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 چگونه از مشکالت حین دیالیز جلوگیری کنیم؟

 

ممکن است در دفعات اول که تحت دیالیز قرار می گیرید، دچار مشکالتی شوید که بهه دلیهن  ها هگهازی ات  رهت، را  

رطرف کردن ه ها را  دا ید. در اینجا شما را با بعضی ات مسائن احتمالی حین دیهالیز و را  ماابرهه بها ه هها هشهنا مهوازی  ب

 کرد.

 کاهش فشار خون: 

 به زر دلیری که فشار مون زنگام دیالیز افت کند، اقدامات مناسب برای پیشگیری ات هن شامن این موارد است:

 لیز یک روش درما ی مناسب با وضعیت شماست و به سالمت شما کمک می کند. اطمینان داشته باشید که دیا (1

 کیروگرم  داشته باشید. 1سعی کنید در فاصره بین دو  وبت دیالیز، افزایش وتن بیش ات  (2

هراندا شگا   روم پزشکی و مدمات بهداشتی درما ی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاو ت درمان   
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سا ت قبن ات دیالیز مصهرف  6تا  4اگر برای کنترل فشار مون دارو مصرف می کنید،تحت  ظر پزشک دارو را ات  (3

 ا  پس ات اتمام دیالیز استفاد  کنید. کنید و هن ر

 در صورت احساس ضعف، سرگیجه و طپش قرب به پرستار اطالع دزید. (4

 پازا را باالتر ات سطح بدن قرار دزید. (5

 قبن و حین دیالیز غذا  خورید. (6

 پرستار با ک  کردن سر ت دیالیز و در صورت  یاتبا تجویز سرم، به رفع مشکن شما کمک می کند.  (7

 تفراغ:تهوع و اس 

را ر ایهت  تیهر مهوارد جرهوگیری ات ایهن حالهت شوید برای اگر موقع ا جام دیالیز دچار حالت تهوع و استفراغ می

 کنید:

 سعی کنید هرامش مود را حفظ کنید. (1

 به هرامی درات بکشید. (2

 به پرستار اطالع دزید تا در صورت  یات برای شما ات داروی ضد تهوع استفاد  کند. (3

 سر درد: 

 ست به دلین احساس  گرا ی، افزایش فشار مون یا  وع محرول مورد استفاد  در دیالیز، دچار سر درد بشوید. ممکن ا

 به پرستار اطالع دزید. (1

 .)آسپیرین مصرف نکنید(برای کنترل سر درد می توا ید با  ظر پرستار ات قرص استامینوفن استفاد  کنید.  (2

 خارش: 

پوستی است. این به دلین باال بودن سطح اور  و فسفر در مون مهی باشهد. یکی ات مشکالت بیماران کریوی، مارش 

 الو  براین بعضی ات داروزا و موادی که برای دیالیز به کار می رو د، می توا ند با ث بروت مارش بشهو د.  گهران 

  باشید این مشکن  یز قابن بر طرف شدن است. 
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 پرستار را در جریان مشکن مود قرار دزید.  (1

تفاد  ات پمادزای چرب کنند  مثن واتلین یا ویتامین ه+د می توا ید ات مشکی بیش ات حد پوست و به د بال با اس (2

 هن مارش جروگیری کنید. 

 ات صابو های مالی  مثن صابون بچه برای شستن پوست استفاد  کنید. (3

با  ظر پزشک مصرف شو د در رفع مهارش پوسهت مه هر زسهتند. تجهویز ایهن بعضی ات داروزا در صورتی که  (4

 داروزا تنها با دستور پزشک ا جام می شود.

 گرفتگی عضالنی: 

 .گازی زنگام دیالیز در  ضالت دست یا پا احساس درد و گرفتگی می کنید

 در صورت وجود این مشکن، به پرستار اطالع دزید. (1

 توا د در رفع گرفتگی  ضره م هر باشد. ماساژ و گرم کردن  ضو مبتال می  (2

 بعضی ات داروزا در کازش گرفتگی  ضال ی م هر د که با دستور پزشک به شما داد  می شود. (3

 مصرف غذازای حاوی فسفر باال مثن هجیرها، جگر و مازی را محدود کنید.  (4

 تب و لرز: 

 سهتول، کهاتتر و گهورتکس، بایهد مراقهب به دلین احتمال بروت  فو ت، در  احیه دسترسی به  هرو،، ات قبیهن فی

  الئ   فو ت مثن تب و لرت باشید. 

  در صورت بروت تب و یا لرت شدید، به پرستار یا پزشک اطالع دزیهد تها درمهان مناسهب را بهرای شهما در  ظهر

 بگیر د. 

 کاهش قند خون: 

 تد. گازی در افراد دیابتی که زمودیالیز می شو د،  ارضه کازش قند مون اتفا، می اف

 در صورت احساس طپش قرب، ضعف و بی حالی و  ر، کردن به پرستار اطالع دزید. (1
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 با مصرف هب  بات ساد  و میو  ای می توا ید ات پائین افتادن قند مون جروگیری کنید. (2

 پرستار با تجویز سرم قنههههدی به رفع مشکن شما کمک می کند. (3

 یبوست: 

ن جو و سبوس دار، داروی مرین با دسهتور پزشهک و سهبزیجات برای جروگیری ات یبوست، می توا ید ات  ا (1

 تات  استفاد  کنید.

 کند.  تحرک و فعالیت ، پیاد  روی و ورتشهای سبک به پیشگیری ات مشکن یبوست کمک می (2

 احساس کسالت و خستگی: 

 گازی به دلین مشکن ک  مو ی، ممکن است در طول روت احساس مستگی و بی حوصرگی داشته باشید. 

 در این صورت، سعی کنید چند بار در روت استراحت کوتا  مدت کنید. (1

قبن ات مواب یک  ادت معمول )مثن موا دن روت امه یا  وشیدن یک لیوان شیر( برای مهود ایجهاد کنیهد کهه  (2

 موابیدن را برای شما راحت تر کند. 

 کنید.  با شرکت در ا جمن زا و گروزهای بیماران ماص، در فعالیتهای اجتما ی شرکت (3

 در مورد  گرا ی زا و احساسات مود با پرستار و مددکار اجتما ی صحبت کنید.  (4

 

 

 

 

 

 

 

 


