بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی – واحد خلخال
دانشکده پرستاری و مامایی
نام مدرس  :گروه پرستاری

عنوان درس  :دياليز

رشته تحصيلي  :پرستاری

تعداد واحد  :نيم واحد

هدف كلي  :در اين درس دانشجو با مفاهيم دفع مواد زائد از كليه و اختالالت آن ( نارسايي مزمن كليه و اورمي )  ،درمان آنها ( انواع دياليز :
ه مودياليز  ،دياليز صفاقي و هموفيلتراسيون) آشنا شده و مراقبت های پرستاری از بيماران دياليزی را فرا خواهد گرفت.
اهداف اختصاصي

رئوس مطالب
معرفي درس

تشريح و فيزيولوژی كليه را شرح دهد.

تشريح و فيزيولوژی كليه

روش تدريس
سخنراني و بحث گروهي
اساليد و پروژكتور

نارسايي مزمن كليه  ،اورمي و

نارسايي مزمن كليه را تعريف نموده و اثرات آن را روی بدن بيان نمايد.

سخنراني و بحث گروهي

اثرات آن بر سيستم های بدن

درمان نارسايي كليه را شرح دهد.

اساليد و پروژكتور

اصول فيزيولوژيک همودياليز را بيان كند .تجهيزات و فضای بخش

سخنراني و بحث گروهي

همودياليز را تشريح كند

اساليد و پروژكتور

راههای دستيابي به عروق را تشريح كند .انواع محلول های دياليز ،

سخنراني و بحث گروهي

معايب و محاسن آنها را بيان كند .خصوصيات انواع صافي را ذكر كند.

اساليد و پروژكتور

اصول فيزيولوژيک همودياليز ،
تجهيزات و فضای بخش
همودياليز
راههای دستيابي به عروق و
محلول های دياليز و انواع
صافي
تغذيه در بيماران دياليزی
هموفيلتراسيون ،
هموديافيلتراسيون ،دياليز صفاقي
و انواع آن

تغذيه در بيماران دياليزی را توضيح دهد.

سخنراني و بحث گروهي
اساليد و پروژكتور

دياليز صفاقي و انواع آن را شرح دهد .مراقبت های مربوطه را به بيمار

سخنراني و بحث گروهي

تحت درمان با دياليز صفاقي آموزش دهد.

اساليد و پروژكتور

مقررات و نحوه ارزشيابي و حضور و غياب:
از دانشجو انتظار مي رود :
.1

دارای زير بنای علمي مناسب جهت فراگيری مطالب مورد تدريس باشد

.2

با استفاده از آموزش های داده شده سعي در گسترش معلومات خود از طريق مطالعات كتابخانه ای بنمايد.

.3

بطور منظم و مداوم و بدون غيبت در كالس های درس حضور يافته و در مباحث علمي شركت مؤثر داشته باشد.

روش ارزشيابي دانشجو :
.1

حضور مداوم و بدون غيبت

%5

.2

حضور فعال و شركت در بحث ها و پاسخ به سئواالت

% 11

.3

امتحان پايان ترم

% 55
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