مبحث :تصمیم گیری در مورد زمان کارگذاری و به کار گیری اکسس
مدرس:خانم دکتر حسنزمانی
 .1برنامه ريزي قبل از دياليز

 .9معرفي اكسس هاي دياليز و جايگاه هر كدام

 .2ارجاع به نفرولوژيست از GFR=40

 .10زمان ارجاع به جراح عروق براي اكسس

 .3نحوه ي محاسبه ي GFR

 .11زمان گذاشتن كاتتر  PDو همزماني با AVF

 .4وسكوالر اكسس در چه GFRي گذاشته شود؟

 .12زمان شروع دياليز بعد از گذاشتن اكسس

 .5آموزش به بيمار و خانواده

 .13عالئم سندروم اورميك و زمان شروع دياليز

 .6روش هاي جايگزيني كليه

 .14زمان شروع دياليز و ارتباط آن با GFR

 .7عوارضي كه بيمار را به سوي درمان جايگزين  .15انديكاسيون دياليز اورژانس
كليه مي برد
 .16اهميت تغذيه و ساير توصيه ها در تاخير دياليز
 .8تفاوت دياليز در افراد مسن

مبحث :کاتترهای موقت (انتخاب محل و نحوه کارگذاری -نحوه استفاده
و مراقبت -محدودیت های کارگذاری)
مدرس :آقای دکتر کاظم زاده
 .1محل هاي كارگزاري كاتتر و تفاوت هاي هر  .6مراقبت هاي بعد از خروج كاتتر
كدام با هم نحوه ي مراقبت از بخيه ها
 .7مراقبت هاي نشتي و خونريزي
 .2نحوه ي پانسمان كاتتر موقت

 .8مراقبت هاي زمان خروج چرك

 .3نحوه اتصال به دستگاه و استفاده از كاتتر

 .9عالئم عفونت كاتتر و راه هاي پيشگيري از آن

 .4زمان تعويض كاتتر موقت (مهلت نگه داري
كاتتر)
 .5نحوه ي استحمام

مبحث :کاتترهای کافدار (دائم) (انتخاب محل و نحوه کارگذاری-
نحوه استفاده و مراقبت -محدودیت های کارگذاری)
مدرس :آقای دکتر کامیار
 .1خصوصيات كاتترهاي دائم مناسب
 .2انديكاسيون (زمان بيشتر از دو هفته)

 .6مراقبت و پانسمان محل خروج
كاتتر

 .3محل كارگذاري كاتتر دائم

 .7مراقبت هاي حين دياليز

 .4محدوديت هاي كارگذاري كاتتر دائم

 .8مراقبت ها در فواصل بين دياليزها

 .5تكنيك هاي كارگذاري كاتتر دائم
 .9ميزان Failure
گذاشت؟

 .10محدوديت هاي كار گذاري

مبحث :فیستول (انتخاب محل و نحوه کارگذاری -نحوه استفاده و
مراقبت -محدودیت های کارگذاری)
مدرس :آقای دکتر کاظم زاده
 .1زمان مناسب و Maturation

 .6زمان سوزن زدن در AVF

 .2محل مناسب و نحوه سوزن زدن

 .7درد موقع سوزن زدن

 .4تكنيك هاي مختلف كارگزاري AVF

 - .9براي چه بيماراني نميشود
AVFگذاشت؟
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 .8ميزان گرفتن مايع هنگام دياليز
افراد (سن و بيماري زمينه اي و ) ...
 .5زمان شروع استفاده از AVF

مبحث:رگ مصنوعی(گرافت) (انتخاب محل و نحوه کارگذاری -نحوه
استفاده و مراقبت-محدودیت های کارگذاری)
مدرس :آقای دکتر کامیار
 .1انجام و جنس گرافت

 .7مراقبت هاي بعد از عمل

 .2انديكاسيون ها

 .8مراقبت هاي حين دياليز

 .3براي چه كساني رگ مصنوعي بايد بگذاريم؟

 .9مراقبت ها در فواصل بين دياليزها

 .4در چه محل هايي رگ مصنوعي تعبيه مي
 .10تكنيك هاي تعبيه ي رگ مصنوعي
شود؟
 .5رگ مصنوعي مناسب ،كدام است؟

 .11آماده سازي محل سوزن زدن

 .6محدوديت هاي كارگذاري گرافت

 .12نتايج گرافت ها

مبحث :اکسسهای غیرمعمول و  no accessو برخورد با عوارض اکسس
ها
مدرس :آقای دکتر مدقق
 .1هيپرتانسيون مويرگي

 .7نارسايي قلبي فيستول و گرافت دياليز

 .2آنوريسم هاو سودو انوريسم

 .8عدم كاركرد كاتتر

 .3سندرم استيل و ايسكمي اندام

 .9عفونت كاتتر موقت و دائم

 .4عدم فلوي مناسب فيستول
 .5عفونت فيستول و گرافت دياليز

 .10خارج شدن ناخواسته كاتتر
 .11شكستن كاتتر

 .6از كار افتادن كتتر پولمونر فيستول و گرافت
 .12خونريزي از كاتتر
دياليز

مبحث :نحوه مانیتورینگ اکسسها (معاینات روتین و آالرمهای دستگاه و
اصالح مشکالت حین همودیالیز)
مدرس :خانم دکتر صباغ
 .1آمار كلي بيماران دياليزي -اپيدميولوژي

 .6زمان مداخله بر اساس سرويالنس

 .2تعاريف:

 .7نقش نرس در سرويالنس

 .8 Mature,نحوه ي اندازه گيري فشارهاي استاتيك و
functional,
adequate, .3
 monitoring, surveillance, ischemiaديناميك
 .9 and stage, recirculation, Kt/v, failure,كاربردهاي سنجش فشارها
ntCVC, cath related bacteriumia, exit
 .10نقش تصويربرداري و انديكاسيون آنها
site
infection,
patency,
cath
 .11سنجش فلوي اكسس و تاثير آن بر پايش
disfunction, low flow access
 .12جايگاه كالرداپلر
 .4فواصل زماني سرويالنس و مانيتورينگ
 .5زمان مداخله بر اساس سرويالنس

مبحث :معاینه کامل بیماران دارای اکسس (کار عملی)
مدرس :آقای دکتر مدقق

.1مانيتورينگ

Physical Examination.2
.3سورويالنس اكسس

 .4آموزش به بيمار

روز دوم کارگاه :کار عملی در مرکز دیالیز بیمارستان علوی
شرکت کنندگان در شش گروه  7نفری و در دو تایم مجزا در روز دوم

درکارگاه حضور داشتند

 .1نشان دادن انجام يك دياليز  .2نحوه بررسي اندكس هاي
استاندارد در مركز دياليز دستگاه و آالرم هاي آن حين
(نحوه اسكراب ،انتخاب محل دياليز (كار عملي)
مناسب ،تنظيمات دستگاه-
توجه به ايندكس هاي دستگاه
و )...

