
 
  

    مزاقبت در طول انجام انجام دیالیش توسط بیمار :  

تیوار در حیي اًجام دیالیش خًَی هوکي است دچار افت فطار 

خَى ضَد در ایي حالت دچار اضطزاب ، تی لزاری ، احساس ، 

 .سثکی در سز ، تَْع ، استفزاؽ ، تؼزیك ٍ تپص للة هی ضَد

تٌاتزایي ، تْتز است حیي اًجام دیالیش اس خَردى غذا خَدداری 

  تطذیذ افت فطار خَى ( در هَرد سهاى هصزف  ) کٌیذ 

هطَرت کٌیذ تا در صَرت  خَد دارٍّا ی فطار خَى تا پشضک

هزالة  ى را پس اس اًجام دیالیش هصزف کٌیذ .آصالحذیذ ، 

سیزا  افشایص ٍسى در فاصلِ ی تیي جلسات دیالیش تاضیذ

افشایص سیاد ٍسى تیي جلسات دیالیش ، هَجة تطذیذ افت فطار 

 خَى حیي دیالیش هی ضَد .

ضوا هوکي است در طَل دیالیش ٍ تزای چٌذ ساػت پس اس آى 

احساس سزدرد ٍ تَْع داضتِ تاضیذ کِ ایي ػالئن ضذیذ 

خَاب ، دارٍّای هسکي ٍ ضذ استفزاؽ  ، استزاحت تا ًیست ٍ

 ، تز طزف هی ضَد .

 

 

 

 

 

 

 : نکاتی که شما بیمار عشیش باید بدانید

 

تَرم ،  : درد،هحل ٍرٍد کتتز را اس ًظز ػالئوی هثل*

 خًَزیشی ، تزضح کٌتزل کٌیذ .

 هزالة تاضیذ کِ در ٌّگام استحوام ، کتتز خیس ًطَد .*

 ٍ ٌّگام خَاب هَلغ تؼَیض لثاسهزالة تاضیذ کِ کتتز *

 کطیذُ ًطَد .

اگز دچار تة یا لزس ضذیذ ٍ یا احساس کزدیذ کِ هثل ّز  *

 رٍس ًیستیذ ، تالفاصلِ تاگزٍُ دیالیش خَد تواس تگیزیذ .

کتتز ضوا جْت تشریك سزم ٍ دارٍ استفادُ  اس اجاسُ ًذّیذ *

 گزدد.

 

 

 

 

 

 

صصي شهيد آيت اهلل بیمارستان تخ
صصي و فوق  تخ

  ددويي

 عنوان: 

کتتر وریذی مرکسی  مراقبت از 

 )ضالذون(یا اکسس موقت

  در بیماران دیالیسی

 و عوارض حیه دیالیس
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 کتاب ضٌاخت دیالیش منبع :

اًتطارات هَسسِ سالهت پژٍّاى ًیکاىاس   

تیوارستاى ضْیذ -خ تشرگوْز  –اصفْاى  آدرس :

 30199239 تلفي: –ٍاحذ آهَسش تِ تیوار -صذٍلی 

 

بخص همودیالیس-آموزش به بیمار -واحذ پرستاری  

 گروه هذف : بیماران دیالیسی
 

 9911پاییس :   دومبازبیني 

 (225 -250-20ضماره :  )
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 بیماران عسیس 

تزای اًجام ّوَدیالیش دستزسی دستزسی هاي عزوقی :

. در هَارد  تِ ػزٍق تا جزیاى خَى فزاٍاى ضزٍری است

ًیاس تِ دستزسی هَلت هؼوَال اس طزیك یک کتتز  اضطزاری ٍ

اس  ٍریذ تزلٍَُ یا  ٍریذ گزدى ٍ راىدر یک ٍریذ تشرگ هثل 

حال آًکِ تیواراى تا  . طزیك ػثَر اس پَست اًجام هی ضَد

 دایوی دارًذ. -ًارسایی هشهي کلیِ ًیاس تِ دستزسی ػزٍلی 

یکی اس اًَاع ػول گذاضتي کاتتز ٍریذ هزکشی جْت 

ّوَدیالیش است کِ تِ صَرت : لزارداى یک لَلِ پالستیکی 

طزیك  ساًتیوتز( اس 02ًزم )تالطز ًصف خَدکار ٍ طَل حذٍد 

کطالِ راى است   پَست دریک رگ هزکشی درًاحیِ گزدى یا

کِ هی تَاى اس طزیك آى خَى راجْت دیالیش ٍارد دستگاُ 

 . ّوَدیالیش کزد ٍ پس اس دیالیش تِ تذى تزگزداًذ

   

 

 

 

 گذاشته می شود  کسس موقت در مواقع سیز بزاي بیمارانا   ا

 

 دیالیش تاضذ .هَالؼی کِ تسیار سزیغ ًیاس تِ اًجام  -1

در هَالؼی کِ ًوی تَاى فیستَل یا گزافت کار گذاضت ،  -2

تِ طَر هثال ، تِ دلیل کَچک تَدى ٍریذّای تاسٍ ٍ پاّا 

 ٍ هَارد دیگز 

 اها هؼوَالً ّفتِ لاتل استفادُ است . 6اکسس هَلت تا  -3

 ّفتِ تؼَیض ضَد . 3-4تِ دلیل ػفًَت تایذ ّز 

سال لاتل استفادُ اها اکسس دائن هوکي است تا چٌذ  -4

 . تاضذ

 
 

 

 

 عوارض دیالیش خونی که شما بیمار عشیش باید بدانید:

  ایجاد  ػفًَت ، تطکیل لختِ ٍ آسیة ػزٍق درفیستَل ّا

 هثل گزافت هصٌَػی ( )تِ خصَظ در اًَاع هصٌَػی آى

  تِ دلیل تغییزات سزیغ در  ) اختالل در آٌّگ ضزتاى للة
 ( هیشاى تزخی هَاد در خَى تِ ٍیژُ پتاسین

  افت فطار خَى 
  کن خًَی 

 ًزهی استخَاى 

  گزفتگی ػضالًی 

  ّپاتیت آلَدگی تِ ٍیزٍسB ,C  

 ) خًَزیشی داخلی )تِ دلیل استفادُ اس ّپاریي 
  هطکالت رٍاًی هثل افسزدگی ٍ اضطزاب 

  ِسَء تغذی 

  خارش 

 تة ٍ لزس 

   ریشش هَ : تزخی افزاد کِ تاسُ ضزٍع تِ دیالیش هی کٌٌذ
ایي حالت هَلتی است  هوکي است دچار ریشش هَ ضًَذ .

 . ٍ پس اس چٌذ هاُ هجذداً رضذ هی کٌٌذ
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