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 بخش دياليز بيمارستان آتيه

لولـه كشـي     (   ROمجهز به سيستم ( اين بخش با دارا بودن چهار تخت  

و   ) اكسـيـژن    و  سـاكشـن    عدد  يك عدد مانيتور، يك  ) مخصوص آب دياليز

) عدد هاسپال و يك عدد مدل فرزينوسسه (   عدد ماشين دياليز 4همچنين

 . رساني به مراجعين محترم مي باشدآماده خدمت

در هر شيفت كاري پرستاران كارشناس دياليز و كمك پرستاران مشـغـول   

همچنين در شب ها و ايام تعطيل پرستاران به صـورت    .  به كار مي باشند

 .آنكال آماده ارائه خدمات به بيماران اورژانسي مي باشند
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 بخش دياليز بيمارستان آتيه

 مراقبت از راههاي عروقي 

 در دياليز
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 مراقبت از راههاي عروقي در دياليز

 :مقدمه      

رفته در عمل دياليز خون توسط راهي از بدن خارج شده به دستگاه دياليز 

. گـردد مـي  گردد و توسط راهي ديگر مجدداً به بدن برو در آنجا تصفيه مي

مي شود  يا داخل  و  خارج  ها از بدناين راههاي عروقي كه خون از طريق آن

و گرافت مي باشد كه با توجه  انواع مختلفي دارد كه شامل فيستول، شالدون

 . به شرايط بيمار يكي از انواع آن انتخاب مي گردد

 فيستول-1

توسط جراحي ساده اي كه بوسيله بي حسـي  

موضعي انجام مي شود، در ناحيه مچ دست و 

يا آرنج يك سرخرگ را به يـك سـيـاهـرگ       

خـون    به دليل فشار جـريـان  .  متصل مي كنند

سرخرگ و ديواره كم تحمل سياهرگ پس از 

چند ماه سياهرگ برجسته شده و به اصطـالح  

 .گرددرسد و آماده استفاده ميفيستول مي

 از فيستول دوام  با توجه به چگونگي نگهداري 

 .آن بين يك تا ده سال متغير است
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 بخش دياليز بيمارستان آتيه

 مراقبت از فيستول

 .روي دست فيستول دار نخوابيده و آن را به مدت طوالني خم نكنيد -1

خودداري  تنگ  آستين  بستن دستبند، مچ بند، ساعت و پوشيدن لباساز   -2

 . كنيد

 .از حمل وسايل سنگين با دستي كه فيستول دارد بپرهيزيد -3

 .به كار بردن تيغ جهت زدودن مو از دستي كه فيستول دارد بپرهيزيداز  -4

روزي چند بار جريان خون و وجود ارتعاش در محل فيستول را كنترل   -5

  .و در صورت داشتن مشكل به پزشك خود اطالع دهيد كرده

 . قبل از ورود به بخش دياليز، دست داراي فيستول را با آب و صابون بشوئيد -6

  .گيري نشوداز دست داراي فيستول خونگيري، كنترل فشار خون و رگ -7

در صورت بروز عالئم تب و لرز، خونريزي، ترشح، قرمزي، تورم و درد 

 .در ناحيه فيستول سريعاً به پزشك مراجعه نمائيد
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 مراقبت از راههاي عروقي در دياليز

 ورزش هاي الزم جهت برجسته كردن عروق فيستول      

 .تر از قفسه سينه قرار دهيددست را پايين -1

خمير و يا توپ قابل ارتجاع را در دست داراي فيستول گرفته و بـراي      -2

 5 چند لحظه مشت بسته خود را نگه داشته و سپس باز كنيد، اين عمل را     

 .مرتبه تكرار كنيد 20 بار در طول روز و هر بار 

پس از چند روز باالي دسـت     -3 

به   داراي فيستول را به طور ماليم و

دقيقه بسته و سپس مـورد     1مدت 

 .شماره دو را انجام دهيد

 )شالدون(كاتتر موقت  -2

زماني كه نياز فوري به دياليز باشد و يا هنوز 

فيستول، حاضر نشده باشد از شالدون استفاده 

باشد كه بـا  شالدون لوله دو راه مي.  گرددمي

روش جراحي در يكي از سياهـرگ هـاي     

مركزي گردن، سينه و يا ران كار گـذاشـتـه    

 .دمي شود و بالفاصله قابل استفاده مي باش
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 بخش دياليز بيمارستان آتيه

 مراقبت از كاتتر شالدون

كاتتر خود را هميشه خشك و تميز نگه داريد و هنگام حـمـام مـواظـب         -1

 . دباشيد كه خيس نشود و در صورت خيس شدن محل كاتتر را خشك نمايي

از   پـس   جلسه دياليز پانسمان آن تعويض شود و هر پانسمـان   پس از هر  -2

 .دو روز تعويض گردد

اي روي كاتتر را بپوشانيد و مواظب باشيد تا كشيده نشود و يا ضـربـه    -3

 . به آن وارد نشود

چركي   محل شالدون شامل قرمزي، ورم، درد و ترشحهاي عفونت نشانه  -4

 .است كه در صورت مشاهده سريعاً بايد به پزشك مربوطه مراجعه شود

ها سريعـاً  درپوش كاتتر هميشه بسته باشد و در صورت جدا شدن بخيه  -5

 .به پزشك خود مراجعه كنيد

داده به  در صورت خارج شدن اتفاقي كاتتر، محل خروج را محكم فشار -6

 .پزشك خود مراجعه نمائيد

 .هنگام كار با شالدون بايد بيمار و پرستار ماسك داشته باشند -7

 رونر و سودارث، بيماريهاي كليه:منبع
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 بخش دياليز بيمارستان آتيه

ول ���ران دی�����   دارو�� ���ا
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 داروهاي متداول بيماران دياليزي 

 مقدمه    

مصرف صحيح داروها جزئي از درمان بيماران دياليزي محسـوب شـده و       

را يادآور  داروها لذا نكاتي چند در رابطه با اين. اهميت بااليي در درمان دارد

 .شويممي

 )اپركس(اريتروپويتين -1

و در   باعث توليد گلبولهاي قرمز خون در مغز استخوان، اصالح كم خوني

شـامـل     اپـركـس    عوارض جـانـبـي   .  گرددنتيجه كاهش خستگي بيمار مي

 . افزايش فشار خون و افزايش احتمال ايجاد لخته در رگها مي باشد

 :شامل) اپركس(مراقبت و توجهات 

كنترل فشار خون، دقت در مصرف داروهاي ضد فشار، رعايت رژيم غذايي 

 كم پتاسيم

 :نحوه نگهداري اپركس

درجه و دور از  8تا  2از تكان دادن شديد دارو خودداري شود، در دماي 

نور و حرارت نگهداري شود و انتقال آن توسط جعبه يا كيف مخصوص 

آن باشد، نيم ساعت قبل از مصرف دارو آن را بيرون يخچال گذاشته و از 

 .گرم كردن آن با دست بپرهيزيد
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 بخش دياليز بيمارستان آتيه

 :در صورت مشاهده هر يك از موارد ذيل دارو مصرف نگردد

 كدورت يا رنگي شدن دارو، ماندن دارو بيرون يخچال بيش از يك ساعت،

 25وجود ذرات معلق و كف، يخ زدن و يا گرم شدن در حرارت بيش از 

 .درجه، گذشتن تاريخ انقضاء

 :مصرف نگردد اپركس داروي در صورت مشاهده هر يك از موارد ذيل

يـك    از  كدورت يا رنگي شدن دارو، بيرون از يخچال ماندن دارو بـيـش    

ساعت، وجود ذرات معلق و كف، يخ زدن، گرم شدن در حرارت بيش از 

 .درجه و گذشتن تاريخ انقضاء 25

 )آهن(ونوفر -2

 . جهت كمك به درمان كم خوني استفاده مي گردد

 :عوارض ونوفر

 افت فشار خون، سردرد، تهوع، استفراق، درد مفاصل و عضالت، سرگيجه، 

 .درد قفسه سينه، احساس طعم فلز در دهان

 :مراقبت و توجهات مصرف ونوفر

و در     نياز به نگهداري در يخچال ندارد، حتما در مراكز درماني تزريق شود

 .دزمان تجويز، قرص آهن قطع گرد
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 داروهاي متداول بيماران دياليزي

 كربنات كلسيم-3    

 . جهت افزايش كلسيم و يا كاهش فسفر استفاده مي گردد

 يبوست، تهوع، استفـراغ، خشـكـي       : عوارض

 دهان، دل درد، تشنگي و تكرر ادرار

 :مراقبت و توجهات مصرف كربنات كلسيم

غـذا    از  جهت اصالح كلسيم، يك ساعت بعـد 

 .ميل شود

 .جهت اصالح فسفر، وسط غذا ميل شود

محدوديت مصرف غذاهاي پر فسفر، در دماي 

 .پوشش بسته، نگهداري شود و در 30-15

 

 روكاترول يا كلسيترول-4

جهت درمان كاهش سطح كلسيم خون و يا پر كاري پاراتيروئيد استـفـاده   

 .گرددها ميشده و باعث افزايش جذب كلسيم از روده

دهـان،    سر درد، بيخوابي، ضعف، تهوع، يبوست، طعم فلـز در   :  عوارض

 اشتهاييخشكي دهان و بي
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 بخش دياليز بيمارستان آتيه

 :مراقبت و توجهات مصرف روكاترول يا كلسيترول 

دارو را همراه غذا و يا با معده خالي ميل نموده و در ظرف مقاوم به نور و   

از شكستن، خرد .  نگهداري كنيد 15-30درجه حرارت  در محل خشك و

 .كردن يا جويدن كپسول خوداري كنيد

-و فـرآورده   مثل لبنيات Dدر مصرف غذاهاي غني از كلسيم، فسفات و ويتامين 

 .دهاي حاوي پتاسيم احتياط كني

و   دارو را همزمان با داروهايي مثل سايميتيدين، رانيتيدين، كلسيـتـرامـيـن    

داروها اثرات   مصرف نكنيد زيرا اين  ) مثل فني توئين( داروهاي ضد تشنج 

 .روكاترول را كاهش مي دهند

 .عدم مصرف كلسيترول در افراد داراي كلسيم باال
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 داروهاي متداول بيماران دياليزي 

 رناژل-5

 .شودباعث كاهش سطح فسفر و كلسترول مي

 .سردرد، تهوع، اسهال، استفراغ و كاهش فشار خون: عوارض

 :مراقبت و توجهات رناژل شامل

و   وارفـاريـن    قـلـبـي،     اين دارو با داروهاي ضد تشنج، برخـي داروهـاي    

سيپروفلوكساسين تداخل دارد بنابراين فاصله مصرف رناژل با اين قرصها 

ساعت باشد، رژيم غذايي كم فسفر رعايت شود، هـمـراه غـذا         3 تا  1 بايد

آن فراموش  مصرف شود و به طور كامل بلعيده شود، اگر مصرف يك نوبت

 .شد از دو برابر خوردن دارو در نوبت بعدي بپرهيزيد
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 بخش سوم 

 

 

 رژيم غذايي در بيماران دياليزي
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 بخش دياليز بيمارستان آتيه

 مقدمه      

رعايت رژيم غذايي جزئي بسيار مهم از درمان بيماران دياليزي محسـوب  

لذا نكاتي چند در رابطه با اين مهـم  .  شده و اهميت بااليي در درمان دارد

 .شويمرا يادآور مي

 گروه هاي مواد غذايي

گـروه  -4گروه شير -3گروه گوشت -2گروه مواد قندي و نشاسته اي -1

 گروه پركالري-6گروه چربي -5ميوه و سبزيجات 

 گروه مواد قندي و نشاسته اي-1

برنج، نان، ماكاروني، سيب زميني، :  شامل

مصـرف مـوادي     .  كيك و حبوبات است

. چون قند شكر و عسل مشكلـي نـدارد    

مصرف شكالت، شيريني و مـربـا در         

حداقل ممكن و شيريني هـاي حـاوي       

در صورت ميل .  تخم مرغ، پسته و بادام بهتر است كه اصال مصرف نشود

ساعت در آب گذاشته و در  12 كنده به مدت به سيب زميني آن را پوست 

 .و سپس طبخ نماييد اين مدت آب آن را تعويض
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 رژيم غذايي در بيماران دياليزي

 گروه گوشت و مواد پروتئيني- 2

هاي گياهـي  بهتر است از شير و گوشت گوسفند، گاو و مرغ بجاي پروتئين

 . شود استفاده) حبوبات(

گوشت را با حرارت   به دليل فسفر باال

آب آن را   پايين پخته و در حين پختن

يكي دو بار بيرون ريخته و سپس ميل 

 . دنمايي

مصرف سوسيس، كالباس، ميگو، جگر و كشك كه سديم و پتاسيم بااليي از 

 .دارند بپرهيزيد

مصرف كره، روغن نباتي، روغن ذرت، روغن آفتابگردان و مارگارين بالمانـع  

 .درعايت رژيم كم چرب و كاهش وزن به افراد چاق توصيه مي گرد. است

 گروه شير-3

اين مواد داراي   .  باشدبستني، شير، خامه، پودر شير خشك و پنير مي:  شامل

دردهاي استخواني  و فسفر بااليي بوده و مصرف زياد آنها باعث خارش پوست

يك دوم ليوان -1 :  توانيد مصرف كنيدروزانه يكي از موارد زير را مي.  مي شود

 گرم 100 بستني -4 گرم  60 خامه - 3 يك دوم ليوان ماست-2  شير
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 بخش دياليز بيمارستان آتيه

 گروه ميوه و سبزيجات-4

. ها پتاسـيـم بـااليـي دارنـد         ميوه

توان ميوه كوچك را مي 3-4روزانه

مصرف نمود و در صورت تمايـل  

 6 تا    4 بهتر است به مصرف بيشتر 

 ساعت قبل از دياليز  

 .دمصرف شو  

ميوه خشـك مصـرف     -2روزانه اجازه مصرف يك نوع ميوه را داريد -1

بـا    تـداخـل    آب گريب فروت به دلـيـل  -3نكنيد زيرا پتاسيم بااليي دارد 

ها و خيـار  از مصرف ترشي-4داروهاي مصرفي بهتر است مصرف نشود 

به جـوش    را  آب  ها و سبزيجات ابتدابه هنگام پختن ميوه-5شور بپرهيزيد 

و   ها را در آن انداخته و درب ظرف را كـامـال بسـتـه      ميوه بياوريد، سپس

 اجازه دهيد تا بجوشد سپس آب آن را بيرون ريخته و ميوه را ميل نماييد

توجه داشته باشيد كه بيشترين پتاسيم . ميوه ها بايد پوست گرفته شود-6

 ميوه ها در زير پوست و اطراف هسته آنها تجمع دارد
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 گروه چربي-5

هاي گياهي مانند روغن مايع، از چربي-1

 .روغن زيتون و روغن ذرت استفاده نماييد

هاي نباتي جامد هرگز استـفـاده   روغناز -2

 .نكنيد

غذايي خـود    كره بادام، پنير پيتزاي غني از فسفر و چربي را از رژيمكره، -3

 .دحذف كني

 خوراكي هاي داراي پتاسيم پايين

آب انگور، زغال اخته، عصاره هلو، گالبي، ليمو ترش، گوجه سبز، جوانه 

 .حبوبات، خيار پوست كنده، فلفل سبز، كاهو، كلم خام و لوبيا سبز

 خوراكي هاي داراي پتاسيم متوسط

آب سيب، ليمو، آب گريب فروت، آلو برقاني، آناناس، انگور، تـمـشـك،    

فرنگي، سيب، شاه توت، نارنگي، گيالس، آلبالو، هندوانه، كشـمـش،     توت 

ريواس، قارچ،  عصاره زردآلو، اسفناج خام، بادمجان، پياز، تربچه، ذرت، لغم،

 .پخته، گل كلم، نخود سبز، هويج و كرفس پخته كدو، كلم

 رژيم غذايي در بيماران دياليزي
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 خوراكي هاي داراي پتاسيم باال

آب آلو، برگه زردآلو، زردآلو، شليل، طالبي، گرمك، كيوي، موز، پرتقـال،  

خرما، انجير خشك، آلو بخارا، انبه، باميه، چغندر، فلفل تند، قارچ پخـتـه،   

كدو حلوايي، كلم بروكلي، گوجه فرنگي، سيب زميني، اسفنـاج پـخـتـه،       

 .كرفس پخته

 

 

 

 

 

بايد توجه شود كه رژيم غذايي در افراد دياليزي به عملكرد كليـه،   : توجه

، سن، جنس، جثـه، داروهـاي     ...)شامل سديم، پتاسيم و(سطح الكتروليتها

 .مصرفي و ساير بيماريهاي فرد بستگي دارد

 .بهتر است براي طعم دار كردن غذا از آب ليمو و دارچين استفاده شود

  
 برونرو سودارث، بيماريهاي كليه: منبع

 بخش دياليز بيمارستان آتيه
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 بخش دياليز بيمارستان آتيه

كنترل وزن و تعادل مايعات در 

 بيماران دياليزي
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 كنترل وزن و تعادل مايعات در بيماران دياليزي

 مقدمه

شود تنظيم مقدار آب بـدن دچـار         ها دچار نارسايي ميهنگامي كه كليه

شود و يا اصال تـولـيـد    مشكل شده و ادراري كمتر از حد نرمال توليد مي

مـايـع     اگر مـيـزان    .  رودشود، در نتيجه حجم مايعات در بدن باال مينمي

ورودي و خروجي بدن در تعادل نباشد با خطر تجمع مايع در بدن روبرو 

 .خواهيم شد كه عوارض مربوط به خود را به همراه دارد

 هدف از كنترل مصرف مايعات

 .دستيابي و حفظ تعادل مايعات •

 .كاهش عوارض ناشي از عدم تعادل مايعات •

 عالئم تجمع مايع در بدن

 افزايش ناگهاني وزن •

 پف كردن اطراف چشمها •

 تورم پاها •

آن   فشار خون و مـتـعـاقـب        افزايش •

 سردردتنگي نفس
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 بخش دياليز بيمارستان آتيه

 .جهت حفظ تعادل مايعات بدن بايد خود را روزانه وزن كرده و يادداشت نماييد

 وزن خشك خود را با كمك پـرسـتـار     

 .بدست بياوريد

 رويحداقل نيم ساعت در روز پـيـاده      

 .كنيد

 .مصرف نمك را محدود كنيد

بهتر است اضافه وزن بين دو ديـالـيـز        

 .كيلوگرم باشد 1-2بين

جهت خوردن مايعـات از ظـروف و         

 .هاي مدرج استفاده كنيدليوان

 .آب دارند% 90ها ميوه% 60، گوشت %10نان 

مـايـعـات      جـزو   مثل شربت همگي  و داروهايي  چاي، شير، ماست، بستني

 .دشونمحسوب مي

 .اضافه كنيد خود سي به مايعات روزانهسي 200 به ازاي هر نيم درجه تب 

 .در صورت داشتن اسهال و استفراغ با پرستار خود مشاوره كنيد

 .از مصرف نوشابه هاي گازدار به دليل فسفر باال اجتناب كنيد
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 كنترل وزن و تعادل مايعات در بيماران دياليزي

 جهت رفع تشنگي     

 شستشوي مرتب دهان با آب سرد -

مصرف بخشي از آب روزانه به صـورت    -

بهتر است كمي آبليمو به آن اضـافـه       ( يخ 

 ).شودشود زيرا باعث تحريك ترشح بزاق مي

هاي سخت و ترش و يـا  نباتاستفاده از آب   -

 .دگردجويدن آدامس كه باعث تحريك ترشح بزاق مي

 .كهاي كوچمصرف مايعات روزانه در ليوان -

 .مصرف ميوه ها و سبزيجات به صورت سرد -

 محدوديت نمك
 باشـنـد   بيماران دياليزي بايد محدوديت بيشتري در مصرف نمك داشته -

 زيرا مصرف نمك باعث ايجاد تشنگي، ميل به نوشيدن بيشتر و در نتيجـه 

 .احتباس مايعات مي گردد

كـافـيـسـت،       شـود معموالً مقدار نمكي كه براي پختن غذا مصرف مـي   -

 .بنابراين بايد از افزودن نمك به غذا بر سر سفره خودداري نمود
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 بخش دياليز بيمارستان آتيه

 

 بايد از مصرف چيپس، پفك، سوسيس، كالباس، زيتـون، خـيـارشـور،        -

 هـاي شور و دودي، چوب شور و بيسكـويـت  هاي آماده، ماهيسس، رب

 .خودداري نمود آماده و سبزيجات شور

 .غذاهاي رستوراني و آماده را در حداقل ممكن استفاده نماييد -

 .عدم مصرف غذاهاي كنسرو شده -

 

 :مقدار مجاز آب مصرفي در روز برابر است با

 سي سي 700تا  500+ ساعته  24حجم ادرار 

 توجه

مصرف بيش از حد مايعات در بيماران دياليزي باعث افزايش بار كاري 

 .گرددقلب، ايجاد مشكالت قلبي و در نتيجه كاهش عمر فرد مي
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