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 بسمه تعالی

 

 

 طرح دوره

 پرستاری کارآموزانبرای 

 دیالیزواحد  -ویژه مراقبت های  پرستاری 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه

 کرمانشاه ماماییو پرستاری  :دانشكده

 گروه پرستاریتهیه محتوای آموزشی: 

 سمیه مهدوی کیانتدوین طرح دوره: 

 EDCکمیته برنامه ریزی درسی  با راهنمایی و کارشناسی

 

 با مراعات اصول کوریکولوم مصوب

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
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 عنوان

 

 طرح دوره

 پرستاری آموزانبرای کار

 دیالیز واحد - ویژه های مراقبت پرستاری

 تعریف دوره

 میپرستاری ارائه کارشناسی )ترم هفتم( مچهار، دوره ای است که در سال دیالیز یآموزدوره کار 

 .است دیالیزتاری مراقبت های ویژه واحد تئوری پرس گذراندن ،د. پیش نیاز این دورهشو

 

 مدت دوره

  مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم  دیالیززی بخش آمومحیط کار وروز  01طول مدت این دوره

 .است پزشکی کرمانشاه

 

 اهداف کلی دوره

 موقعیت واقعی برای دانشجو جهت انجام روش های مراقبتی مناسب با نیاز بیماران در  فراهم آوردن

 های بالینی تحت نظارت مستقیم مربی.عرصه 

  دیالیزئه مراقبت های پرستاری به بیماران بستری در بخش های پرستاری الزم در اراکسب مهارت 
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 ساختار کلی دوره و شرح وظایف دانشجویان

 است (از شنبه الی چهارشنبه روزه 5 هفته، 2زی )آموروز کار 01 این دوره شامل 

 باشد. می مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یزدیالهای  ی بخشآموزمحیط کار 

  با امضای خروج )در  09با امضای ورود و خروج از بخش ساعت  01ساعت حضور در بخش زمان

 .استبیمارستان(  پرستاریدفتر 

  می باشدالزامی  ،زیرآموروزهای کا تماممنظم در حضور. 

 تنیسبدون اطالع مربی مجاز  ،از بخش روجخ. 

  ل امور بالینی و ووباید به اطالع مس و ساعات کارآموزی است یک دهم ،زیدر کارآمو موجهغیبت

 مربی مربوط برسد.

 مجاز نخواهد بود.     ،(حتی یک جلسه)غیبت بدون اطالع قبلی به مربی 
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 در بخش برنامه کاری روزانه

03:61 – 01 01:61 – 01 09- 01:61 

 فعالیت های آموزشی ین بیمارانارایه خدمات پرستاری در بال

 )کنفرانس،بحث گروهی(

 روزانه ارایه گزارش کار

 

 آموزانوظایف حرفه ای و اخالقی کار

  و شئونات اسالمی یاخالقاصول رعایت 

  متناسب با بخش دیالیزونیفرم پرستاری یرعایت 

 نصب اتیکت شناسایی در معرض دید 

 رعایت قوانین و مقرارت بخش 

 مسؤلین و ها گروهی ، پرسنل، هماحترام به اساتید 

 تباط مناسب با مددجویان برقراری ار 

  پروسیجرهای مربوط به بیمار مصاحبه و اخذ شرح حال و انجامکسب اجازه از بیمار جهت  

 حفظ حریم خصوصی بیمار 
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 ی آموزشیامحتو

 بر اساس سر فصل دروس

 

           

 برای رسیدن به اهداف ویژه آموزشی

باید در حدود تعیین شده زیر دانشش و  ،روزه 01 انشجوی پرستاری درپایان دورهد 

 .کندمهارت کسب 
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 آموزشی محتوای

 

 دیالیز بخش ویژگی هایشناخت  -0

 نسبت به یادگیری ویژگی های بخش دیالیز تمایل نشان دهد 

 اهمیت و حساسیت بخش دیالیز را درک کند 

  د.آشنا باش دیالیزهمو نحوه سازماندهی بخشبا 

   را بداندنحوه سازماندهی بخش دیالیز صفاقی. 

 سازماندهی بخش دیالیز صفاقی و همودیالیز را بایکدیگر مقایسه کند 

 را شرح دهد. دیالیز محیط فیزیکی و شرایط استاندارد بخش 

 را توضیح دهد. دیالیز خصوصیات بیماران بخش 

 را بداند. همودیالیزو ختم   ساعات شروع به دستگاه دیالیز، انزمان اتصال بیمار 

 را شرح دهد. وظایف پرستاران بخش دیالیز 

 .نحوه تفکیک زباله های عفونی و غیر عفونی در بخش دیالیز را بداند 

 بخش دیالیز وسایلشناخت  -2

  آشنا باشد دستگاه همودیالیز نحوه کار بابا. 

 توضیح دهد را همودیالیز جهت آب تصفیه مراحل. 

  دهد شرح را ها آن از هریک عوارض و آب های الصیناخ. 

 توصیف نمایدرا  دستگاه تصفیه آب. 

  سیستمRO .را شرح دهد 
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 با ویژگی های آب دیالیز را آشنا باشد. 

  نام ببرد.های دیالیز را  صافیانواع 

 د.کننده دستگاه همودیالیز را شرح ده کنترل واحدهای 

   را توضیح دهد. مایع دیالیزترکیبات 

 بیمار دستیابی به گردش خونآشنایی با راه های  -6

 ببرد نام رابیمار  همودیالیز جهت عروقی دستیابی راه های. 

  ،دهد شرح را کاتتر های مراقبت و عوارضکنتراندیکاسیون، اندیکاسیون. 

  دهد توضیح را پرستاری از آن های مراقبت و عوارض شنت،کاربرد های. 

  ،بداند راه مراقبت از آن عوارض و نحومکانیسم فیستول. 

 .نحوه مراقبت از راه های دسترسی عروقی را به بیمار آموزش دهد 

 دهد شرح را فیستول به  سوزن تزریق نحوه و کانوالسیون شروع زمان. 

   نماید توصیف را آن انواع و گرافتمکانیسم. 

 هدد توضیح را وریدی -شریانی گرافت به ها سوزن تزریق نحوه و عوارض و مزایا. 

   دهد توضیح را کوآگوالسیون آنتی با درمان های روش. 

 بیمار به دستگاه اتصالو  آماده سازی دستگاه همودیالیز -1

 نسبت به یادگیری آماده سازی دستگاه دیالیز عالقه نشان دهد 

  نحوه اسکراب دستگاه همودیالیز را بداند. 

 محلول های ضدعفونی کننده دستگاه را بشناسند. 

 مودیالیز را به شستشو بزند.دستگاه ه 

 .زمان خاموش نمودن دستگاه ها را بداند 
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 را ست بندی نماید. دستگاه همودیالیز 

 .تست دستگاه همودیالیز را انجام دهد 

  پرایم نماید.و الین های وصل شده به دستگاه را صافی 

 را تعیین نماید مدت زمان دیالیز، اضافه وزن مددجو، و نوع صافی. 

  گروهی و رفع اشکاالت هم گروهی ها مشارکت داشته باشد.در بحث های 

 بیمار در یک جلسه دیالیزمراقبت های پرستاری از  -5

 قبل از دیالیز مراقبت پرستاری الف(

 را کنترل نماید. وزن مددجو 

 .میزان کاهش وزن در جلسه دیالیز مشخص گردد 

 نحوه کنترل وزن بین دو جلسه دیالیز را به بیمار آموزش دهد. 

 را کنترل نماید. عالئم حیاتی 

 بررسی نماید.از نظر وجود عفونت  مددجو را عروق 

 را انتخاب کند. صافی مناسب 

  را تعیین نماید. محلول دیالیز و میزان جریان آننوع 

 .میزان جریان خون در دقیقه را مشخص نماید 

 را تعیین نماید. مقدار هپارین 

 نحوه آماده سازی دریپ هپارین را بداند. 

  مشخص نماید. رانوع دیالیز 

 حین دیالیز مراقبت پرستاریب( 

 .زمان های کنترل عالئم حیاتی حین دیالیز را بداند 
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  کنترل نماید.مددجو را عالئم حیاتی 

 را کنترل نماید. فشار شریانی و وریدی دستگاه 

 را محاسبه نماید. میزان برداشت مایع 

  نماید. را تعیین جریان خون و محلول دیالیزمیزان 

 کنترل کند. از نظر خونریزی و لخته را صافی 

 تزریق نماید.را به الین ها   هپارین 

  شرح دهد.مراقبت های پرستاری هر کدام را و  را بداندحین دیالیز احتمالی عوارض 

 انجام دهد. در صورت نیاز را تزریق خون و داروها 

 بعد از دیالیز ( مراقبت پرستاریج

  را کنترل نماید وزن. 

 بررسی کندرا  عالئم حیاتی. 

 بررسی کند. از نظر خونریزی را محل سوراخ کردن عروق 

 .زمان دقیق جلسه بعدی دیالیز  و اهمیت مراجعه را به بیمار آموزش دهد 

 بیمار دیالیزیآموزش به  -3

 در خصوص آموزش به بیمار پیرامون مباحث دیالیز تمایل نشان دهد 

 زی را درک کند.اهمیت آموزش به بیماران دیالی 

  آموزش دهد. به خانواده بیماررا انواع تغییرات روانی 

  آموزش دهد.  به بیماررا دیالیز عوارض مزمن 

  استاندارد)تجویز شده توسط پزشک( را به بیمار آموزش دهد. رژیم غذایی اهمیت پیروی از یک 

  آموزش دهد. بیماران همودیالیزی میزان مصرف مایعات 
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 ایش های تجویز شده را به بیمار آموزش دهد.اهمیت انجام آزم 

 آموزش دهد. در مورد فعالیت، استراحت، و مراقبت از محل دستیابی عروق 

 توضیح دهد.بیمار  برای رادیالیز  کاراییافزایش  در مؤثر عوامل 

 را به بیمار آموزش دهد. زمان انجام واکسیناسیون 

 همودیالیزی توضیح دهد. به بیماران را آن انتقال از پیگیری های راه و عفونت کنترل 

 بیمار بعدیآماده نمودن دستگاه برای  -1

 .اولین اقدام بعد از جدانمودن بیمار را بداند 

 .با نحوه مدیریت یک دستگاه خراب آشنا باشد 

 را اجرا نماید. دستگاه همودیالیز برنامه کلینینگ 

 اجرا نماید. برنامه تست ماشین دیالیز 

 صفاقی انجام دیالیز  -1

  .اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون های دیالیز صفاقی را بیان نماید 

 .اهداف درمان با دیالیز صفاقی، روش کار و فرآیند دیالیز صفاقی را شرح دهد 

 .محتویات محلول دیالیز صفاقی و افزودنی های دارویی به آن را توضیح دهد 

   شرح دهد.را انواع دیالیز صفاقی 

   صفاقی و مراقبت های پرستاری آن را شرح دهد.عوارض دیالیز 

 .کنترل عوارض و نحوه انجام یک دیالیز صفاقی را برای یک بیمار توضیح دهد 

 د.استفاده از آن ها آشنا شوبا داروهای مصرفی بیماران و نحوه  -9
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 روش های عمده آموزش کارآموزان در بخش 

 

 آموزش در بالین بیماران بستری -0

 مقاالت جدید مرتبط با موضوع ( شفاهی ، بحث گروهی، ارائه ش تئوری ) کنفرانسزآمو -2

 

 مهارت های مورد انتظار 

 های ذکر شده در محتوای آموزشی کلیه مهارت 

 نحوه ارزشیابی این دوره

 ارزیابی دانشجو در این دوره به صورت پویا و در تمام طول دوره خواهد بود.

روش های نوین ارزشیابی استفاده می شود، این روش ها شامل جهت ارزشیابی دانشجویان از 

 DSRو  Mini-cex  ، DOPS،  درجه، الگ بوک 631ارزیابی 

  به وسیله چک لیست نظرات تمامی پرسنل درمانی)شامل پرستار،  درجه،  631در ارزیابی

رس از و مدسرپرستار، سوپروایزر بخش دیالیز و  کمک پرستار( و بیمار جمع آوری می شود 

 نمرات به دست آمده میانگین را محاسبه خواهد کرد

  را باید به همراه داشته  می روز های کارآموزی خود، الگ بوک، دانشجو در تماتكمیل الگ بوکدر

باشد و بعد از اتمام هر اقدامی در صورت صحیح بودن آن در این دفترچه باا ذکر تاریخ و امضا ثبت 

 می شود

 ربی آموزش پروسیجر را به دانشجو می هد سپس دانشجو به کمک مربی ، ابتدا مدر روش داپس

پروسیجر را تکرار میکند و اگر درست انجام داد، در انتها به تنهایی همان اقدام را انجام می دهد 
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که بعد از پایان هر پروسیجر، مربی عملکرد دانشجو را توسط چک لیست، بررسی کرده و بحث 

ر نهایت نقاط ضعف و ایرادات جهت ارتقا عملکرد مطلوب یادآوری گروهی انجام خواهد شد و د

 میگردد.

  در روشMini- cex   دانشجو بر بالین بیمار یک معاینه، آموزش شرح حال و یا مصاحیه از

بیمار اخذ میکند که مربی در همان زمان، توسط چک لیست از قبل طراحی شده عملکرد را 

 .را میدهد و نقطه ضعف را اعالم میکند بررسی میکند و به وی بازخورد الزم

 در روشDSR  دانشجو گزارش  پرستاری، فرآیند پرستاری و ارزیابی های حین و بعد از دیالیز

را در پرونده ثبت میکند سپس مربی، پرونده بیمار را بررسی کرده، مستندات را ارزیابی خواهد 

 قاط ضعف وی را اعالم میکند.کرد و عملکرد دانشجو را مورد ارزشیابی قرار میدهد و ن

 .استحد نصاب قبولی  21از 02سب نمره در پایان دوره ک

 0 دارد. حضور به موقع نمره اختصاص به 

  5/0  دارد. پرسنل با مددجویان و مناسب نمره اختصاص به برقراری ارتباط 

 5/0 .نمره اختصاص به فعالیت های آموزشی دارد 

 06 رایه خدمات و مراقبت ها دارد.نمره اختصاص به کسب مهارت در ا 

  استلیست ارزشیابی دوره ضمیمه چک. 
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 مراقبت های ویژه پرستاریکارآموزی چک لیست ارزشیابی در 

 دیالیزواحد 

 قادر به انجام نیست با کمک مربی انجام می دهد مستقل انجام میدهد روش ارزشیابی عنوان مهارت ردیف

5/1 25/1 1 

 و پرستار کمک توسط دیالیز دستگاه یحصح اسكراب بر ظارتن  .0

 وی احتمالی خطاهای نمودن مشخص

DOPS 

 درجه360

   

 DOPS دیالیز دستگاه ست بندی  .2

 درجه360

logbook 

   

 DOPS فیكس صحیح بگ بی کربنات دستگاه دیالیز  .3

 درجه360

   

 DOPS اجرای برنامه شستشو دستگاه همودیالیز  .1

logbook 

 درجه360

   

 DOPS دستگاه دیالیز تست نمودن  .5

logbook 

 درجه360

   

 DOPS خاموش نمودن دستگاه در زمان مناسب)بین شستشو و تست(  .6

 درجه360

   

 DOPS وریدی و شریانی ست نمودن پرایم  .7

logbook 

 درجه360

   

 DOPS پرایم نمودن صحیح صافی و عدم وجود هوا  .8

 درجه360

   

    MIvi-cex رایمتشخیص میزان مناسب سرم و هپارین جهت پ  .9

 DOPS  عروقی دسترسی محل و مددجو سازی آماده  .01

 درجه360

   

 DOPS  دیالیز از شروع قبل های مراقبت انجام  .00

 درجه360
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 DOPS دیالیز  دستگاه به بیمار نمودن وصل  .02

 درجه360

   

تعیین مدت زمان دیالیز، و تنظیم دور پمپ در دستگاه   .03

 همودیالیز

DOPS 

 درجه360

   

 DOPS محاسبه اضافه وزن بیمار و تنظیم وزن در دستگاه همودیالیز  .01

 درجه360

   

 DOPS تزریق سوزنهای همودیالیز )فیستوال( در فیستول  .05

logbook 

 درجه360

   

 DOPS ایجاد محیط استریل و ضدعفونی نمودن راه دستیابی عروق  .06

 درجه360

   

 DOPS همودیالیز فیكس نمودن سوزنها یا کاتتر بطور محكم به ست  .07

logbook 

 درجه360

   

تزریق هپارین طبق دستور حین همودیالیز )از طریق پمپ ،   .08

 دستی( 

DOPS 

 

   

 DOPS دیالیز حین های مراقبت انجام  .09

 درجه360

   

 DOPS دیالیز حین عوارض بروز هنگام مناسب اقدام انجام  .21

 درجه360

   

   Mini-cex یالیزد حین مددجو به آموزش برنامه اجرای و طرح  .20

Logbook 

   

    DOPS دیالیز  بعد از های مراقبت انجام  .22

 DOPS دیالیز دستگاه از صحیح بطور بیمار نمودن جدا  .23

logbook 

 درجه360

   

      Mini-cex دیالیز کفایت میزان محاسبه  .21

 DOPS آماده سازی دستگاه برای بیمار بعدی  .25

 درجه360

   

 DOPS فیستوال دفع صحیح   .26

 درجه360
   

 DOPS تفكیک زباله های عفونی و غیر عفونی  .27

 درجه360
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 فرآیند براساس همودیالیز تحت مددجوی مشكالت تعیین  .28

 ... )و روانی جسمی،) پرستاری

Mini-cex      
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