به نام آن که جان را فکرت آموخت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
دانشکده پرستاری و مامایی

گروه آموزشی مراقبتهای ویژه

شناسنامه درسCourse Syllabus
شماره درس512508 :

عنوان درس  :کار آموزی پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 4

نوع و تعداد واحد  :ا واحد عملی
دروس پیش نیاز :مقدمه ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه،پایش پرستاری ،داروشناسی،مباحث عمومی در
پرستاری پیوند اعضا
فراگیران (رشته ،مقطع ،ترم) :دانشجویان پرستاری کارشناسی ارشد ترم 3
نیمسال تحصیلی  :نیمسال اول 99-98
زمان کار آموزی  :روزهای شنبه تا چهارشنبه
مکان کار آموزی :بخش همو دیالیر و دیالیز صفاقی و کلینیک آموزش سالمت بیمارستان الزهرا (ع)

مسئول درس  :خانم شاهقلیان
شماره تماس:

زمان حضور در دفتر کار :شنبه 10-8
Email : shahgholian@nm.mui.ac.ir

37927539

شرح درس :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺪﺣﺍﻭ ﺩﺭﻲﺳ ﺍﺩﻧﺠﺸﻮﻳﺎﻥ در بخش های همودیالیز و دیالیز
صفاقی حضور یافته و بر اساس اهداف کا رآموزی مهارت های الزم را کسب می
نمایند.

اهداف کلی درس:
اهداف رفتاری:
دانشجو باید پس از پایان درس قادر باشد:
-1بیمار را در یک جلسه همودیالیز مانیتور نماید
-2از بیمار تحت درمان با همودیالیز مراقبت نماید
-3انواع دستگاههای همودیالیز رابشناسد
 -4انواع راههای دسترسی عروقی را بشناسد
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-5انواع صافی ها را بشناسد
-6با دستگاه  ROآشنا باشد
-7دستگاه  Roرا تنظیم نماید
-8داروهای الزم را در حین همودیالیز برای بیمار استفاده نماید
-9با اورژانس های همودیالیزآشنا شود
-10بیمار را از بخش های دیگر پذیرش نماید
-11بیمار را جهت ارجاع به بخش همودیالیز آماده نماید
-12مراقبت بعد از همودیالیز را انجام دهد
 -13به بیمار در رابطه بارژیم غذایی  ،فعالیت  ،راه دسترسی عروقی  ،عوارض نارسایی کلیه و همودیالیز آموزش دهد
-14به خانواده بیمار آموزشهای الزم را ارائه نماید
-15گزارش پرستاری را در سه مرحله شروع دیالیز ،حین دیالیز و پس از اتمام دیالیز در پرونده بیمار ثبت نماید
-16دوز هپارین مورد نیاز هر بیمار را محاسبه نماید
-17انواع دستگاههای دیالیز را ست و پرایم نماید
-18تست های کفایت دیالیز ( KT/Vو ) URRرا برای هر بیمار محاسبه نماید
-19آموزشهای الزم را به بیمار کاندید دیالیز صفاقی ارائه نماید
-20با دستگاه سایکلر آشنا باشد

شیوه تدریس:عملی بر بالین بیمار
ابزار مورد نیاز تدریس :دستگاههای دیالیز ئ تجهیزات دیالیز صفاقی و دستگاه سایکلر
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تکالیف :دانشجو موظف است یک بروشور آموزش به بیمار در زمینه مراقبت های الزم یا پیشگیری از
عوارض آماده نموده و حداقل یک بیمار را در کلینیک آموزش سالمت نفرولوژی یا در بخش دیالیزدر این
رابطه آموزش دهد
ارایه یک تکلیف بر مبنای تشخیص رفتارهای سازگار و ناسازگار بیمار در قبال مشکالت ناشی از
بیماری و روش درمانی
یک روز نیز در کا رآموزی دانشجویان کارشناسی همراه با مربی ناظر حاضر شده و با هماهنگی مربی مربوطه
به این دانشجویان آموزش دهد.

نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:
الف) ارزیابی تکالیف

بارم03:

ب) ارزیابی پایان دوره

بارم03:

ج -ارزیابی حین دوره

بارم 03:

سیاستها و قوانین دوره:
حضور به موقع در همه جلسات کار آموزی (بخش و کلینیک آموزش سالمت نفرولوژی)
مطالعه دروس تئوری مربوط به هرجلسه قبل از حضور در کا رآموزی

3

4

