
 

 

 
 راهنماي بيماراني كه براي اولين بار در بيمارستان قلب و عروق شهيد رجائي كانديد دياليز مي شوند.

 

 

 همراهان گرامي: قابل توجه بيماران و
 

 باتوجه به نگراني ها در طول درمان توجه به موارد زير ضروري مي باشد.

نجر به شروع عوارضي شود كه از جمله اين عوارض نارسايي كليه طبيعي برسد مي تواند م هنگامي كه كاركرد قلب شما كمتر از حد

اسيدي شدن خون،افزايش كراتينين و پتاسيم در خون،كاهش ميزان ادرار يا قطع آن،تجمع  شرايطي همانند تنگي نفس، و مي باشد

مي تواند باعث بروز عوارض  كه در صورت عدم توجه و شروع درمان مناسب را ايجاد مي كند اندام هاانتهاي يا  و مايع در شكم

 تيم درمان را ملزم به انجام دياليز اورژانسي مي نمايد. بدين جهت جبران ناپذيري شود كه

دچار نارسايي كليه شوند و باتوجه به شرايط كنوني ممكن است به صورت مقطعي  توانند مينهايتا  قلب بيماران با نارسايي .1

 د.ندياليز باش انجام به نيازمند و يا دائماً طي يك يا چند جلسه

كاتتر كه در گردن و يا كشاله ران تعبيه شده است انجام مي شود كه جلسه يا جلسات اوليه در اين  يك دياليز به وسيله .2

از ترخيص بايد در يكي از بيمارستان هاي نزديك  پسصورتي كه نيازمند به دياليز دائم باشد  در مركز انجام مي شود و

الي  3 توجه به شرايط با ت نام نمايد وثباليز مي باشد با هماهنگي معاونت درمان وزارت بهداشت دي منزل كه داراي بخش

 انجام شود. دياليز بار در هفته 4

و جهت انجام پروسيجر)جراحي،آنژيوگرافي،....(بستري شده ايد مي توانيد در  مزمن كليه مي باشيد دچار بيماري اگر شما .3

 .ادامه دهيد خود را اين مركز دياليز

داراي  و عدد دستگاه فرزنيوس)به روز ترين دستگاه( 3داراي  و طبقه ي اول مي باشد واقع در اين مركز بخش دياليز .4

  ..كه طبق آخرين استاندارد هاي تعيين شده است مي باشدتامين كننده دياليز سيستم آب 

و پرستار شما كنترل  وضعيت تنفسي توسط مانيتور ،ريتم قلبي ضربان قلب، در طول دياليز عالئم حياتي مثل فشار خون، .5

  مي شود.

 به پرستار خود اطالع دهيد. حتماً شديدگرفتگي عضالت  و لرز حالت تهوع، احساس سرگيجه،دچار  اگر در طول دياليز .6

 با توجه به زمان طوالني مدت و خسته كننده دياليز مي توانيد از تلويزيون موجود در بخش استفاده كنيد. .7

وزن كرده تا ميزان مجددا خود را  يزندياليز  مپس از اتما و انجام دياليز خود را وزن كرده هوشيار بهتر است قبل از ر بيمارد .8

 دياليز اطالع داده شود. به پرستار اضافه وزن محاسبه و

با توجه به شرايط  رج وجهت رفاه حال شما بيمار محترم و كاهش انتقال عفونت از همراه به بيمار و از بيمار به محيط خا .9

 بخش منتظر بيمار خود بماند. از بخش دياليز در اين مركز همراه اجازه ورود به بخش را نداشته و مي تواند در بيرون
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