دانشکده علوم پزشکي گراش ـ دانشکده پرستاري و پیراپزشکي
الگ بوک کارآموزي ديالیز دانشجويان کارشناسي پیوسته پرستاري 96

نام و نام خانوادگي :

شماره دانشجوئي :

واحد كارآموزي :ا واحد ویژه

مدت كارآموزي  9 :جلسه

تدوین كننده :مرضیه كارگر جهرمي ،جناب آقاي ثمري تعداد روزهاي غیبت:
موجه ............غیر موجه  ..........جبران شده  .........روز

نمره ارزیابي:
اين فرم به منظور ارزشيابي فعاليتهاي باليني دانشجويان طي يك ترم در بخش همودياليز تنظيم گرديده است.
بخش اول :مربوط به صفات عمومي دانشجويان و بخش دوم در ارتباط با اهداف آموزشي در بخش مربوطه مي باشد كه
ميزان دستيابي دانشجويان به اهداف فوق براساس امتيازات تعيين شده قابل محاسبه و ارزيابي است.
هدف كلي:

دانشجو آموخته هاي نظري و مهارت عملي در مراقبت از مددجويان بزرگسال و يا سالمندي كه نياز به همودياليز دارند را براساس
فرآيند پرستاري و تحت نظارت مستقيم مربي به كار گيرد.
اهداف ويژه:

دانشجو بتواند در پايان دوره :

 به روش صحيح عالئم حياتي و وزن بيمار را قبل،حين و بعد از دياليز اندازه گيري نمايد. به روش صحيح اطالعات جمع آوري شده از بيمار را در پرونده بيمار ثبت نمايد. به روش صحيح تزريق هپارين و اريتروپويتين را انجام دهد. رژيم غذايي مناسب بيمار دياليزي را به بيمار و خانواده اش آموزش دهد. مراقبت روحي – رواني (سازگاري) مناسب را بصورت عملي (كالمي – جسمي) از بيمار بعمل آورد. دستگاه دياليز را ست و پرايم كند. نحوه وصل و قطع كردن بيمار از دستگاه همودياليز را شرح دهد. نحوه مراقبت از شانت ،فيسچول ،دابل لومن و آرتري را به بيمار و خانواده اش آموزش دهد.  Disinfectionدستگاه دياليز را انجام دهد. پانسمان ساب كالوين و فيسچول را تعويض نمايد. از فيسچول ،شانت و  ...بيمار مراقبت نمايد. دابل لومن را شستشو دهد. عوارض انجام دياليز را شرح دهد. از بيمار دچار عوارض دياليز مراقبت نمايد. نحوه گرفتن آرتري را مشاهده نمايد. تنظيمات دستگاه را انجام دهد. مراقبت از بيماران كانديد پيوند كليه را انجام دهد.1

مقررات مربوط به نحوه فعاليت دانشجو در محيط كارآموزي:
 - 1حضور منظم در محيط كارآموزي الزامي است و غيبت مجاز نمي باشد.
 - 2در صورت غيبت غيرموجه (حتي يك روز) نمره صفر منظور خواهد شد.
 - 3حداكثر غيبت موجه دانشجو از محيط كارآموزي به ازاي هر واحد يك روز مي باشد و دانشجو ملزم به جبران آن است.
 - 4غيبت به علت ب ستري شدن در بيمارستان ،زايمان ،فوت اقوام درجه يكك ،حكت تمتكا ،ازدواا بكا اراتكه فتكوك ي سكند ازدواا و بيمكاري موجكه شكناخته
مي شود.
 - 5هر دانشجو موظف است در زمان حضور در بخش چك ليست خود را به مسئول بخش تحويل داده و پر شده تحويل بگيرد.

امضاء دانشجو:

امضاءمربي:
صفات عمومي (8نمره)

در اين قسمت صفات مورد نظر در چهار سطح شرح داده شده است و به طريق زير امتياز بندي مي گردد:
الف 1 :نمره
ردیف

1

ب 0/5 :نمره

ا 0/25 :نمره

شرح صفات
وقت شناسي

د :نمره صفر
ردیف

5

الف :هميشه به موقا در محل كارآموزي حاضر مي شود.
ب :اغلب به موقا در محل كارآموزي حاضر مي شود.
ا :گاهي به موقا در محل كارآموزي حاضر مي شود.
د :بندرت در محل كارآموزي به موقا حاضر مي شود.

2

وضعيت ظاهر

3

نظم و ترتيب در كارها
الف :كارها را هميشه با برنامه ريكزي صكحيح و اغلكب بكدون سرپرسكتي
انجام مي دهد.
ب :با سرپرستي كارها را با برنامه ريزي صحيح انجام مي دهد.
ا :كارها را بدون برنامه ريزي به اتمام مي رساند.
د :برنامه ريزي ندارد و كارش را ناتمام مي گذارد.
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الف :هميشه با يونيفورم و پوشش اسالمي مناسب مي باشد.
ب :گاهي با يونيفورم نامناسب ولي با پوشش اسالمي مناسب مي باشد.
ا :اغلب با يونيفورم نامناسب ولي پوشش اسالمي مناسب مي باشد.
د :به ندرت با يونيفورم و پوشش اسالمي مناسب مي باشد.

اعتماد به نفس

شرح صفات

احساس مسئوليت
الف :هميشه وظايف محوله را به طور كامل انجام مي دهد.
ب :اكثراً وظايف محوله را به طور كامل انجام مي دهد و با تذكر وظكايف
باقيمانده را نيز به اتمام مي رساند 2(.مورد تذكر)
ا :در قبال اغلب وظايف محوله احساس مسئوليت نداشته و با تكذكر بكه
صورت ناقص انجام مي دهد.
د :در قبال اكثر وظايف محوله احساس مسئوليت نداشكته و بكه تكذكرات
توجه نمي كند.
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الف :هميشه با اعتماد به نفس داوطلب انجام دستورالعمل هاي جديكد
است.
ب :اغلب بدون اضطراب دستورالعمل هاي جديد را به انجام مي رساند.
ا :در انجام دستورالعمل هاي جديد مضطرب به نظر مي رسد.
د :در انجام همه امور مضطرب مي باشد.

نحوه همكاري
الف :با ديگران به خوبي كار مكي كنكد و داوطلكب كمكك ،بكه ديگكران
مي باشد.
ب :در صورت تقاضا با بي ميلي با ديگران همكاري مي نمايد.
ا :اغلب تقاضاي همكاري با ديگران را نمي پذيرد.
د :در صورت كار با ديگران هميشه مشكل ساز مي باشد.
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4

عالقه به كار

8

الف:كارهاي محوله را با عالقه انجام داده و مشتاق يكادگيري كارهكاي
جديد است.
ب :كارهاي محوله را به خوبي انجام داده ولي عالقه مند به يكادگيري
كارهاي جديد نيست.
ا :كارهاي محوله را با تذكر و از روي اجبار انجام مي دهد.
د :نسبت به انجام كارها در اين بخش بي عالقه بوده و كارهاي محوله
را انجام نمي دهد.
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صرفه جويي و م راقبت از وسايل

الف :در پيش بيني و حل مشكل از فكر خود استفاده مي نمايد.
ب :اغلب اوقات قادر به پيش بيني و حل مشكل مي باشد.
ا :به ندرت قادر به پيش بيني و حل مشكل مي باشد.
د :اصوالً قادر به پيش بيني و حل مشكل نمي باشد.

13

الف :هميشه به طور صحيح از وسايل استفاده نموده و پس از اسكتفاده
درمحل مناسب قرارمي دهد.
ب :اغلب به طور صحيح از وسايل استفاده نموده و پس از اسكتفاده در
محل مناسب قرار مي دهد 2( .مورد تذكر)
ا :گاهي با بي توجهي اسكرا نمكوده و باعكر خكراب شكدن وسكايل
مي شود 2( .مورد تذكر)
د :اكثر ًا با بي تكوجهي اسكرا نمكوده و باعكر خكراب شكدن وسكايل
مي گردد 3( .مورد و بيشتر)
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رعايت اصول بهداشتي و ايمني

11

14

12

شركت در كنفرانس ،راند
الف :هميشه فعاالنه در فعاليت هاي گروهي شركت مي كند.
ب :اغلب در فعاليت هاي گروهي فعال است.
ا :بندرت در فعاليت هاي گروهي شركت مي كند.
د :هيچ گاه در فعاليت هاي گروهي شركت نمي كند.

15

الف :با يك مرتبه توضيح به خوبي قادر به درك موضوع است.
ب :موضوع حداقل  2بار بايستي تكرار شود تا درك نمايد.
ا :موضوع بايد چندين بار تكرار گردد تا درك كند.
د :بعد از چندين بار تكرار نيز موضوع را درك نمي كند.

انتقاد پذيري

نحوه گزارش
الف :گزارش مراقبت هاي پرستاري را دقيقكاً مكي نويسكد و شكفاهاً بيكان
مي كند.
ب :اغلب اوقات عالتم و تغييرات مهم را گزارش مي دهد.
ا :بندرت عالتم و تغييرات مهم را گزارش مي دهد.
د :عالتم و تغييرات مهم را گزارش نمي كند.

الف :هميشه اصول ايمني را رعايت مي كند (بكاال بكودن نكرده تخكت
بيمار ،كنترل عفونت)
ب :اغلب اصول بهداشتي و ايمني را رعايت مي كند 2( .مورد تذكر)
ا :گاهي اصول بهداشتي و ايمني را رعايت مي كند3( .مورد تذكر)
د :به اصول ايمني و بهداشتي بي توجه است.

قدرت يادگيري

قدرت ابتكار و پيش بيني

تصميم متناسب در انتخاب اولويت ها
الف :هميشه با در نظر گرفتن اولويت وظايفش را انجام مي دهد.
ب :اغلب با در نظر گرفتن اولويت وظايفش را انجام مي دهد.
ا :بندرت به طور صحيح اولويت ها را مشخص مي نمايد.
د :قادر به انتخاب اولويت ها و اتخاذ تصميم مناسب نمي باشد.
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الف :انتقادي را كه به او مي شود قبول نموده و در رفكا اشكتباه خكود
كوشش مي كند.
ب :انتقاد را قبول نموده ولي سعي براي از بين بكردن عامكل انتقكادي
نمي كند.
ا :با اعتراض انتقادي را كه به او مي شود قبول مي نمايد و سعي در از
بين بردن عامل انتقادي نمي كند.
د :به هيچ وجه حاضر به قبول اشكال خود نمي باشد.

سرعت عمل
الف :هميشه كارها را در زمان مناسب و به طور صحيح انجام مي دهد.
ب :اكثراً كارها را كند ولي به طور صحيح انجام مي دهد.
ا :كارها را در زمان مناسب ولي با تكنيك غلط انجام مي دهد.
د :كارها را كند و با تكنيك غلط انجام مي دهد.
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صفات اختصاصي (12نمره)

عالي
2

 - 1نحوه بررسي كامل بيمار از نظر جسمي ،رواني و اجتماعي
 - 2كنترل صحيح عالتم حياتي و ثبت در پرونده
 - 3نحوه صحيح دادن دارو به بيماران (تزريق ه ارين ،اپركس (اريتروپوتتين ،آم كول
ونوفر و )...
 - 4آموزش صحيح رژيم غذايي به بيماران و خانواده آنها
 - 5انجام مراقبت هاي روحي و رواني حين دياليز
 6ك انجام تنظيمات دستگاه و روشن كردن و آماده كردن دستگاه
 - 7ست كردن دستگاه همودياليز
 prime - 8كردن دستگاه
 9ك آشنايي با نحوه گرفتن artery
 - 10وصل كردن بيمار به دستگاه همودياليز
 - 11جدا كردن بيمار از دستگاه همودياليز
 - 12مراقبت از بيماران عفوني تحت دياليز )(sepsis-HBS-HCV-HIV
 - 13آموزش صحيح به بيمار و خانواده هنگام ترخيص (در مورد شكانت ،فيسكلول،
دابل لومن ،آرتري ك رژيم غذايي ك داروهاي مصرفي ك خودمراقبتي)
 - 14انجام مرحله Disinfection
 - 15مراقبت از فيستول
 - 16شستشوي ست هاي ساب كالوين ( دبل لومن و مراقبت از آن)
 - 17توجه به عوارض دياليز و مراقبت هاي حين دياليز
 - 18آشنايي با انواع همودياليزها (ساده ،خشك ،همسو ،ناهمسو)
 - 19راهنمايي و مراقبت از بيماراني كه كانديد پيوند كليه هستند.
 - 20شركت فعال در راندها و سمينارهاي بخش
 - 21نحوه صحيح تكميل پرونده بيمار بعد دياليز
 22ك آشنايي نرمال آزمايشات براي بيمار همودياليز و آشنايي با آزمايشات دوره اي
 23ك قادر به بررسي مؤثر بودن دياليز ( كفايت دياليز ) باشد.
 24ك آشنايي با دياليز اورژانس بيماران و پذيرش آنها
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