کد سندPAM-CC-18 :

باسمه تعالی

شماره ویرایش1 :

 در صورت مشاهده عالئم عفونت (تورم  ،خونريقزي،ادمو  ، )...تب باالي  83درجه ،خونريزي از محل  ،تقورم،
سردي ،بي حسي و ضعف محل ،فورا“ به کادر بهداشتي
اطالع دهید.
 کاتتر و پیوند بیشتر از فیستول در معقر عقفقونقتهستند.
 لخته هاي خون ممکن است باعث انسداد جريان خونشوند .احتمال ايجاد لخته در پیوند و کاتتر بیشتر است.

مراقبت از پانسمان
 در صورت وجود فیستول يا پیونقد در صقورتقي کقهپانسمان به مدت دو روز متوالي خشک باشد مي توانقیقد
پانسمان را برداشته و به طور معمول استحمام و شستشقو

خطرات دیالیز

تاریخ بازنگری00/19/91:

 ايجاد حباب هوا در خون و جابجايي آن به ساير نقاقا
بدن (آمبولي هوا)
 خونريزي از محل
 گرفتگي عضالت

 عدم تعادل الکترولیت ها
 عفونت

آموزش به بیمار

 ضربان قلب نامنظم
فشار خون پايین
 تهوع و استفراغ

برای پیشگیری از این عوارض با پزشک یا

همودیالیز

پرستار خود صحبت کنید.

را انجام دهید.
 در صورت وجود کاتتر وريد مرکزي پانسمان بايقد درتمام اوقات خشک بماند ،شما مي توانید در هنگام شست
و شو آن را با پالستیک بپوشانید .از حمام و وان آب داغ
و شنا خودداري کنید.
 در جهت جلوگیري از عفونت و لخته شقدن خقون وديگر مشکالت عروقي دستان خود را قبل از تمقا

بقا

محل بشويید .قبل از ديالیز اطراف محل دسترسي عروق
را با صابون ضد باکتري و يا الکل تمیز کنید.

منبع:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد

واحد آموزش

بیمار عزيز اين پمفلت آموزشي اطالعات کافي رادر مورد
ديالیز ،مراقبت هاي مورد نیاز  ،نحوه تغذيه و رژيم
غذايي در اختیار شما قرار مي دهد .لطفا محتوي را با
دقت مطالعه کنید.

همودیالیز چیست؟

دیالیز خانگي
معموال يکي از دو برنامه زير انجام مي شود
-1کوتاه درمان ( 8- 2ساعت) حداقل  7 - 5روز در هفته
 - 2طوالني تر( درمان هاي شبانه)  6 - 8شب در هفته در
وضعیت خواب

فرآيندي است که طي آن خون از بدن خارج و به سمت
فیلتر مخصوص فرستاده مي شود اين فقیقلقتقر مقواد
مضرخون را حذف کرده و خون را به بدن بر میگردانقد.
هموديالیز در نارسايي هاي حاد و مزمن کلیه استفاده مي
شود و مي تواند به سرعت موجب حذف داروها و سمقوم
بدن شود.
دستیابي به عروق به سه طريق مي تواند انجام شود
فیستول :س ر خ رگ ي در ساع د به وري د دوخققتققه
مي شود.
پیوند :يک س ر خ رگ و سیاه رگ در د س ت بققه
يک لوله پالستیکي Uشکل در زير پوست متصل مقي
شود.
کاتتر ورید مرکزی :يک لوله پال ستیک ي(کاتتقق ر)
است در زير پوست از طريق يک وريد در گردن  ،قفسه
سینه و يا کشاله ران به سمت وريد مرکزي و سقپق
قلب مي رود.
بیماران معموال در هفته 8 ،دوره درماني هر بار به مدت
 4-8ساعت دارند.

مراقبت هاي فیستول
 از وارد کردن فشار مضاعف به فیستقول مقحقل اتصقالاجتناب کنید زيرا در صورت ايجاد لخته احتمال انسداد و نیقاز
به تعويض فیستول وجود دارد.
 -اجازه ندهید از اين دست فشارخون گرفته شود.

 از لبا هاي تنگ ،جواهرات و ساعت در اطقرافمحل دسترسي عروق و يا بر روي بازو استفاده نکنید.
 از ايجاد فشار بر بازوي درگیر ،در هنگام خواب اجتنابکنید.
 شما مي توانید بعد از عمل از دست خود استفاده کنیداما از برداشتن اجسام سنگین (بیش از  4.5کیقلقوگقرم)
خودداري کنید.
 با وجود فیستول يا پیوند در صورت بروز مقاقدار کقمقرمزي و تورم طي چند روز اول در محل دسقتقرسقي
عروق با باال نگه داشتن دست برطرف مي شود.
 اجازه ندهید هیچ خوني از بازو کشیده شود. از کاربرد کرم و لوسیون در محل دستقرسقي عقروقاجتناب کنید.
 بدانید احسا ضربان و نبض در محل اتصال نشقاندهنده کارآمد بودن محل دسترسي عروق است و در
صورت عدم وجود اين احسا بايد به مرکز خقدمقات
بهداشتي تما بگیريد.
 جلسات ديالیز را يه موقع شرکت کنید.-از محل اتصال فاط جهت ديالیز استفاده کنید.

