ﺑﺴﻤﮫ ﺗﻌﺎﻟﻲ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺧﻠﺨﺎل
داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﻲ
ﻃﺮح درس ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎي وﯾﮋه
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ٣ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮي
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی داﺧﻠﯽ -
زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن :داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﺟﺮاﺣﯽ۴
اﺳﺘﺎد :ﺧﺎﻧﻢ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر
ﻓﺮاﮔﯿﺮان :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎری
ھﺪف ﻛﻠﻲ :آﺷﻨﺎﯾﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎي وﯾﮋه CCU, ICUو دﯾﺎﻟﯿﺰ
ﺟﻠﺴ
ه

آﺷﻨﺎﯾﻲ
داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎ:

اھﺪاف وﯾﮋه
از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎن
اﯾﻦ دوره ﺑﺘﻮاﻧﺪ :داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﺮﯾﺎن
رﯾﻮی

.۵
.۶
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اﻟﮑﺘﺮ
وﮐﺎرد
ﯾﻮﮔﺮا
ﻓﯽ

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﻠﻮل ﻋﻀﻠﮫ
ﻗﻠﺐ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﻮل
ﻗﻠﺒﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.

١

ﻧﻈﺮي

.۴

ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﭘﯿﺶ از ﻛﻼس ،ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻓﻌﺎل در ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﻲ ،اراﺋﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﻼﺳﯽ در ھﺮ

.٣

 CVPو
ﮐﺎﺗﺘﺮ

ﻧﻈﺮي

ﺳﯿﺴﺘﻢ
.٢
ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ
ی وﯾﮋه

ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی وﯾﮋه راﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ.
وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻻزم در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی
وﯾﮋه را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی وﯾﮋه
را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
روش ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺮﮐﮭﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی وﯾﮋه را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
روش ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺮﮐﮭﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی وﯾﮋه را ﺷﺮح دھﺪ.
ﮐﺎﺗﺘﺮ ھﺎی ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و
ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
اﻧﻮاع ﮐﺎﺗﺘﺮھﺎی ورﯾﺪی را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
ﻧﺤﻮه اﻧﺪازﮔﯿﺮی ﻓﺸﺎر ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰی را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ.
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺸﺎر ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﺗﺘﺮ ﺷﺮﯾﺎن رﯾﻮی را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی
آن ار ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺸﺎر رﯾﻮی را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.

 ١٢٠دﻗﯿﻘﮫ

 .١ﻃﺮح درس

اھﺪاف درس را ﺑﺪاﻧﺪ.

ﻓﻌﺎﻟ
ﯾﺖ
داﻧﺸ
ﺟﻮ

ﻧﺤﻮه
اراﺋﮫ

زﻣﺎن
ﮐﻼس
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 ١١اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎ
ردﯾﻮﮔﺮاﻓ
١٢
ی

١۴

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺲ ﻣﯿﮑﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
اﻧﻮاع ﭘﯿﺲ ﻣﯿﮑﺮ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
ﮐﺪﮔﺬاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺿﺮﺑﺎن ﺳﺎز را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ.
ﭘﯿﺲ ﻣﯿﮑﺮ ھﻤﺰﻣﺎن و ﻏﯿﺮ ھﻤﺰﻣﺎن را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ.
ﻋﻮارض ﭘﯿﺲ ﻣﯿﮑﺮ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﻣﺪدﺟﻮی دارای ﭘﯿﺲ
ﻣﯿﮑﺮ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی و آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺗﻨﻔﺲ را ﺷﺮح دھﺪ.
ﺗﮭﻮﯾﮫ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن
را ﺷﺮح دھﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻨﻔﺲ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
ﺣﺠﻢ ھﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ھﺎی رﯾﻮی را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
روش ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﮐﺴﯿﮋن و دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ
در ﺧﻮن را ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ھﯿﭙﻮﮐﺴﯽ و ھﯿﭙﻮﮐﺴﻤﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.
اﻧﻮاع ھﯿﭙﻮﮐﺴﻤﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
اھﺪاف  ،ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﻮارض اﮐﺴﯿﮋن
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ﺗﻤﺮﯾﻦ
در
ﮐﻼس
ﮐﺘﺒﯽ

ﻧﻈﺮي

 ١٧ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژ
ی و
آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ
ﺗﻨﻔﺲ و
اﮐﺴﯿﮋن
درﻣﺎﻧﯽ

اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﺎن ﺗﺮم

ﻧﻈﺮي

 ١٢٠دﻗﯿﻘﮫ

١۵
 ١۶ﭘﯿﺲ ﻣﯿﮑﺮ

اﺧﺘﻼﻻت ھﺪاﯾﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮده و
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ھﺮ ﮐﺪام
را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری از اﯾﻦ
دﯾﺲ ﯾﺘﻤﯽھﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی
اﯾﺴﮑﻤﯿﮏ ﻗﻠﺒﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻮار ﻗﻠﺐ را ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ECG

ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﭘﯿﺶ از ﻛﻼس ،ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻓﻌﺎل در ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﻲ ،اراﺋﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﻼﺳﯽ در ھﺮ
ﺟﻠﺴﮫ

١٣

ﻧﻮار اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام را ﻧﺎم ﺑﺮده و
ﻣﺸﺨﺼﺎت ھﺮ ﮐﺪام را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
اﺷﺘﻘﺎق ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ را ﻧﺎم
ﺑﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
ﺳﻄﻮح ﻗﻠﺐ را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﻟﯿﺪھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ھﺮ ﺳﻄﺢ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
اﻧﻮاع روﺷﮭﺎی اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ را ﻧﺎم
ﺑﺮده و ھﺮﮐﺪام را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
ﻧﻮار اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ را از ﻧﻈﺮ رﯾﺖ،
رﯾﺘﻢ و ﻣﺤﻮر ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺧﺘﻼﻻت رﯾﺘﻢ ﻗﻠﺐ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮔﺮه  SAرا ﻧﺎم
ﺑﺮده و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ
ھﺮ ﮐﺪام را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
دﯾﺲ رﯾﺘﻤﯽ ھﺎی دھﻠﯿﺰی را ﻧﺎم ﺑﺮده
و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ھﺮ
ﮐﺪام را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری از اﯾﻦ
دﯾﺲ ﯾﺘﻤﯽھﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
اداﻣﮫ دﯾﺲ رﯾﺘﻤﯽھﺎی دھﻠﯿﺰی
دﯾﺲ رﯾﺘﻤﯽ ھﺎی ﺑﻄﻨﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮده و
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ھﺮ ﮐﺪام
را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری از اﯾﻦ
دﯾﺲ ﯾﺘﻤﯽھﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
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اﺧﺘﻼﻻت
ﺗﻨﻔﺴﯽ
ﺣﺎد،
ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﺎزھﺎی
ﺧﻮﻧﯽ
ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ
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 ٢٠ﺗﮭﻮﯾﮫ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

٢١

٢٢

٢٣

ﺟﺮاﺣﯽ
ﻗﻠﺐ

درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
روﺷﮭﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻌﺎﯾﺐ و
ﻣﺰاﯾﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﺠﺎد آن را ﺷﺮح دھﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﺗﺴﺖ ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ  ،درﻣﺎن و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ.
ﭘﺎﺗﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺳﻨﺪرم دﯾﺴﺘﺮس ﺗﻨﻔﺴﯽ
ﺣﺎد) (ARDSرا ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺗﺴﺖ ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ در اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎران را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران
را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺗﻌﺎدل اﺳﯿﺪ و
ﺑﺎز ﺑﺪن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از  ABGرا ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺧﻮن ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ ورﯾﺪی
را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
اﺧﺘﻼﻻت اﺳﯿﺪ و ﺑﺎز را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده وﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ.
ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی ﺗﮭﻮﯾﮫ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
اﻧﻮاع روﺷﮭﺎی ﺗﮭﻮﯾﮫ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ،ﻣﺰاﯾﺎ ،ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﻮاع روﺷﮭﺎی ﺗﮭﻮﯾﮫ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ را ﺷﺮح دھﺪ.
ﻣﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
ﻋﻮارض دﺳﺘﮕﺎه وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘﮕﺎه وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ.
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﯿﻤﺎر از دﺳﺘﮕﺎه
وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪاﺳﺎزی از وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ
اﻧﻮاع ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ را ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻧﺪﯾﮑﺎﺳﯿﻮﻧﮭﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ را ﻧﺎم ﺑﺮده و
ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ اﻧﻮاع درﯾﭽﮫ ھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
روﺷﮭﺎ و ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﮭﯿﺰات ﮐﻤﮏ
ﺑﻄﻨﯽ را ﺷﺮح دھﺪ.
روﻧﺪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ،روﺷﮭﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از اﯾﻦ ﻋﻮارض وﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﮭﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭼﮭﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺟﮭﺖ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ زا ﺟﺮاﺣﯽ
ﻗﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎد را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده و و ﻋﻮاﻣﻞ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ARFرا ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
راھﮭﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و اﺻﻮل درﻣﺎﻧﯽ ان را ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ در ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﮐﻠﯿﮫ را
ﺷﺮح دھﺪ.
ﻣﺪاﺧﻼت درﻣﺎﻧﯽ در  ARFرا ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﯿﺺ در ﺑﯿﻤﺎران  ARFرا
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
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ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺎﻟﯿﺰ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ھﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾﺎﻟﯿﺰ ،دﯾﺎﻟﯿﺰور ،ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﻻﯾﺶ و
TPMرا ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺮاﻧﺲ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
روﺷﮭﺎی اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن دﯾﺎﻟﯿﺰور را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ.
ﻣﺤﻠﻮﻟﮭﺎی دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ.
ﻋﻮارض در ﻃﯽ دﯾﺎﻟﯿﺰ را ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی
آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
رزﯾﻢ ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﯿﻤﺎران ھﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰی را ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ.
آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی را ﺑﮫ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮح دھﺪ.
دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺻﻔﺎﻗﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
روش ﮐﺎر و ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺻﻔﺎﻗﯽ را ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ.
ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺻﻔﺎﻗﯽ را ﺷﺮح دھﺪ.
اﻧﻮاع دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺻﻔﺎﻗﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻃﺮز آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎر ﺟﮭﺖ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺻﻔﺎﻗﯽ
را ﺷﺮح دھﺪ.
ﻣﻮارد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺻﻔﺎﻗﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ.
ﻋﻮارض و ﻣﺸﮑﻼت در ﻃﯽ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺻﻔﺎﻗﯽ را ﺷﺮح
دھﺪ.
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﻃﯽ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺻﻔﺎﻗﯽ را
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ھﻤﻔﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آن را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی را ﺑﮫ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮح دھﺪ.

****ﺗﻮﺟﮫ :ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺮ ﮐﻼس  ١٢٠دﻗﯿﻘﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ****.
ﺷﯿﻮه
ارزﺷﯿﺎﺑﻲ :اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺮم ١٠ﻧﻤﺮه  +ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم١٠ :ﻧﻤﺮه
ﺳﻮاﻻت اﻣﺘﺤﺎن اﮐﺜﺮا ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ،ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ ،ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ ۵ ،ﮔﺰﯾﻨﮫ
ای و...ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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