَچک یّا گزٍُ در تحث

 اتشار هَرد ًیاس تذریس:

حضَر در تخش ّوَدیالیش)ست شزیاًی،ست ٍریذی، تیکزتٌات،هحلَل دیالیش، سزم ًزهال سالیي، ست سزم، 

 (AK 98 ٍ AK96 ،تزاٍى یت گوثزٍ، َس،یفزسً یّا دستگاROُّپاریي،سزًگ،دستگاُ 

 :فراگیران انتظارات از و تکالیف

 بحث ّای گرٍّیشرکت ٍ حضَر فعال در 

 :ارزشیابی شیوه

 ًورُ ارزشیببیعٌَاى  ردیف
 5 بحث ّای گرٍّی شرکت ٍ حضَر فعال در  1
 15 آزهَى آسکی  2

 22 ًورُ کل 
 

 :سیاست ها و قوانین درس

 جْت کسة داًش ٍ هْارت السم حضَرداشتِ تاشذ کارآهَسیتِ صَرت هٌظن ٍ هذاٍم در  .1

 در صَرت غیثت طثق هقزرات آهَسشی رفتار خَاّذ شذ.  .2

 اساس چک لیست ّا ٍ آسهَى آسکی اًجام هی شَد.ارسشیاتی ًْایی شوا تز  .3
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 ضروری یادگیری:محتواهای  منابع اصلی و

Refrences: 

1. Daugirdas JT, Blake PG, Ing TS. Handbook of dialysis: Lippincott Williams & Wilkins; 

2015. 

2. Kallenbach Judith Z. Review of Hemodialysis for Nurses and Dialysis Personnel, 

Textbook,2016. 

 هٌاتغ فارسی:

 . 1332ّای جایگشیي،چاج حیذری، ّاشوی،م،شاّقلیاى ى.ًارسایی کلیِ ٍ درهاى .1

 . 1311اتاتک،   ٍ ّوکاراى ، پزستار ٍ دیالیش،ٍیزایش دٍم،چاج سْا ، .2

 .1311ّوکاراى،دیالیش، ٍیزایش دٍم ،چاج سْا،آسهٌذیاى،ج ٍ  .3

 :یادگیری بهتر برای مفید و محتواهای منابع

1. Bailey GL. Hemodialysis: Principles and practice: Academic Press New York and London; 1972. 

2. Brenner, BM.Rectors .The Kidney.8 edition .elsevier saunders.2012. 

3. Drukker W, Parsons FM, Maher JF. Replacement of renal function by dialysis: a textbook of 

dialysis: Springer Science & Business Media; 2012.  

4. Henrich WL. Principles and practice of dialysis: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. 

5. Levy J, Brown E, Lawrence A. Oxford handbook of dialysis: Oxford University Press; 2016.  

6. Nissenson AR, Fine RE. Handbook of Dialysis Therapy E-Book: Elsevier Health Sciences; 2016. 

7. Terrill B. Renal nursing: a guide to practice: Routledge; 2016. 

 شِیاًذ اًتشبرات تْراى، س،یبلید ٍ ICU، CCU یّب بخش در ژُیٍ یبرپرست یّب هراقبت. م پَر اصغر یعل م، هقذم یراکر .8

 1381 ع،یرف

 پایگاههای اینترنتی قابل استفاده برای درس:

https://kdigo.org/ 

https://kdigo.org/guidelines/ 

https://www.theisn.org/publications/guidelines33/clinical-guidelines 

https://www.guidelinecentral.com/summaries/specialties/nephrology/ 

https://renal.org/guidelines/ 

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/
https://renal.org/guidelines/
https://www.asn-online.org/education/training/fellows/educational-resources.aspx
https://www.kidney.org/professionals/guidelines
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 235215 شماره درس:       زیالید و یادرار یمجار و هیکل ژهیو یمراقبتها عنوان درس: 

 ژهیو مراقبت یپرستار رشته تحصیلی:             3043-3045    اول مسالین  سال: نیمسال تحصیلی و

 مکان: بخش همودیالیز بیمارستان خورشیذ      1 ارشذ،ترم یکارشناس فراگیران:

 جذول زمان بنذی 

 

 مدرس رئوس مطالب تاريخ جلسه

1 11/11/1411  نیپرا ٍ ، تستست  

 س،یالید هحلَل یپاراهترّا ٍ َىیلتراسیاٍلتراف یپاراهترّا نیتٌظ 

  نیسذ یّا ّا لیپرٍفا هذیریت عَارض حیي دیالیس با استفادُ از ٍ 

 ٍ دیالیس سرد  َىیلتراسیاٍلتراف

  ُچگًَگی ٍصل بیوار بِ دستگا 

 دکتر هاشمی

 آًْا کردى برطرف یچگًَگ ٍ ّا آالرم علل 11/11/1411 2

 یصاف اًتخاب اریهع ٍ یصاف اًَاع 

 یهاشم دکتر

آهَزش خَدهراقبتی بِ بیواراى تحت درهاى با   KT/V  ٍURRچگًَگی هحاسبِ  12/11/1411 3

 ّوَدیالیس 

 سیالیّوَد با درهاى تحت رشین درهاًی  در بیواراى 

 دستگاُ از واریب یجذاساز یچگًَگ

 یهاشم دکتر


